คําชีแจง
ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที" ๑๙)

เรื"อง
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓
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บทนํา
ผู้ ประกอบวิช าชี พบั ญชี เป็ นผู้ ให้ บริ การวิชาชี พบั ญชี ต่อ บุ ค คลต่ างๆ ในสัง คม เพื! อ ให้ การ
ให้ บริการเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ กาํ หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
โดยออกเป็ นข้ อบังคับจรรยาบรรณ ซึ!งเป็ นกรอบความประพฤติและวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี
เพื!อให้ ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีคุณภาพ น่าเชื!อถือ และผู้ใช้ บริการงานให้ ความเชื!อมั!น ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีตามข้ อบังคับจรรยาบรรณนี" หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านการสอบบัญชี ผู้ทาํ บัญชี และ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านอื!น ๆ ตามที!กฎหมายกําหนดให้ เป็ นวิชาชีพบัญชี รวมทั"งผู้ซ!ึงขึ"นทะเบียนไว้ กับ
สภาวิชาชีพบัญชี และให้ หมายรวมถึงหั วหน้ าคณะบุคคล หรือหั วหน้ าสํานักงาน หรือผู้มีอาํ นาจกระทําแทน
นิติบุคคลตามมาตรา ๑๑ แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้ วย
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต ามข้ อบั ง คั บ จรรยาบรรณนี" มี ห น้ า ที! ต้ องปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ
จรรยาบรรณทุกข้ อ อย่างไรก็ดี ในการปฏิบัติตามข้ อบังคับจรรยาบรรณสําหรับผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีในแต่
ละประเภทของงานอาจมีความแตกต่างกันบ้ างในส่วนที!เป็ นรายละเอียด
ในบางกรณีอาจมีระเบียบหรือข้ อบังคับตามกฎหมาย ทําให้ ผ้ ู ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้ อบังคับจรรยาบรรณในข้ อหนึ!งข้ อใดได้ ในกรณีเช่ นนี" ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี ยังมีหน้ าที!ต้อง
ปฏิบัติตามข้ อบังคับจรรยาบรรณข้ ออื!นๆ ที!เหลือทั"งหมด
ผู้ ประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี บั ญ ชี ผ้ ู ใดฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อบั ง คั บ ใดของข้ อบั ง คั บ
จรรยาบรรณที!อ อกมานี" ให้ ถื อ ว่ าผู้ น"ั นประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณ การฝ่ าฝื นและไม่ ป ฏิบั ติต ามข้ อ บั ง คั บ
จรรยาบรรณโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้ รวมถึงกรณีท!ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ หรือยินยอมให้ บุคคล
อื!นอ้ างชื!อปฏิบัติ หรือปฏิบัติใดๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามข้ อบังคับจรรยาบรรณเพื!อก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลที!สาม
ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื!อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับนี"
เป็ นข้ อบังคับจรรยาบรรณฉบับแรกที!ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗และเพื! อให้ การ
ปฏิบัติตามข้ อบังคับสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็ นไปอย่างถูกต้ องและเหมาะสม สภาวิชาชีพ บัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี ฯ)โดยคณะอนุกรรมการกําหนดจรรยาบรรณ จึงเห็นสมควรให้ มีการ
จัดทําคําชี"แจงข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื!องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มนี"
ขึ"น โดยส่วนประกอบของเนื"อหามีดังนี"
ส่วนที! ๑
วัตถุประสงค์ โครงสร้ าง และหลักการพื"นฐานของจรรยาบรรณ
ส่วนที! ๒
คําชี"แจงข้ อบังคับจรรยาบรรณ สําหรับผู้สอบบัญชี
ส่วนที! ๓
คําชี"แจงข้ อบังคับจรรยาบรรณ สําหรับผู้ทาํ บัญชี
ส่วนที! ๔
คู่มือประมวลจรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!กี าํ หนดโดย
สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ
ส่วนที! ๕
การเปรียบเทียบจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ และ
จรรยาบรรณผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท!ี ก ํา หนดโดยสหพั น ธ์ นั ก บั ญ ชี น านาชาติ
(IFAC)

ส่วนที! ๖
อภิธานศัพท์
สําหรับส่วนที! ๔ ซึ!งเป็ นคู่มือประมวลจรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!กี าํ หนดโดย
สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ เป็ นคําแปลจาก Handbook of the Code of Ethics for Professional
Accountants ๒๐๑๒ Edition จัดทําโดย The International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA) ซึ!งเป็ นคณะกรรมการอิสระที!แต่ งตั"งโดยสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC) คู่มือดังกล่าวนี"ถือ
เป็ นคําขยายความคําชี" แจงเพิ! มเติ ม จากส่ ว นที! ๒ และ ๓ โดยในส่วน ข. ของคู่ มือ ได้ แ สดงตั วอย่ างการ
ประยุ กต์ใช้ หลักการพื" นฐานของจรรยาบรรณภายใต้ สถานการณ์ต่าง ๆ สําหรั บผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ท!ี
ให้ บริการทางวิชาชีพ (Professional Accountants in Public Practice) ซึ!งครอบคลุมถึงผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตและผู้ทาํ บัญชีท!ใี ห้ บริการวิชาชีพให้ แก่กจิ การทั!วไป รวมถึงสํานักงานทําบัญชี ในขณะที!ส่วน ค. ของ
คู่มือได้ แสดงตัวอย่ างการประยุ กต์ใช้ หลักการพื" นฐานของจรรยาบรรณสําหรั บผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ใน
หน่วยงานธุรกิจ (Professional Accountants in Business) ซึ!งครอบคลุมถึงผู้สอบบัญชี รับอนุญาตและผู้ทาํ
บัญชีท!ปี ฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีในฐานะที!เป็ นพนักงานหรือเจ้ าหน้ าที!ขององค์กรทั!วไป
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สารบัญ
หน้า
บทนํา
ส่วนที!
ส่วนที!
ส่วนที!
ส่วนที!

๑
๒
๓
๔

ส่วนที! ๕

ส่วนที! ๖

วัตถุประสงค์ โครงสร้ าง และหลักการพื"นฐานของจรรยาบรรณ
คําชี"แจงข้ อบังคับจรรยาบรรณ สําหรับผู้สอบบัญชี
คําชี"แจงข้ อบังคับจรรยาบรรณ สําหรับผู้ทาํ บัญชี
คู่มือประมวลจรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที!กาํ หนดโดยสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ
การเปรียบเทียบจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กับคู่มือประมวลจรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ที!กาํ หนดโดยสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ
อภิธานศัพท์

๑/๑
๒/๑
๓/๑
๔/๑
๕/๑

๖/๑

ส่วนที ๑
วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และหลักการพื" นฐานของจรรยาบรรณ
๑. คํานํา
การกําหนดจรรยาบรรณของวิชาชี พบัญชี ซึงถือเป็ นกรอบความประพฤติและวิธีปฏิบัติของผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชี มีความจําเป็ นสําหรับวิชาชีพบัญชี ในการกําหนดแนวทางและขั"นตอนของจรรยาบรรณ จําเป็ นต้ องพิจารณา
จากโครงสร้ างหรื อองค์ ประกอบของจรรยาบรรณตามหลั กสากลทัวไป ในส่ วนที ๑ นี" จะอธิบายถึ งวัตถุ ประสงค์ ของ
จรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิ ชาชี พ บั ญชี โครงสร้ างของจรรยาบรรณและหลั กการพื" นฐานของจรรยาบรรณอั นเป็ น
องค์ประกอบเบื"องต้ นขององค์ประกอบอืนๆ
๒. วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หมายถึง สิงทีกําหนดความประพฤติและวิธีปฏิบัติงานของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีทต้ี องยึดถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพือดํารงไว้ ซึง
 ความเชือมันจากผู้รับบริการ
 ความเชือถือได้ ในผลงาน
 ความเป็ นมืออาชีพ
 คุณภาพของงานบริการ
กฎหมายเป็ นบทบังคับทีบุคคลในสังคมทุกคนต้ องถือปฏิบัติ สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจาก
ต้ องปฏิบัติตามกฎหมายทีบัญญัติเป็ นการทัวไปแล้ ว ยังต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึง
เป็ นบทบัญญัติเฉพาะของวิชาชีพ โดยเป็ นกฎเกณฑ์ทสูี งกว่ากฎหมาย
๓. โครงสร้างจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
โครงสร้ างจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบด้ วย
๑. หลักการพื"นฐาน เป็ นแนวคิดหรือหลักการสําคัญของจรรยาบรรณ
๒. ข้ อบังคับรายข้ อ เป็ นบทบัญญัติทกํี าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นข้ อ ๆ
ตามหลักการพื"นฐาน
๓. คําชี"แจง

เป็ นคําอธิบายหลักการพื"นฐานและข้ อบังคับแต่ละข้ อให้ ชัดเจนในรายละเอียด รวมทั"งการ
ยกตัวอย่างประกอบในบางกรณี
ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที ๑๙) เรือง จรรยาบรรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓
กําหนดตามโครงสร้ างจรรยาบรรณ ประกอบด้ วยหลักการพื"นฐานและข้ อบังคับรายข้ อ นอกจากนี"ยังมีคาํ ชี"แจง ตาม
เอกสารฉบับนี"

ส่วนที ๑/๑

๔. หลักการพื" นฐานของจรรยาบรรณ
หลักการพื"นฐานของจรรยาบรรณ คือ แนวคิดหรือหลักการสําคัญของจรรยาบรรณ สําหรับวิชาชีพ
บัญชีของประเทศไทย หลักการพื"นฐานดังกล่าวแบ่งออกเป็ นหัวข้ อต่าง ๆ แสดงภายใต้ หมวดที ๒ ถึง หมวดที ๗ ใน
ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี"
หมวดที ๒ ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทียงธรรม และ ความซือสัตย์สจุ ริต
หมวดที ๓ ความรู้ความสามารถ และ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
หมวดที ๔ การรักษาความลับ
หมวดที ๕ ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
หมวดที ๖ ความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่วน บุคคล หรือ นิติบุคคลทีผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ปฏิบัติหน้ าทีให้
หมวดที ๗ ความรับผิดชอบต่อเพือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัวไป
หลักการพื"นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพแต่ละหัวข้ อทีกล่าวไว้ ในหมวดที ๒ ถึง หมวดที ๖ กําหนดขึ"น
ตามมาตรา ๔๗ แห่ ง พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึงกําหนดให้ อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยเรืองดั งกล่าว ส่วน
ในหมวดที ๗ นั"น ได้ กาํ หนดขึ"นเพือให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีทกํี าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ
(IFAC)
๕. คําอธิบายหลักการพื" นฐาน
คําอธิบายหลักการพื" นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย แยกตามหมวดต่ าง ๆ มี
ดังนี"คือ
หมวดที ๒ ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทียงธรรม และ ความซื อสัตย์สุจริต
“ความโปร่งใส” หมายความว่า ภาพลักษณ์ทแสดงให้
ี
เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ และ
มาตรฐานวิชาชีพทีกําหนดไว้ และไม่ ปกปิ ดข้ อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึงสามารถติดตาม
ตรวจสอบได้
“ความเป็ นอิสระ” หมายความว่า การปฏิบัติหน้ าทีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอืนทีทําให้ เกิดความ
สงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเทียงธรรมของผู้ ป ะกอบวิ ชาชี พบั ญชี ความเป็ นอิสระนี"จ ะต้ องเป็ นทีประจัก ษ์
เพือให้ ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นทีเชือถือได้
“ความเทียงธรรม” หมายความว่ า การใช้ ดุลยพินิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลําเอียง
อคติ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอืน
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจประสบกับเหตุการณ์ทีจะทําให้ ขาดความเทียงธรรม การทีจะแจกแจงทุก
เหตุ ก ารณ์ดั ง กล่ า วให้ ชั ด เจนย่ อ มเป็ นไปไม่ ไ ด้ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บั ญชี ต้ อ งไม่ ใ ห้ บ ริ ก ารวิช าชี พ หากพบว่ า มี
เหตุการณ์หรือความสัมพั นธ์ทีก่อให้ เกิดความลําเอียง หรือมีอิทธิพลอย่ างมีสาระสําคัญต่ อการตัดสินใจทางวิชาชีพ
บัญชี
“ความซือสัตย์สจุ ริต ” หมายความว่า การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซือตรงต่อวิชาชีพไม่คด
โกง ไม่หลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานทีเป็ นจริงและเชือถือได้ ไม่อ้างหรือยินยอมให้ บุคคลอืนอ้ างว่าได้ ปฏิบัติงาน
ถ้ าไม่ได้ ปฏิบัติงานจริง

ส่วนที ๑/๒

ความซือสัตย์สจุ ริตนี"ยังรวมถึง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ เกียวข้ องกับรายงาน แบบแสดงรายการ
ภาษี การสือสาร หรือข้ อมูลอืน โดยทีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชือว่าข้ อมูลเหล่านั"น
๑. เป็ นข้ อมูลทีผิดจากความจริงอย่างเป็ นสาระสําคัญ หรือ ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
๒. เป็ นรายงานหรือข้ อมูลทีจัดทําขึ"นโดยไม่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
๓. ได้ ละเว้ นหรือปิ ดบังข้ อมูลทีจําเป็ นต้ องมีอยู่ในรายงาน ซึงการละเว้ นหรือปิ ดบังนี"ก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจผิด
เมือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีร้ ูว่า ตนเกียวข้ องกับข้ อมูลเหล่ านั"น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องดําเนินการ
เพือยุติการเกียวข้ องนั"น
ในกรณีผ้ ู ป ระกอบวิ ชาชี พบั ญ ชี ได้ จั ด ทํารายงานตามความเป็ นจริ ง ทีเกียวข้ อ งกับข้ อ มู ลดั งกล่ าว ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ก็พ้นจากการถูกกล่าวหาตามทีกล่าวมาในวรรคข้ างต้ นได้
หมวดที ๓ ความรูค้ วามสามารถ และ มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้ ความรู้ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติวิชาชีพ
บัญชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวังรอบคอบเพือทีจะปฏิบัติ
หน้ าทีได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมันใจได้ ว่ามีผลงานทางวิชาชี พ ทีอยู่ บ นพื" นฐานของกฎเกณฑ์
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และมาตรฐานวิชาการทีเกียวข้ อง
หลักการพื"นฐานในเรื อง ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบกําหนดให้ ผ้ ูประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องมีหน้ าทีความรับผิดชอบ ดังนี"
๑. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้ อยู่ ในระดับทีสามารถให้ ความมันใจแก่ผ้ ูรับบริ การ หรื อ
ผู้ว่าจ้ างว่าจะได้ รับบริการทางวิชาชีพบัญชีตามความรู้ความสามารถทีต้ องการตามทีกําหนด
โดยวิชาชีพบัญชี
๒. ปฏิบัติงานด้ วยความมุ่งมัน ขยันหมันเพียร และระมัดระวังรอบคอบ ตามวิธีปฏิบัติ และ
มาตรฐานแห่ งวิชาชีพในการให้ บริการทางวิชาชีพบัญชี
การบริการทางวิชาชีพบัญชีโดยใช้ ความรู้ความสามารถต้ องใช้ ดุลยพินิจทีดีในการประยุกต์ใช้ ความรู้และ
ทักษะในการให้ บริการ
ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี แยกเป็ น ๒ ส่วนได้ ดังนี"
๑. การบรรลุถึงระดับ ความรู้ ความสามารถ ตามทีกําหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี
๒. การรักษาระดับ ความรู้ ความสามารถ ตามทีกําหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี
การรักษาระดับ ความรู้ ความสามารถ ตามทีกําหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี หมายถึง การรับรู้และมี
ความเข้ าใจ วิธีปฏิบัติ การพัฒนาของวิชาชีพบัญชี และการพัฒนาทางธุ รกิจทีเกียวข้ องอย่างต่อเนือง การพัฒนาทาง
วิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนือง ทําให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องพัฒนาและรักษาความสามารถในการให้ บริการทีตรงตาม
ความต้ องการในสภาพแวดล้ อมของวิชาชีพบัญชี
ความรู้ ความสามารถนี" ครอบคลุม ถึง การทีผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บัญชี ต้ อ งให้ ความมันใจว่ า ผู้ ช่วยผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีทอยู
ี ่ภายใต้ การกํากับดูแลของตน ได้ รับการฝึ กอบรมและการกํากับดูแลทีเพียงพอ
การปฏิบัติงานอย่ างมุ่งมัน ขยันหมันเพียร และระมัดระวังรอบคอบ หมายถึง การปฏิบัติงานทีได้ รับ
มอบหมายอย่างระมัดระวังรอบคอบ ครบถ้ วน และทันต่อเวลา
ในโอกาสทีเหมาะสม ผู้ ประกอบวิชาชี พ บัญชี ต้ องเปิ ดเผยข้ อจํากัดในการปฏิบั ติงานให้ บริ ก ารทาง
วิชาชีพบัญชีให้ ลูกค้ า นายจ้ าง หรือ บุคคลอืนทีเป็ นผู้รับบริการทางวิชาชีพ
ส่วนที ๑/๓

หมวดที ๔ การรักษาความลับ
“การรั ก ษาความลั บ ” หมายความว่ า การไม่ นํา ข้ อ มู ล ใด ๆ ที โดยปกติ อ งค์ ก รไม่ ไ ด้ เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนไปเปิ ดเผย หรือใช้ เพือประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอืน เว้ นแต่ในกรณีทเป็
ี นการเปิ ดเผยตามสิทธิ หรือ
หน้ าทีทีกําหนดไว้ ในกฎหมาย หรือ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
หลั ก การรั ก ษาความลั บ ได้ กํา หนดหน้ าที ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ว่ า ต้ อง
ไม่ดาํ เนินการในเรืองต่อไปนี"
๑. เปิ ดเผยข้ อมูลใดๆทีเป็ นความลับของลูกค้ า นอกสํานักงาน หรือนอกองค์กรทีว่าจ้ าง โดยเป็ น
ข้ อมูลทีตนได้ มาจากความสัมพั นธ์ทางวิชาชี พบัญชี หรื อทางธุรกิจ โดยไม่ ได้ รับการอนุ มัติ
อย่ างเหมาะสม หรื อ จากผู้ มีอาํ นาจให้ การอนุ มัติได้ เว้ นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยทีผู้ ประกอบ
วิชาชี พบัญชี มีสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิทางวิชาชี พบัญชี หรือ เป็ นหน้ าทีทีต้ องเปิ ดเผย
และ
๒. ใช้ ข้ อ มู ลทีเป็ นความลั บ ซึ งได้ ม าจากความสัม พั น ธ์ท างวิ ช าชี พ บั ญชี หรื อ ทางธุร กิจ เพื อ
ประโยชน์ส่วนตน หรือ บุคคลอืน
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องรักษาความลับโดยระวังไม่ ให้ พลั"งเผลอ ในทุกสภาวะแวดล้ อมทางสังคม
โดยเฉพาะอย่ างยิงต่ อบุ คคลทีเป็ นผู้ ร่วมงานทางธุรกิจทีใกล้ ชิด หรื อต่ อผู้ ใกล้ ชิด หรื อ สมาชิ กในครอบครั วหรื อ
สมาชิกครอบครัวทีใกล้ ชิด
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องรักษาความลับของข้ อมูลทีได้ รับจากการเปิ ดเผยโดยผู้ทมีี โอกาสเป็ นผู้รับบริการ
หรือผู้ว่าจ้ าง
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องรักษาความลับของข้ อมูลภายในสํานักงาน หรือองค์กรของผู้ว่าจ้ างให้ เป็ นความลับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องดําเนินการให้ มันใจว่า ผู้ช่วยทีอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแล รวมทั"งบุคคลทีตน
ได้ ขอคําแนะนําและช่วยเหลือทางวิชาชีพได้ มีการปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับ
การปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับ ยังคงต้ องถือปฏิบัติแม้ ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี และลูกค้ า หรือ ผู้ว่าจ้ างได้ ส" นิ สุดลงแล้ วก็ตาม เมือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ เปลียนการจ้ างงานหรือได้ รับลูกค้ า
รายใหม่ แม้ ว่าจะสามารถนําประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ ได้ แต่ต้องไม่ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นความลับซึงได้ จาก
ความสัมพันธ์ทางวิชาชีพบัญชี หรือ ทางธุรกิจนั"น
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นความลับ หรือ ถือว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวเป็ น
การเหมาะสมในกรณีดังต่อไปนี"
๑. การเปิ ดเผยเป็ นสิงทีกฎหมายอนุญาต และได้ รับการอนุมัติจากลูกค้ า หรือ ผู้ว่าจ้ าง
๒. การเปิ ดเผยเป็ นสิงทีกฎหมายกําหนดให้ กระทําได้ ตัวอย่าง เช่น
๑) การผลิตเอกสาร หรือ การจัดหาหลักฐานในการดําเนินการทางกฎหมาย หรือ
๒) การเปิ ดเผยต่อหน่วยราชการทีเหมาะสม เพือความกระจ่างเกียวกับการละเมิดกฎหมาย
และ
๓) เป็ นหน้ าที หรือ สิทธิทางวิชาชีพ ทีกฎหมายไม่มีข้อห้ ามในกรณีต่อไปนี"
(๑) เพือให้ เป็ นไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ของสมาชิกองค์กร หรือ สถาบัน
ทางวิชาชีพ หรือโดยหน่วยงานทีมีหน้ าทีกํากับดูแล
(๒) เพื อสนองตอบการสอบถาม หรื อ การไต่ สวนโดยองค์ ก รในฐานะเป็ นสมาชิ ก
องค์กรนั"น หรือ โดยหน่วยงานทีมีหน้ าทีกํากับดูแล

ส่วนที ๑/๔

(๓) เพือปกป้ องผลประโยชน์ของวิชาชีพ หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการทาง
กฎหมาย หรือ
(๔) เพือเป็ นการปฏิบัติตาม มาตรฐานวิชาการ และ ข้ อกําหนดของจรรยาบรรณ
สําหรับปัจจัยสําคัญเพือการพิจารณาตัดสินใจในการเปิ ดเผยข้ อมูลทึเป็ นความลับ ประกอบด้ วย
๑. ถึงแม้ ว่าลูกค้ า หรือ ผู้ว่าจ้ าง ยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลแล้ วก็ตาม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ต้ อ งคํานึ ง ว่ าผลประโยชน์ ของทุ ก ฝ่ ายซึ งรวมทั"ง บุ ค คลทีสามทีอาจได้ รับ ผลกระทบ มี
ผลเสียหายหรือไม่
๒. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จะต้ องพิจารณาว่ า มีข้อมู ลทีเกียวข้ องอย่ างครบถ้ วน และสามารถ
แสดงหลักฐานพิสจู น์ได้ หรือไม่ ในกรณีทอยู
ี ่ในสถานการณ์ซึงไม่สามารถมีหลักฐานทีเป็ นจริง
สนับสนุน หรือ ข้ อมูลไม่สมบูรณ์ หรือ ข้ อสรุปทีไม่ สามารถแสดงหลักฐานสนับสนุ นได้ ควร
ใช้ ดุลยพินิจทางวิชาชีพในการตัดสินใจว่า จะใช้ การเปิ ดเผย ประเภทใดจึงจะเหมาะสม
๓. การสือสารทีคาดหวังควรเป็ นประเภทใด และควรสือสารถึงใคร
๔. บุคคลผู้รับข้ อมูลการสือสารเป็ นบุคคลทีเหมาะสมหรือไม่
หมวดที ๕ ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
(ดู คําอธิบายในหมวดที ๗)
หมวดที ๖ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคล หรือ นิติบุคคลทีผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ปฏิบตั ิ
หน้าทีให้
(ดู คําอธิบายในหมวดที ๗)
หมวดที ๗ ความรับผิดชอบต่อเพือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัวไป
เพือให้ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นไปตามกรอบจรรยาบรรณของ พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหลั ก การพื" นฐานจรรยาบรรณตามหลัก สากลทัวไป ทํา ให้ ต้ อ งกํา หนดหลั ก การพื" นฐาน
จรรยาบรรณเกียวกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามทีแสดงในหมวดที ๕ ๖ และ ๗ เนื"อหาของ
หลักการพื"นฐานในหมวดที ๕ ๖ และ ๗ ซึงคล้ ายกับเนื"อหาของหลักการพื"นฐานของ IFAC เรือง “พฤติกรรมทาง
วิชาชีพ” (Professional Behavior) ได้ กาํ หนดให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีมีหน้ าทีและความรับผิดชอบ ต่อบุคคลต่างๆ
(ตามทีกล่าวไว้ ในหมวดที ๕ ๖ และ ๗) โดยจะต้ องปฏิบัติงานและปฏิบัติตนในแนวทางทีก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อลูกค้ าและองค์กรทีตนสังกัด รวมถึงนายจ้ างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากนี" ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังมี
ความรั บผิดชอบในการปฏิบัติตนเพื อส่งเสริ ม ให้ เกิดความร่ วมมือและความสัมพั นธ์ทีดีระหว่ างเพื อนร่ วมวิชาชี พ
ตลอดจนหลีกเลียงการปฏิบัติใดๆ ทีทําให้ เกิดความเสือมเสียต่อเกียรติศักดิ#แห่ งวิชาชีพ
หลั ก การพื" นฐานเรื อง “พฤติ ก รรมทางวิ ช าชี พ ” ตามที กํา หนดโดย IFAC นั" น เป็ นหลั ก การที มี
จุ ดมุ่งหมายต้ องการให้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีหน้ าทีต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง
และละเว้ นการกระทําทีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รู้ หรือควรจะรู้ว่าจะทําให้ เกิดการเสือมเสียความน่าเชือถือต่อวิชาชีพ
การกระทําทีควรละเว้ นนี"รวมถึงการกระทําใดๆ ทีบุคคลทีสามผู้ซึงเป็ นบุคคลทีมีเหตุมีผลใช้ ดุลยพินิจ โดยให้ นาํ" หนัก
ความจริงทุก ๆ เรืองภายใต้ สถานการณ์ต่าง ๆ ทีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถหาข้ อมูลได้ ในเวลานั"น น่าจะสรุปว่ามี
ผลกระทบในทางลบต่อชือเสียงของวิชาชีพบัญชี
ในการนําการตลาดมาใช้ เพือส่งเสริมตนเอง และงานทางวิชาชีพ ผู้ป ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องไม่ทาํ ให้
วิชาชีพบัญชีเสือมเสีย และต้ องดําเนินการด้ วยความซือสัตย์ และยึดถือความเป็ นจริงโดยไม่กระทําการ ดังต่อไปนี"

ส่วนที ๑/๕

๑. การโอ้ อ วดเกิ น ความเป็ นจริ ง สํา หรั บ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี ทีตนได้ ป ฏิ บั ติ ร วมถึ ง
คุณสมบัติ ของตนเอง หรือ ประสบการณ์ทตนมี
ี
หรือ
๒. การอ้ างอิงโดยใช้ ถ้อยคําดูหมิน หรือ แสดงการเปรียบเทียบงานของตนเหนือผู้อนื
จากหลักการพื"นฐานทีกล่าวมาข้ างต้ นทั"งหมดนี" ได้ ถูกนําไปใช้ เป็ นหลักการในการจัดทําเป็ นข้ อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี(ฉบับที ๑๙) เรืองจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึงคําชี"แจงของข้ อบังคับ
จรรยาบรรณจะได้ กล่าวถึงในส่วนที ๒ และ ๓ ของเอกสารนี"ต่อไป

ส่วนที ๑/๖

ส่วนที& ๒
คําชี- แจงข้อบังคับจรรยาบรรณสําหรับผูส้ อบบัญชี
๑. คํานํา
ข้อบังคับจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี เป็ นบทบัญญัติที!กาํ หนดสิ! งที!ผปู ้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชี ต้องปฏิ บ ตั ิ ใ นเรื! องต่ า ง ๆ โดยกํา หนดขึ" นเป็ นข้อ ๆ ตามหลักการพื"นฐานที! ไ ด้อธิ บ ายไว้ใ นส่ วนที! แล้ว
เพื!อให้เกิดความเข้าใจที!ชดั เจน ในส่ วนนี" จะเป็ นการชี"แจงและอธิ บายถึงข้อบังคับดังกล่าว ซึ! งใช้สําหรับผูส้ อบ
บัญชี โดยเรี ยงตามลําดับของหมวดและข้อบังคับแต่ละข้อ อย่างไรก็ดี เนื! องจากในการปฏิบตั ิวิชาชี พของผูส้ อบ
บัญชี อาจต้องประสบกับลักษณะงานและสถานการณ์ ที!มีความแตกต่างกันไป จึ งเป็ นเรื! องยากที!จะจัดทําคํา
ชี"แจงให้สามารถครอบคลุมทุกประเด็นได้ ดังนั"นนอกจากเอกสารคําชี"แจงข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับนี"แล้วใน
เอกสารคํา ชี" แจงข้อ บัง คับ จรรยาบรรณฉบับ สมบู ร ณ์ ซึ! งจัด ทํา โดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้นํา คู่ มื อ ประมวล
จรรยาบรรณ ที!กาํ หนดโดยสหพันธ์นกั บัญชีนานาชาติ (IFAC) มาขยายความคําชี"แจงเพิ!มเติม โดยแสดงตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้หลักการพื"นฐานจรรยาบรรณภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เพื!อให้ผสู ้ อบบัญชี สามารถศึกษาเพิ!มเติม
และนําไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมต่อไป
๒. คําชีแจงข้ อบังคับจรรยาบรรณ
ข้ อ ๑ ถึง ๕ ว่าด้ วยเรื"อง
ข้ อ ๑ ข้ อบั งคั บ นีเรี ยกว่ า “ข้ อบังคั บสภาวิช าชี พ บั ญชี (ฉบั บที" ๑๙) เรื" อ ง จรรยาบรรณของผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนีให้ ใช้ บังคับเมื"อพ้ นกําหนดสามเดือนนั บแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี
“ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ดา้ นการทําบัญชี ด้านการสอบ
บัญชี ดา้ นการบัญชี บริ หาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชี ภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการ
บัญชี และบริ ก ารเกี! ย วกับ การบัญชี ด้า นอื! นตามที! ก ฎกระทรวงกํา หนดให้เป็ นวิช าชี พ บัญชี รวมทั"ง ผูซ้ ! ึ ง ขึ" น
ทะเบียนไว้กบั สภาวิชาชี พบัญชี และให้หมายรวมถึ งหัวหน้าคณะบุคคลหรื อหัวหน้าสํานักงานหรื อผูม้ ีอาํ นาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๑ ด้วย
“ผูซ้ ! ึ งขึ"นทะเบียนไว้กบั สภาวิชาชี พบัญชี ” หมายความว่า ผูซ้ ! ึ งขึ"นทะเบียนเพื!อเป็ นผูท้ าํ บัญชี ตาม
มาตรา ๑๑ มาตรา ๔๔ หรื อที!จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙
“ผูร้ ับบริ การ” หมายความว่า ผูร้ ับบริ การ ตามมาตรา ๔๗ (๓) ได้แก่
(๑) ผูว้ า่ จ้างผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรื อ
(๒) ส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานอื!นของรั ฐ และบุ คคลอื! นที! ใช้ผลงานของผูป้ ระกอบ วิชาชี พ
บัญชีดว้ ยความสุ จริ ตและจําเป็ น

ส่วนที' ๒/๑

“ผูท้ ี!ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ปฏิบตั ิหน้าที!ให้ ” หมายความว่า ผูท้ ี!ผปู ้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ปฏิบตั ิ
หน้าที!ให้ อันได้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน บุคคลหรื อนิติบุคคล ตามมาตรา ๔๗ (๔)
“ความโปร่ งใส” หมายความว่า ภาพลักษณ์ที!แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิงานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ
และมาตรฐานวิชาชี พ ที! ก าํ หนดไว้ และไม่ ป กปิ ดข้อเท็จจริ ง หรื อบิ ดเบื อนความจริ งอันเป็ นสาระสํา คัญ ซึ! ง
สามารถติดตามตรวจสอบได้
“ความเป็ นอิสระ” หมายความว่า การปฏิบตั ิหน้าที!โดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลอื!นที!ทาํ ให้เกิด
ความสงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเที!ยงธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ความเป็ นอิสระนี" จะต้องเป็ นที!
ประจักษ์ เพื!อให้ผลงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นที!เชื!อถือได้
“ความเที!ยงธรรม” หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจเยี!ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พโดยปราศจากความ
ลําเอียง อคติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอื!น
“กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิของวิชาชีพบัญชี
“ความซื!อสัตย์สุจริ ต” หมายความว่า การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริ งใจ ซื! อตรงต่อวิชาชี พ ไม่
คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบตั ิงานบนหลักฐานที!เป็ นจริ งและเชื! อถือได้ ไม่อา้ งหรื อยินยอมให้บุคคลอื!นอ้างว่าได้
ปฏิบตั ิงานถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิงานจริ ง
“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้ความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิ บตั ิ
วิช าชี พบัญชี ด้วยความเอาใจใส่ อย่า งเต็มความสามารถ ความเพี ยรพยายาม และความระมัดระวัง รอบคอบ
เพื!อที! จะปฏิ บตั ิ หน้าที! ไ ด้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และมัน! ใจได้ว่ามี ผลงานทางวิชาชี พที! อยู่บ น
พื"นฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน และวิชาการที!เกี!ยวข้อง
“การรักษาความลับ ” หมายความว่า การไม่นาํ ข้อมูลใด ๆ ที! โดยปกติ องค์กรไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปเปิ ดเผย หรื อใช้เพื!อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื!น เว้นแต่ในกรณี ที!เป็ นการเปิ ดเผยตามสิ ทธิ
หรื อหน้าที!ที!กาํ หนดไว้ในกฎหมายหรื อในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
“ความเสื! อมเสี ยเกียรติศกั ดิ#แห่งวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า
(๑) การกระทําการใด ๆ ที!เป็ นเหตุ ให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ตอ้ งได้รับโทษการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ
ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลกั ษณะการกระทําอย่างใดอย่างหนึ!งดังต่อไปนี"
(ก) ลงลายมือชื!อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดยมิได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบใด ๆ หรื อ
ควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
(ข) มี พ ฤติ ก รรมรั บ จ้า งลงลายมื อชื! อ หรื อยอมให้ใ ช้ชื! อ ทั"ง ที! ไ ม่ ไ ด้มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีหรื อมาตรฐานการบัญชี
(ค) แสดงความเห็ นต่องบการเงิ นที!นาํ ส่ งหน่ วยราชการหลายแห่ ง โดยงบการเงิ นแต่ละชุ ด
แสดงข้อมูลต่างกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร
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(ง) แจ้ง ข้อ ความหรื อ จัด ทํา รวมถึ ง การใช้ พ ยานหลัก ฐานอัน เป็ นเท็ จ หรื อ รู ้ อ ยู่ ว่ า เป็ น
พยานหลักฐานอันเป็ นเท็จไม่วา่ จะจัดทําโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวิชาชีพบัญชี
(จ) แนะนําให้ผูร้ ั บ บริ ก ารเสี ยภาษี อากรไม่ถู ก ต้องตามกฎหมาย โดยทุ จริ ตหรื อมี เจตนา
หลีกเลี!ยงภาษีอากร
(ฉ) มีพฤติกรรมอื!น ๆ ตามที!คณะกรรมการสภาวิชาชี พบัญชี กําหนดว่าเป็ นพฤติกรรมอัน
นํามาซึ! งความเสื! อมเสี ยเกียรติศกั ดิ#แห่งวิชาชีพบัญชี
(๒) เคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตในการประกอบวิชาชี พบัญชี จากหน่ วยงานราชการหรื อสถาบัน
วิชาชีพอื!นที!ควบคุมและหรื อกํากับดูแล เนื!องจากการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีในสาระสําคัญ
ข้ อ ๔ ภายใต้ บังคับในหมวด ๒ ถึงหมวด ๗ ของข้ อบังคับนี ทีก" าํ หนดให้ ผ้ ูประกอบวิชาชี พบัญชีต้อง
ปฏิบัติ หรืองดเว้ นการปฏิบัติใด ๆ ให้ หมายความรวมถึง การกระทําของบุคคลอืน" ผู้ซึ"ง
(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ หรื อ
(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชียนิ ยอมให้อา้ งชื!อ
ในการปฏิ บตั ิ หรื องดเว้นการปฏิ บตั ิใด ๆ ซึ! งจะทําให้เกิ ดการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามข้อบังคับ
ฉบับนี" เพื!อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีหรื อบุคคลอื!นโดยมิชอบ
ข้ อ ๕ ให้ นายกสภาวิชาชี พบัญชี เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี
หมวด ๑ บททัว" ไป
ข้อ ๖ จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี เป็ นข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี กําหนดขึ"นภายใต้กรอบ
พระราชบัญญัติวิชาชี พ บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื! อวันที! ๓ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๓ วรรคจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิช าชี พบัญชี นอกจากที! กาํ หนดไว้ใ นข้อบังคับนี" ให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื!อให้กระบวนการบังคับใช้จรรยาบรรณดําเนิ นโดยสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นธรรม นายกสภา
วิชาชี พ บัญชี โดยการอนุ ม ตั ิ ข องคณะกรรมการสภาวิชาชี พ บัญชี มี อาํ นาจออกข้อกํา หนดใดๆ เกี! ยวกับ การ
ดังกล่าว
ข้อ ๗ ในกรณี ที!มีปัญหาการตีความเกี!ยวกับการปฏิ บตั ิตามข้อบังคับนี" ให้คณะกรรมการสภาวิชาชี พบัญชี
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เป็ นที!สุด
หมวด ๒ ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย" งธรรม และความซื"อสั ตย์ สุจริต
ข้ อ ๘ ความโปร่ งใส
ข้ อบังคับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใส
คําชีแจง
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานอย่างโปร่ งใส ไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อบิดเบือน
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ความจริ ง อันเป็ นสาระสํา คัญ โดยจะต้อ งมี ค วามมัน! ใจว่า ข้อ มู ล ที! นํา มาใช้ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนเพียงพอ เป็ นปัจจุบนั และสะท้อนให้เห็นภาพที!แท้จริ ง เพื!อให้ผลงานมีความ
ถู ก ต้อ ง เชื! อถื อ ได้ และมี ห ลัก ฐานให้ตรวจสอบได้ ผูส้ อบบัญ ชี ค วรมี ก ารจัดวาง
มาตรการที!จาํ เป็ นในการปฏิ บตั ิงานของตนเอง เช่ น การสอบทานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หรื อการจัดให้มีผสู ้ อบบัญชี อื!นในองค์กรเดียวกัน
สอบทานผลงานของตนเอง เป็ นต้น เพื!อที!จะให้งานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชี ที!ลง
ลายมื อ ชื! อ ในรายงานการสอบบัญ ชี ต่ อ งบการเงิ น นั"น ได้รั บ ความน่ า เชื! อ ถื อ จาก
บุคคลภายนอกมากขึ"น
ผูส้ อบบัญชี จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรายงาน เมื!อพบว่าข้อมูลและหลักฐาน
ของกิ จการที!ได้จากการปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่
เป็ นปั จจุบนั หรื อไม่สะท้อนภาพที!เป็ นจริ ง
เมื! อมี ผูเ้ กี! ย วข้องที! ไ ด้รับผลกระทบจากการปฏิ บตั ิ ง านสอบบัญชี ส อบถาม
ข้อมูลเกี! ยวกับการสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชี จะต้องชี" แจงเพื!อแก้ขอ้ สงสัยหรื อประเด็น
ต่ า งๆ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจแก่ ผูถ้ ามอย่า งเพี ย งพอ และให้ เ กิ ด ความสะดวกในการ
สอบถาม เช่น การถามตอบผ่านอีเมล์ เว็บไซต์ หรื อการตอบในที!ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดย
ในการตอบจะต้องระมัดระวัง ให้คาํ ตอบเท่าที!จาํ เป็ นและเหมาะสม อย่าให้เกินกว่าที!
กฎหมายหรื อข้อบังคับกําหนดไว้
ข้ อ ๙ ความเป็ นอิสระ
ข้ อบังคับ ข้อ ๙(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี
คําชีแจง
การใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระนั"นแม้วา่ ผูส้ อบบัญชีจะไม่อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของ
บุคคลอื!น หรื อไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่วา่ เกี!ยวข้องด้วยทรัพย์สินหรื อตําแหน่งหน้าที!
ผูส้ อบบัญชี ก็อาจขาดความเป็ นอิสระในการใช้ดุลยพินิจได้ เนื! องจากการใช้ดุลยพินิจ
อย่ า งเป็ นอิ ส ระอาจได้รั บ ผลกระทบในกรณี ที! มี บุ ค คล หน่ ว ยงานหรื อ กิ จ การที!
เกี! ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี อยู่ภายใต้อิทธิ พลของบุคคลอื!นหรื อได้รับผลประโยชน์จาก
การประกอบวิช าชี พ ทั"ง นี" บุ คคล หน่ วยงานหรื อกิ จการที! เกี! ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี
ได้แก่
(ก) องค์กรที!ผสู้ อบบัญชีปฏิบตั ิงาน(องค์กรฯ)
(ข) ผูถ้ ือหุ น้ หรื อหุ น้ ส่ วนในองค์กรฯ
(ค) คู่สมรสและบุคคลที!อยูภ่ ายใต้การอุปการะของผูส้ อบบัญชี
(ง) คู่สมรสและบุคคลที!อยูภ่ ายใต้การอุปการะของผูถ้ ือหุ น้ หรื อหุ น้ ส่ วนในองค์กร
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(จ) บุ ตร บิ ดามารดา ที! ไ ม่ ไ ด้อยู่ภายใต้ก ารอุ ป การะของผูส้ อบบัญชี ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
หุ น้ ส่ วนในองค์กรฯ รวมถึงผูช้ ่วยปฏิบตั ิงานที!มีส่วนสําคัญต่อการใช้ดุลยพินิจใน
การตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงาน
(ฉ) ผูช้ ่วยปฏิบตั ิงานที!มีส่วนสําคัญต่อการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั ิงาน
(ช) บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและเครื อข่ายขององค์กรฯ
(ซ) กิจการที!มีอาํ นาจควบคุมองค์กร กิ จการที!ถูกควบคุ มโดยองค์กร และกิจการที!อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับองค์กร ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
(ฌ) กิจการที!อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญขององค์กรฯ
(ญ) กิจการที!ผสู ้ อบบัญชี หรื อบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) มีอาํ นาจควบคุมหรื อ
มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ข้ อบังคับ ข้อ ๙(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ปฏิบตั ิงานที!ตนขาดความเป็ นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี
คําชีแจง
ในกรณี ที!ผสู ้ อบบัญชีเห็นว่ามีความสัมพันธ์หรื อมีสถานการณ์ใดที!จะกระทบ
ต่อความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ ผูส้ อบบัญชี
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับงาน ถอนตัวจากการให้บริ การ หยุดการให้บริ การ หรื อ
หามาตรการ ป้ องกันอื!นๆ เพื!อขจัดหรื อลดผลกระทบให้อยูใ่ นระดับที!ยอมรับได้
กรณี ตวั อย่างต่อไปนี"อาจถือว่าผูส้ อบบัญชีขาดความเป็ นอิสระ
(ก) ผูส้ อบบัญชี และผูท้ ี!เกี!ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี ตามที!กล่าวไว้ในคําชี"แจงข้อ ๙ (๑) มี
ส่ วนได้เสี ย ผลประโยชน์ หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในงานหรื อ
ลูกค้าที!ตนให้บริ การทางวิชาชีพอย่างมีสาระสําคัญ ทั"งโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
(ข) ผูส้ อบบัญชี และผูท้ ี! เกี! ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี ตามที!กล่ าวไว้ในคําชี" แจงข้อ ๙ (๑)
ประกอบธุ รกิจร่ วมกับลูกค้า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของลูกค้า
โดยมีผลประโยชน์ทางการเงิ นร่ วมกันอย่างมีสาระสําคัญ อย่างไรก็ตาม การซื" อ
สิ นค้าและบริ การจากลูกค้าภายใต้เงื!อนไขการค้าตามปกติของการดําเนิ นธุ รกิจจะ
ไม่มีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ
(ค) ผูส้ อบบัญชี และผูท้ ี! เกี! ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี ตามที!กล่ าวไว้ในคําชี" แจงข้อ ๙ (๑)
ตกอยู่ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลของกรรมการ ผู ้บ ริ ห าร หรื อ เจ้า หน้ า ที! ข องลู ก ค้า ที! ต น
ตรวจสอบบัญชี ไม่วา่ ด้วยความคุน้ เคยหรื อความเกรงใจ หรื อด้วยเหตุผลใดก็ตาม
และผูส้ อบบัญชี ยอมผ่อนปรนตามความต้องการของบุคคลเหล่านั"น
(ง) ผูส้ อบบัญชี และผูท้ ี! เกี! ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี ตามที!กล่ าวไว้ในคําชี" แจงข้อ ๙ (๑)
เป็ นกรรมการ ผู ้บ ริ หาร หรื อเจ้ า หน้ า ที! ใ นตํา แหน่ ง อื! น ที! มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี
สาระสําคัญต่อการตัดสิ นใจในด้านการบริ หาร ด้านการเงิ น และด้านการบัญชี
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(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

(ฌ)

ของลู กค้าที! ตนเป็ นผูส้ อบบัญชี รวมถึ งการดํา รงตําแหน่ งเลขานุ การของลู กค้า
โดยมีความรับผิดชอบต้องดูแลงานในหลายส่ วน เช่ น การจัดการในการบริ หาร
บุ ค ลากร การดู แ ลรั ก ษาบัน ทึ ก ข้ อ มู ล หรื อทะเบี ย นต่ า งๆ ของลู ก ค้ า การ
ควบคุ มดูแลให้บริ ษทั อยู่ภายใต้กฎระเบี ยบต่างๆ และการให้คาํ แนะนําเกี! ยวกับ
การกํา กับ ดู แลกิ จ การ ความสั ม พัน ธ์ เ หล่ า นี" อาจทํา ให้เ กิ ด ผลกระทบเกี! ย วกับ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและความเป็ นอิสระได้
การให้บริ การรับทําบัญชีให้ลูกค้าที!ตนรับสอบบัญชี ทั"งนี"ให้รวมถึงกรณี ที!องค์กร
นั"นมีการตั"งแผนกหรื อหน่วยงานรับทําบัญชี แยกออกไป ไม่วา่ ในรู ปแบบใด และ
ตั"งอยูใ่ นสถานที!เดียวกันหรื อไม่ก็ตาม โดยองค์กรที!สอบบัญชี และองค์กรที!รับทํา
บัญชี น" นั มีผถู ้ ื อหุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน เจ้าของ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานร่ วมกัน หรื อมี
ชื!อหรื อเครื! องหมายการค้าเหมือนกัน
การสอบทานผลงานตนเอง เช่ น สมาชิ ก ในกลุ่ ม ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านสอบบัญ ชี ที!
ให้บริ การเคยเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าหน้าที! ในตําแหน่ งอื! นที! มีอิทธิ พล
อย่างมีสาระสําคัญต่อผลการตัดสิ นใจในด้านการบริ หาร ด้านการเงินและด้านการ
บัญชีใน องค์กรของลูกค้าที!ให้บริ การ
การที! ผูส้ อบบัญชี ปฏิ บตั ิ งานสอบบัญชี ใ ห้กบั ลู ก ค้ารายเดิ ม ติ ดต่อกันเป็ นระยะ
เวลานาน ซึ! งอาจทําให้เกิดความสนิ ทสนมคุน้ เคยที!อาจมีผลกระทบต่อความเป็ น
อิสระ
การให้บริ การอื!นๆ นอกเหนื อจากงานตรวจสอบบัญชี ซ! ึ งอาจจะมีผลกระทบต่อ
ความเป็ นอิ สระได้ เช่ น การประมวลผลข้อมูลและจัดทํางบการเงิ น การจัดทํา
ประมาณการทางการเงิน การให้บริ การประเมินมู ลค่าในบางส่ วนของงบการเงิน
การออกแบบและดํา เนิ น การด้า นระบบสารสนเทศทางการเงิ น ที! ใ ช้ใ นการ
ประมวลข้อมูลอันเป็ นส่ วนหนึ! งของงบการเงิ นของลูกค้า การให้บริ การด้านคดี
ความฟ้ องร้ องซึ! ง มี การประมาณการผลลัพ ธ์ ที!อาจเกิ ดขึ" น และมี ผลกระทบต่ อ
จํานวนหรื อการเปิ ดเผยในงบการเงิน การสรรหาบุ คลากรระดับสู งให้แก่ลูกค้า
การให้บริ การด้านการเงินและให้คาํ ปรึ กษาเช่ น การสนับสนุ น การจัดสรร และ
การรับประกันในการจําหน่ายหุ น้ ของลูกค้า เป็ นต้น
การให้บริ การงานตรวจสอบภายในอาจมีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระได้ เว้นแต่
จะแสดงให้เห็นได้วา่ การบริ การดังกล่าวไม่เกี!ยวข้องโดยตรงกับระบบปฏิบตั ิการ
ในส่ วนของการควบคุมภายใน ระบบการเงินหรื อการจัดทํางบการเงิน และลูกค้า
เป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบต่ อ กิ จ กรรมการตรวจสอบภายใน เช่ น เป็ นผู ้ป ระเมิ น และ
ตัดสิ นใจต่อข้อเสนอแนะต่างๆ เอง
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(ญ) การให้ยืมพนักงานขององค์กรแก่ ลูกค้าโดยไปดํารงตําแหน่ งที!มีอิทธิ พลอย่างมี
สาระสําคัญต่อการตัดสิ นใจในด้านการบริ หาร ด้านการเงิ น และด้านการบัญชี
อาจทําให้เกิ ดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระในส่ วนของการสอบทานผลงานของ
ตนเอง
(ฎ) การได้รับ ค่า ธรรมเนี ยมวิชาชี พจากลู กค้า รายใดรายหนึ! งเป็ นสั ดส่ วนที! สู งเมื! อ
เทียบกับค่าธรรมเนี ยมทั"งหมดขององค์กร ซึ! งอาจจะก่อให้เกิ ดความกังวลใจใน
การสู ญเสี ยลูกค้ารายดังกล่าวไป
(ฏ) การกําหนดค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พกับลูกค้ารายใดรายหนึ! งในระดับที!ต!าํ กว่าผูส้ อบ
บัญชี ค นก่ อน หรื อผูส้ อบบัญชี อื!นที! เสนอราคาอย่า งเป็ นสาระสํา คัญ อาจจะมี
ผลกระทบต่อความเป็ นอิสระได้ เว้นแต่จะแสดงให้เห็นว่ามีการจัดสรรเวลาและ
พนักงานที!เหมาะสมกับงานที!ได้รับและได้มีการปฏิ บตั ิ งานตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพ
(ฐ) การที! ลูกค้าค้างชําระค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พเป็ นระยะเวลานานและมี จาํ นวนที! มี
สาระสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ!ง ก่อนเสนอรายงานการตรวจสอบบัญชี ของรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป
(ฑ) การกําหนดค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พโดยขึ"นอยู่กบั ผลสําเร็ จของงานที! กาํ หนดโดย
ลู ก ค้า เช่ น ลู ก ค้า กํา หนดให้ต้องออกรายงานการสอบบัญชี แบบไม่ มี เงื! อนไข
เท่านั"น จึงจะถือว่าผูส้ อบบัญชีปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ" น เป็ นต้น
(ฒ) การที!ผสู ้ อบบัญชี รับงานผ่านองค์กรที!รับทําบัญชี โดยใช้หัวหน้าองค์กรที!รับทํา
บัญชีหรื อเจ้าหน้าที!ที!ทาํ บัญชี ให้กบั ลูกค้ารายนั"นๆ เป็ นผูช้ ่วยตรวจสอบบัญชี โดย
ไม่ได้ทาํ การตรวจสอบเอง
(ณ) การที! ผูส้ อบบัญชี ไ ด้รับ ค่ า สอบบัญชี จากองค์ก รที! รับ ทํา บัญชี เป็ นจํา นวนรวม
สํา หรั บ ลู ก ค้า หลายราย โดยไม่ ท ราบว่า ค่ า สอบบัญชี ข องลู ก ค้า แต่ ล ะรายเป็ น
เท่าใด
(ด) การรั บของขวัญหรื อการรั บรอง ในจํานวนที! ท าํ ให้เชื! อได้ว่า จะมี ผลต่ อการใช้
วิ จ ารณญาณเยี! ย งผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ ของผู ้ส อบบัญ ชี ทั"ง นี" ไม่ ร วมถึ ง การรั บ
ค่าตอบแทนจากการให้บริ การทางวิชาชีพนั"น
(ต) การได้รับเงินกู้ หรื อได้รับการคํ"าประกันจากลูกค้า ในจํานวนที!มีสาระสําคัญ เว้น
แต่เป็ นการกูย้ ืมเงิ นจากลูกค้าที!เป็ นธนาคารหรื อสถาบันการเงิ น ซึ! งตามระเบียบ
วิธีการ ข้อกําหนดที!มีเงื!อนไขตามปกติ
(ถ) การให้เงินกูห้ รื อให้การคํ"าประกันแก่ลูกค้าในจํานวนที!มีสาระสําคัญ
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(ท) การถูกข่มขู่ในคดีความฟ้ องร้องระหว่างองค์กรที!ผสู ้ อบบัญชีสังกัดอยูห่ รื อสมาชิ ก
ในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานกับลูกค้าหรื อผูบ้ ริ หารของลูกค้า
ในกรณี ที!ผสู ้ อบบัญชี เห็ นว่ามี ความสัมพันธ์ หรื อสถานการณ์ ใดที!อาจจะกระทบต่อความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน ผูส้ อบบัญชี ควรประเมินผลกระทบและหามาตรการในการขจัดหรื อลด
ผลกระทบดังกล่าวให้อยูใ่ นระดับที!ยอมรับได้ เช่น
(ก) การปฏิเสธที!จะรับงาน
(ข) ไม่รับทําบัญชีและสอบบัญชีให้กบั ลูกค้ารายเดียวกัน
(ค) องค์ ก รของผู ้ส อบบัญ ชี จ ัด ให้ มี น โยบายการควบคุ ม คุ ณ ภาพงาน เช่ น การ
กําหนดให้มีการเปิ ดเผยส่ วนได้เสี ยหรื อความสัมพันธ์ ระหว่างผูส้ อบบัญชี ผูท้ ี!
เกี!ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี กับลูกค้า เป็ นต้น
(ง) การสื! อสารนโยบายกระบวนการทํางานขององค์กรของผูส้ อบบัญชีตลอดจนการ
ปลูกฝังจรรยาบรรณด้านความเป็ นอิสระให้กบั พนักงานในองค์กร เช่น การชี" แจง
ในกรณี ที!จะลาออกและไปร่ วมงานกับลูกค้า เป็ นต้น
(จ) การให้ผูส้ อบบัญชี รายอื!นในองค์ก รหรื อนอกองค์ก รสอบทานงานที!ตนเองทํา
หรื อให้คาํ ปรึ กษาที!จาํ เป็ น
(ฉ) การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีในงานของลูกค้าแต่ละรายเป็ นครั"งคราว
(ช) การลดระดับหรื อยกเลิ ก ความสัมพันธ์ ทางการเงิ นหรื อทางธุ รกิ จซึ! ง ทํา ให้เกิ ด
เหตุการณ์ที!อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในเรื! องความเป็ นอิสระ
(ซ) การถอนตัวของผูส้ อบบัญชี และผูท้ ี!เกี!ยวข้องออกจากงานในลูกค้าที!สงสัยว่าอาจ
ทําให้ตนขาดความเป็ นอิสระ
(ฌ) การหารื อถึงประเด็นที!อาจกระทบต่อความเป็ นอิสระกับผูบ้ ริ หารระดับที!สูงกว่า
ในองค์กรของผูส้ อบบัญชี
(ญ) การขอคํา ปรึ ก ษาและหารื อ ถึ ง ประเด็ น ที! อ าจกระทบต่ อ ความเป็ นอิ ส ระกับ
ผูร้ ับผิดชอบในการกํากับดูแลองค์กรของลูกค้า เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
(ฎ) การปรับเปลี!ยนแผนงานการตรวจสอบให้เกิดความเหมาะสมมากยิง! ขึ"น
ในการพิจารณาความเป็ นอิสระให้พิจารณาในช่วงเวลาตั"งแต่กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน
ของผูส้ อบบัญชีเริ! มต้นปฏิบตั ิงาน จนถึงเมื!อมีการออกรายงาน สําหรับงานให้บริ การที!
มีลกั ษณะที!เกิดขึ"นบ่อยๆ การพิจารณาความเป็ นอิสระให้พิจารณาจนถึงเมื!อมีการออก
รายงานเป็ นครั"งสุ ดท้าย หรื อความสัมพันธ์ทางวิชาชี พระหว่างผูส้ อบบัญชี กบั ลู กค้า
สิ" นสุ ดลง
ข้ อ ๑๐ ความเทีย" งธรรม
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๐(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความยุติธรรม ซื!อตรงต่อวิชาชีพ และต้อง
ส่วนที' ๒/๘

คําชีแจง

ข้ อบังคับ
คําชีแจง
ข้ อบังคับ

ไม่มีส่วนได้เสี ยในงานที! ตนประกอบวิชาชี พ นอกจากค่าตอบแทนที! ได้รับจากการ
ประกอบวิชาชีพนั"น
ในการปฏิบตั ิงาน ผูส้ อบบัญชีควรพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ที!จะทําให้ไม่
สามารถปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก การพื" นฐานของความเที! ย งธรรม ซึ! งเป็ นผลมาจากการมี
ผลประโยชน์หรื อการมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้า กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้าง เกิดขึ"น
หรื อไม่ เหตุการณ์ที!อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเที!ยงธรรมมักเกิ ดขึ"นจากบุคคล
ในครอบครัว ความใกล้ชิดเป็ นการส่ วนตัว หรื อความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ ในกรณี ที!มี
เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ"นผูส้ อบบัญชี ควรพิจารณาใช้มาตรการป้ องกันที!เหมาะสมเพื!อ
ขจัดหรื อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที! ยอมรั บได้ นอกจากนี" ผูส้ อบบัญชี จะต้องมี
ความเป็ นอิสระจากลูกค้าที!ให้บริ การทั"งความเป็ นอิสระด้านจิตใจ และความเป็ นอิสระ
อันเป็ นที!ประจักษ์ ซึ! งเป็ นสิ! งจําเป็ นในการช่ วยส่ งเสริ มให้ผสู ้ อบบัญชีทาํ การสรุ ปผล
การปฏิบตั ิงาน อย่างปราศจากอคติ ความลําเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
การใช้อิทธิ พลอย่างไม่เหมาะสมของบุคคลอื!น
เหตุ การณ์ ที!อาจก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อความเที! ยงธรรมจะขึ"นอยู่กบั แต่ละ
สถานการณ์ของการรับงานและลักษณะของงานนั"นๆ ผูส้ อบบัญชี ควรประเมินความมี
นัยสําคัญของเหตุการณ์ที!อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเที!ยงธรรม โดยผูส้ อบบัญชี
จะต้องพิจารณาถึ งมาตรการป้ องกันและนํามาประยุกต์ใช้ตามความจําเป็ น เพื!อขจัด
หรื อลดผลกระทบให้อยูใ่ นระดับที!ยอมรับได้ มาตรการป้ องกันดังกล่าวรวมถึง
(ก) การถอนตัวออกจากกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน
(ข) การจัดให้มีกระบวนการกํากับดูแล
(ค) การยกเลิ กความสัมพันธ์ทางการเงิ นหรื อทางธุ รกิ จซึ! งทําให้เกิ ดเหตุการณ์ ที!อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเที!ยงธรรม
(ง) การหารื อถึ งประเด็นต่ างๆ กับผูบ้ ริ หารระดับสู งกว่าภายในองค์ก รของผูส้ อบ
บัญชี
(จ) การหารื อถึงประเด็นต่างๆ กับผูร้ ับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการของลูกค้า
ข้อ ๑๐(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ดุลยพินิจบนหลักฐานที!เชื!อถือได้โดยปราศจากความมี
อคติและความลําเอียง
การใช้ดุลยพินิจในทางวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องเป็ นไปตาม
ข้อมูลและหลักฐานที!เชื!อถือได้ โดยปราศจากความมีอคติและความลําเอียง
ข้อ ๑๐ (๓) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ดุลยพินิจอย่างเที!ยงธรรมโดยหลีกเลี!ยงความสัมพันธ์
หรื อสถานการณ์ใดๆ ที!อาจทําให้ผปู ้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้โดย
โปร่ งใส อิสระ และซื! อสัตย์สุจริ ต

ส่วนที' ๒/๙

ในบางกรณี ผสู ้ อบบัญชีอาจตกอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ที!ทาํ ให้มีอคติและความ
ลําเอียงในการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชี พได้ ดังนั"นผูส้ อบบัญชี ควรหลีกเลี!ยงสถานการณ์
ที!อาจทําให้เกิดความสัมพันธ์ อิทธิ พลและการโน้มน้าวต่างๆ ที!มีผลกระทบต่อการใช้
ดุลยพินิจได้
ข้ อ ๑๑ ความซื"อสั ตย์ สุจริต
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๑(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงาน อย่างตรงไปตรงมา จริ งใจ ซื! อตรงต่อวิชาชีพ
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
คําชีแจง
การปฏิบตั ิงานด้วยความซื!อสัตย์สุจริ ตเป็ นภาระหน้าที!ที!ผสู้ อบบัญชีจะต้อง
ดํา รงไว้ในการปฏิ บ ตั ิ งาน ตลอดจนความสั มพันธ์ ก ับ ลู ก ค้าทั"ง ในทางวิชาชี พ และ
ในทางธุ ร กิ จ การดํา รงไว้ซ! ึ งความซื! อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ยัง รวมถึ ง การรั ก ษาไว้ซ! ึ งความ
ยุติธรรมและความจริ งใจในการประกอบวิชาชีพและดําเนินธุรกรรมที!เกี!ยวข้อง
เพื!อเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับเกี! ยวกับ ความซื! อสัตย์สุจริ ต กรณี
ตัวอย่างต่อไปนี"ถือว่าผูส้ อบบัญชี ไม่ได้ปฏิบตั ิงานด้วยความซื! อสัตย์สุจริ ต และซื! อตรง
ต่อวิชาชีพ
(ก) การกระทําการหรื อสนับสนุนให้ผอู ้ ื!นกระทําการโดยทุจริ ต ซ่ อนเร้น ปลอมแปลง
แก้ไขหรื อทําลาย เอกสารหลักฐานที!เกี!ยวข้องให้ผดิ จากความเป็ นจริ ง
(ข) การมีส่วนเกี!ยวข้องหรื อเป็ นที!ทราบได้วา่ เกี!ยวข้องกับรายงาน แบบแสดงรายการ
การสื! อ สาร หรื อ ข้อ มู ล อื! น ที! เ ชื! อ ได้ว่ า เป็ นข้อ มู ล ที! ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญ ข้อมูลที!อาจทําให้ผอู ้ ื!นเข้าใจผิด ข้อมูลที!ไม่ชดั เจน หรื อข้อมูลที!ได้ละ
เว้นหรื อปิ ดบัง ซึ! งจําเป็ นต้องมีอยู่ในรายงาน ซึ! งอาจทําให้เกิ ดความเข้าใจผิดได้
อย่างไรก็ดี ผูส้ อบบัญชีอาจไม่ถือว่าได้มีการปฏิบตั ิตามที!กล่าวในข้อ(ข) ถ้าผูส้ อบ
บัญชีได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีที!เกี!ยวข้องกับกรณี ดงั กล่าว
(ค) การให้บริ การทางวิชาชี พแก่ลูกค้าที!ดาํ เนิ นธุ รกรรมที!ผิดกฎหมายโดยจงใจอย่าง
ร้ายแรง
(ง) การเสนอรายงานการสอบบัญชี โดยที! ตนเองมิ ได้มีส่ วนในการปฏิ บ ตั ิ งานหรื อ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานจริ งหรื อมีการควบคุมงานจริ งแต่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานที!เหมาะสม
ข้อบังคับ ข้อ ๑๑ (๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานตรงตามหลักฐานที!เป็ นจริ ง
คําชีแจง
กรณี ตวั อย่างต่อไปนี"ถือว่าผูส้ อบบัญชีไม่ได้ปฏิบตั ิงานตรงตามหลักฐานที!
เป็ นจริ ง
(ก) การเสนอรายงานการสอบบัญชีในลักษณะที!ผลของรายงานไม่ตรงกับความจริ งที!
ได้จากการปฏิบตั ิงานนั"น
คําชีแจง

ส่วนที' ๒/๑๐

(ข) การแนะนําหรื อเห็นด้วยกับลูกค้าให้มีการจัดทําเอกสารหรื อหลักฐานทางบัญชีที!
ไม่ ถู ก ต้อ งตามกฎหมายหรื อ ตามหลัก การบัญ ชี โ ดยมิ ไ ด้มี ก ารกล่ า วถึ ง เรื! อ ง
ดังกล่าวไว้ในรายงาน
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๑ (๓) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่อา้ งหรื อยินยอมให้บุคคลอื!นอ้างว่าได้ปฏิบตั ิงานโดยที!
ไม่ได้มีการปฏิบตั ิงานจริ ง
คําชีแจง
ในกรณี ที!ผสู้ อบบัญชีไม่ได้ทาํ การสอบบัญชีหรื อควบคุมการสอบบัญชีของ
ลูกค้ารายใด ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่ยอมให้บุคคลอื!นอ้างชื! อว่าตนเป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อทํา
การสอบบัญชีของลูกค้ารายนั"น เช่น นาย ก ผูส้ อบบัญชี ยินยอมให้นาย ข อ้างว่านาย ก
เป็ นผูท้ าํ การสอบบัญชีของลูกค้าแห่ งหนึ! ง โดยที! นาย ก มิได้เป็ นผูค้ วบคุมหรื อทําการ
สอบบัญชี ของลูกค้ารายนั"น กรณี ดงั กล่าวถื อว่าผูส้ อบบัญชี ยินยอมให้ผอู ้ ื!นอ้างว่าตน
เป็ นผูส้ อบบัญชีท" งั ๆ ที!ตนไม่ได้เป็ นผูค้ วบคุมหรื อทําการสอบบัญชี
หมวด ๓ ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ข้ อ ๑๒ ความรู้ ความสามารถ
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๒ (๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบตั ิ กฎหมายที!
เกี!ยวข้อง ความชํานาญและประสบการณ์ทางวิชาชี พด้วยความมีสติ เอาใจใส่ อย่างเต็ม
ความสามารถ และระมัดระวังรอบคอบ
คําชีแจง
การใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ถือเป็ นหน้าที!และความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ดังนี"
(ก) มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะทางวิ ช าชี พ ให้ อ ยู่ใ นระดับ ที! ส ามารถให้ ค วามมั!น ใจแก่
ผู ้รั บ บริ การ หรื อผู ้ว่ า จ้ า งว่ า จะได้ รั บ บริ การทางวิ ช าชี พ บัญ ชี ต ามความรู ้
ความสามารถที!ตอ้ งการตามที!กาํ หนดโดยวิชาชีพบัญชี
(ข) ใช้ดุลยพินิจที!ดีในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการให้บริ การ ซึ! งความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี แยกเป็ น ๒ ส่ วนได้ ดังนี"
(๑) การบรรลุ ถึงระดับ ความรู ้ ความสามารถ ตามที! กาํ หนดโดยองค์กรวิชาชี พ
บัญชี
(๒) การรักษาระดับ ความรู ้ความสามารถ ตามที!กาํ หนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี
(ค) ดําเนิ นการตามขั"นตอนที!สมเหตุสมผลเพื!อให้ความมัน! ใจว่า ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี ที!
อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของตน ได้รับการฝึ กอบรมและการกํากับดูแลที!เพียงพอ
ในการปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมข้อมูล และหลักฐานการ
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สอบบัญชี ให้เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน และต้องมุ่งมัน! ในการปฏิบตั ิงานโดยใช้ความ
ระมัดระวังรอบคอบที!พึงมีสาํ หรับสภาวการณ์น" นั ๆ
กรณี ตวั อย่างต่อไปนี" ถือว่าผูส้ อบบัญชี ปฏิบตั ิงานโดยใช้ความรู ้ความสามารถ
ตามมาตรฐานทางวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
(ก) ในการพิ จารณารั บงาน ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งมี ความรู ้ และความเข้า ใจในธุ รกิ จของ
ลู ก ค้า ลัก ษณะงานบริ ก ารที! ลู ก ค้า ต้องการ และมี ค วามสามารถเพี ย งพอที! จ ะ
ปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีตามมาตรฐานทางวิชาชีพที!เกี!ยวข้อง
(ข) ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่แสดงตนว่าเป็ นผูเ้ ชี! ยวชาญหรื อผูท้ ี!มีประสบการณ์ในเรื! องที!
ตนเองมี ความรู ้ และความสามารถไม่เพียงพอ ผูส้ อบบัญชี ควรพิจารณาที!จะรั บ
คําแนะนําหรื อใช้ผลงานจากผูเ้ ชี!ยวชาญที!มีความชํานาญในงานดังกล่าว
(ค) ในกรณี ที!ผสู้ อบบัญชีตอ้ งนําผลงานของผูส้ อบบัญชีรายอื!นไปใช้ผสู้ อบบัญชีตอ้ ง
คํานึงถึงความเพียงพอของข้อมูลที!ตนเองใช้ในการสรุ ปผลและแสดงความเห็น
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๒(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอที!จะ
ปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จได้
คําชีแจง
เพื!อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการให้บริ การโดยให้ความมัน! ใจว่าผูส้ อบบัญชีมี
ความสามารถเพียงพอที!จะปฏิ บตั ิงานให้สํา เร็ จได้ ผูส้ อบบัญชี ไม่ควรรั บงานที! เกิ น
ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เช่น
(ก) ผูส้ อบบัญชี ไม่ รับ งานในปริ ม าณมากจนไม่ สามารถควบคุ มการปฏิ บตั ิ งานให้
เป็ นไปตามมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
(ข) ผูส้ อบบัญชี ไม่รับสอบบัญชี ของธุ รกิ จที!ประกอบธุ รกิ จที!มีลกั ษณะพิเศษ หรื อมี
การใช้ระบบสารสนเทศที!มีความซับซ้อนในการประมวลผลโดยผูส้ อบบัญชี ไม่มี
ความรู ้ความชํานาญในเรื! องดังกล่าว
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๒(๓) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประกอบวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมัน! และขยันหมัน! เพียร
คําชีแจง
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยความมุ่งมัน! และขยันหมัน! เพียร
โดยมี ความรั บผิดชอบและใส่ ใจในการปฏิ บตั ิ งานอย่างมี ทกั ษะ ครบถ้วน สมบูรณ์
ทันเวลาตามสัญญาหรื อข้อผูก พันของลูก ค้า และเป็ นไปตามข้อบังคับ ในเรื! องของ
ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที!ยงธรรม และความซื! อสัตย์สุจริ ต
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๒(๔) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องศึกษาหาความรู ้และความชํานาญทางวิชาชีพเพิ!มเติมอย่าง
ต่อเนื!อง เพื!อพัฒนาความรู ้ความสามารถให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
คําชีแจง
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งศึกษาหาความรู้และความชํานาญทางวิชาชีพให้เพียงพอที!จะ
ปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จได้
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การที!ผสู้ อบบัญชีจะมีความรู ้ความสามารถในงานที!รับว่าจะให้บริ การ ผูส้ อบ
บัญชีตอ้ งมีการศึกษาและอบรม การศึกษาหาความรู ้ความเข้าใจในงานดังกล่าวเพิ!มเติม
อย่า งต่ อ เนื! อ ง การมี ป ระสบการณ์ การฝึ กฝนในการใช้ วิ จ ารณญาณ รวมทั"ง การ
ประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ น" ันกับ งานที! รับ ว่า จะให้บ ริ ก าร เพื! อให้ม น!ั ใจว่า ลู ก ค้า จะได้รั บ
บริ การวิชาชีพที!สมบูรณ์และทันต่อเหตุการณ์
ข้ อ ๑๓ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๓(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานทางวิชาการที!เกี!ยวข้อง
คําชีแจง
เพื!อให้มน!ั ใจว่าผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูส้ อบบัญชี
ต้องปฏิบตั ิ ดังนี"
(ก) ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งให้บริ การทางวิชาชี พที!สอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชี พและ
มาตรฐานวิชาการที!เกี!ยวข้อง
ผูส้ อบบัญชี จะต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชี พที!กาํ หนดไว้อย่างชัดเจน
รวมถึ งมาตรฐานวิชาการอื!นที! เกี! ยวข้อง และต้องปฏิ บตั ิตามมาตรฐานดังกล่ าวอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา กรณี ที!มีขอ้ สงสัยและไม่สามารถหาข้อยุติได้ตอ้ งสอบถาม
หน่วยงานที!กาํ หนดมาตรฐานวิชาชีพ เพื!อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
กรณี ดัง ต่ อ ไปนี" อาจถื อ ว่า ผูส้ อบบัญ ชี แ สดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของ
องค์กรโดยที!ตนมิได้ปฏิบตั ิงานสอบบัญชี หรื อควบคุมการสอบบัญชี ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที!รับรองทัว! ไป เช่น
(๑) ผูส้ อบบัญชี ไม่ได้ควบคุ มและสอบทานการปฏิ บตั ิงานของผูช้ ่ วย รวมทั"งไม่ได้
อธิ บายให้ผูช้ ่ วยเข้า ใจแผนการตรวจสอบ อันเป็ นผลให้ตรวจไม่ พบการแสดง
ข้อมูลที!ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
(๒) ผูส้ อบบัญชี ไม่ได้วางแผนการตรวจสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และไม่มีหลักฐาน
และเอกสารในการสอบบัญชีที!เชื!อถือได้
(๓) ผูส้ อบบัญชี กําหนดแผนการตรวจสอบและใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ใ น
ปริ มาณที!ไม่เพียงพอโดยไม่ได้คาํ นึ งถึ งประสิ ทธิ ภาพการควบคุ มภายในของแต่
ละองค์กรที!ตนตรวจสอบ
(๔) ผูส้ อบบัญชี แสดงความเห็ นต่องบการเงิ นโดยไม่ได้ตรวจสอบบัญชี หลักฐาน
และเอกสารประกอบการลงบัญชี เพียงแต่เชื! อถื อตามงบการเงิ นที!ผูจ้ ดั ทําบัญชี
จัด ทํา ขึ" น หรื อ สอบถามข้อ เท็ จ จริ ง จากผู ้ท ํา บัญ ชี ห รื อเชื! อ ตามคํา ชี" แจงของ
กรรมการ หรื อ ตรวจสอบเฉพาะยอดคงเหลื อ ยกไปและยกมาในบัญ ชี และ
ทดสอบการบวกเลขเท่านั"น
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(๕) ผูส้ อบบัญชี ไม่ ไ ด้ตรวจสอบหลัก ฐานและเอกสารประกอบการลงบัญชี อย่า ง
เหมาะสม เป็ นผลให้ไม่พบข้อบกพร่ องที!เป็ นสาระสําคัญในการบันทึกบัญชี เช่น
(๕.๑) องค์กรบันทึกบัญชี โดยไม่มีหลักฐานและเอกสารประกอบการลงบัญชี
หรื อบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน
(๕.๒) องค์กรบันทึกรายการบัญชี โดยไม่มีเอกสารที!เชื! อถื อได้ หรื อมีการแก้ไข
เอกสารประกอบการลงบัญชี
(๖) ผูส้ อบบัญชี ไม่ได้ใช้วธิ ี การตรวจสอบอันเหมาะสมแก่กรณี เช่น
(๖.๑) ไม่ไ ด้ตรวจสอบหลัก ฐานการจดทะเบี ยนของลู กค้า ทั"งที! มีเหตุ อนั ควร
สงสัยว่าเงินทุนจดทะเบียนที!บนั ทึกในบัญชีอาจไม่ถูกต้อง
(๖.๒) ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารและ เอกสารหลักฐาน
อื!นที!เกี! ยวข้อง รวมทั"งไม่ได้ขอข้อมูลจากธนาคารเพื!อประโยชน์ในการ
สอบบัญชี
(๖.๓) ไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานการกูย้ มื เงิน และไม่ได้ขอหนังสื อยืนยันยอดจาก
ธนาคาร ในการตรวจสอบบัญชีเงินกูย้ มื จากธนาคาร
(๖.๔) ไม่ได้เข้าร่ วมสังเกตการณ์ การตรวจนับสิ นค้าเหลื อ และมิได้ใช้วิธีการ
ตรวจสอบที! เ ป็ นทางเลื อ กเพื! อ พิ สู จ น์ ค วามเชื! อ ถื อ ได้ข องยอดสิ น ค้า
คงเหลือ ณ วันสิ" นปี แต่ถือตามยอดรายละเอียดสิ นค้าที!กรรมการผูจ้ ดั การ
รับรองหรื อจัดส่ งมาให้
(ข) ผูส้ อบบัญชีตอ้ งควบคุมคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานอยูเ่ สมอ
เพื!อให้มน!ั ใจว่าผูส้ อบบัญชีมีการควบคุมคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน ผูส้ อบ
บัญ ชี ต้อ งควบคุ ม การปฏิ บ ัติ ง านบริ ก ารทางวิ ช าชี พ ของตนเองและผู ้ช่ ว ยอย่ า ง
เหมาะสมและสมํ!าเสมอ โดยต้องมีความเข้าใจและปฏิบตั ิเป็ นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุมคุณภาพฉบับที! $ (TSQC $)
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๓(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความ
ชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที!เกี!ยวข้อง
คําชีแจง
ผูส้ อบบัญชีจะต้องระมัดระวัง รอบคอบ และใช้ความชํานาญในการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานของวิชาชีพบัญชีแ ละมาตรฐานวิชาการที!เกี!ยวข้อง และต้อง
ใช้ความระมัดระวัง รอบคอบในการให้ความเห็ นในรายงาน เมื! อปรากฏว่ามีขอ้ มูล
หรื อเหตุ ก ารณ์ ที! อาจมี ผลกระทบต่ อความเห็ น หรื อการวิ นิจฉัย ในผลงาน จะต้อ ง
เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเหตุการณ์ ดงั กล่าวให้ชดั เจน เช่ น ถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ
นอกจากนี"ผสู ้ อบบัญชี ตอ้ งให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้รายงานทราบถึงข้อจํากัดที!เกิดขึ"นในการ
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ให้บริ การเพื!อหลีกเลี!ยงการแปลความหมายที!ผิดพลาดของความเห็นหรื อการวินิจฉัย
ข้อเท็จจริ งที!ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชี
กรณี ดั ง ต่ อ ไปนี" ถื อ ว่ า ผู ้ส อบบัญ ชี ป ฏิ บ ัติ ง านสอบบัญ ชี โ ดยขาดความ
ระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี เช่น
(ก) แสดงความเห็ นแบบไม่มีเงื! อนไขต่องบการเงิ นซึ! งแสดงรายการไม่ถูกต้อง เช่ น
แสดงรายการชําระหนี" ไว้ในงบกําไรขาดทุนในหมวดค่าใช้จ่ายในการขายหรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(ข) ยอดคงเหลื อลู กหนี" ในหนังสื อยืนยันยอดลู กหนี" มี ผลแตกต่างจากยอดคงเหลื อ
ลูกหนี"ตามบัญชี แต่ผสู ้ อบบัญชีไม่ได้ติดตามตรวจสอบสาเหตุของผลต่างดังกล่าว
จนถึงที!สุด
(ค) แสดงความเห็ นแบบไม่มีเงื! อนไขต่องบการเงิ นที! แสดงรายการไม่ตรงกับสมุ ด
บัญชีและหรื อรายละเอียดประกอบงบการเงิน
(ง) แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื!อนไขต่องบการเงินที!แสดงรายการไม่สัมพันธ์กนั เช่น
มีรายการหนี"เงินกูย้ ืมจากธนาคารในงบการเงิน แต่ไม่ปรากฏรายการดอกเบี"ยจ่าย
ในงบการเงิ น หรื อมี ร ายการค่ า ใช้ จ่ า ยเกี! ย วกับ สิ น ทรั พ ย์ถ าวร เช่ น ค่ า เบี" ย
ประกันภัย ทั"งๆ ที!ไม่มีรายการสิ นทรัพย์ถาวรนั"น
(จ) แสดงความเห็ นแบบไม่มี เงื! อนไขต่องบการเงิ นโดยไม่ได้ติดตามดู ว่า ลู กค้าได้
ปรับปรุ งงบการเงิ นตามรายการปรับปรุ งที!มีสาระสําคัญที!ผสู้ อบบัญชี ตรวจพบ
และเสนอให้ปรับปรุ งแล้วหรื อไม่
หมวด ๔ การรักษาความลับ
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๔
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่นาํ ข้อมูลที!เป็ นความลับขององค์กร ที!ตนได้มาจากการ
ปฏิ บตั ิงานวิชาชี พ และความสัมพันธ์ในทางธุ รกิ จ รวมทั"งความลับขององค์กรที!ตน
สังกัด ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลที!ไม่มีส่วนเกี!ยวข้องได้รับทราบ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจาก
องค์กร เว้นแต่ในกรณี ที!เป็ นการเปิ ดเผยตามสิ ทธิ หรื อหน้าที!ที!กาํ หนดไว้ในกฎหมาย
หรื อในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
คําชีแจง
ข้อพิจารณาในการรักษาความลับ รวมถึงกรณี ต่าง ๆ ดังต่อไปนี" เช่น
(ก) ผูส้ อบบัญชี จะต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูลตลอดเวลา โดยจะต้องใช้ความ
ระมัด ระวัง ต่ อ สถานการณ์ ที! อ าจทํา ให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ได้ โ ดยไม่ ต" ัง ใจ
โดยเฉพาะในระหว่างการติดต่อหรื อมี ความสัมพันธ์ กบั หุ ้นส่ วนหรื อพันธมิ ตร
ทางธุ ร กิ จ ที! มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน มาเป็ นระยะเวลานาน บุ ค คลใกล้ชิ ด ภายใน
ครอบครั ว บิ ดามารดา คู่ สมรส หรื อบุ ค คลที! อยู่ภายใต้การอุป การะของผูส้ อบ
บัญชี
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(ข) ผูส้ อบบัญชี จะต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูลที!ได้รับจากบุ คคลที! อยู่ระหว่าง
พิ จ ารณารั บ เป็ นลู ก ค้า หรื อ จากองค์ก รที! ต้อ งการใช้บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ซึ! งอยู่
ระหว่างพิจารณาว่าจ้างผูส้ อบบัญชี
(ค) การเก็บรักษาความลับของข้อมูลรวมถึงการเก็บรักษาความลับของข้อมูลภายใน
องค์กรที!ผสู ้ อบบัญชีน" นั สังกัดหรื อภายในองค์กรที!เป็ นผูว้ า่ จ้างผูส้ อบบัญชี
(ง) ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งจัดให้มีระบบที!เพียงพอในการติดตามและควบคุ มดูแลเพื!อให้
แน่ใจว่ากลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานภายใต้การควบคุมดูแลของตนและบุคคลที!ตนได้
ขอคําแนะนําหรื อความช่ วยเหลื อ มีการถื อปฏิ บตั ิตามหลักการพื"นฐานเกี! ยวกับ
การเก็บรักษาความลับของข้อมูล
(จ) ผูส้ อบบัญ ชี จ ะต้อ งเก็ บ รั ก ษาความลับ ของข้อ มู ล แม้ใ นกรณี ที! ค วามสั ม พัน ธ์
ระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั ลูกค้าหรื อกับผูว้ า่ จ้างจะสิ" นสุ ดลงแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม
ในกรณี ที!มีการเปลี! ยนองค์กรที! สังกัดหรื อผูว้ ่าจ้าง หรื อในกรณี ที!มีการรั บลูกค้า
ใหม่ ผูส้ อบบัญ ชี ส ามารถนํา ประสบการณ์ ที! ต นได้ม าจากการให้ บ ริ ก ารทาง
วิชาชี พแก่ ลูกค้าหรื อผูว้ ่าจ้างรายเดิ มมาใช้ แต่จะต้องไม่ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลที!
เป็ นความลับ ซึ! งตนได้ ล่ ว งรู ้ ห รื อได้ ม าจากการให้ บ ริ การทางวิ ช าชี พ และ
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที!ผา่ นมา
(ฉ) ในกรณี ที!ลูกค้ามีการว่าจ้างผูส้ อบบัญชี รายอื!นมาทดแทนผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชี
จะต้อ งใช้ ค วามระมัด ระวัง ในการเก็ บ รั ก ษาความลับ ของข้อ มู ล โดยในการ
พิจารณาขอบเขตของข้อมูลเกี!ยวกับลูกค้าที!จะเปิ ดเผยต่อผูส้ อบบัญชี รายใหม่ที!จะ
เข้ามารับงานต่อ ผูส้ อบบัญชี จะต้องพิจารณา ลักษณะของงานที!รับ รวมถึงปั จจัย
ต่างๆ ประกอบด้วย เช่น การได้รับความเห็ นชอบจากลูกค้า หรื อข้อกําหนดตาม
กฎหมายหรื อจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี เกี! ยวกับการสื! อสารหรื อ การเปิ ดเผย
ข้อมูลของแต่ละประเทศ เป็ นต้น
(ช) ตัวอย่างต่อไปนี" ถื อว่าผูส้ อบบัญชี ไม่ รัก ษาความลับ ของข้อมู ล (ไม่รวมถึ ง การ
เปิ ดเผยตามหน้าที!ที!กาํ หนดไว้ในกฎหมายหรื อการเปิ ดเผยตามหน้าที!หรื อสิ ทธิ ใน
ฐานะผูส้ อบบัญชีที!ดี)
(๑) ผูส้ อบบัญชี มีก ารเปิ ดเผยข้อมูล เกี! ย วกับสู ตรการผลิ ต รายชื! อลู กค้า หรื อ
รายชื!อเจ้าหนี"ของบริ ษทั ซึ! งเป็ นลูกค้า ซึ! งตนได้ล่วงรู ้มาจากการสอบบัญชี ให้
บุคคลภายนอกทราบ
(๒) ผูส้ อบบัญชี ซ! ึ งทําการสอบบัญชี บริ ษทั ก และบริ ษทั ข ซึ! งเป็ นคู่แข่งกัน ได้
นําข้อมูลที!อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั หนึ! ง

ส่วนที' ๒/๑๖

ไปให้อีกบริ ษทั หนึ! ง โดยที!ผสู ้ อบบัญชี อาจยังให้บริ การหรื อไม่ได้ให้บริ การ
แก่บริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ!งแล้ว
(๓) นาย ก ซึ! งเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ปั จ จุ บ ัน ได้เ ปิ ดเผยเอกสารหลัก ฐานของงาน
ตรวจสอบที! ตนใช้ใ นการตรวจสอบบัญชี ซ! ึ ง มี ข ้อ มู ล เกี! ย วกับ กิ จ การของ
ลูกค้า ให้แก่นาย ข ซึ! งเป็ นผูส้ อบบัญชีที!จะมารับงานต่อไป โดยที!ยงั ไม่ได้รับ
อนุญาตจากลูกค้า
(ซ) สถานการณ์ ต่อไปนี" เป็ นสถานการณ์ ที!ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งเปิ ดเผยหรื ออาจถู กร้ อง
ขอให้เปิ ดเผยข้อมู ลที! เป็ นความลับ ซึ! ง การเปิ ดเผยข้อมูล ดั ง กล่ า วถื อว่า มี ค วาม
เหมาะสม
(๑) การเปิ ดเผยเป็ นสิ! งที!กฎหมายอนุ ญาต และได้รับการอนุ มตั ิจากลู กค้า หรื อ
ผูว้ า่ จ้าง
(๒) การเปิ ดเผยเป็ นสิ! งที!กฎหมายกําหนดให้กระทําได้ ตัวอย่าง เช่น
(๒.๑) การผลิ ตเอกสาร หรื อ การจัดหาหลัก ฐานในการดํา เนิ นการทาง
กฎหมาย หรื อ
(๒.๒) การเปิ ดเผยต่อหน่วยราชการที!เหมาะสม เพื!อความกระจ่างเกี!ยวกับ
การละเมิดกฎหมาย และ
(๓) เป็ นหน้าที! หรื อ สิ ทธิ ทางวิชาชีพ ที!กฎหมายไม่มีขอ้ ห้าม
(๓.๑) เพื!อให้เป็ นไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ของสมาชิกองค์กร
หรื อ สถาบันทางวิชาชีพ
(๓.๒) เพื! อ สนองตอบการสอบถาม หรื อ การไต่ ส วนโดยในฐานะเป็ น
สมาชิกองค์กร หรื อ โดยหน่วยกํากับดูแล
(๓.๓) เพื! อปกป้ องผลประโยชน์ข องวิชาชี พ หรื อ ผูป้ ระกอบวิชาชี พ ใน
กระบวนการทางกฎหมาย หรื อ
(๓.๔) เพื! อ เป็ นการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานวิ ช าการ และ ข้อ บัง คับ ของ
จรรยาบรรณ
(ฌ) ในการตัด สิ น ใจว่ า จะเปิ ดเผยข้อ มู ล ที! เ ป็ นความลับ หรื อไม่ ผู ้ส อบบัญ ชี ค วร
พิจารณาประเด็นต่อไปนี"
(๑) ความเสี ย หายที! อ าจจะเกิ ด ขึ" น ต่ อ ผลประโยชน์ ข องบุ ค คลทุ ก ฝ่ ายรวมถึ ง
บุคคลที!สามจากการเปิ ดเผยข้อมูลที!เป็ นความลับ แม้ว่าจะได้รับความเห็ น
ชอบจากลูกค้าหรื อผูว้ า่ จ้างแล้วก็ตาม
(๒) ข้อมูลที!เป็ นความลับนั"น ผูส้ อบบัญชี ได้รับรู้และมีขอ้ มูลสนับสนุนเพียงพอ
ในระดับที! เป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิ หรื อไม่ สําหรั บในบางสถานการณ์ ถ้า

ส่วนที' ๒/๑๗

ข้ อบังคับ ข้อ ๑๕

คําชีแจง

ข้อมูลที!เป็ นความลับเกี!ยวข้องกับความจริ งที!ยงั ไม่มีขอ้ มูลสนับสนุ น ข้อมูล
ที! ไ ม่ มีค วามครบถ้วนสมบู รณ์ หรื อข้อสรุ ป ที! ย งั ไม่ มี ข ้อมู ล สนับ สนุ น ใน
กรณี ที!จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลที!เป็ นความลับนั"น ผูส้ อบบัญชี ควรใช้ดุลย
พิ นิ จ ทางวิ ช าชี พ ในการตัด สิ น ใจว่ า จะใช้ ก ารเปิ ดเผยประเภทใดจึ ง จะ
เหมาะสม
(๓) การสื! อสารที!คาดหวังควรเป็ นประเภทใด และควรสื! อสารถึงใคร
(๔) ต้องมัน! ใจว่าบุคคลที!จะได้รับข้อมูลที!เป็ นความลับนั"นเป็ นบุคคลที!สมควรจะ
ได้รับข้อมูลดังกล่าว
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่นาํ ข้อมูลที!เป็ นความลับขององค์กรที!ตนได้มาจากการ
ปฏิ บตั ิงานวิชาชี พ และความสัมพันธ์ในทางธุ รกิ จ รวมทั"งความลับขององค์กรที!ตน
สังกัด ไปใช้เพื!อประโยชน์ของตนหรื อบุคคลอื!นโดยมิชอบ
ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพบัญชี ผูส้ อบบัญชีอาจล่วงรู ้หรื อได้มาซึ! งข้อมูลใดๆ
ที!พึงถื อเป็ นความลับของกิ จการที! ตนให้บริ การวิชาชี พบัญชี ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่นาํ
ข้อมูลนั"นไปเปิ ดเผย ทั"งนี" รวมถึ งผูส้ อบบัญชี ที!ร่วมองค์กรหรื อผูช้ ่ วยของผูส้ อบบัญชี
จะต้องไม่นาํ ข้อมูลที!ได้มาจากการปฏิบตั ิงานวิชาชีพบัญชีไปใช้หรื อเป็ นที!ประจักษ์ชดั
ว่าได้ใช้เพื!อประโยชน์ของตนเองหรื อเพื!อประโยชน์ของบุคคลอื!น เว้นแต่กรณี ที!ได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้า หรื อกรณี ที!ตอ้ งให้ถอ้ ยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย รวมถึง
กรณี ที! เป็ นการเรี ยกตรวจสอบโดยหน่ วยงานของรั ฐ หรื อหน่ วยงานอื! นที! เกี! ยวข้อง
หรื อในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี เพื!อประโยชน์ในการควบคุ มและส่ งเสริ มการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี จึงจะเปิ ดเผยได้
ในกรณี ที!ผสู ้ อบบัญชี มีการให้บริ การในลักษณะที!อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางด้านผลประโยชน์กบั ลู กค้า หรื อมี การให้บริ การแก่ลูกค้าหลายรายที!ขดั แย้งกัน
หรื ออาจมีผลประโยชน์ทางธุ รกิ จที!ขดั แย้งกัน ผูส้ อบบัญชี จะต้องทําการประเมินถึ ง
ปั ญหาและอุปสรรคที!เกี! ยวข้อง และจะต้องกําหนดมาตรการป้ องกันที!เหมาะสมเพื!อ
ขจัดหรื อลดปั ญหาและอุปสรรคนั"นๆให้อยูใ่ นระดับที!ยอมรับได้ ก่อนที!จะรับงานใหม่
หรื อปฏิ บ ตั ิง านสอบบัญชี หรื อคงความสัม พันธ์ กบั ลู กค้ารายเดิ มในปี ต่ อไป ผูส้ อบ
บัญชี จะต้องประเมินถึ งปั ญหาหรื ออุปสรรคที!สําคัญที!เกิ ดจากผลประโยชน์หรื อจาก
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้าหรื อบุคคลที!สาม มาตรการป้ องกันที!เหมาะสมรวมถึง
การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ!งดังต่อไปนี"
(๑) แจ้ง ให้ ลู ก ค้ า ทราบถึ ง สถานการณ์ ที! อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างลู กค้ากับผูส้ อบบัญชี หรื อองค์กรที!ตนสังกัด และขอ
ความเห็นชอบจากลูกค้าให้ตนให้บริ การต่อไป

ส่วนที' ๒/๑๘

(๒) แจ้งให้ทุกฝ่ ายที!เกี!ยวข้องทราบว่าผูส้ อบบัญชี มีการให้บริ การแก่ลูกค้าหลาย
รายซึ! งอาจมีค วามขัดแย้งทางด้ านผลประโยชน์ ระหว่า งกันและขอความ
เห็นชอบจากลูกค้าให้ตนให้บริ การต่อไป
(๓) แจ้ง ให้ ลู ก ค้า ทราบว่า ผูส้ อบบัญชี มี ก ารให้บ ริ ก ารในลัก ษณะเดี ย วกันกับ
ลูกค้ารายอื!นด้วย (เช่น การให้บริ การกับลูกค้ารายที!อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน เป็ นต้น) และขอความเห็นชอบจากลูกค้าให้ตนให้บริ การต่อไป
นอกจากนี" ผูส้ อบบัญชีจะต้องพิจารณาใช้มาตรการป้ องกันดังต่อไปนี" เพิ!มเติมด้วย
(๓.๑) การแบ่งแยกกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานในการให้บริ การ
(๓.๒) การจัดให้มี ระบบและขั"นตอนการปฏิ บ ตั ิ ง านในการป้ องกันการ
เข้าถึงข้อมูลของลูกค้า
(๓.๓) การจัดให้มีแนวปฏิบตั ิที!ชดั เจนสําหรับกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานในการเก็บ
รักษาความลับของข้อมูล
(๓.๔) การทําข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลกับผูส้ อบบัญชี
กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน และหุ น้ ส่ วนขององค์กรที!ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
(๓.๕) การตรวจสอบเพื! อให้แน่ ใจว่ามี การปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรการ ป้ องกัน
อย่ า งสมํ!า เสมอโดยบุ ค คลอื! น ซึ! งไม่ มี ส่ ว นเกี! ย ว ข้ อ งกั บ การ
ให้บริ การ
หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่อหลักการ
พื"นฐานข้อใดข้อหนึ! ง หรื อหลายข้ออันรวมถึ ง ความเที! ยงธรรม การรั กษาความลับ
หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เพื! อ นร่ ว มวิ ช าชี พ ซึ! งมาตรการป้ องกัน ที! ก ํา หนดขึ" น ไม่
สามารถขจัดหรื อลดให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่รับงานหรื อต้อง
ถอนตัวจากงานที!มีปัญหา
หมวด ๕ ความรับผิดชอบต่ อผู้รับบริการ
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๖
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชี ต่อผูร้ ับบริ การ
คําชีแจง
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่ละทิ"งการปฏิบตั ิงานที!ได้รับไว้แล้วโดยไม่มีเหตุอนั ควร
และในกรณี ที!มีเหตุอนั ควรผูส้ อบบัญชี ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับบริ การทราบล่วงหน้าเนื! องจาก
การละทิ"งการปฏิบตั ิงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผรู ้ ับบริ การได้
กรณี ต่อไปนี" ถือเป็ นตัวอย่างที! แสดงว่าผูส้ อบบัญชี ไม่มีความรั บผิดชอบต่อ
ผูร้ ั บ บริ ก าร รวมทั"ง ผูอ้ ื! น ที! ใ ช้ ผ ลงานของผูส้ อบบัญ ชี เช่ น ผูส้ อบบัญ ชี ล ะทิ" ง การ
ปฏิบตั ิงานที!รับไว้อย่างกะทันหันโดยไม่ได้แจ้งผูร้ ับบริ การให้ทราบล่วงหน้า
กรณี ต่อไปนี"ผสู ้ อบบัญชีอาจพิจารณาว่าเป็ นกรณี ที!มีเหตุอนั ควรที!ผสู ้ อบบัญชี
อาจปฏิเสธการปฏิบตั ิงานที!รับไว้แล้ว
ส่วนที' ๒/๑๙

ข้อบังคับ ข้อ ๑๗
คําชีแจง

(๑) ผูส้ อบบัญชี พบว่าลูกค้าประกอบธุ รกิจผิดกฎหมายภายหลังจากที!ได้รับงาน
แล้ว
(๒) ผูส้ อบบัญชี พบว่า ลูกค้าจัดทํางบการเงิ นโดยมิชอบหรื อให้ขอ้ มูลเท็จโดยมี
เจตนาทุจริ ตหรื อเจตนาตกแต่งตัวเลขเพื!อให้ผใู ้ ช้งบการเงินเกิดความเข้าใจ
ผิดอย่า งเป็ นสาระสํา คัญ และผูส้ อบบัญชี ไ ด้พ ยายามดํา เนิ นการให้ลูก ค้า
ยกเลิ ก หรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการกระทํา ดัง กล่ า วให้ ถู ก ต้อ งและเหมาะสม
แล้ว แต่ ไ ด้รั บ การปฏิ เ สธ และลู ก ค้า ไม่ ยิ น ยอมให้ ผู ้ส อบบัญ ชี ร ายงาน
ข้อเท็จจริ งตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี เพื!อให้เกิดความ
น่าเชื!อถือและมีประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งให้ความร่ วมมือซึ! งกันและกัน ในการส่ งเสริ มและพัฒนา
วิชาชี พบัญชี และสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่า งผูส้ อบบัญชี ด้วยกันจนก่ อให้เกิ ด
ผลงานของผูส้ อบบัญชี อนั เป็ นที! น่าเชื! อถื อของบุคคลหลายฝ่ าย รวมทั"งสาธารณชน
ผูส้ อบบัญชี จึงต้องปฏิบตั ิตนเพื!อรักษาจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ทั"งนี"
เพื! อ เป็ นการรั ก ษาและส่ ง เสริ ม เกี ย รติ ศ ัก ดิ# แห่ ง วิช าชี พ และพึ ง บํา เพ็ญ ตนให้ เ ป็ น
ประโยชน์แก่สังคมโดยส่ วนรวม เช่น
(ก) ไม่กล่าวเกิ นจริ งเกี! ยวกับบริ การที!ตนสามารถให้ได้ คุ ณสมบัติของตน หรื อ
ประสบการณ์ที!มี
(ข) ไม่ใส่ ร้ายป้ ายสี ดูถูกเหยียดหยามงานของผูส้ อบบัญชีอื!น
(ค) ไม่เป็ นผูถ้ ูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อผูอ้ ยูใ่ นระหว่างสถานะเป็ นบุคคล
ล้มละลาย
(ง) ไม่กระทําความผิดทางอาญาจนได้รับโทษจําคุ กโดยคําพิพากษาถึงที!สุดให้
จําคุก เว้นแต่โทษที!เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรื อลหุ โทษ

หมวด ๖ ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่ วนบุคคล หรือนิติบุคคลทีผ" ้ ปู ระกอบวิชาชี พบัญชี ปฏิบัติ
หน้ าทีใ" ห้
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๘
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจขององค์กรที!ตนสังกัด
คําชีแจง
ผูส้ อบบัญชีนอกจากจะมีความรับผิดชอบที!ตอ้ งรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ทางบัญชีแล้ว ในการปฏิบตั ิงานในองค์กรที!ตนสังกัดไม่วา่ จะในฐานะ ลูกจ้าง หุ ้นส่ วน
กรรมการ เจ้า ของกิ จการ หรื อที! ปรึ ก ษา ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งมี ค วามรั บผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจที!องค์กรนั"นๆ กําหนดขึ"น
ผูส้ อบบัญชีอาจมีตาํ แหน่งอาวุโสในองค์กรซึ! งสามารถหรื อมีโอกาสที!จะมี

ส่วนที' ๒/๒๐

ข้ อบังคับ ข้อ ๑๙
คําชีแจง

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๐

คําชี แจง

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๑

ส่ วนในการกําหนดกฎระเบียบ ข้อปฏิบตั ิและวิสัยทัศน์ขององค์กร ผูส้ อบบัญชี จึงควร
สนับสนุนให้องค์กรที!ตนสังกัดสร้างวัฒนธรรมองค์กรบนพื"นฐานของการมีจริ ยธรรม
ในการดํา เนิ นธุ รกิ จ โดยมุ่ ง เน้นให้ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และเจ้า หน้า ที! ข ององค์ก รมี
คุณธรรมและจริ ยธรรม
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที!ดว้ ยความซื! อสัตย์สุจริ ต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแล
ทรัพย์สินขององค์กรที!ตนสังกัด
ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพบัญชี ผูส้ อบบัญชีตอ้ งดํารงไว้ซ! ึงความซื!อสัตย์
สุ จริ ต จริ งใจ ซื! อตรง ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง โดยจะต้องปฏิ บตั ิงานตามหลักฐานที!
เป็ นจริ ง ไม่แสดงตนว่าได้ปฏิ บตั ิงานถ้ามิ ได้มีการปฏิ บตั ิงานจริ ง ไม่ยินยอมให้ผอู ้ ื! น
อ้างว่าตนได้ปฏิบตั ิงานถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิงานจริ ง และจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรายงาน
ผูส้ อบบัญ ชี เมื! อ พบว่า ข้อมู ล และหลัก ฐานของกิ จการที! ไ ด้จ ากการปฏิ บ ัติง านไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรื อไม่เป็ นปั จจุ บนั ทั"งนี" เพื!อให้ผลงานของผูส้ อบ
บัญชี เป็ นที!เชื! อถือ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนหรื อผูท้ ี!ผสู้ อบบัญชี ปฏิบตั ิ
หน้าที!ให้
นอกจากนี" ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งปฏิ บตั ิงานด้วยความมุ่งมัน! ขยันหมัน! เพียร อุทิศ
ทุ่มเท เอาใจใส่ อย่างเต็มความสามารถเพื!อให้การปฏิ บตั ิงานสําเร็ จลุล่วงและมัน! ใจได้
ว่า ผลงานทางวิชาชี พมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันเวลาตามสัญญาหรื อข้อผูกพันที!
กํา หนด ซึ! ง อยู่บ นพื"นฐานของกฎเกณฑ์ม าตรฐานในการปฏิ บ ตั ิ ง านและวิช าการที!
เกี!ยวข้อง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้เวลา และทรัพย์สินขององค์กรที!ตนสังกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด ไม่นาํ ไปใช้เพื!อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลที!สามทั"งทางตรงและ
ทางอ้อม
ผูส้ อบบัญชีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อองค์กรที!ตนสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิง!
ต้องปฏิ บตั ิ หน้าที!เพื!อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์เกี! ยวกับจรรยาบรรณขององค์กรที!
ตนสังกัด ไม่ว่าผูส้ อบบัญชี จะอยู่ในฐานะที!เป็ นพนักงานประจํา หุ ้นส่ วน กรรมการ
เจ้าของ หรื อเป็ นที!ปรึ ก ษาให้แก่ องค์กร โดยต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎและขั"นตอนต่างๆ ที!
องค์กรกําหนดขึ"น เพื!อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี!ยวกับจรรยาบรรณขององค์กร ต้องใช้
เวลาและทรั พ ย์สิ น ขององค์ก รที! ตนสั ง กัด ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และจะต้องไม่
นําไปใช้เพื!อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลที!สามทั"งทางตรงและทางอ้อม
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์กบั องค์กร สถาบัน ธุ รกิจภายนอก
หรื อความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ เพื!อหลีกเลี!ยงการกระทําที!ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ส่วนที' ๒/๒๑

คําชีแจง

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๒
คําชีแจง

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๓

คําชี"แจง

ผูส้ อบบัญชีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเปิ ดเผยความสัมพันธ์กบั องค์กร
สถาบัน ธุ รกิ จภายนอก หรื อความสัมพันธ์ทางเครื อญาติที!จะก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อองค์กรที!ผูส้ อบบัญชี ปฏิ บตั ิ หน้าที! ให้ เช่ น ข้อมูลเกี! ยวกับการที!
ผูส้ อบบัญชี มีความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติ กบั บุคคลที!เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการใน
กิจการที!ในขณะนั"นผูส้ อบบัญชี เป็ นผูต้ รวจสอบ หรื อมีการทําธุ รกิ จร่ วมกันซึ! งอาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบในเรื! องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
ข้อพิจารณาในการเปิ ดเผยความสัมพันธ์ เช่น
(ก) ช่องทางของการเปิ ดเผยความสัมพันธ์อาจทําได้ดงั นี"
(๑) เปิ ดเผยเป็ นประจําทุกปี
(๒) เปิ ดเผยเมื! อ มี ป ระเด็ น ปั ญ หาที! อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
(ข) ช่องทางในการรายงานอาจทําได้ดงั นี"
(๑) รายงานต่อหัวหน้างานหรื อหัวหน้าหน่วยงาน หรื อ
(๒) รายงานต่อฝ่ ายทรั พยากรบุคคล หัวหน้าหรื อรองหัวหน้าผูร้ ับผิดชอบ
ทางด้านจรรยาบรรณ
ทั"งนี" การที!ผสู ้ อบบัญชีไม่ได้รายงานความสัมพันธ์ที!อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบในเรื! องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาจถูกลงโทษตามที!กาํ หนด
โดยองค์กรต้นสังกัดอีกด้วย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่กระทําการใดๆ ที!ส่งผลกระทบต่อชื!อเสี ยง และการ
ดําเนินการขององค์กรที!ตนสังกัด
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีและข้อบังคับ
จรรยาบรรณ และกฎระเบียบอื!นที!เกี! ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี ตลอดจนกฎระเบียบของ
องค์กรที!สังกัดอย่างเคร่ งครัด
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่กระทําการใดๆ ที!ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อองค์กรที!ตนสังกัด
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบตั ิงาน
ทั"งนี"เพื!อประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรที!ตนสังกัด รวมถึงนายจ้าง (ผูถ้ ือหุ น้ ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน
เจ้าของ) ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ทั"งนี" ผสู ้ อบบัญชี ตอ้ งพัฒนาและบริ หารองค์กรที!ตนสังกัดโดยการพัฒนา
และบริ หารจัดการบุคลากรอย่างต่อเนื! อง ให้มีความรู ้ และประสบการณ์ ที!เหมาะสม

ส่วนที' ๒/๒๒

รวมถึงการบริ หารและควบคุมงาน เพื!อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ภายในเวลาที!เหมาะสม
เป็ นต้น
หมวด ๗ ความรับผิดชอบต่ อเพือ" นร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว" ไป
ข้ อบังคับ ข้อ ๒๔
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่แย่งงานวิชาชีพบัญชีจากผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีดา้ น
เดียวกันรายอื!น
คําชีแจง
ผูส้ อบบัญชีจะต้องไม่เสนอตนเองเข้ารับงานด้านสอบบัญชีทบั ซ้อนกับงานที!
ผูส้ อบบัญชีอื!นปฏิบตั ิงานอยูแ่ ล้ว
กรณี ต่อไปนี"ถือว่าผูส้ อบบัญชีแย่งงานจากผูส้ อบบัญชีอื!น เช่น
(ก) การที!ผสู ้ อบบัญชี ส่งหนังสื อเวียนและให้ข่าวสารในรู ปแบบ หรื อสื! อต่างๆ
เพื!อชักชวนให้มาใช้บริ การสอบบัญชีกบั ตนแก่ลูกค้าของผูส้ อบบัญชี อื!นโดย
มิ ไ ด้รั บ การร้ อ งขอโดยหนัง สื อ เวี ย นนั"น มี ชื! อ ที! อยู่ ของผูส้ อบบัญชี แ ละ
องค์กรของผูส้ อบบัญชีดว้ ย
(ข) การที!ผสู ้ อบบัญชี เสนอหรื อได้รับงานโดยกําหนดค่าธรรมเนี ยมในระดับที!
ตํ!า กว่ า ผู ้ส อบบัญ ชี ค นก่ อ นหรื อผู ้ส อบบัญ ชี อื! น ที! เ สนอราคาอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญ ผูส้ อบบัญชีควรต้องแสดงให้เ ห็นถึงปั จจัยที!ใช้พิจารณาในการ
กําหนดค่าธรรมเนี ยม เช่ น ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน จํานวนผูร้ ่ วมงาน
หรื อวิธีการปฏิบตั ิงาน รวมทั"งขั"นตอนในการควบคุมคุณภาพงาน เป็ นต้น
ข้ อบังคับ ข้อ ๒๕
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพบัญชีเกินกว่าที!รับมอบหมายจาก
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีรายอื!น
คําชีแจง
ในกรณี ผสู้ อบบัญชีได้รับมอบหมายจากผูส้ อบบัญชีรายอื!นให้ปฏิบตั ิงาน
ผูส้ อบบัญชีน" นั จะต้องไม่ปฏิบตั ิงานเกินกว่าที!ได้รับมอบหมายจากผูส้ อบบัญชีอื!น
ในกรณี ที!ลูกค้าขอร้องให้ทาํ งานเกินขอบเขตที!ได้รับมอบหมายจากผูส้ อบบัญชีรายอื!น
ผูส้ อบบัญชี จ ะต้องแจ้ง ให้ผูส้ อบบัญ ชี ร ายอื! นที! ม อบหมายนั"นทราบเสี ย ก่ อ น และ
จะต้องไม่พยายามหาลู่ทางที!จะให้ลูกค้าว่าจ้างให้ตนทํางานใดๆ เพิ!มเติม เช่ น นาย ก
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ข มีความจําเป็ นต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็ นเวลา ๓ เดือน
จึงได้มอบหมายให้นาย ค ผูส้ อบบัญชีทาํ การตรวจสอบบัญชี ลูกหนี" ของบริ ษทั ข แทน
ตน และบริ ษทั ข ได้ขอร้ องให้นาย ค ทําการตรวจสอบบัญชี อื!นเพิ!มเติมให้กบั บริ ษทั
นาย ค จะต้อ งแจ้ง และได้รั บ ความยิ น ยอมจาก นาย ก ก่ อ นตกลงรั บ งานเพิ!ม เติ ม
ดังกล่าว
ข้ อบังคับ ข้อ ๒๖
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ให้ขอ้ มูลเกี!ยวกับงานของตนเกินความเป็ นจริ ง ไม่โอ้

ส่วนที' ๒/๒๓

คําชีแจง

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๗
คําชีแจง

อวดหรื อเปรี ย บเที ย บตนหรื อองค์ก รที! ตนสัง กัดอยู่กบั ผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญชี ด้า น
เดียวกันรายอื!น หรื อองค์กรที!ผปู ้ ระกอบวิชาชีพบัญชีดา้ นเดียวกันรายอื!นสังกัดอยู่
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่โฆษณาที!เกินสมควรหรื อไม่เป็ นจริ ง หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื!น
โฆษณาที!เกินสมควรหรื อไม่เป็ นจริ งด้วยประการใดๆ ซึ! งในการประกอบวิชาชี พบัญชี
ผูส้ อบบัญชี ควรจะได้ลูกค้าจากความเชื! อถื อในผลงานของผูส้ อบบัญชี ไม่ควรจะได้
ลู ก ค้า ด้วยวิธี การโฆษณาที! เกิ นสมควรหรื อไม่เป็ นจริ ง รวมทั"งการชัก จู งหรื อจูง ใจ
เพื!อให้บุคคลอื!นเห็นคล้อยตามในลักษณะที!ทาํ ให้เข้าใจผิดหรื อหลอกลวงให้หลงเชื! อ
ไม่วา่ ด้วยวิธีการใดๆ ซึ! งทําให้ภาพลักษณ์ของงานวิชาชีพบัญชีเสี ยไป
ในกรณี ที!ผสู ้ อบบัญชีได้รับการทาบทามเพื!อให้บริ การทางวิชาชีพกับลูกค้า
โดยการแนะนําจากบุคคลที!สาม ผูส้ อบบัญชี ยงั ต้องพิ จารณาให้แน่ ใจว่าการได้มาซึ! ง
ลูกค้าจากการแนะนําของบุคคลที!สามนั"น ไม่ได้เป็ นการได้มาด้วยวิธีการโฆษณาที!เกิน
สมควรหรื อไม่เป็ นจริ งของบุคคลที!สาม ด้วยประการใด ๆ
กรณี ต่อไปนี" อาจถื อ ว่า เป็ นการโฆษณาที! เ กิ นสมควรหรื อ ไม่ เ ป็ นจริ ง หรื อ
ยินยอมให้ผอู ้ ื!นโฆษณาที!เกินสมควรหรื อไม่เป็ นจริ ง เช่น
(๑) การที! ผูส้ อบบัญชี โฆษณารั บ งานโดยออกหนัง สื อเวีย นในนามองค์ก รเสนอ
บริ การสอบบัญชีไปยังธุ รกิจต่างๆ
(๒) การที!ผสู ้ อบบัญชีหรื อองค์กรที!ตนสังกัดลงโฆษณา รับสมัครพนักงานโดยกล่าว
อ้างถึงคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีหรื อองค์กรที!ผสู้ อบบัญชีสังกัดในเชิงโอ้อวด
(๓) การที!ผูส้ อบบัญชี วิจารณ์ หรื อโฆษณาเปรี ยบเทียบตนเองหรื อองค์กรที!ตนเอง
สังกัดกับผูส้ อบบัญชีอื!นหรื อองค์กรที!ผสู ้ อบบัญชีอื!นสังกัดอยู่
(๔) การที! ผูส้ อบบัญ ชี ล งแจ้ง ความในสื! อ มวลชนต่ า ง ๆ ออกหนัง สื อ เวี ย นหรื อ
บทความอันประกอบด้วยข้อความที!ยกยอตนเอง หรื อองค์กรที!ตนสังกัดอยู่
(๕) การจัดทําป้ ายขององค์กรที!ผสู ้ อบบัญชี สังกัดอยู่ เป็ นรู ปแบบที!เป็ นการโฆษณา
เกินสมควรหรื อไม่เป็ นจริ ง
(๖) การแจกจ่ายนามบัตรต่อสาธารณชนทัว! ไป
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ให้หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใด ๆ เพื!อ
เป็ นการจูงใจให้บุคคลอื!นแนะนําหรื อจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาให้ตน
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่รับงานสอบบัญชีโดยการจูงใจที!ไม่ถูกต้องเหมาะสม
ไม่ให้หรื อรั บว่าจะให้ทรั พย์สินหรื อประโยชน์ใด ๆ เพื!อเป็ นการจูงใจให้บุคคลอื! น
แนะนําหรื อจัดหางานมาให้ตน เช่น ค่าตอบแทน ค่าบริ การ หรื อรางวัลใด ๆ
กรณี ต่อไปนี"อาจถือว่าผูส้ อบบัญชีให้หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์
ใดๆ เพื!อเป็ นการจูงใจให้บุคคลอื!นแนะนําหรื อจัดหางานมาให้ตน เช่น

ส่วนที' ๒/๒๔

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๘

คําชีแจง

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๙

คําชีแจง

(ก) การที!ผสู ้ อบบัญชีให้หรื อรับว่าจะให้ค่านายหน้าแก่บุคคลที!จดั หางานมาให้ตน
(ข) การที!ผสู ้ อบบัญชี รับว่าจะช่ วยแนะนําลูกค้าให้กบั บริ ษทั ธนาคาร หรื อองค์กร
วิชาชีพอื!น หากบุคคลเหล่านั"นจัดหางานสอบบัญชีมาให้ตน
(ค) การที!ผสู ้ อบบัญชี ให้หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใดๆ ที!เกินความ
เหมาะสมเพื!อเป็ นการจูงใจให้บุคคลอื!นแนะนําหรื อจัดหางานมาให้ตน
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์จากบุคคลใดเมื!อ
บุ ค คลนั"น ได้ รั บ งานจากการแนะนํา หรื อ การจัด หางานของตนในฐานะที! เ ป็ นผู ้
ประกอบวิชาชีพบัญชีขององค์กรนั"น
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เรี ยกทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าตอบแทน
ค่าบริ การหรื อรางวัลใด ๆ จากบุคคลอื!นเพื!อเป็ นการตอบแทนจากการที!บุคคลอื!นนั"น
ได้รับงานจากกิจการที!ตนเป็ นผูส้ อบบัญชีซ! ึ งเป็ นการแนะนําของตน
กรณี ต่อไปนี" อาจถื อว่าผูส้ อบบัญชี เรี ยกหรื อรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์จาก
บุคคลใดในเมื!อบุคคลนั"นได้รับงานจากการแนะนําหรื อจัดหางานของตนในฐานะที!
เป็ นผูส้ อบบัญชีขององค์กรนั"น เช่น
(ก) นาย ก ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ข แนะนําให้บริ ษทั ข ทําการประกันวินาศภัยกับ
บริ ษทั ค ซึ! งเป็ นบริ ษทั ประกันภัย โดยนาย ก ได้รับค่านายหน้าจากบริ ษทั ค
จํานวนหนึ!ง จากการแนะนํา ของนาย ก
(ข) การได้รับรายได้ค่านายหน้า หรื อรายได้ทาํ นองเดี ยวกันจากการแนะนําลู กค้า
ของผูส้ อบบัญชี
(ค) ผูส้ อบบัญชี แนะนํางานให้ นาย ง ได้ทาํ งานกับบริ ษทั ข ซึ! งตนเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ข โดยตนเองเรี ยกค่าตอบแทนจากการแนะนํางานนั"นจากนาย ง
ในการสรรหาบุ ค ลากรของลู ก ค้า ผูส้ อบบัญ ชี จะต้อ งไม่ เ ป็ นผูต้ ัด สิ น ใจ
คัดเลื อกบุคลากรแทนลู กค้า ผูส้ อบบัญชี ควรพิจารณาถึ งปั จจัยต่างๆ เช่ น ตําแหน่ ง
ของผูถ้ ูกว่าจ้าง หรื อลักษณะและขอบเขตของงานที!ให้บริ การนั"น ว่าจะกระทบต่อ
การปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี หรื อไม่ หากมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญผูส้ อบบัญชี ควร
พิ จ ารณาถอนตัว จากงานสอบบัญ ชี หรื อ ถอนตัว จากการให้ บ ริ ก ารดัง กล่ า ว แต่
อย่างไรก็ตามในกรณี ที!รับงานดังกล่าวได้ ห้ามผูส้ อบบัญชี ทาํ หน้าที!คดั เลื อกบุคคล
แทนลูกค้า
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่กาํ หนดค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนในการให้บริ การ
วิชาชีพบัญชีโดยมิได้คาํ นึงถึงลักษณะ ความเสี! ยง ความซับซ้อนและปริ มาณของงานที!
ตนให้บริ การหรื อมีส่วนร่ วมในการให้บริ การวิชาชีพบัญชี
ผูส้ อบบัญชีควรกําหนดค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนซึ! งประกอบด้วยค่า

ส่วนที' ๒/๒๕

ข้ อบังคับ ข้อ ๓๐
คําชีแจง

ปฏิ บ ตั ิ ง านและค่ า ใช้จ่า ยอื! นๆ ที! จะเรี ย กเก็ บ โดยควรคํา นวณจากเวลาที! ใ ช้ใ นการ
ปฏิ บ ัติ ง านของกลุ่ ม ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านสอบบัญ ชี แ ต่ ล ะระดับ รวมทั"ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ปฏิบตั ิงานอื!นๆ ที!เกิดขึ"น
ผูส้ อบบัญชี ไม่ควรกําหนดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าตอบแทนโดยถือเอาอัตราสู ง
ตํ!าของยอดเงินหรื อของมูลค่าทรัพย์สินใดที!ตนให้บริ การวิชาชี พบัญชี หรื อมีส่วนร่ วม
ในการให้บริ การวิชาชีพบัญชีเป็ นเกณฑ์ เช่ น กําหนดค่าธรรมเนี ยมเป็ นอัตราร้ อยละ
ของกําไรหรื อรายได้หรื อสิ นทรัพย์หรื อรายการอื! นใด ของกิ จการที! ตนรั บงาน โดย
มิได้คาํ นึ งถึงลักษณะความเสี! ยง ความซับซ้อน และปริ มาณของงานที!ตนให้บริ การ
หรื อมีส่วนร่ วมในการให้บริ การวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น
นาย ก. เป็ นผูส้ อบบัญชี กาํ หนดค่าธรรมเนียมในหนังสื อตอบรับงานเป็ นร้อย
ละ ๒๐ ของสิ นทรัพย์รวมของกิจการ โดยอ้างว่าต้องใช้ระยะเวลาและเจ้าหน้าที!ในการ
ปฏิบตั ิงานเพิ!มขึ"นตามจํานวนสิ นทรัพย์ที!เพิ!มขึ"น ถือว่าเป็ นการกําหนดค่าธรรมเนี ยมที!
ทําให้ผสู ้ อบบัญชีเข้าไปมีมีส่วนได้เสี ยในยอดเงินหรื อมูลค่าทรัพย์สินที!ตนปฏิบตั ิงาน
ซึ!งทําให้ขาดความเป็ นกลาง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประพฤติปฏิบตั ิตนในทางที!ถูกที!ควร สํานึกในหน้าที! และ
ไม่ปฏิบตั ิตนในลักษณะที!ทาํ ให้เกิดความเสื! อมเสี ยเกียรติศกั ดิ#แห่งวิชาชีพบัญชี
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่กระทําการใด ๆ และพึงละเว้นการประพฤติใดๆ อันอาจ
นํามาซึ! งความเสื! อมเสี ยเกียรติศกั ดิ#แห่งวิชาชีพบัญชี
กรณี ดัง ต่ อ ไปนี" ถื อ ว่ า ผู ้ส อบบัญ ชี ป ฏิ บ ัติ ง าน โดยนํา ความเสื! อ มเสี ย มาสู่
วิชาชีพบัญชี ตัวอย่างเช่น
(ก) การที! ผู ้ส อบบัญ ชี แ สดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น โดยมิ ไ ด้มี ก ารปฏิ บ ัติ ง าน
ตรวจสอบ
(ข) การที!ผสู ้ อบบัญชี แนะนําให้ลูกค้าเสี ยภาษีอากรไม่ถูกต้องผิดจากความเป็ นจริ ง
โดยจงใจและชัดแจ้ง
(ค) การที! ผูส้ อบบัญชี แจ้ง ข้อ ความหรื อจัดทํา พยานหลัก ฐานอัน เป็ นเท็ จต่ อ ทาง
ราชการ หรื อ ต่อหน่ วยงานกํากับดู แล เช่ น รับรองการปฏิ บตั ิงานเกี! ยวกับการ
ฝึ กหัดงานทางวิชาชี พบัญชี ให้แก่ ผูข้ อขึ" นทะเบียน โดยที! ผนู ้ " นั มิ ได้ฝึกหัดงาน
จริ ง
(ง) การที!ผสู ้ อบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินที!ไม่ตรงกับข้อเท็จจริ ง
(จ) การที!ผสู ้ อบบัญชี ตอ้ งไม่ดาํ เนิ นธุ รกิ จอื!นใดที!ผิดกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดี แล
นอกจากนี" ไม่ควรดําเนิ นธุ รกิ จอื!นที!อาจจะทําให้ภาพพจน์หรื อความน่ าเชื! อถื อ
ของผูส้ อบบัญชีลดลง

ส่วนที' ๒/๒๖

ส่วนที ๓
คําชี" แจงข้อบังคับจรรยาบรรณสําหรับผูท้ ําบัญชี
๑. บทนํา
ข้ อบังคับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็ นบทบัญญัติทกํี าหนด สิงทีผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ต้ องไม่ พึงปฏิบัติในเรืองต่ าง ๆ โดยกําหนดขึ"นเป็ นข้ อ ๆ ตามหลักการพื"นฐานทีได้ อธิบายไว้ ในส่วนที ๑
เพือให้ เกิดความเข้ าใจทีถูกต้ องและชัดเจน
ในส่วนที ๓ นี" จะเป็ นการชี"แจงและอธิบายถึงข้ อบังคับดังกล่ าว ซึงใช้ สาํ หรับผู้ทาํ บัญชี โดยเรียง
ตามลําดับของหมวดและข้ อบังคับแต่ ละข้ อ อย่ างไรก็ดี เนืองจากในการปฏิบัติวิชาชี พของผู้ทาํ บัญชี อาจต้ อง
ประสบกับลักษณะงานและสถานการณ์ ทีมีความแตกต่ างกันไป จึงเป็ นเรื องยากทีจะจัดทําคําชี" แจงให้ สามารถ
ครอบคลุมทุ กประเด็นได้ ดังนั"น ในส่วนที ๔ ของเอกสารคําชี"แจงนี" จึงได้ นําตัวอย่ างการประยุ กต์ใช้ หลักการ
พื" นฐานจรรยาบรรณภายใต้ สถานการณ์ต่ าง ๆ ตามคู่ มื อ ประมวลจรรยาบรรณของสหพั นธ์นั กบั ญชี นานาชาติ
(IFAC) มาแสดงไว้ เพือให้ ผ้ ูทาํ บัญชี สามารถศึกษาเพิมเติม และนําไปประยุกต์ใช้ ตามความเหมาะสมต่อไป
๒. คําชี" แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ
ข้อ ๑ ถึง ๕ ว่าด้วยเรือง
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี" เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที ๑๙) เรือง จรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี" ให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดสามเดือนนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี"
“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ” หมายความว่ า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทําบัญชี ด้ านการสอบ
บัญชีด้านการบัญชีบริหาร ด้ านการวางระบบบัญชี ด้ านการบัญชีภาษีอากร ด้ านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
และบริการเกียวกับการบัญชีด้านอืนตามทีกฎกระทรวงกําหนดให้ เป็ นวิชาชีพบัญชี รวมทั"งผู้ซึงขึ"นทะเบียนไว้ กับ
สภาวิชาชีพบัญชี และให้ หมายรวมถึงหัวหน้ าคณะบุคคลหรือหัวหน้ าสํานักงานหรือผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติ
บุคคล ตามมาตรา ๑๑ ด้ วย
“ผู้ซงขึ
ึ " นทะเบียนไว้ กบั สภาวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า ผู้ซงขึ
ึ " นทะเบียนเพือเป็ นผู้ทาํ บัญชี
ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๔ หรือทีจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้รับบริการ ตามมาตรา ๔๗ (๓) ได้ แก่
๑. ผู้ว่าจ้ างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรือ
๒. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอืนของรัฐ และบุคคลอืนทีใช้ ผลงานของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชี
ด้ วยความสุจริตและจําเป็ น
“ผู้ทผูี ้ ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้ าทีให้ ” หมายความว่า ผู้ทผูี ้ ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้ าที
ให้ อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา ๔๗ (๔)
“ความโปร่งใส” หมายความว่า ภาพลักษณ์ทแสดงให้
ี
เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ
และมาตรฐานวิชาชีพทีกําหนดไว้ และไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ซึงสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้
ส่วนที ๓/๑

“ความเป็ นอิสระ” หมายความว่า การปฏิบัติหน้ าทีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอืนทีทําให้ เกิด
ความสงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเทียงธรรมของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ความเป็ นอิสระนี" จะต้ องเป็ นที
ประจักษ์ เพือให้ ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นทีเชือถือได้
“ความเทียงธรรม” หมายความว่ า การใช้ ดุลยพิ นิจเยียงผู้ ประกอบวิชาชี พโดยปราศจากความ
ลําเอียง อคติ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอืน
“กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชี
“ความซือสัตย์สจุ ริต ” หมายความว่ า การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซือตรงต่ อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่
หลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานทีเป็ นจริงและเชือถือได้ ไม่อ้างหรือยินยอมให้ บุคคลอืนอ้ างว่าได้ ปฏิบัติงานถ้ า
ไม่ได้ ปฏิบัติงานจริง
“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่ า การใช้ ความรู้ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติ
วิช าชี พบั ญชี ด้ วยความเอาใจใส่อ ย่ างเต็มความสามารถ ความเพี ยรพยายาม และความระมั ดระวัง รอบคอบ
เพือทีจะปฏิบัติหน้ าทีได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมันใจได้ ว่ามีผลงานทางวิชาชีพทีอยู่บนพื"นฐาน
ของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และวิชาการทีเกียวข้ อง
“การรักษาความลับ” หมายความว่ า การไม่ นาํ ข้ อมู ลใด ๆ ทีโดยปกติองค์กรไม่ ได้ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนไปเปิ ดเผย หรือใช้ เพือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอืน เว้ นแต่ในกรณีทเป็
ี นการเปิ ดเผยตามสิทธิหรือ
หน้ าทีทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
“ความเสือมเสียเกียรติศักดิ#แห่ งวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า
(๑) การกระทําการใด ๆ ทีเป็ นเหตุ ใ ห้ ผ้ ู ป ระกอบวิช าชี พ บั ญชี ต้อ งได้ รั บโทษการประพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ โดยมีลักษณะการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี"
(ก) ลงลายมือชือแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดยมิได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ หรือ
ควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
(ข) มี พ ฤติ ก รรมรั บ จ้ างลงลายมื อ ชื อ หรื อ ยอมให้ ใ ช้ ชื อ ทั"ง ทีไม่ ไ ด้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชี
(ค) แสดงความเห็นต่ องบการเงินทีนําส่งหน่ วยราชการหลายแห่ ง โดยงบการเงินแต่ ละชุ ด
แสดงข้ อมูลต่างกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร
(ง) แจ้ งข้ อความหรือจัดทํารวมถึงการใช้ พยานหลักฐานอันเป็ นเท็จ หรือรู้อยู่ว่าเป็ น
พยานหลักฐานอันเป็ นเท็จไม่ว่าจะจัดทําโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวิชาชีพบัญชี
(จ) แนะนําให้ ผ้ ูรับบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย โดยทุจริตหรือมีเจตนา
หลีกเลียงภาษีอากร
(ฉ) มีพฤติกรรมอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี กําหนดว่าเป็ นพฤติกรรมอัน
นํามาซึงความเสือมเสียเกียรติศักดิ#แห่ งวิชาชีพบัญชี
(๒) เคยถู กเพิกถอนใบอนุ ญาตในการประกอบวิชาชี พบัญชี จากหน่ วยงานราชการหรื อสถาบัน
วิชาชีพอืนทีควบคุมและหรือกํากับดูแล เนืองจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในสาระสําคัญ
ข้อ ๔ ภายใต้บงั คับในหมวด ๒ ถึงหมวด ๗ ของข้อบังคับนี" ทีกําหนดให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ หรืองดเว้นการปฏิบตั ิใด ๆ ให้หมายความรวมถึง การกระทําของบุคคลอืน ผูซ้ ึ ง
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ หรือ
ส่วนที ๓/๒

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมให้ อ้างชือ
ในการปฏิบัติ หรืองดเว้ นการปฏิบัติใด ๆ ซึงจะทําให้ เกิดการฝ่ าฝื น หรือไม่ ปฏิบัติตามข้ อบังคับ
ฉบับนี"เพือก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลอืนโดยมิชอบ
ข้อ ๕ ให้นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี"
หมวด ๑ บททัวไป
ข้ อ ๖ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็ นข้ อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี กําหนดขึ"นภายใต้ กรอบ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวันที ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับนี" ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื อให้ กระบวนการบังคับใช้ จรรยาบรรณดําเนินโดยสะดวก รวดเร็ว และเป็ นธรรม นายกสภา
วิชาชีพบัญชี โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี มีอาํ นาจออกข้ อกําหนดใดๆ เกียวกับการดังกล่าว
ข้ อ ๗ ในกรณีทมีี ปัญหาการตีความเกียวกับการปฏิบัติตามข้ อบังคับนี" ให้ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
เป็ นผู้วินิจฉัย และถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เป็ นทีสุด
หมวด ๒ ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทียงธรรม และความซื อสัตย์สุจริต
ข้อ ๘ ความโปร่งใส
ข้อบังคับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้ วยความโปร่งใส
คําชี" แจง
(ก) ผู้ทาํ บัญชีต้องปฏิบัติงานด้ วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ผู้ ทาํ บัญชี ต้องปฏิบัติงานอย่ างโปร่ งใส ไม่ ปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง หรื อบิดเบือ น
ความจริ ง อั น เป็ นสาระสําคั ญ โดยจะต้ อ งมี ค วามมั นใจว่ าข้ อ มู ล ทีนํามาใช้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ วนเพียงพอเป็ นปั จจุ บัน และสะท้ อนให้ เห็นภาพทีแท้ จริง เพือให้ ผลงานมีความ
ถูกต้ อง เชือถือได้ และมีหลักฐานให้ ตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น
ผู้ถือหุ้นทีซื"อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ต"งั ข้ อสังเกตว่างบการเงินทีจัดทํานั"น
ผู้ทาํ บัญชีไม่ได้ ปฏิบัติตามหลักการบัญชีว่าด้ วยการรับรู้รายได้ ฉะนั"นผู้ทาํ บัญชีจะต้ อง
อธิบายหลักเกณฑ์ของมาตรฐานทียึดถือให้ แก่ผ้ ูใช้ งบการเงิน (ผู้ถือหุ้น) ได้ ทราบ โดย
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูทเกี
ี ยวข้ องเข้ าทําการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารทีใช้ ในการบันทึก
บัญชี
(ข) ผู้ ท าํ บั ญ ชี ต้ อ งให้ บุ ค คลทีเกี ยวข้ อ งและได้ รั บ ผลกระทบจากการปฏิบั ติ ง าน
วิชาชีพ
บัญชีสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารทีเกียวข้ องได้ อย่างเพียงพอสะดวกตามทีจําเป็ นและ
เหมาะสมแก่กรณี ทั"งนี"ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับในเรืองการรักษาความลับ
เมื อมี ผ้ ู เ กียวข้ อ งทีได้ รั บ ผลกระทบจากการปฏิบั ติ ง านวิ ช าชี พ บั ญ ชี เข้ ามา
สอบถามข้ อมูลเกียวกับปัญหาหรือข้ อสงสัยในงบการเงิน ผู้ทาํ บัญชีจะต้ องชี"แจงเพือแก้
ข้ อสงสัยหรือปัญหาต่าง ๆ ให้ เกิดความเข้ าใจกับผู้ถามอย่างเพียงพอ และให้ เกิดความ
สะดวกในการสอบถาม เช่ น อีเมล์ เว็บไซต์ หรื อตอบในทีประชุมผู้ ถือหุ้ น การตอบ
จะต้ องระมัดระวังให้ คาํ ตอบเท่าทีจําเป็ นและเหมาะสม อย่าให้ เกินกว่าทีกฎหมายหรือ
ข้ อบังคับกําหนดไว้
ส่วนที ๓/๓

ข้อ ๙ ความเป็ นอิสระ
ข้อบังคับ ข้ อ ๙(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็ นอิสระภายใต้ กรอบ
วิชาชีพบัญชี
คําชี" แจง
ผู้ทาํ บัญชีต้องปฏิบัติหน้ าทีโดยปราศจากอิทธิพลหรือการควบคุมอย่างไม่
เหมาะสมของบุคคลอืนทีทําให้ เกิดความสงสัยในความเป็ นกลาง หรือความเทียงธรรม
ของผู้ทาํ บัญชีและต้ องใช้ ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็ นอิสระภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี เว้ นแต่กรณีทมีี กฎหมายกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
ข้อบังคับ ข้ อ ๙(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏิบัติงานทีตนขาดความเป็ นอิสระภายใต้ กรอบวิชาชีพ
บัญชี
คําชี" แจง
ในกรณีทผูี ้ ทาํ บัญชีเห็นว่ามีความสัมพันธ์หรือมีสถานการณ์ใดทีจะกระทบต่อ
ความเป็ นอิสระในการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ ผู้ทาํ บัญชีต้องใช้
วิจารณญาณในการรับงาน ถอนตัวจากการให้ บริการ หรือหยุดการให้ บริการชัวคราว
จนกว่าความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ทกระทบความเป็
ี
นอิสระได้ ยุติลง
ในกรณีทผูี ้ ทาํ บัญชีในองค์กร หรือในสํานักงานบัญชีถูกฝ่ ายบริหาร ในองค์กร
มอบหมายให้ ปฏิบัติงานทางบัญชีต่างจากมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดไว้ เช่ น การตี
ราคาสิน ทรั พ ย์ การคํานวณค่ าเสือมราคา เป็ นต้ น แต่ เมื อผู้ ท าํ บั ญชี ไ ด้ โ ต้ แ ย้ ง การ
ปฏิบั ติ ง านตามหลั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี จ นเป็ นทีประจั ก ษ์ แ ล้ ว เช่ น การประชุ ม หารื อ กั น
ระหว่างผู้ทาํ บัญชีกบั ผู้ว่าจ้ าง การชี"แจงเป็ นลายลักษณ์อักษรเพือให้ เข้ าใจถูกต้ องตาม
หลั ก มาตรฐานทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี ถึ ง หั ว หน้ า งานหรื อ นายจ้ า ง และการหารื อ กั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ ย่ อมถือว่ าเป็ นการผ่ อนคลายในระดับหนึง อย่างไรก็ดีผ้ ูทาํ
บัญชีต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติตามข้ อบังคับจรรยาบรรณข้ ออืน ๆ ด้ วย
ตัวอย่างการเพิมมาตรการป้ องกันและผ่อนคลาย เช่น
(ก) ปฏิเสธทีจะรับหรือปฏิบัติงาน
(ข) การมีนโยบายการควบคุ มคุณภาพงาน การระบุ ส่วนได้ เสียหรื อความสัมพันธ์
ของผู้ทาํ บัญชี ผู้ทเกี
ี ยวข้ องกับผู้ทาํ บัญชีกบั ลูกค้ าหรือฝ่ ายบริหาร
(ค) การปฏิบัติในกรณีสาํ นักงานบัญชี เช่น
๑) สือสารนโยบายการปฏิ บั ติ ง าน และกระบวนการทํา งานของสํานั ก งาน
ตลอดจนการปลูกฝังจรรยาบรรณด้ านความเป็ นอิสระให้ กับพนักงานใน
สํานักงาน
๒) ให้ ผ้ ู ท าํ บั ญชี รายอืนในสํานั กงาน สอบทานงานทีทําหรื อ ให้ คําปรึ กษาที
จํา เป็ น การหมุ น เวี ย นผู้ ท ํา บั ญ ชี ทีรั บ งานของลู ก ค้ า แต่ ล ะราย การขอ
คําปรึกษาจากหน่วยงานหรือบุคคลทีสามทีมีความเป็ นอิสระ เป็ นต้ น
๓) ไม่รับทําบัญชีและสอบบัญชีให้ กบั ลูกค้ ารายเดียวกัน
(ง) ในกรณีทผูี ้ ทาํ บัญชีมีข้อขัดแย้ งเกียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ผู้ทาํ บัญชีอาจแจ้ งมาทีสภาวิชาชีพบัญชี และ/หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเพือ
ทราบก็ได้

ส่วนที ๓/๔

การพิจารณาความเป็ นอิสระให้ พิจารณาในช่ วงเวลาตั"งแต่ ผ้ ูทาํ บัญชีและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของ
ผู้ทาํ บัญชีเริมต้ นปฏิบัติงาน จนถึงการส่งมอบงานให้ กับผู้ว่าจ้ าง หรือความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ
ระหว่างผู้ทาํ บัญชีกบั ลูกค้ าสิ"นสุดลง โดยพิจารณาจากสัญญาหรือข้ อตกลง
ข้อ ๑๐ ความเทียงธรรม
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๐(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้ วยความยุติธรรม ซือตรงต่อวิชาชีพ และต้ อง
ไม่มีส่วนได้ เสียในงานทีตนประกอบวิชาชีพ นอกจากค่าตอบแทนทีได้ รับจากการ
ประกอบวิชาชีพนั"น
คําชี" แจง
ตัวอย่างปัจจัยทีสนับสนุนให้ ผ้ ูทาํ บัญชีดาํ รงไว้ ซึงความเทียงธรรม เช่น
(ก) ผู้ ท ํา บั ญ ชี มี ก ารบั น ทึก ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ทีถู ก ต้ อ งตามหลั ก ฐานเอกสารหรื อ
สิงแวดล้ อม ผู้ทาํ บัญชีต้องหลีกเลียงความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใดๆ ทีอาจ
ทําให้ ผ้ ูทาํ บัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้ าทีด้ วยความเป็ นกลางในการใช้ ดุลยพินิจ
เช่น
๑) รับของขวัญ ของกํานัล หรือการรับรองจากลูกค้ าหรือฝ่ ายบริหารทีตนเอง
สังกัดอยู่ ในส่วนทีเกินสมควร การใช้ วิจารณญาณเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของผู้ทาํ บัญชี ในเรืองดังกล่าวไม่รวมถึงการรับประโยชน์และค่าตอบแทน
จากการให้ บริการทางวิชาชีพนั"น
๒) กู้ยืมเงิน หรื อคํ"าประกันโดยลูกค้ าหรื อฝ่ ายบริ หารทีตนสังกัดอยู่ ทีไม่ ใช่
ธนาคารหรือสถาบันการเงินในจํานวนเกินสมควร หรือทีนอกเหนือจากที
กําหนดไว้ ในระเบียบของบริษัท
(ข) ผู้ทาํ บัญชีต้องไม่เรียกทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าบริการ
หรือรางวัลใด ๆ จากบุคคลอื น เพือเป็ นการตอบแทนจากการทีบุคคลอืนนั"น
ได้ รับงานจากกิจการทีตนเป็ นผู้ปฏิบัติวิชาชีพบัญชี และการได้ รับงานของบุคคล
อืนนั"นเป็ นเพราะการแนะนําของตน
กรณีต่อไปนี"อาจถือว่าผู้ทาํ บัญชีเรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์จาก
บุคคลใดในเมือบุคคลนั"นได้ รับงาน จากการแนะนําหรื อจัดหางานของตนในฐานะที
เป็ นผู้ทาํ บัญชีของกิจการนั"น เช่น
๑) นาย ก ผู้ทาํ บัญชีของบริษัทแนะนําให้ บริษัท ข ทําการประกันวินาศภัยกับ
บริ ษั ท ค ประกั น ภั ย และ นาย ก ได้ รั บ ค่ า นายหน้ าจากบริ ษั ท ค
ประกันภัย จํานวนหนึงจากการแนะนํางานให้
๒) การได้ รับรายได้ ค่านายหน้ า หรือรายได้ ทํานองเดียวกันจากการแนะนํา
ลูกค้ าของผู้ทาํ บัญชี
๓) ผู้ทาํ บัญชี แนะนํางานให้ นาย ง ทํางานกับบริ ษัท ข ซึงตนเป็ นผู้ ทาํ บัญชี
โดยตนเองเรียกค่าตอบแทนจากการแนะนํางานนั"นจาก นาย ง ด้ วย
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๐(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจบนหลักฐานทีเชือถือได้ โดยปราศจากความมี
อคติและความลําเอียง
คําชี" แจง
การใช้ ดุลยพินิจในทางวิชาชีพของผู้ทาํ บัญชีจะต้ องเป็ นไปตามข้ อมูลและ
หลักฐานทีเชือถือได้ โดยปราศจากความมีอคติและความลําเอียง
ส่วนที ๓/๕

ข้อบังคับ ข้ อ ๑๐(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจอย่างเทียงธรรม โดยหลีกเลียงความสัมพันธ์
หรือสถานการณ์ใดๆ ทีอาจทําให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดย
โปร่งใส อิสระ และซือสัตย์สจุ ริต
คําชี" แจง
ผู้ทาํ บัญชี ในบางกรณีอาจตกอยู่ภายใต้ สถานการณ์ททํี าให้ มีอคติและความ
ลําเอียงในการใช้ ดุลยพินิจทางวิชาชีพได้ ดังนั"นผู้ทาํ บัญชีควรหลีกเลียงสถานการณ์ที
อาจทําให้ เกิดความสัมพันธ์ อิทธิพลและการโน้ มน้ าวต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อการใช้
ดุลยพินิจได้
ข้อ ๑๑ ความซื อสัตย์สุจริต
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๑(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงาน อย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซือตรงต่อวิชาชีพ
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
คําชี" แจง
ผู้ทาํ บัญชีต้องไม่มีส่วนเกียวข้ องหรือเป็ นทีทราบได้ ว่าเกียวข้ องกับรายงาน
แบบแสดงรายการ การสือสาร หรือข้ อมูลอืนทีเชือได้ ว่าเป็ นข้ อมูลทีขัดต่ อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ ข้ อมูลทีอาจทําให้ ผ้ ูอืนเข้ าใจผิด ข้ อมูลทีไม่ชัดเจน หรือข้ อมูลทีได้
ละเว้ นหรื อปิ ดบัง ซึงจําเป็ นต้ องมีอยู่ ในรายงาน ซึงอาจทําให้ เกิดความเข้ าใจผิดได้
อย่ างไรก็ดี ผู้ทาํ บัญชีอาจไม่ ถือว่ าได้ มีการปฏิบัติตามทีกล่ าวในวรรคข้ างต้ น ถ้ าผู้ทาํ
บัญชีได้ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทางวิชาชีพทีเกียวข้ องกับกรณีดังกล่าว
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๑(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานทีเป็ นจริง
คําชี" แจง
(ก) ผู้ทาํ บัญชีต้องไม่กระทําการหรือสนับสนุนให้ บุคคลอืนกระทําการโดยทุจริต
ซ่อนเร้ น ปลอมแปลง แก้ ไขหรือทําลายเอกสารหลักฐานทีเกียวข้ องให้ ผิดจากความ
เป็ นจริง
(ข) ผู้ทาํ บัญชีต้องไม่แนะนําหรือเห็นด้ วยกับลูกค้ าหรือฝ่ ายบริหารให้ มีการจัดทํา
เอกสารหรือหลักฐานทางบัญชีทไม่
ี ถูกต้ องตามกฎหมาย หรือตามมาตรฐานการบัญชี
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๑(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องไม่อ้างหรือยินยอมให้ บุคคลอืนอ้ างว่าได้ ปฏิบัติงานโดยที
ไม่ได้ มีการปฏิบัติงานจริง
คําชี" แจง
(ก) ผู้ทาํ บัญชีต้องไม่ลงลายมือชือเป็ นผู้ทาํ บัญชี โดยมิได้ มีส่วนในการปฏิบัติงาน
หรือควบคุมการปฏิบัติงานจริง
(ข) ผู้ทาํ บัญชีต้องไม่ยินยอมให้ บุคคลใดอ้ างว่าตนเองมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
หรื อ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านโดยมิ ไ ด้ มี ส่ว นร่ วมในการปฏิบั ติ ง านหรื อ ควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานจริง
หมวดที ๓ ความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ๑๒ ความรู ้ ความสามารถ
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๒(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธปี ฏิบัติ กฎหมายที
เกียวข้ อง ความชํานาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพด้ วยความมีสติ เอาใจใส่อย่างเต็ม
ความสามารถ และระมัดระวังรอบคอบ
คําชี" แจง
การใช้ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ถือเป็ นหน้ าทีและความ
รับผิดชอบของผู้ทาํ บัญชี ดังนี"
ส่วนที ๓/๖

(ก) มี ค วามรู้ แ ละทัก ษะทางวิ ช าชี พ ให้ อยู่ ใ นระดั บ ทีสามารถให้ ความมั นใจแก่
ผู้ รั บ บริ ก าร หรื อ ผู้ ว่ า จ้ างว่ า จะได้ รั บ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต ามความรู้
ความสามารถทีต้ องการตามทีกําหนดโดยวิชาชีพบัญชี
(ข) ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทีดี ใ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละทัก ษะในการให้ บริ ก าร ซึ ง
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี แยกเป็ น ๒ ส่วนได้ ดังนี"
(๑) การบรรลุถึงระดับ ความรู้ความสามารถ ตามทีกําหนดโดยองค์กรวิชาชีพ
บัญชี
(๒) การรั กษาระดับ ความรู้ความสามารถ ตามทีกําหนดโดยองค์กรวิชาชี พ
บัญชี
(ค) ดําเนินการตามขั"นตอนทีสมเหตุสมผลเพือให้ ความมันใจว่า ผู้ช่วยผู้ทาํ บัญชีที
อยู่ ภ ายใต้ ก ารกํา กั บ ดู แ ลของตน ได้ รั บ การฝึ กอบรมและการกํา กั บ ดู แ ลที
เพียงพอ
ในการปฏิบัติงานด้ วยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานผู้ทาํ
บัญชีต้องวางแผนและควบคุ มงานจนสามารถรวบรวมข้ อมูลและหลักฐานให้ เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
ตัวอย่ างของการใช้ ความรู้และความระมัดระวังรอบคอบ เช่ น ผู้ ทาํ บัญชี ต้องมุ่ งมัน
ปฏิบัติงาน โดยใช้ ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงานตามทีพึงมีสาํ หรับสถานการณ์
นั"นๆ การใช้ ความระมัดระวังรอบคอบนี" รวมถึงกรณีทผูี ้ ทาํ บัญชีต้องนําผลงานของผู้ทาํ บัญชี
รายอืนไปใช้ ซึงผู้ ทาํ บัญชีต้องดําเนินการให้ มีหลักฐานทีเพี ยงพอสําหรับการจัดทําบัญชีและ
รายงานทีตนเองจัดทําขึ"น
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๒(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอทีจะ
ปฏิบัติงานให้ สาํ เร็จได้
คําชี" แจง
เพือเป็ นแนวปฏิบัติในการให้ บริการโดยมันใจว่าผู้ทาํ บัญชีมีความสามารถ
เพียงพอทีจะปฏิบัติงานให้ สาํ เร็จได้
ในการพิจารณารับงาน ผู้ทาํ บัญชีต้องมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของ
ลูกค้ า ลักษณะงานบริการทีลูกค้ าต้ องการ และมีความสามารถเพียงพอทีจะปฏิบัติงาน
ให้ สาํ เร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดีและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพทีเกียวข้ องผู้ทาํ
บั ญ ชี ต้ อ งไม่ แ สดงตนว่ าเป็ นผู้ เชี ยวชาญหรื อ ผู้ ทีมี ป ระสบการณ์ ใ นเรื องทีตนเองมี
ความรู้และความสามารถไม่เพียงพอ ในกรณีน" ผี ้ ูทาํ บัญชีควรพิจารณาทีจะรับคําแนะนํา
หรือใช้ ผลงานจากผู้เชียวชาญทีมีความถนัดในงานดังกล่าว
กรณีต่อไปนี"อาจถือว่าผู้ทาํ บัญชีรับงานทีเกินความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้ เช่ น ผู้ทาํ บัญชีรับงานในปริมาณมากเกินกว่ าทีกําหนดในกฎหมาย
เกียวกับการบัญชีหรือมีระยะเวลาทีไม่เหมาะสมจนไม่ สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๒(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ ด้ วยความมุ่งมันและขยันหมันเพียร
คําชี" แจง
ผู้ทาํ บัญชีต้องปฏิบัติงานให้ สาํ เร็จลุล่วงด้ วยความมุ่งมันและขยันหมันเพียร

ส่วนที ๓/๗

โดยมีความรั บผิ ดชอบและใส่ใจในการปฏิบัติ งานอย่ างมี ทักษะ ครบถ้ วน สมบู ร ณ์
ทันเวลาตามสัญญาหรือข้ อผูกพันของลูกค้ าหรือผู้ว่าจ้ าง และเป็ นไปตามข้ อบังคับใน
เรืองของความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทียงธรรม และความซือสัตย์สจุ ริต
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๒(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องศึกษาหาความรู้และความชํานาญทางวิชาชีพเพิมเติมอย่าง
ต่อเนือง เพือพัฒนาความรู้ความสามารถให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
คําชี" แจง
ผู้ทาํ บัญชีต้องศึกษาหาความรู้และความชํานาญทางวิชาชีพให้ เพียงพอทีจะ
ปฏิบัติงานให้ สาํ เร็จได้
การทีผู้ทาํ บัญชีจะมีความรู้ความสามารถในงานทีรับว่าจะให้ บริการ ผู้ทาํ บัญชี
ต้ องผ่ านการศึกษา การอบรม และมีการศึกษาหาความรู้ความเข้ าใจในงานดังกล่ าว
เพิมเติมอย่างต่อเนืองตลอดเวลาและมีประสบการณ์ การฝึ กฝนในการใช้ วิจารณญาณ
และการประยุกต์ใช้ ความรู้น"ั นกับงานทีรับว่ าจะให้ บริการ เพือให้ มันใจได้ ว่าลูกค้ าจะ
ได้ รับบริการวิชาชีพทีสมบูรณ์และทันต่อเหตุการณ์
ข้อ ๑๓ มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๓(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพบัญชีให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานทางวิชาการทีเกียวข้ อง
คําชี" แจง
(ก) ผู้ทาํ บัญชีต้องให้ บริการทางวิชาชีพทีสอดคล้ องกับมาตรฐานของวิชาชีพและ
มาตรฐานวิชาการทีเกียวข้ อง
ผู้ทาํ บัญชีต้องมีความเข้ าใจในมาตรฐานวิชาชีพทีกําหนดไว้ อย่างชัดเจน เช่ น
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐานวิชาการอืนทีเกียวข้ อง
เช่ น มาตรฐานการควบคุมภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ไม่ ว่าจะเป็ นเรือง
การเงิ น ภาษี อ ากร กฎหมายอื น ๆ และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ วน ทันเวลา
(ข) ผู้ทาํ บัญชีต้องควบคุมคุณภาพงานให้ ได้ มาตรฐานอยู่เสมอ ผู้ทาํ บัญชีควรมีการ
อบรมและควบคุมคุณภาพงานของตนเองและผู้ช่วยให้ ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ
สมําเสมอ ทั"งนี"เพือให้ มันใจว่าผลงานการบริการทางวิชาชีพได้ มาตรฐาน
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๓(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้ วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้ วยความ
ชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการทีเกียวข้ อง
คําชี" แจง
ผู้ทาํ บัญชีต้องระมัดระวังรอบคอบ และใช้ ความชํานาญในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการทีเกียวข้ อง รวมทั"งไม่ยินยอมให้ ผ้ ูอืนอ้ างว่า
ตนเป็ นผู้ ปฏิบัติงาน โดยมิได้ ปฏิบัติงานหรื อควบคุมการปฏิบัติงานจริ งและต้ องใช้
ความระมัดระวังรอบคอบในการบันทึกข้ อมูล เมือปรากฏว่ามีข้อมูลหรือเหตุการณ์อาจ
มีผลกระทบ หรือมีข้อจํากัดในการปฏิบัติงานวิชาชีพผู้ทาํ บัญชีต้องพิจารณาถึงความมี
สาระสําคัญของผลกระทบและข้ อจํากัดดังกล่าวต่อการปฏิบัติงาน และจะต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมู ลหรื อเหตุการณ์ดังกล่ าวให้ ชัดเจนให้ ผ้ ูทีเกียวข้ องทราบ โดยอาจแจ้ งคําโต้ แย้ ง
หรือหาทางแก้ ไขอย่างเหมาะสม ก่อนทีจะรับหรือปฏิเสธการปฏิบัติงาน
หมวดที ๔ การรักษาความลับ
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๔
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่นาํ ข้ อมูลทีเป็ นความลับขององค์กรทีตนได้ มาจากการ
ส่วนที ๓/๘

คําชี" แจง

ปฏิบัติงานวิชาชี พ และความสัมพั นธ์ ในทางธุรกิจ รวมทั"งความลับขององค์กรทีตน
สังกัดไปเปิ ดเผยต่ อบุคคลทีไม่ มีส่วนเกียวข้ องได้ รับทราบ โดยไม่ ได้ รับอนุ ญาตจาก
องค์กร เว้ นแต่ในกรณีทเป็
ี นการเปิ ดเผยตามสิทธิหรือหน้ าทีทีกําหนดไว้ ในกฎหมาย
หรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ข้ อพิจารณาในการรักษาความลับ รวมถึงกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี" เช่น
(ก) ผู้ทาํ บัญชีจะต้ องเก็บรักษาความลับของข้ อมูลตลอดเวลา โดยจะต้ องใช้ ความ
ระมั ด ระวั ง ต่ อ สถานการณ์ ที อาจทํา ให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล ได้ โ ดยไม่ ต"ั ง ใจ
โดยเฉพาะในระหว่ างการติดต่ อหรือมีความสัมพันธ์กับหุ้ นส่วนหรือพันธมิตร
ทางธุ ร กิจ ทีมี ค วามสัม พั น ธ์ กั น มาเป็ นระยะเวลานาน บุ ค คลใกล้ ชิ ด ภายใน
ครอบครั ว บิดามารดา คู่ สมรส หรื อ บุ คคลทีอยู่ ภายใต้ การอุปการะของผู้ ท าํ
บัญชี
(ข) ผู้ ทาํ บัญชีจะต้ องเก็บรั กษาความลับของข้ อมูลทีได้ รับจากบุคคลทีอยู่ระหว่ าง
พิ จ ารณารั บ เป็ นลู ก ค้ าหรื อ จากองค์ ก รทีต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารทางวิช าชี พ ซึ งอยู่
ระหว่างพิจารณาว่าจ้ างผู้ทาํ บัญชี
(ค) ผู้ทาํ บัญชีต้องจัดให้ มีระบบทีเพียงพอในการติดตามควบคุมดูแลเพือให้ แน่ใจ
ว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านภายใต้ การควบคุ ม ดู แ ลของตนเองและบุ ค คลที ตนได้ ขอ
คําแนะนําหรือขอความช่ วยเหลือมีการถือปฏิบัติตามหลักการพื"นฐานเกียวกับ
การเก็บรักษาความลับของข้ อมูล
(ง) ผู้ทาํ บัญชีจะต้ องเก็บรักษาความลับของข้ อมูลแม้ ในกรณีทความสั
ี
มพันธ์ระหว่าง
ผู้ทาํ บัญชีกับลูกค้ าหรือผู้ว่าจ้ างจะสิ"นสุดลงแล้ วก็ตาม อย่างไรก็ตามในกรณีทีมี
การเปลียนแปลงองค์กรทีสังกัดหรือผู้ว่าจ้ าง หรือในกรณีทีมีการรับลูกค้ าใหม่
ผู้ทาํ บัญชีสามารถนําประสบการณ์ทีตนได้ มาจากการให้ บริการทางวิชาชีพแก่
ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ว่ า จ้ า งรายเดิ ม มาใช้ แต่ จ ะต้ อ งไม่ ใ ช้ ห รื อ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ทีเป็ น
ความลับซึงตนได้ ล่วงรู้หรือได้ มาจากการให้ บริการทางวิชาชีพและความสัมพันธ์
ทางธุรกิจทีผ่านมา
ผู้ทาํ บัญชีสามารถเปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นความลับขององค์กร ในกรณีที
เป็ นหน้ าทีหรือความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือโดยสิทธิหรือหน้ าทีทีกําหนด
ไว้ ในกฎหมาย หรือในฐานะผู้ทาํ บัญชี ทีจะต้ องเปิ ดเผย ดังนี"
(ก) ตัวอย่ างการเปิ ดเผยตามสิทธิหรื อหน้ าที ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายใน
ฐานะผู้ทาํ บัญชี
๑) การแสดงหรื อจั ด ส่ง เอกสารหลัก ฐานภายใต้ ก ระบวนการตาม
กฎหมาย
๒) การเปิ ดเผยต่ อ องค์ ก รที ทํา หน้ าที กํ า กั บ ดู แ ลผู้ ทํา บั ญ ชี ใ น
กระบวนการตรวจสอบด้ านคุณภาพ (quality review)
๓) การเปิ ดเผยต่ อ องค์กรทีทําหน้ าทีกํากับดู แลผู้ ทาํ บัญชี หรื อการ
เปิ ดเผยต่ อ หน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แ ลในกระบวนการไต่ ส วนหรื อ
ตรวจสอบ
ส่วนที ๓/๙

ข้อบังคับ ข้ อ ๑๕

คําชี" แจง

๔) การเปิ ดเผยภายใต้ กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายเพือแสดง
ว่าตนได้ ปฏิบัติหน้ าทีเยียงผู้ทาํ บัญชีทดีี
๕) การเปิ ดเผยตามข้ อบั ง คั บ ของมาตรฐานทางวิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณของผู้ทาํ บัญชี
(ข) ในการตัดสินใจว่ าจะเปิ ดเผยข้ อมู ลทีเป็ นความลับหรื อไม่ ผู้ ทาํ บัญชี
ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี"
๑) ความเสียหายทีอาจจะเกิดขึ"นต่ อผลประโยชน์ของบุคคลทุกฝ่ าย
รวมถึงบุคคลทีสามจากการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นความลับ แม้ ว่าจะ
ได้ รับความเห็นชอบจากลูกค้ าหรือฝ่ ายบริหารแล้ วก็ตาม
๒) ข้ อมูลทีเป็ นความลับนั"น ผู้ทาํ บัญชีได้ รับรู้ และมีข้อมูลสนับสนุ น
เพียงพอในระดับทีเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติหรือไม่ สําหรับในบาง
สถานการณ์ ถ้ าข้ อมูลทีเป็ นความลับเกียวข้ องกับความจริงทียังไม่
มีข้อมูลสนับสนุน ข้ อมูลทีไม่มีความครบถ้ วนสมบูรณ์หรือข้ อสรุป
ทียั ง ไม่ มี ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ผู้ ท ํา บั ญ ชี ค วรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เกี ยวกั บ
ประเภทของการเปิ ดเผยทีเหมาะสมและจะต้ องพิ จารณาถึงใน
กรณีทีจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อ มู ลทีเป็ นความลั บนั"นวิ ธีการ และ
รูปแบบในการเปิ ดเผยตลอดจนบุคคลทีสมควรจะได้ รับข้ อมูลที
เป็ นความลับ โดยจะต้ อ งมันใจว่ าบุ ค คลทีจะได้ รั บข้ อมู ลทีเป็ น
ความลับนั"นเป็ นบุคคลทีสมควรจะได้ รับข้ อมูลนั"น
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่นาํ ข้ อมูลทีเป็ นความลับขององค์กร ทีตนได้ มาจากการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั"งความลับขององค์กรทีตน
สังกัด ไปใช้ เพือประโยชน์ของตนหรือบุคคลอืนโดยมิชอบ
ในการปฏิบัติงาน ผู้ทาํ บัญชีอาจล่วงรู้หรือได้ มาซึงข้ อมูลใด ๆ ทีพึงถือเป็ น
ความลับของกิจการทีตนให้ บริการหรือปฏิบัติงาน ผู้ทาํ บัญชีจะต้ องไม่นาํ ข้ อมูลนั"นไป
เปิ ดเผย ทั"งนี"รวมถึงการทีผู้ทาํ บัญชีหรือผู้ทเกี
ี ยวข้ องกับผู้ทาํ บัญชีจะต้ องไม่นาํ ข้ อมูลที
ได้ มาในระหว่ างการปฏิบัติงานไปใช้ หรือเป็ นทีประจักษ์ชัดว่ าได้ ใช้ เพือประโยชน์ของ
ตนเอง หรือเพือประโยชน์ของบุคคลภายนอก เช่น แนะนําให้ คนใกล้ ชิดหรือเครือญาติ
ไปซื" อหุ้ นเป็ นการล่ ว งหน้ า ก่ อ นทีบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทีตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่จะเพิมทุนหรือซื"อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก่อนทีบริษัทจะประกาศจ่ายเงิน
ปันผล

หมวดที ๕ ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๖
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีต่อผู้รับบริการ
คําชี" แจง
(๑) ในกรณีผ้ ูทาํ บัญชีทให้
ี บริการรับจ้ างทําบัญชีหรือสํานักงานบัญชีต้องมีความ
รับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีต่อผู้รับบริการ ดังนี"
(ก) เมือผู้ ทาํ บัญชี ได้ ให้ บริ การทางบัญชี ต่อผู้ รับบริ การเสร็จแล้ ว ต้ องส่งคืน
เอกสารการบั น ทึก บั ญชี และข้ อ มู ล การบั น ทึก บั ญ ชี คื น แก่ ผ้ ู รั บ บริ ก าร
โดยเร็ว
ส่วนที ๓/๑๐

ข้อบังคับ ข้อ ๑๗
คําชี" แจง

(ข) ในกรณีทีเกิดปั ญหาต้ องหยุ ดการให้ บริ การ เช่ น ไม่ ได้ รับค่ าธรรมเนียม
วิชาชีพเป็ นเวลานานเกินกว่ า ๓ เดือน ต้ องแจ้ งยกเลิกการให้ บริการทาง
บัญชีต่อผู้รับบริการภายในระยะเวลาอันสมควร
(ค) ผู้ทาํ บัญชีต้องไม่ ละทิ"งการปฏิบัติงานทีรับไว้ แล้ ว หรือปฏิบัติงานไม่ เสร็จ
ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ โดยไม่ มีเหตุผลอันสมควรและไม่ ได้ แจ้ งให้
ผู้ว่าจ้ างทราบ ซึงถือว่ าผู้ ทาํ บัญชีขาดความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า และอาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ลูกค้ า
(ง) ผู้ทาํ บัญชีต้องไม่จัดทําหลักฐานเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือแนะนําให้ ผ้ ูว่าจ้ าง
เสียภาษีอากรไม่ ถูกต้ องตามกฎหมาย ซึงจะทําให้ บัญชีและงบการเงินที
นําส่งหน่วยงานราชการแสดงข้ อมูลทีไม่ถูกต้ อง และเกิดความเสียหายแก่
ส่วนราชการหรื อหน่ วยงานอืนของรั ฐและผู้ อืน หากนําผลงานของผู้ ท าํ
บัญชีไปใช้
(๒) ในกรณีผ้ ูทาํ บัญชีในองค์กร ต้ องมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชี ดังนี"
(ก) ผู้ทาํ บัญชีต้องปฏิบัติหน้ าทีให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย
อืนทีเกียวข้ อง
(ข) ในกรณี ทีได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิบั ติ ห น้ าทีต่ างจากมาตรฐานการบั ญ ชี
จะต้ องชี"แจงให้ เป็ นทีประจักษ์ว่า มาตรฐานการบัญชีทถูี กต้ องเป็ นอย่างไร
แต่ถ้ายังมีปัญหาให้ ปรึกษาสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(ค) ผู้ ท าํ บั ญ ชี ต้ อ งไม่ ละทิ"ง การปฏิบั ติ ง านทีได้ รั บ มอบหมายและปฏิบั ติ ใ ห้
ทันเวลาทีกําหนดไว้ ในกรณี ถ้ ามีปัญหาล่าช้ าให้ แจ้ งผู้รับผิดชอบทราบถึง
สาเหตุ
(ง) ผู้ทาํ บัญชี ต้ องมีส่วนร่ วมในการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี เพือให้เกิดความ
น่าเชือถือและมีประโยชน์ต่อผูร้ บั บริการ
ผู้ทาํ บัญชีทให้
ี บริการรับจ้ างทําบัญชีหรือสํานักงานบัญชีต้องปฏิบัติงานให้
เกิดความน่าเชือถือและเป็ นประโยชน์ต่อบุคคลต่างๆ ภายใต้ กรอบวิชาชีพ
ผู้ทาํ บัญชีต้องให้ ความร่วมมือซึงกันและกัน ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
และสร้ างความสัมพั นธ์อันดีระหว่ างผู้ ทาํ บัญชี ด้วยกันจนก่ อให้ เกิดผลงานของผู้ ท าํ
บัญชีทีเป็ นทีเชื อถือของบุ คคลหลายฝ่ ายซึงอาจรวมทั"งสาธารณชน ผู้ ทาํ บัญชีจึงต้ อง
ปฏิบัติ ตนเพื อรั ก ษาจรรยาบรรณแห่ ง วิช าชี พ ทั"งนี" เพื อเป็ นการรั ก ษาและส่ง เสริ ม
เกียรติศักดิ#แห่ งวิชาชีพ เช่น
(ก) ไม่ ก ล่ าวเกิน จริ ง เกียวกับ บริ ก ารทีตนสามารถให้ ไ ด้ คุ ณสมบั ติ ข องตน หรื อ
ประสบการณ์ทมีี
(ข) ไม่ใส่ร้ายป้ ายสี ดูถูกเหยียดหยามงานของผู้ทาํ บัญชีอนื
(ค) ไม่ เป็ นผู้ถูกศาลพิ พากษาให้ ล้มละลาย หรื อผู้ อยู่ในระหว่ างสถานะเป็ นบุ คคล
ล้ มละลาย
ส่วนที ๓/๑๑

(ง) ไม่กระทําความผิดทางอาญาจนได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จาํ คุก
เว้ นแต่โทษทีเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือลหุโทษ
นอกจากนี"ผ้ ูทาํ บัญชียังพึงบําเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์แก่สงั คมโดยส่วนรวม
หมวดที ๖ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลทีผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบตั ิหน้าทีให้
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๘
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรทีตนสังกัด
คําชี" แจง
ผู้ทาํ บัญชีในองค์กรนอกจากจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ทาํ บัญชีแล้ ว
กฎหมายยังกําหนดให้ ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่วน บุคคล หรือนิติ
บุคคลทีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้ าทีให้ ซึงในข้ อบังคับนี"ได้ ระบุให้ ผ้ ูทาํ บัญชี
จะต้ องปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรทีตนสังกัดด้ วย ดังนั"นข้ อบังคับนี"จะ
ทําให้ มีความแตกต่ างกัน ในแต่ ละองค์ กรทีมี จริ ยธรรมทางธุรกิจทีแตกต่ างกันด้ วย
ตามแต่ ความเคร่ งครั ดของจริ ยธรรมทีองค์กรนั"นกําหนดไว้ ในกรณีทีองค์กรไม่ ไ ด้
กําหนดเรืองจริยธรรมไว้ ชัดเจน ผู้ทาํ บัญชีต้องใช้ จริยธรรมของธุรกิจโดยทัวไปแทน
ข้อบังคับ ข้ อ ๑๙
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์สจุ ริต อุทศิ ตน ทุ่มเท ดูแล
ทรัพย์สนิ ขององค์กรทีตนสังกัด
คําชี" แจง
ในการปฏิบัติตามข้ อบังคับนี"ให้ ใช้ คาํ ชี"แจงในหมวด ๒ ข้ อ ๑๑ ความซือสัตย์
สุจ ริ ต มาเป็ นแนวในการปฏิบั ติ ไ ด้ ซึ งในข้ อ บั ง คั บนี" ได้ เพิ มเรื องการดู แ ลทรั พ ย์สิน
องค์กรทีตนสังกัดไว้ ด้วย ดังนั"น ผู้ทาํ บัญชีจะต้ องจัดให้ มีหรือให้ คาํ แนะนําระบบงาน
บริหารสินทรัพย์ให้ เหมาะสมกับขนาดขององค์กร เช่น การจัดให้ มีทะเบียนสินทรัพย์ที
ถูกต้ องครบถ้ วนตามบัญชีสนิ ทรัพย์ และการตรวจนับอย่างเพียงพอ
ข้อบังคับ ข้ อ ๒๐
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ เวลา และทรัพย์สนิ ขององค์กรทีตนสังกัดให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด ไม่นาํ ไปใช้ เพือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลทีสามทั"งทางตรงและ
ทางอ้ อม
คําชี" แจง
ข้ อบังคับนี"กาํ หนดให้ ผ้ ูทาํ บัญชีในองค์กรต้ องใช้ เวลา และทรัพย์สนิ ของ
องค์กรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึงมีเจตนาให้ ใช้ เวลาและทรัพย์สนิ เยียงวิญ$ูชนในการ
ปฏิบัติงานให้ บ รรลุตามเป้ าหมายขององค์ กร ในเรื องการใช้ เวลาอย่ างน้ อยต้ องมา
ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ซึงรวมถึงการป่ วย สาย ลา ทีเป็ นข้ อบังคับในระเบียบการ
บุ ค คลหรื อ สัญ ญาจ้ า งในบางกรณี อ าจจะต้ อ งมี ก ารทํา งานล่ ว งเวลาเพื อให้ บรรลุ
เป้ าหมายทีจะปฏิบัติหน้ าทีให้ การใช้ ทรัพย์สนิ ขององค์กรก็ต้องมีการระมัดระวังไม่ให้
เสียหาย สูญหาย โดยการประมาทเลินเล่อ รวมทั"งการใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดให้ กับ
องค์กร เช่ น การใช้ รถยนต์พาหนะในการปฏิบัติงานของกิจการด้ วยความระมัดระวัง
นอกจากนี"จะต้ องไม่นาํ ไปใช้ เพือประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อม เช่ น ไม่
ใช้ รถยนต์ขององค์กรในงานส่วนตัว ยกเว้ นองค์กรนั"นอนุญาตไว้ หรือยินยอมให้ บุคคล
ทีสามนํารถยนต์ไปใช้ งาน เป็ นต้ น
ข้อบังคับ ข้ อ ๒๑
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องเปิ ดเผยความสัมพันธ์กบั องค์กร สถาบัน ธุรกิจภายนอก
หรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เพือหลีกเลียงการกระทําทีก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
ส่วนที ๓/๑๒

คําชี" แจง

ข้อบังคับ ข้ อ ๒๒
คําชี" แจง

ข้อบังคับ ข้ อ ๒๓

คําชี" แจง

ผู้ทาํ บัญชีในองค์กรพึงระมัดระวัง ไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
องค์กร เช่ น ได้ รับสิทธิประโยชน์ไม่ ว่าจะเป็ นตัวเงิน/สินทรัพย์ หรือประโยชน์อืนๆ ที
เกินกว่ าระเบี ยบขององค์ ก รกําหนดไว้ เมื อมี ก รณีทีก่ อ ให้ เกิดผลประโยชน์ ขั ดแย้ ง
ถึงแม้ จะมีการอนุมัติตามหลักเกณฑ์แล้ วก็ตาม ก็ต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์กับองค์กร
เช่ น การเป็ นกรรมการ และ/หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ นในองค์ ก รอื น ทีเป็ นสาระสํา คั ญ ทีจะ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์น"ัน รวมถึงให้ ระบุจาํ นวนเงิน สินทรัพย์ หรือ
ประโยชน์อืนไว้ ให้ ชัด เจน ทั"งนี" ให้ รวมถึ งความสัม พั นธ์ท างเครื อญาติที สํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับ หลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) กําหนดไว้ ให้ ต้อ ง
เปิ ดเผยความสัมพั นธ์ของญาติสนิท ได้ แก่ คู่สมรส บิดามารดา บุตรและคู่ สมรส พี
น้ องทีจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึงควรเปิ ดเผยในลักษณะเดียวกับคําชี"แจงใน
หมวดที ๔ ข้ อ ๑๔ และข้ อ ๑๕ เรือง การรักษาความลับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องไม่กระทําการใดๆ ทีส่งผลกระทบต่อชือเสียง และการ
ดําเนินการขององค์กรทีตนสังกัด
ข้ อบังคับจรรยาบรรณ ได้ กาํ หนดเรืองความเสือมเสียเกียรติศักดิ#แห่ งวิชาชีพ
บัญชีไว้ แล้ ว โดยการกระทําใดๆ ทีเป็ นเหตุให้ ผ้ ู ทาํ บัญชีในองค์กรจะต้ องได้ รับโทษ
การประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ ซึ งจะมี คํา นิ ย ามไว้ ใ นข้ อ ๓ ของ
ข้ อบังคับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึงรวมถึงเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ในการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี จ ากหน่ ว ยงานราชการหรื อ สถาบั น วิ ช าชี พ บั ญ ชี อื นที
ควบคุ มหรื อ กํากับดู แ ล ซึงเป็ นเรื องเฉพาะตัว ของผู้ ป ระกอบวิชาชี พบั ญชี ทีทําให้ มี
ผลกระทบต่อชือเสียงและการดําเนินการขององค์กร นอกจากนี" ถ้ าผู้ทาํ บัญชีประพฤติ
ผิดตามข้ อบังคับจรรยาบรรณและมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณของ
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี จนถึ ง ทีสุด แล้ ว ว่ าผิ ด จริ ง ก็ถื อ ว่ ามี ก ารกระทําทีส่ ง ผลกระทบต่ อ
ชือเสียงและการดําเนินการขององค์กรทีตนสังกัดด้ วย
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องใช้ วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน
ทั"งนี"เพือประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรทีตนสังกัด รวมถึงนายจ้ าง (ผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่วน
เจ้ าของ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ผู้ทาํ บัญชีในองค์กรต้ องมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามข้ อบังคับ ข้ อ ๑๒ และข้ อ ๑๓ เมือได้ ปฏิบัติตามข้ อบังคับและคําชี"แจง
แล้ วอย่ างถู ก ต้ อ ง จึ ง จะถือ ว่ าได้ ใช้ วิจ ารณญาณอย่ างรอบคอบและมีเหตุ ผลในการ
ปฏิบัติงานเยียงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพือบรรลุเป้ าหมายและประโยชน์ขององค์กรที
ตนสังกัด รวมทั"งการปฏิบัติงานให้ นายจ้ างตามทีระเบียบหรือสัญญาจ้ างทีกําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หมวดที ๗ ความรับผิดชอบต่อเพือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัวไป
ข้อบังคับ ข้ อ ๒๔
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่แย่งงานวิชาชีพบัญชีจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้าน
เดียวกันรายอืน
คําชี" แจง
การไม่แย่งงานวิชาชีพบัญชีจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกันรายอืน
ส่วนที ๓/๑๓

เป็ นเรื องทีเกียวข้ อ งกับสํานัก งานทําบั ญชี หรื อ ผู้ ทาํ บัญ ชี ทีให้ บ ริ การรั บ จ้ างทําบัญ ชี
โดยเฉพาะไม่รวมถึงการสมัครงานของผู้ทาํ บัญชีในองค์กร
ผู้ ท ํา บั ญ ชี จ ะต้ อ งไม่ เ สนอตนเองเข้ า รั บ งานของกิ จ การใดทีผู้ ท ํา บั ญ ชี อื น
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ แ ล้ ว ไม่ ว่ า จะด้ ว ยวิ ธี ก ารใด ๆ ทั"ง นี" รวมถึ ง การไม่ ยิ น ยอมให้ ผู้ อื น
ดําเนินการแทนด้ วย
กรณีดังต่อไปนี"ถือว่าไม่เป็ นการแย่งงานจากผู้ทาํ บัญชีอนื เช่น
(ก) ได้ รับการยินยอมจากผู้ทาํ บัญชีคนก่อน
(ข) มีเหตุอนั ควรเชือว่าลูกค้ าได้ ถอนผู้ทาํ บัญชีคนก่อนจากการเป็ นผู้ทาํ บัญชีของเขา
แล้ ว
(ค) ผู้ทาํ บัญชีทปฏิ
ี บัติงานอยู่ได้ ปฏิเสธหรือแสดงความไม่สมัครใจทีจะทําบัญชีให้
ลูกค้ านั"นต่อไปแล้ ว
กรณีต่อไปนี"ถือว่าผู้ทาํ บัญชีแย่งงานจากผู้ทาํ บัญชีอนื เช่น
(ก) ผู้ทาํ บัญชีส่งหนังสือเวียนและให้ ข่าวสารในรูปแบบหรือสือต่างๆ เพือชักชวนให้
มาทํา บั ญ ชี กั บ ตนแก่ ลู ก ค้ าของผู้ ทํา บั ญ ชี อื นโดยมิ ไ ด้ รั บ การร้ องขอโดย
หนังสือเวียนนั"นมีชือ ทีอยู่ ของผู้ทาํ บัญชี และสํานักงานของผู้ทาํ บัญชีด้วย เว้ น
แต่กจิ การทียังไม่มีผ้ ูทาํ บัญชี
(ข) ผู้ ทาํ บัญชี เสนอค่ าธรรมเนี ยมวิชาชี พในการรั บงานตํากว่ าผู้ ทาํ บั ญชี รายก่ อ น
อย่างมีนัยสําคัญโดยไม่มีเหตุอนั ควร
(ค) ผู้ทาํ บัญชีออกหนังสือถึงกิจการทีไม่ใช่ลูกค้ าของตนเพือเสนอบริการด้ านวิชาชีพ
บัญชี เว้ นแต่ได้ รับการทาบทามจากกิจการนั"นมาก่อน
ข้อบังคับ ข้ อ ๒๕
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีเกินกว่าทีรับมอบหมายจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรายอืน
คําชี" แจง
ผู้ทาํ บัญชีทให้
ี บริการรับจ้ างทําบัญชีหรือสํานักงานบัญชี ต้ องไม่ปฏิบัติงาน
เกินกว่าทีได้ รับมอบหมายจากผู้ทาํ บัญชีอืน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากผู้มอบหมายนั"น
ในกรณีผ้ ูทาํ บัญชีได้ รับมอบหมายจากผู้ทาํ บัญชีอนให้
ื ปฏิบัติงาน ผู้ทาํ บัญชีน"ัน จะต้ อง
ไม่ปฏิบัติงานเกินกว่าทีได้ รับมอบหมายจากผู้ทาํ บัญชีอนื ในกรณีทลูี กค้ าของผู้ทาํ บัญชี
อืนขอร้ องให้ ทาํ งานเกินขอบเขตทีได้ รับมอบหมายจากผู้ทาํ บัญชีอืน ผู้ทาํ บัญชีจะต้ อง
แจ้ งให้ ผ้ ูทาํ บัญชีทมอบหมายนั
ี
"นทราบเสียก่อน และจะต้ องไม่พยายามหาลู่ทางทีจะให้
ลูกค้ าว่าจ้ างให้ ตนทํางานใด ๆ เพิมเติม เช่น
นาย ข ผู้ทาํ บัญชีของบริษัท ก มีความจําเป็ นต้ องเดินทางไปต่างประเทศ
เป็ นเวลา ๓ เดือน จึงมอบหมายให้ นาย ค ผู้ทาํ บัญชีปฏิบัติงานด้ านบัญชีทเกี
ี ยวกับ
ลูกหนี"ของบริษัท ก แทนตน นาย ค ได้ ถือโอกาสขณะที นาย ข ไม่ อยู่ร่วมปฏิบัติงาน
ของบริ ษั ท ก ปฏิ บั ติ ง านเกิน กว่ าทีได้ รั บ มอบหมายจากนาย ข ดั ง นี" ถื อ ว่ านาย ค
ปฏิบัติงานเกินกว่าทีได้ รับมอบหมายจากผู้ทาํ บัญชีอนื
ข้อบังคับ ข้ อ ๒๖
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ให้ ข้อมูลเกียวกับงานของตนเกินความเป็ นจริงไม่โอ้ อวด
หรือเปรียบเทียบตนหรือองค์กรทีตนสังกัดอยู่กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกัน
รายอืน หรือองค์กรทีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกันรายอืนสังกัดอยู่
ส่วนที ๓/๑๔

คําชี" แจง

ข้อบังคับ ข้ อ ๒๗
คําชี" แจง

ผู้ทาํ บัญชีทให้
ี บริการรับจ้ างทําบัญชีหรือสํานักงานบัญชี ต้ องไม่ให้ ข้อมูล
เกียวกับการบริการของตนเกินความจริงโดยการอวดอ้ างหรือเปรียบเทียบตนเอง หรือ
สํานักงานทีตนเองสังกัดอยู่กบั ผู้ทาํ บัญชีอนื หรือสํานักงานทีผู้ทาํ บัญชีอนสั
ื งกัดอยู่
ผู้ทาํ บัญชีต้องไม่ให้ ข้อมูลทีเกินสมควรหรือไม่เป็ นจริง หรือยินยอมให้ ผ้ ูอนให้
ื
ข้ อมูลทีเกินสมควรหรือไม่เป็ นจริง ด้ วยประการใดๆ ซึงการประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ทาํ
บัญชีควรจะได้ ลูกค้ าจากความเชือถือในผลงานของผู้ทาํ บัญชี ไม่ ควรจะได้ ลูกค้ าด้ วย
วิธีการให้ ข้อมูลทีเกินสมควรหรือไม่เป็ นจริง รวมทั"งการชักจู งหรือจู งใจเพือให้ บุคคล
อืนเห็นคล้ อยตามในลักษณะทีเป็ นการกระทําอันเป็ นเท็จทําให้ เข้ าใจผิดหรือหลอกลวง
ให้ หลงเชือไม่ว่าด้ วยวิธกี ารใดๆ เพราะการเสนอตนเองต่อสาธารณชน โดยการ
ประกาศหรือให้ ข้อมูลทีเกินสมควรหรือไม่เป็ นจริง อาจทําให้ ภาพพจน์ของงานวิชาชีพ
บัญชีเสียไป
ในกรณีทผูี ้ ทาํ บัญชีได้ รับการทาบทามเพือให้ บริการทางวิชาชีพกับลูกค้ าโดย
การแนะนําจากบุ คคลทีสาม ผู้ ทาํ บัญชี ยังต้ องมีความรั บผิดชอบในการพิ จารณาให้
แน่ ใจว่ าการได้ มาซึงลูกค้ าจากการแนะนําของบุ คคลทีสามนั"นอยู่ ในขอบเขตตามที
กําหนดไว้ ในกฎหมายทีไม่ ยินยอมให้ ผ้ ูอืนให้ ข้อมูลทีเกินสมควรหรือไม่ เป็ นจริง ด้ วย
ประการใด ๆ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใด ๆ เพือ
เป็ นการจูงใจให้ บุคคลอืนแนะนําหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาให้ ตน
๑) ในกรณีของผู้ทาํ บัญชีทเป็
ี นสํานักงานหรือผู้ทาํ บัญชีทให้
ี บริการรับจ้ างทําบัญชีให้
ธุรกิจทัวไป มีข้อพิจารณาดังนี"
· ผู้ทาํ บัญชีต้องไม่ให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ เพือเป็ นการ
จูงใจให้ บุคคลอืนแนะนําหรือจัดหางานมาให้ ตนทํา
· ผู้ ทํา บั ญ ชี ต้ องไม่ ใ ห้ หรื อ รั บ ว่ า จะให้ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ใ ดๆ เช่ น
ค่ าตอบแทน ค่ าบริ การ หรื อรางวัลใด ๆ ให้ แก่ บุคคลอืนเพื อเป็ นการตอบ
แทนสําหรับการแนะนําลูกค้ าหรือจัดหางานมาให้ ตนทํา
กรณีต่อไปนี" อาจถือว่าผู้ทาํ บัญชีให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใด ๆ เพือ
เป็ นการจูงใจให้ บุคคลอืนแนะนําหรือจัดหางานมาให้ ตนทํา เช่น
(ก) ผู้ทาํ บัญชีรับว่าจะให้ ค่านายหน้ าแก่บุคคลทีจัดหางานมาให้ ตน
(ข) ผู้ ทํา บั ญ ชี รั บ ว่ า จะช่ ว ยแนะนํ า ลู ก ค้ าให้ กั บ บริ ษั ท สถาบั น การเงิ น หรื อ
สํานักงานวิชาชีพอืน หากบุคคลเหล่านั"นจะจัดหางานด้ านบัญชีมาให้
(ค) ผู้ทาํ บัญชีให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ ทีเกินความเหมาะสม
เพือเป็ นการจูงใจให้ บุคคลอืนแนะนําหรือจัดหางานมาให้ ตนทํา
๒) ในกรณีของผู้ทาํ บัญชีในองค์กร มีข้อพิจารณาดังนี"
ผู้ทาํ บัญชีในองค์กรจะต้ องไม่ ให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ
ทีจะส่ ง ผลต่ อ กระบวนการตั ด สิน ใจของผู้ มี อ ํา นาจในองค์ ก รดําเนิ น การไปโดยไม่
เหมาะสม เพือให้ ตนเองได้ รับผลประโยชน์เกินกว่าทีควรจะเป็ น เช่ นได้ เลือนตําแหน่ง
งานทีสูง ขึ" นหรื อ เพื อให้ ไ ด้ ม าซึ งความลั บ ของคู่ แ ข่ ง ขั น เมื อมี ค วามจําเป็ นต้ อ งให้
ส่วนที ๓/๑๕

ข้อบังคับ ข้ อ ๒๘

คําชี" แจง

ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ จะต้ องมีการปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ
อิสระทีรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการหรือองค์กรวิชาชีพหรื อขอคําแนะนําด้ าน
กฎหมาย เนืองจากผู้ทาํ บัญชีไม่มีทางทีจะลดปัญหาลงในระดับทียอมรับได้
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์จากบุคคลใดเมือ
บุคคลนั"นได้ รับงานจากการแนะนําหรือการจัดหางานของตนในฐานะทีเป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีขององค์กรนั"น
(๑) กรณีของสํานักงานบัญชีหรือผู้ทาํ บัญชีทให้
ี บริการรับจ้ างทําบัญชีให้ ธุรกิจทัวไป
มีข้อควรพิจารณาดังนี"
ไม่เรียกหรือรั บทรัพย์สนิ หรือประโยชน์จากบุคคลใดเมือบุคคลนั"นได้ รับงาน
จากการแนะนําหรือการจัดหางานของตนในฐานะทีเป็ นผู้ทาํ บัญชีขององค์กรนั"น
ผู้ทาํ บัญชีต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ เช่ น ค่าตอบแทน
ค่าบริการ หรือรางวัลใดๆ จากบุคคลอืนเพือเป็ นการตอบแทนจากการทีบุคคลอืนนั"น
ได้ รับงานจากกิจการทีตนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและการได้ รับงานของบุคคลอืน
นั"น มาจากการแนะนําของตน
กรณีต่ อ ไปนี" อาจถื อ ว่ าผู้ ท าํ บั ญชี เรี ยกหรื อรั บ ทรั พ ย์สิน หรื อ ประโยชน์ จ าก
บุคคลใด เมือบุคคลนั"นได้ รับงานจากการแนะนําหรือการจัดหางานของตนในฐานะที
เป็ นผู้ทาํ บัญชีของกิจการนั"น เช่น
๑) นาย ก ผู้ทาํ บัญชี ของบริ ษัท ข แนะนําให้ บริ ษัท ข ทําการประกันวินาศภั ยกับ
บริ ษัท ค ประกัน ภั ย และนาย ก ได้ รั บค่ านายหน้ าจากบริ ษัท ค ประกัน ภั ย
จํานวนหนึง จากการแนะนํางานให้
๒) การได้ รับรายได้ ค่านายหน้ า หรื อรายได้ ทาํ นองเดียวกันจากการแนะนํา ลูกค้ า
ของผู้ทาํ บัญชี
๓) ผู้ทาํ บัญชีแนะนํางานให้ นาย ง ได้ ทาํ งานกับบริ ษัท ข ซึงตนเป็ นผู้ ทาํ บัญชี อยู่
โดยตนเองเรียกค่าตอบแทนจากการแนะนํางานนั"นจากนาย ง ด้ วย
ในกรณีทผูี ้ ทาํ บัญชีได้ ให้ บริการในการสรรหาบุคลากรระดับสูงให้ กบั ลูกค้ า
ผู้ทาํ บัญชีควรพิจารณาถึงปั จจัยต่ างๆ เช่ น ตําแหน่งของผู้ถูกว่าจ้ าง หรือลักษณะและ
ขอบเขตของงานทีให้ บริการนั"นว่าจะมากระทบต่อการปฏิบัติงานทําบัญชีหรือไม่ หากมี
ผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญ ผู้ทาํ บัญชีควรพิจารณาถอนตัวจากงานทําบัญชี หรือถอน
ตัวจากการให้ บริการดังกล่ าว แต่ อย่ างไรก็ตาม หากรับงานในลักษณะดังกล่ าว ผู้ทาํ
บัญชีต้องไม่ตัดสินใจแทนลูกค้ าเนืองจาก อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(๒) ในกรณีของผู้ทาํ บัญชีในองค์กร มีข้อพิจารณาดังนี"
ผู้ทาํ บัญชีในองค์กรจะต้ องไม่ เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใดอัน
เนืองมาจากการปฏิบัติหน้ าทีของตนเอง เช่น ตกแต่งงบการเงินเพือให้ ได้ รับเงินรางวัล
จากผลกําไรเพิ มขึ" น หรื อ เพราะตนเองมีก ารลงทุ นในหุ้ นขององค์ กรเป็ นมู ลค่ าทีมี
นัยสําคัญ หรือได้ รับหุ้นหรือสิทธิการแปลงหุ้นเมือมีผลประกอบการเกินกว่าเป้ าหมาย
เมือจะต้ องรับทรั พย์สินหรือผลประโยชน์ ควรมีมาตรการเพื อตัดหรือลดผลกระทบ
เช่ น มีคณะกรรมการอิสระหรือผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแลองค์กรกําหนดนโยบาย
ส่วนที ๓/๑๖

ข้อบังคับ ข้ อ ๒๙

คําชี" แจง

ข้อบังคับ ข้ อ ๓๐

คําชี" แจง

และวิ ธีป ฏิ บั ติ ใ นเรื องจํานวนและรู ป แบบการรั บ ผลประโยชน์ ดั ง กล่ าว หรื อ มี ก าร
เปิ ดเผยการรั บ ผลประโยชน์ น"ั น สอดคล้ อ งกั บ นโยบายภายใน หรื อ มี ก ารปรึ ก ษา
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบกํากับดูแลองค์กรอย่างเหมาะสม
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่กาํ หนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทน
ในการให้ บริการวิชาชีพบัญชีโดยมิได้ คาํ นึงถึงลักษณะ ความเสียง ความซับซ้ อนและ
ปริมาณของงานทีตนให้ บริการหรือมีส่วนร่วมในการให้ บริการวิชาชีพบัญชี
ในกรณีผ้ ูทาํ บัญชีของสํานักงานทําบัญชีกาํ หนดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่ าตอบแทนโดยถือเอาอัตราสูงตําของยอดเงินหรื อของมู ลค่ าทรั พย์สินของกิจการ
หรื องานทีตนให้ บริ การวิชาชีพบัญชีหรื อตนมีส่วนร่ วมในการให้ บริ การวิชาชี พบัญชี
สามารถกําหนดได้ แต่ต้องคํานึงถึงลักษณะความเสียง ความซับซ้ อน และปริมาณของ
งานทีตนให้ บริการหรือมีส่วนร่วมในการให้ บริการวิชาชีพบัญชียกตัวอย่าง เช่น
การคํานวณค่ าตอบแทนเป็ นเปอร์ เซ็นต์ จากยอดสินทรั พ ย์รวมหรื อรายได้
โดยมิได้ คาํ นึงถึงจํานวนรายการทางบัญชี ระยะเวลาทีใช้ ในการทํางาน ถือว่าเป็ นการ
กําหนดค่าธรรมเนียมทีไม่เหมาะสม
การกําหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนควรตระหนักถึงลักษณะความเสียง
ความซั บ ซ้ อ นและปริ ม าณของงานทีตนให้ บ ริ ก ารหรื อ มี ส่ว นร่ ว มในการให้ บ ริ ก าร
วิชาชีพบัญชี
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประพฤติปฏิบัติตนในทางทีถูกทีควรสํานึกใน
หน้ าที และไม่ปฏิบัติตนในลักษณะทีทําให้ เกิดความเสือมเสียเกียรติศักดิ#แห่ งวิชาชีพ
บัญชี
ผู้ทาํ บัญชีจะต้ องประพฤติตนในทางทีถูกทีควร สํานึกในหน้ าทีและไม่ปฏิบัติ
ตนในลักษณะทีทําให้ เกิดความเสือมเสียเกียรติศักดิ#แห่ งวิชาชีพบัญชี ผู้ทาํ บัญชีต้องไม่
ประพฤติตนทีไม่เหมาะสม
“ความเสือมเสียเกียรติศักดิ#แห่ งวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า
(๑) การกระทําการใดๆ ทีเป็ นเหตุให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีต้องได้ รับโทษการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลักษณะการกระทําอย่างใดอย่างหนึง
ดังต่อไปนี"
(ก) ลงลายมื อ ชื อแสดงความเห็ น ในการสอบบั ญ ชี โ ดยมิ ไ ด้ ปฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบใดๆ หรือควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
(ข) มี พ ฤติ ก รรมรั บ จ้ า งลงลายมื อ ชื อ หรื อ ยอมให้ ใช้ ชื อ ทั" ง ทีไม่ ไ ด้ มี ก าร
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชี
(ค) แสดงความเห็น ต่ อ งบการเงิ น ทีนําส่ ง หน่ ว ยราชการหลายแห่ ง โดยงบ
การเงินแต่ละชุดแสดงข้ อมูลต่างกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร
(ง) แจ้ งข้ อความหรือจัดทํารวมถึงการใช้ พยานหลักฐานอันเป็ นเท็จ หรือรู้อยู่
ว่าเป็ นพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จ ไม่ว่าจะจัดทําโดยบุคคลใดก็ตามในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี

ส่วนที ๓/๑๗

(จ) แนะนําให้ ผ้ ูรับบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย โดยทุจริตหรือ
มีเจตนาหลีกเลียงภาษีอากร
(ฉ) มีพฤติกรรมอืนๆ ตามทีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี กําหนดว่ าเป็ น
พฤติกรรมอันนํามาซึงความเสือมเสียเกียรติศักดิ#แห่ งวิชาชีพบัญชี
(๒) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบัญชี จากหน่ วยงานราชการ
หรื อ สถาบั น วิ ช าชี พ อื นทีควบคุ ม และหรื อ กํา กั บ ดู แ ล เนื องจากการประพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาระสําคัญ
กรณีดั ง ต่ อ ไปนี" ถือ ว่ าผู้ ท าํ บั ญชี ป ฏิบั ติ ง าน โดยนําความเสือมเสียมาสู่วิช าชี พ บั ญชี
ตัวอย่างเช่น
๑. นายสมชาย ลงลายมือชือในฐานะผู้ ทาํ บัญชี ของกิจการ โดยทีตนเองมิได้ มีส่วน
ร่วมในการจัดทํางบการเงินในครั"งนั"นหรือ นายสมชาย ยินยอมให้ นายสมชาติ ลง
ลายมือชือของนายสมชายในฐานะผู้ทาํ บัญชีแทน
๒. นายสมยศ ผู้ทาํ บัญชี ได้ นาํ ใบเสร็จรับเงินค่าเลี"ยงรับรองทีออกโดยภัตตาคารลอย
ฟ้ าแห่ งหนึงเป็ นจํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ทีผู้บริหารของกิจการ ไปเลี"ยงฉลอง
วันเกิดให้ กลุ่มของเครือญาติมาให้ บันทึกบัญชี “ค่าเลี"ยงรับรองลูกค้ า” ทั"ง ๆ ที
รู้อยู่ว่าข้ อเท็จจริง มิใช่เป็ นการเลี"ยงรับรองลูกค้ าของกิจการแต่อย่างใด
๓. สมศรี ในฐานะผู้ทาํ บัญชี แนะนําให้ กิจการของลูกค้ าขายสินค้ าโดยไม่ ต้องออก
ใบกํากับภาษีและไม่ บันทึกบัญชี เป็ นรายได้ ทั"ง ๆ ทีตามข้ อเท็จจริงบริ ษัทของ
ลูกค้ าได้ จดทะเบียนอยู่ ในระบบภาษีมูลค่ าเพิ ม โดยมีเจตนาทีจะหลีกเลียงการ
ชําระภาษีในจํานวนทีสูง การปฏิบัติเช่ นนี"ส่งผลให้ บริษัทเสียภาษีมูลค่ าเพิมและ
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลตําไป

ส่วนที ๓/๑๘

ส่วนที ๔
คู่มือประมวลจรรยาบรรณสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ทีกําหนดโดยสหพันธ์นกั บัญชีนานาชาติ
คู่มือประมวลจรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที!กาํ หนดโดย สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติน" ี เป็ นคําแปล
จาก Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants ๒๐๑๒ Edition จัดทําโดย The
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) ซึ!งเป็ นคณะกรรมการอิสระที!แต่งตั"งโดย
สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC) คู่มือดังกล่าวนี"ถือเป็ นคําขยายความคําชี"แจงเพิ!มเติมจากส่วนที! ๒ และ ๓
โดยในส่วน ก. ใช้ ร่วมกันทั"งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท"งั ด้ านผู้สอบบัญชี และผู้ทาํ บัญชี สําหรับส่วน ข.ของคู่มือได้
แสดงตัวอย่ างการประยุ กต์ ใช้ หลักการพื" นฐานของจรรยาบรรณภายใต้ สถานการณ์ต่าง ๆ สําหรั บผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพ (Professional Accountants in Public Practice) ซึ!งครอบคลุมถึงผู้สอบบัญชี
รั บอนุ ญาตและผู้ ทาํ บัญชี ท!ีให้ บริ การวิชาชี พแก่ กิจการทั!วไป สําหรั บผู้ ทาํ บัญชี ท!ีให้ บริ การแก่ กิจการทั!วไป ซึ!ง
รวมถึงสํานักงานทําบัญชี ให้ ใช้ ทุก หมวดยกเว้ น หมวด ๒๙๐ ซึ!งเป็ นหมวดที!ใช้ สาํ หรั บผู้ สอบบัญชี รับอนุ ญาต
เท่านั"น ในขณะที!ส่วน ค. ของคู่มือได้ แสดงตัวอย่ างการประยุกต์ใช้ หลักการพื"นฐานของจรรยาบรรณสําหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ (Professional Accountants in Business) ซึ!งครอบคลุมถึงผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตและผู้ทาํ บัญชีท!ปี ฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีในฐานะที!เป็ นพนักงานหรือเจ้ าหน้ าที!ขององค์กรทั!วไป

(ส่วนที ")

คู่มือประมวลจรรยาบรรณ
สําหรับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

(Handbook of the Code of Ethics
for Professional Accountants)
2012 Edition
International Ethics Standards
Board for Accountants

คํานํา
คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณนานาชาติ สาํ หรั บ นัก บั ญชี (IESBA) อาศัยอํานาจของ
คณะกรรมการ ได้ พัฒนาและออกคู่มือประมวลจรรยาบรรณสําหรับนักบัญชี เพื!อใช้ สาํ หรับผู้ประกอบวิชาชี พ
บัญชีท!วั โลก
องค์กรที!เป็ นสมาชิกของ IFAC หรือสํานักงานบัญชีจะต้ องไม่ประยุกต์ใช้ มาตรฐานจรรยาบรรณใน
ลักษณะที!มีความเข้ มงวดน้ อยกว่าที!ได้ กาํ หนดไว้ ในประมวลนี" อย่างไรก็ดี ถ้ าองค์กรสมาชิก หรือสํานักงานบัญชี
ใดมีข้อห้ ามตามกฎหมาย หรือข้ อบังคับในการปฏิบัติตามส่วนใดส่วนหนึ!งของประมวลจรรยาบรรณนี" องค์กร
สมาชิก หรือสํานักงานบัญชียังจะต้ องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณในส่วนอื!น ๆ
เนื!องจากขอบเขตอํานาจของศาลและกฎหมายที!ควบคุ ม ไปถึง ในบางกรณีอาจมีข้อบัญญัติและ
แนวทางซึ!งต่างจากที!กาํ หนดในประมวลจรรยาบรรณนี" ดังนั"น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภายใต้ ขอบเขตอํานาจของ
ศาลและกฎหมายดั ง กล่ าวจะต้ อ งพึ ง ตระหนั ก ถึ ง ข้ อ แตกต่ างดั ง กล่ าว และให้ ถือ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ บั ญ ญัติ หรื อ
ประมวล และแนวทางที!มีความเข้ มงวดมากกว่า เว้ นแต่จะมีข้อห้ ามตามกฎหมายหรือข้ อบังคับว่าด้ วยเรื!องนั"น

คู่มือประมวลจรรยาบรรณ
สําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
โดย The International Ethics Standards Board for Accountants
สารบัญ
หน้ า
คํานํา
ส่วน ก. การประยุกต์ใช้ทวไปสํ
ั
าหรับประมวลจรรยาบรรณของ IESBA
หมวด ๑๐๐ คํานําและหลักการพื"นฐาน
หมวด ๑๑๐ ความซื!อสัตย์สจุ ริต
หมวด ๑๒๐ ความเที!ยงธรรม
หมวด ๑๓๐ ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ
หมวด ๑๔๐ การรักษาความลับ
หมวด ๑๕๐ พฤติกรรมทางวิชาชีพ
ส่วน ข. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีให้บริการทางวิชาชีพ
หมวด ๒๐๐ คํานํา
หมวด ๒๑๐ การแต่งตั"งผู้ให้ บริหารทางวิชาชีพ
หมวด ๒๒๐ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หมวด ๒๓๐ การให้ ความเห็นที!สองในทางวิชาชีพ
หมวด ๒๔๐ ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนลักษณะอื!นๆ
หมวด ๒๕๐ การนําการตลาดมาใช้ ในการให้ บริการทางวิชาชีพ
หมวด ๒๖๐ ของขวัญและของกํานัล
หมวด ๒๗๐ การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้ า
หมวด ๒๘๐ ความเที!ยงธรรมในการให้ บริการทุกประเภท
หมวด ๒๙๐ ความเป็ นอิสระสําหรับงานที!เกี!ยวข้ องกับการสอบบัญชีและการสอบทาน
หมวด ๒๙๑ ความเป็ นอิสระสําหรับงานอื!นๆ ที!เกี!ยวกับการให้ ความเชื!อมั!น
การตีความ ๒๐๐๕-๐๑
ส่วน ค. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
หมวด ๓๐๐ บทนํา
หมวด ๓๑๐ ความขัดแย้ งที!อาจเกิดขึ"น
หมวด ๓๒๐ การจัดทํารายงานข้ อมูลสารสนเทศ
หมวด ๓๓๐ การปฏิบัติงานด้ วยความรู้และความชํานาญ
หมวด ๓๔๐ ส่วนได้ เสียทางการเงิน
หมวด ๓๕๐ การชักจูงด้ วยผลประโยชน์
คําจํากัดความ
วันที!ใช้ บังคับ

๔/๒
๔/๘
๔/๙
๔/๑๐
๔/๑๑
๔/๑๓
๔/๑๕
๔/๒๑
๔/๒๕
๔/๒๗
๔/๒๘
๔/๓๐
๔/๓๑
๔/๓๒
๔/๓๓
๔/๓๔
๔/๘๓
๔/๑๐๖
๔/๑๑๑
๔/๑๑๔
๔/๑๑๕
๔/๑๑๖
๔/๑๑๗
๔/๑๑๙

ส่วน ก. การประยุกต์ใช้ทวั ! ไปสําหรับประมวลจรรยาบรรณของคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณนานาชาติ
สําหรับนักบัญชี (IESBA)
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด

๑๐๐
๑๑๐
๑๒๐
๑๓๐
๑๔๐
๑๕๐

คํานําและหลักการพืนฐาน
ความซื!อสัตย์สจุ ริต
ความเที!ยงธรรม
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความระมัดระวังรอบคอบ
การรักษาความลับ
พฤติกรรมทางวิชาชีพ

หมวด ๑๐๐
คํานํา และหลักการพื" นฐาน
๑๐๐.๑ สิ!งที!เป็ นจุดเด่นของวิชาชีพบัญชี คือ การเป็ นที!ยอมรับในเรื!องความรับผิดชอบในการปฏิบัติท!เี กี!ยวข้ องกับ
ประโยชน์ของสาธารณะ ดังนัน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงไม่สามารถที!จะแยกออกได้
ว่าเป็ นไปเพื!อสนองความประสงค์ของลูกค้ าหรือนายจ้ างเพียงคนใดคนหนึ!ง ในการปฏิบัติเพื!อประโยชน์
ของสาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ องติดตามและปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณนี ในกรณีท!ผี ้ ู
ประกอบวิชาชีพบัญชีมีข้อห้ ามในทางกฎหมายหรือข้ อบังคับในการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามส่วนใดส่วนหนึ!ง
ของประมวลจรรยาบรรณนี ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บั ญชี มี ความจําเป็ นต้ อ งปฏิบั ติต ามในส่วนอื!น ๆ ของ
ประมวลจรรยาบรรณนี
๑๐๐.๒ ในประมวลจรรยาบรรณนีมีเนือหาแบ่ งออกเป็ น ๓ ส่วน
ส่วน ก. กําหนดหลักการพืนฐานของ
จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และให้ กรอบแนวคิดเพื!อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะได้
นําไปประยุกต์ใช้ ดังนี คือ
ก. ระบุ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที!ท าํ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ข องผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ม่ เ ป็ นไปตาม
หลักการพืนฐานของจรรยาบรรณว่าเกี!ยวข้ องกับเรื!องใด
ข. ประเมินความมีสาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคที!ได้ ระบุในข้ อ ก
ค. ประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกันในกรณีท!จี าํ เป็ นเพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้
๑๐๐.๓ เนือหาของ ส่วน ข. และ ส่วน ค. ของประมวลจรรยาบรรณนีจะอธิบายถึงการนํากรอบแนวคิดไป
ประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นสถานการณ์ต่ าง ๆ โดยอธิบ ายตัวอย่ างของมาตรการป้ องกันซึ! ง อาจถื อ ว่ าเหมาะสมต่ อ
สถานการณ์ เพื!อให้ การปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชีเป็ นไปตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณ
นอกจากนี ยังได้ อธิบายถึงสถานการณ์ในกรณีท!ีไม่ สามารถจัดหามาตรการป้ องกันเพื!อแก้ ไขปั ญหาและ
อุปสรรค ซึ!งในสภาพแวดล้ อมและความสัมพันธ์ท!ที าํ ให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคในกรณีดังกล่าวผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีควรหลีกเลี!ยง สําหรับเนือหาของ ส่วน ข. ของประมวลจรรยาบรรณนี สามารถประยุกต์ใช้ กับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไรก็ดี เนือหาของ ส่วน ค. อาจมี
ความเกี!ยวข้ องกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพในบางสถานการณ์ได้ ด้วย
๑๐๐.๔ การใช้ คาํ ว่าต้ อง (shall) ในประมวลจรรยาบรรณนีถือว่าเป็ นการบังคับสําหรับผู้ป ระกอบวิชาชีพบัญชีหรือ
สํานักงานที!ต้องปฏิบัติตามสําหรับประมวลใดก็ตามที!มีการใช้ คาํ ดังกล่าว เว้ นแต่จะมีข้อยกเว้ นในประมวล
จรรยาบรรณนี
หลักการพื" นฐานของจรรยาบรรณ (Fundamental Principles)
๑๐๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามหลักการพืนฐาน ด้ งต่อไปนี
ก. ความซื!อสัตย์สจุ ริต (Intergrity)
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาและซื!อตรงต่อความสัมพันธ์ใด ๆ ทัง
ในทางวิชาชีพและทางธุรกิจ
ข. ความเที!ยงธรรม (Objectivity)
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ องใช้ ดุลยพินิจทางวิชาชีพหรือทางธุรกิจโดยปราศจากความมีอคติ
ความขัดแย้ งในผลประโยชน์ หรืออิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมจากบุคคลอื!น
ส่วนที! ๔/๒

ค. ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ (Professional Competence and Due Care)

ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชีจะต้ องดํารงไว้ ซ!ึงความรู้ทางวิชาชีพและมีทักษะในระดับที!สามารถให้
ความมั!นใจแก่ลูกค้ าหรือนายจ้ างว่าจะได้ รับ บริการทางวิชาชีพตามวิธีปฏิบัติท!ไี ด้ พัฒนาการใน
ปัจจุบัน ตามกฎหมายและวิชาการ ด้ วยความขยันหมั!นเพียร และเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที!เกี!ยวข้ อง
ง. การรักษาความลับ (Confidentiality)
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ องรักษาความลับของข้ อมูลที!ได้ มาอันเป็ นผลจากความสัมพันธ์ทาง
วิชาชีพและทางธุรกิจ และจะต้ องไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลใด ๆ ดังกล่าวต่อบุคคลที!สามโดยไม่ได้ รับ
อนุญาตอย่างเหมาะสมและเจาะจงจากผู้มีอาํ นาจ เว้ นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพ
บัญชีมีสทิ ธิตามกฎหมาย หรือสิทธิทางวิชาชีพ หรือเป็ นหน้ าที!ท!ตี ้ องเปิ ดเผย หรือไม่นาํ ข้ อมูลที!
ได้ มาไปใช้ เพื!อประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลที!สาม
จ. พฤติกรรมทางวิชาชีพ (Professional Behavior)
ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี จะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที!เกี!ยวข้ อง และละเว้ นการ
กระทําที!ทาํ ให้ เสื!อมเสียความน่าเชื!อถือต่อวิชาชีพ
หลักการพืนฐานของจรรยาบรรณแต่ละหัวข้ อจะได้ กล่าวถึงในรายละเอียด ในหมวด ๑๑๐ - ๑๕๐
แนวทางการใช้กรอบแนวคิด (Conceptual Framework Approach)
๑๐๐.๖ ในการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภายใต้ สถานการณ์ต่าง ๆ อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคที!ทาํ ให้
การปฏิบัติไม่เป็ นไปตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณ ซึ!งเป็ นไปไม่ได้ ท!จี ะกล่าวถึงทุกสถานการณ์ท!ที าํ
ให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่ อการปฏิบัติตามหลักการพืนฐานและการปฏิบัติท!เี หมาะสม ทังนี เนื!องจาก
ลักษณะของงานให้ บริการและงานที!ได้ รับมอบหมายมีความแตกต่ างกัน เป็ นผลให้ ปัญหาและอุปสรรคที!
เกิ ด ขึ นตลอดจนมาตรการป้ องกั น ที! เ กี! ย วข้ องมี ค วามแตกต่ า งกั น ด้ ว ย ด้ วยเหตุ นี คู่ มื อ ประมวล
จรรยาบรรณนีสามารถใช้ เป็ นกรอบแนวคิดซึ!งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะได้ นาํ ไปใช้ เพื!อระบุ ประเมิน และ
ชีปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณ แนวทางการใช้ กรอบแนวคิดนี
ช่ วยให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ เป็ นไปตามประมวลจรรยาบรรณในคู่มือเล่ มนี และบรรลุความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติเพื!อประโยชน์สาธารณะ แนวทางตามวิธีท!ีกล่าวนีรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที!มี
ความแตกต่างกันที!ทาํ ให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณ และ
ช่วยป้ องกันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการสรุปที!ไม่ถูกต้ องว่า เรื!องใดที!ไม่ได้ กาํ หนดเป็ นข้ อห้ ามในประมวล
จรรยาบรรณเท่านัน ให้ ถือว่าสามารถปฏิบัติในเรื!องนันได้
๑๐๐.๗ เมื!อผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ระบุ ถึงปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐาน และจากการ
ประเมิน พบว่ าปั ญหาและอุปสรรคไม่ อยู่ ในระดับ ที!ยอมรั บได้ ผู้ ประกอบวิ ชาชี พบัญชี ต้อ งพิ จารณาว่ า
มาตรการป้ องกันที!เหมาะสมมีอยู่หรือไม่ และมาตรการป้ องกันนัน สามารถนํามาประยุกต์ใช้ เพื!อขจัดหรือ
ลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ หรือไม่ ในการพิจารณาดังกล่ าวผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
จําเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาถึงบุคคลที!สามที!มีเหตุผลและได้ รับรู้ข้อมูลว่า
เมื!อบุคคลที!สามนันไตร่ ตรองถึงข้ อมูลความเป็ นจริงที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีได้ รับภายใต้ สถานการณ์ท!ี
เป็ นอยู่จะได้ ข้อสรุปว่ ามาตรการป้ องกันที!ผ้ ูผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีนาํ มาประยุกต์ใช้ สามารถขจัดหรือลด
ส่วนที! ๔/๓

ปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ หรือไม่ โดยไม่ ขัดต่ อหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณแต่
อย่างใด
๑๐๐.๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จะต้ องประเมินถึงปัญหาและอุปสรรคใดๆ ที!อาจเกิดขึนในการปฏิบัติตามหลักการ
พืนฐานจรรยาบรรณ เมื!อได้ ทราบถึงหรือมีเหตุบ่งชีว่าทราบถึงสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที!อาจทํา
ให้ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณ
๑๐๐.๙ ในการประเมินถึงระดับความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรค จําเป็ นต้ องพิจารณาถึงปั จจัยทังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ดี เมื!อได้ นาํ กรอบแนวคิดเกี!ยวกับจรรยาบรรณมาประยุกต์ใช้ แล้ ว พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคยังมีนัยสําคัญในระดับสูงมาก หรือมาตรการป้ องกันที!มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ เป็ นผลทําให้ ไม่สามารถขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ใน
กรณีดังกล่าวนีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรปฏิเสธ หรือยุติการให้ บริ การวิชาชีพ หรือในกรณีท!จี าํ เป็ นขอ
ลาออกจากงานที!ให้ บริการ (ในกรณีท!เี ป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพ) หรือลาออกจาก
องค์กรผู้ว่าจ้ าง(ในกรณีท!เี ป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ)
๑๐๐.๑๐ ในบางกรณีอาจมีความเป็ นไปได้ ท!ีผ้ ู ป ระกอบวิชาชี พ บัญชี มี การปฏิบั ติท!ีถื อว่ าฝ่ าฝื นหลักการพื นฐานของ
จรรยาบรรณโดยไม่ เจตนา เมื!อมีเหตุการณ์เช่ นนันเกิดขึน การพิ จารณาว่ าผู้ ประกอบวิชาชี พ บัญชี ได้ มีการ
ปฏิบัติขัดต่ อหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณหรือไม่ จะต้ องพิจารณาจากลักษณะและความมีนัยสําคัญของ
เรื!องดังกล่ าว และอาจถือว่ าไม่ ขัดต่ อหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณได้ ถ้ ามีหลักฐานว่ าผู้ประกอบวิชาชี พ
บัญชี ผ้ ูนัน เมื!อพบว่ ามีการฝ่ าฝื นเกิดขึนแล้ วได้ รีบดําเนินการแก้ ไขทันที และได้ มีการนํามาตรการป้ องกันที!
จําเป็ นมาประยุกต์ใช้ ในเหตุการณ์ดังกล่าว
๑๐๐.๑๑ สํ า หรั บหลั ก การพื นฐานของ จรรยาบรรณที! มี อ ยู่ ทั งหมดนั น ภายใต้ สถานการณ์ ท!ี ไม่ ปกติ
การนําประมวลที!เจาะจงในบางประเด็นไปประยุกต์ใช้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจมีผลทําให้ มีผลกระทบ
ที!ไม่ สมเหตุผ ลต่ อผลลัพธ์ท!ีพึงประสงค์ หรื อผลประโยชน์ต่อ สาธารณะได้ เมื! อมีเหตุการณ์ดังกล่ าว ผู้
ประกอบวิช าชี พ บั ญชี ค วรขอคําปรึ ก ษาจากสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ห รื อ องค์ ก รอื!น ที!ก ํากับ ดู แ ล หรื อ มี ค วาม
เกี!ยวข้ อง
ปั ญหาและอุปสรรค และมาตรการป้องกัน (Threats and Safeguard)
๑๐๐.๑๒ ปั ญหาและอุปสรรคอาจเกิดจากความสัมพันธ์และสถานการณ์ประเภทต่ าง ๆ เมื!อมีความสัมพันธ์และ
สถานการณ์ท!กี ่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวจะทําให้ หรือก่อให้ เกิดความเข้ าใจ
แก่ บุคคลอื!นว่ า ผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชีมีการฝ่ าฝื นหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณ สถานการณ์และ
ความสัมพันธ์ท!เี กิดขึนอาจทําให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคมากกว่าหนึ!งประเภท และเป็ นผลทําให้ การปฏิบัติ
ไม่ เป็ นไปตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณมากกว่ าหนึ!งหลักการด้ วย ปั ญหาและอุปสรรคสามารถ
จําแนกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี
ก. ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน (Self interest threat)
คือ ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ทางด้ านการเงินหรือผลประโยชน์อ!นื ที!มีอทิ ธิพลในทาง
ที!ไม่เหมาะสมต่อการใช้ ดุลยพินิจทางวิชาชีพหรือพฤติกรรมไปในทางที!ไม่เหมาะสม
ข. ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการสอบทานผลงานตนเอง (Self – reviews threat)

คือ ปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการประเมินผลงานอย่างไม่ เหมาะสมในผลของงานในอดีตที!เกิด
จากการใช้ ดุลยพินิจทางวิชาชีพหรือปฏิบัติงานให้ บริการโดยตนเอง หรือบุคคลอื!นที!อยู่ในสํานักงาน
ส่วนที! ๔/๔

หรือองค์กรเดียวกัน โดยผลจากการประเมินดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจาํ เป็ นต้ องอาศัยในการ
ใช้ ดุลยพินิจ เพื!อเป็ นส่วนหนึ!งของงานให้ บริการในปัจจุบัน
ค. ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน (Advocacy threats)

คือ ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีสนับสนุนลูกค้ าหรือนายจ้ างรายใดราย
หนึ!งจนไม่สามารถอยู่ในฐานะที!สามารถปฏิบัติงานด้ วยความเที!ยงธรรม
ง. ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากความคุ้นเคยสนิทสนม (Familiarity threat)

คือ ปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดจากความสัมพันธ์ท!ียาวนานหรื อใกล้ ชิดจนทําให้ ผ้ ูประกอบวิชาชี พ
บัญชีเกิดความเห็นอกเห็นใจในผลประโยชน์หรือง่ายต่อการยอมรับในผลงานของบุคคลที!ตนมีความ
ใกล้ ชิดสนิทสนม
จ. ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการถูกข่มขู่คุกคาม (Intimidation threat)

คือ ปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชีถูกกีดขวางในการปฏิบัติงานอย่ างเที!ยง
ธรรม เนื!องจากความกดดันไม่ ว่าจะเกิดขึนจริ ง หรือเป็ นที!เข้ าใจด้ วยตนเอง รวมถึงการใช้ ความ
พยายามต่าง ๆ ที!เกินควร เพื!อให้ มีอทิ ธิพลต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ส่วน ก. และส่วน ข. ของตัวอย่างประมวลจรรยาบรรณนีเป็ นการอธิบายถึงปั ญหาและอุปสรรคแต่ละ
ประเภทที!เ กิด ขึ นต่ อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท!ีใ ห้ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ หรื อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ น
หน่ วยงานธุรกิจตามลําดับ สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพนันอาจนําเนือหาของ
ส่วน ค. ไปใช้ ได้ กบั บางสถานการณ์ของตนเองได้ ด้วย
๑๐๐.๑๓ มาตรการป้ องกัน คือการปฏิบัติหรือมาตรการอื!นใดที!อาจสามารถขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ มาตรการดังกล่าวสามารถบ่างออกได้ เป็ น ๒ ประเภท
๑. มาตรการป้ องกันที!เกิดจากองค์กรวิชาชีพ กฎหมายและข้ อบังคับที!เกี!ยวข้ อง
๒. มาตรการป้ องกันที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี จัดให้ มีขึนในสภาพแวดล้ อมการปฏิบัติงาน
๑๐๐.๑๔ มาตรการป้ องกัน ที!เกิด จากองค์ ก รวิ ช าชี พ กฎหมายและข้ อบั ง คั บ ที!เกี!ยวข้ อ ง ประกอบด้ ว ยตั ว อย่ าง
ดังต่อไปนี
· ประมวลเกี!ยวกับการศึกษา การฝึ กฝนและประสบการณ์ในการเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
· ประมวลเกี!ยวกับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื!องทางวิชาชีพสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
· ระเบียบ ข้ อบังคับเกี!ยวกับหลักธรรมาภิบาล
· มาตรฐานวิชาชีพที!เกี!ยวข้ อง
· ระเบียบ ข้ อบังคับที!เกี!ยวกับวิธกี ารควบคุมดูแลเพื!อรักษาวินัยของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

· การสอบทานรายงานและเอกสารข้ อมูลอื!นที!จัดทําโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยหน่ วยงานที!
เป็ นบุคคลที!สามและมีอาํ นาจตามกฎหมาย
๑๐๐.๑๕ ส่วน ก. และ ส่วน ข. ของคู่ มื อ ประมวลจรรยาบรรณนี จะอธิบ ายมาตรการป้ องกัน ที!จั ด ให้ มี ขึ นใน
สภาพแวดล้ อมการปฏิบัติงานสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีในหน่วยงานธุรกิจตามลําดับ
ส่วนที! ๔/๕

๑๐๐.๑๖ มาตรการป้ องกันบางลักษณะจะช่ วยเพิ! มโอกาสในการระบุ และขัดขวางปั ญหาและอุปสรรคที!ทาํ ให้ เกิด
พฤติกรรมที!ขัดต่อจรรยาบรรณได้ มาตรการป้ องกันดังกล่าวซึ!งอาจเกิดจากองค์กรวิชาชีพบัญชี กฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ และองค์กรผู้ว่าจ้ าง ประกอบด้ วย
· การมีระบบการรับเรื!องร้ องเรียนที!มีการประชาสัมพันธ์อย่ างทั!วถึงและมีประสิทธิภาพซึ!งจัดขึน
โดยองค์กรผู้ว่าจ้ าง องค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานทางกฎหมาย เพื!อให้ เพื!อนร่ วมงาน นายจ้ าง
และบุคคลทั!วไปให้ ความสนใจต่อพฤติกรรมที!ไม่เป็ นไปตามวิชาชีพ หรือไร้ จรรยาบรรณ

· การกําหนดหน้ าที!ความรั บผิด ชอบที!ชัดเจนในเรื! องการรายงานเกี!ยวกับการละเมิด ประมวล
จรรยาบรรณ
ข้อขัดแย้งเกี!ยวกับจรรยาบรรณและการหาข้อยุติ (Ethical Conflict Resolution)
๑๐๐.๑๗ ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี อาจจําเป็ นต้ องหาข้ อยุ ติเมื!อมี ข้อขัดแย้ งในการปฏิบัติตามหลักการพืนฐานของ
จรรยาบรรณ
๑๐๐.๑๘ เมื! อ มี ก ารริ เ ริ! ม หาข้ อยุ ติ เ กี! ย วกั บ ข้ อขั ด แย้ ง ไม่ ว่ า จะเป็ นแบบทางการหรื อ ไม่ เ ป็ นทางการก็ต าม
กระบวนการในการหาข้ อยุติ จะต้ องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที!เกี!ยวข้ องต่อไปนี ไม่ว่าจะเป็ นปัจจัยข้ อใดข้ อ
หนึ!ง หรือพิจารณามากกว่าหนึ!งปัจจัยร่วมกัน
ก. ข้ อเท็จจริงที!เกี!ยวข้ องทังหมด
ข. ประเด็นปัญหาทางด้ านจรรยาบรรณที!เกี!ยวข้ อง
ค. หลักการพืนฐานที!เกี!ยวข้ องกับประเด็นปัญหาทางจรรยาบรรณดังกล่าว
ง. แนวทางปฏิบัติท!กี าํ หนดขึนภายในองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
จ. ทางเลือกปฏิบัติอ!นื ๆ ในกรณีท!จี าํ เป็ น
หลังจากที!พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที!เกี!ยวข้ อง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ องตัดสินใจเกี!ยวกับการปฏิบัติ
ที!เหมาะสม โดยให้ นาหนั
ํ กถึงผลลัพธ์ท!จี ะเกิดตามมาจากการปฏิบัติในแต่ละทางเลือกที!เป็ นไปได้ ถ้ ายังมีประเด็นที!
ยังไม่สามารถหาข้ อยุติ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจประสงค์ท!จี ะขอคําปรึกษาจากบุคคลที!มีความเหมาะสมได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นบุคคลในสํานักงานเดียวกัน หรือในองค์กรผู้ว่าจ้ างก็ตาม เพื!อให้ ได้ ความช่วยเหลือในการหาข้ อยุติดังกล่าว
๑๐๐.๑๙ ในกรณีของเรื!องที!มีปัญหานัน เป็ นข้ อขัดแย้ งกับองค์กรหรือข้ อขัดแย้ งภายในองค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีควรตัดสินใจว่ าสมควรหรือไม่ ท!จี ะขอคําปรึกษาจากบุคคลที!ทาํ หน้ าที!ดูแลเกี!ยวกับธรรมาภิบาลของ
องค์กร เช่น คณะกรรมการองค์กร หรือกรรมการตรวจสอบขององค์กร เป็ นต้ น
๑๐๐.๒๐ เพื!อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรจัดทําเอกสารเพื!อ
เป็ นหลักฐานประกอบเกี!ยวกับประเด็นที!เป็ นปัญหา โดยให้ มีเนือหาเกี!ยวกับรายละเอียดการสนทนา และ
การตัดสินใจที!เกี!ยวข้ องกับประเด็นดังกล่าว
๑๐๐.๒๑ ในกรณีท!ีไม่ สามารถหาข้ อยุ ติเกี!ยวกับข้ อขัดแย้ งที!มีนัยสําคัญ ผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี อาจพิ จารณาขอ
คําปรึกษาทางวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพที!เกี!ยวข้ อง หรือที!ปรึกษาทางกฎหมายในการขอรับข้ อเสนอแนะ
ทางด้ านจรรยาบรรณดังกล่ าว ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี สามารถขอรับคําปรึกษาหารือโดยไม่ ถือว่ าฝ่ าฝื น
หลักการพืนฐานเรื!องการรักษาความลับ ถ้ าการปรึก ษาหารือดังกล่าวกับองค์กรวิชาชีพกระทําในลักษณะที!
ไม่ เปิ ดเผยชื! อ หรื อในกรณีท!ีปรึ กษาหารือกับที!ปรึกษากฎหมายได้ กระทําภายใต้ สิทธิการคุ้มครองตาม
กฎหมาย สําหรับในกรณีท!ีผ้ ู ประกอบวิชาชี พบัญชีอาจพิจารณาขอรับคําปรึกษาทางกฎหมายอาจมีท!ีมา
ส่วนที! ๔/๖

แตกต่ างกันไป ตัวอย่ าง เช่ น เมื!อผู้ประกอบวิชาชี พบัญชีพบเห็นการทุจริต การรายงานในเรื!องดังกล่ าว
อาจทําให้ เกิดการฝ่ าฝื นความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเรื!องการรักษาความลับ ในกรณี
เช่นนี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาขอรับคําปรึกษาทางกฎหมายเพื!อตัดสินใจว่ามีประมวลที!จะต้ อง
รายงานเรื!องดังกล่าวหรือไม่
๑๐๐.๒๒ ถ้ าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ดาํ เนินการทุกแนวทางที!เกี!ยวข้ องที!เป็ นไปได้ แล้ ว และยังไม่ สามารถแก้ ไข
ปัญหาข้ อขัดแย้ งได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถ้าเป็ นไปได้ ควรปฏิเสธที!จะเกี!ยวข้ องกับสิ!งที!ก่อให้ เกิดปั ญหา
ความขัดแย้ งต่ อไปโดยตัดสินใจว่ าสมควรที!จะถอนตัวจากกลุ่มผู้ ปฏิบัติงาน หรืองานที!ได้ รับมอบหมาย
หรือลาออกจากงานที!ได้ รับมอบหมายให้ บริการ สํานักงาน หรือองค์กรผู้ว่าจ้ าง

ส่วนที! ๔/๗

หมวด ๑๑๐
ความซื!อสัตย์สุจริต
๑๑๐.๑ หลักการพืนฐานเกี!ยวกับความซื!อสัตย์สจุ ริตได้ กาํ หนดให้ เป็ นหน้ าที!ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีทุกคนที!จะต้ องมีความตรงไปตรงมา และซื!อตรงในความสัมพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นความสัมพันธ์ทาง
วิช าชี พ และทางธุรกิจ ความซื! อ สัต ย์สุจ ริ ต ยัง รวมถึ ง การติ ดต่ อ คบค้ าระหว่ างกัน ที!เป็ นไปด้ วยความ
ยุติธรรมและจริงใจ
๑๑๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องไม่เกี!ยวข้ อง หรือเป็ นที!ทราบได้ ว่าเกี!ยวข้ องกับรายงาน แบบแสดงรายการภาษี
การสื!อสาร หรือข้ อมูลอื!น โดยที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีเชื!อว่าข้ อมูลเหล่านัน
ก. เป็ นข้ อมูลที!ผิดจากความจริงอย่างเป็ นสาระสําคัญ หรือ ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
ข. เป็ นรายงานหรือข้ อมูลที!จัดทําขึนโดยไม่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
ค. ได้ ละเว้ นหรื อปิ ดบังข้ อมู ลที!จําเป็ นต้ องมีอยู่ ในรายงาน ซึ!งการละเว้ นหรือปิ ดบังนีก่อให้ เกิด
ความเข้ าใจผิด
เมื!อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีร้ วู ่า ตนเกี!ยวข้ องกับข้ อมูลเหล่านัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องดําเนินการเพื!อ
ยุติการเกี!ยวข้ องนัน
๑๑๐.๓ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีอาจพ้นจากการถูกกล่าวหา ตามที!กล่าวในวรรคข้างต้นได้ ถ้าผูป้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชีได้จดั ทํารายงานตามความเป็ นจริงที!เกี!ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว

ส่วนที! ๔/๘

หมวด ๑๒๐
ความเที!ยงธรรม
๑๒๐.๑ หลักการพืนฐานเรื!องความเที!ยงธรรมกําหนดให้ เป็ นหน้ าที!ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุก
คนที! จ ะต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในทางวิ ช าชี พ และทางธุ ร กิ จ โดยปราศจากความลํา เอี ย ง ความขั ด แย้ ง ใน
ผลประโยชน์ และอิทธิพลที!ไม่เหมาะสมของบุคคลอื!น
๑๒๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี อาจประสบกับเหตุการณ์ท!ีจะทําให้ ขาดความเที!ยงธรรม การที!จะแจกแจงทุ ก
เหตุการณ์ดังกล่าวให้ ชัดเจนย่อมเป็ นไปไม่ได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องไม่ให้ บริการวิชาชีพ หากพบว่า
มีเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ท!กี ่อให้ เกิดความลําเอียง หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อการตัดสินใจ
ทางวิชาชีพบัญชีในกรณีดังกล่าว

ส่วนที! ๔/๙

หมวด ๑๓๐
ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ
๑๓๐.๑ หลักการพืนฐานเรื!องความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ กําหนดให้ เป็ นหน้ าที!
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนในเรื!องดังต่อไปนี
๑. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้ อยู่ในระดับที!สามารถให้ ความมั!นใจแก่ผ้ ูรับบริการ หรือ
ผู้ว่าจ้ างว่าจะได้ รับบริการทางวิชาชีพบัญชีตามความรู้ความสามารถที!ต้องการตามที!กาํ หนด
โดยวิชาชีพบัญชี
๒. ปฏิบัติงานด้ วยความมุ่งมั!น ขยันหมั!นเพียร และระมัดระวังรอบคอบ ตามวิธีปฏิบัติ และ
มาตรฐานแห่ งวิชาชีพในการให้ บริการทางวิชาชีพบัญชี
๑๓๐.๒ การบริการทางวิชาชีพบัญชีโดยใช้ ความรู้ความสามารถต้ องใช้ ดุลยพินิจที!ดีในการประยุกต์ใช้ ความรู้และ
ทักษะในการให้ บริการ ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี แยกเป็ น ๒ ส่วนได้ ดังนี
๑. การบรรลุถึงระดับ ความรู้ความสามารถ ตามที!กาํ หนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี
๒. การรักษาระดับ ความรู้ความสามารถ ตามที!กาํ หนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี
๑๓๐.๓ การรักษา ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพจําเป็ นต้ องมี การรับรู้และมีความเข้ าใจในวิธีปฏิบัติ การพัฒนา
ของวิ ชาชี พ บั ญชี และการพั ฒนาทางธุร กิจ ที!เกี!ยวข้ อ งอย่ างต่ อ เนื! อ ง การพั ฒนาทางวิชาชี พบั ญชี อย่ าง
ต่ อเนื!อง ทําให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องพัฒนาและรักษาความรู้ความสามารถในการให้ บริการที!ตรง
ตามต้ องการในสภาพแวดล้ อมของวิชาชีพ
๑๓๐.๔ การปฏิบั ติ ง านด้ ว ยความขยั น หมั! น เพี ยร หมายถึ ง การปฏิบัติ ง านที!ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ างระมั ด ระวั ง
รอบคอบ ครบถ้ วน และทันต่อเวลา
๑๓๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ต้ องดําเนินการตามขันตอนที!สมเหตุผลเพื!อให้ ความมั!นใจว่ า ผู้ช่วยผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท!อี ยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของตน ได้ รับการฝึ กอบรมและการกํากับดูแลที!เพียงพอ
๑๓๐.๖ ในโอกาสที!เหมาะสม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องเปิ ดเผยข้ อจํากัดในการปฏิบัติงานให้ บริการทางวิชาชีพ
บัญชีให้ ลูกค้ า นายจ้ าง หรือ บุคคลอื!นที!เป็ นผู้รับบริการทางวิชาชีพเพื!อรับทราบ

ส่วนที! ๔/๑๐

หมวด ๑๔๐
การรักษาความลับ
๑๔๐.๑ หลักการพืนฐานเรื!องการรักษาความลับ ได้ กาํ หนดหน้ าที!ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีว่า
ต้ องไม่ดาํ เนินการในเรื!องต่อไปนี
ก เปิ ดเผยข้ อมู ลใดๆที!เป็ นความลับของลูกค้ า นอกสํานักงาน หรือนอกองค์กรที!ว่าจ้ าง โดยเป็ น
ข้ อมูลที!ตนได้ มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพบัญชี หรือทางธุรกิจ โดยไม่ได้ รับการอนุ มัติอย่ าง
เหมาะสม หรือ จากผู้มีอาํ นาจให้ การอนุมัติได้ เว้ นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีมี
สิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิทางวิชาชีพบัญชี หรือ เป็ นหน้ าที!ท!ตี ้ องเปิ ดเผย และ
ข ใช้ ข้อมูลที!เป็ นความลับ ซึ!งได้ มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพบัญชี หรือทางธุรกิจเพื!อประโยชน์
ส่วนตน หรือ บุคคลอื!น
๑๔๐.๒ ผู้ ประกอบวิชาชี พบั ญชี ต้ อ งรั ก ษาความลับโดยระวังไม่ ให้ พลังเผลอ ในทุ ก สภาวะแวดล้ อ มทางสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ!งต่อบุคคลที!เป็ นผู้ร่วมงานทางธุรกิจที!ใกล้ ชิด หรือต่อผู้ใกล้ ชิด หรือ สมาชิกในครอบครัว
หรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิด
๑๔๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องรักษาความลับของข้ อมูลที!ได้ รับจากการเปิ ดเผยโดยผู้ท!มี ีโอกาสเป็ นผู้รับบริการ
หรือผู้ว่าจ้ าง
๑๔๐.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องรักษาความลับของข้ อมูลภายในสํานักงาน หรือองค์กรของผู้ว่าจ้ าง
๑๔๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ องดําเนินการให้ ม!นั ใจว่า ผู้ช่วยที!อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแล รวมทังบุคคลที!ตนได้
ขอคําแนะนําและช่วยเหลือทางวิชาชีพได้ มีการปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับ
๑๔๐.๖ การปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับ ยังคงต้ องถือปฏิบัติแม้ ว่าความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี และลูกค้ า หรือ ผู้ว่าจ้ างได้ สนสุ
ิ ดลงแล้ วก็ตาม เมื!อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ เปลี!ยนการจ้ างงานหรือ
ได้ รับลูกค้ ารายใหม่ แม้ ว่าจะสามารถนําประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ ได้ แต่ต้องไม่ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลที!
เป็ นความลับซึ!งได้ จากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพบัญชี หรือ ทางธุรกิจนัน
๑๔๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที!เป็ นความลับ หรือ ถือว่ าการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวเป็ น
การเหมาะสมในกรณีดังต่อไปนี
ก การเปิ ดเผยเป็ นสิ!งที!กฎหมายอนุญาต และได้ รับการอนุมัติจากลูกค้ า หรือ ผู้ว่าจ้ าง
ข การเปิ ดเผยเป็ นสิ!งที!กฎหมายกําหนดให้ กระทําได้ ตัวอย่าง เช่น
(๑) การผลิตเอกสาร หรือ การจัดหาหลักฐานในการดําเนินการทางกฎหมาย หรือ
(๒) การเปิ ดเผยต่ อ หน่ ว ยราชการที!เหมาะสม เพื! อ ความกระจ่ า งเกี! ยวกับ การละเมิ ด
กฎหมาย และ
ค เป็ นหน้ าที! หรือ สิทธิทางวิชาชีพ ที!กฎหมายไม่มีข้อห้ ามในกรณีต่อไปนี
(๑) เพื!อให้ เป็ นไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ของสมาชิกองค์กร หรื อ สถาบัน
ทางวิชาชีพ
(๒) เพื!อสนองตอบการสอบถาม หรือ การไต่ สวนโดยองค์กรในฐานะเป็ นสมาชิกองค์กร
นัน หรือ โดยหน่วยกํากับดูแล
ส่วนที! ๔/๑๑

(๓) เพื! อ ปกป้ องผลประโยชน์ ข องวิช าชี พ หรื อ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พในกระบวนการทาง
กฎหมาย หรือ
(๔) เพื!อเป็ นการปฏิบัติตาม มาตรฐานวิชาการ และ ประมวลจรรยาบรรณ
๑๔๐.๘ สําหรับปัจจัยสําคัญเพื!อการพิจารณาตัดสินใจในการเปิ ดเผยข้ อมูลที!เป็ นความลับ ประกอบด้ วย

· ถึงแม้ ว่าลูกค้ า หรือ ผู้ว่าจ้ าง ยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลแล้ วก็ตาม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ต้ องคํานึ งว่ าผลประโยชน์ข องทุ กฝ่ ายซึ! งรวมทัง บุ คคลที!สามที!อาจได้ รับผลกระทบ มี
ผลเสียหายหรือไม่
· ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ องพิจารณาว่า มีข้ อมู ลที!เกี!ยวข้ องอย่ างครบถ้ วน และสามารถ
แสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ หรือไม่ ในกรณีท!ีอยู่ ในสถานการณ์ซ!ึงไม่ สามารถมีหลักฐานที!เป็ น
จริง สนับสนุน หรือ ข้ อมูลไม่ สมบูรณ์ หรือ ข้ อสรุปที!ไม่ สามารถแสดงหลักฐานสนับสนุ น
ได้ ควรใช้ ดุ ลยพิ นิ จทางวิ ชาชี พในการตั ดสินใจว่ า จะใช้ การเปิ ดเผย ประเภทใดจึ งจะ
เหมาะสม
· การสื!อสารที!คาดหวังควรเป็ นประเภทใด และควรสื!อสารถึงใคร
· บุคคลผู้รับข้ อมูลการสื!อสารเป็ นบุคคลที!เหมาะสมหรือไม่

ส่วนที! ๔/๑๒

หมวด ๑๕๐
พฤติกรรมทางวิชาชีพ
๑๕๐.๑ หลักการพืนฐานเรื!อง พฤติกรรมทางวิชาชีพ ได้ กาํ หนดหน้ าที!ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ทุกคนจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับที!เกี!ยวข้ อง และละเว้ นการกระทําที!ผ้ ูประกอบ
วิชาชีพบัญชี รู้ หรือควรจะรู้ว่าจะทําให้ เกิดการเสื!อมเสียความน่าเชื!อถือต่อวิชาชีพ การกระทําที!ควรละเว้ นนี
รวมถึงการกระทําใด ๆ ที!บุคคลที!สามผู้ซ!ึงเป็ นบุคคลที!มีเหตุมีผลใช้ ดุลยพินิจ โดยให้ นาหนั
ํ กความจริ ง
ทุก ๆ เรื!องภายใต้ สถานการณ์ต่าง ๆ ที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถหาข้ อมูลได้ ในเวลานัน น่าจะสรุปว่า
มีผลกระทบในทางลบต่อชื!อเสียงของวิชาชีพบัญชี
๑๕๐.๒ ในประเด็นที!เกี!ยวข้ องกับการนําการตลาดมาใช้ เพื!อส่งเสริมตนเอง และงานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ผู้ ประกอบวิช าชี พบัญชี ต้ องคํานึง ว่ าการดําเนิน การดั งกล่ าวต้ องไม่ ทาํ ให้ วิชาชี พ บัญชี เสื!อมเสีย
ชื!อเสียง และจะต้ องเป็ นไปด้ วยความซื!อสัตย์ และยึดถือความเป็ นจริงโดยไม่กระทําการ ดังต่อไปนี
๑. การโอ้ อ วดเกิ น ความเป็ นจริ ง สํา หรั บ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท!ีต นได้ ป ฏิ บั ติ รวมถึ ง
คุณสมบัติของตนเอง หรือ ประสบการณ์ท!ตี นมี หรือ
๒. การอ้ างอิงโดยใช้ ถ้อยคําดูหมิ!น หรือ แสดงการเปรียบเทียบงานของตนเหนือผู้อ!นื

ส่วนที! ๔/๑๓

ส่วน ข. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ (Professional Accountants in Public Practice)
หมวด
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๒๑๐
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๒๓๐
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๒๖๐
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คํานํา (Introduction)
การแต่งตังผู้ให้ บริการวิชาชีพบัญชี (Professional Appointment)
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
การให้ ความเห็นที!สองทางวิชาชีพ (Second Opinions)
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื!น (Fees and Other Types of Remeuneration)
การนําการตลาดมาใช้ ในการให้ บริการวิชาชีพ (Marketing Professional Services)
ของขวัญและของกํานัล (Gifts and Hospitality)
การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้ า (Custody of Client Assets)
ความเที!ยงธรรมในการให้ บริการทุกประเภท (Objectivity – All Services)
ความเป็ นอิสระ สําหรับงานที!เกี!ยวกับการตรวจสอบและการสอบทาน (Independent – Audit and
Review Engagements)
หมวด ๒๙๑ ความเป็ นอิสระสําหรับงานอื!น ๆ ที!เกี!ยวกับการให้ ความเชื!อมั!น (Independent – Other Assurance
Engagements)
การตีความ ๒๐๐๕ – ๐๑

ส่วนที! ๔/๑๔

หมวด ๒๐๐
คํานํา
๒๐๐.๑ เนือหาในหมวด ๒๐๐ นี เป็ นการอธิบายถึงการนํากรอบแนวคิดที!ได้ กล่าวไว้ ใน ส่วน ก.มาประยุกต์ใช้ ใน
บางสถานการณ์สาํ หรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพ ซึ!งไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์และ
ความสัมพันธ์ท!กี ่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักการพื นฐานซึ!งผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพ ต้ องเผชิญในการให้ บริการทางวิชาชีพ ดังนัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที!ให้ บริการทางวิชาชีพ จึงควรที!จะต้ องเตรียมตนให้ พร้ อมที!จะรับมือกับสถานการณ์และความสัมพันธ์ต่าง
ๆ ที!จะเกิดขึน
๒๐๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ีให้ บริการทางวิชาชี พ จะต้ องไม่ ไปเกี!ยวข้ องกับธุรกิจ อาชีพ หรือกิจกรรมที!
ทราบได้ ว่าทําให้ เกิดผลเสียต่อ ความซื!อสั ตย์สจุ ริต ความเที!ยงธรรม และเกียรติศักดิ#แห่ งวิชาชีพซึ!งเป็ น
ผลทําให้ การปฏิบัติหน้ าที!ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพไม่เป็ นไปตามหลักการพืนฐาน
ของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปั ญหาและอุปสรรคและมาตรการป้องกัน
๒๐๐.๓ ในการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณ ผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ท!ีให้ บริ การทาง
วิชาชีพ อาจพบปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากสถานการณ์และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ลักษณะและนัยสําคัญ
ของปั ญหาและอุปสรรคอาจแตกต่ างกันไปขึนอยู่ กับกรณีต่าง ๆ เช่ น ปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดขึนมี
ความสัมพันธ์กับเงื!อนไขการให้ บริการสําหรับลูกค้ าที!ให้ บริการสอบบัญชีหรือไม่ หรือลูกค้ าที!ให้ บริการ
สอบบัญชีเป็ นกิจการที!มีส่วนได้ เสียสาธารณะหรือไม่ หรืองานที!ให้ บริการแก่ลูกค้ าจัดเป็ นงานบริการที!ให้
ความเชื!อมั!นหรือไม่ได้ ให้ ความเชื!อมั!น เป็ นต้ น
ปั ญ หาและอุ ป สรรคที!เ กิด ขึ นสามารถจําแนกเป็ นประเภทใดประเภทหนึ! ง หรื อ มากกว่ าหนึ! ง ประเภท
ดังต่อไปนี
ก ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน
ข ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการสอบทานผลงานตนเอง
ค ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน
ง ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากความคุ้นเคยสนิทสนม
จ ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการถูกข่มขู่คุกคาม
ปัญหาและอุปสรรคข้ างต้ นได้ มีการอธิบายถึงในส่วน ก. ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณนีแล้ ว
๒๐๐.๔ ตัวอย่างของสถานการณ์ท!ที าํ ให้ เกิดปัญหาและอุปสรรค ซึ!งเกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ประกอบด้ วย

· การมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ ความเชื!อมั!นมีผลประโยชน์โดยตรงในทางการเงินใน
กิจการของลูกค้ าที!ให้ บริการความเชื!อมั!น
· สํานักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพ มีรายได้ ค่าบริการส่วนใหญ่
ขึนอยู่กบั รายได้ ค่าบริการทังหมดจากลูกค้ ารายใดรายหนึ!ง

ส่วนที! ๔/๑๕

· การมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ ความเชื!อมั!นมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที!ใกล้ ชิดอย่าง
·
·
·
·

มีนัยสําคัญกับลูกค้ ารายใดรายหนึ!งที!ให้ บริการความเชื!อมั!น
สํานักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพ มีความวิตกกังวลที!จะสูญเสีย
ลูกค้ าที!สาํ คัญรายใดรายหนึ!ง
การมี สมาชิ ก ในกลุ่ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง านด้ า นการสอบบั ญ ชี อ ยู่ ร ะหว่ า งการเจรจากั บ ลู ก ค้ า ที!
ให้ บริการสอบบัญชีเพื!อเป็ นลูกจ้ างของลูกค้ าดังกล่าว
สํานักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพ กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับ
งานให้ บริการความเชื!อมั!นโดยถือเอาผลลัพธ์หรือผลของรายการที!เกิดขึนเป็ นเกณฑ์
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพ ค้ นพบข้ อผิดพลาดที!มีนัยสําคัญจากการ
ประเมินผลงานบริการวิชาชีพในอดีตที!ปฏิบัติโดยสมาชิ กที!อยู่ร่วมสํานักงานเดียวกับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี

๒๐๐.๕ ตั ว อย่ า งของสถานการณ์ ท!ี ท ําให้ เกิ ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคซึ! ง เกิ ด จากการสอบทานผลงานของตนเอง
ประกอบด้ วย
· สํานักงานของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี ท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพ ออกรายงานการให้ ความ
เชื!อมั!นในประสิทธิผลการดําเนินงานเกี!ยวกับระบบทางการเงิน ภายหลังจากที!ได้ จัดวาง
ระบบทางการเงินและลูกค้ าได้ นาํ ระบบที!วางไว้ ไปใช้ ปฏิบัติ
· สํานักงานของผู้ ประกอบวิชาชี พ บัญชี ท!ีใ ห้ บริ การทางวิชาชีพ เป็ นผู้จัดเตรียมข้ อมูลซึ!ง
ข้ อมู ลดังกล่ าวใช้ ในการจัดทําบันทึกและรายงานที!เกี!ยวกับเนือหาของการให้ บริการความ
เชื!อมั!น
· การมี สมาชิ ก ของกลุ่ ม ผู้ ปฏิบั ติงานที!ใ ห้ บ ริ ก ารความเชื! อ มั! น มี ตํา แหน่ ง หรื อ เพิ! ง ได้ รั บ
ตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!ของกิจการของลูกค้ า
· การมีสมาชิ กของกลุ่มผู้ ปฏิบัติง านที!ให้ บริ การความเชื! อ มั!นได้ รั บว่ าจ้ างหรื อเพิ! งได้ รั บ
ว่าจ้ างจากลูกค้ าในตําแหน่งที!มีอาํ นาจในการตัดสินใจอย่างเป็ นสาระสําคัญในเนือหาของ
งานที!เกี!ยวข้ องกับการให้ บริการวิชาชีพ
· สํานักงานของผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ท!ีให้ บ ริ การทางวิชาชี พ ให้ บริการอื!นแก่ลูกค้ าซึ!ง
บริการดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อเนือหาของงานให้ บริการความเชื!อมั!น
๒๐๐.๖ ตัวอย่างของสถานการณ์ท!กี ่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคซึ!งเกิดจากการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน ประกอบด้ วย
· สํานักงานของผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ท!ีให้ บริ การทางวิชาชี พ ให้ การสนับสนุ นหุ้ นของ
ลูกค้ างานสอบบัญชี
· ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงานในลักษณะที!เป็ นผู้สนับสนุ นในฐานะตัวแทนของลูกค้ า
งานสอบบัญชี ในการดําเนินคดีหรือข้ อพิพาทกับบุคคลที!สาม
๒๐๐.๗ ตัวอย่างของสถานการณ์ท!กี ่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคซึ!งเกิดจากกับความคุ้นเคยสนิทสนม
· สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิดที!ดาํ รง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!ของลูกค้ า
ส่วนที! ๔/๑๖

สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิดที!เป็ น
ลูกจ้ างซึ!งอยู่ในตําแหน่งที!มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อเนือหาของงานให้ บริการ
· การมีกรรมการ หรือเจ้ าหน้ าที! หรือลูกจ้ างของกิจการที!รับบริการวิชาชีพซึ!งอยู่ในตําแหน่ง
ที!มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาระสําคัญเกี!ยวกับเนือหาของงานบริการวิชาชีพ เพิ!งได้ รับแต่งตัง
ให้ เป็ นหุ้นส่วนของสํานักงานบัญชี
· การรับของขวัญหรือรับการปฏิบัติ ท!เี กินสมควรจากลูกค้ า ยกเว้ น มูลค่ าของสิ!งที!ได้ รับมี
มูลค่าตํ!าและไม่มีผลต่อเนื!อง
· การมีเจ้ าหน้ าที!อาวุโสของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ีมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้ าที!
ให้ บริการความเชื!อมั!น

·

๒๐๐.๘ ตัวอย่างของสถานการณ์ท!กี ่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคซึ!งเกิดจากการถูกข่มขู่คุกคาม ประกอบด้ วย
· สํานักงานบัญชีถูกข่มขู่จากลูกค้ าที!ให้ บริการวิชาชีพในการยกเลิกงานบริการวิชาชีพ
· ลูกค้ างานสอบบัญชี บ่งชี ให้ เห็นว่ าจะไม่ ใช้ บ ริ การที!ไม่ เกี!ยวข้ องกับงานให้ บ ริ การความ
เชื!อมั!นจากสํานักงานบัญชีตามที!เคยตกลงไว้ ถ้ าสํานักงานบัญชียังมีความเห็นที!ขัดแย้ งกับ
ลูกค้ าเกี!ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีของลูกค้ าในรายการใดรายการหนึ!ง
· สํานักงานบัญชีถูกข่มขู่เกี!ยวกับคดีฟ้องร้ องทางกฎหมายจากลูกค้ า
· สํานักงานบัญชีถูกกดดันจากลูกค้ าให้ ลดขอบเขตการปฏิบัติงานอย่างไม่เหมาะสม เพื!อลด
ค่าบริการทางวิชาชีพ
· ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้สึกกดดันในการให้ ความเห็นที!สอดคล้ องกับดุลพินิจกับ
เจ้ าหน้ าที!ของลูกค้ า เนื!องจากเจ้ าหน้ าที!ของลูกค้ ามีความรู้ ความชํานาญ ที!เหนือกว่าตนใน
เรื!องที!กาํ ลังพิจารณา
· ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากหุ้ นส่ ว นของสํา นั ก งานบั ญ ชี เ กี!ย วกั บ การเลื! อ น
ตําแหน่งว่าจะไม่ได้ รับตามที!เคยตกลง เว้ นแต่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นชอบด้ วยกับการ
ปฏิบัติด้านบัญชีท!ไี ม่เหมาะสมของลูกค้ างานสอบบัญชี
๒๐๐.๙ มาตรการป้ องกันที!อาจขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!สามารถยอมรับได้ แบ่งออกเป็ น ๒
ประเภท ดังนี
ก. มาตรการป้ องกันที!เกิดจากองค์กรวิชาชีพ กฎหมายและข้ อบังคับที!เกี!ยวข้ อง
ข. มาตรการป้ องกันที!จัดให้ มีขึนในสภาพแวดล้ อมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันที!เกิดจากองค์กรวิชาชีพกฎหมายและข้ อบังคับที!เกี!ยวข้ องได้ อธิบายในย่อ
หน้ า ๑๐๐.๑๔ ของ ส่วน ก. ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณนีแล้ ว
๒๐๐.๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพ ควรใช้ ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่าจะปฏิบัติให้ ดีท!สี ดุ อย่างไร
เกี!ยวกับปั ญหาและอุปสรรคซึ!งมีผลกระทบในระดับที!ไม่ สามารถยอมรับได้ ไม่ว่าจะใช้ มาตรการป้ องกัน
เพื! อ ขจั ดหรื อ ลดปั ญหาและอุป สรรคให้ อยู่ ในระดับ ที!ยอมรั บได้ หรื อ ยุ ติ หรื อปฏิเ สธการให้ บ ริ ก ารที!
เกี!ยวข้ อง ในการใช้ ดุลยพินิจข้ างต้ น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพควรพิจารณาถึงบุคคล
ที!สามที!มีเหตุผลและได้ รับรู้ข้อมู ลว่ าเมื!อบุ คคลที!สามนันไตร่ ตรองถึงข้ อมู ลความเป็ นจริ งที!ผ้ ู ประกอบ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ รั บ ภายใต้ ส ถานการณ์ ท!ีเ ป็ นอยู่ ใ นเวลานั นจะได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า มาตรการป้ องกั น ที! นํา มา
ส่วนที! ๔/๑๗

ประยุกต์ใช้ จะสามารถขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ หรือไม่โดยไม่ขัดต่อการ
ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักการพืนฐาน อย่ างไรก็ดี สิ!งที!ถือว่ามีผลกระทบต่อ การพิจารณาของผู้ประกอบ
วิช าชี พ บั ญ ชี ป ระกอบด้ ว ยตั ว อย่ าง เช่ น ความมี นัยสําคั ญ ของปั ญ หาและอุ ปสรรค ลั ก ษณะของงานที!
ให้ บริการและโครงสร้ างของสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพ เป็ นต้ น
๒๐๐.๑๑ มาตรการป้ องกันที!จัดให้ มีขึนในสภาพแวดล้ อมการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ โดย
มาตรการป้ องกันดังกล่าวประกอบด้ วย มาตรการป้ องกันที!จัดให้ มีขึนเพื!อใช้ สาํ หรับสํานักงานโดยรวมและ
ที!จัดให้ มีขึนเพื!อใช้ สาํ หรับแต่ละงาน
๒๐๐.๑๒ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันที!จัดให้ มีขึนในสภาพแวดล้ อมการปฏิบัติงานเพื!อไว้ สาํ หรับสํานักงานโดยรวม
ประกอบด้ วย
· การมี ผ้ ู นําของสํานั ก งานบั ญชี ท!ีเ น้ น ความสํา คั ญ เกี!ย วกั บ การปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักการพืนฐานของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
· การมี ผ้ ู นําของสํา นั ก งานบั ญชี ท!ีมี ค วามคาดหวั ง ที!จ ะให้ สมาชิ ก ของกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ให้ บริการความเชื!อมั!นจะปฏิบัติตนเพื!อประโยชน์ต่อสาธารณะ
· การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติท!มี ีบังคับใช้ และควบคุมดูแลในเรื!องการควบคุมคุณภาพของ
งานที!ให้ บริการทางวิชาชีพ
· การมีนโยบายที!เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที!เกี!ยวข้ องกับการปฏิบัติในเรื!องต่าง ๆ เช่ น การระบุ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณ การประเมินระดับ
ระดับความมีนัยสําคัญ และการประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกันเพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและ
อุปสรรคให้ อยู่ ในระดับที!ยอมรั บได้ การปฏิบัติในกรณีท!ีปัญหาและอุปสรรคดังกล่ าว
พิจารณาแล้ วเห็นว่าอยู่ในระดับที!มีนัยสําคัญ และไม่สามารถประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกัน
ที!เหมาะสม การยุติและปฏิเสธการให้ บริการที!เกี!ยวข้ อง
· การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติภายในสํานักงานบัญชีท!ปี ระสงค์ให้ มีการปฏิบัติตามหลักการ
พืนฐานของจรรยาบรรณ
· การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติท!ีช่วยให้ สามารถระบุผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่าง
สํานักงานบัญชี สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและลูกค้ า
· การมีนโยบายและวิธีปฏิบั ติใ นการกํากับ ดู แล และในกรณีท!ีจําเป็ นรวมถึ งการบริ หาร
จัดการเกี!ยวกับกรณีท!มี ีการพึ!งรายได้ จากลูกค้ ารายใดรายหนึ!งเป็ นพิเศษ
· การใช้ ห้ ุนส่วนและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื!นของสํานักงานเดียวกันที!มีสายการรายงานแยกจาก
กันในการให้ บริการที!ไม่เกี!ยวข้ องกับงานให้ บริการความเชื!อมั!น สําหรับลูกค้ าที!ให้ บริการ
ความเชื!อมั!น
· การมี น โยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท!ี ห้ ามบุ ค คลอื! น ที! ไ ม่ ใ ช่ ส มาชิ ก ของกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที!
ให้ บริการแก่ลูกค้ า ชักจู งโน้ มน้ าวสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี!ยวกับผลลัพธ์ของงานที!
ให้ บริการ
· การปฏิบัติท!รี วดเร็วทันเวลาในการติดต่อสื!อสารเกี!ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติรวมถึงการ
เปลี! ย นแปลงที!เ กิ ด ขึ น ไปยั ง หุ้ นส่ ว นและเจ้ า หน้ า ที! ท!ีป ฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ทังหมดของ
สํานักงานบัญชีตลอดจนการอบรมฝึ กฝนเกี!ยวกับนโยบายและวิธปี ฏิบัติดังกล่าว
ส่วนที! ๔/๑๘

· การมอบหมายให้ สมาชิกของผู้บริหารในระดับอาวุโสของสํานักงานบัญชีรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของสํานักงานให้ เป็ นไปตามระบบการควบคุมคุณภาพอย่ าง
เพียงพอ
· การให้ คําปรึ กษาแก่ ห้ ุ นส่วน เจ้ าหน้ าที!ของสํานักงานบัญชี ท!ีให้ บริ การความเชื! อมั!นแก่
ลูกค้ าหรือหน่วยงานที!เกี!ยวข้ องอื!น ๆ ที!มีประมวลจรรยาบรรณในเรื!องความเป็ นอิสระ
· การมีมาตรการทางด้ านวินัยเพื! อส่งเสริมให้ มีการปฏิบัติท!สี อดคล้ องกับนโยบายและวิธี
ปฏิบัติท!กี าํ หนดไว้
· การจัดพิมพ์นโยบายและวิธปี ฏิบัติเพื!อส่งเสริมและให้ อาํ นาจบุคลากรในการติดต่อสื!อสาร
กับ บุ คลากรระดั บอาวุโสของสํานัก งานบั ญชี ในประเด็น ที!เ กี!ยวข้ อ งกับ การปฏิบัติ ต าม
หลักการพืนฐานของจรรยาบรรณของบุคลากรต่าง ๆ ดังกล่าว
๒๐๐.๑๓ ตั ว อย่ างของมาตรการป้ องกัน ที!จั ด ให้ มี ขึ นในสภาพแวดล้ อ มการปฏิบั ติ ง านเพื! อ ใช้ สาํ หรั บ แต่ ละงาน
ประกอบด้ วย

· การกําหนดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื!นในสํานักงานที!ไม่เกี!ยวข้ องกับงานบริการที!

·

·

·
·
·
·

ไม่ ได้ ให้ ความเชื!อมั!น ทําหน้ าที!ในการสอบทานงานบริการที!ไม่ ได้ ให้ บริการความเชื!อมั!น
หรือทําหน้ าที!ให้ คาํ ปรึกษาการปฏิบัติงานตามความจําเป็ น
การกําหนดให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท!ไี ม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ บริการความ
เชื!อมั!นสอบทานการปฏิบัติด้านการให้ ความเชื!อมั!น หรือทําหน้ าที!ให้ คาํ ปรึกษาตามความ
จําเป็ น
การขอคํ า ปรึ ก ษาด้ า นจรรยาบรรณจากบุค คลที !ส ามที !ม ีค วามเป็ น อิส ระ เช่ น
คณะกรรมการภายนอกองค์ก รที!มีค วามเป็ น อิส ระ องค์ก รวิช าชีพ หรือ ผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพบัญชีรายอื!น
การหารือประเด็นที!เกี!ยวข้ องกับเรื!องจรรยาบรรณกับบุคคลที!ทาํ หน้ าที!ดูแลเรื!องธรรมาภิ
บาลของลูกค้ าที!ตนให้ บริการวิชาชีพ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี!ยวกับลักษณะงานที!ตนให้ บริการวิชาชีพและขอบเขตการคิดค่าบริการ
วิชาชีพต่อบุคคลที!ทาํ หน้ าที!ควบคุมดูแลเรื!องธรรมาภิบาลของลูกค้ าที!รับบริการวิชาชีพ
การมอบหมายงานของงานบริการวิช าชีพบางส่วนให้ สาํ นักงานบัญชีอ! นื เป็ นผู้ปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติซากั
ํ บงานที!ตนเองได้ ปฏิบัติ
การผลัดเปลี!ยนหมุนเวียนเจ้ าหน้ าที!อาวุโสของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานผู้ให้ บริการความเชื!อมั!น

๒๐๐.๑๔ ขึนอยู่กับลักษณะของงานที!ให้ บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพ อาจจะนํามาตรการ
ป้ องกันที!ลูกค้ าได้ จัดวางขึนในองค์กรของลูกค้ าเองมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ แต่ ไม่ ควรอาศัยมาตรการ
ป้ องกันที!ลูกค้ าจัดให้ มีขึนเพียงลําพัง ในการลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
๒๐๐.๑๕ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันที!เกิดจากลูกค้ าเป็ นผู้จัดวางระบบและวิธกี ารเพื!อใช้ ในองค์กร ประกอบด้ วย
· การจัดให้ บุคคลอื!นนอกเหนือจากฝ่ ายบริหารของลูกค้ าเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
การว่าจ้ างสํานักงานบัญชีให้ บริการทางวิชาชีพ
ส่วนที! ๔/๑๙

· การตั ด สิน ใจทางด้ า นบริ ห ารของลู ก ค้ า กระทําโดยลู ก จ้ างที!มี ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และอาวุโสที!เหมาะสม
· การจัดวาง วิธีปฏิบัติภายในองค์กรของลูกค้ าที!ม!ันใจได้ ในการพิ จารณาทางเลือกอย่ าง
เที!ยงธรรมเกี!ยวกับการว่าจ้ างงานบริการที!ไม่ได้ ให้ ความเชื!อมั!น
· การจัดวางโครงสร้ างของระบบธรรมาภิบาลของลูกค้ าที!สามารถควบคุม ดูแล และติดต่ อ
งานบริการจากสํานักงานบัญชี

ส่วนที! ๔/๒๐

หมวด ๒๑๐
การแต่งตั"งผูใ้ ห้บริการวิชาชีพ
การตอบรับลูกค้า
๒๑๐.๑ ก่อนการตอบรับในการติดต่อหรือมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้ ารายใหม่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทาง
วิชาชีพควรตัดสินใจว่าการตอบรับดังกล่าวทําให้ มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบั ติตามหลักการพืนฐาน
ของจรรยาบรรณหรือไม่ ปั ญหาและอุปสรรคที!อาจเกิดขึนนันมักจะมีผลกระทบหลักการพืนฐานในเรื!อง
ความซื!อสัตย์สุจริตหรื อพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตัวอย่ าง เช่ น ในประเด็นที!อาจมีการตัง
คําถามในเรื!องความเกี!ยวข้ องระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกบั ลูกค้ า (เช่น ประเด็นการเป็ นเจ้ าของกิจการ
การบริหารและกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้ า เป็ นต้ น)
๒๑๐.๒ ในประเด็นปัญหาที!เกี!ยวกับลูกค้ าต่อไปนีถ้ าได้ รับทราบถือว่าอาจทําให้ มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณได้ ตัวอย่ าง เช่ น ลูกค้ าที!มีส่วนเกี!ยวข้ องในกิจกรรมที!ผิดกฎหมาย
(เช่ น การฟอกเงิน) มีความไม่ ซ! ือสัตย์สุจริต หรือมีข้อสงสัยเกี!ยวกับการปฏิบัติท!ีไม่ ถูกต้ องในเรื!องการ
รายงานทางการเงิน เป็ นต้ น
๒๑๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพควรประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคและ
ประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกันในกรณีท!จี าํ เป็ นเพื!อขจัดหรือลดให้ อยู่ในระดับที!สามารถยอมรับได้
ตัวอย่างของมาตรการป้ องกัน รวมถึง
· จัดหาข้ อมูลความรู้ความเข้ าใจเกี!ยวกับลูกค้ า ผู้เป็ นเจ้ าของ ผู้จัดการ และบุคคลที!รับผิดชอบใน
เรื!องธรรมาภิบาลและกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้ า
· ดําเนินการให้ เกิดความมั!นใจว่า ลูกค้ ามีภาระหน้ าที!ท!จี ะต้ องปรับปรุงในเรื!องการปฏิบัติเกี!ยวกับ
ธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน
๒๑๐.๔ ในกรณีท!ีพ บว่ าไม่ สามารถลดปั ญ หาและอุป สรรคให้ อ ยู่ ใ นระดั บที!ยอมรั บ ได้ ผ้ ู ป ระกอบวิช าชี พบั ญชี ท!ี
ให้ บริการทางวิชาชีพควรปฏิเสธที!จะมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าดังกล่าว
๒๑๐.๕ ในการตอบรั บให้ บริ การแก่ ลูก ค้ าที!ใ ห้ บริ การอย่ างต่ อเนื!อง ให้ ผ้ ู ประกอบวิ ชาชี พ บัญชี ท!ีให้ บ ริ การทาง
วิชาชีพควรมีการสอบทานอย่างสมํ!าเสมอในเรื!องการตัดสินใจรับให้ บริการดังกล่าว
การรับให้บริการงานวิชาชีพ
๒๑๐.๖ หลักการพืนฐานของจรรยาบรรณในเรื!องความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ
กําหนดให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพมีภาระหน้ าที!ท!จี ะต้ องให้ บริการเฉพาะงานที!ตนเอง
มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนันก่อนจะตอบรับให้ บริการอย่ างใดอย่ างหนึ!ง ผู้ประกอบ
วิชาชี พบัญชี ท!ีให้ บริ การทางวิชาชี พจะต้ องตัดสินใจว่ าการตอบรั บให้ บริ การดังกล่ าวทําให้ มีปัญหาและ
อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การพื นฐานของจรรยาบรรณหรื อ ไม่ ตั วอย่ า งเช่ น พนั ก งานในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานไม่ มีหรือไม่ สามารถสรรหาความรู้ความสามารถที!จําเป็ นและเหมาะสม ในการปฏิบัติงานที!
ให้ บริ การ ในกรณีนีถือว่ าทําให้ มีปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ซึ!งมีผลกระทบต่ อ
หลักการพื นฐานของจรรยาบรรณในเรื! องการใช้ ความรู้ความสามารถทางวิชาชี พ และความระมัดระวัง
รอบคอบ
ส่วนที! ๔/๒๑

๒๑๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชีท!ีปฏิบัติงานเกี!ยวข้ องกับสาธารณะควรประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและ
อุปสรรค และประยุ ก ต์ใช้ มาตรการป้ องกัน ในกรณีท!ีจําเป็ น เพื! อ ขจัด หรื อ ลดให้ อยู่ ในระดับ ที!สามารถ
ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกัน เช่น
· การดําเนินการให้ มีความเข้ าใจอย่างเหมาะสมเกี!ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้ า ความซับซ้ อนใน
การดําเนิ น งาน ความต้ อ งการเฉพาะเรื! อ งใดเรื! อ งหนึ! ง ของงานให้ บ ริ การและวัต ถุ ประสงค์
ลักษณะและขอบเขตงานที!ต้องปฏิบัติเพื!อให้ บริการ
· การดําเนินการให้ มีความรู้เกี!ยวกับอุตสาหกรรมและประเด็นของเนือหาหลักของงานให้ บริการ
· การดําเนินการให้ มีประสบการณ์ในเรื!องกฎหมายและประมวลในเรื!องการรายงานที!มีความ
เกี!ยวข้ อง
· การมอบหมายพนักงานที!มีความรู้ความสามารถที!จาํ เป็ นต่อการปฏิบัติงานในจํานวนที!เพียงพอ
· อาศัยผู้เชี!ยวชาญในกรณีท!มี ีความจําเป็ น
· การกําหนดกรอบเวลาที!มีความเป็ นไปได้ ในการปฏิบัติงานที!ให้ บริการ
· การดําเนินการให้ สอดคล้ องกับนโยบายการควบคุมคุณภาพและแนวปฏิบัติท!อี อกแบบเพื!อให้
เกิดหลักประกันที!สมเหตุสมผลว่า การรับงานให้ บริการในเรื!องนันได้ กระทําต่อเมื!อสามารถที!จะ
ปฏิบัติงานด้ วยความรู้ความสามารถเท่านัน
๒๑๐.๘ เมื! อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท!ีใ ห้ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ มี ค วามประสงค์ จ ะอาศั ย คํา แนะนํา หรื อ งานของ
ผู้เชี!ยวชาญ จะต้ องมีการตัดสินใจว่ าการใช้ วิธีการดังกล่ าวมีหลักประกันเกี!ยวกับผลงานที!นาํ มาใช้ หรือไม่
ปั จจัยที!จาํ เป็ นต้ องนํามาพิจารณาเรื!องนีประกอบด้ วย ชื!อเสียง ความชํานาญ ทรัพยากรที!มีอยู่ มาตรฐาน
ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณที!ต้องประยุกต์ใช้ โดยข้ อมูลที!เกี!ยวข้ องกับปั จจัยดังกล่ าวสามารถหาได้ จาก
การติดต่อกับผู้เชี!ยวชาญดังกล่าวที!เคยมีมาก่อน หรือการขอคําปรึกษาจากบุคคลอื!น
การเปลี!ยนแปลงการแต่งตั"งผูใ้ ห้บริการวิชาชีพ
๒๑๐.๙ เมื!อได้ รับการร้ องขอให้ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ีให้ บริการทางวิชาชีพแทนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท!ี
ให้ บริการทางวิชาชีพรายอื!น หรือในระหว่ างพิจารณาเสนอตนเพื!อให้ บริ การทางวิชาชีพแก่ ลูกค้ า ซึ!งใน
ปั จจุ บันมีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพรายอื!นเป็ นผู้ให้ บริการอยู่แล้ ว ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพจะต้ องตัดสินใจว่ามีเหตุผลทางวิชาชีพหรือเหตุผลอื!นใดที!ทาํ ให้ ไม่ควรตอบรับ
การให้ บริการวิชาชีพ เช่ น มีสถานการณ์ท!ที าํ ให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพืนฐาน
ของจรรยาบรรณที!ไม่สามารถขจัดหรือลดให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ โดยการประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกัน
หรือไม่ ตัวอย่าง เช่น ปัญหาและอุปสรรคที!อาจมีผลกระทบต่อการใช้ ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและ
ความระมัดระวังรอบคอบอาจเกิดขึนในกรณีท!ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพมีการตอบรับ
งานก่อนรับรู้ความเป็ นจริงที!มีอยู่ทงหมด
ั
๒๑๐.๑๐ ในการประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคที!เกี!ยวข้ องกับการเปลี!ยนแปลงผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ท!ใี ห้ บริ การทางวิชาชี พ จําเป็ นต้ องพิ จารณาถึงลักษณะงานบริการนัน ในกรณีดังกล่ าวนีทําให้ อาจ
จําเป็ นต้ องมีก ารติดต่ อโดยตรงกับผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ท!ีให้ บริ การทางวิชาชี พในปั จ จุ บันของลูกค้ า
เพื!อให้ ได้ ข้อมูลที!เป็ นจริง และสถานการณ์ท!เี กี!ยวข้ องกับการเสนอให้ มีการเปลี!ยนแปลงผู้ประกอบวิชาชีพ
บั ญ ชี ท!ีใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เพื! อ ตั ด สิน ใจว่ า การตอบรั บ ให้ บริ ก ารดั ง กล่ าวมี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม่
ตั ว อย่ าง สถานการณ์ท!ีอ าจทํา ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิน ตอบรั บ งานของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท!ี
ส่วนที! ๔/๒๒

ให้ บริการทางวิชาชีพ เช่ น เหตุผลที!แสดงเกี!ยวกับการเปลี!ยนแปลงอาจไม่ได้ สะท้ อนความเป็ นจริงทังหมด
และมีความไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้ า เป็ นต้ น
๒๑๐.๑๑ การใช้ มาตรการป้ องกันในกรณีท!ีจาํ เป็ น เพื!อขจัดและลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
ประกอบด้ วยตัวอย่างดังต่อไปนี
· ในการตอบคําร้ องขอให้ เสนอตนเพื!อรับให้ บริการ ควรที!จะระบุในข้ อเสนอก่อนการตอบรับงาน
ว่ า จะขอติดต่ อกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปั จจุ บันของลูกค้ า เพื!อสอบถามว่ ามีเหตุผลทาง
วิชาชีพหรือเหตุผลอื!นใดหรือไม่ท!ที าํ ให้ ไม่ควรตอบรับการให้ บริการ
· สอบถามผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปั จจุ บันของลูกค้ า เกี!ยวกับข้ อมูลความจริงและสถานการณ์
ใด ๆ ซึ!งตามความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปั จจุ บันของลูกค้ า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ี
กําลัง เสนอตนเพื! อพิ จารณารั บ งาน พึ งจะต้ อ งตระหนัก ก่ อนที!จ ะตั ด สิน ใจว่ าจะตอบรั บงาน
หรือไม่
· จัดหาข้ อมูลที!จาํ เป็ นจากแหล่งอื!น ๆ
ในกรณีท!ไี ม่สามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ จากการประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกัน
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท!ใี ห้ บริการทางวิชาชี พควรปฏิเสธที!จะให้ บริการดังกล่ าว เว้ นแต่ ในกรณีท!ีได้ รับ
ข้ อมูลความเป็ นจริงที!จาํ เป็ น จากวิธกี ารอื!น ๆ จนเป็ นที!พอใจ
๒๑๐.๑๒ ในกรณีท!ีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพได้ รับการร้ องขอจากลูกค้ าให้ ปฏิบัติงานในส่วนที!
เป็ นการเสริมหรือเพิ! มเติมจากงานที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีของลูกค้ าดังกล่ าวให้ บริการ ในสถานการณ์
ดั ง กล่ าวนี อาจทํา ให้ เกิด ปั ญ หาและอุ ป สรรคที!มี ผ ลกระทบต่ อ หลั ก การพื นฐานในเรื! อ งการใช้ ค วามรู้
ความสามารถและความระมัดระวังรอบคอบได้ ตัวอย่าง เช่ น ในกรณีท!มี ีการรับให้ บริการโดยขาดข้ อมูลที!
ครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพควรประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหา
และอุปสรรคและประยุกต์ใช้ ม าตรการป้ องกันในกรณีท!ีจาํ เป็ นเพื!อขจัดหรือลดให้ อยู่ในระดับที!สามารถ
ยอมรับได้ ตัวอย่ างของมาตรการป้ องกัน เช่ น การแจ้ งให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีในปั จจุ บันของลูกค้ าได้
ทราบถึงงานที!ตนได้ รับเสนอ ซึ!งการปฏิบัติดังกล่ าวจะทําให้ ผ้ ูประกอบวิชาชี พบัญชีในปั จจุ บันของลูกค้ า
ดังกล่ าวมีโอกาสให้ ข้อมูลที!เกี!ยวข้ อง ซึ!งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจาํ เป็ นต้ องทราบเพื!อให้ การปฏิบัติงานที!
ได้ รับให้ เสนอเป็ นไปอย่างเหมาะสม
๒๑๐.๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้ ามีความรับผิดชอบที!จะต้ องรักษาความลับของลูกค้ า อย่างไรก็ดี
การพิจารณาว่าจะได้ รับอนุญาตหรือจําเป็ นต้ องให้ ข้อมูลเกี!ยวกับกิจการของลูกค้ าแก่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี
ที!ได้ รับเสนอให้ เป็ นผู้บริการทางวิชาชีพหรือไม่ ขึนอยู่กบั ลักษณะของงานให้ บริการและข้ อพิจารณาอื!นดังนี
ก. ได้ รับอนุญาตจากลูกค้ าในเรื!องดังกล่าวหรือไม่
ข. มีกฎหมายหรือประมวลจรรยาบรรณที!เกี!ยวข้ องกับการติดต่อและเปิ ดเผยให้ ทาํ ได้ ซึ!งอาจมี
ความแตกต่างกันไปตามขอบเขตอํานาจของศาลและกฎหมาย
สําหรับสถานการณ์ใดบ้ างที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีจาํ เป็ นหรืออาจจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที!เป็ นความลับ
หรือการเปิ ดเผยจะถือว่าเหมาะสมหรือไม่ ได้ อธิบายไว้ ในหมวด ๑๔๐ ของ ส่วน ก. ของประมวลจรรยาบรรณนีแล้ ว
๒๑๐.๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพมีความจําเป็ นต้ องได้ รับอนุญาตจากลูกค้ า ซึ!งนิยมทําเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ก่อนการติดต่อกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้ า เมื!อได้ รับอนุญาตจากลูกค้ าแล้ ว
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปั จจุ บันของลูกค้ าจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับอื!นที!เกี!ยวข้ องกับการ
ส่วนที! ๔/๒๓

ร้ องขอข้ อมู ล ผู้ ประกอบวิชาชี พบั ญชี ในปั จจุ บันของลูกค้ าจะต้ องให้ ข้ อมู ลด้ วยความซื! อสัตย์สุจริ ต ไม่
คลุมเครือ อย่ างไรก็ดีในกรณีท!ีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท!ไี ด้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริการวิชาชีพไม่ สามารถ
ติดต่อกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพในปั จจุ บันของลูกค้ า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ไี ด้ รับ
เสนอให้ เป็ นผู้ บริ การวิชาชี พจะต้ องดําเนินตามขันตอนอย่ างมีเหตุผล เพื!อทําให้ ตนได้ รับข้ อมูลเกี!ยวกับ
ปั ญหาและอุปสรรคที!มีความเป็ นไปได้ ด้วยวิธีการอื!นๆ เช่ น การสอบถามจากบุ คคลที!สาม หรื อทําการ
สืบสวนข้ อมูลภูมิหลังของผู้บริหารระดับสูงของกิจการ หรือสอบถามจากบุคคลที!ทาํ หน้ าที!ในเรื!องธรรมาภิ
บาลของลูกค้ า เป็ นต้ น

ส่วนที! ๔/๒๔

หมวด ๒๒๐
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
๒๒๐.๑ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท!ีใ ห้ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ ควรดํา เนิ น ตามขั นตอนอย่ า งมี เ หตุ ผ ลในการระบุ ถึ ง
สถานการณ์ท!ที าํ ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เนื!องจากสถานการณ์ดังกล่ าวทําให้ เกิดปั ญหาและ
อุ ป สรรคในการปฏิบั ติ ต ามหลัก การพื นฐานของจรรยาบรรณในประเด็น ต่ าง ๆ ได้ เช่ น ปั ญหาและ
อุปสรรคที!มีผลกระทบต่อหลักการพืนฐานในเรื!องความเที!ยงธรรมเกิดขึนในกรณีท!ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี
ที!ให้ บริการทางวิชาชีพมีการแข่งขันโดยตรงกับลูกค้ าของตนเอง หรือมีการทํากิจการร่ วมค้ าหรือกระทําการ
ที!มีลักษณะคล้ ายคลึงกับกิจการร่ วมค้ ากับบุคคลที!เป็ นคู่แข่งรายสําคัญของลูกค้ า ปั ญหาและอุปสรรคที!มี
ผลกระทบต่ อหลักการพืนฐานในเรื!องความเที!ยงธรรมและการรักษาความลับอาจเกิดขึนเมื!อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพให้ บริการแก่ลูกค้ าโดยลูกค้ าแต่ละรายมีผลประโยชน์ท!ขี ัดแย้ งกัน หรือ
ลูกค้ าที!ให้ บริการนันต่างมีความขัดแย้ งซึ!งกันและกันในเรื!องหรือรายการอย่างใดอย่างหนึ!งที!เป็ นปัญหา
๒๒๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพต้ องประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคที!เกิด
จากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และประยุ กต์ใช้ มาตรการป้ องกันในกรณีท!ีจําเป็ น เพื! อขจัดหรื อลด
ปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ ในระดับที!ยอมรั บได้ ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ บัญชี ท!ีให้ บริ การทางวิชาชี พจะต้ อ ง
ประเมินถึงความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ในทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์
กับลูกค้ าและบุคคลที!สาม ก่อนตอบรับการให้ บริการวิชาชีพ หรือคงไว้ ซ!ึงความสัมพันธ์ท!ตี ่อเนื!องกับลูกค้ า
หรือมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าเฉพาะงานใดงานหนึ!ง
๒๒๐.๓ ในการประยุ กต์ใช้ มาตรการป้ องกัน เมื!อมี ปัญหาและอุ ปสรรคที!เกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จําเป็ นต้ องพิ จารณาถึงสถานการณ์ท!ีทาํ ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มาตรการป้ องกันดังกล่ าว
ประกอบด้ วย
ก. การแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบถึงผลประโยชน์ในทางธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงานบัญชีท!อี าจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับลูกค้ า และขอความยินยอมจากลูกค้ าในการดําเนินธุรกิจ
และกิจกรรมดังกล่าว
ข. การแจ้ งให้ บุ คคลทุ กฝ่ ายที!เกี!ยวข้ องที!ผ้ ู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท!ีใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ พึ ง ทราบ
เกี!ยวกับการให้ บริ การทางวิชาชี พแก่ ลูกค้ าจํานวนสองรายหรื อมากกว่ าสองรายขึนไปเฉพาะที!
เกี!ยวข้ องกับเนือหาของงาน ซึ!งมีผลประโยชน์ท!มี ีความขัดแย้ งกัน รวมถึงการขอความยินยอมจาก
ลูกค้ าในการให้ บริการดังกล่าว
ค. การแจ้ งให้ ลูกค้ าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพได้ ทราบว่าตนไม่ ได้ ให้ บริการ
ต่อลูกค้ ารายใดรายหนึ!งเป็ นกรณีพิเศษในบริการวิชาชีพที!ตนเองเสนอ (เช่ น การให้ บริการโดย
เน้ นในบางกลุ่มของตลาดสินค้ าหรือบริ การมากเป็ นพิเศษในเรื! องใดเรื! องหนึ!ง) รวมถึงการขอ
ความยินยอมจากลูกค้ าในการให้ บริการดังกล่าว
๒๒๐.๔ มาตรการป้ องกันนอกจากที!กล่ าวมาแล้ ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ีให้ บริการทางวิชาชีพควรตัดสินใจว่ า
จําเป็ นต้ องประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกันอื!น อย่างใดอย่างหนึ!งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี
ก. การแยกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ บริการลูกค้ าแต่ละรายออกจากกัน
ข. การกําหนดวิธปี ฏิบัติเพื!อป้ องกันการเข้ าถึงข้ อมูล (ตัวอย่างเช่น การแยกสถานที!ทาํ งานของกลุ่ม
ส่วนที! ๔/๒๕

ผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติในการรักษาความลับและการเก็บแฟ้ มข้ อมูลของลูกค้ า)
ค. การจัดทําแนวปฏิบัติท!ชี ัดเจนสําหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในประเด็นเกี!ยวกับความปลอดภัยของข้ อมูล
และการรักษาความลับ
ง. การให้ พนักงานและผู้เป็ นหุ้นส่วนของสํานักงานบัญชีลงนามทําสัญญาในเรื!องการรักษาความลับ
จ. การสอบทานการประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกันอย่างสมํ!าเสมอ โดยบุคลากรที!มีอาวุโสในสํานักงานที!
ไม่มีส่วนร่วมกับการให้ บริการลูกค้ าที!เกี!ยวข้ อง
๒๒๐.๕ เมื!อมีปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึ!งมีผลกระทบต่ อหลักการพืนฐานใน
เรื!องความเที!ยงธรรม การรักษาความลับหรือพฤติกรรมทางวิชาชีพ โดยปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าวไม่
สามารถขจั ด หรื อ ลดให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที!ยอมรั บได้ แ ม้ ว่ าจะได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ มาตรการป้ องกัน แล้ วก็ต าม ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพไม่ควรรับงานให้ บริการ หรือควรถอนตัวจากงานให้ บริการงาน
ใดงานหนึ!งนันหรือรวมถึงงานอื!น ๆ ที!เกี!ยวข้ อง
๒๒๐.๖ ในกรณีท!ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพได้ ขอความยินยอมจากลูกค้ าในการทําหน้ าที!แทน
บุคคลอื!น (ซึ!งอาจเป็ นลูกค้ าอยู่แล้ วหรือยังไม่ได้ เป็ นลูกค้ า) ซึ!งเนือหาของงานอาจมีผลต่อความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์และได้ รับการปฏิเสธในการให้ ความยินยอมจากลูกค้ า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทาง
วิชาชีพควรยุติการปฏิบัติหน้ าที!ให้ ลูกค้ าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ!งในเรื!องที!ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นัน

ส่วนที! ๔/๒๖

หมวด ๒๓๐
การให้ความเห็นที!สองในทางวิชาชีพ
๒๓๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพอาจอยู่ในสถานการณ์ท!ไี ด้ รับการร้ องขอจากบริษัทหรือกิจการ
หรือตัวแทนของบริษัทหรือกิ จการซึ!งไม่ ได้ เป็ นลูกค้ าของตนในขณะนัน ให้ แสดงความเห็นที!สองเกี!ยวกับ
การประยุกต์ใช้ ด้านการบัญชี การสอบบัญชี การรายงานหรือมาตรฐานหรือหลักการอื!นภายใต้ สถานการณ์
หรือรายการอย่างใดอย่างหนึ!ง การให้ ความเห็นที!สองดังกล่าวทําให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณในเรื!องการใช้ ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวัง
รอบคอบ ในกรณีท!กี ารให้ ความเห็นที!สองไม่ได้ กระทําบนพืนฐานความจริงชุดเดียวกับที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพ
บัญชีในปัจจุบันของลูกค้ ามีอยู่ในขณะนัน หรือในกรณีท!กี ารให้ ความเห็นที!สองอาศัยพืนฐานของข้ อเท็จจริง
ที!ไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ ปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดขึนและความมีนัยสําคัญจากการให้ ความเห็นที!สองขึนอยู่
กับสถานการณ์ในขณะที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพได้ รับการร้ องขอและข้ อมูลความจริง
ที!มีอยู่ทงหมด
ั
รวมถึงข้ อสมมุติฐานที!เกี!ยวข้ องกับการใช้ ดุลยพินิจทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ี
ให้ บริการทางวิชาชีพ
๒๓๐.๒ เมื!อได้ รับการร้ องขอให้ แสดงความเห็นที!สอง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพควรประเมิน
ความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคที!อาจเกิดขึน และถ้ าจําเป็ นควรประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกันใน
การขจัดหรือลดความสาระสําคัญให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันรวมถึง การขอ
อนุญาตจากลูกค้ าในการติดต่อผู้ให้ บริการวิชาชีพบัญชีในปั จจุ บันของลูกค้ า การอธิบายถึงข้ อจํากัดในการ
ติดต่อกับลูกค้ าที!มีผลต่อการให้ ความเห็น และการให้ สาํ เนาความเห็นของตนไปยังผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในปัจจุบันของลูกค้ า
๒๓๐.๓ ในกรณีท!ีบ ริ ษัท หรื อ กิจ การที!ร้ อ งขอการแสดงความเห็น ที!สองไม่ อนุ ญ าตให้ ผ้ ู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท!ี
ให้ บริการทางวิชาชีพติดต่ อกับผู้ให้ บริการวิชาชีพในปั จจุ บันของลูกค้ า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการ
ทางวิชาชี พต้ องพิจารณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ทังหมดที!อยู่ว่ามีความสมควรที!จะแสดงความเห็นที!สอง
ตามที!ได้ รับร้ องการร้ องขอหรือไม่

ส่วนที! ๔/๒๗

หมวด ๒๔๐
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื!น
๒๔๐.๑ ในการเจรจาเพื!อให้ บริการสอบบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพอาจเสนอค่ าธรรมเนียม
ตามที!ตนพิ จารณาว่ ามี ความเหมาะสม อย่ างไรก็ดี การเสนอค่ าธรรมเนี ยมของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท!ี
ให้ บริการทางวิชาชีพที!ต!าํ กว่าค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพรายอื!นนันไม่
ถือว่ าขัดต่ อจรรยาบรรณของวิชาชีพ แต่ในกรณีดังกล่าวนีอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม
หลักการพืนฐานของจรรยาบรรณได้ ตัวอย่ าง เช่ น อาจทําให้ มีปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วน
ตน ซึ!งมี ผลต่ อหลักการพื นฐานในเรื! องการใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิชาชี พบั ญชี และความระมั ดระวัง
รอบคอบได้ โดยเฉพาะในกรณีท!คี ่าธรรมเนียมที!เสนอไปนันมีจาํ นวนที!ต! าํ มากจนยากที!จะปฏิบัติทางวิชาชีพให้
เป็ นไปตามเทคนิคและมาตรฐานทางวิชาชีพที!ต้องนํามาประยุกต์ใช้ จากจํานวนค่าธรรมเนียมที!ได้ เสนอนัน
๒๔๐.๒ การเกิดปั ญหาและอุปสรรคแลความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคขึนอยู่กับปั จจัยต่าง ๆ เช่ น ระดับ
ของค่าธรรมเนียมที!ได้ เสนอ และการให้ บริการที!เกี!ยวข้ องกับค่ าธรรมเนียมที!ได้ เสนอ ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพต้ องประเมินถึงความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคต่ าง ๆ ที!อาจเกิดขึน
และประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกันในกรณีพิจารณาเห็นว่ ามีความจําเป็ น เพื! อจะได้ ขจัดหรือลดปั ญหาและ
อุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ต่อไปนีเป็ นตัวอย่างของมาตรการป้ องกัน ซึ!งประกอบด้ วย
· การให้ ลูกค้ าได้ ตระหนักถึงเงื!อนไขของงานบริการ โดยเฉพาะอย่ างยิ!งหลักเกณฑ์ท!ีใช้ ในการ
เสนอค่าธรรมเนียม และบริการที!ครอบคลุมจากค่าธรรมเนียมที!ได้ เสนอ
· การมอบหมายให้ บุคลากรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ีให้ บริการทางวิชาชีพที!มีคุณสมบัติ
เพียงพอและมีเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
๒๔๐.๓ การเสนอค่ าธรรมเนียมวิชาชีพในลักษณะที!ค่าธรรมเนียมดังกล่ าวขึนอยู่ กับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ!ง สําหรับงาน
บริการที!ไม่ ได้ ให้ ความเชื!อมั!น ในปั จจุ บันได้ มีการนํามาใช้ อย่ างแพร่ หลาย อย่ างไรก็ดี วิธีการดังกล่ าวในบาง
สถานการณ์อาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณได้ เนื!องจาก
ทําให้ มีปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ที!มีผลกระทบต่อหลักการพืนฐานในเรื!องความเที!ยง
ธรรม โดยที!มาและความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึนอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ ประกอบด้ วย
· ลักษณะของงานให้ บริการ
· ช่วงของค่าธรรมเนียมที!มีความเป็ นไปได้
· หลักเกณฑ์ท!ใี ช้ ในการพิจารณาค่าธรรมเนียม
· การสอบทานในผลลัพธ์หรือผลของรายการโดยบุคคลที!สามที!มีความเป็ นอิสระมีหรือไม่
๒๔๐.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพควรประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที!เกิด จากค่ าธรรมเนี ยมและค่ าตอบแทนอื!น ในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าชี พ และในกรณีท!ีจําเป็ นประยุ ก ต์ ใ ช้
มาตรการป้ องกันในการขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าว ให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของ
มาตรการป้ องกันรวมถึงวิธกี ารดังนี
· การจั ด ทํา ข้ อ ตกลงที! เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรกั บ ลู ก ค้ า เกี! ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ท!ี ใ ช้ ใ นการคิ ด
ค่าตอบแทนในการให้ บริการ เป็ นการล่วงหน้ า
ส่วนที! ๔/๒๘

· การเปิ ดเผยให้ ผ้ ูท!ใี ช้ ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพเกี!ยวกับงานที!
ได้ ปฏิบัติและหลักเกณฑ์ท!ใี ช้ ในการคิดค่าตอบแทนการให้ บริการ
· การกําหนดนโยบายและวิธปี ฏิบัติเกี!ยวกับการควบคุมคุณภาพงานให้ บริการ
· การจัดให้ มีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพโดย
บุคคลที!สามที!มีความเป็ นอิสระ
๒๔๐.๕ ในบางสถานการณ์ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพอาจได้ รับค่าตอบแทนจากการอ้ างอิงหรือ
ค่ านายหน้ า ที!เ กี!ย วข้ อ งจากลู ก ค้ า เช่ น ในกรณี ท!ีผ้ ู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท!ีใ ห้ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ ไม่ ไ ด้
ให้ บริการบางประเภทและจากการให้ คาํ แนะนําต่อลูกค้ าปั จจุ บันของตน เกี!ยวกับการให้ บริการเฉพาะเรื!อง
โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพหรือผู้เชี!ยวชาญรายอื!น ทําให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท!ี
ให้ บริการทางวิชาชีพได้ ค่าธรรมเนียมเนื!องจากการให้ คาํ แนะนําดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการ
ทางวิชาชีพอาจได้ รับค่านายหน้ าจากบุคคลที!สาม (ตัวอย่าง เช่ น ผู้ขายอุปกรณ์ซอฟต์แวร์) ที!มีผลสืบเนื!อง
จากขายสินค้ าหรือบริการให้ แก่ลูกค้ าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพ การรับค่าตอบแทน
จากการอ้ างอิงหรือค่ านายหน้ าดังกล่ าวทําให้ มีปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ซึ!งมี
ผลกระทบต่ อ หลั ก การพื นฐานในเรื! อ งความเที!ย งธรรม ความรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าชี พ และความ
ระมัดระวังรอบคอบได้
๒๔๐.๖ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพอาจมีการจ่ายค่าตอบแทนจากการอ้ างอิงแก่ผ้ ูประกอบวิชาชีพ
บัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพรายอื!น ที!ทาํ ให้ มีลูกค้ ามาใช้ บริการของตนในขณะที!ลูกค้ าดังกล่ าวยังคงเป็ น
ลูกค้ าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพรายอื!นต่ อไปแต่ มีความต้ องการใช้ บริการที!ต้อง
อาศัยความเชี!ยวชาญพิเศษซึ!งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพรายอื!นนันไม่ได้ ให้ บริการ การ
จ่ ายค่ าตอบแทนจากการได้ รับคําอ้ างอิงทําให้ มีปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนซึ!งมี
ผลกระทบต่ อ หลั ก การพื นฐานในเรื! อ งความเที!ย งธรรม ความรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าชี พ และความ
ระมัดระวังรอบคอบได้
๒๔๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพต้ องประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคที!เกิด
จากการรับและจ่ายค่าตอบแทนจากการอ้ างอิง การประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกันในกรณีท!จี าํ เป็ นเพื!อขจัด
และลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ มาตรการป้ องกันรวมถึงวิธตี ่อไปนี
· การเปิ ดเผยให้ ลูกค้ าทราบถึงการจ่ ายค่ าตอบแทนใดๆ ที!ให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื!น
จากการให้ คาํ อ้ างอิงเกี!ยวกับงานที!ตนได้ รับ
· การเปิ ดเผยให้ ลูกค้ าทราบถึงการรับค่ าตอบแทนจากการให้ คาํ อ้ างอิงลูกค้ าต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพรายอื!น
· การจัดทําข้ อตกลงเป็ นการล่ วงหน้ ากับลูกค้ าเกี!ยวกับการรับค่ านายหน้ าที!เกี!ยวข้ องกับการ
ขายสินค้ าหรือบริการโดยบุคคลที!สามให้ แก่ลูกค้ าดังกล่าว
๒๔๐.๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพอาจมีการซือสํานักงานบัญชีทงหมดหรื
ั
อเพียงบางส่วน โดยมี
ข้ อตกลงการชําระเงินให้ แต่ ละบุคคลที!เคยเป็ นเจ้ าของสํานักงานหรื อทายาทหรื อกองมรดก ของบุคคล
ดังกล่าว การชําระเงินดังกล่าวไม่ถือว่าเป็ นการจ่ายค่านายหน้ าหรือค่าแนะนําอ้ างอิงตามความหมายในย่ อ
หน้ า ๒๔๐.๕ – ๒๔๐.๗
ส่วนที! ๔/๒๙

หมวด ๒๕๐
การนําการตลาดมาใช้ในการให้บริการวิชาชีพ
๒๕๐.๑ ปั ญหาและอุ ปสรรคในการปฏิบัติ ตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณอาจเกิด ขึนได้ เมื! อผู้ ประกอบ
วิชาชี พบัญชี ท!ีให้ บริ การทางวิชาชี พเสนอให้ บริ การวิชาชี พบัญชี แก่ ลูกค้ ารายใหม่ ด้วยการโฆษณา หรื อ
วิ ธีก ารอื!น ทางการตลาด ปั ญ หาและอุ ป สรรคที!เกิ ด ขึ นเกิด จากการมี ผ ลประโยชน์ ส่ว นตนและทําให้ มี
ผลกระทบต่อหลักการพืนฐานในเรื!องพฤติกรรมทางวิชาชีพ ซึ!งมักจะเกิดขึนเมื!อมีการนําการตลาดมาใช้
เกี!ยวกับการให้ บริการและ ผลสําเร็จของงานบริการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพใน
ลักษณะที!ทาํ ให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพไม่สามารถปฏิบัติตนตามหลักการพืนฐานใน
เรื!องพฤติกรรมทางวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
๒๕๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพไม่ควรทําให้ วิชาชีพบัญชีเสื!อมเสียชื!อเสียงอันเป็ นผลมาจาก
การนําการตลาดมาใช้ ในการให้ บริการวิชาชีพ โดยจะต้ องมีความซื!อสัตย์ จริงใจ และไม่ปฏิบัติในสิ!งต่อไปนี
ก) การแอบอ้ างให้ ข้อมูลเกี!ยวกับบริการที!ตนเสนอ คุณสมบัติของตน และประสบการณ์ของตนที!
เกินความเป็ นจริง
ข) การอ้ างอิงหรือเปรียบเทียบงานบริการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพรายอื!น
ในลักษณะดูหมิ!นเหยียดหยามหรือไม่มีหลักฐานสนับสนุน
ในกรณีท!มี ีข้อสงสัยว่าการนําเสนอด้ วยการโฆษณา และวิธที างการตลาดของตนมีความเหมาะสม
หรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพที!ให้ บริการทางวิชาชีพสอบบัญชีควรพิจารณาขอคําปรึกษาในเรื!องดังกล่าวจากองค์กรวิชาชีพที!
ตนเองเกี!ยวข้ อง

ส่วนที! ๔/๓๐

หมวด ๒๖๐
ของขวัญและของกํานัล
๒๖๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพหรือผู้ ท!ีเป็ นสมาชิกในครอบครั ว หรือสมาชิ กครอบครัวที!
ใกล้ ชิดของตนอาจได้ รับของขวัญหรือสิ!งตอบแทนจากลูกค้ าของตน การรับสิ!งของดังกล่าวอาจทําให้ เกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณได้ ตัวอย่างเช่ น ทําให้ มีปัญหาและ
อุปสรรคที!เกิดผลประโยชน์ส่วนตนและที!เกิดจากความสนิทสนมคุ้นเคย ซึ!งมีผลกระทบต่อหลักการพืนฐาน
ในเรื! องความเที!ยงธรรม หรื อทําให้ มีปั ญหาและอุปสรรคเกิดจากการถู กข่ มขู่คุก คามและทําให้ เกิดผล
กระทบต่ อหลักการพืนฐานในเรื!องความเที!ยงธรรมเมื!อมีความเป็ นไปได้ ท!กี ารรับของขวัญดังกล่าวจะถูก
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
๒๖๐.๒ ที!มาและความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพืนฐานจรรยาบรรณขึนอยู่กับ
ลักษณะ มูลค่า และความตังใจในการให้ ของขวัญและของกํานัล ในกรณีท!ขี องขวัญและของกํานัลที!มอบให้
นันสําหรับบุคคลที!สามที!มีเหตุผลและเป็ นผู้ท!รี ับรู้ข้อมูล พิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นเรื!องเล็กน้ อยและไม่มีผล
สืบเนื!อง ก็ถือได้ ว่าการรับของขวัญและของกํานัลนันเป็ นเรื!องปกติทางธุรกิจ ปราศจากการโน้ มน้ าวการ
ตัดสินใจหรือเพื!อรับรู้ข้อมูลบางประการจากผู้ให้ เมื!อเป็ นเช่ นนีสามารถสรุปได้ ว่าปั ญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณอยู่ในระดับที!ยอมรับได้
๒๖๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพควรประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณ และประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกันในกรณีท!ีจาํ เป็ นเพื!อขจัด
และลดปั ญหาและอุ ปสรรคให้ อ ยู่ ในระดับที!ยอมรั บ ได้ ในกรณีท!ีพบว่ าไม่ สามารถขจัดหรื อปั ญ หาและ
อุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ จากการประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ี
ให้ บริการทางวิชาชีพไม่ควรรับของขวัญและของกํานัลดังกล่าว

ส่วนที! ๔/๓๑

หมวด ๒๗๐
การดู แลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
๒๗๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริ การทางวิชาชีพไม่ ควรทําหน้ าที!เป็ นผู้ดูแลรั กษาเงินและทรั พย์สินอื!นของ
ลูกค้ า ยกเว้ นในกรณีท!มี ีกฎหมายอนุ ญาตให้ กระทําได้ แต่ กจ็ ะต้ องปฏิบัติให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตาม
หน้ าที!เพิ!มเติมอื!นตามที!กฎหมายกําหนด
๒๗๐.๒ การถือครองทรัพย์สินของลูกค้ าทําให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่ อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทาง
วิชาชีพในการปฏิบัติตามหลักการพืนฐานจรรยาบรรณได้ ตัวอย่ างเช่ น ทําให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคจาก
ผลประโยชน์ส่วนตน ซึ!งก่อให้ เกิดผลกระทบต่อหลักการพืนฐานในเรื!องพฤติกรรมทางวิชาชีพและความ
เที!ยงธรรม เป็ นต้ น ดังนัน เมื!อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท!ีให้ บริ การทางวิชาชี พทําหน้ าที!เป็ นผู้ดูแลรั กษา
ทรัพย์สนิ อื!นของลูกค้ า ควรปฏิบัติดังนี
ก. แยกทรัพย์สนิ ที!ตนดูแลรักษาออกจากทรัพย์สนิ ของตนเองหรือของสํานักงานบัญชี
ข. การนําทรัพย์สนิ ที!ดูแลรักษาไปใช้ ให้ กระทําได้ ตามวัตถุประสงค์ท!กี าํ หนดไว้ เท่านัน
ค. ตลอดเวลาที!ทาํ หน้ าที!จ ะต้ อ งรั บ ผิด ชอบต่ อ ทรั พ ย์สิน รายได้ เงิ น ปั น ผลและกําไรที!เกิด จาก
ทรัพย์สนิ ตลอดจนบุคคลที!มีกรรมสิทธิ#ในทรัพย์สนิ นัน
ง. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที!เกี!ยวข้ องกับการถือครองและความรับผิดชอบในทรัพย์สนิ นัน
๒๗๐.๓ ในกรณีท!ีมี ส่ ว นของงานให้ บ ริ ก ารของผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ บั ญ ชี ท!ีใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ได้ ร วมถึ ง เรื! อ งที!
เกี!ยวข้ องกับการถือครองทรัพย์สนิ ของลูกค้ า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพจะต้ องสอบถาม
ให้ เหมาะสมเกี!ยวกับแหล่งที!มาของทรัพย์สนิ และพิจารณาถึงภาระผูกพันทางกฎหมาย และข้ อบังคับต่าง ๆ
ถ้ าทรัพย์สินนันได้ มาจากกิจกรรมที!ผิดกฎหมาย เช่ น การฟอกเงิน ก็จะทําให้ เกิดปั ญหาอุปสรรคต่ อการ
ปฏิบัติตามหลักการพืนฐานจรรยาบรรณได้ ในกรณีดังกล่ าวนีผู้ประกอบวิชาชี พบัญชีท!ีให้ บริ การทาง
วิชาชีพอาจพิจารณาขอคําปรึกษาทางกฎหมาย

ส่วนที! ๔/๓๒

หมวด ๒๘๐
ความเที!ยงธรรมสําหรับบริการทุกประเภท
๒๘๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพควรตัดสินใจในระหว่างการให้ บริการทางวิชาชีพว่ามีปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพืนฐานของจรรยาบรรณทางวิชาชีพในเรื!องความเที!ยงธรรม อัน
เป็ นผลมาจากการมีผลประโยชน์หรือมีความสัมพันธ์กับลู กค้ า กรรมการ เจ้ าหน้ าที!หรือลูกจ้ างของลูกค้ า
หรื อ ไม่ ตั ว อย่ า ง เช่ น ความสนิ ท สนมคุ้ น เคยซึ! ง เป็ นผลมาจากการเป็ นสมาชิ ก ในครอบครั ว หรื อ
ความสัมพันธ์ท!ใี กล้ ชิดในทางส่วนตัวหรือทางธุรกิจ ทําให้ มีผลกระทบต่ อหลักการพืนฐานในเรื!องความ
เที!ยงธรรมได้
๒๘๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพที!ให้ บริการความเชื!อมั!น ควรมีความเป็ นอิสระจากลูกค้ าที!
ให้ บริการความเชื!อมั!น ซึ!งรวมถึงความเป็ นอิสระทางด้ านจิตใจและในเชิงประจักษ์ เพื!อผู้ประกอบวิชาชีพ
บั ญ ชี ท!ีใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ จะสามารถให้ ข้ อ สรุ ป และแสดงให้ ผ้ ู อ! ืน เห็น ว่ าตนให้ ข้ อ สรุ ป ต่ างๆ โดย
ปราศจากความลําเอียง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือภายใต้ อิทธิพลของบุคคลอื!น สําหรับแนวทาง
ปฏิบัติในเรื!องความเป็ นอิสระเมื!อให้ บริการให้ ความเชื!อมั!นได้ อธิบายไว้ ในหมวด ๒๙๐ และ ๒๙๑ ของ
ประมวลจรรยาบรรณนี
๒๘๐.๓ การเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพืนฐานเรื!องความเที!ยงธรรมในการให้ บริการวิชาชีพ
บัญชีขึนอยู่กับสถานการณ์ของงานให้ บริการและลักษณะของงานที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทาง
วิชาชีพให้ บริการ
๒๘๐.๔ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ท!ีใ ห้ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ ต้ องประเมิ นความมี นั ยสําคั ญของปั ญหาและอุ ปสรรคและ
ประยุกต์ใช้ มาตรการป้ องกันในกรณีจาํ เป็ น เพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับ
ได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกัน เช่น
· การถอนตัวจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ บริการ
· การให้ คาํ ปรึกษาเกี!ยวกับวิธกี ารที!เหมาะสม
· การยกเลิกความสัมพันธ์ด้านการเงินและธุรกิจที!ทาํ ให้ เกิดปัญหาและอุปสรรค
· การหารือประเด็นปัญหากับผู้บริหารในระดับที!สงู กว่าตนในสํานักงานบัญชีท!ตี นสังกัด
· การหารือประเด็นปัญหากับผู้มีหน้ าที!เกี!ยวข้ องกับเรื!องธรรมาภิบาลของลูกค้ า
ถ้ ามาตรการป้ องกันข้ างต้ นไม่สามารถขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพควรปฏิเสธและยุติการให้ บริการดังกล่าว

ส่วนที! ๔/๓๓

หมวด ๒๙๐
ความเป็ นอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทานงบการเงิน
๒๙๐.๑ เนือหาในหมวดนีกล่าวถึงข้ อกําหนดด้ านความเป็ นอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทานงบการเงิน
ซึ!งเป็ นงานให้ ความเชื!อมั!นที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพจะแสดงข้ อสรุปต่ องบการเงิน
งานดังกล่าวประกอบด้ วย งานสอบบัญชีและงานสอบทานงบการเงินเพื!อรายงานต่องบการเงินที!สมบูรณ์ชุด
หนึ! ง และงบการเงิ น งบใดงบหนึ! ง ข้ อ กําหนดด้ านความเป็ นอิสระสําหรั บ งานให้ ค วามเชื! อ มั! น ซึ! ง ไม่ ใ ช่
งานสอบบัญชีหรืองานสอบทานงบการเงินได้ กล่าวไว้ หมวด ๒๙๑
๒๙๐.๒ ในบางสถานการณ์ท!ีเกี!ยวข้ อ งกับ งานสอบบัญ ชี ซ!ึงรายงานการสอบบัญชี มี ข้อจํากัดในการนําไปใช้ และ
เผยแพร่ รวมถึ ง กรณี ซ!ึ ง เป็ นไปตามเงื! อ นไขที!ก ํา หนด ข้ อ กําหนดด้ านความเป็ นอิสระในหมวดนี อาจ
เปลี!ยนแปลงไปตามที!กาํ หนดในย่ อหน้ าที! ๒๙๐.๕๐๐ ถึง ๒๙๐.๕๑๔ การเปลี!ยนแปลงในข้ อกําหนด
ดังกล่ าวไม่ ให้ นาํ ไปใช้ ในกรณีของการสอบบัญชีของงบการเงินซึ!งเป็ นไปตามประมวลของกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับ
๒๙๐.๓ ในหมวดนีได้ ให้ ความหมายของคําต่อไปนีคือ
(ก) “การสอบบัญชี” “กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ” “งานสอบบัญชี ” “ลูกค้ างานสอบบัญชี ” และ
“รายงานการสอบบัญชี” รวมถึง “งานสอบทาน” “กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบทาน” “งานสอบทานงบ
การเงิน” “ลูกค้ างานสอบทาน” และ “รายงานการสอบทาน” และ
(ข) “สํานักงาน” รวมถึง “สํานักงานเครือข่าย” เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื!น
แนวทางของกรอบแนวคิดในเรื!องความเป็ นอิสระ
๒๙๐.๔ ในกรณีของงานสอบบัญชีซ!งึ เกี!ยวข้ องกับผลประโยชน์ของสาธารณะ สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
สํา นั ก งานและสํานั ก งานเครื อ ข่ า ยต้ อ งดํา รงความเป็ นอิส ระจากลู ก ค้ า งานสอบบั ญชี ภ ายใต้ ประมวล
จรรยาบรรณนี
๒๙๐.๕ วัตถุประสงค์ของหมวดนีคือ เพื!อเป็ นแนวทางสําหรับสํานักงานและสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
ในการถือปฏิบัติตามแนวทางของกรอบแนวคิดตามที!จะอธิบายต่อไปเพื!อให้ บรรลุผลและคงไว้ ซ!งึ ความเป็ น
อิสระ
๒๙๐.๖ ความเป็ นอิสระ ประกอบด้ วย
(ก) ความเป็ นอิสระด้ านจิตใจ (Independence of mind)
ภาวะทางจิตใจซึ!งกล้ าที!จะแสดงความเห็น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ อทิ ธิพลใดๆ ซึ!งมีผลกระทบต่อการใช้
วิจารณญาณเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ความเป็ นอิสระด้ านจิตใจนีจะส่งผลให้ บุคคลใดๆ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ด้วยความซื!อสัตย์สจุ ริต ความเที!ยงธรรมและสามารถใช้ ความสงสัยเยี!ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพได้
(ข) ความเป็ นอิสระอันเป็ นที!ประจักษ์ (Independence of Appearance)
การหลีกเลี!ยงข้ อเท็จจริงและการตกอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ที!มีนัยสําคัญซึ!งอาจทําให้ บุคคลที!สาม
ซึ!งได้ ใช้ วิจารณญาณเยี!ยงวิญ$ูชนและได้ รับทราบข้ อเท็จจริงต่างๆ และสถานการณ์ดังกล่าวแล้ ว
อาจเชื!อได้ ว่า สํานักงานหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีขาดความซื!อสัตย์สจุ ริต ความ
เที!ยงธรรมหรือขาดการใช้ วิจารณญาณเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ส่วนที! ๔/๓๔

๒๙๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องนําแนวทางของกรอบแนวคิดไปใช้ ในเรื!องต่อไปนี
(ก) การระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ
(ข) การประเมินความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคที!ได้ ระบุไว้ และ
(ค) การใช้ มาตรการป้ องกันเมื!อจําเป็ นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
ในกรณีท!ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นว่าไม่มีมาตรการป้ องกันใดๆ ที!เหมาะสมหรือไม่สามารถนํามาตรการ
ป้ องกันที!มีอยู่มาใช้ เพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ต้ องขจัดสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ท!กี ่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรค หรือลด หรือยุติงานสอบบัญชีนัน
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิดนี
๒๙๐.๘ ในสถานการณ์ท!แี ตกต่ างกันหรือหลายๆ สถานการณ์รวมกันอาจมีความเกี!ยวข้ องในการประเมินปั ญหาและ
อุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ ดังนัน จึงเป็ นไปไม่ ได้ ท!จี ะกําหนดสถานการณ์ทุกสถานการณ์ท!ีก่อให้ เกิดปั ญหา
และอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระและการระบุ ถึงมาตรการที!เหมาะสม ดังนัน ประมวลจรรยาบรรณนีจึงได้
กําหนดกรอบแนวคิดซึ!งกําหนดให้ สาํ นักงานและสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีต้องระบุและประเมิน
ปั ญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระดังกล่ าว แนวทางของกรอบแนวคิดจะช่ วยผู้ ประกอบวิ ชาชี พบัญชี
ในทางปฏิบัติในการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของจรรยาบรรณนี ซึ!งทําให้ เหมาะสําหรับความหลากหลายใน
สถานการณ์ต่างๆ อันก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระและป้ องกันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจาก
การสรุปว่า สถานการณ์ท!เี กิดขึนไม่กระทบต่อความเป็ นอิสระหากไม่มีข้อห้ ามที!ชัดเจนเท่านัน
๒๙๐.๙ ตังแต่ ย่อหน้ าที! ๒๙๐.๑๐๐ เป็ นต้ นไป จะอธิบายถึงวิธีการในการนําแนวทางของกรอบแนวคิดในเรื! อง
ความเป็ นอิสระไปถือปฏิบัติ ย่อหน้ าดังกล่าวไม่ได้ กล่าวถึงสถานการณ์ทุกสถานการณ์และความสัมพันธ์ทุก
ความสัมพันธ์ท!กี ่อให้ เกิดหรืออาจก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระได้
๒๙๐.๑๐ ในการตัดสินใจว่าจะรับงานสอบบัญชีหรือยังคงรับงานสอบบัญชีต่อไปหรือไม่ หรือในการตัดสินใจว่าจะให้
บุคคลใดเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือไม่ สํานักงานต้ องระบุและประเมิน ปั ญหา
และอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ ถ้ าปัญหาและอุปสรรคไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ และในการตัดสินใจว่าจะ
รับงานสอบบัญชีหรือไม่ หรือจะให้ บุคคลใดเข้ าร่วมในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือไม่นนั สํานักงานต้ อง
พิจารณาว่า มีมาตรการป้ องกันใดหรือไม่ท!จี ะช่ วยขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับ
ได้ หากเป็ นการตัดสินใจว่ าจะยังคงรับงานสอบบัญชีต่อไปหรือไม่ สํานักงานต้ องพิจารณาว่ า มาตรการ
ป้ องกันที!มีอยู่ยังคงมีประสิทธิผลในการขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ หรือไม่
หรือจําเป็ นต้ องใช้ มาตรการป้ องกันอื!นๆ หรือไม่ หรือจําเป็ นต้ องยุติการรับงานสอบบัญชีหรือไม่ เมื!อใดก็
ตามที!สาํ นักงานได้ รับข้ อมูลใหม่เกี!ยวกับปั ญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระในระหว่างการรับงาน สํานักงาน
ต้ องประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าวตามที!กาํ หนดในแนวทางของกรอบแนวคิด
๒๙๐.๑๑ เนือหาในหมวดนีเกี!ยวข้ องกับความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ ในการประเมิน
ความมี นั ยสําคั ญ ของปั ญ หาและอุ ป สรรคดั ง กล่ าวต้ อ งพิ จ ารณาทังปั จ จั ยเชิ ง คุ ณภาพและเชิ ง ปริ ม าณ
ประกอบกัน
๒๙๐.๑๒ เนือหาส่วนใหญ่ ในหมวดนีไม่ ได้ กาํ หนดความรับผิดชอบเฉพาะของแต่ ละบุคคลในสํานักงานสําหรับการ
ดําเนิ น การที!เ กี!ยวข้ อ งกับ ความเป็ นอิสระ เนื! อ งจากความรั บ ผิ ด ชอบอาจแตกต่ า งกัน ขึ นอยู่ กับ ขนาด
โครงสร้ างและการจัดองค์ก รของสํานั กงาน มาตรฐานการควบคุ ม คุ ณภาพระหว่ างประเทศกําหนดให้
สํานักงานจัดทํานโยบายและกระบวนการการทํางานที!ออกแบบเพื!อให้ เกิดความเชื!อมั!นอย่างสมเหตุสมผล
ส่วนที! ๔/๓๕

ว่ า มีก ารคงไว้ ซ!ึง ความเป็ นอิสระตามที!ก ําหนดโดยข้ อ กําหนดของจรรยาบรรณที!เกี!ยวข้ อ ง นอกจากนี
มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่ างประเทศได้ กาํ หนดให้ ห้ ุ นส่วนผู้รับผิดชอบในงานให้ ข้อสรุปเกี!ยวกับการ
ปฏิบัติตามประมวลในเรื!องความเป็ นอิสระที!ได้ นาํ มาปฏิบัติในการรับงาน
เครือข่ายและสํานักงานเครือข่าย
๒๙๐.๑๓ ในกรณีท!ีสาํ นักงานมีลักษณะเป็ นสํานักงานเครื อข่ าย สํานักงานต้ องเป็ นอิสระจากลูกค้ างานสอบบัญชีของ
สํานักงานอื!นๆ ภายในเครือข่ายด้ วย (เว้ นแต่จะกําหนดเป็ นอย่ างอื!นไว้ ในประมวลจรรยาบรรณนี) ประมวล
จรรยาบรรณในเรื!องความเป็ นอิสระในหมวดนีที!ใช้ กับสํานักงานเครื อข่ าย ให้ นาํ ไปใช้ กับกิจการใดๆ เช่ น
กิจการที!ให้ บริการคําปรึกษาหรือให้ บริการวิชาชีพกฎหมาย ซึ!งเข้ าเงื!อนไขตามคํานิยามของสํานักงานเครือข่าย
โดยไม่ต้องคํานึงว่า กิจการดังกล่าวเข้ าเงื!อนไขตามคํานิยามของสํานักงานหรือไม่
๒๙๐.๑๔ เพื! อเป็ นการเพิ! มขีดความสามารถของสํานักงานในการให้ บริ การทางวิชาชี พ สํานักงานต่ างๆ มักจะจัด
โครงสร้ างให้ ใหญ่ขึนโดยร่วมกับสํานักงานและกิจการอื!นๆ การมีโครงสร้ างที!ใหญ่ขึนดังกล่าวเป็ นการสร้ าง
เครือข่ ายหรือไม่ นันขึนอยู่กับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท!เี ฉพาะเจาะจง และไม่ ได้ ขึนอยู่กับว่ าสํานักงาน
และกิจการต่างๆ นันเป็ นคนละนิติบุคคลหรือเป็ นนิติบุคคลเดียวกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่ น โครงสร้ างขนาด
ใหญ่ อาจมีวัตถุประสงค์เพียงเพื!ออํานวยความสะดวกในการส่งต่ องานให้ กัน ซึ!งไม่เข้ าเงื!อนไขที!จาํ เป็ นใน
การตังขึนเป็ นเครือข่าย ในอีกกรณีหนึ!งโครงสร้ างขนาดใหญ่อาจมีวัตถุประสงค์เพื!อให้ ความร่วมมือระหว่าง
กัน และสํานั ก งานมี ก ารใช้ ช! ื อ ทางการค้ า ร่ วมกั น การใช้ ร ะบบการควบคุ ม คุ ณภาพร่ วมกั น หรื อ การใช้
ทรัพยากรทางวิชาชีพที!สาํ คัญร่วมกันซึ!งสิ!งเหล่านีถือว่าเป็ นเครือข่าย
๒๙๐.๑๕ ในการพิจารณาว่าโครงสร้ างขนาดใหญ่ถือเป็ นเครือข่ายหรือไม่ นัน ต้ องพิจารณาโดยคํานึง ถึงมุมมองของ
บุคคลที!สามซึ!งได้ ใช้ วิจารณญาณเยี!ยงวิญ$ูชนและได้ รับทราบข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท!เี ฉพาะเจาะจง
ทังหมด ซึ!งกิจการต่างๆ เหล่านันมีความเกี!ยวข้ องกันในลักษณะของการเป็ นเครือข่ายที!ปรากฏอยู่หรือไม่
การพิจารณาดังกล่าวต้ องนําไปใช้ อย่างสมํ!าเสมอกับทังเครือข่าย
๒๙๐.๑๖ ในกรณีท!โี ครงสร้ างขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื!อให้ ความร่วมมือระหว่างกันและมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
ในการปั นส่วนกําไรหรือต้ นทุนระหว่ างกิจการต่างๆ ที!อยู่ภายในโครงสร้ างเดียวกันจะถือว่าเป็ นเครือข่าย
อย่างไรก็ตาม การปันส่วนต้ นทุนที!ไม่มีนัยสําคัญจะไม่ถือว่าก่อให้ เกิดเครือข่าย นอกจากนี หากการปั นส่วน
ต้ น ทุ น จํากัด เฉพาะต้ น ทุ น ต่ างๆ ที!เ กี! ยวข้ อ งกับ การพั ฒนาวิ ธีก ารสอบบั ญ ชี คู่ มื อ การสอบบั ญ ชี หรื อ
หลักสูตรฝึ กอบรม จะไม่ถือว่าก่อให้ เกิดเครือข่าย นอกจากนีการร่ วมมือระหว่างสํานักงานและกิจการที!ไม่
เกี!ยวข้ องกันในการให้ บริการหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จะไม่ถือว่าก่อให้ เกิดเครือข่ายด้ วย
๒๙๐.๑๗ ในกรณีท!ีโครงสร้ างขนาดใหญ่ มีวัตถุ ประสงค์เพื! อให้ ความร่ วมมือระหว่ างกันและกิจการต่ างๆ ภายใน
โครงสร้ างมีการใช้ ความเป็ นเจ้ าของ การควบคุมหรือการบริหารงานร่ วมกันจะถือว่ าเป็ นเครือข่ าย กรณี
ดังกล่าวอาจดําเนินการโดยมีการทําสัญญาหรือรูปแบบอื!นใดก็ได้
๒๙๐.๑๘ ในกรณีท!ีโครงสร้ างขนาดใหญ่ มีวัตถุ ประสงค์เพื! อให้ ความร่ วมมือระหว่ างกันและกิจการต่ างๆ ภายใน
โครงสร้ างมีการใช้ นโยบายและกระบวนการของการควบคุมคุณภาพร่ วมกันจะถือว่าเป็ นเครือข่าย สําหรับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ นี นโยบายและกระบวนการของการควบคุ ม คุ ณ ภาพร่ ว มกั น หมายถึ ง นโยบายและ
กระบวนการที!ถูกออกแบบ นําไปใช้ และติดตามผลทั!วทังโครงสร้ างขนาดใหญ่นัน
๒๙๐.๑๙ ในกรณีท!ีโครงสร้ างขนาดใหญ่ มีวัตถุ ประสงค์เพื! อให้ ความร่ วมมือระหว่ างกันและกิจการต่ างๆ ภายใน
โครงสร้ างมีการใช้ กลยุทธ์ทางธุรกิจร่ วมกันจะถือว่าเป็ นเครือข่าย การใช้ กลยุทธ์ทางธุรกิจร่ วมกันเกี!ยวข้ อง
ส่วนที! ๔/๓๖

กับการมีข้อตกลงโดยกิจการที!จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เดียวกัน ทังนีกิจการไม่ถือว่าเป็ นสํานักงาน
เครือข่ายเพียงด้ วยเหตุผลที!ว่าสํานักงานร่วมกับกิจการอื!นเสนอของการให้ บริการทางวิชาชีพ
๒๙๐.๒๐ ในกรณีท!ีโครงสร้ างขนาดใหญ่ มีวัตถุ ประสงค์เพื! อให้ ความร่ วมมือระหว่ างกันและกิจการต่ างๆ ภายใน
โครงสร้ างมีการใช้ ช! ื อทางการค้ าร่ วมกันจะถือว่ าเป็ นเครือข่ าย การใช้ ช! ื อทางการค้ าร่ วมกัน หมายความ
รวมถึ ง การใช้ ตั ว ย่ อ หรื อ ชื! อ ร่ วมกัน จะถื อ ว่ า ใช้ ช! ื อ ทางการค้ า ร่ ว มกัน กับ กิจ การอื! น เมื! อ หุ้ นส่ วนของ
สํานักงานลงลายมือชื!อในรายงานการสอบบัญชีโดยมีช! ือทางการค้ าเป็ นส่วนหนึ!งของชื!อสํานักงานหรือใช้
ควบคู่กบั ชื!อของสํานักงาน
๒๙๐.๒๑ แม้ ว่าสํานักงานหนึ!งจะไม่อยู่ในเครือข่ายและไม่ได้ ใช้ ช! ือทางการค้ าเป็ นส่วนหนึ!งของชื!อสํานักงาน แต่อาจมี
เหตุการณ์เป็ นที!ปรากฏว่าสํานักงานอยู่ในเครือข่าย หากสํานักงานมีการอ้ างอิงชื!อทางการค้ าไว้ ในอุปกรณ์
เครื!องเขียนหรือเอกสารโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ว่ าตนเองเป็ นสมาชิกของกลุ่มของสํานักงาน ดังนัน
หากสํานักงานไม่มีการชีแจงถึงการอ้ างความเป็ นสมาชิกดังกล่าว อาจทําให้ ถูกมองได้ ว่าสํานักงานเป็ นส่วน
หนึ!งของเครือข่าย
๒๙๐.๒๒ ถ้ าสํานักงานหนึ!งมีการขายส่วนหนึ!งของการปฏิบัติงานออกไปซึ!งในบางกรณีอาจมีการกําหนดในสัญญาขาย
โดยให้ ส่วนงานดังกล่ าวจะยังคงใช้ ช! ื อหรื อส่วนใดส่วนหนึ!งของชื! อของสํานักงานไปอีกระยะเวลาหนึ!งที!
กําหนดไว้ แม้ ว่าส่วนงานนันจะไม่เกี!ยวข้ องกับสํานักงานอีกต่อไปแล้ ว ในสถานการณ์ดังกล่าว แม้ ว่าทังสอง
กิจการจะปฏิบัติงานภายใต้ ช! ือร่ วมกัน แต่ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าทังสองกิจการไม่ได้ อยู่ภายใต้ โครงสร้ างขนาด
ใหญ่ ท!ีมีวัตถุ ประสงค์เพื! อให้ ความร่ วมมือระหว่ างกันอีกต่ อไป ดังนัน จึงไม่ เป็ นสํานักงานเครื อข่ ายกัน
กิจการทังสองดังกล่าวต้ องพิจารณาว่าควรเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงที!ว่ากิจการไม่เป็ นสํานักงานเครือข่ายกันแล้ ว
อย่างไรเพื!อให้ เป็ นที!ประจักษ์ต่อบุคคลภายนอก
๒๙๐.๒๓ ในกรณีท!ีโครงสร้ างขนาดใหญ่ มีวัตถุ ประสงค์เพื! อให้ ความร่ วมมือระหว่ างกันและกิจการต่ างๆ ภายใน
โครงสร้ างมีการใช้ ทรัพยากรทางวิชาชีพที!สาํ คัญร่วมกันจะถือว่าเป็ นเครือข่าย ทรัพยากรทางวิชาชีพดังกล่าว
รวมถึง
· การใช้ ระบบในการปฏิบัติงานร่ วมกันซึ!งทําให้ สาํ นักงานสามารถแลกเปลี!ยนข้ อมูลระหว่ างกันได้
เช่น ข้ อมูลของลูกค้ า ข้ อมูลค่าบริการและบันทึกเวลาทํางาน
· หุ้นส่วนและพนักงาน
· ฝ่ ายงานด้ านวิชาการซึ!งให้ คาํ ปรึกษาในประเด็นต่ างๆ ด้ านวิชาการหรือลักษณะอุตสาหกรรมเป็ น
การเฉพาะ รายการหรือเหตุการณ์ต่างๆ สําหรับงานให้ ความเชื!อมั!น
· วิธกี ารสอบบัญชีหรือคู่มือการสอบบัญชี และ
· หลักสูตรและสิ!งอํานวยความสะดวกในการฝึ กอบรม
๒๙๐.๒๔ ในการพิ จารณาว่ าการใช้ ทรั พยากรทางวิชาชี พร่ วมกันมีนัยสําคัญและทําให้ สาํ นักงานนันเป็ นสํานักงาน
เครือข่ ายหรือไม่ ต้ องพิจารณาจากข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ต่างๆ ที!เกี!ยวข้ อง ในกรณีท!ที รัพยากรที!ใช้
ร่ วมกันถูกจํากัดเป็ นเพียงการใช้ วิธีการสอบบัญชีหรือคู่มือการสอบบัญชีร่วมกัน โดยไม่มีการแลกเปลี!ยน
บุคลากรหรือลูกค้ าหรือข้ อมูลทางการตลาด ยังอาจถือไม่ได้ ว่าการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันนันมีนัยสําคัญ การ
พิจารณาความมีนัยสําคัญของการใช้ ทรัพยากรทางวิชาชีพร่ วมกันดังกล่าวให้ นาํ ไปถือปฏิบัติกับกรณีของ
การฝึ กอบรมร่ วมกันด้ วย อย่ างไรก็ตาม ในกรณีท!กี ารใช้ ทรัพยากรร่ วมกันเกี!ยวข้ องกับการแลกเปลี!ยน
บุคลากรหรือข้ อมูล เช่ น กรณีท!ใี ช้ พนักงานปฏิบัติงานที!จัดไว้ ร่วมกัน (shared pool) หรือกรณีร่วมกัน
ส่วนที! ๔/๓๗

จัดตังฝ่ ายงานด้ านวิชาการขึนภายในโครงสร้ างขนาดใหญ่เพื!อให้ คาํ แนะนําด้ านวิชาการซึ!งสํานักงานต่าง ๆ
ที!ร่วมกันจัดตังจะต้ องปฏิบัติตาม กรณีดังกล่ าวเป็ นกรณีท!บี ุคคลที!สามซึ!งได้ ใช้ วิจารณญาณเยี!ยงวิญ$ูชน
สรุปว่าการใช้ ทรัพยากรร่วมกันเช่นนันมีนัยสําคัญ
กิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๒๕ เนือหาในหมวด ๒๙๐ มีกาํ หนดเพิ! มเติมที!สะท้ อนถึงขอบเขตของผลประโยชน์ของสาธารณะและเพื! อ
วัตถุประสงค์ของหมวดนี คําว่ากิจการที!มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ หมายถึง
(ก) กิจการที!จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงหมด
ั
และ
(ข) กิจการใดๆ ซึ!ง
(๑) ถูกนิยามโดยกฎเกณฑ์หรือข้ อกฎหมายให้ เป็ นกิจการที!มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ หรือ
(๒) ถูกกําหนดโดยกฎเกณฑ์หรือข้ อกฎหมายให้ มีการสอบบัญชีซ!ึงต้ องปฏิบัติในเรื!องข้ อกําหนด
ด้ านความเป็ นอิสระเช่ นเดียวกับการถือปฏิบัติในการสอบบัญชีของกิจการที!จดทะเบียนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ กฎเกณฑ์ ดั ง กล่ า วอาจถู ก กําหนดขึ นโดยหน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ลใดๆ ที!
เกี!ยวข้ อง ซึ!งรวมถึงหน่วยงานกํากับดูแลงานสอบบัญชี
๒๙๐.๒๖ สํานักงานและองค์กรที!สาํ นักงานเป็ นสมาชิ กอยู่ ควรที!จะพิ จ ารณาว่ าจะปฏิบั ติต่อกิจการใดหรื อกิจการ
ประเภทใดเช่ นเดียวกับกิจการที!มีส่วนได้ เสียต่ อสาธารณะหรือไม่ หากกิจการนันมีผ้ ูมีส่วนได้ เสียจํานวน
มากและหลากหลายกลุ่ม ปัจจัยต่างๆ ที!ควรนํามาพิจารณาให้ รวมถึง
· ลักษณะของธุรกิจ เช่ น การถือครองทรัพย์สินในลักษณะของการดูแลทรัพย์สินสําหรับผู้มีส่วนได้ เสีย
จํานวนมาก ตัวอย่ างอาจรวมถึงสถาบันการเงิน เช่ น ธนาคาร และบริษัทประกัน และกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ
· ขนาดของกิจการ และ
· จํานวนพนักงาน
กิจการที!เกี!ยวข้องกัน
๒๙๐.๒๗ ในกรณีของลูกค้ างานสอบบัญชีซ!ึงเป็ นกิจการที!จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การกล่าวถึงลูกค้ างานสอบ
บัญชีในหมวดนีให้ หมายความรวมถึง กิจการที!เกี!ยวข้ องกันของลูกค้ าด้ วย (เว้ นแต่จะกําหนดเป็ นอย่างอื!น)
สํา หรั บ กรณี ข องลู ก ค้ า งานสอบบั ญ ชี อ! ื น ๆ ทั งหมด การกล่ า วถึ ง ลู ก ค้ า งานสอบบั ญ ชี ใ นหมวดนี ให้
หมายความรวมถึ ง กิ จ การที!เ กี! ย วข้ อ งกั น ซึ! ง ลู ก ค้ า มี อ ํา นาจควบคุ ม ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม เมื! อ กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีทราบหรือมีเหตุท!จี ะเชื!อได้ ว่าความสัมพันธ์หรือสถานการณ์หนึ!งซึ!งเกี!ยวกับกิจการที!
เกี!ยวข้ องกันอีกแห่ งหนึ!งของลูกค้ ามีความเกี!ยวข้ องกับการประเมินความเป็ นอิสระจากลูกค้ าของสํานักงาน
ดังกล่ าว กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานสอบบัญชีต้องพิ จารณากิจการที!เกี!ยวข้ องกันนันด้ วยในการระบุ และประเมิน
ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระและหามาตรการป้ องกันที!เหมาะสมมาใช้
ผูม้ ีหน้าที!ในการกํากับดู แล
๒๙๐.๒๘ แม้ ว่าจะไม่ มีก ารกําหนดไว้ ในประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐานการสอบบั ญชี ท!ีบัง คับใช้ กฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ใดๆ แต่การสื!อสารกันอย่างสมํ!าเสมอระหว่างสํานักงานและผู้มีหน้ าที!ในการกํากับดูแลของลูกค้ า
งานสอบบัญชี เกี!ยวกับความสัมพั นธ์และประเด็นอื!นใดที!สาํ นักงานเห็นว่ าอาจมีผลกระทบต่ อความเป็ น
อิสระถือเป็ นสิ!งที!ควรปฏิบัติ การสื!อสารดังกล่าวจะช่วยให้ ผ้ ูมีหน้ าที!ในการกํากับดูแลกิจการสามารถที!จะ
ส่วนที! ๔/๓๘

(ก) พิจารณาการใช้ ดุลยพินิจของสํานักงานในการระบุและประเมินปั ญหาและอุปสรรคต่อความเป็ น
อิสระ
(ข) พิจารณาความเหมาะสมของมาตรการป้ องกันที!นาํ มาใช้ เพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่
ในระดับที!ยอมรับได้ และ
(ค) เลือกการดําเนินการที!เหมาะสม
แนวทางดังกล่ าวจะเป็ นประโยชน์อย่ างมากในกรณีของปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการถูกข่ มขู่คุกคาม
และความคุ้นเคยสนิทสนม
เอกสารหลักฐาน
๒๙๐.๒๙ เอกสารหลักฐานถือเป็ นหลักฐานประกอบการใช้ ดุลยพิ นิจของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีในการให้ ข้อสรุป
เกี!ยวกับการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดในเรื!องความเป็ นอิสระ การขาดเอกสารอ้ างอิงไม่ใช่ ส!งิ ชีว่าสํานักงาน
ได้ พิจารณาเรื!องใดเรื!องหนึ!งแล้ วหรือไม่ หรือไม่ใช่ส!งิ ชีว่าสํานักงานมีความเป็ นอิสระหรือไม่
ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชีต้องจัดทําเอกสารสรุปเกี!ยวกับการปฏิบัติตามข้ อกําหนดในเรื!องความเป็ นอิสระ
รวมทังสาระของการหารือใดๆ ที!เกี!ยวข้ องซึ!งจะช่วยสนับสนุนข้ อสรุปดังกล่าว ดังนัน
(ก) ในกรณีท!มี าตรการป้ องกันมีความจําเป็ นเพื!อลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องจัดทําเอกสารเกี!ยวกับลักษณะของปั ญหาและอุปสรรคและมาตรการ
ป้ องกันที!มีอยู่หรือที!นาํ มาใช้ เพื!อลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ และ
(ข) ในกรณีของปั ญหาและอุปสรรคซึ!งจําเป็ นต้ องทําการวิเคราะห์ อย่ างมีนัยสําคัญเพื! อตัดสินใจว่ า
จําเป็ นต้ องมีมาตรการป้ องกันหรือไม่และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสรุปว่าไม่มีความจําเป็ น เนื!องจาก
ปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดขึนอยู่ ในระดับที!ยอมรั บได้ อยู่แล้ ว ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจัดทํา
เอกสารเกี!ยวกับลักษณะของปัญหาและอุปสรรคและเหตุผลประกอบข้ อสรุปดังกล่าว
ช่วงระยะเวลาในการรับงาน
๒๙๐.๓๐ ความเป็ นอิสระจากลูกค้ างานสอบบัญชีเป็ นสิ!งจําเป็ นที!ต้องมีทงในระหว่
ั
างช่ วงระยะเวลาในการรับงานและ
ครอบคลุมถึงช่วงระยะเวลาของงบการเงิน ช่ วงระยะเวลาในการรับงานจะเริ!มขึนเมื!อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีเริ!มต้ นให้ บริการงานสอบบัญชีและสินสุดเมื!อมีการออกรายงานการสอบบัญชี ในกรณีท!กี ารรับงานมี
ลักษณะเกิดขึนใหม่เป็ นรอบๆ จะถือว่าสินสุดระยะเวลาในการรับงานเมื!อมีการแจ้ งจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ!งของ
คู่ สัญญาถึ ง การสินสุด ความสัมพั นธ์ทางวิช าชี พ หรื อ เมื! อ มีก ารออกรายงานการสอบบัญชี ฉ บั บสุดท้ าย
แล้ วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนทีหลัง
๒๙๐.๓๑ ในกรณีท!ีกิจการใดกิจการหนึ!งกลายเป็ นลูกค้ างานสอบบัญชีในระหว่ างหรื อหลังจากช่ วงระยะเวลาของ
งบการเงินซึ!งสํานักงานจะต้ องแสดงความเห็น สํานักงานต้ องพิจารณาว่ ามีผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระ
เกิดขึนจากสิ!งต่อไปนีหรือไม่
(ก) ความสัมพันธ์ทางการเงินหรือทางธุรกิจกับลูกค้ างานสอบบัญชีท!เี กิดขึนระหว่างหรือหลังจากช่ วง
ระยะเวลาของงบการเงินแต่ก่อนการตอบรับงานสอบบัญชี หรือ
(ข) การให้ บริการในอดีตที!ได้ ให้ บริการแก่ลูกค้ างานสอบบัญชี
๒๙๐.๓๒ หากสํานักงานได้ เคยให้ บริการที!ไม่ใช่ งานที!ให้ ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้ างานสอบบัญชีในระหว่างหรือหลังจาก
ช่วงระยะเวลาของงบการเงินแต่ก่อนวันที!กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะเริ!มต้ นให้ บริการงานสอบบัญชีและ
ส่วนที! ๔/๓๙

การให้ บริการดังกล่ าวไม่ สามารถกระทําได้ ในระหว่างช่ วงที!รับงานสอบบัญชี สํานักงานต้ องประเมินว่ ามี
ผลกระทบใดๆ ต่อความเป็ นอิสระที!เกิดขึนจากการให้ บริการดังกล่าวหรือไม่ หากผลกระทบที!เกิดขึนไม่อยู่
ในระดั บ ที!ย อมรั บ ได้ การรั บ งานตรวจสอบจะเกิด ขึ นได้ เ ฉพาะในกรณีท!ีมี ก ารใช้ ม าตรการป้ องกัน ที!
เหมาะสมเพื!อขจัดหรื อลดผลกระทบที!เกิดขึนให้ อยู่ ในระดับที!ยอมรับได้ เท่านัน ตัวอย่ างของมาตรการ
ป้ องกันดังกล่าวรวมถึง
· ไม่ นาํ บุคลากรที!ได้ ให้ บริการในงานที!ไม่ ใช่ งานที!ให้ ความเชื!อมั!นดังกล่ าว มาเป็ นสมาชิกของ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
· จัดให้ มีผ้ ู ประกอบวิชาชี พบัญชีอ! ืนเข้ าสอบทานงานตรวจสอบและงานที!ไม่ ใช่ งานที!ให้ ความ
เชื!อมั!นตามความเหมาะสม หรือ
· มอบหมายให้ สาํ นักงานอื!นเข้ าประเมินผลของงานให้ บริการที!ไม่ใช่ งานที!ให้ ความเชื!อมั!น หรือ
ให้ สาํ นั ก งานอื!น ปฏิบั ติ ง านให้ บ ริ ก ารที!ไ ม่ ใ ช่ งานที!ใ ห้ ค วามเชื! อ มั! น นั นอีก ครั งหนึ! ง ภายใต้
ขอบเขตที!จาํ เป็ นเพื!อให้ สาํ นักงานอื!นนันเป็ นผู้รับผิดชอบในงานให้ บริการดังกล่าว
การควบรวมกิจการและการซื" อกิจการ
๒๙๐.๓๓ เมื!อกิจการหนึ!งกลายเป็ นกิจการที!เกี!ยวข้ องกับลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงินอันเป็ นผลมาจากการควบรวม
กิจการหรือการซือกิจการ สํานักงานต้ องระบุและประเมินส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ในอดีตและปั จจุ บัน
กับกิจการที!เกี!ยวข้ องนันที!จะกระทบความเป็ นอิสระและความสามารถในการรับงานตรวจสอบงบการเงิน
ต่อไปภายหลังการควบรวมกิจการหรือการซือกิจการมีผลโดยพิจารณามาตรการป้ องกันที!สาํ นักงานมีอยู่
๒๙๐.๓๔ สํานักงานต้ องใช้ ขันตอนที!จาํ เป็ นเพื!อยุ ติการมีส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์ในปั จจุ บันต่ างๆ ที!ไม่ ได้ รับ
อนุญาตตามประมวลจรรยาบรรณนีตังแต่วันที!การควบรวมกิจการหรือการซือกิจการมีผล อย่างไรก็ตามถ้ า
ส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์ในปั จจุ บันไม่สามารถยุติได้ อย่างสมเหตุผลในวันที!การควบรวมกิจการหรือ
การซือกิจ การมี ผล ตัว อย่ างเช่ น กิจการที!เกี!ยวข้ อ งไม่ สามารถจั ด ให้ มี ผ้ ู อ! ืน ให้ บริ ก ารอื!น ที!เ ป็ นบริ ก าร
นอกเหนือจากงานตรวจสอบงบการเงินแทนสํานักงานในช่วงเปลี!ยนแปลงอย่างเป็ นขันตอนตังแต่วันที!ควบ
รวมกิจการหรือการซื อกิจการมีผล สํานักงานต้ องประเมินปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดจากส่วนได้ เสียหรื อ
ความสัม พั น ธ์ นั น ความมี นั ย สํา คั ญ ของปั ญ หาและอุ ป สรรคยิ! ง มี ม ากขึ นเท่ าใด ความเที!ยงธรรมของ
สํานักงานยิ!งอาจถูกกระทบและจะไม่ สามารถเป็ นผู้ ตรวจสอบบัญชีของกิจการได้ ความมีนัยสําคัญของ
ปัญหาและอุปสรรคจะขึนกับปัจจัยต่างๆ เช่น
· ลักษณะและความมีนัยสําคัญของส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์
· ลักษณะและความมีนัยสําคัญของความสัมพันธ์ของกิจการที!เกี!ยวข้ อง (เช่ น เป็ นบริษัทย่อยหรือ
บริษัทใหญ่) และ
· ระยะเวลาจนกว่าส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์จะสามารถยุติได้ อย่างสมเหตุผล
สํา นั ก งานต้ องปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ มี ห น้ าที! ใ นการกํา กั บ ดู แ ลถึ ง เหตุ ผ ลที! ส่ ว นได้ เสี ย หรื อ
ความสัมพันธ์ไม่สามารถยุติได้ อย่ างสมเหตุผลในวันที!การควบรวมกิจการหรือการซือกิจการมีผล และ
การประเมินความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคนัน
๒๙๐.๓๕ ถ้ าผู้มีหน้ าที!ในการกํากับดูแลร้ องขอให้ สาํ นักงานเป็ นผู้สอบบัญชีต่อไป สํานักงานจะทําได้ ต่อเมื!อ
(ก) ส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์จะยุติโดยเร็วอย่างสมเหตุผลภายในหกเดือนนับแต่วันที!การควบรวม
กิจการหรือการซือกิจการมีผล
ส่วนที! ๔/๔๐

(ข) บุคคลใดๆ ซึ!งมีส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์ รวมถึงบุคคลที!รับงานให้ บริการอื!นที!ไม่ได้ รับอนุญาต
ตามประมวลจรรยาบรรณนีจะต้ องไม่เป็ นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินหรือไม่ได้
รับผิดชอบต่อการสอบทานการควบคุมคุณภาพ และ
(ค) ใช้ มาตรการดําเนินการในช่วงของการเปลี!ยนแปลงตามจําเป็ นและปรึกษาหารือกับผู้มีหน้ าที!ในการ
กํากับดูแล ตัวอย่างเช่น
· มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ!นื สอบทานงานตรวจสอบหรืองานให้ บริการอื!น
· มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ!นื ซึ!งไม่ได้ เป็ นสมาชิกของสํานักงานที!แสดงความเห็นต่องบการเงิน
เป็ นผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน หรือ
· ให้ สาํ นักงานอื!นประเมินผลของงานให้ บริการอื!นหรือให้ สาํ นักงานอื!นปฏิบัติงานให้ บริการอื!น
อีกครังหนึ!ง ตามขอบเขตที!จาํ เป็ น เพื!อให้ สามารถรับผิดชอบต่อบริการดังกล่าวได้
๒๙๐.๓๖ สํานักงานอาจปฏิบัติงานตรวจสอบที!มีนัยสําคัญแล้ วเสร็จก่อนวันที!การควบรวมกิจการหรือการซือกิจการมี
ผลและอาจปฏิบัติงานตรวจสอบที!เหลือจนแล้ วเสร็จในเวลาอันสัน ในสถานการณ์เช่ นนัน ถ้ าผู้มีหน้ าที!ใน
การกํากับดูแลร้ องขอให้ สาํ นักงานปฏิบัติงานตรวจสอบให้ แล้ วเสร็จในขณะที!ส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์ท!ี
ระบุตามย่อหน้ า ๒๙๐.๓๓ ยังคงมีอยู่ สํานักงานจะทําได้ ต่อเมื!อ
(ก) ได้ ประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุ ปสรรคที!เกิดขึนจากส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์
และได้ ปรึกษาหารือถึงผลการประเมินกับบุคคลที!มีหน้ าที!กาํ กับดูแลกิจการของลูกค้ าแล้ ว
(ข) ปฏิบัติตามที!กาํ หนดในย่อหน้ า ๒๙๐.๓๕ (ข) – (ค) และ
(ค) หยุดการปฏิบัติหน้ าที!ผ้ ูสอบบัญชีไม่ช้ากว่าวันที!ออกรายงานการตรวจสอบ
๒๙๐.๓๗ ในการพิจารณาส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ในอดีตและปั จจุ บันตามย่ อหน้ า ๒๙๐.๓๓ ถึง ๒๙๐.๓๖
สํานักงานต้ องพิจารณาว่าส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ต่างๆ ก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคที!มีนัยสําคัญ
จนกระทบต่ อความเที!ยงธรรมแม้ ว่าจะปฏิบัติตามที!กาํ หนดทังหมดแล้ วหรือไม่ ถ้ ามีสาํ นักงานต้ องหยุ ด
ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
๒๙๐.๓๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องบันทึกข้ อมูลเกี!ยวกับส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์ตามย่อหน้ า ๒๙๐.๓๔ และ
๒๙๐.๓๖ ที!จะไม่ ยุติในวันที!การควบรวมกิจการและการซือกิจการมีผล พร้ อมทังเหตุ ผล มาตรการ
ดําเนินการในช่วงการเปลี!ยนแปลงผลการปรึกษาหารือกับผู้มีหน้ าที!ในการกํากับดูแลและหลักการของการ
ที!ส่วนได้ เสียและความสัมพั นธ์ในอดีตและปั จจุ บันไม่ ก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคอย่ างมีนัยสําคัญจน
กระทบความเที!ยงธรรม
ข้อควรพิจารณาอื!น
๒๙๐.๓๙ อาจมีกรณีของการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดในหมวดนีเกิดขึนโดยไม่เจตนา หากมีการฝ่ าฝื นที!เกิดขึนโดยไม่เจตนา
โดยปกติ แ ล้ ว จะไม่ ถื อ ว่ า เป็ นประเด็น ในเรื! อ งความเป็ นอิ ส ระ หาก สํา นั ก งานจั ด ให้ มี น โยบายและ
กระบวนการของการควบคุ มคุ ณภาพที!เหมาะสมอย่ างน้ อยให้ เทียบเท่ากับที!กาํ หนดโดยมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพระหว่างประเทศ (International Standards On Quality Control – ISQCs) เพื!อคงไว้ ซ!ึง
ความเป็ นอิสระ และทันทีท!มี ีการพบการฝ่ าฝื นจะต้ องมีการแก้ ไขอย่างทันท่วงที และต้ องมีการนํามาตรการ
ป้ องกันใดๆ ที!จาํ เป็ นมาใช้ เพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ สํานักงานต้ อง
พิจารณาว่าจะหารือเรื!องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที!ในการกํากับดูแลหรือไม่
ส่วนที! ๔/๔๑

แนวทางในการปฏิบตั ิเกี!ยวกับความเป็ นอิสระ
๒๙๐.๑๐๐ ย่ อหน้ าที! ๒๙๐.๑๐๒ ถึง ๒๙๐.๒๓๑ แสดงให้ เห็นถึงสถานการณ์และความสัมพันธ์บางลักษณะที!มี
ปัญหาและอุปสรรคหรืออาจมีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระได้ โดยจะชีให้ เห็นถึงผลกระทบที!
อาจเกิดขึนและประเภทของมาตรการป้ องกันที!เหมาะสมซึ!งสามารถขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ และจะแสดงให้ เห็นถึงบางสถานการณ์ท!อี าจไม่มีมาตรการป้ องกันที!สามารถลด
ผลกระทบให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ทังนีอาจมิได้ แสดงให้ เห็นถึงทุกสถานการณ์และความสัมพันธ์ซ!ึง
ทําให้ มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ สํานักงานและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีต้องประเมินลักษณะความเหมือนหรือความแตกต่างของสถานการณ์และความสัมพันธ์นันๆ และ
พิจารณาว่ามาตรการป้ องกันต่างๆ (ทังนีรวมถึงมาตรการป้ องกันที!ระบุไว้ ในย่อหน้ าที! ๒๐๐.๑๒ ถึง
๒๐๐.๑๕ )สามารถนํามาใช้ ตามสมควรในการขจัดผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระหรื อลดผลกระทบ
ดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ หรือไม่
๒๙๐.๑๐๑ ย่อหน้ าที! ๒๙๐.๑๐๒ ถึง ๒๙๐.๑๒๖ อ้ างอิงถึงความเป็ นสาระสําคัญของการมีส่วนได้ เสียทางการเงิน การ
กู้ยืมและการให้ ก้ ูยืมเงินหรือการคําประกันและการรับการคําประกันเงินกู้ยืมหรือระดับของความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ ทังนีในการพิ จารณาว่ าการมีส่วนได้ เสียเป็ นสาระสําคัญสําหรั บแต่ ละบุ คคลหรื อไม่ นันจะต้ อง
พิจารณาโดยรวมทังเครือข่ ายของแต่ ละบุคคล คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของแต่ละบุคคล
นันด้ วย
การมีส่วนได้เสียทางการเงิน
๒๙๐.๑๐๒ การมีส่วนได้ เสียทางการเงินในลูกค้ างานสอบบัญชีอาจทําให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค เรื!องผลประโยชน์
ส่วนตนขึนได้ ทังนีการเกิดขึนและระดับของผลกระทบที!อาจเกิดขึนจะขึนอยู่กบั
(ก) บทบาทของผู้ท!มี ีส่วนได้ เสียทางการเงิน
(ข) ส่วนได้ เสียทางการเงินนันเป็ นแบบทางตรงหรือทางอ้ อม และ
(ค) ความเป็ นสาระสําคัญของส่วนได้ เสียทางการเงิน
๒๙๐.๑๐๓ การมีส่วนได้ เสียทางการเงินในลูกค้ างานสอบบัญชีอาจเป็ นการผ่านตัวแทน (เช่ น เครื!องมือหรือสื!อใน
การลงทุ น ทรั พย์สินหรือกองทุ น) การพิ จารณาว่ าส่วนได้ เสียทางการเงินเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อม
ขึนอยู่กบั ผู้ได้ รับผลประโยชน์นนมี
ั อาํ นาจควบคุมเครื!องมือหรือสื!อในการลงทุนหรือสามารถมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจเกี!ยวกับการลงทุนได้ หรือไม่ ถ้ ามีอาํ นาจควบคุมเครื!องมือหรื อสื!อในการลงทุ นหรื อ
สามารถมีอิทธิพลในการตัดสินใจเกี!ยวกับการลงทุนจะถือว่ าส่วนได้ เสียทางการเงินเป็ นแบบทางตรง
ในทางกลั บ กัน ถ้ าผู้ ท!ีไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ไ ม่ มี อ ํานาจควบคุ ม เครื! อ งมื อ หรื อ สื!อ ในการลงทุ น หรื อ ไม่
สามารถมีอทิ ธิพลในการตัดสินใจเกี!ยวกับการลงทุนจะถือว่าส่วนได้ เสียทางการเงินนีเป็ นแบบทางอ้ อม
๒๙๐.๑๐๔ หากสมาชิ กกลุ่ มผู้ ปฏิบัติ งานสอบบั ญชี คู่ สมรสและบุ คคลที!อยู่ ภายใต้ การอุปการะของบุ คคลในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนนหรื
ั อสํานักงานมีส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางตรง หรือมีส่วนได้ เสียทางการเงิน
โดยทางอ้ อมอย่ างเป็ นสาระสําคัญในลูกค้ างานสอบบัญชีแล้ ว ปั ญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วน
ตนที!เกิดขึนอาจมีนัยสําคัญมากจนส่งผลให้ ไม่มีมาตรการป้ องกันที!สามารถขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าว
ให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนันบุคคลดังต่อไปนีไม่ให้ มีส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางตรง หรือ มีส่วน
ได้ เสี ยทางการเงิ นโดยทางอ้ อมอย่ างเป็ นสาระสําคั ญในลู กค้ างานสอบบั ญชี ซึ! ง ได้ แก่ สมาชิ กกลุ่ ม
ส่วนที! ๔/๔๒

ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
นัน หรือสํานักงาน
๒๙๐.๑๐๕ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิ บัติงานสอบบัญชีมีบิดา มารดา บุ ตรและพี!น้องที!ไม่ ได้ อยู่ภายใต้ การอุปการะซึ!ง
สมาชิ กกลุ่มผู้ ปฏิบั ติ งานสอบบั ญชี นันทราบว่ ามี ส่วนได้ เสียทางการเงิ นโดยทางตรงหรื อส่วนได้ เสีย
ทางการเงินโดยทางอ้ อมอย่ างเป็ นสาระสําคัญในลูกค้ างานสอบบัญชี อาจทําให้ เกิด ปั ญหาและอุปสรรค
เรื!องผลประโยชน์ส่วนตนขึนได้ ซึ!งระดับความมีนัยสําคัญของผลกระทบนันจะขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
· ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีกับบิดา มารดา บุตร
และพี!น้องที!ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การอุปการะของสมาชิกผู้นัน และ
· ความเป็ นสาระสําคัญของส่วนได้ เสียทางการเงินกับบิดา มารดา บุ ตรและพี!น้องที!ไม่ ได้
อยู่ภายใต้ การอุปการะของสมาชิกผู้นนั
ทังนีต้ องมีการประเมินระดับความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคและพิจารณาถึงมาตรการ
ป้ องกันที!จะนํามาใช้ เพื!อขจัดหรื อลดผลกระทบดังกล่ าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรั บได้ ตัวอย่ างมาตรการ
ป้ องกันเหล่านันรวมถึง
· การให้ บิด า มารดา บุ ต รและพี! น้อ งที!ไ ม่ ไ ด้ อยู่ ภายใต้ การอุป การะ จําหน่ ายส่ ว นได้ เสีย
ทางการเงินทังหมดหรือบางส่วนในจํานวนที!เพียงพอโดยเร็วที!สดุ เท่าที!ปฏิบัติได้ เพื!อให้
ส่วนได้ เสียที!เหลือไม่เป็ นสาระสําคัญอีกต่อไป
· การมอบหมายให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นทําการสอบทานงานที!ทาํ โดยสมาชิกกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนนั หรือ
· การโยกย้ ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนนออกจากกลุ
ั
่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
๒๙๐.๑๐๖ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนนั หรือสํานักงานมีส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางตรงหรือมีส่วนได้ เสียทางการ
เงินโดยทางอ้ อมอย่ างเป็ นสาระสําคัญในกิจการซึ!งมีส่วนได้ เสียในการควบคุมลูกค้ างานสอบบัญชีนัน
และลูกค้ างานสอบบัญชีดังกล่ าวเป็ นสาระสําคัญต่ อกิจการนัน อาจทําให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคเรื!อง
ผลประโยชน์ ส่วนตนขึ นอย่ างมีนัยสําคั ญจนส่งผลให้ ไม่ มีมาตรการป้ องกันที!สามารถลดผลกระทบ
ดังกล่ าวให้ อยู่ ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนัน บุคคลดังต่ อไปนีไม่ ให้ มีส่วนได้ เสียทางการเงิน ซึ!งได้ แก่
สมาชิ ก กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี คู่ ส มรสและบุ ค คลที!อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารอุ ป การะของบุ ค คลในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนนและสํ
ั
านักงาน
๒๙๐.๑๐๗ หากโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณของสํานักงานมีส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางตรงหรือ
มีส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางอ้ อมอย่ างเป็ นสาระสําคัญในลูกค้ า งานสอบบัญชี อาจทําให้ เกิดผล
กระทบเรื! อ งผลประโยชน์ ส่วนตนขึ น ทังนี ต้ องมี ก ารประเมิน ระดั บของผลกระทบและพิ จารณาถึ ง
มาตรการป้ องกันที!จะนํามาใช้ ตามสมควรเพื!อขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
๒๙๐.๑๐๘ หากหุ้นส่วนอื!นใดในสํานักงานซึ!งหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบบัญชีปฏิบัติงานอยู่ หรือคู่สมรสและ
บุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของหุ้ นส่วนดังกล่ าว มีส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางตรงหรือส่วนได้ เสีย
ทางการเงินโดยทางอ้ อมอย่างเป็ นสาระสําคัญในลูกค้ างานสอบบัญชีนัน อาจทําให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค
เรื! องผลประโยชน์ส่วนตนอย่ างเป็ นสาระสําคั ญมากจนส่งผลให้ ไม่ มี มาตรการป้ องกันใดที!สามารถลด
ผลกระทบดังกล่ าวให้ อยู่ ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนันทังหุ้ นส่วนหรื อคู่ สมรสและบุคคลที!อยู่ ภายใต้ การ
อุปการะดังกล่าวจึงไม่ต้องมีส่วนได้ เสียทางการเงินใดๆ ในลูกค้ างานสอบบัญชีนนั
ส่วนที! ๔/๔๓

๒๙๐.๑๐๙ สํานักงานสาขาที!ห้ ุ นส่วนผู้ รับผิดชอบงานสอบบัญ ชี ปฏิบัติงานอยู่ ไม่ จําเป็ นต้ องเป็ นสํานักงานสาขา
เดียวกับที!ห้ ุนส่วนนันสังกัดอยู่ ดังนันหากหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีสงั กัดอยู่ในสํานักงานสาขา
ต่างกับสมาชิกคนอื!นๆ ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ควรใช้ วิจารณญาณทางวิชาชีพในการพิจารณา
ว่าสํานักงานสาขาใดควรเป็ นสํานักงานที!ต้องรับผิดชอบดําเนินงานสอบบัญชี
๒๙๐.๑๑๐ หากหุ้นส่วนอื!นและพนักงานระดับบริหารที!ให้ บริการงานที!มิใช่ งานสอบบัญชี (ยกเว้ นมีส่วนเกี!ยวข้ องกับ
งานนันเป็ นส่วนน้ อย) หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลดังกล่าว มีส่วนได้ เสีย
ทางการเงินโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมอย่ างเป็ นสาระสําคัญในลูกค้ างานสอบบัญชี อาจทําให้ เกิด
ปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนอย่างมีนัยสําคัญมาก จนส่งผลให้ ไม่มีมาตรการป้ องกันใดที!
สามารถลดผลกระทบดังกล่ าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนันทังบุ คคลหรือคู่สมรสและบุ คคลที!อยู่
ภายใต้ การอุปการะดังกล่าวต้ องไม่มีส่วนได้ เสียทางการเงินใดๆ ในลูกค้ างานสอบบัญชีนนั
๒๙๐.๑๑๑ จากย่อหน้ าที! ๒๙๐.๑๐๘ ถึง ๒๙๐.๑๑๐ การมีส่วนได้ เสียทางการเงินในลูกค้ างานสอบบัญชียังหมาย
รวมถึงคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลต่อไปนี
(ก) หุ้ น ส่ ว นที!อ ยู่ ใ นสํานั ก งานสาขาเดี ยวกับ หุ้ น ส่วนผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสอบบั ญชี ดําเนิ น การ
ตรวจสอบอยู่ หรือ
(ข) หุ้นส่วนหรือพนักงานระดับบริหารที!ให้ บริการงานที!มิใช่งานสอบบัญชี ซึ!งอาจพิจารณาได้ ว่า
มิได้ ขาดความเป็ นอิสระหากส่วนได้ เสียทางการเงินนันได้ มาจากสิทธิท!ีได้ จากการจ้ างงาน
ของคู่ สมรสและบุ คคลที!อยู่ ภายใต้ การอุปการะดังกล่ าวนัน (เช่ น บํานาญหรือโครงการ
ผลประโยชน์ในการถือหุ้น) และควรนํามาตรการป้ องกันมาใช้ ตามสมควรเพื!อขจัดหรือลด
ผลกระทบต่อความเป็ นอิสระดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
อย่างไรก็ตาม หากคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะมีสทิ ธิหรือได้ รับสิทธิในการ
จําหน่ายส่วนได้ เสียทางการเงินหรือสิทธิในการถือหุ้นหรือการใช้ สทิ ธิในทางเลือกต่าง ๆ ดังนันจึง ให้ มี
การจําหน่ายส่วนได้ เสียทางการเงินนันโดยเร็วที!สดุ เท่าที!ปฏิบัติได้
๒๙๐.๑๑๒ ปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกิดขึนได้ หากสํานักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนันมี
ส่วนได้ เสียในกิจการและลูกค้ างานสอบบัญชีนันก็มีส่วนได้ เสียทางการเงินในกิจการนันเช่ นกัน อย่างไร
ก็ต าม อาจพิ จ ารณาได้ ว่ามิไ ด้ ข าดความเป็ นอิสระหากส่วนได้ เสียนั นไม่ เป็ นสาระสําคั ญและลูก ค้ า
งานสอบบั ญ ชี ไ ม่ ส ามารถมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ กิ จ การดั ง กล่ า ว ถ้ า ส่ ว นได้ เ สีย ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วเป็ น
สาระสําคัญต่อฝ่ ายหนึ!งฝ่ ายใดและลูกค้ างานสอบบัญชีสามารถมีอทิ ธิพลเหนือกิจการดังกล่าวได้ อาจไม่
มีมาตรการป้ องกันที!สามารถลดผลกระทบให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนันสํานักงาน จึงไม่ให้ มีส่วนได้
เสียและบุคคลผู้ซ!งึ มีส่วนได้ เสียควรปฏิบัติข้อหนึ!งข้ อใดดังต่อไปนีก่อนมาเป็ นสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชี
(ก) จําหน่ายส่วนได้ เสีย หรือ
(ข) จําหน่ายส่วนได้ เสียในจํานวนที!เพียงพอเพื!อให้ ส่วนได้ เสียที!เหลือไม่เป็ นสาระสําคัญอีกต่อไป
๒๙๐.๑๑๓ ปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตน ความคุ้นเคยหรือความใกล้ ชิดสนิทสนมอาจเกิดขึนได้ หาก
สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี หรื อสํานักงานมีส่วนได้ เสียทางการเงินในกิจการโดยที!กรรมการ เจ้ าหน้ าที!หรื อ
ส่วนที! ๔/๔๔

เจ้ าของผู้มีอาํ นาจควบคุมลูกค้ างานสอบบัญชีนันมีส่วนได้ เสียทางการเงินในกิจการดังกล่าวด้ วย ทังนีการ
เกิดขึนและระดับของผลกระทบที!อาจเกิดขึนจะขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
· บทบาทความเป็ นวิชาชีพของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
· ความเป็ นเจ้ าของในกิจการดังกล่าวเป็ นไปอย่างใกล้ ชิดและกว้ างขวางหรือไม่
· ส่วนได้ เสียนันทําให้ ผ้ ูลงทุนสามารถควบคุมหรือมีอท
ิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญในกิจการได้ หรือไม่ และ
· ความเป็ นสาระสําคัญของส่วนได้ เสียทางการเงิน
ทังนีต้ องมีการประเมินระดับความมี นัยสําคัญของผลกระทบและพิ จารณาถึงมาตรการ
ป้ องกันที!จะนํามาใช้ ตามสมควรเพื!อขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่ าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
มาตรการการป้ องกันเหล่านีอาจรวมถึง
·
·

การโยกย้ ายสมาชิ ก กลุ่ม ผู้ ป ฏิบัติ ง านสอบบัญชี ซ!ึ ง มีส่วนได้ เสียทางการเงิ น ออกจากกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือ
การมอบหมายให้ ผ้ ู ประกอบวิชาชี พบัญชี คนอื!นทําการสอบทานงานที!ทาํ โดยสมาชิ กกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนนั

๒๙๐.๑๑๔ หากสํานักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะ
ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี มีส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางตรงหรือมีส่วนได้ เสียทางการ
เงินโดยทางอ้ อมอย่างเป็ นสาระสําคัญในลูกค้ างานสอบบัญชีในฐานะเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนอาจ
ทําให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนขึน ทังนีผลกระทบเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนอาจ
เกิดขึนสําหรับ
(ก) หุ้ นส่ ว นที! อ ยู่ ใ นสํา นั ก งานสาขาเดี ย วกั น กั บ หุ้ นส่ ว นผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสอบบั ญ ชี ท! ีด ํา เนิ น การ
ตรวจสอบอยู่
(ข) หุ้ นส่วนอื!นหรือพนักงานระดับบริ หารที!ให้ บริ การที!มิใช่ งานสอบบัญชี ให้ กับลูกค้ างานสอบบัญชี
ยกเว้ นผู้ซ!งึ มีความเกี!ยวข้ องกับงานเป็ นส่วนน้ อย หรือ
(ค) คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีซ! ึงมีส่วนได้ เสีย
ทางการเงิ นโดยตรงหรื อ มี ส่วนได้ เสียทางการเงิ นโดยทางอ้ อ มอย่ างเป็ นสาระสําคั ญในลูก ค้ า
งานสอบบัญชีในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน
ทังนี ไม่ควรมีส่วนได้ เสียถ้ าไม่ใช่กรณีดังต่อไปนี
(ก) ทังผู้ ดู แลผลประโยชน์ก องทุ น และคู่ สมรสและบุ คคลที!อยู่ ภายใต้ ก ารอุป การะของผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์กองทุนและสํานักงานมิได้ เป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์จากกองทุนนัน
(ข) ส่วนได้ เสียในลูกค้ างานสอบบัญชีซ!งึ ถือโดยกองทุนมิได้ เป็ นสาระสําคัญสําหรับกองทุน
(ค) กองทุนนันไม่สามารถมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือลูกค้ างานสอบบัญชี และ
(ง) ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ก องทุ น คู่ ส มรสและบุ ค คลที! อ ยู่ ภ ายใต้ การอุ ป การะของผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์กองทุนหรือสํานักงานไม่สามารถมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อการตัดสินใจ
ในการลงทุนที!เกี!ยวข้ องกับส่วนได้ เสียทางการเงินในลูกค้ างานสอบบัญชี
๒๙๐.๑๑๕ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนที!อาจ
เกิดขึนหรือไม่จากส่วนได้ เสียทางการเงินในลูกค้ างานสอบบัญชีท!ถี ือโดยบุคคลอื!นซึ!งรวมถึง
ส่วนที! ๔/๔๕

(ก) หุ้ นส่ ว นและพนั ก งานผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ของสํา นั ก งานนอกเหนื อ จากที! ก ล่ า วข้ า งต้ น หรื อ
คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะ และ
(ข) บุคคลอื!นใดที!มีความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ ชิดกับสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
การพิจารณาว่ าส่วนได้ เสียที!มีโดยบุคคลอื!นในลักษณะนีอาจทําให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคเรื!อง
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่นนขึ
ั นอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
· การจัดโครงสร้ างองค์กร โครงสร้ างการปฏิบัติงานและการรายงานของสํานักงาน และ
· ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลอื!นและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนัน
ทังนีต้ องมีการประเมินระดับความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคที!อาจเกิดขึนและพิจารณา
ถึงมาตรการป้ องกันที!จะนํามาใช้ ตามสมควรเพื!อขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับ
ได้ ตัวอย่างมาตรการป้ องกันเหล่านีอาจรวมถึง
· การโยกย้ ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีซ! ึงมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลออกจาก
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
· การมิ ใ ห้ สมาชิ ก กลุ่ม ผู้ ปฏิ บัติ ง านสอบบั ญชี นั นมี ส่ว นร่ วมในการตั ด สิน ใจที!สาํ คั ญ ที!
เกี!ยวกับงานสอบบัญชี หรือ
· การมอบหมายให้ ผ้ ู ประกอบวิชาชี พบัญชี ค นอื!นทําการสอบทานงานที!ทาํ โดยสมาชิ ก
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนนั
๒๙๐.๑๑๖ กรณีท!ีสาํ นั กงาน หรื อหุ้ นส่ วน หรื อพนั กงานของสํานั กงาน หรื อคู่ สมรสและบุ คคลที!อยู่ ภายใต้ การ
อุปการะของบุคคลนันได้ รับส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางตรงหรือส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางอ้ อมที!
เป็ นสาระสําคัญในลูกค้ างานสอบบัญชี เช่น โดยการได้ รับมรดก การได้ รับของกํานัล หรือโดยเป็ นผลจาก
การควบรวมกิจการซึ!งภายใต้ หมวดนีจะไม่สามารถมีส่วนได้ เสียดังกล่าวนีได้ ดังนัน
(ก) ถ้ าสํานักงานมีส่วนได้ เสีย ให้ มีการจําหน่ายส่วนได้ เสียทางการเงินนันทันที หรือจําหน่ ายส่วนได้
เสียทางการเงินโดยทางอ้ อมนีในจํานวนที!เพียงพอเพื!อให้ ส่วนได้ เสียที!เหลือไม่เป็ นสาระสําคัญอีก
ต่อไป
(ข) ถ้ าสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะหรือบุคคลอื!น
ใดมีส่วนได้ เสีย ให้ มีการจําหน่ายส่วนได้ เสียทางการเงินนันทันที หรือจําหน่ายส่วนได้ เสียทางการ
เงินโดยทางอ้ อมนีในจํานวนที!เพียงพอเพื!อให้ ส่วนได้ เสียที!เหลือไม่เป็ นสาระสําคัญอีกต่อไป หรือ
(ค) ถ้ าบุคคลอื!นใดซึ!งไม่ได้ เป็ นสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้
การอุปการะของบุคคลอื!นนันมีส่วนได้ เสียให้ มีการจําหน่ายส่วนได้ เสียทางการเงินนันโดยเร็วที!สดุ
หรือจําหน่ายส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางอ้ อมนีในจํานวนที!เพียงพอ เพื!อให้ ส่วนได้ เสียที!เหลือ
ไม่ เป็ นสาระสําคัญอีกต่ อไป ทังนีส่วนได้ เสียที!ยังคงค้ างในการจําหน่ ายให้ มีการพิจารณาว่ าการ
กําหนดมาตรการป้ องกันมีความจําเป็ นหรือไม่
๒๙๐.๑๑๗ กรณีท!มี ีการฝ่ าฝื นในหมวดที!เกี!ยวกับการมีส่วนได้ เสียทางการเงินในลูกค้ างานสอบบัญชี อาจพิจารณา
ได้ ว่ามิได้ ขาดความเป็ นอิสระ ถ้ า
(ก) สํานักงานได้ มีการกําหนดนโยบายและวิธปี ฏิบัติให้ มีการแจ้ งให้ สาํ นักงานทราบโดยเร็วที!สดุ ถึงการ
กระทําที!เป็ นการฝ่ าฝื นใดๆ อันเกิดจากการซือ การได้ รับมรดกหรือการได้ มาด้ วยวิธีการอื!นใดใน
ส่วนได้ เสียทางการเงินในลูกค้ างานสอบบัญชี
ส่วนที! ๔/๔๖

(ข) ให้ มีการปฏิบัติตามย่อหน้ าที! ๒๙๐.๑๑๖ (ก) ถึง (ค) แล้ วแต่กรณี และ
(ค) สํานั ก งานได้ มีก ารนํามาตรการป้ องกัน อื!นมาใช้ เพื! อ ลดผลกระทบให้ อยู่ ใ นระดั บ ที!ยอมรั บ ได้
ตัวอย่างมาตรการป้ องกันเหล่านีอาจรวมถึง
· การมอบหมายให้ ผ้ ู ป ระกอบการวิ ช าชี พ คนอื! น ทํา การสอบทานงานที!ท าํ โดยสมาชิ ก กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนนั
· การมิให้ บุคคลนันมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจที!สาํ คัญที!เกี!ยวกับงานสอบบัญชี
สํานักงาน ต้ องพิจารณาว่าจะต้ องมีการปรึกษาเรื!องดังกล่าวกับผู้ท!รี ับผิดชอบเกี!ยวกับการกํากับ
ดูแลหรือไม่
การกูย้ ืมและให้กูย้ ืมเงินและการคํ"าประกันและการรับการคํ"าประกันเงินกูย้ ืม
๒๙๐.๑๑๘ การที!สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลนัน
หรือ สํานักงานได้ รับเงินกู้ยืม และให้ ก้ ูยืมเงินหรือการคําประกันและการรับการคําประกันเงินกู้ยืมจาก
ลูกค้ างานสอบบัญชี ท!ีเป็ นธนาคารหรื อเป็ นสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึงกันอาจทําให้ เกิด ปั ญหาและ
อุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ ถ้ าการกู้ยืมและให้ ก้ ูยืมเงินหรือการคําประกันและการรับการคําประกันเงิน
กู้ยืมนันไม่ ได้ กระทําขึนภายใต้ กระบวนการกู้ยืมเงินและเงื!อนไขตามปกติซ!ึงอาจทําให้ เกิด ปั ญหาและ
อุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนอาจเป็ นสาระสําคัญมากจนส่งผลให้ ไม่มีมาตรการป้ องกันที!สามารถ
นํามาใช้ เพื!อลดผลกระทบให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนันสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี คู่สมรส
และบุคคลที!อยู่ ภายใต้ การอุปการะและสํานักงานไม่ ให้ มี รับการกู้ยืมเงินและให้ ก้ ู ยืมเงิน หรื อการคํา
ประกันและการรับการคําประกันดังกล่าว
๒๙๐.๑๑๙ กรณีท!ีสาํ นักงานได้ รับเงินกู้ยืมจากลูกค้ างานสอบบัญชีท!เี ป็ นธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึง
กัน ภายใต้ ก ระบวนการกู้ ยื ม เงิ น ประมวลและเงื! อ นไขตามปกติ แ ละเป็ นสาระสําคั ญสํา หรั บ ลูก ค้ า
งานสอบบัญชี หรื อสําหรั บสํานักงานที!รับเงินกู้ ยืมนัน ทังนีอาจมีความเป็ นไปได้ ในการนํามาตรการ
ป้ องกันมาใช้ ในการลดผลกระทบดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างการใช้ มาตรการป้ องกัน
ได้ แก่ การมอบหมายให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพจากสํานักงานอื!นในเครือข่ายซึ!งไม่มีส่วนเกี!ยวข้ องทังการสอบ
บัญชีหรือการรับเงินกู้ยืมทําการสอบทานงานดังกล่าว
๒๙๐.๑๒๐ การที!สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลนัน
ได้ รับเงินกู้ยืมและให้ ก้ ูยืมเงินหรือการคําประกันและการรับการคําประกันจากลูกค้ างานสอบบัญชีท!เี ป็ น
ธนาคารหรือเป็ นสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึงกันอาจไม่ทาํ ให้ เกิดผลกระทบต่อ ความเป็ นอิสระ ถ้ าการ
กู้ยืมและให้ ก้ ูยืมเงินหรือการคําประกันและการรับการคําประกันนันกระทําขึนภายใต้ กระบวนการกู้ยืม
เงิ น และเงื! อ นไขตามปกติ ตั ว อย่ างของเงิ น กู้ ยืม ในลั ก ษณะนี รวมถึ ง เงิ น กู้ ยืม เพื! อ ที!อ ยู่ อ าศั ยซึ! ง มี
หลักทรัพย์คาประกั
ํ
น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมเพื!อซือรถยนต์และยอดคงค้ างของบัตรเครดิต
๒๙๐.๑๒๑ หากสํานักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะ
ของบุ คคลนัน ยอมรั บเงินกู้ ยืมหรื อได้ รับการคําประกัน เงินกู้ ยืมจากลู กค้ างานสอบบัญชี ท!ีมิได้ เป็ น
ธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึงกัน อาจทําให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคในเรื!องผลประโยชน์ส่วน
ตนอย่างเป็ นสาระสําคัญมากจนส่งผลให้ ไม่มีมาตรการป้ องกันสามารถช่ วยลดผลกระทบดังกล่าวให้ อยู่
ในระดับที!ยอมรับได้ เว้ นแต่ในกรณีท!เี งินกู้ยืมหรือการคําประกันเงินกู้ยืมนันมิได้ เป็ นสาระสําคัญต่อทัง
ส่วนที! ๔/๔๗

(ก)สํานักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะ
ของบุคคลนันและ (ข) ลูกค้ างานสอบบัญชีนนั
๒๙๐.๑๒๒ ในลักษณะคล้ ายคลึงกัน หากสํานักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที!อยู่
ภายใต้ การอุปการะของบุคคลนันให้ ก้ ูยืมเงินหรือให้ การคําประกันเงินกู้ยืมแก่ลูกค้ างานสอบบัญชี อาจ
ทําให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคในเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนอย่ างมีนัยสําคัญจนส่งผลให้ ไม่ มีมาตรการ
ป้ องกันที!สามารถช่วยลดผลกระทบดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ เว้ นแต่ในกรณีท!เี งินให้ ก้ ูยืมหรือ
การให้ การคําประกันเงินกู้ยืมนันมิได้ เป็ นสาระสําคัญต่อทัง (ก) สํานักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลนัน และ (ข) ลูกค้ างานสอบบัญชี
นัน
๒๙๐.๑๒๓ หากสํานักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะ
ของบุคคลนันมีเงินฝากหรือบัญชีการซือขายหลักทรัพย์กบั ลูกค้ างานสอบบัญชีท!เี ป็ นธนาคาร ตัวแทน
ซือขายหลักทรัพย์หรือสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึงกันอาจไม่ทาํ ให้ เกิดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระถ้ า
การมีเงินฝากหรือบัญชีนนกระทํ
ั
าภายใต้ เงื!อนไขเชิงพาณิชยกิจปกติ
ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ
๒๙๐.๑๒๔ ความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดในทางธุรกิจระหว่างสํานักงาน บุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีหรือสมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี กับผู้รับบริการงานตรวจสอบ
บัญชีหรือผู้บริหารซึ!งมีความสัมพันธ์ทางการค้ าหรือส่วนได้ เสียทางการเงินร่วมกัน อาจก่อให้ เกิดปั ญหา
และอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระ ตัวอย่างความสัมพันธ์ใกล้ ชิดดังกล่าวรวมถึง
· การมีส่วนได้ เสียทางการเงินในกิจการร่ วมค้ ากับผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี หรือเจ้ าของกิจการ
กรรมการ เจ้ าหน้ าที!หรือบุคคลใดบุคคลหนึ!งซึ!งมีหน้ าที!ในระดับบริหาร
· การมีข้อตกลงที!จะร่ วมทําสินค้ าหรือบริการบางอย่างของสํานักงานสอบบัญชีกับสินค้ าหรือบริการ
ของผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีร่วมกันโดยมีการอ้ างอิงถึงหน่วยงานทังสอง
· การมีข้อตกลงทางการทําการตลาดหรือการจัดจําหน่ ายร่ วมกัน โดยสํานักงานสอบบั ญชีทาํ หน้ าที!
เป็ นผู้จัดจําหน่ายหรือทําการตลาดให้ กับสินค้ าหรือบริการของผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี หรือ
ผู้รับบริการทําหน้ าที!เป็ นผู้จัดจําหน่ายหรือทําการตลาดให้ กับสินค้ าหรือบริการของสํานักงานสอบ
บัญชี
ถ้ าส่วนได้ เสียทางการเงินและความสัมพั นธ์ในทางธุรกิจมีสาระสําคัญอย่ างชัดเจนต่ อสํานัก
งานสอบบัญชี ผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีและผู้บริหาร จะไม่มีมาตรการป้ องกันใดที!เหมาะสมในการ
ลดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนันถ้ าส่วนได้ เสียทางการเงิน
และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจมีสาระสําคัญ อย่างชัดเจน สํานักงานจะต้ องยุติความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ
ดังกล่าว หรือลดระดับความเสี!ยงของความสัมพันธ์ลงให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
ถ้ าบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ! ง ในกลุ่ ม ผู้ ปฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี มี ส่ ว นได้ เสี ย ทางการเงิ น และมี
ความสัมพันธ์โดยมีสาระสําคัญอย่ างชัดเจน บุคคลดังกล่ าวควรถอนตัวออกจากกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชี
ถ้ าหากมีความสัมพันธ์ในทางธุรกิจระหว่างสมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชีกบั ผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีหรือผู้บริหาร จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญ
ส่วนที! ๔/๔๘

ของปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระและหามาตรการป้ องกันที!เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดปั ญหา
และอุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
๒๙๐.๑๒๕ ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจที!สาํ นักงานสอบบัญชีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
หรื อ สมาชิ ก ในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี ซ!ึ ง มี ส่ ว นได้ เ สีย ในองค์ ก รแห่ ง หนึ! ง ซึ! ง ผู้ รั บ บริ ก ารงาน
ตรวจสอบบัญชีและกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ!งก็มีส่วนได้ เสียในองค์กรนันด้ วยจะไม่
ก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคเกี!ยวกับความเป็ นอิสระ ถ้ า
· ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที!มีต่อกันไม่มีสาระสําคัญอย่างชัดเจนต่อสํานักงานสอบบัญชี บุคคลใดบุคคล
หนึ!งในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานสอบบัญชี หรื อ สมาชิ กในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานสอบบัญชี และผู้ รับบริ การงาน
ตรวจสอบบัญชี
· ส่วนได้ เสียทางการเงินไม่มีสาระสําคัญต่อผู้ลงทุนหรือกลุ่มของผู้ลงทุน
· ส่วนได้ เสียทางการเงินไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการควบคุมองค์กรของผู้ลงทุนหรือ
กลุ่มผู้ลงทุน
๒๙๐.๑๒๖ โดยทั!วไปการที!สาํ นักงานสอบบัญชีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือ สมาชิก
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ซือสินค้ าและบริการจากผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีนัน ไม่มีปัญหา
และอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระ ถ้ าการติดต่อค้ าขายนันอยู่ภายใต้ เงื!อนไขการค้ าเป็ นไปตามปกติของ
การดําเนินธุรกิจ อย่ างไรก็ตามถ้ ารายการซือสินค้ าและบริการดังกล่ าวมีสาระสําคัญอย่ างชัดเจนต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคและหา
มาตรการป้ องกันที!เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันรวมถึง
· การยุติหรือลดปริมาณรายการทางการค้ าดังกล่าวลง
· การให้ บุคคลที!เกี!ยวข้ องถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัว
๒๙๐.๑๒๗ ความสัม พั นธ์ส่วนตัวและครอบครั วระหว่ างบุ คคลใดบุ ค คลหนึ!ง ในกลุ่ม ผู้ ป ฏิบั ติ งานสอบบั ญชี กับ
กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!หรือลูกจ้ าง (ขึนอยู่กับบทบาทและหน้ าที!) ของผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี
อาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระด้ านผลประโยชน์ส่วนตัวความคุ้นเคยและการ
คุกคามโดยตรงจากผู้รับบริการได้ สาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าวขึนอยู่กับปั จจัยต่ างๆ
รวมถึงความรับผิดชอบของพนักงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี บทบาทและหน้ าที!ของสมาชิกใน
ครอบครัวที!ดาํ รงอยู่ในผู้รับบริการและลักษณะของความสัมพันธ์ท!ใี กล้ ชิด
๒๙๐.๑๒๘ กรณีท!สี มาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็ น
(ก) กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!ในบริษัทของผู้รับบริการสอบบัญชี หรือ
(ข) พนักงานซึ!งอยู่ในตําแหน่ งที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการจัดทําบัญชีและงบ
การเงินซึ!งสํานักงานเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นหรือดํารงตําแหน่งนันๆ ในช่ วงเวลาใด
เวลาหนึ!งในระหว่ างการตรวจสอบ แนวทางปฏิบัติท!จี ะลดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระให้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ คือการให้ บุคคลที!มีความสัมพันธ์ดังกล่ าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบั ญชี จะไม่ มี มาตรการใดๆ ที!จะลดปั ญหาและอุ ปสรรคด้ านความเป็ นอิสระให้ อยู่ ในระดั บที!
ส่วนที! ๔/๔๙

ยอมรับได้ หากเกิดความสัมพันธ์ใกล้ ชิดดังกล่ าวขึน ดังนันสํานักงานสอบบัญชีต้องไม่ มอบหมายให้
บุคคลซึ!งมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดในลักษณะดังกล่าวอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
๒๙๐.๑๒๙ กรณีท!สี มาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี เป็ นลูกจ้ างในผู้รับบริการซึ!งอยู่ใน
ตําแหน่ ง ที!ส ามารถสั!ง การและมี อิท ธิพ ลอย่ างมี สาระสําคั ญ ต่ อ เรื! อ งเกี! ยวกับ ฐานะการเงิ น ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสด สาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
· ตําแหน่งของสมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีท!ดี าํ รงอยู่ในผู้รับบริการ
และ
· บทบาทและหน้ าที!ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระและ
หามาตรการป้ องกันที!เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว
ให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันรวมถึง
· การให้ พนักงานที!เกี!ยวข้ องถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
· การจัดโครงสร้ างหน้ าที!ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื!อหลีกเลี!ยงมิให้
บุคคลดังกล่ าวไปมีส่วนเกี!ยวข้ องโดยตรงกับหน้ าที!และความรับผิดชอบของสมาชิกของ
บุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
๒๙๐.๑๓๐ ปั ญหาและอุปสรรคเกี!ยวกับความเป็ นอิสระอาจจะเกิดขึนเมื!อสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิดของบุคคลใด
บุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็ น
(ก) กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!ในบริษัทของผู้รับบริการสอบบัญชี หรือ
(ข) พนักงานซึ!งอยู่ในตําแหน่งที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการจัดทําบัญชีและ
งบการเงินซึ!งสํานักงานเป็ นผู้ ตรวจสอบบัญชี แ ละแสดงความเห็นอันอาจก่ อให้ เกิด ปั ญหาและ
อุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระ โดยสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าวขึนอยู่ กับปั จจัย
ต่างๆ เช่น
· ลักษณะของความสัมพั นธ์ระหว่ างกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานสอบบัญชี และสมาชิ กครอบครั ว ที!
ใกล้ ชิด
· ตําแหน่งและหน้ าที!ของสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิดที!ดาํ รงอยู่ในผู้รับบริการ
· บทบาทหน้ าที!ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าวและต้ องหา
มาตรการป้ องกันเพื!อ ยุติหรือลดระดับปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่ าง
ของมาตรการป้ องกันรวมถึง
· ให้ บุคคลที!เกี!ยวข้ องถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
· จัดโครงสร้ างหน้ าที!ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื!อหลีกเลี!ยงมิให้
บุคคลดังกล่ าวไปมีส่วนเกี!ยวข้ องโดยตรงกับหน้ าที!และความรับผิดชอบของสมาชิก
ครอบครัวที!ใกล้ ชิด
๒๙๐.๑๓๑ ปั ญ หาด้ านความเป็ นอิ ส ระอาจเกิ ด ขึ น ถ้ า บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ! ง ในกลุ่ ม ผู้ ปฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี มี
ความสัมพันธ์อย่ างใกล้ ชิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ!งในลูกค้ า นอกเหนือจากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชี หรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิดของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ส่วนที! ๔/๕๐

หรือเจ้ าหน้ าที!หรือลูกจ้ างที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญในส่วนของการจัดทําบัญชี
และงบการเงินซึ!งสํานักงานเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ทังนี บุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่ม
ผู้ ปฏิบั ติงานสอบบัญชี ท!ีมีความสัมพั นธ์ดั งกล่ าวจะต้ องมี การขอคําปรึ กษาเพื! อปฏิบั ติให้ เป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางของสํานั กงานสอบบัญชี สาระสําคั ญของปั ญหาดั งกล่ าวขึ นอยู่ กับปั จจั ยต่ างๆ
รวมถึง
· ลั ก ษณะของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลดั ง กล่ า วในลู ก ค้ ากั บ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ! ง ในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
· ตําแหน่งของบุคคลดังกล่าวที!ดาํ รงอยู่ในบริษัทผู้รับบริการ และ
· บทบาทหน้ าที!ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าวและต้ องหา
มาตรการป้ องกันเพื!อ ยุติหรือลดระดับปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่ าง
ของมาตรการป้ องกันรวมถึง
· การให้ บุคคลดังกล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
· การจัดโครงสร้ างหน้ าที!ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานสอบบัญชี ให้ เหมาะสมเพื! อ
หลีกเลี!ยงมิให้ บุคคลดังกล่ าวไปมีส่วนเกี!ยวข้ องโดยตรงกับหน้ าที!และความรับผิดชอบของ
บุคคลที!มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดในผู้รับบริการ
๒๙๐.๑๓๒ ปัญหาและอุปสรรคความด้ านเป็ นอิสระเรื!องผลประโยชน์ส่วนตัว ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตรง
จากผู้รับบริการอาจจะเกิดขึนในลักษณะความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือครอบครัว ระหว่าง (ก) หุ้นส่วนหรือ
พนักงานคนใดคนหนึ!งในสํานักงานสอบบัญชีซ!ึงมิได้ เป็ นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี กับ
(ข) กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!หรือลูกจ้ างที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการจัดทํา
บัญชีและงบการเงินซึ!งสํานักงานเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ดังนันหุ้นส่วนและพนักงาน
ดังกล่าวถือว่ามีความรับผิดชอบในการขอคําปรึกษาเพื!อปฏิบัติให้ เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางของ
สํานักงาน ความมีสาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ รวมถึง
· ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างหุ้ นส่วนหรือพนักงานของสํานักงานกับกรรมการ เจ้ าหน้ าที!หรือ
พนักงานของผู้รับบริการสอบบัญชี
· ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนหรือพนักงานดังกล่าวกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
· ตําแหน่งของหุ้นส่วนหรือพนักงานดังกล่าวในสํานักงานสอบบัญชี และ
· ตําแหน่งของบุคคลดังกล่าวที!ดาํ รงอยู่ในผู้รับบริการ
จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าว และต้ องหา
มาตรการป้ องกันเพื!อ ยุติหรือลดระดับปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่ าง
ของมาตรการป้ องกันรวมถึง
· การจัดโครงสร้ างความรับผิดชอบของหุ้นส่วนหรือพนักงานเพื!อที!จะลดอิทธิพลใดๆ ที!คาดว่าจะมี
ต่องานตรวจสอบบัญชี
· การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นซึ!งไม่ มีส่วนในงานตรวจสอบบัญชีสอบทานงานของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
ส่วนที! ๔/๕๑

๒๙๐.๑๓๓ การฝ่ าฝื นข้ อบังคับในหมวดที!เกี!ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวโดยมิได้ มีความตังใจ ถือว่ า
ไม่มีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ ถ้ า
(ก) สํานักงานมีนโยบายและขันตอนการทํางานที!พนักงานต้ องรายงานให้ ทราบทันทีท!ีพบว่ ามีการ
เปลี!ยนแปลงตําแหน่งหน้ าที!งานของสมาชิกและสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวอื!นที!อาจมีปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระ
(ข) การที!ส มาชิ ก ในกลุ่ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง านสอบบั ญชี จ ะไปดํารงตํา แหน่ ง กรรมการหรื อ เจ้ าหน้ าที!ห รื อ
พนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่ างมีสาระสําคัญในการจัดทําบัญชีและงบการเงินซึ!ง
สํานักงานเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นและมีการถอนตัว บุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีท!เี กี!ยวข้ องดังกล่าวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและ
(ค) สํานักงานสอบบัญชีมีการนํามาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นต่างๆ มาใช้ เพื!อลดปั ญหาและอุปสรรคด้ าน
ความเป็ นอิสระให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันรวมถึง
(๑) การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นซึ!งไม่มีส่วนร่ วมในงานตรวจสอบบัญชี สอบ
ทานงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
(๒) การไม่ ให้ พนักงานที!มีส่วนเกี!ยวข้ องในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจที!สาํ คัญเกี!ยวกับงานตรวจสอบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชีควรพิจารณาความจําเป็ นในการนําประเด็นที!อาจจะก่อให้ เกิดปั ญหาและ
อุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระต่ างๆ มาปรึ กษาหารื อ กับ ผู้ ท!ีมี หน้ าที!กาํ กับดู แลจการของผู้ รับ บริ การกิ
หรือไม่
การเข้าทํางานกับบริษทั ของผูร้ บั บริการตรวจสอบบัญชี
๒๙๐.๑๓๔ อาจมีปั ญหาและอุ ปสรรคเรื! องความคุ้ น เคยและการคุ ก คามโดยตรงจากผู้ รับ บริ ก ารเกิดขึ นได้ ถ้ า
กรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที!หรือพนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่ างมีสาระสําคัญในการจัดทํา
บัญชีและงบการเงินซึ!งสํานักงานเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและความแสดงความเห็นเคยเป็ นบุคคลใดบุคคล
หนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี
๒๙๐.๑๓๕ ถ้ าอดีตบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือหุ้ นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีได้ เข้ า
ทํางานกั บบริ ษัทผู้ รับบริ การในตําแหน่ งใดตําแหน่ งหนึ!งและยั งมีการติ ดต่ อและเกี!ยวข้ อ งกับสํานั ก
งานสอบบัญชีอย่ างมีสาระสําคัญ ปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าวมีสาระสําคัญและไม่ มีมาตรการใดที!จะ
นํามาป้ องกันและลดปั ญหาและอุปสรรคนันให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนันถ้ าอดีตบุคคลใดบุคคล
หนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือ
เจ้ าหน้ าที!ห รื อพนัก งานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพ ลอย่ างมีสาระสําคั ญในการจั ดทําบัญ ชี และงบ
การเงินซึ!งสํานักงานเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิส ระ
อาจจะยอมรับได้ ถ้ า
(ก) บุคคลที!เกี!ยวข้ องดังกล่ าวต้ องไม่ ได้ รับผลประโยชน์หรือค่ าตอบแทนพิเศษใดๆ ที!มีสาระสําคัญ
จากสํานักงานสอบบัญชีนอกเหนือจากผลตอบแทนที!กาํ หนดไว้ ก่อนหน้ าอย่างคงที!และจํานวนที!
ต้ องจ่ายไม่เป็ นสาระสําคัญต่อสํานักงานสอบบัญชี
(ข) บุคคลดังกล่ าวต้ องไม่ เข้ าร่ วมหรื อปรากฏว่ ามีส่วนร่ วมในการดําเนินธุรกิจหรื อกิจกรรมใดๆ ที!
เกี!ยวกับวิชาชีพในสํานักงานสอบบัญชีโดยต่อเนื!อง
ส่วนที! ๔/๕๒

๒๙๐.๑๓๖ ในกรณีท!ีอดีตบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีเข้ า
ไปทํางานกับผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ!ง โดยไม่มีการติดต่อหรือเกี!ยวข้ อง
ที!มีสาระสําคัญระหว่ างสํานักงานสอบบัญชี และบุคคลดังกล่ าว สาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคด้ าน
ความเป็ นอิสระเรื!องความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตรงจากผู้รับบริการขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
· ตําแหน่งของบุคคลดังกล่าวที!ดาํ รงอยู่ในผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี
· ความเกี!ยวข้ องในงานที!บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
· ช่ ว งเวลาที!บุ ค คลดั ง กล่ าวพ้ น จากการเป็ นพนั ก งานหรื อ หุ้ น ส่ ว นในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง านหรื อ สํานั ก
งานสอบบัญชี ก่อนที!จะเข้ าไปร่วมงานกับผู้รับบริการ และ
· ตําแหน่งของบุคคลดังกล่ าวในขณะที!เป็ นพนักงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือในสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชี เช่ น พิ จารณาว่ าบุ คคลดังกล่ าวมีความรั บผิดชอบในการติดต่ อกับผู้ บริ หารของ
ผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีและผู้มีหน้ าที!กาํ กับดูแลกิจการอย่างสมํ!าเสมอหรือไม่
จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าวและต้ องหา
มาตรการป้ องกั น เพื! อ ยุ ติ ห รื อ ลดระดั บ ความมี สาระสําคั ญ ให้ อยู่ ใ นระดั บ ที!ย อมรั บ ได้ ตั วอย่ างของ
มาตรการป้ องกันรวมถึง
· การปรับเปลี!ยนแผนงานการตรวจสอบบัญชีให้ เกิดความเหมาะสมมากยิ!งขึน
· การมอบหมายให้ บุคคลที!มีประสบการณ์มากเพียงพอกับผู้ซ!ึงเป็ นอดีตบุคคลใดบุคคลหนึ!ง
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหุ้นส่วนของสํานักงานที!ได้ เข้ าไปร่ วมงานกับผู้รับบริการ
งานตรวจสอบบัญชีเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือ
· การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นซึ!งมิได้ เป็ นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
สอบทานงานของอดีตบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานสอบบัญชีหรืออดีตหุ้นส่วน
ดังกล่าวที!ได้ เคยทํา
๒๙๐.๑๓๗ ในกรณีท!ีอดีตหุ้ นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีเคยร่ วมงานในตําแหน่ งใดตําแหน่งหนึ!งในองค์กรแห่ ง
หนึ!งและต่อมาองค์กรดังกล่าวกลายเป็ นผู้รับบริ การของสํานักงานสอบบัญชีจะต้ องมีการประเมินความ
มีสาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระและหามาตรการป้ องกันเพื!อ ยุติหรือลดระดับ
ความมีสาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
๒๙๐.๑๓๘ ปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื!องผลประโยชน์ส่วนตัวอาจเกิดขึนได้ ถ้ าบุคคลใดบุคคลหนึ!ง
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีเหตุผลที!เชื!อได้ แน่ว่าจะไปร่วมงานกับผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีใน
อนาคต สํานักงานสอบบัญชีจะต้ องมีนโยบายและแนวทางให้ บุ คคลดังกล่ าวชีแจงถึงการเจรจาและ
ต่ อรองในการจ้ างงานนัน โดยสํานักงานจะต้ องประเมินสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคที!อาจจะ
เกิดขึน และหามาตรการป้ องกันที!เหมาะสมเพื!อยุติหรื อลดระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและ
อุปสรรคนันให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันรวมถึง
· การให้ พนักงานที!เกี!ยวข้ องดังกล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
· การสอบทานดุลยพินิจที!สาํ คัญๆ ของบุ คคลดังกล่ าว ในขณะที!ปฏิบัติงานเป็ นส่วนหนึ!งของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี

ส่วนที! ๔/๕๓

ผูร้ บั บริการตรวจสอบบัญชีที!เป็ นบริษทั มหาชน
๒๙๐.๑๓๙ อาจมีปัญหาและอุปสรรคในเรื!องความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตรงจากผู้รับบริการได้ ถ้ าผู้สอบบัญชี
หลักเข้ าทํางานในบริษัทผู้รับบริการที!เป็ นบริษัทมหาชนซึ!งมีบุคคลที!มีส่วนได้ เสียเป็ นจํานวนมาก โดย
(ก) ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!ระดับบริหารของผู้รับบริการ หรือ
(ข) ดํารงตําแหน่ งพนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่ างมีสาระสําคัญในการจัดทําบัญชีและ
งบการเงินซึ!งสํานักงานเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น
ประเด็นด้ านความเป็ นอิสระอาจจะยอมรับได้ ถ้ าผู้สอบบัญชีหลักดังกล่าวหยุดการเป็ นผู้สอบบัญชี
หลักในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและออกงบการเงินในบริษัทดังกล่ าวเกินกว่ า ๑๒ เดือนมาแล้ วและ
ผู้สอบบัญชี หลักดังกล่ าวไม่ ไ ด้ เป็ นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีท!ีตรวจสอบบริ ษัทมหาชน
ดังกล่าว
๒๙๐.๑๔๐ ปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื!องการคุกคามโดยตรงจากผู้รับบริการอาจเกิดขึนได้ ถ้ าอดีต
หุ้นส่วนอาวุโสหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชีเข้ าทํางานในบริษัท ผู้รับบริการที!เป็ นบริษัท
มหาชนซึ!งมีบุคคลที!มีส่วนได้ เสียเป็ นจํานวนมาก โดยดํารงตําแหน่งดังนี
(ก) พนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่ างมีสาระสําคัญในการจัดทําบัญชีและงบการเงินซึ!ง
สํานักงานเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น
(ข) กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!ระดับบริหารของผู้รับบริการ
ทังนีปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระอาจจะยอมรับได้ ถ้ าอดีตหุ้นส่วนอาวุโสหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชีไม่ได้ อยู่ในตําแหน่งดังกล่าวในสํานักงานสอบบัญชีมากกว่า ๑๒ เดือน
มาแล้ ว
๒๙๐.๑๔๑ ทังนีปั ญหาและอุป สรรคด้ านความเป็ นอิสระสามารถยอมรั บได้ ถ้ าอดี ต ผู้ สอบบัญชี ห ลัก หรื ออดี ต
หุ้ นส่วนอาวุโสหรื อหุ้ นส่วนผู้ จัดการดํารงตําแหน่ งตามข้ อ ๒๙๐.๑๓๙ และ ๒๙๐.๑๔๐ ซึ!งการดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวทางธุรกิจ และ
(ก) ตําแหน่งดังกล่าวไม่ได้ เกี!ยวข้ องโดยตรงกับการรวมธุรกิจ
(ข) บุคคลดังกล่าวได้ รับประโยชน์หรือผลตอบแทนที!ไม่มีสาระสําคัญจากสํานักงานเป็ นจํานวนที!ได้ จ่าย
เต็มไปแล้ ว นอกจากผลตอบแทนที!กาํ หนดไว้ ก่อนหน้ าอย่างคงที!อีกและมีจาํ นวนที!ต้องจ่ายไม่เป็ น
สาระสําคัญต่อสํานักงานสอบบัญชี
(ค) บุคคลดังกล่ าวต้ องไม่ เข้ าร่ วมหรื อปรากฏว่ ามีส่วนร่ วมในการดําเนินธุรกิจหรื อกิจกรรมใดๆ ที!
เกี!ยวกับวิชาชีพในสํานักงานโดยต่อเนื!อง และ
(ง) มี ก ารปรึ ก ษากั บ ผู้ มี ห น้ าที!ก ํา กั บ ดู แ ลกิจ การถึ ง การดํารงตํา แหน่ ง ของอดี ต หุ้ นส่ วนในบริ ษั ท
ผู้รับบริการ
การให้ยืมตัวพนักงานของสํานักงานสอบบัญชี
๒๙๐.๑๔๒ การให้ ยืมตัวพนักงานของสํานักงานสอบบัญชีกับผู้รับบริการอาจจะเกิด ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความ
เป็ นอิสระเกี!ยวกับการสอบทานผลงานของตนเองได้ แต่ อาจทําได้ ในช่ วงระยะเวลาสันๆ โดยบุ คคล
ดังกล่าวจะต้ องไม่เกี!ยวข้ องกับเรื!องดังต่อไปนี
(ก) การให้ บริการงานอื!นๆ ที!ไม่เกี!ยวกับการตรวจสอบบัญชีซ!งึ ขัดกับข้ อบังคับตามหมวดหัวข้ อนี
(ข) มีหน้ าที!กระทําการแทนผู้บริหารของผู้รับบริการ
ส่วนที! ๔/๕๔

ในทุกสถานการณ์ ผู้รับบริการจะต้ องมีความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานที!ถูกยืมตัวไป จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญและหามาตรการป้ องกันเพื!อยุติหรือ
ลดระดับความมีสาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันรวมถึง
· การสอบทานงานซึ!งพนักงานที!ถูกยืมตัวเป็ นผู้ปฏิบัติ
· การกําหนดว่ าพนักงานที!ถูกยืมตัวจะต้ องไม่ มีส่วนเกี!ยวข้ องและรั บผิดชอบในหน้ าที!หรื อ
กิจกรรมใดๆ ในส่วนของงานตรวจสอบบัญชีในช่วงที!ถูกยืมตัวไป หรือ
· การกําหนดว่าพนักงานที!ถูกยืมตัวจะต้ องไม่เป็ นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
การให้บริการตรวจสอบบัญชี
๒๙๐.๑๔๓ ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื! องผลประโยชน์ส่วนตัว การสอบทานงานของตนเองและ
ความคุ้นเคยอาจเกิดขึนได้ ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเพิ!งเคยดํารงตําแหน่ ง
เป็ นกรรมการ หรือเจ้ าหน้ าที! หรือพนักงานของผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี ยกตัวอย่างเช่ น บุคคล
คนดังกล่ าวจะต้ องประเมินรายละเอียดในงบการเงินซึ!งตนเองมีส่วนจัดเตรียมการบันทึกบัญชีต่างๆ
ในขณะที!อยู่ในผู้รับบริการ
๒๙๐.๑๔๔ ในช่ วงรอบเวลาของรายงานการตรวจสอบบัญชี หากมี บุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีเคยเป็ นกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที! หรือพนักงานในบริษัทผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีท!สี ามารถ
สั!งการ และมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการจัดทําบัญชีและงบการเงินซึ!งสํานักงานเป็ นผู้ตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นจะทําให้ เกิด ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระโดยมีสาระสําคัญเป็ น
อย่างมาก จนไม่มีมาตรการใดที!จะป้ องกันและลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนัน
สํานักงานจะต้ องไม่มอบหมายให้ บุคคลดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
๒๙๐.๑๔๕ ปั ญหาและอุ ป สรรคความเป็ นอิสระด้ านผลประโยชน์ ส่วนตั ว การสอบทานผลงานของตนเองและ
ความคุ้นเคยอาจเกิดขึนได้ หากมี บุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเคยเป็ นกรรมการ
หรือเจ้ าหน้ าที! หรือพนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการจัดทําบัญชีและงบ
การเงินซึ!งสํานักงานเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นในช่ วงก่ อนรอบเวลารายงานของงาน
ตรวจสอบบัญชี ตัวอย่ างเช่ น บุคคลดังกล่ าวดํารงตําแหน่ งในบริษัทของผู้รับบริการและมีส่วนในการ
ตัดสินใจหรือทํางานในช่ วงเวลาก่อนหน้ านีและได้ นาํ ข้ อมูลเหล่ านันมาใช้ เป็ นส่วนหนึ!งในงานปั จจุ บัน
สาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคจะขึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น
· ตําแหน่งหน้ าที!ของบุคคลดังกล่าวที!ดาํ รงอยู่ในผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี
· ช่ วงเวลาที!บุคคลดังกล่าวได้ ลาออกจากบริษัทผู้รับบริการก่อนที!จะเข้ าร่ วมเป็ นบุคคลใดบุคคลหนึ!ง
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
· บทบาทของบุคคลดังกล่าวในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
ถ้ าปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าวมีสาระสําคัญอย่ างชัดเจน ควรหามาตรการป้ องกันที!เหมาะสม
เพื!อลดระดับของปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันคือ การจัด
ให้ มีการสอบทานงานซึ!งทําโดยบุคคลดังกล่าวซึ!งอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี

ส่วนที! ๔/๕๕

การเป็ นกรรมการหรือเจ้าหน้าที!ในบริษทั ผูร้ บั บริการตรวจสอบบัญชี
๒๙๐.๑๔๖ ในกรณีท!ีห้ ุ นส่วนหรื อพนักงานคนใดคนหนึ!งในสํานักงานสอบบัญชีเป็ นกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที!ใน
บริ ษัทผู้ รับบริ การงานตรวจสอบบัญชี จะก่ อให้ เกิด ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเกี!ยวกับ
ผลประโยชน์ ส่วนตั วและการสอบทานงานของตนเองอย่ างมี สาระสําคัญมากจนไม่ สามารถหาทาง
ป้ องกันและลดระดับปั ญหาและอุปสรรคนันให้ เป็ นที!ยอมรับได้ ดังนัน หุ้ นส่วนหรือพนักงานในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีจะต้ องไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!ในบริษัทผู้รับบริการตรวจสอบ
บัญชี
๒๙๐.๑๔๗ ตําแหน่งเลขานุการบริษัทมีความหมายที!แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร เลขานุการบริษัทมีหน้ าที!ดูแล
งานในหลายๆ ส่วนโดยรวมถึงหน้ าที!ในการบริหารจัดการ เช่ น การบริหารงานบุคลากร การดูแลรักษา
บันทึกข้ อมูลหรือทะเบียนต่างๆ ของบริษัท การควบคุมดูแลให้ บริษัทอยู่ภายใต้ กฎระเบียบต่ างๆ ให้
คําแนะนําเกี!ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ดังนันโดยทั!วไปแล้ วตําแหน่ งเลขานุ การบริ ษัทนีถือว่ าเป็ น
ตําแหน่งที!มีความเกี!ยวข้ องกับองค์กรอย่างใกล้ ชิด
๒๙๐.๑๔๘ ในกรณีท!หี ้ ุนส่วนหรือพนักงานของสํานักงานสอบบัญชีได้ กระทําหน้ าที!เสมือนเป็ นเลขานุการบริษัทของ
ผู้ รับ บริ ก ารตรวจสอบบั ญชี อาจเกิด ปั ญหาและอุ ปสรรคความเป็ นอิสระด้ านการสอบทานงานของ
ตนเองและด้ านการใช้ ดุลยพิ นิจในสิ!งที!ตนเองเป็ นผู้ สนับสนุ นที!มีสาระสําคัญเป็ นอย่ างมาก จนไม่ มี
มาตรการใดที!จะลดระดับความมีสาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
อย่างไรก็ตามถึงมีการกําหนดในย่ อหน้ า ๒๙๐.๑๔๖ แต่ถ้ากฎหมาย ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติตาม
วิชาชี พท้ องถิ!นอนุ ญาตให้ กระทําได้ หน้ าที!และความรั บผิดชอบในตําแหน่ งดังกล่ าวควรถู กจํากัดอยู่
เพียงขอบเขตของงานที!ทาํ เป็ นประจําวันและงานด้ านการบริหาร เช่ น การจัดทํารายงานการประชุมและ
ดูแลการยื!นงบการเงิน ในสถานการณ์ดังกล่าวจะต้ องมีการประเมินถึงปัญหาด้ านความเป็ นอิสระและหา
มาตรการป้ องกันที!เหมาะสมเพื! อยุ ติหรือลดระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคอยู่ ใน
ระดับที!ยอมรับได้
๒๙๐.๑๔๙ การสนับสนุ นและให้ คาํ แนะนําในส่วนงานเลขานุ การขององค์กรนัน โดยทั!วไปไม่ถือว่ าขาดความเป็ น
อิสระ ถ้ าตราบใดผู้บริหารขององค์กรมีการตัดสินใจที!เหมาะสม
ระยะเวลาในการให้บริการของพนักงานอาวุโส (รวมถึงการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีแก่ผูร้ บั บริการงาน
ตรวจสอบบัญชี)
ข้อบังคับทัว! ไป
๒๙๐.๑๕๐ การใช้ พนักงานอาวุโสคนเดียวกันในงานตรวจสอบบัญชี เป็ นระยะเวลานานอาจทําให้ เกิด ปั ญหาและ
อุปสรรคด้ านความสนิทสนมและผลประโยชน์ส่วนตัวที!ไม่เหมาะสม สาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรค
ขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
· ระยะเวลาที!เคยเป็ นส่วนหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีของบุคคลดังกล่าว
· บทบาทหน้ าที!ของบุคคลดังกล่าวในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
· โครงสร้ างของสํานักงานสอบบัญชี
· ลักษณะของงาน
· มีการเปลี!ยนแปลงในผู้บริหารของผู้รับบริการตรวจสอบบัญชีหรือไม่ และ
ส่วนที! ๔/๕๖

· มีก ารเปลี! ยนแปลงในลั กษณะและความซับ ซ้ อนของรายการบัญ ชี และประเด็นการรายงานของ
ผู้รับบริการหรือไม่
จะต้ องมี การประเมิน ระดั บความมี สาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าว และต้ อ งหา
มาตรการป้ องกันเพื!อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการ
ป้ องกันรวมถึง
· การหมุนเวียนพนักงานอาวุโสในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
· การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นซึ!งมิได้ เป็ นส่วนหนึ!งในกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
สอบทานงานซึ!งพนักงานอาวุโสดังกล่าวเป็ นผู้ปฏิบัติ
· การจัดให้ มีการสอบทานคุณภาพของงานอย่ างสมํ!าเสมอโดยผู้ท!ีมีความเป็ นอิสระทังจาก
ภายนอกหรือภายในสํานักงานสอบบัญชี
ผูร้ บั บริการซึ!งเป็ นบริษทั มหาชน
๒๙๐.๑๕๑ ในกรณีท!ีผ้ ูรับบริการที!เป็ นบริษัทมหาชนซึ!งมีบุคคลที!มีส่วนได้ เสียเป็ นจํานวนมาก ผู้ท!เี ป็ นผู้สอบบัญชี
หลัก จะดํารงตําแหน่ ง ได้ ไม่ เกิน ๗ ปี และสามารถกลับ มาเป็ นผู้ สอบบั ญชี ได้ อีก ครั ง หลัง จาก ๒ ปี
หลังจากระยะเวลา ๗ ปี แรก โดยในระหว่าง ๒ ปี ดังกล่าว จะต้ องไม่มีส่วนร่วมในงานตรวจสอบบัญชี การ
ควบคุมคุณภาพงาน การให้ คาํ ปรึกษาด้ านเทคนิคและประเด็นต่างๆ ซึ!งจะมีผลกระทบโดยตรงกับผลของ
การตรวจสอบบัญชีในผู้รับบริการรายนี
๒๙๐.๑๕๒ นอกเหนือ จากย่ อ หน้ า ๒๙๐.๑๕๑ หากมี สถานการณ์ท!ีไ ม่ ค าดคิ ด ซึ!ง อยู่ เ หนื อ การควบคุ ม ของสํานั ก
งานสอบบัญชีเกิดขึนและเพื!อให้ งานตรวจสอบบัญชีเป็ นไปอย่างมีคุ ณภาพ อนุโลมให้ ผ้ ูสอบบัญชี หลักทํา
หน้ าที!ต่อไปได้ อีก ๑ ปี ถ้ ามีมาตรการในการยุติหรือลดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระให้ อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ เช่ น ผู้สอบบัญชีหลักสามารถต่ ออายุออกไปได้ อีก ๑ ปี เนื!องจากการหมุนเวียนไม่
สามารถทําได้ เนื!องจากมีเหตุการณ์ไม่ คาดคิด เช่ น ในกรณีผ้ ู ท!ีจะได้ รับมอบหมายเป็ นผู้สอบบัญชี คน
ต่อไปป่ วยอย่างรุนแรงจนไม่สามารถทํางานได้
๒๙๐.๑๕๓ ความสัมพันธ์ท!ยี าวนานของผู้สอบบัญชีท่านอื!นกับผู้รับบริการซึ!งเป็ นบริษัทมหาชนซึ!งมีบุคคลที!มีส่วนได้
เสี ย เป็ นจํา นวนมากอาจจะก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคความเป็ นอิ ส ระเรื! อ งความคุ้ น เคยและ
ผลประโยชน์ส่วนตัว สาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
· ระยะเวลาที!ผ้ ูสอบบัญชีดังกล่าวให้ บริการแก่ผ้ ูรับบริการ
· บทบาทหน้ าที!ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี และ
· ลักษณะเนือหาและความถี!ของผู้สอบบัญชีดังกล่ าวที!มีต่อผู้บริหารและผู้มีหน้ าที!กาํ กับดูแลกิจการ
ของผู้รับบริการ
จะต้ อ งมี การประเมิ น ระดั บความมี สาระสําคัญของปั ญหาและอุป สรรคดัง กล่ าวและต้ อ งหา
มาตรการป้ องกันเพื!อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการ
ป้ องกันรวมถึง
· การจัดให้ มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชีท่านอื!น หรือไม่เช่ นนันก็ห้ามไม่ให้ ผ้ ูสอบบัญชี ท่าน
นันมีส่วนเกี!ยวข้ องกับผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี
· การจัดให้ มีการสอบทานคุณภาพของงานอย่ างสมํ!าเสมอโดยผู้ท!ีมีความเป็ นอิสระทังจาก
ภายนอกหรือภายในสํานักงานสอบบัญชี
ส่วนที! ๔/๕๗

๒๙๐.๑๕๔ เมื!อลูกค้ างานตรวจสอบบัญชีจะเปลี!ยนฐานะเป็ นบริษัทมหาชนซึ!งมีบุคคลที!มีส่วนได้ เสียเป็ นจํานวนมาก
จะต้ องมีการพิจารณาระยะเวลาการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี หลักในลูกค้ าดังกล่ าว ถ้ ามีการให้ บริการ
มาแล้ ว ๕ ปี หรือน้ อยกว่า ผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวสามารถจะให้ บริการได้ อีกเป็ นจํานวนปี ส่วนต่างของ ๗
ปี หักจากระยะเวลาที!ให้ บริการมาแล้ ว ถ้ าให้ บริการมาแล้ ว ๖ ปี หรือมากกว่า ก่อนที!ลูกค้ าจะเปลี!ยนเป็ น
บริษัทมหาชนผู้สอบบัญชีหลักสามารถที!จะให้ บริการได้ อกี ๒ ปี ก่อนที!จะมีการหมุนเวียน
๒๙๐.๑๕๕ ถ้ าสํานักงานสอบบัญชีมีบุคคลากรที!มีความรู้และประสบการณ์จาํ กัด ในการที!จะปฏิบัติหน้ าที!เป็ นผู้สอบ
บัญชีหลักให้ กับผู้รับบริการที!เป็ นบริษัทมหาชนซึ!งมีบุคคลที!มีส่วนได้ เสียเป็ นจํานวนมาก การหมุนเวียน
ผู้ ส อบบั ญ ชี ห ลั ก อาจจะไม่ ใ ช่ ม าตรการที!เ หมาะสม และถ้ า หน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แ ลก็ใ ห้ ข้ อ ยกเว้ น กั บ
สถานการณ์เช่ นนัน ในกรณีนีผู้สอบบัญชี หลักอาจจะให้ บริการผู้รับบริการรายหนึ!งๆ มากกว่า ๗ ปี โดย
ยังไม่มีการหมุนเวียนได้ โดยเป็ นแนวทางเลือกที!ระบุโดยหน่วยงานกํากับดูแลเช่ น การให้ มีการสอบทาน
งานจากบุคคลภายนอกที!มีความเป็ นอิสระ
การให้บริการที!ไม่ใช่การให้ความเชื!อมัน! แก่ลูกค้างานสอบบัญชีของสํานักงาน
๒๙๐.๑๕๖ โดยธรรมเนียมปฏิบัติสาํ นัก งานมัก จะให้ บริก ารประเภทที!ไ ม่ ใช่ ก ารให้ ค วามเชื! อ มั!น ต่ างๆ แก่ลูก ค้ า
งานสอบบัญชีตามความชํานาญและความรู้ความสามารถของตน อย่างไรก็ตามการให้ บริการที!ไม่ใช่การ
ให้ ความเชื!อมั!นอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระของสํานักงานหรื อสมาชิกในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึนส่วนมากเกิดจากการสอบทานผลงานของตนเอง การ
มีผลประโยชน์ส่วนตนและการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน (advocacy threats)
๒๙๐.๑๕๗ การพั ฒ นาของธุ ร กิ จ ใหม่ การวิ วั ฒ นาการของตลาดการเงิ น และการเปลี! ย นแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้ เป็ นไปได้ ยากที!จะสามารถระบุประเภทการให้ บริ การที!ไม่ ใช่ การให้ ความเชื! อมันที!
สํานักงานอาจให้ บริการแก่ลูกค้ าสอบบัญชีได้ ครบทุกประเภท ในกรณีท!ีไม่ มีแนวปฏิบัติเป็ นการเฉพาะ
สําหรับการ ให้ บริการที!ไม่ใช่การให้ ความเชื!อมั!นประเภทใดประเภทหนึ!งเป็ นการเฉพาะในประมวลนี ให้
นําหลักการกรอบแนวคิด (Conceptual framework) มาประยุกต์ใช้ ในการพิจารณาเป็ นแต่ละกรณีไป
๒๙๐.๑๕๘ ก่ อ นที!ส ํานั ก งานจะรั บ งานบริ ก ารที!ไ ม่ ใ ช่ ก ารให้ ค วามเชื! อ มั! น แก่ ลู ก ค้ างานสอบบั ญ ชี สํานั ก งานควร
พิ จารณาว่ าการให้ บ ริ การดังกล่ าวจะก่ อ ให้ เกิดปั ญหาและอุป สรรคต่ อความเป็ นอิสระหรื อไม่ ในการ
ประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคใดๆ ที!เกิดจากการให้ บริการงานที!ไม่ ใช่ การให้ ความ
เชื!อมั!นงานใดงานหนึ!ง สํานักงานควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีถ้ามีเหตุผลเชื!อ
ว่าอาจเกิดขึนจากการให้ บริการที!ไม่ใช่การให้ ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้ าด้ วย หากปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดขึน
ไม่ สามารถทําให้ ลดลงอยู่ในระดับที!ยอมรั บได้ โดยการใช้ มาตรการป้ องกันใดๆ ได้ สํานักงานไม่ ควร
ให้ บริการงานที!ไม่ใช่งานให้ ความเชื!อมั!นนัน
๒๙๐.๑๕๙ การให้ บริ การที!ไม่ ใช่ การให้ ความเชื!อมั!นแก่ ลูกค้ างานสอบบัญชี อาจก่ อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่ อ
ความเป็ นอิสระอย่ างมีนัยสําคัญจนกระทั!งไม่ มีมาตรการป้ องกันใดที!จะขจัดหรือลดผลกระทบให้ อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามการให้ บริการโดยไม่เจตนาดังกล่าวแก่กจิ การที!เกี!ยวข้ องกัน ส่วนงานย่อย
หรือรายการเฉพาะในงบการเงินของลูกค้ าที!กระทบต่อความเป็ นอิสระอาจสามารถทําได้ หากปั ญหาและ
อุป สรรคต่ อ ความเป็ นอิสระได้ ล ดลงอยู่ ใ นระดั บ ที!ยอมรั บ ได้ โ ดยการดําเนิน การให้ มี ผ้ ู สอบบั ญ ชี อ! ืน
ตรวจสอบบัญชีกิจการที!เกี!ยวข้ องกัน ส่วนงานย่อยหรือรายการใดรายการหนึ!งเป็ นการเฉพาะในงบการเงิน
ส่วนที! ๔/๕๘

นัน หรือเมื!อสํานักงานอื!นให้ บริ การที!ไม่ ใช่ การให้ ความเชื! อมั!นซําในลักษณะที!ทาํ ให้ สาํ นักงานอื!นนันเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่องานของตน
๒๙๐.๑๖๐ สํานักงานอาจให้ บริการงานที!ไม่ใช่ งานให้ ความเชื!อมั!นที!ไม่อนุญาตให้ ทาํ ภายใต้ ข้อกําหนดนีแก่กิจการที!
เกี!ยวข้ องกันของลูกค้ างานสอบบัญชีดังต่อไปนี
(ก) กิจการที!ไม่ใช่ลูกค้ างานสอบบัญชีท!มี ีอาํ นาจควบคุมทางตรงหรือทางอ้ อมต่อลูกค้ างานสอบบัญชี
(ข) กิจการที!ไม่ใช่ ลูกค้ างานสอบบัญชีท!มี ีผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงในลูกค้ างานสอบบัญชีหาก
กิจการนันมีอิทธิพลอย่ างมีนัยสําคัญต่ อลูกค้ างานสอบบัญชีและผลประโยชน์ในลูกค้ างานสอบ
บัญชีมีสาระสําคัญต่อกิจการ หรือ
(ค) กิจการที!ไม่ใช่ลูกค้ างานสอบบัญชีท!อี ยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับลูกค้ างานสอบบัญชี
หากสรุปได้ อย่างสมเหตุสมผลว่า (ก) การให้ บริการที!ให้ นันไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคจาก
การสอบทานงานของตนเอง เพราะว่าผลลัพธ์จากบริการนันไม่ได้ เ กี!ยวกับวิธีการตรวจสอบบัญชี
และ (ข) ปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการให้ บริการดังกล่ าวได้ ถูกขจัดหรือทําให้ ลดลงอยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ โดยมาตรการป้ องกันที!นาํ มาใช้
๒๙๐.๑๖๑ การให้ บริการที!ไม่ใช่งานให้ ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้ างานสอบบัญชีท!เี ปลี!ยนสถานภาพเป็ นกิจการที!มีส่วนได้
เสียต่อสาธารณะ (Public interest entity) ไม่ถือว่าขัดต่อความเป็ นอิสระของสํานักงานในกรณีดังต่อไปนี
(ก) การให้ บริการที!ไม่ ใช่ การให้ ความเชื!อมั!นที!เคยให้ บริ การในอดีตเป็ นไปตามข้ อกําหนดเกี!ยวกับ
ลูกค้ างานสอบบัญชีท!ไี ม่ใช่กจิ การที!มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ
(ข) การให้ บริ ก ารที!อ นุ ญ าตในหมวดนีสําหรั บ ลูก ค้ างานสอบบัญ ชี ท!ีเป็ นกิจ การที!มีส่ว นได้ เสียต่ อ
สาธารณะได้ สินสุดลงก่ อนหรื อ ทันทีท!ีลูก ค้ าได้ เปลี!ยนสถานภาพเป็ นกิจ การที!มีส่วนได้ เสียต่ อ
สาธารณะ และ
(ค) สํานักงานได้ ใช้ มาตรการป้ องกันในกรณีท!จี าํ เป็ นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ น
อิสระจากการให้ บริการให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร
๒๙๐.๑๖๒ ฝ่ ายบริหารของกิจการมีหน้ าที!รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในกิจการเพื!อประโยชน์สงู สุดของผู้
มีส่วนได้ เสียของกิจการ ดังนันจึงเป็ นไปได้ ยากที!จะระบุทุกๆ กิจกรรมที!เป็ นความรับผิดชอบของฝ่ าย
บริหารได้ อย่ างไรก็ตามความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หารเกี!ยวข้ องกับการชีนําและกําหนดทิศทางของ
กิจการ ทังนีรวมถึงการตัดสินใจที!สาํ คัญๆ เกี!ยวกับการจัดหา การใช้ และการควบคุมทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรที!ไม่มีตัวตนของกิจการ
๒๙๐.๑๖๓ การที!จะระบุว่ากิจกรรมใดเป็ นหน้ าที!ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหารหรือไม่ ขึนอยู่กับสถานการณ์และ
ต้ องใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา ตัวอย่ างของกิจกรรมที!โดยปกติจะถือเป็ นหน้ าที!ความรับผิดชอบของ
ฝ่ ายบริหารมีดังนี
· การกําหนดนโยบายและทิศทางเชิงกลยุทธ์
· การชีนําและการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
· การอนุมัติรายการต่างๆ
· การตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะใดของสํานักงานหรือบุคคลที!สาม
ส่วนที! ๔/๕๙

· การรั บผิดชอบในการจัดเตรี ยมและการนําเสนองบการเงินที!เป็ นไปตามแม่ บทการรายงานทาง
การเงินที!ใช้ อยู่ และ
· การรับผิดชอบในการออกแบบ การนําไปใช้ และดํารงไว้ ซ!งึ การควบคุมภายใน
๒๙๐.๑๖๔ กิจกรรมที!เป็ นงานประจําวันหรืองานบริหารทั!วไปหรือเกี!ยวกับเรื!องที!ไม่สาํ คัญ โดยทั!วไปจะไม่ถือว่าเป็ น
ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร ตัวอย่ างเช่ น การบันทึกรายการที!ไม่ สาํ คัญที!ได้ รับการอนุ มัติจากฝ่ าย
บริหารแล้ ว หรือการติดตามให้ มีการยื!นภาษีให้ ทนั เวลาและการแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบถึงวันที!ดังกล่าวไม่ถือ
เป็ นความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร นอกจากนีการให้ คาํ แนะนําหรือข้ อเสนอแนะเพื!อช่ วยฝ่ ายบริหารใน
การลดความรับผิดชอบของตนไม่ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร
๒๙๐.๑๖๕ หากสํานักงานต้ องรั บผิดชอบงานบริหารให้ กับลูกค้ างานสอบบัญชี ปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดขึนอาจมี
นัยสําคัญจนไม่มีมาตรการป้ องกันใดที!จะลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่ น
การตัดสินใจเลือกดําเนินการตามคําแนะนําของสํานักงานทําให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานของตนเองและการมีผลประโยชน์ส่วนตน นอกจากนีการรับผิดชอบงานบริหารจะก่อให้ เกิดปั ญหา
และอุป สรรคจากความคุ้ นเคยเนื!อ งจากสํานั กงานเริ! ม มีค วามคุ้ น เคยกับ ทัศนะและผลประโยชน์ ของ
ผู้บริหาร ดังนันสํานักงานไม่ควรรับผิดชอบงานบริหารให้ กบั ลูกค้ างานสอบบัญชี
๒๙๐.๑๖๖ เพื!อหลีกเลี!ยงความเสี!ยงจากการรับผิดชอบในฐานะฝ่ ายบริหาร เมื!อสํานักงานให้ บริการงานที!ไม่ใช่ การให้
ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้ างานสอบบัญชี สํานักงานควรมั!นใจว่ ามีสมาชิกของฝ่ ายบริหารอย่างน้ อยหนึ!งท่าน
รับผิดชอบในการใช้ ดุลยพิ นิจและการตัดสินใจที!สาํ คัญซึ!งเป็ นความรั บผิดชอบอันเหมาะสมของฝ่ าย
บริหาร รวมถึงการประเมินผลงานจากการให้ บริการและรับผิดชอบในการให้ ดาํ เนินการตามผลงานของ
งานบริ การเหล่ านี จะลดความเสี!ยงของสํานัก งานจากการใช้ ดุ ลยพิ นิจ หรื อการตั ดสิน ใจที!สาํ คัญ แทน
ผู้บริหารโดยไม่ ตังใจ ความเสี!ยงจะสามารถลดลงได้ อีกหากสํานักงานให้ โอกาสลูกค้ าในการใช้ ดุลยพินิจ
หรือตัดสินใจโดยตังอยู่บนวัตถุประสงค์และการวิเคราะห์อย่างโปร่งใสและการนําเสนอประเด็นปัญหา
การบันทึกรายการบัญชีและการจัดทํางบการเงิน
เรื!องทัว! ไป
๒๙๐.๑๖๗ ฝ่ ายบริหารมีหน้ าที!รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินให้ เป็ นไปตามแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที!นาํ มาปฏิบัติ ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึง
· การจัดทําหรือเปลี!ยนแปลงการบันทึกรายการเบืองต้ นหรือการจัดประเภทรายการของธุรกรรมต่างๆ
และ
· จัดเตรียมหรือเปลี!ยนแปลงเอกสารหรือข้ อมูลเบืองต้ น ในรูปแบบอีเลคโทรนิคหรือรูปแบบอื!น จัดหา
หลักฐานประกอบรายการที!เกิดขึน (เช่ น คําสั!งซือ บันทึกเวลาการทํางานของพนักงาน และคําสั!งซือ
สินค้ าของลูกค้ า)
๒๙๐.๑๖๘ การให้ บริการจัดทําบัญชีแก่ลูกค้ างานสอบบัญชี เช่ น การจัดทําบัญชีและการจัดทํางบการเงินก่อให้ เกิด
ปั ญหาและอุปสรรคต่ อการสอบทานผลงานของตนเอง หากในเวลาต่ อมาสํานักงานเป็ นผู้สอบบัญชีของ
ลูกค้ ารายนัน
๒๙๐.๑๖๙ ในการตรวจสอบบัญชี สาํ นักงานจําเป็ นที!ต้องมีการปรึกษาหารื อระหว่ างสํานักงานกับฝ่ ายบริ หารของ
ลูกค้ าซึ!งอาจเกี!ยวข้ องกับ
ส่วนที! ๔/๖๐

· การประยุกต์ใช้ มาตรฐานการบัญชีหรือนโยบายการบัญชีและประมวลการเปิ ดเผยข้ อมูลใน
งบ
การเงิน
· ความเหมาะสมของการควบคุ ม ทางการเงิ น และบั ญ ชี แ ละวิธี ทีใ ช้ ใ นการกํา หนดจํานวนเงิ น ของ
สินทรัพย์และหนีสิน หรือ
· การเสนอรายการปรับปรุงรายการบัญชี
กิจกรรมเหล่านีถือเป็ นปกติในกระบวนการตรวจสอบบัญชีและไม่ถือเป็ นปัญหาและอุปสรรคต่อความ
เป็ นอิสระ
๒๙๐.๑๗๐ ในทํานองเดียวกันลูกค้ าอาจขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากสํานักงานในประเด็นต่างๆ เช่น ปัญหาการ
กระทบยอดรายการบัญชีหรือการวิเคราะห์และการรวบรวมข้ อมูลเพื!อรายงานต่อหน่วยงานทางราชการ
นอกจากนีลูกค้ าอาจขอคําแนะนําทางวิชาการเกี!ยวกับปั ญหาทางบัญชี เช่ น การปรั บปรุงงบการเงินที!
จัดทําตามแม่บทการรายงานทางการเงินหนึ!งให้ เป็ นไปตามแม่บทฯ อื!น (ตัวอย่างเช่ น เพื!อให้ เป็ นไปตาม
นโยบายบั ญ ชี ข องกลุ่ม กิ จ การ หรื อ เพื! อ ปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ นไปตามแม่ บ ทการรายงานทางการอื!น เช่ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ) การให้ บริการดังกล่าวโดยทั!วไปไม่ถือว่ ากระทบต่ อ
ความเป็ นอิสระหากสํานักงานไม่ได้ ทาํ หน้ าที!รับผิดชอบในฐานะฝ่ ายบริหารของลูกค้ า
ลูกค้างานสอบบัญชีที!ไม่ใช่กิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๑๗๑ สํานักงานอาจให้ บริการที!เกี!ยวข้ องกับการจัดทําบัญชีและงบการเงินแก่ลูกค้ างานสอบบัญชีท!ไี ม่ใช่ กิจการ
ที!มีส่วนได้ เสียต่ อสาธารณะ เมื!อบริ การนันเป็ นไปในลักษณะงานประจําวันหรื องานทางวิชาการ หาก
ปั ญหาและอุปสรรคต่ อการสอบทานผลงานของตนเองที!เกิดขึนลดลงอยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
ของงานบริการดังกล่าว ได้ แก่
· การให้ บริการเกี!ยวกับเงินเดือนพนักงานจากฐานข้ อมูลของลูกค้ า
· การบันทึกรายการที!ลูกค้ าได้ ตัดสินใจหรือได้ อนุมัติการจัดประเภทรายการบัญชีท!เี หมาะสม
· การผ่านรายการที!ลูกค้ าได้ กาํ หนดรหัสไว้ ไปยังบัญชีแยกประเภท
· การผ่านรายการที!ได้ รับอนุมัติจากลูกค้ าไปยังงบทดลอง และ
· การจัดทํางบการเงินจากข้ อมูลในงบทดลอง
ในทุกกรณี สํานักงานควรประเมินถึงความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดขึนและควรหา
มาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นมาใช้ เพื!อขจัดหรือลดให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันมี
ดังนี
· การดําเนินการให้ บุคคลที!ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็ นผู้ให้ บริการดังกล่าว
· หากบุคคลที!เป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็ นผู้ให้ บริการดังกล่าว สํานักงานควรจัดให้
หุ้นส่วนหรือพนักงานอาวุโสที!มีประสบการณ์ท!ีเหมาะสมที!ไม่ ได้ ร่วมอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีสอบทานงานนัน
ลูกค้างานสอบบัญชีที!เป็ นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๑๗๒ ยกเว้ นในสถานการณ์ฉุก เฉิ น สํานัก งานไม่ ค วรให้ บ ริ การจัด ทําบั ญชี รวมถึงบริ การเกี!ยวกับเงินเดือ น
พนักงาน หรือจัดทํางบการเงินแก่ลูกค้ าสอบบัญชีซ!ึงสํานักงานเป็ นผู้แสดงความเห็นต่ องบการเงินนัน
หรือข้ อมูลทางการเงินที!นาํ มาใช้ จัดทํางบการเงิน
ส่วนที! ๔/๖๑

๒๙๐.๑๗๓ แม้ ว่าได้ กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ า ๒๙๐.๑๗๒ แล้ วก็ตาม สํานักงานอาจให้ บริการจัดทําบั ญชีรวมถึงบริการ
เกี!ยวกับเงินเดือนพนักงานและการจัดทํางบการเงินหรือข้ อมูลทางการเงินอื!นซึ!งเป็ นงานที!มีลักษณะเป็ น
งานประจําวันหรื องานทางวิชาการแก่ ส่วนงานหรือกิจการที!เกี!ยวข้ องกันกับลูกค้ างานสอบบัญชีท!ีเป็ น
กิจการที!มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ หากบุคคลที!ให้ บริการดังกล่าวไม่ได้ เป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชี และ
(ก) หน่วยงานหรือกิจการที!เกี!ยวข้ องกันนันเป็ นหน่วยงานหรือกิจการที!ไม่ใช่ ส่วนงานที!มีนัยสําคัญ ใน
งบการเงินที!ตนแสดงความเห็น หรือ
(ข) การบริการที!เกี!ยวกับประเด็นที!ไม่มีนัยสําคัญต่องบการเงินของหน่วยงานหรือกิจการที!เกี!ยวข้ องกัน
สถานการณ์ฉุกเฉิน
๒๙๐.๑๗๔ สํานักงานอาจให้ บริการจัดทําบัญชีแก่ลูกค้ างานสอบบัญชีท!ไี ม่อนุญาตให้ กระทําได้ ภายใต้ ข้อกําหนดนีใน
กรณีฉุกเฉินหรือในสถานการณ์ท!ไี ม่ปกติเมื!อลูกค้ างานสอบบัญชีไม่สามารถดําเนินการอื!นได้ กรณีนีอาจ
เกิดขึนเมื!อ (ก) สํานักงานเท่านันที!มีทรัพยากรและความรู้เกี!ยวกับระบบและการทํางานของลูกค้ าที!จะ
สามารถช่ วยจัดทําบัญชีและงบการเงินให้ เสร็จทันเวลา และ (ข) การจํากัดการให้ บริการของสํานักงาน
เป็ นผลให้ เกิ ด ความยุ่ ง ยากที!ส ํา คั ญ แก่ ลู ก ค้ า (ตั ว อย่ า งเช่ น อาจทํา ให้ ลู ก ค้ าไม่ ส ามารถปฏิบั ติ ต าม
ข้ อกําหนดในการรายงานของหน่วยราชการได้ ) ในสถานการณ์ดังกล่าวต้ องปฏิบัติตามเงื!อนไข ดังนี
(ก) บุคคลที!ให้ บริการดังกล่าวต้ องไม่เป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
(ข) การให้ บริการดังกล่ าวเป็ นการให้ บริการในช่ วงระยะเวลาสันๆ และไม่ได้ คาดว่าจะต้ องให้ บริการ
ต่อเนื!อง และ
(ค) ได้ หารือสถานการณ์ดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที!กาํ กับดูแลกิจการแล้ ว
การให้บริการประเมินมู ลค่า (Valuation Services)
ประมวลทัว! ไป
๒๙๐.๑๗๕ การประเมินมูลค่าประกอบด้ วยการตังสมมติฐานอันเกี!ยวเนื!องกับการพัฒนาในอนาคต การประยุกต์ใช้
วิธกี ารและเทคนิคที!เหมาะสมและการผสมผสานทังสองประการในการคํานวณมูลค่าหรือช่ วงของมูลค่า
ของสินทรัพย์ หนีสิน หรือของกิจการโดยรวม
๒๙๐.๑๗๖ การให้ บริการประเมินมูลค่าแก่ลูกค้ างานสอบบัญชีอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานของตนเอง ความมีอยู่จริงและความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึนอยู่ กับปั จจัย
ต่างๆ ได้ แก่
· การประเมินมูลค่านันมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่องบการเงินหรือไม่
· ระดับความมีส่วนร่ วมของลูกค้ าในการตัดสินใจและการอนุ มัติวิธีการประเมินมู ลค่ าและเรื! องที!มี
นัยสําคัญที!ต้องใช้ ดุลยพินิจ
· วิธกี ารประเมินมูลค่าและแนวปฏิบัติของผู้เชี!ยวชาญที!สามารถนํามาประยุกต์ใช้
· สําหรับการประเมินมูลค่าที!เกี!ยวกับวิธกี ารที!เป็ นมาตรฐานหรือที!มีกาํ หนดไว้ ต้องพิจารณาระดับการ
ใช้ ดุลยพินิจ (subjectivity) เกี!ยวกับรายการที!เกี!ยวข้ อง
· ความน่าเชื!อถือและความครอบคลุมของข้ อมูลที!เกี!ยวข้ อง
· ระดับการพึ!งพาเหตุการณ์ในอนาคตซึ!ง มีลักษณะที!อาจก่อให้ เกิดการเปลี!ยนแปลงที!มีนัยสําคัญต่ อ
มูลค่าที!ประเมิน
ส่วนที! ๔/๖๒

· เนือหาและความชัดเจนของการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
สํานักงานควรประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุ ปสรรคต่ างๆ และดําเนินมาตรการ
ป้ องกันเพื! อ ขจัดหรื อลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ ในระดั บที!ยอมรั บได้ ตัวอย่ างของมาตรการป้ องกัน
รวมถึง
· การจัดให้ มีผ้ ู เชี! ยวชาญที!ไม่ ได้ เกี!ยวข้ องกับการให้ บริการประเมินมู ลค่ าสอบทานงานสอบ
บัญชีหรือการประเมินมูลค่า หรือ
· การดําเนินการไม่ให้ ผ้ ูท!ใี ห้ บริการประเมินมูลค่ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
๒๙๐.๑๗๗ การประเมินมูลค่าบางรายการไม่เกี!ยวข้ องกับการใช้ ดุลยพินิจในระดับที!มีนัยสําคัญ กรณีนีเกิดขึนเมื!อ
ข้ อสมมติฐานกําหนดโดยข้ อกฎหมายหรื อกฎระเบียบหรื อเป็ นที!ยอมรับโดยทั!วไป และเทคนิคและ
วิธีการที!ใช้ เป็ นไปตามมาตรฐานที!ยอมรับทั!วไปหรือตามข้ อกฎหมายหรื อกฎระเบียบในสถานการณ์
ดังกล่าว ผลที!ได้ จากการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินสองรายหรือมากกว่าไม่น่าจะมีความแตกต่างอย่าง
เป็ นนัยสําคัญ
๒๙๐.๑๗๘ หากสํานักงานได้ รับการร้ องขอให้ ให้ บริการประเมินมูลค่ าเพื!อเป็ นการช่ วยลูกค้ างานสอบบัญชีตาม
ประมวลในการรายงานทางภาษีหรือเพื!อวัตถุประสงค์ในการวางแผนภาษีและผลการประเมิ นมูลค่ านี
ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบโดยตรงต่องบการเงิน ให้ นาํ ประมวลในย่อหน้ า ๒๙๐.๑๙๑ มาถือปฏิบัติ
ลูกค้างานสอบบัญชีที!ไม่ใช่กิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๑๗๙ ในกรณีท!ีลูกค้ างานสอบบัญชีไม่ ใช่ กิจการที!มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ หากมีการให้ บริการประเมินมูล
ค่าที!มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่องบการเงินที!สาํ นักงานเป็ นผู้แสดงความเห็นและการประเมินมูลค่า
นันเกี!ยวข้ องกับการใช้ ดุลยพินิจในระดับที!มีนัยสําคัญ ไม่มีมาตรการป้ องกันใดที!สามารถจะลดปั ญหา
และอุปสรรคต่ อการสอบทานผลงานของตนเองให้ อยู่ ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนันสํานักงานไม่ ควร
ให้ บริการการประเมินมูลค่าดังกล่าวแก่ลูกค้ างานสอบบัญชี
ลูกค้างานสอบบัญชีที!เป็ นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๑๘๐ สํานั ก งานไม่ ค วรให้ บ ริ การงานประเมิ น มู ลค่ าแก่ ลูกค้ างานสอบบั ญชี ท!ีเป็ นกิจการที!มีส่วนได้ เ สียต่ อ
สาธารณะ หากการประเมิ น มู ลค่ านั นมี ผ ลกระทบอย่ างมี นั ยสําคั ญต่ อ รายการใดรายการหนึ! ง หรื อ
โดยรวมต่องบการเงินที!สาํ นักงานเป็ นผู้แสดงความเห็น
การให้บริการด้านภาษีอากร
๒๙๐.๑๘๑ การให้ บริการด้ านภาษีอากรประกอบด้ วยการให้ บริการประเภทต่างๆ รวมถึงบริการดังต่อไปนี
· การจัดเตรียมแบบยื!นแสดงรายการเพื!อเสียภาษี
· การคํานวณภาษีเพื!อวัตถุประสงค์ในการบันทึกรายการบัญชี
· การวางแผนภาษีและการให้ คาํ ปรึกษาทางภาษีอ!นื ๆ และ
· การให้ ความช่วยเหลือกรณีมีข้อพิพาททางภาษี
บริ ก ารด้ านภาษี อ ากรแก่ ลู ก ค้ า งานสอบบั ญ ชี แ ต่ ล ะด้ า นที!ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น สามารถแยกการ
ให้ บริการออกจากกันได้ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติการให้ บริการเหล่านีมีความเกี!ยวข้ องกัน

ส่วนที! ๔/๖๓

๒๙๐.๑๘๒ การให้ บริการด้ านภาษีอากรก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของตนเองและการ
เป็ นผู้ให้ การสนับสนุน การดํารงอยู่และความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคขึนอยู่กับปั จจัยต่างๆ
ได้ แก่
· ระบบการประเมิ น ภาษี แ ละการตรวจสอบภาษี โ ดยเจ้ า หน้ าที! แ ละบทบาทของสํา นั ก งานใน
กระบวนการดังกล่าว
· ความซับซ้ อนของบทบัญญัติภาษีท!เี กี!ยวข้ องและระดับการใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา
· ลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน
· ระดับความชํานาญด้ านภาษีของพนักงานของลูกค้ า
การจัดเตรียมแบบยื!นแสดงรายการภาษี
๒๙๐.๑๘๓ การให้ บริการจัดเตรียมแบบยื!นแสดงรายการภาษีเกี!ยวข้ องกับการช่ วยเหลือลูกค้ าในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในการรายงานทางภาษีโดยการร่างและกรอกข้ อมูล รวมถึงจํานวนภาษีท!ตี ้ องเสีย (โดยปกติ
เป็ นรูปแบบมาตรฐาน) เพื!อนํายื!นต่อหน่วยงานทางภาษีท!เี กี!ยวข้ อง การให้ บริการดังกล่าวรวมถึงการให้
คําแนะนําในการกรอกแบบสําหรั บรายการในอดีตและการตอบคําถามเจ้ าหน้ าที!ใ นนามของลูกค้ า
เพื! อให้ ข้อมู ลและการวิเคราะห์ เพิ! มเติม (รวมถึงการอธิบายและการให้ ค วามสนับสนุ นทางเทคนิ ค
สําหรับวิธีการที!ใช้ ) การให้ บริการจัดเตรียมแบบยื!นแสดงรายการภาษีโดยทั!ว ไปมาจากข้ อมูลในอดีต
และส่วนใหญ่ เกี!ยวข้ องกับการวิเคราะห์ และการนําเสนอข้ อมูลในอดีตภายใต้ กฎหมายที!บังคับใช้ อยู่
รวมถึ ง แนวปฏิ บั ติ ต่ า งๆ นอกจากนี การยื! น แบบแสดงรายการภาษี ขึ นอยู่ กั บ การสอบทานหรื อ
กระบวนการอนุ มัติของเจ้ าหน้ าที!สรรพากรที!เห็น สมควร ดังนันการให้ บริ การดังกล่ าวโดยทั!วไปไม่
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระหากผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการยื!นเสียภาษีรวมถึงการใช้
ดุลยพินิจที!สาํ คัญๆ
การคํานวณภาษีเพือ! วัตถุประสงค์ในการบันทึกรายการบัญชี
ลูกค้างานสอบบัญชีที!ไม่ใช่กิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๑๘๔ การคํานวณภาษีเงินได้ และหนีสิน (สินทรั พย์) ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีสาํ หรับลูกค้ างานสอบบัญชีเพื!อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบั น ทึก รายการบั ญชี ซ!ึ ง ในภายหลัง ต้ อ งถู ก ตรวจสอบโดยสํานั ก งานก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบในการสอบทานผลงานของตนเอง ความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคขึนอยู่กบั
(ก) ความซับซ้ อนของกฎหมายและกฎระเบียบทางภาษีท!เี กี!ยวข้ องและระดับความมีนัยสําคัญของการ
ใช้ ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
(ข) ระดับของความชํานาญทางภาษีของบุคลากรของลูกค้ า และ
(ค) ความมีสาระสําคัญของจํานวนเงินที!มีต่องบการเงิน
สํานักงานควรดําเนินมาตรการป้ องกันที!จําเป็ นเพื! อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ ใน
ระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันรวมถึง
· การใช้ ผ้ ูเชี!ยวชาญที!ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีในการให้ บริการดังกล่าว
· หากสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็ นผู้ให้ บริการดังกล่าว สํานักงานควรดําเนินการ
ให้ ห้ ุ นส่วนหรื อพนักงานระดับอาวุโสที!มีประสบการณ์ท!ีเหมาะสม ที!ไม่ ได้ ร่ วมอยู่ ในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสอบทานงานนัน
· การขอคําแนะนําในการให้ บริการดังกล่าวจากผู้เชี!ยวชาญด้ านภาษีภายนอก
ส่วนที! ๔/๖๔

ลูกค้างานสอบบัญชีที!เป็ นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๑๘๕ ยกเว้ นในสถานการณ์ฉุก เฉิ น ในกรณีท!ีลูกค้ างานสอบบัญ ชี เป็ นกิจการที!มี ส่ว นได้ เสียต่ อสาธารณะ
สํานักงานไม่ ควรคํานวณภาษีท!ตี ้ องเสียและหนีสิน (สินทรัพย์) ภาษีเงินได้ รอตั ดเพื!อวัตถุประสงค์ใน
การบันทึกรายการบัญชีท!มี ีสาระสําคัญต่องบการเงินที!สาํ นักงานแสดงความเห็น
๒๙๐.๑๘๖ สํานักงานอาจให้ บริการคํานวณภาษีเงินได้ ท!ตี ้ องเสียและหนีสิน (สินทรัพย์) ภาษีเงินได้ รอตัดแก่ลูกค้ า
งานสอบบัญชีท!ไี ม่อนุญาตให้ กระทําได้ ภายใต้ ประมวลนีในกรณีฉุกเฉินหรือในสถานการณ์ท!ไี ม่ปกติเมื!อ
ลูก ค้ างานสอบบั ญ ชี ไม่ ส ามารถดําเนิ น การอื!น ได้ กรณีนี อาจเกิด ขึ นเมื! อ (ก) สํานั ก งานเท่ านั นที!มี
ทรัพยากรและความรู้ท!จี าํ เป็ นเกี!ยวกับธุรกิจของลูกค้ าที!จะสามารถช่วยลูกค้ าในการคํานวณภาษีเงินได้ ท!ี
ต้ อ งเสีย และหนี สิน (สิน ทรั พ ย์) ภาษี เงิ นได้ ร อตั ด บั ญชี ใ ห้ เ สร็จ ทัน เวลา และ (ข) การจํากัด การ
ให้ บริการของสํานักงานเป็ นผลให้ เกิดความยุ่งยากที!สาํ คัญแก่ลูกค้ า (ตัวอย่ างเช่ น อาจทําให้ ลูกค้ าไม่
สามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนดในการรายงานต่ อหน่ วยงานราชการได้ ) ในสถานการณ์ดังกล่ าวต้ อง
ปฏิบัติตามเงื!อนไขดังต่อไปนี
(ก) บุคคลที!ให้ บริการดังกล่าวต้ องไม่เป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
(ข) การให้ บริการดังกล่ าวเป็ นการให้ บริการในช่ วงระยะเวลาสันๆ และไม่ได้ คาดว่าจะต้ องให้ บริการ
ต่อเนื!อง และ
(ค) ได้ หารือสถานการณ์ดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที!กาํ กับดูแลกิจการแล้ ว
การวางแผนภาษีและการให้คําปรึกษาทางภาษีอื!นๆ
๒๙๐.๑๘๗ การให้ บริ การวางแผนภาษีและการให้ คําปรึกษาทางภาษีอ! ืนๆ ประกอบด้ วย การให้ บริการประเภท
ต่ า งๆ ได้ แ ก่ การให้ คํา แนะนํา แก่ ลู ก ค้ า ในการจั ด โครงสร้ างการดํา เนิ น กิ จ การต่ า งๆ เพื! อ ให้ มี
ประสิทธิภาพด้ านภาษี หรือการให้ คาํ แนะนําในการประยุกต์ใช้ กฎหมายภาษีและกฎระเบียบทางภาษี
ใหม่ๆ
๒๙๐.๑๘๘ ปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของตนเองอาจเกิดขึนเมื!อคําแนะนํานันมีผลกระทบต่อเรื!อง
ที!สะท้ อนอยู่ในงบการเงิน ความมีอยู่จริง ความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคขึนอยู่กับปั จจัยต่างๆ
เช่น
· ระดับการใช้ ดุลยพินิจที!เกี!ยวข้ องในการพิจารณาวิธีการที!เหมาะสมในการให้ คาํ ปรึกษาทางภาษีใน
งบการเงิน
· ระดับของผลลัพธ์จากคําปรึกษาทางภาษีท!จี ะมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
· ประสิท ธิ ผ ลของคํา ปรึ ก ษาทางภาษี ขึ นอยู่ กั บ การปฏิบั ติ ท างบั ญ ชี ห รื อ การนําเสนอรายการใน
งบการเงินและมีข้อสงสัยในความเหมาะสมของการปฏิบัติทางบัญชีหรือการนําเสนอภายใต้ แม่บท
การรายงานทางการเงินที!เกี!ยวข้ องหรือไม่
· ระดับของความชํานาญด้ านภาษีอากรของพนักงานของลูกค้ า
· คําปรึ กษานั นได้ รั บ การสนั บสนุ น โดยกฎหมายภาษีห รื อกฎระเบียบทางภาษี ท!ีเกี!ยวข้ อ งหรื อ คํา
วินิจฉัยที!มีอยู่เพียงใด และ
· การดําเนินการทางภาษีนันได้ รับการสนับสนุ นโดยแนวปฏิบัติเฉพาะเรื!องนันๆ หรื อได้ รับความ
กระจ่างจากหน่วยงานกํากับดูแลด้ านภาษีอากรก่อนการจัดทํางบการเงินหรือไม่
ส่วนที! ๔/๖๕

ตัวอย่างเช่ น คําแนะนําในการวางแผนภาษีและการให้ คาํ ปรึกษาทางภาษีอ! ืนๆ ที!ได้ รับการ
สนับสนุนอย่ างชัดเจนจากหน่วยงานกํากับดูแลด้ านภาษีอากรหรือจากแนวปฏิบัติท!มี ีอยู่หรือมีหลักการที!มี
กฎหมายภาษีรองรับ โดยทั!วไปจะไม่ถือว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ
๒๙๐.๑๘๙ สํานักงานควรประเมินถึงความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึนและควรหามาตรการป้ องกัน
ที!จาํ เป็ นมาใช้ เพื!อขจัดหรือลดให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันดังกล่าวรวมถึง
· การดําเนินการให้ ผ้ ูเชี!ยวชาญที!ไม่ ได้ เป็ นสมาชิ กของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานสอบบัญชี เป็ น ผู้ ให้ บริก าร
ดังกล่าว
· การจัดหาผู้เชี!ยวชาญด้ านภาษีอากรที!ไม่ได้ เกี!ยวข้ องกับการให้ บริการให้ คาํ ปรึกษาด้ านภาษีอากรแก่
ลู ก ค้ า มาให้ คํา ปรึ ก ษาแก่ ก ลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี ท!ี ใ ห้ บริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า และสอบทานการ
ดําเนินการในงบการเงิน
· การขอคําปรึกษาจากผู้เชี!ยวชาญด้ านภาษีอากรภายนอกในการให้ บริการดังกล่าว
· การขอคําหารือหรือคําปรึกษาจากหน่วยงานกํากับดูแลด้ านภาษีอากร
๒๙๐.๑๙๐ ในกรณีท!ีป ระสิทธิผ ลของคําปรึ กษาด้ านภาษี ขึนอยู่ กับ ข้ อปฏิบัติท างบั ญชี ห รื อการนําเสนอรายการ
ภายใต้ แม่บทการรายงานทางการเงินที!เกี!ยวข้ อง และ
(ก) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีข้อสงสัยที!สมเหตุสมผลเกี!ยวกับความเหมาะสมของข้ อปฏิบัติทาง
บัญชีท!เี กี!ยวข้ องหรือการนําเสนอรายการภายใต้ แม่บทการรายงานทางการเงินที!เกี!ยวข้ อง
(ข) ผลลั พ ธ์ห รื อ ผลที!ไ ด้ จ ากคําปรึ ก ษาด้ านภาษี จ ะมี ผ ลกระทบอย่ างมี นั ยสําคั ญ ต่ อ งบการเงิ น ซึ! ง
สํานักงานเป็ นผู้แสดงความเห็น
หากปั ญหาและอุปสรรคต่ อการสอบทานผลงานของตนเองมีนัยสําคัญจนกระทั!งไม่ มีมาตรการ
ป้ องกันใดๆ ที!สามารถลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ ในระดับที!ยอมรับได้ สํานักงานไม่ ควรให้ บริการให้
คําปรึกษาด้ านภาษีอากรแก่ลูกค้ างานสอบบัญชี
๒๙๐.๑๙๑ ในการให้ บริการให้ คาํ ปรึกษาด้ านภาษีอากรแก่ลูกค้ างานสอบบัญชี สํา นักงานอาจถูกร้ องขอให้ ทาํ การ
ประเมิ น มู ล ค่ าเพื! อ ช่ ว ยลู ก ค้ า ในการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดเกี!ย วกับ การรายงานทางภาษี ห รื อ เพื! อ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการวางแผนภาษี ในกรณีท!ีมูลค่ าที!ป ระเมิ น มีผ ลกระทบโดยตรงต่ องบการเงิ น ให้
สํานักงานถือปฏิบัติเช่ นเดียวกับการให้ บริ การประเมินมูลค่ าที!กล่ าวไว้ ในประมวล ๒๙๐.๑๗๕ และ
๒๙๐.๑๘๐ ในกรณีท!กี ารประเมินมูลค่ าเป็ นการประเมินเพื!อวัตถุประสงค์ทางภาษีเท่านันและมูลค่าที!
ประเมินไม่ มีผลกระทบโดยตรงต่ องบการเงิน (หมายถึง งบการเงินจะได้ รับผลกระทบต่ อเมื!อมีการ
บั น ทึก บั ญ ชี ท!ีเกี!ยวข้ อ งกับ ภาษี ) กรณีนี โดยทั!ว ไปจะไม่ ถื อ ว่ ามี ผ ลกระทบต่ อ ความเป็ นอิสระ หาก
ผลกระทบที!มีต่องบการเงินไม่ มีสาระสําคัญ หรื อการประเมินมู ลค่ านันต้ องได้ รับการสอบทานจาก
หน่ วยงานกํากับดูแลด้ านภาษีหรือหน่ วยงานที!คล้ ายคลึงกันซึ!งเป็ นบุคคลภายนอก หากการประเมิน
มูลค่าไม่ต้องได้ รับการสอบทานจากบุคคลภายนอกดังกล่าวข้ างต้ นและมีผลกระทบต่องบการเงินอย่าง
มีสาระสําคัญ ความมีอยู่และความมีนัยสําคัญของผลกระทบขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
· วิธกี ารประเมินมูลค่าที!ใช้ ได้ รับการสนับสนุนโดยข้ อกฎหมายหรือกฎระเบียบทางภาษี แนวปฏิบัติท!ี
มีอยู่แล้ วและระดับของดุลยพินิจที!ใช้ ในการประเมินมูลค่า
· ความน่าเชื!อถือและความครอบคลุมของข้ อมูลที!เกี!ยวข้ อง
ส่วนที! ๔/๖๖

สํานักงานควรประเมินถึงความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึนและควรหามาตรการ
ป้ องกันที!จาํ เป็ นมาใช้ เพื!อขจัดหรือลดให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่ างของมาตรการป้ องกันดังกล่ าว
รวมถึง
· การดําเนินการให้ ผ้ ู เชี! ยวชาญที!ไม่ ได้ เป็ นสมาชิ กของกลุ่ มผู้ ปฏิบัติงานสอบบั ญชี เป็ นผู้ ให้ บริ การ
ดังกล่าว
· จัดให้ มีผ้ ูเชี!ยวชาญสอบทานงานสอบบัญชีหรือผลงานการให้ บริการด้ านภาษีอากร หรือ
· ขอคําหารือหรือคําปรึกษาจากหน่วยงานกํากับดูแลด้ านภาษี
การให้ความช่วยเหลือกรณีมีขอ้ พิพาทด้านภาษี
๒๙๐.๑๙๒ ปัญหาและอุปสรรคจากการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนและจากการสอบทานผลงานของตนเองอาจเกิดขึนได้
เมื!อสํานักงานเป็ นตัวแทนลูกค้ างานสอบบัญชีในการชีแจงเพื!อแก้ ข้อพิพาทด้ านภาษีต่อหน่วยงานกํากับ
ดูแลด้ านภาษี ซึ!งหน่วยงานดังกล่าวได้ ปฏิเสธข้ อโต้ แย้ งของลูกค้ าในประเด็นนันๆ และหน่ว ยงานกํากับ
ดูแลภาษีหรือลูกค้ าได้ พิจารณาดําเนินการอย่างเป็ นทางการ ตัวอย่างเช่ น นํากรณีเข้ าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการหรือศาล ขอบเขตและความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคขึนอยู่กับปั จจัยต่างๆ
เช่น
· สํานักงานเป็ นผู้ให้ คาํ ปรึกษาด้ านภาษีท!เี ป็ นข้ อพิพาททางภาษีหรือไม่
· ขอบเขตของผลลัพธ์จากข้ อพิพาทจะมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินที!สาํ นักงานจะ
แสดงความเห็นเพียงใด
· ประเด็นที!เป็ นปัญหามีข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบทางภาษีหรือแนวปฏิบัติท!มี ีอยู่สนับสนุนหรือไม่
· กระบวนการต่างๆ ได้ ดาํ เนินการอย่างเปิ ดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ และ
· บทบาทของฝ่ ายบริหารในการแก้ ข้อพิพาท
สํานักงานควรประเมินถึงความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดขึนและควรหามาตรการ
ป้ องกันที!จาํ เป็ นมาใช้ เพื!อขจัดหรือลดให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันดังกล่าวรวมถึง
· การดํา เนิ น การให้ ผู้ เ ชี! ย วชาญที!ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี เ ป็ นผู้
ให้ บริการดังกล่าว
· การจัดหาผู้เชี!ยวชาญด้ านภาษีอากรที!ไม่ได้ เกี!ยวข้ องกับการให้ บริการให้ คาํ ปรึกษาด้ านภาษี
อากรแก่ลูกค้ าให้ คาํ ปรึกษาแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีท!ใี ห้ คาํ ปรึกษาแก่ลูกค้ าและสอบ
ทานการดําเนินการในงบการเงิน หรือ
· การขอคําปรึกษาจากผู้เชี!ยวชาญด้ านภาษีภายนอกในการให้ บริการดังกล่าว
๒๙๐.๑๙๓ ในกรณีท!ีการให้ บริ การด้ านภาษีเกี!ยวข้ องกับการเป็ นตัวแทนแก้ ต่างให้ ลูกค้ างานสอบบัญชี ในคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือศาลในข้ อขัดแย้ งทางภาษี และจํานวนเงินที!เกี!ยวข้ องมีสาระสําคัญต่ องบการเงิน
ที!สาํ นักงานจะต้ องแสดงความเห็น ปัญหาและอุปสรรคจากการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนมีสาระสําคัญอย่าง
มากจนไม่มีมาตรการป้ องกันใดที!จะขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนัน
สํานักงานไม่ ควรให้ บริการประเภทนีแก่ลูกค้ างานสอบบัญชี ในการพิจารณาว่ าการดํา เนินการแก้ ข้อ
พิพาทจะกระทําในคณะอนุญาโตตุลาการหรือศาลใดเป็ นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศนันๆ

ส่วนที! ๔/๖๗

๒๙๐.๑๙๔ อย่ างไรก็ตามสํานักงานสามารถมีบทบาทในการให้ คําปรึ กษาแก่ ลูกค้ างานสอบบัญชี อ ย่ างต่ อเนื!อ ง
(ตัวอย่างเช่ น การให้ ข้อมูลเมื!อถูกร้ องขอเป็ นการเฉพาะ การให้ ข้อมูลหรือเป็ น พยานในศาลเกี!ยวกับ
งานที!ท าํ หรื อ ช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ าในการวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาทางภาษี ) แก่ ลูก ค้ างานสอบบั ญ ชี ใ น
ประเด็นที!เป็ นข้ อพิพาทในคณะอนุญาโตตุลาการหรือศาล
การให้บริการตรวจสอบภายใน
ข้อกําหนดทัว! ไป
๒๙๐.๑๙๕ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความแตกต่ างกันไปและขึนอยู่กับขนาด
และโครงสร้ างของกิจการและความต้ องการของฝ่ ายบริหารและผู้มีหน้ าที!กาํ กับดูแลกิจการ กิจกรรม
การตรวจสอบภายในอาจรวมถึง
· การติ ด ตามการควบคุ มภายใน – การสอบทานการควบคุ ม การติ ดตามการปฏิบั ติง านและให้
คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ ไขการควบคุม
· การตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินและการปฏิบัติงาน – สอบทานวิธีการที!ใช้ ในการระบุการวัดมูลค่ า
การจัดประเภทรายการและการรายงานข้ อมูลทางการเงินและการปฏิบัติงานและสอบถามเกี!ยวกับ
รายการใดรายการหนึ!งโดยเฉพาะ รวมถึงการทดสอบรายการยอดคงเหลือและขันตอนการบันทึก
บัญชีโดยละเอียด
· การสอบทานความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของกิจกรรมการดําเนินงาน
ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที!ไม่เกี!ยวกับการเงินของกิจการ และ
· การสอบทานการปฏิบัติตามข้ อกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อกําหนดของหน่ วยงานภายนอกและ
นโยบายและทิศทางการบริหารและประมวลอื!นๆ ภายในกิจการ
๒๙๐.๑๙๖ การให้ บริการตรวจสอบภายในเกี!ยวข้ องกับการช่ วยเหลือในการดําเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในแก่
ลูกค้ างานสอบบั ญชี การให้ บ ริ ก ารตรวจสอบภายในแก่ ลูกค้ างานสอบบัญชี นี ก่ อให้ เกิด ปั ญหาและ
อุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของตนเองซึ!งกระทบต่อความเป็ นอิสระหากสํานักงานได้ นาํ ผลงานการ
ตรวจสอบภายในไปใช้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายนอกของตน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กิจกรรมที!มีนัยสําคัญโดยบุคคลากรของสํานักงานทําให้ มีความเป็ นไปได้ สงู ขึนที!ผ้ ูให้ บริการตรวจสอบ
ภายในนันจะทําหน้ าที!รับผิดชอบอย่างผู้บริหาร ถ้ าบุคคลากรของสํานักงานทําหน้ าที!รับผิดชอบในฐานะ
ฝ่ ายบริหารในขณะที!ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแก่ลูกค้ างานสอบบัญชีจะก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรค
ที!มีนัยสําคัญจนกระทั!งไม่ มีมาตรการป้ องกันใดที!จะลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
ดัง นั น บุ คคลากรของสํานัก งานไม่ ค วรที!จ ะทําหน้ าที!รั บผิ ด ชอบอย่ างผู้ บ ริ ห ารในขณะที!ป ฏิบัติ ง าน
ตรวจสอบภายใน
๒๙๐.๑๙๗ ตัวอย่างบริการตรวจสอบภายในที!เกี!ยวข้ องกับงานที!มีความรับผิดชอบในฐานะฝ่ ายบริหารรวมถึง
· การกําหนดนโยบายการตรวจสอบภายในหรือทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกิจกรรมตรวจสอบภายใน
· การชีนําหรือการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยพนักงานของกิจการ
· การตัดสินใจเลือกว่าจะนําข้ อเสนอแนะของผลที!ได้ รับจากกิจกรรมตรวจสอบภายในใดไปปฏิบัติ
· การรายงานผลของกิจกรรมการตรวจสอบภายในต่อผู้ท!มี ีหน้ าที!กาํ กับดูแลกิจการแทนผู้บริหาร
· การปฏิบัติงานในขันตอนที!เป็ นส่วนหนึ!งของการควบคุมภายใน เช่ น การสอบทานหรือการอนุ มัติ
การเปลี!ยนแปลงสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลของพนักงาน
ส่วนที! ๔/๖๘

· การรับผิดชอบในการออกแบบนําไปปฏิบัติและการดูแลการควบคุมภายใน และ
· การให้ บริการงานตรวจสอบภายในซึ!งเป็ นการปฏิบัติหน้ าที!ทงหมดหรื
ั
อส่วนใหญ่ของงานตรวจสอบ
ภายใน โดยสํานักงานเป็ นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาขอบเขตของงานตรวจสอบภายในและอาจมี
ความรับผิดชอบต่อเรื!องใดเรื!องหนึ!งหรือมากกว่าในขอบเขตที!กล่าวไว้ ในข้ อก่อนๆ
๒๙๐.๑๙๘ เพื! อ หลี ก เลี! ยงการที!ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะฝ่ ายบริ ห าร สํา นั ก งานควรที!จ ะให้ บริ ก ารงาน
ตรวจสอบภายในแก่ลูกค้ างานสอบบัญชีท!ตี นพอใจว่า
(ก) ลูก ค้ าเป็ นผู้ ก ําหนดบุ ค คลที!เ ป็ นผู้ บริ ห ารอาวุ โสที!เ หมาะสมและมี ค วามรู้ ค วามสามารถเพื! อ
รั บ ผิ ด ชอบเกี! ย วกั บ กิ จ กรรมการตรวจสอบภายในตลอดเวลาและเพื! อ รั บ ทราบถึ ง ความ
รับผิดชอบในการออกแบบ การนําไปปฏิบัติและการรักษาไว้ ซ!งึ การควบคุมภายใน
(ข) ฝ่ ายบริ หารหรื อผู้ ท!ีมี ห น้ าที!ก ํากับ ดู แ ลกิจ การได้ ป ระเมิ น และอนุ มัติ ขอบเขตความเสี!ยงและ
ความถี!ในการให้ บริการตรวจสอบภายใน
(ค) ฝ่ ายบริหารของลูกค้ าได้ ประเมินความเพียงพอของการให้ บริการตรวจสอบภายในและรายงาน
จากการปฏิบัติงาน
(ง) ฝ่ ายบริ ห ารของลูก ค้ าเป็ นผู้ ประเมิน และพิ จ ารณาว่ าจะนําข้ อ เสนอแนะของผลจากกิจ กรรม
ตรวจสอบภายในใดไปปฏิบัติและเป็ นผู้ติดตามควบคุมกระบวนการนําไปปฏิบัตินนั และ
(จ) ฝ่ ายบริหารเป็ นผู้รายงานประเด็นที!พบและข้ อเสนอแนะจากบริการงานตรวจสอบภายในต่อผู้มี
หน้ าที!กาํ กับดูแลกิจการ
๒๙๐.๑๙๙ ในกรณีสาํ นัก งานใช้ ผ ลงานของผู้ ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบั ญชี กาํ หนดให้ ต้ องทําการ
ประเมินความเพียงพอของผลงานนัน ในกรณีท!สี าํ นักงานยอมรับที!จะให้ บริการงานตรวจสอบภายในแก่
ลูกค้ างานสอบบัญชี และจะนําผลงานการตรวจสอบภายในไปใช้ ในการตรวจสอบบัญชี ภายนอกจะ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อการสอบทานผลงานของตนเองเนื!องจากมีความเป็ นไปได้ ท!กี ลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชีจะนําผลงานของการให้ บ ริการตรวจสอบภายในไปใช้ โดยมิได้ มีการประเมินอย่างเหมาะสม
หรือมิได้ ใช้ วิจารณญาณเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับเดียวกับที!ใช้ กับงานตรวจสอบภายในที!ไม่ ได้
ปฏิบัติโดยบุคคลที!ไม่ใช่สมาชิกของสํานักงาน ความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคขึนอยู่กับปั จจัย
เช่น
· ความมีสาระสําคัญของจํานวนเงินที!เกี!ยวข้ องในงบการเงิน
· ความเสี!ยงที!อาจมีการแสดงข้ อมูลที!ขัดต่อการให้ คาํ รับรองของผู้บริหารที!เกี!ยวข้ องกับจํานวนเงินใน
งบการเงิน และ
· ระดับของความน่าเชื!อถือของบริการงานตรวจสอบภายใน
สํานักงานควรประเมินถึงความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึนและควรหามาตรการ
ป้ องกันที!จาํ เป็ นมาใช้ เพื!อขจัดหรือลดให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่ างของมาตรการป้ องกันดังกล่ าว
ได้ แก่ การใช้ ผ้ ูเชี!ยวชาญที!ไม่ ได้ เป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็ นผู้ให้ บริการงานตรวจสอบ
ภายใน
ลูกค้างานสอบบัญชีที!เป็ นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๒๐๐ ในกรณีท!ลี ูกค้ างานตรวจสอบบัญชีเป็ นกิจการที!มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ สํานักงานต้ องไม่ ให้ บริการ
งานตรวจสอบภายในที!เกี!ยวกับ
ส่วนที! ๔/๖๙

(ก) ส่วนงานที!สาํ คัญของการควบคุมภายในเกี!ยวกับการรายงานทางการเงิน
(ข) ระบบบัญชีการเงินที!ประมวลข้ อมูลสารสนเทศที!มีนัยสําคัญต่อการบันทึกบัญชีหรือการจัดทํางบ
การเงินที!สาํ นักงานจะแสดงความเห็นไม่ว่ารายการหนึ!งรายการเดียวหรือหลายรายการรวมกัน
(ค) จํานวนเงินหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลที!มีสาระสําคัญต่องบการเงินที!สาํ นักงานจะแสดงความเห็นไม่ว่า
รายการหนึ!งรายการเดียวหรือหลายรายการรวมกัน
การให้บริการเกี!ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประมวลทัว! ไป
๒๙๐.๒๐๑ การให้ บริการที!เกี!ยวข้ องกับระบบเทคโนโลยีสนเทศรวมถึงการออกแบบหรือการดําเนินการเกี!ยวกับ
การนําระบบซอฟแวร์ หรื อฮาร์ ดแวร์ ไปปฏิบัติ ระบบต่ างๆ ดังกล่ าวอาจเป็ นระบบที!รวบรวมข้ อมู ล
เบืองต้ นอันเป็ นส่วนหนึ!งของการควบคุมภายในที!เกี!ยวข้ องกับการรายงานทางการเงินหรือประมวล
ข้ อมูลสารสนเทศที!กระทบต่อการบันทึกบัญชีหรือการจัดทํางบการเงินหรือเป็ นระบบที!ไม่เกี!ยวข้ องกับ
การบันทึกบัญชี การควบคุมภายในของการรายงานทางการเงินหรืองบการเงินของลูกค้ างานสอบบัญชีก ็
ได้ การให้ บริ การเกี!ยวกับระบบดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของ
ตนเอง ทังนีขึนอยู่กบั ลักษณะของการให้ บริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนันๆ
๒๙๐.๒๐๒ การให้ บริการเกี!ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศดังต่ อไปนีไม่ ถือว่ากระทบต่ อความเป็ นอิสระ ตราบเท่าที!
พนักงานของสํานักงานต้ องไม่รับหน้ าที!รับผิดชอบในฐานะฝ่ ายบริหาร
(ก) การออกแบบหรือดําเนินการเกี!ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที!ไม่ เกี!ยวข้ องกับการควบคุม
ภายในของการรายงานทางการเงิน
(ข) การออกแบบหรือดําเนินการเกี!ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที!ไม่ได้ ใช้ ในการประมวลข้ อมูล
อันเป็ นส่วนหนึ!งของรายการบัญชีหรืองบการเงิน
(ค) การดําเนินการนําระบบซอฟแวร์ทางบัญชีหรือรายงานทางการเงินซึ!งไม่ใช่ ระบบที!จาํ หน่ายทั!วไป
(off-the-shelf) ที!ไม่ได้ พัฒนาขึนโดยสํานักงานมาใช้ หากการปรับระบบโดยสํานักงานเพื!อให้
เป็ นไปตามความจําเป็ นของกิจการไม่มีนัยสําคัญ
(ง) การประเมิ น และการให้ ข้ อ เสนอแนะเกี! ย วกั บ ระบบที! อ อกแบบ หรื อ การดํา เนิ น การโดย
ผู้ให้ บริการรายอื!นหรือลูกค้ าเอง
ลูกค้างานสอบบัญชีที!ไม่ใช่กิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๒๐๓ การให้ บริการที!เกี!ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ลูกค้ างานสอบบัญชีท!ไี ม่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะอาจ
มีปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของตนเองเมื!อเป็ นงานที!เกี!ยวกับการออกแบบหรือการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติท!มี ีลักษณะ (ก) ถือเป็ นส่วนที!มีนัยสําคัญต่ อการควบคุมภายใน
การรายงานทางการเงินหรื อ (ข) การประมวลข้ อมูลที!นัยสําคัญต่ อรายการบัญชีหรืองบการเงินของ
ลูกค้ าที!สาํ นักงานจะเป็ นผู้แสดงความเห็นถ้ าเป็ นการให้ บริการ
๒๙๐.๒๐๔ ปั ญหาและอุปสรรคต่ อการสอบทานผลงานของตนเองมีนัยสําคัญเกินกว่ าที!จะอนุ ญาตให้ สาํ นักงาน
ให้ บริการในลักษณะดังกล่าวได้ เว้ นเสียแต่ว่าได้ มีการนํามาตรการป้ องกันที!เหมาะสมมาใช้ เพื!อให้ ม!ันใจ
ว่า
(ก) ลูกค้ าตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดให้ มีและดําเนินการควบคุมและติดตามผล
ระบบการควบคุมภายใน
ส่วนที! ๔/๗๐

(ข) ลูกค้ าได้ มอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจด้ านการบริหารเกี!ยวกับการออกแบบและ
การดําเนิ นการเกี!ยวกับระบบซอฟแวร์ หรื อฮาร์ ด แวร์ แ ก่ พ นักงานระดับ อาวุโสของลู กค้ าที!มี
ความรู้ความสามารถ
(ค) ลูกค้ าเป็ นผู้ตัดสินใจด้ านการบริหารในกระบวนการออกแบบและดําเนินการ
(ง) ลูกค้ าเป็ นผู้ประเมินความเพียงพอและผลงานการออกแบบและการดําเนินการเกี!ยวกับระบบ
และ
(จ) ลูกค้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการดําเนินการของระบบ (ฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์) และข้ อมูลที!ใช้ ใน
การประมวลผล
๒๙๐.๒๐๕ การพิจารณาว่าควรจะให้ บริการที!ไม่ใช่ การให้ ความเชื!อมั!นนีโดยบุคคลากรที!ไม่อยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญ ชี แ ละเป็ นผู้ ท!ีอยู่ ใ นสายการบัง คับ บัญชาอื!นในสํานัก งานหรื อไม่ ขึนอยู่ กับระดับ ของความ
ไว้ วางใจที!มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็ นส่วนหนึ!งของการตรวจสอบบัญชี ควรมีการประเมิน
ความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคที!ยังคงมีอยู่และควรนํามาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นมาใช้ เพื!อขจัด
หรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันได้ แก่การจัดให้ มี
ผู้เชี!ยวชาญด้ านการบัญชีสอบทานงานสอบบัญชีหรืองานที!ไม่ใช่การให้ ความเชื!อมั!น
ลูกค้างานสอบบัญชีที!เป็ นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๒๐๖ ในกรณีท!ีลูก ค้ างานสอบบั ญ ชี เ ป็ นกิจ การที!มี ส่วนได้ เสียต่ อ สาธารณะ สํานั ก งานต้ อ งไม่ ใ ห้ บ ริ การที!
เกี!ยวข้ องกับการออกแบบหรือการดําเนินการที!เกี!ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที!มีลักษณะดังต่อไปนี
(ก) เป็ นส่วนสําคัญของการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงิน หรือ
(ข) ประมวลข้ อมูลที!มีนัยสําคัญต่อรายการบัญชีหรืองบการเงินของลูกค้ าที!สาํ นักงานจะเป็ น
ผู้แสดงความเห็น
การให้บริการด้านคดีความ
๒๙๐.๒๐๗ การให้ บริการด้ านคดี ความอาจรวมถึงกิจกรรมต่ างๆ ได้ แก่ การเป็ นพยานในฐานะผู้เชี!ยวชาญ การ
คํานวณประมาณค่าความเสียหายหรือมูลค่าอื!นใดที!จะได้ รับหรือจะต้ องชําระอันเป็ นผลจากการฟ้ องร้ อง
ดําเนินคดีหรือการมีข้อพิพาททางกฎหมายรวมถึงการช่ วยเตรียมเอกสารเกี!ยวกับข้ อพิพาทหรือการ
ดําเนินคดี การให้ บริการดังกล่าวอาจเกิดปั ญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผลงานของตนเองหรือ
ปัญหาและอุปสรรคจากการสนับสนุนงานตนเอง
๒๙๐.๒๐๘ หากสํานักงานให้ บริการด้ านคดีความแก่ลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงินและบริการดังกล่าวเกี!ยวข้ องกับ
การประมาณค่าความเสียหายหรือมูลค่าอื!นใด ที!มีผลกระทบต่องบการเงินที!สาํ นักงานแสดงความเห็น
สํานั ก งานจะต้ อ งปฏิบั ติ ต ามข้ อ กําหนดการให้ บ ริ ก ารประเมิ น มู ลค่ าในย่ อ หน้ า ๒๙๐.๑๗๕ ถึ ง
๒๙๐.๑๘๐ ในกรณีท!ีมีการให้ บริ การด้ านคดีความอื!น สํานักงานต้ องประเมินความมีนัยสําคัญของ
ปั ญหาและอุปสรรคและมีมาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นเพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคนันให้ อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้
การให้บริการด้านกฎหมาย
๒๙๐.๒๐๙ ตามวัตถุประสงค์ของหั วข้ อนี การให้ บริการด้ านกฎหมาย หมายถึงบริการที!ผ้ ูให้ บริการจําต้ องได้ รับ
อนุญาตให้ ปฏิบัติหน้ าที!หรือให้ บริการงานด้ านกฎหมายก่อนที!ศาลจะมีคาํ พิพากษา การให้ บริการด้ าน
กฎหมายมีขอบเขตงานที!กว้ างและหลากหลาย ซึ!งรวมถึงการให้ บริการด้ านธุรกิจและการค้ าแก่ลูกค้ า
ส่วนที! ๔/๗๑

เช่น การร่างสัญญา การฟ้ องร้ องดําเนินคดี การให้ คาํ ปรึกษาแนะนําเกี!ยวกับการซือและควบรวมกิจการ
และการให้ การสนับสนุ นและความช่ ว ยเหลือ แก่ หน่ วยงานฝ่ ายกฎหมายของลูกค้ า การที!สาํ นักงาน
ให้ บริการด้ านกฎหมายแก่ลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงินอาจเกิดปั ญหาและอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานของตนเองและจากการสนับสนุนงานตนเอง
๒๙๐.๒๑๐ การให้ บริการด้ านกฎหมายแก่ลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงินในการทํารายการ (เช่ น การร่ างสัญญา,
การให้ คาํ แนะนําทางกฎหมาย, การตรวจสอบความถูกต้ องเพื!อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย (legal due
diligence) และการปรับโครงสร้ าง) อาจเกิดปั ญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผลงานของตนเอง
ความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคขึนกับปัจจัยต่างๆ เช่น
· ลักษณะของการให้ บริการ
· สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินเป็ นผู้ดาํ เนินการให้ บริการดังกล่าวหรือไม่
· ความมีสาระสําคัญของเรื!องใดๆ ที!เกี!ยวกับงบการเงินของกิจการ
สํานักงานต้ องประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคและมีมาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ น
เพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคนันให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันดังกล่าว
รวมถึง
· การใช้ บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพอื!นซึ!งไม่ได้ เป็ นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบ
การเงิน หรือ
· การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพอื!นที!ไม่ มีส่วนเกี!ยวข้ องในการให้ บริการด้ านกฎหมายเพื!อให้
คําแนะนําแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินในงานให้ บริการและสอบทานวิธีป ฏิบัติ
ในงบการเงิน
๒๙๐.๒๑๑ การกระทําการในบทบาทสนับสนุนลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงินในการยุติข้อพิพาทหรือคดีความใน
สถานการณ์ท!ีจํานวนเงินที!เกี!ยวข้ องมีสาระสําคัญต่ องบการเงินของลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงินที!
สํานักงานแสดงความเห็นอาจก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการสนับสนุ นงานตนเองและปั ญหาและ
อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองที!มีนัยสําคัญและไม่มีมาตรการป้ องกันใดที!สามารถลดปั ญหา
และอุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนันสํานักงานไม่ควรให้ บริการประเภทนีกับลูกค้ า
งานตรวจสอบงบการเงิน
๒๙๐.๒๑๒ เมื!อสํานักงานถูกร้ องขอให้ กระทําการในบทบาทสนับสนุนลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงินในการยุติข้อ
พิพาทหรือคดีความในสถานการณ์ท!จี าํ นวนเงินที!เกี!ยวข้ องไม่มีสาระสําคัญต่องบการเงินของลูกค้ างาน
ตรวจสอบงบการเงินที!สาํ นักงานแสดงความเห็น สํานักงานควรประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและ
อุปสรรคจากการสนับสนุ นงานตนเองและปั ญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองและใช้
มาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นเพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคนันให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ มาตรการ
ป้ องกันดังกล่าวรวมถึง
· การใช้ บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพอื!นซึ!งไม่ได้ เป็ นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน
หรือ
· การจั ด ให้ มี ผ้ ู ป ระกอบวิ ช าชี พ อื! น ที!ไ ม่ มี ส่ ว นเกี! ย วข้ อ งในการให้ บริ ก ารด้ า นกฎหมาย เพื! อ ให้
คําแนะนําแก่กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินในงานให้ บริการและสอบทานวิธีปฏิบัติในงบ
การเงิน
ส่วนที! ๔/๗๒

๒๙๐.๒๑๓ การแต่ งตังหุ้ นส่วนหรื อพนักงานของสํานักงานเป็ นที!ปรึ กษาด้ านกฎหมายของลูกค้ างานตรวจสอบ
งบการเงินอาจก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองและปัญหาและอุปสรรคจาก
การสนับสนุนงานตนเองซึ!งมีนัยสําคัญและไม่มีมาตรการป้ องกันใดที!สามารถลดปั ญหาและอุปสรรคให้
อยู่ ใ นระดั บ ที!ย อมรั บ ได้ โดยทั!ว ไปตํา แหน่ ง ที!ป รึ ก ษาจะเป็ นผู้ บ ริ ห ารระดั บ สูง ที!มี ข อบเขตความ
รั บ ผิ ด ชอบกว้ างขวางต่ อ ธุ ร กรรมด้ านกฎหมายของบริ ษัท ดั ง นั นไม่ ค วรมี ส มาชิ ก ในสํานั ก งานรั บ
ตําแหน่งดังกล่าวจากลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงิน
การให้บริการสรรหาบุคคลากร
ข้อกําหนดทัว! ไป
๒๙๐.๒๑๔ การให้ บริการสรรหาบุคลากรแก่ลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงินอาจก่อให้ เกิ ดปั ญหาและอุปสรรคจาก
ส่วนได้ เสียส่วนตัว ปั ญหาและอุปสรรคจากความคุ้นเคยและปั ญหาและอุปสรรคจากการถูกข่มขู่ การ
ดํารงอยู่และความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคจะขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
· ลักษณะของการให้ บริการที!ถูกร้ องขอ
· หน้ าที!ของบุคลากรที!สรรหา
สํานักงานต้ องประเมินความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคและใช้ มาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ น
เพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคนันให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ สํานักงานต้ องไม่มีความรับผิดชอบเชิง
การบริหารของลูกค้ ารวมถึงการกระทําการเป็ นผู้เจรจาในนามของลูกค้ าและให้ ลูกค้ าเป็ นผู้ตัดสินใจในการ
จ้ างงาน
สํานั ก งานอาจให้ บ ริ ก ารเกี!ยวกับการสอบทานคุ ณสมบั ติ ทางวิ ช าชี พของผู้ สมั ค รงานและให้
คําแนะนําเกี!ยวกับความเหมาะสม นอกจากนีสํานักงานอาจทําการสัมภาษณ์ผ้ ูสมัครและให้ คาํ แนะนําแก่
ลูกค้ าเกี!ยวกับความสามารถของผู้ สมัครในตําแหน่ งทางด้ านบัญชี การเงิน ด้ านการจัดการและด้ านการ
ควบคุม
ลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินที!เป็ นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๒๑๕ สํานักงานต้ องไม่ให้ บริการสรรหาบุคคลากรแก่ลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงินที!เป็ นกิจการที!มีส่วนได้
เสียต่ อสาธารณะคือบุ คลากรในตําแหน่ งกรรมการ หรื อเจ้ าหน้ าที!ของกิจการ หรือเจ้ าหน้ าที!บริ หาร
ระดับสูง ซึ!งอยู่ในตําแหน่งที!มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญในการจัดเตรียมรายการทางบัญชีของลูกค้ าหรือ
งบการเงินที!สาํ นักงานแสดงความเห็นในกรณีเป็ นบริการ ต่อไปนี
· การสรรหาผู้สมัครในตําแหน่งดังกล่าว
· การดําเนินการตรวจสอบการอ้ างอิงของผู้สมัครที!คาดหวังในตําแหน่งดังกล่าว
การให้บริการเกี!ยวกับกิจกรรมด้านการเงิน
๒๙๐.๒๑๖ การให้ บริการเกี!ยวกับกิจกรรมด้ านการเงิน เช่น
· บริการที!เกี!ยวข้ องกับการกําหนดกลยุทธ์องค์กรให้ แก่ลูกค้ าที!สาํ นักงานตรวจสอบบัญชี
· บริ ก ารที!เ กี!ย วข้ อ งกับ การระบุ บ ริ ษั ท ที!เ ป็ นเป้ าหมายเพื! อ การซื อกิจ การให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ที!ส าํ นั ก งาน
ตรวจสอบบัญชี
· บริการให้ คาํ แนะนําเกี!ยวกับรายการขายธุรกิจให้ แก่ลูกค้ าที!สาํ นักงานตรวจสอบบัญชี
· บริการที!เกี!ยวกับการจัดหาและระดมเงินทุนให้ แก่ลูกค้ าที!สาํ นักงานตรวจสอบบัญชี
ส่วนที! ๔/๗๓

· ให้ คาํ แนะนําเกี!ยวกับการปรับโครงสร้ างกิจการแก่ลูกค้ าที!สาํ นักงานตรวจสอบบัญชี

อาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคความเป็ นอิสระในส่วนของการกระทําที!ถือเป็ นตัวแทนแก้ ต่าง
และการสอบทานผลงานของตัว เองได้ จะต้ องมี ก ารประเมิน ปั ญ หาและอุ ป สรรคที!มีนั ยสําคัญ และหา
มาตรการป้ องกันเพื!อลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันเพื!อ
ขจัดหรือลดปัญหาด้ านความเป็ นอิสระรวมถึง
· การใช้ บุคลากรผู้เชี!ยวชาญในการให้ บริการแยกต่างหากจากบุคคลากรที!ปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชี
· บุคลากรผู้เชี!ยวชาญที!ให้ บริการเกี!ยวกับกิจกรรมด้ านการเงินต้ องไม่มีส่วนเกี!ยวข้ องกับการให้
คําแนะนําในการตรวจสอบบัญชีและการสอบทานการปฏิบัติทางการบัญชี และการจัดทํางบ
การเงิน
๒๙๐.๒๑๗ การให้ บริการที!เกี!ยวกับกิจกรรมด้ านการเงิน เช่ น ให้ คาํ แนะนําเกี!ยวกับการจัดโครงสร้ างของกิจกรรม
ด้ านการเงินหรือการจัดการทางการเงินซึ!งมีผลกระทบโดยตรงต่ อรายการในงบการเงินที!สาํ นักงาน
จะต้ องตรวจสอบและให้ ความเห็นอาจก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคเกี!ยวกับความเป็ นอิสระในเรื!องการ
สอบทานผลงานของตนเองได้ ปั จจัยที!จะนํามาพิจารณาถึงปั ญหาและอุปสรรคที!มีนัยสําคัญดังกล่ าว
เช่น
· ระดับการใช้ ดุลยพิ นิจที!เกี!ยวกับการปฏิบัติทางการบัญชี ท!ีเหมาะสมของรายการทางการเงิน ซึ!ง
รายการทางการเงินดังกล่ าวเป็ นผลมาจากการให้ คําปรึกษาหรือบริการทางด้ านกิจกรรมทางด้ าน
การเงิน
· คําแนะนําซึ!งเกิดจากบริการที!เกี!ยวกับกิจกรรมด้ านการเงินจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ อจํานวนเงิน
ของรายการในงบการเงินอย่างเป็ นสาระสําคัญ
· ประสิทธิผลของการให้ คําแนะนําของบริ การที!เกี!ยวกับกิจกรรมด้ านการเงินขึนอยู่กับการปฏิบัติ
ทางการบัญชี และการแสดงรายการในงบการเงินซึ!งปฏิบัติเป็ นการเฉพาะเจาะจงและการปฏิบัติ
ดังกล่าวก่อให้ เกิดข้ อสงสัยเกี!ยวกับความเหมาะสมของการปฏิบัติและการรายงานทางการเงินจะต้ อง
มีการประเมินความมีนัยสําคัญของผลกระทบและขจัดหรือลดผลกระทบให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระรวมถึง
· การใช้ บุ ค คลากรผู้ เ ชี! ย วชาญในการให้ บริ ก ารแยกต่ า งหากจากบุ ค คลากรที!ป ฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบบัญชี
· บุคคลากรผู้เชี!ยวชาญที!ให้ บริการเกี!ยวกับกิจกรรมด้ านการเงินต้ องไม่มีส่วนเกี!ยวข้ องกับการ
ให้ คาํ แนะนําในการตรวจสอบบัญชีและการสอบทานการปฏิบัติทางการบัญชีและการจัดทํา
งบการเงิน
๒๙๐.๒๑๘ ในกรณีท!ปี ระสิทธิผลของการให้ คาํ แนะนําของบริการที!เกี!ยวกับกิจกรรมด้ านการเงินขึนอยู่กับการถือ
ปฏิบัติทางการบัญชีและการแสดงรายการในงบการเงินซึ!งปฏิบัติเป็ นการเฉพาะเจาะจง และ
(ก) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบซึ!งปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีให้ แก่ลูกค้ ารายนันมีข้อสงสัยต่ อความ
เหมาะสมในการถือปฏิบัติทางการบัญชีหรือการแสดงรายการในงบการเงินที!เกี!ยวข้ อง และ
(ข) ผลจากคําแนะนําในการให้ บริการที!เกี!ยวกับกิจกรรมทางด้ านการเงินจะกระทบต่ องบการเงินที!
สํานักงานต้ องให้ ความเห็นอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ส่วนที! ๔/๗๔

สํานักงานจะต้ องไม่ ให้ บริการที!เกี!ยวกับกิจกรรมทางด้ านการเงินแก่ลูกค้ าที!สาํ นักงานตรวจสอบบัญชี
หากไม่สามารถหามาตรการป้ องกันเพื!อลดปัญหาและอุปสรรคเกี!ยวกับความเป็ นอิสระให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
๒๙๐.๒๑๙ สํานักงานจะต้ องไม่ ให้ บริการที!เกี!ยวกับกิจกรรมทางด้ านการเงินแก่ลูกค้ าที!สาํ นักงานตรวจสอบบัญชี
หากการให้ บริการนันเกี!ยวข้ องกับการส่งเสริม ชีชวน การจําหน่าย หรือการรับประกันการจําหน่ายหุ้ น
ของลูกค้ าที!สาํ นักงานตรวจสอบบัญชี ซึ!งอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคความเป็ นอิสระในระดับที!มี
นัยสําคัญมากจนไม่สามารถหามาตรการป้ องกันเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวได้
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – คิดตามสัดส่วนของงาน
๒๙๐.๒๒๐ เมื!อค่าธรรมเนียมวิชาชีพโดยรวมที!ได้ รับจากลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงินรายหนึ!งรายใด เป็ นสัดส่วน
ที!สูงเมื!อเทียบกับค่ าธรรมเนียมทังหมดของงานของสํานักงานที!แสดงความเห็นในการตรวจสอบ การ
พึ!งพิงลูกค้ ารายดังกล่ าวและความวิตกกังวลที!จะสูญเสียลูกค้ าทําให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคเกี!ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความคุ้นเคยสนิทสนม ความมีสาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคขึนกับปัจจัย
ต่างๆ เช่น
· โครงสร้ างการดําเนินงานของสํานักงาน
· สํานักงานจัดตังเป็ นเวลานานหรือเพิ!งจัดตัง และ
· ความมีนัยสําคัญของลูกค้ าทังในเชิงคุณภาพและ/หรือเชิงปริมาณต่อสํานักงาน
ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคและใช้ มาตรการป้ องกันที!
จําเป็ นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันได้ แก่
· การลดความพึ!งพิงต่อลูกค้ ารายนัน
· การสอบทานการควบคุมคุณภาพโดยบุคคลภายนอก หรือ
· การปรึกษาบุคคลที!สาม เช่ น องค์กรกํากับดูแลวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอ! นื เกี!ยวกับ
การใช้ ดุลยพินิจในการตรวจสอบที!สาํ คัญ
๒๙๐.๒๒๑ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที! เ กี! ย วกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ ความคุ้ น เคยสนิ ท สนมเกิ ด ขึ นได้ เ มื! อ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ได้ รับจากลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงินรายใดรายหนึ!งเป็ นสัดส่วนสูงเมื!อเทียบ
กับรายได้ จากลูกค้ าของหุ้นส่วนรายใดรายหนึ!ง หรือเป็ นสัดส่วนสูงเมื!อเทียบกับรายได้ ของหน่ วยงาน
ทางธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ!งของสํานักงาน ความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคขึนกับปั จจัยต่างๆ
เช่น
· ความมีนัยสําคัญของลูกค้ าทังในเชิงคุณภาพและ/หรือปริมาณต่อหุ้นส่วนหรือสํานักงาน และ
· ระดับความพึ!งพิงของค่าตอบแทนของหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในสํานักงานที!มีต่อค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ที!ได้ รับจากลูกค้ านัน
ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคและใช้ มาตรการป้ องกันที!
จําเป็ นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกัน ได้ แก่
· การลดความพึ!งพิงต่อลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงินนัน
· การสอบทานงานหรือคําแนะนําที!จาํ เป็ นโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอ!นื หรือ
· การสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบงบการเงินโดยบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกที!
เป็ นอิสระอย่างสมํ!าเสมอ
ส่วนที! ๔/๗๕

ลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินที!เป็ นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๒๒๒ เมื! อ ลู ก ค้ างานตรวจสอบงบการเงิ น เป็ นกิจ การที!มี ส่ว นได้ เ สียต่ อ สาธารณะและค่ าธรรมเนี ย มการ
ตรวจสอบงบการเงินรวม ๒ ปี ติดต่อกันจากลูกค้ ารายดังกล่าวและกิจการที!เกี!ยวข้ องกันขึนอยู่กับการ
พิจารณาในย่ อหน้ า ๒๙๐.๒๗ เป็ นสัดส่วนมากกว่ าร้ อยละ ๑๕ ของค่ าธรรมเนียมวิชาชีพรวมของ
สํานักงาน (งานที!แสดงความเห็นต่ องบการเงินของลูกค้ า) สํานักงานต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงต่ อ ผู้ มี
หน้ าที!ในการกํากับดูแลของกิจการว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวมดังกล่าวเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ ๑๕
ของค่ าธรรมเนียมวิชาชีพรวมที!สาํ นักงานได้ รับและปรึกษาหารือเกี!ยวกับมาตรการป้ องกันดังต่ อไปนี
เพื!อที!จะใช้ ลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ และปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันนัน
· ก่ อ นที!จ ะออกรายงานความเห็น ต่ องบการเงิน ในปี ที! ๒ ให้ ผ้ ู ป ระกอบวิช าชี พ บัญชี ซ!ึ งไม่ ได้ เป็ น
สมาชิกของสํานักงานที!แสดงความเห็นต่องบการเงิน หรือองค์กรกํากับดูแลวิชาชีพทําการสอบทาน
การควบคุมคุณภาพงานก่อนออกรายงาน (pre-issuance review) หรือ
· ภายหลัง จากออกรายงานความเห็น ต่ องบการเงิ นในปี ที! ๒ และก่ อ นออกรายงานความเห็น ต่ อ
งบการเงินในปี ที! ๓ ให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีซ!งึ ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของสํานักงานที!แสดงความเห็นต่อ
งบการเงินหรือองค์กรกํากับดู แลวิชาชี พสอบทานการควบคุ มคุ ณภาพภายหลังจากออกรายงาน
(post-issuance review) ของการตรวจสอบงบการเงินในปี ที! ๒
เมื!อค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวมเกินร้ อยละ ๑๕ อย่างมีนัยสําคัญ สํานักงานต้ องพิจารณาความมี
นัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคว่ าการสอบทานการควบคุมคุณภาพภายหลังจากออกรายงานจะไม่ ลดปั ญหาและ
อุปสรรคไปสู่ร ะดับที!ยอมรั บได้ และจําเป็ นต้ องทําการสอบทานการควบคุ มคุ ณภาพก่ อนออกรายงานหรื อไม่ ใน
สถานการณ์เช่นนัน สํานักงานจะต้ องทําการสอบทานการควบคุมคุณภาพก่อนออกรายงาน
หลังจากนัน เมื!อค่าธรรมเนียมวิชาชีพยังคงมีสดั ส่วนเกินร้ อยละ ๑๕ ในแต่ละปี สํานักงานยังคง
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงและปรึกษาหารือกับบุคคลผู้มีหน้ าที!ในการกํากับดูแลและใช้ มาตรการป้ องกันอย่ างใดอย่ าง
หนึ!งข้ างต้ น ถ้ าค่ าธรรมเนียมวิชาชีพเกินร้ อยละ ๑๕ อย่างมีนัยสําคัญ สํานักงานต้ องพิจารณาความมีนัยสําคัญของ
ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการสอบทานการควบคุมคุณภาพภายหลังจากออกรายงานอาจไม่สามารถลดปั ญหาและ
อุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ในสถานการณ์เช่ นนัน สํานักงานจะต้ องทําการสอบทานการควบคุมคุณภาพก่อน
ออกรายงาน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – การค้างชําระ
๒๙๐.๒๒๓ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที!เกิด จากผลประโยชน์ ส่ ว นตนอาจเกิด ขึ น ถ้ าค่ าธรรมเนี ยมวิช าชี พ จากลูก ค้ า
งานสอบบัญชีค้างชําระเป็ นเวลานาน โดยเฉพาะถ้ าค่ าธรรมเนียมส่วนที!มีนัยสําคัญยังไม่ ได้ ชําระก่อน
ออกรายงานการสอบบัญชีสาํ หรับปี ต่อไป โดยทั!วไปสํานักงานคาดหวังว่าลูกค้ าต้ องชําระค่าธรรมเนียม
วิชาชีพก่อนออกรายงานการตรวจสอบ ถ้ าค่าธรรมเนียมยังคงค้ างชําระภายหลังจากออกรายงานแล้ ว ผู้
ประกอบวิชาชี พบัญชีต้องประเมินความมีอยู่ และนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคและใช้ มาตรการ
ป้ องกันที!จาํ เป็ นเพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการ
ป้ องกันหนึ!ง คือการให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอีกรายซึ!งไม่ได้ มีส่วนในงานสอบบัญชีเป็ นผู้ให้ คาํ แนะนํา
หรือสอบทานงาน สํานักงานต้ องพิจารณาว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ค้างชําระถือเป็ นเงินให้ ก้ ูยืมแก่ลูกค้ า
หรือไม่ และยังคงเหมาะสมหรือไม่ท!สี าํ นักงานจะรับงานสอบบัญชีต่อไป ถ้ าค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ค้าง
ชําระมีนัยสําคัญ
ส่วนที! ๔/๗๖

ค่าธรรมเนียมที!ขึ"นอยู่กบั ผลงาน
๒๙๐.๒๒๔ ค่าธรรมเนียมที!ขึนอยู่กบั ผลงานคือค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!คาํ นวณตามหลักเกณฑ์ท!กี าํ หนดล่วงหน้ าโดย
สัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ของรายการหรือผลของบริการที!สาํ นักงานต้ องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของหมวดนี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!กาํ หนดโดยศาลหรือหน่วยงานกํากับดูแลอื!นของรัฐไม่ถือว่าเป็ นค่าธรรมเนียมที!
ขึนอยู่กบั ผลงาน
๒๙๐.๒๒๕ ค่ าธรรมเนียมวิชาชีพที!ขึนอยู่กับผลของงานที!สาํ นักงานเรียกเก็บทางตรงหรือทางอ้ อม เช่ น การผ่ าน
ตัวกลางในการรั บงานสอบบัญ ชี ท าํ ให้ เกิดปั ญหาและอุ ปสรรคที!เ กิด จากผลประโยชน์ส่ว นตน ซึ!ง มี
นัยสําคัญจนไม่มีมาตรการป้ องกันใดสามารถลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนัน
สํานักงานต้ องไม่กาํ หนดค่าธรรมเนียมในลักษณะดังกล่าว
๒๙๐.๒๒๖ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ขึนอยู่กบั ผลงานที!สาํ นักงานเรียกเก็บทางตรงหรือทางอ้ อม เช่ น ผ่านตัวกลาง ใน
การรับงานที!ไม่ ใช่ งานให้ ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้ างานสอบบัญชีอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคที!เกิด
จากผลประโยชน์ส่วนตนได้ ปั ญหาและอุปสรรคอาจมีนัยสําคัญจนไม่มีมาตรการป้ องกันใดสามารถลด
ให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ถ้า
(ก) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเรียกเก็บโดยสํานักงานที!แสดงความเห็นต่องบการเงินและค่าธรรมเนียมนัน
มีสาระสําคัญหรือคาดว่าจะมีสาระสําคัญต่อสํานักงาน
(ข) ค่ าธรรมเนียมวิชาชีพเรียกเก็บโดยสํานักงานเครือข่ ายซึ!งมีส่วนร่ วมสําคัญในการสอบบัญชีและ
ค่าธรรมเนียมนันมีสาระสําคัญต่อสํานักงานหรือคาดว่าจะมีสาระสําคัญต่อสํานักงาน
(ค) ผลของงานที!ไม่ใช่งานให้ ความเชื!อมั!นและจํานวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพขึนอยู่กับการใช้ ดุลยพินิจที!
เกี!ยวข้ องกับการตรวจสอบจํานวนที!มีสาระสําคัญในงบการเงิน
ดังนัน สํานักงานต้ องไม่กาํ หนดค่าธรรมเนียมในลักษณะดังกล่าว
๒๙๐.๒๒๗ สําหรับค่าธรรมเนียมที!ขึนอยู่กบั ผลงานในลักษณะอื!นๆ ที!เรียกเก็บโดยสํานักงานเพื!องานที!ไม่ใช่ งานให้
ความเชื! อมั!นแก่ ลูกค้ างานสอบบัญชี ความมีอยู่ และความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคขึนกับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น
· ช่วงของจํานวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!เป็ นไปได้
· มีผ้ ูมีอาํ นาจรับผิดชอบพิจารณาผลของเรื!องที!เกี!ยวกับค่าธรรมเนียมที!ขึนอยู่กบั ผลงานหรือไม่
· ลักษณะของงานบริการ และ
· ผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการในงบการเงิน
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และใช้ มาตรการ
ป้ องกันที!จาํ เป็ นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกัน ได้ แก่
· การมีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ!นื สอบทานงานตรวจสอบที!เกี!ยวข้ องหรือให้ คาํ แนะนําอื!นที!จาํ เป็ น
หรือ
· การให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ!นื ซึ!งไม่ได้ เป็ นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ปฏิบัติ งานที!
ไม่ใช่งานให้ ความเชื!อมั!น

ส่วนที! ๔/๗๗

นโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน
๒๙๐.๒๒๘ ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนเกิดขึนเมื!อสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ถูก
ประเมินผลงานหรือได้ รับค่าตอบแทนจากการขายงานที!ไม่ใช่งานให้ ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้ างานสอบบัญชี
ความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคจะขึนกับ
· สัดส่วนค่าตอบแทนของบุคคลนันหรือผลการประเมินผลงานที!อยู่บนพืนฐานของการขายงานการ
ให้ บริการดังกล่าว
· บทบาทของบุคคลนันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและ
· การตัดสินใจเลื!อนตําแหน่งได้ รับอิทธิพลจากการขายงานการให้ บริการดังกล่าวหรือไม่
สํานักงานต้ องประเมินความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคและถ้ าปั ญหาและอุปสรรคไม่ได้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ สํานักงานต้ องทบทวนแผนการจ่ายค่าตอบแทนหรือกระบวนการประเมินสําหรับ
บุคคลนัน หรือใช้ มาตรการป้ องกันเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
ของมาตรการป้ องกันได้ แก่
· การย้ ายสมาชิกนันออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือ
· การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ!นื สอบทานงานของสมาชิกนัน
๒๙๐.๒๒๙ หุ้นส่วนหลักของสํานักงานต้ องไม่ถูกประเมินผลงานหรือได้ รับค่าตอบแทนบนพืนฐานของความสําเร็จ
ในการขายงานที!ไ ม่ ใ ช่ งานให้ ค วามเชื! อ มั! น แก่ ลูกค้ างานสอบบั ญ ชี ทังนี ไม่ เป็ นการห้ ามการจั ด การ
เกี!ยวกับการแบ่งผลกําไรตามปกติระหว่างหุ้นส่วนของสํานักงาน
ของขวัญหรือการรับรอง
๒๙๐.๒๓๐ การรับของขวัญหรือการรับรองจากลูกค้ างานสอบบัญชี อาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดจาก
ประโยชน์ส่วนตน ถ้ าสํานักงานหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี รับของขวัญหรือการรับรอง
ปั ญหาและอุปสรรคอาจมีนัยสําคัญจนไม่มีมาตรการป้ องกันใดสามารถลดให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
ดังนัน สํานักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ต้ องไม่รับของขวัญหรือการรับรองดังกล่าว เว้ น
แต่ของขวัญหรือการรับรองนันมีมูลค่าเล็กน้ อย
คดีความฟ้ องร้องหรือการถูกข่มขู่ในคดีความฟ้ องร้อง
๒๙๐.๒๓๑ เมื!อมีคดีความเกิดขึนหรืออาจจะมีคดีความระหว่างสํานักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
กับ ลู กค้ างานสอบบั ญ ชี ปั ญ หาและอุ ป สรรคที!เ กิดจากผลประโยชน์ ส่วนตนและการข่ มขู่ จ ะเกิด ขึ น
ความสัมพันธ์ระหว่ างผู้บริ หารของลูกค้ าและสมาชิ กกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานสอบบัญชี จะต้ องเป็ นลักษณะ
ตรงไปตรงมาและต้ องมี การเปิ ดเผยอย่ างครบถ้ วนในทุ ก ด้ านของการดําเนิ นธุรกิจ ของลูก ค้ า เมื! อ
สํานักงานและผู้บริหารของลูกค้ าอยู่ในฐานะตรงข้ ามกันจากการมีคดีความฟ้ องร้ องก็จะกระทบต่อความ
เต็มใจของผู้บริหารที!จะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ทําให้ ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วน
ตนและการข่มขู่เกิดขึน ความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึนกับปัจจัยต่างๆ เช่น
· สาระสําคัญของคดีความฟ้ องร้ อง และ
· คดีความฟ้ องร้ องเกี!ยวข้ องกับการรับงานสอบบัญชี ครังก่อนหรือไม่

ส่วนที! ๔/๗๘

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคและใช้ มาตรการ
ป้ องกันที!จําเป็ นเพื! อขจัดหรื อลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่ างของมาตรการ
ป้ องกันได้ แก่
· การย้ ายสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ถ้ าคดีความฟ้ องร้ องเกี!ยวข้ องกับสมาชิกนัน
· การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ!นื สอบทานงาน
ถ้ ามาตรการป้ องกันดังกล่าวไม่ลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ การดําเนินการ
ที!เหมาะสมเพียงอย่างเดียวคือถอนตัวหรือไม่รับงานสอบบัญชี
๒๙๐.๒๓๒ ถึง ๒๙๐.๔๙๙ (IFAC เว้นว่างเพือ! เพิม! เติมเนื" อหาที!เกี!ยวข้องในอนาคต)
-----------------------------------

ส่วนที! ๔/๗๙

รายงานที!มีขอ้ จํ ากัดการใช้ผลงานและการเผยแพร่
บทนํา
๒๙๐.๕๐๐ ข้ อกําหนดด้ านความเป็ นอิสระที!ระบุไว้ ในหมวด ๒๙๐ มีผลบังคับใช้ ต่องานสอบบัญชีทงหลาย
ั
อย่างไร
ก็ต ามข้ อ กําหนดด้ า นความเป็ นอิสระในหมวดนี อาจมี ก ารเปลี! ยนแปลงได้ ต ามที!ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า
๒๙๐.๕๐๕-๒๙๐.๕๑๔ หากเป็ นไปตามเงื!อนไขที!ระบุไว้ ในย่ อหน้ า ๒๙๐.๕๐๑-๒๙๐.๕๐๒ สําหรั บ
บางสถานการณ์ซ!งึ เกี!ยวข้ องกับงานสอบบัญชี ซึ!งกําหนดข้ อจํากัดการใช้ ผลงานและการเผยแพร่ รายงาน
การสอบบัญชี ทังนีข้ อกําหนดเหล่านีจะใช้ ได้ กับงานตรวจสอบงบการเงิน ที!มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี
(ก) รายงานทังที!ให้ ข้อสรุปในรูปแบบที!เป็ นการแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานโดยถูกต้ องตามที!ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท!ีรับรองทั!วไปหรือไม่ และ (ข)
รายงานการสอบบัญชีท!มี ีข้อจํากัดในการใช้ ผลงานและการเผยแพร่ ซ!ึงเป็ นผลให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องจัดทํา
รายงานการสอบบัญชีท!เี ปลี!ยนแปลงไปจากรายงานที!เป็ นรายงานตามมาตรฐานซึ!งต้ องไม่เป็ นการสอบ
บัญชีท!กี าํ หนดขึนและเพื!อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
๒๙๐.๕๐๑ การเปลี!ยนแปลงประมวลภายใต้ หมวด ๒๙๐ กระทําได้ หากผู้ ประสงค์จะใช้ รายงาน(ก) ทราบถึ ง
วัตถุประสงค์และข้ อจํากัดในการใช้ รายงานและ (ข) ยินยอมต่อการปรับเปลี!ยนข้ อกําหนดด้ านความ
เป็ นอิสระนัน การที!ผ้ ูประสงค์จะใช้ รายงานจะทราบถึงวัตถุประสงค์และข้ อจํากัดของรายงานอาจมาจาก
การเข้ ามามีส่วนร่ วมทังทางตรงและทางอ้ อมโดยผ่านทางตัวแทนผู้มีอาํ นาจในการกําหนดลักษณะและ
ขอบเขตของงานนัน โดยการเข้ ามามีส่วนร่ วมดัง กล่ าว สํานัก งานจะต้ องสื!อสารกับผู้ ป ระสงค์จ ะใช้
รายงานให้ ทราบถึงข้ อกําหนดด้ านความเป็ นอิสระซึ!งรวมถึงสถานการณ์ท!ีอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อ
ความเป็ นอิสระและมาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นในการนํามาใช้ เพื!อขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้ อยู่
ในระดับที!สามารถยอมรับได้ รวมถึงการขอความเห็นชอบในการปรับเปลี!ยนข้ อกําหนดด้ านความเป็ น
อิสระที!จะนํามาใช้ ในรายงาน
๒๙๐.๕๐๒ สํานักงานจะต้ องสื!อสารให้ ผ้ ู ประสงค์จะใช้ รายงานทราบถึง ข้ อกําหนดด้ านความเป็ นอิสระในการรั บ
งานสอบบัญชี เช่ น ระบุ ข้อกําหนดดังกล่าวไว้ ในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี ในกรณีท!มี ีผ้ ูประสงค์จะ
ใช้ รายงานหลายฝ่ าย (เช่น ผู้ให้ ก้ ูยืมตามสัญญากู้ร่วม) และไม่ได้ มีการระบุช! ือผู้ใช้ งานไว้ ในข้ อตกลงใน
การรับงานให้ ถือว่ าผู้ประสงค์จะใช้ รายงานนันได้ รับทราบและยินยอมตามข้ อกําหนดด้ านความเป็ น
อิสระแล้ ว โดยผ่ านทางตัวแทนของผู้ประสงค์จะใช้ รายงาน (เช่ น ตัวแทนที!ระบุไว้ ในหนังสือตอบรั บ
งานสอบบัญชี)
๒๙๐.๕๐๓ ในกรณีท!สี าํ นักงานออกรายงานการสอบบัญชีซ!งึ ไม่มีข้อจํากัดการใช้ ผลงานและการเผยแพร่ ให้ แก่ลูกค้ า
รายเดิม ข้ อกําหนดตามที!ระบุไว้ ในย่ อหน้ า ๒๙๐.๕๐๐ ถึง ๒๙๐.๕๑๔ ไม่ มีผลต่ อการเปลี!ยนแปลง
ข้ อกําหนดที!บังคับใช้ กบั งานสอบบัญชีตามที!ได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๐.๑ ถึง ๒๙๐.๒๓๒
๒๙๐.๕๐๔ การอนุ โลมให้ มีการเปลี!ยนแปลงข้ อกําหนดในหมวด ๒๙๐ ตามที!กล่ าวมาแล้ วข้ างต้ นนัน สามารถ
กระทําได้ ตามที!ได้ บรรยายไว้ ในย่ อหน้ า ๒๙๐.๕๐๕ ถึง ๒๙๐.๕๑๔ ซึ!งเป็ นไปตามข้ อกําหนดในหมวด
๒๙๐ ทุกประการ

ส่วนที! ๔/๘๐

กิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๕๐๕ เมื!อเป็ นไปตามเงื!อนไขที!กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ สํานักงานไม่ จําเป็ นต้ องนํา
ข้ อกําหนดเพิ!มเติมที!กาํ หนดในย่อหน้ า ๒๙๐.๑๐๐ – ๒๙๐.๒๓๒ ซึ!งเป็ นข้ อกําหนดสําหรับงานสอบ
บัญชีสาํ หรับกิจการที!มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะมาถือปฏิบัติอกี
กิจการที!เกี!ยวข้องกัน
๒๙๐.๕๐๖ เมื!อเป็ นไปตามเงื!อนไขที!กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ การอ้ างอิงถึงลูกค้ างานสอบ
บัญชีจะไม่ รวมถึงกิจการที!เกี!ยวข้ องกับลูกค้ า อย่ างไรก็ตามหากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ ร้ ูหรือมี
เหตุอันเชื!อได้ ว่ามีความสัมพันธ์หรือมีสถานการณ์ท!เี กี!ยวกับกิจการที!เกี!ยวข้ องกันของลูกค้ า ซึ!งมีความ
เกี!ยวข้ อ งกับ การประเมิ น ความเป็ นอิสระของกิจ การของลู ก ค้ า กลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง านสอบบั ญชี จ ะต้ อ ง
คํานึงถึงกิจการที!เกี!ยวข้ องกันของลูกค้ าดังกล่าว ในการระบุและประเมิน ผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ
และนํามาตรการป้ องกันที!เหมาะสมมาถือปฏิบัติด้วย
เครือข่ายและสํานักงานเครือข่าย
๒๙๐.๕๐๗ เมื!อเป็ นไปตามเงื!อนไขที!กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ การอ้ างอิงถึงสํานักงานจะไม่
รวมถึงสํานักงานเครือข่ าย อย่ างไรก็ตามเมื!อสํานักงานได้ ร้ ูหรือมีเหตุอันเชื!อได้ ว่าปั ญหาและอุปสรรค
อาจเกิดขึนจากส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ใดๆ ของสํานักงานเครือข่าย ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสีย
ใดๆ ดังกล่าวต้ องถูกนํามารวมในการประเมิน ผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ
ส่วนได้เสี ยทางการเงิ น การให้สินเชื! อและการคํ" าประกัน ความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางธุ รกิ จ และความสั มพันธ์
ส่วนตัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว
๒๙๐.๕๐๘ เมื!อเป็ นไปตามเงื!อนไขที!กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ ข้ อกําหนดที!เกี!ยวข้ องที!กาํ หนด
ไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๐.๑๐๒ -๒๙๐.๑๔๕ ให้ นาํ ไปถือปฏิบัติเฉพาะกับสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชี ครอบครัวปัจจุบันของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและครอบครัวที!ใกล้ ชิดของสมาชิกกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
๒๙๐.๕๐๙ นอกจากนี สํานักงานต้ องพิจารณาตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ า ๒๙๐.๑๐๒ – ๒๙๐.๑๔๕ ว่าผลกระทบ
ต่ อความเป็ นอิสระเกิดขึ นจากส่วนได้ เสียและความสัมพั นธ์ใ ดๆ ระหว่ างลูก ค้ างานสอบบัญชี และ
สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีต่อไปนีหรือไม่
(ก) บุ ค คลที!ใ ห้ คํา ปรึ ก ษาเกี! ย วกั บ ประเด็น ธุ ร กรรมหรื อ เหตุ ก ารณ์ ท!ีเ กี! ย วข้ อ งเฉพาะด้ า นทาง
อุตสาหกรรมและทางวิชาการ และ
(ข) บุคคลที!ดูแลด้ านการควบคุ ณคุ ณภาพของงานรวมถึงบุ คคลที!ทาํ หน้ าที!ตรวจทานงานควบคุ ม
คุณภาพของงาน
การประเมินปั ญหาและอุปสรรคจะทําเฉพาะผลกระทบที!มีนัยสําคัญซึ!งกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีมีเหตุอนั เชื!อได้ ว่าเกิดขึนจากส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างลูกค้ างานสอบบัญชีและบุคคล
อื! น ภายในสํา นั ก งานซึ! ง มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่ อ ผลงานของงานสอบบั ญ ชี รวมถึ ง ผู้ ท!ี ส ามารถกํา หนด
ผลตอบแทนหรือผู้ซ!ึงมีอาํ นาจในการควบคุ มโดยตรง ผู้บริ หารหรื อผู้กาํ กับดูแลหุ้ นส่วนที!ดูแลงานสอบ
บัญชี รวมถึงบุคคลที!อยู่ในระดับอาวุโสถัดมาซึ!งมีตาํ แหน่งสูงกว่ าหุ้ นส่วนผู้รับผิดชอบงาน (Engagement
partner) ไปจนถึงแต่ละคนในระดับ หุ้นส่วนอาวุโส (Chief Executive or equivalent)
ส่วนที! ๔/๘๑

๒๙๐.๕๑๐ การประเมินผลกระทบจะทําเฉพาะปัญหาและอุปสรรคที!มีนัยสําคัญซึ!งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีเหตุ
อันเชื! อได้ ว่าเกิดขึนจากส่วนได้ เสียทางการเงินที!มีต่อลูกค้ างานสอบบัญชี ซ!ึงเกิดจากบุ คคลแต่ ละคน
ตามที!กาํ หนดในย่อหน้ า ๒๙๐.๑๐๘ – ๒๙๐.๑๑๑ และย่อหน้ า ๒๙๐.๑๑๓ – ๒๙๐.๑๑๕
๒๙๐.๕๑๑ ในกรณีท!ผี ลกระทบต่อความเป็ นอิสระไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ สํานักงานจะต้ องใช้ มาตรการป้ องกัน
ต่างๆ เพื!อขจัดปัญหาและอุปสรรคหรือลดปัญหาและอุปสรรคลงไปสู่ระดับที!ยอมรับได้
๒๙๐.๕๑๒ ในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ า ๒๙๐.๑๐๖ และ ๒๙๐.๑๑๕ เกี!ยวกับส่วนได้ เสียของสํานักงาน
นัน หากสํานักงานมีส่วนได้ เสียทางการเงินที!มีสาระสําคัญในลูกค้ างานสอบบัญชี ไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้ อมจะทําให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนได้ ซึ!งอาจมีนัยสําคัญจนกระทั!ง
ไม่ สามารถหามาตรการป้ องกันที!จะลดปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนัน
สํานักงานจะต้ องไม่มีส่วนได้ เสียทางการเงินดังกล่าว
การรับงานจากลูกค้างานสอบบัญชี
๒๙๐.๕๑๓ การประเมินปั ญหาและอุปสรรคจะทําเฉพาะผลกระทบที!มีนัยสําคัญที!เกิดจากความสัมพันธ์ในการจ้ าง
งานตามที!อธิบายไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๐.๑๓๔ – ๒๙๐.๑๓๘ นัน ในกรณีท!มี ีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึนซึ!ง
อยู่ ในระดับที!ไม่ สามารถยอมรั บได้ สํานักงานจะต้ องใช้ มาตรการป้ องกันต่ างๆ เพื! อขจัดปั ญหาและ
อุปสรรคหรื อลดปั ญหาและอุ ปสรรคลงไปสู่ร ะดับ ที!ยอมรั บได้ ทังนีได้ แ สดงตั วอย่ างของมาตรการ
ป้ องกันที!อาจเหมาะสมไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๐.๑๓๖
การให้บริการงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมัน!
๒๙๐.๕๑๔ หากสํานักงานปฏิบัติงานอื!นซึ!งมีการออกรายงานที!มีข้อจํากัดในการใช้ และการเผยแพร่ ให้ แก่ลูกค้ า
งานสอบบัญ ชี และให้ บ ริ การงานที!ไม่ ใช่ งานให้ ความเชื! อ มั!นแก่ ลูกค้ างานสอบบัญ ชี สํานักงานต้ อ ง
ปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ า ๒๙๐.๑๕๖ – ๒๙๐.๒๓๒ ตามที!ย่อหน้ า ๒๙๐.๕๐๔ – ๒๙๐.๕๐๗
กําหนด

ส่วนที! ๔/๘๒

หมวด ๒๙๑
ความเป็ นอิสระสําหรับงานให้ความเชื!อมัน! อื!นๆ
๒๙๑.๑

เนือหาในหมวดนีกล่ าวถึง ข้ อกําหนดด้ านความเป็ นอิสระสําหรับงานให้ ความเชื!อมั!น ซึ!งไม่ ใช่ งานสอบ
บัญชีหรืองานสอบทานงบการเงิน ข้ อกําหนดด้ านความเป็ นอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
งบการเงินได้ กล่าวไว้ ในหมวด ๒๙๐ ในกรณีท!ลี ูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!นดังกล่าวเป็ นลูกค้ างานสอบบัญชี
หรื อ ลูก ค้ างานสอบทานด้ วย ให้ นํา ข้ อ กําหนดในหมวด ๒๙๐ มาถื อ ปฏิบั ติ กับ สํานั ก งาน สํานั ก งาน
เครื อ ข่ า ย และสมาชิ ก ของกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี ห รื อ กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสอบทานด้ ว ย ในบาง
สถานการณ์ท!เี กี!ยวข้ องกับงานให้ ความเชื!อมั!น ซึ!งรายงานการให้ ความเชื!อมั!นมีข้อจํากัดในการนําไปใช้
และเผยแพร่ รวมถึงกรณีซ!ึงเป็ นไปตามเงื!อนไขที!กาํ หนด ข้ อกําหนดด้ านความเป็ นอิสระในหมวดนีอาจ
เปลี!ยนแปลงไปตามที!กาํ หนดในย่อหน้ าที! ๒๙๑.๒๑ ถึง ๒๙๑.๒๗

๒๙๑.๒

งานให้ ความเชื!อมั!น เป็ นงานที!ช่วยเพิ!มความมั!นใจให้ แก่ผ้ ู ท!ีคาดว่ าจะใช้ รายงานเกี!ยวกับผลที!ได้ จากการ
ประเมินหรือวัดมูลค่าเรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!นเมื!อเทียบกับเงื!อนไขที!กาํ หนด กรอบสากลสําหรับงานให้ ความ
เชื!อมั!น (กรอบงานให้ ความเชื!อมั!น) ที!ออกโดย International Auditing and Assurance Standards Board ได้
อธิบายถึงองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของงานให้ ความเชื!อมั!น และระบุถึงงานต่ างๆ ที!ต้องนํามาตรฐาน
ระหว่างประเทศสําหรับงานให้ ความเชื!อมั!นมาใช้ ทังนี คําอธิบายเกี!ยวกับองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของ
งานให้ ความเชื!อมั!นให้ อ้างอิงจากกรอบงานให้ ความเชื!อมั!น

๒๙๑.๓

การปฏิบั ติ ต ามหลั ก การพื นฐานของความเที!ยงธรรมจําเป็ นต้ อ งมี ค วามเป็ นอิสระจากลู ก ค้ างานให้
ความเชื! อ มั!น ในกรณีของงานให้ ความเชื! อมั!น ที!กระทบต่ อผลประโยชน์ของสาธารณะ ดังนั น ภายใต้
ประมวลจรรยาบรรณนีจึงกําหนดให้ สมาชิกของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นและสํานักงานต้ องมี
ความเป็ นอิสระจากลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น และจะต้ องมีการประเมินว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ต่อ
ความเป็ นอิสระที!สาํ นักงานมีเหตุให้ เชื!อว่าเกิดขึนจากผลประโยชน์และความสัมพันธ์ต่างๆ ของสํานักงาน
เครือข่าย นอกจากนี เมื!อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นทราบหรือมีเหตุท!ีจะเชื!อได้ ว่า ความสัมพันธ์
หรือสถานการณ์หนึ!งซึ!งเกี!ยวกับกิจการที!เกี!ยวข้ องกันอีกแห่ งหนึ!งของลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!นมีความ
เกี!ยวข้ องกับ การประเมิน ความเป็ นอิสระจากลูกค้ าของสํานักงานดัง กล่ าว กลุ่มผู้ ปฏิบัติ งานให้ ความ
เชื!อมั!นต้ องพิจารณากิจการที!เกี!ยวข้ องกันนันด้ วยในการระบุและประเมินปั ญหาและอุปสรรคต่ อความ
เป็ นอิสระและหามาตรการป้ องกันที!เหมาะสมมาใช้

แนวทางของกรอบแนวคิดในเรื!องความเป็ นอิสระ
๒๙๑.๔

วัตถุประสงค์ของหมวดนีคือ เพื!อเป็ นแนวทางสําหรับสํานักงานและสมาชิก ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความ
เชื!อมั!นในการถือปฏิบัติตามแนวทางของกรอบแนวคิดตามที!จะอธิบายต่อไปเพื!อให้ บรรลุผลและคงไว้ ซ!ึง
ความเป็ นอิสระ

๒๙๑.๕

ความเป็ นอิสระ ประกอบด้ วย
(ก) ความเป็ นอิสระด้ านจิตใจ (Independence of Mind)
ภาวะทางจิตใจซึ!งกล้ าที!จะแสดงความเห็น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลใดๆ ซึ!งมีผลกระทบต่อการ
ใช้ วิจารณญาณเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ความเป็ นอิสระด้ านจิตใจนีจะส่งผลให้ บุคคลใดๆ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ด้วยความซื!อสัตย์สจุ ริต ความเที!ยงธรรม และสามารถใช้ ความสงสัยเยี!ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพได้
ส่วนที! ๔/๘๓

(ข) ความเป็ นอิสระอันเป็ นที!ประจักษ์ (Independence of Appearance)
การหลีกเลี!ยงข้ อเท็จจริงและการตกอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ที!มีนัยสําคัญซึ!งอาจทําให้ บุคคลที!สาม
ซึ!งได้ ใช้ วิจารณญาณเยี!ยงวิญ$ูชนและได้ รับทราบข้ อเท็จจริงต่างๆ และสถานการณ์ดังกล่ าวแล้ ว
อาจเชื!อได้ ว่า สํานักงานหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นขาดความซื!อสัตย์สจุ ริต
ความเที!ยงธรรม หรือขาดการใช้ วิจารณญาณเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
๒๙๑.๖

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องนําแนวทางของกรอบแนวคิดไปใช้ ในเรื!องต่อไปนี
(ก) การระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ
(ข) การประเมินความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคที!ได้ ระบุไว้ และ
(ค) การใช้ มาตรการป้ องกันเมื!อจําเป็ นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้

ในกรณีท!ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นว่าไม่มีมาตรการป้ องกันใดๆ ที!เหมาะสมหรือไม่สามารถนํามาตรการ
ป้ องกันที!มีอยู่มาใช้ เพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องขจัด
สถานการณ์หรือความสัมพันธ์ท!กี ่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรค หรือลด หรือยุติงานให้ ความเชื!อมั!นนัน
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิดนี
๒๙๑.๗

ในการประเมินปั ญหาและอุปสรรคที!เกี!ยวกับความเป็ นอิสระนันอาจพิ จารณาในหลายๆ สถานการณ์ท!ี
แตกต่างกัน หรือ การรวมหลายๆ สถานการณ์ท!สี มั พันธ์กนั ทังนีมิอาจเป็ นไปได้ ท!จี ะระบุทุกสถานการณ์ ที!
อาจทําให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคและกําหนดวิธีการปฏิบัติท!เี หมาะสม ดังนัน ข้ อกําหนดนีจึงกําหนดให้ มี
กรอบแนวคิดที!ให้ สาํ นักงานและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นทําการประเมินและระบุผลกระทบ
ต่อความเป็ นอิสระ แนวทางกรอบแนวคิดนีจะช่ วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ตามข้ อบังคับนี ซึ!งจะแสดงให้ เห็นถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที!อาจมีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระและสามารถ
ช่ วยป้ องกันผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ในการสรุปสถานการณ์ท!ีสามารถกระทําได้ ในกรณีท!ีมิได้ มีการระบุ
เฉพาะว่าห้ ามกระทํา

๒๙๑.๘

ในย่ อหน้ า ๒๙๑.๑๐๐ เป็ นต้ นไป จะอธิบายวิธีการในการปฏิ บัติตามแนวทางกรอบแนวคิดที!เกี!ยวกับ
ความเป็ นอิสระ ย่อหน้ าเหล่านีมิได้ ระบุสถานการณ์และความสัมพันธ์ทุกกรณีท!ที าํ ให้ เกิดหรืออาจทําให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ

๒๙๑.๙

ในการตัดสินใจว่าจะรับงานใหม่หรือจะรับงานต่ อเนื!องหรือไม่ หรือการกําหนดว่าบุคคลใดจะเป็ นสมาชิก
ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นได้ หรือไม่นนั สํานักงานต้ องประเมินผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ ใน
กรณีท!ีผลกระทบไม่ อยู่ ในระดับที!ยอมรั บได้ การตัดสินใจว่ าจะรับงานหรื อระบุสมาชิ กเฉพาะในงานให้
ความเชื!อมั!นนัน สํานักงานต้ องพิจารณาว่ามีมาตรการป้ องกันที!จะสามารถขจัดหรือลดผลกระทบให้ อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ ในการตัดสินใจว่าจะรับงานต่อเนื!อง สํานักงานควรพิจารณาว่ามาตรการป้ องกันที!มีอยู่
ยังมีประสิทธิภาพในการขจัดหรือลดผลกระทบให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ หรือไม่ หรือมีมาตรการป้ องกัน
อื!นใดที!ควรนํามาปฏิบัติหรือไม่ หรือควรยกเลิกงานให้ ความเชื!อมั!นนันไปหรือไม่ เมื!อใดก็ตามที!มีข้อมูล
ใหม่ เกี!ยวกับผลกระทบต่อความเป็ นอิสระในระหว่ างการให้ บริการความเชื!อมั!นนัน สํานักงานต้ องมีการ
ประเมินความมีนัยสําคัญของผลกระทบตามแนวทางของกรอบแม่บท

๒๙๑.๑๐ ในหมวดนีได้ มีการอ้ างอิงความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระ ในการประเมิน
ความมีนัยสําคัญของผลกระทบต้ องมีการพิจารณาปัจจัยทังเชิงคุณภาพและปริมาณ
ส่วนที! ๔/๘๔

๒๙๑.๑๑ ในหมวดนี ในกรณีต่างๆ ส่วนใหญ่ มิได้ ระบุ ถึงความรั บผิดชอบเฉพาะเจาะจงของแต่ ละบุคคลในสํานักงาน
สําหรับการปฏิบัติท!เี กี!ยวกับความอิสระ เนื!องจากความรับผิดชอบอาจแตกต่างกันไป ทังนีขึนอยู่กับขนาดและ
โครงสร้ างและการจัดองค์กรของสํานักงาน มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานระหว่างประเทศ (International

Standards On Quality Control – ISQCs) ได้ ระบุให้ สาํ นักงานกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื!อให้
เกิดความเชื! อมั!นที!สมเหตุสมผลเกี!ยวกับการมีความเป็ นอิสระตามที!กาํ หนดโดยมาตรฐานจรรยาบรรณที!
เกี!ยวข้ อง
งานให้ความเชื!อมัน!
๒๙๑.๑๒ ตามที!ได้ อธิบายในแนวทางปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น สําหรับงานให้ ความเชื!อมั!น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
รายงานข้ อ สรุ ป โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื! อ เพิ! ม ระดั บ ความเชื! อ มั! น ของผู้ ใ ช้ ง าน(นอกเหนื อ จากฝ่ ายที!
รับผิดชอบ) เกี!ยวกับผลจากการประเมินหรือการวัดเรื!องดังกล่าวเมื!อเทียบกับเกณฑ์ท!กี าํ หนด
๒๙๑.๑๓ ผลจากการประเมิ น หรื อ การวั ด เรื! องดั ง กล่ า วเป็ นข้ อมู ล ซึ! ง เป็ นผลจากการใช้ เกณฑ์ ที! ก ํ า หนด
เรื!องดังกล่าวนัน คําว่า “ข้ อมูลเรื!องดังกล่าว” ได้ ใช้ ในการให้ ความหมายผลของการประเมินหรือการวัด
เรื!องดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กรอบแนวคิดกล่าวถึง ความมีประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน (ข้ อมูลเรื!อง
ดั ง กล่ า ว) เป็ นผลจากการนํา กรอบแนวคิ ด มาใช้ ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม ภายใน
ตัวอย่างเช่น COSO หรือ CoCo (เกณฑ์) ในการควบคุมภายใน, กระบวนการ (เรื!องดังกล่าว)
๒๙๑.๑๔ งานให้ ความเชื!อมั!น อาจเป็ นงานที!เกี!ยวกับงานให้ ความเชื!อมั!นในคํารับรองในข้ อมูลที!เกี!ยวข้ องหรือการ
รายงานให้ ความเชื!อมั!นโดยตรงของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็ นงานลักษณะใดก็ตามจะเกี!ยวข้ อง
กับบุคคลสามฝ่ าย ซึ!งประกอบด้ วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฝ่ ายที!รับผิดชอบ และบุคคลที!ประสงค์จะใช้
ผลงาน
๒๙๑.๑๕ งานให้ ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้ องกับคํารับรอง ฝ่ ายที!รับผิดชอบมีหน้ าที!ในการประเมิน หรือการวัดเรื!องที!
ให้ ความเชื!อมั!นดังกล่าว โดยจัดเตรียมข้ อมูลของเรื!องดังกล่าว ให้ อยู่ในรูปแบบคํารับรอง พร้ อมสําหรับ
บุคคลที!ประสงค์จะใช้ ผลงาน
๒๙๑.๑๖ ในการรายงานให้ ความเชื! อมั!น โดยตรงของผู้ ประกอบวิชาชี พ ผู้ ประกอบวิชาชี พ บัญชี ต้องดําเนินการ
ประเมินหรือการวัดเรื!องดังกล่าวได้ โดยตรง หรือได้ รับคํารับรองจากฝ่ ายที!รับผิดชอบ ซึ!งได้ มีการประเมิน
หรือการวัด แต่ ไม่ได้ นาํ เสนอต่ อบุคคลที!ประสงค์จะใช้ ผลงานให้ ความเชื!อมั!น ข้ อมูลเรื!องดังกล่าวจะถูก
นําเสนอแก่บุคคลที!ประสงค์จะใช้ ผลงานให้ ความเชื!อมั!นในรายงานให้ ความเชื!อมั!นนัน
งานให้ความเชื!อมัน! ที!เกี!ยวกับคํารับรอง
๒๙๑.๑๗ ในการรับงานให้ ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวกับคํารับรอง สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นและสํานักงาน
ต้ อ งเป็ นอิ ส ระจากลู ก ค้ า งานให้ ความเชื! อ มั! น (ผู้ รั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล ของเรื! อ งดั ง กล่ า วและอาจเป็ น
ผู้รับผิดชอบเรื!องนันๆ) การรักษาความเป็ นอิสระทําได้ โดยการที!สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
มีข้อห้ ามไม่ให้ มีความสัมพันธ์ในบางลักษณะกับบุคคลดังต่อไปนี
(ก) กรรมการหรือพนักงาน และ
(ข) บุคคลใด ๆ ของลูกค้ าซึ!งอยู่ในตําแหน่งที!สามารถสั!งการและมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อข้ อมูล
ของเรื!องดังกล่าว

ส่วนที! ๔/๘๕

นอกจากนี ผู้ ประกอบวิช าชี พ บั ญชี ต้ อ งพิ จ ารณาว่ าความสัม พั น ธ์กั บบุ ค คลใด ๆ ของลูก ค้ าซึ! งอยู่ ใ น
ตําแหน่งที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่ อเรื!องดังกล่ าวที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ปฏิบัติจะทําให้
เกิด ผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระหรื อไม่ นอกจากนัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องประเมินความมีนัยสําคัญของ
ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสํานักงานเครือข่ายที!สาํ นักงานมีเหตุผลเชื!อว่า
จะเกิดขึนได้
๒๙๑.๑๘ ในการรั บ งานให้ ค วามเชื! อ มั! น ที!เ กี!ยวกับ คํารั บ รองโดยส่ ว นใหญ่ ผู้ มี ห น้ าที!รั บ ผิ ด ชอบจะรั บ ผิ ด ชอบ
ทังข้ อมูลของเรื!องและเรื!องที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในงานบางประเภท ผู้มีหน้ าที!
รับผิดชอบอาจไม่ได้ เป็ นผู้รับผิดชอบต่อเรื!องที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ ตัวอย่างเช่ น เมื!อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพได้ รับการว่าจ้ างให้ ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นซึ!งเกี!ยวกับรายงานการ
ปฏิบัติงานเกี!ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื!อการเผยแพร่ แก่บุคคลที!ประสงค์จะใช้ ผลงาน
ซึ!งที!ปรึกษาด้ านสิ!งแวดล้ อมได้ จัดทําขึน กรณีนีที!ปรึกษาด้ านสิ!งแวดล้ อมเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลของ
เรื!อง แต่กิจการเป็ นผู้รับผิดชอบต่ อเรื!องที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ (การปฏิบัติงานเกี!ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ)
๒๙๑.๑๙ ในการรับงานให้ ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวกับคํารับรองซึ!งผู้มีหน้ าที!รับผิดชอบเป็ นผู้รับผิดชอบข้ อมูลของเรื!องแต่
ไม่ ได้ รั บผิ ดชอบเรื! องที!ผ้ ู ประกอบวิชาชี พบัญชี ได้ ปฏิบั ติ สมาชิ กกลุ่มผู้ ปฏิบัติ งานที!ให้ ความเชื! อมั! นและ
สํานักงานต้ องเป็ นอิสระจากผู้มีหน้ าที!รับผิดชอบต่อข้ อมูลของเรื!อง (ลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น) นอกจากนี ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินปั ญหาและอุปสรรคใด ๆ ที!เกิดจากผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น สํานักงาน สํานักงานเครือข่าย และผู้มีหน้ าที!รับผิดชอบต่อเรื!องที!ผ้ ู
ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ ที!สาํ นักงานมีเหตุผลที!เชื!อว่าจะเกิดขึนได้
การรับงานให้ความเชื!อมัน! ที!เป็ นการรายงานโดยตรง
๒๙๑.๒๐ ในการรั บงานให้ ความเชื! อมั! นที!เป็ นการรายงานโดยตรง สมาชิ กกลุ่ มผู้ ปฏิบั ติ งานให้ ความเชื! อมั! นและ
สํานักงานต้ องเป็ นอิสระจากลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น (ผู้ มีหน้ าที!รับผิดชอบต่ อเรื!องที!ผ้ ู ประกอบวิชาชี พ
บัญชี ปฏิบัติ) ผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ต้องประเมินปั ญหาและอุปสรรคใด ๆ ที!เกิดจากผลประโยชน์และ
ความสัมพันธ์ของสํานักงานเครือข่ายที!สาํ นักงานมีเหตุผลเชื!อว่าจะเกิดขึนได้
รายงานที!มีขอ้ จํ ากัดในการใช้และเผยแพร่
๒๙๑.๒๑ ในบางสถานการณ์ท!รี ายงานเกี!ยวกับการให้ ความเชื!อมั!นมีข้อจํากัดในการใช้ และเผยแพร่ และหากเป็ นไป
ตามเงื!อนไขในย่อหน้ านีและย่อหน้ าที! ๒๙๑.๒๒ อาจมีการปรับเปลี!ยนข้ อกําหนดด้ านความเป็ นอิสระได้
ซึ!งการแก้ ไขข้ อกําหนดด้ านความเป็ นอิสระในหมวดที! ๒๙๑ นัน อนุโลมให้ กระทําได้ หากบุคคลที!ประสงค์
จะใช้ ผลงาน (ก) มีความรู้ถึงวัตถุประสงค์ ข้ อมูลของเรื!อง และ ข้ อจํากัดของรายงาน และ (ข) ยินยอม
อย่างชัดแจ้ งต่อการปรับเปลี!ยนข้ อกําหนดด้ านความเป็ นอิสระนัน การที!บุคคลที!ประสงค์จะใช้ ผลงานจะ
ทราบถึ งวัตถุ ป ระสงค์ ข้ อมู ลของเรื! อ ง และข้ อ จํากัด ของรายงาน อาจมาจากการเข้ ามามีส่วนร่ วมทัง
ทางตรงและทางอ้ อมโดยผ่านทางตัวแทนผู้มีอาํ นาจในการกําหนดลักษณะและขอบเขตของงานนัน โดย
การเข้ ามามีส่วนร่วมดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้ สาํ นักงานสื!อสารกับบุคคลที!ประสงค์จะใช้ ผลงาน ให้ ทราบ
ถึงข้ อกําหนดด้ านความเป็ นอิสระซึ!งรวมถึงสถานการณ์ท!อี าจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่อความเป็ น
อิสระและมาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นในการนํามาใช้ เพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ใน
ส่วนที! ๔/๘๖

ระดั บที!ยอมรั บได้ รวมถึงการขอความเห็นชอบในการปรั บเปลี!ยนประมวลด้ านความเป็ นอิสระที!จ ะ
นํามาใช้ ในการปฏิบัติงาน
๒๙๑.๒๒ สํานักงานจะต้ องสื!อสารให้ บุคคลที!ประสงค์จะใช้ รายงานทราบถึงข้ อกําหนดด้ านความเป็ นอิสระในการรับ
งานที!ให้ ความเชื!อมั!น (เช่น ระบุข้อกําหนดดังกล่าวไว้ ในหนังสือตอบรับงาน) ในกรณีท!มี ีบุคคลที!ประสงค์จะ
ใช้ รายงานหลายฝ่ าย (เช่น ผู้ให้ ก้ ูยืมตามสัญญากู้ร่วม) และไม่ได้ มีการระบุช! ือบุคคลที!ประสงค์จะใช้ รายงาน
ไว้ ในหนังสือตอบรับงานให้ ความเชื!อมั!น ตัวแทนของกลุ่มบุคคลที!ประสงค์จะใช้ รายงานต้ องแจ้ งให้ บุคคลที!
ประสงค์จะใช้ รายงานทังหมดได้ รับทราบในภายหลังถึงความยินยอมตามข้ อกําหนดด้ านความเป็ นอิสระที!ตก
ลงกัน (เช่ น โดยการที!ตัวแทนจัดเตรียมหนังสือตอบรับงานให้ พร้ อมสําหรับบุคคลที!ประสงค์จะใช้ รายงาน
ทังหมด)
๒๙๑.๒๓ ในกรณี ท!ีสาํ นั ก งานเสนอรายงานที!ใ ห้ ค วามเชื! อ มั! น ซึ! ง ไม่ มี ข้ อ จํา กัด การใช้ ผ ลงานและการเผยแพร่
ข้ อกําหนดตามที!ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ า ๒๙๑.๒๕ ถึง ๒๙๑.๒๗ ไม่ มีผลต่ อการเปลี!ยนแปลงข้ อกําหนดที!
บัง คั บใช้ กับ งานที!ให้ ค วามเชื! อ มั!น ตามที!ได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า ๒๙๑.๑ ถึง ๒๙๑.๑๕๙ และในกรณีท!ี
สํานักงานเสนอรายงานการตรวจสอบบัญชีด้วย โดยไม่ว่ามีข้อจํากัดการใช้ ผลงานและการเผยแพร่ หรือไม่
ก็ตาม ข้ อกําหนดตามที!ระบุไว้ ในหมวด ๒๙๐ ยังคงนํามาใช้ ในงานบริการตรวจสอบบัญชีนนั
๒๙๑.๒๔ การปรับเปลี!ยนข้ อกําหนดในหมวด ๒๙๑ อนุญาตให้ ทาํ ได้ ในสถานการณ์ท!รี ะบุไว้ ข้างต้ น ซึ!งได้ อธิบายไว้
ในย่อหน้ า ๒๙๑.๒๕ ถึง ๒๙๑.๒๗ แต่ยังคงต้ องปฏิบัติตามประมวลอื!น ๆ ในหมวด ๒๙๑ ทุกประการ
๒๙๑.๒๕ หากเป็ นไปตามเงื! อ นไขในย่ อ หน้ า ๒๙๑.๒๑ และ ๒๙๑.๒๒ ข้ อ กํา หนดที! เ กี! ย วข้ อ งของย่ อ หน้ า
๒๙๑.๑๐๔ ถึง ๒๙๑.๑๓๔ จะมีผลบังคับใช้ กับสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นทุกคน รวม
ไปถึงคู่สมรสหรือบุคคลผู้ อยู่ใต้ การอุปการะ และสมาชิกในครอบครั วที!ใกล้ ชิดกัน นอกจากนี จะต้ อง
พิจารณาว่ าปั ญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระเกิดขึนจากผลประโยชน์ และ ความสัมพันธ์ระหว่ าง
ลูกค้ างานที!ให้ ความเชื!อมั!น กับสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นอื!นต่อไปนีหรือไม่
(ก) บุคลากรผู้ มีหน้ าที!ให้ คําปรึ กษาทางด้ านวิชาการ หรื อประเด็นเฉพาะของอุตสาหกรรมและ
รายการหรือเหตุการณ์ต่างๆ และ
(ข) บุคลากรผู้มีหน้ าที!ควบคุมคุณภาพของงาน รวมถึงผู้ท!สี อบทานการควบคุมคุณภาพงาน
ตามข้ อกําหนดย่อหน้ า ๒๙๑.๑๐๔ ถึง ๒๙๑.๑๓๔ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นควรมีการ
ประเมินถึงปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น
กับ บุ คคลอื!น ในสํานั กงานซึ!ง มี อิท ธิพ ลโดยตรงต่ อ ผลงานที!ใ ห้ ความเชื! อ มั!น รวมถึ ง บุ ค คลที!กาํ หนด
ค่ าตอบแทนหรือผู้ท!เี ป็ นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บริหาร หรือผู้กาํ กับดูแลหุ้ นส่วนผู้รับผิดชอบงานให้
ความเชื!อมั!นนัน
๒๙๑.๒๖ ถึงแม้ ว่าจะเป็ นไปตามเงื!อนไขตามย่ อหน้ า ๒๙๑.๒๑ ถึง ๒๙๑.๒๒ หากสํานักงานมีผลประโยชน์ทาง
การเงินอย่ างมีสาระสําคัญ ไม่ ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้ อม ในลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น ปั ญหาและ
อุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตัวอาจมีสาระสําคัญมากจนไม่ สามารถหามาตรการป้ องกันเพื!อลด
ระดั บ ผลกระทบให้ อยู่ ใ นระดั บ ที! ย อมรั บ ได้ สํา นั ก งานต้ อ งไม่ มี ผ ลประโยชน์ ท างการเงิ น ดั ง กล่ า ว
นอกจากนีสํานักงานจะต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดอื!นๆ ที!กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๑.๑๑๓ ถึง ๒๙๑.๑๕๙
๒๙๑.๒๗ สํานั ก งานต้ อ งประเมิ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคที!เ กิด จากผลประโยชน์ แ ละความสัม พั น ธ์ข องสํา นั ก งาน
เครือข่ายที!สาํ นักงานมีเหตุผลที!เชื!อว่าจะเกิดขึนได้
ส่วนที! ๔/๘๗

ผูม้ ีส่วนรับผิดชอบหลายฝ่ าย
๒๙๑.๒๘ ในงานที!ให้ ความเชื!อมั!นบางประเภท ไม่ว่าจะเป็ นงานที!ให้ ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้ องกับคํารับรองหรืองาน
ที!ให้ ความเชื!อมั!นที!เป็ นการรายงานโดยตรง อาจมีผ้ ูรับผิดชอบหลายฝ่ าย ในการพิจารณาว่าจําเป็ นต้ อง
ใช้ ข้อกําหนดในหมวดนีกับแต่ ละฝ่ ายที!รับผิดชอบในงานให้ ความเชื! อมั!นดังกล่ าวหรื อไม่ สํานักงาน
จะต้ องคํานึงว่า ผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ระหว่ างสํานักงาน หรือ สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้
ความเชื! อมั!น กับฝ่ ายที!ต้องรั บผิดชอบนันๆ จะก่ อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระที!มี
สาระสําคัญในเรื!องที!เกี!ยวกับข้ อมูลของเรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!น ตัวอย่างปั จจัยที!สาํ นักงานต้ องคํานึงถึงมี
ดังนี
· ความมีสาระสําคัญของข้ อมูลของเรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!น(หรือเรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!น)ที!แต่ ละฝ่ ายที!
รับผิดชอบต้ องรับผิดชอบ และ
· ระดับของส่วนได้ เสียต่อสาธารณะที!เกี!ยวข้ องกับงานที!ให้ ความเชื!อมั!น
ถ้ าสํานั กงานเห็นว่ าปั ญหาและอุ ปสรรคต่ อความเป็ นอิสระที!เกิดขึนจากการมีผลประโยชน์ หรื อ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายที!รับผิดชอบนันๆ ไม่มีสาระสําคัญ ก็อาจจะไม่จาํ เป็ นต้ องใช้ ข้อกําหนดในหมวดนีทุกข้ อ
กับฝ่ ายที!รับผิดชอบ
เอกสารหลักฐาน
๒๙๑.๒๙ เอกสารหลักฐานถือเป็ นหลักฐานประกอบการใช้ ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการให้ ข้อสรุป
เกี!ยวกับการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดในเรื!องความเป็ นอิสระ การขาดเอกสารอ้ างอิงไม่ใช่ส!งิ ชีว่าสํานักงาน
ได้ พิจารณาเรื!องใดเรื!องหนึ!งแล้ วหรือไม่ หรือไม่ใช่ส!งิ ชีว่าสํานักงานมีความเป็ นอิสระหรือไม่
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจัดทําเอกสารสรุปเกี!ยวกับการปฏิบัติตามข้ อกําหนดในเรื!องความเป็ นอิสระ
รวมทังสาระของการหารือใดๆ ที!เกี!ยวข้ องซึ!งจะช่วยสนับสนุนข้ อสรุปดังกล่าว ดังนัน
(ก) ในกรณีท!ีมาตรการป้ องกันมีความจําเป็ นเพื!อลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรั บได้ ผู้
ประกอบวิ ชาชี พบัญชี ต้ องจั ดทําเอกสารเกี!ยวกับลักษณะของปั ญหาและอุ ปสรรค และมาตรการ
ป้ องกันที!มีอยู่หรือที!นาํ มาใช้ เพื!อลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ และ
(ข) ในกรณีของปั ญหาและอุปสรรคซึ!งจําเป็ นต้ องทําการวิเคราะห์ อย่ างมีนัยสําคัญเพื! อตัดสินใจว่ า
จําเป็ นต้ องมีมาตรการป้ องกันหรือไม่และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสรุปว่าไม่มีความจําเป็ นเนื!องจาก
ปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดขึนอยู่ในระดับที!ยอมรับได้ อยู่แล้ ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจัดทํา
เอกสารเกี!ยวกับลักษณะของปัญหาและอุปสรรคและเหตุผลประกอบข้ อสรุปดังกล่าว
ช่วงระยะเวลาในการรับงาน
๒๙๑.๓๐ ความเป็ นอิสระจากลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!นเป็ นสิ!งจําเป็ นที!ต้องมีทงในระหว่
ั
างช่วงระยะเวลาในการรับ
งานและครอบคลุมถึงช่วงระยะเวลาที!เกี!ยวข้ องกับข้ อมูลของเรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!น ช่วงระยะเวลาในการ
รับงานจะเริ!มขึนเมื!อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นเริ!มต้ นให้ บริการงานให้ ความเชื!อมั!นสําหรับงานใด
งานหนึ!งและสินสุดลงเมื!อมีการออกรายงานการให้ ความเชื!อมั!น ในกรณีท!กี ารรับงานมีลักษณะเกิดขึน
ใหม่เป็ นรอบๆ จะถือว่าสินสุดระยะเวลาในการรับงานเมื!อมีการแจ้ งจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ!งของคู่สญ
ั ญาถึง
การสินสุดความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ หรือเมื!อมีการออกรายงานการให้ ความเชื!อมั!นฉบับสุดท้ าย แล้ วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนทีหลัง
ส่วนที! ๔/๘๘

๒๙๑.๓๑ ในกรณีท!กี จิ การกลายเป็ นลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!นในระหว่างหรือหลังจากช่ วงระยะเวลาที!เกี!ยวข้ องกับ
ข้ อมูลของเรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!น ซึ!งสํานักงานจะต้ องแสดงข้ อสรุปเกี!ยวกับข้ อมูลดังกล่าว สํานักงานต้ อง
พิจารณาว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระเกิดขึนจากสิ!งต่อไปนีหรือไม่
(ก) ความสัมพันธ์ทางการเงินหรือทางธุรกิจกับลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!นที!เกิดขึนระหว่างหรือหลังจาก
ช่ วงระยะเวลาที!เกี!ยวข้ องกับข้ อมู ลของเรื!องที!ให้ ความเชื! อมั!น แต่ ก่อนการตอบรั บงานให้ ความ
เชื!อมั!น หรือ
(ข) การให้ บริการในอดีตที!ได้ ให้ บริการแก่ลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น
๒๙๑.๓๒ หากมีการให้ บริ การงานที!ไม่ ใช่ งานให้ ความเชื! อมั!นแก่ ลูกค้ างานให้ ความเชื! อมั!นในระหว่ างหรื อหลังจากช่ วง
ระยะเวลาที!เกี!ยวข้ องกับข้ อมูลของเรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!น แต่ก่อนวันที!กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นจะเริ!มต้ น
ให้ บริการงานให้ ความเชื!อมั!น และการให้ บริการดังกล่ าวไม่ สามารถกระทําได้ ในระหว่ างช่ วงที!รับงานให้ ความ
เชื!อมั!น สํานักงานต้ องประเมินปั ญหาและอุปสรรคใดๆ ต่ อความเป็ นอิสระที!เกิดขึนจากการให้ บริการดังกล่าว
หากปัญหาและอุปสรรคใดๆ ที!เกิดขึนไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ การรับงานให้ ความเชื!อมั!นต้ องเกิดขึนเฉพาะใน
กรณีท!ีมีการนํามาตรการป้ องกันมาใช้ เพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ ในระดับที!ยอมรับได้ เท่านัน
ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันดังกล่าวรวมถึง
·
การไม่ นําบุ คลากรที!ได้ ให้ บริ การงานที!ไม่ ใช่ งานให้ ความเชื! อมั! นดังกล่ าวมาเป็ นสมาชิ กของกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
· การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีสอบทานงานให้ ความเชื!อมั!นและงานที!ไม่ใช่ งานให้ ความเชื!อมั!น
ตามความเหมาะสม หรือ
· การมอบหมายให้ สาํ นั กงานอื!นประเมิ นผลของงานให้ บริ การที!ไม่ ใช่ งานให้ ความเชื! อมั!นหรื อให้
สํานักงานอื!นปฏิบัติงานให้ บริการที!ไม่ใช่ งานให้ ความเชื!อมั!นนันอีกครังหนึ!งภายใต้ ขอบเขตที!จาํ เป็ น
เพื!อให้ สาํ นักงานอื!นนันเป็ นผู้รับผิดชอบในงานให้ บริการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากการให้ บริการงานที!ไม่ใช่ งานให้ ความเชื!อมั!นดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และเป็ นไปไม่ได้
ในทางปฏิบัติท!ีจะให้ บริ การดังกล่ าวจนเสร็จสมบู รณ์หรือจะยุ ติการให้ บริ การดังกล่ าวก่ อนที!จะเริ!มต้ นการ
ให้ บริ การในฐานะผู้ ประกอบวิชาชี พที!เกี!ยวข้ องกับงานให้ ความเชื!อมั!น สํานักงานต้ องตอบรั บงานให้ ความ
เชื!อมั!นดังกล่าวเฉพาะเมื!อเป็ นที!พอใจว่า
(ก) การให้ บริ การงานที!ไม่ ใช่ งานให้ ความเชื! อมั! นดั งกล่ าวจะเสร็จสมบู รณ์ภายในระยะเวลาอั นสัน
หรือ
(ข) ลูกค้ ามีการเตรี ยมการที!จะส่งมอบงานบริ การดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ู ให้ บริ การรายอื!นภายในระยะเวลา
อันสัน
ในระหว่ างช่ วงระยะเวลาที!ให้ บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ มาตรการป้ องกันเมื!อจําเป็ น นอกจากนี
ต้ องหารือเรื!องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที!ในการกํากับดูแลด้ วย
ข้อควรพิจารณาอื!น
๒๙๑.๓๓ อาจมีกรณีของการฝ่ าฝื นที!กาํ หนดในหมวดนีเกิดขึนโดยไม่เจตนา หากมีการฝ่ าฝื นที!เกิดขึนโดยไม่
เจตนา โดยปกติแล้ วจะไม่ถือว่าเป็ นประเด็นในเรื!องความเป็ นอิสระ หากสํานักงานจัดให้ มีนโยบายและ
กระบวนการของการควบคุมคุณภาพที!เหมาะสมเทียบเท่ากับที!กาํ หนดโดยมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพงานระหว่างประเทศ (International Standards On Quality Control – ISQCs) เพื!อคงไว้ ซ!งึ
ส่วนที! ๔/๘๙

ความเป็ นอิสระ และทันทีท!มี ีการพบการฝ่ าฝื นจะต้ องมีการแก้ ไขอย่างทันท่วงที และต้ องมีการนํา
มาตรการป้ องกันใดๆ ที!จาํ เป็ นมาใช้ เพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
สํานักงานต้ องพิจารณาว่าจะหารือเรื!องดังกล่าวกับผู้มหี น้ าที!ในการกํากับดูแลหรือไม่
๒๙๑.๓๔ ถึง ๒๙๑.๙๙ IFAC เว้นว่างเพือ! เพิม! เติมเนื" อหาที!เกี!ยวข้องในอนาคต
แนวทางในการปฏิบตั ิเกี!ยวกับความเป็ นอิสระ
๒๙๑.๑๐๐ ย่ อหน้ าที! ๒๙๐.๑๐๔ ถึง ๒๙๐.๑๕๙ แสดงให้ เห็นถึงสถานการณ์และความสัมพั นธ์บางลักษณะที!มี
ปัญหาและอุปสรรคหรืออาจมีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระได้ โดยจะชีให้ เห็นถึงผลกระทบที!
อาจเกิดขึนและประเภทของมาตรการป้ องกันที!เหมาะสมซึ!งสามารถขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ และจะแสดงให้ เห็นถึงบางสถานการณ์ท!อี าจไม่มีมาตรการป้ องกันที!สามารถลด
ผลกระทบให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ทังนีอาจมิได้ แสดงให้ เห็นถึงทุกสถานการณ์และความสัมพันธ์ซ!ึง
ทําให้ มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ สํานักงานและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความ
เชื!อมั!นต้ องประเมินลักษณะความเหมือนหรือความแตกต่ างของสถานการณ์และความสัมพันธ์นันๆ และ
พิจารณาว่ ามาตรการป้ องกันต่ างๆ (ทังนีรวมถึงมาตรการป้ องกันที!ระบุไว้ ตังแต่ ย่อหน้ าที! ๒๐๐.๑๑ ถึง
๒๐๐.๑๔) สามารถนํามาใช้ ตามสมควรในการขจัดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระหรือลดผลกระทบดังกล่าว
ให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ หรือไม่
๒๙๑.๑๐๑ ย่อหน้ านีแสดงให้ เห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติสาํ หรับงานให้ ความเชื!อมั!นและควรอ่านควบคู่กบั ย่อหน้ า
๒๙๑.๒๘ ซึ!งได้ อธิบายว่ างานให้ ความเชื!อมั!นส่วนใหญ่ จะมีฝ่ายที!รับผิดชอบเพียงฝ่ ายเดียว ซึ!งได้ แก่
ลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!นนัน อย่างไรก็ตาม ในบางงานให้ ความเชื!อมั!นอาจมีฝ่ายที!ต้องรับผิดชอบ ๒
ฝ่ ายหรือมากกว่ านัน ซึ!งในสถานการณ์ดังกล่ าวต้ องทําการประเมินปั ญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ น
อิสระ ซึ!งอาจเกิดจากส่วนได้ เสียและความสัมพั นธ์ระหว่ างสมาชิก กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานให้ ความเชื! อมั!น
สํานักงาน เครือข่ายสํานักงาน และหน่วยงานฝ่ ายที!รับผิดชอบในเรื!องดังกล่าว สําหรับรายงานให้ ความ
เชื!อมั!นซึ!งมีข้อจํากัดในการนําไปใช้ และการเผยแพร่ ควรอ่านย่อหน้ า ๒๙๑.๒๑ ถึง ๒๙๑.๒๗
๒๙๑.๑๐๒ การตีความ ๒๐๐๕-๐๑ ได้ ให้ แนวทางในการปฏิบัติเพิ!มเติมเกี!ยวกับความเป็ นอิสระในงานให้ ความ
เชื!อมั!นตามที!กาํ หนดในหมวดนี
๒๙๑.๑๐๓ ย่อหน้ าที! ๒๙๑.๑๐๔ ถึง ๒๙๑.๑๒๐ อ้ างอิงถึงความเป็ นสาระสําคัญของการมีส่วนได้ เสียทางการเงิน
การกู้ ยืม และการให้ กู้ ยืม เงิ น หรื อ การคําประกัน และการรั บ การคําประกั น เงิ น กู้ ยืม หรื อ ระดั บ ของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทังนีในการพิจารณาว่ าการมีส่วนได้ เสียว่าเป็ นสาระสําคัญสําหรับแต่ละบุคคล
หรือไม่นันจะต้ องพิจารณาโดยรวมเครือข่ายของแต่ละบุคคล คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะ
ของแต่ละบุคคลนันด้ วย
การมีส่วนได้เสียทางการเงิน
๒๙๑.๑๐๔ การมี ส่ วนได้ เสีย ทางการเงิ น ในลูก ค้ า งานให้ ความเชื! อมั! น อาจทําให้ เกิ ด ปั ญหาและอุ ป สรรคเรื! อ ง
ผลประโยชน์ส่วนตนขึนได้ ทังนีการเกิดขึนและระดับความสําคัญของผลกระทบที!อาจเกิดขึนจะขึนอยู่
กับ
(ก) บทบาทของผู้ท!มี ีส่วนได้ เสียทางการเงิน
(ข) ส่วนได้ เสียทางการเงินนันเป็ นแบบทางตรงหรือทางอ้ อม และ
(ค) ความเป็ นสาระสําคัญของส่วนได้ เสียทางการเงิน
ส่วนที! ๔/๙๐

๒๙๑.๑๐๕ การมีส่วนได้ เสียทางการเงินอาจเป็ นการผ่ านตัวแทน (เช่ น เครื!องมือหรือสื!อในการลงทุน ทรัพย์สิน
หรื อ กองทุ น ) การพิ จ ารณาว่ า ส่ ว นได้ เ สียทางการเงิ น เป็ นทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มขึ นอยู่ กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์นันมีอาํ นาจควบคุมเครื!องมือหรื อสื!อในการลงทุนหรือสามารถมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เกี!ยวกับการลงทุนได้ หรือไม่ ถ้ ามีอาํ นาจควบคุมเครื!องมือหรือสื!อในการลงทุนหรือสามารถมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจเกี!ยวกับการลงทุนจะถือว่าส่วนได้ เสียทางการเงินเป็ นแบบทางตรง ในทางกลับกันถ้ าผู้ท!ี
ได้ รับผลประโยชน์ไม่ มีอาํ นาจควบคุมเครื!องมือหรือสื!อในการลงทุนหรือไม่ สามารถมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเกี!ยวกับการลงทุนจะถือว่าส่วนได้ เสียทางการเงินนีเป็ นแบบทางอ้ อม
๒๙๑.๑๐๖ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นนันหรือสํานักงานมีส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางตรง หรือมีส่วนได้
เสียทางการเงินโดยทางอ้ อมอย่างเป็ นสาระสําคัญในลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!นแล้ ว ปั ญหาและอุปสรรค
เรื!องผลประโยชน์ส่วนตนที!เกิดขึนอาจมีนัยสําคัญมากจนส่งผลให้ ไม่มีมาตรการป้ องกันที!สามารถขจัด
หรือลดผลกระทบดังกล่าวอยู่ให้ ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนัน บุคคลดังต่อไปนีไม่ให้ มีส่วนได้ เสียทางการ
เงินโดยทางตรง หรือ มีส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางอ้ อมอย่างเป็ นสาระสําคัญในลูกค้ างานให้ ความ
เชื!อมั!น ซึ!งได้ แก่สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของ
บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นนัน หรือสํานักงาน
๒๙๑.๑๐๗ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นมีบิดา มารดา บุตรและพี!น้องที!ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การอุปการะ
ซึ!งสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นนันทราบว่ามีส่ วนได้ เสียทางการเงินโดยทางตรงหรือส่วนได้
เสียทางการเงินโดยทางอ้ อมอย่างเป็ นสาระสําคัญในลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น อาจทําให้ เกิดปั ญหาและ
อุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนขึนได้ ซึ!งระดับความมีนัยสําคัญของผลกระทบนันจะขึนอยู่กับปั จจัย
ต่างๆ เช่น
· ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นกับบิดา มารดา บุตรและ
พี!น้องที!ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การอุปการะของสมาชิกผู้นัน และ
·

ความเป็ นสาระสําคัญของส่วนได้ เสียทางการเงินกับบิดา มารดา บุตรและพี!น้องที!ไม่ได้ อยู่ภายใต้
การอุปการะของสมาชิกผู้นนั

ทังนี ต้ องมี การประเมิ นระดั บความมี นั ยสําคั ญของปั ญ หาและอุ ป สรรคและพิ จารณาถึ ง
มาตรการป้ องกันที!จะนํามาใช้ ตามสมควรเพื! อขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่ าวให้ อยู่ ในระดับที!ยอมรับได้
ตัวอย่างมาตรการป้ องกันเหล่านันรวมถึง
· การให้ บิดา มารดา บุตรและพี! น้องที!ไม่ ได้ อยู่ ภายใต้ การอุปการะจําหน่ ายส่วนได้ เสียทางการเงิน
ทังหมดหรือบางส่วนในจํานวนที!เพียงพอโดยเร็วที!สดุ เท่าที!ปฏิบัติได้ เพื!อให้ ส่วนได้ เสียที!เหลือไม่เป็ น
สาระสําคัญอีกต่อไป
· การมอบหมายให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพคนอื!นทําการสอบทานงานที!ทาํ โดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ให้ ความเชื!อมั!นนัน หรือ
·

การโยกย้ ายสมาชิ ก กลุ่ม ผู้ ป ฏิบัติ ง านให้ ค วามเชื! อ มั! นนั นออกจากกลุ่ม ผู้ ป ฏิบัติ ง านให้ ค วาม
เชื!อมั!น

๒๙๑.๑๐๘ หากสมาชิ กกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานให้ ความเชื! อมั!น คู่ สมรสและบุ คคลที!อยู่ ภายใต้ การอุปการะของบุ คคลใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นนัน หรือสํานักงานมีส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางตรงหรือมีส่วนได้ เสีย
ส่วนที! ๔/๙๑

ทางการเงินโดยทางอ้ อมอย่ างเป็ นสาระสําคัญในกิจการซึ!งมีส่วนได้ เสียในการควบคุมลูกค้ างานให้ ความ
เชื! อมั!นนันและลูกค้ าดั งกล่ าวเป็ นสาระสําคัญต่ อกิจการนั น อาจทําให้ เกิดปั ญหาและอุ ปสรรคเรื! อง
ผลประโยชน์ส่วนตนขึนอย่างมีนัยสําคัญจนส่งผลให้ ไม่มีมาตรการป้ องกันที!สามารถลดผลกระทบดังกล่าว
ให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนัน บุคคลดังต่อไปนีต้ องไม่มีส่วนได้ เสียทางการเงิน ซึ!งได้ แก่ สมาชิกกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้
ความเชื!อมั!นนันและสํานักงาน
๒๙๑.๑๐๙ หากสํานักงานหรื อสมาชิ กกลุ่มผู้ ปฏิบัติ งานให้ ความเชื! อมั!น หรื อคู่ สมรสและบุ คคลที!อยู่ ภายใต้ การ
อุปการะของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นมีส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางตรงหรือมีส่วน
ได้ เสียทางการเงินโดยทางอ้ อมอย่ างเป็ นสาระสําคัญในลูก ค้ างานให้ ความเชื!อมั!นในฐานะเป็ นผู้ ดูแล
ผลประโยชน์กองทุนอาจทําให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนขึน
ทังนี ต้ องไม่มีส่วนได้ เสียถ้ าไม่ใช่กรณีดังต่อไปนี
(ก) ทังผู้ ดูแลผลประโยชน์กองทุนและคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์กองทุนและสํานักงานมิได้ เป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์จากกองทุนนัน
(ข) ส่วนได้ เสียในลูก ค้ างานให้ ค วามเชื! อ มั! น ซึ! ง ถื อ โดยกองทุ น มิ ไ ด้ เป็ นสาระสําคั ญสําหรั บ
กองทุน
(ค) กองทุนนันไม่สามารถมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!นและ
(ง) ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ก องทุ น คู่ สมรสและบุ ค คลที!อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารอุ ป การะของผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ก องทุ น หรื อ สํานั ก งานไม่ สามารถมี อิท ธิพ ลอย่ างเป็ นสาระสําคั ญ ต่ อ การ
ตัดสินใจในการลงทุนที!เกี!ยวข้ องกับส่วนได้ เสียทางการเงินในลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น
๒๙๑.๑๑๐ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นต้ องพิจารณาว่ ามีปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนที!
อาจเกิดขึนจากส่วนได้ เสียทางการเงินในลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!นที!ถือโดยบุคคลอื!นซึ!งรวมถึง
· หุ้นส่วนและพนักงานผู้ประกอบวิชาชีพของสํานักงาน นอกเหนือจากที!กล่ าวข้ างต้ น หรือคู่สมรส
และบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะ และ
· บุคคลอื!นใดที!มีความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ ชิดกับสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
การพิ จารณาว่ าส่วนได้ เสียที!มีโดยบุ คคลอื!นในลักษณะนีอาจทําให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคเรื! อง
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่นันขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
· การจัดโครงสร้ างองค์กร โครงสร้ างการปฏิบัติงานและการรายงานของสํานักงานและ
· ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื!นและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนัน
ทังนีต้ องมีการประเมินระดับความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคที!อาจเกิดขึนและพิจารณา
ถึงมาตรการป้ องกันที!จะนํามาใช้ เพื!อขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
มาตรการป้ องกันเหล่านีอาจรวมถึง
· การโยกย้ า ยสมาชิ ก กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ค วามเชื! อ มั! น ซึ! ง มี ค วามสัม พั น ธ์ ส่ว นบุ ค คลออกจาก
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
· การมิให้ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นนันมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจที!สาํ คัญที!เกี!ยวกับ
งานให้ ความเชื!อมั!น หรือ
· การมอบหมายให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพคนอื!นทําการสอบทานงานที!ทาํ โดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ให้ ความเชื!อมั!นนัน
ส่วนที! ๔/๙๒

๒๙๑.๑๑๑ กรณีท!สี าํ นักงาน สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะ
ของบุ คคลนันได้ รับส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางตรงหรื อส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางอ้ อมที!เป็ น
สาระสําคัญในลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น เช่ น โดยการได้ รับมรดก การได้ รับของกํานัล หรือโดยเป็ นผล
จากการควบรวมกิจการ ซึ!งภายใต้ หมวดนีจะไม่สามารถมีส่วนได้ เสียดังกล่าวนีได้ ดังนัน
(ก) ถ้ าสํานักงานมีส่วนได้ เสีย ให้ มีการจําหน่ายส่วนได้ เสียทางการเงินนันทันที หรือจําหน่ายส่วนได้ เสีย
ทางการเงินโดยทางอ้ อมนีในจํานวนที!เพียงพอเพื!อให้ ส่วนได้ เสียที!เหลือไม่เป็ นสาระสําคัญอีกต่อไป
หรือ
(ข) ถ้ าสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะหรือ
บุคคลอื!นใดมีส่วนได้ เสีย ให้ มีการจําหน่ ายส่วนได้ เสียทางการเงินนันทันทีหรือจําหน่ ายส่วนได้
เสียทางการเงินโดยทางอ้ อมนีในจํานวนที!เพียงพอเพื!อให้ ส่วนได้ เสียที!เหลือไม่เป็ นสาระสําคัญอีก
ต่อไป
๒๙๑.๑๑๒ กรณีท!ีมีการฝ่ าฝื นในหมวดนีที!เกี!ยวกับ การมีส่วนได้ เสียทางการเงินในลูกค้ างานให้ ความเชื! อมั!น อาจ
พิจารณาได้ ว่า มิได้ ขาดความเป็ นอิสระ ถ้ า
(ก) สํานักงานได้ มีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติให้ มีการแจ้ งให้ สาํ นักงานทราบโดยเร็วที!สุดถึง
การกระทําที!เป็ นการฝ่ าฝื นใดๆ อันเกิดจากการซือ การได้ รับมรดก หรือการได้ มาด้ วยวิธีการอื!น
ใดในส่วนได้ เสียทางการเงินในลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น
(ข) สํานักงานได้ มีการปฏิบัติตามย่อหน้ าที! ๒๙๑.๑๑๑ (ก) ถึง (ข) แล้ วแต่กรณี และ
(ค) สํานักงานได้ มีการนํามาตรการป้ องกันอื!นมาใช้ ตามสมควรเพื!อลดผลกระทบให้ อยู่ในระดับที!
ยอมรับได้ ตัวอย่างมาตรการป้ องกันเหล่านีอาจรวมถึง
·
·

การมอบหมายให้ ผ้ ู ประกอบการวิชาชี พคนอื!นทําการสอบทานงานที!ทาํ โดยสมาชิ ก
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นนัน
การมิให้ บุคคลนันมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที!สาํ คัญที!เกี!ยวกับงานให้ ความเชื!อมั!น

สํานักงาน ต้ องพิจารณาว่าจะต้ องมีการปรึกษาเรื!องดังกล่าวกับผู้ท!รี ับผิดชอบเกี!ยวกับการกํากับดูแลหรือไม่
๒๙๑.๑๑๓ การที!สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ ความเชื!อมั!น หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของ
บุคคลนัน หรือ สํานักงานที!ให้ ความเชื!อมั!นได้ รับเงินกู้ยืมหรือการคําประกันเงินกู้ยืมจากลูกค้ างานที!ให้
ความเชื!อมั!นที!เป็ นธนาคารหรือเป็ นสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึงกันอาจทําให้ เกิดผลกระทบต่ อความ
เป็ นอิสระ ถ้ าการกู้ ยืม หรื อ การคําประกัน เงิ น กู้ ยืม นั นไม่ ไ ด้ ก ระทําขึ นภายใต้ ก ระบวนการกู้ ยืม เงิ น
ประมวลและเงื!อนไขตามปกติซ!งึ อาจทําให้ เกิดผลกระทบเรื!องการหาผลประโยชน์ให้ กับตนเองอาจเป็ น
สาระสําคัญมากจนส่งผลให้ ไม่มีมาตรการป้ องกันที!สามารถนํามาใช้ เพื!อลดผลกระทบให้ อยู่ในระดับที!
ยอมรั บ ได้ ดัง นั นสมาชิ กในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิบัติ ง านที!ให้ ความเชื! อมั! น คู่ สมรสและบุ ค คลที!อยู่ ภ ายใต้ ก าร
อุปการะและสํานักงานมิควรรับเงินกู้ยืมหรือการคําประกันดังกล่าว
๒๙๑.๑๑๔ กรณีท!สี าํ นักงานได้ รับเงินกู้ยืมจากลูกค้ างานที!ให้ ความเชื!อมั!นที!เป็ นธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคลาย
คลึงกันภายใต้ กระบวนการกู้ยืมเงิน ประมวลและเงื!อนไขตามปกติ ซึ!งเป็ นสาระสําคัญสําหรับลูกค้ างาน
ให้ ความเชื! อมั!น หรื อสําหรั บสํานักงานที!รับเงิ นกู้ ยืมนัน ทังนีอาจมีความเป็ นไปได้ ในการนํามาตรการ
ป้ องกันมาใช้ ในการลดผลกระทบดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างการใช้ มาตรการป้ องกันได้ แก่
การมอบหมายให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพจากสํานักงานในเครือข่ายซึ!งไม่ มีส่วนเกี!ยวข้ องทังการให้ ความเชื!อมั!น
หรือการรับเงินกู้ยืมทําการสอบทานงานดังกล่าว
ส่วนที! ๔/๙๓

๒๙๑.๑๑๕ การที!สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ ความเชื!อมั!น หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของ
บุคคลนันได้ รับเงินกู้ยืมหรือการคําประกันเงินกู้ยืมจากลูกค้ างานที!ให้ ความเชื!อมั!นที!เป็ นธนาคารหรือเป็ น
สถาบันในลักษณะคล้ ายคลึงกันอาจไม่ ทาํ ให้ เกิดผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระ ถ้ าการกู้ยืมหรือการคํา
ประกันเงินกู้ยืมนันกระทําขึนภายใต้ กระบวนการกู้ยืมเงิน ประมวลและเงื!อนไขตามปกติ ตัวอย่างของเงิน
กู้ยืมในลักษณะนีรวมถึง เงินกู้ยืมเพื!อที!อยู่อาศัยซึ!งมีหลักทรัพย์คาประกั
ํ
น เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
เงินกู้ยืมเพื!อซือรถยนต์และ ยอดคงค้ างของบัตรเครดิต
๒๙๑.๑๑๖ หากสํานักงานหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ ความเชื!อมั!น หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ การ
อุปการะของบุคคลนัน ยอมรับเงินกู้ยืมหรือได้ รับการคําประกันเงินกู้ยืมจากลูกค้ างานที!ให้ ความเชื!อมั!น
ที!มิ ไ ด้ เ ป็ นธนาคารหรื อ สถาบั น ในลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น อาจทํา ให้ เกิ ด ผลกระทบในเรื! อ งการหา
ผลประโยชน์ให้ กับตนเองอย่ างเป็ นสาระสําคัญมากจนส่งผลให้ ไม่ มีมาตรการป้ องกันสามารถช่ วยลด
ผลกระทบดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ เว้ นแต่ในกรณีท!เี งินกู้ยืมหรือการคําประกันเงินกู้ยืมนัน
มิได้ เป็ นสาระสําคัญต่อทัง สํานักงานหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ ความเชื!อมั!น หรือคู่สมรสและ
บุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลนันและลูกค้ างานที!ให้ ความเชื!อมั!นนัน
๒๙๑.๑๑๗ ในลักษณะคล้ ายคลึงกันหากสํานักงานหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ ความเชื!อมั!นคู่ สมรสและ
บุคคลที!อยู่ภายใต้ การอุปการะของบุคคลนันให้ ก้ ูยืมเงินหรือให้ การคําประกันเงินกู้ยืมแก่ลูกค้ างานที!ให้
ความเชื!อมั!น อาจทําให้ เกิดผลกระทบในเรื!องการหาผลประโยชน์ให้ กบั ตนเองอย่างมีนัยสําคัญจนส่งผล
ให้ ไม่มีมาตรการป้ องกันที!สามารถช่วยลดผลกระทบดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ เว้ นแต่ในกรณี
ที!เงินให้ ก้ ูยืมหรือการให้ การคําประกันเงินกู้ยืมนันมิได้ เป็ นสาระสําคัญต่ อทังสํานักงานหรือสมาชิกใน
กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานให้ ความเชื! อมั!นหรื อคู่ สมรสและบุ คคลที!อยู่ ภายใต้ การอุปการะของบุ คคลนันและ
ลูกค้ างานที!ให้ ความเชื!อมั!นนัน
๒๙๑.๑๑๘ หากสํานักงานหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ ความเชื! อมั!น หรื อคู่สมรสและบุ คคลที!อยู่ภายใต้
การอุปการะของบุคคลนันมีเงินฝากหรือบัญชีการซือขายหลักทรัพย์กับลูกค้ างานที!ให้ ความเชื!อมั!นที!
เป็ นธนาคาร ตัวแทนซือขายหลักทรัพย์หรือสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึงกันอาจไม่ทาํ ให้ เกิดผลกระทบ
ต่อความเป็ นอิสระถ้ าการมีเงินฝากหรือบัญชีนันกระทําภายใต้ เงื!อนไขเชิงพาณิชยกิจการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติ
ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ
๒๙๑.๑๑๙ ความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดในทางธุรกิจระหว่างสํานักงาน บุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความ
เชื! อมั!นหรื อสมาชิ กของบุ คคลใดบุ คคลหนึ!งในกลุ่มผู้ ปฏิบัติ งานให้ ความเชื! อมั!น กับลูกค้ างานให้ ความ
เชื!อมั!น หรือผู้ บริหาร ซึ!งมีความสัมพันธ์ทางการค้ าหรื อส่วนได้ เสียทางการเงินร่ วมกัน อาจก่อให้ เกิด
ปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระ ตัวอย่างความสัมพันธ์ใกล้ ชิดดังกล่าวรวมถึง
· การมีส่วนได้ เสียทางการเงินในกิจการร่วมค้ ากับลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น หรือเจ้ าของกิจการ
กรรมการ เจ้ าหน้ าที!หรือบุคคลใดบุคคลหนึ!งซึ!งมีหน้ าที!ในระดับบริหาร
· การมีข้อตกลงที!จะร่ วมทําสินค้ าหรือบริ การบางอย่ างของสํานักงานกับสินค้ าหรือบริการของ
ผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!นร่ วมกันโดยมีการอ้ างอิงถึงหน่วยงานทังสอง
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· การมีข้อตกลงทางการทําการตลาดหรือการจัดจําหน่ายร่ วมกัน โดยสํานักงานทําหน้ าที!เป็ น
ผู้จัดจําหน่ายหรือทําการตลาดให้ กับสินค้ าหรือบริการของลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น หรือ
ลูกค้ าทําหน้ าที!เป็ นผู้จัดจําหน่ายหรือทําการตลาดให้ กบั สินค้ าหรือบริการของสํานักงาน
ถ้ า ส่วนได้ เสีย ทางการเงิ น และความสัม พั นธ์ ใ นทางธุ ร กิจ มี สาระสําคั ญอย่ างชั ด เจนต่ อ
สํานักงาน ผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!นและผู้บริหาร จะไม่มีมาตรการป้ องกันใดที!เหมาะสมในการลด
ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนันถ้ าส่วนได้ เสียทางการเงินและ
ความสัมพั นธ์ในทางธุรกิจมี สาระสําคัญ อย่ างชั ดเจน สํานักงานจะต้ องยุ ติความสัมพั นธ์ในทางธุรกิจ
ดังกล่าว หรือลดระดับความเสี!ยงของความสัมพันธ์ลงให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
ถ้ าบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นมี ส่วนได้ เสียทางการเงินและมี
ความสัมพันธ์โดยมีสาระสําคัญอย่างชัดเจน บุคคลดังกล่าวควรถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความ
เชื!อมั!น
ถ้ า หากมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทางธุ ร กิ จ ระหว่ า งสมาชิ ก ของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ! ง ในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นกับผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!นหรือผู้บริหาร จะต้ องมีการประเมินระดับ
ความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระและหามาตรการป้ องกันที!เหมาะสมเพื!อ
ยุติหรือลดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
๒๙๑.๑๒๐ โดยทั!วไป การที!สาํ นักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นหรือ สมาชิกใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น ซือสินค้ าและบริการจากผู้รับบริการงานที!ให้ ความเชื!อมั!นนัน ไม่ มี
ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ ถ้ าการติดต่อค้ าขายนันอยู่ภายใต้ เงื!อนไขการค้ าเป็ นไปตามปกติ
ของการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามถ้ ารายการซือสินค้ าและบริการดังกล่าวมีสาระสําคัญอย่างชัดเจนต่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรค และหา
มาตรการป้ องกันที!เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันรวมถึง
· การยุติหรือลดปริมาณรายการทางการค้ าดังกล่าวลง
· การให้ บุคคลที!เกี!ยวข้ องถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
ความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัว
๒๙๑.๑๒๑ ความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวระหว่ างบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นกับ
กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!หรือลูกจ้ าง (ขึนอยู่กบั บทบาทและหน้ าที!) กับผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!น อาจ
ก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระด้ านผลประโยชน์ส่วนตัว ความคุ้นเคยและการคุ กคาม
โดยตรงจากผู้รับบริการได้ สาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึนอยู่กับปั จจัยต่างๆ รวมถึงความ
รับผิดชอบของพนักงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น บทบาทและหน้ าที!ของสมาชิกในครอบครัวที!
ดํารงอยู่ในผู้รับบริการและลักษณะของความสัมพันธ์ท!ใี กล้ ชิด
๒๙๑.๑๒๒ กรณีท!สี มาชิกบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นเป็ น
(ก) กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!ในบริษัทของผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!น หรือ
(ข) พนักงานซึ!งอยู่ในตําแหน่งที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในเนือหาของ
ข้ อมู ลต่ างๆ หรื อดํารงตําแหน่ งนันๆในช่ วงเวลาใดเวลาหนึ!งในระหว่ างการปฏิบัติ งานให้ ความเชื! อมั! น
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แนวทางปฏิบัติท!จี ะลดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระให้ อยู่ ในระดับที!ยอมรับได้ คือ การให้
บุคคลที!มีความสัมพันธ์ดังกล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น จะไม่มีมาตรการใดๆ
ที!จ ะลดปั ญหาและอุป สรรคด้ านความเป็ นอิสระให้ อ ยู่ ในระดับ ที!ยอมรั บ ได้ หากเกิด ความสัมพั น ธ์
ใกล้ ชิดดังกล่ าวขึน ดังนันสํานักงานต้ องไม่ มอบหมายให้ บุคคลซึ!งมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดในลักษณะ
ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
๒๙๑.๑๒๓ กรณีท!สี มาชิกบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นเป็ นลูกจ้ างในผู้รับบริการซึ!งอยู่ใน
ตําแหน่ งที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่ างมีสาระสําคัญในเนือหาของข้ อมูลต่ างๆ สาระสําคัญของ
ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
· ตําแหน่งของสมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นที!ดาํ รงอยู่ใน
ผู้รับบริการ และ
· บทบาทและหน้ าที!ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระและ
หามาตรการป้ องกันที!เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันรวมถึง
· การให้ พนักงานที!เกี!ยวข้ องถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
· จัดโครงสร้ างหน้ าที!ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นเพื!อหลีกเลี!ยงมิให้
บุคคลดังกล่าวไปมีส่วนเกี!ยวข้ องโดยตรงกับหน้ าที!และความรับผิดชอบของสมาชิกของบุคคลใดบุคคล
หนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
๒๙๑.๑๒๔ ปัญหาและอุปสรรคเกี!ยวกับความเป็ นอิสระอาจจะเกิดขึนเมื!อสมาชิกในครอบครัวใกล้ ชิดของบุคคลใด
บุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นเป็ น
(ก) กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!ในบริษัทของผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!น หรือ
(ข) พนักงานซึ!งอยู่ในตําแหน่งที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในเนือหาของ
ข้ อมูลต่างๆ ในงานให้ ความเชื!อมั!น
สาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
• ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นและสมาชิกครอบครัว
ที!ใกล้ ชิด
• ตําแหน่งและหน้ าที!ของสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิดที!ดาํ รงอยู่ในผู้รับบริการ
• บทบาทหน้ าที!ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
จะต้ องประเมินระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าว และต้ องหา
มาตรการป้ องกันเพื!อยุติหรือลดระดับปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
ของมาตรการป้ องกันรวมถึง
• ให้ บุคคลที!เกี!ยวข้ องถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
• การจัดโครงสร้ างหน้ าที!ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นเพื!อหลีกเลี!ยง
มิให้ บุคคลดังกล่ าวไปมีส่วนเกี!ยวข้ องโดยตรงกับหน้ าที!และความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวที!
ใกล้ ชิด
ส่วนที! ๔/๙๖

๒๙๑.๑๒๕ ปั ญหาด้ านความเป็ นอิสระอาจเกิดขึน ถ้ าบุ คคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื! อมั!น มี
ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ! ง ในผู้ รั บ บริ ก าร นอกเหนื อ จากสมาชิ ก กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นหรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น โดย
ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!หรือลูกจ้ างที!สามารถสั!งการและมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญใน
เนือหาข้ อมู ลต่ างๆ ทังนี บุ คคลใดบุ ค คลหนึ!ง ในกลุ่ม ผู้ ป ฏิบัติ งานให้ ความเชื! อ มั!น ที!มีค วามสัม พั น ธ์
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี ก ารขอคํา ปรึ ก ษาเพื! อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามนโยบายและแนวทางของสํา นั ก งาน
สาระสําคัญของปัญหาดังกล่าวขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ รวมถึง
• ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลดังกล่ าวในผู้รับบริ การกับ บุ คคลใดบุคคลหนึ!งใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
• ตําแหน่งของบุคคลดังกล่าวที!ดาํ รงอยู่ในผู้รับบริการและ
• บทบาทหน้ าที!ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าว และต้ องหา
มาตรการป้ องกันเพื!อยุติหรือลดระดับปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
ของมาตรการป้ องกันรวมถึง
• การให้ บุคคลดังกล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
• การจัดโครงสร้ างหน้ าที!ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นให้ เหมาะสม
เพื!อหลีกเลี!ยงมิให้ บุคคลดังกล่ าวไปมีส่วนเกี!ยวข้ องโดยตรงกับหน้ าที!และความรับผิดชอบ
ของบุคคลที!มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดในผู้รับบริการ
๒๙๑.๑๒๖ ปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื!องผลประโยชน์ส่วนตัว ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตรงจาก
ผู้ รั บบริ การอาจจะเกิดขึ นในลักษณะความสัมพั นธ์ส่วนตั วหรื อครอบครั ว ระหว่ าง (ก) หุ้ นส่วนหรื อ
พนักงานคนใดคนหนึ!งในสํานักงาน ซึ!งมิได้ เป็ นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น กับ (ข)
กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!หรือลูกจ้ างที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่ างมีสาระสําคัญในเนือหาของข้ อมูล
ต่ างๆ ดังนั นหุ้ นส่วนและพนักงานดังกล่ าวถื อว่ ามีความรั บผิดชอบในการขอคําปรึ กษาเพื! อปฏิบั ติให้
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางของสํานักงาน ความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคขึนอยู่กับปั จจัย
ต่างๆ รวมถึง
• ลั ก ษณะของความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหุ้ นส่ ว นหรื อ พนั ก งานของสํา นั ก งานกั บ กรรมการ
เจ้ าหน้ าที!หรือพนักงานของผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!น
• ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนหรือพนักงานดังกล่าวกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
• ตําแหน่งของหุ้นส่วนหรือพนักงานดังกล่าวในสํานักงาน และ
• หน้ าที!ของบุคคลดังกล่าวในผู้รับบริการ
จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าว และต้ องหา
มาตรการป้ องกันเพื!อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันรวมถึง
• การจัดโครงสร้ างความรับผิดชอบของหุ้นส่วนหรือพนักงานเพื!อที!จะลดอิทธิพลใดๆ ที!คาด
ว่าจะมีต่องานให้ ความเชื!อมั!น
• การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!น ซึ!งไม่มีส่วนในงานให้ ความเชื!อมั!นสอบทานงาน
ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
ส่วนที! ๔/๙๗

๒๙๑.๑๒๗ การฝ่ าฝื นข้ อบังคับในหมวดที!เกี!ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวโดยมิได้ มีความตังใจ ถือว่า
ไม่มีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ ถ้ า
(ก) สํานักงานมีนโยบายและขันตอนการทํางานที!พนักงานต้ องรายงานให้ ทราบทันทีท!พี บว่ามี
การเปลี!ยนแปลงตําแหน่งหน้ าที!งานของสมาชิกและสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิดของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวอื!นที!อาจมีปัญหาและอุปสรรคด้ าน
ความเป็ นอิสระ
(ข) การที!สมาชิ กในครอบครั วของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานให้ ความเชื! อมั!น โดยบังเอิญได้ ไปดํารง
ตําแหน่ ง กรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที!ห รื อ พนั ก งานที!ส ามารถสั!ง การและมี อิทธิพ ลอย่ างมี
สาระสําคัญในเนือหาของข้ อมูลต่างๆ และมีการถอนตัวบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้
ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้ องดังกล่าวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น และ
(ค) สํานักงานมีการนํามาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นต่างๆ มาใช้ เพื!อลดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความ
เป็ นอิสระให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกัน รวมถึง
• การจัดให้ มีผ้ ู ประกอบวิชาชีพบัญชี คนอื!น ซึ!งไม่ มีส่วนร่ วมในงานให้ ความ
เชื!อมั!นสอบทานงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
• การไม่ ให้ พนักงานที!มีส่วนเกี!ยวข้ องในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจที!สาํ คัญเกี!ยวกับงานให้ ความเชื!อมั!น
สํานักงานควรพิจารณาความจําเป็ นในการนําประเด็นที!อาจจะก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคด้ าน
ความเป็ นอิสระต่างๆ มาปรึกษาหารือกับผู้ท!มี ีหน้ าที!กาํ กับดูแลกิจการของผู้รับบริการหรือไม่
การเข้าทํางานกับบริษทั ของผูร้ บั บริการงานให้ความเชื!อมัน!
๒๙๑.๑๒๘ อาจมีปั ญหาและอุ ปสรรคเรื! องความคุ้ น เคยและการคุ ก คามโดยตรงจากผู้ รับ บริ ก ารเกิดขึ นได้ ถ้ า
กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที! หรือพนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในเนือหาของ
ข้ อมูลต่างๆ เคยเป็ นบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นหรือหุ้นส่วนของสํานักงาน
๒๙๑.๑๒๙ ในกรณีท!อี ดีตบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นหรือหุ้นส่วนของสํานักงานเข้ าไป
ทํางานกับ ผู้ รั บ บริ การงานให้ ค วามเชื! อมั! นในตําแหน่ ง ใดตําแหน่ งหนึ! ง สาระสําคั ญของปั ญหาและ
อุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื!องความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตรงจากผู้รับบริการ ขึนอยู่กับปั จจัย
ต่างๆ เช่น
• ตําแหน่งของบุคคลดังกล่าวที!ดาํ รงอยู่ในผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!น
• ความเกี!ยวข้ องในงานที!บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
• ช่ วงเวลาที!บุคคลดังกล่ าวพ้ นจากการเป็ นพนักงานหรื อหุ้ นส่วนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความ
เชื!อมั!น หรือสํานักงาน ก่อนที!จะเข้ าไปร่วมงานกับผู้รับบริการ และ
• ตําแหน่งของบุคคลดังกล่าวในขณะที!เป็ นพนักงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นหรือใน
สํานักงาน เช่ น พิจารณาว่ าบุ คคลดังกล่ าวมีความรับผิดชอบในการติดต่ อกับผู้ บริ หารของ
ผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!น และผู้มีหน้ าที!กาํ กับดูแลกิจการอย่างสมํ!าเสมอหรือไม่
ทังนีบุคคลดังกล่ าวจะต้ องไม่ มีส่วนเข้ าร่ วมในการทําธุรกิจหรือกิจกรรมทางด้ านวิชาชีพของ
สํานักงานในทุกกรณี

ส่วนที! ๔/๙๘

จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าว และต้ องหา
มาตรการป้ องกันเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสําคัญให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการ
ป้ องกันรวมถึง
• บุ คคลที!เกี!ยวข้ องดังกล่ าวจะต้ องไม่ ได้ รั บผลประโยชน์ หรื อค่ าตอบแทนพิ เศษใด ๆ
นอกเหนือจากผลตอบแทนประจําจากสํานักงาน
• สํานักงานเป็ นหนีต่อบุคคลที!เกี!ยวข้ องดังกล่าวในจํานวนที!ไม่มีสาระสําคัญ
• การปรับเปลี!ยนแผนงานให้ ความเชื!อมั!นให้ เกิดความเหมาะสมมากยิ!งขึน
• การมอบหมายให้ บุ ค คลที!มี ประสบการณ์ม ากเพี ยงพอกับผู้ ซ!ึ ง เป็ นอดี ต บุ ค คลใด
บุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น หรือหุ้นส่วนของสํานักงานที!ได้ เข้ าไป
ร่วมงานกับผู้รับบริการงานที!ให้ ความเชื!อมั!นเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ให้ ความเชื!อมั!น หรือ
• จัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!น ซึ!งมิได้ เป็ นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้
ความเชื!อมั!น สอบทานงานของอดีต บุ คคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น หรื อ
อดีตหุ้นส่วนดังกล่าวที!ได้ เคยทํา
๒๙๑.๑๓๐ ในกรณีท!ีอดีตหุ้ นส่วนของสํานักงานเคยร่ วมงานในตําแหน่ งใดตําแหน่ งหนึ!งในองค์กรแห่ งหนึ!ง และ
ต่อมาองค์กรดังกล่าวกลายเป็ นผู้รับบริ การของสํานักงาน จะต้ องมีการประเมินความมีสาระสําคัญของ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคด้ า นความเป็ นอิ ส ระและหามาตรการป้ องกั น เพื! อ ยุ ติ ห รื อ ลดระดั บ ความมี
สาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
๒๙๑.๑๓๑ ปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื!องผลประโยชน์ส่วนตัวอาจเกิดขึนได้ ถ้ าสมาชิกคนใดคนหนึ!ง
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ ความเชื!อมั!นมีเหตุผลที!เชื!อได้ แน่ว่าจะไปร่ วมงานกับผู้รับบริการงานให้ ความ
เชื! อมั!นในอนาคต สํานักงานจะต้ องมีนโยบายและแนวทางให้ บุ คคลดังกล่ าวชี แจงถึงการเจรจาและ
ต่ อรองในการจ้ างงานนัน โดยสํานักงานจะต้ อ งประเมินสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคที!อาจจะ
เกิดขึน และหามาตรการป้ องกันที!เหมาะสมเพื!อยุติหรื อลดระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและ
อุปสรรคนันให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันรวมถึง
• การให้ พนักงานที!เกี!ยวข้ องดังกล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
• การสอบทานดุลยพินิจที!สาํ คัญๆของบุคคลดังกล่ าว ในขณะที!ปฏิบัติงานเป็ นส่วนหนึ!ง
ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
การให้บริการในผูร้ บั บริการงานให้ความเชื!อมัน!
๒๙๑.๑๓๒ ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื! องผลประโยชน์ส่ วนตัว การสอบทานงานของตนเองและ
ความคุ้ นเคยอาจเกิดขึนได้ ถ้า บุ คคลใดบุ คคลหนึ!งในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานให้ ความเชื! อมั!นเพิ! ง เคยดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการ หรือเจ้ าหน้ าที! หรือพนักงานของผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!น ยกตัวอย่างเช่ น
บุคคลดังกล่าวจะต้ องประเมินรายละเอียดในเนือหาของข้ อมูลต่างๆ ซึ!งตนเองมีส่วนจัดเตรียม ในขณะ
ที!อยู่ในตําแหน่งที!ผ้ ูรับบริการ
๒๙๑.๑๓๓ ในช่วงรอบระยะเวลาของรายงานงานให้ ความเชื!อมั!น หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้
ความเชื!อมั!นเคยเป็ นกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที! หรือ พนักงานในบริษัทผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!นที!
สามารถสั!งการ และมีอิทธิพลอย่ างมีสาระสําคัญในเนือหาของข้ อมู ลต่ างๆ จะทําให้ เกิด ปั ญหาและ
อุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระโดยมีสาระสําคัญเป็ นอย่ างมาก จนไม่มีมาตรการใดที!จะป้ องกันและลด
ส่วนที! ๔/๙๙

ปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนันสํานักงานจะต้ องไม่มอบหมายให้ บุคคลดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
๒๙๑.๑๓๔ ปัญหาและอุปสรรคความเป็ นอิสระด้ านผลประโยชน์ส่วนตัว การสอบทานผลงานของตนเองและความคุ้นเคย
อาจเกิดขึนได้ หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัตงิ านให้ ความเชื!อมั!นเคยเป็ นกรรมการ หรือเจ้ าหน้ าที!
หรือพนักงานที!สามารถสั!งการ และมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในเนือหาของข้ อมูลต่างๆ ในช่ วงก่อนรอบ
เวลารายงานของงานให้ ความเชื!อมั!น ตัวอย่างเช่ น บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่ งในผู้รับบริการและมีส่วนใน
การตัดสินใจหรือทํางานในช่วงเวลาก่อนหน้ านี และได้ นาํ ข้ อมูลเหล่านันมาใช้ เป็ นส่วนหนึ!งในงานในปั จจุ บัน
สาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคจะขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
• ตําแหน่งหน้ าที!ของบุคคลดังกล่าวที!ดาํ รงอยู่ในผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!น
• ช่ วงเวลาที!บุคคลดังกล่ าวได้ ลาออกจากผู้ รับบริ การ ก่อนที!จะเข้ าร่ วมเป็ นบุคคลใดบุคคล
หนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
• บทบาทของบุคคลดังกล่าวในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
ถ้ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคดั ง กล่ า วมี ส าระสํา คั ญ อย่ างชั ด เจน ควรหามาตรการป้ องกั น ที!
เหมาะสมเพื! อ ลดระดับ ของปั ญ หาและอุ ป สรรคให้ อ ยู่ ในระดับ ที!ยอมรั บได้ ตัวอย่ างของมาตรการ
ป้ องกันคือ การจัดให้ มีการสอบทานงานซึ!งทําโดยบุ คคลดังกล่ าวซึ!งอยู่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความ
เชื!อมั!น
การเป็ นกรรมการหรือเจ้าหน้าที!ในบริษทั ผูร้ บั บริการงานให้ความเชื!อมัน!
๒๙๑.๑๓๕ ในกรณีท!หี ้ ุนส่วนหรือพนักงานคนใดคนหนึ!งในสํานักงานเป็ นกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!ในบริษัทผู้รับบริการ
งานให้ ความเชื!อมั!น จะก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเกี!ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวและ
การสอบทานงานของตนเองอย่ างมีสาระสําคัญมากจนไม่ สามารถหาทางป้ องกันและลดระดับปั ญหาและ
อุปสรรคนันให้ เป็ นที!ยอมรับได้ ดังนัน หุ้นส่วนหรือพนักงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นจะต้ องไม่
ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที!ในบริษัทผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!น
๒๙๑.๑๓๖ ตําแหน่งเลขานุการบริษัทมีความหมายที!แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร เลขานุการบริษัทมีหน้ าที!ดูแล
งานในหลายๆ ส่วนโดยรวมถึง หน้ าที!ในการบริหารจัดการ เช่น การบริหารงานบุคลากร การดูแลรักษา
บันทึกข้ อมูลหรือทะเบียนต่างๆ ของบริษัท การควบคุมดูแลให้ บริษัทอยู่ภายใต้ กฎระเบียบต่ างๆ ให้
คําแนะนําเกี!ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ดังนันโดยทั!วไปแล้ วตําแหน่ งเลขานุ การบริ ษัทนีถือว่ าเป็ น
ตําแหน่งที!มีความเกี!ยวข้ องกับองค์กรอย่างใกล้ ชิด
๒๙๑.๑๓๗ ในกรณีท!หี ้ ุนส่วนหรือพนักงานของสํานักงานได้ กระทําหน้ าที!เสมือนเป็ นเลขานุการของผู้รับบริการงาน
ให้ ความเชื!อมั!น อาจเกิด ปั ญหาและอุปสรรคความเป็ นอิสระด้ านการสอบทานงานของตนเองและด้ าน
การใช้ ดุลยพินิจในสิ!งที!ตนเองเป็ นผู้สนับสนุนที!มีสาระสําคัญเป็ นอย่างมาก จนไม่มีมาตรการใดที!จะลด
ระดับความมีสาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามถึงจะ
มีข้อบังคับที! ๒๙๑.๑๓๕ แต่ ถ้ากฎหมาย ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติตามวิชาชีพท้ องถิ!นอนุ ญาตให้
กระทําได้ หน้ าที!และความรับผิดชอบในตําแหน่ งดังกล่ าวควรถูกจํากัดอยู่เพียงขอบเขตของงานที!ทาํ
เป็ นประจําวันและงานด้ านการบริหาร เช่น การจัดทํารายงานการประชุม และดูแลการยื!นงบการเงิน ใน
สถานการณ์ดั ง กล่ าวจะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ถึง ปั ญ หาด้ านความเป็ นอิส ระและหามาตรการป้ องกัน ที!
เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับที!ยอมรับได้
ส่วนที! ๔/๑๐๐

๒๙๑.๑๓๘ การสนับสนุ นและให้ คาํ แนะนําในส่วนงานเลขานุ การขององค์กรนัน โดยทั!วไปไม่ถือว่ าขาดความเป็ น
อิสระ ถ้ าตราบใดผู้บริหารขององค์กรมีการตัดสินใจที!เหมาะสม
ระยะเวลาในการให้บริการของพนักงานอาวุโส แก่ผูร้ บั บริการงานให้ความเชื!อมัน!
๒๙๑.๑๓๙ การใช้ พนักงานอาวุโสคนเดียวกันในงานให้ ความเชื!อมั!นเป็ นระยะเวลานานอาจทําให้ เกิด ปั ญหาและ
อุปสรรคด้ านความสนิทสนมและผลประโยชน์ส่วนตัวที!ไม่เหมาะสม สาระสําคัญของปัญหาและอุปสรรค
ขึนอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น
• ระยะเวลาที!เคยเป็ นส่วนหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นของบุคคลดังกล่าว
• บทบาทหน้ าที!ของบุคคลดังกล่าวในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
• โครงสร้ างของสํานักงาน
• ลักษณะของงาน
• มีการเปลี!ยนแปลงในผู้บริหารของผู้รับบริการงานให้ ความเชื!อมั!นหรือไม่และ
• มีการเปลี!ยนแปลงในลักษณะและความซับซ้ อนของเนือหาข้ อมูลต่าง ๆ หรือไม่
จะต้ องมีการประเมินระดับความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าว และต้ องหา
มาตรการป้ องกันเพื!อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
ตัวอย่างของมาตรการป้ องกันรวมถึง
• การหมุนเวียนพนักงานอาวุโสในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!น
• การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นซึ!งมิได้ เป็ นส่วนหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความ
เชื!อมั!นสอบทานงานซึ!งพนักงานอาวุโสดังกล่าวเป็ นผู้ปฏิบัติ
• การจัดให้ มีการสอบทานคุณภาพของงานอย่ างสมํ!าเสมอโดยผู้ท!มี ีความเป็ นอิสระทังจาก
ภายนอกหรือภายในสํานักงาน
๒๙๑.๑๔๐ โดยธรรมเนียมปฏิบัติสาํ นักงานมักจะให้ บริการประเภทที!ไม่ใช่งานที!ให้ ความเชื!อมั!นต่างๆแก่ลูกค้ า
งานสอบบัญชีตามความชํานาญและความรู้ความสามารถของตน อย่างไรก็ตาม การให้ บริการที!ไม่ใช่งาน
ที!ให้ ความเชื!อมั!นอาจก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระของสํานักงานหรือสมาชิกในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึนส่วนมากเกิดจากการสอบทานผลงานของตนเอง การ
มีผลประโยชน์ส่วนตน และการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน (advocacy threats)
๒๙๑.๑๔๑ ในกรณีท!ไี ม่มีแนวปฏิบัติสาํ หรับการให้ บริการที!ไม่ใช่งานที!ให้ ความเชื!อมั!นประเภทใดประเภทหนึ!งเป็ น
การเฉพาะในประมวลนี ให้ นาํ กรอบแนวคิด (conceptual framework) มาประยุกต์ใช้ ในการพิจารณา
เป็ นแต่ละกรณีไป
๒๙๑.๑๔๒ ก่อนที!สาํ นักงานจะรับงานบริ การที!ไม่ ใช่ งานที!ให้ ความเชื!อมั!นแก่ ลูกค้ างานสอบบัญชี สํานักงานควร
พิจารณาว่ าการให้ บริการดังกล่ าวจะก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระหรือไม่ ในการ
ประเมินความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคใดๆที!เกิดจากการให้ บริการงานที!ไม่ใช่ งานที!ให้ ความ
เชื!อมั!นงานใดงานหนึ!ง สํานักงานควรพิจารณาถึงผลกระทบที!กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีเหตุผลเชื!อว่า
อาจเกิดขึนจากการให้ บริ การที!ไม่ ใช่ งานที!ให้ ความเชื! อมั!นแก่ ลูกค้ าด้ วย หากผลกระทบที!เกิดขึนไม่
สามารถทําให้ ลดลงอยู่ในระดับที!ยอมรับได้ โดยการใช้ มาตรการป้ องกันใดๆ สํานักงานไม่ควรให้ บริการ
งานที!ไม่ใช่งานที!ให้ ความเชื!อมั!นนัน
ส่วนที! ๔/๑๐๑

ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร
๒๙๑.๑๔๓ ฝ่ ายบริหารของกิจการมีหน้ าที!รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมต่างๆในกิจการเพื!อประโยชน์สงู สุดของ
ผู้มีส่วนได้ เสียของกิจการ ดังนันจึงเป็ นไปได้ ยากที!จะระบุทุกๆกิจกรรมที!เป็ นความรับผิดชอบของฝ่ าย
บริหารได้ อย่างไรก็ตามความรับผิ ดชอบของฝ่ ายบริหารเกี!ยวข้ องกับการชีนําและกําหนดทิศทางของ
กิจการ ทังนีรวมถึงการตัดสินใจที!สาํ คัญๆเกี!ยวกับการจัดหา การใช้ และการควบคุมทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรที!ไม่มีตัวตนของกิจการ
๒๙๑.๑๔๔ การที!จะระบุว่ากิจกรรมใดเป็ นหน้ าที!ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหารหรือไม่ขึนอยู่กับสถานการณ์และ
ต้ องใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา ตัวอย่างของกิจกรรมที!โดยปกติจะถือเป็ นหน้ าที!ความรับผิดชอบของ
ฝ่ ายบริหารมีดังนี
• การกําหนดนโยบายและทิศทางเชิงกลยุทธ์
• การชีนําและการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
• การอนุมัติรายการต่างๆ
• การตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะใดของสํานักงานหรือบุคคลที!สาม และ
• การรับผิดชอบในการออกแบบการนําไปใช้ และดํารงไว้ ซ!งึ การควบคุมภายใน
๒๙๑.๑๔๕ กิจกรรมที!เป็ นงานประจําวันหรืองานบริหารทั!วไป หรือเกี!ยวกับเรื!องที!ไม่ สาํ คัญ โดยทั!วไปจะไม่ ถือว่ า
เป็ นความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร ตัวอย่างเช่ น การบันทึกรายการที!ไม่สาํ คัญที!ได้ รับการอนุมัติจาก
ฝ่ ายบริหารแล้ ว หรือการติดตามให้ มีการยื!นภาษีให้ ทนั เวลาและการแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบถึงวันที!ดังกล่าว
ไม่ ถือเป็ นความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร นอกจากนีการให้ คําแนะนําหรือข้ อเสนอแนะเพื!อช่ วยฝ่ าย
บริหารในการลดความรับผิดชอบของตนไม่ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร
๒๑๙.๑๔๖ ในการรั บผิดชอบงานบริ หารให้ กับลูกค้ างานที!ให้ ความเชื! อมั!นอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่ อ
ความเป็ นอิสระหากการรั บ ผิ ด ชอบงานบริ ห ารเป็ นส่วนหนึ! ง ของงานที!ใ ห้ ค วามเชื! อ มั!น ที!สาํ นั ก งาน
ให้ บริการกับลูกค้ า ปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดขึนอาจมีนัยสําคัญจนไม่ มีมาตรการป้ องกันใดที!จะลด
ผลกระทบให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนันในการให้ บริ การงานที!ให้ ความเชื! อมั!นแก่ ลูกค้ างานที!ให้
ความเชื!อมั!น สํานักงานไม่ ควรรับทํางานในหน้ าที!ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหารให้ กับลูกค้ า หาก
สํานักงานรับทํางานในหน้ าที!ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร สํานักงานต้ องมั!นใจว่าความรับผิดชอบ
นันไม่เกี!ยวข้ องกับเรื!องที!สาํ นักงานต้ องให้ ความเชื!อมั!นและข้ อมูลของเรื!องที!ต้องให้ ความเชื!อมั!น
๒๙๑.๑๔๗ เพื!อหลีกเลี!ยงความเสี!ยงจากการรับผิดชอบในฐานะฝ่ ายบริหาร เมื!อสํานักงานให้ บริการงานที!ไม่ใช่ งาน
ที!ให้ ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้ างานสอบบัญชี สํานักงานควรมั!นใจว่ามีสมาชิกของฝ่ ายบริหารอย่างน้ อยหนึ!ง
ท่านรับผิดชอบในการใช้ ดุลยพินิจและการตัดสินใจที!สาํ คัญซึ!งเป็ นความรับผิดชอบอันเหมาะสมของ
ฝ่ ายบริ หาร รวมถึง การประเมินผลงานจากการให้ บริ การ และรั บผิด ชอบในการให้ ดําเนิ นการตาม
ผลงานของงานบริ การแนวทางเหล่ านี จะลดความเสี!ยงของสํานั กงานจากการใช้ ดุ ลยพิ นิจ หรื อการ
ตัดสินใจที!สาํ คัญแทนผู้บริหารโดยไม่ ตังใจ ความเสี!ยงจะสามารถลดลงได้ อีกหากสํานักงานให้ โอกาส
ลูกค้ าในการใช้ ดุลยพินิจหรือตัดสินใจโดยตังอยู่บนวัตถุประสงค์และการวิเคราะห์อย่างโปร่งใส และการ
นําเสนอประเด็นปัญหา

ส่วนที! ๔/๑๐๒

ข้อควรพิจารณาอื!น
๒๙๑.๑๔๘ ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระอาจเกิดขึนเมื!อสํานักงานให้ บริการงานที!ไม่ใช่งานให้ ความเชื!อมั!น
ที!เกี!ยวข้ องกับข้ อมูลของเรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!นของงานให้ ความเชื!อมั!น ในกรณีดังกล่าว จะต้ องประเมิน
ความมีนัยสําคัญของการมีส่วนร่วมของสํานักงานในข้ อมูลของเรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!น และต้ องพิจารณา
ว่ าปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการสอบทานผลงานตนเองซึ!งอยู่ในระดับที!ไม่ สามารถยอมรับได้ จะ
สามารถลดลงมาสู่ระดับที!ยอมรับได้ โดยการใช้ มาตรการป้ องกันที!เหมาะสมหรือไม่
๒๙๑.๑๔๙ ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการสอบทานผลงานตนเองอาจเกิดขึนเมื!อสํานักงานเข้ าไปเกี!ยวข้ องในการ
จัดทําข้ อมู ลเรื! องใดเรื!องหนึ!งซึ!งในเวลาต่ อมากลายเป็ นข้ อมู ลของเรื! องที!ให้ ความเชื!อมั!นของงานให้
ความเชื!อมั!น ตัวอย่ างเช่ น ปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการสอบทานผลงานตนเองอาจเกิดขึนเมื!อ
สํานักงานเป็ นผู้พัฒนาและจัดทําประมาณการข้ อมูลทางการเงิน และต่ อมาได้ ให้ บริการงานให้ ความ
เชื!อมั!นต่อข้ อมูลนี ดังนัน สํานักงานต้ องประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุ ปสรรคที!เกิดจากการ
สอบทานผลงานตนเองที!อาจเกิดขึนจากการให้ บริการดังกล่ าว และใช้ มาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นเพื!อ
ขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคนันให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
๒๙๑.๑๕๐ ในกรณีท!สี าํ นักงานปฏิบัติงานประเมินมูลค่าซึ!งเป็ นส่วนหนึ!งของข้ อมูลของเรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!นของ
งานให้ ความเชื!อมั!น สํานักงานต้ องประเมินความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการสอบ
ทานผลงานตนเอง และใช้ มาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคนันให้ อยู่ใน
ระดับที! ยอมรับได้
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – คิดตามสัดส่วนของงาน
๒๙๑.๑๕๑ เมื!อค่าธรรมเนียมวิชาชีพโดยรวมที!ได้ รับจากลูกค้ างานตรวจสอบงบการเงินรายใดรายหนึ!ง เป็ นสัดส่วนที!
สูงเมื!อเทียบกับค่าธรรมเนียมทังหมดของงานของสํานักงานที!แสดงความเห็นในการตรวจสอบ การพึ!งพิง
ลู ก ค้ ารายดั ง กล่ าวและความวิ ต กกั ง วลที! จ ะสู ญ เสี ยลู ก ค้ า ทําให้ เกิ ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคที! เ กิ ด จาก
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความคุ้นเคยสนิทสนม ความมีสาระสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคขึนกับปั จจัย
ต่างๆ เช่น
• โครงสร้ างการดําเนินงานของสํานักงาน
• สํานักงานจัดตังมาอย่างยาวนานหรือเพิ!งจัดตัง และ
• ความมีนัยสําคัญของลูกค้ าทังในเชิงคุณภาพและ/หรือเชิงปริมาณต่อสํานักงาน
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคและใช้ มาตรการ
ป้ องกันที!จาํ เป็ นเพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคผลกระทบให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่ างของ
มาตรการป้ องกันได้ แก่
• การลดความพึ!งพิงต่อลูกค้ ารายนัน
• การสอบทานการควบคุมคุณภาพโดยบุคคลภายนอก หรือ
• การปรึ กษาบุ คคลที!สาม เช่ น องค์กรกํากับดู แลวิชาชี พ หรื อผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี อ! ืน
เกี!ยวกับการใช้ ดุลยพินิจในการตรวจสอบที!สาํ คัญ
๒๙๑.๑๕๒ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที! เ กิ ด จากผลประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ ความคุ้ นเคยสนิ ท สนมเกิ ด ขึ นได้ เมื! อ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ได้ รับจากลูกค้ างานที!ให้ ความเชื!อมั!นรายใดรายหนึ!งเป็ นสัดส่วนสูงเมื!อเทียบกับ
รายได้ จ ากลู ก ค้ า ทังหมดของหุ้ นส่ว นรายใดรายหนึ! ง ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต้ อ งประเมิ น ความมี
ส่วนที! ๔/๑๐๓

นัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระและใช้ มาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นเพื!อขจัดหรือลด
ผลกระทบให้ อยู่ ใ นระดั บที!ยอมรั บได้ ตัว อย่ างของมาตรการป้ องกัน ได้ แก่ การจัดให้ มีผ้ ู ประกอบ
วิชาชีพบัญชีอกี ท่านที!ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ ความเชื!อมั!นสอบทานงานนันๆ หรือให้
คําปรึกษาเมื!อจําเป็ น
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – การค้างชําระ
๒๙๑.๑๕๓ ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกิดขึน ถ้ าค่าธรรมเนียมวิชาชีพจากลูกค้ างานให้
ความเชื!อมั!นค้ างชําระเป็ นเวลานาน โดยเฉพาะถ้ าค่าธรรมเนียมส่วนที!มีนัยสําคัญยังไม่ได้ ชาํ ระก่อนออก
รายงานให้ ความเชื!อมั!นสําหรับงวดต่อไป โดยทั!วไปสํานักงานคาดหวังว่าลูกค้ าต้ องชําระค่าธรรมเนียม
วิชาชี พ ก่ อนออกรายงานดั งกล่ าว ถ้ าค่ าธรรมเนียมยังคงค้ างชําระภายหลังจากออกรายงานแล้ ว ผู้
ประกอบวิช าชี พ บั ญชี ต้อ งประเมิ น ความมี อ ยู่ แ ละความมี นั ยสําคั ญของปั ญหาและอุป สรรคและใช้
มาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นเพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของ
มาตรการป้ องกันหนึ!งคือการให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอีกรายซึ!งไม่ได้ มีส่วนในงานให้ ความเชื!อมั!นเป็ น
ผู้ให้ คาํ แนะนําหรือสอบทานงาน สํานักงานต้ องพิจารณาว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ค้างชําระถือเป็ นเงิน
ให้ ก้ ู ยืมแก่ ลูกค้ าหรื อไม่ และยังคงเหมาะสมหรื อ ไม่ ท!ีสาํ นักงานจะรั บงานให้ ความเชื! อมั!นต่ อไป ถ้ า
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ค้างชําระมีนัยสําคัญ
ค่าธรรมเนียมที!ขึ"นอยู่กบั ผลงาน
๒๙๑.๑๕๔ ค่ าธรรมเนียมที!ขึนอยู่ กับผลงานคือค่ าธรรมเนียมวิชาชี พที!คํานวณตามหลักเกณฑ์ท!ีกาํ หนดล่ วงหน้ า
โดยสัมพั นธ์กับผลลัพธ์ของรายการหรื อผลของบริการที!สาํ นักงานให้ ตามวัตถุ ประสงค์ของหมวดนี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!กาํ หนดโดยศาลหรือหน่วยงานกํากับดูแลอื!นของรัฐไม่ถือว่าเป็ นค่าธรรมเนียมที!
ขึนอยู่กบั ผลงาน
๒๙๑.๑๕๕ ค่ าธรรมเนียมวิชาชีพที!ขึนอยู่กับผลของงานที!สาํ นักงานเรียกเก็บทางตรงหรือทางอ้ อม เช่ น การผ่ าน
ตัวกลางในการรับงานให้ ความเชื!อมั!นทําให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ซึ!งมี
นัยสําคัญจนไม่มีมาตรการป้ องกันใดสามารถลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนัน
สํานักงานต้ องไม่กาํ หนดค่าธรรมเนียมในลักษณะดังกล่าว
๒๙๑.๑๕๖ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ขึนอยู่กบั ผลงานที!สาํ นักงานเรียกเก็บทางตรงหรือทางอ้ อม เช่ น ผ่านตัวกลางในการ
รับงานที!ไม่ใช่ งานให้ ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น อาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคที!เกิด
จากผลประโยชน์ส่วนตนได้ ถ้ าผลของงานที!ไม่ ใช่ งานให้ ความเชื!อมั!นและจํานวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ขึนอยู่ กับการใช้ ดุลยพินิจที!เกี!ยวข้ องกับเรื!องที!มีสาระสําคัญต่ อข้ อมู ลของงานให้ ความเชื! อมั!น ก็จะไม่ มี
มาตรการป้ องกันใดสามารถลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนัน สํานักงานต้ องไม่
ยอมรับการกําหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าว
๒๙๑.๑๕๗ สําหรับค่ าธรรมเนียมที!ขึนอยู่กับผลงานในลักษณะอื!นๆ ที!เรียกเก็บโดยสํานักงานเพื!องานที!ไม่ ใช่ งานให้
ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น ความมีอยู่และความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคขึนกับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น
• ช่วงของจํานวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!เป็ นไปได้
• มีผ้ ูมีอาํ นาจรับผิดชอบพิจารณาผลของเรื!องที!เกี!ยวกับค่าธรรมเนียมที!ขึนอยู่กบั ผลงานหรือไม่
• ลักษณะของงานบริการ และ
ส่วนที! ๔/๑๐๔

•

ผลกระทบของเหตุการณ์หรือข้ อมูลของงานให้ ความเชื!อมั!น

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ และใช้
มาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นเพื!อขจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของ
มาตรการป้ องกันได้ แก่
• การมีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ!นื สอบทานงานให้ ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้ องหรือให้ คาํ แนะนําอื!นที!
จําเป็ น หรือ
• การมีผ้ ู ประกอบวิชาชีพบัญชี อ! ืนซึ!งไม่ ได้ เป็ นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบั ติงานให้ ความเชื! อมั!น
ปฏิบัติงานที!ไม่ใช่งานให้ ความเชื!อมั!น
ของขวัญหรือการรับรอง
๒๙๑.๑๕๘ การรับของขวัญหรือการรับรองจากลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น อาจก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคที!เกิด
จากผลประโยชน์ส่วนตน ถ้ าสํานักงานหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นรับของขวัญ
หรือการรับรอง ปัญหาและอุปสรรคอาจมีนัยสําคัญจนไม่มีมาตรการป้ องกันใดสามารถลดให้ อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ ดังนัน สํานักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบตั งิ านให้ ความเชื!อมั!นต้ องไม่รับของขวัญหรือ
การรับรองดังกล่าว เว้ นแต่ของขวัญหรือการรับรองนันมีมูลค่าเล็กน้ อย
คดีความฟ้ องร้องหรือการถูกข่มขู่ในคดีความฟ้ องร้อง
๒๙๑.๑๕๙ เมื!อมีคดีความเกิดขึนหรืออาจจะมีคดีความระหว่ างสํานักงานหรื อสมาชิ กกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความ
เชื!อมั!นกับลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น ปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนและการข่มขู่จะ
เกิดขึน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของลูกค้ าและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความเชื!อมั!นจะต้ องเป็ น
ลักษณะตรงไปตรงมาและต้ องมีการเปิ ดเผยอย่ างครบถ้ วนในทุกด้ านของการดําเนินธุรกิจของลูกค้ า
เมื!อสํานักงานและผู้บริหารของลูกค้ าอยู่ในฐานะตรงข้ ามกันจากการมีคดีความฟ้ องร้ องก็จะกระทบต่อ
ความเต็ม ใจของผู้ บริ ห ารที! จ ะเปิ ดเผยข้ อ มู ล ให้ ครบถ้ ว น ทํา ให้ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที! เ กิ ด จาก
ผลประโยชน์ส่วนตนและการข่มขู่เกิดขึน ความมีนัยสําคัญของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึนกับปั จจัย
ต่างๆ เช่น
• สาระสําคัญของคดีความฟ้ องร้ อง และ
• คดีความฟ้ องร้ องเกี!ยวข้ องกับการรับงานให้ ความเชื!อมั!นครังก่อนหรือไม่
ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีต้ อ งประเมิน ความมีนัย สํา คัญ ของปั ญหาและอุปสรรคและใช้
มาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นเพื! อ ขจัด หรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ ในระดับ ที!ยอมรับได้ ตัว อย่ าง
ของมาตรการป้ องกันได้ แก่
• การย้ ายสมาชิก ในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิบัติง านให้ ค วามเชื! อ มั! น ถ้ าคดีค วามฟ้ องร้ อ งเกี!ยวข้ อ งกับ
สมาชิกนัน
• การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ!นื สอบทานงาน
ถ้ ามาตรการป้ องกันดัง กล่ าวไม่ ลดปั ญ หาและอุป สรรคให้ อยู่ ในระดั บที!ยอมรั บ ได้ การ
ดําเนินการที!เหมาะสมเพียงอย่างเดียวคือถอนตัวหรือไม่รับงานให้ ความเชื!อมั!น

ส่วนที! ๔/๑๐๕

การตีความ ๒๐๐๕-๐๑
การประยุกต์ใช้หมวด ๒๙๑ กับงานให้ความเชือ! มัน! ซึง! ไม่ใช่งานตรวจสอบงบการเงิน
การตีความนีกําหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ ข้อบังคับด้ านความเป็ นอิสระที!อยู่ในหมวด ๒๙๑ กับงานให้ ความเชื!อมั!น
ซึ!งไม่ใช่งานตรวจสอบงบการเงิน
การตีความนีเน้ นประเด็นการประยุกต์ใช้ เฉพาะงานให้ ความเชื!อมั!นซึ!งไม่ใช่ งานตรวจสอบงบการเงิน มีเรื!องอื!น ๆ ที!
กําหนดในหมวด ๒๙๑ ซึ!งเกี!ยวข้ องกับการพิจารณาข้ อบังคับด้ านความเป็ นอิสระสําหรับงานให้ ความเชื!อมั!นทังหมด
ตั วอย่ างเช่ น ย่ อ หน้ า ๒๙๑.๓ ระบุ ว่าจะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ว่ า มี ปั ญหาและอุ ป สรรคใด ๆ ต่ อ ความเป็ นอิสระที!
สํานักงานมีเหตุให้ เชื!อว่าเกิดขึนจากส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสํานักงานเครือข่าย นอกจากนี เมื!อกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานที!ให้ บริการงานที!ให้ ความเชื! อมั!นมีเหตุท!ีจะเชื!อได้ ว่ากิจการที!เกี!ยวข้ องกันแห่ งหนึ!งของลูกค้ างานที!ให้
ความเชื!อมั!นมีความเกี!ยวข้ องกับการประเมินความเป็ นอิสระจากลูกค้ าดังกล่าว กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ บริการงานที!ให้
ความเชื!อมั!นจะต้ องพิจารณากิจการที!เกี!ยวข้ องกันนันในการประเมินผลกระทบต่อความเป็ นอิสระและการหามาตรการ
ป้ องกันที!เหมาะสมมาใช้ เรื!องเหล่านีไม่ได้ กล่าวถึงในการตีความนี
สําหรับงานให้ ความเชื!อมั!น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ีให้ บริการทางวิชาชีพจะรายงานข้ อสรุปโดยมีวัตถุประสงค์เพื!อ
เพิ!มระดับความเชื!อมั!นของผู้ประสงค์จะใช้ งานนอกเหนือจากฝ่ ายที!รับผิดชอบ เกี!ยวกับผลจากการประเมินหรือการวัด
เรื!องดังกล่าวเมื!อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
งานให้ความเชือ! มัน! ทีเ! กีย! วกับคํารับรอง
ในงานให้ ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้ องกับคํารับรอง ผู้รับผิดชอบมีหน้ าที!ในการประเมิน หรือวัดมูลค่าในเรื!องที!ให้ ความ
เชื!อมั!น โดยจัดเตรียมข้ อมูลของเรื!องดังกล่าวให้ อยู่ในรูปแบบคํารับรอง พร้ อมสําหรับบุคคลที!ประสงค์จะใช้ งาน
ในงานให้ ความเชื! อ มั!นที!เกี!ยวข้ องกับ คํารั บรอง ฝ่ ายที!รั บผิ ดชอบต้ องมีความเป็ นอิสระ โดยบุ คคลดั งกล่ าวเป็ น
ผู้รับผิดชอบข้ อมูลเรื!องดังกล่าวและอาจเป็ นผู้รับผิดชอบเรื!องดังกล่าวด้ วย
ในงานให้ ความเชื! อมั! นที!เ กี!ยวข้ องกับคํารั บ รองซึ!งฝ่ ายที!รับ ผิดชอบเป็ นผู้ รับผิ ดชอบข้ อ มู ลเรื! องดังกล่ าวแต่ ไ ม่ ไ ด้
รับผิดชอบเรื!องดังกล่าว ฝ่ ายที!รับผิดชอบต้ องมีความเป็ นอิสระ นอกจากนี จะต้ องมีการประเมินปัญหาและอุปสรรค
ใด ๆ ที!เกิดจากส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ ความเชื!อมั!น สํานักงาน สํานักงาน
เครือข่าย และฝ่ ายที!รับผิดชอบต่อเรื!องดังกล่าว
การรับงานให้ความเชือ! มัน! ทีเ! ป็ นการรายงานโดยตรง
ในการรับงานให้ ความเชื!อมั!นที!เป็ นการรายงานโดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพต้ องดําเนินการ
ประเมินหรือวัดมูลค่ าเรื!องดังกล่ าวได้ โดยตรง หรื อได้ รับคํารับรองจากฝ่ ายที!รับผิดชอบ ซึ!งได้ มีการประเมินหรือวัด
มูลค่า แต่ไม่ได้ เสนอต่อบุคคลที!ประสงค์จะใช้ ผลงานที!ให้ ความเชื!อมั!น ข้ อมูลเรื!องดังกล่าวจะถูกนําเสนอแก่บุคคลที!
ประสงค์จะใช้ ผลงานในรายงานที!ให้ ความเชื!อมั!นนัน
ในการรับงานให้ ความเชื!อมั!นที!เป็ นการรายงานโดยตรง ฝ่ ายที!รับผิดชอบต่อเรื!องดังกล่าวต้ องมีความเป็ นอิสระ

ส่วนที! ๔/๑๐๖

ผูม้ ีสว่ นรับผิดชอบหลายฝ่ าย
ทังงานให้ ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้ องกับคํารับรอง และการรั บงานให้ ความเชื! อมั!นที!เป็ นการรายงานโดยตรง อาจมี
ผู้รับผิดชอบหลายฝ่ าย ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบวิชาชีพที!ปฏิบัติงานเกี!ยวข้ องกับสาธารณะอาจถูกขอให้ จัดทําคํารับรอง
ต่อค่าสถิติจาํ นวนพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ท!เี ป็ นของสํานักพิมพ์อิสระ การให้ บริการงานอาจเป็ นงานให้ ความเชื!อมั!นที!
เกี!ยวข้ องกับคํารับรองซึ!งหนังสือพิมพ์แต่ ละฉบับวัดมูลค่ าจํานวนพิมพ์เองและแสดงค่ าสถิติในแบบการยืนยันต่ อผู้
ประสงค์จะใช้ งานนัน ในอีกทางหนึ!ง การให้ บริการงานอาจเป็ นงานให้ ความเชื!อมั!นที!เป็ นการรายงานโดยตรง ซึ!งไม่มี
การให้ คาํ รับรองและอาจมีหรือไม่มีคาํ รับรองจากหนังสือพิมพ์
ในการรับงานเช่ นนัน เมื!อจะพิจารณาว่ าจําเป็ นต้ องใช้ ข้ อกําหนดในหมวด ๒๙๑ กับแต่ ละฝ่ ายที!รับผิดชอบหรือไม่
สํานักงานจะต้ องคํานึงว่ าส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์ระหว่ างสํานักงาน หรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ ความ
เชื!อมั!น กับฝ่ ายที!ต้องรับผิดชอบนัน ๆ จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระที!มีสาระสําคัญในเรื!องที!เกี!ยวกับ
ข้ อมูลของเรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!นหรือไม่ ปัจจัยที!ต้องคํานึงมีดังนี
(ก) ความมีสาระสําคัญของข้ อมูลของเรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!น (หรือเรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!น) ที!แต่ละฝ่ ายที!รับผิดชอบ
ต้ องรับผิดชอบ และ
(ข) ระดับของส่วนได้ เสียต่อสาธารณะที!เกี!ยวข้ องกับงานที!ให้ ความเชื!อมั!น
ถ้ าสํานักงานเห็นว่ าผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระที!เกิดขึนจากการมีความสัมพั นธ์กับฝ่ ายที!รับผิดชอบนัน ๆ ไม่ มี
สาระสําคัญ ก็อาจจะไม่จาํ เป็ นต้ องใช้ ข้อกําหนดในหมวดนีทุกข้ อกับฝ่ ายที!รับผิดชอบ
ตัวอย่าง
ตัวอย่ างต่ อไปนีแสดงการประยุกต์ใช้ หมวด ๒๙๑ โดยสมมุติว่าลูกค้ าไม่ ได้ เป็ นลูกค้ างานสอบบัญชีงบการเงินของ
สํานักงาน หรือของสํานักงานเครือข่าย
สํานักงานแห่ งหนึ!งรับงานให้ ความเชื!อมั!นต่อปริมาณสํารองนํามันที!พิสจู น์แล้ วของบริษัทต่าง ๆ ที!เป็ นอิสระ ๑๐ แห่ ง
แต่ละบริษัทดําเนินการสํารวจทางภูมิศาสตร์และวิศวกรรมเพื!อประเมินปริมาณสํารอง (เรื!องที!ให้ ความเชื!อมั!น) มีการ
กําหนดเกณฑ์ เพื! อประเมินว่ าเมื!อไรที!ปริมาณสํารองอาจพิ จารณาว่ าเป็ นปริ มาณสํารองที!พิสูจน์แล้ วซึ!งผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท!ใี ห้ บริการทางวิชาชีพจะพิจารณาว่าเป็ นเกณฑ์ท!เี หมาะสมสําหรับการให้ บริการ ปริมาณสํารองที!พิสจู น์
แล้ วสําหรับบริษัทแต่ละแห่ ง ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๐xx เป็ นดังนี

ส่วนที! ๔/๑๐๗

ปริมาณสํารองนํ"ามันที!พิสูจน์แล้ว
(พันบาเรล)
บริษัท ๑

๕,๒๐๐

บริษัท ๒

๗๒๕

บริษัท ๓

๓,๒๖๐

บริษัท ๔

๑๕,๐๐๐

บริษัท ๕

๖,๗๐๐

บริษัท ๖

๓๙,๑๒๖

บริษัท ๗

๓๔๕

บริษัท ๘

๑๗๕

บริษัท ๙

๒๔,๑๓๕

บริษัท ๑๐

๙,๖๓๕

รวม

๑๐๔,๓๐๑

การให้ บริการอาจดําเนินการได้ ในหลายรูปแบบ
งานบริการที!ให้ คาํ รับรอง
A๑ บริษัทแต่ละแห่ งวัดปริมาณสํารองและให้ คาํ รับรองต่อสํานักงานและผู้ประสงค์จะใช้ ข้อมูล
A๒ กิจการแห่ งหนึ!งซึ!งไม่ ใช่ บริษัทเหล่ านีเป็ นผู้วัดปริมาณสํารองและให้ คาํ รับรองต่อสํา นักงานและผู้ประสงค์จะใช้
ข้ อมูล
งานบริการที!เป็ นการรายงานโดยตรง
D๑ บริษัทแต่ละแห่ งวัดปริมาณสํารองและให้ คาํ รับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสํานักงานว่าวัดปริมาณสํารองตาม
เกณฑ์ท!กี าํ หนดไว้ สาํ หรับการวัดปริมาณสํารองที!พิสจู น์แล้ ว คํารับรองดังกล่าวไม่ได้ มไี ว้ สาํ หรับผู้ประสงค์จะใช้ ข้อมูล
D๒ สํานักงานวัดปริมาณสํารองของบริษัทบางแห่ งโดยตรง
การประยุกต์ใช้ แนวทาง
A๑ บริษัทแต่ละแห่ งวัดปริมาณสํารองและให้ คาํ รับรองต่อสํานักงานและผู้ประสงค์จะใช้ ข้อมูล
มีผ้ ู รั บ ผิ ดชอบหลายฝ่ ายในการให้ บ ริ ก ารนี (บริ ษัท ๑ – ๑๐) เมื! อ จะประเมิ น ว่ าจําเป็ นหรื อ ไม่ ท!ีจ ะประยุ ก ต์ ใ ช้
ข้ อกําหนดเรื!องความเป็ นอิสระต่อบริษัททุกแห่ ง สํานักงานอาจต้ องคํานึงว่าส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์กับบริษัทใด
บริษัทหนึ!งจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระซึ!งไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ โดยมีปัจจัยดังนี
ส่วนที! ๔/๑๐๘

• ความมีสาระสําคัญของปริมาณสํารองที!พิสจู น์แล้ วต่อปริมาณสํารองทังหมดที!รายงาน และ
• ระดับของส่วนได้ เสียต่อสาธารณะที!เกี!ยวข้ องกับงานที!ให้ บริการ (ย่อหน้ า ๒๙๑.๒๘)
ตัวอย่างเช่ น บริษัท ๘ มีปริมาณสํารองที!พิสจู น์แล้ ว ๐.๑๗% ของปริมาณสํารองรวม ดังนันความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท ๘ จะก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคน้ อยกว่าความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันกับบริษัท ๖
ซึ!งมีประมาณ ๓๗.๕% ของปริมาณสํารองรวม
เมื!อได้ ประเมินการประยุกต์ใช้ ข้อบังคับด้ านความเป็ นอิสระกับบริษัทเหล่านันแล้ ว สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความ
เชื!อมั!นและสํานักงานต้ องมีความเป็ นอิสระจากผู้ท!รี ับผิดชอบซึ!งเป็ นลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น (ย่อหน้ า ๒๙๑.๒๘)
A๒ กิจการแห่ งหนึ!งซึ!งไม่ ใช่ บริษัทเหล่ านีเป็ นผู้วัดปริมาณสํารองและให้ คาํ รับรองต่อสํานักงานและผู้ประสงค์จะใช้
ข้ อมูล
สํานักงานต้ องมีความเป็ นอิสระจากกิจการซึ!งเป็ นผู้วัดปริมาณสํารองและให้ คาํ รับรองต่อสํานักงานและผู้ประสงค์จะใช้
ข้ อมูล (ย่อหน้ า ๒๙๑.๑๙) กิจการแห่ งนันไม่ได้ เป็ นผู้รับผิดชอบต่อเรื!องดังกล่าวและดังนันสํานักงานจะต้ องประเมิน
ว่ามีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที!จะเกิดจากส่วนได้ เสีย/ความสัมพันธ์กับผู้ท!รี ับผิดชอบต่อเรื!องดังกล่าวซึ!งสํานักงานมี
เหตุจะเชื!อว่าจะเกิดขึนได้ (ย่อหน้ า ๒๙๑.๑๙) ในการให้ บริการนี มีผ้ ูมีส่วนรับผิดชอบหลายฝ่ าย (บริษัท ๑ – ๑๐)
ตามที!ได้ กล่าวในตัวอย่าง A๑ ข้ างต้ น สํานักงานอาจต้ องคํานึงว่าส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์กับบริษัทใดบริษัทหนึ!ง
จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระซึ!งไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
D๑ บริษัทแต่ละแห่ งวัดปริมาณสํารองและให้ คาํ รับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสํานักงานว่าวัดปริมาณสํารองตาม
เกณฑ์ท!กี าํ หนดไว้ สาํ หรับการวัดปริมาณสํารองที!พิสจู น์แล้ ว คํารับรองดังกล่าวไม่ได้ มไี ว้ สาํ หรับผู้ประสงค์จะใช้ ข้อมูล
มีผ้ ู รั บ ผิ ดชอบหลายฝ่ ายในการให้ บ ริ ก ารนี (บริ ษัท ๑ – ๑๐) เมื! อ จะประเมิ น ว่ าจําเป็ นหรื อ ไม่ ท!ีจ ะประยุ ก ต์ ใ ช้
ข้ อกําหนดเรื!องความเป็ นอิสระต่อบริษัททุกแห่ ง สํานักงานอาจต้ องคํานึงว่าส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์กับบริษัทใด
บริษัทหนึ!งจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระซึ!งไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ โดยมีปัจจัยดังนี
• ความมีสาระสําคัญของปริมาณสํารองที!พิสจู น์แล้ วต่อปริมาณสํารองทังหมดที!รายงาน และ
• ระดับของส่วนได้ เสียต่อสาธารณะที!เกี!ยวข้ องกับงานที!ให้ บริการ (ย่อหน้ า ๒๙๑.๒๘)
ตัวอย่างเช่ น บริษัท ๘ มีปริมาณสํารองที!พิสจู น์แล้ ว ๐.๑๗% ของปริมาณสํารองรวม ดังนันความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท ๘ จะก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคน้ อยกว่าความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันกับบริษัท ๖
ซึ!งมีประมาณ ๓๗.๕% ของปริมาณสํารองรวม
เมื!อได้ ประเมินการประยุกต์ใช้ ข้อบังคับด้ านความเป็ นอิสระกับบริษัทเหล่านันแล้ ว สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ ความ
เชื!อมั!นและสํานักงานต้ องมีความเป็ นอิสระจากผู้ท!รี ับผิดชอบซึ!งเป็ นลูกค้ างานให้ ความเชื!อมั!น (ย่อหน้ า ๒๙๑.๒๘)
D๒ สํานักงานวัดปริมาณสํารองของบริษัทบางแห่ งโดยตรง
การประยุกต์ใช้ เป็ นเช่นเดียวกับตัวอย่าง D๑

ส่วนที! ๔/๑๐๙

ส่วน ค. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด

๓๐๐
๓๑๐
๓๒๐
๓๓๐
๓๔๐
๓๕๐

บทนํา
ความขัดแย้ งที!อาจเกิดขึ"น
การจัดทํารายงานข้ อมูลสารสนเทศ
การปฏิบัติงานด้ วยความรู้และความชํานาญ
ส่วนได้ เสียทางการเงิน
การชักจูงด้ วยผลประโยชน์

หมวด !""
คํานํา
๓๐๐.๑

จรรยาบรรณในส่วนนี" จะอธิบายให้ เห็นถึงการนํากรอบแนวความคิดในประมวลจรรยาบรรณสําหรับ
ผู้ ประกอบวิ ชาชี พบัญชี ในส่วนที! ๑(Part A) มาประยุ กต์ใช้ กับผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ในองค์ก ร
ในส่วนนี"ไม่ได้ อธิบายถึงเหตุการณ์ท"งั หมด ซึ!งเป็ น หรืออาจจะเป็ นสาเหตุให้ เป็ นประเด็นปั ญหา และทํา
ให้ เกิดการฝ่ าฝื นประมวลจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานตามหลักการพื"นฐานของผู้ประกอบวิชาชี พ
บัญชี ในองค์กรธุรกิจผู้ทาํ บัญชี ในธุรกิจควรจะต้ องตระหนักถึงเหตุการณ์และความสัมพันธ์ดังกล่ าว
ข้ างต้ น

๓๐๐.๒

นักลงทุน ผู้ให้ ก้ ูยืม นายจ้ าง และในภาคธุรกิจอื!นๆรวมทั"งหน่วยงานของรัฐและธุรกิจมหาชนบุคคลที!
กล่าวมาข้ างต้ น อาจจะใช้ ผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กรธุรกิจ ผู้ ป ร ะ ก อ บ
วิชาชีพบัญชีในองค์กรธุรกิจอาจจะต้ องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหรือร่ วมกันรับผิดชอบในการจัดทํา
และรายงานทางการเงินและข้ อมูลด้ านอื!นๆ ซึ!งทั"งองค์กรที!ว่าจ้ าง และบุคคลที!สามที!อาจจะให้ ความ
เชื!อถือในเรื!องดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังคงต้ องรับผิดชอบต่อผลการจัดการทางการเงินให้ มี
ประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการให้ คาํ แนะนําในเรื!องอื!นๆ ที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจด้ วย

๓๐๐.๓

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ อาจจะเป็ นพนักงานที!รับเงินเดือน หุ้นส่วน กรรมการ (ไม่ว่า
จะเป็ นผู้ บริ หารหรื อ ไม่ กต็ าม) ผู้จัดการที!เป็ นเจ้ าของกิจการ อาสาสมัครที!ทาํ งานอยู่ ในองค์กร หรื อ
บุคคลที!ทาํ งานให้ กับองค์กรเดียวหรือหลายองค์กรทั"งนี"รูปแบบความสัมพันธ์ท!มี ีอยู่กับองค์กรผู้ว่าจ้ าง
จะต้ องไม่ ขัดต่ อข้ อกําหนดของกฎหมายและหลักจริยธรรมของผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ในหน่ วยงาน
ธุรกิจนั"นๆ

๓๐๐.๔

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีหน้ าที!รับผิดชอบในฐานะพนักงานบัญชีขององค์กรธุรกิจ ซึ!งต้ องปฏิบัติหน้ าที!
ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อข้ อกฎหมายขององค์กรธุรกิจ ซึ!งประมวลจรรยาบรรณนี" จะไม่ขัดแย้ งต่อ
หน้ าที!ความรับผิดชอบดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์บางอย่างอาจจะทําให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องเผชิญกับอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการขั"นพื"นฐานได้

๓๐๐.๕

ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บั ญชี อาจได้ รั บ ตํา แหน่ ง ผู้ อ าวุ โ สในองค์ ก รธุร กิจ ซึ! ง ตําแหน่ ง ดั ง กล่ า วอาจเกิ ด
ผลกระทบต่ อ กิจกรรมและทัศนคติ ในการปฏิบัติ งาน ดัง นั"น องค์ กรธุรกิจทั"ง หลายจึง ควรเน้ น ด้ าน
จริยธรรมของผู้บริหารในระดับสูงเป็ นสําคัญ

๓๐๐.๖

ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ต้ องไม่ กระทําการใดๆไม่ ว่าจะเป็ นการมีส่วนร่ วมในธุรกิจ การปฏิบัติหน้ าที!
หรือกิจกรรมอื!นๆ ที!ขัดต่อหลักการพื"นฐาน และส่งผลกระทบต่อชื!อเสียงและการดําเนินการขององค์กร
ธุรกิจที!ตนสังกัด

๓๐๐.๗

การปฏิบัติตามหลักการพื"นฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์บางอย่างรวมถึงความสัมพันธ์อัน เกิด
จากสถานการณ์ต่างๆ ซึ!งอาจจัดประเภทได้ ดังนี"
(ก) การมีส่วนได้ เสียกับลูกค้ า
(ข) การตรวจสอบหรือสอบทานงานที!ตนเองมีส่วนร่วม
(ค) การเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนลูกค้ า
ส่วนที! ๔/๑๑๑

(ง) ความคุ้นเคยกับลูกค้ า
(จ) การถูกข่มขู่จากลูกค้ า
ปัญหาและอุปสรรคข้ างต้ นได้ กล่าวไว้ แล้ วในส่วนที! ๑ (Part A)
๓๐๐.๘

ตัวอย่างของสถานการณ์ท!ีอาจทําให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบกับปั ญหาและอุปสรรคอันเกิดจาก
การมีส่วนได้ เสียกับลูกค้ า ได้ แก่
· การได้ รับสิทธิประโยชน์พิเศษทางด้ านการเงิน เช่น เงินกู้ หรือ การคํา" ประกันจากลูกค้ า
· การมีส่วนร่วมในค่าตอบแทนพิเศษ (ค่านายหน้ า) ที!ได้ รับจากทางลูกค้ า
· การนําทรัพย์สนิ ของบริษัทมาใช้ ในทางที!ไม่เหมาะสม เช่น นําไปใช้ ส่วนตัว
· การประกันการจ้ างงาน
· ความกดดันในเชิงพาณิชย์จากภายนอกองค์กร

๓๐๐.๙

ตัวอย่างของสถานการณ์ “การตรวจสอบ หรือสอบทานงาน ที!ตนเองมีส่วนร่ วม” ที!อาจทําให้ ผ้ ูประกอบ
วิชาชีพบัญชีในองค์กรธุรกิจพบกับอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามหลักการพื"นฐาน ได้ แก่ แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท!เี หมาะสมในกรณีของการ รวมธุรกิจ หลังจากที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ศึกษาความ
เป็ นไปได้ ท!ไี ด้ รับการสนับสนุนในการตัดสินใจซื"อธุรกิจนั"นๆ

๓๐๐.๑๐ นอกเหนือจากการปฏิบัติท!ีถูกต้ องตามกฎหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจแล้ ว การกระทําที!
อาจจะก่อให้ เกิดปัญหา และอุปสรรค ในด้ านการเป็ นผู้มีส่วนสนับสนุนกับลูกค้ า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
อาจมีแ รงจู ง ใจให้ นําเสนอข้ อมู ลที!ผิด พลาดหรื อทําให้ ผ้ ู ใ ช้ ข้อมู ลเข้ าใจผิด เพื! อให้ ตนเองได้ รับการ
สนับสนุนทางด้ านตําแหน่งจากองค์กรธุรกิจ
๓๐๐.๑๑ ตัวอย่ างของสถานการณ์ท!อี าจทําให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบกับปั ญหาและอุปสรรค อันเกิดจาก
สถานการณ์ท!คี ้ ุนเคย ได้ แก่
· การมีส่วนร่ วมในการรั บผิ ดชอบต่ อการจัดทํารายงานทางการเงินขององค์ กรธุร กิจจาก
บุคคลใกล้ ชิดที!อยู่ในองค์กรธุรกิจเดียวกัน เช่ น บุคคลในครอบครัวของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กิจการ
· มีความสัมพันธ์กบั องค์กรธุรกิจเป็ นระยะเวลานาน ทําให้ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ
· การรับของขวัญ หรือการได้ รับสิทธิพิเศษต่างๆยกเว้ นของที!ได้ รับตามธรรมเนียมปฏิบัติ
หรือของที!มีมูลค่าเล็กน้ อย
๓๐๐.๑๒ ตัวอย่างของสถานการณ์การถูกคุกคามและข่มขู่ท!อี าจทําให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพบัญชี ประสบกับปัญหา
และอุปสรรค ได้ แก่
· การข่มขู่ว่าจะเลิกจ้ าง มีการเปลี!ยนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือเกิดจากผู้ใกล้ ชิดที!มีอทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่ น บุคคลในครอบครัว ไม่เห็นด้ วยกับการใช้
หลักการทางการบัญชี หรือวิธกี ารที!ใช้ รายงานข้ อมูลทางการเงิน
ส่วนที! ๔/๑๑๒

สถานการณ์สาํ คัญอื!นๆที!อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจ เช่ น การที!ผ้ ู ประกอบวิชาชี พ
บัญชีได้ รับประโยชน์จากการทําสัญญาหรือการประยุกต์เลือกใช้ หลักการทางบัญชี
๓๐๐.๑๓ มาตรการป้ องกันที!อาจจะช่วยลดปัญหา และอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ สามารถแบ่งออกเป็ น
สองประเภทใหญ่ ๆ ดังนี"
(ก) มาตรการป้ องกันที!จัดทําตามข้ อกําหนดทางกฎหมายหรื อข้ อบังคับต่ าง ๆ ที!ทาํ ขึ"นโดย
ผู้เชี!ยวชาญ
(ข) มาตรการป้ องกันตามสภาพแวดล้ อมการทํางาน
ตัวอย่ างของมาตรการป้ องกัน ที!จั ด ทํา ขึ" นโดยผู้ เ ชี! ยวชาญตาม ข้ อ กําหนดทางกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในวรรค ๑๐๐.๑๔ ในส่วนที! ๑ (Part A) ของประมวลจรรยาบรรณนี"
·

๓๐๐.๑๔ มาตรการป้ องกันในสภาพแวดล้ อมการทํางาน ได้ แก่
· โครงสร้ างและระบบการกํากับดูแลขององค์กร
· จริยธรรม และวิธกี ารปฏิบัติงานขององค์กร
· ขั"นตอนการรับสมัครงานในองค์กรที!เน้ นการจ้ างบุคลากรที!มีศักยภาพสูง
· ระบบการควบคุมภายในที!ดี
· กระบวนการทางวินัยที!เหมาะสม
· ผู้บริหารองค์กรต้ องเป็ นผู้นําที!มีพฤติกรรมที!ดีทางด้ านจริยธรรม และสร้ างวัฒนธรรมที!ดี
ให้ กบั องค์กรเพื!อเป็ นตัวอย่างให้ พนักงานปฏิบัติตาม
· นโยบาย, และขั"นตอนการปฏิบัติ, รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ ในการทํางานของพนักงาน
· การสื!อสารที!รวดเร็วและทันต่อเวลา ไม่ว่าจะเป็ นนโยบาย หรือขั"นตอนการจ้ างงานในองค์กร
รวมถึงการเปลี!ยนแปลงใดๆ ที!เกี!ยวข้ องกับพนักงาน นอกจากนั"นยังมีการฝึ กอบรมและการ
ให้ ความรู้ท!เี หมาะสม เกี!ยวกับนโยบายและขั"นตอนในการปฏิบัติงาน
· นโยบาย และขั"นตอนในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ พนักงาน กล้ าที!จะสื!อสารกับผู้บริหารใน
ระดับสูง ขององค์กร เกี!ยวกับประเด็นด้ านจริยธรรมที!เกี!ยวข้ องกับพวกเขา โดยที!ไม่ ต้อง
หวาดกลัวต่อการถูกลงโทษ
· การมีปฏิสมั พันธ์ท!ดี ีกบั ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่านอื!นๆ
๓๐๐.๑๕ ในสถานการณ์ท!ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีเชื!อว่ามีพฤติกรรมที!ผิดจริยธรรมหรือการกระทําที!ผิดกฎหมาย
เกิดขึ" นภายในองค์ กรธุร กิจ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พบั ญชี อาจพิ จ ารณาขอคําแนะนําด้ านกฎหมายสําหรั บ
สถานการณ์ดังกล่ าวจากหน่ วยกํากับดูแลของรัฐ แต่ หากเกิดสถานการณ์ท!ีรุนแรงเกินกว่ าที!จะจัดการ
ปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าวให้ อยู่ในระดับที!สามารถยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณา
ดําเนินการตามความเหมาะสมหรือลาออกจากองค์กรธุรกิจนั"น

ส่วนที! ๔/๑๑๓

หมวด ๓๑๐
ความขัดแย้งที#อาจเกิดขึ$ น
๓๑๐.๑

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจจะต้ องปฏิบัติตามหลักการพื"นฐาน อย่างไรก็ตามบางครั"งอาจ
เกิดความขัดแย้ งระหว่างหน้ าที!การเป็ นผู้ทาํ บัญชีในองค์กรที!จ้างกับภาระทางวิชาชีพที!จะต้ องปฏิบัติตาม
หลักการพื"นฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานธุรกิจต้ องปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามกฎหมายและจริยธรรม
ขององค์กรซึ!งกําหนดโดยนายจ้ างแล้ ว ยังต้ องปฏิบัติตามกฎ และกระบวนการ ขั"นตอน เพื!อตอบสนอง
ต่อการปฏิบัติตามจริยธรรมขององค์กรด้ วย อย่างไรก็ตามความขัดแย้ งดังกล่าวอาจจะเป็ นเหตุให้ เกิด
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื"นฐาน ฉะนั"นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
ควรนํากรอบแนวคิดซึ!งกล่ าวไว้ ใน ประมวลจรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ส่วนที! # มา
ประยุกต์ใช้ เพื!อรับมือกับปั ญหาและอุปสรรคที!จะเกิดขึ"น

๓๑๐.๒

ด้ วยผลจากความรับผิดชอบต่อองค์กรที!ว่าจ้ าง ผู้ประกอบวิชาชีพในหน่ วยงานธุรกิจอาจตกอยู่ภายใต้
ความกดดันในการปฏิบัติงานซึ!งเป็ นปั ญหาหรื ออุปสรรคต่ อการปฏิบัติตามหลักการพื" นฐาน ความ
กดดันดังกล่าวอาจชัดเจนหรือแสดงเป็ นนัย ทั"งนี"อาจมาจากหัวหน้ างาน ผู้จัดการ กรรมการ หรือบุคคล
อื!นในองค์กรที!ว่าจ้ าง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจอาจเผชิญแรงกดดันจาก
·
การกระทําที!ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบ
·
การกระทําที!ขัดต่อมาตรฐานทางวิชาชีพหรือทางเทคนิค
·
กลยุทธ์ทางการจัดการซึ!งขัดต่อจริยธรรม และกฎหมาย
·
การบิดเบือนข้ อมู ล หรื อ การเจตนาทําให้ ผ้ ู อ! ืนเข้ าใจผิด (รวมถึงการสร้ างความเข้ าใจผิดโดย
การปิ ดบัง) โดยเฉพาะอย่างยิ!งต่อ
·
ผู้สอบบัญชีขององค์กรที!จ้าง หรือ
·
ผู้กาํ กับดูแล
·
การออกหรือเข้ าไปเกี!ยวข้ องกับรายงาน ไม่ว่าจะเกี!ยวข้ องกับรายงานทางการเงิน หรือไม่เกี!ยวข้ อง
กับ รายงานทางการเงิ น ซึ! ง ได้ แ สดงขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อย่ า งมี สาระสําคั ญ ส่ วนใหญ่ จ ะมี ค วาม
เกี!ยวข้ องกับ
·
งบการเงิน
·
การเสียภาษี
·
การปฏิบัติทางกฎหมาย หรือ
·
รายงานต่างๆ ที!ผ้ ูกาํ กับดูแลหลักทรัพย์เป็ นผู้กาํ หนด

๓๑๐.๓

ปั ญหาและอุ ปสรรคที!สาํ คัญ ซึ! งเกิดขึ"นจากแรงกดดั น เช่ น ปั ญหาจากการข่ มขู่ ซึ!งควรหามาตรการ
ป้ องกันในกรณีจาํ เป็ นเพื!อลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างมาตรการป้ องกัน
ปัญหา และอุปสรรค มีดังนี"
·
การรับคําแนะนําอย่างเหมาะสม จาก ในองค์กรที!จ้าง ที!ปรึกษาอิสระมืออาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ
ที!เกี!ยวข้ อง
·
การใช้ กระบวนการโต้ แย้ งอย่างเป็ นทางการภายในองค์กรที!จ้าง
·
หาคําแนะนําด้ านกฎหมาย
ส่วนที! ๔/๑๑๔

หมวด ๓๒๐
การจัดทํารายงานข้อมู ลสารสนเทศ
๓๒๐.๑

ผู้ ประกอบวิช าชี พบั ญชี ในองค์ก ร มักจะมีส่ว นร่ วมในการจัดทําและรายงานข้ อมู ลที!อาจจะเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ หรือถูกใช้ โดยบุคคลอื!น ทั"งภายในและภายนอกองค์กรบางข้ อมูลอาจรวมถึงข้ อมู ลทาง
การเงิ น หรื อ ข้ อ มู ลด้ านการจัด การตั วอย่ างเช่ น การประมาณการและงบประมาณ งบการเงิ น การ
วิเคราะห์ และอภิปรายการบริหาร และจดหมายของคณะผู้ บริหารส่งให้ ผ้ ูตรวจสอบบัญชีขององค์กร
ทั"ง นี" ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บัญชี ในองค์ก ร ต้ องจั ดทําและนําเสนอข้ อ มู ลดัง กล่ าวอย่ างเป็ นธรรม และ
ตรงไปตรงมา ตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี เพื!อให้ ข้อมูลได้ รับความเข้ าใจในบริบท

๓๒๐.๒

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร ที!มีหน้ าที!รับผิดชอบในการจัดทํา หรือการอนุ มัติงบการเงินให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั"งนี"งบการเงินดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

๓๒๐.๓

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร จะต้ องใช้ เหตุผลลําดับความสําคัญของข้ อมูลที!ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี
ในองค์กรเป็ นผู้รับผิดชอบตามลักษณะดังนี"
(ก) อธิบายอย่างชัดเจนถึงลักษณะของรายการทางการบัญชีสนิ ทรัพย์หรือหนี"สนิ
(ข) การจัดประเภทและบันทึกข้ อมูลในเวลาที!เหมาะสมและถูกต้ อง และ
(ค) แสดงข้ อเท็จจริงอย่างถูกต้ องและครบถ้ วนในสาระสําคัญ

๓๒๐.๔

ในการปฏิบัติตามหลักการพื" นฐาน เช่ น การมีส่วนได้ ส่วนเสียกับลูกค้ า หรื อ การข่ มขู่อาจก่ อให้ เกิด
อุปสรรคปั ญหาในเรื!องความเที!ยงธรรม ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ ซึ!งทําให้
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกิดความกดดัน (ทั"งภายนอก และอาจจะเป็ นผลประโยชน์ท!ตี นได้ รับ) และ
เป็ นเหตุให้ กระทําการบิดเบือนข้ อมูล หรือการใช้ ผ้ ูอ!นื ในการทําให้ แสดงข้ อมูลที!ผิดจากความเป็ นจริง

๓๒๐.๕

ปั ญหาและอุปสรรคที!สาํ คัญ จะขึ"นอยู่กับปั จจัยต่ างๆ เช่ น ความกดดันและระดับที!ข้อมูลเป็ นจริงหรือ
อาจมีการบิดเบือนปั ญหา และอุ ปสรรค ควรได้ รับการประเมินและป้ องกันเมื!อจําเป็ นเพื! อให้ อยู่ ใน
ระดับที!ยอมรับได้ หรือระดับที!ลดลงบางมาตรการป้ องกัน รวมถึงการปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา
ภายในองค์ ก รคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ผู้ มี ห น้ าที!ก ํากับ ดู แ ลกิจ การหรื อ กับ องค์ ก รวิ ช าชี พ ที!
เกี!ยวข้ อง

๓๒๐.๖

ในกรณีท!ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร ไม่สามารถลดปัญหาอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ แล้ ว
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กรควรจะปฏิเสธความเกี!ยวข้ องกับข้ อมูลที!พิจารณาแล้ วว่าอาจทําให้ เกิด
การเข้ า ใจผิ ด ซึ! ง ในการป้ องกั น เพื! อ ไม่ ใ ห้ เกี! ย วข้ องกั บ ข้ อมู ล ดั ง กล่ า ว ผู้ ประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ในองค์ ก รควรทําตามขั" น ตอนเพื! อ ไม่ ใ ห้ เกี!ยวข้ อ งกับข้ อ มู ลดั ง กล่ าว โดยพิ จ ารณาว่ ามี ความจําเป็ น
ที!จะต้ องรายงาน หรืออาจพิจารณาว่ าจะรับคําแนะนําด้ านกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี"ผ้ ู ทาํ บัญชี อาจ
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมและความจําเป็ นของแต่ละกรณี

ส่วนที! ๔/๑๑๕

หมวด ๓๓๐
การปฏิบตั ิงานด้วยความรูแ้ ละความชํานาญ
๓๓๐.๑

หลั ก การพื" นฐาน ด้ า นความรู้ ความสามารถทางวิ ช าชี พ และความระมั ด ระวั ง รอบคอบ ระบุ ว่ า
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร เพียงปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพในธุรกิจได้
ทั"งนี" ควรได้ รับการฝึ กอบรมเฉพาะเจาะจง และมีประสบการณ์ในธุรกิจนั"นอย่ างเพียงพอ ผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นองค์ ก ร จะต้ อ งไม่ ท ํา ให้ นายจ้ า งเข้ า ใจผิ ด โดยเจตนา ว่ า มี ค วามเชี! ย วชาญ และ
ประสบการณ์โดยไม่ขอรับคําแนะนําที!เหมาะสมจากผู้เชี!ยวชาญ และรับความช่วยเหลือเมื!อจําเป็ น

๓๓๐.๒

เหตุ ก ารณ์ ท!ี เ ป็ นปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที! ข องผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นองค์ ก ร
ตามหลักการพื"นฐานด้ านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความระมัดระวังรอบคอบ เนื!องจาก
· เวลาไม่เพียงพอในการดําเนินการ หรือทําให้ เสร็จสิ"นในการปฏิบัติหน้ าที!
· ความไม่ สมบูรณ์, การจํากัดขอบเขต, และความไม่เพียงพอของข้ อมูล ในการนํามาปฏิบัติ
หน้ าที!อย่างเหมาะสม
· ความไม่เพียงพอของ ประสบการณ์, การฝึ กอบรม และ/หรือ การศึกษา
· ความไม่เพียงพอของทรัพยากรในการนํามาปฏิบัติหน้ าที!อย่างเหมาะสม

๓๓๐.๒.๑ ความสําคัญของปั ญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้ าที!ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร ขึ"นอยู่
กับปั จจัยต่ างๆ เช่ น ขอบเขตในการทํางาน ซึ!งผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ในองค์กรต้ องทํางานร่ วมกับ
ผู้อ! ืนๆ ญาติ ผู้มีอาวุโสในทางธุรกิจ และบุคลากรในระดับบริหาร(กํากับดูแล และตรวจสอบ) เข้ ามา
ควบคุ ม ดู แลการทํางาน ซึ!งการประเมินความสําคั ญของอุปสรรคปั ญหา ควรพิ จารณาหามาตรการ
ป้ องกัน และทําการป้ องกัน เพื!อขจัด หรือลดอุปสรรคปัญหาให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้
ตัวอย่าง มาตรการป้ องกันปัญหาและอุปสรรค มีดังนี"
· การขอรับคําแนะนําเพิ!มเติม และการฝึ กอบรม
· ต้ องมั!นใจว่ามีเวลาในการปฏิบัติหน้ าที!ท!เี กี!ยวข้ องอย่างเพียงพอ
· การรับความช่วยเหลือจากผู้เชี!ยวชาญที!จาํ เป็ น
· การรับคําปรึกษาอย่างเหมาะสม กับ
- บุคคลผู้มีหน้ าที!กาํ กับดูแลกิจการของลูกค้ า
- ผู้เชี!ยวชาญอิสระ
- องค์กรวิชาชีพที!เกี!ยวข้ อง
๓๓๐.๓

หากไม่สามารถหามาตรการป้ องกัน และทําการป้ องกัน เพื!อลดอุปสรรคปัญหาให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับ
ได้ แล้ ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร ควรตระหนักว่า จะปฏิเสธการรับงานนั"นหรือไม่ ซึ!งถ้ า
เล็งเห็นแล้ วว่าควรปฏิเสธการรับงานนั"น สาเหตุของการกระทําดังกล่าวควรมีการสื!อสารอย่างชัดเจน

ส่วนที! ๔/๑๑๖

หมวด ๓๔๐
ส่วนได้เสียทางการเงิน
๓๔๐.๑

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่ วยงานธุรกิจอาจจะมีส่วนได้ เสียทางการเงินหรืออาจจะรู้ถึงส่วนได้ เสีย
ทางการเงิน คู่สามีภรรยาหรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิด ซึ!งในบางสถานการณ์อาจก่อนให้ เกิดปั ญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื"นฐาน ตัวอย่างเช่ น วัตถุประสงค์ของส่วนได้ เสียส่วนตัวหรือการ
เป็ นความลับ อาจจะก่อให้ เกิดแรงจู งใจหรือโอกาสทีจะจัดการนําความอ่อนไหวด้ านราคา ทําให้ เกิด
ส่วนได้ เสียทางการเงินได้ ตัวอย่างของสถานการณ์ท!จี ะก่อให้ เกิดปัญหาอุปสรรคของส่วนได้ เสียส่วนตัว
ของผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ในหน่ วยงานธุรกิจ รวมทั"งคู่สามีภรรยาหรื อสมาชิ กครอบครั วที!ใกล้ ชิด
ได้ แก่
· การลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้ อมในองค์กรที!ว่าจ้ างและมูลค่าของส่วนเสียดังกล่าว สามารถมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
· การได้ รับสิทธิในเงินรางวัลที!เกี!ยวกับผลกําไรและมูลค่าเงินรางวัลนั"น สามารถมีผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
· การซื"อสิทธิโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในการถือ หุ้ นในองค์กรที!ว่าจ้ างมีมูลค่ า ซึ!งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
· การซื"อสิทธิโดยตรงหรือโดยอ้ อมในการถือหุ้นในองค์กรที!ว่าจ้ างซึ!งในไม่ช้าก็จะได้ สทิ ธิ$ในการ
แปลงหุ้น หรือ
· มีคุณสมบัติท!ไี ด้ รับการถือหุ้นในองค์กรที!ว่าจ้ าง หรือ ผลการปฏิบัติงานที!มีผลต่อเงินรางวัล
ถ้ าบรรลุเป้ าหมายที!กาํ หนดไว้

๓๔๐.๒

ควรมีการประเมินปั ญหาอุปสรรคที!มีนัยสําคัญ และกําหนดมาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นเพื!อตัดหรือลด
ปั ญหาอุปสรรค ให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ในการประเมินปั ญหาอุปสรรคที!มีนัยสําคัญ เมื!อมีความ
จําเป็ นจะต้ องพิจารณามาตรการป้ องกันที!เหมาะสมเพื!อตัดหรื อลดปั ญหาอุปสรรค ให้ อยู่ ในระดับที!
ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจควรจะประเมินลักษณะของส่วนได้ เสียทางการเงิน
รวมทั"งประเมินความเป็ นนัยสําคัญของส่วนได้ เสียทางการเงิน และพิจารณาว่าเป็ นโดยตรงหรือโดยอ้ อม
ความมี นั ย สํา คั ญ หรื อ มู ล ค่ า ของส่ ว นได้ เ สีย ในองค์ ก รจะแปรผั น ไปตามแต่ ล ะบุ ค คล หรื อ ขึ" นกั บ
สถานการณ์ส่วนตัว ตัวอย่างมาตรการป้ องกัน รวมถึง
· นโยบายและวิธกี ารสําหรับคณะกรรมการที!เป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารที!จะพิจารณาระดับหรือ
รูปแบบของผลตอบแทนของฝ่ ายบริหารอาวุโส
· เปิ ดเผยส่วนได้ เสียที!เกี!ยวข้ องทั"งหมด และแผนใดๆ ที!จะแลกเปลี!ยนหุ้นให้ แก่ผ้ ูซ!งึ ปกครอง
ในองค์กรที!ว่าจ้ าง ซึ!งสอดคล้ องกับนโยบายภายใน
· การปรึกษาอย่างเหมาะสมกับผู้รับผิดชอบในการปกครองขององค์กรที!ว่าจ้ างหรือองค์กร
วิชาชีพที!เกี!ยวกับวิธกี ารตรวจสอบภายใน และภายนอก
· การให้ ความรู้อย่างทันกาลในเรื!องจริยธรรม และข้ อจํากัดทางกฎหมายและกฎข้ อบังคับอื!นที!
มีผลต่อการค้ าหุ้นที!ใช้ ข้อมูลภายใน
ส่วนที! ๔/๑๑๗

๓๔๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจจะต้ องไม่จัดการนําข้ อมูลหรือใช้ ข้อมูลที!เป็ นความลับเพื!อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว

ส่วนที! ๔/๑๑๘

หมวด ๓๕๐
การชักจู งด้วยผลประโยชน์
การได้ รับข้ อเสนอ
๓๕๐.๑

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจหรือคู่สามีภรรยา หรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิดอาจะได้ รับ
การชักจูงด้ วยผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั"งการให้ ของขวัญ การเอื"อเฟื" อเผื!อแผ่ การให้ บุริมสิทธิ$
และการให้ ท!ไี ม่เหมาะสมในสถานะของการเป็ นเพื!อนหรือความซื!อสัตย์

๓๕๐.๒

ข้ อเสนอในการชักจูงด้ วยผลประโยชน์อาจก่อให้ เกิดปั ญหาอุปสรรคกับการปฏิบั ติตามหลักการพื"นฐาน
เมื!อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจหรือคู่สามีภรรยา หรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิด ได้ รับ
ข้ อเสนอในการชักจูงด้ วยผลประโยชน์ ในสถานการณ์เช่ นนี"ควรจะมีการประเมินในการที!จะรับข้ อเสนอ
นั"น วัตถุประสงค์ของส่วนได้ เสียส่วนตัวหรือการเป็ นความลับจะก่อให้ เกิดปั ญหาอุปสรรค เมื! อข้ อเสนอ
นั"นเป็ นความพยายามที!จะมีอิทธิพลต่ อการกระทําหรือการตัดสินใจอย่ างไม่เหมาะสม ก่อให้ เกิดการ
กระทําที!ผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมทุจริต หรือการได้ มาซึ!งข้ อมูลที!เป็ นความลับ การยอมรับข้ อเสนอ
จะเป็ นเหตุให้ ถูกข่ มขู่ว่าจะมีการเผยแพร่ สู่สาธารณะ และนําให้ ผ้ ู ประกอบวิชาชี พบัญชี ในหน่ วยงาน
ธุรกิจหรือคู่สามีภรรยาหรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิดเสื!อมเสียชื!อเสียง

๓๕๐.๓

การมีอยู่ ของปั ญหาอุปสรรคและความเป็ นสาระสําคัญขึ"นอยู่ กับลักษณะ มู ลค่ าและความตั"งใจที!อยู่
เบื"องหลังในการให้ ข้อเสนอนั"น ถ้ ามีเหตุผลและได้ แจ้ งต่อบุคคลที!สามถ่วงนํา" หนักด้ วยข้ อเท็จจริงเฉพาะ
ทั"ง หมด และสถานการณ์ ท!ีเ กิ ด ขึ" น ควรจะพิ จ ารณาได้ ว่ า ข้ อ เสนอชั ก จู ง ด้ ว ยผลประโยชน์ ไ ม่ เ ป็ น
สาระสําคัญในการทําให้ เกิดความตั"งใจที!จะให้ เกิดพฤติกรรมที!ไม่มีจริยธรรม ดังนั"นผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีในหน่วยงานธุรกิจอาจจะสรุปได้ ว่าข้ อเสนอดังกล่าวนั"นกระทําตามประเพณีธุรกิจปกติ และอาจจะ
สรุปโดยทั!วไปว่าไม่เป็ นสาระสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื"นฐาน

๓๕๐.๔

ปัญหาอุปสรรคที!จะเป็ นสาระสําคัญควรจะมีการประเมินและมีมาตรการป้ องกันที!จาํ เป็ นเพื!อจะตัดหรือ
ลดลงให้ อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ แต่ เมื!อปั ญหาอุปสรรคไม่ สามารถจะตัดหรือลดลงให้ อยู่ในระดับที!
ยอมรับได้ ด้วยมาตรการป้ องกัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจก็ไม่ควรที!จะรับข้ อเสนอนั"น
ในขณะที!ค วามเป็ นจริ งและเห็นได้ ชั ดว่ าปั ญหาอุป สรรคนั" น จะต้ อ งปฏิบัติ ต ามหลัก การพื" นฐาน ไม่
เพียงแต่ในเรื!องการยอมรับข้ อเสนอ ชักจู งด้ วยผลประโยชน์ เท่านั"น แต่บางครั"งเพียงแต่มีข้อเท็จจริงว่า
จะมีการให้ ข้อเสนอ มาตรการเพิ!มเติมจะต้ องนํามาใช้ ด้วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจควร
ประเมินปัญหาอุปสรรคใดของข้ อเสนอนั"น และพิจารณาที!จะนําหนึ!งในมาตรการป้ องกัน หรือมากกว่า
นั"น ดังต่อไปนี"มาใช้ ประโยชน์ด้วย
(ก) แจ้ งผู้บริหารระดับสูงกว่าหรือผู้รับผิดชอบในการปกครองขององค์กรที!ว่าจ้ างในทันทีเมื!อ
ได้ รับข้ อเสนอ
(ข) แจ้ งบุคคลที!สามถึงข้ อเสนอนั"น ตัวอย่างเช่น แจ้ งองค์กรวิชาชีพหรือผู้ว่าจ้ างของบุคคลที!ให้
ข้ อเสนอนั"น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ อาจพิจารณาหาคําแนะนําทาง
กฎหมายก่อนที!จะดําเนินการในขั"นต่อไป และ
ส่วนที! ๔/๑๑๙

(ค) แนะนําคู่สามีภรรยา หรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิดถึงปัญหาอุปสรรคที!เกี!ยวข้ องกับปัญหา
อุปสรรคและมาตรการป้ องกัน ซึ!งเป็ นไปได้ ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ท!จี ะได้ รับผลจากข้ อเสนอ
ชักจูงด้ วยผลประโยชน์ด้วย ตัวอย่างเช่น จะมีผลต่อสถานการณ์ว่าจ้ างของเขา
(ง) แจ้ งผู้บริหารระดับสูงกว่าหรือผู้รับผิดชอบในการปกครององค์กรผู้ว่าจ้ างเมื!อคู่สามีภรรยา
หรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ ชิดได้ รับการจ้ างงานจากคู่แข่งขัน หรือผู้คาดว่าจะเป็ นผู้ขายของ
องค์กรนั"น
การให้ขอ้ เสนอ
๓๕๐.๕

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ อาจจะอยู่ในสถานการณ์ท!ถี ูกคาดหวังหรือภายใต้ ความกดดัน
อื!นที!จะให้ ข้อเสนอการชักจูงด้ วยผลประโยชน์กับผู้ท!มี ีอิทธิพลกับการพิจารณาตัดสิน หรือกระบวนการ
ตัดสินใจของบุคคล หรือองค์กรหรือการได้ มาซึ!งข้ อมูลลับ

๓๕๐.๖

ความกดดันดังกล่าวอาจจะมาจากองค์กรที!ว่าจ้ าง ตัวอย่างเช่น มาจากผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา หรือ
มาจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก ให้ คาํ แนะนําหรือการตัดสินใจทางธุรกิจซึ! งจะเป็ นผลดีต่อองค์กรที!
ว่าจ้ าง ซึ!งเป็ นไปได้ ท!จี ะมีอทิ ธิพลต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม

๓๕๐.๗

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ ไม่ ควรให้ ข้อเสนอชักจู งด้ วยผลประโยชน์ ไปมีอิทธิพลที!ไม่
เหมาะสมกับการพิจารณาตัดสินอย่างมืออาชีพของบุคคลที!สาม

๓๕๐.๘

เมื!อมีความกดดันที!จะต้ องให้ ข้อเสนอการชักจู งด้ วยผลประโยชน์ท!ไี ม่ ถูกจริยธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีควรปฏิบัติตามหลักการและคําแนะนําเกี!ยวกับมติในเรื!องการขัดแย้ งทางจริยธรรมที!กาํ หนดไว้ ใน
ส่วน A แล้ ว

ส่วนที! ๔/๑๒๐

ส่วนที ๕
การเปรียบเทียบจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ของ สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ Code of Ethics for Professional Accountants of
the International Federation of Accountants (IFAC)
๑. คํานํา
ตามทีสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ ได้ อ อกข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี (ฉบั บ ที ๑๙) เรื องจรรยาบรรณของ
ผู้ ประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. ๒๕๕๓ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เมื อพ้ นสามเดื อ น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้ นไปนั"น ได้ มีบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีของประเทศไทย ให้ ความสนใจและประสงค์ทจะได้
ี ข้อมูลเกียวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) ว่ามีความเป็ นสากลและสอดคล้ องกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ตามทีกําหนดโดย International Federation of Accountants (IFAC) หรือไม่ เพียงใด ในส่วนที ๕ นี" จะ
เป็ นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบในรายละเอียดให้ เห็นว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีทออกโดยสภาวิ
ี
ชาชีพบัญชีฯ
นั"นมีความเป็ นสากลและครอบคลุมเนื"อหาทั"งหมด ทีกําหนดโดย IFAC ทุกประการ
๒. เนื" อหาของจรรยาบรรณ
๑. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ (๒๐๑๒)
เนื"อหาจรรยาบรรณ ประกอบด้ วย
๑.๑ หลักการพื"นฐาน (Fundamental Principle) ตามทีกําหนดไว้ เป็ นรายหมวดในข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(ฉบับที ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เรือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตั"งแต่หมวด ๒ ถึงหมวด ๗
ดังนี"คือ
๑) ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทียงธรรม และความซือสัตย์สจุ ริต (หมวด ๒)
๒) ความรู้ ความสามารถ และ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (หมวด ๓)
๓) การรักษาความลับ (หมวด ๔)
๔) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ (หมวด ๕)
๕) ความรั บผิดชอบต่ อผู้ ถือหุ้ น ผู้ เป็ นหุ้ นส่วน บุ คคล หรื อนิติบุคคลทีผู้ ประกอบวิชาชี พ
ปฏิบัติหน้ าทีให้ (หมวด ๖)
๖) ความรับผิดชอบต่อเพือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัวไป (หมวด ๗)
หลักการพื"นฐานตั"งแต่ หมวด ๒ ถึง หมวด ๖ ได้ กาํ หนดขึ"นเพือให้ เป็ นไปตามมาตรา ๔๗ แห่ ง
พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนในหมวด ๗ นั"น ได้ กาํ หนดขึ"นเพือให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีทกํี าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC)
๑.๒ ข้ อบังคับจรรยาบรรณ (Rules of Conduct) ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื องจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิ ช าชี พ บั ญชี เป็ นรายข้ อ ตั" งแต่ ข้ อที ๘ ถึ ง ข้ อที ๓๐
ภายใต้ แต่ละหมวด ตั"งแต่หมวด ๒ ถึง หมวด ๗
๑.๓ คําชี"แจง ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรืองจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สําหรับผู้สอบบัญชี
(พ.ศ. ๒๕๕๕)

ส่วนที ๕/๑

๑.๔ คําชี"แจง ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรืองจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สําหรับผู้ทาํ บัญชี
(พ.ศ. ๒๕๕๕)
๒. จรรยาบรรณตามทีกําหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC) ซึงได้ แสดงไว้ ใน Handbook of the Code of
Ethics for Professional Accountants of the International Federation of Accountants (IFAC) ๒๐๑๒ Edition
เนื"อหาจรรยาบรรณ ประกอบด้ วย Part A, B และ C ดังนี"
๒.๑ Part A หลักการพื"นฐาน (Fundamental Principles)
๑) ความซือสัตย์สจุ ริต (Integrity)
๒) ความเทียงธรรม (Objectivity)
๓) ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ (Professional Competence and Due Care)
๔) การรักษาความลับ (Confidentiality)
๕) พฤติกรรมทางวิชาชีพ (Professional Behavior)
๒.๒ ข้ อบังคับจรรยาบรรณ (Rules of Conduct)
IFAC ไม่ได้ จัดทําข้ อกําหนดหรือข้ อบังคับจรรยาบรรณ (Rules of Conduct) ไว้ อย่างชัดเจนภายใต้
หลักการพื"นฐานแต่ ละข้ อ เพียงแต่ให้ คาํ อธิบายถึงหลักการ กรอบแนวคิด ปั ญหา อุปสรรค และมาตรการ
ป้ องกัน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติไว้ กว้ าง ๆใน Part A เพือให้ องค์กรวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศทีเป็ น
สมาชิกของ IFAC นําไปจัดทําเป็ นข้ อบังคับของตนเองต่อไป
๒.๓ Part B ตั วอย่ างการนํากรอบแนวคิ ดจากหลัก การพื" นฐานไปประยุ ก ต์ใช้ ในกรณีต่ างๆ สําหรั บ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีทให้
ี บริการทางวิชาชีพ (Professional Accountants in Public Practice) ครอบคลุม
ถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ทาํ บัญชีทให้
ี บริการวิชาชีพแก่กจิ การทัวไป ซึงรวมถึงสํานักงานทําบัญชี
๒.๔ Part C ตัวอย่ างการนํากรอบแนวคิด จากหลัก การพื" นฐานไปประยุ กต์ใ ช้ ในกรณีต่าง ๆ สําหรั บ ผู้
ประกอบวิชาชี พบัญชี ทีปฏิบัติงานวิชาชี พบัญชี ในหน่ วยงานธุรกิจ (Professional Accountants in
Business) เช่ น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ ผู้ทาํ บัญชีทปฏิ
ี บัติงานวิชาชีพบัญชีในฐานะทีเป็ นพนักงาน
หรือเจ้ าหน้ าทีขององค์กรทัวไป

ส่วนที ๕/๒

๓. ตารางเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีฯ (๒๐๑๒) กับ IFAC Handbook of the Code of Ethics
(๒๐๑๒) สรุปได้ ตามตาราง ดังนี"
จรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ฯ (๒๐๑๒)

IFAC Handbook of the Code of Ethics (๒๐๑๒)

องค์ประกอบของจรรยาบรรณ (ตามข้อบังคับฉบับที ๑๙)

องค์ประกอบของจรรยาบรรณ

๑. หลักการพื" นฐาน

๒. ข้อบังคับ
จรรยาบรรณ

๑) ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ
ความเที ยงธรรม และความ ๘, ๙, ๑๐, ๑๑
ซือสัตย์สจุ ริต (หมวด ๒)
๒) ความรู้ ความสามารถ และ ๑๒, ๑๓
มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน
(หมวด ๓)
๓) การรักษาความลับ (หมวด ๔) ๑๔, ๑๕

๑. Part A Fundamental Principles

๒. Rules of
Conduct

๑) Integrity
๒) Objectivity

ไม่มี
ไม่มี
๓) Professional Competence and ไม่มี
Due Care
๔) Confidentiality

ไม่มี

ไม่มี
๔) ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ๑๖,๑๗
๕) Professional Behavior
ผู้รับบริการ (หมวด ๕)
๑๘, ๑๙, ๒๐,
๕) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ๒๑, ๒๒, ๒๓
ผู้ เป็ นหุ้ นส่ ว น บุ ค คล หรื อ
นิ ติ บุ ค คลทีผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
ปฏิบัติหน้ าทีให้ (หมวด ๖)
๒๗, ๒๘, ๒๙,
๖) ความรั บผิดชอบต่ อเพื อนร่ วม ๓๐
วิชาชีพ และจรรยาบรรณทัวไป
(หมวด ๗)
๓. คําชี" แจง จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสาํ หรับ
๓. Part B Application of Conceptual Framework in
ผู้สอบบัญชี
Certain Situations for Professional
ส่วนที ๑ วัตถุประสงค์ โครงสร้ างจรรยาบรรณ และ
Accountants in Public Practice
หลักการพื"นฐาน
ส่วนที ๒ คําชี"แจงข้ อบังคับจรรยาบรรณ สําหรับผู้สอบ
Part C Application of Conceptual Framework in
บัญชี
Certain Situations for Professional
ส่วนที ๓ คําชี" แจงข้ อบัง คับจรรยาบรรณ สําหรั บผู้ ท าํ
Accountants in Business
บัญชี
ส่วนที ๔ คู่มือข้ อกําหนดจรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ทีกําหนดโดยสหพั น ธ์นั ก บั ญ ชี
นานาชาติ (IFAC)

ส่วนที ๕/๓

จรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ฯ (๒๐๑๒)

IFAC Handbook of the Code of Ethics (๒๐๑๒)

องค์ประกอบของจรรยาบรรณ (ตามข้อบังคับฉบับที ๑๙)

องค์ประกอบของจรรยาบรรณ

ส่วนที ๕ การเปรียบเทียบระหว่างจรรยาบรรณของสภา
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ และ จรรยาบรรณตามที
กําหนดโดย IFAC
ส่วนที ๖ อภิธานศัพท์
๔. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบและข้อสรุป
จากตารางเปรี ยบเทียบจะพบว่ าจรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บัญชี ข องสภาวิช าชี พ บัญชี ฯ ได้
ครอบคลุมเนื"อหาทั"งหมดของ IFAC Handbook of the Code of Ethics (๒๐๑๒) นอกจากนี" ยังพบว่าจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ นั"น มีการกําหนดเพิมเติมมากกว่าทีกําหนดใน IFAC Handbook of the
Code of Ethics (๒๐๑๒) เช่ น หลักการพื"นฐานในเรือง ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ และความรับผิดชอบต่อบุคคล
ต่าง ๆ ทั"งนี" เนืองจากได้ มีการกําหนดเรืองดังกล่าวไว้ มาตรา ๔๗ แห่ ง พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึงช่ วยทํา
ให้ การจัดทําข้ อบังคับจรรยาบรรณมีความชัดเจนและครบถ้ วนสมบูรณ์มากยิงขึ"น โดยในหลักการพื"นฐานเรืองความ
โปร่ งใส และความเป็ นอิสระนั"น ใน IFAC Handbook of the Code of Ethics ไม่ได้ กล่าวถึงเรืองดังกล่าวในหลักการ
พื"นฐานแต่อย่างใด เพียงแต่ได้ นาํ เรืองความเป็ นอิสระไปกล่าวไว้ ใน Part B ซึงเป็ นตัวอย่างการนํากรอบแนวคิดจาก
หลักการขั"นพื"นฐานไปใช้ สาํ หรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทให้
ี บริการทางวิชาชีพ เช่ น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ ทาํ
บัญชีทให้
ี บริการแก่กิจการทัวไป ซึงรวมถึงสํานักงานทําบัญชี ในทํานองเดียวกัน หลักการพื"นฐานเกียวกับความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อบุคคลต่าง ๆ ซึงประกอบด้ วยผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่วน บุคคล
หรือนิติบุคคลทีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้ าทีให้ และเพือนร่ วมวิชาชีพตามทีกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณของ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (หมวดที ๕, ๖ และ ๗ ของข้ อบังคับฉบับที ๑๙) ใน IFAC Handbook of the Code of Ethics ก็
ไม่ได้ กาํ หนดเรืองดังกล่าวไว้ ในหลักการพื"นฐาน แต่กล่าวไว้ ในหลักการพื"นฐานข้ อสุดท้ ายเรืองพฤติกรรมทางวิชาชีพ
(Professional Behavior) ซึงมีเนื"อหาเกียวกับเรืองการกําหนดให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี มีหน้ าทีปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง และละเว้ นการกระทําทีจะทําให้ เกิดการเสือมเสียความน่าเชือถือต่อวิชาชีพ ซึงใน
เรืองการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง ตลอดจนละเว้ นการกระทําทีทําให้ เกิดการเสือมเสีย
ความน่าเชือถือต่อวิชาชีพนั"น ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ก็ได้ กาํ หนดไว้ เป็ น
ส่วนหนึงของข้ อบังคับจรรยาบรรณภายใต้ หลักการพื"นฐานในหมวดที ๗ เรืองความรับผิดชอบต่ อเพือนร่ วมวิชาชีพ
และจรรยาบรรณทัวไปเช่นเดียวกัน
สํา หรั บ หลั ก การพื" นฐานในเรื องความรู้ ความสามารถ ความระมั ด ระวั ง รอบค อบ (Professional
Competence and Due Care) ทีกําหนดในหลักการพื"นฐาน ข้ อ ๓ ของ IFAC Handbook of the Code of Ethics นั"นก็ไม่
แตกต่ า งจากหลั ก การพื" นฐานจรรยาบรรณของสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ ในหมวดที ๓ ที กํา หนดเกี ยวกั บ ความรู้
ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน แม้ ว่าในหมวดดังกล่ าวจะไม่ ได้ ระบุ ถ้อยคําเกียวกับความระมัดระวัง
รอบคอบก็ตาม แต่ในความหมายของมาตรฐานการการปฏิบัติงานสําหรับจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีฯ นั"นได้
ครอบคลุมเรื องความระมั ดระวัง รอบคอบในการปฏิบั ติง านด้ วย ดัง จะเห็นได้ จ ากการนําเรื องความระมัด ระวัง
รอบคอบไปกล่ าวไว้ อย่ างชั ดเจนในข้ อบังคับที ๑๒ และ ๑๓ ภายใต้ หลักการพื" นฐานในหมวดที ๓ เรื องความรู้
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ส่วนที ๕/๔

เพือทีจะแสดงให้ เห็นว่ าจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ กาํ หนดขึ"น
โดยมีความสอดคล้ องและเป็ นไปตามแนวทางทีกําหนดใน IFAC Handbook of the Code of Ethics คณะอนุกรรมการ
กําหนดจรรยาบรรณได้ นาํ คู่มือข้ อกําหนดจรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทกํี าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชี
นานาชาติ (IFAC) ทั"งหมดมาเป็ นส่วนหนึงของคําชี"แจงข้ อบังคับจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี โดยถือเป็ นคํา
ขยายความคําชี"แจงเพิมเติม โดยเฉพาะใน Part B และ C ของคู่มือซึงเป็ นตัวอย่างการนํากรอบแนวคิดจากหลักการ
พื"นฐานจรรยาบรรณไปประยุกต์ใช้ ในกรณีต่าง ๆ สําหรับผู้สอบบัญชี และผู้ทาํ บัญชีด้วย (ดูรายละเอียดของคําชี"แจง
ข้ อบังคับจรรยาบรรณในตารางเปรียบเทียบส่วนที ๓ และ ๔ ของ ข้ อ ๓)
โดยสรุปจากผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบตามตารางและเนื"อหาคําอธิบายตามทีได้ กล่ าวข้ างต้ น จะ
พบว่า จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ ครอบคลุมเนื"อหาของจรรยาบรรณทั"งหมดที
กล่าวไว้ IFAC Handbook of the Code of Ethics (๒๐๑๒) อย่างไรก็ดี ด้ วยความจําเป็ นทีต้ องกําหนดจรรยาบรรณ
ให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึงก็ช่วยทําให้ การออกข้ อบังคับจรรยาบรรณมีความชัดเจนและ
ครบถ้ วนสมบูรณ์มากยิงขึ"น ทําให้ ต้องมีการกําหนดหรือแยกบางประเด็นเพิมเติมมากขึ"นกว่าที IFAC ได้ กาํ หนดไว้
เช่น ในเรืองความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ และความรับผิดชอบต่อบุคคลต่าง ๆ ดังนั"น จึงสรุปได้ ว่าข้ อบังคับสภา
วิช าชี พ บั ญ ชี (ฉบั บ ที ๑๙) เรื อง จรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิช าชี พ บั ญชี มี ค วามเป็ นสากลและสอดคล้ อ งกับ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามทีกําหนดโดย International Federation of Accountants (IFAC).

ส่วนที ๕/๕

ส่วนที ๖
อภิธานศัพท์
๑. คํานํา
คําว่า “อภิธาน” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ อธิบายว่า หมายถึง หนังสืออธิบาย
คําศัพท์เฉพาะเรือง เช่น อภิธานประวัติศาสตร์ไทย
อภิธานศัพท์ ในส่วนนี"ประกอบด้ วย
(๑) คําศัพท์ทนิี ยามใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) คําศัพท์ทนิี ยามใน ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที ๑๙)
(๓) คําศัพท์ ตามมาตรฐานการบัญชีทเกี
ี ยวข้ อง
(๔) คําศัพท์ทนิี ยามใน คู่มือจรรยาบรรณของ สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC)
๒. คําศัพท์ทีนิยามใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
“คุณธรรม”

หมายถึง

สภาพคุณงามความดี

“จริยธรรม”

หมายถึง

ธรรมทีเป็ นข้ อประพฤติปฏิบตั ิ , ศีลธรรม, กฎศีลธรรม

“จรรยาบรรณ”

หมายถึง

ประมวลความประพฤติทผูี ้ ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกําหนดขึ"นเพือ
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชือเสียง และฐานะสมาชิก อาจเขียนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรหรือไม่กไ็ ด้

“ธรรม”

หมายถึง

คุณความดี, ความจริง, ความยุตธิ รรม, ความถูกต้ อง, กฎ, กฎเกณฑ์

“ศีลธรรม”

หมายถึง

ความประพฤติทดีี ทชอบ
ี

๓. คําศัพท์ทีนิยามใน ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที ๑๙)
“การรักษาความลับ” หมายความว่า

การไม่นาํ ข้ อมูลใดๆ ทีโดยปกติองค์กรไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผย หรือ
ใช้ เพือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอืน เว้ นแต่ในกรณีทเป็
ี นการเปิ ดเผยตามสิทธิหรือ
หน้ าทีทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

“กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า

หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ขิ องวิชาชีพบัญชี

“ความซือสัตย์สจุ ริต” หมายความว่า

การประพฤติ อ ย่ างตรงไปตรงมา จริ ง ใจ ซื อตรงต่ อ วิ ช าชี พ ไม่ ค ดโกง
ไม่หลอกลวง ปฏิบตั งิ านบนหลักฐานทีเป็ นจริงและเชือถือได้ ไม่อ้างหรือยินยอมให้
บุคคลอืนอ้ างว่าได้ ปฏิบตั งิ านถ้ าไม่ได้ ปฏิบตั งิ านจริง

“ความเทียงธรรม”

หมายความว่า

การใช้ ดุลยพิ นิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลําเอียง อคติ ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์และอิทธิพลของบุคคลอืน

“ความรู้
ความสามารถ”

หมายความว่า

การใช้ ความรู้ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบั ติวิชาชีพบัญชีด้วยความเอา
ใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวังรอบคอบ
เพื อทีจะปฏิบัติหน้ าทีได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมันใจได้ ว่ามี
ผลงานทางวิชาชีพทีอยู่บนพื"นฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และ
วิชาการทีเกียวข้ อง

ส่วนที ๖/๑

“ความเสือมเสีย
เกียรติศักดิ#แห่ง
วิชาชีพบัญชี”

หมายความว่า

(๑) การกระทําการใดๆ ทีเป็ นเหตุให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีต้องได้ รับโทษ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลักษณะการกระทําอย่างใด
อย่างหนึงดังต่อไปนี"
(ก) การลงลายมื อชื อแสดงความเห็น ในการสอบบั ญ ชี โ ดยมิ ไ ด้
ปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ หรือควบคุมการสอบบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี
(ข) การมีพ ฤติกรรมรับจ้ างลงลายมือ ชือ หรื อยอมให้ ใช้ ชื อ ทั"ง ที
ไม่ ไ ด้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ห รื อ
มาตรฐานการบัญชี
(ค) การแสดงความเห็นต่องบการเงินทีนําส่งหน่ วยราชการหลาย
แห่ง โดยงบการเงินแต่ละชุดแสดงข้ อมูลต่างกันโดยไม่มเี หตุผล
สมควร
(ง) การแจ้ งข้ อความหรือจัดทํารวมถึงการใช้ พยานหลักฐานอันเป็ น
เท็จ หรือรู้อยู่ว่าเป็ นพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จไม่ว่าจะจัดทําโดย
บุคคลใดก็ตามในการประกอบวิชาชีพบัญชี
(จ) การแนะนําให้ ผ้ รู ับบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย
โดยทุจริตหรือมีเจตนาหลีกเลียงภาษีอากร
(ฉ) การมีพฤติกรรมอืนๆ ตามทีคณะกรรมการสภาวิ ชาชี พบัญ ชี
กําหนดว่าเป็ นพฤติกรรมอันนํามาซึงความเสือมเสียเกียรติศักดิ#
แห่งวิชาชีพบัญชี
(๒) การเคยถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตในการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี จาก
หน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพอืนทีควบคุมและหรือกํากับดูแล
เนืองจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน
สาระสําคัญ

๔. คําศัพท์ตามมาตรฐานการบัญชีทีเกียวข้อง
“การควบคุม”

หมายถึง

อํ า นาจในการกํ า หนดนโยบายทางการเงิ น และการดํ า เนิ น งานของกิ จ การ
เชิงเศรษฐกิจเพือให้ ได้ รับประโยชน์จากกิจกรรมนั"น (มาตรฐานการบัญชีฉบับที ๒๗,
๔๔ และ ๔๖)

“บุคคลหรือกิจการ
ทีเกียวข้อง”

หมายถึง

บุคคลหรือกิจการทีมีลักษณะดังต่อไปนี"
(ก) มีความสัมพันธ์กบั กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อม โดยผ่านกิจการอืนแห่ ง
หนึงหรือมากกว่าหนึงแห่งโดยบุคคลหรือกิจการนั"น
(๑) มีอาํ นาจควบคุมกิจการหรือถูกควบคุม โดยกิจการหรืออยู่ ภายใต้ การ
ควบคุ มเดียวกันกับกิจการ (ในทีนี" หมายความรวมถึง บริ ษั ทใหญ่
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน )
(๒) มีส่วนได้ เสียในกิจการซึงทําให้ มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อกิจการ
นั"น หรือ
(๓) มีอาํ นาจควบคุมร่วมในกิจการ
(ข) เป็ นบริษัทร่วมของกิจการ (ดูคาํ นิยามทีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที
๔๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม)

ส่วนที ๖/๒

(ค) เป็ นการร่ วมค้ าทีกิจการเป็ นผู้ร่วมค้ า (ดูคาํ นิยามทีกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที ๔๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรืองส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า))
(ง) เป็ นผู้บริหารสําคัญของกิจการหรือของบริษัทใหญ่ของกิจการ
(จ) เป็ นสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ ชิดของบุคคลตามข้ อ (ก) หรือ (ง)
(ฉ) เป็ นกิจการทีบุคคลตามข้ อ (ง) หรือ (จ) มีอาํ นาจควบคุม หรือ ควบคุมร่ วม
หรือมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญ หรือมีอาํ นาจในการออกเสียงอย่างมีนัยสําคัญใน
กิจการนั"นๆ ทั"งนี"ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม หรือเป็ นโครงการผลประโยชน์
ตอบแทนหลังการจ้ างงาน สําหรับผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการหรือของ
กิจการทีเกียวข้ องกัน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที ๒๔และ ๔๗)
“อิทธิพลอย่างมี
นัยสําคัญ”

หมายถึง

อํานาจในการเข้ าไปมี ส่ วนร่ วมในการตั ดสินใจเกียวกั บนโยบายทางการเงิ นและ
การดําเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมนโยบายดังกล่ าว การมีอิทธิพล
อย่ างมีนัยสําคัญอาจได้ มาจากการเป็ นผู้ถือหุ้นจากข้ อกําหนดของกฎหมาย หรือจาก
ข้ อตกลงในสัญญา(มาตรฐานการบัญชีฉบับที ๒๔, ๔๕ และ ๔๖)

๕. คําศัพท์ทีนิยามในคู่มือจรรยาบรรณของสหพันธ์นกั บัญชีนานาชาติ (IFAC)
Acceptable level - หมายถึง
ระดับทียอมรับได้

ระดับ ทีบุค คลทีสาม ทีมีค วามรอบรู้แ ละมีความสมเหตุสมผล เมือได้ พิ จ ารณา
ข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ท"ังหมดทีผู้ ประกอบวิ ชาชี พบัญ ชีได้ รั บและทราบใน
ขณะนั"นแล้ ว น่าจะสรุปได้ ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ป ฏิบัติตามหลักการพื"นฐาน
โดยไม่อาจผ่อนปรนได้ แล้ ว

หมายถึง

การสือสารข้ อมูลสารสนเทศต่อสาธารณะเกียวกับงานหรือความชํานาญทีให้ บริการ
ี บริการทางวิชาชีพเพือให้ ได้ มาซึงงานบริการทาง
โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทให้
วิชาชีพ

Assurance client - หมายถึง
ลู ก ค้า งานให้ค วาม
เชือมัน

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี"
(ก) ผู้ทรัี บผิดชอบต่อเรืองทีจะตรวจสอบ สําหรับงานทีเป็ นการรายงาน
โดยตรง หรือ
(ข) ผู้ทรัี บผิดชอบต่อข้ อมูลของเรืองนั"นๆ และอาจรับผิดชอบต่อเรืองทีให้
ความเชือมันสําหรับงานทีเกียวข้ องกับคํารับรอง
หมายถึง งานทีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทให้
ี บริการทางวิชาชีพให้ ความเห็นโดยสรุป
ซึ งกํา หนดขึ" นมาเพื อเพิ มระดั บ ความเชื อมั นของผู้ ที ประสงค์ ใ ช้ รายงาน
นอกเหนือจากผู้ทมีี หน้ าทีรับผิดชอบต่อผลของการประเมินหรือการวัดค่าของเรือง
ทีตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
(สําหรับแนวปฏิบัติเกียวกับงานให้ ความเชือมันให้ ดูแม่บทงานให้ ความเชือมันที
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึงอธิบายถึงองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของงานให้
ความเชือมันและกําหนดว่างานใด ถือเป็ นงานทีต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี (TSAs) มาตรฐานงานสอบทาน (TSREs)และมาตรฐานการปฏิบัติงานทีให้
ความเชือมัน (TSAEs))

Advertising
- การโฆษณา

Assurance
engagement
– งานให้
ความเชือมัน

หมายถึง

Assurance team – หมายถึง
กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ งานให้
ความเชือมัน

(ก) สมาชิกทุกคนของกลุ่มผู้ปฏิบตั งิ านให้ ความเชือมัน
(ข) สมาชิกอืนทุกคนของสํานักงานทีมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อผลของการปฏิบตั งิ านให้
ความเชือมัน หมายรวมถึง

ส่วนที ๖/๓

(๑) ผู้ทเป็
ี นผู้กาํ หนดผลตอบแทน หรือให้ คาํ ปรึกษา บริหารจัดการโดยตรง
หรือผู้ทกํี ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ ความเชือมันของหุ้นส่วนทีรับผิดชอบงานให้
ความเชือมัน
(๒) ผู้ ที ให้ คํา ปรึ ก ษาด้ า นเทคนิ ค หรื อ เกี ยวกั บ ประเด็น ปั ญ หาเฉพาะของ
อุตสาหกรรม รายการหรือเหตุการณ์ทเกี
ี ยวกับงานให้ ความเชือมันนั"น และ
(๓) ผู้ทีรั บผิดชอบเกียวกับการควบคุ มคุ ณภาพสําหรับงานบริ การทีให้ ความ
เชือมัน รวมถึงผู้ทสอบทานการควบคุ
ี
มคุณภาพงานให้ ความเชือมัน
Audit client
หมายถึง
- ลู ก ค้า งานสอบ
บัญชี

กิจการทีสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีให้ ในกรณีทีลูกค้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ลูกค้ างานสอบบัญชีจะรวมถึงกิจการทีเกียวข้ อง ถ้ าในกรณีทลูี กค้ าไม่ใช่ บริษัทจด
ทะเบียน ลูกค้ างานสอบบัญชีรวมถึงกิจการทีเกียวข้ องทีลูกค้ ามีการควบคุมทางตรง
หรือทางอ้ อม
** ข้ อสังเกต (คณะอนุ กรรมการฯ กลุ่มย่ อยผู้สอบบัญชี เห็นว่ า ให้ ใช้ ข้อความว่ า
“กิจการทีสํานั กงานปฏิบัติงานสอบบัญชี ให้ ” เพราะข้ อความส่ วนทีเหลื ออาจไม่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมในประเทศไทย เนืองจากมาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้
กํา หนดให้ ผู้ สอบบั ญชี หลั กต้ องตรวจสอบบริ ษั ทย่ อย บริ ษั ทร่ วม และบริ ษั ท ที
เกียวข้ องในกลุ่ม
หมายเหตุ : กรณี ข องประเทศไทย หมายถึง เฉพาะกิ จ การที สํ า นัก งาน
ปฏิ บตั ิ งานสอบบัญชีให้เท่ านั"น เนืองจากกฎหมายไม่ได้กําหนดให้ผูส้ อบบัญชี
หลักต้องตรวจสอบบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเกียวข้องในกลุ่ม

Audit engagement
– งานสอบบัญชี

หมายถึง

งานทีให้ ความเชือมันทีผู้ สอบบัญ ชีแสดงความเห็น ว่ า งบการเงิ นจั ดทํา ขึ"น ตาม
แม่บทการรายงานทางการเงินทีรับรองทัวไป งานสอบบัญชีน" ีปฏิบัติตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีระหว่างประเทศ ทั"งนี"รวมถึงการตรวจสอบงบการเงินทีกําหนดโดย
กฎหมาย

Audit team
– กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ
งานสอบบัญชี

หมายถึง

(ก) สมาชิกทุกคนของกลุ่มผู้ปฏิบตั งิ านสอบบัญชี
(ข) สมาชิกอืนทุกคนของสํานักงานทีมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อผลงานของงานสอบบัญชี
รวมถึง
(๑) ผู้ทีเป็ นผู้กาํ หนดผลตอบแทนหรือให้ คาํ ปรึกษาบริหารจัดการโดยตรง
หรื อ ผู้ ทีกํา กับ ดู แ ลหุ้ นส่ ว นทีรั บ ผิด ชอบงานตรวจสอบบัญ ชี น"ั น ๆ รวมถึง ผู้ ทีมี
ตํา แหน่ ง สูง กว่ า หุ้ น ส่ ว นทีรั บ ผิ ด ชอบงานสอบบัญ ชี ซึ งเป็ นหุ้ นส่ ว นอาวุ โ ส หรื อ
กรรมการผู้อาํ นวยการ (ผู้บริหารสูงสุดหรือเทียบเท่า)
(๒) ผู้ ที ให้ คํา ปรึ ก ษาด้ านวิ ช าการหรื อ เกี ยวกั บ ประเด็ น ปั ญ หาเฉพาะ
อุตสาหกรรม รายการหรือเหตุการณ์ทเกี
ี ยวกับงานสอบบัญชี และ
(๓) ผู้ทรัี บผิดชอบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีในระดับงาน รวมถึงผู้ที
ปฏิบตั งิ านสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และ
(ค) ผู้ทอยู
ี ่ในสํานักงานเครือข่ายซึงมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อผลของงานสอบบัญชี

Close family

หมายถึง

บิดา มารดา บุตร หรือ พีน้ อง ซึงไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว

-สมาชิกครอบ ครัวที
ใกล้ชิด

ส่วนที ๖/๔

Contingent fee - หมายถึง
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ที
ขึ" นอยู่กบั ผลงาน

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทีคํานวณตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดล่ วงหน้ า โดยสัมพันธ์กับ
ผลลั พ ธ์ข องรายการหรื อ ผลของบริ ก ารทีสํา นั ก งานให้ ค่ า ธรรมเนี ย มวิ ช าชี พ ที
กําหนดโดยศาลหรือหน่ วยงานกํากับดูแลอืนของรัฐไม่ถือว่ าเป็ นค่าธรรมเนียมที
ขึ"นอยู่กบั ผลงาน

Direct
financial หมายถึง
interest
- ส่ วนได้เสีย ทาง
การเงินโดยทางตรง

ส่วนได้ เสียทางการเงินที
(ก) บุคคลหรือกิจการเป็ นเจ้ าของโดยตรงและควบคุมได้ ส่วนได้เสียทางการเงินที
บริหารโดยบุคคลอืนทีมีอาํ นาจตัดสินใจ) หรือ
(ข) บุคคลหรือกิจการควบคุมอยู่หรือสามารถมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุนเพือ
รับผลประโยชน์จากเครืองมือหรือสือในการลงทุน ทรัพย์สนิ กองทุน หรือประโยชน์
อืนใด

Director or officer หมายถึง
- กรรมการหรื อ
เจ้ าหน้ าที

ผู้ทีมีหน้ าทีรับผิดชอบเกียวกับการกํากับดูแลกิจการ หรือผู้ทีปฏิบัติภาระหน้ าที
เดียวกัน โดยไม่คาํ นึงถึงตําแหน่งซึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

หมายถึง

หุ้ นส่ ว นหรื อ บุ ค คลอืนในสํา นั ก งานผู้ ที มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานและผลการ
ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบต่อรายงานทีเผยแพร่ ในนามของสํานักงาน (และเป็ น
บุ ค คลทีมีอ าํ นาจตามทีสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ห รื อ กฎหมาย หรื อ หน่ ว ยงานทางการ
กําหนดให้ ม)ี

Engagement quality หมายถึง
control review

กระบวนการทีออกแบบเพือให้ ได้ การประเมินผลทีเทียงธรรม ก่อนหรือ ณ วันที
เสนอรายงาน ต่อการตัดสินใจทีมีสาระสําคัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และผลสรุปที
เสนอรายงาน

Engagement
partner
- หุน้ ส่วนผูร้ บั ผิด
ชอบในงาน

- การสอบทานการ
ควบคุมคุณภาพ
หมายถึง

หุ้ น ส่ วนและกลุ่ มผู้ ป ฏิบัติง านทุ ก คนทีปฏิบัติง าน และบุ คคลทีได้ รั บว่ า จ้ างโดย
สํานักงาน หรือสํานักงานเครือข่าย เพือปฏิบัติงานตามขั"นตอนการทํางานให้ ความ
เชื อมัน ทั"ง นี" ไม่ ร วมถึ ง ผู้ เ ชี ยวชาญภายนอกทีได้ รั บ ว่ า จ้ า งโดยสํา นั ก งาน หรื อ
สํานักงานเครือข่าย

Existing accountant หมายถึง
- ผูป้ ระกอบ วิชาชีพ
บัญชีในขณะนั"น

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทได้
ี รับการแต่งตั"งให้ ปฏิบัติงาน บัญชี หรือให้ บริการด้ านการ
ทําบัญชี ภาษีอากร ให้ คาํ ปรึกษา หรือให้ บริการอย่ างอืนทีคล้ ายคลึงกันแก่ลูกค้ าใน
ขณะนั"น

External expert - หมายถึง
ผูเ้ ชียวชาญภายนอก

บุคคล (ผู้ทไม่
ี ใช่ห้ ุนส่วน หรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ รวมถึงพนักงาน
ชัวคราวของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือข่าย) หรือองค์กรทีมีทกั ษะ ความรู้ ความ
ชํานาญและประสบการณ์ในสาขาอืนนอกจากสาขาการบัญชี หรือการตรวจสอบบัญชี
ซึ งงานของบุ คคลเหล่ านั" นช่ ว ยประกอบวิ ชาชี พบั ญชี ใ นการได้ มาซึ งหลั กฐานที
เหมาะสมเพียงพอ

หมายถึง

ส่วนได้ เสียในส่วนของผู้ถือหุ้ น หรือหลักทรัพย์อืน, หุ้นกู้, เงินกู้ หรือ ตราสารหนี"ของ
กิจการ รวมถึงตราสารสิทธิและภาระผูกพันในการได้ มาซึงส่วนได้ เสีย และตราสารอนุพันธ์

Engagement team
- กลุ่มผู ้ ปฏิบตั ิงาน

Financial interest
- ส่วนได้เสีย

ส่วนที ๖/๕

ทางการเงิน

ซึงเกียวข้ องโดยตรงกับส่วนได้ เสียนั"น

Financial statements หมายถึง
- งบการเงิน

การนําเสนอข้ อมูลทางการเงินในอดีตอย่ างเป็ นระบบ รวมถึงหมายเหตุประกอบงบ
การเงินทีเกียวข้ อง ซึงมีจุดมุ่งหมายเพือสือสารทรัพยากรทางเศรษฐกิจหรือภาระผูกพัน
ของกิจการ ณ เวลาหนึง หรือการเปลียนแปลงในเรืองนั"นสําหรับช่วงระยะเวลาหนึงตาม
แม่ บทการรายงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินทีเกียวข้ องโดยทัวไป
ประกอบด้ วยการสรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ และข้ อมูลอธิบายอืน ๆ คําศัพท์น" ี
สามารถเชือมโยงถึงงบการเงินฉบับสมบูรณ์ แต่กส็ ามารถอ้ างถึงงบการเงินแยกเฉพาะ
เช่ น งบแสดงฐานะทางการเงิ น หรื อ งบกําไรขาดทุ น และหมายเหตุ ประกอบงบที
เกียวข้ อง

Financial statements หมายถึง
on which the firm
will express an
opinion
- งบการเงินทีผูส้ อบ
บัญ ชี (สํ า นัก งาน)
จะแสดงความเห็น

ในกรณีหน่วยงานเดียวจะแสดงเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการ ในกรณีงบการเงินรวม
จะแสดงรวมถึงงบการเงินของกลุ่มกิจการ เป็ นงบการเงินรวม

หมายถึง

(ก) กิจการเจ้ าของคนเดียว ห้ างหุ้นส่วน หรือ บริษัทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(ข) กิจการทีควบคุมกิจการข้ างต้ นตามข้ อ (ก) ผ่านการเป็ นเจ้ าของ การจัดการ
หรือโดยวิธอี นื และ

Firm
- สํานักงาน

(ค) กิจการทีถูกควบคุมโดยกิจการข้ างต้ นตามข้ อ(ก) ผ่านการเป็ นเจ้ าของ การ
จัดการ หรือโดยวิธอี นื
Immediate family

หมายถึง

สามี/ภรรยา(หรือบุคคลทีมีความสัมพันธ์ในลักษณะคู่สมรส) หรือบุคคลผู้อยู่ใน
ความอุปการะเลี"ยงดูของบุคคลทั"งสอง

หมายถึง

ความเป็ นอิสระ คือ
(ก) ความเป็ นอิสระด้านจิ ตใจ
ภาวะทางจิตใจซึงกล้ าทีจะแสดงความเห็น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ อทิ ธิพลใดๆ
ซึงมีผลกระทบต่อการใช้ วิจารณญาณเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ ความเป็ นอิสระด้ านจิตใจนี"
จะส่งผลให้ บุคคลใด ๆ สามารถปฏิบตั งิ านได้ ด้วยความซือสัตย์สจุ ริต ความเทียงธรรม
และสามารถใช้ ความสงสัยเยียงผู้ประกอบวิชาชีพได้
(ข)ความเป็ นอิสระอันเป็ นทีประจักษ์
การหลีกเลียงข้ อเท็จจริงและการตกอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญซึง
อาจทําให้ บุคคลทีสามซึงได้ ใช้ วิจารณญาณเยียงวิญ$ูชนและได้ รับทราบข้ อเท็จจริง
ต่ าง ๆ และสถานการณ์ดัง กล่ า วแล้ วอาจเชื อได้ ว่า สํา นั กงานหรื อสมาชิ กในทีม
งานสอบบัญชีหรือทีมงานให้ ความเชือมันขาดความซือสัตย์สจุ ริต ความเทียงธรรม
หรือขาดการใช้ วิจารณญาณเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ

สมาชิ ก ใน
ครอบครัว
Independence
- ความเป็ นอิสระ

ส่วนที ๖/๖

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

Listed entity
หมายถึง
กิ จ การที จด
ทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์
Network
หมายถึง
- เครือข่าย

Network firm
หมายถึง
- สํานักงาน
เครือข่าย
Office
หมายถึง
- สํานักงานทีทํางาน

ส่วนได้ เสียทางการเงินทีได้ รับจากการลงทุนเองหรือโดยผ่านตัวกลาง ซึงบุคคลหรือ
กิจการผู้ลงทุนไม่ มีอาํ นาจในการควบคุมหรือไม่ มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจในการ
ลงทุนนั"น
หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบในงานบุคคลผู้รับผิดชอบการสอบทานการควบคุมคุณภาพ และ
หุ้ นส่ วนการสอบบัญชีอืน(ถ้ ามี)ในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงาน โดยเป็ นผู้ ใช้ ดุ ลยพิ นิจในการ
ตัดสินใจ เรืองสําคัญทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินทีสํานั กงานต้ องแสดง
ความเห็นในรายงานการสอบบัญชี หุ้ นส่วนการสอบบัญชีรายอืนในทีนี" อาจรวมถึง
หุ้ นส่ วนการสอบบั ญชี ทีรั บผิ ดชอบงานสอบบั ญชี ในบริ ษั ทย่ อยหรื อส่ วนงานที มี
สาระสําคั ญ ทั"งนี" ขึ" นอยู่ กับสถานการณ์ และบทบาทหน้ าที ของบุ คคลผู้ น"ั นในการ
ปฏิบตั งิ านสอบบัญชี
กิจการทีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี"เสนอขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
หรือมีการซื"อขายภายใต้ การกํากับดูแลของ ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกํากับ
ดูแลอืน
โครงสร้ างทีใหญ่ข" นึ ซึง
(ก) มีจุดมุ่งหมายเพือสร้ างความร่วมมือ และ
(ข) มีจุดมุ่งหมายทีชัดเจนเพือแบ่งปั นกําไรและต้ นทุน แบ่งส่วนความเป็ นเจ้ าของ
การควบคุม หรือการบริหารจัดการ นโยบายการควบคุมคุณภาพร่วมกัน กลยุทธ์
ทางธุรกิจร่ วมกัน การใช้ ชือร่วมกันหรือ การใช้ ทรัพยากรผู้ประกอบวิชาชีพส่วนที
สําคัญร่วมกัน
สํานักงานหรือกิจการทีอยู่ในเครือเดียวกันกับสํานักงานสอบบัญชี

สํานักงานทีทํางานย่อยทีแบ่งโดยใช้ เกณฑ์การจัดตั"งอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นเกณฑ์
ทางภูมศิ าสตร์หรือทางสายปฏิบตั งิ าน

Professional
หมายถึง
accountant
- ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชี

บุคคลผู้เป็ นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี ซึงเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทํา
บัญชี ด้ านการสอบบัญชี ด้ านการบัญชีบริหาร ด้ านการวางระบบบัญชี ด้ านการ
บัญชีภาษีอากร ด้ านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกียวกับการ
บัญชีด้านอืนตามทีกฎกระทรวงกําหนดให้ เป็ นวิชาชีพบัญชี รวมทั"งผู้ซึงขึ"นทะเบียน
ไว้ กับ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี และให้ หมายรวมถึ ง หั ว หน้ า คณะบุ ค คลหรื อ หั ว หน้ า
สํานักงานหรือผู้มอี าํ นาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคลตามมาตรา ๑๑ ด้ วย

Professional
หมายถึง
accountant
in business
- ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญ ชี ใ นหน่ ว ยงาน
ธุรกิจ
Professional
หมายถึง

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทปฏิ
ี บัติงานทั"งในฐานะทีเป็ นผู้บริหารหรือไม่ใช่ผ้ ูบริหารก็ตาม
ในหน่วยงานภาคการพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม การบริการ ภาครัฐ ภาคการศึกษา ใน
องค์กรไม่แสวงกําไรหน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานทางวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีทมีี สญ
ั ญารับงานกับหน่วยงานดังกล่าวข้ างต้ น

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสํานักงานทีให้ บริการทางวิชาชีพ โดยไม่คาํ นึงว่าเป็ นการ

ส่วนที ๖/๗

accountant in public
practice – ประกอบ
วิชา ชีพบัญชีทีให้
บริการทางวิชาชีพ

ปฏิบตั งิ านประเภทใด (ตัวอย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็ น งานสอบบัญชี งานด้ านภาษีอากร
หรืองานให้ คาํ ปรึกษา) คํานิยามนี"สามารถนํา ไปใช้ อ้างถึง สํานักงานทีผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีทให้
ี บริการทางวิชาชีพปฏิบตั งิ านด้ วย

Professional services หมายถึง

งานบริ การด้ านการบั ญชี หรื อสาขาความเชี ยวชาญที เกี ยวข้ อง ซึ งต้ องให้
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงบริการด้ านการทําบัญชี การสอบบัญชี ภาษี
อากร การให้ คาํ ปรึกษาด้ านการบริหารจัดการ และ การบริหารจัดการทางการเงิน

- บริการทางวิชาชีพ
Public interest
entity
- กิจการทีมีส่วนได้
เสียต่อสาธารณะ

หมายถึง

กิจการทีมีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ
(ก) กิจการทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
(ข) กิจการที
(1) กฎหมายหรือข้ อบังคับกําหนดว่ากิจการนั"นมีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะหรือ
(2) กฎหมายหรือข้ อบังคับกําหนดให้ มีการตรวจสอบบัญชี เพือให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับด้ านความเป็ นอิสระซึงใช้ กับกิจการทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย
ข้ อบังคับดังกล่ าวอาจกําหนดขึ"นโดยหน่ วยงานทีมีอาํ นาจควบคุมทีเกียวข้ อง รวมถึง
หน่วยงานทีมีอาํ นาจควบคุมด้ านการตรวจสอบบัญชี

Related entity
-กิจการทีเกียว ข้อง
กัน

หมายถึง

กิจการใด ๆ ทีมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในลักษณะต่อไปนี":
(ก) กิจการใด ๆ ทีมีอาํ นาจควบคุมลูกค้ าทั"งทางตรงและทางอ้ อม ถ้ าลูกค้ านั"น
มีสาระสําคัญต่อกิจการ
(ข) กิจการใด ๆ ซึงมีส่วนได้ เสียทางการเงินโดยทางตรงต่อลูกค้ า ถ้ ากิจการ
นั"น มีอิท ธิพ ลอย่ า งมีนั ยสํา คัญ อย่ างมากต่ อลู กค้ า และส่ วนได้ เ สีย ในลู กค้ า นั" น มี
สาระสําคัญต่อกิจการ
(ค) กิจการใด ๆ ทีลูกค้ ามีอาํ นาจควบคุมทั"งทางตรงและทางอ้ อม
(ง) กิจการใด ๆ ที ลูกค้ าหรือกิจการทีเกียวข้ องกับลูกค้ าตาม (ค) มีส่วนได้ เสีย
ทางการเงินทางตรงทีทําให้ มีอิทธิพลอย่ างมีนัยสําคัญต่อกิจการนั"นและส่วนได้ เสีย
ดังกล่าวมีสาระสําคัญต่อลูกค้ าและกิจการทีเกียวข้ องกับลูกค้ าตาม (ค) และ
(จ) กิจการใด ๆ ซึงอยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับลูกค้ า โดยทีทั"งกิจการนั"น
และลูกค้ ามีสาระสําคัญต่อกิจการทีควบคุม

Review client

หมายถึง

กิจการใด ๆ ทีสํานักงานปฏิบตั หิ น้ าทีในการสอบทานงบการเงินให้

- ลู ก ค้างานสอบ
ทาน
Review engagement หมายถึง
- งานสอบทานงบ
การเงิน

งานประเภททีให้ ความเชือมันทีปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการสอบทานหรือเทียบเท่า ซึง
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะแสดงความเห็นต่อข้ อสรุปต่องบการเงินว่าไม่พบสิงทีเป็ น
เหตุให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีเชือว่างบการเงินไม่ได้ จัดทําขึ"นตามแม่บทการบัญชี
ในการรายงานทางการเงิน ทีเกียวข้ องในส่ว นทีมีส าระสํา คัญ หรื อไม่ โดยอาศั ย
วิธกี ารซึงไม่สามารถได้ หลักฐานทั"งหมดตามทีกําหนดในการตรวจสอบ

ส่วนที ๖/๘

หมายถึง

(ก)สมาชิกทุกคนของกลุ่มผู้ปฏิบตั งิ านสอบทานงบการเงิน และ
(ข)สมาชิกอืนทุกคนของสํานักงานทีมีอิทธิพลโดยตรงต่ อผลของงานสอบทาน
รวมถึง
(๑) ผู้ ที กํา หนดผลตอบแทนหรื อ ผู้ ซึ งมี อ ํา นาจในการควบคุ ม โดยตรง
ผู้บริหารหรือผู้ทีกํากับดูแลหุ้นส่วนทีดูแลงานสอบทาน รวมถึงบุคคลที
อยู่ในระดับอาวุโสถัดมาซึงมีตาํ แหน่งสูงกว่าหุ้นส่วนทีดูแลงานสอบทาน
ไปจนถึงแต่ละคนในระดับหุ้นส่วนอาวุโสหรือกรรมการผู้อาํ นวยการ
ี ยวข้ องเฉพาะ
(๒) ผู้ทให้
ี คาํ ปรึกษาเกียวกับประเด็นธุรกรรมหรือเหตุการณ์ทเกี
ด้ านทางอุตสาหกรรมและทางเทคนิค และ
(๓) ผู้ทดูี แลด้ านการควบคุมคุณภาพงานสอบทานรวมถึงบุคคลทีทําหน้ าที
สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบทาน และ
(ค)ทุกคนทีอยู่ในเครือข่ายสํานักงานทีมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อผลของงานสอบทาน

Special
purpose หมายถึง
financial statements

งบการเงินทีจัดทําขึ"นตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินทีกําหนดขึ"น
เพือให้ ข้อมูลทางการเงินแก่ผ้ ใู ช้ ทมีี วัตถุประสงค์เฉพาะ

Review team
-กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ
งานสอบทาน

- งบการเงิ น ที มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ
Those charged with หมายถึง
governance - ผูม้ ี
ห น้ า ที กํ า กั บ ดู แ ล
กิจการ

บุคคลทีมีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกิจการและภาระ
ผูกพันในส่วนทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั หิ น้ าทีความรับผิดชอบของกิจการ ซึงรวมถึง
การกํากับดูแลกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน

ส่วนที ๖/๙

รายชือ คณะอนุกรรมการกําหนดจรรยาบรรณ
พ.ศ.๒๕๕๖

องค์ ประกอบ
1. ผศ. ดร. ประวิตร
นิลสุ วรรณากุล
2. ดร. ชัยนริ นทร์
วีระสถาวณิ ชย์
3. นางสาวบงกช
อํ!าเสงี!ยม
4. นายวิเชียร
กิ!งมนตรี
5. ดร. ศุภมิตร
เตชะมนตรี กุล
6. นายสิ ทธิชยั
จันทราวดี
7. นายโสภณ
เพิ!มศิริวลั ลภ
8. นายธีรพงษ์
แก้วรัตนปั ทมา
9. ผูแ้ ทนกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
(นางสาวอิสริ ยาศิริ พยัตติกุล ผูแ้ ทนหลัก)
(นางสาวนงนุช สุ ริยะปกรณ์ ผูแ้ ทนสํารอง)
10. ผูแ้ ทนกรมสรรพากร
(นางปรมา วานิชถาวร ผูแ้ ทนหลัก)
(นายสมชาย รี เจริ ญ ผูแ้ ทนสํารอง)
11. ผูแ้ ทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวพรสิ ริ กังวิวรรธน์ ผูแ้ ทนหลัก)
(นางสาวกมลทิพย์ เหล่าทรัพย์เพิม! พูน ผูแ้ ทนสํารอง)
12. ผูแ้ ทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(นายอํานวย จิรมหาโภคา ผูแ้ ทนหลัก)
(นางสาวปริ มใจ เอี!ยมเพชราพงศ์ ผูแ้ ทนสํารอง)
13. ผูแ้ ทนสมาคมสํานักงานบัญชีและกฎหมาย
(นายชวินทร์ ลาภพิทกั ษ์พงษ์)
14. นางสาวชวนา
วิวฒั น์พนชาติ
15. ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ที!ปรึ กษา

