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คณะอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ 

สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

๒๕๕๖ 



บทนาํ 

 

 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชีต่อบุคคลต่างๆ ในสังคม เพื!อให้การ
ให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้กาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
โดยออกเป็นข้อบังคับจรรยาบรรณ ซึ!งเป็นกรอบความประพฤติและวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
เพื!อให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีคุณภาพ น่าเชื!อถือ และผู้ใช้บริการงานให้ความเชื!อมั!น ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับจรรยาบรรณนี"  หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี ผู้ทาํบัญชี และ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านอื!น ๆ ตามที!กฎหมายกาํหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี  รวมทั"งผู้ซึ!งขึ"นทะเบียนไว้กับ
สภาวิชาชีพบัญชี และให้หมายรวมถึงหัวหน้าคณะบุคคล หรือหัวหน้าสาํนักงาน หรือผู้มีอาํนาจกระทาํแทน
นิติบุคคลตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย  
 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับจรรยาบรรณนี"  มีหน้าที! ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
จรรยาบรรณทุกข้อ อย่างไรกด็ีในการปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในแต่
ละประเภทของงานอาจมีความแตกต่างกนับ้างในส่วนที!เป็นรายละเอยีด 

 ในบางกรณอีาจมีระเบียบหรือข้อบังคับตามกฎหมาย ทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณในข้อหนึ!งข้อใดได้ ในกรณีเช่นนี"  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังมีหน้าที!ต้อง
ปฏบิัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณข้ออื!นๆ ที!เหลือทั"งหมด 

 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบัญชีผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับใดของข้อบังคับ
จรรยาบรรณที!ออกมานี"  ให้ถือว่าผู้นั"นประพฤติผิดจรรยาบรรณ การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
จรรยาบรรณโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้รวมถึงกรณีที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ หรือยินยอมให้บุคคล
อื!นอ้างชื!อปฏิบัติ หรือปฏิบัติใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณเพื!อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลที!สาม 

  ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื!อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับนี"  
เป็นข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับแรกที!ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗และเพื!อให้การ
ปฏบัิติตามข้อบังคับสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม  สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)โดยคณะอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ จึงเห็นสมควรให้มีการ
จัดทาํคาํชี" แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  เรื!องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มนี"
ขึ"น  โดยส่วนประกอบของเนื"อหามีดังนี"  

ส่วนที! ๑    วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และหลักการพื"นฐานของจรรยาบรรณ 

ส่วนที! ๒    คาํชี" แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สาํหรับผู้สอบบัญชี 

ส่วนที! ๓ คาํชี" แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สาํหรับผู้ทาํบัญชี 

ส่วนที! ๔ คู่มือประมวลจรรยาบรรณสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!กาํหนดโดย 

 สหพันธนั์กบัญชีนานาชาติ 

ส่วนที! ๕ การเปรียบเทียบจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ และ
จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!กําหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ 
(IFAC)  



ส่วนที! ๖ อภิธานศัพท ์ 
 สาํหรับส่วนที! ๔ ซึ!งเป็นคู่มือประมวลจรรยาบรรณสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!กาํหนดโดย
สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ เป็นคาํแปลจาก Handbook of the Code of Ethics for Professional 

Accountants ๒๐๑๒ Edition จัดทาํโดย The International Ethics Standards Board for Accountants 

(IESBA) ซึ!งเป็นคณะกรรมการอิสระที!แต่งตั"งโดยสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC)  คู่มือดังกล่าวนี" ถือ
เป็นคําขยายความคําชี" แจงเพิ!มเติมจากส่วนที! ๒ และ ๓ โดยในส่วน ข. ของคู่มือได้แสดงตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้หลักการพื" นฐานของจรรยาบรรณภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ สาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!
ให้บริการทางวิชาชีพ (Professional Accountants in Public Practice)  ซึ!งครอบคลุมถึงผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตและผู้ทาํบัญชีที!ให้บริการวิชาชีพให้แก่กจิการทั!วไป รวมถึงสาํนักงานทาํบัญชี  ในขณะที!ส่วน ค. ของ
คู่มือได้แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการพื" นฐานของจรรยาบรรณสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน
หน่วยงานธุรกิจ (Professional Accountants in Business) ซึ!งครอบคลุมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทาํ
บัญชีที!ปฏบิัติงานวิชาชีพบัญชีในฐานะที!เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที!ขององค์กรทั!วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๒๕๕๖ 



สารบญั 

หนา้ 

บทนาํ  

ส่วนที!  ๑     วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และหลักการพื"นฐานของจรรยาบรรณ ๑/๑ 

ส่วนที!  ๒     คาํชี"แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สาํหรับผู้สอบบัญชี ๒/๑ 

ส่วนที!  ๓     คาํชี"แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สาํหรับผู้ทาํบัญชี ๓/๑ 

ส่วนที!  ๔     คู่มือประมวลจรรยาบรรณสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

                ที!กาํหนดโดยสหพันธนั์กบัญชีนานาชาติ 

๔/๑ 

ส่วนที!  ๕     การเปรียบเทยีบจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
                สภาวิชาชีพบัญชีฯ กบัคู่มือประมวลจรรยาบรรณสาํหรับผู้ประกอบ 

                วิชาชีพบัญชี ที!กาํหนดโดยสหพันธนั์กบัญชีนานาชาติ 

๕/๑ 

ส่วนที!  ๖     อภิธานศัพท ์ ๖/๑ 

 

 



   ส่วนที  ๑/๑ 

 

ส่วนที  ๑ 

วตัถุประสงค ์โครงสรา้ง และหลกัการพื" นฐานของจรรยาบรรณ 

 

๑. คํานาํ 

การกาํหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี ซึ งถือเป็นกรอบความประพฤติและวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี  มีความจาํเป็นสาํหรับวิชาชีพบัญชี  ในการกาํหนดแนวทางและขั"นตอนของจรรยาบรรณ  จาํเป็นต้องพิจารณา
จากโครงสร้างหรือองค์ประกอบของจรรยาบรรณตามหลักสากลทั วไป  ในส่วนที  ๑ นี" จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โครงสร้างของจรรยาบรรณและหลักการพื" นฐานของจรรยาบรรณอันเป็น
องค์ประกอบเบื"องต้นขององค์ประกอบอื นๆ 

๒. วตัถุประสงคข์องจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หมายถึง สิ งที กาํหนดความประพฤติและวิธีปฏิบัติงานของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที ต้องยึดถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อดาํรงไว้ ซึ ง 

� ความเชื อมั นจากผู้รับบริการ 

� ความเชื อถือได้ในผลงาน 

� ความเป็นมืออาชีพ 

� คุณภาพของงานบริการ 

กฎหมายเป็นบทบังคับที บุคคลในสงัคมทุกคนต้องถือปฏิบัติ สาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจาก
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที บัญญัติเป็นการทั วไปแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ ง
เป็นบทบัญญัติเฉพาะของวิชาชีพ โดยเป็นกฎเกณฑท์ี สงูกว่ากฎหมาย 

๓. โครงสรา้งจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  

โครงสร้างจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย 

๑. หลักการพื"นฐาน เป็นแนวคิดหรือหลักการสาํคัญของจรรยาบรรณ 

๒. ข้อบังคับรายข้อ เป็นบทบัญญัติที กาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นข้อ ๆ  
  ตามหลักการพื"นฐาน 

๓. คาํชี" แจง  เป็นคาํอธบิายหลักการพื"นฐานและข้อบังคับแต่ละข้อให้ชัดเจนในรายละเอยีด รวมทั"งการ 

  ยกตัวอย่างประกอบในบางกรณี 
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที  ๑๙) เรื อง จรรยาบรรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓  

กาํหนดตามโครงสร้างจรรยาบรรณ ประกอบด้วยหลักการพื"นฐานและข้อบังคับรายข้อ นอกจากนี" ยังมีคาํชี" แจง ตาม
เอกสารฉบับนี"  

 

 

 

 

 



   ส่วนที  ๑/๒ 

 

๔. หลกัการพื" นฐานของจรรยาบรรณ 

หลักการพื" นฐานของจรรยาบรรณ คือ แนวคิดหรือหลักการสาํคัญของจรรยาบรรณ   สาํหรับวิชาชีพ
บัญชีของประเทศไทย หลักการพื"นฐานดังกล่าวแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ แสดงภายใต้หมวดที  ๒ ถึง หมวดที  ๗ ใน
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที  ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๓  ดังนี" 

หมวดที  ๒  ความโปร่งใส  ความเป็นอสิระ  ความเที ยงธรรม  และ ความซื อสตัย์สจุริต 

หมวดที   ๓  ความรู้ความสามารถ และ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

หมวดที   ๔  การรักษาความลับ 

หมวดที   ๕  ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ     
หมวดที   ๖  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือ นิติบุคคลที ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี ปฏบิัติหน้าที ให้  

หมวดที   ๗  ความรับผิดชอบต่อเพื อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั วไป 

หลักการพื"นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพแต่ละหัวข้อที กล่าวไว้ในหมวดที  ๒ ถึง หมวดที  ๖  กาํหนดขึ"น
ตามมาตรา ๔๗ แห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ งกาํหนดให้อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื องดังกล่าว  ส่วน
ในหมวดที  ๗ นั"น ได้กาํหนดขึ"นเพื อให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที กาํหนดโดยสหพันธนั์กบัญชีนานาชาติ 
(IFAC)  

๕. คําอธิบายหลกัการพื" นฐาน 

คาํอธิบายหลักการพื" นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย แยกตามหมวดต่าง ๆ มี  
ดังนี" คือ 

หมวดที  ๒  ความโปร่งใส  ความเป็นอิสระ  ความเที ยงธรรม  และ ความซื อสตัยสุ์จริต 

“ความโปร่งใส” หมายความว่า ภาพลักษณท์ี แสดงให้เหน็ถึงการปฏบิัติงานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ และ
มาตรฐานวิชาชีพที กาํหนดไว้ และไม่ปกปิดข้อเทจ็จริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ งสามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ 

“ความเป็นอสิระ” หมายความว่า การปฏบิัติหน้าที โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื นที ทาํให้เกิดความ
สงสัยในความเป็นกลางหรือความเที ยงธรรมของผู้ปะกอบวิชาชีพบัญชี ความเป็นอิสระนี" จะต้องเป็นที ประจักษ์ 
เพื อให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที เชื อถือได้ 

“ความเที ยงธรรม” หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจเยี ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลาํเอียง 
อคติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอทิธพิลของบุคคลอื น 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจประสบกับเหตุการณ์ที จะทาํให้ขาดความเที ยงธรรม  การที จะแจกแจงทุก
เหตุการณ์ดังกล่าวให้ชัดเจนย่อมเป็นไปไม่ได้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่ให้บริการวิชาชีพ  หากพบว่ามี
เหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ที ก่อให้เกิดความลาํเอียง หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญต่อการตัดสินใจทางวิชาชีพ
บัญชี  

“ความซื อสตัย์สจุริต” หมายความว่า การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื อตรงต่อวิชาชีพไม่คด
โกง ไม่หลอกลวง ปฏบิัติงานบนหลักฐานที เป็นจริงและเชื อถือได้ ไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอื นอ้างว่าได้ปฏิบัติงาน
ถ้าไม่ได้ปฏบัิติงานจริง 



   ส่วนที  ๑/๓ 

 

ความซื อสัตย์สจุริตนี" ยังรวมถึง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่เกี ยวข้องกับรายงาน แบบแสดงรายการ
ภาษี  การสื อสาร  หรือข้อมูลอื น  โดยที ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื อว่าข้อมูลเหล่านั"น 

๑. เป็นข้อมูลที ผิดจากความจริงอย่างเป็นสาระสาํคัญ หรือ ก่อให้เกดิความเข้าใจผิด  
๒. เป็นรายงานหรือข้อมูลที จัดทาํขึ"นโดยไม่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 

๓. ได้ละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที จาํเป็นต้องมีอยู่ในรายงาน ซึ งการละเว้นหรือปิดบังนี" ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด 

เมื อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรู้ ว่า ตนเกี ยวข้องกับข้อมูลเหล่านั"น  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องดาํเนินการ
เพื อยุติการเกี ยวข้องนั"น 

ในกรณีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้จัดทาํรายงานตามความเป็นจริงที เกี ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี กพ้็นจากการถูกกล่าวหาตามที กล่าวมาในวรรคข้างต้นได้ 

หมวดที   ๓  ความรูค้วามสามารถ และ มาตรฐานในการปฏิบติังาน 

“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้ความรู้ความสามารถ ความชาํนาญในการปฏิบัติวิชาชีพ
บัญชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเตม็ความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวังรอบคอบเพื อที จะปฏิบัติ
หน้าที ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั นใจได้ว่ามีผลงานทางวิชาชีพที อยู่บนพื" นฐานของกฎเกณฑ ์
มาตรฐานในการปฏบัิติงาน และมาตรฐานวิชาการที เกี ยวข้อง 

หลักการพื" นฐานในเรื อง ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบกาํหนดให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องมีหน้าที ความรับผิดชอบ ดังนี" 

๑. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้อยู่ในระดับที สามารถให้ความมั นใจแก่ผู้รับบริการ หรือ 
ผู้ว่าจ้างว่าจะได้รับบริการทางวิชาชีพบัญชีตามความรู้ความสามารถที ต้องการตามที กาํหนด
โดยวิชาชีพบัญชี 

๒. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั น ขยันหมั นเพียร และระมัดระวังรอบคอบ  ตามวิธีปฏิบัติ และ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพในการให้บริการทางวิชาชีพบัญชี 

การบริการทางวิชาชีพบัญชีโดยใช้ความรู้ความสามารถต้องใช้ดุลยพินิจที ดีในการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทกัษะในการให้บริการ 

ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี แยกเป็น ๒ ส่วนได้  ดังนี"  
๑. การบรรลุถึงระดับ ความรู้ ความสามารถ ตามที กาํหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี 

๒. การรักษาระดับ ความรู้  ความสามารถ ตามที กาํหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี 

การรักษาระดับ ความรู้  ความสามารถ ตามที กาํหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี หมายถึง การรับรู้และมี
ความเข้าใจ วิธีปฏิบัติ การพัฒนาของวิชาชีพบัญชี และการพัฒนาทางธุรกิจที เกี ยวข้องอย่างต่อเนื อง การพัฒนาทาง
วิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื อง ทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องพัฒนาและรักษาความสามารถในการให้บริการที ตรงตาม
ความต้องการในสภาพแวดล้อมของวิชาชีพบัญชี 

ความรู้ ความสามารถนี"  ครอบคลุมถึง การที ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องให้ความมั นใจว่า ผู้ช่วยผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลของตน ได้รับการฝึกอบรมและการกาํกบัดูแลที เพียงพอ 

การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั น ขยันหมั นเพียร และระมัดระวังรอบคอบ หมายถึง การปฏิบัติงานที ได้รับ
มอบหมายอย่างระมัดระวังรอบคอบ ครบถ้วน และทนัต่อเวลา 

ในโอกาสที เหมาะสม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องเปิดเผยข้อจํากัดในการปฏิบัติงานให้บริการทาง
วิชาชีพบัญชีให้ลูกค้า นายจ้าง หรือ บุคคลอื นที เป็นผู้รับบริการทางวิชาชีพ 



   ส่วนที  ๑/๔ 

 

หมวดที   ๔  การรกัษาความลบั 

“การรักษาความลับ” หมายความว่า การไม่นําข้อมูลใด ๆ ที โดยปกติองค์กรไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปเปิดเผย หรือใช้เพื อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื น เว้นแต่ในกรณีที เป็นการเปิดเผยตามสิทธิ หรือ 
หน้าที ที กาํหนดไว้ในกฎหมาย หรือ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

หลักการรักษาความลับ ได้กําหนดหน้าที ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีว่าต้อง 

ไม่ดาํเนินการในเรื องต่อไปนี"  

๑. เปิดเผยข้อมูลใดๆที เป็นความลับของลูกค้า นอกสาํนักงาน หรือนอกองค์กรที ว่าจ้าง โดยเป็น
ข้อมูลที ตนได้มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพบัญชี หรือทางธุรกิจ โดยไม่ได้รับการอนุมัติ
อย่างเหมาะสม หรือ จากผู้มีอาํนาจให้การอนุมัติได้ เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยที ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีมีสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิทางวิชาชีพบัญชี หรือ เป็นหน้าที ที ต้องเปิดเผย 
และ  

๒. ใช้ข้อมูลที เป็นความลับ ซึ งได้มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพบัญชี หรือทางธุรกิจเพื อ
ประโยชน์ส่วนตน หรือ บุคคลอื น 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องรักษาความลับโดยระวังไม่ให้พลั"งเผลอ ในทุกสภาวะแวดล้อมทางสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ งต่อบุคคลที เป็นผู้ร่วมงานทางธุรกิจที ใกล้ชิด หรือต่อผู้ใกล้ชิด หรือ สมาชิกในครอบครัวหรือ
สมาชิกครอบครัวที ใกล้ชิด  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องรักษาความลับของข้อมูลที ได้รับจากการเปิดเผยโดยผู้ที มีโอกาสเป็นผู้รับบริการ 
หรือผู้ว่าจ้าง 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องรักษาความลับของข้อมูลภายในสาํนักงาน หรือองค์กรของผู้ว่าจ้างให้เป็นความลับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องดาํเนินการให้มั นใจว่า ผู้ช่วยที อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล รวมทั"งบุคคลที ตน
ได้ขอคาํแนะนาํและช่วยเหลือทางวิชาชีพได้มีการปฏบัิติตามหลักการรักษาความลับ 

การปฏบัิติตามหลักการรักษาความลับ ยังคงต้องถือปฏบัิติแม้ว่าความสมัพันธร์ะหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี และลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้างได้สิ"นสดุลงแล้วกต็าม เมื อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เปลี ยนการจ้างงานหรือได้รับลูกค้า
รายใหม่ แม้ว่าจะสามารถนาํประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ แต่ต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที เป็นความลับซึ งได้จาก
ความสมัพันธท์างวิชาชีพบัญชี หรือ ทางธุรกจินั"น 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจต้องเปิดเผยข้อมูลที เป็นความลับ หรือ ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็น
การเหมาะสมในกรณดีังต่อไปนี"  

๑. การเปิดเผยเป็นสิ งที กฎหมายอนุญาต และได้รับการอนุมัติจากลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้าง 
๒. การเปิดเผยเป็นสิ งที กฎหมายกาํหนดให้กระทาํได้ ตัวอย่าง เช่น 

๑) การผลิตเอกสาร หรือ การจัดหาหลักฐานในการดาํเนินการทางกฎหมาย หรือ 

๒) การเปิดเผยต่อหน่วยราชการที เหมาะสม เพื อความกระจ่างเกี ยวกบัการละเมิดกฎหมาย 
และ 

๓) เป็นหน้าที  หรือ สทิธทิางวิชาชีพ ที กฎหมายไม่มีข้อห้ามในกรณต่ีอไปนี"  
(๑) เพื อให้เป็นไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ของสมาชิกองค์กร หรือ สถาบัน

ทางวิชาชีพ หรือโดยหน่วยงานที มีหน้าที กาํกบัดูแล 

(๒) เพื อสนองตอบการสอบถาม หรือ การไต่สวนโดยองค์กรในฐานะเป็นสมาชิก
องค์กรนั"น หรือ โดยหน่วยงานที มีหน้าที กาํกบัดูแล 



   ส่วนที  ๑/๕ 

 

(๓) เพื อปกป้องผลประโยชน์ของวิชาชีพ หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการทาง
กฎหมาย หรือ  

(๔) เพื อเป็นการปฏบัิติตาม มาตรฐานวิชาการ และ ข้อกาํหนดของจรรยาบรรณ 

สาํหรับปัจจัยสาํคัญเพื อการพิจารณาตัดสนิใจในการเปิดเผยข้อมูลทึ เป็นความลับ ประกอบด้วย 

๑. ถึงแม้ว่าลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้าง ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแล้วกต็าม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ต้องคํานึงว่าผลประโยชน์ของทุกฝ่ายซึ งรวมทั"ง บุคคลที สามที อาจได้รับผลกระทบ มี
ผลเสยีหายหรือไม่ 

๒. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องพิจารณาว่า มีข้อมูลที เกี ยวข้องอย่างครบถ้วน และสามารถ
แสดงหลักฐานพิสจูน์ได้หรือไม่ ในกรณทีี อยู่ในสถานการณซึ์ งไม่สามารถมีหลักฐานที เป็นจริง                         
สนับสนุน หรือ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือ ข้อสรุปที ไม่สามารถแสดงหลักฐานสนับสนุนได้ ควร
ใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพในการตัดสนิใจว่า จะใช้การเปิดเผย ประเภทใดจึงจะเหมาะสม 

๓. การสื อสารที คาดหวังควรเป็นประเภทใด และควรสื อสารถึงใคร 

๔. บุคคลผู้รับข้อมูลการสื อสารเป็นบุคคลที เหมาะสมหรือไม่ 

หมวดที   ๕  ความรบัผิดชอบต่อผูร้บับริการ  
(ดูคําอธิบายในหมวดที  ๗) 

หมวดที   ๖  ความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคล หรือ นิติบุคคลที ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ปฏิบติั
หนา้ที ให ้ 
(ดูคําอธิบายในหมวดที  ๗) 

หมวดที   ๗  ความรบัผิดชอบต่อเพื อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั  วไป 

เพื อให้จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณของ พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหลักการพื" นฐานจรรยาบรรณตามหลักสากลทั วไป ทาํให้ต้องกําหนดหลักการพื" นฐาน
จรรยาบรรณเกี ยวกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามที แสดงในหมวดที  ๕  ๖ และ ๗ เนื" อหาของ
หลักการพื" นฐานในหมวดที  ๕  ๖ และ ๗ ซึ งคล้ายกับเนื" อหาของหลักการพื"นฐานของ IFAC เรื อง “พฤติกรรมทาง
วิชาชีพ” (Professional Behavior) ได้กาํหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีหน้าที และความรับผิดชอบ ต่อบุคคลต่างๆ 
(ตามที กล่าวไว้ในหมวดที  ๕  ๖ และ ๗) โดยจะต้องปฏิบัติงานและปฏิบัติตนในแนวทางที ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ต่อลูกค้าและองค์กรที ตนสงักัด รวมถึงนายจ้างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากนี"  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนเพื อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที ดีระหว่างเพื อนร่วมวิชาชีพ
ตลอดจนหลีกเลี ยงการปฏบิัติใดๆ ที ทาํให้เกดิความเสื อมเสยีต่อเกยีรติศักดิ#แห่งวิชาชีพ 

 หลักการพื" นฐานเรื อง “พฤติกรรมทางวิชาชีพ” ตามที กําหนดโดย IFAC นั"น เป็นหลักการที มี
จุดมุ่งหมายต้องการให้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีหน้าที ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที เกี ยวข้อง 
และละเว้นการกระทาํที ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รู้  หรือควรจะรู้ ว่าจะทาํให้เกิดการเสื อมเสยีความน่าเชื อถือต่อวิชาชีพ 
การกระทาํที ควรละเว้นนี" รวมถึงการกระทาํใดๆ ที บุคคลที สามผู้ซึ งเป็นบุคคลที มีเหตุมีผลใช้ดุลยพินิจ โดยให้นํ"าหนัก
ความจริงทุก ๆ เรื องภายใต้สถานการณต่์าง ๆ ที ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถหาข้อมูลได้ในเวลานั"น น่าจะสรุปว่ามี
ผลกระทบในทางลบต่อชื อเสยีงของวิชาชีพบัญชี 

ในการนาํการตลาดมาใช้ เพื อส่งเสริมตนเอง และงานทางวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่ทาํให้
วิชาชีพบัญชีเสื อมเสยี และต้องดาํเนินการด้วยความซื อสตัย์ และยึดถือความเป็นจริงโดยไม่กระทาํการ ดังต่อไปนี"  



   ส่วนที  ๑/๖ 

 

๑. การโอ้อวดเกินความเป็นจริง สําหรับบริการทางวิชาชีพบัญชีที ตนได้ปฏิบัติรวมถึง
คุณสมบัติ ของตนเอง หรือ ประสบการณท์ี ตนมี หรือ 

๒. การอ้างองิโดยใช้ถ้อยคาํดูหมิ น หรือ แสดงการเปรียบเทยีบงานของตนเหนือผู้อื น 

จากหลักการพื" นฐานที กล่าวมาข้างต้นทั"งหมดนี"   ได้ถูกนาํไปใช้เป็นหลักการในการจัดทาํเป็นข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี(ฉบับที  ๑๙) เรื องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ งคาํชี" แจงของข้อบังคับ
จรรยาบรรณจะได้กล่าวถึงในส่วนที  ๒ และ ๓ ของเอกสารนี" ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ส่วนที' ๒/๑  

 

ส่วนที& ๒ 

คําชี- แจงขอ้บงัคบัจรรยาบรรณสําหรบัผูส้อบบญัชี 

๑. คํานํา 

ขอ้บงัคบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  เป็นบทบญัญติัที!กาํหนดสิ!งที!ผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีต้องปฏิบติัในเรื!องต่าง ๆ โดยกาํหนดขึ" นเป็นข้อ ๆ ตามหลักการพื"นฐานที!ได้อธิบายไวใ้นส่วนที!แล้ว 
เพื!อใหเ้กิดความเขา้ใจที!ชดัเจน  ในส่วนนี"  จะเป็นการชี"แจงและอธิบายถึงขอ้บงัคบัดงักล่าว ซึ! งใชส้ําหรับผูส้อบ
บญัชี โดยเรียงตามลาํดบัของหมวดและขอ้บงัคบัแต่ละขอ้  อยา่งไรก็ดี เนื!องจากในการปฏิบติัวิชาชีพของผูส้อบ
บญัชี อาจตอ้งประสบกบัลกัษณะงานและสถานการณ์ที!มีความแตกต่างกนัไป  จึงเป็นเรื!องยากที!จะจดัทาํคาํ
ชี"แจงใหส้ามารถครอบคลุมทุกประเด็นได ้ ดงันั"นนอกจากเอกสารคาํชี" แจงขอ้บงัคบัจรรยาบรรณฉบบันี"แลว้ใน
เอกสารคําชี" แจงข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับสมบูรณ์ ซึ! งจัดทําโดยสภาวิชาชีพบัญชีได้นําคู่มือประมวล
จรรยาบรรณ ที!กาํหนดโดยสหพนัธ์นกับญัชีนานาชาติ (IFAC) มาขยายความคาํชี" แจงเพิ!มเติม โดยแสดงตวัอยา่ง
การประยกุตใ์ชห้ลกัการพื"นฐานจรรยาบรรณภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ เพื!อให้ผูส้อบบญัชีสามารถศึกษาเพิ!มเติม 
และนาํไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมต่อไป 

๒. คําชี แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ 

ข้อ ๑ ถึง ๕ ว่าด้วยเรื"อง  

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที" ๑๙) เรื"อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วชิาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓ 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี ให้ใช้บังคับเมื"อพ้นกําหนดสามเดือนนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี  

“ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี” หมายความว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีดา้นการทาํบญัชี ดา้นการสอบ
บญัชีดา้นการบญัชีบริหาร ดา้นการวางระบบบญัชี ดา้นการบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการ
บญัชี และบริการเกี!ยวกับการบญัชีด้านอื!นตามที!กฎกระทรวงกาํหนดให้เป็นวิชาชีพบญัชี รวมทั"งผูซึ้! งขึ" น
ทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี และให้หมายรวมถึงหัวหน้าคณะบุคคลหรือหัวหน้าสํานกังานหรือผูมี้อาํนาจ
กระทาํการแทนนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๑ ดว้ย  

“ผูซึ้! งขึ"นทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี” หมายความวา่ ผูซึ้! งขึ"นทะเบียนเพื!อเป็นผูท้าํบญัชี ตาม
มาตรา ๑๑ มาตรา ๔๔ หรือที!จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ 

“ผูรั้บบริการ” หมายความวา่ ผูรั้บบริการ ตามมาตรา ๔๗ (๓) ไดแ้ก่ 

(๑)  ผูว้า่จา้งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี และ/หรือ 

(๒)  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื!นของรัฐ และบุคคลอื!นที!ใช้ผลงานของผูป้ระกอบ วิชาชีพ
บญัชีดว้ยความสุจริตและจาํเป็น 



   ส่วนที' ๒/๒  

 

“ผูที้!ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหน้าที!ให้” หมายความว่า ผูที้!ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติั
หนา้ที!ให ้อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา ๔๗ (๔) 

“ความโปร่งใส” หมายความวา่ ภาพลกัษณ์ที!แสดงให้เห็นถึงการปฏิบติังานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ 
และมาตรฐานวิชาชีพที!กาํหนดไว ้และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระสําคญั ซึ! ง
สามารถติดตามตรวจสอบได ้

“ความเป็นอิสระ” หมายความวา่ การปฏิบติัหนา้ที!โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื!นที!ทาํให้เกิด
ความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที!ยงธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ความเป็นอิสระนี"  จะตอ้งเป็นที!
ประจกัษ ์เพื!อใหผ้ลงานของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีเป็นที!เชื!อถือได ้

“ความเที!ยงธรรม” หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจเยี!ยงผูป้ระกอบวิชาชีพโดยปราศจากความ
ลาํเอียง อคติ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอื!น 

“กรอบวชิาชีพบญัชี” หมายความวา่ หลกัการ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัของวชิาชีพบญัชี 

“ความซื!อสัตยสุ์จริต” หมายความวา่ การประพฤติอยา่งตรงไปตรงมา จริงใจ ซื!อตรงต่อวิชาชีพ ไม่
คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบติังานบนหลกัฐานที!เป็นจริงและเชื!อถือได ้ไม่อา้งหรือยินยอมให้บุคคลอื!นอา้งวา่ได้
ปฏิบติังานถา้ไม่ไดป้ฏิบติังานจริง 

“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้ความรู้ความสามารถ ความชาํนาญในการปฏิบติั
วิชาชีพบญัชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมดัระวงัรอบคอบ
เพื!อที!จะปฏิบติัหน้าที!ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั!นใจได้ว่ามีผลงานทางวิชาชีพที!อยู่บน
พื"นฐานของกฎเกณฑ ์มาตรฐานในการปฏิบติังาน และวชิาการที!เกี!ยวขอ้ง 

“การรักษาความลบั” หมายความว่า การไม่นาํขอ้มูลใด ๆ ที!โดยปกติองค์กรไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปเปิดเผย หรือใช้เพื!อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื!น เวน้แต่ในกรณีที!เป็นการเปิดเผยตามสิทธิ
หรือหนา้ที!ที!กาํหนดไวใ้นกฎหมายหรือในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

“ความเสื!อมเสียเกียรติศกัดิ# แห่งวชิาชีพบญัชี” หมายความวา่ 

(๑) การกระทาํการใด ๆ ที!เป็นเหตุให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งได้รับโทษการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ  

ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลกัษณะการกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ!งดงัต่อไปนี"  
(ก) ลงลายมือชื!อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีโดยมิไดป้ฏิบติังานตรวจสอบใด ๆ หรือ

ควบคุมการสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

(ข) มีพฤติกรรมรับจ้างลงลายมือชื!อ หรือยอมให้ใช้ชื!อ ทั" งที!ไม่ได้มีการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีหรือมาตรฐานการบญัชี 

(ค) แสดงความเห็นต่องบการเงินที!นาํส่งหน่วยราชการหลายแห่ง โดยงบการเงินแต่ละชุด
แสดงขอ้มูลต่างกนัโดยไม่มีเหตุผลสมควร 



   ส่วนที' ๒/๓  

 

(ง) แจ้งข้อความหรือจัดทํารวมถึงการใช้พยานหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่ว่าเป็น
พยานหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ไม่วา่จะจดัทาํโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

(จ) แนะนําให้ผูรั้บบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทุจริตหรือมีเจตนา
หลีกเลี!ยงภาษีอากร 

(ฉ) มีพฤติกรรมอื!น ๆ ตามที!คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี กาํหนดว่าเป็นพฤติกรรมอนั
นาํมาซึ! งความเสื!อมเสียเกียรติศกัดิ# แห่งวชิาชีพบญัชี 

(๒) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบญัชี จากหน่วยงานราชการหรือสถาบนั
วชิาชีพอื!นที!ควบคุมและหรือกาํกบัดูแล เนื!องจากการประพฤติผดิจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีในสาระสาํคญั 

ข้อ ๔  ภายใต้บังคับในหมวด ๒ ถึงหมวด ๗ ของข้อบังคับนี  ที"กาํหนดให้ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีต้อง 

ปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ให้หมายความรวมถึง การกระทาํของบุคคลอื"น ผู้ซึ"ง 

(๑)  ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีรับรู้ หรือ 

(๒)  ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชียนิยอมใหอ้า้งชื!อ 

ในการปฏิบติั หรืองดเวน้การปฏิบติัใด ๆ ซึ! งจะทาํให้เกิดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
ฉบบันี"  เพื!อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีหรือบุคคลอื!นโดยมิชอบ 

ข้อ ๕  ให้นายกสภาวชิาชีพบัญชี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี  

หมวด ๑    บททั"วไป 

ขอ้ ๖   จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี เป็นขอ้บงัคบัของสภาวชิาชีพบญัชี กาํหนดขึ"นภายใตก้รอบ 

พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื!อวนัที! ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ วรรคจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี นอกจากที!กาํหนดไวใ้นข้อบงัคบันี"  ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เพื!อให้กระบวนการบงัคบัใช้จรรยาบรรณดาํเนินโดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม นายกสภา
วิชาชีพบญัชี โดยการอนุมติัของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี มีอาํนาจออกขอ้กาํหนดใดๆ เกี!ยวกบัการ
ดงักล่าว 

ขอ้ ๗ ในกรณีที!มีปัญหาการตีความเกี!ยวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี"  ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี
เป็นผูว้นิิจฉยั และถือวา่คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี เป็นที!สุด 

หมวด  ๒    ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเที"ยงธรรม และความซื"อสัตย์สุจริต 

ข้อ ๘ ความโปร่งใส 

ข้อบังคับ  ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส 

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส ไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงหรือบิดเบือน 



   ส่วนที' ๒/๔  

 

ความจริงอนัเป็นสาระสําคัญ โดยจะต้องมีความมั!นใจว่าข้อมูลที!นํามาใช้ถูกต้อง
ครบถว้นเพียงพอ เป็นปัจจุบนั และสะทอ้นใหเ้ห็นภาพที!แทจ้ริง เพื!อให้ผลงานมีความ
ถูกต้อง เชื!อถือได้ และมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้  ผูส้อบบัญชีควรมีการจัดวาง
มาตรการที!จาํเป็นในการปฏิบติังานของตนเอง  เช่น การสอบทานความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ของผูช่้วยผูส้อบบญัชี หรือการจดัให้มีผูส้อบบญัชีอื!นในองคก์รเดียวกนั
สอบทานผลงานของตนเอง เป็นตน้ เพื!อที!จะให้งานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีที!ลง
ลายมือชื!อในรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินนั" นได้รับความน่าเชื!อถือจาก
บุคคลภายนอกมากขึ"น   

ผูส้อบบญัชีจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นรายงาน เมื!อพบวา่ขอ้มูลและหลกัฐาน
ของกิจการที!ไดจ้ากการปฏิบติังานสอบบญัชีไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ ไม่
เป็นปัจจุบนั หรือไม่สะทอ้นภาพที!เป็นจริง  

เมื!อมีผูเ้กี!ยวข้องที!ได้รับผลกระทบจากการปฏิบติังานสอบบญัชีสอบถาม
ขอ้มูลเกี!ยวกบัการสอบบญัชี ผูส้อบบญัชีจะตอ้งชี" แจงเพื!อแกข้อ้สงสัยหรือประเด็น
ต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจแก่ผูถ้ามอย่างเพียงพอ และให้เกิดความสะดวกในการ
สอบถาม เช่น การถามตอบผา่นอีเมล์ เวบ็ไซต ์หรือการตอบในที!ประชุมผูถื้อหุ้น โดย
ในการตอบจะตอ้งระมดัระวงั ให้คาํตอบเท่าที!จาํเป็นและเหมาะสม อยา่ให้เกินกวา่ที!
กฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดไว ้

ข้อ ๙   ความเป็นอสิระ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๙(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระภายใตก้รอบ 

วชิาชีพบญัชี 

คําชี แจง    การใชดุ้ลยพินิจอยา่งอิสระนั"นแมว้า่ผูส้อบบญัชีจะไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ 

บุคคลอื!น หรือไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่วา่เกี!ยวขอ้งดว้ยทรัพยสิ์นหรือตาํแหน่งหนา้ที! 
ผูส้อบบญัชีก็อาจขาดความเป็นอิสระในการใชดุ้ลยพินิจได ้เนื!องจากการใชดุ้ลยพินิจ
อย่างเป็นอิสระอาจได้รับผลกระทบในกรณีที! มีบุคคล หน่วยงานหรือกิจการที!
เกี!ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของบุคคลอื!นหรือไดรั้บผลประโยชน์จาก
การประกอบวิชาชีพ ทั"งนี"  บุคคล หน่วยงานหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี 
ไดแ้ก่   
(ก) องคก์รที!ผูส้อบบญัชีปฏิบติังาน(องคก์รฯ)    
(ข) ผูถื้อหุน้หรือหุน้ส่วนในองคก์รฯ 

(ค) คู่สมรสและบุคคลที!อยูภ่ายใตก้ารอุปการะของผูส้อบบญัชี 

(ง) คู่สมรสและบุคคลที!อยูภ่ายใตก้ารอุปการะของผูถื้อหุน้หรือหุน้ส่วนในองคก์ร 



   ส่วนที' ๒/๕  

 

(จ) บุตร บิดามารดา ที!ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะของผูส้อบบญัชี ผูถื้อหุ้นหรือ
หุน้ส่วนในองคก์รฯ รวมถึงผูช่้วยปฏิบติังานที!มีส่วนสําคญัต่อการใชดุ้ลยพินิจใน
การตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

(ฉ) ผูช่้วยปฏิบติังานที!มีส่วนสาํคญัต่อการใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบติังาน 

(ช) บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและเครือข่ายขององคก์รฯ 

(ซ) กิจการที!มีอาํนาจควบคุมองคก์ร กิจการที!ถูกควบคุมโดยองคก์ร และกิจการที!อยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัองคก์ร ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(ฌ) กิจการที!อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัขององคก์รฯ 

(ญ) กิจการที!ผูส้อบบญัชี หรือบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) มีอาํนาจควบคุมหรือ
มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๙(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ปฏิบติังานที!ตนขาดความเป็นอิสระภายใตก้รอบ 

วชิาชีพบญัชี 

คําชี แจง    ในกรณีที!ผูส้อบบญัชีเห็นวา่มีความสัมพนัธ์หรือมีสถานการณ์ใดที!จะกระทบ 

ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ ผูส้อบบญัชี
ตอ้งใช้วิจารณญาณในการรับงาน ถอนตวัจากการให้บริการ หยุดการให้บริการ หรือ
หามาตรการ ป้องกนัอื!นๆ เพื!อขจดัหรือลดผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัที!ยอมรับได ้

กรณีตวัอยา่งต่อไปนี"อาจถือวา่ผูส้อบบญัชีขาดความเป็นอิสระ  
(ก) ผูส้อบบญัชีและผูที้!เกี!ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีตามที!กล่าวไวใ้นคาํชี" แจงขอ้ ๙ (๑) มี

ส่วนได้เสีย ผลประโยชน์ หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ในงานหรือ
ลูกคา้ที!ตนใหบ้ริการทางวชิาชีพอยา่งมีสาระสาํคญั ทั"งโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(ข) ผูส้อบบญัชีและผูที้!เกี!ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีตามที!กล่าวไวใ้นคาํชี" แจงขอ้ ๙ (๑) 
ประกอบธุรกิจร่วมกบัลูกคา้ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของลูกคา้ 
โดยมีผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกนัอย่างมีสาระสําคญั อยา่งไรก็ตาม การซื"อ
สินคา้และบริการจากลูกคา้ภายใตเ้งื!อนไขการคา้ตามปกติของการดาํเนินธุรกิจจะ
ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ 

(ค) ผูส้อบบญัชีและผูที้!เกี!ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีตามที!กล่าวไวใ้นคาํชี" แจงขอ้ ๙ (๑) 
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการ ผู ้บริหาร หรือเจ้าหน้าที!ของลูกค้าที!ตน
ตรวจสอบบญัชี ไม่วา่ดว้ยความคุน้เคยหรือความเกรงใจ หรือดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
และผูส้อบบญัชียอมผอ่นปรนตามความตอ้งการของบุคคลเหล่านั"น 

(ง) ผูส้อบบญัชีและผูที้!เกี!ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีตามที!กล่าวไวใ้นคาํชี" แจงขอ้ ๙ (๑) 
เป็นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือเจ้าหน้าที!ในตําแหน่งอื!นที! มีอิทธิพลอย่างมี
สาระสําคญัต่อการตดัสินใจในดา้นการบริหาร ด้านการเงิน และด้านการบญัชี



   ส่วนที' ๒/๖  

 

ของลูกคา้ที!ตนเป็นผูส้อบบญัชี รวมถึงการดาํรงตาํแหน่งเลขานุการของลูกค้า 
โดยมีความรับผิดชอบตอ้งดูแลงานในหลายส่วน เช่น การจดัการในการบริหาร
บุคลากร การดูแลรักษาบันทึกข้อมูลหรือทะเบียนต่างๆ ของลูกค้า  การ
ควบคุมดูแลให้บริษทัอยู่ภายใตก้ฎระเบียบต่างๆ และการให้คาํแนะนาํเกี!ยวกบั
การกํากับดูแลกิจการ ความสัมพนัธ์เหล่านี" อาจทาํให้เกิดผลกระทบเกี!ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตวัและความเป็นอิสระได ้

(จ) การใหบ้ริการรับทาํบญัชีใหลู้กคา้ที!ตนรับสอบบญัชี ทั"งนี" ให้รวมถึงกรณีที!องคก์ร
นั"นมีการตั"งแผนกหรือหน่วยงานรับทาํบญัชีแยกออกไป ไม่วา่ในรูปแบบใด และ
ตั"งอยูใ่นสถานที!เดียวกนัหรือไม่ก็ตาม โดยองคก์รที!สอบบญัชีและองคก์รที!รับทาํ
บญัชีนั"นมีผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน เจา้ของ ผูบ้ริหารหรือพนกังานร่วมกนั หรือมี
ชื!อหรือเครื!องหมายการคา้เหมือนกนั 

(ฉ) การสอบทานผลงานตนเอง เช่น สมาชิกในกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานสอบบัญชีที!
ให้บริการเคยเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือเจา้หน้าที!ในตาํแหน่งอื!นที!มีอิทธิพล
อยา่งมีสาระสาํคญัต่อผลการตดัสินใจในดา้นการบริหาร ดา้นการเงินและดา้นการ
บญัชีใน องคก์รของลูกคา้ที!ใหบ้ริการ 

(ช) การที!ผูส้อบบญัชีปฏิบติังานสอบบญัชีให้กบัลูกคา้รายเดิมติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน ซึ! งอาจทาํให้เกิดความสนิทสนมคุน้เคยที!อาจมีผลกระทบต่อความเป็น
อิสระ 

(ซ) การให้บริการอื!นๆ นอกเหนือจากงานตรวจสอบบญัชีซึ! งอาจจะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระได ้เช่น การประมวลผลขอ้มูลและจดัทาํงบการเงิน  การจดัทาํ
ประมาณการทางการเงิน การให้บริการประเมินมูลค่าในบางส่วนของงบการเงิน 
การออกแบบและดําเนินการด้านระบบสารสนเทศทางการเงินที!ใช้ในการ
ประมวลขอ้มูลอนัเป็นส่วนหนึ! งของงบการเงินของลูกคา้ การให้บริการดา้นคดี
ความฟ้องร้องซึ! งมีการประมาณการผลลพัธ์ที!อาจเกิดขึ" น และมีผลกระทบต่อ
จาํนวนหรือการเปิดเผยในงบการเงิน การสรรหาบุคลากรระดบัสูงให้แก่ลูกคา้ 
การให้บริการดา้นการเงินและให้คาํปรึกษาเช่น การสนบัสนุน การจดัสรร และ
การรับประกนัในการจาํหน่ายหุน้ของลูกคา้ เป็นตน้ 

(ฌ) การใหบ้ริการงานตรวจสอบภายในอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระได ้เวน้แต่
จะแสดงใหเ้ห็นไดว้า่การบริการดงักล่าวไม่เกี!ยวขอ้งโดยตรงกบัระบบปฏิบติัการ
ในส่วนของการควบคุมภายใน ระบบการเงินหรือการจดัทาํงบการเงิน และลูกคา้
เป็นผูรั้บผิดชอบต่อกิจกรรมการตรวจสอบภายใน เช่น เป็นผู ้ประเมินและ
ตดัสินใจต่อขอ้เสนอแนะต่างๆ เอง 



   ส่วนที' ๒/๗  

 

(ญ) การให้ยืมพนกังานขององค์กรแก่ลูกคา้โดยไปดาํรงตาํแหน่งที!มีอิทธิพลอย่างมี
สาระสําคญัต่อการตดัสินใจในดา้นการบริหาร ด้านการเงิน และด้านการบญัชี 
อาจทาํให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระในส่วนของการสอบทานผลงานของ
ตนเอง 

(ฎ) การได้รับค่าธรรมเนียมวิชาชีพจากลูกค้ารายใดรายหนึ! งเป็นสัดส่วนที!สูงเมื!อ
เทียบกบัค่าธรรมเนียมทั"งหมดขององค์กร ซึ! งอาจจะก่อให้เกิดความกงัวลใจใน
การสูญเสียลูกคา้รายดงักล่าวไป 

(ฏ) การกาํหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพกบัลูกคา้รายใดรายหนึ!งในระดบัที!ต ํ!ากวา่ผูส้อบ
บญัชีคนก่อน หรือผูส้อบบญัชีอื!นที!เสนอราคาอย่างเป็นสาระสําคญั อาจจะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระได ้เวน้แต่จะแสดงให้เห็นว่ามีการจดัสรรเวลาและ
พนักงานที!เหมาะสมกบังานที!ได้รับและได้มีการปฏิบติังานตามมาตรฐานทาง
วชิาชีพ 

(ฐ) การที!ลูกคา้คา้งชาํระค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็นระยะเวลานานและมีจาํนวนที!มี
สาระสําคญัโดยเฉพาะอย่างยิ!ง ก่อนเสนอรายงานการตรวจสอบบญัชีของรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป 

(ฑ) การกาํหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพโดยขึ"นอยู่กบัผลสําเร็จของงานที!กาํหนดโดย
ลูกค้า เช่น ลูกค้ากาํหนดให้ต้องออกรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื!อนไข
เท่านั"น จึงจะถือวา่ผูส้อบบญัชีปฏิบติังานเสร็จสิ"น เป็นตน้ 

(ฒ) การที!ผูส้อบบญัชีรับงานผ่านองค์กรที!รับทาํบญัชี โดยใช้หัวหน้าองคก์รที!รับทาํ
บญัชีหรือเจา้หนา้ที!ที!ทาํบญัชีให้กบัลูกคา้รายนั"นๆ เป็นผูช่้วยตรวจสอบบญัชีโดย
ไม่ไดท้าํการตรวจสอบเอง  

(ณ) การที!ผูส้อบบญัชีได้รับค่าสอบบญัชีจากองค์กรที!รับทาํบัญชีเป็นจาํนวนรวม
สําหรับลูกค้าหลายราย โดยไม่ทราบว่าค่าสอบบญัชีของลูกค้าแต่ละรายเป็น
เท่าใด 

(ด) การรับของขวญัหรือการรับรอง ในจาํนวนที!ทาํให้เชื!อได้ว่าจะมีผลต่อการใช้
วิจารณญาณเยี!ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของผู ้สอบบัญชี ทั" งนี"  ไม่รวมถึงการรับ
ค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการทางวชิาชีพนั"น 

(ต) การไดรั้บเงินกู ้หรือไดรั้บการคํ"าประกนัจากลูกคา้ ในจาํนวนที!มีสาระสําคญั เวน้
แต่เป็นการกูย้ืมเงินจากลูกคา้ที!เป็นธนาคารหรือสถาบนัการเงิน ซึ! งตามระเบียบ 
วธีิการ ขอ้กาํหนดที!มีเงื!อนไขตามปกติ 

(ถ) การใหเ้งินกูห้รือใหก้ารคํ"าประกนัแก่ลูกคา้ในจาํนวนที!มีสาระสาํคญั  



   ส่วนที' ๒/๘  

 

(ท) การถูกข่มขู่ในคดีความฟ้องร้องระหวา่งองคก์รที!ผูส้อบบญัชีสังกดัอยูห่รือสมาชิก
ในกลุ่มผูป้ฏิบติังานกบัลูกคา้หรือผูบ้ริหารของลูกคา้ 

ในกรณีที!ผูส้อบบญัชีเห็นว่ามีความสัมพนัธ์หรือสถานการณ์ใดที!อาจจะกระทบต่อความ
เป็นอิสระในการปฏิบติังาน ผูส้อบบญัชีควรประเมินผลกระทบและหามาตรการในการขจดัหรือลด
ผลกระทบดงักล่าวใหอ้ยูใ่นระดบัที!ยอมรับได ้เช่น 

(ก) การปฏิเสธที!จะรับงาน 

(ข) ไม่รับทาํบญัชีและสอบบญัชีใหก้บัลูกคา้รายเดียวกนั 

(ค) องค์กรของผู ้สอบบัญชีจัดให้มีนโยบายการควบคุมคุณภาพงาน เช่น การ
กาํหนดให้มีการเปิดเผยส่วนได้เสียหรือความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อบบญัชี ผูที้!
เกี!ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี กบัลูกคา้ เป็นตน้ 

(ง) การสื!อสารนโยบายกระบวนการทาํงานขององคก์รของผูส้อบบญัชีตลอดจนการ
ปลูกฝังจรรยาบรรณดา้นความเป็นอิสระให้กบัพนกังานในองคก์ร เช่น การชี"แจง
ในกรณีที!จะลาออกและไปร่วมงานกบัลูกคา้ เป็นตน้ 

(จ) การให้ผูส้อบบญัชีรายอื!นในองค์กรหรือนอกองค์กรสอบทานงานที!ตนเองทาํ
หรือใหค้าํปรึกษาที!จาํเป็น 

(ฉ) การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีในงานของลูกคา้แต่ละรายเป็นครั" งคราว 

(ช) การลดระดบัหรือยกเลิกความสัมพนัธ์ทางการเงินหรือทางธุรกิจซึ! งทาํให้เกิด
เหตุการณ์ที!อาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบในเรื!องความเป็นอิสระ 

(ซ) การถอนตวัของผูส้อบบญัชีและผูที้!เกี!ยวขอ้งออกจากงานในลูกคา้ที!สงสัยว่าอาจ
ทาํใหต้นขาดความเป็นอิสระ 

(ฌ) การหารือถึงประเด็นที!อาจกระทบต่อความเป็นอิสระกบัผูบ้ริหารระดบัที!สูงกว่า
ในองคก์รของผูส้อบบญัชี 

(ญ) การขอคําปรึกษาและหารือถึงประเด็นที!อาจกระทบต่อความเป็นอิสระกับ
ผูรั้บผดิชอบในการกาํกบัดูแลองคก์รของลูกคา้ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  

(ฎ) การปรับเปลี!ยนแผนงานการตรวจสอบใหเ้กิดความเหมาะสมมากยิ!งขึ"น 

ในการพิจารณาความเป็นอิสระใหพ้ิจารณาในช่วงเวลาตั"งแต่กลุ่มผูป้ฏิบติังาน
ของผูส้อบบญัชีเริ!มตน้ปฏิบติังาน จนถึงเมื!อมีการออกรายงาน สําหรับงานให้บริการที!
มีลกัษณะที!เกิดขึ"นบ่อยๆ การพิจารณาความเป็นอิสระให้พิจารณาจนถึงเมื!อมีการออก
รายงานเป็นครั" งสุดทา้ย หรือความสัมพนัธ์ทางวิชาชีพระหว่างผูส้อบบญัชีกบัลูกคา้
สิ"นสุดลง 

ข้อ ๑๐    ความเที"ยงธรรม  

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๐(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความยติุธรรม ซื!อตรงต่อวชิาชีพ และตอ้ง 



   ส่วนที' ๒/๙  

 

ไม่มีส่วนได้เสียในงานที!ตนประกอบวิชาชีพ นอกจากค่าตอบแทนที!ได้รับจากการ
ประกอบวชิาชีพนั"น 

คําชี แจง    ในการปฏิบติังาน ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาวา่มีเหตุการณ์ที!จะทาํใหไ้ม่ 
สามารถปฏิบติัตามหลักการพื"นฐานของความเที!ยงธรรม ซึ! งเป็นผลมาจากการมี
ผลประโยชน์หรือการมีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ กรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้ง เกิดขึ"น
หรือไม่ เหตุการณ์ที!อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเที!ยงธรรมมกัเกิดขึ"นจากบุคคล
ในครอบครัว ความใกลชิ้ดเป็นการส่วนตวั หรือความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ในกรณีที!มี
เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ"นผูส้อบบญัชีควรพิจารณาใชม้าตรการป้องกนัที!เหมาะสมเพื!อ
ขจดัหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดบัที!ยอมรับได้ นอกจากนี"  ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมี
ความเป็นอิสระจากลูกคา้ที!ใหบ้ริการทั"งความเป็นอิสระดา้นจิตใจ และความเป็นอิสระ
อนัเป็นที!ประจกัษ ์ซึ! งเป็นสิ!งจาํเป็นในการช่วยส่งเสริมให้ผูส้อบบญัชีทาํการสรุปผล
การปฏิบติังาน อยา่งปราศจากอคติ ความลาํเอียง ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
การใชอิ้ทธิพลอยา่งไม่เหมาะสมของบุคคลอื!น 

เหตุการณ์ที!อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเที!ยงธรรมจะขึ"นอยู่กบัแต่ละ
สถานการณ์ของการรับงานและลกัษณะของงานนั"นๆ ผูส้อบบญัชีควรประเมินความมี
นยัสาํคญัของเหตุการณ์ที!อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความเที!ยงธรรม โดยผูส้อบบญัชี
จะตอ้งพิจารณาถึงมาตรการป้องกนัและนาํมาประยุกต์ใช้ตามความจาํเป็น เพื!อขจดั
หรือลดผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัที!ยอมรับได ้ มาตรการป้องกนัดงักล่าวรวมถึง 

(ก) การถอนตวัออกจากกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

(ข) การจดัใหมี้กระบวนการกาํกบัดูแล 

(ค) การยกเลิกความสัมพนัธ์ทางการเงินหรือทางธุรกิจซึ! งทาํให้เกิดเหตุการณ์ที!อาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความเที!ยงธรรม 

(ง) การหารือถึงประเด็นต่างๆ กับผูบ้ริหารระดับสูงกว่าภายในองค์กรของผูส้อบ
บญัชี 

(จ) การหารือถึงประเด็นต่างๆ กบัผูรั้บผดิชอบในการกาํกบัดูแลกิจการของลูกคา้ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๐(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชดุ้ลยพินิจบนหลกัฐานที!เชื!อถือไดโ้ดยปราศจากความมี 

อคติและความลาํเอียง 

คําชี แจง    การใชดุ้ลยพินิจในทางวชิาชีพของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีจะตอ้งเป็นไปตาม 

ขอ้มูลและหลกัฐานที!เชื!อถือได ้โดยปราศจากความมีอคติและความลาํเอียง 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๐ (๓) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งเที!ยงธรรมโดยหลีกเลี!ยงความสัมพนัธ์ 

หรือสถานการณ์ใดๆ ที!อาจทาํใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพบญัชีไม่สามารถปฏิบติังานไดโ้ดย 
โปร่งใส อิสระ และซื!อสัตยสุ์จริต 



   ส่วนที' ๒/๑๐  

 

คําชี แจง    ในบางกรณีผูส้อบบญัชีอาจตกอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ที!ทาํใหมี้อคติและความ 

ลาํเอียงในการใชดุ้ลยพินิจทางวิชาชีพได ้ดงันั"นผูส้อบบญัชีควรหลีกเลี!ยงสถานการณ์
ที!อาจทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ อิทธิพลและการโนม้นา้วต่างๆ ที!มีผลกระทบต่อการใช้
ดุลยพินิจได ้

ข้อ ๑๑    ความซื"อสัตย์สุจริต   

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๑(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังาน อยา่งตรงไปตรงมา จริงใจ ซื!อตรงต่อวชิาชีพ  
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง  

คําชี แจง    การปฏิบติังานดว้ยความซื!อสัตยสุ์จริตเป็นภาระหนา้ที!ที!ผูส้อบบญัชีจะตอ้ง 

ดาํรงไวใ้นการปฏิบติังาน ตลอดจนความสัมพนัธ์กับลูกค้าทั" งในทางวิชาชีพ และ
ในทางธุรกิจ การดํารงไว้ซึ! งความซื!อสัตย์สุจริต ยงัรวมถึงการรักษาไวซึ้! งความ
ยติุธรรมและความจริงใจในการประกอบวชิาชีพและดาํเนินธุรกรรมที!เกี!ยวขอ้ง 

เพื!อเป็นแนวทางการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัเกี!ยวกบัความซื!อสัตยสุ์จริต กรณี
ตวัอยา่งต่อไปนี" ถือวา่ผูส้อบบญัชีไม่ไดป้ฏิบติังานดว้ยความซื!อสัตยสุ์จริต และซื!อตรง
ต่อวชิาชีพ  
(ก) การกระทาํการหรือสนบัสนุนใหผู้อื้!นกระทาํการโดยทุจริต ซ่อนเร้น ปลอมแปลง 

แกไ้ขหรือทาํลาย เอกสารหลกัฐานที!เกี!ยวขอ้งใหผ้ดิจากความเป็นจริง  
(ข) การมีส่วนเกี!ยวขอ้งหรือเป็นที!ทราบไดว้า่เกี!ยวขอ้งกบัรายงาน แบบแสดงรายการ 

การสื! อสาร หรือข้อมูลอื!นที! เชื!อได้ว่าเป็นข้อมูลที!ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํคญั ขอ้มูลที!อาจทาํใหผู้อื้!นเขา้ใจผดิ ขอ้มูลที!ไม่ชดัเจน หรือขอ้มูลที!ไดล้ะ
เวน้หรือปิดบงั ซึ! งจาํเป็นตอ้งมีอยู่ในรายงาน ซึ! งอาจทาํให้เกิดความเขา้ใจผิดได ้
อยา่งไรก็ดี ผูส้อบบญัชีอาจไม่ถือวา่ไดมี้การปฏิบติัตามที!กล่าวในขอ้(ข) ถา้ผูส้อบ
บญัชีไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานทางวชิาชีพบญัชีที!เกี!ยวขอ้งกบักรณีดงักล่าว 

(ค) การให้บริการทางวิชาชีพแก่ลูกคา้ที!ดาํเนินธุรกรรมที!ผิดกฎหมายโดยจงใจอย่าง
ร้ายแรง 

(ง)  การเสนอรายงานการสอบบญัชีโดยที!ตนเองมิได้มีส่วนในการปฏิบติังานหรือ
ควบคุมการปฏิบติังานจริงหรือมีการควบคุมงานจริงแต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบติังานที!เหมาะสม 

ขอ้บงัคบั    ขอ้ ๑๑ (๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานตรงตามหลกัฐานที!เป็นจริง 

คําชี แจง       กรณีตวัอยา่งต่อไปนี" ถือวา่ผูส้อบบญัชีไม่ไดป้ฏิบติังานตรงตามหลกัฐานที! 
   เป็นจริง 

(ก) การเสนอรายงานการสอบบญัชีในลกัษณะที!ผลของรายงานไม่ตรงกบัความจริงที!
ไดจ้ากการปฏิบติังานนั"น 



   ส่วนที' ๒/๑๑  

 

(ข)   การแนะนาํหรือเห็นดว้ยกบัลูกคา้ให้มีการจดัทาํเอกสารหรือหลกัฐานทางบญัชีที!
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตามหลักการบัญชีโดยมิได้มีการกล่าวถึงเรื! อง
ดงักล่าวไวใ้นรายงาน 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๑ (๓) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งไม่อา้งหรือยนิยอมใหบุ้คคลอื!นอา้งวา่ไดป้ฏิบติังานโดยที! 
ไม่ไดมี้การปฏิบติังานจริง 

คําชี แจง    ในกรณีที!ผูส้อบบญัชีไม่ไดท้าํการสอบบญัชีหรือควบคุมการสอบบญัชีของ 

ลูกคา้รายใด ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่ยอมให้บุคคลอื!นอา้งชื!อวา่ตนเป็นผูส้อบบญัชีหรือทาํ
การสอบบญัชีของลูกคา้รายนั"น เช่น นาย ก ผูส้อบบญัชียินยอมให้นาย ข อา้งวา่นาย ก 
เป็นผูท้าํการสอบบญัชีของลูกคา้แห่งหนึ!ง โดยที! นาย ก มิไดเ้ป็นผูค้วบคุมหรือทาํการ
สอบบญัชีของลูกคา้รายนั"น กรณีดงักล่าวถือว่าผูส้อบบญัชียินยอมให้ผูอื้!นอา้งว่าตน
เป็นผูส้อบบญัชีทั"งๆ ที!ตนไม่ไดเ้ป็นผูค้วบคุมหรือทาํการสอบบญัชี 

หมวด  ๓    ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๒    ความรู้ ความสามารถ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๒ (๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชค้วามรู้ตามมาตรฐานวชิาชีพ วธีิปฏิบติั กฎหมายที! 
เกี!ยวขอ้ง ความชาํนาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพดว้ยความมีสติ เอาใจใส่อยา่งเต็ม
ความสามารถ และระมดัระวงัรอบคอบ 

คําชี แจง    การใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ถือเป็นหนา้ที!และความ 

รับผดิชอบของผูส้อบบญัชี ดงันี"  
(ก)  มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้อยู่ในระดับที!สามารถให้ความมั!นใจแก่

ผู ้รับบริการ หรือผู ้ว่าจ้างว่าจะได้รับบริการทางวิชาชีพบัญชีตามความรู้
ความสามารถที!ตอ้งการตามที!กาํหนดโดยวชิาชีพบญัชี 

(ข)  ใช้ดุลยพินิจที!ดีในการประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการให้บริการ ซึ! งความรู้
ความสามารถทางวชิาชีพบญัชี แยกเป็น ๒ ส่วนได ้ดงันี"  
(๑) การบรรลุถึงระดบั ความรู้ความสามารถ ตามที!กาํหนดโดยองค์กรวิชาชีพ

บญัชี 

(๒) การรักษาระดบั ความรู้ความสามารถ ตามที!กาํหนดโดยองคก์รวชิาชีพบญัชี 

 (ค)  ดาํเนินการตามขั"นตอนที!สมเหตุสมผลเพื!อให้ความมั!นใจวา่ ผูช่้วยผูส้อบบญัชีที!
อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของตน ไดรั้บการฝึกอบรมและการกาํกบัดูแลที!เพียงพอ 

ในการปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบตามมาตรฐานการปฏิบติังาน
ผูส้อบบญัชีตอ้งวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานการ



   ส่วนที' ๒/๑๒  

 

สอบบญัชีให้เพียงพอในการปฏิบติังาน และตอ้งมุ่งมั!นในการปฏิบติังานโดยใชค้วาม
ระมดัระวงัรอบคอบที!พึงมีสาํหรับสภาวการณ์นั"นๆ  

กรณีตวัอยา่งต่อไปนี" ถือวา่ผูส้อบบญัชีปฏิบติังานโดยใชค้วามรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานทางวชิาชีพดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ  
(ก) ในการพิจารณารับงาน ผูส้อบบญัชีตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในธุรกิจของ

ลูกค้า ลักษณะงานบริการที!ลูกค้าต้องการ และมีความสามารถเพียงพอที!จะ
ปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีตามมาตรฐานทางวชิาชีพที!เกี!ยวขอ้ง 

(ข) ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่แสดงตนว่าเป็นผูเ้ชี!ยวชาญหรือผูที้!มีประสบการณ์ในเรื!องที!
ตนเองมีความรู้และความสามารถไม่เพียงพอ ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาที!จะรับ
คาํแนะนาํหรือใชผ้ลงานจากผูเ้ชี!ยวชาญที!มีความชาํนาญในงานดงักล่าว  

(ค) ในกรณีที!ผูส้อบบญัชีตอ้งนาํผลงานของผูส้อบบญัชีรายอื!นไปใชผู้ส้อบบญัชีตอ้ง
คาํนึงถึงความเพียงพอของขอ้มูลที!ตนเองใชใ้นการสรุปผลและแสดงความเห็น 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๒(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประกอบวชิาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอที!จะ 

ปฏิบติังานใหส้าํเร็จได ้

คําชี แจง    เพื!อเป็นแนวปฏิบติัในการใหบ้ริการโดยใหค้วามมั!นใจวา่ผูส้อบบญัชีมี 

ความสามารถเพียงพอที!จะปฏิบติังานให้สําเร็จได้ ผูส้อบบญัชีไม่ควรรับงานที!เกิน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน เช่น 

(ก) ผูส้อบบญัชีไม่รับงานในปริมาณมากจนไม่สามารถควบคุมการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

(ข) ผูส้อบบญัชีไม่รับสอบบญัชีของธุรกิจที!ประกอบธุรกิจที!มีลกัษณะพิเศษ หรือมี
การใชร้ะบบสารสนเทศที!มีความซบัซอ้นในการประมวลผลโดยผูส้อบบญัชีไม่มี
ความรู้ความชาํนาญในเรื!องดงักล่าว 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๒(๓) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประกอบวชิาชีพ ดว้ยความมุ่งมั!นและขยนัหมั!นเพียร 

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยความมุ่งมั!นและขยนัหมั!นเพียร  
โดยมีความรับผิดชอบและใส่ใจในการปฏิบติังานอย่างมีทกัษะ ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ทนัเวลาตามสัญญาหรือขอ้ผูกพนัของลูกคา้ และเป็นไปตามข้อบงัคบัในเรื! องของ
ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที!ยงธรรม และความซื!อสัตยสุ์จริต 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๒(๔) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งศึกษาหาความรู้และความชาํนาญทางวชิาชีพเพิ!มเติมอยา่ง 

ต่อเนื!อง เพื!อพฒันาความรู้ความสามารถใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ   
คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งศึกษาหาความรู้และความชาํนาญทางวชิาชีพใหเ้พียงพอที!จะ 

ปฏิบติังานใหส้าํเร็จได ้ 



   ส่วนที' ๒/๑๓  

 

การที!ผูส้อบบญัชีจะมีความรู้ความสามารถในงานที!รับวา่จะให้บริการ ผูส้อบ
บญัชีตอ้งมีการศึกษาและอบรม การศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจในงานดงักล่าวเพิ!มเติม
อย่างต่อเนื!อง การมีประสบการณ์ การฝึกฝนในการใช้วิจารณญาณ รวมทั" งการ
ประยุกต์ใช้ความรู้นั"นกับงานที!รับว่าจะให้บริการ เพื!อให้มั!นใจว่าลูกค้าจะได้รับ
บริการวชิาชีพที!สมบูรณ์และทนัต่อเหตุการณ์ 

ข้อ ๑๓  มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๓(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประกอบวชิาชีพใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพและ 

มาตรฐานทางวชิาการที!เกี!ยวขอ้ง 

คําชี แจง    เพื!อใหม้ั!นใจวา่ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ ผูส้อบบญัชี 

ตอ้งปฏิบติั ดงันี"  
(ก) ผูส้อบบญัชีตอ้งให้บริการทางวิชาชีพที!สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของวิชาชีพและ

มาตรฐานวชิาการที!เกี!ยวขอ้ง  
ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมีความเขา้ใจในมาตรฐานวิชาชีพที!กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน

รวมถึงมาตรฐานวิชาการอื!นที!เกี!ยวขอ้ง และตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา กรณีที!มีขอ้สงสัยและไม่สามารถหาขอ้ยุติไดต้อ้งสอบถาม
หน่วยงานที!กาํหนดมาตรฐานวชิาชีพ เพื!อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั  

กรณีดังต่อไปนี"  อาจถือว่าผูส้อบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
องค์กรโดยที!ตนมิไดป้ฏิบติังานสอบบญัชีหรือควบคุมการสอบบญัชี ตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีที!รับรองทั!วไป เช่น 

(๑)   ผูส้อบบญัชี ไม่ไดค้วบคุมและสอบทานการปฏิบติังานของผูช่้วย  รวมทั"งไม่ได้
อธิบายให้ผูช่้วยเขา้ใจแผนการตรวจสอบ อนัเป็นผลให้ตรวจไม่พบการแสดง
ขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

(๒)  ผูส้อบบญัชี ไม่ไดว้างแผนการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และไม่มีหลกัฐาน
และเอกสารในการสอบบญัชีที!เชื!อถือได ้

(๓)   ผูส้อบบญัชี กาํหนดแผนการตรวจสอบและใช้วิธีการทดสอบรายการบญัชีใน
ปริมาณที!ไม่เพียงพอโดยไม่ไดค้าํนึงถึงประสิทธิภาพการควบคุมภายในของแต่
ละองคก์รที!ตนตรวจสอบ 

(๔) ผูส้อบบญัชี แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบบญัชี  หลกัฐาน 
และเอกสารประกอบการลงบญัชี เพียงแต่เชื!อถือตามงบการเงินที!ผูจ้ดัทาํบญัชี
จัดทําขึ" น หรือสอบถามข้อเท็จจริงจากผู ้ท ําบัญชีหรือเชื!อตามคําชี" แจงของ
กรรมการ หรือตรวจสอบเฉพาะยอดคงเหลือยกไปและยกมาในบัญชี และ
ทดสอบการบวกเลขเท่านั"น 



   ส่วนที' ๒/๑๔  

 

(๕)   ผูส้อบบญัชี ไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบการลงบญัชีอย่าง
เหมาะสม เป็นผลใหไ้ม่พบขอ้บกพร่องที!เป็นสาระสาํคญัในการบนัทึกบญัชี เช่น 

(๕.๑)   องค์กรบนัทึกบญัชีโดยไม่มีหลกัฐานและเอกสารประกอบการลงบญัชี
หรือบนัทึกบญัชีไม่ครบถว้น 

(๕.๒)  องค์กรบนัทึกรายการบญัชีโดยไม่มีเอกสารที!เชื!อถือได ้หรือมีการแกไ้ข
เอกสารประกอบการลงบญัชี 

(๖)  ผูส้อบบญัชี ไม่ไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบอนัเหมาะสมแก่กรณี เช่น 

(๖.๑)   ไม่ได้ตรวจสอบหลกัฐานการจดทะเบียนของลูกคา้ ทั"งที!มีเหตุอนัควร
สงสัยวา่เงินทุนจดทะเบียนที!บนัทึกในบญัชีอาจไม่ถูกตอ้ง 

(๖.๒)  ไม่ไดต้รวจสอบเอกสารใบแจง้ยอดเงินฝากธนาคารและ  เอกสารหลกัฐาน
อื!นที!เกี!ยวขอ้ง รวมทั"งไม่ไดข้อขอ้มูลจากธนาคารเพื!อประโยชน์ในการ
สอบบญัชี 

(๖.๓)  ไม่ไดต้รวจสอบหลกัฐานการกูย้มืเงิน และไม่ไดข้อหนงัสือยืนยนัยอดจาก
ธนาคาร ในการตรวจสอบบญัชีเงินกูย้มืจากธนาคาร  

(๖.๔)   ไม่ได้เขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินคา้เหลือ และมิได้ใช้วิธีการ
ตรวจสอบที! เป็นทางเลือกเพื!อพิสูจน์ความเชื!อถือได้ของยอดสินค้า
คงเหลือ ณ วนัสิ"นปี แต่ถือตามยอดรายละเอียดสินคา้ที!กรรมการผูจ้ดัการ
รับรองหรือจดัส่งมาให ้

(ข) ผูส้อบบญัชีตอ้งควบคุมคุณภาพงานใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ  
เพื!อใหม้ั!นใจวา่ผูส้อบบญัชีมีการควบคุมคุณภาพงานใหไ้ดม้าตรฐาน  ผูส้อบ 

บัญชีต้องควบคุมการปฏิบัติงานบริการทางวิชาชีพของตนเองและผู ้ช่วยอย่าง
เหมาะสมและสมํ!าเสมอ โดยตอ้งมีความเขา้ใจและปฏิบติัเป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุมคุณภาพฉบบัที! $ (TSQC $) 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๓(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ และดว้ยความ 

ชาํนาญตามมาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐานทางวชิาการที!เกี!ยวขอ้ง 

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีจะตอ้งระมดัระวงั รอบคอบ และใชค้วามชาํนาญในการ 

ปฏิบติังานตามมาตรฐานของวิชาชีพบญัชีและมาตรฐานวิชาการที!เกี!ยวขอ้ง และตอ้ง
ใช้ความระมดัระวงั รอบคอบในการให้ความเห็นในรายงาน เมื!อปรากฏว่ามีขอ้มูล
หรือเหตุการณ์ที!อาจมีผลกระทบต่อความเห็น หรือการวินิจฉัยในผลงาน จะต้อง
เปิดเผยขอ้มูลหรือเหตุการณ์ดงักล่าวให้ชดัเจน เช่น ถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบ 
นอกจากนี"ผูส้อบบญัชีตอ้งให้ลูกคา้หรือผูใ้ชร้ายงานทราบถึงขอ้จาํกดัที!เกิดขึ"นในการ



   ส่วนที' ๒/๑๕  

 

ให้บริการเพื!อหลีกเลี!ยงการแปลความหมายที!ผิดพลาดของความเห็นหรือการวินิจฉัย
ขอ้เทจ็จริงที!ปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัชี  

กรณีดังต่อไปนี" ถือว่าผู ้สอบบัญชีปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยขาดความ
ระมดัระวงัรอบคอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  เช่น 

(ก) แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื!อนไขต่องบการเงินซึ! งแสดงรายการไม่ถูกตอ้ง เช่น 
แสดงรายการชาํระหนี" ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนในหมวดค่าใช้จ่ายในการขายหรือ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

(ข) ยอดคงเหลือลูกหนี" ในหนังสือยืนยนัยอดลูกหนี"  มีผลแตกต่างจากยอดคงเหลือ
ลูกหนี"ตามบญัชี แต่ผูส้อบบญัชีไม่ไดติ้ดตามตรวจสอบสาเหตุของผลต่างดงักล่าว
จนถึงที!สุด 

(ค) แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื!อนไขต่องบการเงินที!แสดงรายการไม่ตรงกบัสมุด
บญัชีและหรือรายละเอียดประกอบงบการเงิน 

(ง) แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื!อนไขต่องบการเงินที!แสดงรายการไม่สัมพนัธ์กนั เช่น 
มีรายการหนี" เงินกูย้ืมจากธนาคารในงบการเงิน แต่ไม่ปรากฏรายการดอกเบี"ยจ่าย
ในงบการเงินหรือมีรายการค่าใช้จ่ายเกี! ยวกับสินทรัพย์ถาวร เช่น ค่าเบี" ย
ประกนัภยั ทั"งๆ ที!ไม่มีรายการสินทรัพยถ์าวรนั"น 

(จ) แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื!อนไขต่องบการเงินโดยไม่ได้ติดตามดูว่าลูกค้าได้
ปรับปรุงงบการเงินตามรายการปรับปรุงที!มีสาระสําคญัที!ผูส้อบบญัชีตรวจพบ
และเสนอใหป้รับปรุงแลว้หรือไม่ 

หมวด  ๔    การรักษาความลบั  

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๔ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่นาํขอ้มูลที!เป็นความลบัขององคก์ร ที!ตนไดม้าจากการ 

ปฏิบติังานวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ รวมทั"งความลบัขององค์กรที!ตน
สังกดั ไปเปิดเผยต่อบุคคลที!ไม่มีส่วนเกี!ยวขอ้งไดรั้บทราบ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
องคก์ร เวน้แต่ในกรณีที!เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าที!ที!กาํหนดไวใ้นกฎหมาย 
หรือในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

คําชี แจง   ขอ้พิจารณาในการรักษาความลบั รวมถึงกรณีต่าง ๆ ดงัต่อไปนี"  เช่น   
(ก) ผูส้อบบญัชีจะตอ้งเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลตลอดเวลา โดยจะตอ้งใช้ความ

ระมัดระว ังต่อสถานการณ์ที!อาจทําให้มีการเปิดเผยข้อมูลได้โดยไม่ตั" งใจ 
โดยเฉพาะในระหว่างการติดต่อหรือมีความสัมพนัธ์กบัหุ้นส่วนหรือพนัธมิตร
ทางธุรกิจที! มีความสัมพันธ์กันมาเป็นระยะเวลานาน บุคคลใกล้ชิดภายใน
ครอบครัว บิดามารดา คู่สมรส หรือบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของผูส้อบ
บญัชี 



   ส่วนที' ๒/๑๖  

 

(ข) ผูส้อบบญัชีจะตอ้งเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลที!ไดรั้บจากบุคคลที!อยู่ระหว่าง
พิจารณารับเป็นลูกค้าหรือจากองค์กรที!ต้องการใช้บริการทางวิชาชีพซึ! งอยู่
ระหวา่งพิจารณาวา่จา้งผูส้อบบญัชี  

 (ค) การเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลรวมถึงการเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลภายใน
องคก์รที!ผูส้อบบญัชีนั"นสังกดัหรือภายในองคก์รที!เป็นผูว้า่จา้งผูส้อบบญัชี  

 (ง)  ผูส้อบบญัชีตอ้งจดัให้มีระบบที!เพียงพอในการติดตามและควบคุมดูแลเพื!อให้
แน่ใจวา่กลุ่มผูป้ฏิบติังานภายใตก้ารควบคุมดูแลของตนและบุคคลที!ตนได ้

ขอคาํแนะนาํหรือความช่วยเหลือ มีการถือปฏิบติัตามหลกัการพื"นฐานเกี!ยวกบั
การเก็บรักษาความลบัของขอ้มูล  

(จ) ผูส้อบบัญชีจะต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูลแม้ในกรณีที!ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูส้อบบญัชีกบัลูกคา้หรือกบัผูว้า่จา้งจะสิ"นสุดลงแลว้ก็ตาม อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีที!มีการเปลี!ยนองค์กรที!สังกดัหรือผูว้่าจา้ง หรือในกรณีที!มีการรับลูกคา้
ใหม่ ผูส้อบบัญชีสามารถนําประสบการณ์ที!ตนได้มาจากการให้บริการทาง
วิชาชีพแก่ลูกคา้หรือผูว้่าจา้งรายเดิมมาใช้ แต่จะตอ้งไม่ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลที!
เป็นความลับซึ! งตนได้ล่วงรู้หรือได้มาจากการให้บริการทางวิชาชีพและ
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที!ผา่นมา 

(ฉ) ในกรณีที!ลูกคา้มีการวา่จา้งผูส้อบบญัชีรายอื!นมาทดแทนผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี
จะต้องใช้ความระมัดระวงัในการเก็บรักษาความลับของข้อมูล โดยในการ
พิจารณาขอบเขตของขอ้มูลเกี!ยวกบัลูกคา้ที!จะเปิดเผยต่อผูส้อบบญัชีรายใหม่ที!จะ
เขา้มารับงานต่อ ผูส้อบบญัชีจะตอ้งพิจารณา ลกัษณะของงานที!รับ รวมถึงปัจจยั
ต่างๆ ประกอบดว้ย เช่น การไดรั้บความเห็นชอบจากลูกคา้ หรือขอ้กาํหนดตาม
กฎหมายหรือจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีเกี!ยวกบัการสื!อสารหรือ การเปิดเผย
ขอ้มูลของแต่ละประเทศ เป็นตน้ 

(ช) ตวัอย่างต่อไปนี" ถือว่าผูส้อบบญัชีไม่รักษาความลบัของข้อมูล (ไม่รวมถึงการ
เปิดเผยตามหนา้ที!ที!กาํหนดไวใ้นกฎหมายหรือการเปิดเผยตามหนา้ที!หรือสิทธิใน
ฐานะผูส้อบบญัชีที!ดี) 
(๑)   ผูส้อบบญัชีมีการเปิดเผยขอ้มูลเกี!ยวกับสูตรการผลิต รายชื!อลูกคา้  หรือ

รายชื!อเจา้หนี"ของบริษทัซึ! งเป็นลูกคา้ ซึ! งตนไดล่้วงรู้มาจากการสอบบญัชีให้
บุคคลภายนอกทราบ  

(๒)  ผูส้อบบญัชีซึ! งทาํการสอบบญัชีบริษทั ก และบริษทั ข ซึ! งเป็นคู่แข่งกนั ได้
นาํขอ้มูลที!อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัหนึ! ง



   ส่วนที' ๒/๑๗  

 

ไปใหอี้กบริษทัหนึ!ง โดยที!ผูส้อบบญัชีอาจยงัให้บริการหรือไม่ไดใ้ห้บริการ
แก่บริษทัใดบริษทัหนึ!งแลว้ 

(๓) นาย ก ซึ! งเป็นผูส้อบบัญชีปัจจุบันได้เปิดเผยเอกสารหลักฐานของงาน
ตรวจสอบที!ตนใช้ในการตรวจสอบบญัชีซึ! งมีข้อมูลเกี!ยวกับกิจการของ
ลูกคา้ ใหแ้ก่นาย ข ซึ! งเป็นผูส้อบบญัชีที!จะมารับงานต่อไป โดยที!ยงัไม่ไดรั้บ
อนุญาตจากลูกคา้ 

(ซ) สถานการณ์ต่อไปนี" เป็นสถานการณ์ที!ผูส้อบบญัชีตอ้งเปิดเผยหรืออาจถูกร้อง
ขอให้เปิดเผยขอ้มูลที!เป็นความลับ ซึ! งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถือว่ามีความ
เหมาะสม 

(๑) การเปิดเผยเป็นสิ!งที!กฎหมายอนุญาต และได้รับการอนุมติัจากลูกคา้ หรือ
ผูว้า่จา้ง 

(๒) การเปิดเผยเป็นสิ!งที!กฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํได ้ตวัอยา่ง เช่น 

(๒.๑) การผลิตเอกสาร หรือ การจดัหาหลักฐานในการดาํเนินการทาง
กฎหมาย หรือ 

(๒.๒) การเปิดเผยต่อหน่วยราชการที!เหมาะสม เพื!อความกระจ่างเกี!ยวกบั
การละเมิดกฎหมาย และ 

(๓) เป็นหนา้ที! หรือ สิทธิทางวชิาชีพ ที!กฎหมายไม่มีขอ้หา้ม 

(๓.๑)  เพื!อใหเ้ป็นไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ของสมาชิกองคก์ร 
หรือ สถาบนัทางวชิาชีพ 

(๓.๒)  เพื!อสนองตอบการสอบถาม หรือ การไต่สวนโดยในฐานะเป็น
สมาชิกองคก์ร หรือ โดยหน่วยกาํกบัดูแล 

(๓.๓)  เพื!อปกป้องผลประโยชน์ของวิชาชีพ หรือ ผูป้ระกอบวิชาชีพใน
กระบวนการทางกฎหมาย หรือ 

(๓.๔)  เพื!อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาการ และ ข้อบังคับของ
จรรยาบรรณ 

(ฌ) ในการตัดสินใจว่าจะเปิดเผยข้อมูลที! เป็นความลับหรือไม่ ผู ้สอบบัญชีควร
พิจารณาประเด็นต่อไปนี"   
(๑)   ความเสียหายที!อาจจะเกิดขึ" นต่อผลประโยชน์ของบุคคลทุกฝ่ายรวมถึง 

บุคคลที!สามจากการเปิดเผยขอ้มูลที!เป็นความลบั แมว้่าจะไดรั้บความเห็น
ชอบจากลูกคา้หรือผูว้า่จา้งแลว้ก็ตาม 

(๒)  ขอ้มูลที!เป็นความลบันั"น ผูส้อบบญัชีไดรั้บรู้และมีขอ้มูลสนบัสนุนเพียงพอ
ในระดบัที!เป็นไปได้ในทางปฏิบติัหรือไม่ สําหรับในบางสถานการณ์ ถ้า



   ส่วนที' ๒/๑๘  

 

ขอ้มูลที!เป็นความลบัเกี!ยวขอ้งกบัความจริงที!ยงัไม่มีขอ้มูลสนบัสนุน ขอ้มูล
ที!ไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือข้อสรุปที!ยงัไม่มีข้อมูลสนับสนุน ใน
กรณีที!จาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที!เป็นความลบันั"น ผูส้อบบญัชีควรใช้ดุลย
พินิจทางวิชาชีพในการตัดสินใจว่าจะใช้การเปิดเผยประเภทใดจึงจะ
เหมาะสม 

(๓)  การสื!อสารที!คาดหวงัควรเป็นประเภทใด และควรสื!อสารถึงใคร 

(๔) ตอ้งมั!นใจวา่บุคคลที!จะไดรั้บขอ้มูลที!เป็นความลบันั"นเป็นบุคคลที!สมควรจะ
ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๕ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่นาํขอ้มูลที!เป็นความลบัขององคก์รที!ตนไดม้าจากการ 

ปฏิบติังานวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ รวมทั"งความลบัขององค์กรที!ตน
สังกดั ไปใชเ้พื!อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื!นโดยมิชอบ 

คําชี แจง    ในการปฏิบติังานวชิาชีพบญัชี ผูส้อบบญัชีอาจล่วงรู้หรือไดม้าซึ! งขอ้มูลใดๆ  
ที!พึงถือเป็นความลบัของกิจการที!ตนให้บริการวิชาชีพบญัชี ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่นาํ
ขอ้มูลนั"นไปเปิดเผย ทั"งนี"  รวมถึงผูส้อบบญัชีที!ร่วมองค์กรหรือผูช่้วยของผูส้อบบญัชี
จะตอ้งไม่นาํขอ้มูลที!ไดม้าจากการปฏิบติังานวชิาชีพบญัชีไปใชห้รือเป็นที!ประจกัษช์ดั
วา่ไดใ้ชเ้พื!อประโยชน์ของตนเองหรือเพื!อประโยชน์ของบุคคลอื!น เวน้แต่กรณีที!ไดรั้บ
ความยินยอมจากลูกคา้ หรือกรณีที!ตอ้งให้ถอ้ยคาํในฐานะพยานตามกฎหมาย รวมถึง
กรณีที!เป็นการเรียกตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื!นที!เกี!ยวขอ้ง 
หรือในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี เพื!อประโยชน์ในการควบคุมและส่งเสริมการ
ประกอบวชิาชีพบญัชี จึงจะเปิดเผยได ้

ในกรณีที!ผูส้อบบญัชีมีการให้บริการในลกัษณะที!อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางด้านผลประโยชน์กบัลูกคา้ หรือมีการให้บริการแก่ลูกคา้หลายรายที!ขดัแยง้กนั
หรืออาจมีผลประโยชน์ทางธุรกิจที!ขดัแยง้กนั ผูส้อบบญัชีจะตอ้งทาํการประเมินถึง
ปัญหาและอุปสรรคที!เกี!ยวขอ้ง และจะตอ้งกาํหนดมาตรการป้องกนัที!เหมาะสมเพื!อ
ขจดัหรือลดปัญหาและอุปสรรคนั"นๆใหอ้ยูใ่นระดบัที!ยอมรับได ้ก่อนที!จะรับงานใหม่
หรือปฏิบติังานสอบบญัชีหรือคงความสัมพนัธ์กบัลูกค้ารายเดิมในปีต่อไป ผูส้อบ
บญัชีจะตอ้งประเมินถึงปัญหาหรืออุปสรรคที!สําคญัที!เกิดจากผลประโยชน์หรือจาก
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้หรือบุคคลที!สาม มาตรการป้องกนัที!เหมาะสมรวมถึง
การดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ!งดงัต่อไปนี"   

(๑)  แจ้งให้ ลูกค้าทราบถึงสถานการณ์ที!อาจก่อให้ เ กิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างลูกคา้กบัผูส้อบบญัชีหรือองค์กรที!ตนสังกดั และขอ
ความเห็นชอบจากลูกคา้ใหต้นใหบ้ริการต่อไป 



   ส่วนที' ๒/๑๙  

 

(๒) แจง้ให้ทุกฝ่ายที!เกี!ยวขอ้งทราบวา่ผูส้อบบญัชีมีการให้บริการแก่ลูกคา้หลาย
รายซึ! งอาจมีความขดัแยง้ทางด้านผลประโยชน์ระหว่างกันและขอความ
เห็นชอบจากลูกคา้ใหต้นใหบ้ริการต่อไป 

(๓) แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าผูส้อบบญัชีมีการให้บริการในลักษณะเดียวกันกับ
ลูกคา้รายอื!นดว้ย (เช่น การให้บริการกบัลูกคา้รายที!อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกนั เป็นตน้) และขอความเห็นชอบจากลูกคา้ใหต้นใหบ้ริการต่อไป 

นอกจากนี"  ผูส้อบบญัชีจะตอ้งพิจารณาใชม้าตรการป้องกนัดงัต่อไปนี" เพิ!มเติมดว้ย  
 (๓.๑)  การแบ่งแยกกลุ่มผูป้ฏิบติังานในการใหบ้ริการ 

 (๓.๒) การจดัให้มีระบบและขั"นตอนการปฏิบติังานในการป้องกันการ
เขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้ 

 (๓.๓) การจดัให้มีแนวปฏิบติัที!ชดัเจนสําหรับกลุ่มผูป้ฏิบติังานในการเก็บ
รักษาความลบัของขอ้มูล 

 (๓.๔) การทาํขอ้ตกลงในการเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลกบัผูส้อบบญัชี 
กลุ่มผูป้ฏิบติังาน และหุน้ส่วนขององคก์รที!ผูส้อบบญัชีสังกดั 

 (๓.๕) การตรวจสอบเพื!อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามมาตรการ ป้องกัน
อย่างสมํ! า เสมอโดยบุคคลอื!นซึ! งไม่ มี ส่วนเกี! ยว ข้องกับการ
ใหบ้ริการ 

    หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคต่อหลกัการ 

พื"นฐานขอ้ใดข้อหนึ! งหรือหลายขอ้อนัรวมถึง ความเที!ยงธรรม การรักษาความลับ 
หรือความรับผิดชอบต่อเพื!อนร่วมวิชาชีพ ซึ! งมาตรการป้องกันที!ก ําหนดขึ" นไม่
สามารถขจดัหรือลดให้อยู่ในระดบัที!ยอมรับได ้ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่รับงานหรือตอ้ง
ถอนตวัจากงานที!มีปัญหา 

หมวด ๕    ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการ  

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๖ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งมีความรับผดิชอบตามกรอบวชิาชีพบญัชีต่อผูรั้บบริการ 

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่ละทิ"งการปฏิบติังานที!ไดรั้บไวแ้ลว้โดยไม่มีเหตุอนัควร  
และในกรณีที!มีเหตุอนัควรผูส้อบบญัชีตอ้งแจง้ให้ผูรั้บบริการทราบล่วงหนา้เนื!องจาก
การละทิ"งการปฏิบติังานดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูรั้บบริการได ้ 

กรณีต่อไปนี" ถือเป็นตวัอย่างที!แสดงว่าผูส้อบบญัชีไม่มีความรับผิดชอบต่อ
ผูรั้บบริการ รวมทั" งผูอื้!นที!ใช้ผลงานของผูส้อบบัญชี เช่น ผูส้อบบัญชีละทิ"งการ
ปฏิบติังานที!รับไวอ้ยา่งกะทนัหนัโดยไม่ไดแ้จง้ผูรั้บบริการใหท้ราบล่วงหนา้  

กรณีต่อไปนี"ผูส้อบบญัชีอาจพิจารณาวา่เป็นกรณีที!มีเหตุอนัควรที!ผูส้อบบญัชี
อาจปฏิเสธการปฏิบติังานที!รับไวแ้ลว้  



   ส่วนที' ๒/๒๐  

 

(๑) ผูส้อบบญัชีพบว่าลูกคา้ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายภายหลงัจากที!ไดรั้บงาน
แลว้   

(๒)  ผูส้อบบญัชีพบวา่ ลูกคา้จดัทาํงบการเงินโดยมิชอบหรือให้ขอ้มูลเท็จโดยมี
เจตนาทุจริตหรือเจตนาตกแต่งตวัเลขเพื!อให้ผูใ้ชง้บการเงินเกิดความเขา้ใจ
ผิดอย่างเป็นสาระสําคญั และผูส้อบบญัชีได้พยายามดาํเนินการให้ลูกค้า
ยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขการกระทาํดังกล่าวให้ถูกต้องและเหมาะสม
แล้วแต่ได้รับการปฏิเสธ และลูกค้าไม่ยินยอมให้ผู ้สอบบัญชีรายงาน
ขอ้เทจ็จริงตามมาตรฐานการปฏิบติังาน 

ขอ้บงัคบั    ขอ้ ๑๗ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานตามกรอบวชิาชีพบญัชี เพื!อใหเ้กิดความ 

น่าเชื!อถือและมีประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ 

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งใหค้วามร่วมมือซึ!งกนัและกนั ในการส่งเสริมและพฒันา 

วิชาชีพบญัชีและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูส้อบบญัชีด้วยกนัจนก่อให้เกิด
ผลงานของผูส้อบบญัชีอนัเป็นที!น่าเชื!อถือของบุคคลหลายฝ่าย รวมทั"งสาธารณชน 
ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งปฏิบติัตนเพื!อรักษาจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ทั"งนี"  
เพื!อเป็นการรักษาและส่งเสริมเกียรติศักดิ# แห่งวิชาชีพ และพึงบาํเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม เช่น 

(ก) ไม่กล่าวเกินจริงเกี!ยวกบับริการที!ตนสามารถให้ได้ คุณสมบติัของตน หรือ
ประสบการณ์ที!มี 

(ข) ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ดูถูกเหยยีดหยามงานของผูส้อบบญัชีอื!น 

(ค) ไม่เป็นผูถู้กศาลพิพากษาให้ลม้ละลาย หรือผูอ้ยูใ่นระหวา่งสถานะเป็นบุคคล
ลม้ละลาย 

(ง) ไม่กระทาํความผิดทางอาญาจนไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที!สุดให้
จาํคุก เวน้แต่โทษที!เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือลหุโทษ 

หมวด ๖    ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคล หรือนิติบุคคลที"ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีปฏิบัติ 

    หน้าที"ให้ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๘ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจขององคก์รที!ตนสังกดั 

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีนอกจากจะมีความรับผดิชอบที!ตอ้งรักษาจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

ทางบญัชีแลว้ ในการปฏิบติังานในองคก์รที!ตนสังกดัไม่วา่จะในฐานะ ลูกจา้ง หุ้นส่วน 
กรรมการ เจา้ของกิจการ หรือที!ปรึกษา ผูส้อบบญัชีตอ้งมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจที!องคก์รนั"นๆ กาํหนดขึ"น  

    ผูส้อบบญัชีอาจมีตาํแหน่งอาวโุสในองคก์รซึ! งสามารถหรือมีโอกาสที!จะมี 



   ส่วนที' ๒/๒๑  

 

ส่วนในการกาํหนดกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติัและวิสัยทศัน์ขององคก์ร ผูส้อบบญัชีจึงควร
สนบัสนุนใหอ้งคก์รที!ตนสังกดัสร้างวฒันธรรมองคก์รบนพื"นฐานของการมีจริยธรรม
ในการดาํเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที!ขององค์กรมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๑๙ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัหนา้ที!ดว้ยความซื!อสัตยสุ์จริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแล 

ทรัพยสิ์นขององคก์รที!ตนสังกดั  
คําชี แจง    ในการปฏิบติังานวชิาชีพบญัชี ผูส้อบบญัชีตอ้งดาํรงไวซึ้! งความซื!อสัตย ์ 

สุจริต จริงใจ ซื!อตรง ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง โดยจะตอ้งปฏิบติังานตามหลกัฐานที!
เป็นจริง ไม่แสดงตนว่าไดป้ฏิบติังานถา้มิไดมี้การปฏิบติังานจริง ไม่ยินยอมให้ผูอื้!น
อา้งวา่ตนไดป้ฏิบติังานถา้ไม่ไดป้ฏิบติังานจริง และจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นรายงาน
ผูส้อบบญัชี เมื!อพบว่าข้อมูลและหลักฐานของกิจการที!ได้จากการปฏิบัติงานไม่
ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบนั ทั"งนี"  เพื!อให้ผลงานของผูส้อบ
บญัชีเป็นที!เชื!อถือ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือผูที้!ผูส้อบบญัชีปฏิบติั
หนา้ที!ให ้

นอกจากนี"  ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมั!นขยนัหมั!นเพียร อุทิศ 
ทุ่มเท เอาใจใส่อยา่งเต็มความสามารถเพื!อให้การปฏิบติังานสําเร็จลุล่วงและมั!นใจได้
ว่า ผลงานทางวิชาชีพมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทนัเวลาตามสัญญาหรือขอ้ผูกพนัที!
กาํหนด ซึ! งอยู่บนพื"นฐานของกฎเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบติังานและวิชาการที!
เกี!ยวขอ้ง 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๐ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชเ้วลา และทรัพยสิ์นขององคก์รที!ตนสังกดัใหเ้กิด 

ประโยชน์สูงสุด ไม่นาํไปใชเ้พื!อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที!สามทั"งทางตรงและ
ทางออ้ม  

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อองคก์รที!ตนสังกดั โดยเฉพาะอยา่งยิ!ง 

ตอ้งปฏิบติัหน้าที!เพื!อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์เกี!ยวกบัจรรยาบรรณขององค์กรที!
ตนสังกดั  ไม่ว่าผูส้อบบญัชีจะอยู่ในฐานะที!เป็นพนกังานประจาํ หุ้นส่วน กรรมการ 
เจา้ของ หรือเป็นที!ปรึกษาให้แก่องค์กร โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎและขั"นตอนต่างๆ ที!
องคก์รกาํหนดขึ"น เพื!อให้บรรลุวตัถุประสงคเ์กี!ยวกบัจรรยาบรรณขององคก์ร ตอ้งใช้
เวลาและทรัพย์สินขององค์กรที!ตนสังกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะต้องไม่
นาํไปใชเ้พื!อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที!สามทั"งทางตรงและทางออ้ม 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๑ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์กบัองคก์ร สถาบนั ธุรกิจภายนอก  
หรือความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ เพื!อหลีกเลี!ยงการกระทาํที!ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์  



   ส่วนที' ๒/๒๒  

 

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อการเปิดเผยความสัมพนัธ์กบัองคก์ร  
สถาบนั ธุรกิจภายนอก หรือความสัมพนัธ์ทางเครือญาติที!จะก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อองค์กรที!ผูส้อบบญัชีปฏิบติัหน้าที!ให้ เช่น ขอ้มูลเกี!ยวกบัการที!
ผูส้อบบญัชีมีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบับุคคลที!เป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการใน
กิจการที!ในขณะนั"นผูส้อบบญัชีเป็นผูต้รวจสอบ หรือมีการทาํธุรกิจร่วมกนัซึ! งอาจจะ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในเรื!องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้

ขอ้พิจารณาในการเปิดเผยความสัมพนัธ์  เช่น 

(ก)  ช่องทางของการเปิดเผยความสัมพนัธ์อาจทาํไดด้งันี"  
(๑)  เปิดเผยเป็นประจาํทุกปี 

(๒)  เ ปิดเผย เมื! อมี ประเ ด็นปัญหาที! อาจก่อให้ เ กิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

(ข)  ช่องทางในการรายงานอาจทาํไดด้งันี"  
(๑)  รายงานต่อหวัหนา้งานหรือหวัหนา้หน่วยงาน หรือ 

(๒) รายงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหรือรองหัวหน้าผูรั้บผิดชอบ
ทางดา้นจรรยาบรรณ 

    ทั"งนี"  การที!ผูส้อบบญัชีไม่ไดร้ายงานความสัมพนัธ์ที!อาจจะก่อใหเ้กิด 

ผลกระทบในเรื!องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อาจถูกลงโทษตามที!กาํหนด
โดยองคก์รตน้สังกดัอีกดว้ย 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๒ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ที!ส่งผลกระทบต่อชื!อเสียง และการ 

ดาํเนินการขององคก์รที!ตนสังกดั 

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานตามมาตรฐานการสอบบญัชีและขอ้บงัคบั 

จรรยาบรรณ และกฎระเบียบอื!นที!เกี!ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี ตลอดจนกฎระเบียบของ
องคก์รที!สังกดัอยา่งเคร่งครัด  

ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ที!ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ต่อองคก์รที!ตนสังกดั 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๓ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชว้จิารณญาณอยา่งรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบติังาน  
ทั"งนี" เพื!อประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รที!ตนสังกดั รวมถึงนายจา้ง (ผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุ้นส่วน 
เจา้ของ) ของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

คาํชี"แจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบตามมาตรฐานการ 

สอบบญัชี  ทั"งนี" ผูส้อบบญัชีตอ้งพฒันาและบริหารองค์กรที!ตนสังกดัโดยการพฒันา
และบริหารจดัการบุคลากรอย่างต่อเนื!อง ให้มีความรู้ และประสบการณ์ที!เหมาะสม 



   ส่วนที' ๒/๒๓  

 

รวมถึงการบริหารและควบคุมงาน เพื!อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ภายในเวลาที!เหมาะสม 
เป็นตน้ 

หมวด  ๗    ความรับผดิชอบต่อเพื"อนร่วมวชิาชีพ และจรรยาบรรณทั"วไป  

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๔ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่แยง่งานวชิาชีพบญัชีจากผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีดา้น 

เดียวกนัรายอื!น 

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่เสนอตนเองเขา้รับงานดา้นสอบบญัชีทบัซอ้นกบังานที! 
ผูส้อบบญัชีอื!นปฏิบติังานอยูแ่ลว้ 

กรณีต่อไปนี" ถือวา่ผูส้อบบญัชีแยง่งานจากผูส้อบบญัชีอื!น เช่น    
(ก)   การที!ผูส้อบบญัชีส่งหนงัสือเวียนและให้ข่าวสารในรูปแบบ หรือสื!อต่างๆ 

เพื!อชกัชวนใหม้าใชบ้ริการสอบบญัชีกบัตนแก่ลูกคา้ของผูส้อบบญัชีอื!นโดย
มิได้รับการร้องขอโดยหนังสือเวียนนั"นมีชื!อ ที!อยู่ ของผูส้อบบัญชีและ
องคก์รของผูส้อบบญัชีดว้ย 

(ข)   การที!ผูส้อบบญัชีเสนอหรือไดรั้บงานโดยกาํหนดค่าธรรมเนียมในระดบัที!
ต ํ! ากว่าผู ้สอบบัญชีคนก่อนหรือผู ้สอบบัญชีอื!นที! เสนอราคาอย่างเป็น
สาระสําคญั ผูส้อบบญัชีควรตอ้งแสดงให้เห็นถึงปัจจยัที!ใช้พิจารณาในการ
กาํหนดค่าธรรมเนียม เช่น ระยะเวลาในการปฏิบติังาน จาํนวนผูร่้วมงาน 
หรือวธีิการปฏิบติังาน รวมทั"งขั"นตอนในการควบคุมคุณภาพงาน เป็นตน้ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๕ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ปฏิบติังานทางวชิาชีพบญัชีเกินกวา่ที!รับมอบหมายจาก 

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีรายอื!น   
คําชี แจง    ในกรณีผูส้อบบญัชีไดรั้บมอบหมายจากผูส้อบบญัชีรายอื!นใหป้ฏิบติังาน    

ผูส้อบบญัชีนั"นจะตอ้งไม่ปฏิบติังานเกินกวา่ที!ไดรั้บมอบหมายจากผูส้อบบญัชีอื!น      
ในกรณีที!ลูกคา้ขอร้องใหท้าํงานเกินขอบเขตที!ไดรั้บมอบหมายจากผูส้อบบญัชีรายอื!น 
ผูส้อบบัญชีจะต้องแจ้งให้ผูส้อบบญัชีรายอื!นที!มอบหมายนั" นทราบเสียก่อน และ
จะตอ้งไม่พยายามหาลู่ทางที!จะให้ลูกคา้ว่าจา้งให้ตนทาํงานใดๆ เพิ!มเติม เช่น นาย ก 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ข มีความจาํเป็นตอ้งเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา ๓ เดือน 
จึงไดม้อบหมายใหน้าย ค ผูส้อบบญัชีทาํการตรวจสอบบญัชีลูกหนี"ของบริษทั ข แทน
ตน และบริษทั ข ไดข้อร้องให้นาย ค ทาํการตรวจสอบบญัชีอื!นเพิ!มเติมให้กบับริษทั 
นาย ค จะต้องแจ้งและได้รับความยินยอมจาก นาย ก ก่อนตกลงรับงานเพิ!มเติม
ดงักล่าว 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๖ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ใหข้อ้มูลเกี!ยวกบังานของตนเกินความเป็นจริง ไม่โอ ้



   ส่วนที' ๒/๒๔  

 

อวดหรือเปรียบเทียบตนหรือองค์กรที!ตนสังกดัอยู่กบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีด้าน
เดียวกนัรายอื!น หรือองคก์รที!ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีดา้นเดียวกนัรายอื!นสังกดัอยู ่

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่โฆษณาที!เกินสมควรหรือไม่เป็นจริง หรือยนิยอมใหผู้อื้!น 

โฆษณาที!เกินสมควรหรือไม่เป็นจริงดว้ยประการใดๆ ซึ! งในการประกอบวิชาชีพบญัชี 
ผูส้อบบญัชีควรจะไดลู้กคา้จากความเชื!อถือในผลงานของผูส้อบบญัชี ไม่ควรจะได้
ลูกคา้ด้วยวิธีการโฆษณาที!เกินสมควรหรือไม่เป็นจริง รวมทั"งการชักจูงหรือจูงใจ
เพื!อให้บุคคลอื!นเห็นคลอ้ยตามในลกัษณะที!ทาํให้เขา้ใจผิดหรือหลอกลวงให้หลงเชื!อ
ไม่วา่ดว้ยวธีิการใดๆ ซึ! งทาํใหภ้าพลกัษณ์ของงานวชิาชีพบญัชีเสียไป 

    ในกรณีที!ผูส้อบบญัชีไดรั้บการทาบทามเพื!อใหบ้ริการทางวชิาชีพกบัลูกคา้ 

โดยการแนะนาํจากบุคคลที!สาม ผูส้อบบญัชียงัตอ้งพิจารณาให้แน่ใจว่าการไดม้าซึ! ง
ลูกคา้จากการแนะนาํของบุคคลที!สามนั"น ไม่ไดเ้ป็นการไดม้าดว้ยวธีิการโฆษณาที!เกิน
สมควรหรือไม่เป็นจริงของบุคคลที!สาม ดว้ยประการใด ๆ  

กรณีต่อไปนี" อาจถือว่าเป็นการโฆษณาที!เกินสมควรหรือไม่เป็นจริงหรือ
ยนิยอมใหผู้อื้!นโฆษณาที!เกินสมควรหรือไม่เป็นจริง เช่น           

(๑)  การที!ผูส้อบบญัชีโฆษณารับงานโดยออกหนังสือเวียนในนามองค์กรเสนอ
บริการสอบบญัชีไปยงัธุรกิจต่างๆ 

(๒) การที!ผูส้อบบญัชีหรือองคก์รที!ตนสังกดัลงโฆษณา รับสมคัรพนกังานโดยกล่าว
อา้งถึงคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีหรือองคก์รที!ผูส้อบบญัชีสังกดัในเชิงโออ้วด 

(๓) การที!ผูส้อบบญัชีวิจารณ์หรือโฆษณาเปรียบเทียบตนเองหรือองค์กรที!ตนเอง
สังกดักบัผูส้อบบญัชีอื!นหรือองคก์รที!ผูส้อบบญัชีอื!นสังกดัอยู ่

(๔) การที!ผูส้อบบัญชีลงแจ้งความในสื! อมวลชนต่าง ๆ ออกหนังสือเวียนหรือ
บทความอนัประกอบดว้ยขอ้ความที!ยกยอตนเอง หรือองคก์รที!ตนสังกดัอยู ่

(๕) การจดัทาํป้ายขององค์กรที!ผูส้อบบญัชีสังกดัอยู ่เป็นรูปแบบที!เป็นการโฆษณา
เกินสมควรหรือไม่เป็นจริง   

(๖)  การแจกจ่ายนามบตัรต่อสาธารณชนทั!วไป 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๗ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ใหห้รือรับวา่จะใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ เพื!อ 

เป็นการจูงใจใหบุ้คคลอื!นแนะนาํหรือจดัหางานวชิาชีพบญัชีมาให้ตน 

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่รับงานสอบบญัชีโดยการจูงใจที!ไม่ถูกตอ้งเหมาะสม  
ไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ เพื!อเป็นการจูงใจให้บุคคลอื!น
แนะนาํหรือจดัหางานมาใหต้น เช่น ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรางวลัใด ๆ  

กรณีต่อไปนี"อาจถือวา่ผูส้อบบญัชีใหห้รือรับวา่จะใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์
ใดๆ เพื!อเป็นการจูงใจใหบุ้คคลอื!นแนะนาํหรือจดัหางานมาให้ตน เช่น 



   ส่วนที' ๒/๒๕  

 

(ก) การที!ผูส้อบบญัชีใหห้รือรับวา่จะใหค้่านายหนา้แก่บุคคลที!จดัหางานมาให้ตน  
(ข) การที!ผูส้อบบญัชีรับว่าจะช่วยแนะนาํลูกคา้ให้กบับริษทั ธนาคาร หรือองค์กร

วชิาชีพอื!น หากบุคคลเหล่านั"นจดัหางานสอบบญัชีมาใหต้น 

(ค)   การที!ผูส้อบบญัชีให้หรือรับวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใดๆ ที!เกินความ
เหมาะสมเพื!อเป็นการจูงใจใหบุ้คคลอื!นแนะนาํหรือจดัหางานมาให้ตน 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๘ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์จากบุคคลใดเมื!อ 

บุคคลนั" นได้รับงานจากการแนะนําหรือการจัดหางานของตนในฐานะที! เป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีขององคก์รนั"น 

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เรียกทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าตอบแทน   
ค่าบริการหรือรางวลัใด ๆ จากบุคคลอื!นเพื!อเป็นการตอบแทนจากการที!บุคคลอื!นนั"น
ไดรั้บงานจากกิจการที!ตนเป็นผูส้อบบญัชีซึ! งเป็นการแนะนาํของตน 

กรณีต่อไปนี" อาจถือว่าผูส้อบบญัชีเรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์จาก
บุคคลใดในเมื!อบุคคลนั"นไดรั้บงานจากการแนะนาํหรือจดัหางานของตนในฐานะที!
เป็นผูส้อบบญัชีขององคก์รนั"น  เช่น 

(ก) นาย ก ผูส้อบบญัชีของบริษทั ข แนะนาํให้บริษทั ข ทาํการประกนัวินาศภยักบั
บริษทั ค ซึ! งเป็นบริษทัประกนัภยั โดยนาย ก ได้รับค่านายหน้าจากบริษทั ค  
จาํนวนหนึ!ง จากการแนะนาํ ของนาย ก 

(ข) การไดรั้บรายไดค้่านายหน้า หรือรายไดท้าํนองเดียวกนัจากการแนะนาํลูกคา้
ของผูส้อบบญัชี 

 (ค) ผูส้อบบญัชีแนะนาํงานให้ นาย ง ไดท้าํงานกบับริษทั ข ซึ! งตนเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั ข โดยตนเองเรียกค่าตอบแทนจากการแนะนาํงานนั"นจากนาย ง  

ในการสรรหาบุคลากรของลูกค้า ผูส้อบบัญชีจะต้องไม่เป็นผูต้ ัดสินใจ
คดัเลือกบุคลากรแทนลูกคา้ ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ เช่น ตาํแหน่ง
ของผูถู้กว่าจา้ง หรือลกัษณะและขอบเขตของงานที!ให้บริการนั"น ว่าจะกระทบต่อ
การปฏิบติังานสอบบญัชีหรือไม่ หากมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัผูส้อบบญัชีควร
พิจารณาถอนตัวจากงานสอบบัญชี หรือถอนตัวจากการให้บริการดังกล่าว แต่
อย่างไรก็ตามในกรณีที!รับงานดงักล่าวได ้ห้ามผูส้อบบญัชีทาํหน้าที!คดัเลือกบุคคล
แทนลูกคา้ 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๒๙ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่กาํหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในการใหบ้ริการ 

วชิาชีพบญัชีโดยมิไดค้าํนึงถึงลกัษณะ ความเสี!ยง ความซบัซอ้นและปริมาณของงานที! 
ตนใหบ้ริการหรือมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการวชิาชีพบญัชี 

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีควรกาํหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนซึ!งประกอบดว้ยค่า 



   ส่วนที' ๒/๒๖  

 

ปฏิบติังานและค่าใช้จ่ายอื!นๆ ที!จะเรียกเก็บ โดยควรคาํนวณจากเวลาที!ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานสอบบัญชีแต่ละระดับ รวมทั" งค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบติังานอื!นๆ ที!เกิดขึ"น 

ผูส้อบบญัชีไม่ควรกาํหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนโดยถือเอาอตัราสูง
ตํ!าของยอดเงินหรือของมูลค่าทรัพยสิ์นใดที!ตนให้บริการวิชาชีพบญัชีหรือมีส่วนร่วม
ในการให้บริการวิชาชีพบญัชีเป็นเกณฑ์ เช่น  กาํหนดค่าธรรมเนียมเป็นอตัราร้อยละ
ของกาํไรหรือรายได้หรือสินทรัพยห์รือรายการอื!นใด ของกิจการที!ตนรับงาน โดย
มิไดค้าํนึงถึงลกัษณะความเสี!ยง  ความซับซ้อน และปริมาณของงานที!ตนให้บริการ 
หรือมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการวชิาชีพ ตวัอยา่งเช่น 

นาย ก. เป็นผูส้อบบญัชีกาํหนดค่าธรรมเนียมในหนงัสือตอบรับงานเป็นร้อย
ละ ๒๐ ของสินทรัพยร์วมของกิจการ โดยอา้งวา่ตอ้งใชร้ะยะเวลาและเจา้หนา้ที!ในการ
ปฏิบติังานเพิ!มขึ"นตามจาํนวนสินทรัพยที์!เพิ!มขึ"น ถือวา่เป็นการกาํหนดค่าธรรมเนียมที!
ทาํใหผู้ส้อบบญัชีเขา้ไปมีมีส่วนไดเ้สียในยอดเงินหรือมูลค่าทรัพยสิ์นที!ตนปฏิบติังาน 
ซึ! งทาํใหข้าดความเป็นกลาง 

ข้อบังคับ    ขอ้ ๓๐ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประพฤติปฏิบติัตนในทางที!ถูกที!ควร สาํนึกในหนา้ที! และ 

ไม่ปฏิบติัตนในลกัษณะที!ทาํใหเ้กิดความเสื!อมเสียเกียรติศกัดิ# แห่งวชิาชีพบญัชี 

คําชี แจง    ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ และพึงละเวน้การประพฤติใดๆ อนัอาจ 

นาํมาซึ! งความเสื!อมเสียเกียรติศกัดิ# แห่งวชิาชีพบญัชี 

กรณีดังต่อไปนี" ถือว่าผู ้สอบบัญชีปฏิบัติงาน โดยนําความเสื! อมเสียมาสู่
วชิาชีพบญัชี ตวัอยา่งเช่น 

(ก) การที!ผู ้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยมิได้มีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

(ข)  การที!ผูส้อบบญัชีแนะนาํให้ลูกคา้เสียภาษีอากรไม่ถูกตอ้งผิดจากความเป็นจริง
โดยจงใจและชดัแจง้  

(ค)  การที!ผูส้อบบญัชีแจ้งข้อความหรือจัดทาํพยานหลักฐานอนัเป็นเท็จต่อทาง
ราชการ หรือ ต่อหน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น รับรองการปฏิบติังานเกี!ยวกบัการ
ฝึกหัดงานทางวิชาชีพบญัชีให้แก่ผูข้อขึ"นทะเบียน โดยที!ผูน้ั"นมิได้ฝึกหัดงาน
จริง   

(ง)  การที!ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงินที!ไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริง  
(จ)  การที!ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่ดาํเนินธุรกิจอื!นใดที!ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี แล

นอกจากนี" ไม่ควรดาํเนินธุรกิจอื!นที!อาจจะทาํให้ภาพพจน์หรือความน่าเชื!อถือ
ของผูส้อบบญัชีลดลง 



 ส่วนที  ๓/๑ 

 

ส่วนที  ๓ 

คําชี" แจงขอ้บงัคบัจรรยาบรรณสําหรบัผูทํ้าบญัชี 

๑. บทนาํ 

ข้อบังคับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นบทบัญญัติที กาํหนด สิ งที ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ต้องไม่พึงปฏิบัติในเรื องต่าง ๆ โดยกาํหนดขึ"นเป็นข้อ ๆ ตามหลักการพื" นฐานที ได้อธิบายไว้ในส่วนที  ๑ 
เพื อให้เกดิความเข้าใจที ถูกต้องและชัดเจน 

 ในส่วนที  ๓ นี"  จะเป็นการชี" แจงและอธิบายถึงข้อบังคับดังกล่าว ซึ งใช้สาํหรับผู้ทาํบัญชี โดยเรียง
ตามลาํดับของหมวดและข้อบังคับแต่ละข้อ อย่างไรกด็ี เนื องจากในการปฏิบัติวิชาชีพของผู้ทาํบัญชี อาจต้อง
ประสบกับลักษณะงานและสถานการณ์ที มีความแตกต่างกันไป จึงเป็นเรื องยากที จะจัดทาํคําชี" แจงให้สามารถ
ครอบคลุมทุกประเด็นได้ ดังนั"น ในส่วนที  ๔ ของเอกสารคาํชี" แจงนี"  จึงได้นําตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการ
พื" นฐานจรรยาบรรณภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ตามคู่มือประมวลจรรยาบรรณของสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ 
(IFAC) มาแสดงไว้ เพื อให้ผู้ทาํบัญชี สามารถศึกษาเพิ มเติม และนาํไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมต่อไป 

๒. คําชี" แจงขอ้บงัคบัจรรยาบรรณ 

ขอ้ ๑ ถึง ๕ ว่าดว้ยเรื อง  
ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบันี" เรียกว่า “ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัที  ๑๙) เรื อง จรรยาบรรณของผู ้

ประกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ.๒๕๕๓ 

ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบันี" ใหใ้ชบ้งัคบัเมื อพน้กําหนดสามเดือนนบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ ในขอ้บงัคบันี"  
“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทาํบัญชี ด้านการสอบ

บัญชีด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
และบริการเกี ยวกับการบัญชีด้านอื นตามที กฎกระทรวงกาํหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี รวมทั"งผู้ซึ งขึ"นทะเบียนไว้กับ
สภาวิชาชีพบัญชี และให้หมายรวมถึงหัวหน้าคณะบุคคลหรือหัวหน้าสาํนักงานหรือผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติ
บุคคล ตามมาตรา ๑๑ ด้วย  

“ผู้ซึ งขึ"นทะเบียนไว้กบัสภาวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า ผู้ซึ งขึ"นทะเบียนเพื อเป็นผู้ทาํบัญชี 

ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๔ หรือที จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ 

“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้รับบริการ ตามมาตรา ๔๗ (๓) ได้แก่ 

๑. ผู้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรือ 

๒. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื นของรัฐ และบุคคลอื นที ใช้ผลงานของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชี 

ด้วยความสจุริตและจาํเป็น 

“ผู้ที ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏบิัติหน้าที ให้” หมายความว่า ผู้ที ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏบิัติหน้าที 
ให้ อนัได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา ๔๗ (๔) 

“ความโปร่งใส” หมายความว่า ภาพลักษณท์ี แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ 
และมาตรฐานวิชาชีพที กาํหนดไว้ และไม่ปกปิดข้อเทจ็จริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสาํคัญ ซึ งสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ 



 ส่วนที  ๓/๒ 

 

“ความเป็นอิสระ” หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื นที ทาํให้เกิด
ความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที ยงธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความเป็นอิสระนี"  จะต้องเป็นที 
ประจักษ์ เพื อให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที เชื อถือได้ 

“ความเที ยงธรรม” หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจเยี ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความ
ลาํเอยีง อคติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอทิธพิลของบุคคลอื น 

“กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏบัิติของวิชาชีพบัญชี 

“ความซื อสัตย์สจุริต” หมายความว่า การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื อตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่
หลอกลวง ปฏบิัติงานบนหลักฐานที เป็นจริงและเชื อถือได้ ไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอื นอ้างว่าได้ปฏิบัติงานถ้า
ไม่ได้ปฏบัิติงานจริง 

“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้ความรู้ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติ
วิชาชีพบัญชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวังรอบคอบ
เพื อที จะปฏบิัติหน้าที ได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล และมั นใจได้ว่ามีผลงานทางวิชาชีพที อยู่บนพื"นฐาน
ของกฎเกณฑ ์มาตรฐานในการปฏบิัติงาน และวิชาการที เกี ยวข้อง 

“การรักษาความลับ” หมายความว่า การไม่นาํข้อมูลใด ๆ ที โดยปกติองค์กรไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปเปิดเผย หรือใช้เพื อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื น เว้นแต่ในกรณีที เป็นการเปิดเผยตามสทิธิหรือ
หน้าที ที กาํหนดไว้ในกฎหมายหรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

“ความเสื อมเสยีเกยีรติศักดิ#แห่งวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า 
(๑) การกระทาํการใด ๆ ที เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องได้รับโทษการประพฤติผิด

จรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ โดยมีลักษณะการกระทาํอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี"  
(ก) ลงลายมือชื อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดยมิได้ปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ หรือ

ควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

(ข) มีพฤติกรรมรับจ้างลงลายมือชื อ หรือยอมให้ใช้ชื อ ทั"งที ไม่ได้มีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชี 

(ค) แสดงความเห็นต่องบการเงินที นาํส่งหน่วยราชการหลายแห่ง โดยงบการเงินแต่ละชุด
แสดงข้อมูลต่างกนัโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

(ง) แจ้งข้อความหรือจัดทาํรวมถึงการใช้พยานหลักฐานอนัเป็นเทจ็ หรือรู้อยู่ว่าเป็น 

   พยานหลักฐานอนัเป็นเทจ็ไม่ว่าจะจัดทาํโดยบุคคลใดกต็ามในการประกอบวิชาชีพบัญชี 

(จ) แนะนาํให้ผู้รับบริการเสยีภาษีอากรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทุจริตหรือมีเจตนา 
หลีกเลี ยงภาษีอากร 

(ฉ) มีพฤติกรรมอื น ๆ ตามที คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี กาํหนดว่าเป็นพฤติกรรมอัน
นาํมาซึ งความเสื อมเสยีเกยีรติศักดิ#แห่งวิชาชีพบัญชี 

(๒) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบัญชี จากหน่วยงานราชการหรือสถาบัน
วิชาชีพอื นที ควบคุมและหรือกาํกบัดูแล เนื องจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในสาระสาํคัญ 

ขอ้ ๔  ภายใตบ้งัคบัในหมวด ๒ ถึงหมวด ๗ ของขอ้บงัคบันี"  ที กําหนดใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้ง
ปฏิบติั หรืองดเวน้การปฏิบติัใด ๆ ใหห้มายความรวมถึง การกระทําของบุคคลอื น ผูซึ้ ง 

(๑)  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ หรือ 



 ส่วนที  ๓/๓ 

 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมให้อ้างชื อ 

ในการปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ซึ งจะทาํให้เกิดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ฉบับนี" เพื อก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลอื นโดยมิชอบ 

ขอ้ ๕  ใหน้ายกสภาวิชาชีพบญัชี เป็นผูร้กัษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบันี"  
หมวด ๑   บททั  วไป 

ข้อ ๖  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี กาํหนดขึ"นภายใต้กรอบ 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื อวันที  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากที กาํหนดไว้ในข้อบังคับนี"  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เพื อให้กระบวนการบังคับใช้จรรยาบรรณดําเนินโดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม นายกสภา
วิชาชีพบัญชี โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี มีอาํนาจออกข้อกาํหนดใดๆ เกี ยวกบัการดังกล่าว 

ข้อ ๗  ในกรณทีี มีปัญหาการตีความเกี ยวกบัการปฏบิัติตามข้อบังคับนี"  ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

เป็นผู้วินิจฉัย และถือว่าคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เป็นที สดุ 

หมวด ๒  ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที ยงธรรม และความซื อสตัยสุ์จริต 

ขอ้ ๘  ความโปร่งใส 

ขอ้บงัคบั  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบัิติงานด้วยความโปร่งใส 

คําชี" แจง   (ก)   ผู้ทาํบัญชีต้องปฏบัิติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
ผู้ทาํบัญชีต้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อเทจ็จริง หรือบิดเบือน

ความจริงอันเป็นสาระสําคัญ โดยจะต้องมีความมั นใจว่าข้อมูลที นํามาใช้ถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงพอเป็นปัจจุบัน และสะท้อนให้เห็นภาพที แท้จริง เพื อให้ผลงานมีความ
ถูกต้อง เชื อถือได้ และมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น                                                                   

   ผู้ถือหุ้นที ซื" อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ตั"งข้อสงัเกตว่างบการเงินที จัดทาํนั"น 

ผู้ทาํบัญชีไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีว่าด้วยการรับรู้รายได้ ฉะนั"นผู้ทาํบัญชีจะต้อง
อธบิายหลักเกณฑข์องมาตรฐานที ยึดถือให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน (ผู้ถือหุ้น) ได้ทราบ โดย
เปิดโอกาสให้ผู้ที เกี ยวข้องเข้าทาํการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารที ใช้ในการบันทกึ
บัญชี 

(ข)   ผู้ทาํบัญชีต้องให้บุคคลที เกี ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

บัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที เกี ยวข้องได้อย่างเพียงพอสะดวกตามที จาํเป็นและ
เหมาะสมแก่กรณ ีทั"งนี" ให้เป็นไปตามข้อบังคับในเรื องการรักษาความลับ 

เมื อมีผู้เกี ยวข้องที ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีเข้ามา
สอบถามข้อมูลเกี ยวกบัปัญหาหรือข้อสงสยัในงบการเงิน ผู้ทาํบัญชีจะต้องชี" แจงเพื อแก้
ข้อสงสยัหรือปัญหาต่าง ๆ ให้เกดิความเข้าใจกบัผู้ถามอย่างเพียงพอ และให้เกิดความ
สะดวกในการสอบถาม เช่น อีเมล์ เวบ็ไซต์ หรือตอบในที ประชุมผู้ถือหุ้น การตอบ
จะต้องระมัดระวังให้คาํตอบเท่าที จาํเป็นและเหมาะสม อย่าให้เกินกว่าที กฎหมายหรือ
ข้อบังคับกาํหนดไว้ 



 ส่วนที  ๓/๔ 

 

ขอ้ ๙   ความเป็นอิสระ 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๙(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจและปฏบัิติงานอย่างเป็นอสิระภายใต้กรอบ 

วิชาชีพบัญชี   
คําชี" แจง    ผู้ทาํบัญชีต้องปฏบิัติหน้าที โดยปราศจากอทิธพิลหรือการควบคุมอย่างไม่ 

เหมาะสมของบุคคลอื นที ทาํให้เกดิความสงสยัในความเป็นกลาง หรือความเที ยงธรรม
ของผู้ทาํบัญชีและต้องใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี เว้นแต่กรณทีี มีกฎหมายกาํหนดไว้เป็นอย่างอื น   

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๙(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏบิัติงานที ตนขาดความเป็นอสิระภายใต้กรอบวิชาชีพ 

บัญชี 

คําชี" แจง    ในกรณทีี ผู้ทาํบัญชีเหน็ว่ามีความสมัพันธห์รือมีสถานการณใ์ดที จะกระทบต่อ 

ความเป็นอสิระในการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ ผู้ทาํบัญชีต้องใช้ 

วิจารณญาณในการรับงาน ถอนตัวจากการให้บริการ หรือหยุดการให้บริการชั วคราว 

จนกว่าความสมัพันธห์รือสถานการณท์ี กระทบความเป็นอสิระได้ยุติลง  
ในกรณทีี ผู้ทาํบัญชีในองค์กร หรือในสาํนักงานบัญชีถูกฝ่ายบริหาร ในองค์กร 

มอบหมายให้ปฏิบัติงานทางบัญชีต่างจากมาตรฐานการบัญชีที กาํหนดไว้ เช่น การตี
ราคาสินทรัพย์ การคํานวณค่าเสื อมราคา เป็นต้น แต่เมื อผู้ทาํบัญชีได้โต้แย้งการ
ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพบัญชีจนเป็นที ประจักษ์แล้ว เช่น การประชุมหารือกัน
ระหว่างผู้ทาํบัญชีกบัผู้ว่าจ้าง  การชี" แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื อให้เข้าใจถูกต้องตาม
หลักมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีถึงหัวหน้างานหรือนายจ้าง  และการหารือกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ ย่อมถือว่าเป็นการผ่อนคลายในระดับหนึ ง อย่างไรกด็ีผู้ทาํ
บัญชีต้องพิจารณาถึงการปฏบัิติตามข้อบังคับจรรยาบรรณข้ออื น ๆ ด้วย 

ตัวอย่างการเพิ มมาตรการป้องกนัและผ่อนคลาย เช่น 

(ก) ปฏเิสธที จะรับหรือปฏบิัติงาน 

(ข) การมีนโยบายการควบคุมคุณภาพงาน การระบุส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์
ของผู้ทาํบัญชี ผู้ที เกี ยวข้องกบัผู้ทาํบัญชีกบัลูกค้าหรือฝ่ายบริหาร 

(ค) การปฏบัิติในกรณสีาํนักงานบัญชี เช่น 

๑) สื อสารนโยบายการปฏิบัติงาน และกระบวนการทาํงานของสาํนักงาน 
ตลอดจนการปลูกฝังจรรยาบรรณด้านความเป็นอิสระให้กับพนักงานใน
สาํนักงาน  

๒) ให้ผู้ทาํบัญชีรายอื นในสาํนักงาน สอบทานงานที ทาํหรือให้คําปรึกษาที 
จําเป็น การหมุนเวียนผู้ทําบัญชีที รับงานของลูกค้าแต่ละราย การขอ
คาํปรึกษาจากหน่วยงานหรือบุคคลที สามที มีความเป็นอสิระ เป็นต้น  

๓) ไม่รับทาํบัญชีและสอบบัญชีให้กบัลูกค้ารายเดียวกนั 

(ง) ในกรณทีี ผู้ทาํบัญชีมีข้อขัดแย้งเกี ยวกบัการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
ผู้ทาํบัญชีอาจแจ้งมาที สภาวิชาชีพบัญชี และ/หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื อ
ทราบกไ็ด้ 



 ส่วนที  ๓/๕ 

 

การพิจารณาความเป็นอิสระให้พิจารณาในช่วงเวลาตั"งแต่ผู้ทาํบัญชีและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของ
ผู้ทาํบัญชีเริ มต้นปฏิบัติงาน จนถึงการส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง หรือความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ
ระหว่างผู้ทาํบัญชีกบัลูกค้าสิ"นสดุลง โดยพิจารณาจากสญัญาหรือข้อตกลง 

ขอ้ ๑๐  ความเที ยงธรรม 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๐(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบัิติงานด้วยความยุติธรรม ซื อตรงต่อวิชาชีพ และต้อง 

ไม่มีส่วนได้เสยีในงานที ตนประกอบวิชาชีพ นอกจากค่าตอบแทนที ได้รับจากการ 

ประกอบวิชาชีพนั"น 

คําชี" แจง   ตัวอย่างปัจจัยที สนับสนุนให้ผู้ทาํบัญชีดาํรงไว้ซึ งความเที ยงธรรม เช่น 

(ก) ผู้ทําบัญชี มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที ถูกต้องตามหลักฐานเอกสารหรือ
สิ งแวดล้อม ผู้ทาํบัญชีต้องหลีกเลี ยงความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใดๆ ที อาจ
ทาํให้ผู้ทาํบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ด้วยความเป็นกลางในการใช้ดุลยพินิจ 
เช่น 

๑) รับของขวัญ ของกาํนัล หรือการรับรองจากลูกค้าหรือฝ่ายบริหารที ตนเอง
สงักัดอยู่ ในส่วนที เกินสมควร การใช้วิจารณญาณเยี ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของผู้ทาํบัญชี ในเรื องดังกล่าวไม่รวมถึงการรับประโยชน์และค่าตอบแทน
จากการให้บริการทางวิชาชีพนั"น 

๒) กู้ยืมเงิน หรือคํ"าประกันโดยลูกค้าหรือฝ่ายบริหารที ตนสังกัดอยู่ที ไม่ใช่
ธนาคารหรือสถาบันการเงินในจาํนวนเกินสมควร หรือที นอกเหนือจากที 
กาํหนดไว้ในระเบียบของบริษัท 

(ข) ผู้ทาํบัญชีต้องไม่เรียกทรัพย์สนิหรือประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าบริการ 
หรือรางวัลใด ๆ จากบุคคลอื น เพื อเป็นการตอบแทนจากการที บุคคลอื นนั"น
ได้รับงานจากกจิการที ตนเป็นผู้ปฏบิัติวิชาชีพบัญชี และการได้รับงานของบุคคล
อื นนั"นเป็นเพราะการแนะนาํของตน 

กรณต่ีอไปนี"อาจถือว่าผู้ทาํบัญชีเรียกหรือรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์จาก 

บุคคลใดในเมื อบุคคลนั"นได้รับงาน จากการแนะนําหรือจัดหางานของตนในฐานะที 
เป็นผู้ทาํบัญชีของกจิการนั"น เช่น 

๑) นาย ก ผู้ทาํบัญชีของบริษัทแนะนาํให้บริษัท ข ทาํการประกันวินาศภัยกับ
บริษัท ค ประกันภัย และ นาย ก ได้ รับค่านายหน้าจากบริษัท ค 
ประกนัภัย จาํนวนหนึ งจากการแนะนาํงานให้ 

๒) การได้รับรายได้ค่านายหน้า หรือรายได้ทาํนองเดียวกันจากการแนะนํา
ลูกค้าของผู้ทาํบัญชี 

๓) ผู้ทาํบัญชีแนะนาํงานให้ นาย ง ทาํงานกับบริษัท ข ซึ งตนเป็นผู้ทาํบัญชี
โดยตนเองเรียกค่าตอบแทนจากการแนะนาํงานนั"นจาก นาย  ง  ด้วย 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๐(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจบนหลักฐานที เชื อถือได้โดยปราศจากความมี 

อคติและความลาํเอยีง 
คําชี" แจง    การใช้ดุลยพินิจในทางวิชาชีพของผู้ทาํบัญชีจะต้องเป็นไปตามข้อมูลและ 

หลักฐานที เชื อถือได้ โดยปราศจากความมีอคติและความลาํเอยีง     



 ส่วนที  ๓/๖ 

 

ขอ้บงัคบั   ข้อ ๑๐(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเที ยงธรรม โดยหลีกเลี ยงความสมัพันธ ์

หรือสถานการณ์ใดๆ ที อาจทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานได้โดย
โปร่งใส อสิระ และซื อสตัย์สจุริต 

คําชี" แจง    ผู้ทาํบัญชี ในบางกรณอีาจตกอยู่ภายใต้สถานการณท์ี ทาํให้มีอคติและความ 

ลาํเอยีงในการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพได้ ดังนั"นผู้ทาํบัญชีควรหลีกเลี ยงสถานการณท์ี  
อาจทาํให้เกดิความสมัพันธ ์อทิธพิลและการโน้มน้าวต่างๆ ที มีผลกระทบต่อการใช้ 

ดุลยพินิจได้ 

ขอ้ ๑๑   ความซื อสตัยสุ์จริต   
ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๑(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบัิติงาน อย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื อตรงต่อวิชาชีพ  

ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง 
คําชี" แจง    ผู้ทาํบัญชีต้องไม่มีส่วนเกี ยวข้องหรือเป็นที ทราบได้ว่าเกี ยวข้องกบัรายงาน  

แบบแสดงรายการ การสื อสาร หรือข้อมูลอื นที เชื อได้ว่าเป็นข้อมูลที ขัดต่อข้อเทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคัญ ข้อมูลที อาจทาํให้ผู้อื นเข้าใจผิด ข้อมูลที ไม่ชัดเจน หรือข้อมูลที ได้
ละเว้นหรือปิดบัง ซึ งจําเป็นต้องมีอยู่ในรายงาน ซึ งอาจทาํให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 
อย่างไรกด็ี ผู้ทาํบัญชีอาจไม่ถือว่าได้มีการปฏิบัติตามที กล่าวในวรรคข้างต้น ถ้าผู้ทาํ
บัญชีได้ปฏบิัติตามแนวทางปฏบิัติทางวิชาชีพที เกี ยวข้องกบักรณดีังกล่าว  

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๑(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบัิติงานตรงตามหลักฐานที เป็นจริง 
คําชี" แจง   (ก)   ผู้ทาํบัญชีต้องไม่กระทาํการหรือสนับสนุนให้บุคคลอื นกระทาํการโดยทุจริต 

ซ่อนเร้น ปลอมแปลง แก้ไขหรือทาํลายเอกสารหลักฐานที เกี ยวข้องให้ผิดจากความ 

เป็นจริง  
(ข)   ผู้ทาํบัญชีต้องไม่แนะนาํหรือเหน็ด้วยกบัลูกค้าหรือฝ่ายบริหารให้มีการจัดทาํ 
เอกสารหรือหลักฐานทางบัญชีที ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามมาตรฐานการบัญชี 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๑(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอื นอ้างว่าได้ปฏบิัติงานโดยที  
ไม่ได้มีการปฏบัิติงานจริง 

คําชี" แจง   (ก)   ผู้ทาํบัญชีต้องไม่ลงลายมือชื อเป็นผู้ทาํบัญชี โดยมิได้มีส่วนในการปฏบัิติงาน 

หรือควบคุมการปฏบัิติงานจริง 
(ข)   ผู้ทาํบัญชีต้องไม่ยินยอมให้บุคคลใดอ้างว่าตนเองมีส่วนร่วมในการปฏบัิติงาน 

หรือควบคุมการปฏิบัติงานโดยมิได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือควบคุมการ
ปฏบัิติงานจริง  

หมวดที   ๓   ความรู ้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

ขอ้ ๑๒  ความรู ้ความสามารถ 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๒(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธปีฏบิัติ กฎหมายที  
เกี ยวข้อง ความชาํนาญและประสบการณท์างวิชาชีพด้วยความมีสติ เอาใจใส่อย่างเตม็ 

ความสามารถ และระมัดระวังรอบคอบ 

คําชี" แจง    การใช้ความรู้ความสามารถในการปฏบิัติงาน ถือเป็นหน้าที และความ 

รับผิดชอบของผู้ทาํบัญชี ดังนี"  



 ส่วนที  ๓/๗ 

 

(ก) มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพให้อยู่ในระดับที สามารถให้ความมั นใจแก่
ผู้รับบริการ หรือผู้ว่าจ้าง ว่าจะได้รับบริการทางวิชาชีพบัญชีตามความรู้
ความสามารถที ต้องการตามที กาํหนดโดยวิชาชีพบัญชี 

(ข)   ใช้ดุลยพินิจที ดีในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการให้บริการ ซึ ง
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี แยกเป็น ๒ ส่วนได้ ดังนี"  
(๑) การบรรลุถึงระดับ ความรู้ความสามารถ ตามที กาํหนดโดยองค์กรวิชาชีพ

บัญชี 

(๒) การรักษาระดับ ความรู้ ความสามารถ ตามที กาํหนดโดยองค์กรวิชาชีพ
บัญชี 

(ค)   ดาํเนินการตามขั"นตอนที สมเหตุสมผลเพื อให้ความมั นใจว่า ผู้ช่วยผู้ทาํบัญชีที 
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของตน ได้รับการฝึกอบรมและการกํากับดูแลที 
เพียงพอ 

ในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานผู้ทาํ
บัญชีต้องวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมข้อมูลและหลักฐานให้เพียงพอในการ
ปฏบัิติงาน 

ตัวอย่างของการใช้ความรู้และความระมัดระวังรอบคอบ เช่น ผู้ทาํบัญชีต้องมุ่งมั น
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงานตามที พึงมีสาํหรับสถานการณ์
นั"นๆ การใช้ความระมัดระวังรอบคอบนี"  รวมถึงกรณีที ผู้ทาํบัญชีต้องนาํผลงานของผู้ทาํบัญชี
รายอื นไปใช้ ซึ งผู้ทาํบัญชีต้องดําเนินการให้มีหลักฐานที เพียงพอสาํหรับการจัดทาํบัญชีและ
รายงานที ตนเองจัดทาํขึ"น 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๒(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอที จะ 

ปฏบัิติงานให้สาํเรจ็ได้ 

คําชี" แจง    เพื อเป็นแนวปฏบัิติในการให้บริการโดยมั นใจว่าผู้ทาํบัญชีมีความสามารถ 

เพียงพอที จะปฏบิัติงานให้สาํเรจ็ได้  
    ในการพิจารณารับงาน ผู้ทาํบัญชีต้องมีความรู้และประสบการณใ์นธุรกจิของ 

ลูกค้า ลักษณะงานบริการที ลูกค้าต้องการ และมีความสามารถเพียงพอที จะปฏิบัติงาน
ให้สาํเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสทิธภิาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพที เกี ยวข้องผู้ทาํ
บัญชีต้องไม่แสดงตนว่าเป็นผู้เชี ยวชาญหรือผู้ที มีประสบการณ์ในเรื องที ตนเองมี
ความรู้และความสามารถไม่เพียงพอ ในกรณนีี" ผู้ทาํบัญชีควรพิจารณาที จะรับคาํแนะนาํ
หรือใช้ผลงานจากผู้เชี ยวชาญที มีความถนัดในงานดังกล่าว 

    กรณต่ีอไปนี"อาจถือว่าผู้ทาํบัญชีรับงานที เกนิความรู้ความสามารถใน 

การปฏิบัติงานได้ เช่น ผู้ทาํบัญชีรับงานในปริมาณมากเกินกว่าที กาํหนดในกฎหมาย
เกี ยวกับการบัญชีหรือมีระยะเวลาที ไม่เหมาะสมจนไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏบัิติงานได้ 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๒(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมั นและขยันหมั นเพียร 

คําชี" แจง    ผู้ทาํบัญชีต้องปฏบัิติงานให้สาํเรจ็ลุล่วงด้วยความมุ่งมั นและขยันหมั นเพียร  



 ส่วนที  ๓/๘ 

 

โดยมีความรับผิดชอบและใส่ใจในการปฏิบัติงานอย่างมีทักษะ ครบถ้วน สมบูรณ ์
ทนัเวลาตามสญัญาหรือข้อผูกพันของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง และเป็นไปตามข้อบังคับใน
เรื องของความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเที ยงธรรม และความซื อสตัย์สจุริต 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๒(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องศึกษาหาความรู้และความชาํนาญทางวิชาชีพเพิ มเติมอย่าง 
ต่อเนื อง เพื อพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทนัสมัยอยู่เสมอ   

คําชี" แจง    ผู้ทาํบัญชีต้องศึกษาหาความรู้และความชาํนาญทางวิชาชีพให้เพียงพอที จะ 

ปฏบัิติงานให้สาํเรจ็ได้ 

การที ผู้ทาํบัญชีจะมีความรู้ความสามารถในงานที รับว่าจะให้บริการ ผู้ทาํบัญชี
ต้องผ่านการศึกษา การอบรม และมีการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในงานดังกล่าว
เพิ มเติมอย่างต่อเนื องตลอดเวลาและมีประสบการณ์ การฝึกฝนในการใช้วิจารณญาณ 
และการประยุกต์ใช้ความรู้นั"นกับงานที รับว่าจะให้บริการ เพื อให้มั นใจได้ว่าลูกค้าจะ
ได้รับบริการวิชาชีพที สมบูรณแ์ละทนัต่อเหตุการณ ์

ขอ้ ๑๓  มาตรฐานในการปฏิบติังาน 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๓(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ 

และมาตรฐานทางวิชาการที เกี ยวข้อง 
คําชี" แจง   (ก)   ผู้ทาํบัญชีต้องให้บริการทางวิชาชีพที สอดคล้องกบัมาตรฐานของวิชาชีพและ 

มาตรฐานวิชาการที เกี ยวข้อง  
ผู้ทาํบัญชีต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพที กาํหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐานวิชาการอื นที เกี ยวข้อง 
เช่น มาตรฐานการควบคุมภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื อง
การเงิน ภาษีอากร กฎหมายอื น ๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลา   
(ข)   ผู้ทาํบัญชีต้องควบคุมคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ผู้ทาํบัญชีควรมีการ 

อบรมและควบคุมคุณภาพงานของตนเองและผู้ช่วยให้ปฏบัิติงานอย่างเหมาะสมและ 

สมํ าเสมอ ทั"งนี" เพื อให้มั นใจว่าผลงานการบริการทางวิชาชีพได้มาตรฐาน 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๓(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบัิติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความ 

ชาํนาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที เกี ยวข้อง 
คําชี" แจง    ผู้ทาํบัญชีต้องระมัดระวังรอบคอบ และใช้ความชาํนาญในการปฏบัิติงานตาม 

มาตรฐานของวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการที เกี ยวข้อง รวมทั"งไม่ยินยอมให้ผู้อื นอ้างว่า
ตนเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมิได้ปฏิบัติงานหรือควบคุมการปฏิบัติงานจริงและต้องใช้
ความระมัดระวังรอบคอบในการบันทกึข้อมูล เมื อปรากฏว่ามีข้อมูลหรือเหตุการณ์อาจ
มีผลกระทบ หรือมีข้อจาํกัดในการปฏิบัติงานวิชาชีพผู้ทาํบัญชีต้องพิจารณาถึงความมี
สาระสาํคัญของผลกระทบและข้อจาํกัดดังกล่าวต่อการปฏิบัติงาน และจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลหรือเหตุการณ์ดังกล่าวให้ชัดเจนให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ โดยอาจแจ้งคําโต้แย้ง
หรือหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสม ก่อนที จะรับหรือปฏเิสธการปฏบิัติงาน 

หมวดที  ๔    การรกัษาความลบั 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่นาํข้อมูลที เป็นความลับขององค์กรที ตนได้มาจากการ 



 ส่วนที  ๓/๙ 

 

ปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั"งความลับขององค์กรที ตน
สังกัดไปเปิดเผยต่อบุคคลที ไม่มีส่วนเกี ยวข้องได้รับทราบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
องค์กร เว้นแต่ในกรณีที เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าที ที กาํหนดไว้ในกฎหมาย 
หรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

คําชี" แจง   ข้อพิจารณาในการรักษาความลับ รวมถึงกรณต่ีางๆ ดังต่อไปนี"  เช่น 

(ก)  ผู้ทาํบัญชีจะต้องเกบ็รักษาความลับของข้อมูลตลอดเวลา โดยจะต้องใช้ความ
ระมัดระวังต่อสถานการณ์ที อาจทําให้มีการเปิดเผยข้อมูลได้โดยไม่ตั" งใจ 
โดยเฉพาะในระหว่างการติดต่อหรือมีความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนหรือพันธมิตร
ทางธุรกิจที มีความสัมพันธ์กันมาเป็นระยะเวลานาน บุคคลใกล้ชิดภายใน
ครอบครัว บิดามารดา คู่สมรส หรือบุคคลที อยู่ภายใต้การอุปการะของผู้ทาํ
บัญชี 

(ข)  ผู้ทาํบัญชีจะต้องเกบ็รักษาความลับของข้อมูลที ได้รับจากบุคคลที อยู่ระหว่าง
พิจารณารับเป็นลูกค้าหรือจากองค์กรที ต้องการใช้บริการทางวิชาชีพซึ งอยู่
ระหว่างพิจารณาว่าจ้างผู้ทาํบัญชี 

(ค)  ผู้ทาํบัญชีต้องจัดให้มีระบบที เพียงพอในการติดตามควบคุมดูแลเพื อให้แน่ใจ
ว่าผู้ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมดูแลของตนเองและบุคคลที ตนได้ขอ
คาํแนะนาํหรือขอความช่วยเหลือมีการถือปฏิบัติตามหลักการพื"นฐานเกี ยวกับ
การเกบ็รักษาความลับของข้อมูล 

(ง)  ผู้ทาํบัญชีจะต้องเกบ็รักษาความลับของข้อมูลแม้ในกรณีที ความสมัพันธ์ระหว่าง
ผู้ทาํบัญชีกับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างจะสิ"นสดุลงแล้วกต็าม อย่างไรกต็ามในกรณีที มี
การเปลี ยนแปลงองค์กรที สงักัดหรือผู้ว่าจ้าง หรือในกรณีที มีการรับลูกค้าใหม่ 
ผู้ทาํบัญชีสามารถนาํประสบการณ์ที ตนได้มาจากการให้บริการทางวิชาชีพแก่
ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างรายเดิมมาใช้ แต่จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที เป็น
ความลับซึ งตนได้ล่วงรู้หรือได้มาจากการให้บริการทางวิชาชีพและความสมัพันธ์
ทางธุรกจิที ผ่านมา 

           ผู้ทาํบัญชีสามารถเปิดเผยข้อมูลที เป็นความลับขององค์กร ในกรณทีี  
เป็นหน้าที หรือความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือโดยสทิธิหรือหน้าที ที กาํหนด
ไว้ในกฎหมาย หรือในฐานะผู้ทาํบัญชี ที จะต้องเปิดเผย ดังนี"  

(ก) ตัวอย่างการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าที  ที กาํหนดไว้ในกฎหมายใน
ฐานะผู้ทาํบัญชี   
๑) การแสดงหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานภายใต้กระบวนการตาม

กฎหมาย  
๒) การเปิดเผยต่อองค์กรที ท ําหน้าที กํากับดูแลผู้ทําบัญชีใน

กระบวนการตรวจสอบด้านคุณภาพ (quality review)  

๓) การเปิดเผยต่อองค์กรที ทาํหน้าที กาํกับดูแลผู้ทาํบัญชีหรือการ
เปิดเผยต่อหน่วยงานกํากับดูแลในกระบวนการไต่สวนหรือ
ตรวจสอบ  



 ส่วนที  ๓/๑๐ 

 

๔) การเปิดเผยภายใต้กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายเพื อแสดง
ว่าตนได้ปฏบิัติหน้าที เยี ยงผู้ทาํบัญชีที ดี 

๕) การเ ปิดเผยตามข้อบังคับของมาตรฐานทางวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของผู้ทาํบัญชี 

(ข) ในการตัดสินใจว่าจะเปิดเผยข้อมูลที เป็นความลับหรือไม่ ผู้ทาํบัญชี
ควรพิจารณาประเดน็ต่อไปนี"   
๑) ความเสียหายที อาจจะเกิดขึ" นต่อผลประโยชน์ของบุคคลทุกฝ่าย 

รวมถึงบุคคลที สามจากการเปิดเผยข้อมูลที เป็นความลับ แม้ว่าจะ
ได้รับความเหน็ชอบจากลูกค้าหรือฝ่ายบริหารแล้วกต็าม 

๒) ข้อมูลที เป็นความลับนั"น ผู้ทาํบัญชีได้รับรู้  และมีข้อมูลสนับสนุน
เพียงพอในระดับที เป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่ สาํหรับในบาง
สถานการณ ์ถ้าข้อมูลที เป็นความลับเกี ยวข้องกับความจริงที ยังไม่
มีข้อมูลสนับสนุน ข้อมูลที ไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือข้อสรุป
ที ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน ผู้ทําบัญชีควรใช้ดุลยพินิจเกี ยวกับ
ประเภทของการเปิดเผยที เหมาะสมและจะต้องพิจารณาถึงใน
กรณีที จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที เป็นความลับนั"นวิธีการ และ
รูปแบบในการเปิดเผยตลอดจนบุคคลที สมควรจะได้รับข้อมูลที 
เป็นความลับ โดยจะต้องมั นใจว่าบุคคลที จะได้รับข้อมูลที เป็น
ความลับนั"นเป็นบุคคลที สมควรจะได้รับข้อมูลนั"น 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่นาํข้อมูลที เป็นความลับขององค์กร ที ตนได้มาจากการ 

ปฏบิัติงานวิชาชีพ และความสมัพันธใ์นทางธุรกจิ รวมทั"งความลับขององค์กรที ตน 

สงักดั ไปใช้เพื อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื นโดยมิชอบ 

คําชี" แจง    ในการปฏบิัติงาน ผู้ทาํบัญชีอาจล่วงรู้หรือได้มาซึ งข้อมูลใด ๆ ที พึงถือเป็น 

ความลับของกิจการที ตนให้บริการหรือปฏิบัติงาน ผู้ทาํบัญชีจะต้องไม่นาํข้อมูลนั"นไป
เปิดเผย ทั"งนี" รวมถึงการที ผู้ทาํบัญชีหรือผู้ที เกี ยวข้องกับผู้ทาํบัญชีจะต้องไม่นาํข้อมูลที 
ได้มาในระหว่างการปฏิบัติงานไปใช้หรือเป็นที ประจักษ์ชัดว่าได้ใช้เพื อประโยชน์ของ
ตนเอง หรือเพื อประโยชน์ของบุคคลภายนอก เช่น แนะนาํให้คนใกล้ชิดหรือเครือญาติ
ไปซื" อหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนที บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที ตนเอง
ปฏบัิติงานอยู่จะเพิ มทุนหรือซื"อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก่อนที บริษัทจะประกาศจ่ายเงิน
ปันผล 

หมวดที   ๕  ความรบัผิดชอบต่อผูร้บับริการ 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีต่อผู้รับบริการ 

คําชี" แจง   (๑)   ในกรณผู้ีทาํบัญชีที ให้บริการรับจ้างทาํบัญชีหรือสาํนักงานบัญชีต้องมีความ 

รับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีต่อผู้รับบริการ ดังนี"  
(ก) เมื อผู้ทาํบัญชีได้ให้บริการทางบัญชีต่อผู้รับบริการเสร็จแล้ว ต้องส่งคืน

เอกสารการบันทึกบัญชี และข้อมูลการบันทึกบัญชีคืนแก่ผู้รับบริการ
โดยเรว็ 



 ส่วนที  ๓/๑๑ 

 

(ข) ในกรณีที เกิดปัญหาต้องหยุดการให้บริการ เช่น ไม่ได้รับค่าธรรมเนียม
วิชาชีพเป็นเวลานานเกินกว่า ๓ เดือน ต้องแจ้งยกเลิกการให้บริการทาง
บัญชีต่อผู้รับบริการภายในระยะเวลาอนัสมควร 

(ค) ผู้ทาํบัญชีต้องไม่ละทิ" งการปฏิบัติงานที รับไว้แล้ว หรือปฏิบัติงานไม่เสร็จ
ภายในระยะเวลาที กาํหนดไว้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้แจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบ ซึ งถือว่าผู้ทาํบัญชีขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้า และอาจ
ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ลูกค้า 

(ง) ผู้ทาํบัญชีต้องไม่จัดทาํหลักฐานเอกสารอันเป็นเทจ็ หรือแนะนาํให้ผู้ว่าจ้าง
เสียภาษีอากรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ งจะทาํให้บัญชีและงบการเงินที 
นาํส่งหน่วยงานราชการแสดงข้อมูลที ไม่ถูกต้อง และเกิดความเสยีหายแก่
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื นของรัฐและผู้อื น หากนําผลงานของผู้ทาํ
บัญชีไปใช้ 

(๒)   ในกรณผู้ีทาํบัญชีในองค์กร ต้องมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชี ดังนี"  
(ก) ผู้ทาํบัญชีต้องปฏบิัติหน้าที ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย

อื นที เกี ยวข้อง 
(ข) ในกรณีที ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที ต่างจากมาตรฐานการบัญชี 

จะต้องชี" แจงให้เป็นที ประจักษ์ว่า มาตรฐานการบัญชีที ถูกต้องเป็นอย่างไร 
แต่ถ้ายังมีปัญหาให้ปรึกษาสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

(ค) ผู้ทาํบัญชีต้องไม่ละทิ" งการปฏิบัติงานที ได้รับมอบหมายและปฏิบัติให้
ทนัเวลาที กาํหนดไว้ ในกรณี ถ้ามีปัญหาล่าช้าให้แจ้งผู้รับผิดชอบทราบถึง
สาเหตุ 

(ง) ผู้ทาํบัญชี ต้องมีส่วนร่วมในการจัดเกบ็เอกสาร หลักฐานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

ขอ้บงัคบั    ขอ้ ๑๗ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานตามกรอบวิชาชีพบญัชี เพื อใหเ้กิดความ 

น่าเชื อถือและมีประโยชนต่์อผูร้บับริการ  
คําชี" แจง    ผู้ทาํบัญชีที ให้บริการรับจ้างทาํบัญชีหรือสาํนักงานบัญชีต้องปฏบิัติงานให้ 

เกดิความน่าเชื อถือและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลต่างๆ ภายใต้กรอบวิชาชีพ 

ผู้ทาํบัญชีต้องให้ความร่วมมือซึ งกนัและกนั ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ 

และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ทาํบัญชีด้วยกันจนก่อให้เกิดผลงานของผู้ทาํ
บัญชีที เป็นที เชื อถือของบุคคลหลายฝ่ายซึ งอาจรวมทั"งสาธารณชน ผู้ทาํบัญชีจึงต้อง
ปฏิบัติตนเพื อรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ทั"งนี"  เพื อเป็นการรักษาและส่งเสริม
เกยีรติศักดิ#แห่งวิชาชีพ เช่น 

(ก) ไม่กล่าวเกินจริงเกี ยวกับบริการที ตนสามารถให้ได้ คุณสมบัติของตน หรือ
ประสบการณท์ี มี  

(ข) ไม่ใส่ร้ายป้ายส ีดูถูกเหยียดหยามงานของผู้ทาํบัญชีอื น  
(ค) ไม่เป็นผู้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้อยู่ในระหว่างสถานะเป็นบุคคล

ล้มละลาย 



 ส่วนที  ๓/๑๒ 

 

(ง) ไม่กระทาํความผิดทางอาญาจนได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที สดุให้จาํคุก 
เว้นแต่โทษที เกดิจากความประมาทเลินเล่อหรือลหุโทษ 

นอกจากนี" ผู้ทาํบัญชียังพึงบาํเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์แก่สงัคมโดยส่วนรวม 

หมวดที  ๖   ความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลที ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

     ปฏิบติัหนา้ที ให ้

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบัิติตามจริยธรรมทางธุรกจิขององค์กรที ตนสงักดั 

คําชี" แจง    ผู้ทาํบัญชีในองค์กรนอกจากจะต้องปฏบัิติตามจรรยาบรรณของผู้ทาํบัญชีแล้ว  
กฎหมายยังกาํหนดให้ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือนิติ 
บุคคลที ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที ให้ ซึ งในข้อบังคับนี" ได้ระบุให้ผู้ทาํบัญชี
จะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรที ตนสงักัดด้วย ดังนั"นข้อบังคับนี" จะ
ทาํให้มีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กรที มีจริยธรรมทางธุรกิจที แตกต่างกันด้วย
ตามแต่ความเคร่งครัดของจริยธรรมที องค์กรนั"นกาํหนดไว้ ในกรณีที องค์กรไม่ได้
กาํหนดเรื องจริยธรรมไว้ชัดเจน ผู้ทาํบัญชีต้องใช้จริยธรรมของธุรกจิโดยทั วไปแทน 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบัิติหน้าที ด้วยความซื อสตัย์สจุริต อุทศิตน ทุ่มเท ดูแล 

ทรัพย์สนิขององค์กรที ตนสงักดั 

คําชี" แจง    ในการปฏบัิติตามข้อบังคับนี" ให้ใช้คาํชี" แจงในหมวด ๒ ข้อ ๑๑ ความซื อสตัย์ 

สุจริตมาเป็นแนวในการปฏิบัติได้ ซึ งในข้อบังคับนี" ได้เพิ มเรื องการดูแลทรัพย์สิน
องค์กรที ตนสงักัดไว้ด้วย ดังนั"น ผู้ทาํบัญชีจะต้องจัดให้มีหรือให้คาํแนะนาํระบบงาน
บริหารสนิทรัพย์ให้เหมาะสมกบัขนาดขององค์กร เช่น การจัดให้มีทะเบียนสนิทรัพย์ที 
ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีสนิทรัพย์ และการตรวจนับอย่างเพียงพอ 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้เวลา และทรัพย์สนิขององค์กรที ตนสงักดัให้เกดิ 

ประโยชน์สงูสดุ ไม่นาํไปใช้เพื อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที สามทั"งทางตรงและ 

ทางอ้อม 

คําชี" แจง    ข้อบังคับนี"กาํหนดให้ผู้ทาํบัญชีในองค์กรต้องใช้เวลา และทรัพย์สนิของ 

องค์กรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ซึ งมีเจตนาให้ใช้เวลาและทรัพย์สนิเยี ยงวิญ$ูชนในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ในเรื องการใช้เวลาอย่างน้อยต้องมา
ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ซึ งรวมถึงการป่วย สาย ลา ที เป็นข้อบังคับในระเบียบการ
บุคคลหรือสัญญาจ้างในบางกรณีอาจจะต้องมีการทํางานล่วงเวลาเพื อให้บรรลุ
เป้าหมายที จะปฏบิัติหน้าที ให้ การใช้ทรัพย์สนิขององค์กรกต้็องมีการระมัดระวังไม่ให้
เสยีหาย สญูหาย โดยการประมาทเลินเล่อ รวมทั"งการใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุให้กับ
องค์กร เช่น การใช้รถยนต์พาหนะในการปฏิบัติงานของกิจการด้วยความระมัดระวัง 
นอกจากนี" จะต้องไม่นาํไปใช้เพื อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ไม่
ใช้รถยนต์ขององค์กรในงานส่วนตัว ยกเว้นองค์กรนั"นอนุญาตไว้ หรือยินยอมให้บุคคล
ที สามนาํรถยนต์ไปใช้งาน เป็นต้น 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องเปิดเผยความสมัพันธก์บัองค์กร สถาบัน ธุรกจิภายนอก  
หรือความสมัพันธท์างเครือญาติ เพื อหลีกเลี ยงการกระทาํที ก่อให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 



 ส่วนที  ๓/๑๓ 

 

คําชี" แจง    ผู้ทาํบัญชีในองค์กรพึงระมัดระวัง ไม่ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั 

องค์กร เช่น ได้รับสทิธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นตัวเงิน/สนิทรัพย์ หรือประโยชน์อื นๆ ที 
เกินกว่าระเบียบขององค์กรกําหนดไว้ เมื อมีกรณีที ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้ง 
ถึงแม้จะมีการอนุมัติตามหลักเกณฑ์แล้วกต็าม กต้็องเปิดเผยความสมัพันธ์กับองค์กร 
เช่น การเป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นในองค์กรอื น ที เป็นสาระสําคัญ ที จะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั"น รวมถึงให้ระบุจาํนวนเงิน สนิทรัพย์ หรือ
ประโยชน์อื นไว้ให้ชัดเจน ทั"งนี"  ให้รวมถึงความสัมพันธ์ทางเครือญาติที  สาํนักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนดไว้ให้ต้อง
เปิดเผยความสัมพันธ์ของญาติสนิท ได้แก่ คู่สมรส บิดามารดา บุตรและคู่สมรส พี 
น้องที จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ งควรเปิดเผยในลักษณะเดียวกับคาํชี" แจงใน
หมวดที  ๔ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ เรื อง การรักษาความลับ 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่กระทาํการใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อชื อเสยีง และการ 

ดาํเนินการขององค์กรที ตนสงักดั 

คําชี" แจง    ข้อบังคับจรรยาบรรณ ได้กาํหนดเรื องความเสื อมเสยีเกยีรติศักดิ#แห่งวิชาชีพ 

บัญชีไว้แล้ว โดยการกระทาํใดๆ ที เป็นเหตุให้ผู้ทาํบัญชีในองค์กรจะต้องได้รับโทษ 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ ซึ งจะมีคํานิยามไว้ในข้อ ๓ ของ
ข้อบังคับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ งรวมถึงเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ในการประกอบวิชาชีพบัญชีจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพบัญชีอื นที 
ควบคุมหรือกาํกับดูแล ซึ งเป็นเรื องเฉพาะตัวของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที ทาํให้มี
ผลกระทบต่อชื อเสยีงและการดาํเนินการขององค์กร นอกจากนี"  ถ้าผู้ทาํบัญชีประพฤติ
ผิดตามข้อบังคับจรรยาบรรณและมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณของ
สภาวิชาชีพบัญชี จนถึงที สุดแล้วว่าผิดจริง ก็ถือว่ามีการกระทาํที ส่งผลกระทบต่อ
ชื อเสยีงและการดาํเนินการขององค์กรที ตนสงักดัด้วย 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏบัิติงาน  
ทั"งนี" เพื อประโยชน์สงูสดุต่อองค์กรที ตนสงักัด รวมถึงนายจ้าง (ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน
เจ้าของ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

คําชี" แจง    ผู้ทาํบัญชีในองค์กรต้องมีความรู้ความสามารถและปฏบัิติตามมาตรฐานการ 

ปฏบัิติงานตามข้อบังคับ  ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ เมื อได้ปฏบัิติตามข้อบังคับและคาํชี" แจง
แล้วอย่างถูกต้อง จึงจะถือว่าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบและมีเหตุผลในการ
ปฏบิัติงานเยี ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื อบรรลุเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กรที 
ตนสังกัด รวมทั"งการปฏิบัติงานให้นายจ้างตามที ระเบียบหรือสัญญาจ้างที กาํหนดไว้
อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

หมวดที  ๗   ความรบัผิดชอบต่อเพื อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั  วไป 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่แย่งงานวิชาชีพบัญชีจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้าน 

เดียวกนัรายอื น 

คําชี" แจง    การไม่แย่งงานวิชาชีพบัญชีจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกนัรายอื น 



 ส่วนที  ๓/๑๔ 

 

เป็นเรื องที เกี ยวข้องกับสาํนักงานทาํบัญชีหรือผู้ทาํบัญชีที ให้บริการรับจ้างทาํบัญชี
โดยเฉพาะไม่รวมถึงการสมัครงานของผู้ทาํบัญชีในองค์กร 

ผู้ทําบัญชีจะต้องไม่เสนอตนเองเข้ารับงานของกิจการใดที ผู้ทําบัญชีอื น
ปฏิบัติงานอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ทั"งนี"  รวมถึงการไม่ยินยอมให้ผู้อื น
ดาํเนินการแทนด้วย   

กรณดีังต่อไปนี" ถือว่าไม่เป็นการแย่งงานจากผู้ทาํบัญชีอื น เช่น 

(ก) ได้รับการยินยอมจากผู้ทาํบัญชีคนก่อน 

(ข) มีเหตุอนัควรเชื อว่าลูกค้าได้ถอนผู้ทาํบัญชีคนก่อนจากการเป็นผู้ทาํบัญชีของเขา
แล้ว 

(ค) ผู้ทาํบัญชีที ปฏิบัติงานอยู่ได้ปฏิเสธหรือแสดงความไม่สมัครใจที จะทาํบัญชีให้
ลูกค้านั"นต่อไปแล้ว 

กรณต่ีอไปนี" ถือว่าผู้ทาํบัญชีแย่งงานจากผู้ทาํบัญชีอื น เช่น  
(ก) ผู้ทาํบัญชีส่งหนังสอืเวียนและให้ข่าวสารในรูปแบบหรือสื อต่างๆ เพื อชักชวนให้

มาทําบัญชีกับตนแก่ลูกค้าของผู้ทําบัญชีอื นโดยมิได้ รับการร้องขอโดย
หนังสอืเวียนนั"นมีชื อ ที อยู่ ของผู้ทาํบัญชี และสาํนักงานของผู้ทาํบัญชีด้วย เว้น
แต่กจิการที ยังไม่มีผู้ทาํบัญชี 

(ข) ผู้ทาํบัญชีเสนอค่าธรรมเนียมวิชาชีพในการรับงานตํ ากว่าผู้ทาํบัญชีรายก่อน
อย่างมีนัยสาํคัญโดยไม่มีเหตุอนัควร 

(ค) ผู้ทาํบัญชีออกหนังสอืถึงกจิการที ไม่ใช่ลูกค้าของตนเพื อเสนอบริการด้านวิชาชีพ
บัญชี เว้นแต่ได้รับการทาบทามจากกจิการนั"นมาก่อน 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏบิัติงานทางวิชาชีพบัญชีเกนิกว่าที รับมอบหมายจาก   
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื น   

คําชี" แจง    ผู้ทาํบัญชีที ให้บริการรับจ้างทาํบัญชีหรือสาํนักงานบัญชี ต้องไม่ปฏบัิติงาน 

เกินกว่าที ได้รับมอบหมายจากผู้ทาํบัญชีอื น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้มอบหมายนั"น
ในกรณผู้ีทาํบัญชีได้รับมอบหมายจากผู้ทาํบัญชีอื นให้ปฏิบัติงาน ผู้ทาํบัญชีนั"น จะต้อง
ไม่ปฏบิัติงานเกนิกว่าที ได้รับมอบหมายจากผู้ทาํบัญชีอื น ในกรณีที ลูกค้าของผู้ทาํบัญชี
อื นขอร้องให้ทาํงานเกินขอบเขตที ได้รับมอบหมายจากผู้ทาํบัญชีอื น ผู้ทาํบัญชีจะต้อง
แจ้งให้ผู้ทาํบัญชีที มอบหมายนั"นทราบเสยีก่อน และจะต้องไม่พยายามหาลู่ทางที จะให้
ลูกค้าว่าจ้างให้ตนทาํงานใด ๆ เพิ มเติม เช่น 

นาย ข ผู้ทาํบัญชีของบริษัท ก มีความจาํเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 

เป็นเวลา ๓ เดือน จึงมอบหมายให้ นาย ค ผู้ทาํบัญชีปฏิบัติงานด้านบัญชีที เกี ยวกับ
ลูกหนี" ของบริษัท ก แทนตน นาย ค ได้ถือโอกาสขณะที  นาย ข ไม่อยู่ร่วมปฏิบัติงาน
ของบริษัท ก ปฏิบัติงานเกินกว่าที ได้รับมอบหมายจากนาย ข ดังนี"  ถือว่านาย ค 
ปฏบิัติงานเกนิกว่าที ได้รับมอบหมายจากผู้ทาํบัญชีอื น 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ให้ข้อมูลเกี ยวกบังานของตนเกนิความเป็นจริงไม่โอ้อวด  
หรือเปรียบเทยีบตนหรือองค์กรที ตนสงักัดอยู่กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกัน
รายอื น หรือองค์กรที ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกนัรายอื นสงักดัอยู่ 



 ส่วนที  ๓/๑๕ 

 

คําชี" แจง    ผู้ทาํบัญชีที ให้บริการรับจ้างทาํบัญชีหรือสาํนักงานบัญชี ต้องไม่ให้ข้อมูล 

เกี ยวกบัการบริการของตนเกนิความจริงโดยการอวดอ้างหรือเปรียบเทยีบตนเอง หรือ
สาํนักงานที ตนเองสงักดัอยู่กบัผู้ทาํบัญชีอื น หรือสาํนักงานที ผู้ทาํบัญชีอื นสงักดัอยู่   

    ผู้ทาํบัญชีต้องไม่ให้ข้อมูลที เกนิสมควรหรือไม่เป็นจริง หรือยินยอมให้ผู้อื นให้
   ข้อมูลที เกนิสมควรหรือไม่เป็นจริง ด้วยประการใดๆ ซึ งการประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ทาํ
   บัญชีควรจะได้ลูกค้าจากความเชื อถือในผลงานของผู้ทาํบัญชี ไม่ควรจะได้ลูกค้าด้วย
   วิธีการให้ข้อมูลที เกินสมควรหรือไม่เป็นจริง รวมทั"งการชักจูงหรือจูงใจเพื อให้บุคคล
   อื นเหน็คล้อยตามในลักษณะที เป็นการกระทาํอนัเป็นเทจ็ทาํให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง 

ให้หลงเชื อไม่ว่าด้วยวิธกีารใดๆ เพราะการเสนอตนเองต่อสาธารณชน โดยการ 

ประกาศหรือให้ข้อมูลที เกนิสมควรหรือไม่เป็นจริง อาจทาํให้ภาพพจน์ของงานวิชาชีพ 

บัญชีเสยีไป 

    ในกรณทีี ผู้ทาํบัญชีได้รับการทาบทามเพื อให้บริการทางวิชาชีพกบัลูกค้าโดย 

การแนะนําจากบุคคลที สาม ผู้ทาํบัญชียังต้องมีความรับผิดชอบในการพิจารณาให้
แน่ใจว่าการได้มาซึ งลูกค้าจากการแนะนําของบุคคลที สามนั"นอยู่ในขอบเขตตามที 
กาํหนดไว้ในกฎหมายที ไม่ยินยอมให้ผู้อื นให้ข้อมูลที เกินสมควรหรือไม่เป็นจริง ด้วย
ประการใด ๆ 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์ใด ๆ เพื อ 

เป็นการจูงใจให้บุคคลอื นแนะนาํหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาให้ตน 

คําชี" แจง   ๑) ในกรณขีองผู้ทาํบัญชีที เป็นสาํนักงานหรือผู้ทาํบัญชีที ให้บริการรับจ้างทาํบัญชีให้ 

ธุรกจิทั วไป มีข้อพิจารณาดังนี"  

· ผู้ทาํบัญชีต้องไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์ใดๆ เพื อเป็นการ
จูงใจให้บุคคลอื นแนะนาํหรือจัดหางานมาให้ตนทาํ 

· ผู้ทําบัญชีต้องไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ เช่น  
ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรางวัลใด ๆ ให้แก่บุคคลอื นเพื อเป็นการตอบ
แทนสาํหรับการแนะนาํลูกค้าหรือจัดหางานมาให้ตนทาํ 

กรณีต่อไปนี"  อาจถือว่าผู้ทาํบัญชีให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์ใด ๆ เพื อ
เป็นการจูงใจให้บุคคลอื นแนะนาํหรือจัดหางานมาให้ตนทาํ เช่น 

(ก) ผู้ทาํบัญชีรับว่าจะให้ค่านายหน้าแก่บุคคลที จัดหางานมาให้ตน 

(ข) ผู้ทําบัญชีรับว่าจะช่วยแนะนําลูกค้าให้กับบริษัท สถาบันการเงินหรือ 
สาํนักงานวิชาชีพอื น หากบุคคลเหล่านั"นจะจัดหางานด้านบัญชีมาให้ 

(ค) ผู้ทาํบัญชีให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์ใดๆ ที เกนิความเหมาะสม
เพื อเป็นการจูงใจให้บุคคลอื นแนะนาํหรือจัดหางานมาให้ตนทาํ 

๒) ในกรณขีองผู้ทาํบัญชีในองค์กร มีข้อพิจารณาดังนี"  
ผู้ทาํบัญชีในองค์กรจะต้องไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์ใดๆ 

ที จะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้มีอํานาจในองค์กรดําเนินการไปโดยไม่
เหมาะสม เพื อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์เกินกว่าที ควรจะเป็น เช่นได้เลื อนตาํแหน่ง
งานที สูงขึ" นหรือเพื อให้ได้มาซึ งความลับของคู่แข่งขัน เมื อมีความจําเป็นต้องให้



 ส่วนที  ๓/๑๖ 

 

ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จะต้องมีการปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ
อิสระที รับผิดชอบในการกาํกับดูแลกิจการหรือองค์กรวิชาชีพหรือขอคาํแนะนาํด้าน
กฎหมาย เนื องจากผู้ทาํบัญชีไม่มีทางที จะลดปัญหาลงในระดับที ยอมรับได้  

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๒๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์จากบุคคลใดเมื อ 

บุคคลนั"นได้รับงานจากการแนะนาํหรือการจัดหางานของตนในฐานะที เป็นผู้ประกอบ 

วิชาชีพบัญชีขององค์กรนั"น 

คําชี" แจง   (๑)   กรณขีองสาํนักงานบัญชีหรือผู้ทาํบัญชีที ให้บริการรับจ้างทาํบัญชีให้ธุรกจิทั วไป 

มีข้อควรพิจารณาดังนี"  
ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์จากบุคคลใดเมื อบุคคลนั"นได้รับงาน

จากการแนะนาํหรือการจัดหางานของตนในฐานะที เป็นผู้ทาํบัญชีขององค์กรนั"น 

ผู้ทาํบัญชีต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าบริการ หรือรางวัลใดๆ จากบุคคลอื นเพื อเป็นการตอบแทนจากการที บุคคลอื นนั"น
ได้รับงานจากกิจการที ตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและการได้รับงานของบุคคลอื น
นั"น มาจากการแนะนาํของตน 

กรณีต่อไปนี" อาจถือว่าผู้ทาํบัญชีเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จาก
บุคคลใด เมื อบุคคลนั"นได้รับงานจากการแนะนาํหรือการจัดหางานของตนในฐานะที 
เป็นผู้ทาํบัญชีของกจิการนั"น เช่น  
๑) นาย ก ผู้ทาํบัญชีของบริษัท ข แนะนําให้บริษัท ข ทาํการประกันวินาศภัยกับ

บริษัท ค ประกันภัย และนาย ก ได้รับค่านายหน้าจากบริษัท ค ประกันภัย 
จาํนวนหนึ ง จากการแนะนาํงานให้ 

๒) การได้รับรายได้ค่านายหน้า หรือรายได้ทาํนองเดียวกันจากการแนะนาํ ลูกค้า
ของผู้ทาํบัญชี 

๓) ผู้ทาํบัญชีแนะนํางานให้นาย ง ได้ทาํงานกับบริษัท ข ซึ งตนเป็นผู้ทาํบัญชีอยู่ 
โดยตนเองเรียกค่าตอบแทนจากการแนะนาํงานนั"นจากนาย ง ด้วย  

ในกรณทีี ผู้ทาํบัญชีได้ให้บริการในการสรรหาบุคลากรระดับสงูให้กบัลูกค้า  
ผู้ทาํบัญชีควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ตาํแหน่งของผู้ถูกว่าจ้าง หรือลักษณะและ
ขอบเขตของงานที ให้บริการนั"นว่าจะมากระทบต่อการปฏบิัติงานทาํบัญชีหรือไม่ หากมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญ ผู้ทาํบัญชีควรพิจารณาถอนตัวจากงานทาํบัญชี หรือถอน
ตัวจากการให้บริการดังกล่าว แต่อย่างไรกต็าม หากรับงานในลักษณะดังกล่าว ผู้ทาํ
บัญชีต้องไม่ตัดสนิใจแทนลูกค้าเนื องจาก อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(๒)   ในกรณขีองผู้ทาํบัญชีในองค์กร มีข้อพิจารณาดังนี"  
ผู้ทาํบัญชีในองค์กรจะต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื นใดอัน

เนื องมาจากการปฏบิัติหน้าที ของตนเอง เช่น ตกแต่งงบการเงินเพื อให้ได้รับเงินรางวัล
จากผลกําไรเพิ มขึ" น หรือเพราะตนเองมีการลงทุนในหุ้นขององค์กรเป็นมูลค่าที มี
นัยสาํคัญ หรือได้รับหุ้นหรือสทิธิการแปลงหุ้นเมื อมีผลประกอบการเกินกว่าเป้าหมาย 
เมื อจะต้องรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ ควรมีมาตรการเพื อตัดหรือลดผลกระทบ 
เช่น มีคณะกรรมการอิสระหรือผู้รับผิดชอบในการกาํกับดูแลองค์กรกาํหนดนโยบาย



 ส่วนที  ๓/๑๗ 

 

และวิธีปฏิบัติในเรื องจํานวนและรูปแบบการรับผลประโยชน์ดังกล่าว หรือมีการ
เปิดเผยการรับผลประโยชน์นั"นสอดคล้องกับนโยบายภายใน หรือมีการปรึกษา
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบกาํกบัดูแลองค์กรอย่างเหมาะสม 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๒๙ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่กาํหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทน 

ในการให้บริการวิชาชีพบัญชีโดยมิได้คาํนึงถึงลักษณะ ความเสี ยง ความซับซ้อนและ
ปริมาณของงานที ตนให้บริการหรือมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาชีพบัญชี           

คําชี" แจง    ในกรณผู้ีทาํบัญชีของสาํนักงานทาํบัญชีกาํหนดค่าธรรมเนียมหรือ 

ค่าตอบแทนโดยถือเอาอัตราสูงตํ าของยอดเงินหรือของมูลค่าทรัพย์สินของกิจการ 
หรืองานที ตนให้บริการวิชาชีพบัญชีหรือตนมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาชีพบัญชี 
สามารถกาํหนดได้ แต่ต้องคาํนึงถึงลักษณะความเสี ยง ความซับซ้อน และปริมาณของ
งานที ตนให้บริการหรือมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาชีพบัญชียกตัวอย่าง เช่น 

การคํานวณค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดสินทรัพย์รวมหรือรายได้ 
โดยมิได้คาํนึงถึงจาํนวนรายการทางบัญชี ระยะเวลาที ใช้ในการทาํงาน ถือว่าเป็นการ
กาํหนดค่าธรรมเนียมที ไม่เหมาะสม 

การกาํหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนควรตระหนักถึงลักษณะความเสี ยง 
ความซับซ้อนและปริมาณของงานที ตนให้บริการหรือมีส่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาชีพบัญชี 

ขอ้บงัคบั    ข้อ ๓๐  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประพฤติปฏบิัติตนในทางที ถูกที ควรสาํนึกใน 

หน้าที  และไม่ปฏิบัติตนในลักษณะที ทาํให้เกิดความเสื อมเสยีเกียรติศักดิ#แห่งวิชาชีพ
บัญชี 

คําชี" แจง    ผู้ทาํบัญชีจะต้องประพฤติตนในทางที ถูกที ควร สาํนึกในหน้าที และไม่ปฏบิัติ 
ตนในลักษณะที ทาํให้เกดิความเสื อมเสยีเกยีรติศักดิ#แห่งวิชาชีพบัญชี ผู้ทาํบัญชีต้องไม่
ประพฤติตนที ไม่เหมาะสม  

           “ความเสื อมเสยีเกยีรติศักดิ#แห่งวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า 
(๑)   การกระทาํการใดๆ ที เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องได้รับโทษการ 

ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลักษณะการกระทาํอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังต่อไปนี"  

(ก) ลงลายมือชื อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดยมิได้ปฏิบัติ งาน
ตรวจสอบใดๆ หรือควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

(ข) มีพฤติกรรมรับจ้างลงลายมือชื อ หรือยอมให้ใช้ชื อ ทั"งที ไม่ได้มีการ
ปฏบัิติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชี 

(ค) แสดงความเห็นต่องบการเงินที นําส่งหน่วยราชการหลายแห่ง โดยงบ
การเงินแต่ละชุดแสดงข้อมูลต่างกนัโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

(ง) แจ้งข้อความหรือจัดทาํรวมถึงการใช้พยานหลักฐานอันเป็นเทจ็ หรือรู้อยู่
ว่าเป็นพยานหลักฐานอันเป็นเทจ็ ไม่ว่าจะจัดทาํโดยบุคคลใดกต็ามในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี 



 ส่วนที  ๓/๑๘ 

 

(จ) แนะนาํให้ผู้รับบริการเสยีภาษีอากรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทุจริตหรือ
มีเจตนาหลีกเลี ยงภาษีอากร 

(ฉ) มีพฤติกรรมอื นๆ ตามที คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี กาํหนดว่าเป็น
พฤติกรรมอนันาํมาซึ งความเสื อมเสยีเกยีรติศักดิ#แห่งวิชาชีพบัญชี 

(๒)   เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบัญชี จากหน่วยงานราชการ
หรือสถาบันวิชาชีพอื นที ควบคุมและหรือกํากับดูแล เนื องจากการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาระสาํคัญ 

กรณีดังต่อไปนี" ถือว่าผู้ทาํบัญชีปฏิบัติงาน โดยนําความเสื อมเสียมาสู่วิชาชีพบัญชี 
ตัวอย่างเช่น 

๑. นายสมชาย ลงลายมือชื อในฐานะผู้ทาํบัญชีของกิจการ โดยที ตนเองมิได้มีส่วน
ร่วมในการจัดทาํงบการเงินในครั"งนั"นหรือ นายสมชาย ยินยอมให้ นายสมชาติ ลง
ลายมือชื อของนายสมชายในฐานะผู้ทาํบัญชีแทน 

๒. นายสมยศ ผู้ทาํบัญชี ได้นาํใบเสรจ็รับเงินค่าเลี"ยงรับรองที ออกโดยภัตตาคารลอย
ฟ้าแห่งหนึ งเป็นจาํนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ที ผู้บริหารของกิจการ ไปเลี" ยงฉลอง
วันเกิดให้กลุ่มของเครือญาติมาให้บันทกึบัญชี“ค่าเลี" ยงรับรองลูกค้า”  ทั"ง ๆ ที 
รู้อยู่ว่าข้อเทจ็จริง มิใช่เป็นการเลี"ยงรับรองลูกค้าของกจิการแต่อย่างใด 

๓. สมศรี ในฐานะผู้ทาํบัญชี แนะนาํให้กิจการของลูกค้าขายสินค้าโดยไม่ต้องออก
ใบกาํกับภาษีและไม่บันทึกบัญชีเป็นรายได้ ทั"ง ๆ ที ตามข้อเทจ็จริงบริษัทของ
ลูกค้าได้จดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ ม โดยมีเจตนาที จะหลีกเลี ยงการ
ชาํระภาษีในจาํนวนที สูง การปฏิบัติเช่นนี" ส่งผลให้บริษัทเสยีภาษีมูลค่าเพิ มและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตํ าไป 

 

 



ส่วนที  ๔ 

คู่มือประมวลจรรยาบรรณสําหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  
ที กําหนดโดยสหพนัธน์กับญัชีนานาชาติ 

คู่มือประมวลจรรยาบรรณสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที!กาํหนดโดย สหพันธ์นักบัญชีนานาชาตินี"  เป็นคาํแปล
จาก Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants ๒๐๑๒ Edition จัดทาํโดย The 

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) ซึ!งเป็นคณะกรรมการอิสระที!แต่งตั"งโดย
สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC)  คู่มือดังกล่าวนี"ถือเป็นคาํขยายความคาํชี" แจงเพิ!มเติมจากส่วนที! ๒ และ ๓ 
โดยในส่วน ก. ใช้ร่วมกนัทั"งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั"งด้านผู้สอบบัญชี และผู้ทาํบัญชี  สาํหรับส่วน ข.ของคู่มือได้
แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการพื" นฐานของจรรยาบรรณภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ สาํหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ (Professional Accountants in Public Practice)  ซึ!งครอบคลุมถึงผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตและผู้ทาํบัญชีที!ให้บริการวิชาชีพแก่กิจการทั!วไป สาํหรับผู้ทาํบัญชีที!ให้บริการแก่กิจการทั!วไป ซึ!ง
รวมถึงสาํนักงานทาํบัญชีให้ใช้ทุกหมวดยกเว้น หมวด ๒๙๐ ซึ!งเป็นหมวดที!ใช้สาํหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เท่านั"น ในขณะที!ส่วน ค. ของคู่มือได้แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการพื" นฐานของจรรยาบรรณสาํหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ (Professional Accountants in Business) ซึ!งครอบคลุมถึงผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตและผู้ทาํบัญชีที!ปฏบิัติงานวิชาชีพบัญชีในฐานะที!เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที!ขององค์กรทั!วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ส่วนที  ") 

 

คู่มือประมวลจรรยาบรรณ 

สําหรบั 

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

(Handbook of the Code of Ethics  

for Professional Accountants) 

 

2012 Edition 

 

International Ethics Standards 

Board for Accountants 

 

 

 

 



คํานาํ 

คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณนานาชาติสาํหรับนักบัญชี (IESBA) อาศัยอํานาจของ
คณะกรรมการ ได้พัฒนาและออกคู่มือประมวลจรรยาบรรณสาํหรับนักบัญชี  เพื!อใช้สาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีทั!วโลก 

องค์กรที!เป็นสมาชิกของ IFAC หรือสาํนักงานบัญชีจะต้องไม่ประยุกต์ใช้มาตรฐานจรรยาบรรณใน
ลักษณะที!มีความเข้มงวดน้อยกว่าที!ได้กาํหนดไว้ในประมวลนี"   อย่างไรกด็ี ถ้าองค์กรสมาชิก หรือสาํนักงานบัญชี
ใดมีข้อห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับในการปฏิบัติตามส่วนใดส่วนหนึ!งของประมวลจรรยาบรรณนี"   องค์กร
สมาชิก หรือสาํนักงานบัญชียังจะต้องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณในส่วนอื!น ๆ 

เนื!องจากขอบเขตอาํนาจของศาลและกฎหมายที!ควบคุมไปถึง ในบางกรณีอาจมีข้อบัญญัติและ
แนวทางซึ!งต่างจากที!กาํหนดในประมวลจรรยาบรรณนี"   ดังนั"น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภายใต้ขอบเขตอาํนาจของ
ศาลและกฎหมายดังกล่าวจะต้องพึงตระหนักถึงข้อแตกต่างดังกล่าว และให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญ ญัติ หรือ
ประมวล และแนวทางที!มีความเข้มงวดมากกว่า  เว้นแต่จะมีข้อห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับว่าด้วยเรื!องนั"น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประมวลจรรยาบรรณ 

สําหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

โดย The International Ethics Standards Board for Accountants 

สารบญั 

 หน้า 
คาํนาํ  

ส่วน  ก.  การประยุกตใ์ชท้ั  วไปสําหรบัประมวลจรรยาบรรณของ IESBA  

หมวด  ๑๐๐     คาํนาํและหลักการพื"นฐาน ๔/๒ 

หมวด  ๑๑๐     ความซื!อสตัย์สจุริต ๔/๘ 

หมวด  ๑๒๐     ความเที!ยงธรรม ๔/๙ 

หมวด  ๑๓๐     ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ ๔/๑๐ 

หมวด  ๑๔๐     การรักษาความลับ ๔/๑๑ 

หมวด  ๑๕๐     พฤติกรรมทางวิชาชีพ ๔/๑๓ 

ส่วน  ข.  ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที ใหบ้ริการทางวิชาชีพ  

หมวด  ๒๐๐     คาํนาํ ๔/๑๕ 

หมวด  ๒๑๐     การแต่งตั"งผู้ให้บริหารทางวิชาชีพ ๔/๒๑ 

หมวด  ๒๒๐     ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๔/๒๕ 

หมวด  ๒๓๐     การให้ความเหน็ที!สองในทางวิชาชีพ ๔/๒๗ 

หมวด  ๒๔๐     ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนลักษณะอื!นๆ ๔/๒๘ 

หมวด  ๒๕๐     การนาํการตลาดมาใช้ในการให้บริการทางวิชาชีพ ๔/๓๐ 

หมวด  ๒๖๐     ของขวัญและของกาํนัล ๔/๓๑ 

หมวด  ๒๗๐    การดูแลรักษาทรัพย์สนิของลูกค้า ๔/๓๒ 

หมวด  ๒๘๐    ความเที!ยงธรรมในการให้บริการทุกประเภท ๔/๓๓ 

หมวด  ๒๙๐    ความเป็นอสิระสาํหรับงานที!เกี!ยวข้องกบัการสอบบัญชีและการสอบทาน ๔/๓๔ 

หมวด  ๒๙๑    ความเป็นอสิระสาํหรับงานอื!นๆ ที!เกี!ยวกบัการให้ความเชื!อมั!น ๔/๘๓ 

การตีความ  ๒๐๐๕-๐๑ ๔/๑๐๖ 

ส่วน  ค.  ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในหน่วยงานธุรกิจ  

หมวด  ๓๐๐     บทนาํ ๔/๑๑๑ 

หมวด  ๓๑๐     ความขัดแย้งที!อาจเกดิขึ"น ๔/๑๑๔ 

หมวด  ๓๒๐     การจัดทาํรายงานข้อมูลสารสนเทศ ๔/๑๑๕ 

หมวด  ๓๓๐     การปฏบัิติงานด้วยความรู้และความชาํนาญ ๔/๑๑๖ 

หมวด  ๓๔๐     ส่วนได้เสยีทางการเงิน ๔/๑๑๗ 

หมวด  ๓๕๐     การชักจูงด้วยผลประโยชน์ ๔/๑๑๙ 

คาํจาํกดัความ  

วันที!ใช้บังคับ  

 



ส่วน ก. การประยุกตใ์ชท้ั !วไปสําหรบัประมวลจรรยาบรรณของคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณนานาชาติ 

 สําหรบันกับญัชี (IESBA) 

หมวด ๑๐๐ คาํนาํและหลักการพื นฐาน 

หมวด ๑๑๐ ความซื!อสตัย์สจุริต 

หมวด ๑๒๐ ความเที!ยงธรรม 

หมวด ๑๓๐ ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความระมัดระวังรอบคอบ 

หมวด ๑๔๐ การรักษาความลับ 

หมวด ๑๕๐ พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๒  
 

หมวด ๑๐๐ 

คํานาํ และหลกัการพื" นฐาน 

๑๐๐.๑ สิ!งที!เป็นจุดเด่นของวิชาชีพบัญชี คือ การเป็นที!ยอมรับในเรื!องความรับผิดชอบในการปฏิบัติที!เกี!ยวข้องกับ
ประโยชน์ของสาธารณะ  ดังนั น ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงไม่สามารถที!จะแยกออกได้
ว่าเป็นไปเพื!อสนองความประสงค์ของลูกค้าหรือนายจ้างเพียงคนใดคนหนึ!ง  ในการปฏิบัติเพื!อประโยชน์
ของสาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องติดตามและปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณนี   ในกรณีที!ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีมีข้อห้ามในทางกฎหมายหรือข้อบังคับในการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนใดส่วนหนึ!ง
ของประมวลจรรยาบรรณนี   ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามในส่วนอื!น ๆ ของ
ประมวลจรรยาบรรณนี  

๑๐๐.๒ ในประมวลจรรยาบรรณนี มีเนื อหาแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน    ส่วน ก. กาํหนดหลักการพื นฐานของ
จรรยาบรรณวิชาชีพสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และให้กรอบแนวคิดเพื!อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะได้
นาํไปประยุกต์ใช้ดังนี  คือ 

ก. ระบุปัญหาและอุปสรรคที!ทาํให้การปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่เป็นไปตาม
หลักการพื นฐานของจรรยาบรรณว่าเกี!ยวข้องกบัเรื!องใด 

ข. ประเมินความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!ได้ระบุในข้อ ก 

ค. ประยุกต์ใช้มาตรการป้องกนัในกรณีที!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ 

๑๐๐.๓ เนื อหาของ ส่วน ข. และ ส่วน ค. ของประมวลจรรยาบรรณนี จะอธิบายถึงการนํากรอบแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยอธิบายตัวอย่างของมาตรการป้องกันซึ!งอาจถือว่าเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ เพื!อให้การปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นไปตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณ  
นอกจากนี  ยังได้อธิบายถึงสถานการณ์ในกรณีที!ไม่สามารถจัดหามาตรการป้องกันเพื!อแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค  ซึ!งในสภาพแวดล้อมและความสมัพันธท์ี!ทาํให้เกดิปัญหาและอุปสรรคในกรณดีังกล่าวผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีควรหลีกเลี!ยง  สาํหรับเนื อหาของ ส่วน ข. ของประมวลจรรยาบรรณนี  สามารถประยุกต์ใช้กับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพในสถานการณต่์าง ๆ   อย่างไรกด็ี เนื อหาของ ส่วน ค. อาจมี
ความเกี!ยวข้องกบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพในบางสถานการณไ์ด้ด้วย 

๑๐๐.๔ การใช้คาํว่าต้อง (shall) ในประมวลจรรยาบรรณนี ถือว่าเป็นการบังคับสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือ
สาํนักงานที!ต้องปฏบัิติตามสาํหรับประมวลใดกต็ามที!มีการใช้คาํดังกล่าว  เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นในประมวล
จรรยาบรรณนี  

หลกัการพื" นฐานของจรรยาบรรณ (Fundamental Principles) 

๑๐๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบัิติตามหลักการพื นฐาน ด้งต่อไปนี  

ก. ความซื!อสตัย์สจุริต (Intergrity)   

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏบัิติงานอย่างตรงไปตรงมาและซื!อตรงต่อความสมัพันธ์ใด ๆ  ทั ง
ในทางวิชาชีพและทางธุรกจิ 

ข. ความเที!ยงธรรม (Objectivity)  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพหรือทางธุรกิจโดยปราศจากความมีอคติ  
ความขัดแย้งในผลประโยชน์ หรืออทิธพิลอย่างไม่เหมาะสมจากบุคคลอื!น 



  ส่วนที! ๔/๓  
 

ค. ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ (Professional Competence and Due Care)   

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องดํารงไว้ซึ!งความรู้ทางวิชาชีพและมีทักษะในระดับที!สามารถให้
ความมั!นใจแก่ลูกค้าหรือนายจ้างว่าจะได้รับบริการทางวิชาชีพตามวิธีปฏิบัติที!ได้พัฒนาการใน
ปัจจุบัน  ตามกฎหมายและวิชาการ ด้วยความขยันหมั!นเพียร และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที!เกี!ยวข้อง 

ง. การรักษาความลับ (Confidentiality)   

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที!ได้มาอันเป็นผลจากความสมัพันธ์ทาง
วิชาชีพและทางธุรกิจ  และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวต่อบุคคลที!สามโดยไม่ได้รับ
อนุญาตอย่างเหมาะสมและเจาะจงจากผู้มีอาํนาจ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยที!ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีมีสทิธติามกฎหมาย หรือสทิธทิางวิชาชีพ หรือเป็นหน้าที!ที!ต้องเปิดเผย หรือไม่นาํข้อมูลที!
ได้มาไปใช้เพื!อประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลที!สาม 

จ. พฤติกรรมทางวิชาชีพ (Professional Behavior)   

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที!เกี!ยวข้อง และละเว้นการ
กระทาํที!ทาํให้เสื!อมเสยีความน่าเชื!อถือต่อวิชาชีพ 

หลักการพื นฐานของจรรยาบรรณแต่ละหัวข้อจะได้กล่าวถึงในรายละเอยีด ในหมวด ๑๑๐ - ๑๕๐ 

แนวทางการใชก้รอบแนวคิด (Conceptual Framework Approach) 

๑๐๐.๖ ในการปฏบัิติงานของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภายใต้สถานการณต่์าง ๆ อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคที!ทาํให้
การปฏบิัติไม่เป็นไปตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณ  ซึ!งเป็นไปไม่ได้ที!จะกล่าวถึงทุกสถานการณ์ที!ทาํ
ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักการพื นฐานและการปฏิบัติที!เหมาะสม  ทั งนี  เนื!องจาก
ลักษณะของงานให้บริการและงานที!ได้รับมอบหมายมีความแตกต่างกัน เป็นผลให้ปัญหาและอุปสรรคที!
เกิดขึ นตลอดจนมาตรการป้องกันที! เกี! ยวข้องมีความแตกต่างกันด้วย  ด้วยเหตุนี  คู่มือประมวล
จรรยาบรรณนี สามารถใช้เป็นกรอบแนวคิดซึ!งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะได้นาํไปใช้เพื!อระบุ  ประเมิน และ
ชี ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณ แนวทางการใช้กรอบแนวคิดนี 
ช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้เป็นไปตามประมวลจรรยาบรรณในคู่มือเล่มนี   และบรรลุความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติเพื!อประโยชน์สาธารณะ  แนวทางตามวิธีที!กล่าวนี รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที!มี
ความแตกต่างกนัที!ทาํให้เกดิปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณ  และ
ช่วยป้องกนัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการสรุปที!ไม่ถูกต้องว่า เรื!องใดที!ไม่ได้กาํหนดเป็นข้อห้ามในประมวล
จรรยาบรรณเท่านั น ให้ถือว่าสามารถปฏบัิติในเรื!องนั นได้ 

๑๐๐.๗ เมื!อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระบุถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐาน และจากการ
ประเมิน พบว่าปัญหาและอุปสรรคไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพิจารณาว่า
มาตรการป้องกนัที!เหมาะสมมีอยู่หรือไม่ และมาตรการป้องกันนั น สามารถนาํมาประยุกต์ใช้เพื!อขจัดหรือ
ลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้หรือไม่ ในการพิจารณาดังกล่าวผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
จาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาถึงบุคคลที!สามที!มีเหตุผลและได้รับรู้ข้อมูลว่า
เมื!อบุคคลที!สามนั นไตร่ตรองถึงข้อมูลความเป็นจริงที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับภายใต้สถานการณ์ที!
เป็นอยู่จะได้ข้อสรุปว่ามาตรการป้องกันที!ผู้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนาํมาประยุกต์ใช้ สามารถขจัดหรือลด
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ปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้หรือไม่โดยไม่ขัดต่อหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณแต่
อย่างใด 

๑๐๐.๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จะต้องประเมินถึงปัญหาและอุปสรรคใดๆ ที!อาจเกดิขึ นในการปฏิบัติตามหลักการ
พื นฐานจรรยาบรรณ เมื!อได้ทราบถึงหรือมีเหตุบ่งชี ว่าทราบถึงสถานการณห์รือความสมัพันธใ์ด ๆ ที!อาจทาํ
ให้มีผลกระทบต่อการปฏบัิติตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณ 

๑๐๐.๙ ในการประเมินถึงระดับความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรค จาํเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยทั งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ อย่างไรกด็ี เมื!อได้นาํกรอบแนวคิดเกี!ยวกับจรรยาบรรณมาประยุกต์ใช้แล้ว พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคยังมีนัยสาํคัญในระดับสงูมาก หรือมาตรการป้องกันที!มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถ
นาํมาประยุกต์ใช้ เป็นผลทาํให้ไม่สามารถขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ใน
กรณีดังกล่าวนี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรปฏิเสธ หรือยุติการให้บริการวิชาชีพ หรือในกรณีที!จาํเป็นขอ
ลาออกจากงานที!ให้บริการ (ในกรณีที!เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ) หรือลาออกจาก
องค์กรผู้ว่าจ้าง(ในกรณทีี!เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิ) 

๑๐๐.๑๐ ในบางกรณีอาจมีความเป็นไปได้ที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการปฏิบัติที!ถือว่าฝ่าฝืนหลักการพื นฐานของ
จรรยาบรรณโดยไม่เจตนา เมื!อมีเหตุการณ์เช่นนั นเกิดขึ น การพิจารณาว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้มีการ
ปฏิบัติขัดต่อหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากลักษณะและความมีนัยสาํคัญของ
เรื!องดังกล่าว และอาจถือว่าไม่ขัดต่อหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณได้ ถ้ามีหลักฐานว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีผู้นั น เมื!อพบว่ามีการฝ่าฝืนเกิดขึ นแล้วได้รีบดาํเนินการแก้ไขทันที และได้มีการนาํมาตรการป้องกันที!
จาํเป็นมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณด์ังกล่าว   

๑๐๐.๑๑ สําห รับหลักการ พื นฐานของ จรรยาบรรณที! มี อ ยู่ทั งหมดนั น  ภ ายใ ต้สถานการณ์ที! ไ ม่ปกติ  
การนาํประมวลที!เจาะจงในบางประเดน็ไปประยุกต์ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจมีผลทาํให้มีผลกระทบ
ที!ไม่สมเหตุผลต่อผลลัพธ์ที!พึงประสงค์ หรือผลประโยชน์ต่อสาธารณะได้ เมื!อมีเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีควรขอคําปรึกษาจากสภาวิชาชีพบัญชีหรือองค์กรอื!นที!กํากับดูแล หรือมีความ
เกี!ยวข้อง 

ปัญหาและอุปสรรค และมาตรการป้องกนั (Threats and Safeguard) 

๑๐๐.๑๒ ปัญหาและอุปสรรคอาจเกิดจากความสัมพันธ์และสถานการณ์ประเภทต่าง ๆ  เมื!อมีความสัมพันธ์และ
สถานการณท์ี!ก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวจะทาํให้ หรือก่อให้เกดิความเข้าใจ
แก่บุคคลอื!นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการฝ่าฝืนหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณ  สถานการณ์และ
ความสมัพันธท์ี!เกดิขึ นอาจทาํให้เกดิปัญหาและอุปสรรคมากกว่าหนึ!งประเภท  และเป็นผลทาํให้การปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณมากกว่าหนึ!งหลักการด้วย  ปัญหาและอุปสรรคสามารถ
จาํแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้  ดังนี  
ก. ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตน (Self interest threat)   

คือ ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากผลประโยชน์ทางด้านการเงินหรือผลประโยชน์อื!นที!มีอทิธพิลในทาง
ที!ไม่เหมาะสมต่อการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพหรือพฤติกรรมไปในทางที!ไม่เหมาะสม 

ข. ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากการสอบทานผลงานตนเอง (Self – reviews threat)  

คือ ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการประเมินผลงานอย่างไม่เหมาะสมในผลของงานในอดีตที!เกิด
จากการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพหรือปฏิบัติงานให้บริการโดยตนเอง หรือบุคคลอื!นที!อยู่ในสาํนักงาน



  ส่วนที! ๔/๕  
 

หรือองค์กรเดียวกนั โดยผลจากการประเมินดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจาํเป็นต้องอาศัยในการ
ใช้ดุลยพินิจ เพื!อเป็นส่วนหนึ!งของงานให้บริการในปัจจุบัน 

ค. ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Advocacy threats)   

คือ ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากการที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสนับสนุนลูกค้าหรือนายจ้างรายใดราย
หนึ!งจนไม่สามารถอยู่ในฐานะที!สามารถปฏบัิติงานด้วยความเที!ยงธรรม 

ง. ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากความคุ้นเคยสนิทสนม (Familiarity threat)   
คือ  ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากความสัมพันธ์ที!ยาวนานหรือใกล้ชิดจนทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีเกดิความเหน็อกเหน็ใจในผลประโยชน์หรือง่ายต่อการยอมรับในผลงานของบุคคลที!ตนมีความ
ใกล้ชิดสนิทสนม 

จ. ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากการถูกข่มขู่คุกคาม (Intimidation threat) 

คือ  ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถูกกีดขวางในการปฏิบัติงานอย่างเที!ยง
ธรรม เนื!องจากความกดดันไม่ว่าจะเกิดขึ นจริง หรือเป็นที!เข้าใจด้วยตนเอง  รวมถึงการใช้ความ
พยายามต่าง ๆ ที!เกนิควร เพื!อให้มีอทิธพิลต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ส่วน ก. และส่วน ข. ของตัวอย่างประมวลจรรยาบรรณนี เป็นการอธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคแต่ละ
ประเภทที!เกิดขึ นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน
หน่วยงานธุรกิจตามลําดับ  สาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพนั นอาจนาํเนื อหาของ 
ส่วน ค. ไปใช้ได้กบับางสถานการณข์องตนเองได้ด้วย 

๑๐๐.๑๓ มาตรการป้องกนั คือการปฏบิัติหรือมาตรการอื!นใดที!อาจสามารถขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้  มาตรการดังกล่าวสามารถบ่างออกได้เป็น ๒ ประเภท 

๑. มาตรการป้องกนัที!เกดิจากองค์กรวิชาชีพ กฎหมายและข้อบังคับที!เกี!ยวข้อง 
๒. มาตรการป้องกนัที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จัดให้มีขึ นในสภาพแวดล้อมการปฏบิัติงาน 

๑๐๐.๑๔ มาตรการป้องกันที!เกิดจากองค์กรวิชาชีพ  กฎหมายและข้อบังคับที!เกี!ยวข้อง ประกอบด้วยตัวอย่าง 
ดังต่อไปนี  

· ประมวลเกี!ยวกบัการศึกษา การฝึกฝนและประสบการณใ์นการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

· ประมวลเกี!ยวกบัการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื!องทางวิชาชีพสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

· ระเบียบ ข้อบังคับเกี!ยวกบัหลักธรรมาภิบาล 

· มาตรฐานวิชาชีพที!เกี!ยวข้อง 

· ระเบียบ ข้อบังคับที!เกี!ยวกบัวิธกีารควบคุมดูแลเพื!อรักษาวินัยของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

· การสอบทานรายงานและเอกสารข้อมูลอื!นที!จัดทาํโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยหน่วยงานที! 
เป็นบุคคลที!สามและมีอาํนาจตามกฎหมาย 

๑๐๐.๑๕ ส่วน ก. และ ส่วน ข. ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณนี จะอธิบายมาตรการป้องกันที!จัดให้มีขึ นใน
สภาพแวดล้อมการปฏบิัติงานสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีในหน่วยงานธุรกจิตามลาํดับ 
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๑๐๐.๑๖ มาตรการป้องกันบางลักษณะจะช่วยเพิ!มโอกาสในการระบุและขัดขวางปัญหาและอุปสรรคที!ทาํให้เกิด
พฤติกรรมที!ขัดต่อจรรยาบรรณได้  มาตรการป้องกนัดังกล่าวซึ!งอาจเกดิจากองค์กรวิชาชีพบัญชี  กฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ และองค์กรผู้ว่าจ้าง  ประกอบด้วย 

· การมีระบบการรับเรื!องร้องเรียนที!มีการประชาสมัพันธ์อย่างทั!วถึงและมีประสิทธิภาพซึ!งจัดขึ น
โดยองค์กรผู้ว่าจ้าง  องค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานทางกฎหมาย เพื!อให้เพื!อนร่วมงาน นายจ้าง 
และบุคคลทั!วไปให้ความสนใจต่อพฤติกรรมที!ไม่เป็นไปตามวิชาชีพ หรือไร้จรรยาบรรณ 

· การกําหนดหน้าที!ความรับผิดชอบที!ชัดเจนในเรื!องการรายงานเกี!ยวกับการละเมิดประมวล
จรรยาบรรณ  

ขอ้ขดัแยง้เกี!ยวกบัจรรยาบรรณและการหาขอ้ยุติ (Ethical Conflict Resolution) 

๑๐๐.๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจจําเป็นต้องหาข้อยุติเมื!อมี ข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐานของ
จรรยาบรรณ 

๑๐๐.๑๘ เมื! อมีการริเริ!มหาข้อยุติเกี! ยวกับข้อขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นแบบทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม  
กระบวนการในการหาข้อยุติ จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที!เกี!ยวข้องต่อไปนี  ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยข้อใดข้อ
หนึ!ง หรือพิจารณามากกว่าหนึ!งปัจจัยร่วมกนั 

ก. ข้อเทจ็จริงที!เกี!ยวข้องทั งหมด 

ข. ประเดน็ปัญหาทางด้านจรรยาบรรณที!เกี!ยวข้อง 
ค. หลักการพื นฐานที!เกี!ยวข้องกบัประเดน็ปัญหาทางจรรยาบรรณดังกล่าว 

ง. แนวทางปฏบัิติที!กาํหนดขึ นภายในองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

จ. ทางเลือกปฏบัิติอื!น ๆ ในกรณทีี!จาํเป็น 

หลังจากที!พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที!เกี!ยวข้อง  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องตัดสนิใจเกี!ยวกับการปฏิบัติ
ที!เหมาะสม โดยให้นํ าหนักถึงผลลัพธ์ที!จะเกิดตามมาจากการปฏิบัติในแต่ละทางเลือกที!เป็นไปได้  ถ้ายังมีประเดน็ที!
ยังไม่สามารถหาข้อยุติ  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจประสงค์ที!จะขอคาํปรึกษาจากบุคคลที!มีความเหมาะสมได้ ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลในสาํนักงานเดียวกนั หรือในองค์กรผู้ว่าจ้างกต็าม  เพื!อให้ได้ความช่วยเหลือในการหาข้อยุติดังกล่าว 

๑๐๐.๑๙ ในกรณีของเรื!องที!มีปัญหานั น  เป็นข้อขัดแย้งกับองค์กรหรือข้อขัดแย้งภายในองค์กร  ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีควรตัดสนิใจว่าสมควรหรือไม่ที!จะขอคาํปรึกษาจากบุคคลที!ทาํหน้าที!ดูแลเกี!ยวกับธรรมาภิบาลของ
องค์กร  เช่น  คณะกรรมการองค์กร  หรือกรรมการตรวจสอบขององค์กร  เป็นต้น 

๑๐๐.๒๐ เพื!อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรจัดทาํเอกสารเพื!อ
เป็นหลักฐานประกอบเกี!ยวกบัประเดน็ที!เป็นปัญหา  โดยให้มีเนื อหาเกี!ยวกับรายละเอียดการสนทนา  และ
การตัดสนิใจที!เกี!ยวข้องกบัประเดน็ดังกล่าว 

๑๐๐.๒๑ ในกรณีที!ไม่สามารถหาข้อยุติเกี!ยวกับข้อขัดแย้งที!มีนัยสาํคัญ  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาขอ
คาํปรึกษาทางวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพที!เกี!ยวข้อง หรือที!ปรึกษาทางกฎหมายในการขอรับข้อเสนอแนะ
ทางด้านจรรยาบรรณดังกล่าว  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถขอรับคําปรึกษาหารือโดยไม่ถือว่าฝ่าฝืน
หลักการพื นฐานเรื!องการรักษาความลับ ถ้าการปรึกษาหารือดังกล่าวกับองค์กรวิชาชีพกระทาํในลักษณะที!
ไม่เปิดเผยชื!อ  หรือในกรณีที!ปรึกษาหารือกับที!ปรึกษากฎหมายได้กระทาํภายใต้สิทธิการคุ้มครองตาม
กฎหมาย  สาํหรับในกรณีที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาขอรับคาํปรึกษาทางกฎหมายอาจมีที!มา
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แตกต่างกันไป ตัวอย่าง เช่น เมื!อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพบเห็นการทุจริต  การรายงานในเรื!องดังกล่าว
อาจทาํให้เกิดการฝ่าฝืนความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเรื!องการรักษาความลับ  ในกรณี
เช่นนี  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาขอรับคาํปรึกษาทางกฎหมายเพื!อตัดสนิใจว่ามีประมวลที!จะต้อง
รายงานเรื!องดังกล่าวหรือไม่ 

๑๐๐.๒๒ ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ดาํเนินการทุกแนวทางที!เกี!ยวข้องที!เป็นไปได้แล้ว  และยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งได้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถ้าเป็นไปได้ควรปฏิเสธที!จะเกี!ยวข้องกับสิ!งที!ก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งต่อไปโดยตัดสินใจว่าสมควรที!จะถอนตัวจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรืองานที!ได้รับมอบหมาย 
หรือลาออกจากงานที!ได้รับมอบหมายให้บริการ สาํนักงาน หรือองค์กรผู้ว่าจ้าง 
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หมวด ๑๑๐ 

ความซื!อสตัยสุ์จริต 

๑๑๐.๑ หลักการพื นฐานเกี!ยวกบัความซื!อสตัย์สจุริตได้กาํหนดให้เป็นหน้าที!ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีทุกคนที!จะต้องมีความตรงไปตรงมา และซื!อตรงในความสมัพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสมัพันธ์ทาง
วิชาชีพ และทางธุรกิจ  ความซื!อสัตย์สุจริต ยังรวมถึงการติดต่อคบค้าระหว่างกันที!เป็นไปด้วยความ
ยุติธรรมและจริงใจ 

๑๑๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่เกี!ยวข้อง หรือเป็นที!ทราบได้ว่าเกี!ยวข้องกับรายงาน แบบแสดงรายการภาษี  
การสื!อสาร  หรือข้อมูลอื!น  โดยที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื!อว่าข้อมูลเหล่านั น 

ก. เป็นข้อมูลที!ผิดจากความจริงอย่างเป็นสาระสาํคัญ หรือ ก่อให้เกดิความเข้าใจผิด  
ข. เป็นรายงานหรือข้อมูลที!จัดทาํขึ นโดยไม่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 

ค. ได้ละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที!จําเป็นต้องมีอยู่ในรายงาน ซึ!งการละเว้นหรือปิดบังนี ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด 

เมื!อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรู้ ว่า ตนเกี!ยวข้องกบัข้อมูลเหล่านั น  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องดาํเนินการเพื!อ 

ยุติการเกี!ยวข้องนั น 

๑๑๐.๓ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีอาจพน้จากการถูกกล่าวหา ตามที!กล่าวในวรรคขา้งตน้ได ้ถา้ผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีไดจ้ดัทํารายงานตามความเป็นจริงที!เกี!ยวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๙  
 

หมวด ๑๒๐ 

ความเที!ยงธรรม 

๑๒๐.๑ หลักการพื นฐานเรื!องความเที!ยงธรรมกาํหนดให้เป็นหน้าที!ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุก
คนที!จะต้องใช้ดุลยพินิจในทางวิชาชีพและทางธุรกิจโดยปราศจากความลําเอียง ความขัดแย้งใน
ผลประโยชน์ และอทิธพิลที!ไม่เหมาะสมของบุคคลอื!น 

๑๒๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจประสบกับเหตุการณ์ที!จะทาํให้ขาดความเที!ยงธรรม  การที!จะแจกแจงทุก
เหตุการณด์ังกล่าวให้ชัดเจนย่อมเป็นไปไม่ได้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่ให้บริการวิชาชีพ  หากพบว่า
มีเหตุการณ์หรือความสมัพันธ์ที!ก่อให้เกิดความลาํเอียง หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญต่อการตัดสนิใจ
ทางวิชาชีพบัญชีในกรณดีังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๑๐  
 

หมวด ๑๓๐ 

ความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพและความระมดัระวงัรอบคอบ  

๑๓๐.๑ หลักการพื นฐานเรื!องความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ กาํหนดให้เป็นหน้าที!
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนในเรื!องดังต่อไปนี  

๑. มีความรู้และทกัษะทางวิชาชีพให้อยู่ในระดับที!สามารถให้ความมั!นใจแก่ผู้รับบริการ หรือ 
ผู้ว่าจ้างว่าจะได้รับบริการทางวิชาชีพบัญชีตามความรู้ความสามารถที!ต้องการตามที!กาํหนด
โดยวิชาชีพบัญชี 

๒. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั!น ขยันหมั!นเพียร และระมัดระวังรอบคอบ ตามวิธีปฏิบัติ และ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพในการให้บริการทางวิชาชีพบัญชี 

๑๓๐.๒ การบริการทางวิชาชีพบัญชีโดยใช้ความรู้ความสามารถต้องใช้ดุลยพินิจที!ดีในการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทกัษะในการให้บริการ  ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี แยกเป็น ๒ ส่วนได้  ดังนี  

๑. การบรรลุถึงระดับ ความรู้ความสามารถ ตามที!กาํหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี  

๒. การรักษาระดับ ความรู้ความสามารถ ตามที!กาํหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี  

๑๓๐.๓ การรักษา ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพจาํเป็นต้องมี การรับรู้และมีความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ การพัฒนา
ของวิชาชีพบัญชี และการพัฒนาทางธุรกิจที!เกี!ยวข้องอย่างต่อเนื!อง การพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีอย่าง
ต่อเนื!อง ทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องพัฒนาและรักษาความรู้ความสามารถในการให้บริการที!ตรง
ตามต้องการในสภาพแวดล้อมของวิชาชีพ 

๑๓๐.๔ การปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั!นเพียร หมายถึง การปฏิบัติงานที!ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวัง
รอบคอบ ครบถ้วน และทนัต่อเวลา 

๑๓๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องดาํเนินการตามขั นตอนที!สมเหตุผลเพื!อให้ความมั!นใจว่า ผู้ช่วยผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที!อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลของตน ได้รับการฝึกอบรมและการกาํกบัดูแลที!เพียงพอ 

๑๓๐.๖ ในโอกาสที!เหมาะสม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องเปิดเผยข้อจาํกัดในการปฏิบัติงานให้บริการทางวิชาชีพ
บัญชีให้ลูกค้า นายจ้าง หรือ บุคคลอื!นที!เป็นผู้รับบริการทางวิชาชีพเพื!อรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๑๑  
 

หมวด ๑๔๐ 

การรกัษาความลบั 

๑๔๐.๑ หลักการพื นฐานเรื!องการรักษาความลับ ได้กาํหนดหน้าที!ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีว่า
ต้องไม่ดาํเนินการในเรื!องต่อไปนี  

ก  เปิดเผยข้อมูลใดๆที!เป็นความลับของลูกค้า นอกสาํนักงาน หรือนอกองค์กรที!ว่าจ้าง โดยเป็น
ข้อมูลที!ตนได้มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพบัญชี หรือทางธุรกิจ โดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่าง
เหมาะสม หรือ จากผู้มีอาํนาจให้การอนุมัติได้ เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมี
สทิธติามกฎหมาย หรือสทิธทิางวิชาชีพบัญชี หรือ เป็นหน้าที!ที!ต้องเปิดเผย และ  

ข  ใช้ข้อมูลที!เป็นความลับ ซึ!งได้มาจากความสมัพันธ์ทางวิชาชีพบัญชี หรือทางธุรกิจเพื!อประโยชน์
ส่วนตน หรือ บุคคลอื!น 

๑๔๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องรักษาความลับโดยระวังไม่ให้พลั งเผลอ ในทุกสภาวะแวดล้อมทางสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ!งต่อบุคคลที!เป็นผู้ร่วมงานทางธุรกจิที!ใกล้ชิด หรือต่อผู้ใกล้ชิด หรือ สมาชิกในครอบครัว
หรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิด  

๑๔๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องรักษาความลับของข้อมูลที!ได้รับจากการเปิดเผยโดยผู้ที!มีโอกาสเป็นผู้รับบริการ 
หรือผู้ว่าจ้าง 

๑๔๐.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องรักษาความลับของข้อมูลภายในสาํนักงาน หรือองค์กรของผู้ว่าจ้าง 

๑๔๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องดาํเนินการให้มั!นใจว่า ผู้ช่วยที!อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล รวมทั งบุคคลที!ตนได้
ขอคาํแนะนาํและช่วยเหลือทางวิชาชีพได้มีการปฏบัิติตามหลักการรักษาความลับ 

๑๔๐.๖ การปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับ ยังคงต้องถือปฏิบัติแม้ว่าความสมัพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี และลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้างได้สิ นสดุลงแล้วกต็าม เมื!อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เปลี!ยนการจ้างงานหรือ
ได้รับลูกค้ารายใหม่ แม้ว่าจะสามารถนาํประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ แต่ต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที!
เป็นความลับซึ!งได้จากความสมัพันธท์างวิชาชีพบัญชี หรือ ทางธุรกจินั น 

๑๔๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจต้องเปิดเผยข้อมูลที!เป็นความลับ หรือ ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็น
การเหมาะสมในกรณดีังต่อไปนี  

ก  การเปิดเผยเป็นสิ!งที!กฎหมายอนุญาต และได้รับการอนุมัติจากลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้าง 

ข  การเปิดเผยเป็นสิ!งที!กฎหมายกาํหนดให้กระทาํได้ ตัวอย่าง เช่น 

(๑) การผลิตเอกสาร หรือ การจัดหาหลักฐานในการดาํเนินการทางกฎหมาย หรือ 

(๒) การเปิดเผยต่อหน่วยราชการที!เหมาะสม เพื!อความกระจ่างเกี!ยวกับการละเมิด
กฎหมาย และ 

ค  เป็นหน้าที! หรือ สทิธทิางวิชาชีพ ที!กฎหมายไม่มีข้อห้ามในกรณต่ีอไปนี  
(๑) เพื!อให้เป็นไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ของสมาชิกองค์กร หรือ สถาบัน

ทางวิชาชีพ 

(๒) เพื!อสนองตอบการสอบถาม หรือ การไต่สวนโดยองค์กรในฐานะเป็นสมาชิกองค์กร
นั น หรือ โดยหน่วยกาํกบัดูแล 



  ส่วนที! ๔/๑๒  
 

(๓) เพื!อปกป้องผลประโยชน์ของวิชาชีพ หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการทาง
กฎหมาย หรือ  

(๔) เพื!อเป็นการปฏบัิติตาม มาตรฐานวิชาการ และ ประมวลจรรยาบรรณ 

๑๔๐.๘ สาํหรับปัจจัยสาํคัญเพื!อการพิจารณาตัดสนิใจในการเปิดเผยข้อมูลที!เป็นความลับ ประกอบด้วย 

· ถึงแม้ว่าลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้าง ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแล้วกต็าม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ต้องคํานึงว่าผลประโยชน์ของทุกฝ่ายซึ!งรวมทั ง บุคคลที!สามที!อาจได้รับผลกระทบ มี
ผลเสยีหายหรือไม่ 

· ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องพิจารณาว่า มีข้อมูลที!เกี!ยวข้องอย่างครบถ้วน และสามารถ
แสดงหลักฐานพิสูจน์ได้หรือไม่ ในกรณีที!อยู่ในสถานการณ์ซึ!งไม่สามารถมีหลักฐานที!เป็น
จริง   สนับสนุน หรือ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือ ข้อสรุปที!ไม่สามารถแสดงหลักฐานสนับสนุน
ได้ ควรใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพในการตัดสินใจว่า จะใช้การเปิดเผย ประเภทใดจึงจะ
เหมาะสม 

· การสื!อสารที!คาดหวังควรเป็นประเภทใด และควรสื!อสารถึงใคร 

· บุคคลผู้รับข้อมูลการสื!อสารเป็นบุคคลที!เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๑๓  
 

หมวด ๑๕๐ 

พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

๑๕๐.๑   หลักการพื นฐานเรื!อง พฤติกรรมทางวิชาชีพ ได้กาํหนดหน้าที!ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที!เกี!ยวข้อง และละเว้นการกระทาํที!ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี รู้  หรือควรจะรู้ ว่าจะทาํให้เกดิการเสื!อมเสยีความน่าเชื!อถือต่อวิชาชีพ การกระทาํที!ควรละเว้นนี 
รวมถึงการกระทาํใด ๆ ที!บุคคลที!สามผู้ซึ!งเป็นบุคคลที!มีเหตุมีผลใช้ดุลยพินิจ โดยให้นํ าหนักความจริง  
ทุก ๆ เรื!องภายใต้สถานการณต่์าง ๆ ที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถหาข้อมูลได้ในเวลานั น น่าจะสรุปว่า
มีผลกระทบในทางลบต่อชื!อเสยีงของวิชาชีพบัญชี 

๑๕๐.๒   ในประเดน็ที!เกี!ยวข้องกบัการนาํการตลาดมาใช้ เพื!อส่งเสริมตนเอง และงานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 บัญชี  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องคํานึงว่าการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ทาํให้วิชาชีพบัญชีเสื!อมเสีย
ชื!อเสยีง  และจะต้องเป็นไปด้วยความซื!อสตัย์ และยึดถือความเป็นจริงโดยไม่กระทาํการ ดังต่อไปนี  

๑. การโอ้อวดเกินความเป็นจริง สําหรับบริการทางวิชาชีพบัญชีที!ตนได้ปฏิบัติ รวมถึง
คุณสมบัติของตนเอง หรือ ประสบการณท์ี!ตนมี  หรือ 

๒. การอ้างองิโดยใช้ถ้อยคาํดูหมิ!น หรือ แสดงการเปรียบเทยีบงานของตนเหนือผู้อื!น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๑๔  
 

ส่วน ข.   ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที!ใหบ้ริการทางวิชาชีพ (Professional Accountants in Public Practice) 

หมวด ๒๐๐ คาํนาํ (Introduction) 

หมวด ๒๑๐ การแต่งตั งผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชี (Professional Appointment) 

หมวด ๒๒๐ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 

หมวด ๒๓๐ การให้ความเหน็ที!สองทางวิชาชีพ (Second Opinions) 

หมวด  ๒๔๐ ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื!น (Fees and Other Types of Remeuneration) 

หมวด ๒๕๐ การนาํการตลาดมาใช้ในการให้บริการวิชาชีพ (Marketing Professional Services) 

หมวด ๒๖๐ ของขวัญและของกาํนัล (Gifts and Hospitality) 

หมวด ๒๗๐ การดูแลรักษาทรัพย์สนิของลูกค้า (Custody of Client Assets) 

หมวด ๒๘๐ ความเที!ยงธรรมในการให้บริการทุกประเภท (Objectivity – All Services) 

หมวด ๒๙๐ ความเป็นอสิระ สาํหรับงานที!เกี!ยวกบัการตรวจสอบและการสอบทาน (Independent – Audit and 

 Review Engagements) 

หมวด ๒๙๑ ความเป็นอสิระสาํหรับงานอื!น ๆ ที!เกี!ยวกบัการให้ความเชื!อมั!น (Independent – Other Assurance 

 Engagements) 

การตีความ  ๒๐๐๕ – ๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๑๕  
 

หมวด ๒๐๐   

คํานาํ 

๒๐๐.๑ เนื อหาในหมวด ๒๐๐ นี  เป็นการอธิบายถึงการนาํกรอบแนวคิดที!ได้กล่าวไว้ใน ส่วน ก.มาประยุกต์ใช้ใน
บางสถานการณส์าํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ  ซึ!งไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์และ
ความสัมพันธ์ที!ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการพื นฐานซึ!งผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ  ต้องเผชิญในการให้บริการทางวิชาชีพ  ดังนั น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที!ให้บริการทางวิชาชีพ  จึงควรที!จะต้องเตรียมตนให้พร้อมที!จะรับมือกบัสถานการณ์และความสมัพันธ์ต่าง 
ๆ ที!จะเกดิขึ น 

๒๐๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ  จะต้องไม่ไปเกี!ยวข้องกับธุรกิจ  อาชีพ  หรือกิจกรรมที!
ทราบได้ว่าทาํให้เกิดผลเสยีต่อ ความซื!อสัตย์สจุริต  ความเที!ยงธรรม  และเกียรติศักดิ#แห่งวิชาชีพซึ!งเป็น
ผลทาํให้การปฏบิัติหน้าที!ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพไม่เป็นไปตามหลักการพื นฐาน
ของจรรยาบรรณวิชาชีพ   

ปัญหาและอุปสรรคและมาตรการป้องกนั 

๒๐๐.๓ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณ  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทาง
วิชาชีพ  อาจพบปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากสถานการณ์และความสมัพันธ์ต่าง ๆ  ลักษณะและนัยสาํคัญ
ของปัญหาและอุปสรรคอาจแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับกรณีต่าง ๆ  เช่น  ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ นมี
ความสัมพันธ์กับเงื!อนไขการให้บริการสาํหรับลูกค้าที!ให้บริการสอบบัญชีหรือไม่  หรือลูกค้าที!ให้บริการ
สอบบัญชีเป็นกจิการที!มีส่วนได้เสยีสาธารณะหรือไม่  หรืองานที!ให้บริการแก่ลูกค้าจัดเป็นงานบริการที!ให้
ความเชื!อมั!นหรือไม่ได้ให้ความเชื!อมั!น เป็นต้น  

ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ นสามารถจําแนกเป็นประเภทใดประเภทหนึ!งหรือมากกว่าหนึ!งประเภท 
ดังต่อไปนี  

ก  ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตน 

ข  ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากการสอบทานผลงานตนเอง 

ค  ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

ง  ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากความคุ้นเคยสนิทสนม 

จ  ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากการถูกข่มขู่คุกคาม 

ปัญหาและอุปสรรคข้างต้นได้มีการอธบิายถึงในส่วน ก. ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณนี แล้ว 

๒๐๐.๔ ตัวอย่างของสถานการณท์ี!ทาํให้เกดิปัญหาและอุปสรรค ซึ!งเกดิจากผลประโยชน์ส่วนตน ประกอบด้วย 

· การมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที!ให้ความเชื!อมั!นมีผลประโยชน์โดยตรงในทางการเงินใน
กจิการของลูกค้าที!ให้บริการความเชื!อมั!น 

· สาํนักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ  มีรายได้ค่าบริการส่วนใหญ่
ขึ นอยู่กบัรายได้ค่าบริการทั งหมดจากลูกค้ารายใดรายหนึ!ง 



  ส่วนที! ๔/๑๖  
 

· การมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที!ให้ความเชื!อมั!นมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที!ใกล้ชิดอย่าง
มีนัยสาํคัญกบัลูกค้ารายใดรายหนึ!งที!ให้บริการความเชื!อมั!น 

· สาํนักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ  มีความวิตกกงัวลที!จะสญูเสยี
ลูกค้าที!สาํคัญรายใดรายหนึ!ง 

· การมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าที!
ให้บริการสอบบัญชีเพื!อเป็นลูกจ้างของลูกค้าดังกล่าว 

· สาํนักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ  กาํหนดค่าธรรมเนียมสาํหรับ
งานให้บริการความเชื!อมั!นโดยถือเอาผลลัพธห์รือผลของรายการที!เกดิขึ นเป็นเกณฑ ์

· ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ  ค้นพบข้อผิดพลาดที!มีนัยสาํคัญจากการ
ประเมินผลงานบริการวิชาชีพในอดีตที!ปฏิบัติโดยสมาชิกที!อยู่ร่วมสาํนักงานเดียวกับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี 

๒๐๐.๕ ตัวอย่างของสถานการณ์ที!ท ําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคซึ! งเกิดจากการสอบทานผลงานของตนเอง 
ประกอบด้วย 

· สาํนักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ  ออกรายงานการให้ความ
เชื!อมั!นในประสิทธิผลการดาํเนินงานเกี!ยวกับระบบทางการเงิน ภายหลังจากที!ได้จัดวาง
ระบบทางการเงินและลูกค้าได้นาํระบบที!วางไว้ไปใช้ปฏบิัติ 

· สาํนักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ  เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลซึ!ง
ข้อมูลดังกล่าวใช้ในการจัดทาํบันทึกและรายงานที!เกี!ยวกับเนื อหาของการให้บริการความ
เชื!อมั!น 

· การมีสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้บริการความเชื!อมั!นมีตําแหน่งหรือเพิ!งได้รับ
ตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที!ของกจิการของลูกค้า  

· การมีสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้บริการความเชื!อมั!นได้รับว่าจ้างหรือเพิ!งได้รับ
ว่าจ้างจากลูกค้าในตาํแหน่งที!มีอาํนาจในการตัดสนิใจอย่างเป็นสาระสาํคัญในเนื อหาของ
งานที!เกี!ยวข้องกบัการให้บริการวิชาชีพ 

· สาํนักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ ให้บริการอื!นแก่ลูกค้าซึ!ง
บริการดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อเนื อหาของงานให้บริการความเชื!อมั!น 

๒๐๐.๖ ตัวอย่างของสถานการณท์ี!ก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคซึ!งเกดิจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย 

· สาํนักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ  ให้การสนับสนุนหุ้นของ
ลูกค้างานสอบบัญชี 

· ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงานในลักษณะที!เป็นผู้สนับสนุนในฐานะตัวแทนของลูกค้า
งานสอบบัญชี ในการดาํเนินคดีหรือข้อพิพาทกบับุคคลที!สาม 

๒๐๐.๗ ตัวอย่างของสถานการณท์ี!ก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคซึ!งเกดิจากกบัความคุ้นเคยสนิทสนม 

· สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิดที!ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที!ของลูกค้า 



  ส่วนที! ๔/๑๗  
 

·  สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิดที!เป็น
ลูกจ้างซึ!งอยู่ในตาํแหน่งที!มีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญต่อเนื อหาของงานให้บริการ 

· การมีกรรมการ หรือเจ้าหน้าที! หรือลูกจ้างของกจิการที!รับบริการวิชาชีพซึ!งอยู่ในตาํแหน่ง
ที!มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาระสาํคัญเกี!ยวกับเนื อหาของงานบริการวิชาชีพ เพิ!งได้รับแต่งตั ง
ให้เป็นหุ้นส่วนของสาํนักงานบัญชี 

· การรับของขวัญหรือรับการปฏิบัติที!เกินสมควรจากลูกค้า ยกเว้น มูลค่าของสิ!งที!ได้รับมี
มูลค่าตํ!าและไม่มีผลต่อเนื!อง 

· การมีเจ้าหน้าที!อาวุโสของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!มีความสมัพันธ์อันยาวนานกับลูกค้าที!
ให้บริการความเชื!อมั!น 

๒๐๐.๘ ตัวอย่างของสถานการณท์ี!ก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคซึ!งเกดิจากการถูกข่มขู่คุกคาม ประกอบด้วย 

· สาํนักงานบัญชีถูกข่มขู่จากลูกค้าที!ให้บริการวิชาชีพในการยกเลิกงานบริการวิชาชีพ 

· ลูกค้างานสอบบัญชีบ่งชี ให้เห็นว่าจะไม่ใช้บริการที!ไม่เกี!ยวข้องกับงานให้บริการความ
เชื!อมั!นจากสาํนักงานบัญชีตามที!เคยตกลงไว้ ถ้าสาํนักงานบัญชียังมีความเห็นที!ขัดแย้งกับ
ลูกค้าเกี!ยวกบัการปฏบิัติทางบัญชีของลูกค้าในรายการใดรายการหนึ!ง 

· สาํนักงานบัญชีถูกข่มขู่เกี!ยวกบัคดีฟ้องร้องทางกฎหมายจากลูกค้า 

· สาํนักงานบัญชีถูกกดดันจากลูกค้าให้ลดขอบเขตการปฏบัิติงานอย่างไม่เหมาะสม เพื!อลด
ค่าบริการทางวิชาชีพ  

· ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้สึกกดดันในการให้ความเห็นที!สอดคล้องกับดุลพินิจกับ
เจ้าหน้าที!ของลูกค้า เนื!องจากเจ้าหน้าที!ของลูกค้ามีความรู้  ความชาํนาญ ที!เหนือกว่าตนใน
เรื!องที!กาํลังพิจารณา 

· ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับแจ้งจากหุ้นส่วนของสํานักงานบัญชีเกี!ยวกับการเลื!อน
ตาํแหน่งว่าจะไม่ได้รับตามที!เคยตกลง เว้นแต่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นชอบด้วยกับการ
ปฏบิัติด้านบัญชีที!ไม่เหมาะสมของลูกค้างานสอบบัญชี 

๒๐๐.๙ มาตรการป้องกนัที!อาจขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!สามารถยอมรับได้ แบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท ดังนี  

ก. มาตรการป้องกนัที!เกดิจากองค์กรวิชาชีพ กฎหมายและข้อบังคับที!เกี!ยวข้อง 
ข. มาตรการป้องกนัที!จัดให้มีขึ นในสภาพแวดล้อมการปฏบิัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัที!เกดิจากองค์กรวิชาชีพกฎหมายและข้อบังคับที!เกี!ยวข้องได้อธบิายในย่อ 

หน้า ๑๐๐.๑๔ ของ ส่วน ก. ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณนี แล้ว 

๒๐๐.๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ ควรใช้ดุลยพินิจในการตัดสนิใจว่าจะปฏบิัติให้ดีที!สดุอย่างไร
เกี!ยวกับปัญหาและอุปสรรคซึ!งมีผลกระทบในระดับที!ไม่สามารถยอมรับได้  ไม่ว่าจะใช้มาตรการป้องกัน
เพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้  หรือยุติ หรือปฏิเสธการให้บริการที!
เกี!ยวข้อง  ในการใช้ดุลยพินิจข้างต้น  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพควรพิจารณาถึงบุคคล
ที!สามที!มีเหตุผลและได้รับรู้ ข้อมูลว่าเมื!อบุคคลที!สามนั นไตร่ตรองถึงข้อมูลความเป็นจริงที!ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้รับภายใต้สถานการณ์ที! เป็นอยู่ในเวลานั นจะได้ข้อสรุปว่ามาตรการป้องกันที!นํามา



  ส่วนที! ๔/๑๘  
 

ประยุกต์ใช้จะสามารถขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้หรือไม่โดยไม่ขัดต่อการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการพื นฐาน   อย่างไรกด็ี สิ!งที!ถือว่ามีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีประกอบด้วยตัวอย่าง เช่น ความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรค ลักษณะของงานที!
ให้บริการและโครงสร้างของสาํนักงานบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพ  เป็นต้น 

๒๐๐.๑๑ มาตรการป้องกนัที!จัดให้มีขึ นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ โดย
มาตรการป้องกนัดังกล่าวประกอบด้วย มาตรการป้องกันที!จัดให้มีขึ นเพื!อใช้สาํหรับสาํนักงานโดยรวมและ
ที!จัดให้มีขึ นเพื!อใช้สาํหรับแต่ละงาน 

๒๐๐.๑๒ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัที!จัดให้มีขึ นในสภาพแวดล้อมการปฏบิัติงานเพื!อไว้สาํหรับสาํนักงานโดยรวม 
ประกอบด้วย 

· การมีผู้นําของสํานักงานบัญชีที! เน้นความสาํคัญเกี!ยวกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
หลักการพื นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

· การมีผู้นําของสาํนักงานบัญชีที!มีความคาดหวังที!จะให้สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ให้บริการความเชื!อมั!นจะปฏบัิติตนเพื!อประโยชน์ต่อสาธารณะ 

· การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที!มีบังคับใช้และควบคุมดูแลในเรื!องการควบคุมคุณภาพของ
งานที!ให้บริการทางวิชาชีพ 

· การมีนโยบายที!เป็นลายลักษณอ์กัษรที!เกี!ยวข้องกบัการปฏบัิติในเรื!องต่าง ๆ เช่น การระบุ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบัิติตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณ การประเมินระดับ
ระดับความมีนัยสาํคัญ และการประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและ
อุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้  การปฏิบัติในกรณีที!ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว
พิจารณาแล้วเหน็ว่าอยู่ในระดับที!มีนัยสาํคัญ และไม่สามารถประยุกต์ใช้มาตรการป้องกัน
ที!เหมาะสม  การยุติและปฏเิสธการให้บริการที!เกี!ยวข้อง 

· การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติภายในสาํนักงานบัญชีที!ประสงค์ให้มีการปฏิบัติตามหลักการ
พื นฐานของจรรยาบรรณ 

· การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที!ช่วยให้สามารถระบุผลประโยชน์และความสมัพันธ์ระหว่าง
สาํนักงานบัญชี สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีและลูกค้า 

· การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการกาํกับดูแล และในกรณีที!จําเป็นรวมถึงการบริหาร
จัดการเกี!ยวกบักรณทีี!มีการพึ!งรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ!งเป็นพิเศษ 

· การใช้หุ้นส่วนและกลุ่มผู้ปฏบิัติงานอื!นของสาํนักงานเดียวกันที!มีสายการรายงานแยกจาก
กนัในการให้บริการที!ไม่เกี!ยวข้องกับงานให้บริการความเชื!อมั!น สาํหรับลูกค้าที!ให้บริการ
ความเชื!อมั!น 

· การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที! ห้ามบุคคลอื!นที! ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!
ให้บริการแก่ลูกค้า ชักจูงโน้มน้าวสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี!ยวกับผลลัพธ์ของงานที!
ให้บริการ 

· การปฏบิัติที!รวดเรว็ทนัเวลาในการติดต่อสื!อสารเกี!ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติรวมถึงการ
เปลี!ยนแปลงที! เกิดขึ น ไปยังหุ้นส่วนและเจ้าหน้าที!ที!ปฏิบัติงานวิชาชีพทั งหมดของ
สาํนักงานบัญชีตลอดจนการอบรมฝึกฝนเกี!ยวกบันโยบายและวิธปีฏบิัติดังกล่าว 



  ส่วนที! ๔/๑๙  
 

· การมอบหมายให้สมาชิกของผู้บริหารในระดับอาวุโสของสาํนักงานบัญชีรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการดาํเนินงานของสาํนักงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมคุณภาพอย่าง
เพียงพอ 

· การให้คําปรึกษาแก่หุ้นส่วน เจ้าหน้าที!ของสาํนักงานบัญชีที!ให้บริการความเชื!อมั!นแก่
ลูกค้าหรือหน่วยงานที!เกี!ยวข้องอื!น ๆ ที!มีประมวลจรรยาบรรณในเรื!องความเป็นอสิระ 

· การมีมาตรการทางด้านวินัยเพื!อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที!สอดคล้องกับนโยบายและวิธี
ปฏบิัติที!กาํหนดไว้ 

· การจัดพิมพ์นโยบายและวิธปีฏบัิติเพื!อส่งเสริมและให้อาํนาจบุคลากรในการติดต่อสื!อสาร
กับบุคลากรระดับอาวุโสของสาํนักงานบัญชีในประเด็นที!เกี!ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
หลักการพื นฐานของจรรยาบรรณของบุคลากรต่าง ๆ ดังกล่าว 

๒๐๐.๑๓ ตัวอย่างของมาตรการป้องกันที!จัดให้มีขึ นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานเพื!อใช้สาํหรับแต่ละงาน 

ประกอบด้วย  

· การกาํหนดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื!นในสาํนักงานที!ไม่เกี!ยวข้องกับงานบริการที!
ไม่ได้ให้ความเชื!อมั!น ทาํหน้าที!ในการสอบทานงานบริการที!ไม่ได้ให้บริการความเชื!อมั!น 
หรือทาํหน้าที!ให้คาํปรึกษาการปฏบิัติงานตามความจาํเป็น 

· การกาํหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที!ให้บริการความ
เชื!อมั!นสอบทานการปฏิบัติด้านการให้ความเชื!อมั!น หรือทาํหน้าที!ให้คาํปรึกษาตามความ
จาํเป็น 

· การขอคําปรึกษาด้านจรรยาบรรณจากบ ุคคลที !สามที !ม ีความเ ป็นอ ิสระ  เช ่น 
คณะกรรมการภายนอกองค์กรที!มีความเป็นอิสระ องค์กรวิชาชีพ หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีรายอื!น  

· การหารือประเดน็ที!เกี!ยวข้องกับเรื!องจรรยาบรรณกับบุคคลที!ทาํหน้าที!ดูแลเรื!องธรรมาภิ
บาลของลูกค้าที!ตนให้บริการวิชาชีพ 

· การเปิดเผยข้อมูลเกี!ยวกบัลักษณะงานที!ตนให้บริการวิชาชีพและขอบเขตการคิดค่าบริการ
วิชาชีพต่อบุคคลที!ทาํหน้าที!ควบคุมดูแลเรื!องธรรมาภิบาลของลูกค้าที!รับบริการวิชาชีพ 

· การมอบหมายงานของงานบริการวิชาชีพบางส่วนให้สาํนักงานบัญชีอื!นเป็นผู้ปฏิบัติ หรือ
ปฏบิัติซํ ากบังานที!ตนเองได้ปฏบิัติ 

· การผลัดเปลี!ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที!อาวุโสของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานผู้ให้บริการความเชื!อมั!น 

๒๐๐.๑๔ ขึ นอยู่กับลักษณะของงานที!ให้บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ อาจจะนาํมาตรการ
ป้องกันที!ลูกค้าได้จัดวางขึ นในองค์กรของลูกค้าเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ แต่ไม่ควรอาศัยมาตรการ
ป้องกนัที!ลูกค้าจัดให้มีขึ นเพียงลาํพัง ในการลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้  

๒๐๐.๑๕ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัที!เกดิจากลูกค้าเป็นผู้จัดวางระบบและวิธกีารเพื!อใช้ในองค์กร ประกอบด้วย 

· การจัดให้บุคคลอื!นนอกเหนือจากฝ่ายบริหารของลูกค้าเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
การว่าจ้างสาํนักงานบัญชีให้บริการทางวิชาชีพ 



  ส่วนที! ๔/๒๐  
 

· การตัดสินใจทางด้านบริหารของลูกค้า กระทําโดยลูกจ้างที!มีความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ ์และอาวุโสที!เหมาะสม 

· การจัดวาง วิธีปฏิบัติภายในองค์กรของลูกค้าที!มั!นใจได้ในการพิจารณาทางเลือกอย่าง
เที!ยงธรรมเกี!ยวกบัการว่าจ้างงานบริการที!ไม่ได้ให้ความเชื!อมั!น 

· การจัดวางโครงสร้างของระบบธรรมาภิบาลของลูกค้าที!สามารถควบคุม ดูแล และติดต่อ
งานบริการจากสาํนักงานบัญชี 
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หมวด ๒๑๐  

การแต่งตั"งผูใ้หบ้ริการวิชาชีพ 

การตอบรบัลูกคา้ 

๒๑๐.๑ ก่อนการตอบรับในการติดต่อหรือมีความสมัพันธก์บัลูกค้ารายใหม่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทาง
วิชาชีพควรตัดสินใจว่าการตอบรับดังกล่าวทาํให้มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐาน
ของจรรยาบรรณหรือไม่ ปัญหาและอุปสรรคที!อาจเกิดขึ นนั นมักจะมีผลกระทบหลักการพื นฐานในเรื!อง
ความซื!อสัตย์สุจริตหรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ตัวอย่าง เช่น ในประเด็นที!อาจมีการตั ง
คาํถามในเรื!องความเกี!ยวข้องระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกบัลูกค้า (เช่น ประเดน็การเป็นเจ้าของกิจการ  
การบริหารและกจิกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า  เป็นต้น) 

๒๑๐.๒ ในประเดน็ปัญหาที!เกี!ยวกับลูกค้าต่อไปนี ถ้าได้รับทราบถือว่าอาจทาํให้มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณได้ ตัวอย่าง เช่น ลูกค้าที!มีส่วนเกี!ยวข้องในกิจกรรมที!ผิดกฎหมาย 
(เช่น การฟอกเงิน) มีความไม่ซื!อสัตย์สุจริต หรือมีข้อสงสัยเกี!ยวกับการปฏิบัติที!ไม่ถูกต้องในเรื!องการ
รายงานทางการเงิน เป็นต้น 

๒๑๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพควรประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคและ
ประยุกต์ใช้มาตรการป้องกนัในกรณทีี!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที!สามารถยอมรับได้ 

 ตัวอย่างของมาตรการป้องกนั รวมถึง 

· จัดหาข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี!ยวกบัลูกค้า ผู้เป็นเจ้าของ ผู้จัดการ และบุคคลที!รับผิดชอบใน
เรื!องธรรมาภิบาลและกจิกรรมทางธุรกจิของลูกค้า 

· ดาํเนินการให้เกดิความมั!นใจว่า ลูกค้ามีภาระหน้าที!ที!จะต้องปรับปรุงในเรื!องการปฏบิัติเกี!ยวกับ 

ธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน 

๒๑๐.๔ ในกรณีที!พบว่าไม่สามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!
ให้บริการทางวิชาชีพควรปฏเิสธที!จะมีความสมัพันธก์บัลูกค้าดังกล่าว 

๒๑๐.๕ ในการตอบรับให้บริการแก่ลูกค้าที!ให้บริการอย่างต่อเนื!อง ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทาง
วิชาชีพควรมีการสอบทานอย่างสมํ!าเสมอในเรื!องการตัดสนิใจรับให้บริการดังกล่าว 

การรบัใหบ้ริการงานวิชาชีพ 

๒๑๐.๖ หลักการพื นฐานของจรรยาบรรณในเรื!องความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ 
กาํหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพมีภาระหน้าที!ที!จะต้องให้บริการเฉพาะงานที!ตนเอง
มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนั นก่อนจะตอบรับให้บริการอย่างใดอย่างหนึ!ง ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพจะต้องตัดสินใจว่าการตอบรับให้บริการดังกล่าวทาํให้มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณหรือไม่ ตัวอย่างเช่น พนักงานในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานไม่มีหรือไม่สามารถสรรหาความรู้ ความสามารถที!จําเป็นและเหมาะสม ในการปฏิบัติงานที!
ให้บริการ ในกรณีนี ถือว่าทาํให้มีปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ซึ!งมีผลกระทบต่อ
หลักการพื นฐานของจรรยาบรรณในเรื!องการใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความระมัดระวัง
รอบคอบ 
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๒๑๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ปฏิบัติงานเกี!ยวข้องกับสาธารณะควรประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและ
อุปสรรค และประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันในกรณีที!จําเป็น เพื!อขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที!สามารถ
ยอมรับได้   ตัวอย่างของมาตรการป้องกนั เช่น 

· การดาํเนินการให้มีความเข้าใจอย่างเหมาะสมเกี!ยวกบัลักษณะธุรกิจของลูกค้า ความซับซ้อนใน
การดําเนินงาน ความต้องการเฉพาะเรื!องใดเรื!องหนึ!งของงานให้บริการและวัตถุประสงค์ 
ลักษณะและขอบเขตงานที!ต้องปฏบิัติเพื!อให้บริการ 

· การดาํเนินการให้มีความรู้ เกี!ยวกบัอุตสาหกรรมและประเดน็ของเนื อหาหลักของงานให้บริการ 

· การดําเนินการให้มีประสบการณ์ในเรื!องกฎหมายและประมวลในเรื!องการรายงานที!มีความ
เกี!ยวข้อง 

· การมอบหมายพนักงานที!มีความรู้ความสามารถที!จาํเป็นต่อการปฏบิัติงานในจาํนวนที!เพียงพอ 

· อาศัยผู้เชี!ยวชาญในกรณทีี!มีความจาํเป็น 

· การกาํหนดกรอบเวลาที!มีความเป็นไปได้ในการปฏบิัติงานที!ให้บริการ 

· การดาํเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมคุณภาพและแนวปฏิบัติที!ออกแบบเพื!อให้
เกดิหลักประกนัที!สมเหตุสมผลว่า การรับงานให้บริการในเรื!องนั นได้กระทาํต่อเมื!อสามารถที!จะ
ปฏบัิติงานด้วยความรู้ความสามารถเท่านั น 

๒๑๐.๘ เมื!อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพมีความประสงค์จะอาศัยคําแนะนําหรืองานของ
ผู้เชี!ยวชาญ จะต้องมีการตัดสนิใจว่าการใช้วิธีการดังกล่าวมีหลักประกันเกี!ยวกับผลงานที!นาํมาใช้หรือไม่ 
ปัจจัยที!จาํเป็นต้องนาํมาพิจารณาเรื!องนี ประกอบด้วย ชื!อเสียง ความชํานาญ ทรัพยากรที!มีอยู่ มาตรฐาน
ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณที!ต้องประยุกต์ใช้ โดยข้อมูลที!เกี!ยวข้องกับปัจจัยดังกล่าวสามารถหาได้จาก 
การติดต่อกบัผู้เชี!ยวชาญดังกล่าวที!เคยมีมาก่อน หรือการขอคาํปรึกษาจากบุคคลอื!น 

การเปลี!ยนแปลงการแต่งตั"งผูใ้หบ้ริการวิชาชีพ 

๒๑๐.๙ เมื!อได้รับการร้องขอให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพแทนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!
ให้บริการทางวิชาชีพรายอื!น หรือในระหว่างพิจารณาเสนอตนเพื!อให้บริการทางวิชาชีพแก่ลูกค้า ซึ!งใน
ปัจจุบันมีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพรายอื!นเป็นผู้ให้บริการอยู่แล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพจะต้องตัดสนิใจว่ามีเหตุผลทางวิชาชีพหรือเหตุผลอื!นใดที!ทาํให้ไม่ควรตอบรับ
การให้บริการวิชาชีพ เช่น มีสถานการณ์ที!ทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐาน
ของจรรยาบรรณที!ไม่สามารถขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้โดยการประยุกต์ใช้มาตรการป้องกัน
หรือไม่ ตัวอย่าง เช่น ปัญหาและอุปสรรคที!อาจมีผลกระทบต่อการใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและ
ความระมัดระวังรอบคอบอาจเกิดขึ นในกรณีที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพมีการตอบรับ
งานก่อนรับรู้ความเป็นจริงที!มีอยู่ทั งหมด 

๒๑๐.๑๐ ในการประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกี!ยวข้องกับการเปลี!ยนแปลงผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ จําเป็นต้องพิจารณาถึงลักษณะงานบริการนั น ในกรณีดังกล่าวนี ทาํให้อาจ
จําเป็นต้องมีการติดต่อโดยตรงกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพในปัจจุบันของลูกค้า 
เพื!อให้ได้ข้อมูลที!เป็นจริง และสถานการณ์ที!เกี!ยวข้องกับการเสนอให้มีการเปลี!ยนแปลงผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ เพื! อตัดสินใจว่าการตอบรับให้บริการดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ 
ตัวอย่าง สถานการณ์ที!อาจทาํให้มีผลกระทบต่อการตัดสินตอบรับงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!
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ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เหตุผลที!แสดงเกี!ยวกับการเปลี!ยนแปลงอาจไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงทั งหมด
และมีความไม่สอดคล้องกบัข้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้า เป็นต้น 

๒๑๐.๑๑ การใช้มาตรการป้องกันในกรณีที!จาํเป็น เพื!อขจัดและลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 
ประกอบด้วยตัวอย่างดังต่อไปนี  

· ในการตอบคาํร้องขอให้เสนอตนเพื!อรับให้บริการ ควรที!จะระบุในข้อเสนอก่อนการตอบรับงาน
ว่า จะขอติดต่อกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้า เพื!อสอบถามว่ามีเหตุผลทาง
วิชาชีพหรือเหตุผลอื!นใดหรือไม่ที!ทาํให้ไม่ควรตอบรับการให้บริการ 

· สอบถามผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้า เกี!ยวกับข้อมูลความจริงและสถานการณ์
ใด ๆ ซึ!งตามความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!
กาํลังเสนอตนเพื!อพิจารณารับงาน พึงจะต้องตระหนักก่อนที!จะตัดสินใจว่าจะตอบรับงาน
หรือไม่ 

· จัดหาข้อมูลที!จาํเป็นจากแหล่งอื!น ๆ  
ในกรณทีี!ไม่สามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้จากการประยุกต์ใช้มาตรการป้องกัน
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพควรปฏิเสธที!จะให้บริการดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที!ได้รับ
ข้อมูลความเป็นจริงที!จาํเป็น จากวิธกีารอื!น ๆ จนเป็นที!พอใจ 

๒๑๐.๑๒ ในกรณีที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพได้รับการร้องขอจากลูกค้าให้ปฏิบัติงานในส่วนที!
เป็นการเสริมหรือเพิ!มเติมจากงานที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของลูกค้าดังกล่าวให้บริการ ในสถานการณ์
ดังกล่าวนี อาจทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที!มีผลกระทบต่อหลักการพื นฐานในเรื! องการใช้ความรู้
ความสามารถและความระมัดระวังรอบคอบได้ ตัวอย่าง เช่น ในกรณีที!มีการรับให้บริการโดยขาดข้อมูลที!
ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพควรประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหา
และอุปสรรคและประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันในกรณีที!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที!สามารถ
ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกัน เช่น การแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้าได้
ทราบถึงงานที!ตนได้รับเสนอ ซึ!งการปฏิบัติดังกล่าวจะทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้า
ดังกล่าวมีโอกาสให้ข้อมูลที!เกี!ยวข้อง ซึ!งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจาํเป็นต้องทราบเพื!อให้การปฏิบัติงานที!
ได้รับให้เสนอเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๒๑๐.๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้ามีความรับผิดชอบที!จะต้องรักษาความลับของลูกค้า อย่างไรกด็ี
การพิจารณาว่าจะได้รับอนุญาตหรือจาํเป็นต้องให้ข้อมูลเกี!ยวกบักจิการของลูกค้าแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี
ที!ได้รับเสนอให้เป็นผู้บริการทางวิชาชีพหรือไม่ ขึ นอยู่กบัลักษณะของงานให้บริการและข้อพิจารณาอื!นดังนี  

ก. ได้รับอนุญาตจากลูกค้าในเรื!องดังกล่าวหรือไม่ 

ข. มีกฎหมายหรือประมวลจรรยาบรรณที!เกี!ยวข้องกับการติดต่อและเปิดเผยให้ทาํได้ ซึ!งอาจมี
ความแตกต่างกนัไปตามขอบเขตอาํนาจของศาลและกฎหมาย 

  สาํหรับสถานการณใ์ดบ้างที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจาํเป็นหรืออาจจาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที!เป็นความลับ  
หรือการเปิดเผยจะถือว่าเหมาะสมหรือไม่ ได้อธบิายไว้ในหมวด ๑๔๐ ของ ส่วน ก. ของประมวลจรรยาบรรณนี แล้ว 

๒๑๐.๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพมีความจาํเป็นต้องได้รับอนุญาตจากลูกค้า ซึ!งนิยมทาํเป็นลาย
ลักษณอ์กัษร ก่อนการติดต่อกบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้า เมื!อได้รับอนุญาตจากลูกค้าแล้ว 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื!นที!เกี!ยวข้องกับการ



  ส่วนที! ๔/๒๔  
 

ร้องขอข้อมูล  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลด้วยความซื!อสัตย์สุจริต ไม่
คลุมเครือ อย่างไรกด็ีในกรณีที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริการวิชาชีพไม่สามารถ
ติดต่อกบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพในปัจจุบันของลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ได้รับ
เสนอให้เป็นผู้บริการวิชาชีพจะต้องดําเนินตามขั นตอนอย่างมีเหตุผล เพื!อทาํให้ตนได้รับข้อมูลเกี!ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคที!มีความเป็นไปได้ด้วยวิธีการอื!นๆ เช่น การสอบถามจากบุคคลที!สาม หรือทาํการ
สบืสวนข้อมูลภูมิหลังของผู้บริหารระดับสงูของกิจการ หรือสอบถามจากบุคคลที!ทาํหน้าที!ในเรื!องธรรมาภิ
บาลของลูกค้า เป็นต้น            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

          



  ส่วนที! ๔/๒๕  
 

                                                                                                                                                                              
หมวด  ๒๒๐  

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

๒๒๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพควรดําเนินตามขั นตอนอย่างมีเหตุผลในการระบุถึง
สถานการณ์ที!ทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื!องจากสถานการณ์ดังกล่าวทาํให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณในประเด็นต่าง ๆ ได้  เช่น ปัญหาและ
อุปสรรคที!มีผลกระทบต่อหลักการพื นฐานในเรื!องความเที!ยงธรรมเกิดขึ นในกรณีที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที!ให้บริการทางวิชาชีพมีการแข่งขันโดยตรงกบัลูกค้าของตนเอง หรือมีการทาํกิจการร่วมค้าหรือกระทาํการ
ที!มีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการร่วมค้ากับบุคคลที!เป็นคู่แข่งรายสาํคัญของลูกค้า ปัญหาและอุปสรรคที!มี
ผลกระทบต่อหลักการพื นฐานในเรื!องความเที!ยงธรรมและการรักษาความลับอาจเกิดขึ นเมื!อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพให้บริการแก่ลูกค้าโดยลูกค้าแต่ละรายมีผลประโยชน์ที!ขัดแย้งกัน หรือ
ลูกค้าที!ให้บริการนั นต่างมีความขัดแย้งซึ!งกนัและกนัในเรื!องหรือรายการอย่างใดอย่างหนึ!งที!เป็นปัญหา 

๒๒๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกิด
จากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันในกรณีที!จําเป็น เพื!อขจัดหรือลด
ปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพจะต้อง
ประเมินถึงความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ในทางธุรกิจหรือความสมัพันธ์
กบัลูกค้าและบุคคลที!สาม ก่อนตอบรับการให้บริการวิชาชีพ หรือคงไว้ซึ!งความสมัพันธ์ที!ต่อเนื!องกับลูกค้า 
หรือมีความสมัพันธก์บัลูกค้าเฉพาะงานใดงานหนึ!ง 

๒๒๐.๓ ในการประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันเมื!อมีปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
จาํเป็นต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ที!ทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มาตรการป้องกันดังกล่าว
ประกอบด้วย 

ก.   การแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลประโยชน์ในทางธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสาํนักงานบัญชีที!อาจ
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า และขอความยินยอมจากลูกค้าในการดาํเนินธุรกิจ
และกจิกรรมดังกล่าว 

ข.   การแจ้งให้บุคคลทุกฝ่ายที! เกี!ยวข้องที! ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพพึงทราบ
เกี!ยวกับการให้บริการทางวิชาชีพแก่ลูกค้าจํานวนสองรายหรือมากกว่าสองรายขึ นไปเฉพาะที!
เกี!ยวข้องกบัเนื อหาของงาน ซึ!งมีผลประโยชน์ที!มีความขัดแย้งกัน รวมถึงการขอความยินยอมจาก
ลูกค้าในการให้บริการดังกล่าว 

ค.   การแจ้งให้ลูกค้าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพได้ทราบว่าตนไม่ได้ให้บริการ
ต่อลูกค้ารายใดรายหนึ!งเป็นกรณีพิเศษในบริการวิชาชีพที!ตนเองเสนอ (เช่น การให้บริการโดย
เน้นในบางกลุ่มของตลาดสินค้าหรือบริการมากเป็นพิเศษในเรื!องใดเรื!องหนึ!ง) รวมถึงการขอ
ความยินยอมจากลูกค้าในการให้บริการดังกล่าว 

๒๒๐.๔ มาตรการป้องกันนอกจากที!กล่าวมาแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพควรตัดสินใจว่า
จาํเป็นต้องประยุกต์ใช้มาตรการป้องกนัอื!น อย่างใดอย่างหนึ!งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี  

ก. การแยกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานที!ให้บริการลูกค้าแต่ละรายออกจากกนั 

ข. การกาํหนดวิธปีฏบัิติเพื!อป้องกนัการเข้าถึงข้อมูล (ตัวอย่างเช่น การแยกสถานที!ทาํงานของกลุ่ม 



  ส่วนที! ๔/๒๖  
 

 ผู้ปฏบัิติงาน  การปฏบัิติในการรักษาความลับและการเกบ็แฟ้มข้อมูลของลูกค้า) 

ค. การจัดทาํแนวปฏบิัติที!ชัดเจนสาํหรับกลุ่มผู้ปฏบิัติงานในประเดน็เกี!ยวกบัความปลอดภัยของข้อมูล 

และการรักษาความลับ 

ง. การให้พนักงานและผู้เป็นหุ้นส่วนของสาํนักงานบัญชีลงนามทาํสญัญาในเรื!องการรักษาความลับ 

จ. การสอบทานการประยุกต์ใช้มาตรการป้องกนัอย่างสมํ!าเสมอ โดยบุคลากรที!มีอาวุโสในสาํนักงานที! 
 ไม่มีส่วนร่วมกบัการให้บริการลูกค้าที!เกี!ยวข้อง 

๒๒๐.๕ เมื!อมีปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ!งมีผลกระทบต่อหลักการพื นฐานใน
เรื!องความเที!ยงธรรม การรักษาความลับหรือพฤติกรรมทางวิชาชีพ โดยปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวไม่
สามารถขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้แม้ว่าจะได้ประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันแล้วก็ตาม ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพไม่ควรรับงานให้บริการ หรือควรถอนตัวจากงานให้บริการงาน
ใดงานหนึ!งนั นหรือรวมถึงงานอื!น ๆ ที!เกี!ยวข้อง  

๒๒๐.๖ ในกรณีที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพได้ขอความยินยอมจากลูกค้าในการทาํหน้าที!แทน
บุคคลอื!น (ซึ!งอาจเป็นลูกค้าอยู่แล้วหรือยังไม่ได้เป็นลูกค้า) ซึ!งเนื อหาของงานอาจมีผลต่อความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และได้รับการปฏเิสธในการให้ความยินยอมจากลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทาง
วิชาชีพควรยุติการปฏิบัติหน้าที!ให้ลูกค้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ!งในเรื!องที!ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นั น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๒๗  
 

หมวด  ๒๓๐  

การใหค้วามเห็นที!สองในทางวิชาชีพ 

๒๓๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพอาจอยู่ในสถานการณท์ี!ได้รับการร้องขอจากบริษัทหรือกจิการ
หรือตัวแทนของบริษัทหรือกิจการซึ!งไม่ได้เป็นลูกค้าของตนในขณะนั น ให้แสดงความเห็นที!สองเกี!ยวกับ
การประยุกต์ใช้ด้านการบัญชี การสอบบัญชี การรายงานหรือมาตรฐานหรือหลักการอื!นภายใต้สถานการณ์
หรือรายการอย่างใดอย่างหนึ!ง การให้ความเห็นที!สองดังกล่าวทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณในเรื!องการใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวัง
รอบคอบ ในกรณทีี!การให้ความเหน็ที!สองไม่ได้กระทาํบนพื นฐานความจริงชุดเดียวกับที!ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีในปัจจุบันของลูกค้ามีอยู่ในขณะนั น หรือในกรณทีี!การให้ความเหน็ที!สองอาศัยพื นฐานของข้อเทจ็จริง
ที!ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ นและความมีนัยสาํคัญจากการให้ความเห็นที!สองขึ นอยู่
กบัสถานการณใ์นขณะที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพได้รับการร้องขอและข้อมูลความจริง
ที!มีอยู่ทั งหมด รวมถึงข้อสมมุติฐานที!เกี!ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!
ให้บริการทางวิชาชีพ 

๒๓๐.๒ เมื!อได้รับการร้องขอให้แสดงความเห็นที!สอง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพควรประเมิน
ความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!อาจเกิดขึ น และถ้าจาํเป็นควรประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันใน
การขจัดหรือลดความสาระสาํคัญให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกันรวมถึง การขอ
อนุญาตจากลูกค้าในการติดต่อผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของลูกค้า การอธิบายถึงข้อจาํกัดในการ
ติดต่อกบัลูกค้าที!มีผลต่อการให้ความเห็น และการให้สาํเนาความเห็นของตนไปยังผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในปัจจุบันของลูกค้า 

๒๓๐.๓ ในกรณีที!บริษัทหรือกิจการที! ร้องขอการแสดงความเห็นที!สองไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!
ให้บริการทางวิชาชีพติดต่อกับผู้ให้บริการวิชาชีพในปัจจุบันของลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการ
ทางวิชาชีพต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ทั งหมดที!อยู่ว่ามีความสมควรที!จะแสดงความเห็นที!สอง
ตามที!ได้รับร้องการร้องขอหรือไม่ 
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หมวด  ๒๔๐  

ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื!น 

๒๔๐.๑ ในการเจรจาเพื!อให้บริการสอบบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพอาจเสนอค่าธรรมเนียม
ตามที!ตนพิจารณาว่ามีความเหมาะสม อย่างไรก็ดีการเสนอค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!
ให้บริการทางวิชาชีพที!ตํ!ากว่าค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพรายอื!นนั นไม่
ถือว่าขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ แต่ในกรณีดังกล่าวนี อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม
หลักการพื นฐานของจรรยาบรรณได้ ตัวอย่าง เช่น อาจทาํให้มีปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วน
ตน ซึ!งมีผลต่อหลักการพื นฐานในเรื!องการใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีและความระมัดระวัง
รอบคอบได้ โดยเฉพาะในกรณีที!ค่าธรรมเนียมที!เสนอไปนั นมีจาํนวนที!ตํ!ามากจนยากที!จะปฏิบัติทางวิชาชีพให้
เป็นไปตามเทคนิคและมาตรฐานทางวิชาชีพที!ต้องนาํมาประยุกต์ใช้จากจาํนวนค่าธรรมเนียมที!ได้เสนอนั น 

๒๔๐.๒  การเกิดปัญหาและอุปสรรคแลความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระดับ
ของค่าธรรมเนียมที!ได้เสนอ และการให้บริการที!เกี!ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที!ได้เสนอ ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพต้องประเมินถึงความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที!อาจเกิดขึ น  
และประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันในกรณีพิจารณาเห็นว่ามีความจาํเป็น เพื! อจะได้ขจัดหรือลดปัญหาและ
อุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ต่อไปนี เป็นตัวอย่างของมาตรการป้องกนั ซึ!งประกอบด้วย 

· การให้ลูกค้าได้ตระหนักถึงเงื!อนไขของงานบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ!งหลักเกณฑ์ที!ใช้ในการ
เสนอค่าธรรมเนียม และบริการที!ครอบคลุมจากค่าธรรมเนียมที!ได้เสนอ 

· การมอบหมายให้บุคลากรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพที!มีคุณสมบัติ
เพียงพอและมีเวลาในการปฏบัิติงานอย่างเหมาะสม 

๒๔๐.๓  การเสนอค่าธรรมเนียมวิชาชีพในลักษณะที!ค่าธรรมเนียมดังกล่าวขึ นอยู่กับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ!ง สาํหรับงาน
บริการที!ไม่ได้ให้ความเชื!อมั!น ในปัจจุบันได้มีการนาํมาใช้อย่างแพร่หลาย อย่างไรกด็ี วิธีการดังกล่าวในบาง
สถานการณ์อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณได้ เนื!องจาก
ทาํให้มีปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตน ที!มีผลกระทบต่อหลักการพื นฐานในเรื!องความเที!ยง
ธรรม โดยที!มาและความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึ นอยู่กบัปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย 

· ลักษณะของงานให้บริการ 

· ช่วงของค่าธรรมเนียมที!มีความเป็นไปได้ 

· หลักเกณฑท์ี!ใช้ในการพิจารณาค่าธรรมเนียม 

· การสอบทานในผลลัพธห์รือผลของรายการโดยบุคคลที!สามที!มีความเป็นอสิระมีหรือไม่ 

๒๔๐.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพควรประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ที!เกิดจากค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื!นในการให้บริการวิชาชีพและในกรณีที!จําเป็นประยุกต์ใช้
มาตรการป้องกันในการขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของ
มาตรการป้องกนัรวมถึงวิธกีารดังนี  

· การจัดทําข้อตกลงที! เป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกค้าเกี!ยวกับหลักเกณฑ์ที! ใช้ในการคิด
ค่าตอบแทนในการให้บริการ เป็นการล่วงหน้า 



  ส่วนที! ๔/๒๙  
 

· การเปิดเผยให้ผู้ที!ใช้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพเกี!ยวกับงานที!
ได้ปฏบิัติและหลักเกณฑท์ี!ใช้ในการคิดค่าตอบแทนการให้บริการ 

· การกาํหนดนโยบายและวิธปีฏบิัติเกี!ยวกบัการควบคุมคุณภาพงานให้บริการ 

· การจัดให้มีการสอบทานการปฏบิัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพโดย
บุคคลที!สามที!มีความเป็นอสิระ 

๒๔๐.๕ ในบางสถานการณผู้์ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพอาจได้รับค่าตอบแทนจากการอ้างอิงหรือ
ค่านายหน้าที!เกี!ยวข้องจากลูกค้า เช่น ในกรณีที! ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพไม่ได้
ให้บริการบางประเภทและจากการให้คาํแนะนาํต่อลูกค้าปัจจุบันของตน เกี!ยวกับการให้บริการเฉพาะเรื!อง
โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพหรือผู้เชี!ยวชาญรายอื!น ทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!
ให้บริการทางวิชาชีพได้ค่าธรรมเนียมเนื!องจากการให้คาํแนะนาํดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการ
ทางวิชาชีพอาจได้รับค่านายหน้าจากบุคคลที!สาม (ตัวอย่าง เช่น ผู้ขายอุปกรณ์ซอฟต์แวร์) ที!มีผลสบืเนื!อง
จากขายสนิค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพ การรับค่าตอบแทน
จากการอ้างอิงหรือค่านายหน้าดังกล่าวทาํให้มีปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ซึ!งมี
ผลกระทบต่อหลักการพื นฐานในเรื! องความเที!ยงธรรม ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพและความ
ระมัดระวังรอบคอบได้ 

๒๔๐.๖ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพอาจมีการจ่ายค่าตอบแทนจากการอ้างองิแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพรายอื!น ที!ทาํให้มีลูกค้ามาใช้บริการของตนในขณะที!ลูกค้าดังกล่าวยังคงเป็น
ลูกค้าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพรายอื!นต่อไปแต่มีความต้องการใช้บริการที!ต้อง
อาศัยความเชี!ยวชาญพิเศษซึ!งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพรายอื!นนั นไม่ได้ให้บริการ การ
จ่ายค่าตอบแทนจากการได้รับคาํอ้างอิงทาํให้มีปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนซึ!งมี
ผลกระทบต่อหลักการพื นฐานในเรื! องความเที!ยงธรรม ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพและความ
ระมัดระวังรอบคอบได้ 

๒๔๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกิด
จากการรับและจ่ายค่าตอบแทนจากการอ้างอิง การประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันในกรณีที!จาํเป็นเพื!อขจัด
และลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ มาตรการป้องกนัรวมถึงวิธต่ีอไปนี  

· การเปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ที!ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื!น
จากการให้คาํอ้างองิเกี!ยวกบังานที!ตนได้รับ 

· การเปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงการรับค่าตอบแทนจากการให้คาํอ้างอิงลูกค้าต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพรายอื!น 

· การจัดทาํข้อตกลงเป็นการล่วงหน้ากับลูกค้าเกี!ยวกับการรับค่านายหน้าที!เกี!ยวข้องกับการ
ขายสนิค้าหรือบริการโดยบุคคลที!สามให้แก่ลูกค้าดังกล่าว 

๒๔๐.๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพอาจมีการซื อสาํนักงานบัญชีทั งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยมี
ข้อตกลงการชําระเงินให้แต่ละบุคคลที!เคยเป็นเจ้าของสาํนักงานหรือทายาทหรือกองมรดก ของบุคคล
ดังกล่าว การชาํระเงินดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการจ่ายค่านายหน้าหรือค่าแนะนาํอ้างอิงตามความหมายในย่อ
หน้า ๒๔๐.๕ – ๒๔๐.๗ 

 



  ส่วนที! ๔/๓๐  
 

หมวด  ๒๕๐  

การนาํการตลาดมาใชใ้นการใหบ้ริการวิชาชีพ 

๒๕๐.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณอาจเกิดขึ นได้ เมื!อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพเสนอให้บริการวิชาชีพบัญชีแก่ลูกค้ารายใหม่ด้วยการโฆษณา หรือ
วิธีการอื!นทางการตลาด ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ นเกิดจากการมีผลประโยชน์ส่วนตนและทาํให้มี
ผลกระทบต่อหลักการพื นฐานในเรื!องพฤติกรรมทางวิชาชีพ ซึ!งมักจะเกิดขึ นเมื!อมีการนาํการตลาดมาใช้
เกี!ยวกับการให้บริการและ ผลสาํเรจ็ของงานบริการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพใน
ลักษณะที!ทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพไม่สามารถปฏิบัติตนตามหลักการพื นฐานใน
เรื!องพฤติกรรมทางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

๒๕๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพไม่ควรทาํให้วิชาชีพบัญชีเสื!อมเสยีชื!อเสยีงอันเป็นผลมาจาก
การนาํการตลาดมาใช้ในการให้บริการวิชาชีพ โดยจะต้องมีความซื!อสตัย์ จริงใจ และไม่ปฏบัิติในสิ!งต่อไปนี  

  ก) การแอบอ้างให้ข้อมูลเกี!ยวกับบริการที!ตนเสนอ คุณสมบัติของตน และประสบการณ์ของตนที!
เกนิความเป็นจริง 

  ข) การอ้างองิหรือเปรียบเทยีบงานบริการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพรายอื!น
ในลักษณะดูหมิ!นเหยียดหยามหรือไม่มีหลักฐานสนับสนุน 

 ในกรณทีี!มีข้อสงสยัว่าการนาํเสนอด้วยการโฆษณา และวิธทีางการตลาดของตนมีความเหมาะสม 

หรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพที!ให้บริการทางวิชาชีพสอบบัญชีควรพิจารณาขอคาํปรึกษาในเรื!องดังกล่าวจากองค์กรวิชาชีพที! 
ตนเองเกี!ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๓๑  
 

หมวด  ๒๖๐  

ของขวญัและของกํานลั 

๒๖๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพหรือผู้ที!เป็นสมาชิกในครอบครัว หรือสมาชิกครอบครัวที!
ใกล้ชิดของตนอาจได้รับของขวัญหรือสิ!งตอบแทนจากลูกค้าของตน การรับสิ!งของดังกล่าวอาจทาํให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏบัิติตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณได้ ตัวอย่างเช่น ทาํให้มีปัญหาและ
อุปสรรคที!เกดิผลประโยชน์ส่วนตนและที!เกดิจากความสนิทสนมคุ้นเคย ซึ!งมีผลกระทบต่อหลักการพื นฐาน
ในเรื!องความเที!ยงธรรม หรือทาํให้มีปัญหาและอุปสรรคเกิดจากการถูกข่มขู่คุกคามและทาํให้เกิดผล
กระทบต่อหลักการพื นฐานในเรื!องความเที!ยงธรรมเมื!อมีความเป็นไปได้ที!การรับของขวัญดังกล่าวจะถูก
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

๒๖๐.๒ ที!มาและความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐานจรรยาบรรณขึ นอยู่กับ
ลักษณะ มูลค่า และความตั งใจในการให้ของขวัญและของกาํนัล ในกรณีที!ของขวัญและของกาํนัลที!มอบให้
นั นสาํหรับบุคคลที!สามที!มีเหตุผลและเป็นผู้ที!รับรู้ ข้อมูล พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื!องเลก็น้อยและไม่มีผล
สืบเนื!อง กถื็อได้ว่าการรับของขวัญและของกาํนัลนั นเป็นเรื!องปกติทางธุรกิจ ปราศจากการโน้มน้าวการ
ตัดสนิใจหรือเพื!อรับรู้ข้อมูลบางประการจากผู้ให้ เมื!อเป็นเช่นนี สามารถสรุปได้ว่าปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏบิัติตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณอยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

๒๖๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพควรประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณ และประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันในกรณีที!จาํเป็นเพื!อขจัด
และลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ในกรณีที!พบว่าไม่สามารถขจัดหรือปัญหาและ
อุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ จากการประยุกต์ใช้มาตรการป้องกัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!
ให้บริการทางวิชาชีพไม่ควรรับของขวัญและของกาํนัลดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๓๒  
 

หมวด  ๒๗๐  

การดูแลรกัษาทรพัยสิ์นของลูกคา้ 

๒๗๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพไม่ควรทาํหน้าที!เป็นผู้ดูแลรักษาเงินและทรัพย์สินอื!นของ
ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที!มีกฎหมายอนุญาตให้กระทาํได้ แต่กจ็ะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
หน้าที!เพิ!มเติมอื!นตามที!กฎหมายกาํหนด 

๒๗๐.๒ การถือครองทรัพย์สินของลูกค้าทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทาง
วิชาชีพในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐานจรรยาบรรณได้ ตัวอย่างเช่น ทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคจาก
ผลประโยชน์ส่วนตน ซึ!งก่อให้เกิดผลกระทบต่อหลักการพื นฐานในเรื!องพฤติกรรมทางวิชาชีพและความ
เที!ยงธรรม เป็นต้น ดังนั น เมื!อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพทาํหน้าที!เป็นผู้ดูแลรักษา
ทรัพย์สนิอื!นของลูกค้า ควรปฏบัิติดังนี  

  ก. แยกทรัพย์สนิที!ตนดูแลรักษาออกจากทรัพย์สนิของตนเองหรือของสาํนักงานบัญชี 

  ข. การนาํทรัพย์สนิที!ดูแลรักษาไปใช้ ให้กระทาํได้ตามวัตถุประสงค์ที!กาํหนดไว้เท่านั น 

 ค. ตลอดเวลาที!ทาํหน้าที!จะต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน รายได้ เงินปันผลและกาํไรที!เกิดจาก
ทรัพย์สนิ ตลอดจนบุคคลที!มีกรรมสทิธิ#ในทรัพย์สนินั น 

 ง. ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที!เกี!ยวข้องกบัการถือครองและความรับผิดชอบในทรัพย์สนินั น 

๒๗๐.๓ ในกรณีที!มีส่วนของงานให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพได้รวมถึงเรื!องที!
เกี!ยวข้องกบัการถือครองทรัพย์สนิของลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพจะต้องสอบถาม
ให้เหมาะสมเกี!ยวกบัแหล่งที!มาของทรัพย์สนิและพิจารณาถึงภาระผูกพันทางกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ 
ถ้าทรัพย์สินนั นได้มาจากกิจกรรมที!ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน กจ็ะทาํให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติตามหลักการพื นฐานจรรยาบรรณได้   ในกรณีดังกล่าวนี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทาง
วิชาชีพอาจพิจารณาขอคาํปรึกษาทางกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๓๓  
 

หมวด  ๒๘๐  

ความเที!ยงธรรมสําหรบับริการทุกประเภท 

๒๘๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพควรตัดสนิใจในระหว่างการให้บริการทางวิชาชีพว่ามีปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาชีพในเรื!องความเที!ยงธรรม อัน
เป็นผลมาจากการมีผลประโยชน์หรือมีความสัมพันธ์กับลูกค้า กรรมการ เจ้าหน้าที!หรือลูกจ้างของลูกค้า
หรือไม่ ตัวอย่าง เช่น ความสนิทสนมคุ้นเคยซึ! งเป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือ 
ความสัมพันธ์ที!ใกล้ชิดในทางส่วนตัวหรือทางธุรกิจ ทาํให้มีผลกระทบต่อหลักการพื นฐานในเรื!องความ
เที!ยงธรรมได้ 

๒๘๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพที!ให้บริการความเชื!อมั!น ควรมีความเป็นอิสระจากลูกค้าที!
ให้บริการความเชื!อมั!น ซึ!งรวมถึงความเป็นอิสระทางด้านจิตใจและในเชิงประจักษ์ เพื!อผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพจะสามารถให้ข้อสรุป และแสดงให้ผู้อื!นเห็นว่าตนให้ข้อสรุปต่างๆ โดย
ปราศจากความลาํเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื!น สาํหรับแนวทาง
ปฏิบัติในเรื!องความเป็นอิสระเมื!อให้บริการให้ความเชื!อมั!นได้อธิบายไว้ในหมวด ๒๙๐ และ ๒๙๑ ของ
ประมวลจรรยาบรรณนี  

๒๘๐.๓ การเกดิปัญหาและอุปสรรคในการปฏบัิติตามหลักการพื นฐานเรื!องความเที!ยงธรรมในการให้บริการวิชาชีพ
บัญชีขึ นอยู่กับสถานการณ์ของงานให้บริการและลักษณะของงานที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทาง
วิชาชีพให้บริการ 

๒๘๐.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคและ
ประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันในกรณีจาํเป็น เพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับ
ได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนั เช่น 

· การถอนตัวจากกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที!ให้บริการ 

· การให้คาํปรึกษาเกี!ยวกบัวิธกีารที!เหมาะสม 

· การยกเลิกความสมัพันธด้์านการเงินและธุรกจิที!ทาํให้เกดิปัญหาและอุปสรรค 

· การหารือประเดน็ปัญหากบัผู้บริหารในระดับที!สงูกว่าตนในสาํนักงานบัญชีที!ตนสงักดั 

· การหารือประเดน็ปัญหากบัผู้มีหน้าที!เกี!ยวข้องกบัเรื!องธรรมาภิบาลของลูกค้า 

 ถ้ามาตรการป้องกนัข้างต้นไม่สามารถขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ผู้ 

ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพควรปฏเิสธและยุติการให้บริการดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๓๔  
 

หมวด  ๒๙๐   

ความเป็นอิสระสําหรบังานสอบบญัชีและงานสอบทานงบการเงิน 

๒๙๐.๑  เนื อหาในหมวดนี กล่าวถึงข้อกาํหนดด้านความเป็นอิสระสาํหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทานงบการเงิน 
ซึ!งเป็นงานให้ความเชื!อมั!นที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพจะแสดงข้อสรุปต่องบการเงิน 
งานดังกล่าวประกอบด้วย งานสอบบัญชีและงานสอบทานงบการเงินเพื!อรายงานต่องบการเงินที!สมบูรณ์ชุด
หนึ!งและงบการเงินงบใดงบหนึ!ง ข้อกําหนดด้านความเป็นอิสระสําหรับงานให้ความเชื!อมั!นซึ!งไม่ใช่
งานสอบบัญชีหรืองานสอบทานงบการเงินได้กล่าวไว้หมวด ๒๙๑ 

๒๙๐.๒ ในบางสถานการณ์ที!เกี!ยวข้องกับงานสอบบัญชีซึ!งรายงานการสอบบัญชีมีข้อจํากัดในการนําไปใช้และ
เผยแพร่ รวมถึงกรณีซึ!งเป็นไปตามเงื!อนไขที!กําหนด ข้อกําหนดด้านความเป็นอิสระในหมวดนี อาจ
เปลี!ยนแปลงไปตามที!กาํหนดในย่อหน้าที! ๒๙๐.๕๐๐ ถึง ๒๙๐.๕๑๔ การเปลี!ยนแปลงในข้อกําหนด
ดังกล่าวไม่ให้นาํไปใช้ในกรณีของการสอบบัญชีของงบการเงินซึ!งเป็นไปตามประมวลของกฎหมายหรือ
ข้อบังคับ 

๒๙๐.๓  ในหมวดนี ได้ให้ความหมายของคาํต่อไปนี คือ 

(ก) “การสอบบัญชี” “กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี” “งานสอบบัญชี” “ลูกค้างานสอบบัญชี” และ 
“รายงานการสอบบัญชี” รวมถึง “งานสอบทาน” “กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบทาน” “งานสอบทานงบ
การเงิน” “ลูกค้างานสอบทาน”  และ “รายงานการสอบทาน” และ 

(ข)   “สาํนักงาน” รวมถึง “สาํนักงานเครือข่าย” เว้นแต่จะกาํหนดไว้เป็นอย่างอื!น 

แนวทางของกรอบแนวคิดในเรื!องความเป็นอิสระ 

๒๙๐.๔ ในกรณขีองงานสอบบัญชีซึ!งเกี!ยวข้องกบัผลประโยชน์ของสาธารณะ สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี 
สาํนักงานและสํานักงานเครือข่ายต้องดํารงความเป็นอิสระจากลูกค้างานสอบบัญชีภายใต้ประมวล
จรรยาบรรณนี  

๒๙๐.๕ วัตถุประสงค์ของหมวดนี คือ เพื!อเป็นแนวทางสาํหรับสาํนักงานและสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
ในการถือปฏบิัติตามแนวทางของกรอบแนวคิดตามที!จะอธบิายต่อไปเพื!อให้บรรลุผลและคงไว้ซึ!งความเป็น
อสิระ 

๒๙๐.๖  ความเป็นอสิระ ประกอบด้วย    

(ก) ความเป็นอสิระด้านจิตใจ (Independence of mind)   

ภาวะทางจิตใจซึ!งกล้าที!จะแสดงความเหน็ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อทิธพิลใดๆ ซึ!งมีผลกระทบต่อการใช้
วิจารณญาณเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ความเป็นอสิระด้านจิตใจนี จะส่งผลให้บุคคลใดๆ สามารถ
ปฏบัิติงานได้ด้วยความซื!อสตัย์สจุริต ความเที!ยงธรรมและสามารถใช้ความสงสยัเยี!ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพได้  

(ข)   ความเป็นอสิระอนัเป็นที!ประจักษ์ (Independence of Appearance) 

การหลีกเลี!ยงข้อเทจ็จริงและการตกอยู่ในสถานการณต่์างๆ ที!มีนัยสาํคัญซึ!งอาจทาํให้บุคคลที!สาม
ซึ!งได้ใช้วิจารณญาณเยี!ยงวิญ$ูชนและได้รับทราบข้อเทจ็จริงต่างๆ และสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว
อาจเชื!อได้ว่า สาํนักงานหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีขาดความซื!อสตัย์สจุริต ความ
เที!ยงธรรมหรือขาดการใช้วิจารณญาณเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  



  ส่วนที! ๔/๓๕  
 

๒๙๐.๗  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องนาํแนวทางของกรอบแนวคิดไปใช้ในเรื!องต่อไปนี  
 (ก)  การระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ 

(ข)  การประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!ได้ระบุไว้ และ 
(ค)  การใช้มาตรการป้องกนัเมื!อจาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

ในกรณทีี!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นว่าไม่มีมาตรการป้องกันใดๆ ที!เหมาะสมหรือไม่สามารถนาํมาตรการ
ป้องกนัที!มีอยู่มาใช้เพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ต้องขจัดสถานการณห์รือความสมัพันธท์ี!ก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรค หรือลด หรือยุติงานสอบบัญชีนั น   

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการถือปฏบิัติตามกรอบแนวคิดนี  

๒๙๐.๘ ในสถานการณ์ที!แตกต่างกันหรือหลายๆ สถานการณ์รวมกันอาจมีความเกี!ยวข้องในการประเมินปัญหาและ
อุปสรรคต่อความเป็นอิสระ ดังนั น จึงเป็นไปไม่ได้ที!จะกาํหนดสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที!ก่อให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคต่อความเป็นอิสระและการระบุถึงมาตรการที!เหมาะสม ดังนั น ประมวลจรรยาบรรณนี จึงได้
กาํหนดกรอบแนวคิดซึ!งกาํหนดให้สาํนักงานและสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีต้องระบุและประเมิน
ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระดังกล่าว  แนวทางของกรอบแนวคิดจะช่วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในทางปฏิบัติในการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของจรรยาบรรณนี  ซึ!งทาํให้เหมาะสาํหรับความหลากหลายใน
สถานการณต่์างๆ อนัก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระและป้องกันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจาก
การสรุปว่า สถานการณท์ี!เกดิขึ นไม่กระทบต่อความเป็นอสิระหากไม่มีข้อห้ามที!ชัดเจนเท่านั น  

๒๙๐.๙  ตั งแต่ย่อหน้าที! ๒๙๐.๑๐๐ เป็นต้นไป จะอธิบายถึงวิธีการในการนาํแนวทางของกรอบแนวคิดในเรื!อง
ความเป็นอสิระไปถือปฏบัิติ ย่อหน้าดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงสถานการณ์ทุกสถานการณ์และความสมัพันธ์ทุก
ความสมัพันธท์ี!ก่อให้เกดิหรืออาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระได้ 

๒๙๐.๑๐ ในการตัดสนิใจว่าจะรับงานสอบบัญชีหรือยังคงรับงานสอบบัญชีต่อไปหรือไม่ หรือในการตัดสนิใจว่าจะให้
บุคคลใดเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือไม่ สาํนักงานต้องระบุและประเมินปัญหา
และอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ ถ้าปัญหาและอุปสรรคไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้และในการตัดสนิใจว่าจะ
รับงานสอบบัญชีหรือไม่ หรือจะให้บุคคลใดเข้าร่วมในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีหรือไม่นั น สาํนักงานต้อง
พิจารณาว่า มีมาตรการป้องกันใดหรือไม่ที!จะช่วยขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับ
ได้ หากเป็นการตัดสินใจว่าจะยังคงรับงานสอบบัญชีต่อไปหรือไม่ สาํนักงานต้องพิจารณาว่า มาตรการ
ป้องกนัที!มีอยู่ยังคงมีประสทิธิผลในการขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้หรือไม่ 
หรือจาํเป็นต้องใช้มาตรการป้องกนัอื!นๆ หรือไม่ หรือจาํเป็นต้องยุติการรับงานสอบบัญชีหรือไม่  เมื!อใดก็
ตามที!สาํนักงานได้รับข้อมูลใหม่เกี!ยวกบัปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระในระหว่างการรับงาน สาํนักงาน
ต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวตามที!กาํหนดในแนวทางของกรอบแนวคิด 

๒๙๐.๑๑ เนื อหาในหมวดนี เกี!ยวข้องกับความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ ในการประเมิน
ความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวต้องพิจารณาทั งปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ประกอบกนั 

๒๙๐.๑๒ เนื อหาส่วนใหญ่ในหมวดนี ไม่ได้กาํหนดความรับผิดชอบเฉพาะของแต่ละบุคคลในสาํนักงานสาํหรับการ
ดําเนินการที!เกี!ยวข้องกับความเป็นอิสระ เนื!องจากความรับผิดชอบอาจแตกต่างกันขึ นอยู่กับขนาด 
โครงสร้างและการจัดองค์กรของสาํนักงาน มาตรฐานการควบคุมคุณภาพระหว่างประเทศกาํหนดให้
สาํนักงานจัดทาํนโยบายและกระบวนการการทาํงานที!ออกแบบเพื!อให้เกิดความเชื!อมั!นอย่างสมเหตุสมผล



  ส่วนที! ๔/๓๖  
 

ว่า มีการคงไว้ซึ!งความเป็นอิสระตามที!กําหนดโดยข้อกาํหนดของจรรยาบรรณที!เกี!ยวข้อง นอกจากนี  
มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้กาํหนดให้หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบในงานให้ข้อสรุปเกี!ยวกับการ
ปฏบัิติตามประมวลในเรื!องความเป็นอสิระที!ได้นาํมาปฏบิัติในการรับงาน 

เครือข่ายและสํานกังานเครือข่าย 

๒๙๐.๑๓ ในกรณีที!สาํนักงานมีลักษณะเป็นสาํนักงานเครือข่าย สาํนักงานต้องเป็นอิสระจากลูกค้างานสอบบัญชีของ
สาํนักงานอื!นๆ ภายในเครือข่ายด้วย (เว้นแต่จะกาํหนดเป็นอย่างอื!นไว้ในประมวลจรรยาบรรณนี ) ประมวล
จรรยาบรรณในเรื!องความเป็นอิสระในหมวดนี ที!ใช้กับสาํนักงานเครือข่าย ให้นาํไปใช้กับกิจการใดๆ เช่น 
กจิการที!ให้บริการคาํปรึกษาหรือให้บริการวิชาชีพกฎหมาย ซึ!งเข้าเงื!อนไขตามคาํนิยามของสาํนักงานเครือข่าย 
โดยไม่ต้องคาํนึงว่า กจิการดังกล่าวเข้าเงื!อนไขตามคาํนิยามของสาํนักงานหรือไม่  

๒๙๐.๑๔ เพื!อเป็นการเพิ!มขีดความสามารถของสาํนักงานในการให้บริการทางวิชาชีพ สาํนักงานต่างๆ มักจะจัด
โครงสร้างให้ใหญ่ขึ นโดยร่วมกบัสาํนักงานและกจิการอื!นๆ การมีโครงสร้างที!ใหญ่ขึ นดังกล่าวเป็นการสร้าง
เครือข่ายหรือไม่นั นขึ นอยู่กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที!เฉพาะเจาะจง และไม่ได้ขึ นอยู่กับว่าสาํนักงาน
และกจิการต่างๆ นั นเป็นคนละนิติบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลเดียวกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่น โครงสร้างขนาด
ใหญ่อาจมีวัตถุประสงค์เพียงเพื!ออาํนวยความสะดวกในการส่งต่องานให้กัน ซึ!งไม่เข้าเงื!อนไขที!จาํเป็นใน
การตั งขึ นเป็นเครือข่าย ในอกีกรณหีนึ!งโครงสร้างขนาดใหญ่อาจมีวัตถุประสงค์เพื!อให้ความร่วมมือระหว่าง
กันและสาํนักงานมีการใช้ชื!อทางการค้าร่วมกัน การใช้ระบบการควบคุมคุณภาพร่วมกันหรือการใช้
ทรัพยากรทางวิชาชีพที!สาํคัญร่วมกนัซึ!งสิ!งเหล่านี ถือว่าเป็นเครือข่าย  

๒๙๐.๑๕ ในการพิจารณาว่าโครงสร้างขนาดใหญ่ถือเป็นเครือข่ายหรือไม่นั น ต้องพิจารณาโดยคาํนึง ถึงมุมมองของ
บุคคลที!สามซึ!งได้ใช้วิจารณญาณเยี!ยงวิญ$ูชนและได้รับทราบข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที!เฉพาะเจาะจง
ทั งหมด ซึ!งกิจการต่างๆ เหล่านั นมีความเกี!ยวข้องกันในลักษณะของการเป็นเครือข่ายที!ปรากฏอยู่หรือไม่ 
การพิจารณาดังกล่าวต้องนาํไปใช้อย่างสมํ!าเสมอกบัทั งเครือข่าย 

๒๙๐.๑๖ ในกรณทีี!โครงสร้างขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื!อให้ความร่วมมือระหว่างกนัและมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
ในการปันส่วนกาํไรหรือต้นทุนระหว่างกิจการต่างๆ ที!อยู่ภายในโครงสร้างเดียวกันจะถือว่าเป็นเครือข่าย 
อย่างไรกต็าม การปันส่วนต้นทุนที!ไม่มีนัยสาํคัญจะไม่ถือว่าก่อให้เกดิเครือข่าย นอกจากนี  หากการปันส่วน
ต้นทุนจํากัดเฉพาะต้นทุนต่างๆ ที!เกี!ยวข้องกับการพัฒนาวิธีการสอบบัญชี คู่มือการสอบบัญชี หรือ
หลักสตูรฝึกอบรม จะไม่ถือว่าก่อให้เกิดเครือข่าย นอกจากนี การร่วมมือระหว่างสาํนักงานและกิจการที!ไม่
เกี!ยวข้องกนัในการให้บริการหรือพัฒนาผลิตภัณฑจ์ะไม่ถือว่าก่อให้เกดิเครือข่ายด้วย 

๒๙๐.๑๗ ในกรณีที!โครงสร้างขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื!อให้ความร่วมมือระหว่างกันและกิจการต่างๆ ภายใน
โครงสร้างมีการใช้ความเป็นเจ้าของ การควบคุมหรือการบริหารงานร่วมกันจะถือว่าเป็นเครือข่าย กรณี
ดังกล่าวอาจดาํเนินการโดยมีการทาํสญัญาหรือรูปแบบอื!นใดกไ็ด้ 

๒๙๐.๑๘ ในกรณีที!โครงสร้างขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื!อให้ความร่วมมือระหว่างกันและกิจการต่างๆ ภายใน
โครงสร้างมีการใช้นโยบายและกระบวนการของการควบคุมคุณภาพร่วมกันจะถือว่าเป็นเครือข่าย สาํหรับ
วัตถุประสงค์นี  นโยบายและกระบวนการของการควบคุมคุณภาพร่วมกัน หมายถึง นโยบายและ
กระบวนการที!ถูกออกแบบ นาํไปใช้และติดตามผลทั!วทั งโครงสร้างขนาดใหญ่นั น 

๒๙๐.๑๙ ในกรณีที!โครงสร้างขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื!อให้ความร่วมมือระหว่างกันและกิจการต่างๆ ภายใน
โครงสร้างมีการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันจะถือว่าเป็นเครือข่าย การใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันเกี!ยวข้อง



  ส่วนที! ๔/๓๗  
 

กบัการมีข้อตกลงโดยกจิการที!จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เดียวกัน ทั งนี กิจการไม่ถือว่าเป็นสาํนักงาน
เครือข่ายเพียงด้วยเหตุผลที!ว่าสาํนักงานร่วมกบักจิการอื!นเสนอของการให้บริการทางวิชาชีพ  

๒๙๐.๒๐ ในกรณีที!โครงสร้างขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื!อให้ความร่วมมือระหว่างกันและกิจการต่างๆ ภายใน
โครงสร้างมีการใช้ชื!อทางการค้าร่วมกันจะถือว่าเป็นเครือข่าย การใช้ชื!อทางการค้าร่วมกัน หมายความ
รวมถึง การใช้ตัวย่อหรือชื!อร่วมกัน จะถือว่าใช้ชื!อทางการค้าร่วมกันกับกิจการอื!น เมื!อหุ้นส่วนของ
สาํนักงานลงลายมือชื!อในรายงานการสอบบัญชีโดยมีชื!อทางการค้าเป็นส่วนหนึ!งของชื!อสาํนักงานหรือใช้
ควบคู่กบัชื!อของสาํนักงาน 

๒๙๐.๒๑ แม้ว่าสาํนักงานหนึ!งจะไม่อยู่ในเครือข่ายและไม่ได้ใช้ชื!อทางการค้าเป็นส่วนหนึ!งของชื!อสาํนักงาน แต่อาจมี
เหตุการณ์เป็นที!ปรากฏว่าสาํนักงานอยู่ในเครือข่าย หากสาํนักงานมีการอ้างอิงชื!อทางการค้าไว้ในอุปกรณ์
เครื!องเขียนหรือเอกสารโฆษณา ประชาสมัพันธ์ต่างๆ ว่าตนเองเป็นสมาชิกของกลุ่มของสาํนักงาน ดังนั น 
หากสาํนักงานไม่มีการชี แจงถึงการอ้างความเป็นสมาชิกดังกล่าว อาจทาํให้ถูกมองได้ว่าสาํนักงานเป็นส่วน
หนึ!งของเครือข่าย 

๒๙๐.๒๒ ถ้าสาํนักงานหนึ!งมีการขายส่วนหนึ!งของการปฏบัิติงานออกไปซึ!งในบางกรณอีาจมีการกาํหนดในสญัญาขาย 
โดยให้ส่วนงานดังกล่าวจะยังคงใช้ชื!อหรือส่วนใดส่วนหนึ!งของชื!อของสาํนักงานไปอีกระยะเวลาหนึ!งที!
กาํหนดไว้ แม้ว่าส่วนงานนั นจะไม่เกี!ยวข้องกบัสาํนักงานอกีต่อไปแล้ว ในสถานการณ์ดังกล่าว แม้ว่าทั งสอง
กิจการจะปฏิบัติงานภายใต้ชื!อร่วมกัน แต่ข้อเทจ็จริงมีอยู่ว่าทั งสองกิจการไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างขนาด
ใหญ่ที!มีวัตถุประสงค์เพื!อให้ความร่วมมือระหว่างกันอีกต่อไป ดังนั น จึงไม่เป็นสาํนักงานเครือข่ายกัน 
กจิการทั งสองดังกล่าวต้องพิจารณาว่าควรเปิดเผยข้อเทจ็จริงที!ว่ากิจการไม่เป็นสาํนักงานเครือข่ายกันแล้ว
อย่างไรเพื!อให้เป็นที!ประจักษ์ต่อบุคคลภายนอก 

๒๙๐.๒๓ ในกรณีที!โครงสร้างขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื!อให้ความร่วมมือระหว่างกันและกิจการต่างๆ ภายใน
โครงสร้างมีการใช้ทรัพยากรทางวิชาชีพที!สาํคัญร่วมกนัจะถือว่าเป็นเครือข่าย ทรัพยากรทางวิชาชีพดังกล่าว
รวมถึง 

· การใช้ระบบในการปฏิบัติงานร่วมกันซึ!งทาํให้สาํนักงานสามารถแลกเปลี!ยนข้อมูลระหว่างกันได้ 
เช่น ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลค่าบริการและบันทกึเวลาทาํงาน 

· หุ้นส่วนและพนักงาน 

· ฝ่ายงานด้านวิชาการซึ!งให้คาํปรึกษาในประเดน็ต่างๆ ด้านวิชาการหรือลักษณะอุตสาหกรรมเป็น
การเฉพาะ รายการหรือเหตุการณต่์างๆ สาํหรับงานให้ความเชื!อมั!น 

· วิธกีารสอบบัญชีหรือคู่มือการสอบบัญชี และ 

· หลักสตูรและสิ!งอาํนวยความสะดวกในการฝึกอบรม 

๒๙๐.๒๔ ในการพิจารณาว่าการใช้ทรัพยากรทางวิชาชีพร่วมกันมีนัยสาํคัญและทาํให้สาํนักงานนั นเป็นสาํนักงาน
เครือข่ายหรือไม่ ต้องพิจารณาจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ต่างๆ ที!เกี!ยวข้อง ในกรณีที!ทรัพยากรที!ใช้
ร่วมกันถูกจาํกัดเป็นเพียงการใช้วิธีการสอบบัญชีหรือคู่มือการสอบบัญชีร่วมกัน โดยไม่มีการแลกเปลี!ยน
บุคลากรหรือลูกค้าหรือข้อมูลทางการตลาด ยังอาจถือไม่ได้ว่าการใช้ทรัพยากรร่วมกันนั นมีนัยสาํคัญ การ
พิจารณาความมีนัยสาํคัญของการใช้ทรัพยากรทางวิชาชีพร่วมกันดังกล่าวให้นาํไปถือปฏิบัติกับกรณีของ
การฝึกอบรมร่วมกันด้วย อย่างไรกต็าม ในกรณีที!การใช้ทรัพยากรร่วมกันเกี!ยวข้องกับการแลกเปลี!ยน
บุคลากรหรือข้อมูล เช่น กรณีที!ใช้พนักงานปฏิบัติงานที!จัดไว้ร่วมกัน (shared pool) หรือกรณีร่วมกัน



  ส่วนที! ๔/๓๘  
 

จัดตั งฝ่ายงานด้านวิชาการขึ นภายในโครงสร้างขนาดใหญ่เพื!อให้คาํแนะนาํด้านวิชาการซึ!งสาํนักงานต่าง ๆ 
ที!ร่วมกันจัดตั งจะต้องปฏิบัติตาม กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที!บุคคลที!สามซึ!งได้ใช้วิจารณญาณเยี!ยงวิญ$ูชน
สรุปว่าการใช้ทรัพยากรร่วมกนัเช่นนั นมีนัยสาํคัญ 

กิจการที!มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๒๕ เนื อหาในหมวด ๒๙๐ มีกาํหนดเพิ!มเติมที!สะท้อนถึงขอบเขตของผลประโยชน์ของสาธารณะและเพื!อ
วัตถุประสงค์ของหมวดนี  คาํว่ากจิการที!มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะ หมายถึง 

(ก)  กจิการที!จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั งหมด และ 

(ข)  กจิการใดๆ ซึ!ง 
(๑)  ถูกนิยามโดยกฎเกณฑห์รือข้อกฎหมายให้เป็นกจิการที!มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะ หรือ 

(๒)  ถูกกาํหนดโดยกฎเกณฑห์รือข้อกฎหมายให้มีการสอบบัญชีซึ!งต้องปฏิบัติในเรื!องข้อกาํหนด
ด้านความเป็นอิสระเช่นเดียวกับการถือปฏิบัติในการสอบบัญชีของกิจการที!จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจถูกกําหนดขึ นโดยหน่วยงานกํากับดูแลใดๆ ที!
เกี!ยวข้อง ซึ!งรวมถึงหน่วยงานกาํกบัดูแลงานสอบบัญชี 

๒๙๐.๒๖ สาํนักงานและองค์กรที!สาํนักงานเป็นสมาชิกอยู่ควรที!จะพิจารณาว่าจะปฏิบัติต่อกิจการใดหรือกิจการ
ประเภทใดเช่นเดียวกับกิจการที!มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะหรือไม่ หากกิจการนั นมีผู้มีส่วนได้เสยีจาํนวน
มากและหลากหลายกลุ่ม ปัจจัยต่างๆ ที!ควรนาํมาพิจารณาให้รวมถึง 

· ลักษณะของธุรกิจ เช่น การถือครองทรัพย์สินในลักษณะของการดูแลทรัพย์สินสาํหรับผู้มีส่วนได้เสีย
จาํนวนมาก ตัวอย่างอาจรวมถึงสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร และบริษัทประกัน และกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญ 

· ขนาดของกจิการ และ 

· จาํนวนพนักงาน 

กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 

๒๙๐.๒๗ ในกรณขีองลูกค้างานสอบบัญชีซึ!งเป็นกิจการที!จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การกล่าวถึงลูกค้างานสอบ
บัญชีในหมวดนี ให้หมายความรวมถึง กจิการที!เกี!ยวข้องกนัของลูกค้าด้วย (เว้นแต่จะกาํหนดเป็นอย่างอื!น) 
สําหรับกรณีของลูกค้างานสอบบัญชีอื!นๆ ทั งหมด การกล่าวถึงลูกค้างานสอบบัญชีในหมวดนี ให้
หมายความรวมถึง กิจการที! เกี!ยวข้องกันซึ! งลูกค้ามีอํานาจควบคุมทางตรงหรือทางอ้อม เมื!อกลุ่ม
ผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชีทราบหรือมีเหตุที!จะเชื!อได้ว่าความสมัพันธ์หรือสถานการณ์หนึ!งซึ!งเกี!ยวกับกิจการที!
เกี!ยวข้องกนัอกีแห่งหนึ!งของลูกค้ามีความเกี!ยวข้องกับการประเมินความเป็นอิสระจากลูกค้าของสาํนักงาน
ดังกล่าว กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีต้องพิจารณากิจการที!เกี!ยวข้องกันนั นด้วยในการระบุและประเมิน
ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระและหามาตรการป้องกนัที!เหมาะสมมาใช้ 

ผูมี้หนา้ที!ในการกํากบัดูแล 

๒๙๐.๒๘ แม้ว่าจะไม่มีการกาํหนดไว้ในประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐานการสอบบัญชีที!บังคับใช้ กฎหมายหรือ
กฎเกณฑใ์ดๆ แต่การสื!อสารกนัอย่างสมํ!าเสมอระหว่างสาํนักงานและผู้มีหน้าที!ในการกาํกับดูแลของลูกค้า
งานสอบบัญชีเกี!ยวกับความสัมพันธ์และประเดน็อื!นใดที!สาํนักงานเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็น
อสิระถือเป็นสิ!งที!ควรปฏบิัติ การสื!อสารดังกล่าวจะช่วยให้ผู้มีหน้าที!ในการกาํกบัดูแลกจิการสามารถที!จะ 



  ส่วนที! ๔/๓๙  
 

(ก)  พิจารณาการใช้ดุลยพินิจของสาํนักงานในการระบุและประเมินปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็น
อสิระ 

(ข)  พิจารณาความเหมาะสมของมาตรการป้องกนัที!นาํมาใช้เพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่
ในระดับที!ยอมรับได้ และ 

(ค)  เลือกการดาํเนินการที!เหมาะสม  

แนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีของปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการถูกข่มขู่คุกคาม
และความคุ้นเคยสนิทสนม 

เอกสารหลกัฐาน 

๒๙๐.๒๙ เอกสารหลักฐานถือเป็นหลักฐานประกอบการใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการให้ข้อสรุป
เกี!ยวกบัการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดในเรื!องความเป็นอิสระ การขาดเอกสารอ้างอิงไม่ใช่สิ!งชี ว่าสาํนักงาน
ได้พิจารณาเรื!องใดเรื!องหนึ!งแล้วหรือไม่ หรือไม่ใช่สิ!งชี ว่าสาํนักงานมีความเป็นอสิระหรือไม่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจัดทาํเอกสารสรุปเกี!ยวกับการปฏิบัติตามข้อกาํหนดในเรื!องความเป็นอิสระ 
รวมทั งสาระของการหารือใดๆ ที!เกี!ยวข้องซึ!งจะช่วยสนับสนุนข้อสรุปดังกล่าว ดังนั น 

(ก)  ในกรณทีี!มาตรการป้องกนัมีความจาํเป็นเพื!อลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจัดทาํเอกสารเกี!ยวกับลักษณะของปัญหาและอุปสรรคและมาตรการ
ป้องกนัที!มีอยู่หรือที!นาํมาใช้เพื!อลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ และ 

(ข)  ในกรณีของปัญหาและอุปสรรคซึ!งจาํเป็นต้องทาํการวิเคราะห์อย่างมีนัยสาํคัญเพื!อตัดสินใจว่า
จาํเป็นต้องมีมาตรการป้องกนัหรือไม่และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสรุปว่าไม่มีความจาํเป็นเนื!องจาก
ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ นอยู่ในระดับที!ยอมรับได้อยู่แล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจัดทาํ
เอกสารเกี!ยวกบัลักษณะของปัญหาและอุปสรรคและเหตุผลประกอบข้อสรุปดังกล่าว 

ช่วงระยะเวลาในการรบังาน 

๒๙๐.๓๐ ความเป็นอสิระจากลูกค้างานสอบบัญชีเป็นสิ!งจาํเป็นที!ต้องมีทั งในระหว่างช่วงระยะเวลาในการรับงานและ
ครอบคลุมถึงช่วงระยะเวลาของงบการเงิน ช่วงระยะเวลาในการรับงานจะเริ!มขึ นเมื!อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีเริ!มต้นให้บริการงานสอบบัญชีและสิ นสดุเมื!อมีการออกรายงานการสอบบัญชี ในกรณีที!การรับงานมี
ลักษณะเกดิขึ นใหม่เป็นรอบๆ จะถือว่าสิ นสดุระยะเวลาในการรับงานเมื!อมีการแจ้งจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ!งของ
คู่สัญญาถึงการสิ นสุดความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ หรือเมื!อมีการออกรายงานการสอบบัญชีฉบับสุดท้าย 
แล้วแต่เหตุการณใ์ดจะเกดิขึ นทหีลัง 

๒๙๐.๓๑ ในกรณีที!กิจการใดกิจการหนึ!งกลายเป็นลูกค้างานสอบบัญชีในระหว่างหรือหลังจากช่วงระยะเวลาของ 

งบการเงินซึ!งสาํนักงานจะต้องแสดงความเห็น สาํนักงานต้องพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
เกดิขึ นจากสิ!งต่อไปนี หรือไม่ 

(ก)  ความสมัพันธ์ทางการเงินหรือทางธุรกิจกับลูกค้างานสอบบัญชีที!เกิดขึ นระหว่างหรือหลังจากช่วง
ระยะเวลาของงบการเงินแต่ก่อนการตอบรับงานสอบบัญชี หรือ 

(ข)  การให้บริการในอดีตที!ได้ให้บริการแก่ลูกค้างานสอบบัญชี 

๒๙๐.๓๒ หากสาํนักงานได้เคยให้บริการที!ไม่ใช่งานที!ให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานสอบบัญชีในระหว่างหรือหลังจาก
ช่วงระยะเวลาของงบการเงินแต่ก่อนวันที!กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะเริ!มต้นให้บริการงานสอบบัญชีและ



  ส่วนที! ๔/๔๐  
 

การให้บริการดังกล่าวไม่สามารถกระทาํได้ในระหว่างช่วงที!รับงานสอบบัญชี สาํนักงานต้องประเมินว่ามี
ผลกระทบใดๆ ต่อความเป็นอสิระที!เกดิขึ นจากการให้บริการดังกล่าวหรือไม่ หากผลกระทบที!เกิดขึ นไม่อยู่
ในระดับที!ยอมรับได้ การรับงานตรวจสอบจะเกิดขึ นได้เฉพาะในกรณีที!มีการใช้มาตรการป้องกันที!
เหมาะสมเพื!อขจัดหรือลดผลกระทบที!เกิดขึ นให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้เท่านั น ตัวอย่างของมาตรการ
ป้องกนัดังกล่าวรวมถึง 

· ไม่นาํบุคลากรที!ได้ให้บริการในงานที!ไม่ใช่งานที!ให้ความเชื!อมั!นดังกล่าว มาเป็นสมาชิกของ
กลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ 

· จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื!นเข้าสอบทานงานตรวจสอบและงานที!ไม่ใช่งานที!ให้ความ
เชื!อมั!นตามความเหมาะสม หรือ 

· มอบหมายให้สาํนักงานอื!นเข้าประเมินผลของงานให้บริการที!ไม่ใช่งานที!ให้ความเชื!อมั!น หรือ
 ให้สาํนักงานอื!นปฏิบัติงานให้บริการที!ไม่ใช่งานที!ให้ความเชื!อมั!นนั นอีกครั งหนึ!ง ภายใต้
 ขอบเขตที!จาํเป็นเพื!อให้สาํนักงานอื!นนั นเป็นผู้รับผิดชอบในงานให้บริการดังกล่าว 

การควบรวมกิจการและการซื" อกิจการ 

๒๙๐.๓๓ เมื!อกจิการหนึ!งกลายเป็นกจิการที!เกี!ยวข้องกบัลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินอนัเป็นผลมาจากการควบรวม
กจิการหรือการซื อกจิการ สาํนักงานต้องระบุและประเมินส่วนได้เสยีและความสมัพันธ์ในอดีตและปัจจุบัน
กับกิจการที!เกี!ยวข้องนั นที!จะกระทบความเป็นอิสระและความสามารถในการรับงานตรวจสอบงบการเงิน
ต่อไปภายหลังการควบรวมกจิการหรือการซื อกจิการมีผลโดยพิจารณามาตรการป้องกนัที!สาํนักงานมีอยู่ 

๒๙๐.๓๔  สาํนักงานต้องใช้ขั นตอนที!จาํเป็นเพื!อยุติการมีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ในปัจจุบันต่างๆ ที!ไม่ได้รับ
อนุญาตตามประมวลจรรยาบรรณนี ตั งแต่วันที!การควบรวมกจิการหรือการซื อกิจการมีผล อย่างไรกต็ามถ้า
ส่วนได้เสยีหรือความสัมพันธ์ในปัจจุบันไม่สามารถยุติได้อย่างสมเหตุผลในวันที!การควบรวมกิจการหรือ
การซื อกิจการมีผล ตัวอย่างเช่น กิจการที!เกี!ยวข้องไม่สามารถจัดให้มีผู้อื!นให้บริการอื!นที!เป็นบริการ
นอกเหนือจากงานตรวจสอบงบการเงินแทนสาํนักงานในช่วงเปลี!ยนแปลงอย่างเป็นขั นตอนตั งแต่วันที!ควบ
รวมกิจการหรือการซื อกิจการมีผล สาํนักงานต้องประเมินปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากส่วนได้เสียหรือ
ความสัมพันธ์นั น ความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคยิ!งมีมากขึ นเท่าใด ความเที!ยงธรรมของ
สาํนักงานยิ!งอาจถูกกระทบและจะไม่สามารถเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกิจการได้ ความมีนัยสาํคัญของ
ปัญหาและอุปสรรคจะขึ นกบัปัจจัยต่างๆ เช่น 

· ลักษณะและความมีนัยสาํคัญของส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธ์ 

· ลักษณะและความมีนัยสาํคัญของความสมัพันธ์ของกิจการที!เกี!ยวข้อง (เช่น เป็นบริษัทย่อยหรือ
 บริษัทใหญ่) และ 

· ระยะเวลาจนกว่าส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธจ์ะสามารถยุติได้อย่างสมเหตุผล 

  สํานักงานต้องปรึกษาหารือกับผู้มีหน้าที! ในการกํากับดูแลถึงเหตุผลที! ส่วนได้เสียหรือ
ความสมัพันธ์ไม่สามารถยุติได้อย่างสมเหตุผลในวันที!การควบรวมกิจการหรือการซื อกิจการมีผล และ
การประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคนั น 

๒๙๐.๓๕ ถ้าผู้มีหน้าที!ในการกาํกบัดูแลร้องขอให้สาํนักงานเป็นผู้สอบบัญชีต่อไป สาํนักงานจะทาํได้ต่อเมื!อ 

(ก)  ส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธ์จะยุติโดยเรว็อย่างสมเหตุผลภายในหกเดือนนับแต่วันที!การควบรวม
กจิการหรือการซื อกจิการมีผล 



  ส่วนที! ๔/๔๑  
 

(ข)  บุคคลใดๆ ซึ!งมีส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธ ์รวมถึงบุคคลที!รับงานให้บริการอื!นที!ไม่ได้รับอนุญาต
ตามประมวลจรรยาบรรณนี จะต้องไม่เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบงบการเงินหรือไม่ได้
รับผิดชอบต่อการสอบทานการควบคุมคุณภาพ และ 

(ค)  ใช้มาตรการดาํเนินการในช่วงของการเปลี!ยนแปลงตามจาํเป็นและปรึกษาหารือกับผู้มีหน้าที!ในการ
กาํกบัดูแล ตัวอย่างเช่น 

· มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื!นสอบทานงานตรวจสอบหรืองานให้บริการอื!น 

· มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื!นซึ!งไม่ได้เป็นสมาชิกของสาํนักงานที!แสดงความเห็นต่องบการเงิน 
เป็นผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน หรือ 

· ให้สาํนักงานอื!นประเมินผลของงานให้บริการอื!นหรือให้สาํนักงานอื!นปฏบัิติงานให้บริการอื!น
อกีครั งหนึ!ง ตามขอบเขตที!จาํเป็น เพื!อให้สามารถรับผิดชอบต่อบริการดังกล่าวได้ 

๒๙๐.๓๖ สาํนักงานอาจปฏบิัติงานตรวจสอบที!มีนัยสาํคัญแล้วเสรจ็ก่อนวันที!การควบรวมกิจการหรือการซื อกิจการมี
ผลและอาจปฏิบัติงานตรวจสอบที!เหลือจนแล้วเสรจ็ในเวลาอันสั น ในสถานการณ์เช่นนั น ถ้าผู้มีหน้าที!ใน
การกาํกบัดูแลร้องขอให้สาํนักงานปฏบิัติงานตรวจสอบให้แล้วเสรจ็ในขณะที!ส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธท์ี!
ระบุตามย่อหน้า ๒๙๐.๓๓ ยังคงมีอยู่ สาํนักงานจะทาํได้ต่อเมื!อ 

(ก)  ได้ประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ นจากส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์
และได้ปรึกษาหารือถึงผลการประเมินกบับุคคลที!มีหน้าที!กาํกบัดูแลกจิการของลูกค้าแล้ว 

(ข)  ปฏบิัติตามที!กาํหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๓๕ (ข) – (ค) และ 
(ค) หยุดการปฏบิัติหน้าที!ผู้สอบบัญชีไม่ช้ากว่าวันที!ออกรายงานการตรวจสอบ 

๒๙๐.๓๗ ในการพิจารณาส่วนได้เสียและความสัมพันธ์ในอดีตและปัจจุบันตามย่อหน้า ๒๙๐.๓๓ ถึง ๒๙๐.๓๖ 

สาํนักงานต้องพิจารณาว่าส่วนได้เสียและความสมัพันธ์ต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที!มีนัยสาํคัญ 
จนกระทบต่อความเที!ยงธรรมแม้ว่าจะปฏิบัติตามที!กาํหนดทั งหมดแล้วหรือไม่ ถ้ามีสาํนักงานต้องหยุด
ปฏบัิติงานตรวจสอบบัญชี 

๒๙๐.๓๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องบันทกึข้อมูลเกี!ยวกับส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธ์ตามย่อหน้า ๒๙๐.๓๔ และ 
๒๙๐.๓๖ ที!จะไม่ยุติในวันที!การควบรวมกิจการและการซื อกิจการมีผล พร้อมทั งเหตุผล มาตรการ
ดาํเนินการในช่วงการเปลี!ยนแปลงผลการปรึกษาหารือกับผู้มีหน้าที!ในการกาํกับดูแลและหลักการของการ
ที!ส่วนได้เสียและความสัมพันธ์ในอดีตและปัจจุบันไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคอย่างมีนัยสาํคัญจน
กระทบความเที!ยงธรรม 

ขอ้ควรพิจารณาอื!น 

๒๙๐.๓๙ อาจมีกรณขีองการฝ่าฝืนข้อกาํหนดในหมวดนี เกิดขึ นโดยไม่เจตนา หากมีการฝ่าฝืนที!เกิดขึ นโดยไม่เจตนา 
โดยปกติแล้วจะไม่ถือว่าเป็นประเด็นในเรื! องความเป็นอิสระ หาก สํานักงานจัดให้มีนโยบายและ
กระบวนการของการควบคุมคุณภาพที!เหมาะสมอย่างน้อยให้เทียบเท่ากับที!กาํหนดโดยมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพระหว่างประเทศ (International Standards On Quality Control – ISQCs) เพื!อคงไว้ซึ!ง
ความเป็นอสิระ และทนัททีี!มีการพบการฝ่าฝืนจะต้องมีการแก้ไขอย่างทนัท่วงท ีและต้องมีการนาํมาตรการ
ป้องกันใดๆ ที!จาํเป็นมาใช้เพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ สาํนักงานต้อง
พิจารณาว่าจะหารือเรื!องดังกล่าวกบัผู้มีหน้าที!ในการกาํกบัดูแลหรือไม่ 

 



  ส่วนที! ๔/๔๒  
 

แนวทางในการปฏิบติัเกี!ยวกบัความเป็นอิสระ 

๒๙๐.๑๐๐ ย่อหน้าที! ๒๙๐.๑๐๒ ถึง ๒๙๐.๒๓๑ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์และความสัมพันธ์บางลักษณะที!มี
ปัญหาและอุปสรรคหรืออาจมีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระได้ โดยจะชี ให้เห็นถึงผลกระทบที!
อาจเกิดขึ นและประเภทของมาตรการป้องกันที!เหมาะสมซึ!งสามารถขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้และจะแสดงให้เหน็ถึงบางสถานการณ์ที!อาจไม่มีมาตรการป้องกันที!สามารถลด
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ทั งนี อาจมิได้แสดงให้เห็นถึงทุกสถานการณ์และความสมัพันธ์ซึ!ง
ทาํให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ สาํนักงานและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีต้องประเมินลักษณะความเหมือนหรือความแตกต่างของสถานการณ์และความสมัพันธ์นั นๆ และ
พิจารณาว่ามาตรการป้องกันต่างๆ (ทั งนี รวมถึงมาตรการป้องกันที!ระบุไว้ในย่อหน้าที! ๒๐๐.๑๒ ถึง 
๒๐๐.๑๕ )สามารถนํามาใช้ตามสมควรในการขจัดผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือลดผลกระทบ
ดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้หรือไม่ 

๒๙๐.๑๐๑ ย่อหน้าที! ๒๙๐.๑๐๒ ถึง ๒๙๐.๑๒๖ อ้างอิงถึงความเป็นสาระสาํคัญของการมีส่วนได้เสยีทางการเงิน การ
กู้ยืมและการให้กู้ยืมเงินหรือการคํ าประกันและการรับการคํ าประกันเงินกู้ยืมหรือระดับของความสมัพันธ์
ทางธุรกิจ ทั งนี ในการพิจารณาว่าการมีส่วนได้เสียเป็นสาระสาํคัญสาํหรับแต่ละบุคคลหรือไม่นั นจะต้อง
พิจารณาโดยรวมทั งเครือข่ายของแต่ละบุคคล คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของแต่ละบุคคล
นั นด้วย 

การมีส่วนไดเ้สียทางการเงิน 

๒๙๐.๑๐๒ การมีส่วนได้เสยีทางการเงินในลูกค้างานสอบบัญชีอาจทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรค เรื!องผลประโยชน์
ส่วนตนขึ นได้ ทั งนี การเกดิขึ นและระดับของผลกระทบที!อาจเกดิขึ นจะขึ นอยู่กบั 

(ก)  บทบาทของผู้ที!มีส่วนได้เสยีทางการเงิน 

(ข)  ส่วนได้เสยีทางการเงินนั นเป็นแบบทางตรงหรือทางอ้อม และ 

(ค)  ความเป็นสาระสาํคัญของส่วนได้เสยีทางการเงิน 

๒๙๐.๑๐๓   การมีส่วนได้เสยีทางการเงินในลูกค้างานสอบบัญชีอาจเป็นการผ่านตัวแทน (เช่น เครื!องมือหรือสื!อใน
การลงทุน ทรัพย์สินหรือกองทุน) การพิจารณาว่าส่วนได้เสียทางการเงินเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
ขึ นอยู่กบั ผู้ได้รับผลประโยชน์นั นมีอาํนาจควบคุมเครื!องมือหรือสื!อในการลงทุนหรือสามารถมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจเกี!ยวกับการลงทุนได้หรือไม่ ถ้ามีอาํนาจควบคุมเครื!องมือหรือสื!อในการลงทุนหรือ
สามารถมีอิทธิพลในการตัดสินใจเกี!ยวกับการลงทุนจะถือว่าส่วนได้เสียทางการเงินเป็นแบบทางตรง 
ในทางกลับกันถ้าผู้ที!ได้รับผลประโยชน์ไม่มีอํานาจควบคุมเครื!องมือหรือสื!อในการลงทุนหรือไม่
สามารถมีอทิธพิลในการตัดสนิใจเกี!ยวกบัการลงทุนจะถือว่าส่วนได้เสยีทางการเงินนี เป็นแบบทางอ้อม 

๒๙๐.๑๐๔ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลในกลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีนั นหรือสาํนักงานมีส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางตรง หรือมีส่วนได้เสยีทางการเงิน
โดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสาํคัญในลูกค้างานสอบบัญชีแล้ว ปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วน
ตนที!เกดิขึ นอาจมีนัยสาํคัญมากจนส่งผลให้ไม่มีมาตรการป้องกันที!สามารถขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าว
ให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั นบุคคลดังต่อไปนี ไม่ให้มีส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางตรง หรือ มีส่วน
ได้เสียทางการเงินโดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสําคัญในลูกค้างานสอบบัญชี ซึ!งได้แก่สมาชิกกลุ่ม



  ส่วนที! ๔/๔๓  
 

ผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
นั น หรือสาํนักงาน 

๒๙๐.๑๐๕ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีบิดา มารดา บุตรและพี!น้องที!ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะซึ!ง
สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนั นทราบว่ามีส่วนได้เสียทางการเงินโดยทางตรงหรือส่วนได้เสีย
ทางการเงินโดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสาํคัญในลูกค้างานสอบบัญชี อาจทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
เรื!องผลประโยชน์ส่วนตนขึ นได้ ซึ!งระดับความมีนัยสาํคัญของผลกระทบนั นจะขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น  

·  ลักษณะของความสมัพันธร์ะหว่างสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีกับบิดา มารดา บุตร
และพี!น้องที!ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะของสมาชิกผู้นั น และ 

·  ความเป็นสาระสาํคัญของส่วนได้เสียทางการเงินกับบิดา มารดา บุตรและพี!น้องที!ไม่ได้
อยู่ภายใต้การอุปการะของสมาชิกผู้นั น  

        ทั งนี ต้องมีการประเมินระดับความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคและพิจารณาถึงมาตรการ
ป้องกันที!จะนาํมาใช้เพื!อขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างมาตรการ
ป้องกนัเหล่านั นรวมถึง 

· การให้บิดา มารดา บุตรและพี! น้องที!ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะ จาํหน่ายส่วนได้เสีย
ทางการเงินทั งหมดหรือบางส่วนในจาํนวนที!เพียงพอโดยเรว็ที!สดุเท่าที!ปฏิบัติได้เพื!อให้
ส่วนได้เสยีที!เหลือไม่เป็นสาระสาํคัญอกีต่อไป 

· การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นทาํการสอบทานงานที!ทาํโดยสมาชิกกลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีนั น หรือ 

· การโยกย้ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีนั นออกจากกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๐๖ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลในกลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีนั น หรือสาํนักงานมีส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางตรงหรือมีส่วนได้เสยีทางการ
เงินโดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสาํคัญในกิจการซึ!งมีส่วนได้เสยีในการควบคุมลูกค้างานสอบบัญชีนั น
และลูกค้างานสอบบัญชีดังกล่าวเป็นสาระสาํคัญต่อกิจการนั น อาจทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเรื!อง
ผลประโยชน์ส่วนตนขึ นอย่างมีนัยสาํคัญจนส่งผลให้ไม่มีมาตรการป้องกันที!สามารถลดผลกระทบ
ดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั น บุคคลดังต่อไปนี ไม่ให้มีส่วนได้เสียทางการเงิน ซึ!งได้แก่ 
สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลในกลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีนั นและสาํนักงาน 

๒๙๐.๑๐๗ หากโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณของสาํนักงานมีส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางตรงหรือ
มีส่วนได้เสียทางการเงินโดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสาํคัญในลูกค้างานสอบบัญชี อาจทาํให้เกิดผล
กระทบเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนขึ น ทั งนี ต้องมีการประเมินระดับของผลกระทบและพิจารณาถึง
มาตรการป้องกนัที!จะนาํมาใช้ตามสมควรเพื!อขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

๒๙๐.๑๐๘ หากหุ้นส่วนอื!นใดในสาํนักงานซึ!งหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบบัญชีปฏิบัติงานอยู่ หรือคู่สมรสและ
บุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของหุ้นส่วนดังกล่าว มีส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางตรงหรือส่วนได้เสีย
ทางการเงินโดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสาํคัญในลูกค้างานสอบบัญชีนั น อาจทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
เรื!องผลประโยชน์ส่วนตนอย่างเป็นสาระสาํคัญมากจนส่งผลให้ไม่มีมาตรการป้องกันใดที!สามารถลด
ผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั นทั งหุ้นส่วนหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การ
อุปการะดังกล่าวจึงไม่ต้องมีส่วนได้เสยีทางการเงินใดๆ ในลูกค้างานสอบบัญชีนั น 



  ส่วนที! ๔/๔๔  
 

๒๙๐.๑๐๙ สาํนักงานสาขาที!หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีปฏิบัติงานอยู่ไม่จําเป็นต้องเป็นสาํนักงานสาขา
เดียวกบัที!หุ้นส่วนนั นสงักดัอยู่ ดังนั นหากหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีสงักัดอยู่ในสาํนักงานสาขา
ต่างกับสมาชิกคนอื!นๆ ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ควรใช้วิจารณญาณทางวิชาชีพในการพิจารณา
ว่าสาํนักงานสาขาใดควรเป็นสาํนักงานที!ต้องรับผิดชอบดาํเนินงานสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๑๐ หากหุ้นส่วนอื!นและพนักงานระดับบริหารที!ให้บริการงานที!มิใช่งานสอบบัญชี (ยกเว้นมีส่วนเกี!ยวข้องกับ
งานนั นเป็นส่วนน้อย) หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลดังกล่าว มีส่วนได้เสีย
ทางการเงินโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสาํคัญในลูกค้างานสอบบัญชี อาจทาํให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนอย่างมีนัยสาํคัญมาก จนส่งผลให้ไม่มีมาตรการป้องกันใดที!
สามารถลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั นทั งบุคคลหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่
ภายใต้การอุปการะดังกล่าวต้องไม่มีส่วนได้เสยีทางการเงินใดๆ ในลูกค้างานสอบบัญชีนั น 

๒๙๐.๑๑๑ จากย่อหน้าที! ๒๙๐.๑๐๘ ถึง ๒๙๐.๑๑๐ การมีส่วนได้เสียทางการเงินในลูกค้างานสอบบัญชียังหมาย
รวมถึงคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลต่อไปนี  

 (ก)   หุ้นส่วนที!อยู่ในสาํนักงานสาขาเดียวกับหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีดําเนินการ
 ตรวจสอบอยู่ หรือ  
(ข)   หุ้นส่วนหรือพนักงานระดับบริหารที!ให้บริการงานที!มิใช่งานสอบบัญชี ซึ!งอาจพิจารณาได้ว่า

มิได้ขาดความเป็นอิสระหากส่วนได้เสียทางการเงินนั นได้มาจากสทิธิที!ได้จากการจ้างงาน
ของคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะดังกล่าวนั น (เช่น บํานาญหรือโครงการ
ผลประโยชน์ในการถือหุ้น) และควรนาํมาตรการป้องกันมาใช้ตามสมควรเพื!อขจัดหรือลด
ผลกระทบต่อความเป็นอสิระดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

    อย่างไรกต็าม หากคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะมีสทิธิหรือได้รับสทิธิในการ
จาํหน่ายส่วนได้เสยีทางการเงินหรือสทิธิในการถือหุ้นหรือการใช้สทิธิในทางเลือกต่าง ๆ ดังนั นจึงให้มี
การจาํหน่ายส่วนได้เสยีทางการเงินนั นโดยเรว็ที!สดุเท่าที!ปฏบิัติได้ 

๒๙๐.๑๑๒ ปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกดิขึ นได้ หากสาํนักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนั นมี
ส่วนได้เสยีในกจิการและลูกค้างานสอบบัญชีนั นกมี็ส่วนได้เสยีทางการเงินในกิจการนั นเช่นกัน อย่างไร
กต็าม อาจพิจารณาได้ว่ามิได้ขาดความเป็นอิสระหากส่วนได้เสียนั นไม่เป็นสาระสาํคัญและลูกค้า
งานสอบบัญชีไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือกิจการดังกล่าว ถ้าส่วนได้เสียทางการเงินดังกล่าวเป็น
สาระสาํคัญต่อฝ่ายหนึ!งฝ่ายใดและลูกค้างานสอบบัญชีสามารถมีอทิธพิลเหนือกจิการดังกล่าวได้ อาจไม่
มีมาตรการป้องกนัที!สามารถลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั นสาํนักงาน จึงไม่ให้มีส่วนได้
เสยีและบุคคลผู้ซึ!งมีส่วนได้เสยีควรปฏิบัติข้อหนึ!งข้อใดดังต่อไปนี ก่อนมาเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชี 

(ก) จาํหน่ายส่วนได้เสยี หรือ  
(ข) จาํหน่ายส่วนได้เสยีในจาํนวนที!เพียงพอเพื!อให้ส่วนได้เสยีที!เหลือไม่เป็นสาระสาํคัญอกีต่อไป 

๒๙๐.๑๑๓ ปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตน ความคุ้นเคยหรือความใกล้ชิดสนิทสนมอาจเกิดขึ นได้ หาก
สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือสาํนักงานมีส่วนได้เสียทางการเงินในกิจการโดยที!กรรมการ เจ้าหน้าที!หรือ



  ส่วนที! ๔/๔๕  
 

เจ้าของผู้มีอาํนาจควบคุมลูกค้างานสอบบัญชีนั นมีส่วนได้เสยีทางการเงินในกิจการดังกล่าวด้วย ทั งนี การ
เกดิขึ นและระดับของผลกระทบที!อาจเกดิขึ นจะขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น 

· บทบาทความเป็นวิชาชีพของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี 

· ความเป็นเจ้าของในกจิการดังกล่าวเป็นไปอย่างใกล้ชิดและกว้างขวางหรือไม่ 

· ส่วนได้เสยีนั นทาํให้ผู้ลงทุนสามารถควบคุมหรือมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญในกจิการได้หรือไม่ และ 

· ความเป็นสาระสาํคัญของส่วนได้เสยีทางการเงิน 

   ทั งนี ต้องมีการประเมินระดับความมีนัยสาํคัญของผลกระทบและพิจารณาถึงมาตรการ
ป้องกันที!จะนาํมาใช้ตามสมควรเพื!อขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
มาตรการการป้องกนัเหล่านี อาจรวมถึง 

· การโยกย้ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีซึ!งมีส่วนได้เสียทางการเงินออกจากกลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี หรือ 

· การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นทาํการสอบทานงานที!ทาํโดยสมาชิกกลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีนั น 

๒๙๐.๑๑๔ หากสาํนักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะ
ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางตรงหรือมีส่วนได้เสยีทางการ
เงินโดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสาํคัญในลูกค้างานสอบบัญชีในฐานะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนอาจ
ทาํให้เกดิปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนขึ น ทั งนี ผลกระทบเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนอาจ
เกดิขึ นสาํหรับ  

(ก) หุ้นส่วนที!อยู่ในสํานักงานสาขาเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีที!ดําเนินการ
ตรวจสอบอยู่ 

(ข) หุ้นส่วนอื!นหรือพนักงานระดับบริหารที!ให้บริการที!มิใช่งานสอบบัญชีให้กับลูกค้างานสอบบัญชี
ยกเว้นผู้ซึ!งมีความเกี!ยวข้องกบังานเป็นส่วนน้อย หรือ 

(ค) คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีซึ!งมีส่วนได้เสยี
ทางการเงินโดยตรงหรือมีส่วนได้เสียทางการเงินโดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสาํคัญในลูกค้า
งานสอบบัญชีในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน 

         ทั งนี  ไม่ควรมีส่วนได้เสยีถ้าไม่ใช่กรณดีังต่อไปนี  
(ก) ทั งผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนและคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของผู้ดูแล

ผลประโยชน์กองทุนและสาํนักงานมิได้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากกองทุนนั น 

(ข)  ส่วนได้เสยีในลูกค้างานสอบบัญชีซึ!งถือโดยกองทุนมิได้เป็นสาระสาํคัญสาํหรับกองทุน 

(ค)  กองทุนนั นไม่สามารถมีอทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคัญเหนือลูกค้างานสอบบัญชี และ 

(ง) ผู้ ดูแลผลประโยชน์กองทุน คู่สมรสและบุคคลที!อ ยู่ภายใต้การอุปการะของผู้ดูแล
ผลประโยชน์กองทุนหรือสาํนักงานไม่สามารถมีอทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคัญต่อการตัดสนิใจ
ในการลงทุนที!เกี!ยวข้องกบัส่วนได้เสยีทางการเงินในลูกค้างานสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๑๕ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนที!อาจ
เกดิขึ นหรือไม่จากส่วนได้เสยีทางการเงินในลูกค้างานสอบบัญชีที!ถือโดยบุคคลอื!นซึ!งรวมถึง 



  ส่วนที! ๔/๔๖  
 

(ก)  หุ้นส่วนและพนักงานผู้ประกอบวิชาชีพของสํานักงานนอกเหนือจากที!กล่าวข้างต้น หรือ 

คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะ และ 
(ข)  บุคคลอื!นใดที!มีความสมัพันธส่์วนตัวใกล้ชิดกบัสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี  

 การพิจารณาว่าส่วนได้เสียที!มีโดยบุคคลอื!นในลักษณะนี อาจทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเรื!อง
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่นั นขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น 

· การจัดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการปฏบัิติงานและการรายงานของสาํนักงาน และ 

· ลักษณะของความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลอื!นและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีนั น 

ทั งนี ต้องมีการประเมินระดับความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!อาจเกิดขึ นและพิจารณา
ถึงมาตรการป้องกันที!จะนาํมาใช้ตามสมควรเพื!อขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับ
ได้ตัวอย่างมาตรการป้องกนัเหล่านี อาจรวมถึง 

· การโยกย้ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีซึ!งมีความสมัพันธ์ส่วนบุคคลออกจาก
กลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

· การมิให้สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีนั นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที!สาํคัญที!
เกี!ยวกบังานสอบบัญชี หรือ 

· การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นทาํการสอบทานงานที!ทาํโดยสมาชิก
กลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีนั น 

๒๙๐.๑๑๖ กรณีที!สาํนักงาน หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานของสาํนักงาน หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การ
อุปการะของบุคคลนั นได้รับส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางตรงหรือส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางอ้อมที!
เป็นสาระสาํคัญในลูกค้างานสอบบัญชี เช่น โดยการได้รับมรดก การได้รับของกาํนัล หรือโดยเป็นผลจาก
การควบรวมกจิการซึ!งภายใต้หมวดนี จะไม่สามารถมีส่วนได้เสยีดังกล่าวนี ได้ ดังนั น  
 (ก) ถ้าสาํนักงานมีส่วนได้เสีย ให้มีการจาํหน่ายส่วนได้เสียทางการเงินนั นทันท ีหรือจาํหน่ายส่วนได้

เสยีทางการเงินโดยทางอ้อมนี ในจาํนวนที!เพียงพอเพื!อให้ส่วนได้เสยีที!เหลือไม่เป็นสาระสาํคัญอีก
ต่อไป 

(ข) ถ้าสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะหรือบุคคลอื!น
ใดมีส่วนได้เสยี ให้มีการจาํหน่ายส่วนได้เสยีทางการเงินนั นทนัท ีหรือจาํหน่ายส่วนได้เสยีทางการ
เงินโดยทางอ้อมนี ในจาํนวนที!เพียงพอเพื!อให้ส่วนได้เสยีที!เหลือไม่เป็นสาระสาํคัญอกีต่อไป หรือ  

(ค) ถ้าบุคคลอื!นใดซึ!งไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้
การอุปการะของบุคคลอื!นนั นมีส่วนได้เสยีให้มีการจาํหน่ายส่วนได้เสยีทางการเงินนั นโดยเรว็ที!สดุ 
หรือจาํหน่ายส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางอ้อมนี ในจาํนวนที!เพียงพอ เพื!อให้ส่วนได้เสยีที!เหลือ
ไม่เป็นสาระสาํคัญอีกต่อไป ทั งนี ส่วนได้เสียที!ยังคงค้างในการจาํหน่ายให้มีการพิจารณาว่าการ
กาํหนดมาตรการป้องกนัมีความจาํเป็นหรือไม่   

๒๙๐.๑๑๗ กรณีที!มีการฝ่าฝืนในหมวดที!เกี!ยวกับการมีส่วนได้เสยีทางการเงินในลูกค้างานสอบบัญชี อาจพิจารณา
ได้ว่ามิได้ขาดความเป็นอสิระ ถ้า 
(ก)  สาํนักงานได้มีการกาํหนดนโยบายและวิธปีฏบิัติให้มีการแจ้งให้สาํนักงานทราบโดยเรว็ที!สดุถึงการ

กระทาํที!เป็นการฝ่าฝืนใดๆ อันเกิดจากการซื อ การได้รับมรดกหรือการได้มาด้วยวิธีการอื!นใดใน
ส่วนได้เสยีทางการเงินในลูกค้างานสอบบัญชี 



  ส่วนที! ๔/๔๗  
 

(ข) ให้มีการปฏบัิติตามย่อหน้าที! ๒๙๐.๑๑๖ (ก) ถึง (ค) แล้วแต่กรณ ีและ 

(ค) สาํนักงานได้มีการนํามาตรการป้องกันอื!นมาใช้เพื!อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 
ตัวอย่างมาตรการป้องกนัเหล่านี อาจรวมถึง 
· การมอบหมายให้ผู้ประกอบการวิชาชีพคนอื!นทาํการสอบทานงานที!ทาํโดยสมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีนั น 

· การมิให้บุคคลนั นมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจที!สาํคัญที!เกี!ยวกบังานสอบบัญชี  

สาํนักงาน ต้องพิจารณาว่าจะต้องมีการปรึกษาเรื!องดังกล่าวกบัผู้ที!รับผิดชอบเกี!ยวกบัการกาํกบั 

ดูแลหรือไม่ 

การกูยื้มและใหกู้ยื้มเงินและการคํ" าประกนัและการรบัการคํ" าประกนัเงินกูยื้ม 

๒๙๐.๑๑๘ การที!สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลนั น 
หรือ สาํนักงานได้รับเงินกู้ยืมและให้กู้ยืมเงินหรือการคํ าประกันและการรับการคํ าประกันเงินกู้ยืมจาก
ลูกค้างานสอบบัญชีที!เป็นธนาคารหรือเป็นสถาบันในลักษณะคล้ายคลึงกันอาจทาํให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคต่อความเป็นอสิระ ถ้าการกู้ยืมและให้กู้ยืมเงินหรือการคํ าประกันและการรับการคํ าประกันเงิน
กู้ยืมนั นไม่ได้กระทาํขึ นภายใต้กระบวนการกู้ยืมเงินและเงื!อนไขตามปกติซึ!งอาจทาํให้เกิด ปัญหาและ
อุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนอาจเป็นสาระสาํคัญมากจนส่งผลให้ไม่มีมาตรการป้องกันที!สามารถ
นาํมาใช้เพื!อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั นสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี คู่สมรส
และบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะและสาํนักงานไม่ให้มีรับการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินหรือการคํ า
ประกนัและการรับการคํ าประกนัดังกล่าว 

๒๙๐.๑๑๙ กรณีที!สาํนักงานได้รับเงินกู้ยืมจากลูกค้างานสอบบัญชีที!เป็นธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคล้ายคลึง
กันภายใต้กระบวนการกู้ยืมเงิน ประมวลและเงื!อนไขตามปกติและเป็นสาระสาํคัญสาํหรับลูกค้า
งานสอบบัญชี หรือสาํหรับสาํนักงานที!รับเงินกู้ยืมนั น ทั งนี อาจมีความเป็นไปได้ในการนาํมาตรการ
ป้องกันมาใช้ในการลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างการใช้มาตรการป้องกัน
ได้แก่ การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพจากสาํนักงานอื!นในเครือข่ายซึ!งไม่มีส่วนเกี!ยวข้องทั งการสอบ
บัญชีหรือการรับเงินกู้ยืมทาํการสอบทานงานดังกล่าว 

๒๙๐.๑๒๐ การที!สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลนั น
ได้รับเงินกู้ยืมและให้กู้ยืมเงินหรือการคํ าประกนัและการรับการคํ าประกนัจากลูกค้างานสอบบัญชีที!เป็น
ธนาคารหรือเป็นสถาบันในลักษณะคล้ายคลึงกันอาจไม่ทาํให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระ ถ้าการ
กู้ยืมและให้กู้ยืมเงินหรือการคํ าประกันและการรับการคํ าประกันนั นกระทาํขึ นภายใต้กระบวนการกู้ยืม
เงิน และเงื!อนไขตามปกติ ตัวอย่างของเงินกู้ยืมในลักษณะนี รวมถึง เงินกู้ยืมเพื!อที!อยู่อาศัยซึ!งมี
หลักทรัพย์คํ าประกนั เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมเพื!อซื อรถยนต์และยอดคงค้างของบัตรเครดิต 

๒๙๐.๑๒๑ หากสาํนักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะ
ของบุคคลนั น ยอมรับเงินกู้ยืมหรือได้รับการคํ าประกันเงินกู้ยืมจากลูกค้างานสอบบัญชีที!มิได้เป็น
ธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคล้ายคลึงกนั อาจทาํให้เกดิปัญหาและอุปสรรคในเรื!องผลประโยชน์ส่วน
ตนอย่างเป็นสาระสาํคัญมากจนส่งผลให้ไม่มีมาตรการป้องกันสามารถช่วยลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่
ในระดับที!ยอมรับได้ เว้นแต่ในกรณทีี!เงินกู้ยืมหรือการคํ าประกันเงินกู้ยืมนั นมิได้เป็นสาระสาํคัญต่อทั ง 



  ส่วนที! ๔/๔๘  
 

(ก)สาํนักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะ
ของบุคคลนั นและ (ข) ลูกค้างานสอบบัญชีนั น 

๒๙๐.๑๒๒ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน หากสาํนักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที!อยู่
ภายใต้การอุปการะของบุคคลนั นให้กู้ยืมเงินหรือให้การคํ าประกันเงินกู้ยืมแก่ลูกค้างานสอบบัญชี อาจ
ทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนอย่างมีนัยสาํคัญจนส่งผลให้ไม่มีมาตรการ
ป้องกนัที!สามารถช่วยลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ เว้นแต่ในกรณีที!เงินให้กู้ยืมหรือ
การให้การคํ าประกนัเงินกู้ยืมนั นมิได้เป็นสาระสาํคัญต่อทั ง (ก) สาํนักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลนั น และ (ข) ลูกค้างานสอบบัญชี
นั น 

๒๙๐.๑๒๓ หากสาํนักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะ
ของบุคคลนั นมีเงินฝากหรือบญัชีการซื อขายหลักทรัพย์กบัลูกค้างานสอบบัญชีที!เป็นธนาคาร ตัวแทน
ซื อขายหลักทรัพย์หรือสถาบันในลักษณะคล้ายคลึงกนัอาจไม่ทาํให้เกดิผลกระทบต่อความเป็นอสิระถ้า
การมีเงินฝากหรือบัญชีนั นกระทาํภายใต้เงื!อนไขเชิงพาณชิยกิจปกต ิ

ความสมัพนัธใ์นทางธุรกิจ 

๒๙๐.๑๒๔ ความสมัพันธอ์ย่างใกล้ชิดในทางธุรกิจระหว่างสาํนักงาน บุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีหรือสมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีกับผู้รับบริการงานตรวจสอบ
บัญชีหรือผู้บริหารซึ!งมีความสมัพันธท์างการค้าหรือส่วนได้เสยีทางการเงินร่วมกนั อาจก่อให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคด้านความเป็นอสิระ ตัวอย่างความสมัพันธใ์กล้ชิดดังกล่าวรวมถึง 

· การมีส่วนได้เสยีทางการเงินในกจิการร่วมค้ากับผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี หรือเจ้าของกิจการ 
กรรมการ เจ้าหน้าที!หรือบุคคลใดบุคคลหนึ!งซึ!งมีหน้าที!ในระดับบริหาร 

· การมีข้อตกลงที!จะร่วมทาํสนิค้าหรือบริการบางอย่างของสาํนักงานสอบบัญชีกับสินค้าหรือบริการ
ของผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีร่วมกนัโดยมีการอ้างองิถึงหน่วยงานทั งสอง 

· การมีข้อตกลงทางการทาํการตลาดหรือการจัดจาํหน่ายร่วมกัน โดยสาํนักงานสอบบัญชีทาํหน้าที!
เป็นผู้จัดจาํหน่ายหรือทาํการตลาดให้กับสนิค้าหรือบริการของผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี หรือ
ผู้รับบริการทาํหน้าที!เป็นผู้จัดจาํหน่ายหรือทาํการตลาดให้กับสนิค้าหรือบริการของสาํนักงานสอบ
บัญชี 

ถ้าส่วนได้เสียทางการเงินและความสัมพันธ์ในทางธุรกิจมีสาระสาํคัญอย่างชัดเจนต่อสาํนัก
งานสอบบัญชี ผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีและผู้บริหาร จะไม่มีมาตรการป้องกันใดที!เหมาะสมในการ
ลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั นถ้าส่วนได้เสียทางการเงิน
และความสมัพันธ์ในทางธุรกิจมีสาระสาํคัญอย่างชัดเจน สาํนักงานจะต้องยุติความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ
ดังกล่าว หรือลดระดับความเสี!ยงของความสมัพันธล์งให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้   

ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ! งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมี ส่วนได้เสียทางการเงินและมี
ความสัมพันธ์โดยมีสาระสาํคัญอย่างชัดเจน บุคคลดังกล่าวควรถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชี 

ถ้าหากมีความสมัพันธใ์นทางธุรกจิระหว่างสมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชีกบัผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีหรือผู้บริหาร จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญ



  ส่วนที! ๔/๔๙  
 

ของปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระและหามาตรการป้องกันที!เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดปัญหา
และอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

 ๒๙๐.๑๒๕ ความสมัพันธใ์นทางธุรกิจที!สาํนักงานสอบบัญชีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
หรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีซึ!ง มีส่วนได้เสียในองค์กรแห่งหนึ!งซึ! ง ผู้รับบริการงาน
ตรวจสอบบัญชีและกรรมการหรือเจ้าหน้าที!หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ!งกม็ีส่วนได้เสยีในองค์กรนั นด้วยจะไม่
ก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคเกี!ยวกบัความเป็นอสิระ ถ้า 

· ความสมัพันธท์างธุรกจิที!มีต่อกนัไม่มีสาระสาํคัญอย่างชัดเจนต่อสาํนักงานสอบบัญชี บุคคลใดบุคคล
หนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและผู้รับบริการงาน
ตรวจสอบบัญชี 

· ส่วนได้เสยีทางการเงินไม่มีสาระสาํคัญต่อผู้ลงทุนหรือกลุ่มของผู้ลงทุน 

· ส่วนได้เสยีทางการเงินไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการควบคุมองค์กรของผู้ลงทุนหรือ 

กลุ่มผู้ลงทุน 

๒๙๐.๑๒๖  โดยทั!วไปการที!สาํนักงานสอบบัญชีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือสมาชิก
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีซื อสินค้าและบริการจากผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีนั น ไม่มีปัญหา
และอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ ถ้าการติดต่อค้าขายนั นอยู่ภายใต้เงื!อนไขการค้าเป็นไปตามปกติของ
การดาํเนินธุรกิจ อย่างไรกต็ามถ้ารายการซื อสินค้าและบริการดังกล่าวมีสาระสาํคัญอย่างชัดเจนต่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคและหา
มาตรการป้องกนัที!เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัรวมถึง 

· การยุติหรือลดปริมาณรายการทางการค้าดังกล่าวลง  

· การให้บุคคลที!เกี!ยวข้องถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี 

ความสมัพนัธส่์วนตวัและครอบครวั 

๒๙๐.๑๒๗ ความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวระหว่างบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีกับ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที!หรือลูกจ้าง (ขึ นอยู่กับบทบาทและหน้าที!) ของผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี 
อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระด้านผลประโยชน์ส่วนตัวความคุ้นเคยและการ
คุกคามโดยตรงจากผู้รับบริการได้ สาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
รวมถึงความรับผิดชอบของพนักงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี บทบาทและหน้าที!ของสมาชิกใน
ครอบครัวที!ดาํรงอยู่ในผู้รับบริการและลักษณะของความสมัพันธท์ี!ใกล้ชิด 

๒๙๐.๑๒๘ กรณทีี!สมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีเป็น 

(ก)  กรรมการหรือเจ้าหน้าที!ในบริษัทของผู้รับบริการสอบบัญชี หรือ 

(ข)  พนักงานซึ!งอยู่ในตาํแหน่งที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในการจัดทาํบัญชีและงบ
การเงินซึ!งสาํนักงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นหรือดาํรงตาํแหน่งนั นๆ ในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ!งในระหว่างการตรวจสอบ แนวทางปฏิบัติที!จะลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระให้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ คือการให้บุคคลที!มีความสัมพันธ์ดังกล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชีจะไม่มีมาตรการใดๆ ที!จะลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระให้อยู่ในระดับที!



  ส่วนที! ๔/๕๐  
 

ยอมรับได้หากเกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดดังกล่าวขึ น ดังนั นสาํนักงานสอบบัญชีต้องไม่มอบหมายให้
บุคคลซึ!งมีความสมัพันธ์ใกล้ชิดในลักษณะดังกล่าวอยู่ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๒๙ กรณีที!สมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นลูกจ้างในผู้รับบริการซึ!งอยู่ใน
ตําแหน่งที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญต่อเรื! องเกี!ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น  

· ตาํแหน่งของสมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีที!ดาํรงอยู่ในผู้รับบริการ  
    และ 

· บทบาทและหน้าที!ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระและ
หามาตรการป้องกนัที!เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว
ให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัรวมถึง 

· การให้พนักงานที!เกี!ยวข้องถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี  

· การจัดโครงสร้างหน้าที!ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีเพื!อหลีกเลี!ยงมิให้
บุคคลดังกล่าวไปมีส่วนเกี!ยวข้องโดยตรงกับหน้าที!และความรับผิดชอบของสมาชิกของ
บุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๓๐ ปัญหาและอุปสรรคเกี!ยวกับความเป็นอิสระอาจจะเกิดขึ นเมื!อสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิดของบุคคลใด
บุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีเป็น 

(ก)  กรรมการหรือเจ้าหน้าที!ในบริษัทของผู้รับบริการสอบบัญชี หรือ 

(ข)  พนักงานซึ!งอยู่ในตาํแหน่งที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในการจัดทาํบัญชีและ
งบการเงินซึ!งสาํนักงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นอันอาจก่อให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคด้านความเป็นอิสระ โดยสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึ นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ เช่น  

· ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและสมาชิกครอบครัวที!
ใกล้ชิด 

· ตาํแหน่งและหน้าที!ของสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิดที!ดาํรงอยู่ในผู้รับบริการ 

· บทบาทหน้าที!ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวและต้องหา
มาตรการป้องกันเพื!อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
ของมาตรการป้องกนัรวมถึง 

· ให้บุคคลที!เกี!ยวข้องถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

· จัดโครงสร้างหน้าที!ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีเพื!อหลีกเลี!ยงมิให้
บุคคลดังกล่าวไปมีส่วนเกี!ยวข้องโดยตรงกับหน้าที!และความรับผิดชอบของสมาชิก
ครอบครัวที!ใกล้ชิด 

๒๙๐.๑๓๑ ปัญหาด้านความเป็นอิสระอาจเกิดขึ น ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ! งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ!งในลูกค้า นอกเหนือจากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชีหรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยดาํรงตําแหน่งกรรมการ



  ส่วนที! ๔/๕๑  
 

หรือเจ้าหน้าที!หรือลูกจ้างที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคัญในส่วนของการจัดทาํบัญชี
และงบการเงินซึ!งสาํนักงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ทั งนี บุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีที!มีความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องมีการขอคําปรึกษาเพื!อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางของสาํนักงานสอบบัญชี  สาระสาํคัญของปัญหาดังกล่าวขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
รวมถึง 

· ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวในลูกค้ากับ บุคคลใดบุคคลหนึ! งในกลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี  

· ตาํแหน่งของบุคคลดังกล่าวที!ดาํรงอยู่ในบริษัทผู้รับบริการ และ 

· บทบาทหน้าที!ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี  

จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวและต้องหา
มาตรการป้องกันเพื!อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
ของมาตรการป้องกนัรวมถึง 

· การให้บุคคลดังกล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

· การจัดโครงสร้างหน้าที!ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เหมาะสมเพื!อ
หลีกเลี!ยงมิให้บุคคลดังกล่าวไปมีส่วนเกี!ยวข้องโดยตรงกับหน้าที!และความรับผิดชอบของ
บุคคลที!มีความสมัพันธอ์ย่างใกล้ชิดในผู้รับบริการ 

๒๙๐.๑๓๒ ปัญหาและอุปสรรคความด้านเป็นอสิระเรื!องผลประโยชน์ส่วนตัว ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตรง
จากผู้รับบริการอาจจะเกดิขึ นในลักษณะความสมัพันธส่์วนตัวหรือครอบครัว ระหว่าง (ก) หุ้นส่วนหรือ
พนักงานคนใดคนหนึ!งในสาํนักงานสอบบัญชีซึ!งมิได้เป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีกับ 
(ข) กรรมการหรือเจ้าหน้าที!หรือลูกจ้างที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในการจัดทาํ
บัญชีและงบการเงินซึ!งสาํนักงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ดังนั นหุ้นส่วนและพนักงาน
ดังกล่าวถือว่ามีความรับผิดชอบในการขอคาํปรึกษาเพื!อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของ
สาํนักงาน ความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ รวมถึง 

· ลักษณะของความสมัพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนหรือพนักงานของสาํนักงานกับกรรมการ เจ้าหน้าที!หรือ
พนักงานของผู้รับบริการสอบบัญชี 

· ความสมัพันธร์ะหว่างหุ้นส่วนหรือพนักงานดังกล่าวกบักลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

· ตาํแหน่งของหุ้นส่วนหรือพนักงานดังกล่าวในสาํนักงานสอบบัญชี และ 

· ตาํแหน่งของบุคคลดังกล่าวที!ดาํรงอยู่ในผู้รับบริการ  

จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว และต้องหา
มาตรการป้องกันเพื!อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
ของมาตรการป้องกนัรวมถึง  

· การจัดโครงสร้างความรับผิดชอบของหุ้นส่วนหรือพนักงานเพื!อที!จะลดอิทธิพลใดๆ ที!คาดว่าจะมี
ต่องานตรวจสอบบัญชี 

· การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นซึ!งไม่มีส่วนในงานตรวจสอบบัญชีสอบทานงานของกลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 



  ส่วนที! ๔/๕๒  
 

๒๙๐.๑๓๓  การฝ่าฝืนข้อบังคับในหมวดที!เกี!ยวกับความสมัพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวโดยมิได้มีความตั งใจ ถือว่า
ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอสิระ ถ้า 

(ก) สาํนักงานมีนโยบายและขั นตอนการทาํงานที!พนักงานต้องรายงานให้ทราบทันทีที!พบว่ามีการ
เปลี!ยนแปลงตาํแหน่งหน้าที!งานของสมาชิกและสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีหรือความสมัพันธส่์วนตัวอื!นที!อาจมีปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอสิระ  

(ข) การที!สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที!หรือ
พนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในการจัดทาํบัญชีและงบการเงินซึ!ง
สาํนักงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นและมีการถอนตัวบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีที!เกี!ยวข้องดังกล่าวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชีและ 

(ค) สาํนักงานสอบบัญชีมีการนาํมาตรการป้องกนัที!จาํเป็นต่างๆ มาใช้เพื!อลดปัญหาและอุปสรรคด้าน
ความเป็นอสิระให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัรวมถึง 

(๑)  การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นซึ!งไม่มีส่วนร่วมในงานตรวจสอบบัญชี สอบ
ทานงานของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

(๒)  การไม่ให้พนักงานที!มีส่วนเกี!ยวข้องในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีส่วนร่วมในการ 
ตัดสนิใจที!สาํคัญเกี!ยวกบังานตรวจสอบบัญชี 

สาํนักงานสอบบัญชีควรพิจารณาความจาํเป็นในการนาํประเดน็ที!อาจจะก่อให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคด้านความเป็นอิสระต่างๆ มาปรึกษาหารือกับผู้ที!มีหน้าที!กาํกับดูแล กิจการของผู้รับบริการ
หรือไม่ 

การเขา้ทํางานกบับริษทัของผูร้บับริการตรวจสอบบญัชี 

๒๙๐.๑๓๔ อาจมีปัญหาและอุปสรรคเรื!องความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตรงจาก ผู้รับบริการเกิดขึ นได้ ถ้า
กรรมการหรือเจ้าหน้าที!หรือพนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในการจัดทาํ
บัญชีและงบการเงินซึ!งสาํนักงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและความแสดงความเหน็เคยเป็นบุคคลใดบุคคล
หนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนของสาํนักงานสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๓๕ ถ้าอดีตบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนของสาํนักงานสอบบัญชีได้เข้า
ทาํงานกับบริษัทผู้รับบริการในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ!งและยังมีการติดต่อและเกี!ยวข้องกับสาํนัก
งานสอบบัญชีอย่างมีสาระสาํคัญ ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวมีสาระสาํคัญและไม่มีมาตรการใดที!จะ
นาํมาป้องกันและลดปัญหาและอุปสรรคนั นให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั นถ้าอดีตบุคคลใดบุคคล
หนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนของสาํนักงานสอบบัญชีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที!หรือพนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในการจัดทาํบัญชีและงบ
การเงินซึ!งสาํนักงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระ
อาจจะยอมรับได้ ถ้า 
(ก) บุคคลที!เกี!ยวข้องดังกล่าวต้องไม่ได้รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพิเศษใดๆ ที!มีสาระสาํคัญ

จากสาํนักงานสอบบัญชีนอกเหนือจากผลตอบแทนที!กาํหนดไว้ก่อนหน้าอย่างคงที!และจาํนวนที!
ต้องจ่ายไม่เป็นสาระสาํคัญต่อสาํนักงานสอบบัญชี 

(ข) บุคคลดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมหรือปรากฏว่ามีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ที!
เกี!ยวกบัวิชาชีพในสาํนักงานสอบบัญชีโดยต่อเนื!อง 



  ส่วนที! ๔/๕๓  
 

๒๙๐.๑๓๖ ในกรณีที!อดีตบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนของสาํนักงานสอบบัญชีเข้า
ไปทาํงานกบัผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ!ง โดยไม่มีการติดต่อหรือเกี!ยวข้อง
ที!มีสาระสาํคัญระหว่างสาํนักงานสอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว สาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคด้าน
ความเป็นอสิระเรื!องความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตรงจากผู้รับบริการขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น 

· ตาํแหน่งของบุคคลดังกล่าวที!ดาํรงอยู่ในผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี 

· ความเกี!ยวข้องในงานที!บุคคลดังกล่าวปฏบิัติในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี  

· ช่วงเวลาที!บุคคลดังกล่าวพ้นจากการเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือสาํนัก
งานสอบบัญชี ก่อนที!จะเข้าไปร่วมงานกบัผู้รับบริการ และ 

· ตาํแหน่งของบุคคลดังกล่าวในขณะที!เป็นพนักงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือในสาํนักงาน
ตรวจสอบบัญชี เช่น พิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวมีความรับผิดชอบในการติดต่อกับผู้บริหารของ
ผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีและผู้มีหน้าที!กาํกบัดูแลกจิการอย่างสมํ!าเสมอหรือไม่ 

จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวและต้องหา
มาตรการป้องกันเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสําคัญให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของ
มาตรการป้องกนัรวมถึง 

· การปรับเปลี!ยนแผนงานการตรวจสอบบัญชีให้เกดิความเหมาะสมมากยิ!งขึ น 

· การมอบหมายให้บุคคลที!มีประสบการณ์มากเพียงพอกับผู้ซึ!งเป็นอดีตบุคคลใดบุคคลหนึ!ง
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหุ้นส่วนของสาํนักงานที!ได้เข้าไปร่วมงานกับผู้รับบริการ
งานตรวจสอบบัญชีเข้าไปเป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี หรือ 

· การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นซึ!งมิได้เป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี
สอบทานงานของอดีตบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีหรืออดตีหุ้นส่วน
ดังกล่าวที!ได้เคยทาํ 

๒๙๐.๑๓๗ ในกรณีที!อดีตหุ้นส่วนของสาํนักงานสอบบัญชีเคยร่วมงานในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ!งในองค์กรแห่ง
หนึ!งและต่อมาองค์กรดังกล่าวกลายเป็นผู้รับบริการของสาํนักงานสอบบัญชีจะต้องมีการประเมินความ
มีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระและหามาตรการป้องกันเพื!อยุติหรือลดระดับ
ความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

๒๙๐.๑๓๘ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอสิระเรื!องผลประโยชน์ส่วนตัวอาจเกิดขึ นได้ ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ!ง
ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชีมีเหตุผลที!เชื!อได้แน่ว่าจะไปร่วมงานกบัผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีใน
อนาคต สาํนักงานสอบบัญชีจะต้องมีนโยบายและแนวทางให้บุคคลดังกล่าวชี แจงถึงการเจรจาและ
ต่อรองในการจ้างงานนั น โดยสาํนักงานจะต้องประเมินสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!อาจจะ
เกิดขึ น และหามาตรการป้องกันที!เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและ
อุปสรรคนั นให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัรวมถึง 

· การให้พนักงานที!เกี!ยวข้องดังกล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี 

· การสอบทานดุลยพินิจที!สาํคัญๆ ของบุคคลดังกล่าว ในขณะที!ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ!งของกลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี   

 



  ส่วนที! ๔/๕๔  
 

ผูร้บับริการตรวจสอบบญัชีที!เป็นบริษทัมหาชน 

๒๙๐.๑๓๙ อาจมีปัญหาและอุปสรรคในเรื!องความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตรงจากผู้รับบริการได้ ถ้าผู้สอบบัญชี
หลักเข้าทาํงานในบริษัทผู้รับบริการที!เป็นบริษัทมหาชนซึ!งมีบุคคลที!มีส่วนได้เสยีเป็นจาํนวนมาก โดย 

(ก) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที!ระดับบริหารของผู้รับบริการ หรือ  
(ข) ดาํรงตาํแหน่งพนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในการจัดทาํบัญชีและ  

งบการเงินซึ!งสาํนักงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเหน็ 

   ประเดน็ด้านความเป็นอสิระอาจจะยอมรับได้ ถ้าผู้สอบบัญชีหลักดังกล่าวหยุดการเป็นผู้สอบบัญชี
หลักในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและออกงบการเงินในบริษัทดังกล่าวเกินกว่า ๑๒ เดือนมาแล้วและ
ผู้สอบบัญชีหลักดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีที!ตรวจสอบบริษัทมหาชน
ดังกล่าว 

๒๙๐.๑๔๐ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระเรื!องการคุกคามโดยตรงจากผู้รับบริการอาจเกิดขึ นได้ ถ้าอดีต
หุ้นส่วนอาวุโสหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสาํนักงานสอบบัญชีเข้าทาํงานในบริษัทผู้รับบริการที!เป็นบริษัท
มหาชนซึ!งมีบุคคลที!มีส่วนได้เสยีเป็นจาํนวนมาก โดยดาํรงตาํแหน่งดังนี  
(ก)  พนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในการจัดทาํบัญชีและงบการเงินซึ!ง

สาํนักงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเหน็ 

(ข)  กรรมการหรือเจ้าหน้าที!ระดับบริหารของผู้รับบริการ  

ทั งนี ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอสิระอาจจะยอมรับได้ ถ้าอดีตหุ้นส่วนอาวุโสหรือหุ้นส่วน 

ผู้จัดการของสาํนักงานสอบบัญชีไม่ได้อยู่ในตาํแหน่งดังกล่าวในสาํนักงานสอบบัญชีมากกว่า ๑๒ เดือน  
มาแล้ว 

๒๙๐.๑๔๑ ทั งนี ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระสามารถยอมรับได้ ถ้าอดีตผู้สอบบัญชีหลักหรืออดีต
หุ้นส่วนอาวุโสหรือหุ้นส่วนผู้จัดการดาํรงตาํแหน่งตามข้อ ๒๙๐.๑๓๙ และ ๒๙๐.๑๔๐ ซึ!งการดาํรง
ตาํแหน่งดังกล่าวเกดิจากการรวมตัวทางธุรกจิ และ  
(ก) ตาํแหน่งดังกล่าวไม่ได้เกี!ยวข้องโดยตรงกบัการรวมธุรกจิ 

(ข)   บุคคลดังกล่าวได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนที!ไม่มีสาระสาํคัญจากสาํนักงานเป็นจาํนวนที!ได้จ่าย
เตม็ไปแล้ว นอกจากผลตอบแทนที!กาํหนดไว้ก่อนหน้าอย่างคงที!อีกและมีจาํนวนที!ต้องจ่ายไม่เป็น
สาระสาํคัญต่อสาํนักงานสอบบัญชี 

(ค) บุคคลดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมหรือปรากฏว่ามีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ที!
เกี!ยวกบัวิชาชีพในสาํนักงานโดยต่อเนื!อง และ 

(ง)   มีการปรึกษากับผู้มีหน้าที!กํากับดูแลกิจการถึงการดํารงตําแหน่งของอดีตหุ้นส่วนในบริษัท
ผู้รับบริการ 

การใหยื้มตวัพนกังานของสํานกังานสอบบญัชี 

๒๙๐.๑๔๒  การให้ยืมตัวพนักงานของสาํนักงานสอบบัญชีกับผู้รับบริการอาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคด้านความ
เป็นอิสระเกี!ยวกับการสอบทานผลงานของตนเองได้แต่อาจทาํได้ในช่วงระยะเวลาสั นๆ โดยบุคคล
ดังกล่าวจะต้องไม่เกี!ยวข้องกบัเรื!องดังต่อไปนี   
(ก)  การให้บริการงานอื!นๆ ที!ไม่เกี!ยวกบัการตรวจสอบบัญชีซึ!งขัดกบัข้อบังคับตามหมวดหัวข้อนี  
(ข)  มีหน้าที!กระทาํการแทนผู้บริหารของผู้รับบริการ  



  ส่วนที! ๔/๕๕  
 

ในทุกสถานการณ ์ผู้รับบริการจะต้องมีความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานที!ถูกยืมตัวไป จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญและหามาตรการป้องกนัเพื!อยุติหรือ
ลดระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัรวมถึง 

· การสอบทานงานซึ!งพนักงานที!ถูกยืมตัวเป็นผู้ปฏบิัติ 

· การกาํหนดว่าพนักงานที!ถูกยืมตัวจะต้องไม่มีส่วนเกี!ยวข้องและรับผิดชอบในหน้าที!หรือ
กจิกรรมใดๆ ในส่วนของงานตรวจสอบบัญชีในช่วงที!ถูกยืมตัวไป หรือ 

· การกาํหนดว่าพนักงานที!ถูกยืมตัวจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

การใหบ้ริการตรวจสอบบญัชี 

๒๙๐.๑๔๓ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระเรื!องผลประโยชน์ส่วนตัว การสอบทานงานของตนเองและ
ความคุ้นเคยอาจเกิดขึ นได้ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเพิ!งเคยดาํรงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที! หรือพนักงานของผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี ยกตัวอย่างเช่น บุคคล
คนดังกล่าวจะต้องประเมินรายละเอียดในงบการเงินซึ!งตนเองมีส่วนจัดเตรียมการบันทึกบัญชีต่างๆ 
ในขณะที!อยู่ในผู้รับบริการ 

๒๙๐.๑๔๔ ในช่วงรอบเวลาของรายงานการตรวจสอบบัญชี หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีเคยเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที! หรือพนักงานในบริษัทผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีที!สามารถ
สั!งการ และมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในการจัดทาํบัญชีและงบการเงินซึ!งสาํนักงานเป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นจะทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระโดยมีสาระสาํคัญเป็น
อย่างมาก จนไม่มีมาตรการใดที!จะป้องกนัและลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั น
สาํนักงานจะต้องไม่มอบหมายให้บุคคลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๔๕ ปัญหาและอุปสรรคความเป็นอิสระด้านผลประโยชน์ส่วนตัว การสอบทานผลงานของตนเองและ
ความคุ้นเคยอาจเกิดขึ นได้ หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเคยเป็นกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที! หรือพนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในการจัดทาํบัญชีและงบ
การเงินซึ!งสาํนักงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นในช่วงก่อนรอบเวลารายงานของงาน
ตรวจสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น บุคคลดังกล่าวดาํรงตาํแหน่งในบริษัทของผู้รับบริการและมีส่วนในการ
ตัดสินใจหรือทาํงานในช่วงเวลาก่อนหน้านี และได้นาํข้อมูลเหล่านั นมาใช้เป็นส่วนหนึ!งในงานปัจจุบัน 
สาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคจะขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น   

· ตาํแหน่งหน้าที!ของบุคคลดังกล่าวที!ดาํรงอยู่ในผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี  

· ช่วงเวลาที!บุคคลดังกล่าวได้ลาออกจากบริษัทผู้รับบริการก่อนที!จะเข้าร่วมเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ!ง
ในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

· บทบาทของบุคคลดังกล่าวในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี  
ถ้าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวมีสาระสาํคัญอย่างชัดเจน ควรหามาตรการป้องกันที!เหมาะสม

เพื!อลดระดับของปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกันคือ การจัด
ให้มีการสอบทานงานซึ!งทาํโดยบุคคลดังกล่าวซึ!งอยู่ในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

 

 



  ส่วนที! ๔/๕๖  
 

การเป็นกรรมการหรือเจา้หนา้ที!ในบริษทัผูร้บับริการตรวจสอบบญัชี 

๒๙๐.๑๔๖ ในกรณีที!หุ้นส่วนหรือพนักงานคนใดคนหนึ!งในสาํนักงานสอบบัญชีเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที!ใน
บริษัทผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชีจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระเกี!ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและการสอบทานงานของตนเองอย่างมีสาระสาํคัญมากจนไม่สามารถหาทาง
ป้องกันและลดระดับปัญหาและอุปสรรคนั นให้เป็นที!ยอมรับได้ ดังนั น หุ้นส่วนหรือพนักงานในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีจะต้องไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที!ในบริษัทผู้รับบริการตรวจสอบ
บัญชี 

๒๙๐.๑๔๗ ตาํแหน่งเลขานุการบริษัทมีความหมายที!แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร เลขานุการบริษัทมีหน้าที!ดูแล
งานในหลายๆ ส่วนโดยรวมถึงหน้าที!ในการบริหารจัดการ เช่น การบริหารงานบุคลากร การดูแลรักษา
บันทกึข้อมูลหรือทะเบียนต่างๆ ของบริษัท การควบคุมดูแลให้บริษัทอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ให้
คาํแนะนาํเกี!ยวกับการกาํกับดูแลกิจการ ดังนั นโดยทั!วไปแล้วตําแหน่งเลขานุการบริษัทนี ถือว่าเป็น
ตาํแหน่งที!มีความเกี!ยวข้องกบัองค์กรอย่างใกล้ชิด 

๒๙๐.๑๔๘ ในกรณทีี!หุ้นส่วนหรือพนักงานของสาํนักงานสอบบัญชีได้กระทาํหน้าที!เสมือนเป็นเลขานุการบริษัทของ
ผู้รับบริการตรวจสอบบัญชี อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคความเป็นอิสระด้านการสอบทานงานของ
ตนเองและด้านการใช้ดุลยพินิจในสิ!งที!ตนเองเป็นผู้สนับสนุนที!มีสาระสาํคัญเป็นอย่างมาก จนไม่มี
มาตรการใดที!จะลดระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 
อย่างไรกต็ามถึงมีการกาํหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๑๔๖ แต่ถ้ากฎหมาย ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติตาม
วิชาชีพท้องถิ!นอนุญาตให้กระทาํได้ หน้าที!และความรับผิดชอบในตาํแหน่งดังกล่าวควรถูกจาํกัดอยู่
เพียงขอบเขตของงานที!ทาํเป็นประจาํวันและงานด้านการบริหาร เช่น การจัดทาํรายงานการประชุมและ
ดูแลการยื!นงบการเงิน ในสถานการณด์ังกล่าวจะต้องมีการประเมินถึงปัญหาด้านความเป็นอิสระและหา
มาตรการป้องกันที!เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคอยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ 

๒๙๐.๑๔๙ การสนับสนุนและให้คาํแนะนาํในส่วนงานเลขานุการขององค์กรนั น โดยทั!วไปไม่ถือว่าขาดความเป็น
อสิระ ถ้าตราบใดผู้บริหารขององค์กรมีการตัดสนิใจที!เหมาะสม 

ระยะเวลาในการใหบ้ริการของพนกังานอาวุโส (รวมถึงการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีแก่ผูร้บับริการงาน 

ตรวจสอบบญัชี) 

ขอ้บงัคบัทั !วไป 

๒๙๐.๑๕๐ การใช้พนักงานอาวุโสคนเดียวกันในงานตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลานานอาจทาํให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคด้านความสนิทสนมและผลประโยชน์ส่วนตัวที!ไม่เหมาะสม สาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรค
ขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น  

· ระยะเวลาที!เคยเป็นส่วนหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีของบุคคลดังกล่าว 

· บทบาทหน้าที!ของบุคคลดังกล่าวในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

· โครงสร้างของสาํนักงานสอบบัญชี 

· ลักษณะของงาน 

· มีการเปลี!ยนแปลงในผู้บริหารของผู้รับบริการตรวจสอบบัญชีหรือไม่ และ 



  ส่วนที! ๔/๕๗  
 

· มีการเปลี!ยนแปลงในลักษณะและความซับซ้อนของรายการบัญชีและประเด็นการรายงานของ
ผู้รับบริการหรือไม่ 

จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว และต้องหา
มาตรการป้องกนัเพื!อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการ
ป้องกนัรวมถึง  

· การหมุนเวียนพนักงานอาวุโสในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

· การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นซึ!งมิได้เป็นส่วนหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
สอบทานงานซึ!งพนักงานอาวุโสดังกล่าวเป็นผู้ปฏบัิติ  

· การจัดให้มีการสอบทานคุณภาพของงานอย่างสมํ!าเสมอโดยผู้ที!มีความเป็นอิสระทั งจาก
ภายนอกหรือภายในสาํนักงานสอบบัญชี  

ผูร้บับริการซึ!งเป็นบริษทัมหาชน 

๒๙๐.๑๕๑ ในกรณีที!ผู้รับบริการที!เป็นบริษัทมหาชนซึ!งมีบุคคลที!มีส่วนได้เสียเป็นจาํนวนมาก ผู้ที!เป็นผู้สอบบัญชี
หลักจะดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน ๗ ปี และสามารถกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีได้อีกครั ง หลังจาก ๒ ปี
หลังจากระยะเวลา ๗ ปีแรก โดยในระหว่าง ๒ ปีดังกล่าว จะต้องไม่มีส่วนร่วมในงานตรวจสอบบัญชี การ
ควบคุมคุณภาพงาน การให้คาํปรึกษาด้านเทคนิคและประเดน็ต่างๆ ซึ!งจะมีผลกระทบโดยตรงกบัผลของ
การตรวจสอบบัญชีในผู้รับบริการรายนี  

๒๙๐.๑๕๒ นอกเหนือจากย่อหน้า ๒๙๐.๑๕๑ หากมีสถานการณ์ที!ไม่คาดคิดซึ!งอยู่เหนือการควบคุมของสาํนัก
งานสอบบัญชีเกดิขึ นและเพื!อให้งานตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างมีคุณภาพ อนุโลมให้ผู้สอบบัญชีหลักทาํ
หน้าที!ต่อไปได้อีก ๑ ปี ถ้ามีมาตรการในการยุติหรือลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระให้อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ เช่น ผู้สอบบัญชีหลักสามารถต่ออายุออกไปได้อีก ๑ ปี เนื!องจากการหมุนเวียนไม่
สามารถทาํได้เนื!องจากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ในกรณีผู้ที!จะได้รับมอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีคน
ต่อไปป่วยอย่างรุนแรงจนไม่สามารถทาํงานได้ 

๒๙๐.๑๕๓ ความสมัพันธท์ี!ยาวนานของผู้สอบบัญชีท่านอื!นกับผู้รับบริการซึ!งเป็นบริษัทมหาชนซึ!งมีบุคคลที!มีส่วนได้
เสียเป็นจํานวนมากอาจจะก่อให้เกิด ปัญหาและอุปสรรคความเป็นอิสระเรื! องความคุ้นเคยและ
ผลประโยชน์ส่วนตัว สาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น  

· ระยะเวลาที!ผู้สอบบัญชีดังกล่าวให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

· บทบาทหน้าที!ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี และ 

· ลักษณะเนื อหาและความถี!ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวที!มีต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที!กาํกับดูแลกิจการ
ของผู้รับบริการ 

จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวและต้องหา
มาตรการป้องกนัเพื!อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการ
ป้องกนัรวมถึง 

· การจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชีท่านอื!น หรือไม่เช่นนั นกห้็ามไม่ให้ผู้สอบบัญชีท่าน
นั นมีส่วนเกี!ยวข้องกบัผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี 

· การจัดให้มีการสอบทานคุณภาพของงานอย่างสมํ!าเสมอโดยผู้ที!มีความเป็นอิสระทั งจาก
ภายนอกหรือภายในสาํนักงานสอบบัญชี 



  ส่วนที! ๔/๕๘  
 

๒๙๐.๑๕๔ เมื!อลูกค้างานตรวจสอบบัญชีจะเปลี!ยนฐานะเป็นบริษัทมหาชนซึ!งมีบุคคลที!มีส่วนได้เสยีเป็นจาํนวนมาก 
จะต้องมีการพิจารณาระยะเวลาการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชีหลักในลูกค้าดังกล่าว ถ้ามีการให้บริการ
มาแล้ว ๕ ปีหรือน้อยกว่า ผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวสามารถจะให้บริการได้อีกเป็นจาํนวนปีส่วนต่างของ ๗ 
ปีหักจากระยะเวลาที!ให้บริการมาแล้ว ถ้าให้บริการมาแล้ว ๖ ปีหรือมากกว่า ก่อนที!ลูกค้าจะเปลี!ยนเป็น
บริษัทมหาชนผู้สอบบัญชีหลักสามารถที!จะให้บริการได้อกี ๒ ปี ก่อนที!จะมีการหมุนเวียน 

๒๙๐.๑๕๕ ถ้าสาํนักงานสอบบัญชีมีบุคคลากรที!มีความรู้และประสบการณ์จาํกัด ในการที!จะปฏิบัติหน้าที!เป็นผู้สอบ
บัญชีหลักให้กับผู้รับบริการที!เป็นบริษัทมหาชนซึ!งมีบุคคลที!มีส่วนได้เสยีเป็นจาํนวนมาก การหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีหลักอาจจะไม่ใช่มาตรการที! เหมาะสม และถ้าหน่วยงานกํากับดูแลก็ให้ข้อยกเว้นกับ
สถานการณ์เช่นนั น ในกรณีนี ผู้สอบบัญชีหลักอาจจะให้บริการผู้รับบริการรายหนึ!งๆ มากกว่า ๗ ปี โดย
ยังไม่มีการหมุนเวียนได้ โดยเป็นแนวทางเลือกที!ระบุโดยหน่วยงานกาํกับดูแลเช่น การให้มีการสอบทาน
งานจากบุคคลภายนอกที!มีความเป็นอสิระ 

การใหบ้ริการที!ไม่ใช่การใหค้วามเชื!อมั !นแก่ลูกคา้งานสอบบญัชีของสํานกังาน 

๒๙๐.๑๕๖ โดยธรรมเนียมปฏิบัติสาํนักงานมักจะให้บริการประเภทที!ไม่ใช่การให้ความเชื!อมั!นต่างๆ แก่ลูกค้า
งานสอบบัญชีตามความชาํนาญและความรู้ความสามารถของตน อย่างไรกต็ามการให้บริการที!ไม่ใช่การ
ให้ความเชื!อมั!นอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระของสาํนักงานหรือสมาชิกในกลุ่ม
ผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิขึ นส่วนมากเกิดจากการสอบทานผลงานของตนเอง การ
มีผลประโยชน์ส่วนตนและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน (advocacy threats) 

๒๙๐.๑๕๗ การพัฒนาของธุรกิจใหม่ การวิวัฒนาการของตลาดการเงินและการเปลี!ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทาํให้เป็นไปได้ยากที!จะสามารถระบุประเภทการให้บริการที!ไม่ใช่การให้ความเชื!อมันที!
สาํนักงานอาจให้บริการแก่ลูกค้าสอบบัญชีได้ครบทุกประเภท ในกรณีที!ไม่มีแนวปฏิบัติเป็นการเฉพาะ
สาํหรับการ ให้บริการที!ไม่ใช่การให้ความเชื!อมั!นประเภทใดประเภทหนึ!งเป็นการเฉพาะในประมวลนี  ให้
นาํหลักการกรอบแนวคิด (Conceptual framework) มาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาเป็นแต่ละกรณไีป 

๒๙๐.๑๕๘ ก่อนที!ส ํานักงานจะรับงานบริการที!ไม่ใช่การให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานสอบบัญชี สํานักงานควร
พิจารณาว่าการให้บริการดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระหรือไม่ ในการ
ประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคใดๆ ที!เกิดจากการให้บริการงานที!ไม่ใช่การให้ความ
เชื!อมั!นงานใดงานหนึ!ง สาํนักงานควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีถ้ามีเหตุผลเชื!อ
ว่าอาจเกดิขึ นจากการให้บริการที!ไม่ใช่การให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้าด้วย หากปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ น
ไม่สามารถทาํให้ลดลงอยู่ในระดับที!ยอมรับได้โดยการใช้มาตรการป้องกันใดๆ ได้ สาํนักงานไม่ควร
ให้บริการงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นนั น 

๒๙๐.๑๕๙ การให้บริการที!ไม่ใช่การให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานสอบบัญชีอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อ
ความเป็นอิสระอย่างมีนัยสาํคัญจนกระทั!งไม่มีมาตรการป้องกันใดที!จะขจัดหรือลดผลกระทบให้อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ อย่างไรกต็ามการให้บริการโดยไม่เจตนาดังกล่าวแก่กจิการที!เกี!ยวข้องกนั ส่วนงานย่อย 
หรือรายการเฉพาะในงบการเงินของลูกค้าที!กระทบต่อความเป็นอิสระอาจสามารถทาํได้ หากปัญหาและ
อุปสรรคต่อความเป็นอิสระได้ลดลงอยู่ในระดับที!ยอมรับได้โดยการดําเนินการให้มีผู้สอบบัญชีอื!น
ตรวจสอบบัญชีกิจการที!เกี!ยวข้องกัน ส่วนงานย่อยหรือรายการใดรายการหนึ!งเป็นการเฉพาะในงบการเงิน



  ส่วนที! ๔/๕๙  
 

นั น หรือเมื!อสาํนักงานอื!นให้บริการที!ไม่ใช่การให้ความเชื!อมั!นซํ าในลักษณะที!ทาํให้สาํนักงานอื!นนั นเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องานของตน 

๒๙๐.๑๖๐ สาํนักงานอาจให้บริการงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นที!ไม่อนุญาตให้ทาํภายใต้ข้อกาํหนดนี แก่กิจการที!
เกี!ยวข้องกนัของลูกค้างานสอบบัญชีดังต่อไปนี  
(ก)   กจิการที!ไม่ใช่ลูกค้างานสอบบัญชีที!มีอาํนาจควบคุมทางตรงหรือทางอ้อมต่อลูกค้างานสอบบัญชี 

(ข)  กจิการที!ไม่ใช่ลูกค้างานสอบบัญชีที!มีผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงในลูกค้างานสอบบัญชีหาก
กิจการนั นมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญต่อลูกค้างานสอบบัญชีและผลประโยชน์ในลูกค้างานสอบ
บัญชีมีสาระสาํคัญต่อกจิการ หรือ 

(ค)  กจิการที!ไม่ใช่ลูกค้างานสอบบัญชีที!อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบัลูกค้างานสอบบัญชี 

หากสรุปได้อย่างสมเหตุสมผลว่า (ก) การให้บริการที!ให้นั นไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคจาก
การสอบทานงานของตนเอง เพราะว่าผลลัพธ์จากบริการนั นไม่ได้เกี!ยวกับวิธีการตรวจสอบบัญชี 
และ (ข) ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการให้บริการดังกล่าวได้ถูกขจัดหรือทาํให้ลดลงอยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้โดยมาตรการป้องกนัที!นาํมาใช้ 

๒๙๐.๑๖๑ การให้บริการที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานสอบบัญชีที!เปลี!ยนสถานภาพเป็นกิจการที!มีส่วนได้
เสยีต่อสาธารณะ (Public interest entity) ไม่ถือว่าขัดต่อความเป็นอสิระของสาํนักงานในกรณดีังต่อไปนี  
(ก) การให้บริการที!ไม่ใช่การให้ความเชื!อมั!นที!เคยให้บริการในอดีตเป็นไปตามข้อกาํหนดเกี!ยวกับ

ลูกค้างานสอบบัญชีที!ไม่ใช่กจิการที!มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะ 
(ข)   การให้บริการที!อนุญาตในหมวดนี สาํหรับลูกค้างานสอบบัญชีที!เป็นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อ

สาธารณะได้สิ นสุดลงก่อนหรือทันทีที!ลูกค้าได้เปลี!ยนสถานภาพเป็นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อ
สาธารณะ และ 

(ค)   สาํนักงานได้ใช้มาตรการป้องกนัในกรณทีี!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็น
อสิระจากการให้บริการให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

ความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

๒๙๐.๑๖๒ ฝ่ายบริหารของกจิการมีหน้าที!รับผิดชอบในการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ในกจิการเพื!อประโยชน์สงูสดุของผู้
มีส่วนได้เสียของกิจการ ดังนั นจึงเป็นไปได้ยากที!จะระบุทุกๆ กิจกรรมที!เป็นความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหารได้ อย่างไรกต็ามความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารเกี!ยวข้องกับการชี นําและกาํหนดทิศทางของ
กิจการ ทั งนี รวมถึงการตัดสินใจที!สาํคัญๆ เกี!ยวกับการจัดหา การใช้และการควบคุมทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรที!ไม่มีตัวตนของกจิการ 

๒๙๐.๑๖๓ การที!จะระบุว่ากิจกรรมใดเป็นหน้าที!ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารหรือไม่ขึ นอยู่กับสถานการณ์และ
ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ตัวอย่างของกิจกรรมที!โดยปกติจะถือเป็นหน้าที!ความรับผิดชอบของ
ฝ่ายบริหารมีดังนี  

· การกาํหนดนโยบายและทศิทางเชิงกลยุทธ ์

· การชี นาํและการรับผิดชอบต่อการปฏบัิติงานของพนักงาน 

· การอนุมัติรายการต่างๆ 

· การตัดสนิใจว่าจะปฏบิัติตามข้อเสนอแนะใดของสาํนักงานหรือบุคคลที!สาม 



  ส่วนที! ๔/๖๐  
 

· การรับผิดชอบในการจัดเตรียมและการนําเสนองบการเงินที!เป็นไปตามแม่บทการรายงานทาง
การเงินที!ใช้อยู่ และ 

· การรับผิดชอบในการออกแบบ การนาํไปใช้และดาํรงไว้ซึ!งการควบคุมภายใน 

๒๙๐.๑๖๔ กจิกรรมที!เป็นงานประจาํวันหรืองานบริหารทั!วไปหรือเกี!ยวกับเรื!องที!ไม่สาํคัญ โดยทั!วไปจะไม่ถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตัวอย่างเช่น การบันทึกรายการที!ไม่สาํคัญที!ได้รับการอนุมัติจากฝ่าย
บริหารแล้ว หรือการติดตามให้มีการยื!นภาษีให้ทนัเวลาและการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวันที!ดังกล่าวไม่ถือ
เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร นอกจากนี การให้คาํแนะนาํหรือข้อเสนอแนะเพื!อช่วยฝ่ายบริหารใน
การลดความรับผิดชอบของตนไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

๒๙๐.๑๖๕ หากสาํนักงานต้องรับผิดชอบงานบริหารให้กับลูกค้างานสอบบัญชี ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ นอาจมี
นัยสาํคัญจนไม่มีมาตรการป้องกันใดที!จะลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น 
การตัดสนิใจเลือกดาํเนินการตามคาํแนะนาํของสาํนักงานทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานของตนเองและการมีผลประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี การรับผิดชอบงานบริหารจะก่อให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคจากความคุ้นเคยเนื!องจากสาํนักงานเริ!มมีความคุ้นเคยกับทัศนะและผลประโยชน์ของ
ผู้บริหาร ดังนั นสาํนักงานไม่ควรรับผิดชอบงานบริหารให้กบัลูกค้างานสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๖๖ เพื!อหลีกเลี!ยงความเสี!ยงจากการรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร เมื!อสาํนักงานให้บริการงานที!ไม่ใช่การให้
ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานสอบบัญชี สาํนักงานควรมั!นใจว่ามีสมาชิกของฝ่ายบริหารอย่างน้อยหนึ!งท่าน
รับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจที!สาํคัญซึ!งเป็นความรับผิดชอบอันเหมาะสมของฝ่าย
บริหาร รวมถึงการประเมินผลงานจากการให้บริการและรับผิดชอบในการให้ดาํเนินการตามผลงานของ
งานบริการเหล่านี จะลดความเสี!ยงของสาํนักงานจากการใช้ดุลยพินิจหรือการตัดสินใจที!สาํคัญแทน
ผู้บริหารโดยไม่ตั งใจ ความเสี!ยงจะสามารถลดลงได้อีกหากสาํนักงานให้โอกาสลูกค้าในการใช้ดุลยพินิจ
หรือตัดสนิใจโดยตั งอยู่บนวัตถุประสงค์และการวิเคราะห์อย่างโปร่งใสและการนาํเสนอประเดน็ปัญหา 

การบนัทึกรายการบญัชีและการจดัทํางบการเงิน 

เรื!องทั !วไป 

๒๙๐.๑๖๗ ฝ่ายบริหารมีหน้าที!รับผิดชอบในการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินให้เป็นไปตามแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที!นาํมาปฏบัิติ ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึง 

· การจัดทาํหรือเปลี!ยนแปลงการบันทกึรายการเบื องต้นหรือการจัดประเภทรายการของธุรกรรมต่างๆ 
และ 

· จัดเตรียมหรือเปลี!ยนแปลงเอกสารหรือข้อมูลเบื องต้น ในรูปแบบอีเลคโทรนิคหรือรูปแบบอื!น จัดหา
หลักฐานประกอบรายการที!เกิดขึ น (เช่น คาํสั!งซื อ บันทกึเวลาการทาํงานของพนักงาน และคาํสั!งซื อ
สนิค้าของลูกค้า) 

๒๙๐.๑๖๘ การให้บริการจัดทาํบัญชีแก่ลูกค้างานสอบบัญชี เช่น การจัดทาํบัญชีและการจัดทาํงบการเงินก่อให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของตนเอง หากในเวลาต่อมาสาํนักงานเป็นผู้สอบบัญชีของ
ลูกค้ารายนั น 

๒๙๐.๑๖๙ ในการตรวจสอบบัญชีสาํนักงานจําเป็นที!ต้องมีการปรึกษาหารือระหว่างสาํนักงานกับฝ่ายบริหารของ
ลูกค้าซึ!งอาจเกี!ยวข้องกบั 



  ส่วนที! ๔/๖๑  
 

· การประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชีหรือนโยบายการบัญชีและประมวลการเปิดเผยข้อมูลใน       งบ
การเงิน 

· ความเหมาะสมของการควบคุมทางการเงินและบัญชีและวิธีทีใช้ในการกําหนดจํานวนเงินของ
สนิทรัพย์และหนี สนิ หรือ 

· การเสนอรายการปรับปรุงรายการบัญชี 

กจิกรรมเหล่านี ถือเป็นปกติในกระบวนการตรวจสอบบัญชีและไม่ถือเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อความ 

เป็นอสิระ 

๒๙๐.๑๗๐ ในทาํนองเดียวกนัลูกค้าอาจขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากสาํนักงานในประเดน็ต่างๆ เช่น ปัญหาการ
กระทบยอดรายการบัญชีหรือการวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลเพื!อรายงานต่อหน่วยงานทางราชการ 
นอกจากนี ลูกค้าอาจขอคําแนะนาํทางวิชาการเกี!ยวกับปัญหาทางบัญชี เช่น การปรับปรุงงบการเงินที!
จัดทาํตามแม่บทการรายงานทางการเงินหนึ!งให้เป็นไปตามแม่บทฯ อื!น (ตัวอย่างเช่น เพื!อให้เป็นไปตาม
นโยบายบัญชีของกลุ่มกิจการ หรือเพื!อปรับปรุงให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการอื!น เช่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) การให้บริการดังกล่าวโดยทั!วไปไม่ถือว่ากระทบต่อ
ความเป็นอสิระหากสาํนักงานไม่ได้ทาํหน้าที!รับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหารของลูกค้า 

ลูกคา้งานสอบบญัชีที!ไม่ใช่กิจการที!มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๑๗๑ สาํนักงานอาจให้บริการที!เกี!ยวข้องกบัการจัดทาํบัญชีและงบการเงินแก่ลูกค้างานสอบบัญชีที!ไม่ใช่กิจการ
ที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ เมื!อบริการนั นเป็นไปในลักษณะงานประจําวันหรืองานทางวิชาการ หาก
ปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของตนเองที!เกิดขึ นลดลงอยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
ของงานบริการดังกล่าว ได้แก่ 

· การให้บริการเกี!ยวกบัเงินเดือนพนักงานจากฐานข้อมูลของลูกค้า 

· การบันทกึรายการที!ลูกค้าได้ตัดสนิใจหรือได้อนุมัติการจัดประเภทรายการบัญชีที!เหมาะสม 

· การผ่านรายการที!ลูกค้าได้กาํหนดรหัสไว้ไปยังบัญชีแยกประเภท 

· การผ่านรายการที!ได้รับอนุมัติจากลูกค้าไปยังงบทดลอง และ 

· การจัดทาํงบการเงินจากข้อมูลในงบทดลอง 
ในทุกกรณี สาํนักงานควรประเมินถึงความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ นและควรหา

มาตรการป้องกนัที!จาํเป็นมาใช้เพื!อขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกันมี
ดังนี   

· การดาํเนินการให้บุคคลที!ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว 

· หากบุคคลที!เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว สาํนักงานควรจัดให้
หุ้นส่วนหรือพนักงานอาวุโสที!มีประสบการณ์ที!เหมาะสมที!ไม่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีสอบทานงานนั น 

ลูกคา้งานสอบบญัชีที!เป็นกิจการที!มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๑๗๒ ยกเว้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน สาํนักงานไม่ควรให้บริการจัดทาํบัญชีรวมถึงบริการเกี!ยวกับเงินเดือน
พนักงาน หรือจัดทาํงบการเงินแก่ลูกค้าสอบบัญชีซึ!งสาํนักงานเป็นผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินนั น 
หรือข้อมูลทางการเงินที!นาํมาใช้จัดทาํงบการเงิน 



  ส่วนที! ๔/๖๒  
 

๒๙๐.๑๗๓ แม้ว่าได้กาํหนดไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๑๗๒ แล้วกต็าม สาํนักงานอาจให้บริการจัดทาํบัญชีรวมถึงบริการ
เกี!ยวกับเงินเดือนพนักงานและการจัดทาํงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินอื!นซึ!งเป็นงานที!มีลักษณะเป็น
งานประจาํวันหรืองานทางวิชาการแก่ส่วนงานหรือกิจการที!เกี!ยวข้องกันกับลูกค้างานสอบบัญชีที!เป็น
กจิการที!มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะ หากบุคคลที!ให้บริการดังกล่าวไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชี และ 

(ก) หน่วยงานหรือกิจการที!เกี!ยวข้องกันนั นเป็นหน่วยงานหรือกิจการที!ไม่ใช่ส่วนงานที!มีนัยสาํคัญ ใน
งบการเงินที!ตนแสดงความเหน็ หรือ 

(ข) การบริการที!เกี!ยวกบัประเดน็ที!ไม่มีนัยสาํคัญต่องบการเงินของหน่วยงานหรือกจิการที!เกี!ยวข้องกนั 

สถานการณฉุ์กเฉิน 

๒๙๐.๑๗๔ สาํนักงานอาจให้บริการจัดทาํบัญชีแก่ลูกค้างานสอบบัญชีที!ไม่อนุญาตให้กระทาํได้ภายใต้ข้อกาํหนดนี ใน
กรณฉุีกเฉินหรือในสถานการณ์ที!ไม่ปกติเมื!อลูกค้างานสอบบัญชีไม่สามารถดาํเนินการอื!นได้ กรณีนี อาจ
เกิดขึ นเมื!อ (ก) สาํนักงานเท่านั นที!มีทรัพยากรและความรู้ เกี!ยวกับระบบและการทาํงานของลูกค้าที!จะ
สามารถช่วยจัดทาํบัญชีและงบการเงินให้เสร็จทันเวลา และ (ข) การจาํกัดการให้บริการของสาํนักงาน
เป็นผลให้เกิดความยุ่งยากที!ส ําคัญแก่ลูกค้า (ตัวอย่างเช่น อาจทําให้ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อกาํหนดในการรายงานของหน่วยราชการได้) ในสถานการณด์ังกล่าวต้องปฏบัิติตามเงื!อนไข ดังนี  

(ก) บุคคลที!ให้บริการดังกล่าวต้องไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี 

(ข)   การให้บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการในช่วงระยะเวลาสั นๆ และไม่ได้คาดว่าจะต้องให้บริการ
ต่อเนื!อง และ 

(ค)  ได้หารือสถานการณด์ังกล่าวกบัผู้มีหน้าที!กาํกบัดูแลกจิการแล้ว 

การใหบ้ริการประเมินมูลค่า (Valuation Services) 

ประมวลทั !วไป 

๒๙๐.๑๗๕ การประเมินมูลค่าประกอบด้วยการตั งสมมติฐานอนัเกี!ยวเนื!องกบัการพัฒนาในอนาคต การประยุกต์ใช้
วิธกีารและเทคนิคที!เหมาะสมและการผสมผสานทั งสองประการในการคาํนวณมูลค่าหรือช่วงของมูลค่า
ของสนิทรัพย์ หนี สนิ หรือของกจิการโดยรวม 

๒๙๐.๑๗๖ การให้บริการประเมินมูลค่าแก่ลูกค้างานสอบบัญชีอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานของตนเอง ความมีอยู่จริงและความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึ นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่ 

· การประเมินมูลค่านั นมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่องบการเงินหรือไม่ 

· ระดับความมีส่วนร่วมของลูกค้าในการตัดสินใจและการอนุมัติวิธีการประเมินมูลค่าและเรื!องที!มี
นัยสาํคัญที!ต้องใช้ดุลยพินิจ 

· วิธกีารประเมินมูลค่าและแนวปฏบิัติของผู้เชี!ยวชาญที!สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ 

· สาํหรับการประเมินมูลค่าที!เกี!ยวกบัวิธกีารที!เป็นมาตรฐานหรือที!มีกาํหนดไว้ต้องพิจารณาระดับการ
ใช้ดุลยพินิจ (subjectivity) เกี!ยวกบัรายการที!เกี!ยวข้อง 

· ความน่าเชื!อถือและความครอบคลุมของข้อมูลที!เกี!ยวข้อง 

· ระดับการพึ!งพาเหตุการณ์ในอนาคตซึ!งมีลักษณะที!อาจก่อให้เกิดการเปลี!ยนแปลงที!มีนัยสาํคัญต่อ
มูลค่าที!ประเมิน 



  ส่วนที! ๔/๖๓  
 

· เนื อหาและความชัดเจนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

สาํนักงานควรประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และดําเนินมาตรการ
ป้องกันเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกัน
รวมถึง 

· การจัดให้มีผู้เชี!ยวชาญที!ไม่ได้เกี!ยวข้องกับการให้บริการประเมินมูลค่าสอบทานงานสอบ
บัญชีหรือการประเมินมูลค่า หรือ 

· การดาํเนินการไม่ให้ผู้ที!ให้บริการประเมินมูลค่ามีส่วนร่วมในการปฏบัิติงานสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๗๗ การประเมินมูลค่าบางรายการไม่เกี!ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในระดับที!มีนัยสาํคัญ กรณีนี เกิดขึ นเมื!อ
ข้อสมมติฐานกาํหนดโดยข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือเป็นที!ยอมรับโดยทั!วไป และเทคนิคและ
วิธีการที!ใช้เป็นไปตามมาตรฐานที!ยอมรับทั!วไปหรือตามข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบในสถานการณ์
ดังกล่าว ผลที!ได้จากการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินสองรายหรือมากกว่าไม่น่าจะมีความแตกต่างอย่าง
เป็นนัยสาํคัญ 

๒๙๐.๑๗๘ หากสาํนักงานได้รับการร้องขอให้ให้บริการประเมินมูลค่าเพื!อเป็นการช่วยลูกค้างานสอบบัญชีตาม
ประมวลในการรายงานทางภาษีหรือเพื!อวัตถุประสงค์ในการวางแผนภาษีและผลการประเมินมูลค่านี  
ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบโดยตรงต่องบการเงิน  ให้นาํประมวลในย่อหน้า ๒๙๐.๑๙๑ มาถือปฏบัิติ 

ลูกคา้งานสอบบญัชีที!ไม่ใช่กิจการที!มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๑๗๙ ในกรณีที!ลูกค้างานสอบบัญชีไม่ใช่กิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ หากมีการให้บริการประเมินมูล
ค่าที!มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่องบการเงินที!สาํนักงานเป็นผู้แสดงความเห็นและการประเมินมูลค่า
นั นเกี!ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในระดับที!มีนัยสาํคัญ ไม่มีมาตรการป้องกันใดที!สามารถจะลดปัญหา
และอุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของตนเองให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั นสาํนักงานไม่ควร
ให้บริการการประเมินมูลค่าดังกล่าวแก่ลูกค้างานสอบบัญชี 

ลูกคา้งานสอบบญัชีที!เป็นกิจการที!มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๑๘๐ สาํนักงานไม่ควรให้บริการงานประเมินมูลค่าแก่ลูกค้างานสอบบัญชีที!เป็นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อ
สาธารณะ หากการประเมินมูลค่านั นมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อรายการใดรายการหนึ!งหรือ
โดยรวมต่องบการเงินที!สาํนักงานเป็นผู้แสดงความเหน็ 

การใหบ้ริการดา้นภาษีอากร 

๒๙๐.๑๘๑ การให้บริการด้านภาษีอากรประกอบด้วยการให้บริการประเภทต่างๆ รวมถึงบริการดังต่อไปนี  

· การจัดเตรียมแบบยื!นแสดงรายการเพื!อเสยีภาษี 

· การคาํนวณภาษีเพื!อวัตถุประสงค์ในการบันทกึรายการบัญชี 

· การวางแผนภาษีและการให้คาํปรึกษาทางภาษีอื!นๆ และ 

· การให้ความช่วยเหลือกรณมีีข้อพิพาททางภาษี 

บริการด้านภาษีอากรแก่ลูกค้างานสอบบัญชีแต่ละด้านที!กล่าวไว้ข้างต้นสามารถแยกการ
ให้บริการออกจากกนัได้  อย่างไรกด็ี ในทางปฏบัิติการให้บริการเหล่านี มีความเกี!ยวข้องกนั 



  ส่วนที! ๔/๖๔  
 

๒๙๐.๑๘๒ การให้บริการด้านภาษีอากรก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของตนเองและการ
เป็นผู้ให้การสนับสนุน การดาํรงอยู่และความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
ได้แก่ 

· ระบบการประเมินภาษีและการตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที!และบทบาทของสํานักงานใน
กระบวนการดังกล่าว 

· ความซับซ้อนของบทบัญญัติภาษีที!เกี!ยวข้องและระดับการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา 

· ลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน 

· ระดับความชาํนาญด้านภาษีของพนักงานของลูกค้า 

การจดัเตรียมแบบยื!นแสดงรายการภาษี 

๒๙๐.๑๘๓ การให้บริการจัดเตรียมแบบยื!นแสดงรายการภาษีเกี!ยวข้องกับการช่วยเหลือลูกค้าในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในการรายงานทางภาษีโดยการร่างและกรอกข้อมูล รวมถึงจาํนวนภาษีที!ต้องเสยี (โดยปกติ
เป็นรูปแบบมาตรฐาน) เพื!อนาํยื!นต่อหน่วยงานทางภาษีที!เกี!ยวข้อง การให้บริการดังกล่าวรวมถึงการให้
คําแนะนําในการกรอกแบบสาํหรับรายการในอดีตและการตอบคําถามเจ้าหน้าที!ในนามของลูกค้า
เพื!อให้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพิ!มเติม (รวมถึงการอธิบายและการให้ความสนับสนุนทางเทคนิค
สาํหรับวิธีการที!ใช้) การให้บริการจัดเตรียมแบบยื!นแสดงรายการภาษีโดยทั!วไปมาจากข้อมูลในอดีต
และส่วนใหญ่เกี!ยวข้องกับการวิเคราะห์และการนาํเสนอข้อมูลในอดีตภายใต้กฎหมายที!บังคับใช้อยู่
รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ นอกจากนี การยื!นแบบแสดงรายการภาษีขึ นอยู่กับการสอบทานหรือ
กระบวนการอนุมัติของเจ้าหน้าที!สรรพากรที!เห็นสมควร ดังนั นการให้บริการดังกล่าวโดยทั!วไปไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระหากผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อการยื!นเสียภาษีรวมถึงการใช้
ดุลยพินิจที!สาํคัญๆ 

การคํานวณภาษีเพื!อวตัถุประสงคใ์นการบนัทึกรายการบญัชี 

ลูกคา้งานสอบบญัชีที!ไม่ใช่กิจการที!มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๑๘๔ การคาํนวณภาษีเงินได้และหนี สนิ (สินทรัพย์) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํหรับลูกค้างานสอบบัญชีเพื!อ
วัตถุประสงค์ในการบันทึกรายการบัญชีซึ!งในภายหลังต้องถูกตรวจสอบโดยสํานักงานก่อให้เกิด
ผลกระทบในการสอบทานผลงานของตนเอง ความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นอยู่กบั 

(ก)  ความซับซ้อนของกฎหมายและกฎระเบียบทางภาษีที!เกี!ยวข้องและระดับความมีนัยสาํคัญของการ
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสนิใจ 

(ข)  ระดับของความชาํนาญทางภาษีของบุคลากรของลูกค้า และ 
(ค)  ความมีสาระสาํคัญของจาํนวนเงินที!มีต่องบการเงิน 

สาํนักงานควรดาํเนินมาตรการป้องกันที!จําเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัรวมถึง 

· การใช้ผู้เชี!ยวชาญที!ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีในการให้บริการดังกล่าว 

· หากสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว สาํนักงานควรดาํเนินการ
ให้หุ้นส่วนหรือพนักงานระดับอาวุโสที!มีประสบการณ์ที!เหมาะสม ที!ไม่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีสอบทานงานนั น 

· การขอคาํแนะนาํในการให้บริการดังกล่าวจากผู้เชี!ยวชาญด้านภาษีภายนอก 



  ส่วนที! ๔/๖๕  
 

ลูกคา้งานสอบบญัชีที!เป็นกิจการที!มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๑๘๕ ยกเว้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีที!ลูกค้างานสอบบัญชีเป็นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ 
สาํนักงานไม่ควรคาํนวณภาษีที!ต้องเสยีและหนี สิน (สินทรัพย์) ภาษีเงินได้รอตัดเพื!อวัตถุประสงค์ใน
การบันทกึรายการบัญชีที!มีสาระสาํคัญต่องบการเงินที!สาํนักงานแสดงความเหน็ 

๒๙๐.๑๘๖ สาํนักงานอาจให้บริการคาํนวณภาษีเงินได้ที!ต้องเสยีและหนี สนิ (สนิทรัพย์) ภาษีเงินได้รอตัดแก่ลูกค้า
งานสอบบัญชีที!ไม่อนุญาตให้กระทาํได้ภายใต้ประมวลนี ในกรณฉุีกเฉินหรือในสถานการณ์ที!ไม่ปกติเมื!อ
ลูกค้างานสอบบัญชีไม่สามารถดําเนินการอื!นได้ กรณีนี อาจเกิดขึ นเมื!อ (ก) สาํนักงานเท่านั นที!มี
ทรัพยากรและความรู้ที!จาํเป็นเกี!ยวกบัธุรกจิของลูกค้าที!จะสามารถช่วยลูกค้าในการคาํนวณภาษีเงินได้ที!
ต้องเสียและหนี สิน (สินทรัพย์) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีให้เสร็จทันเวลา และ (ข) การจํากัดการ
ให้บริการของสาํนักงานเป็นผลให้เกิดความยุ่งยากที!สาํคัญแก่ลูกค้า (ตัวอย่างเช่น อาจทาํให้ลูกค้าไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อกาํหนดในการรายงานต่อหน่วยงานราชการได้) ในสถานการณ์ดังกล่าวต้อง
ปฏบัิติตามเงื!อนไขดังต่อไปนี  
(ก) บุคคลที!ให้บริการดังกล่าวต้องไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี 

(ข) การให้บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการในช่วงระยะเวลาสั นๆ และไม่ได้คาดว่าจะต้องให้บริการ
ต่อเนื!อง และ 

(ค) ได้หารือสถานการณด์ังกล่าวกบัผู้มีหน้าที!กาํกบัดูแลกจิการแล้ว 

การวางแผนภาษีและการใหคํ้าปรึกษาทางภาษีอื!นๆ 

๒๙๐.๑๘๗ การให้บริการวางแผนภาษีและการให้คําปรึกษาทางภาษีอื!นๆ ประกอบด้วย การให้บริการประเภท
ต่างๆ ได้แก่ การให้คําแนะนําแก่ลูกค้าในการจัดโครงสร้างการดําเนินกิจการต่างๆ เพื! อให้มี
ประสทิธิภาพด้านภาษี หรือการให้คาํแนะนาํในการประยุกต์ใช้กฎหมายภาษีและกฎระเบียบทางภาษี
ใหม่ๆ 

๒๙๐.๑๘๘ ปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของตนเองอาจเกดิขึ นเมื!อคาํแนะนาํนั นมีผลกระทบต่อเรื!อง
ที!สะท้อนอยู่ในงบการเงิน ความมีอยู่จริง ความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
เช่น 

· ระดับการใช้ดุลยพินิจที!เกี!ยวข้องในการพิจารณาวิธีการที!เหมาะสมในการให้คาํปรึกษาทางภาษีใน 
งบการเงิน 

· ระดับของผลลัพธจ์ากคาํปรึกษาทางภาษีที!จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่องบการเงิน 

· ประสิทธิผลของคําปรึกษาทางภาษีขึ นอยู่กับการปฏิบัติทางบัญชีหรือการนําเสนอรายการใน        
งบการเงินและมีข้อสงสยัในความเหมาะสมของการปฏิบัติทางบัญชีหรือการนาํเสนอภายใต้แม่บท
การรายงานทางการเงินที!เกี!ยวข้องหรือไม่ 

· ระดับของความชาํนาญด้านภาษีอากรของพนักงานของลูกค้า 

· คําปรึกษานั นได้รับการสนับสนุนโดยกฎหมายภาษีหรือกฎระเบียบทางภาษีที!เกี!ยวข้องหรือคํา
วินิจฉัยที!มีอยู่เพียงใด และ 

· การดาํเนินการทางภาษีนั นได้รับการสนับสนุนโดยแนวปฏิบัติเฉพาะเรื!องนั นๆ หรือได้รับความ
กระจ่างจากหน่วยงานกาํกบัดูแลด้านภาษีอากรก่อนการจัดทาํงบการเงินหรือไม่ 



  ส่วนที! ๔/๖๖  
 

ตัวอย่างเช่น คาํแนะนาํในการวางแผนภาษีและการให้คาํปรึกษาทางภาษีอื!นๆ ที!ได้รับการ
สนับสนุนอย่างชัดเจนจากหน่วยงานกาํกับดูแลด้านภาษีอากรหรือจากแนวปฏิบัติที!มีอยู่หรือมีหลักการที!มี
กฎหมายภาษีรองรับ โดยทั!วไปจะไม่ถือว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ 

๒๙๐.๑๘๙ สาํนักงานควรประเมินถึงความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกดิขึ นและควรหามาตรการป้องกัน
ที!จาํเป็นมาใช้เพื!อขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัดังกล่าวรวมถึง 

· การดําเนินการให้ผู้เชี!ยวชาญที!ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็น ผู้ให้บริการ
ดังกล่าว 

· การจัดหาผู้เชี!ยวชาญด้านภาษีอากรที!ไม่ได้เกี!ยวข้องกบัการให้บริการให้คาํปรึกษาด้านภาษีอากรแก่
ลูกค้ามาให้คําปรึกษาแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีที!ให้บริการแก่ลูกค้าและสอบทานการ
ดาํเนินการในงบการเงิน 

· การขอคาํปรึกษาจากผู้เชี!ยวชาญด้านภาษีอากรภายนอกในการให้บริการดังกล่าว 

· การขอคาํหารือหรือคาํปรึกษาจากหน่วยงานกาํกบัดูแลด้านภาษีอากร 

๒๙๐.๑๙๐ ในกรณีที!ประสิทธิผลของคําปรึกษาด้านภาษีขึ นอยู่กับข้อปฏิบัติทางบัญชีหรือการนําเสนอรายการ
ภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที!เกี!ยวข้อง และ 
(ก)   กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีข้อสงสัยที!สมเหตุสมผลเกี!ยวกับความเหมาะสมของข้อปฏิบัติทาง

บัญชีที!เกี!ยวข้องหรือการนาํเสนอรายการภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที!เกี!ยวข้อง 
(ข)   ผลลัพธ์หรือผลที!ได้จากคําปรึกษาด้านภาษีจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่องบการเงินซึ!ง

สาํนักงานเป็นผู้แสดงความเหน็ 

หากปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของตนเองมีนัยสาํคัญจนกระทั!งไม่มีมาตรการ
ป้องกันใดๆ ที!สามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ สาํนักงานไม่ควรให้บริการให้
คาํปรึกษาด้านภาษีอากรแก่ลูกค้างานสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๙๑ ในการให้บริการให้คาํปรึกษาด้านภาษีอากรแก่ลูกค้างานสอบบัญชี สาํนักงานอาจถูกร้องขอให้ทาํการ
ประเมินมูลค่าเพื!อช่วยลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี!ยวกับการรายงานทางภาษีหรือเพื!อ
วัตถุประสงค์ในการวางแผนภาษี ในกรณีที!มูลค่าที!ประเมินมีผลกระทบโดยตรงต่องบการเงิน ให้
สาํนักงานถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการให้บริการประเมินมูลค่าที!กล่าวไว้ในประมวล ๒๙๐.๑๗๕ และ 
๒๙๐.๑๘๐ ในกรณีที!การประเมินมูลค่าเป็นการประเมินเพื!อวัตถุประสงค์ทางภาษีเท่านั นและมูลค่าที!
ประเมินไม่มีผลกระทบโดยตรงต่องบการเงิน (หมายถึง งบการเงินจะได้รับผลกระทบต่อเมื!อมีการ
บันทึกบัญชีที!เกี!ยวข้องกับภาษี) กรณีนี โดยทั!วไปจะไม่ถือว่ามีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ หาก
ผลกระทบที!มีต่องบการเงินไม่มีสาระสาํคัญ หรือการประเมินมูลค่านั นต้องได้รับการสอบทานจาก
หน่วยงานกาํกับดูแลด้านภาษีหรือหน่วยงานที!คล้ายคลึงกันซึ!งเป็นบุคคลภายนอก หากการประเมิน
มูลค่าไม่ต้องได้รับการสอบทานจากบุคคลภายนอกดังกล่าวข้างต้นและมีผลกระทบต่องบการเงินอย่าง
มีสาระสาํคัญ ความมีอยู่และความมีนัยสาํคัญของผลกระทบขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น 

· วิธกีารประเมินมูลค่าที!ใช้ได้รับการสนับสนุนโดยข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบทางภาษี แนวปฏิบัติที!
มีอยู่แล้วและระดับของดุลยพินิจที!ใช้ในการประเมินมูลค่า 

· ความน่าเชื!อถือและความครอบคลุมของข้อมูลที!เกี!ยวข้อง 



  ส่วนที! ๔/๖๗  
 

สาํนักงานควรประเมินถึงความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ นและควรหามาตรการ
ป้องกันที!จาํเป็นมาใช้เพื!อขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกันดังกล่าว
รวมถึง 

· การดําเนินการให้ผู้เชี!ยวชาญที!ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ
ดังกล่าว 

· จัดให้มีผู้เชี!ยวชาญสอบทานงานสอบบัญชีหรือผลงานการให้บริการด้านภาษีอากร หรือ 

· ขอคาํหารือหรือคาํปรึกษาจากหน่วยงานกาํกบัดูแลด้านภาษี 

การใหค้วามช่วยเหลือกรณีมีขอ้พิพาทดา้นภาษี 

๒๙๐.๑๙๒ ปัญหาและอุปสรรคจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุนและจากการสอบทานผลงานของตนเองอาจเกดิขึ นได้ 
เมื!อสาํนักงานเป็นตัวแทนลูกค้างานสอบบัญชีในการชี แจงเพื!อแก้ข้อพิพาทด้านภาษีต่อหน่วยงานกาํกับ
ดูแลด้านภาษี ซึ!งหน่วยงานดังกล่าวได้ปฏเิสธข้อโต้แย้งของลูกค้าในประเดน็นั นๆ และหน่วยงานกาํกับ
ดูแลภาษีหรือลูกค้าได้พิจารณาดาํเนินการอย่างเป็นทางการ ตัวอย่างเช่น นาํกรณีเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการหรือศาล ขอบเขตและความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
เช่น 

· สาํนักงานเป็นผู้ให้คาํปรึกษาด้านภาษีที!เป็นข้อพิพาททางภาษีหรือไม่ 

· ขอบเขตของผลลัพธ์จากข้อพิพาทจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินที!สาํนักงานจะ
แสดงความเหน็เพียงใด 

· ประเดน็ที!เป็นปัญหามีข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบทางภาษีหรือแนวปฏบิัติที!มีอยู่สนับสนุนหรือไม่ 

· กระบวนการต่างๆ ได้ดาํเนินการอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ และ 

· บทบาทของฝ่ายบริหารในการแก้ข้อพิพาท 

      สาํนักงานควรประเมินถึงความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ นและควรหามาตรการ
ป้องกนัที!จาํเป็นมาใช้เพื!อขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัดังกล่าวรวมถึง 

· การดําเนินการให้ผู้เชี!ยวชาญที!ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นผู้
ให้บริการดังกล่าว 

· การจัดหาผู้เชี!ยวชาญด้านภาษีอากรที!ไม่ได้เกี!ยวข้องกับการให้บริการให้คาํปรึกษาด้านภาษี
อากรแก่ลูกค้าให้คาํปรึกษาแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีที!ให้คาํปรึกษาแก่ลูกค้าและสอบ
ทานการดาํเนินการในงบการเงิน หรือ 

· การขอคาํปรึกษาจากผู้เชี!ยวชาญด้านภาษีภายนอกในการให้บริการดังกล่าว 

๒๙๐.๑๙๓ ในกรณีที!การให้บริการด้านภาษีเกี!ยวข้องกับการเป็นตัวแทนแก้ต่างให้ลูกค้างานสอบบัญชีในคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือศาลในข้อขัดแย้งทางภาษี และจาํนวนเงินที!เกี!ยวข้องมีสาระสาํคัญต่องบการเงิน       
ที!สาํนักงานจะต้องแสดงความเหน็ ปัญหาและอุปสรรคจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุนมีสาระสาํคัญอย่าง
มากจนไม่มีมาตรการป้องกันใดที!จะขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั น 
สาํนักงานไม่ควรให้บริการประเภทนี แก่ลูกค้างานสอบบัญชี ในการพิจารณาว่าการดาํ เนินการแก้ข้อ
พิพาทจะกระทาํในคณะอนุญาโตตุลาการหรือศาลใดเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศนั นๆ 

 



  ส่วนที! ๔/๖๘  
 

๒๙๐.๑๙๔ อย่างไรกต็ามสาํนักงานสามารถมีบทบาทในการให้คําปรึกษาแก่ลูกค้างานสอบบัญชีอย่างต่อเนื!อง  
(ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลเมื!อถูกร้องขอเป็นการเฉพาะ การให้ข้อมูลหรือเป็นพยานในศาลเกี!ยวกับ
งานที!ทาํหรือช่วยเหลือลูกค้าในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางภาษี) แก่ลูกค้างานสอบบัญชีใน
ประเดน็ที!เป็นข้อพิพาทในคณะอนุญาโตตุลาการหรือศาล 

การใหบ้ริการตรวจสอบภายใน 

ขอ้กําหนดทั !วไป 

๒๙๐.๑๙๕ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความแตกต่างกันไปและขึ นอยู่กับขนาด
และโครงสร้างของกิจการและความต้องการของฝ่ายบริหารและผู้มีหน้าที!กาํกับดูแลกิจการ กิจกรรม
การตรวจสอบภายในอาจรวมถึง 

· การติดตามการควบคุมภายใน – การสอบทานการควบคุม การติดตามการปฏิบัติงานและให้
คาํแนะนาํในการปรับปรุงแก้ไขการควบคุม 

· การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติงาน – สอบทานวิธีการที!ใช้ในการระบุการวัดมูลค่า
การจัดประเภทรายการและการรายงานข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติงานและสอบถามเกี!ยวกับ
รายการใดรายการหนึ!งโดยเฉพาะ รวมถึงการทดสอบรายการยอดคงเหลือและขั นตอนการบันทึก
บัญชีโดยละเอยีด 

· การสอบทานความคุ้มค่า ความมีประสทิธิภาพและความมีประสทิธิผลของกิจกรรมการดาํเนินงาน
ต่างๆ รวมถึงกจิกรรมที!ไม่เกี!ยวกบัการเงินของกจิการ และ 

· การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกาํหนดของหน่วยงานภายนอกและ
นโยบายและทศิทางการบริหารและประมวลอื!นๆ ภายในกจิการ 

๒๙๐.๑๙๖ การให้บริการตรวจสอบภายในเกี!ยวข้องกับการช่วยเหลือในการดาํเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในแก่
ลูกค้างานสอบบัญชี การให้บริการตรวจสอบภายในแก่ลูกค้างานสอบบัญชีนี ก่อให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของตนเองซึ!งกระทบต่อความเป็นอิสระหากสาํนักงานได้นาํผลงานการ
ตรวจสอบภายในไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายนอกของตน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กจิกรรมที!มีนัยสาํคัญโดยบุคคลากรของสาํนักงานทาํให้มีความเป็นไปได้สงูขึ นที!ผู้ให้บริการตรวจสอบ
ภายในนั นจะทาํหน้าที!รับผิดชอบอย่างผู้บริหาร ถ้าบุคคลากรของสาํนักงานทาํหน้าที!รับผิดชอบในฐานะ
ฝ่ายบริหารในขณะที!ปฏบิัติงานตรวจสอบภายในแก่ลูกค้างานสอบบัญชีจะก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรค
ที!มีนัยสาํคัญจนกระทั!งไม่มีมาตรการป้องกันใดที!จะลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 
ดังนั น บุคคลากรของสาํนักงานไม่ควรที!จะทาํหน้าที! รับผิดชอบอย่างผู้บริหารในขณะที!ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

๒๙๐.๑๙๗   ตัวอย่างบริการตรวจสอบภายในที!เกี!ยวข้องกบังานที!มีความรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหารรวมถึง 

· การกาํหนดนโยบายการตรวจสอบภายในหรือทศิทางเชิงกลยุทธข์องกจิกรรมตรวจสอบภายใน 

· การชี นาํหรือการรับผิดชอบต่อการปฏบัิติงานตรวจสอบภายในโดยพนักงานของกจิการ 

· การตัดสนิใจเลือกว่าจะนาํข้อเสนอแนะของผลที!ได้รับจากกจิกรรมตรวจสอบภายในใดไปปฏบิัติ 

· การรายงานผลของกจิกรรมการตรวจสอบภายในต่อผู้ที!มีหน้าที!กาํกบัดูแลกจิการแทนผู้บริหาร 

· การปฏิบัติงานในขั นตอนที!เป็นส่วนหนึ!งของการควบคุมภายใน เช่น การสอบทานหรือการอนุมัติ
การเปลี!ยนแปลงสทิธใินการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน 



  ส่วนที! ๔/๖๙  
 

· การรับผิดชอบในการออกแบบนาํไปปฏบัิติและการดูแลการควบคุมภายใน และ 

· การให้บริการงานตรวจสอบภายในซึ!งเป็นการปฏิบัติหน้าที!ทั งหมดหรือส่วนใหญ่ของงานตรวจสอบ
ภายใน โดยสาํนักงานเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาขอบเขตของงานตรวจสอบภายในและอาจมี
ความรับผิดชอบต่อเรื!องใดเรื!องหนึ!งหรือมากกว่าในขอบเขตที!กล่าวไว้ในข้อก่อนๆ 

๒๙๐.๑๙๘   เพื! อหลีกเลี!ยงการที!ต้องมีความรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร สาํนักงานควรที!จะให้บริการงาน
ตรวจสอบภายในแก่ลูกค้างานสอบบัญชีที!ตนพอใจว่า 
(ก) ลูกค้าเป็นผู้กําหนดบุคคลที!เป็นผู้บริหารอาวุโสที!เหมาะสมและมีความรู้ ความสามารถเพื!อ

รับผิดชอบเกี!ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบภายในตลอดเวลาและเพื! อรับทราบถึงความ
รับผิดชอบในการออกแบบ การนาํไปปฏบัิติและการรักษาไว้ซึ!งการควบคุมภายใน 

(ข) ฝ่ายบริหารหรือผู้ที!มีหน้าที!กํากับดูแลกิจการได้ประเมินและอนุมัติขอบเขตความเสี!ยงและ
ความถี!ในการให้บริการตรวจสอบภายใน 

(ค)  ฝ่ายบริหารของลูกค้าได้ประเมินความเพียงพอของการให้บริการตรวจสอบภายในและรายงาน
จากการปฏบัิติงาน 

(ง) ฝ่ายบริหารของลูกค้าเป็นผู้ประเมินและพิจารณาว่าจะนําข้อเสนอแนะของผลจากกิจกรรม
ตรวจสอบภายในใดไปปฏบัิติและเป็นผู้ติดตามควบคุมกระบวนการนาํไปปฏบัิตินั น และ 

(จ) ฝ่ายบริหารเป็นผู้รายงานประเดน็ที!พบและข้อเสนอแนะจากบริการงานตรวจสอบภายในต่อผู้มี
หน้าที!กาํกบัดูแลกจิการ 

๒๙๐.๑๙๙ ในกรณีสาํนักงานใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชีกาํหนดให้ต้องทาํการ
ประเมินความเพียงพอของผลงานนั น ในกรณทีี!สาํนักงานยอมรับที!จะให้บริการงานตรวจสอบภายในแก่
ลูกค้างานสอบบัญชี และจะนําผลงานการตรวจสอบภายในไปใช้ในการตรวจสอบบัญชีภายนอกจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสอบทานผลงานของตนเองเนื!องจากมีความเป็นไปได้ที!กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชีจะนาํผลงานของการให้บริการตรวจสอบภายในไปใช้โดยมิได้มีการประเมินอย่างเหมาะสม
หรือมิได้ใช้วิจารณญาณเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับเดียวกับที!ใช้กับงานตรวจสอบภายในที!ไม่ได้
ปฏบิัติโดยบุคคลที!ไม่ใช่สมาชิกของสาํนักงาน ความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นอยู่กับปัจจัย 
เช่น 

· ความมีสาระสาํคัญของจาํนวนเงินที!เกี!ยวข้องในงบการเงิน 

· ความเสี!ยงที!อาจมีการแสดงข้อมูลที!ขัดต่อการให้คาํรับรองของผู้บริหารที!เกี!ยวข้องกับจาํนวนเงินใน
งบการเงิน และ 

· ระดับของความน่าเชื!อถือของบริการงานตรวจสอบภายใน 

สาํนักงานควรประเมินถึงความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ นและควรหามาตรการ
ป้องกันที!จาํเป็นมาใช้เพื!อขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกันดังกล่าว
ได้แก่ การใช้ผู้เชี!ยวชาญที!ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการงานตรวจสอบ
ภายใน 

ลูกคา้งานสอบบญัชีที!เป็นกิจการที!มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๒๐๐ ในกรณีที!ลูกค้างานตรวจสอบบัญชีเป็นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ สาํนักงานต้องไม่ให้บริการ
งานตรวจสอบภายในที!เกี!ยวกบั 



  ส่วนที! ๔/๗๐  
 

(ก)  ส่วนงานที!สาํคัญของการควบคุมภายในเกี!ยวกบัการรายงานทางการเงิน 

(ข)  ระบบบัญชีการเงินที!ประมวลข้อมูลสารสนเทศที!มีนัยสาํคัญต่อการบันทึกบัญชีหรือการจัดทาํงบ
การเงินที!สาํนักงานจะแสดงความเหน็ไม่ว่ารายการหนึ!งรายการเดียวหรือหลายรายการรวมกนั 

(ค)  จาํนวนเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลที!มีสาระสาํคัญต่องบการเงินที!สาํนักงานจะแสดงความเห็นไม่ว่า
รายการหนึ!งรายการเดียวหรือหลายรายการรวมกัน 

การใหบ้ริการเกี!ยวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประมวลทั !วไป 

๒๙๐.๒๐๑ การให้บริการที!เกี!ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสนเทศรวมถึงการออกแบบหรือการดาํเนินการเกี!ยวกับ
การนําระบบซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ไปปฏิบัติ ระบบต่างๆ ดังกล่าวอาจเป็นระบบที!รวบรวมข้อมูล
เบื องต้นอันเป็นส่วนหนึ!งของการควบคุมภายในที!เกี!ยวข้องกับการรายงานทางการเงินหรือประมวล
ข้อมูลสารสนเทศที!กระทบต่อการบันทกึบัญชีหรือการจัดทาํงบการเงินหรือเป็นระบบที!ไม่เกี!ยวข้องกับ
การบันทกึบัญชี การควบคุมภายในของการรายงานทางการเงินหรืองบการเงินของลูกค้างานสอบบัญชีก็
ได้ การให้บริการเกี!ยวกับระบบดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของ
ตนเอง ทั งนี ขึ นอยู่กบัลักษณะของการให้บริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั นๆ 

๒๙๐.๒๐๒ การให้บริการเกี!ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศดังต่อไปนี ไม่ถือว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ ตราบเท่าที!
พนักงานของสาํนักงานต้องไม่รับหน้าที!รับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร 

(ก)   การออกแบบหรือดาํเนินการเกี!ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที!ไม่เกี!ยวข้องกับการควบคุม
ภายในของการรายงานทางการเงิน 

(ข)  การออกแบบหรือดาํเนินการเกี!ยวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที!ไม่ได้ใช้ในการประมวลข้อมูล
อนัเป็นส่วนหนึ!งของรายการบัญชีหรืองบการเงิน 

(ค) การดาํเนินการนาํระบบซอฟแวร์ทางบัญชีหรือรายงานทางการเงินซึ!งไม่ใช่ระบบที!จาํหน่ายทั!วไป 
(off-the-shelf) ที!ไม่ได้พัฒนาขึ นโดยสาํนักงานมาใช้ หากการปรับระบบโดยสาํนักงานเพื!อให้
เป็นไปตามความจาํเป็นของกจิการไม่มีนัยสาํคัญ 

(ง)   การประเมินและการให้ข้อเสนอแนะเกี!ยวกับระบบที!ออกแบบ หรือการดําเนินการโดย           
ผู้ให้บริการรายอื!นหรือลูกค้าเอง 

ลูกคา้งานสอบบญัชีที!ไม่ใช่กิจการที!มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๒๐๓ การให้บริการที!เกี!ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ลูกค้างานสอบบัญชีที!ไม่มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะอาจ
มีปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของตนเองเมื!อเป็นงานที!เกี!ยวกับการออกแบบหรือการนาํ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติที!มีลักษณะ (ก) ถือเป็นส่วนที!มีนัยสาํคัญต่อการควบคุมภายใน
การรายงานทางการเงินหรือ (ข) การประมวลข้อมูลที!นัยสาํคัญต่อรายการบัญชีหรืองบการเงินของ
ลูกค้าที!สาํนักงานจะเป็นผู้แสดงความเหน็ถ้าเป็นการให้บริการ 

๒๙๐.๒๐๔ ปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผลงานของตนเองมีนัยสาํคัญเกินกว่าที!จะอนุญาตให้สาํนักงาน
ให้บริการในลักษณะดังกล่าวได้ เว้นเสยีแต่ว่าได้มีการนาํมาตรการป้องกนัที!เหมาะสมมาใช้เพื!อให้มั!นใจ
ว่า 
(ก) ลูกค้าตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดให้มีและดาํเนินการควบคุมและติดตามผล

ระบบการควบคุมภายใน 



  ส่วนที! ๔/๗๑  
 

(ข)     ลูกค้าได้มอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสนิใจด้านการบริหารเกี!ยวกับการออกแบบและ
การดําเนินการเกี!ยวกับระบบซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์แก่พนักงานระดับอาวุโสของลูกค้าที!มี
ความรู้ความสามารถ 

(ค) ลูกค้าเป็นผู้ตัดสนิใจด้านการบริหารในกระบวนการออกแบบและดาํเนินการ 

(ง)     ลูกค้าเป็นผู้ประเมินความเพียงพอและผลงานการออกแบบและการดาํเนินการเกี!ยวกับระบบ 
และ 

(จ)     ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดาํเนินการของระบบ (ฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์) และข้อมูลที!ใช้ใน
การประมวลผล 

๒๙๐.๒๐๕ การพิจารณาว่าควรจะให้บริการที!ไม่ใช่การให้ความเชื!อมั!นนี โดยบุคคลากรที!ไม่อยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชีและเป็นผู้ที!อยู่ในสายการบังคับบัญชาอื!นในสาํนักงานหรือไม่ ขึ นอยู่กับระดับของความ
ไว้วางใจที!มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นส่วนหนึ!งของการตรวจสอบบัญชี ควรมีการประเมิน
ความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!ยังคงมีอยู่และควรนาํมาตรการป้องกนัที!จาํเป็นมาใช้เพื!อขจัด
หรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกันได้แก่การจัดให้มี
ผู้เชี!ยวชาญด้านการบัญชีสอบทานงานสอบบัญชีหรืองานที!ไม่ใช่การให้ความเชื!อมั!น 

ลูกคา้งานสอบบญัชีที!เป็นกิจการที!มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๒๐๖ ในกรณีที!ลูกค้างานสอบบัญชีเป็นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ สาํนักงานต้องไม่ให้บริการที!
เกี!ยวข้องกบัการออกแบบหรือการดาํเนินการที!เกี!ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศที!มีลักษณะดังต่อไปนี  
(ก)  เป็นส่วนสาํคัญของการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงิน หรือ 

(ข)  ประมวลข้อมูลที!มีนัยสาํคัญต่อรายการบัญชีหรืองบการเงินของลูกค้าที!สาํนักงานจะเป็น  
ผู้แสดงความเหน็ 

การใหบ้ริการดา้นคดีความ 

๒๙๐.๒๐๗ การให้บริการด้านคดีความอาจรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเป็นพยานในฐานะผู้เชี!ยวชาญ การ
คาํนวณประมาณค่าความเสยีหายหรือมูลค่าอื!นใดที!จะได้รับหรือจะต้องชาํระอนัเป็นผลจากการฟ้องร้อง
ดาํเนินคดีหรือการมีข้อพิพาททางกฎหมายรวมถึงการช่วยเตรียมเอกสารเกี!ยวกับข้อพิพาทหรือการ
ดาํเนินคดี การให้บริการดังกล่าวอาจเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผลงานของตนเองหรือ
ปัญหาและอุปสรรคจากการสนับสนุนงานตนเอง 

๒๙๐.๒๐๘ หากสาํนักงานให้บริการด้านคดีความแก่ลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินและบริการดังกล่าวเกี!ยวข้องกับ
การประมาณค่าความเสยีหายหรือมูลค่าอื!นใด ที!มีผลกระทบต่องบการเงินที!สาํนักงานแสดงความเห็น
สาํนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการให้บริการประเมินมูลค่าในย่อหน้า ๒๙๐.๑๗๕ ถึง 
๒๙๐.๑๘๐ ในกรณีที!มีการให้บริการด้านคดีความอื!น สาํนักงานต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของ
ปัญหาและอุปสรรคและมีมาตรการป้องกันที!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคนั นให้อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ 

การใหบ้ริการดา้นกฎหมาย 

๒๙๐.๒๐๙  ตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี  การให้บริการด้านกฎหมาย หมายถึงบริการที!ผู้ให้บริการจาํต้องได้รับ
อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที!หรือให้บริการงานด้านกฎหมายก่อนที!ศาลจะมีคาํพิพากษา การให้บริการด้าน
กฎหมายมีขอบเขตงานที!กว้างและหลากหลาย ซึ!งรวมถึงการให้บริการด้านธุรกิจและการค้าแก่ลูกค้า 



  ส่วนที! ๔/๗๒  
 

เช่น การร่างสญัญา การฟ้องร้องดาํเนินคดี การให้คาํปรึกษาแนะนาํเกี!ยวกับการซื อและควบรวมกิจการ
และการให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือแก่หน่วยงานฝ่ายกฎหมายของลูกค้า การที!สาํนักงาน
ให้บริการด้านกฎหมายแก่ลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินอาจเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานของตนเองและจากการสนับสนุนงานตนเอง 

๒๙๐.๒๑๐ การให้บริการด้านกฎหมายแก่ลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินในการทาํรายการ (เช่น การร่างสัญญา, 
การให้คาํแนะนาํทางกฎหมาย, การตรวจสอบความถูกต้องเพื!อให้เป็นไปตามกฎหมาย (legal due 

diligence) และการปรับโครงสร้าง) อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผลงานของตนเอง 
ความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นกบัปัจจัยต่างๆ เช่น 

· ลักษณะของการให้บริการ 

· สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบงบการเงินเป็นผู้ดาํเนินการให้บริการดังกล่าวหรือไม่ 

· ความมีสาระสาํคัญของเรื!องใดๆ ที!เกี!ยวกบังบการเงินของกจิการ 

สาํนักงานต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคและมีมาตรการป้องกันที!จาํเป็น
เพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคนั นให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกันดังกล่าว
รวมถึง 

· การใช้บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพอื!นซึ!งไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบ
การเงิน หรือ 

· การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพอื!นที!ไม่มีส่วนเกี!ยวข้องในการให้บริการด้านกฎหมายเพื!อให้
คาํแนะนาํแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินในงานให้บริการและสอบทานวิธีปฏิบัติ
ในงบการเงิน 

๒๙๐.๒๑๑ การกระทาํการในบทบาทสนับสนุนลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินในการยุติข้อพิพาทหรือคดีความใน
สถานการณ์ที!จํานวนเงินที!เกี!ยวข้องมีสาระสาํคัญต่องบการเงินของลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินที!
สาํนักงานแสดงความเหน็อาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคจากการสนับสนุนงานตนเองและปัญหาและ
อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองที!มีนัยสาํคัญและไม่มีมาตรการป้องกันใดที!สามารถลดปัญหา
และอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั นสาํนักงานไม่ควรให้บริการประเภทนี กับลูกค้า
งานตรวจสอบงบการเงิน 

๒๙๐.๒๑๒ เมื!อสาํนักงานถูกร้องขอให้กระทาํการในบทบาทสนับสนุนลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินในการยุติข้อ
พิพาทหรือคดีความในสถานการณ์ที!จาํนวนเงินที!เกี!ยวข้องไม่มีสาระสาํคัญต่องบการเงินของลูกค้างาน
ตรวจสอบงบการเงินที!สาํนักงานแสดงความเหน็ สาํนักงานควรประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและ
อุปสรรคจากการสนับสนุนงานตนเองและปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองและใช้
มาตรการป้องกนัที!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคนั นให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ มาตรการ
ป้องกนัดังกล่าวรวมถึง 

· การใช้บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพอื!นซึ!งไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน 
หรือ 

· การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพอื!นที!ไม่มีส่วนเกี!ยวข้องในการให้บริการด้านกฎหมาย เพื! อให้
คาํแนะนาํแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินในงานให้บริการและสอบทานวิธีปฏิบัติในงบ
การเงิน 



  ส่วนที! ๔/๗๓  
 

๒๙๐.๒๑๓ การแต่งตั งหุ้นส่วนหรือพนักงานของสาํนักงานเป็นที!ปรึกษาด้านกฎหมายของลูกค้างานตรวจสอบ          
งบการเงินอาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองและปัญหาและอุปสรรคจาก
การสนับสนุนงานตนเองซึ!งมีนัยสาํคัญและไม่มีมาตรการป้องกันใดที!สามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้  โดยทั!วไปตําแหน่งที!ปรึกษาจะเป็นผู้บริหารระดับสูงที!มีขอบเขตความ
รับผิดชอบกว้างขวางต่อธุรกรรมด้านกฎหมายของบริษัท ดังนั นไม่ควรมีสมาชิกในสาํนักงานรับ
ตาํแหน่งดังกล่าวจากลูกค้างานตรวจสอบงบการเงิน 

การใหบ้ริการสรรหาบุคคลากร 

ขอ้กําหนดทั !วไป 

๒๙๐.๒๑๔ การให้บริการสรรหาบุคลากรแก่ลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคจาก
ส่วนได้เสียส่วนตัว ปัญหาและอุปสรรคจากความคุ้นเคยและปัญหาและอุปสรรคจากการถูกข่มขู่ การ
ดาํรงอยู่และความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคจะขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น 

· ลักษณะของการให้บริการที!ถูกร้องขอ 

· หน้าที!ของบุคลากรที!สรรหา 
สาํนักงานต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคและใช้มาตรการป้องกันที!จาํเป็น

เพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคนั นให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ สาํนักงานต้องไม่มีความรับผิดชอบเชิง
การบริหารของลูกค้ารวมถึงการกระทาํการเป็นผู้เจรจาในนามของลูกค้าและให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสนิใจในการ
จ้างงาน  

สาํนักงานอาจให้บริการเกี!ยวกับการสอบทานคุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้สมัครงานและให้
คาํแนะนาํเกี!ยวกับความเหมาะสม นอกจากนี สาํนักงานอาจทาํการสัมภาษณ์ผู้สมัครและให้คาํแนะนาํแก่
ลูกค้าเกี!ยวกับความสามารถของผู้สมัครในตาํแหน่งทางด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการและด้านการ
ควบคุม 

ลูกคา้งานตรวจสอบงบการเงินที!เป็นกิจการที!มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๒๑๕ สาํนักงานต้องไม่ให้บริการสรรหาบุคคลากรแก่ลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินที!เป็นกิจการที!มีส่วนได้
เสียต่อสาธารณะคือบุคลากรในตําแหน่งกรรมการ หรือเจ้าหน้าที!ของกิจการ หรือเจ้าหน้าที!บริหาร
ระดับสงู ซึ!งอยู่ในตาํแหน่งที!มีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญในการจัดเตรียมรายการทางบัญชีของลูกค้าหรือ
งบการเงินที!สาํนักงานแสดงความเหน็ในกรณเีป็นบริการ ต่อไปนี  

· การสรรหาผู้สมัครในตาํแหน่งดังกล่าว 

· การดาํเนินการตรวจสอบการอ้างองิของผู้สมัครที!คาดหวังในตาํแหน่งดังกล่าว 

การใหบ้ริการเกี!ยวกบักิจกรรมดา้นการเงิน  

๒๙๐.๒๑๖ การให้บริการเกี!ยวกบักจิกรรมด้านการเงิน เช่น 

· บริการที!เกี!ยวข้องกบัการกาํหนดกลยุทธอ์งค์กรให้แก่ลูกค้าที!สาํนักงานตรวจสอบบัญชี 

· บริการที!เกี!ยวข้องกับการระบุบริษัทที!เป็นเป้าหมายเพื!อการซื อกิจการให้แก่ลูกค้าที!สาํนักงาน
ตรวจสอบบัญชี 

· บริการให้คาํแนะนาํเกี!ยวกบัรายการขายธุรกจิให้แก่ลูกค้าที!สาํนักงานตรวจสอบบัญชี 

· บริการที!เกี!ยวกบัการจัดหาและระดมเงินทุนให้แก่ลูกค้าที!สาํนักงานตรวจสอบบัญชี 



  ส่วนที! ๔/๗๔  
 

· ให้คาํแนะนาํเกี!ยวกบัการปรับโครงสร้างกจิการแก่ลูกค้าที!สาํนักงานตรวจสอบบัญชี 

อาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคความเป็นอิสระในส่วนของการกระทาํที!ถือเป็นตัวแทนแก้ต่าง
และการสอบทานผลงานของตัวเองได้ จะต้องมีการประเมินปัญหาและอุปสรรคที!มีนัยสาํคัญและหา
มาตรการป้องกนัเพื!อลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกันเพื!อ
ขจัดหรือลดปัญหาด้านความเป็นอสิระรวมถึง 

· การใช้บุคลากรผู้เชี!ยวชาญในการให้บริการแยกต่างหากจากบุคคลากรที!ปฏบิัติงานตรวจสอบ
บัญชี 

· บุคลากรผู้เชี!ยวชาญที!ให้บริการเกี!ยวกบักจิกรรมด้านการเงินต้องไม่มีส่วนเกี!ยวข้องกบัการให้
คาํแนะนาํในการตรวจสอบบัญชีและการสอบทานการปฏิบัติทางการบัญชีและการจัดทาํงบ
การเงิน 

๒๙๐.๒๑๗ การให้บริการที!เกี!ยวกับกิจกรรมด้านการเงิน เช่น ให้คาํแนะนาํเกี!ยวกับการจัดโครงสร้างของกิจกรรม
ด้านการเงินหรือการจัดการทางการเงินซึ!งมีผลกระทบโดยตรงต่อรายการในงบการเงินที!สาํนักงาน
จะต้องตรวจสอบและให้ความเหน็อาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคเกี!ยวกบัความเป็นอสิระในเรื!องการ
สอบทานผลงานของตนเองได้ ปัจจัยที!จะนาํมาพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคที!มีนัยสาํคัญดังกล่าว 
เช่น 

· ระดับการใช้ดุลยพินิจที!เกี!ยวกับการปฏิบัติทางการบัญชีที!เหมาะสมของรายการทางการเงิน ซึ!ง
รายการทางการเงินดังกล่าวเป็นผลมาจากการให้คาํปรึกษาหรือบริการทางด้านกิจกรรมทางด้าน
การเงิน  

· คาํแนะนาํซึ!งเกิดจากบริการที!เกี!ยวกับกิจกรรมด้านการเงินจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อจาํนวนเงิน
ของรายการในงบการเงินอย่างเป็นสาระสาํคัญ 

· ประสิทธิผลของการให้คําแนะนาํของบริการที!เกี!ยวกับกิจกรรมด้านการเงินขึ นอยู่กับการปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการแสดงรายการในงบการเงินซึ!งปฏิบัติเป็นการเฉพาะเจาะจงและการปฏิบัติ
ดังกล่าวก่อให้เกดิข้อสงสยัเกี!ยวกบัความเหมาะสมของการปฏบิัติและการรายงานทางการเงินจะต้อง
มีการประเมินความมีนัยสาํคัญของผลกระทบและขจัดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอสิระรวมถึง 

· การใช้บุคคลากรผู้เชี!ยวชาญในการให้บริการแยกต่างหากจากบุคคลากรที!ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชี 

· บุคคลากรผู้เชี!ยวชาญที!ให้บริการเกี!ยวกบักิจกรรมด้านการเงินต้องไม่มีส่วนเกี!ยวข้องกับการ
ให้คาํแนะนาํในการตรวจสอบบัญชีและการสอบทานการปฏิบัติทางการบัญชีและการจัดทาํ
งบการเงิน 

๒๙๐.๒๑๘ ในกรณีที!ประสิทธิผลของการให้คาํแนะนาํของบริการที!เกี!ยวกับกิจกรรมด้านการเงินขึ นอยู่กับการถือ
ปฏบัิติทางการบัญชีและการแสดงรายการในงบการเงินซึ!งปฏบัิติเป็นการเฉพาะเจาะจง และ 

(ก)  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบซึ!งปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีให้แก่ลูกค้ารายนั นมีข้อสงสยัต่อความ
เหมาะสมในการถือปฏบิัติทางการบัญชีหรือการแสดงรายการในงบการเงินที!เกี!ยวข้อง และ 

(ข)  ผลจากคาํแนะนาํในการให้บริการที!เกี!ยวกับกิจกรรมทางด้านการเงินจะกระทบต่องบการเงินที!
สาํนักงานต้องให้ความเหน็อย่างเป็นสาระสาํคัญ 



  ส่วนที! ๔/๗๕  
 

สาํนักงานจะต้องไม่ให้บริการที!เกี!ยวกับกิจกรรมทางด้านการเงินแก่ลูกค้าที!สาํนักงานตรวจสอบบัญชี 
หากไม่สามารถหามาตรการป้องกนัเพื!อลดปัญหาและอุปสรรคเกี!ยวกบัความเป็นอสิระให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้   
๒๙๐.๒๑๙ สาํนักงานจะต้องไม่ให้บริการที!เกี!ยวกับกิจกรรมทางด้านการเงินแก่ลูกค้าที!สาํนักงานตรวจสอบบัญชี

หากการให้บริการนั นเกี!ยวข้องกับการส่งเสริม ชี ชวน การจาํหน่าย หรือการรับประกันการจาํหน่ายหุ้น
ของลูกค้าที!สาํนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ!งอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคความเป็นอิสระในระดับที!มี
นัยสาํคัญมากจนไม่สามารถหามาตรการป้องกนัเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวได้ 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – คิดตามสดัส่วนของงาน 

๒๙๐.๒๒๐ เมื!อค่าธรรมเนียมวิชาชีพโดยรวมที!ได้รับจากลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินรายหนึ!งรายใด เป็นสดัส่วน
ที!สูงเมื!อเทียบกับค่าธรรมเนียมทั งหมดของงานของสาํนักงานที!แสดงความเห็นในการตรวจสอบ การ
พึ!งพิงลูกค้ารายดังกล่าวและความวิตกกังวลที!จะสูญเสียลูกค้าทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเกี!ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความคุ้นเคยสนิทสนม ความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นกบัปัจจัย
ต่างๆ เช่น 

· โครงสร้างการดาํเนินงานของสาํนักงาน 

· สาํนักงานจัดตั งเป็นเวลานานหรือเพิ!งจัดตั ง และ 

· ความมีนัยสาํคัญของลูกค้าทั งในเชิงคุณภาพและ/หรือเชิงปริมาณต่อสาํนักงาน 

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคและใช้มาตรการป้องกนัที! 
จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัได้แก่ 

· การลดความพึ!งพิงต่อลูกค้ารายนั น 

· การสอบทานการควบคุมคุณภาพโดยบุคคลภายนอก หรือ 

· การปรึกษาบุคคลที!สาม เช่น องค์กรกาํกับดูแลวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื!นเกี!ยวกับ
การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบที!สาํคัญ 

๒๙๐.๒๒๑ ปัญหาและอุปสรรคที! เกี! ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนหรือความคุ้นเคยสนิทสนมเกิดขึ นได้เมื! อ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ได้รับจากลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินรายใดรายหนึ!งเป็นสดัส่วนสงูเมื!อเทยีบ
กับรายได้จากลูกค้าของหุ้นส่วนรายใดรายหนึ!ง หรือเป็นสดัส่วนสูงเมื!อเทียบกับรายได้ของหน่วยงาน
ทางธุรกจิหน่วยใดหน่วยหนึ!งของสาํนักงาน ความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นกับปัจจัยต่างๆ 
เช่น 

· ความมีนัยสาํคัญของลูกค้าทั งในเชิงคุณภาพและ/หรือปริมาณต่อหุ้นส่วนหรือสาํนักงาน และ 

· ระดับความพึ!งพิงของค่าตอบแทนของหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในสาํนักงานที!มีต่อค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ที!ได้รับจากลูกค้านั น 

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคและใช้มาตรการป้องกนัที! 
จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนั ได้แก่ 

· การลดความพึ!งพิงต่อลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินนั น 

· การสอบทานงานหรือคาํแนะนาํที!จาํเป็นโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื!น หรือ 

· การสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบงบการเงินโดยบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกที!
เป็นอสิระอย่างสมํ!าเสมอ 

 



  ส่วนที! ๔/๗๖  
 

ลูกคา้งานตรวจสอบงบการเงินที!เป็นกิจการที!มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๒๒๒ เมื!อลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินเป็นกิจการที!มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะและค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบงบการเงินรวม ๒ ปี ติดต่อกันจากลูกค้ารายดังกล่าวและกิจการที!เกี!ยวข้องกันขึ นอยู่กับการ
พิจารณาในย่อหน้า ๒๙๐.๒๗ เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๑๕ ของค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวมของ
สาํนักงาน (งานที!แสดงความเห็นต่องบการเงินของลูกค้า) สาํนักงานต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงต่อ ผู้มี
หน้าที!ในการกาํกับดูแลของกิจการว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวมดังกล่าวเป็นสดัส่วนมากกว่าร้อยละ ๑๕ 

ของค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวมที!สาํนักงานได้รับและปรึกษาหารือเกี!ยวกับมาตรการป้องกันดังต่อไปนี  
เพื!อที!จะใช้ลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้และปฏบิัติตามมาตรการป้องกนันั น 

· ก่อนที!จะออกรายงานความเห็นต่องบการเงินในปีที! ๒ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ!งไม่ได้เป็น
สมาชิกของสาํนักงานที!แสดงความเห็นต่องบการเงิน หรือองค์กรกาํกับดูแลวิชาชีพทาํการสอบทาน
การควบคุมคุณภาพงานก่อนออกรายงาน (pre-issuance review) หรือ 

· ภายหลังจากออกรายงานความเห็นต่องบการเงินในปีที! ๒ และก่อนออกรายงานความเห็นต่อ      
งบการเงินในปีที! ๓ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ!งไม่ได้เป็นสมาชิกของสาํนักงานที!แสดงความเหน็ต่อ
งบการเงินหรือองค์กรกาํกับดูแลวิชาชีพสอบทานการควบคุมคุณภาพภายหลังจากออกรายงาน 
(post-issuance review) ของการตรวจสอบงบการเงินในปีที! ๒  

เมื!อค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวมเกนิร้อยละ ๑๕ อย่างมีนัยสาํคัญ สาํนักงานต้องพิจารณาความมี 

นัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคว่าการสอบทานการควบคุมคุณภาพภายหลังจากออกรายงานจะไม่ลดปัญหาและ
อุปสรรคไปสู่ระดับที!ยอมรับได้และจําเป็นต้องทาํการสอบทานการควบคุมคุณภาพก่อนออกรายงานหรือไม่ ใน
สถานการณเ์ช่นนั น สาํนักงานจะต้องทาํการสอบทานการควบคุมคุณภาพก่อนออกรายงาน 

หลังจากนั น เมื!อค่าธรรมเนียมวิชาชีพยังคงมีสดัส่วนเกนิร้อยละ ๑๕ ในแต่ละปี สาํนักงานยังคง 
ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและปรึกษาหารือกับบุคคลผู้มีหน้าที!ในการกาํกับดูแลและใช้มาตรการป้องกันอย่างใดอย่าง
หนึ!งข้างต้น ถ้าค่าธรรมเนียมวิชาชีพเกินร้อยละ ๑๕ อย่างมีนัยสาํคัญ สาํนักงานต้องพิจารณาความมีนัยสาํคัญของ
ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากการสอบทานการควบคุมคุณภาพภายหลังจากออกรายงานอาจไม่สามารถลดปัญหาและ
อุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ในสถานการณเ์ช่นนั น สาํนักงานจะต้องทาํการสอบทานการควบคุมคุณภาพก่อน
ออกรายงาน 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – การคา้งชําระ 

๒๙๐.๒๒๓ ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกิดขึ น ถ้าค่าธรรมเนียมวิชาชีพจากลูกค้า
งานสอบบัญชีค้างชําระเป็นเวลานาน โดยเฉพาะถ้าค่าธรรมเนียมส่วนที!มีนัยสาํคัญยังไม่ได้ชําระก่อน
ออกรายงานการสอบบัญชีสาํหรับปีต่อไป โดยทั!วไปสาํนักงานคาดหวังว่าลูกค้าต้องชาํระค่าธรรมเนียม
วิชาชีพก่อนออกรายงานการตรวจสอบ ถ้าค่าธรรมเนียมยังคงค้างชาํระภายหลังจากออกรายงานแล้ว ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินความมีอยู่และนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคและใช้มาตรการ
ป้องกันที!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการ
ป้องกนัหนึ!ง คือการให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอีกรายซึ!งไม่ได้มีส่วนในงานสอบบัญชีเป็นผู้ให้คาํแนะนาํ
หรือสอบทานงาน สาํนักงานต้องพิจารณาว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ค้างชาํระถือเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้า
หรือไม่ และยังคงเหมาะสมหรือไม่ที!สาํนักงานจะรับงานสอบบัญชีต่อไป ถ้าค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ค้าง
ชาํระมีนัยสาํคัญ 

 



  ส่วนที! ๔/๗๗  
 

ค่าธรรมเนียมที!ขึ" นอยู่กบัผลงาน 

๒๙๐.๒๒๔ ค่าธรรมเนียมที!ขึ นอยู่กบัผลงานคือค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!คาํนวณตามหลักเกณฑ์ที!กาํหนดล่วงหน้าโดย
สมัพันธก์บัผลลัพธข์องรายการหรือผลของบริการที!สาํนักงานต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของหมวดนี  
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!กาํหนดโดยศาลหรือหน่วยงานกาํกับดูแลอื!นของรัฐไม่ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมที!
ขึ นอยู่กบัผลงาน 

๒๙๐.๒๒๕ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ขึ นอยู่กับผลของงานที!สาํนักงานเรียกเกบ็ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การผ่าน
ตัวกลางในการรับงานสอบบัญชีทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ซึ!งมี
นัยสาํคัญจนไม่มีมาตรการป้องกันใดสามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั น
สาํนักงานต้องไม่กาํหนดค่าธรรมเนียมในลักษณะดังกล่าว 

๒๙๐.๒๒๖ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ขึ นอยู่กบัผลงานที!สาํนักงานเรียกเกบ็ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ผ่านตัวกลาง ใน
การรับงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานสอบบัญชีอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที!เกิด
จากผลประโยชน์ส่วนตนได้ ปัญหาและอุปสรรคอาจมีนัยสาํคัญจนไม่มีมาตรการป้องกันใดสามารถลด
ให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ถ้า 
(ก)  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเรียกเกบ็โดยสาํนักงานที!แสดงความเห็นต่องบการเงินและค่าธรรมเนียมนั น

มีสาระสาํคัญหรือคาดว่าจะมีสาระสาํคัญต่อสาํนักงาน 

(ข)  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเรียกเกบ็โดยสาํนักงานเครือข่ายซึ!งมีส่วนร่วมสาํคัญในการสอบบัญชีและ
ค่าธรรมเนียมนั นมีสาระสาํคัญต่อสาํนักงานหรือคาดว่าจะมีสาระสาํคัญต่อสาํนักงาน 

(ค)  ผลของงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นและจาํนวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพขึ นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจที!
เกี!ยวข้องกบัการตรวจสอบจาํนวนที!มีสาระสาํคัญในงบการเงิน 

ดังนั น สาํนักงานต้องไม่กาํหนดค่าธรรมเนียมในลักษณะดังกล่าว 

๒๙๐.๒๒๗ สาํหรับค่าธรรมเนียมที!ขึ นอยู่กบัผลงานในลักษณะอื!นๆ ที!เรียกเกบ็โดยสาํนักงานเพื!องานที!ไม่ใช่งานให้
ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานสอบบัญชี ความมีอยู่และความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นกับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น 

· ช่วงของจาํนวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!เป็นไปได้ 

· มีผู้มีอาํนาจรับผิดชอบพิจารณาผลของเรื!องที!เกี!ยวกบัค่าธรรมเนียมที!ขึ นอยู่กบัผลงานหรือไม่ 

· ลักษณะของงานบริการ และ 

· ผลกระทบของเหตุการณห์รือรายการในงบการเงิน 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และใช้มาตรการ 

ป้องกนัที!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนั ได้แก่ 

· การมีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื!นสอบทานงานตรวจสอบที!เกี!ยวข้องหรือให้คาํแนะนาํอื!นที!จาํเป็น 
หรือ 

· การให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื!นซึ!งไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี ปฏบิัติ งานที!
ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!น 

 

 



  ส่วนที! ๔/๗๘  
 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน 

๒๙๐.๒๒๘ ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตนเกดิขึ นเมื!อสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี ถูก
ประเมินผลงานหรือได้รับค่าตอบแทนจากการขายงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานสอบบัญชี 
ความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคจะขึ นกบั 

· สดัส่วนค่าตอบแทนของบุคคลนั นหรือผลการประเมินผลงานที!อยู่บนพื นฐานของการขายงานการ
ให้บริการดังกล่าว 

· บทบาทของบุคคลนั นในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีและ 

· การตัดสนิใจเลื!อนตาํแหน่งได้รับอทิธพิลจากการขายงานการให้บริการดังกล่าวหรือไม่ 

สาํนักงานต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคและถ้าปัญหาและอุปสรรคไม่ได้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ สาํนักงานต้องทบทวนแผนการจ่ายค่าตอบแทนหรือกระบวนการประเมินสาํหรับ
บุคคลนั น หรือใช้มาตรการป้องกนัเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
ของมาตรการป้องกนัได้แก่ 

· การย้ายสมาชิกนั นออกจากกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี หรือ 

· การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื!นสอบทานงานของสมาชิกนั น 

๒๙๐.๒๒๙ หุ้นส่วนหลักของสาํนักงานต้องไม่ถูกประเมินผลงานหรือได้รับค่าตอบแทนบนพื นฐานของความสาํเรจ็
ในการขายงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานสอบบัญชี ทั งนี ไม่เป็นการห้ามการจัดการ
เกี!ยวกบัการแบ่งผลกาํไรตามปกติระหว่างหุ้นส่วนของสาํนักงาน 

ของขวญัหรือการรบัรอง 

๒๙๐.๒๓๐ การรับของขวัญหรือการรับรองจากลูกค้างานสอบบัญชี อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจาก
ประโยชน์ส่วนตน ถ้าสาํนักงานหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี รับของขวัญหรือการรับรอง 
ปัญหาและอุปสรรคอาจมีนัยสาํคัญจนไม่มีมาตรการป้องกันใดสามารถลดให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 
ดังนั น สาํนักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี ต้องไม่รับของขวัญหรือการรับรองดังกล่าว เว้น
แต่ของขวัญหรือการรับรองนั นมีมูลค่าเลก็น้อย   

คดีความฟ้องรอ้งหรือการถูกข่มขู่ในคดีความฟ้องรอ้ง 

๒๙๐.๒๓๑ เมื!อมีคดีความเกิดขึ นหรืออาจจะมีคดีความระหว่างสาํนักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี 
กับลูกค้างานสอบบัญชี ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนและการข่มขู่จะเกิดขึ น 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของลูกค้าและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี จะต้องเป็นลักษณะ
ตรงไปตรงมาและต้องมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วนในทุกด้านของการดําเนินธุรกิจของลูกค้า เมื!อ
สาํนักงานและผู้บริหารของลูกค้าอยู่ในฐานะตรงข้ามกนัจากการมีคดีความฟ้องร้องกจ็ะกระทบต่อความ
เตม็ใจของผู้บริหารที!จะเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ทาํให้ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากผลประโยชน์ส่วน
ตนและการข่มขู่เกดิขึ น ความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึ นกบัปัจจัยต่างๆ เช่น 

· สาระสาํคัญของคดีความฟ้องร้อง และ 

· คดีความฟ้องร้องเกี!ยวข้องกบัการรับงานสอบบัญชี ครั งก่อนหรือไม่ 



  ส่วนที! ๔/๗๙  
 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคและใช้มาตรการ
ป้องกันที!จําเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการ
ป้องกนัได้แก่ 

· การย้ายสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี ถ้าคดีความฟ้องร้องเกี!ยวข้องกบัสมาชิกนั น 

· การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื!นสอบทานงาน 

ถ้ามาตรการป้องกนัดังกล่าวไม่ลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ การดาํเนินการ
ที!เหมาะสมเพียงอย่างเดียวคือถอนตัวหรือไม่รับงานสอบบัญชี 

๒๙๐.๒๓๒ ถึง ๒๙๐.๔๙๙ (IFAC เวน้ว่างเพื!อเพิ!มเติมเนื" อหาที!เกี!ยวขอ้งในอนาคต) 

----------------------------------- 



  ส่วนที! ๔/๘๐  
 

รายงานที!มีขอ้จํากดัการใชผ้ลงานและการเผยแพร่ 

บทนาํ 

๒๙๐.๕๐๐ ข้อกาํหนดด้านความเป็นอสิระที!ระบุไว้ในหมวด ๒๙๐ มีผลบังคับใช้ต่องานสอบบัญชีทั งหลาย อย่างไร
ก็ตามข้อกําหนดด้านความเป็นอิสระในหมวดนี อาจมีการเปลี!ยนแปลงได้ตามที!ระบุไว้ในย่อหน้า 
๒๙๐.๕๐๕-๒๙๐.๕๑๔ หากเป็นไปตามเงื!อนไขที!ระบุไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๑-๒๙๐.๕๐๒ สาํหรับ
บางสถานการณซึ์!งเกี!ยวข้องกบังานสอบบัญชี ซึ!งกาํหนดข้อจาํกดัการใช้ผลงานและการเผยแพร่รายงาน
การสอบบัญชี ทั งนี ข้อกาํหนดเหล่านี จะใช้ได้กับงานตรวจสอบงบการเงินที!มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี  
(ก) รายงานทั งที!ให้ข้อสรุปในรูปแบบที!เป็นการแสดงความเหน็ว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผล
การดาํเนินงานโดยถูกต้องตามที!ควรในสาระสาํคัญตามหลักการบัญชีที!รับรองทั!วไปหรือไม่และ (ข) 
รายงานการสอบบัญชีที!มีข้อจาํกัดในการใช้ผลงานและการเผยแพร่ซึ!งเป็นผลให้ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํ
รายงานการสอบบัญชีที!เปลี!ยนแปลงไปจากรายงานที!เป็นรายงานตามมาตรฐานซึ!งต้องไม่เป็นการสอบ
บัญชีที!กาํหนดขึ นและเพื!อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

๒๙๐.๕๐๑ การเปลี!ยนแปลงประมวลภายใต้หมวด ๒๙๐ กระทาํได้ หากผู้ประสงค์จะใช้รายงาน(ก) ทราบถึง
วัตถุประสงค์และข้อจาํกัดในการใช้รายงานและ (ข) ยินยอมต่อการปรับเปลี!ยนข้อกาํหนดด้านความ
เป็นอสิระนั น การที!ผู้ประสงค์จะใช้รายงานจะทราบถึงวัตถุประสงค์และข้อจาํกัดของรายงานอาจมาจาก
การเข้ามามีส่วนร่วมทั งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านทางตัวแทนผู้มีอาํนาจในการกาํหนดลักษณะและ
ขอบเขตของงานนั น โดยการเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าว สาํนักงานจะต้องสื!อสารกับผู้ประสงค์จ ะใช้
รายงานให้ทราบถึงข้อกาํหนดด้านความเป็นอิสระซึ!งรวมถึงสถานการณ์ที!อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระและมาตรการป้องกันที!จาํเป็นในการนาํมาใช้เพื!อขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่
ในระดับที!สามารถยอมรับได้ รวมถึงการขอความเห็นชอบในการปรับเปลี!ยนข้อกาํหนดด้านความเป็น
อสิระที!จะนาํมาใช้ในรายงาน 

๒๙๐.๕๐๒ สาํนักงานจะต้องสื!อสารให้ผู้ประสงค์จะใช้รายงานทราบถึง ข้อกาํหนดด้านความเป็นอิสระในการรับ
งานสอบบัญชี เช่น ระบุข้อกาํหนดดังกล่าวไว้ในหนังสอืตอบรับงานสอบบัญชี ในกรณีที!มีผู้ประสงค์จะ
ใช้รายงานหลายฝ่าย (เช่น ผู้ให้กู้ยืมตามสญัญากู้ร่วม) และไม่ได้มีการระบุชื!อผู้ใช้งานไว้ในข้อตกลงใน
การรับงานให้ถือว่าผู้ประสงค์จะใช้รายงานนั นได้รับทราบและยินยอมตามข้อกาํหนดด้านความเป็น
อิสระแล้ว โดยผ่านทางตัวแทนของผู้ประสงค์จะใช้รายงาน (เช่น ตัวแทนที!ระบุไว้ในหนังสือตอบรับ
งานสอบบัญชี) 

๒๙๐.๕๐๓ ในกรณทีี!สาํนักงานออกรายงานการสอบบัญชีซึ!งไม่มีข้อจาํกดัการใช้ผลงานและการเผยแพร่ให้แก่ลูกค้า
รายเดิม ข้อกาํหนดตามที!ระบุไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๐ ถึง ๒๙๐.๕๑๔ ไม่มีผลต่อการเปลี!ยนแปลง
ข้อกาํหนดที!บังคับใช้กบังานสอบบัญชีตามที!ได้ระบุไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๑ ถึง ๒๙๐.๒๓๒ 

๒๙๐.๕๐๔ การอนุโลมให้มีการเปลี!ยนแปลงข้อกาํหนดในหมวด ๒๙๐ ตามที!กล่าวมาแล้วข้างต้นนั น สามารถ
กระทาํได้ตามที!ได้บรรยายไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๕ ถึง ๒๙๐.๕๑๔ ซึ!งเป็นไปตามข้อกาํหนดในหมวด 
๒๙๐ ทุกประการ 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๘๑  
 

กิจการที!มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๕๐๕ เมื!อเป็นไปตามเงื!อนไขที!กาํหนดไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ สาํนักงานไม่จําเป็นต้องนํา
ข้อกาํหนดเพิ!มเติมที!กาํหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๑๐๐ – ๒๙๐.๒๓๒ ซึ!งเป็นข้อกาํหนดสาํหรับงานสอบ
บัญชีสาํหรับกจิการที!มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะมาถือปฏบัิติอกี 

กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 

๒๙๐.๕๐๖ เมื!อเป็นไปตามเงื!อนไขที!กาํหนดไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ การอ้างอิงถึงลูกค้างานสอบ
บัญชีจะไม่รวมถึงกิจการที!เกี!ยวข้องกับลูกค้า อย่างไรกต็ามหากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้รู้หรือมี
เหตุอันเชื!อได้ว่ามีความสมัพันธ์หรือมีสถานการณ์ที!เกี!ยวกับกิจการที!เกี!ยวข้องกันของลูกค้า ซึ!งมีความ
เกี!ยวข้องกับการประเมินความเป็นอิสระของกิจการของลูกค้า กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีจะต้อง
คาํนึงถึงกจิการที!เกี!ยวข้องกันของลูกค้าดังกล่าว ในการระบุและประเมิน ผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
และนาํมาตรการป้องกนัที!เหมาะสมมาถือปฏบิัติด้วย 

เครือข่ายและสํานกังานเครือข่าย 

๒๙๐.๕๐๗ เมื!อเป็นไปตามเงื!อนไขที!กาํหนดไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ การอ้างอิงถึงสาํนักงานจะไม่
รวมถึงสาํนักงานเครือข่าย อย่างไรกต็ามเมื!อสาํนักงานได้รู้หรือมีเหตุอันเชื!อได้ว่าปัญหาและอุปสรรค
อาจเกดิขึ นจากส่วนได้เสยีและความสมัพันธใ์ดๆ ของสาํนักงานเครือข่าย ความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสยี
ใดๆ ดังกล่าวต้องถูกนาํมารวมในการประเมิน ผลกระทบต่อความเป็นอสิระ 

ส่วนไดเ้สียทางการเงิน การใหสิ้นเชื!อและการคํ" าประกนั ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดทางธุรกิจ และความสัมพนัธ์
ส่วนตวัและความสมัพนัธใ์นครอบครวั 

๒๙๐.๕๐๘ เมื!อเป็นไปตามเงื!อนไขที!กาํหนดไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ ข้อกาํหนดที!เกี!ยวข้องที!กาํหนด
ไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๑๐๒ -๒๙๐.๑๔๕ ให้นาํไปถือปฏิบัติเฉพาะกับสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชี ครอบครัวปัจจุบันของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและครอบครัวที!ใกล้ชิดของสมาชิกกลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชี 

๒๙๐.๕๐๙ นอกจากนี  สาํนักงานต้องพิจารณาตามข้อกาํหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๑๐๒ – ๒๙๐.๑๔๕ ว่าผลกระทบ
ต่อความเป็นอิสระเกิดขึ นจากส่วนได้เสียและความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างลูกค้างานสอบบัญชีและ
สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีต่อไปนี หรือไม่ 

(ก) บุคคลที!ให้คําปรึกษาเกี!ยวกับประเด็นธุรกรรมหรือเหตุการณ์ที! เกี!ยวข้องเฉพาะด้านทาง        
อุตสาหกรรมและทางวิชาการ และ 

(ข) บุคคลที!ดูแลด้านการควบคุณคุณภาพของงานรวมถึงบุคคลที!ทาํหน้าที!ตรวจทานงานควบคุม
คุณภาพของงาน 

 การประเมินปัญหาและอุปสรรคจะทาํเฉพาะผลกระทบที!มีนัยสาํคัญซึ!งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีมีเหตุอนัเชื!อได้ว่าเกดิขึ นจากส่วนได้เสยีและความสมัพันธใ์ดๆ ระหว่างลูกค้างานสอบบัญชีและบุคคล
อื!นภายในสํานักงานซึ! งมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลงานของงานสอบบัญชี รวมถึงผู้ที!สามารถกําหนด
ผลตอบแทนหรือผู้ซึ!งมีอาํนาจในการควบคุมโดยตรง ผู้บริหารหรือผู้กาํกับดูแลหุ้นส่วนที!ดูแลงานสอบ
บัญชี รวมถึงบุคคลที!อยู่ในระดับอาวุโสถัดมาซึ!งมีตาํแหน่งสงูกว่าหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงาน (Engagement 

partner) ไปจนถึงแต่ละคนในระดับ หุ้นส่วนอาวุโส (Chief Executive or equivalent) 

 



  ส่วนที! ๔/๘๒  
 

๒๙๐.๕๑๐ การประเมินผลกระทบจะทาํเฉพาะปัญหาและอุปสรรคที!มีนัยสาํคัญซึ!งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีเหตุ
อันเชื!อได้ว่าเกิดขึ นจากส่วนได้เสียทางการเงินที!มีต่อลูกค้างานสอบบัญชีซึ!งเกิดจากบุคคลแต่ละคน
ตามที!กาํหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๑๐๘ – ๒๙๐.๑๑๑ และย่อหน้า ๒๙๐.๑๑๓ – ๒๙๐.๑๑๕ 

๒๙๐.๕๑๑ ในกรณทีี!ผลกระทบต่อความเป็นอสิระไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ สาํนักงานจะต้องใช้มาตรการป้องกัน
ต่างๆ เพื!อขจัดปัญหาและอุปสรรคหรือลดปัญหาและอุปสรรคลงไปสู่ระดับที!ยอมรับได้ 

๒๙๐.๕๑๒ ในการปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๑๐๖ และ ๒๙๐.๑๑๕ เกี!ยวกับส่วนได้เสยีของสาํนักงาน
นั น หากสาํนักงานมีส่วนได้เสยีทางการเงินที!มีสาระสาํคัญในลูกค้างานสอบบัญชี ไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อมจะทาํให้เกดิปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตนได้ ซึ!งอาจมีนัยสาํคัญจนกระทั!ง
ไม่สามารถหามาตรการป้องกันที!จะลดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั น
สาํนักงานจะต้องไม่มีส่วนได้เสยีทางการเงินดังกล่าว 

การรบังานจากลูกคา้งานสอบบญัชี 

๒๙๐.๕๑๓ การประเมินปัญหาและอุปสรรคจะทาํเฉพาะผลกระทบที!มีนัยสาํคัญที!เกิดจากความสมัพันธ์ในการจ้าง
งานตามที!อธบิายไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๑๓๔ – ๒๙๐.๑๓๘ นั น ในกรณีที!มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ นซึ!ง
อยู่ในระดับที!ไม่สามารถยอมรับได้ สาํนักงานจะต้องใช้มาตรการป้องกันต่างๆ เพื!อขจัดปัญหาและ
อุปสรรคหรือลดปัญหาและอุปสรรคลงไปสู่ระดับที!ยอมรับได้ ทั งนี ได้แสดงตัวอย่างของมาตรการ
ป้องกนัที!อาจเหมาะสมไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๑๓๖ 

การใหบ้ริการงานที!ไม่ใช่งานใหค้วามเชื!อมั !น 

๒๙๐.๕๑๔ หากสาํนักงานปฏิบัติงานอื!นซึ!งมีการออกรายงานที!มีข้อจาํกัดในการใช้และการเผยแพร่ให้แก่ลูกค้า
งานสอบบัญชี และให้บริการงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานสอบบัญชี สาํนักงานต้อง
ปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๑๕๖ – ๒๙๐.๒๓๒ ตามที!ย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๔ – ๒๙๐.๕๐๗ 
กาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๘๓  
 

หมวด  ๒๙๑  

ความเป็นอิสระสําหรบังานใหค้วามเชื!อมั !นอื!นๆ 

๒๙๑.๑ เนื อหาในหมวดนี กล่าวถึงข้อกาํหนดด้านความเป็นอิสระสาํหรับงานให้ความเชื!อมั!น ซึ!งไม่ใช่งานสอบ
บัญชีหรืองานสอบทานงบการเงิน ข้อกาํหนดด้านความเป็นอิสระสาํหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
งบการเงินได้กล่าวไว้ในหมวด ๒๙๐ ในกรณีที!ลูกค้างานให้ความเชื!อมั!นดังกล่าวเป็นลูกค้างานสอบบัญชี
หรือลูกค้างานสอบทานด้วย ให้นําข้อกําหนดในหมวด ๒๙๐ มาถือปฏิบัติกับสาํนักงาน สาํนักงาน
เครือข่าย และสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบทานด้วย ในบาง
สถานการณ์ที!เกี!ยวข้องกับงานให้ความเชื!อมั!น ซึ!งรายงานการให้ความเชื!อมั!นมีข้อจาํกัดในการนาํไปใช้
และเผยแพร่ รวมถึงกรณีซึ!งเป็นไปตามเงื!อนไขที!กาํหนด ข้อกาํหนดด้านความเป็นอิสระในหมวดนี อาจ
เปลี!ยนแปลงไปตามที!กาํหนดในย่อหน้าที! ๒๙๑.๒๑ ถึง ๒๙๑.๒๗ 

๒๙๑.๒   งานให้ความเชื!อมั!นเป็นงานที!ช่วยเพิ!มความมั!นใจให้แก่ผู้ที!คาดว่าจะใช้รายงานเกี!ยวกับผลที!ได้จากการ
ประเมินหรือวัดมูลค่าเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!นเมื!อเทยีบกับเงื!อนไขที!กาํหนด กรอบสากลสาํหรับงานให้ความ
เชื!อมั!น (กรอบงานให้ความเชื!อมั!น) ที!ออกโดย International Auditing and Assurance Standards Board ได้
อธิบายถึงองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของงานให้ความเชื!อมั!น และระบุถึงงานต่างๆ ที!ต้องนาํมาตรฐาน
ระหว่างประเทศสาํหรับงานให้ความเชื!อมั!นมาใช้ ทั งนี  คาํอธิบายเกี!ยวกับองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของ
งานให้ความเชื!อมั!นให้อ้างองิจากกรอบงานให้ความเชื!อมั!น 

๒๙๑.๓  การปฏิบัติตามหลักการพื นฐานของความเที!ยงธรรมจําเป็นต้องมีความเป็นอิสระจากลูกค้างานให้ 

ความเชื!อมั!น ในกรณีของงานให้ความเชื!อมั!นที!กระทบต่อผลประโยชน์ของสาธารณะ ดังนั น ภายใต้
ประมวลจรรยาบรรณนี จึงกาํหนดให้สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นและสาํนักงานต้องมี
ความเป็นอสิระจากลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น และจะต้องมีการประเมินว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ต่อ
ความเป็นอสิระที!สาํนักงานมีเหตุให้เชื!อว่าเกดิขึ นจากผลประโยชน์และความสมัพันธ์ต่างๆ ของสาํนักงาน
เครือข่าย นอกจากนี  เมื!อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นทราบหรือมีเหตุที!จะเชื!อได้ว่า ความสัมพันธ์
หรือสถานการณ์หนึ!งซึ!งเกี!ยวกับกิจการที!เกี!ยวข้องกันอีกแห่งหนึ!งของลูกค้างานให้ความเชื!อมั!นมีความ
เกี!ยวข้องกับการประเมินความเป็นอิสระจากลูกค้าของสาํนักงานดังกล่าว กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความ
เชื!อมั!นต้องพิจารณากิจการที!เกี!ยวข้องกันนั นด้วยในการระบุและประเมินปัญหาและอุปสรรคต่อความ
เป็นอสิระและหามาตรการป้องกนัที!เหมาะสมมาใช้ 

แนวทางของกรอบแนวคิดในเรื!องความเป็นอิสระ 

๒๙๑.๔  วัตถุประสงค์ของหมวดนี คือ เพื!อเป็นแนวทางสาํหรับสาํนักงานและสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความ
เชื!อมั!นในการถือปฏบิัติตามแนวทางของกรอบแนวคิดตามที!จะอธิบายต่อไปเพื!อให้บรรลุผลและคงไว้ซึ!ง
ความเป็นอสิระ 

๒๙๑.๕  ความเป็นอสิระ ประกอบด้วย    

(ก) ความเป็นอสิระด้านจิตใจ (Independence of Mind)   

ภาวะทางจิตใจซึ!งกล้าที!จะแสดงความเห็น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ ซึ!งมีผลกระทบต่อการ
ใช้วิจารณญาณเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ความเป็นอิสระด้านจิตใจนี จะส่งผลให้บุคคลใดๆ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยความซื!อสตัย์สจุริต ความเที!ยงธรรม และสามารถใช้ความสงสยัเยี!ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพได้  



  ส่วนที! ๔/๘๔  
 

(ข) ความเป็นอสิระอนัเป็นที!ประจักษ์ (Independence of Appearance)   

การหลีกเลี!ยงข้อเทจ็จริงและการตกอยู่ในสถานการณต่์างๆ ที!มีนัยสาํคัญซึ!งอาจทาํให้บุคคลที!สาม 
ซึ!งได้ใช้วิจารณญาณเยี!ยงวิญ$ูชนและได้รับทราบข้อเทจ็จริงต่างๆ และสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว
อาจเชื!อได้ว่า สาํนักงานหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นขาดความซื!อสัตย์สจุริต 
ความเที!ยงธรรม หรือขาดการใช้วิจารณญาณเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

๒๙๑.๖   ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องนาํแนวทางของกรอบแนวคิดไปใช้ในเรื!องต่อไปนี  
(ก) การระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ 

(ข)   การประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!ได้ระบุไว้ และ 
(ค) การใช้มาตรการป้องกนัเมื!อจาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

ในกรณทีี!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเหน็ว่าไม่มีมาตรการป้องกนัใดๆ ที!เหมาะสมหรือไม่สามารถนาํมาตรการ 

ป้องกันที!มีอยู่มาใช้เพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องขจัด
สถานการณห์รือความสมัพันธท์ี!ก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรค หรือลด หรือยุติงานให้ความเชื!อมั!นนั น  

 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเยี!ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการถือปฏบัิติตามกรอบแนวคิดนี  

๒๙๑.๗  ในการประเมินปัญหาและอุปสรรคที!เกี!ยวกับความเป็นอิสระนั นอาจพิจารณาในหลายๆ สถานการณ์ที!
แตกต่างกนั หรือ การรวมหลายๆ สถานการณท์ี!สมัพันธก์นั ทั งนี มิอาจเป็นไปได้ที!จะระบุทุกสถานการณ์ ที!
อาจทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคและกาํหนดวิธีการปฏิบัติที!เหมาะสม ดังนั น ข้อกาํหนดนี จึงกาํหนดให้มี
กรอบแนวคิดที!ให้สาํนักงานและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นทาํการประเมินและระบุผลกระทบ
ต่อความเป็นอิสระ แนวทางกรอบแนวคิดนี จะช่วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ตามข้อบังคับนี  ซึ!งจะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที!อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและสามารถ
ช่วยป้องกันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการสรุปสถานการณ์ที!สามารถกระทาํได้ ในกรณีที!มิได้มีการระบุ
เฉพาะว่าห้ามกระทาํ 

๒๙๑.๘  ในย่อหน้า ๒๙๑.๑๐๐ เป็นต้นไป จะอธิบายวิธีการในการปฏิบัติตามแนวทางกรอบแนวคิดที!เกี!ยวกับ 

ความเป็นอิสระ ย่อหน้าเหล่านี มิได้ระบุสถานการณ์และความสมัพันธ์ทุกกรณีที!ทาํให้เกิดหรืออาจทาํให้
เกดิปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ 

๒๙๑.๙  ในการตัดสนิใจว่าจะรับงานใหม่หรือจะรับงานต่อเนื!องหรือไม่ หรือการกาํหนดว่าบุคคลใดจะเป็นสมาชิก
ของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นได้หรือไม่นั น สาํนักงานต้องประเมินผลกระทบต่อความเป็นอิสระ ใน
กรณีที!ผลกระทบไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ การตัดสินใจว่าจะรับงานหรือระบุสมาชิกเฉพาะในงานให้
ความเชื!อมั!นนั น สาํนักงานต้องพิจารณาว่ามีมาตรการป้องกันที!จะสามารถขจัดหรือลดผลกระทบให้อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ ในการตัดสนิใจว่าจะรับงานต่อเนื!อง สาํนักงานควรพิจารณาว่ามาตรการป้องกันที!มีอยู่
ยังมีประสทิธภิาพในการขจัดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้หรือไม่ หรือมีมาตรการป้องกัน
อื!นใดที!ควรนาํมาปฏิบัติหรือไม่ หรือควรยกเลิกงานให้ความเชื!อมั!นนั นไปหรือไม่ เมื!อใดกต็ามที!มีข้อมูล
ใหม่เกี!ยวกับผลกระทบต่อความเป็นอิสระในระหว่างการให้บริการความเชื!อมั!นนั น สาํนักงานต้องมีการ
ประเมินความมีนัยสาํคัญของผลกระทบตามแนวทางของกรอบแม่บท 

๒๙๑.๑๐ ในหมวดนี ได้มีการอ้างอิงความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ ในการประเมิน
ความมีนัยสาํคัญของผลกระทบต้องมีการพิจารณาปัจจัยทั งเชิงคุณภาพและปริมาณ 



  ส่วนที! ๔/๘๕  
 

๒๙๑.๑๑  ในหมวดนี  ในกรณีต่างๆ ส่วนใหญ่มิได้ระบุถึงความรับผิดชอบเฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคลในสาํนักงาน
สาํหรับการปฏบิัติที!เกี!ยวกบัความอสิระ เนื!องจากความรับผิดชอบอาจแตกต่างกันไป ทั งนี ขึ นอยู่กับขนาดและ
โครงสร้างและการจัดองค์กรของสาํนักงาน มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานระหว่างประเทศ (International 
Standards On Quality Control – ISQCs) ได้ระบุให้สาํนักงานกาํหนดนโยบายและวิธีปฏบัิติเพื!อให้
เกิดความเชื!อมั!นที!สมเหตุสมผลเกี!ยวกับการมีความเป็นอิสระตามที!กาํหนดโดยมาตรฐานจรรยาบรรณที!
เกี!ยวข้อง 

งานใหค้วามเชื!อมั !น 

๒๙๑.๑๒  ตามที!ได้อธบิายในแนวทางปฏบิัติงานให้ความเชื!อมั!น สาํหรับงานให้ความเชื!อมั!น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
รายงานข้อสรุปโดยมีวัตถุประสงค์เพื!อเพิ!มระดับความเชื! อมั!นของผู้ใช้งาน(นอกเหนือจากฝ่ายที!
รับผิดชอบ) เกี!ยวกบัผลจากการประเมินหรือการวัดเรื!องดังกล่าวเมื!อเทยีบกบัเกณฑท์ี!กาํหนด 

๒๙๑.๑๓ ผลจากการประเมินหรือการวัดเรื! องดังกล่าวเป็นข้อมูลซึ! งเป็นผลจากการใช้เกณฑ์ ที!กําหนด 

เรื!องดังกล่าวนั น คาํว่า “ข้อมูลเรื!องดังกล่าว” ได้ใช้ในการให้ความหมายผลของการประเมินหรือการวัด  
เรื!องดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กรอบแนวคิดกล่าวถึง ความมีประสทิธภิาพในการควบคุมภายใน (ข้อมูลเรื!อง
ดังกล่าว) เป็นผลจากการนํากรอบแนวคิดมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ตัวอย่างเช่น COSO หรือ CoCo (เกณฑ)์ ในการควบคุมภายใน, กระบวนการ (เรื!องดังกล่าว) 

๒๙๑.๑๔   งานให้ความเชื!อมั!น อาจเป็นงานที!เกี!ยวกับงานให้ความเชื!อมั!นในคาํรับรองในข้อมูลที!เกี!ยวข้องหรือการ
รายงานให้ความเชื!อมั!นโดยตรงของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็นงานลักษณะใดกต็ามจะเกี!ยวข้อง
กับบุคคลสามฝ่าย ซึ!งประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฝ่ายที!รับผิดชอบ และบุคคลที!ประสงค์จะใช้
ผลงาน 

๒๙๑.๑๕   งานให้ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้องกบัคาํรับรอง ฝ่ายที!รับผิดชอบมีหน้าที!ในการประเมิน หรือการวัดเรื!องที!
ให้ความเชื!อมั!นดังกล่าว โดยจัดเตรียมข้อมูลของเรื!องดังกล่าว ให้อยู่ในรูปแบบคาํรับรอง พร้อมสาํหรับ
บุคคลที!ประสงค์จะใช้ผลงาน 

๒๙๑.๑๖   ในการรายงานให้ความเชื!อมั!นโดยตรงของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องดําเนินการ
ประเมินหรือการวัดเรื!องดังกล่าวได้โดยตรง หรือได้รับคาํรับรองจากฝ่ายที!รับผิดชอบ ซึ!งได้มีการประเมิน
หรือการวัด แต่ไม่ได้นาํเสนอต่อบุคคลที!ประสงค์จะใช้ผลงานให้ความเชื!อมั!น ข้อมูลเรื!องดังกล่าวจะถูก
นาํเสนอแก่บุคคลที!ประสงค์จะใช้ผลงานให้ความเชื!อมั!นในรายงานให้ความเชื!อมั!นนั น 

งานใหค้วามเชื!อมั !นที!เกี!ยวกบัคํารบัรอง 

๒๙๑.๑๗  ในการรับงานให้ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวกับคาํรับรอง สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นและสาํนักงาน
ต้องเป็นอิสระจากลูกค้างานให้ความเชื! อมั!น (ผู้รับผิดชอบข้อมูลของเรื! องดังกล่าวและอาจเป็น
ผู้รับผิดชอบเรื!องนั นๆ) การรักษาความเป็นอสิระทาํได้โดยการที!สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น
มีข้อห้ามไม่ให้มีความสมัพันธใ์นบางลักษณะกบับุคคลดังต่อไปนี  

(ก) กรรมการหรือพนักงาน และ  
(ข) บุคคลใด ๆ ของลูกค้าซึ!งอยู่ในตาํแหน่งที!สามารถสั!งการและมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญต่อข้อมูล

ของเรื!องดังกล่าว  



  ส่วนที! ๔/๘๖  
 

นอกจากนี  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพิจารณาว่าความสัมพันธ์กับบุคคลใด ๆ ของลูกค้าซึ!งอยู่ใน
ตาํแหน่งที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญต่อเรื!องดังกล่าวที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ปฏิบัติจะทาํให้
เกิด ผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือไม่ นอกจากนั น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของ
ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากผลประโยชน์และความสมัพันธต่์าง ๆ ของสาํนักงานเครือข่ายที!สาํนักงานมีเหตุผลเชื!อว่า
จะเกดิขึ นได้ 

๒๙๑.๑๘  ในการรับงานให้ความเชื!อมั!นที! เกี!ยวกับคํารับรองโดยส่วนใหญ่ ผู้มีหน้าที! รับผิดชอบจะรับผิดชอบ 

ทั งข้อมูลของเรื!องและเรื!องที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ อย่างไรกต็ามในงานบางประเภท ผู้มีหน้าที!
รับผิดชอบอาจไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อเรื!องที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏบิัติ ตัวอย่างเช่น เมื!อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นซึ!งเกี!ยวกับรายงานการ
ปฏบิัติงานเกี!ยวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมของกจิการเพื!อการเผยแพร่แก่บุคคลที!ประสงค์จะใช้ผลงาน 
ซึ!งที!ปรึกษาด้านสิ!งแวดล้อมได้จัดทาํขึ น กรณีนี ที!ปรึกษาด้านสิ!งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลของ
เรื!อง แต่กิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อเรื!องที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ (การปฏิบัติงานเกี!ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของกจิการ) 

๒๙๑.๑๙  ในการรับงานให้ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวกับคาํรับรองซึ!งผู้มีหน้าที!รับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลของเรื!องแต่
ไม่ได้รับผิดชอบเรื!องที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ปฏิบัติ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ความเชื!อมั!นและ
สาํนักงานต้องเป็นอสิระจากผู้มีหน้าที!รับผิดชอบต่อข้อมูลของเรื!อง (ลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น) นอกจากนี  ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที!เกิดจากผลประโยชน์และความสมัพันธ์ระหว่าง
สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น สาํนักงาน สาํนักงานเครือข่าย และผู้มีหน้าที!รับผิดชอบต่อเรื!องที!ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏบิัติ ที!สาํนักงานมีเหตุผลที!เชื!อว่าจะเกดิขึ นได้ 

การรบังานใหค้วามเชื!อมั !นที!เป็นการรายงานโดยตรง 

๒๙๑.๒๐  ในการรับงานให้ความเชื!อมั!นที!เป็นการรายงานโดยตรง สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นและ
สาํนักงานต้องเป็นอิสระจากลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น (ผู้มีหน้าที!รับผิดชอบต่อเรื!องที!ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีปฏิบัติ) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที!เกิดจากผลประโยชน์และ
ความสมัพันธข์องสาํนักงานเครือข่ายที!สาํนักงานมีเหตุผลเชื!อว่าจะเกดิขึ นได้ 

รายงานที!มีขอ้จํากดัในการใชแ้ละเผยแพร่ 

๒๙๑.๒๑  ในบางสถานการณท์ี!รายงานเกี!ยวกบัการให้ความเชื!อมั!นมีข้อจาํกดัในการใช้และเผยแพร่ และหากเป็นไป
ตามเงื!อนไขในย่อหน้านี และย่อหน้าที! ๒๙๑.๒๒ อาจมีการปรับเปลี!ยนข้อกาํหนดด้านความเป็นอสิระได้  

ซึ!งการแก้ไขข้อกาํหนดด้านความเป็นอสิระในหมวดที! ๒๙๑ นั น อนุโลมให้กระทาํได้หากบุคคลที!ประสงค์
จะใช้ผลงาน (ก) มีความรู้ถึงวัตถุประสงค์ ข้อมูลของเรื!อง และ ข้อจาํกัดของรายงาน และ (ข) ยินยอม
อย่างชัดแจ้งต่อการปรับเปลี!ยนข้อกาํหนดด้านความเป็นอิสระนั น การที!บุคคลที!ประสงค์จะใช้ผลงานจะ
ทราบถึงวัตถุประสงค์ ข้อมูลของเรื!อง และข้อจํากัดของรายงาน อาจมาจากการเข้ามามีส่วนร่วมทั ง
ทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านทางตัวแทนผู้มีอาํนาจในการกาํหนดลักษณะและขอบเขตของงานนั น โดย
การเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้สาํนักงานสื!อสารกบับุคคลที!ประสงค์จะใช้ผลงาน ให้ทราบ
ถึงข้อกาํหนดด้านความเป็นอิสระซึ!งรวมถึงสถานการณ์ที!อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็น
อสิระและมาตรการป้องกันที!จาํเป็นในการนาํมาใช้เพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ใน



  ส่วนที! ๔/๘๗  
 

ระดับที!ยอมรับได้ รวมถึงการขอความเห็นชอบในการปรับเปลี!ยนประมวลด้านความเป็นอิสระที!จะ
นาํมาใช้ในการปฏบัิติงาน 

๒๙๑.๒๒  สาํนักงานจะต้องสื!อสารให้บุคคลที!ประสงค์จะใช้รายงานทราบถึงข้อกาํหนดด้านความเป็นอิสระในการรับ
งานที!ให้ความเชื!อมั!น (เช่น ระบุข้อกาํหนดดังกล่าวไว้ในหนังสอืตอบรับงาน) ในกรณีที!มีบุคคลที!ประสงค์จะ
ใช้รายงานหลายฝ่าย (เช่น ผู้ให้กู้ยืมตามสญัญากู้ร่วม) และไม่ได้มีการระบุชื!อบุคคลที!ประสงค์จะใช้รายงาน
ไว้ในหนังสอืตอบรับงานให้ความเชื!อมั!น ตัวแทนของกลุ่มบุคคลที!ประสงค์จะใช้รายงานต้องแจ้งให้บุคคลที!
ประสงค์จะใช้รายงานทั งหมดได้รับทราบในภายหลังถึงความยินยอมตามข้อกาํหนดด้านความเป็นอิสระที!ตก
ลงกัน (เช่น โดยการที!ตัวแทนจัดเตรียมหนังสอืตอบรับงานให้พร้อมสาํหรับบุคคลที!ประสงค์จะใช้รายงาน
ทั งหมด) 

๒๙๑.๒๓  ในกรณีที!สาํนักงานเสนอรายงานที!ให้ความเชื!อมั!นซึ!งไม่มีข้อจํากัดการใช้ผลงานและการเผยแพร่ 
ข้อกาํหนดตามที!ระบุไว้ในย่อหน้า ๒๙๑.๒๕ ถึง ๒๙๑.๒๗ ไม่มีผลต่อการเปลี!ยนแปลงข้อกาํหนดที!
บังคับใช้กับงานที!ให้ความเชื!อมั!นตามที!ได้ระบุไว้ในย่อหน้า ๒๙๑.๑ ถึง ๒๙๑.๑๕๙ และในกรณีที!
สาํนักงานเสนอรายงานการตรวจสอบบัญชีด้วย โดยไม่ว่ามีข้อจาํกดัการใช้ผลงานและการเผยแพร่หรือไม่
กต็าม ข้อกาํหนดตามที!ระบุไว้ในหมวด ๒๙๐ ยังคงนาํมาใช้ในงานบริการตรวจสอบบัญชีนั น 

๒๙๑.๒๔  การปรับเปลี!ยนข้อกาํหนดในหมวด ๒๙๑ อนุญาตให้ทาํได้ในสถานการณ์ที!ระบุไว้ข้างต้น ซึ!งได้อธิบายไว้
ในย่อหน้า ๒๙๑.๒๕ ถึง ๒๙๑.๒๗ แต่ยังคงต้องปฏบัิติตามประมวลอื!น ๆ ในหมวด ๒๙๑ ทุกประการ 

๒๙๑.๒๕  หากเป็นไปตามเงื! อนไขในย่อหน้า ๒๙๑.๒๑ และ ๒๙๑.๒๒ ข้อกําหนดที! เกี!ยวข้องของย่อหน้า 
๒๙๑.๑๐๔ ถึง ๒๙๑.๑๓๔ จะมีผลบังคับใช้กับสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นทุกคน รวม
ไปถึงคู่สมรสหรือบุคคลผู้อยู่ใต้การอุปการะ และสมาชิกในครอบครัวที!ใกล้ชิดกัน นอกจากนี  จะต้อง
พิจารณาว่าปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระเกิดขึ นจากผลประโยชน์ และ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกค้างานที!ให้ความเชื!อมั!น กบัสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานให้ความเชื!อมั!นอื!นต่อไปนี หรือไม่ 

(ก) บุคลากรผู้มีหน้าที!ให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการ หรือประเดน็เฉพาะของอุตสาหกรรมและ
รายการหรือเหตุการณต่์างๆ และ 

(ข) บุคลากรผู้มีหน้าที!ควบคุมคุณภาพของงาน รวมถึงผู้ที!สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 

ตามข้อกาํหนดย่อหน้า ๒๙๑.๑๐๔ ถึง ๒๙๑.๑๓๔ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นควรมีการ
ประเมินถึงปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากผลประโยชน์และความสมัพันธร์ะหว่างลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น
กับบุคคลอื!นในสาํนักงานซึ!งมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลงานที!ให้ความเชื!อมั!น รวมถึง บุคคลที!กาํหนด
ค่าตอบแทนหรือผู้ที!เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บริหาร หรือผู้กาํกับดูแลหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานให้
ความเชื!อมั!นนั น 

๒๙๑.๒๖  ถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามเงื!อนไขตามย่อหน้า ๒๙๑.๒๑ ถึง ๒๙๑.๒๒ หากสาํนักงานมีผลประโยชน์ทาง
การเงินอย่างมีสาระสาํคัญ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น ปัญหาและ
อุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตัวอาจมีสาระสาํคัญมากจนไม่สามารถหามาตรการป้องกันเพื!อลด
ระดับผลกระทบให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ สํานักงานต้องไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินดังกล่าว 
นอกจากนี สาํนักงานจะต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดอื!นๆ ที!กาํหนดไว้ในย่อหน้า ๒๙๑.๑๑๓ ถึง ๒๙๑.๑๕๙ 

๒๙๑.๒๗  สาํนักงานต้องประเมินปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์และความสัมพันธ์ของสาํนักงาน
เครือข่ายที!สาํนักงานมีเหตุผลที!เชื!อว่าจะเกดิขึ นได้ 



  ส่วนที! ๔/๘๘  
 

ผูมี้ส่วนรบัผิดชอบหลายฝ่าย 

๒๙๑.๒๘  ในงานที!ให้ความเชื!อมั!นบางประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานที!ให้ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้องกับคาํรับรองหรืองาน
ที!ให้ความเชื!อมั!นที!เป็นการรายงานโดยตรง อาจมีผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย ในการพิจารณาว่าจาํเป็นต้อง
ใช้ข้อกาํหนดในหมวดนี กับแต่ละฝ่ายที!รับผิดชอบในงานให้ความเชื!อมั!นดังกล่าวหรือไม่ สาํนักงาน
จะต้องคาํนึงว่า ผลประโยชน์หรือความสมัพันธ์ระหว่างสาํนักงาน หรือ สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้
ความเชื!อมั!น กับฝ่ายที!ต้องรับผิดชอบนั นๆ จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระที!มี
สาระสาํคัญในเรื!องที!เกี!ยวกบัข้อมูลของเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!น ตัวอย่างปัจจัยที!สาํนักงานต้องคาํนึงถึงมี
ดังนี  
· ความมีสาระสาํคัญของข้อมูลของเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!น(หรือเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!น)ที!แต่ละฝ่ายที!

รับผิดชอบต้องรับผิดชอบ และ 
· ระดับของส่วนได้เสยีต่อสาธารณะที!เกี!ยวข้องกบังานที!ให้ความเชื!อมั!น 

ถ้าสาํนักงานเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระที!เกิดขึ นจากการมีผลประโยชน์ หรือ 
ความสมัพันธก์บัฝ่ายที!รับผิดชอบนั นๆ ไม่มีสาระสาํคัญ กอ็าจจะไม่จาํเป็นต้องใช้ข้อกาํหนดในหมวดนี ทุกข้อ
กบัฝ่ายที!รับผิดชอบ 

เอกสารหลกัฐาน 

๒๙๑.๒๙  เอกสารหลักฐานถือเป็นหลักฐานประกอบการใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการให้ข้อสรุป
เกี!ยวกบัการถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดในเรื!องความเป็นอสิระ การขาดเอกสารอ้างองิไม่ใช่สิ!งชี ว่าสาํนักงาน
ได้พิจารณาเรื!องใดเรื!องหนึ!งแล้วหรือไม่ หรือไม่ใช่สิ!งชี ว่าสาํนักงานมีความเป็นอสิระหรือไม่  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจัดทาํเอกสารสรุปเกี!ยวกับการปฏิบัติตามข้อกาํหนดในเรื!องความเป็นอิสระ 

รวมทั งสาระของการหารือใดๆ ที!เกี!ยวข้องซึ!งจะช่วยสนับสนุนข้อสรุปดังกล่าว ดังนั น 

(ก)  ในกรณีที!มาตรการป้องกันมีความจาํเป็นเพื!อลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจัดทาํเอกสารเกี!ยวกับลักษณะของปัญหาและอุปสรรค และมาตรการ
ป้องกนัที!มีอยู่หรือที!นาํมาใช้เพื!อลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ และ 

(ข)   ในกรณีของปัญหาและอุปสรรคซึ!งจําเป็นต้องทาํการวิเคราะห์อย่างมีนัยสาํคัญเพื!อตัดสินใจว่า
จาํเป็นต้องมีมาตรการป้องกนัหรือไม่และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสรุปว่าไม่มีความจาํเป็นเนื!องจาก
ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ นอยู่ในระดับที!ยอมรับได้อยู่แล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจัดทาํ
เอกสารเกี!ยวกบัลักษณะของปัญหาและอุปสรรคและเหตุผลประกอบข้อสรุปดังกล่าว 

ช่วงระยะเวลาในการรบังาน 

๒๙๑.๓๐  ความเป็นอสิระจากลูกค้างานให้ความเชื!อมั!นเป็นสิ!งจาํเป็นที!ต้องมีทั งในระหว่างช่วงระยะเวลาในการรับ
งานและครอบคลุมถึงช่วงระยะเวลาที!เกี!ยวข้องกบัข้อมูลของเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!น ช่วงระยะเวลาในการ
รับงานจะเริ!มขึ นเมื!อกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นเริ!มต้นให้บริการงานให้ความเชื!อมั!นสาํหรับงานใด
งานหนึ!งและสิ นสดุลงเมื!อมีการออกรายงานการให้ความเชื!อมั!น ในกรณีที!การรับงานมีลักษณะเกิดขึ น
ใหม่เป็นรอบๆ จะถือว่าสิ นสดุระยะเวลาในการรับงานเมื!อมีการแจ้งจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ!งของคู่สญัญาถึง
การสิ นสดุความสมัพันธท์างวิชาชีพ หรือเมื!อมีการออกรายงานการให้ความเชื!อมั!นฉบับสดุท้าย แล้วแต่
เหตุการณใ์ดจะเกดิขึ นทหีลัง 



  ส่วนที! ๔/๘๙  
 

๒๙๑.๓๑  ในกรณทีี!กจิการกลายเป็นลูกค้างานให้ความเชื!อมั!นในระหว่างหรือหลังจากช่วงระยะเวลาที!เกี!ยวข้องกับ
ข้อมูลของเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!น ซึ!งสาํนักงานจะต้องแสดงข้อสรุปเกี!ยวกบัข้อมูลดังกล่าว สาํนักงานต้อง
พิจารณาว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระเกดิขึ นจากสิ!งต่อไปนี หรือไม่ 

(ก)  ความสมัพันธท์างการเงินหรือทางธุรกจิกบัลูกค้างานให้ความเชื!อมั!นที!เกดิขึ นระหว่างหรือหลังจาก
ช่วงระยะเวลาที!เกี!ยวข้องกับข้อมูลของเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!น แต่ก่อนการตอบรับงานให้ความ
เชื!อมั!น หรือ 

(ข)   การให้บริการในอดีตที!ได้ให้บริการแก่ลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น 

๒๙๑.๓๒  หากมีการให้บริการงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานให้ความเชื!อมั!นในระหว่างหรือหลังจากช่วง
ระยะเวลาที!เกี!ยวข้องกบัข้อมูลของเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!น แต่ก่อนวันที!กลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นจะเริ!มต้น
ให้บริการงานให้ความเชื!อมั!น และการให้บริการดังกล่าวไม่สามารถกระทาํได้ในระหว่างช่วงที!รับงานให้ความ
เชื!อมั!น สาํนักงานต้องประเมินปัญหาและอุปสรรคใดๆ ต่อความเป็นอิสระที!เกิดขึ นจากการให้บริการดังกล่าว 
หากปัญหาและอุปสรรคใดๆ ที!เกดิขึ นไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ การรับงานให้ความเชื!อมั!นต้องเกดิขึ นเฉพาะใน
กรณีที!มีการนาํมาตรการป้องกันมาใช้เพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้เท่านั น 
ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัดังกล่าวรวมถึง 
· การไม่นําบุคลากรที!ได้ให้บริการงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นดังกล่าวมาเป็นสมาชิกของกลุ่ม

ผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

· การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสอบทานงานให้ความเชื!อมั!นและงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!น
ตามความเหมาะสม หรือ 

· การมอบหมายให้สาํนักงานอื!นประเมินผลของงานให้บริการที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นหรือให้
สาํนักงานอื!นปฏบิัติงานให้บริการที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นนั นอีกครั งหนึ!งภายใต้ขอบเขตที!จาํเป็น 
เพื!อให้สาํนักงานอื!นนั นเป็นผู้รับผิดชอบในงานให้บริการดังกล่าว 

อย่างไรกต็าม หากการให้บริการงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นดังกล่าวยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ และเป็นไปไม่ได้
ในทางปฏิบัติที!จะให้บริการดังกล่าวจนเสร็จสมบูรณ์หรือจะยุติการให้บริการดังกล่าวก่อนที!จะเริ!มต้นการ
ให้บริการในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพที!เกี!ยวข้องกับงานให้ความเชื!อมั!น สาํนักงานต้องตอบรับงานให้ความ
เชื!อมั!นดังกล่าวเฉพาะเมื!อเป็นที!พอใจว่า 

(ก)  การให้บริการงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื! อมั!นดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาอันสั น 

  หรือ 

(ข)  ลูกค้ามีการเตรียมการที!จะส่งมอบงานบริการดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการรายอื!นภายในระยะเวลา 
  อนัสั น  

ในระหว่างช่วงระยะเวลาที!ให้บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้มาตรการป้องกันเมื!อจาํเป็น นอกจากนี  
ต้องหารือเรื!องดังกล่าวกบัผู้มีหน้าที!ในการกาํกบัดูแลด้วย 

ขอ้ควรพิจารณาอื!น 

๒๙๑.๓๓  อาจมีกรณขีองการฝ่าฝืนที!กาํหนดในหมวดนี เกดิขึ นโดยไม่เจตนา หากมีการฝ่าฝืนที!เกดิขึ นโดยไม่
เจตนา โดยปกติแล้วจะไม่ถือว่าเป็นประเดน็ในเรื!องความเป็นอสิระ หากสาํนักงานจัดให้มีนโยบายและ
กระบวนการของการควบคุมคุณภาพที!เหมาะสมเทยีบเท่ากบัที!กาํหนดโดยมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพงานระหว่างประเทศ (International Standards On Quality Control – ISQCs) เพื!อคงไว้ซึ!ง



  ส่วนที! ๔/๙๐  
 

ความเป็นอสิระ และทนัททีี!มีการพบการฝ่าฝืนจะต้องมีการแก้ไขอย่างทนัท่วงท ีและต้องมกีารนาํ
มาตรการป้องกนัใดๆ ที!จาํเป็นมาใช้เพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

สาํนักงานต้องพิจารณาว่าจะหารือเรื!องดังกล่าวกบัผู้มหีน้าที!ในการกาํกบัดูแลหรือไม่ 

๒๙๑.๓๔ ถึง ๒๙๑.๙๙ IFAC เวน้ว่างเพื!อเพิ!มเติมเนื" อหาที!เกี!ยวขอ้งในอนาคต 

แนวทางในการปฏิบติัเกี!ยวกบัความเป็นอิสระ 

๒๙๑.๑๐๐ ย่อหน้าที! ๒๙๐.๑๐๔ ถึง ๒๙๐.๑๕๙ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์และความสัมพันธ์บางลักษณะที!มี
ปัญหาและอุปสรรคหรืออาจมีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระได้ โดยจะชี ให้เห็นถึงผลกระทบที!
อาจเกิดขึ นและประเภทของมาตรการป้องกันที!เหมาะสมซึ!งสามารถขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้และจะแสดงให้เหน็ถึงบางสถานการณ์ที!อาจไม่มีมาตรการป้องกันที!สามารถลด
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ทั งนี อาจมิได้แสดงให้เห็นถึงทุกสถานการณ์และความสมัพันธ์ซึ!ง
ทาํให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความเป็นอสิระ สาํนักงานและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความ
เชื!อมั!นต้องประเมินลักษณะความเหมือนหรือความแตกต่างของสถานการณ์และความสมัพันธ์นั นๆ และ
พิจารณาว่ามาตรการป้องกันต่างๆ (ทั งนี รวมถึงมาตรการป้องกันที!ระบุไว้ตั งแต่ย่อหน้าที! ๒๐๐.๑๑ ถึง 
๒๐๐.๑๔) สามารถนาํมาใช้ตามสมควรในการขจัดผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือลดผลกระทบดังกล่าว
ให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้หรือไม่ 

๒๙๑.๑๐๑  ย่อหน้านี แสดงให้เหน็ถึงแนวทางในการปฏบัิติสาํหรับงานให้ความเชื!อมั!นและควรอ่านควบคู่กบัย่อหน้า 
๒๙๑.๒๘ ซึ!งได้อธิบายว่างานให้ความเชื!อมั!นส่วนใหญ่จะมีฝ่ายที!รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว ซึ!งได้แก่
ลูกค้างานให้ความเชื!อมั!นนั น อย่างไรกต็าม ในบางงานให้ความเชื!อมั!นอาจมีฝ่ายที!ต้องรับผิดชอบ ๒ 
ฝ่ายหรือมากกว่านั น ซึ!งในสถานการณ์ดังกล่าวต้องทาํการประเมินปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็น
อิสระ ซึ!งอาจเกิดจากส่วนได้เสียและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น 
สาํนักงาน เครือข่ายสาํนักงาน และหน่วยงานฝ่ายที!รับผิดชอบในเรื!องดังกล่าว สาํหรับรายงานให้ความ
เชื!อมั!นซึ!งมีข้อจาํกดัในการนาํไปใช้และการเผยแพร่ ควรอ่านย่อหน้า ๒๙๑.๒๑ ถึง ๒๙๑.๒๗  

๒๙๑.๑๐๒  การตีความ ๒๐๐๕-๐๑ ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติเพิ!มเติมเกี!ยวกับความเป็นอิสระในงานให้ความ
เชื!อมั!นตามที!กาํหนดในหมวดนี  

๒๙๑.๑๐๓  ย่อหน้าที! ๒๙๑.๑๐๔ ถึง ๒๙๑.๑๒๐  อ้างอิงถึงความเป็นสาระสาํคัญของการมีส่วนได้เสียทางการเงิน 
การกู้ยืมและการให้กู้ยืมเงินหรือการคํ าประกันและการรับการคํ าประกันเงินกู้ยืมหรือระดับของ
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจ ทั งนี ในการพิจารณาว่าการมีส่วนได้เสยีว่าเป็นสาระสาํคัญสาํหรับแต่ละบุคคล
หรือไม่นั นจะต้องพิจารณาโดยรวมเครือข่ายของแต่ละบุคคล คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะ
ของแต่ละบุคคลนั นด้วย 

การมีส่วนไดเ้สียทางการเงิน 

๒๙๑.๑๐๔ การมีส่วนได้เสียทางการเงินในลูกค้างานให้ความเชื! อมั!นอาจทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเรื!อง
ผลประโยชน์ส่วนตนขึ นได้ ทั งนี การเกิดขึ นและระดับความสาํคัญของผลกระทบที!อาจเกิดขึ นจะขึ นอยู่
กบั 

(ก)  บทบาทของผู้ที!มีส่วนได้เสยีทางการเงิน 

(ข)  ส่วนได้เสยีทางการเงินนั นเป็นแบบทางตรงหรือทางอ้อม และ 
(ค)  ความเป็นสาระสาํคัญของส่วนได้เสยีทางการเงิน 



  ส่วนที! ๔/๙๑  
 

๒๙๑.๑๐๕ การมีส่วนได้เสียทางการเงินอาจเป็นการผ่านตัวแทน (เช่น เครื!องมือหรือสื!อในการลงทุน ทรัพย์สิน
หรือกองทุน) การพิจารณาว่าส่วนได้เสียทางการเงินเป็นทางตรงหรือทางอ้อมขึ นอยู่กับผู้ได้รับ
ผลประโยชน์นั นมีอาํนาจควบคุมเครื!องมือหรือสื!อในการลงทุนหรือสามารถมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เกี!ยวกบัการลงทุนได้หรือไม่ ถ้ามีอาํนาจควบคุมเครื!องมือหรือสื!อในการลงทุนหรือสามารถมีอิทธิพลใน
การตัดสนิใจเกี!ยวกับการลงทุนจะถือว่าส่วนได้เสยีทางการเงินเป็นแบบทางตรง ในทางกลับกันถ้าผู้ที!
ได้รับผลประโยชน์ไม่มีอาํนาจควบคุมเครื!องมือหรือสื!อในการลงทุนหรือไม่สามารถมีอิทธิพลในการ
ตัดสนิใจเกี!ยวกบัการลงทุนจะถือว่าส่วนได้เสยีทางการเงินนี เป็นแบบทางอ้อม 

๒๙๑.๑๐๖  หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นนั นหรือสาํนักงานมีส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางตรง หรือมีส่วนได้
เสยีทางการเงินโดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสาํคัญในลูกค้างานให้ความเชื!อมั!นแล้ว ปัญหาและอุปสรรค
เรื!องผลประโยชน์ส่วนตนที!เกิดขึ นอาจมีนัยสาํคัญมากจนส่งผลให้ไม่มีมาตรการป้องกันที!สามารถขจัด
หรือลดผลกระทบดังกล่าวอยู่ให้ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั น บุคคลดังต่อไปนี ไม่ให้มีส่วนได้เสยีทางการ
เงินโดยทางตรง หรือ มีส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสาํคัญในลูกค้างานให้ความ
เชื!อมั!น ซึ!งได้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของ
บุคคลในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นนั น หรือสาํนักงาน 

๒๙๑.๑๐๗ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นมีบิดา มารดา บุตรและพี!น้องที!ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะ
ซึ!งสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นนั นทราบว่ามีส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางตรงหรือส่วนได้
เสยีทางการเงินโดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสาํคัญในลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น อาจทาํให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนขึ นได้ ซึ!งระดับความมีนัยสาํคัญของผลกระทบนั นจะขึ นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ เช่น 

· ลักษณะของความสมัพันธร์ะหว่างสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นกับบิดา มารดา บุตรและ
พี!น้องที!ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะของสมาชิกผู้นั น และ 

· ความเป็นสาระสาํคัญของส่วนได้เสยีทางการเงินกบับิดา มารดา บุตรและพี!น้องที!ไม่ได้อยู่ภายใต้
การอุปการะของสมาชิกผู้นั น  

ทั งนี ต้องมีการประเมินระดับความมีนัยสําคัญของปัญหาและอุปสรรคและพิจารณาถึง
มาตรการป้องกันที!จะนาํมาใช้ตามสมควรเพื!อขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 
ตัวอย่างมาตรการป้องกนัเหล่านั นรวมถึง 

· การให้บิดา มารดา บุตรและพี!น้องที!ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะจาํหน่ายส่วนได้เสยีทางการเงิน
ทั งหมดหรือบางส่วนในจาํนวนที!เพียงพอโดยเรว็ที!สดุเท่าที!ปฏบิัติได้เพื!อให้ส่วนได้เสยีที!เหลือไม่เป็น
สาระสาํคัญอกีต่อไป 

· การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพคนอื!นทาํการสอบทานงานที!ทาํโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ให้ความเชื!อมั!นนั น หรือ 

· การโยกย้ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นนั นออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความ
เชื!อมั!น 

๒๙๑.๑๐๘ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลใน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นนั น หรือสาํนักงานมีส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางตรงหรือมีส่วนได้เสยี



  ส่วนที! ๔/๙๒  
 

ทางการเงินโดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสาํคัญในกิจการซึ!งมีส่วนได้เสียในการควบคุมลูกค้างานให้ความ
เชื!อมั!นนั นและลูกค้าดังกล่าวเป็นสาระสาํคัญต่อกิจการนั น อาจทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเรื!อง
ผลประโยชน์ส่วนตนขึ นอย่างมีนัยสาํคัญจนส่งผลให้ไม่มีมาตรการป้องกันที!สามารถลดผลกระทบดังกล่าว
ให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั น บุคคลดังต่อไปนี ต้องไม่มีส่วนได้เสยีทางการเงิน ซึ!งได้แก่ สมาชิกกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้
ความเชื!อมั!นนั นและสาํนักงาน 

๒๙๑.๑๐๙ หากสาํนักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การ
อุปการะของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นมีส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางตรงหรือมีส่วน
ได้เสียทางการเงินโดยทางอ้อมอย่างเป็นสาระสาํคัญในลูกค้างานให้ความเชื!อมั!นในฐานะเป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์กองทุนอาจทาํให้เกดิปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนขึ น 

    ทั งนี  ต้องไม่มีส่วนได้เสยีถ้าไม่ใช่กรณดีังต่อไปนี  
(ก)  ทั งผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนและคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของผู้ดูแล

ผลประโยชน์กองทุนและสาํนักงานมิได้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากกองทุนนั น 

(ข)  ส่วนได้เสียในลูกค้างานให้ความเชื! อมั!นซึ!งถือโดยกองทุนมิได้เป็นสาระสาํคัญสาํหรับ
กองทุน 

(ค)  กองทุนนั นไม่สามารถมีอทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคัญเหนือลูกค้างานให้ความเชื!อมั!นและ 

(ง)  ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของผู้ดูแล
ผลประโยชน์กองทุนหรือสํานักงานไม่สามารถมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อการ
ตัดสนิใจในการลงทุนที!เกี!ยวข้องกบัส่วนได้เสยีทางการเงินในลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น 

๒๙๑.๑๑๐  สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นต้องพิจารณาว่ามีปัญหาและอุปสรรคเรื!องผลประโยชน์ส่วนตนที!
อาจเกดิขึ นจากส่วนได้เสยีทางการเงินในลูกค้างานให้ความเชื!อมั!นที!ถือโดยบุคคลอื!นซึ!งรวมถึง 

· หุ้นส่วนและพนักงานผู้ประกอบวิชาชีพของสาํนักงาน นอกเหนือจากที!กล่าวข้างต้น หรือคู่สมรส
และบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะ และ 

· บุคคลอื!นใดที!มีความสมัพันธส่์วนตัวใกล้ชิดกบัสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานให้ความเชื!อมั!น 

การพิจารณาว่าส่วนได้เสียที!มีโดยบุคคลอื!นในลักษณะนี อาจทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเรื!อง
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่นั นขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น 

· การจัดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการปฏบัิติงานและการรายงานของสาํนักงานและ 

· ลักษณะของความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลอื!นและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานนั น 

ทั งนี ต้องมีการประเมินระดับความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!อาจเกิดขึ นและพิจารณา
ถึงมาตรการป้องกนัที!จะนาํมาใช้เพื!อขจัดหรือลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
มาตรการป้องกนัเหล่านี อาจรวมถึง 

· การโยกย้ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นซึ!งมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลออกจาก  

กลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

· การมิให้สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นนั นมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจที!สาํคัญที!เกี!ยวกับ
งานให้ความเชื!อมั!น หรือ  

· การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพคนอื!นทาํการสอบทานงานที!ทาํโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ให้ความเชื!อมั!นนั น 



  ส่วนที! ๔/๙๓  
 

๒๙๑.๑๑๑ กรณทีี!สาํนักงาน สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะ
ของบุคคลนั นได้รับส่วนได้เสียทางการเงินโดยทางตรงหรือส่วนได้เสียทางการเงินโดยทางอ้อมที!เป็น
สาระสาํคัญในลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น เช่น โดยการได้รับมรดก การได้รับของกาํนัล หรือโดยเป็นผล
จากการควบรวมกจิการ ซึ!งภายใต้หมวดนี จะไม่สามารถมีส่วนได้เสยีดังกล่าวนี ได้ ดังนั น  

(ก) ถ้าสาํนักงานมีส่วนได้เสยี ให้มีการจาํหน่ายส่วนได้เสยีทางการเงินนั นทนัท ีหรือจาํหน่ายส่วนได้เสยี
ทางการเงินโดยทางอ้อมนี ในจาํนวนที!เพียงพอเพื!อให้ส่วนได้เสยีที!เหลือไม่เป็นสาระสาํคัญอีกต่อไป 
หรือ 

(ข) ถ้าสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะหรือ
บุคคลอื!นใดมีส่วนได้เสีย ให้มีการจาํหน่ายส่วนได้เสียทางการเงินนั นทันทีหรือจาํหน่ายส่วนได้
เสยีทางการเงินโดยทางอ้อมนี ในจาํนวนที!เพียงพอเพื!อให้ส่วนได้เสยีที!เหลือไม่เป็นสาระสาํคัญอีก
ต่อไป  

๒๙๑.๑๑๒ กรณีที!มีการฝ่าฝืนในหมวดนี ที!เกี!ยวกับ การมีส่วนได้เสียทางการเงินในลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น อาจ
พิจารณาได้ว่า มิได้ขาดความเป็นอสิระ ถ้า 

(ก)  สาํนักงานได้มีการกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีการแจ้งให้สาํนักงานทราบโดยเร็วที!สุดถึง
การกระทาํที!เป็นการฝ่าฝืนใดๆ อันเกิดจากการซื อ การได้รับมรดก หรือการได้มาด้วยวิธีการอื!น
ใดในส่วนได้เสยีทางการเงินในลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น 

(ข)  สาํนักงานได้มีการปฏบิัติตามย่อหน้าที! ๒๙๑.๑๑๑ (ก) ถึง (ข) แล้วแต่กรณ ีและ 
(ค)  สาํนักงานได้มีการนาํมาตรการป้องกันอื!นมาใช้ตามสมควรเพื!อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที!

ยอมรับได้ ตัวอย่างมาตรการป้องกนัเหล่านี อาจรวมถึง 

· การมอบหมายให้ผู้ประกอบการวิชาชีพคนอื!นทาํการสอบทานงานที!ทาํโดยสมาชิก
กลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นนั น 

· การมิให้บุคคลนั นมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจที!สาํคัญที!เกี!ยวกบังานให้ความเชื!อมั!น 

สาํนักงาน ต้องพิจารณาว่าจะต้องมีการปรึกษาเรื!องดังกล่าวกบัผู้ที!รับผิดชอบเกี!ยวกบัการกาํกบัดูแลหรือไม่ 

๒๙๑.๑๑๓ การที!สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ความเชื!อมั!น หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของ
บุคคลนั น หรือ สาํนักงานที!ให้ความเชื!อมั!นได้รับเงินกู้ยืมหรือการคํ าประกันเงินกู้ยืมจากลูกค้างานที!ให้
ความเชื!อมั!นที!เป็นธนาคารหรือเป็นสถาบันในลักษณะคล้ายคลึงกันอาจทาํให้เกิดผลกระทบต่อความ
เป็นอิสระ ถ้าการกู้ยืมหรือการคํ าประกันเงินกู้ยืมนั นไม่ได้กระทาํขึ นภายใต้กระบวนการกู้ยืมเงิน 
ประมวลและเงื!อนไขตามปกติซึ!งอาจทาํให้เกดิผลกระทบเรื!องการหาผลประโยชน์ให้กับตนเองอาจเป็น
สาระสาํคัญมากจนส่งผลให้ไม่มีมาตรการป้องกันที!สามารถนาํมาใช้เพื!อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที!
ยอมรับได้ ดังนั นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ความเชื!อมั!น  คู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การ
อุปการะและสาํนักงานมิควรรับเงินกู้ยืมหรือการคํ าประกนัดังกล่าว 

๒๙๑.๑๑๔  กรณีที!สาํนักงานได้รับเงินกู้ยืมจากลูกค้างานที!ให้ความเชื!อมั!นที!เป็นธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคลาย
คลึงกันภายใต้กระบวนการกู้ยืมเงิน ประมวลและเงื!อนไขตามปกติ ซึ!งเป็นสาระสาํคัญสาํหรับลูกค้างาน 

ให้ความเชื!อมั!น หรือสาํหรับสาํนักงานที!รับเงินกู้ยืมนั น ทั งนี อาจมีความเป็นไปได้ในการนํามาตรการ
ป้องกนัมาใช้ในการลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างการใช้มาตรการป้องกันได้แก่ 
การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพจากสาํนักงานในเครือข่ายซึ!งไม่มีส่วนเกี!ยวข้องทั งการให้ความเชื!อมั!น
หรือการรับเงินกู้ยืมทาํการสอบทานงานดังกล่าว 



  ส่วนที! ๔/๙๔  
 

๒๙๑.๑๑๕  การที!สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ความเชื!อมั!น หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของ
บุคคลนั นได้รับเงินกู้ยืมหรือการคํ าประกนัเงินกู้ยืมจากลูกค้างานที!ให้ความเชื!อมั!นที!เป็นธนาคารหรือเป็น
สถาบันในลักษณะคล้ายคลึงกันอาจไม่ทาํให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระ ถ้าการกู้ยืมหรือการคํ า
ประกนัเงินกู้ยืมนั นกระทาํขึ นภายใต้กระบวนการกู้ยืมเงิน ประมวลและเงื!อนไขตามปกติ ตัวอย่างของเงิน
กู้ยืมในลักษณะนี รวมถึง เงินกู้ยืมเพื!อที!อยู่อาศัยซึ!งมีหลักทรัพย์คํ าประกัน  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

เงินกู้ยืมเพื!อซื อรถยนต์และ ยอดคงค้างของบัตรเครดิต 

๒๙๑.๑๑๖ หากสาํนักงานหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที!ให้ความเชื!อมั!น หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การ
อุปการะของบุคคลนั น ยอมรับเงินกู้ยืมหรือได้รับการคํ าประกนัเงินกู้ยืมจากลูกค้างานที!ให้ความเชื!อมั!น
ที!มิได้เป็นธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคล้ายคลึงกัน อาจทําให้เกิดผลกระทบในเรื! องการหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองอย่างเป็นสาระสาํคัญมากจนส่งผลให้ไม่มีมาตรการป้องกันสามารถช่วยลด
ผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ เว้นแต่ในกรณีที!เงินกู้ยืมหรือการคํ าประกันเงินกู้ยืมนั น
มิได้เป็นสาระสาํคัญต่อทั ง สาํนักงานหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที!ให้ความเชื!อมั!น หรือคู่สมรสและ
บุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลนั นและลูกค้างานที!ให้ความเชื!อมั!นนั น 

๒๙๑.๑๑๗ ในลักษณะคล้ายคลึงกันหากสาํนักงานหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ความเชื!อมั!นคู่สมรสและ
บุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลนั นให้กู้ยืมเงินหรือให้การคํ าประกันเงินกู้ยืมแก่ลูกค้างานที!ให้
ความเชื!อมั!น อาจทาํให้เกดิผลกระทบในเรื!องการหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองอย่างมีนัยสาํคัญจนส่งผล
ให้ไม่มีมาตรการป้องกนัที!สามารถช่วยลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ เว้นแต่ในกรณี
ที!เงินให้กู้ยืมหรือการให้การคํ าประกันเงินกู้ยืมนั นมิได้เป็นสาระสาํคัญต่อทั งสาํนักงานหรือสมาชิกใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นหรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้การอุปการะของบุคคลนั นและ 
ลูกค้างานที!ให้ความเชื!อมั!นนั น 

๒๙๑.๑๑๘ หากสาํนักงานหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ความเชื!อมั!น หรือคู่สมรสและบุคคลที!อยู่ภายใต้ 

การอุปการะของบุคคลนั นมีเงินฝากหรือบัญชีการซื อขายหลักทรัพย์กับลูกค้างานที!ให้ความเชื!อมั!นที!
เป็นธนาคาร ตัวแทนซื อขายหลักทรัพย์หรือสถาบันในลักษณะคล้ายคลึงกันอาจไม่ทาํให้เกิดผลกระทบ
ต่อความเป็นอิสระถ้าการมีเงินฝากหรือบัญชีนั นกระทาํภายใต้เงื!อนไขเชิงพาณิชยกิจการดาํเนินธุรกิจ
ตามปกติ 

ความสมัพนัธใ์นทางธุรกิจ 

๒๙๑.๑๑๙  ความสมัพันธอ์ย่างใกล้ชิดในทางธุรกจิระหว่างสาํนักงาน บุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความ
เชื!อมั!นหรือสมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นกับลูกค้างานให้ความ
เชื!อมั!น หรือผู้บริหาร ซึ!งมีความสัมพันธ์ทางการค้าหรือส่วนได้เสียทางการเงินร่วมกัน อาจก่อให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอสิระ ตัวอย่างความสมัพันธใ์กล้ชิดดังกล่าวรวมถึง 

· การมีส่วนได้เสยีทางการเงินในกจิการร่วมค้ากับลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น หรือเจ้าของกิจการ 
กรรมการ เจ้าหน้าที!หรือบุคคลใดบุคคลหนึ!งซึ!งมีหน้าที!ในระดับบริหาร 

· การมีข้อตกลงที!จะร่วมทาํสินค้าหรือบริการบางอย่างของสาํนักงานกับสินค้าหรือบริการของ
ผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!นร่วมกนัโดยมีการอ้างองิถึงหน่วยงานทั งสอง 



  ส่วนที! ๔/๙๕  
 

· การมีข้อตกลงทางการทาํการตลาดหรือการจัดจาํหน่ายร่วมกัน โดยสาํนักงานทาํหน้าที!เป็น
ผู้จัดจาํหน่ายหรือทาํการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการของลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น หรือ
ลูกค้าทาํหน้าที!เป็นผู้จัดจาํหน่ายหรือทาํการตลาดให้กบัสนิค้าหรือบริการของสาํนักงาน 

ถ้าส่วนได้เสียทางการเงินและความสัมพันธ์ในทางธุรกิจมีสาระสําคัญอย่างชัดเจนต่อ
สาํนักงาน ผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!นและผู้บริหาร จะไม่มีมาตรการป้องกันใดที!เหมาะสมในการลด
ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั นถ้าส่วนได้เสยีทางการเงินและ
ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจมีสาระสาํคัญอย่างชัดเจน สาํนักงานจะต้องยุติความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ
ดังกล่าว หรือลดระดับความเสี!ยงของความสมัพันธล์งให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้  

ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นมีส่วนได้เสียทางการเงินและมี
ความสมัพันธโ์ดยมีสาระสาํคัญอย่างชัดเจน บุคคลดังกล่าวควรถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความ
เชื!อมั!น  

ถ้าหากมีความสัมพันธ์ในทางธุรกิจระหว่างสมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ! งในกลุ่ม
ผู้ปฏบิัติงานให้ความเชื!อมั!นกับผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!นหรือผู้บริหาร จะต้องมีการประเมินระดับ
ความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระและหามาตรการป้องกันที!เหมาะสมเพื!อ
ยุติหรือลดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

๒๙๑.๑๒๐ โดยทั!วไป การที!สาํนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นหรือสมาชิกใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น ซื อสินค้าและบริการจากผู้รับบริการงานที!ให้ความเชื!อมั!นนั น ไม่มี
ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ ถ้าการติดต่อค้าขายนั นอยู่ภายใต้เงื!อนไขการค้าเป็นไปตามปกติ
ของการดาํเนินธุรกจิ อย่างไรกต็ามถ้ารายการซื อสนิค้าและบริการดังกล่าวมีสาระสาํคัญอย่างชัดเจนต่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรค และหา
มาตรการป้องกนัที!เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัรวมถึง 

· การยุติหรือลดปริมาณรายการทางการค้าดังกล่าวลง  

· การให้บุคคลที!เกี!ยวข้องถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

ความสมัพนัธส่์วนตวัและครอบครวั 

๒๙๑.๑๒๑ ความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวระหว่างบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นกับ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที!หรือลูกจ้าง (ขึ นอยู่กบับทบาทและหน้าที!) กับผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!น อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระด้านผลประโยชน์ส่วนตัว ความคุ้นเคยและการคุกคาม
โดยตรงจากผู้รับบริการได้ สาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงความ
รับผิดชอบของพนักงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น บทบาทและหน้าที!ของสมาชิกในครอบครัวที!
ดาํรงอยู่ในผู้รับบริการและลักษณะของความสมัพันธท์ี!ใกล้ชิด 

๒๙๑.๑๒๒ กรณทีี!สมาชิกบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นเป็น 

(ก)  กรรมการหรือเจ้าหน้าที!ในบริษัทของผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!น หรือ 

(ข)  พนักงานซึ!งอยู่ในตาํแหน่งที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในเนื อหาของ
ข้อมูลต่างๆ หรือดํารงตําแหน่งนั นๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ!งในระหว่างการปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น 



  ส่วนที! ๔/๙๖  
 

แนวทางปฏิบัติที!จะลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้คือ การให้
บุคคลที!มีความสมัพันธด์ังกล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น จะไม่มีมาตรการใดๆ 
ที!จะลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ หากเกิดความสัมพันธ์
ใกล้ชิดดังกล่าวขึ น ดังนั นสาํนักงานต้องไม่มอบหมายให้บุคคลซึ!งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในลักษณะ
ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

๒๙๑.๑๒๓  กรณทีี!สมาชิกบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นเป็นลูกจ้างในผู้รับบริการซึ!งอยู่ใน
ตาํแหน่งที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในเนื อหาของข้อมูลต่างๆ สาระสาํคัญของ
ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น  

· ตาํแหน่งของสมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นที!ดาํรงอยู่ใน  
            ผู้รับบริการ และ 

· บทบาทและหน้าที!ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระและ 
หามาตรการป้องกนัที!เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้
อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัรวมถึง 

· การให้พนักงานที!เกี!ยวข้องถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

· จัดโครงสร้างหน้าที!ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานให้ความเชื!อมั!นเพื!อหลีกเลี!ยงมิให้
บุคคลดังกล่าวไปมีส่วนเกี!ยวข้องโดยตรงกับหน้าที!และความรับผิดชอบของสมาชิกของบุคคลใดบุคคล
หนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

๒๙๑.๑๒๔ ปัญหาและอุปสรรคเกี!ยวกบัความเป็นอสิระอาจจะเกดิขึ นเมื!อสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของบุคคลใด 

                 บุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นเป็น 

(ก) กรรมการหรือเจ้าหน้าที!ในบริษัทของผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!น หรือ 

(ข) พนักงานซึ!งอยู่ในตาํแหน่งที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในเนื อหาของ
ข้อมูลต่างๆ ในงานให้ความเชื!อมั!น 

สาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น  
•  ลักษณะของความสมัพันธร์ะหว่างกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นและสมาชิกครอบครัว

ที!ใกล้ชิด 

•   ตาํแหน่งและหน้าที!ของสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิดที!ดาํรงอยู่ในผู้รับบริการ 

•   บทบาทหน้าที!ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

จะต้องประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว และต้องหา
มาตรการป้องกันเพื!อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
ของมาตรการป้องกนัรวมถึง 

•  ให้บุคคลที!เกี!ยวข้องถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

•  การจัดโครงสร้างหน้าที!ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นเพื!อหลีกเลี!ยง
มิให้บุคคลดังกล่าวไปมีส่วนเกี!ยวข้องโดยตรงกับหน้าที!และความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวที!
ใกล้ชิด 



  ส่วนที! ๔/๙๗  
 

๒๙๑.๑๒๕ ปัญหาด้านความเป็นอิสระอาจเกิดขึ น ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ! งในผู้รับบริการ นอกเหนือจากสมาชิก กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นหรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น โดย
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที!หรือลูกจ้างที!สามารถสั!งการและมีอทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคัญใน
เนื อหาข้อมูลต่างๆ ทั งนี บุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นที!มีความสัมพันธ์
ดังกล่าวจะต้องมีการขอคําปรึกษาเพื!อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของสาํนักงาน 
สาระสาํคัญของปัญหาดังกล่าวขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ รวมถึง 

•   ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวในผู้รับบริการกับบุคคลใดบุคคลหนึ!งใน
กลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น  

•  ตาํแหน่งของบุคคลดังกล่าวที!ดาํรงอยู่ในผู้รับบริการและ 

•   บทบาทหน้าที!ของบุคคลในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว และต้องหา
มาตรการป้องกันเพื!อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
ของมาตรการป้องกนัรวมถึง 

•   การให้บุคคลดังกล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

•  การจัดโครงสร้างหน้าที!ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นให้เหมาะสม
เพื!อหลีกเลี!ยงมิให้บุคคลดังกล่าวไปมีส่วนเกี!ยวข้องโดยตรงกับหน้าที!และความรับผิดชอบ
ของบุคคลที!มีความสมัพันธอ์ย่างใกล้ชิดในผู้รับบริการ 

๒๙๑.๑๒๖ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอสิระเรื!องผลประโยชน์ส่วนตัว ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตรงจาก
ผู้รับบริการอาจจะเกิดขึ นในลักษณะความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือครอบครัว ระหว่าง (ก) หุ้นส่วนหรือ
พนักงานคนใดคนหนึ!งในสาํนักงาน ซึ!งมิได้เป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น กับ (ข) 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที!หรือลูกจ้างที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในเนื อหาของข้อมูล
ต่างๆ ดังนั นหุ้นส่วนและพนักงานดังกล่าวถือว่ามีความรับผิดชอบในการขอคําปรึกษาเพื!อปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของสาํนักงาน ความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ รวมถึง 

•  ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนหรือพนักงานของสํานักงานกับกรรมการ 

เจ้าหน้าที!หรือพนักงานของผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!น 

•  ความสมัพันธร์ะหว่างหุ้นส่วนหรือพนักงานดังกล่าวกบักลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

•  ตาํแหน่งของหุ้นส่วนหรือพนักงานดังกล่าวในสาํนักงาน และ 
•  หน้าที!ของบุคคลดังกล่าวในผู้รับบริการ 

จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว และต้องหา
มาตรการป้องกนัเพื!อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้  
ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัรวมถึง  

•  การจัดโครงสร้างความรับผิดชอบของหุ้นส่วนหรือพนักงานเพื!อที!จะลดอิทธิพลใดๆ ที!คาด
ว่าจะมีต่องานให้ความเชื!อมั!น 

•  การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!น ซึ!งไม่มีส่วนในงานให้ความเชื!อมั!นสอบทานงาน
ของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 



  ส่วนที! ๔/๙๘  
 

๒๙๑.๑๒๗  การฝ่าฝืนข้อบังคับในหมวดที!เกี!ยวกบัความสมัพันธส่์วนตัวและครอบครัวโดยมิได้มีความตั งใจ ถือว่า
ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอสิระ ถ้า 

(ก) สาํนักงานมีนโยบายและขั นตอนการทาํงานที!พนักงานต้องรายงานให้ทราบทนัททีี!พบว่ามี
การเปลี!ยนแปลงตาํแหน่งหน้าที!งานของสมาชิกและสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิดของกลุ่ม
ผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นหรือความสมัพันธ์ส่วนตัวอื!นที!อาจมีปัญหาและอุปสรรคด้าน
ความเป็นอสิระ  

(ข) การที!สมาชิกในครอบครัวของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นโดยบังเอิญได้ไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที!หรือพนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมี
สาระสาํคัญในเนื อหาของข้อมูลต่างๆ      และมีการถอนตัวบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้
ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้องดังกล่าวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติงานให้ความเชื!อมั!น และ 

(ค) สาํนักงานมีการนาํมาตรการป้องกันที!จาํเป็นต่างๆ มาใช้เพื!อลดปัญหาและอุปสรรคด้านความ
เป็นอสิระให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนั รวมถึง 

•   การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!น ซึ!งไม่มีส่วนร่วมในงานให้ความ
เชื!อมั!นสอบทานงานของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

•   การไม่ให้พนักงานที!มีส่วนเกี!ยวข้องในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นมี
ส่วนร่วมในการตัดสนิใจที!สาํคัญเกี!ยวกบังานให้ความเชื!อมั!น 

สาํนักงานควรพิจารณาความจาํเป็นในการนาํประเดน็ที!อาจจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้าน
ความเป็นอสิระต่างๆ มาปรึกษาหารือกบัผู้ที!มีหน้าที!กาํกบัดูแลกจิการของผู้รับบริการหรือไม่  

การเขา้ทํางานกบับริษทัของผูร้บับริการงานใหค้วามเชื!อมั !น 

๒๙๑.๑๒๘  อาจมีปัญหาและอุปสรรคเรื!องความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตรงจาก ผู้รับบริการเกิดขึ นได้ ถ้า
กรรมการหรือเจ้าหน้าที! หรือพนักงานที!สามารถสั!งการและมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในเนื อหาของ
ข้อมูลต่างๆ เคยเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นหรือหุ้นส่วนของสาํนักงาน 

๒๙๑.๑๒๙ ในกรณีที!อดีตบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นหรือหุ้นส่วนของสาํนักงานเข้าไป
ทาํงานกับผู้รับบริการงานให้ความเชื! อมั!นในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ!ง สาระสาํคัญของปัญหาและ
อุปสรรคด้านความเป็นอิสระเรื!องความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตรงจากผู้รับบริการ ขึ นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ เช่น 

•   ตาํแหน่งของบุคคลดังกล่าวที!ดาํรงอยู่ในผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!น 

•   ความเกี!ยวข้องในงานที!บุคคลดังกล่าวปฏบิัติในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานให้ความเชื!อมั!น  
•   ช่วงเวลาที!บุคคลดังกล่าวพ้นจากการเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความ

เชื!อมั!น หรือสาํนักงาน ก่อนที!จะเข้าไปร่วมงานกับผู้รับบริการ และ 
•   ตาํแหน่งของบุคคลดังกล่าวในขณะที!เป็นพนักงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นหรือใน

สาํนักงาน เช่น พิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวมีความรับผิดชอบในการติดต่อกับผู้บริหารของ
ผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!น และผู้มีหน้าที!กาํกบัดูแลกจิการอย่างสมํ!าเสมอหรือไม่ 

ทั งนี บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนเข้าร่วมในการทาํธุรกิจหรือกิจกรรมทางด้านวิชาชีพของ
สาํนักงานในทุกกรณ ี 



  ส่วนที! ๔/๙๙  
 

จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว และต้องหา
มาตรการป้องกันเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสาํคัญให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการ
ป้องกนัรวมถึง 

•   บุคคลที!เกี!ยวข้องดังกล่าวจะต้องไม่ได้รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพิเศษใด ๆ 

นอกเหนือจากผลตอบแทนประจาํจากสาํนักงาน 

•   สาํนักงานเป็นหนี ต่อบุคคลที!เกี!ยวข้องดังกล่าวในจาํนวนที!ไม่มีสาระสาํคัญ 

•   การปรับเปลี!ยนแผนงานให้ความเชื!อมั!นให้เกดิความเหมาะสมมากยิ!งขึ น 

•   การมอบหมายให้บุคคลที!มีประสบการณ์มากเพียงพอกับผู้ซึ!งเป็นอดีตบุคคลใด
บุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น หรือหุ้นส่วนของสาํนักงานที!ได้เข้าไป
ร่วมงานกบัผู้รับบริการงานที!ให้ความเชื!อมั!นเข้าไปเป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ให้ความเชื!อมั!น หรือ 

•   จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!น ซึ!งมิได้เป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้
ความเชื!อมั!นสอบทานงานของอดีตบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นหรือ
อดีตหุ้นส่วนดังกล่าวที!ได้เคยทาํ 

๒๙๑.๑๓๐ ในกรณีที!อดีตหุ้นส่วนของสาํนักงานเคยร่วมงานในตําแหน่งใดตาํแหน่งหนึ!งในองค์กรแห่งหนึ!งและ
ต่อมาองค์กรดังกล่าวกลายเป็นผู้รับบริการของสาํนักงาน จะต้องมีการประเมินความมีสาระสาํคัญของ
ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระและหามาตรการป้องกันเพื! อ ยุติหรือลดระดับความมี
สาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

๒๙๑.๑๓๑ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอสิระเรื!องผลประโยชน์ส่วนตัวอาจเกดิขึ นได้ ถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ!ง
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ความเชื!อมั!นมีเหตุผลที!เชื!อได้แน่ว่าจะไปร่วมงานกับผู้รับบริการงานให้ความ
เชื!อมั!นในอนาคต สาํนักงานจะต้องมีนโยบายและแนวทางให้บุคคลดังกล่าวชี แจงถึงการเจรจาและ
ต่อรองในการจ้างงานนั น โดยสาํนักงานจะต้องประเมินสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!อาจจะ
เกิดขึ น และหามาตรการป้องกันที!เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและ
อุปสรรคนั นให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัรวมถึง 

•   การให้พนักงานที!เกี!ยวข้องดังกล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

•   การสอบทานดุลยพินิจที!สาํคัญๆของบุคคลดังกล่าว ในขณะที!ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ!ง
ของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น          

การใหบ้ริการในผูร้บับริการงานใหค้วามเชื!อมั !น 

๒๙๑.๑๓๒ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระเรื!องผลประโยชน์ส่วนตัว การสอบทานงานของตนเองและ
ความคุ้นเคยอาจเกิดขึ นได้ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นเพิ!งเคยดํารง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที! หรือพนักงานของผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!น ยกตัวอย่างเช่น 
บุคคลดังกล่าวจะต้องประเมินรายละเอยีดในเนื อหาของข้อมูลต่างๆ ซึ!งตนเองมีส่วนจัดเตรียม ในขณะ
ที!อยู่ในตาํแหน่งที!ผู้รับบริการ 

๒๙๑.๑๓๓ ในช่วงรอบระยะเวลาของรายงานงานให้ความเชื!อมั!น หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้
ความเชื!อมั!นเคยเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที! หรือ พนักงานในบริษัทผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!นที!
สามารถสั!งการ และมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในเนื อหาของข้อมูลต่างๆ จะทาํให้เกิด ปัญหาและ
อุปสรรคด้านความเป็นอิสระโดยมีสาระสาํคัญเป็นอย่างมาก จนไม่มีมาตรการใดที!จะป้องกันและลด



  ส่วนที! ๔/๑๐๐  
 

ปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั นสาํนักงานจะต้องไม่มอบหมายให้บุคคลดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

๒๙๑.๑๓๔  ปัญหาและอุปสรรคความเป็นอสิระด้านผลประโยชน์ส่วนตัว การสอบทานผลงานของตนเองและความคุ้นเคย
อาจเกดิขึ นได้ หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิตงิานให้ความเชื!อมั!นเคยเป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที! 
หรือพนักงานที!สามารถสั!งการ และมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคัญในเนื อหาของข้อมูลต่างๆ ในช่วงก่อนรอบ
เวลารายงานของงานให้ความเชื!อมั!น ตัวอย่างเช่น บุคคลดังกล่าวดาํรงตาํแหน่งในผู้รับบริการและมีส่วนใน
การตัดสนิใจหรือทาํงานในช่วงเวลาก่อนหน้านี  และได้นาํข้อมูลเหล่านั นมาใช้เป็นส่วนหนึ!งในงานในปัจจุบัน 
สาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคจะขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น   

•   ตาํแหน่งหน้าที!ของบุคคลดังกล่าวที!ดาํรงอยู่ในผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!น 

•   ช่วงเวลาที!บุคคลดังกล่าวได้ลาออกจากผู้รับบริการ ก่อนที!จะเข้าร่วมเป็นบุคคลใดบุคคล
หนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

•   บทบาทของบุคคลดังกล่าวในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

ถ้าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวมีสาระสําคัญอย่างชัดเจน ควรหามาตรการป้องกันที!
เหมาะสมเพื!อลดระดับของปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการ
ป้องกันคือ การจัดให้มีการสอบทานงานซึ!งทาํโดยบุคคลดังกล่าวซึ!งอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความ
เชื!อมั!น 

การเป็นกรรมการหรือเจา้หนา้ที!ในบริษทัผูร้บับริการงานใหค้วามเชื!อมั !น 

๒๙๑.๑๓๕  ในกรณทีี!หุ้นส่วนหรือพนักงานคนใดคนหนึ!งในสาํนักงานเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที!ในบริษัทผู้รับบริการ
งานให้ความเชื!อมั!น จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระเกี!ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวและ
การสอบทานงานของตนเองอย่างมีสาระสาํคัญมากจนไม่สามารถหาทางป้องกันและลดระดับปัญหาและ
อุปสรรคนั นให้เป็นที!ยอมรับได้ ดังนั น หุ้นส่วนหรือพนักงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!นจะต้องไม่
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที!ในบริษัทผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!น 

๒๙๑.๑๓๖  ตาํแหน่งเลขานุการบริษัทมีความหมายที!แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร เลขานุการบริษัทมีหน้าที!ดูแล
งานในหลายๆ ส่วนโดยรวมถึง หน้าที!ในการบริหารจัดการ เช่น การบริหารงานบุคลากร การดูแลรักษา
บันทกึข้อมูลหรือทะเบียนต่างๆ ของบริษัท การควบคุมดูแลให้บริษัทอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ให้
คาํแนะนาํเกี!ยวกับการกาํกับดูแลกิจการ ดังนั นโดยทั!วไปแล้วตําแหน่งเลขานุการบริษัทนี ถือว่าเป็น
ตาํแหน่งที!มีความเกี!ยวข้องกบัองค์กรอย่างใกล้ชิด 

๒๙๑.๑๓๗  ในกรณทีี!หุ้นส่วนหรือพนักงานของสาํนักงานได้กระทาํหน้าที!เสมือนเป็นเลขานุการของผู้รับบริการงาน
ให้ความเชื!อมั!น อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคความเป็นอิสระด้านการสอบทานงานของตนเองและด้าน
การใช้ดุลยพินิจในสิ!งที!ตนเองเป็นผู้สนับสนุนที!มีสาระสาํคัญเป็นอย่างมาก จนไม่มีมาตรการใดที!จะลด
ระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ อย่างไรกต็ามถึงจะ
มีข้อบังคับที! ๒๙๑.๑๓๕ แต่ถ้ากฎหมาย ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติตามวิชาชีพท้องถิ!นอนุญาตให้
กระทาํได้ หน้าที!และความรับผิดชอบในตาํแหน่งดังกล่าวควรถูกจาํกัดอยู่เพียงขอบเขตของงานที!ทาํ
เป็นประจาํวันและงานด้านการบริหาร เช่น การจัดทาํรายงานการประชุม และดูแลการยื!นงบการเงิน ใน
สถานการณ์ดังกล่าวจะต้องมีการประเมินถึงปัญหาด้านความเป็นอิสระและหามาตรการป้องกันที!
เหมาะสมเพื!อยุติหรือลดระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 



  ส่วนที! ๔/๑๐๑  
 

๒๙๑.๑๓๘  การสนับสนุนและให้คาํแนะนาํในส่วนงานเลขานุการขององค์กรนั น โดยทั!วไปไม่ถือว่าขาดความเป็น
อสิระ ถ้าตราบใดผู้บริหารขององค์กรมีการตัดสนิใจที!เหมาะสม 

ระยะเวลาในการใหบ้ริการของพนกังานอาวุโส แก่ผูร้บับริการงานใหค้วามเชื!อมั !น 

๒๙๑.๑๓๙  การใช้พนักงานอาวุโสคนเดียวกันในงานให้ความเชื!อมั!นเป็นระยะเวลานานอาจทาํให้เกิด ปัญหาและ
อุปสรรคด้านความสนิทสนมและผลประโยชน์ส่วนตัวที!ไม่เหมาะสม สาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรค
ขึ นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น  

•  ระยะเวลาที!เคยเป็นส่วนหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นของบุคคลดังกล่าว  
•   บทบาทหน้าที!ของบุคคลดังกล่าวในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

•   โครงสร้างของสาํนักงาน 

•   ลักษณะของงาน 

•   มีการเปลี!ยนแปลงในผู้บริหารของผู้รับบริการงานให้ความเชื!อมั!นหรือไม่และ 
•  มีการเปลี!ยนแปลงในลักษณะและความซับซ้อนของเนื อหาข้อมูลต่าง ๆ หรือไม่ 

จะต้องมีการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว และต้องหา
มาตรการป้องกนัเพื!อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้  
ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัรวมถึง  

•   การหมุนเวียนพนักงานอาวุโสในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!น 

•   การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื!นซึ!งมิได้เป็นส่วนหนึ!งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความ
เชื!อมั!นสอบทานงานซึ!งพนักงานอาวุโสดังกล่าวเป็นผู้ปฏบัิติ  

•   การจัดให้มีการสอบทานคุณภาพของงานอย่างสมํ!าเสมอโดยผู้ที!มีความเป็นอิสระทั งจาก
ภายนอกหรือภายในสาํนักงาน  

๒๙๑.๑๔๐  โดยธรรมเนียมปฏบิัติสาํนักงานมักจะให้บริการประเภทที!ไม่ใช่งานที!ให้ความเชื!อมั!นต่างๆแก่ลูกค้า
งานสอบบัญชีตามความชาํนาญและความรู้ความสามารถของตน อย่างไรกต็าม การให้บริการที!ไม่ใช่งาน
ที!ให้ความเชื!อมั!นอาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระของสาํนักงานหรือสมาชิกในกลุ่ม
ผู้ปฏบิัติงานสอบบัญชี ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิขึ นส่วนมากเกดิจากการสอบทานผลงานของตนเอง การ
มีผลประโยชน์ส่วนตน และการเป็นผู้ให้การสนับสนุน (advocacy threats) 

๒๙๑.๑๔๑  ในกรณทีี!ไม่มีแนวปฏบิัติสาํหรับการให้บริการที!ไม่ใช่งานที!ให้ความเชื!อมั!นประเภทใดประเภทหนึ!งเป็น 

การเฉพาะในประมวลนี  ให้นาํกรอบแนวคิด (conceptual framework) มาประยุกต์ใช้ในการพิจารณา
เป็นแต่ละกรณไีป 

๒๙๑.๑๔๒ ก่อนที!สาํนักงานจะรับงานบริการที!ไม่ใช่งานที!ให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานสอบบัญชี สาํนักงานควร
พิจารณาว่าการให้บริการดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระหรือไม่ ในการ
ประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคใดๆที!เกิดจากการให้บริการงานที!ไม่ใช่งานที!ให้ความ
เชื!อมั!นงานใดงานหนึ!ง สาํนักงานควรพิจารณาถึงผลกระทบที!กลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีมีเหตุผลเชื!อว่า
อาจเกิดขึ นจากการให้บริการที!ไม่ใช่งานที!ให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้าด้วย หากผลกระทบที!เกิดขึ นไม่
สามารถทาํให้ลดลงอยู่ในระดับที!ยอมรับได้โดยการใช้มาตรการป้องกนัใดๆ สาํนักงานไม่ควรให้บริการ
งานที!ไม่ใช่งานที!ให้ความเชื!อมั!นนั น 

 



  ส่วนที! ๔/๑๐๒  
 

ความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

๒๙๑.๑๔๓ ฝ่ายบริหารของกจิการมีหน้าที!รับผิดชอบในการดาํเนินกจิกรรมต่างๆในกิจการเพื!อประโยชน์สงูสดุของ
ผู้มีส่วนได้เสยีของกิจการ ดังนั นจึงเป็นไปได้ยากที!จะระบุทุกๆกิจกรรมที!เป็นความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหารได้ อย่างไรกต็ามความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารเกี!ยวข้องกับการชี นาํและกาํหนดทศิทางของ
กิจการ ทั งนี รวมถึงการตัดสนิใจที!สาํคัญๆเกี!ยวกับการจัดหา การใช้ และการควบคุมทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรที!ไม่มีตัวตนของกจิการ 

๒๙๑.๑๔๔  การที!จะระบุว่ากิจกรรมใดเป็นหน้าที!ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารหรือไม่ขึ นอยู่กับสถานการณ์และ
ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ตัวอย่างของกิจกรรมที!โดยปกติจะถือเป็นหน้าที!ความรับผิดชอบของ
ฝ่ายบริหารมีดังนี  

•   การกาํหนดนโยบายและทศิทางเชิงกลยุทธ์ 
•   การชี นาํและการรับผิดชอบต่อการปฏบัิติงานของพนักงาน 

•   การอนุมัติรายการต่างๆ 

•   การตัดสนิใจว่าจะปฏบิัติตามข้อเสนอแนะใดของสาํนักงานหรือบุคคลที!สาม และ 
•  การรับผิดชอบในการออกแบบการนาํไปใช้ และดาํรงไว้ซึ!งการควบคุมภายใน 

๒๙๑.๑๔๕ กิจกรรมที!เป็นงานประจาํวันหรืองานบริหารทั!วไป หรือเกี!ยวกับเรื!องที!ไม่สาํคัญ โดยทั!วไปจะไม่ถือว่า
เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตัวอย่างเช่น การบันทึกรายการที!ไม่สาํคัญที!ได้รับการอนุมัติจาก
ฝ่ายบริหารแล้ว หรือการติดตามให้มีการยื!นภาษีให้ทนัเวลาและการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวันที!ดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร นอกจากนี การให้คาํแนะนาํหรือข้อเสนอแนะเพื!อช่วยฝ่าย
บริหารในการลดความรับผิดชอบของตนไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

๒๑๙.๑๔๖ ในการรับผิดชอบงานบริหารให้กับลูกค้างานที!ให้ความเชื!อมั!นอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อ
ความเป็นอิสระหากการรับผิดชอบงานบริหารเป็นส่วนหนึ!งของงานที!ให้ความเชื!อมั!นที!สาํนักงาน
ให้บริการกับลูกค้า ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ นอาจมีนัยสาํคัญจนไม่มีมาตรการป้องกันใดที!จะลด
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั นในการให้บริการงานที!ให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานที!ให้
ความเชื!อมั!น สาํนักงานไม่ควรรับทาํงานในหน้าที!ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารให้กับลูกค้า หาก
สาํนักงานรับทาํงานในหน้าที!ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร สาํนักงานต้องมั!นใจว่าความรับผิดชอบ
นั นไม่เกี!ยวข้องกบัเรื!องที!สาํนักงานต้องให้ความเชื!อมั!นและข้อมูลของเรื!องที!ต้องให้ความเชื!อมั!น 

๒๙๑.๑๔๗ เพื!อหลีกเลี!ยงความเสี!ยงจากการรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร เมื!อสาํนักงานให้บริการงานที!ไม่ใช่งาน
ที!ให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานสอบบัญชี สาํนักงานควรมั!นใจว่ามีสมาชิกของฝ่ายบริหารอย่างน้อยหนึ!ง
ท่านรับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจที!สาํคัญซึ!งเป็นความรับผิดชอบอันเหมาะสมของ
ฝ่ายบริหาร รวมถึงการประเมินผลงานจากการให้บริการ และรับผิดชอบในการให้ดําเนินการตาม
ผลงานของงานบริการแนวทางเหล่านี จะลดความเสี!ยงของสาํนักงานจากการใช้ดุลยพินิจหรือการ
ตัดสนิใจที!สาํคัญแทนผู้บริหารโดยไม่ตั งใจ ความเสี!ยงจะสามารถลดลงได้อีกหากสาํนักงานให้โอกาส
ลูกค้าในการใช้ดุลยพินิจหรือตัดสนิใจโดยตั งอยู่บนวัตถุประสงค์และการวิเคราะห์อย่างโปร่งใส และการ
นาํเสนอประเดน็ปัญหา 

 

 



  ส่วนที! ๔/๑๐๓  
 

ขอ้ควรพิจารณาอื!น 

๒๙๑.๑๔๘  ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระอาจเกดิขึ นเมื!อสาํนักงานให้บริการงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!น
ที!เกี!ยวข้องกบัข้อมูลของเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!นของงานให้ความเชื!อมั!น ในกรณดีังกล่าว จะต้องประเมิน
ความมีนัยสาํคัญของการมีส่วนร่วมของสาํนักงานในข้อมูลของเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!น และต้องพิจารณา
ว่าปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการสอบทานผลงานตนเองซึ!งอยู่ในระดับที!ไม่สามารถยอมรับได้จะ
สามารถลดลงมาสู่ระดับที!ยอมรับได้โดยการใช้มาตรการป้องกนัที!เหมาะสมหรือไม่ 

๒๙๑.๑๔๙  ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากการสอบทานผลงานตนเองอาจเกดิขึ นเมื!อสาํนักงานเข้าไปเกี!ยวข้องในการ
จัดทาํข้อมูลเรื!องใดเรื!องหนึ!งซึ!งในเวลาต่อมากลายเป็นข้อมูลของเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!นของงานให้
ความเชื!อมั!น ตัวอย่างเช่น ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการสอบทานผลงานตนเองอาจเกิดขึ นเมื!อ
สาํนักงานเป็นผู้พัฒนาและจัดทาํประมาณการข้อมูลทางการเงิน และต่อมาได้ให้บริการงานให้ความ
เชื!อมั!นต่อข้อมูลนี  ดังนั น สาํนักงานต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากการ
สอบทานผลงานตนเองที!อาจเกิดขึ นจากการให้บริการดังกล่าว และใช้มาตรการป้องกันที!จาํเป็นเพื!อ
ขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคนั นให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

๒๙๑.๑๕๐ ในกรณทีี!สาํนักงานปฏบิัติงานประเมินมูลค่าซึ!งเป็นส่วนหนึ!งของข้อมูลของเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!นของ
งานให้ความเชื!อมั!น สาํนักงานต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากการสอบ
ทานผลงานตนเอง และใช้มาตรการป้องกนัที!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคนั นให้อยู่ใน
ระดับที! ยอมรับได้  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – คิดตามสดัส่วนของงาน 

๒๙๑.๑๕๑  เมื!อค่าธรรมเนียมวิชาชีพโดยรวมที!ได้รับจากลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินรายใดรายหนึ!ง เป็นสดัส่วนที!
สงูเมื!อเทยีบกับค่าธรรมเนียมทั งหมดของงานของสาํนักงานที!แสดงความเห็นในการตรวจสอบ การพึ!งพิง
ลูกค้ารายดังกล่าวและความวิตกกังวลที!จะสูญเสียลูกค้าทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที! เกิดจาก
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความคุ้นเคยสนิทสนม ความมีสาระสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นกับปัจจัย
ต่างๆ เช่น 

•   โครงสร้างการดาํเนินงานของสาํนักงาน 

•   สาํนักงานจัดตั งมาอย่างยาวนานหรือเพิ!งจัดตั ง และ 

•   ความมีนัยสาํคัญของลูกค้าทั งในเชิงคุณภาพและ/หรือเชิงปริมาณต่อสาํนักงาน 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคและใช้มาตรการ
ป้องกันที!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคผลกระทบให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของ
มาตรการป้องกนัได้แก่ 

•  การลดความพึ!งพิงต่อลูกค้ารายนั น 

•  การสอบทานการควบคุมคุณภาพโดยบุคคลภายนอก หรือ 

•  การปรึกษาบุคคลที!สาม เช่น องค์กรกาํกับดูแลวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื!น
เกี!ยวกบัการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบที!สาํคัญ 

๒๙๑.๑๕๒ ปัญหาและอุปสรรคที! เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนหรือความคุ้นเคยสนิทสนมเกิดขึ นได้เมื! อ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ได้รับจากลูกค้างานที!ให้ความเชื!อมั!นรายใดรายหนึ!งเป็นสดัส่วนสงูเมื!อเทยีบกับ
รายได้จากลูกค้าทั งหมดของหุ้นส่วนรายใดรายหนึ!งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินความมี



  ส่วนที! ๔/๑๐๔  
 

นัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระและใช้มาตรการป้องกันที!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลด
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของมาตรการป้องกัน ได้แก่ การจัดให้มีผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีอกีท่านที!ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานที!ให้ความเชื!อมั!นสอบทานงานนั นๆ หรือให้
คาํปรึกษาเมื!อจาํเป็น 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – การคา้งชําระ 

๒๙๑.๑๕๓ ปัญหาและอุปสรรคที!เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกิดขึ น ถ้าค่าธรรมเนียมวิชาชีพจากลูกค้างานให้
ความเชื!อมั!นค้างชาํระเป็นเวลานาน โดยเฉพาะถ้าค่าธรรมเนียมส่วนที!มีนัยสาํคัญยังไม่ได้ชาํระก่อนออก
รายงานให้ความเชื!อมั!นสาํหรับงวดต่อไป โดยทั!วไปสาํนักงานคาดหวังว่าลูกค้าต้องชาํระค่าธรรมเนียม
วิชาชีพก่อนออกรายงานดังกล่าว ถ้าค่าธรรมเนียมยังคงค้างชําระภายหลังจากออกรายงานแล้ว ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินความมีอยู่และความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคและใช้
มาตรการป้องกันที!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของ
มาตรการป้องกนัหนึ!งคือการให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอีกรายซึ!งไม่ได้มีส่วนในงานให้ความเชื!อมั!นเป็น
ผู้ให้คาํแนะนาํหรือสอบทานงาน สาํนักงานต้องพิจารณาว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ค้างชาํระถือเป็นเงิน
ให้กู้ยืมแก่ลูกค้าหรือไม่ และยังคงเหมาะสมหรือไม่ที!สาํนักงานจะรับงานให้ความเชื!อมั!นต่อไป ถ้า
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ค้างชาํระมีนัยสาํคัญ 

ค่าธรรมเนียมที!ขึ" นอยู่กบัผลงาน 

๒๙๑.๑๕๔ ค่าธรรมเนียมที!ขึ นอยู่กับผลงานคือค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!คํานวณตามหลักเกณฑ์ที!กาํหนดล่วงหน้า 
โดยสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของรายการหรือผลของบริการที!สาํนักงานให้ตามวัตถุประสงค์ของหมวดนี  
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!กาํหนดโดยศาลหรือหน่วยงานกาํกับดูแลอื!นของรัฐไม่ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมที!
ขึ นอยู่กบัผลงาน 

๒๙๑.๑๕๕  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ขึ นอยู่กับผลของงานที!สาํนักงานเรียกเกบ็ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การผ่าน
ตัวกลางในการรับงานให้ความเชื!อมั!นทาํให้เกดิปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ซึ!งมี
นัยสาํคัญจนไม่มีมาตรการป้องกันใดสามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั น
สาํนักงานต้องไม่กาํหนดค่าธรรมเนียมในลักษณะดังกล่าว 

๒๙๑.๑๕๖  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!ขึ นอยู่กบัผลงานที!สาํนักงานเรียกเกบ็ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ผ่านตัวกลางในการ
รับงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที!เกิด
จากผลประโยชน์ส่วนตนได้  ถ้าผลของงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!นและจาํนวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ขึ นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจที!เกี!ยวข้องกับเรื!องที!มีสาระสาํคัญต่อข้อมูลของงานให้ความเชื!อมั!น กจ็ะไม่มี
มาตรการป้องกันใดสามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ดังนั น สาํนักงานต้องไม่
ยอมรับการกาํหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

๒๙๑.๑๕๗  สาํหรับค่าธรรมเนียมที!ขึ นอยู่กับผลงานในลักษณะอื!นๆ ที!เรียกเกบ็โดยสาํนักงานเพื!องานที!ไม่ใช่งานให้
ความเชื!อมั!นแก่ลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น ความมีอยู่และความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคขึ นกับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น 

•   ช่วงของจาํนวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพที!เป็นไปได้ 

•   มีผู้มีอาํนาจรับผิดชอบพิจารณาผลของเรื!องที!เกี!ยวกบัค่าธรรมเนียมที!ขึ นอยู่กบัผลงานหรือไม่ 

•   ลักษณะของงานบริการ และ 
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•  ผลกระทบของเหตุการณห์รือข้อมูลของงานให้ความเชื!อมั!น 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และใช้
มาตรการป้องกันที!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างของ
มาตรการป้องกนัได้แก่ 

•  การมีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื!นสอบทานงานให้ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้องหรือให้คาํแนะนาํอื!นที!
จาํเป็น หรือ 

•  การมีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื!นซึ!งไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น
ปฏบัิติงานที!ไม่ใช่งานให้ความเชื!อมั!น 

ของขวญัหรือการรบัรอง 

๒๙๑.๑๕๘ การรับของขวัญหรือการรับรองจากลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น อาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคที!เกดิ
จากผลประโยชน์ส่วนตน  ถ้าสาํนักงานหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นรับของขวัญ
หรือการรับรอง ปัญหาและอุปสรรคอาจมีนัยสาํคัญจนไม่มีมาตรการป้องกนัใดสามารถลดให้อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้ ดังนั น สาํนักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิตังิานให้ความเชื!อมั!นต้องไม่รับของขวัญหรือ
การรับรองดังกล่าว เว้นแต่ของขวัญหรือการรับรองนั นมีมูลค่าเลก็น้อย   

คดีความฟ้องรอ้งหรือการถูกข่มขู่ในคดีความฟ้องรอ้ง 

๒๙๑.๑๕๙ เมื!อมีคดีความเกิดขึ นหรืออาจจะมีคดีความระหว่างสาํนักงานหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความ
เชื!อมั!นกบัลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น ปัญหาและอุปสรรคที!เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนและการข่มขู่จะ
เกดิขึ น ความสมัพันธร์ะหว่างผู้บริหารของลูกค้าและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบัิติงานให้ความเชื!อมั!นจะต้องเป็น
ลักษณะตรงไปตรงมาและต้องมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วนในทุกด้านของการดาํเนินธุรกิจของลูกค้า 
เมื!อสาํนักงานและผู้บริหารของลูกค้าอยู่ในฐานะตรงข้ามกันจากการมีคดีความฟ้องร้องกจ็ะกระทบต่อ
ความเต็มใจของผู้บริหารที!จะเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ทําให้ปัญหาและอุปสรรคที! เกิดจาก
ผลประโยชน์ส่วนตนและการข่มขู่เกดิขึ น ความมีนัยสาํคัญของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวขึ นกับปัจจัย
ต่างๆ เช่น 

•  สาระสาํคัญของคดีความฟ้องร้อง และ 

•  คดีความฟ้องร้องเกี!ยวข้องกบัการรับงานให้ความเชื!อมั!นครั งก่อนหรือไม่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินความมีนัยสาํคัญของ ปัญหาและอุปสรรคและใช้
มาตรการป้องกันที!จาํเป็นเพื!อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่าง
ของมาตรการป้องกันได้แก่ 

•  การย้ายสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื!อมั!น ถ้าคดีความฟ้องร้องเกี!ยวข้องกับ
สมาชิกนั น 

•  การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื!นสอบทานงาน 

ถ้ามาตรการป้องกันดังกล่าวไม่ลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ การ
ดาํเนินการที!เหมาะสมเพียงอย่างเดียวคือถอนตัวหรือไม่รับงานให้ความเชื!อมั!น 
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การตีความ ๒๐๐๕-๐๑ 

การประยุกต์ใชห้มวด ๒๙๑ กบังานใหค้วามเชื !อมั!นซึ!งไม่ใชง่านตรวจสอบงบการเงิน 

การตีความนี กาํหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อบังคับด้านความเป็นอสิระที!อยู่ในหมวด ๒๙๑ กับงานให้ความเชื!อมั!น
ซึ!งไม่ใช่งานตรวจสอบงบการเงิน 

การตีความนี เน้นประเดน็การประยุกต์ใช้เฉพาะงานให้ความเชื!อมั!นซึ!งไม่ใช่งานตรวจสอบงบการเงิน  มีเรื!องอื!น ๆ ที!
กาํหนดในหมวด ๒๙๑ ซึ!งเกี!ยวข้องกับการพิจารณาข้อบังคับด้านความเป็นอิสระสาํหรับงานให้ความเชื!อมั!นทั งหมด 
ตัวอย่างเช่น ย่อหน้า ๒๙๑.๓ ระบุว่าจะต้องมีการประเมินว่ามีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ต่อความเป็นอิสระที!
สาํนักงานมีเหตุให้เชื!อว่าเกดิขึ นจากส่วนได้เสยีและความสมัพันธต่์าง ๆ ของสาํนักงานเครือข่าย  นอกจากนี  เมื!อกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานที!ให้บริการงานที!ให้ความเชื!อมั!นมีเหตุที!จะเชื!อได้ว่ากิจการที!เกี!ยวข้องกันแห่งหนึ!งของลูกค้างานที!ให้
ความเชื!อมั!นมีความเกี!ยวข้องกบัการประเมินความเป็นอสิระจากลูกค้าดังกล่าว  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้บริการงานที!ให้
ความเชื!อมั!นจะต้องพิจารณากจิการที!เกี!ยวข้องกนันั นในการประเมินผลกระทบต่อความเป็นอสิระและการหามาตรการ
ป้องกนัที!เหมาะสมมาใช้  เรื!องเหล่านี ไม่ได้กล่าวถึงในการตีความนี  

สาํหรับงานให้ความเชื!อมั!น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพจะรายงานข้อสรุปโดยมีวัตถุประสงค์เพื!อ
เพิ!มระดับความเชื!อมั!นของผู้ประสงค์จะใช้งานนอกเหนือจากฝ่ายที!รับผิดชอบ เกี!ยวกบัผลจากการประเมินหรือการวัด
เรื!องดังกล่าวเมื!อเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน 

งานใหค้วามเชื !อมั!นที!เกี !ยวกบัคํารบัรอง 

ในงานให้ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้องกับคาํรับรอง  ผู้รับผิดชอบมีหน้าที!ในการประเมิน หรือวัดมูลค่าในเรื!องที!ให้ความ
เชื!อมั!น โดยจัดเตรียมข้อมูลของเรื!องดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบคาํรับรอง พร้อมสาํหรับบุคคลที!ประสงค์จะใช้งาน 

ในงานให้ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้องกับคํารับรอง  ฝ่ายที!รับผิดชอบต้องมีความเป็นอิสระ โดยบุคคลดังกล่าวเป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลเรื!องดังกล่าวและอาจเป็นผู้รับผิดชอบเรื!องดังกล่าวด้วย 

ในงานให้ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้องกับคํารับรองซึ!งฝ่ายที!รับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลเรื!องดังกล่าวแต่ไม่ได้
รับผิดชอบเรื!องดังกล่าว  ฝ่ายที!รับผิดชอบต้องมีความเป็นอสิระ  นอกจากนี  จะต้องมีการประเมินปัญหาและอุปสรรค
ใด ๆ ที!เกิดจากส่วนได้เสยีและความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ความเชื!อมั!น สาํนักงาน สาํนักงาน
เครือข่าย และฝ่ายที!รับผิดชอบต่อเรื!องดังกล่าว 

การรบังานใหค้วามเชื !อมั!นที!เป็นการรายงานโดยตรง 

ในการรับงานให้ความเชื!อมั!นที!เป็นการรายงานโดยตรง  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพต้องดาํเนินการ
ประเมินหรือวัดมูลค่าเรื!องดังกล่าวได้โดยตรง หรือได้รับคาํรับรองจากฝ่ายที!รับผิดชอบ ซึ!งได้มีการประเมินหรือวัด
มูลค่า แต่ไม่ได้เสนอต่อบุคคลที!ประสงค์จะใช้ผลงานที!ให้ความเชื!อมั!น  ข้อมูลเรื!องดังกล่าวจะถูกนาํเสนอแก่บุคคลที!
ประสงค์จะใช้ผลงานในรายงานที!ให้ความเชื!อมั!นนั น 

ในการรับงานให้ความเชื!อมั!นที!เป็นการรายงานโดยตรง  ฝ่ายที!รับผิดชอบต่อเรื!องดังกล่าวต้องมีความเป็นอสิระ 

 

 



  ส่วนที! ๔/๑๐๗  
 

ผูมี้สว่นรบัผิดชอบหลายฝ่าย 

ทั งงานให้ความเชื!อมั!นที!เกี!ยวข้องกับคาํรับรอง  และการรับงานให้ความเชื!อมั!นที!เป็นการรายงานโดยตรง  อาจมี
ผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบวิชาชีพที!ปฏิบัติงานเกี!ยวข้องกับสาธารณะอาจถูกขอให้จัดทาํคาํรับรอง
ต่อค่าสถิติจาํนวนพิมพ์ของหนังสอืพิมพ์ที!เป็นของสาํนักพิมพ์อิสระ  การให้บริการงานอาจเป็นงานให้ความเชื!อมั!นที!
เกี!ยวข้องกับคาํรับรองซึ!งหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับวัดมูลค่าจาํนวนพิมพ์เองและแสดงค่าสถิติในแบบการยืนยันต่อผู้
ประสงค์จะใช้งานนั น ในอกีทางหนึ!ง การให้บริการงานอาจเป็นงานให้ความเชื!อมั!นที!เป็นการรายงานโดยตรง  ซึ!งไม่มี
การให้คาํรับรองและอาจมีหรือไม่มีคาํรับรองจากหนังสอืพิมพ์ 

ในการรับงานเช่นนั น เมื!อจะพิจารณาว่าจาํเป็นต้องใช้ข้อกาํหนดในหมวด ๒๙๑ กับแต่ละฝ่ายที!รับผิดชอบหรือไม่  
สาํนักงานจะต้องคาํนึงว่าส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ระหว่างสาํนักงาน หรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที!ให้ความ
เชื!อมั!น กับฝ่ายที!ต้องรับผิดชอบนั น ๆ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระที!มีสาระสาํคัญในเรื!องที!เกี!ยวกับ
ข้อมูลของเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!นหรือไม่  ปัจจัยที!ต้องคาํนึงมีดังนี  

(ก) ความมีสาระสาํคัญของข้อมูลของเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!น (หรือเรื!องที!ให้ความเชื!อมั!น) ที!แต่ละฝ่ายที!รับผิดชอบ
ต้องรับผิดชอบ และ 

(ข) ระดับของส่วนได้เสยีต่อสาธารณะที!เกี!ยวข้องกบังานที!ให้ความเชื!อมั!น 

ถ้าสาํนักงานเห็นว่าผลกระทบต่อความเป็นอิสระที!เกิดขึ นจากการมีความสัมพันธ์กับฝ่ายที!รับผิดชอบนั น ๆ ไม่มี
สาระสาํคัญ กอ็าจจะไม่จาํเป็นต้องใช้ข้อกาํหนดในหมวดนี ทุกข้อกบัฝ่ายที!รับผิดชอบ 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่างต่อไปนี แสดงการประยุกต์ใช้หมวด ๒๙๑ โดยสมมุติว่าลูกค้าไม่ได้เป็นลูกค้างานสอบบัญชีงบการเงินของ
สาํนักงาน หรือของสาํนักงานเครือข่าย 

สาํนักงานแห่งหนึ!งรับงานให้ความเชื!อมั!นต่อปริมาณสาํรองนํ ามันที!พิสจูน์แล้วของบริษัทต่าง ๆ ที!เป็นอิสระ ๑๐ แห่ง 
แต่ละบริษัทดาํเนินการสาํรวจทางภมิูศาสตร์และวิศวกรรมเพื!อประเมินปริมาณสาํรอง (เรื!องที!ให้ความเชื!อมั!น) มีการ
กาํหนดเกณฑ์ เพื!อประเมินว่าเมื!อไรที!ปริมาณสาํรองอาจพิจารณาว่าเป็นปริมาณสาํรองที!พิสูจน์แล้วซึ!งผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที!ให้บริการทางวิชาชีพจะพิจารณาว่าเป็นเกณฑ์ที!เหมาะสมสาํหรับการให้บริการ  ปริมาณสาํรองที!พิสจูน์
แล้วสาํหรับบริษัทแต่ละแห่ง ณ ๓๑ ธนัวาคม ๒๐xx เป็นดังนี  

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที! ๔/๑๐๘  
 

 

    ปริมาณสํารองนํ"ามนัที!พิสูจนแ์ลว้  

     (พนับาเรล)  

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  

 

การให้บริการอาจดาํเนินการได้ในหลายรูปแบบ 

งานบริการที!ให้คาํรับรอง 

A๑ บริษัทแต่ละแห่งวัดปริมาณสาํรองและให้คาํรับรองต่อสาํนักงานและผู้ประสงค์จะใช้ข้อมูล 

A๒ กิจการแห่งหนึ!งซึ!งไม่ใช่บริษัทเหล่านี เป็นผู้วัดปริมาณสาํรองและให้คาํรับรองต่อสาํ นักงานและผู้ประสงค์จะใช้
ข้อมูล 

งานบริการที!เป็นการรายงานโดยตรง 

D๑ บริษัทแต่ละแห่งวัดปริมาณสาํรองและให้คาํรับรองเป็นลายลักษณอ์กัษรต่อสาํนักงานว่าวัดปริมาณสาํรองตาม
เกณฑท์ี!กาํหนดไว้สาํหรับการวัดปริมาณสาํรองที!พิสจูน์แล้ว  คาํรับรองดังกล่าวไม่ได้มไีว้สาํหรับผู้ประสงค์จะใช้ข้อมูล 

D๒ สาํนักงานวัดปริมาณสาํรองของบริษัทบางแห่งโดยตรง 

การประยุกต์ใช้แนวทาง 

A๑ บริษัทแต่ละแห่งวัดปริมาณสาํรองและให้คาํรับรองต่อสาํนักงานและผู้ประสงค์จะใช้ข้อมูล 

มีผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายในการให้บริการนี  (บริษัท ๑ – ๑๐) เมื!อจะประเมินว่าจําเป็นหรือไม่ที!จะประยุกต์ใช้
ข้อกาํหนดเรื!องความเป็นอสิระต่อบริษัททุกแห่ง สาํนักงานอาจต้องคาํนึงว่าส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธ์กับบริษัทใด
บริษัทหนึ!งจะก่อให้เกดิผลกระทบต่อความเป็นอสิระซึ!งไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้  โดยมีปัจจัยดังนี  



  ส่วนที! ๔/๑๐๙  
 

• ความมีสาระสาํคัญของปริมาณสาํรองที!พิสจูน์แล้วต่อปริมาณสาํรองทั งหมดที!รายงาน และ 

• ระดับของส่วนได้เสยีต่อสาธารณะที!เกี!ยวข้องกบังานที!ให้บริการ (ย่อหน้า ๒๙๑.๒๘) 

ตัวอย่างเช่น บริษัท ๘ มีปริมาณสาํรองที!พิสจูน์แล้ว ๐.๑๗% ของปริมาณสาํรองรวม  ดังนั นความสมัพันธ์ทางธุรกิจ
หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ๘ จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่าความสมัพันธ์ในลักษณะเดียวกันกับบริษัท ๖ 
ซึ!งมีประมาณ ๓๗.๕% ของปริมาณสาํรองรวม 

เมื!อได้ประเมินการประยุกต์ใช้ข้อบังคับด้านความเป็นอิสระกับบริษัทเหล่านั นแล้ว สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความ
เชื!อมั!นและสาํนักงานต้องมีความเป็นอสิระจากผู้ที!รับผิดชอบซึ!งเป็นลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น (ย่อหน้า ๒๙๑.๒๘) 

A๒ กิจการแห่งหนึ!งซึ!งไม่ใช่บริษัทเหล่านี เป็นผู้วัดปริมาณสาํรองและให้คาํรับรองต่อสาํนักงานและผู้ประสงค์จะใช้
ข้อมูล 

สาํนักงานต้องมีความเป็นอสิระจากกจิการซึ!งเป็นผู้วัดปริมาณสาํรองและให้คาํรับรองต่อสาํนักงานและผู้ประสงค์จะใช้
ข้อมูล (ย่อหน้า ๒๙๑.๑๙)  กจิการแห่งนั นไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อเรื!องดังกล่าวและดังนั นสาํนักงานจะต้องประเมิน
ว่ามีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที!จะเกดิจากส่วนได้เสยี/ความสมัพันธ์กับผู้ที!รับผิดชอบต่อเรื!องดังกล่าวซึ!งสาํนักงานมี
เหตุจะเชื!อว่าจะเกดิขึ นได้ (ย่อหน้า ๒๙๑.๑๙)  ในการให้บริการนี  มีผู้มีส่วนรับผิดชอบหลายฝ่าย (บริษัท ๑ – ๑๐) 
ตามที!ได้กล่าวในตัวอย่าง A๑ ข้างต้น สาํนักงานอาจต้องคาํนึงว่าส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธ์กับบริษัทใดบริษัทหนึ!ง
จะก่อให้เกดิผลกระทบต่อความเป็นอสิระซึ!งไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ 

D๑ บริษัทแต่ละแห่งวัดปริมาณสาํรองและให้คาํรับรองเป็นลายลักษณอ์กัษรต่อสาํนักงานว่าวัดปริมาณสาํรองตาม
เกณฑท์ี!กาํหนดไว้สาํหรับการวัดปริมาณสาํรองที!พิสจูน์แล้ว  คาํรับรองดังกล่าวไม่ได้มไีว้สาํหรับผู้ประสงค์จะใช้ข้อมูล 

มีผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายในการให้บริการนี  (บริษัท ๑ – ๑๐) เมื!อจะประเมินว่าจําเป็นหรือไม่ที!จะประยุกต์ใช้
ข้อกาํหนดเรื!องความเป็นอสิระต่อบริษัททุกแห่ง สาํนักงานอาจต้องคาํนึงว่าส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธ์กับบริษัทใด
บริษัทหนึ!งจะก่อให้เกดิผลกระทบต่อความเป็นอสิระซึ!งไม่อยู่ในระดับที!ยอมรับได้  โดยมีปัจจัยดังนี  

• ความมีสาระสาํคัญของปริมาณสาํรองที!พิสจูน์แล้วต่อปริมาณสาํรองทั งหมดที!รายงาน และ 
• ระดับของส่วนได้เสยีต่อสาธารณะที!เกี!ยวข้องกบังานที!ให้บริการ (ย่อหน้า ๒๙๑.๒๘) 

ตัวอย่างเช่น บริษัท ๘ มีปริมาณสาํรองที!พิสจูน์แล้ว ๐.๑๗% ของปริมาณสาํรองรวม  ดังนั นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ๘ จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่าความสมัพันธ์ในลักษณะเดียวกันกับบริษัท ๖ 
ซึ!งมีประมาณ ๓๗.๕% ของปริมาณสาํรองรวม 

เมื!อได้ประเมินการประยุกต์ใช้ข้อบังคับด้านความเป็นอิสระกับบริษัทเหล่านั นแล้ว สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความ
เชื!อมั!นและสาํนักงานต้องมีความเป็นอสิระจากผู้ที!รับผิดชอบซึ!งเป็นลูกค้างานให้ความเชื!อมั!น (ย่อหน้า ๒๙๑.๒๘) 

D๒ สาํนักงานวัดปริมาณสาํรองของบริษัทบางแห่งโดยตรง 

การประยุกต์ใช้เป็นเช่นเดียวกบัตัวอย่าง D๑ 

 



ส่วน ค.  ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในหน่วยงานธุรกิจ 

หมวด   ๓๐๐    บทนาํ  

หมวด   ๓๑๐    ความขัดแย้งที!อาจเกดิขึ"น  

หมวด   ๓๒๐    การจัดทาํรายงานข้อมูลสารสนเทศ  

หมวด   ๓๓๐    การปฏบัิติงานด้วยความรู้และความชาํนาญ  

หมวด   ๓๔๐    ส่วนได้เสยีทางการเงิน  

หมวด   ๓๕๐    การชักจูงด้วยผลประโยชน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 ส่วนที! ๔/๑๑๑ 

 

หมวด !"" 

คํานาํ 

๓๐๐.๑ จรรยาบรรณในส่วนนี"  จะอธิบายให้เห็นถึงการนาํกรอบแนวความคิดในประมวลจรรยาบรรณสาํหรับ  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในส่วนที! ๑(Part A) มาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร 

ในส่วนนี" ไม่ได้อธบิายถึงเหตุการณท์ั"งหมด ซึ!งเป็น หรืออาจจะเป็นสาเหตุให้เป็นประเดน็ปัญหา และทาํ
ให้เกิดการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานตามหลักการพื" นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีในองค์กรธุรกิจผู้ทาํบัญชีในธุรกิจควรจะต้องตระหนักถึงเหตุการณ์และความสัมพันธ์ดังกล่าว
ข้างต้น 

๓๐๐.๒ นักลงทุน ผู้ให้กู้ยืม นายจ้าง และในภาคธุรกิจอื!นๆรวมทั"งหน่วยงานของรัฐและธุรกิจมหาชนบุคคลที!
กล่าวมาข้างต้น อาจจะใช้ผลการปฏบัิติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กรธุรกจิ  ผู้ ป ร ะ ก อ บ
วิชาชีพบัญชีในองค์กรธุรกิจอาจจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมกันรับผิดชอบในการจัดทาํ
และรายงานทางการเงินและข้อมูลด้านอื!นๆ ซึ!งทั"งองค์กรที!ว่าจ้าง และบุคคลที!สามที!อาจจะให้ความ
เชื!อถือในเรื!องดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังคงต้องรับผิดชอบต่อผลการจัดการทางการเงินให้มี
ประสทิธภิาพ และมีความสามารถในการให้คาํแนะนาํในเรื!องอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องกบัธุรกจิด้วย 

๓๐๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิ อาจจะเป็นพนักงานที!รับเงินเดือน หุ้นส่วน กรรมการ (ไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารหรือไม่กต็าม) ผู้จัดการที!เป็นเจ้าของกิจการ อาสาสมัครที!ทาํงานอยู่ในองค์กร หรือ
บุคคลที!ทาํงานให้กับองค์กรเดียวหรือหลายองค์กรทั"งนี" รูปแบบความสมัพันธ์ที!มีอยู่กับองค์กรผู้ว่าจ้าง
จะต้องไม่ขัดต่อข้อกาํหนดของกฎหมายและหลักจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงาน
ธุรกจินั"นๆ  

๓๐๐.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีหน้าที!รับผิดชอบในฐานะพนักงานบัญชีขององค์กรธุรกิจ ซึ!งต้องปฏิบัติหน้าที!
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อข้อกฎหมายขององค์กรธุรกิจ ซึ!งประมวลจรรยาบรรณนี"  จะไม่ขัดแย้งต่อ
หน้าที!ความรับผิดชอบดังกล่าว  แต่อย่างไรกต็าม สถานการณ์บางอย่างอาจจะทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องเผชิญกบัอุปสรรคในการปฏบัิติตามหลักการขั"นพื"นฐานได้ 

๓๐๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจได้รับตําแหน่งผู้อาวุโสในองค์กรธุรกิจ ซึ!งตําแหน่งดังกล่าวอาจเกิด
ผลกระทบต่อกิจกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ดังนั"น องค์กรธุรกิจทั"งหลายจึงควรเน้นด้าน
จริยธรรมของผู้บริหารในระดับสงูเป็นสาํคัญ 

 ๓๐๐.๖ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่กระทาํการใดๆไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในธุรกิจ การปฏิบัติหน้าที! 
หรือกจิกรรมอื!นๆ ที!ขัดต่อหลักการพื"นฐาน และส่งผลกระทบต่อชื!อเสยีงและการดาํเนินการขององค์กร
ธุรกจิที!ตนสงักดั 

๓๐๐.๗ การปฏบัิติตามหลักการพื"นฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์บางอย่างรวมถึงความสมัพันธ์อันเกิด
จากสถานการณต่์างๆ ซึ!งอาจจัดประเภทได้ดังนี"   

  (ก)   การมีส่วนได้เสยีกบัลูกค้า 
  (ข)   การตรวจสอบหรือสอบทานงานที!ตนเองมีส่วนร่วม 

  (ค)   การเป็นผู้ให้การสนับสนุนลูกค้า 



 

 ส่วนที! ๔/๑๑๒ 

 

  (ง)   ความคุ้นเคยกบัลูกค้า 
  (จ)   การถูกข่มขู่จากลูกค้า 
 ปัญหาและอุปสรรคข้างต้นได้กล่าวไว้แล้วในส่วนที! ๑ (Part A) 

๓๐๐.๘ ตัวอย่างของสถานการณ์ที!อาจทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีประสบกับปัญหาและอุปสรรคอันเกิดจาก 

การมีส่วนได้เสยีกบัลูกค้า ได้แก่ 

· การได้รับสทิธปิระโยชน์พิเศษทางด้านการเงิน เช่น เงินกู้ หรือ การคํ"าประกนัจากลูกค้า  

· การมีส่วนร่วมในค่าตอบแทนพิเศษ (ค่านายหน้า) ที!ได้รับจากทางลูกค้า  

· การนาํทรัพย์สนิของบริษัทมาใช้ในทางที!ไม่เหมาะสม เช่น นาํไปใช้ส่วนตัว 

· การประกนัการจ้างงาน 

· ความกดดันในเชิงพาณชิย์จากภายนอกองค์กร 

๓๐๐.๙ ตัวอย่างของสถานการณ ์“การตรวจสอบ หรือสอบทานงาน ที!ตนเองมีส่วนร่วม” ที!อาจทาํให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในองค์กรธุรกิจพบกับอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามหลักการพื"นฐาน ได้แก่ แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที!เหมาะสมในกรณีของการ รวมธุรกิจ หลังจากที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ศึกษาความ
เป็นไปได้ที!ได้รับการสนับสนุนในการตัดสนิใจซื"อธุรกจินั"นๆ 

๓๐๐.๑๐ นอกเหนือจากการปฏิบัติที!ถูกต้องตามกฎหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจแล้ว การกระทาํที!
อาจจะก่อให้เกดิปัญหา และอุปสรรค ในด้านการเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนกบัลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
อาจมีแรงจูงใจให้นําเสนอข้อมูลที!ผิดพลาดหรือทาํให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจผิด เพื!อให้ตนเองได้รับการ
สนับสนุนทางด้านตาํแหน่งจากองค์กรธุรกจิ 

๓๐๐.๑๑ ตัวอย่างของสถานการณ์ที!อาจทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีประสบกับปัญหาและอุปสรรค อันเกิดจาก
สถานการณท์ี!คุ้นเคย ได้แก่ 

· การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการจัดทาํรายงานทางการเงินขององค์กรธุรกิจจาก
บุคคลใกล้ชิดที!อยู่ในองค์กรธุรกิจเดียวกัน เช่น บุคคลในครอบครัวของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี มีผลต่อการตัดสนิใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการจัดทาํรายงานทางการเงินของ
กจิการ 

· มีความสมัพันธก์บัองค์กรธุรกจิเป็นระยะเวลานาน ทาํให้มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจทาง

ธุรกจิ  

· การรับของขวัญ หรือการได้รับสทิธพิิเศษต่างๆยกเว้นของที!ได้รับตามธรรมเนียมปฏบัิติ 

หรือของที!มีมูลค่าเลก็น้อย 

๓๐๐.๑๒ ตัวอย่างของสถานการณก์ารถูกคุกคามและข่มขู่ที!อาจทาํให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประสบกบัปัญหา 
และอุปสรรค ได้แก่ 

· การข่มขู่ว่าจะเลิกจ้าง มีการเปลี!ยนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือเกดิจากผู้ใกล้ชิดที!มีอทิธพิล
ต่อการตัดสนิใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น บุคคลในครอบครัว ไม่เห็นด้วยกับการใช้
หลักการทางการบัญชี หรือวิธกีารที!ใช้รายงานข้อมูลทางการเงิน 



 

 ส่วนที! ๔/๑๑๓ 

 

· สถานการณ์สาํคัญอื!นๆที!อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ เช่น การที!ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีได้รับประโยชน์จากการทาํสญัญาหรือการประยุกต์เลือกใช้หลักการทางบัญชี 

๓๐๐.๑๓ มาตรการป้องกนัที!อาจจะช่วยลดปัญหา และอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ สามารถแบ่งออกเป็น
สองประเภทใหญ่ ๆ ดังนี"  
   (ก)  มาตรการป้องกันที!จัดทาํตามข้อกาํหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที!ทาํขึ" นโดย
ผู้เชี!ยวชาญ  
   (ข)  มาตรการป้องกนัตามสภาพแวดล้อมการทาํงาน  

ตัวอย่างของมาตรการป้องกันที!จัดทาํขึ" นโดยผู้เชี!ยวชาญตาม ข้อกําหนดทางกฎหมายหรือ
ข้อบังคับได้แสดงรายละเอยีดไว้ในวรรค ๑๐๐.๑๔ ในส่วนที! ๑ (Part A) ของประมวลจรรยาบรรณนี"  

๓๐๐.๑๔ มาตรการป้องกนัในสภาพแวดล้อมการทาํงาน ได้แก่ 

· โครงสร้างและระบบการกาํกบัดูแลขององค์กร  
· จริยธรรม และวิธกีารปฏบัิติงานขององค์กร  
· ขั"นตอนการรับสมัครงานในองค์กรที!เน้นการจ้างบุคลากรที!มีศักยภาพสงู 
· ระบบการควบคุมภายในที!ดี  
· กระบวนการทางวินัยที!เหมาะสม  
· ผู้บริหารองค์กรต้องเป็นผู้นําที!มีพฤติกรรมที!ดีทางด้านจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมที!ดี

ให้กบัองค์กรเพื!อเป็นตัวอย่างให้พนักงานปฏบัิติตาม 

· นโยบาย, และขั"นตอนการปฏบัิติ, รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ ในการทาํงานของพนักงาน  
· การสื!อสารที!รวดเรว็และทนัต่อเวลา ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย หรือขั"นตอนการจ้างงานในองค์กร 

รวมถึงการเปลี!ยนแปลงใดๆ ที!เกี!ยวข้องกับพนักงาน นอกจากนั"นยังมีการฝึกอบรมและการ
ให้ความรู้ที!เหมาะสม เกี!ยวกบันโยบายและขั"นตอนในการปฏบัิติงาน 

· นโยบาย และขั"นตอนในการกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงาน กล้าที!จะสื!อสารกับผู้บริหารใน
ระดับสูงขององค์กร เกี!ยวกับประเด็นด้านจริยธรรมที!เกี!ยวข้องกับพวกเขา โดยที!ไม่ต้อง
หวาดกลัวต่อการถูกลงโทษ 

· การมีปฏสิมัพันธท์ี!ดีกบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่านอื!นๆ 

๓๐๐.๑๕ ในสถานการณท์ี!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื!อว่ามีพฤติกรรมที!ผิดจริยธรรมหรือการกระทาํที!ผิดกฎหมาย
เกิดขึ" นภายในองค์กรธุรกิจผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาขอคําแนะนําด้านกฎหมายสาํหรับ
สถานการณ์ดังกล่าวจากหน่วยกาํกับดูแลของรัฐ แต่หากเกิดสถานการณ์ที!รุนแรงเกินกว่าที!จะจัดการ
ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที!สามารถยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณา
ดาํเนินการตามความเหมาะสมหรือลาออกจากองค์กรธุรกจินั"น 

 

 

 

 

 



 

 ส่วนที! ๔/๑๑๔ 

 

หมวด  ๓๑๐  

ความขดัแยง้ที#อาจเกิดขึ$ น 

๓๑๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิจะต้องปฏบัิติตามหลักการพื"นฐาน อย่างไรกต็ามบางครั"งอาจ
เกดิความขัดแย้งระหว่างหน้าที!การเป็นผู้ทาํบัญชีในองค์กรที!จ้างกบัภาระทางวิชาชีพที!จะต้องปฏบัิติตาม
หลักการพื"นฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานธุรกิจต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
ขององค์กรซึ!งกาํหนดโดยนายจ้างแล้ว ยังต้องปฏบัิติตามกฎ และกระบวนการ ขั"นตอน เพื!อตอบสนอง
ต่อการปฏิบัติตามจริยธรรมขององค์กรด้วย อย่างไรกต็ามความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะเป็นเหตุให้เกิด
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏบัิติตามหลักการพื"นฐาน ฉะนั"นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
ควรนาํกรอบแนวคิดซึ!งกล่าวไว้ใน ประมวลจรรยาบรรณสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ส่วนที! # มา
ประยุกต์ใช้ เพื!อรับมือกบัปัญหาและอุปสรรคที!จะเกดิขึ"น 

๓๑๐.๒ ด้วยผลจากความรับผิดชอบต่อองค์กรที!ว่าจ้าง ผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานธุรกิจอาจตกอยู่ภายใต้
ความกดดันในการปฏิบัติงานซึ!งเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักการพื" นฐาน ความ
กดดันดังกล่าวอาจชัดเจนหรือแสดงเป็นนัย ทั"งนี"อาจมาจากหัวหน้างาน ผู้จัดการ กรรมการ หรือบุคคล
อื!นในองค์กรที!ว่าจ้าง  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิอาจเผชิญแรงกดดันจาก 

· การกระทาํที!ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบ  
· การกระทาํที!ขัดต่อมาตรฐานทางวิชาชีพหรือทางเทคนิค 

· กลยุทธท์างการจัดการซึ!งขัดต่อจริยธรรม และกฎหมาย 

· การบิดเบือนข้อมูล หรือ การเจตนาทาํให้ผู้อื!นเข้าใจผิด (รวมถึงการสร้างความเข้าใจผิดโดย 

การปิดบัง) โดยเฉพาะอย่างยิ!งต่อ  
· ผู้สอบบัญชีขององค์กรที!จ้าง หรือ 

· ผู้กาํกบัดูแล 

· การออกหรือเข้าไปเกี!ยวข้องกบัรายงาน ไม่ว่าจะเกี!ยวข้องกับรายงานทางการเงิน หรือไม่เกี!ยวข้อง
กับรายงานทางการเงิน ซึ!งได้แสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระสาํคัญ ส่วนใหญ่จะมีความ
เกี!ยวข้องกบั 

· งบการเงิน 

· การเสยีภาษี 

· การปฏบัิติทางกฎหมาย หรือ 

· รายงานต่างๆ ที!ผู้กาํกบัดูแลหลักทรัพย์เป็นผู้กาํหนด 

๓๑๐.๓    ปัญหาและอุปสรรคที!สาํคัญ ซึ!งเกิดขึ" นจากแรงกดดัน เช่น ปัญหาจากการข่มขู่  ซึ!งควรหามาตรการ
ป้องกันในกรณีจาํเป็นเพื!อลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ตัวอย่างมาตรการป้องกัน
ปัญหา และอุปสรรค มีดังนี"  
· การรับคาํแนะนาํอย่างเหมาะสม จาก ในองค์กรที!จ้าง ที!ปรึกษาอิสระมืออาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ

ที!เกี!ยวข้อง 
· การใช้กระบวนการโต้แย้งอย่างเป็นทางการภายในองค์กรที!จ้าง 
· หาคาํแนะนาํด้านกฎหมาย 



 

 ส่วนที! ๔/๑๑๕ 

 

หมวด  ๓๒๐  

การจดัทํารายงานขอ้มูลสารสนเทศ 

๓๒๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร มักจะมีส่วนร่วมในการจัดทาํและรายงานข้อมูลที!อาจจะเปิดเผย 

ต่อสาธารณะ หรือถูกใช้โดยบุคคลอื!น ทั"งภายในและภายนอกองค์กรบางข้อมูลอาจรวมถึงข้อมูลทาง
การเงินหรือข้อมูลด้านการจัดการตัวอย่างเช่น การประมาณการและงบประมาณ งบการเงิน การ
วิเคราะห์และอภิปรายการบริหาร และจดหมายของคณะผู้บริหารส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีขององค์กร 
ทั"งนี"  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร ต้องจัดทาํและนําเสนอข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นธรรม และ
ตรงไปตรงมา ตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี เพื!อให้ข้อมูลได้รับความเข้าใจในบริบท  

๓๒๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร ที!มีหน้าที!รับผิดชอบในการจัดทาํ หรือการอนุมัติงบการเงินให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั"งนี" งบการเงินดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

๓๒๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร จะต้องใช้เหตุผลลาํดับความสาํคัญของข้อมูลที!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบตามลักษณะดังนี"  

  (ก) อธบิายอย่างชัดเจนถึงลักษณะของรายการทางการบัญชีสนิทรัพย์หรือหนี"สนิ  
  (ข) การจัดประเภทและบันทกึข้อมูลในเวลาที!เหมาะสมและถูกต้อง และ  
  (ค) แสดงข้อเทจ็จริงอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสาํคัญ  

๓๒๐.๔ ในการปฏิบัติตามหลักการพื" นฐาน เช่น การมีส่วนได้ส่วนเสียกับลูกค้า หรือ การข่มขู่อาจก่อให้เกิด
อุปสรรคปัญหาในเรื!องความเที!ยงธรรม ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ ซึ!งทาํให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกิดความกดดัน (ทั"งภายนอก และอาจจะเป็นผลประโยชน์ที!ตนได้รับ) และ 

เป็นเหตุให้กระทาํการบิดเบือนข้อมูล หรือการใช้ผู้อื!นในการทาํให้แสดงข้อมูลที!ผิดจากความเป็นจริง 

๓๒๐.๕ ปัญหาและอุปสรรคที!สาํคัญ จะขึ" นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความกดดันและระดับที!ข้อมูลเป็นจริงหรือ 

อาจมีการบิดเบือนปัญหา และอุปสรรค ควรได้รับการประเมินและป้องกันเมื!อจําเป็นเพื!อให้อยู่ใน
ระดับที!ยอมรับได้หรือระดับที!ลดลงบางมาตรการป้องกัน รวมถึงการปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา
ภายในองค์กรคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้มีหน้าที!กํากับดูแลกิจการหรือกับองค์กรวิชาชีพที!
เกี!ยวข้อง  

๓๒๐.๖ ในกรณทีี!ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร ไม่สามารถลดปัญหาอุปสรรคให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้แล้ว
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กรควรจะปฏิเสธความเกี!ยวข้องกับข้อมูลที!พิจารณาแล้วว่าอาจทาํให้เกิด
การเข้าใจผิด ซึ! งในการป้องกันเพื! อไม่ให้เกี! ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ในองค์กรควรทาํตามขั"นตอนเพื!อไม่ให้เกี!ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยพิจารณาว่ามีความจําเป็น 

ที!จะต้องรายงาน หรืออาจพิจารณาว่าจะรับคําแนะนําด้านกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี" ผู้ทาํบัญชีอาจ
พิจารณาดาํเนินการตามความเหมาะสมและความจาํเป็นของแต่ละกรณี 



 

 ส่วนที! ๔/๑๑๖ 

 

หมวด  ๓๓๐ 

การปฏิบติังานดว้ยความรูแ้ละความชํานาญ 

๓๓๐.๑ หลักการพื" นฐาน ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความระมัดระวังรอบคอบ ระบุว่า  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร เพียงปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพในธุรกิจได้  
ทั"งนี"  ควรได้รับการฝึกอบรมเฉพาะเจาะจง และมีประสบการณ์ในธุรกิจนั"นอย่างเพียงพอ ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในองค์กร จะต้องไม่ทําให้นายจ้างเข้าใจผิดโดยเจตนา ว่ามีความเชี! ยวชาญ และ
ประสบการณโ์ดยไม่ขอรับคาํแนะนาํที!เหมาะสมจากผู้เชี!ยวชาญ และรับความช่วยเหลือเมื!อจาํเป็น 

๓๓๐.๒ เหตุการณ์ที! เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที!ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร  
ตามหลักการพื"นฐานด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความระมัดระวังรอบคอบ เนื!องจาก  

· เวลาไม่เพียงพอในการดาํเนินการ หรือทาํให้เสรจ็สิ"นในการปฏบิัติหน้าที! 

· ความไม่สมบูรณ์, การจาํกัดขอบเขต, และความไม่เพียงพอของข้อมูล ในการนาํมาปฏิบัติ
หน้าที!อย่างเหมาะสม 

· ความไม่เพียงพอของ ประสบการณ,์ การฝึกอบรม และ/หรือ การศึกษา  

· ความไม่เพียงพอของทรัพยากรในการนาํมาปฏบิัติหน้าที!อย่างเหมาะสม 

๓๓๐.๒.๑  ความสาํคัญของปัญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที!ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร ขึ"นอยู่
กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขอบเขตในการทาํงาน ซึ!งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กรต้องทาํงานร่วมกับ
ผู้อื!นๆ ญาติ ผู้มีอาวุโสในทางธุรกิจ และบุคลากรในระดับบริหาร(กาํกับดูแล และตรวจสอบ) เข้ามา
ควบคุมดูแลการทาํงาน ซึ!งการประเมินความสาํคัญของอุปสรรคปัญหา ควรพิจารณาหามาตรการ
ป้องกนั และทาํการป้องกนั เพื!อขจัด หรือลดอุปสรรคปัญหาให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้  
ตัวอย่าง มาตรการป้องกนัปัญหาและอุปสรรค มีดังนี"  

· การขอรับคาํแนะนาํเพิ!มเติม และการฝึกอบรม  

· ต้องมั!นใจว่ามีเวลาในการปฏบิัติหน้าที!ที!เกี!ยวข้องอย่างเพียงพอ 

· การรับความช่วยเหลือจากผู้เชี!ยวชาญที!จาํเป็น 

· การรับคาํปรึกษาอย่างเหมาะสม กบั  
- บุคคลผู้มีหน้าที!กาํกบัดูแลกจิการของลูกค้า 
- ผู้เชี!ยวชาญอสิระ   
- องค์กรวิชาชีพที!เกี!ยวข้อง 

๓๓๐.๓ หากไม่สามารถหามาตรการป้องกนั และทาํการป้องกนั เพื!อลดอุปสรรคปัญหาให้อยู่ในระดับที!ยอมรับ
ได้แล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร ควรตระหนักว่า จะปฏเิสธการรับงานนั"นหรือไม่   ซึ!งถ้า
เลง็เหน็แล้วว่าควรปฏเิสธการรับงานนั"น สาเหตุของการกระทาํดังกล่าวควรมีการสื!อสารอย่างชัดเจน 

 

 

 



 

 ส่วนที! ๔/๑๑๗ 

 

หมวด  ๓๔๐ 

ส่วนไดเ้สียทางการเงิน 

๓๔๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจอาจจะมีส่วนได้เสียทางการเงินหรืออาจจะรู้ถึงส่วนได้เสีย
ทางการเงิน คู่สามีภรรยาหรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิด ซึ!งในบางสถานการณ์อาจก่อนให้เกิดปัญหา
อุปสรรคในการปฏบัิติตามหลักการพื"นฐาน  ตัวอย่างเช่น  วัตถุประสงค์ของส่วนได้เสยีส่วนตัวหรือการ
เป็นความลับ อาจจะก่อให้เกิดแรงจูงใจหรือโอกาสทีจะจัดการนาํความอ่อนไหวด้านราคา ทาํให้เกิด
ส่วนได้เสยีทางการเงินได้  ตัวอย่างของสถานการณท์ี!จะก่อให้เกดิปัญหาอุปสรรคของส่วนได้เสยีส่วนตัว
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ  รวมทั"งคู่สามีภรรยาหรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิด 
ได้แก่ 

· การลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมในองค์กรที!ว่าจ้างและมูลค่าของส่วนเสียดังกล่าว สามารถมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสนิใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิ 

· การได้รับสิทธิในเงินรางวัลที!เกี!ยวกับผลกาํไรและมูลค่าเงินรางวัลนั"น สามารถมีผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิ 

· การซื" อสิทธิโดยตรงหรือโดยอ้อมในการถือหุ้นในองค์กรที! ว่าจ้างมีมูลค่า ซึ!งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการตัดสนิใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิ 

· การซื"อสทิธโิดยตรงหรือโดยอ้อมในการถือหุ้นในองค์กรที!ว่าจ้างซึ!งในไม่ช้ากจ็ะได้สทิธิ$ในการ
แปลงหุ้น หรือ 

· มีคุณสมบัติที!ได้รับการถือหุ้นในองค์กรที!ว่าจ้าง หรือ ผลการปฏิบัติงานที!มีผลต่อเงินรางวัล 
ถ้าบรรลุเป้าหมายที!กาํหนดไว้ 

๓๔๐.๒ ควรมีการประเมินปัญหาอุปสรรคที!มีนัยสาํคัญ และกาํหนดมาตรการป้องกันที!จาํเป็นเพื!อตัดหรือลด
ปัญหาอุปสรรค ให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ ในการประเมินปัญหาอุปสรรคที!มีนัยสาํคัญ เมื!อมีความ
จาํเป็นจะต้องพิจารณามาตรการป้องกันที!เหมาะสมเพื!อตัดหรือลดปัญหาอุปสรรค ให้อยู่ในระดับที!
ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจควรจะประเมินลักษณะของส่วนได้เสยีทางการเงิน 
รวมทั"งประเมินความเป็นนัยสาํคัญของส่วนได้เสยีทางการเงิน และพิจารณาว่าเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ความมีนัยสําคัญหรือมูลค่าของส่วนได้เสียในองค์กรจะแปรผันไปตามแต่ละบุคคล หรือขึ" นกับ
สถานการณส่์วนตัว ตัวอย่างมาตรการป้องกนั รวมถึง 

· นโยบายและวิธกีารสาํหรับคณะกรรมการที!เป็นอสิระจากฝ่ายบริหารที!จะพิจารณาระดับหรือ
รูปแบบของผลตอบแทนของฝ่ายบริหารอาวุโส 

· เปิดเผยส่วนได้เสยีที!เกี!ยวข้องทั"งหมด และแผนใดๆ ที!จะแลกเปลี!ยนหุ้นให้แก่ผู้ซึ!งปกครอง
ในองค์กรที!ว่าจ้าง ซึ!งสอดคล้องกบันโยบายภายใน 

· การปรึกษาอย่างเหมาะสมกบัผู้รับผิดชอบในการปกครองขององค์กรที!ว่าจ้างหรือองค์กร
วิชาชีพที!เกี!ยวกบัวิธกีารตรวจสอบภายใน และภายนอก 

· การให้ความรู้อย่างทนักาลในเรื!องจริยธรรม และข้อจาํกดัทางกฎหมายและกฎข้อบังคับอื!นที!
มีผลต่อการค้าหุ้นที!ใช้ข้อมูลภายใน 



 

 ส่วนที! ๔/๑๑๘ 

 

๓๔๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิจะต้องไม่จัดการนาํข้อมูลหรือใช้ข้อมูลที!เป็นความลับเพื!อ

ผลประโยชน์ส่วนตัว



 

 ส่วนที! ๔/๑๑๙ 

 

หมวด  ๓๕๐ 

การชกัจูงดว้ยผลประโยชน ์

การได้รับข้อเสนอ 

๓๕๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจหรือคู่สามีภรรยา หรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิดอาจะได้รับ
การชักจูงด้วยผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั"งการให้ของขวัญ การเอื"อเฟื" อเผื!อแผ่ การให้บุริมสทิธิ$ 
และการให้ที!ไม่เหมาะสมในสถานะของการเป็นเพื!อนหรือความซื!อสตัย์ 

๓๕๐.๒ ข้อเสนอในการชักจูงด้วยผลประโยชน์อาจก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคกับการปฏิบัติตามหลักการพื"นฐาน 
เมื!อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจหรือคู่สามีภรรยา หรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิด ได้รับ
ข้อเสนอในการชักจูงด้วยผลประโยชน์ ในสถานการณ์เช่นนี"ควรจะมีการประเมินในการที!จะรับข้อเสนอ
นั"น วัตถุประสงค์ของส่วนได้เสยีส่วนตัวหรือการเป็นความลับจะก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรค เมื! อข้อเสนอ
นั"นเป็นความพยายามที!จะมีอิทธิพลต่อการกระทาํหรือการตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดการ
กระทาํที!ผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมทุจริต หรือการได้มาซึ!งข้อมูลที!เป็นความลับ การยอมรับข้อเสนอ
จะเป็นเหตุให้ถูกข่มขู่ว่าจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ และนําให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงาน
ธุรกจิหรือคู่สามีภรรยาหรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิดเสื!อมเสยีชื!อเสยีง 

๓๕๐.๓ การมีอยู่ของปัญหาอุปสรรคและความเป็นสาระสาํคัญขึ" นอยู่กับลักษณะ มูลค่าและความตั"งใจที!อยู่
เบื"องหลังในการให้ข้อเสนอนั"น ถ้ามีเหตุผลและได้แจ้งต่อบุคคลที!สามถ่วงนํ"าหนักด้วยข้อเทจ็จริงเฉพาะ
ทั"งหมด และสถานการณ์ที! เกิดขึ" น ควรจะพิจารณาได้ว่าข้อเสนอชักจูงด้วยผลประโยชน์ไม่เป็น
สาระสาํคัญในการทาํให้เกิดความตั"งใจที!จะให้เกิดพฤติกรรมที!ไม่มีจริยธรรม ดังนั"นผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีในหน่วยงานธุรกจิอาจจะสรุปได้ว่าข้อเสนอดังกล่าวนั"นกระทาํตามประเพณีธุรกิจปกติ และอาจจะ
สรุปโดยทั!วไปว่าไม่เป็นสาระสาํคัญในการปฏบัิติตามหลักการพื"นฐาน 

๓๕๐.๔ ปัญหาอุปสรรคที!จะเป็นสาระสาํคัญควรจะมีการประเมินและมีมาตรการป้องกันที!จาํเป็นเพื!อจะตัดหรือ
ลดลงให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ แต่เมื!อปัญหาอุปสรรคไม่สามารถจะตัดหรือลดลงให้อยู่ในระดับที!
ยอมรับได้ด้วยมาตรการป้องกัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจกไ็ม่ควรที!จะรับข้อเสนอนั"น 
ในขณะที!ความเป็นจริงและเห็นได้ชัดว่าปัญหาอุปสรรคนั"นจะต้องปฏิบัติตามหลักการพื" นฐาน ไม่
เพียงแต่ในเรื!องการยอมรับข้อเสนอ ชักจูงด้วยผลประโยชน์เท่านั"น แต่บางครั"งเพียงแต่มีข้อเทจ็จริงว่า
จะมีการให้ข้อเสนอ มาตรการเพิ!มเติมจะต้องนาํมาใช้ด้วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิควร
ประเมินปัญหาอุปสรรคใดของข้อเสนอนั"น และพิจารณาที!จะนาํหนึ!งในมาตรการป้องกัน หรือมากกว่า
นั"น ดังต่อไปนี"มาใช้ประโยชน์ด้วย 

(ก)  แจ้งผู้บริหารระดับสงูกว่าหรือผู้รับผดิชอบในการปกครองขององคก์รที!ว่าจ้างในทนัทเีมื!อ

ได้รับข้อเสนอ 

(ข)  แจ้งบุคคลที!สามถึงข้อเสนอนั"น ตัวอย่างเช่น แจ้งองค์กรวิชาชีพหรือผู้ว่าจ้างของบุคคลที!ให้

ข้อเสนอนั"น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิ อาจพิจารณาหาคาํแนะนาํทาง

กฎหมายก่อนที!จะดาํเนินการในขั"นต่อไป และ 



 

 ส่วนที! ๔/๑๒๐ 

 

(ค)  แนะนาํคู่สามีภรรยา หรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิดถึงปัญหาอุปสรรคที!เกี!ยวข้องกบัปัญหา

อุปสรรคและมาตรการป้องกนั ซึ!งเป็นไปได้ว่าเขาอยู่ในสถานการณท์ี!จะได้รับผลจากข้อเสนอ

ชักจูงด้วยผลประโยชน์ด้วย ตัวอย่างเช่น จะมีผลต่อสถานการณว่์าจ้างของเขา 

(ง) แจ้งผู้บริหารระดับสงูกว่าหรือผู้รับผิดชอบในการปกครององค์กรผู้ว่าจ้างเมื!อคู่สามีภรรยา 
หรือสมาชิกครอบครัวที!ใกล้ชิดได้รับการจ้างงานจากคู่แข่งขัน หรือผู้คาดว่าจะเป็นผู้ขายของ
องค์กรนั"น 

การใหข้อ้เสนอ 

๓๕๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิ อาจจะอยู่ในสถานการณท์ี!ถูกคาดหวังหรือภายใต้ความกดดัน
อื!นที!จะให้ข้อเสนอการชักจูงด้วยผลประโยชน์กับผู้ที!มีอิทธิพลกับการพิจารณาตัดสนิ หรือกระบวนการ
ตัดสนิใจของบุคคล หรือองค์กรหรือการได้มาซึ!งข้อมูลลับ 

๓๕๐.๖ ความกดดันดังกล่าวอาจจะมาจากองค์กรที!ว่าจ้าง ตัวอย่างเช่น มาจากผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา หรือ
มาจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก ให้คาํแนะนาํหรือการตัดสนิใจทางธุรกิจซึ! งจะเป็นผลดีต่อองค์กรที!
ว่าจ้าง ซึ!งเป็นไปได้ที!จะมีอทิธพิลต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิอย่างไม่เหมาะสม 

๓๕๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ ไม่ควรให้ข้อเสนอชักจูงด้วยผลประโยชน์ไปมีอิทธิพลที!ไม่
เหมาะสมกบัการพิจารณาตัดสนิอย่างมืออาชีพของบุคคลที!สาม 

๓๕๐.๘ เมื!อมีความกดดันที!จะต้องให้ข้อเสนอการชักจูงด้วยผลประโยชน์ที!ไม่ถูกจริยธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีควรปฏบัิติตามหลักการและคาํแนะนาํเกี!ยวกับมติในเรื!องการขัดแย้งทางจริยธรรมที!กาํหนดไว้ใน
ส่วน A แล้ว 

 

 



 

  ส่วนที  ๕/๑ 

 

ส่วนที  ๕ 

การเปรียบเทียบจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ของ สภาวิชาชีพบญัชี 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์ กบั Code of Ethics for Professional Accountants of  

the International Federation of Accountants (IFAC) 

๑. คํานาํ 

ตามที สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที  ๑๙) เรื องจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้ เมื อพ้นสามเดือน นับแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษา เป็นต้นไปนั"น ได้มีบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีของประเทศไทย ให้ความสนใจและประสงค์ที จะได้ข้อมูลเกี ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์(สภาวิชาชีพบัญชีฯ) ว่ามีความเป็นสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ตามที กาํหนดโดย International Federation of Accountants (IFAC) หรือไม่เพียงใด  ในส่วนที  ๕ นี"  จะ
เป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทยีบในรายละเอียดให้เห็นว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีที ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
นั"นมีความเป็นสากลและครอบคลุมเนื"อหาทั"งหมด ที กาํหนดโดย IFAC ทุกประการ 

๒. เนื" อหาของจรรยาบรรณ 

๑. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ (๒๐๑๒)    
เนื"อหาจรรยาบรรณ  ประกอบด้วย 

๑.๑ หลักการพื"นฐาน (Fundamental Principle) ตามที กาํหนดไว้เป็นรายหมวดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
(ฉบับที  ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตั"งแต่หมวด ๒ ถึงหมวด ๗  
ดังนี" คือ   

๑) ความโปร่งใส  ความเป็นอสิระ  ความเที ยงธรรม  และความซื อสตัย์สจุริต (หมวด ๒) 

๒) ความรู้ ความสามารถ และ มาตรฐานในการปฏบัิติงาน (หมวด ๓) 

๓) การรักษาความลับ (หมวด ๔) 

๔) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ (หมวด ๕) 

๕) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  ผู้เป็นหุ้นส่วน  บุคคล หรือนิติบุคคลที ผู้ประกอบวิชาชีพ
ปฏบิัติหน้าที ให้ (หมวด ๖) 

๖) ความรับผิดชอบต่อเพื อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั วไป (หมวด ๗) 

หลักการพื"นฐานตั"งแต่ หมวด ๒ ถึง หมวด ๖  ได้กาํหนดขึ"นเพื อให้เป็นไปตามมาตรา ๔๗ แห่ง 
พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗   ส่วนในหมวด ๗ นั"น ได้กาํหนดขึ"นเพื อให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีที กาํหนดโดยสหพันธนั์กบัญชีนานาชาติ (IFAC) 

๑.๒  ข้อบังคับจรรยาบรรณ (Rules of  Conduct) ตามที กาํหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที  ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นรายข้อ ตั"งแต่ข้อที  ๘ ถึงข้อที  ๓๐ 
ภายใต้แต่ละหมวด ตั"งแต่หมวด ๒ ถึง หมวด ๗ 

๑.๓  คาํชี" แจง ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สาํหรับผู้สอบบัญชี  

(พ.ศ. ๒๕๕๕) 



 

  ส่วนที  ๕/๒ 

 

๑.๔  คาํชี" แจง  ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  เรื องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  สาํหรับผู้ทาํบัญชี  

(พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๒. จรรยาบรรณตามที กาํหนดโดยสหพันธนั์กบัญชีนานาชาติ (IFAC) ซึ งได้แสดงไว้ใน Handbook of the Code of 

Ethics for Professional Accountants of the International Federation of Accountants (IFAC) ๒๐๑๒ Edition   

เนื"อหาจรรยาบรรณ ประกอบด้วย Part A, B  และ C  ดังนี"  

๒.๑  Part A หลักการพื"นฐาน (Fundamental Principles)  

๑) ความซื อสตัย์สจุริต (Integrity) 

๒) ความเที ยงธรรม (Objectivity) 

๓) ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ (Professional Competence and Due Care) 

๔) การรักษาความลับ (Confidentiality) 

๕) พฤติกรรมทางวิชาชีพ (Professional Behavior) 

๒.๒ ข้อบังคับจรรยาบรรณ (Rules of Conduct) 

IFAC ไม่ได้จัดทาํข้อกาํหนดหรือข้อบังคับจรรยาบรรณ (Rules of Conduct) ไว้อย่างชัดเจนภายใต้
หลักการพื" นฐานแต่ละข้อ เพียงแต่ให้คาํอธิบายถึงหลักการ กรอบแนวคิด ปัญหา อุปสรรค และมาตรการ
ป้องกัน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติไว้กว้าง ๆใน Part A เพื อให้องค์กรวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศที เป็น

สมาชิกของ IFAC นาํไปจัดทาํเป็นข้อบังคับของตนเองต่อไป 

๒.๓  Part B ตัวอย่างการนํากรอบแนวคิดจากหลักการพื" นฐานไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆ สาํหรับผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีที ให้บริการทางวิชาชีพ (Professional Accountants in Public Practice)   ครอบคลุม
ถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ทาํบัญชีที ให้บริการวิชาชีพแก่กจิการทั วไป ซึ งรวมถึงสาํนักงานทาํบัญชี     

๒.๔  Part C ตัวอย่างการนํากรอบแนวคิดจากหลักการพื" นฐานไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่าง ๆ สาํหรับผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีที ปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ (Professional Accountants in 

Business) เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ ผู้ทาํบัญชีที ปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีในฐานะที เป็นพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที ขององค์กรทั วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ส่วนที  ๕/๓ 

 

๓. ตารางเปรียบเทียบ 

การเปรียบเทยีบจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีฯ (๒๐๑๒) กับ IFAC  Handbook of the Code of Ethics 

(๒๐๑๒)  สรุปได้ตามตาราง  ดังนี"  

จรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชี ฯ (๒๐๑๒) IFAC  Handbook of the Code of Ethics (๒๐๑๒) 

องคป์ระกอบของจรรยาบรรณ  (ตามขอ้บงัคบัฉบบัที  ๑๙) องคป์ระกอบของจรรยาบรรณ 

๑.  หลกัการพื" นฐาน 

 

๑)   ความโปร่งใส  ความเป็นอิสระ  
ความเที ยงธรรม  และความ
ซื อสตัย์สจุริต (หมวด ๒) 

๒. ขอ้บงัคบั
จรรยาบรรณ 

 

๘, ๙, ๑๐, ๑๑ 

๑.  Part A  Fundamental Principles 

 

๑) Integrity 

๒) Objectivity 

๒. Rules of  

Conduct 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

๒) ความรู้ ความสามารถ และ 
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

(หมวด ๓) 

๑๒, ๑๓ ๓)  Professional Competence and 

Due Care 

ไม่มี 

๓) การรักษาความลับ (หมวด ๔) ๑๔, ๑๕ ๔)    Confidentiality 

 

ไม่มี 

๔) ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  ต่ อ 
ผู้รับบริการ (หมวด ๕) 

๕) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น       
ผู้ เป็นหุ้นส่วน  บุคคล หรือ     
นิติบุคคลที ผู้ประกอบวิชาชีพ
ปฏบิัติหน้าที ให้ (หมวด ๖) 

๖) ความรับผิดชอบต่อเพื อนร่วม
วิชาชีพ และจรรยาบรรณทั วไป 

(หมวด ๗) 

๑๖,๑๗ 

๑๘, ๑๙, ๒๐, 

๒๑, ๒๒, ๒๓ 

 

๒๔, ๒๕, ๒๖, 

๒๗, ๒๘, ๒๙, 

๓๐ 

๕)   Professional Behavior 

 

ไม่มี 

๓.  คําชี" แจง  จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสาํหรับ
ผู้สอบบัญชี  

ส่วนที  ๑ วัตถุประสงค์  โครงสร้างจรรยาบรรณ และ
หลักการพื"นฐาน 

ส่วนที  ๒ คาํชี" แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สาํหรับผู้สอบ
บัญชี 

ส่วนที  ๓   คําชี" แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สาํหรับผู้ทาํ
บัญชี 

ส่วนที  ๔ คู่มือข้อกาํหนดจรรยาบรรณสาํหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ที กําหนดโดยสหพันธ์นักบัญชี
นานาชาติ (IFAC) 

๓.  Part B    Application  of Conceptual Framework in 

Certain Situations for Professional 

Accountants in Public Practice 

 

       Part C    Application of Conceptual Framework in 

Certain Situations for  Professional 

Accountants in Business 



 

  ส่วนที  ๕/๔ 

 

จรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชี ฯ (๒๐๑๒) IFAC  Handbook of the Code of Ethics (๒๐๑๒) 

องคป์ระกอบของจรรยาบรรณ  (ตามขอ้บงัคบัฉบบัที  ๑๙) องคป์ระกอบของจรรยาบรรณ 

ส่วนที  ๕ การเปรียบเทยีบระหว่างจรรยาบรรณของสภา
วิชาชีพบัญชีฯ  และ จรรยาบรรณตามที 
กาํหนดโดย IFAC 

ส่วนที  ๖ อภิธานศัพท ์

๔. ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบและขอ้สรุป 

จากตารางเปรียบเทียบจะพบว่าจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้
ครอบคลุมเนื"อหาทั"งหมดของ IFAC Handbook of the Code of Ethics (๒๐๑๒)   นอกจากนี"  ยังพบว่าจรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ นั"น มีการกาํหนดเพิ มเติมมากกว่าที กาํหนดใน IFAC Handbook of the 

Code of Ethics (๒๐๑๒) เช่น หลักการพื"นฐานในเรื อง ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบต่อบุคคล
ต่าง ๆ  ทั"งนี"  เนื องจากได้มีการกาํหนดเรื องดังกล่าวไว้มาตรา ๔๗ แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ งช่วยทาํ
ให้การจัดทาํข้อบังคับจรรยาบรรณมีความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ งขึ"น โดยในหลักการพื" นฐานเรื องความ
โปร่งใส และความเป็นอิสระนั"น  ใน IFAC Handbook of the Code of Ethics ไม่ได้กล่าวถึงเรื องดังกล่าวในหลักการ

พื"นฐานแต่อย่างใด  เพียงแต่ได้นาํเรื องความเป็นอสิระไปกล่าวไว้ใน Part  B   ซึ งเป็นตัวอย่างการนาํกรอบแนวคิดจาก
หลักการขั"นพื"นฐานไปใช้สาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที ให้บริการทางวิชาชีพ  เช่น  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ทาํ
บัญชีที ให้บริการแก่กิจการทั วไป ซึ งรวมถึงสาํนักงานทาํบัญชี    ในทาํนองเดียวกัน หลักการพื" นฐานเกี ยวกับความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ งประกอบด้วยผู้รับบริการ  ผู้ถือหุ้น  ผู้เป็นหุ้นส่วน  บุคคล
หรือนิติบุคคลที ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที ให้  และเพื อนร่วมวิชาชีพตามที กาํหนดไว้ในจรรยาบรรณของ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (หมวดที  ๕, ๖ และ ๗ ของข้อบังคับฉบับที  ๑๙)  ใน IFAC Handbook of the Code of Ethics ก็
ไม่ได้กาํหนดเรื องดังกล่าวไว้ในหลักการพื"นฐาน  แต่กล่าวไว้ในหลักการพื"นฐานข้อสดุท้ายเรื องพฤติกรรมทางวิชาชีพ 
(Professional Behavior) ซึ งมีเนื" อหาเกี ยวกับเรื องการกาํหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีหน้าที ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และระเบียบข้อบังคับที เกี ยวข้อง  และละเว้นการกระทาํที จะทาํให้เกิดการเสื อมเสยีความน่าเชื อถือต่อวิชาชีพ  ซึ งใน
เรื องการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที เกี ยวข้อง ตลอดจนละเว้นการกระทาํที ทาํให้เกิดการเสื อมเสีย 
ความน่าเชื อถือต่อวิชาชีพนั"น ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  กไ็ด้กาํหนดไว้เป็น
ส่วนหนึ งของข้อบังคับจรรยาบรรณภายใต้หลักการพื"นฐานในหมวดที  ๗ เรื องความรับผิดชอบต่อเพื อนร่วมวิชาชีพ
และจรรยาบรรณทั วไปเช่นเดียวกนั   

สําหรับหลักการพื" นฐานในเรื องความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบค อบ (Professional 

Competence and Due Care) ที กาํหนดในหลักการพื"นฐาน ข้อ ๓ ของ  IFAC Handbook of the Code of Ethics นั"นกไ็ม่
แตกต่างจากหลักการพื" นฐานจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในหมวดที  ๓ ที กําหนดเกี ยวกับความรู้
ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  แม้ว่าในหมวดดังกล่าวจะไม่ได้ระบุถ้อยคําเกี ยวกับความระมัดระวัง
รอบคอบกต็าม แต่ในความหมายของมาตรฐานการการปฏิบัติงานสาํหรับจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีฯ นั"นได้
ครอบคลุมเรื องความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงานด้วย  ดังจะเห็นได้จากการนําเรื องความระมัดระวัง
รอบคอบไปกล่าวไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับที  ๑๒ และ ๑๓ ภายใต้หลักการพื" นฐานในหมวดที  ๓ เรื องความรู้
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏบัิติงาน 



 

  ส่วนที  ๕/๕ 

 

เพื อที จะแสดงให้เห็นว่าจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้กาํหนดขึ"น
โดยมีความสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางที กาํหนดใน IFAC Handbook of the Code of Ethics คณะอนุกรรมการ
กาํหนดจรรยาบรรณได้นาํคู่มือข้อกาํหนดจรรยาบรรณสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที กาํหนดโดยสหพันธ์นักบัญชี
นานาชาติ (IFAC) ทั"งหมดมาเป็นส่วนหนึ งของคาํชี" แจงข้อบังคับจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี โดยถือเป็นคาํ

ขยายความคาํชี" แจงเพิ มเติม โดยเฉพาะใน Part B และ C ของคู่มือซึ งเป็นตัวอย่างการนาํกรอบแนวคิดจากหลักการ
พื"นฐานจรรยาบรรณไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่าง ๆ สาํหรับผู้สอบบัญชี และผู้ทาํบัญชีด้วย (ดูรายละเอียดของคาํชี" แจง
ข้อบังคับจรรยาบรรณในตารางเปรียบเทยีบส่วนที  ๓ และ ๔ ของ ข้อ ๓) 

โดยสรุปจากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามตารางและเนื" อหาคาํอธิบายตามที ได้กล่าวข้างต้น  จะ
พบว่า จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ครอบคลุมเนื"อหาของจรรยาบรรณทั"งหมดที 
กล่าวไว้  IFAC Handbook of the Code of Ethics (๒๐๑๒)   อย่างไรกด็ี  ด้วยความจาํเป็นที ต้องกาํหนดจรรยาบรรณ
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ งกช่็วยทาํให้การออกข้อบังคับจรรยาบรรณมีความชัดเจนและ
ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ งขึ"น ทาํให้ต้องมีการกาํหนดหรือแยกบางประเดน็เพิ มเติมมากขึ"นกว่าที  IFAC ได้กาํหนดไว้  
เช่น ในเรื องความโปร่งใส  ความเป็นอิสระ  และความรับผิดชอบต่อบุคคลต่าง ๆ  ดังนั"น จึงสรุปได้ว่าข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี (ฉบับที  ๑๙) เรื อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความเป็นสากลและสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามที กาํหนดโดย International Federation of Accountants (IFAC). 



 

  ส่วนที  ๖/๑ 

 

ส่วนที  ๖ 

อภิธานศพัท ์

๑. คํานาํ 

 คาํว่า “อภิธาน” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้อธบิายว่า หมายถึง หนังสอือธบิาย
คาํศัพทเ์ฉพาะเรื อง เช่น อภิธานประวัติศาสตร์ไทย 

 อภิธานศัพท ์ในส่วนนี"ประกอบด้วย 

(๑)   คาํศัพทท์ี นิยามใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒)   คาํศัพทท์ี นิยามใน ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที  ๑๙)  
(๓)   คาํศัพท ์ตามมาตรฐานการบัญชีที เกี ยวข้อง 
(๔)   คาํศัพทท์ี นิยามใน คู่มือจรรยาบรรณของ สหพันธนั์กบัญชีนานาชาติ (IFAC) 

๒. คําศพัทที์ นิยามใน พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“คุณธรรม” หมายถงึ สภาพคุณงามความด ี

“จริยธรรม” หมายถงึ ธรรมที เป็นข้อประพฤตปิฏบิตั ิ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม 

“จรรยาบรรณ”         หมายถงึ ประมวลความประพฤตทิี ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาํหนดขึ"นเพื อ 

รักษาและส่งเสริมเกยีรตคุิณ ชื อเสยีง และฐานะสมาชิก อาจเขยีนเป็นลาย 

ลักษณอ์กัษรหรือไม่กไ็ด้ 

“ธรรม” หมายถงึ คุณความด,ี ความจริง, ความยุตธิรรม, ความถูกต้อง, กฎ, กฎเกณฑ ์

“ศีลธรรม” หมายถงึ ความประพฤตทิี ดทีี ชอบ 

๓. คําศพัทที์ นิยามใน ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัที  ๑๙)  

“การรักษาความลับ”          หมายความว่า     การไม่นาํข้อมูลใดๆ ที โดยปกติองค์กรไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย หรือ
ใช้เพื อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื น เว้นแต่ในกรณทีี เป็นการเปิดเผยตามสทิธหิรือ
หน้าที ที กาํหนดไว้ในกฎหมายหรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 

“กรอบวิชาชีพบญัชี”          หมายความว่า     หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏบิตัขิองวิชาชีพบญัชี 

“ความซื อสตัย์สจุริต”        หมายความว่า     การประพฤติอย่ างตรงไปตรงมา จ ริงใจ ซื อตรง ต่อวิชา ชีพ ไ ม่คดโกง  
ไม่หลอกลวง ปฏบิตังิานบนหลักฐานที เป็นจริงและเชื อถอืได้ ไม่อ้างหรือยินยอมให้
บุคคลอื นอ้างว่าได้ปฏบิตังิานถ้าไม่ได้ปฏิบตังิานจริง 

“ความเที ยงธรรม”             หมายความว่า     การใช้ดุลยพินิจเยี ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลําเอียง อคติ ความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์และอทิธพิลของบุคคลอื น 

“ความรู้
ความสามารถ”        

หมายความว่า    การใช้ความรู้ความสามารถ ความชาํนาญในการปฏบิัติวิชาชีพบัญชีด้วยความเอา
ใจใส่อย่างเตม็ความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวังรอบคอบ
เพื อที จะปฏิบัติหน้าที ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั นใจได้ว่ามี
ผลงานทางวิชาชีพที อยู่บนพื"นฐานของกฎเกณฑ ์มาตรฐานในการปฏบิัติงาน และ
วิชาการที เกี ยวข้อง 



 

  ส่วนที  ๖/๒ 

 

“ความเสื อมเสยี
เกยีรตศิักดิ#แห่ง
วิชาชีพบญัชี” 

หมายความว่า (๑) การกระทาํการใดๆ ที เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องได้รับโทษ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙  โดยมีลักษณะการกระทาํอย่างใด
อย่างหนึ งดงัต่อไปนี"  

(ก) การลงลายมือชื อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดยมิได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ หรือควบคุมการสอบบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี 

(ข) การมีพฤติกรรมรับจ้างลงลายมือชื อ หรือยอมให้ใช้ชื อ ทั"งที 
ไ ม่ไ ด้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือ
มาตรฐานการบญัชี 

(ค) การแสดงความเห็นต่องบการเงินที นําส่งหน่วยราชการหลาย
แห่ง โดยงบการเงินแต่ละชุดแสดงข้อมูลต่างกนัโดยไม่มเีหตผุล
สมควร 

(ง) การแจ้งข้อความหรือจัดทาํรวมถึงการใช้พยานหลักฐานอันเป็น
เทจ็ หรือรู้อยู่ว่าเป็นพยานหลักฐานอนัเป็นเทจ็ไม่ว่าจะจัดทาํโดย
บุคคลใดกต็ามในการประกอบวิชาชีพบญัชี 

(จ) การแนะนาํให้ผู้รับบริการเสยีภาษีอากรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยทุจริตหรือมเีจตนาหลีกเลี ยงภาษีอากร 

(ฉ) การมีพฤติกรรมอื นๆ ตามที คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
กาํหนดว่าเป็นพฤตกิรรมอนันาํมาซึ งความเสื อมเสยีเกยีรติศักดิ#
แห่งวิชาชีพบญัชี   

(๒) การเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบัญชี จาก
หน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพอื นที ควบคุมและหรือกาํกบัดูแล 
เนื องจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน
สาระสาํคญั 

๔. คําศพัทต์ามมาตรฐานการบญัชีที เกี ยวขอ้ง 

“การควบคุม” หมายถงึ อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ 

เชิงเศรษฐกิจเพื อให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนั"น (มาตรฐานการบัญชีฉบับที  ๒๗, 
๔๔ และ ๔๖) 

“บุคคลหรือกิจการ 
ที เกี ยวขอ้ง” 

หมายถงึ บุคคลหรือกจิการที มลัีกษณะดงัต่อไปนี"  
(ก) มคีวามสมัพันธก์บักจิการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกจิการอื นแห่ง

หนึ งหรือมากกว่าหนึ งแห่งโดยบุคคลหรือกจิการนั"น 

(๑) มอีาํนาจควบคุมกจิการหรือถูกควบคุม โดยกจิการหรืออยู่ ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับกิจการ (ในที นี" หมายความรวมถึง บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกนั ) 

(๒) มส่ีวนได้เสยีในกจิการซึ งทาํให้มีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญต่อกจิการ
นั"น หรือ 

(๓) มอีาํนาจควบคุมร่วมในกจิการ 
(ข) เป็นบริษัทร่วมของกิจการ (ดูคาํนิยามที กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  

๔๕ (ปรับปรงุ ๒๕๕๐) เรื อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม) 



 

  ส่วนที  ๖/๓ 

 

(ค) เป็นการร่วมค้าที กิจการเป็นผู้ร่วมค้า (ดูคาํนิยามที กาํหนดในมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที  ๔๖ (ปรับปรงุ ๒๕๕๐) เรื องส่วนได้เสยีในการร่วมค้า)) 

(ง)  เป็นผู้บริหารสาํคญัของกจิการหรือของบริษัทใหญ่ของกจิการ 
(จ) เป็นสมาชิกในครอบครัวที ใกล้ชิดของบุคคลตามข้อ (ก) หรือ (ง) 
(ฉ) เป็นกิจการที บุคคลตามข้อ (ง) หรือ (จ) มีอาํนาจควบคุม หรือ ควบคุมร่วม 

หรือมอีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญั หรือมอีาํนาจในการออกเสยีงอย่างมีนัยสาํคัญใน
กจิการนั"นๆ ทั"งนี" ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นโครงการผลประโยชน์
ตอบแทนหลังการจ้างงาน สาํหรับผลประโยชน์ของพนักงานของกจิการหรือของ
กจิการที เกี ยวข้องกนั (มาตรฐานการบญัชีฉบับที  ๒๔และ ๔๗) 

“อิทธิพลอย่างมี
นยัสําคญั” 

หมายถงึ 

 

 

อํานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี ยวกับนโยบายทางการเงินและ 
การดาํเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสาํคัญอาจได้มาจากการเป็นผู้ถือหุ้นจากข้อกาํหนดของกฎหมาย หรือจาก
ข้อตกลงในสญัญา(มาตรฐานการบญัชีฉบับที  ๒๔, ๔๕ และ ๔๖)  

๕. คําศพัทที์ นิยามในคู่มือจรรยาบรรณของสหพนัธน์กับญัชีนานาชาติ (IFAC)  

Acceptable level -

ระดบัที ยอมรบัได ้

หมายถงึ ระดับที บุคคลที สาม ที มีความรอบรู้ และมีความสมเหตุสมผล เมื อได้พิจารณา
ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ทั"งหมดที ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับและทราบใน
ขณะนั"นแล้ว น่าจะสรุปได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ปฏบิัติตามหลักการพื"นฐาน
โดยไม่อาจผ่อนปรนได้แล้ว 

Advertising  

- การโฆษณา 

 

หมายถงึ การสื อสารข้อมูลสารสนเทศต่อสาธารณะเกี ยวกบังานหรือความชาํนาญที ให้บริการ
โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที ให้บริการทางวิชาชีพเพื อให้ได้มาซึ งงานบริการทาง
วิชาชีพ 

Assurance client - 

ลูกค้างานให้ความ
เชื อมั  น 

 

หมายถงึ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงัต่อไปนี"  
(ก) ผู้ที รับผิดชอบต่อเรื องที จะตรวจสอบ สาํหรับงานที เป็นการรายงาน

โดยตรง หรือ 

(ข) ผู้ที รับผิดชอบต่อข้อมูลของเรื องนั"นๆ และอาจรับผิดชอบต่อเรื องที ให้
ความเชื อมั นสาํหรับงานที เกี ยวข้องกบัคาํรับรอง 

Assurance 

engagement  

– งานให ้  

ความเชื อมั  น 

 

หมายถงึ หมายถงึ งานที ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที ให้บริการทางวิชาชีพให้ความเหน็โดยสรุป 
ซึ งกําหนดขึ" นมาเ พื อ เพิ มระดับความเชื อมั นของ ผู้ที ประสงค์ใ ช้รายงาน 
นอกเหนือจากผู้ที มหีน้าที รับผดิชอบต่อผลของการประเมินหรือการวัดค่าของเรื อง
ที ตรวจสอบตามหลักเกณฑ ์

(สาํหรับแนวปฏิบัติเกี ยวกับงานให้ความเชื อมั นให้ดูแม่บทงานให้ความเชื อมั นที 
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ งอธิบายถึงองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของงานให้
ความเชื อมั นและกาํหนดว่างานใด ถือเป็นงานที ต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบ
บญัชี (TSAs) มาตรฐานงานสอบทาน (TSREs)และมาตรฐานการปฏบิัติงานที ให้
ความเชื อมั น (TSAEs)) 

Assurance team –

กลุ่มผูป้ฏิบติั งานให้
ความเชื อมั  น 

หมายถงึ (ก) สมาชิกทุกคนของกลุ่มผู้ปฏบิตังิานให้ความเชื อมั น 

(ข) สมาชิกอื นทุกคนของสาํนักงานที มอีทิธพิลโดยตรงต่อผลของการปฏบิตังิานให้
ความเชื อมั น หมายรวมถงึ 



 

  ส่วนที  ๖/๔ 

 

 (๑) ผู้ที เป็นผู้กาํหนดผลตอบแทน หรือให้คาํปรึกษา บริหารจัดการโดยตรง 
หรือผู้ที กาํกับดูแลการปฏิบัติงานให้ความเชื อมั นของหุ้นส่วนที รับผิดชอบงานให้
ความเชื อมั น 

(๒) ผู้ที ให้คําปรึกษาด้านเทคนิคหรือเกี ยวกับประเด็นปัญหาเฉพาะของ
อตุสาหกรรม รายการหรือเหตกุารณท์ี เกี ยวกบังานให้ความเชื อมั นนั"น และ 

(๓) ผู้ที รับผิดชอบเกี ยวกับการควบคุมคุณภาพสาํหรับงานบริการที ให้ความ
เชื อมั น รวมถงึผู้ที สอบทานการควบคุมคุณภาพงานให้ความเชื อมั น 

Audit client  

- ลูกคา้งานสอบ
บญัชี 

 

หมายถงึ กจิการที สาํนักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีให้ ในกรณีที ลูกค้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ลูกค้างานสอบบัญชีจะรวมถึงกิจการที เกี ยวข้อง ถ้าในกรณีที ลูกค้าไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบยีน ลูกค้างานสอบบญัชีรวมถงึกจิการที เกี ยวข้องที ลูกค้ามีการควบคุมทางตรง
หรือทางอ้อม 

** ข้อสังเกต (คณะอนุกรรมการฯ กลุ่มย่อยผู้สอบบัญชี เห็นว่า ให้ใช้ข้อความว่า 
“กิจการที สาํนักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีให้” เพราะข้อความส่วนที เหลืออาจไม่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เนื องจากมาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้
กําหนดให้ผู้สอบบัญชีหลักต้องตรวจสอบบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที 
เกี ยวข้องในกลุ่ม 

หมายเหตุ : กรณีของประเทศไทย หมายถึง เฉพาะกิจการที สํานกังาน
ปฏิบติังานสอบบญัชีใหเ้ท่านั"น เนื องจากกฎหมายไม่ไดก้ําหนดใหผู้ส้อบบญัชี
หลกัตอ้งตรวจสอบบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที เกี ยวขอ้งในกลุ่ม 

Audit engagement  

– งานสอบบญัชี 

 

หมายถงึ งานที ให้ความเชื อมั นที ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินจัดทาํขึ" นตาม
แม่บทการรายงานทางการเงินที รับรองทั วไป งานสอบบัญชีนี"ปฏบิัติตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีระหว่างประเทศ ทั"งนี" รวมถึงการตรวจสอบงบการเงินที กาํหนดโดย
กฎหมาย 

 

Audit team  

– กลุ่มผูป้ฏิบติั 
งานสอบบญัชี 

 

หมายถงึ (ก) สมาชิกทุกคนของกลุ่มผู้ปฏบิตังิานสอบบญัชี 

(ข) สมาชิกอื นทุกคนของสาํนักงานที มอีทิธพิลโดยตรงต่อผลงานของงานสอบบญัชี 
รวมถงึ 

(๑) ผู้ที เป็นผู้กาํหนดผลตอบแทนหรือให้คาํปรึกษาบริหารจัดการโดยตรง 
หรือผู้ที กาํกับดูแลหุ้นส่วนที รับผิดชอบงานตรวจสอบบัญชีนั"นๆ รวมถึงผู้ที มี
ตําแหน่งสูงกว่าหุ้นส่วนที รับผิดชอบงานสอบบัญชีซึ งเป็นหุ้นส่วนอาวุโส หรือ
กรรมการผู้อาํนวยการ (ผู้บริหารสงูสดุหรือเทยีบเท่า)  

(๒) ผู้ที ใ ห้คําปรึกษาด้านวิชาการหรือเกี ยวกับประเด็นปัญหาเฉพาะ
อตุสาหกรรม รายการหรือเหตกุารณท์ี เกี ยวกบังานสอบบญัชี และ 

(๓) ผู้ที รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีในระดับงาน รวมถึงผู้ที 
ปฏบิตังิานสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี และ 

(ค) ผู้ที อยู่ในสาํนักงานเครือข่ายซึ งมอีทิธพิลโดยตรงต่อผลของงานสอบบญัชี 

Close family  

-สมาชิกครอบ ครวัที 
ใกลชิ้ด 

หมายถงึ บดิา มารดา บุตร หรือ พี น้อง ซึ งไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว 



 

  ส่วนที  ๖/๕ 

 

Contingent fee - 

ค่ า ธ ร รม เ นี ยม  ที 
ขึ" นอยู่กบัผลงาน 

 

หมายถงึ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที คาํนวณตามหลักเกณฑ์ที กาํหนดล่วงหน้า โดยสัมพันธ์กับ
ผลลัพธ์ของรายการหรือผลของบริการที สาํนักงานให้ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที 
กาํหนดโดยศาลหรือหน่วยงานกาํกับดูแลอื นของรัฐไม่ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมที 
ขึ"นอยู่กบัผลงาน 

Direct financial 

interest  

- ส่วนไดเ้สีย ทาง
การเงินโดยทางตรง 

 

หมายถงึ ส่วนได้เสยีทางการเงินที  

(ก) บุคคลหรือกจิการเป็นเจ้าของโดยตรงและควบคุมได้ส่วนไดเ้สียทางการเงินที 
บริหารโดยบุคคลอื นที มอีาํนาจตดัสนิใจ)  หรือ 

(ข) บุคคลหรือกจิการควบคุมอยู่หรือสามารถมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจในการลงทุนเพื อ
รับผลประโยชน์จากเครื องมือหรือสื อในการลงทุน ทรัพย์สนิ กองทุน หรือประโยชน์
อื นใด 

Director or officer  

- กรรมการหรือ

เจ้าหน้าที  

 

หมายถงึ ผู้ที มีหน้าที รับผิดชอบเกี ยวกับการกาํกับดูแลกิจการ หรือผู้ที ปฏิบัติภาระหน้าที 
เดยีวกนั โดยไม่คาํนึงถงึตาํแหน่งซึ งอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ 

Engagement 

partner  

- หุน้ส่วนผูร้บั ผิด
ชอบในงาน 

 

หมายถงึ หุ้นส่วนหรือบุคคลอื นในสํานักงานผู้ที มีความรับผิดชอบต่องานและผลการ
ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบต่อรายงานที เผยแพร่ในนามของสาํนักงาน (และเป็น
บุคคลที มีอาํนาจตามที สภาวิชาชีพบัญชีหรือกฎหมาย หรือหน่วยงานทางการ
กาํหนดให้ม)ี 

 

Engagement quality 

control review  

- การสอบทานการ
ควบคุมคุณภาพ  

หมายถงึ กระบวนการที ออกแบบเพื อให้ได้การประเมินผลที เที ยงธรรม ก่อนหรือ ณ วันที 
เสนอรายงาน ต่อการตัดสินใจที มีสาระสาํคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน และผลสรุปที 
เสนอรายงาน 

Engagement team  

- กลุ่มผู ้ปฏิบติังาน 

 
 

หมายถงึ หุ้นส่วนและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกคนที ปฏิบัติงาน และบุคคลที ได้รับว่าจ้างโดย
สาํนักงาน หรือสาํนักงานเครือข่าย เพื อปฏบิัติงานตามขั"นตอนการทาํงานให้ความ
เชื อมั น ทั"งนี" ไม่รวมถึงผู้เชี ยวชาญภายนอกที ได้รับว่าจ้างโดยสาํนักงาน หรือ
สาํนักงานเครือข่าย 

Existing accountant  

- ผูป้ระกอบ  วิชาชีพ
บญัชีในขณะนั"น 

    

หมายถงึ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที ได้รับการแต่งตั"งให้ปฏบิัติงาน บัญชี หรือให้บริการด้านการ
ทาํบัญชี ภาษีอากร ให้คาํปรึกษา หรือให้บริการอย่างอื นที คล้ายคลึงกันแก่ลูกค้าใน
ขณะนั"น 

External expert - 

ผูเ้ชี ยวชาญภายนอก 

   

 

หมายถงึ บุคคล (ผู้ที ไม่ใช่หุ้นส่วน หรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิตังิานทางวิชาชีพ รวมถึงพนักงาน
ชั วคราวของสาํนักงาน หรือสาํนักงานเครือข่าย) หรือองค์กรที มีทกัษะ ความรู้  ความ
ชาํนาญและประสบการณ์ในสาขาอื นนอกจากสาขาการบัญชี หรือการตรวจสอบบัญชี 
ซึ งงานของบุคคลเหล่านั"นช่วยประกอบวิชาชีพบัญชีในการได้มาซึ งหลักฐานที 
เหมาะสมเพียงพอ 

Financial interest  

- ส่วนไดเ้สีย
หมายถงึ ส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื น, หุ้นกู้, เงินกู้ หรือ ตราสารหนี" ของ

กจิการ รวมถึงตราสารสทิธแิละภาระผูกพันในการได้มาซึ งส่วนได้เสยี และตราสารอนุพันธ์



 

  ส่วนที  ๖/๖ 

 

ทางการเงิน ซึ งเกี ยวข้องโดยตรงกบัส่วนได้เสยีนั"น 

Financial statements  

- งบการเงิน 

 

 

หมายถงึ การนําเสนอข้อมูลทางการเงินในอดีตอย่างเป็นระบบ รวมถึงหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที เกี ยวข้อง ซึ งมจุีดมุ่งหมายเพื อสื อสารทรัพยากรทางเศรษฐกจิหรือภาระผูกพัน
ของกจิการ ณ เวลาหนึ ง หรือการเปลี ยนแปลงในเรื องนั"นสาํหรับช่วงระยะเวลาหนึ งตาม
แม่บทการรายงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินที เกี ยวข้องโดยทั วไป
ประกอบด้วยการสรุปนโยบายการบัญชีที สาํคัญ และข้อมูลอธิบายอื น ๆ คาํศัพท์นี"
สามารถเชื อมโยงถึงงบการเงินฉบับสมบูรณ์ แต่กส็ามารถอ้างถึงงบการเงินแยกเฉพาะ 
เช่น งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบกาํไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบที 
เกี ยวข้อง 

Financial statements 

on which the firm 

will express an 

opinion  

- งบการเงินที ผูส้อบ
บัญชี (สํานักงาน) 
จะแสดงความเห็น 

หมายถงึ ในกรณหีน่วยงานเดยีวจะแสดงเป็นงบการเงินเฉพาะกจิการ ในกรณงีบการเงินรวม
จะแสดงรวมถงึงบการเงินของกลุ่มกจิการ เป็นงบการเงินรวม 

Firm  

- สํานกังาน 

 
 

หมายถงึ 

 

(ก)  กจิการเจ้าของคนเดยีว ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 

(ข) กจิการที ควบคุมกจิการข้างต้นตามข้อ (ก) ผ่านการเป็นเจ้าของ การจัดการ 
หรือโดยวิธอีื น และ 

(ค) กจิการที ถูกควบคุมโดยกจิการข้างต้นตามข้อ(ก) ผ่านการเป็นเจ้าของ การ
จัดการ หรือโดยวิธอีื น 

Immediate family  

- สมาชิกใน
ครอบครวั   

หมายถงึ สามี/ภรรยา(หรือบุคคลที มีความสมัพันธใ์นลักษณะคู่สมรส) หรือบุคคลผู้อยู่ใน
ความอปุการะเลี"ยงดูของบุคคลทั"งสอง 

Independence  

- ความเป็นอิสระ 

 

 

หมายถงึ ความเป็นอสิระ คอื 

(ก)  ความเป็นอิสระดา้นจิตใจ  
 ภาวะทางจิตใจซึ งกล้าที จะแสดงความเห็น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อทิธพิลใดๆ 

ซึ งมผีลกระทบต่อการใช้วิจารณญาณเยี ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ความเป็นอสิระด้านจิตใจนี"
จะส่งผลให้บุคคลใด ๆ สามารถปฏบิตังิานได้ด้วยความซื อสตัย์สจุริต ความเที ยงธรรม
และสามารถใช้ความสงสยัเยี ยงผู้ประกอบวิชาชีพได้ 

(ข)ความเป็นอิสระอนัเป็นที ประจกัษ ์ 
การหลีกเลี ยงข้อเทจ็จริงและการตกอยู่ในสถานการณต่์าง ๆ ที มนีัยสาํคัญซึ ง

อาจทาํให้บุคคลที สามซึ งได้ใช้วิจารณญาณเยี ยงวิญ$ูชนและได้รับทราบข้อเทจ็จริง
ต่าง ๆ และสถานการณ์ดังกล่าวแล้วอาจเชื อได้ว่าสาํนักงานหรือสมาชิกในทีม
งานสอบบญัชีหรือทมีงานให้ความเชื อมั นขาดความซื อสตัย์สจุริต ความเที ยงธรรม 
หรือขาดการใช้วิจารณญาณเยี ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 



 

  ส่วนที  ๖/๗ 

 

Indirect financial 

interest  

- ส่วนได้เสีย
ทางการเงินโดยออ้ม 

หมายถงึ ส่วนได้เสยีทางการเงินที ได้รับจากการลงทุนเองหรือโดยผ่านตัวกลาง ซึ งบุคคลหรือ
กิจการผู้ลงทุนไม่มีอาํนาจในการควบคุมหรือไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุนนั"น 

Key audit partner  

- ผูส้อบบญัชีหลกั 

   
 

หมายถงึ หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบในงานบุคคลผู้รับผิดชอบการสอบทานการควบคุมคุณภาพ และ
หุ้นส่วนการสอบบัญชีอื น(ถ้ามี)ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจ เรื องสาํคัญที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที สาํนักงานต้องแสดง
ความเห็นในรายงานการสอบบัญชี หุ้นส่วนการสอบบัญชีรายอื นในที นี" อาจรวมถึง
หุ้นส่วนการสอบบัญชีที รับผิดชอบงานสอบบัญชีในบริษัทย่อยหรือส่วนงานที มี
สาระสําคัญ ทั"งนี" ขึ" นอยู่กับสถานการณ์และบทบาทหน้าที ของบุคคลผู้นั"นในการ
ปฏบิตังิานสอบบญัชี 

Listed entity  

- กิจการที จด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์

หมายถงึ กจิการที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี" เสนอขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
หรือมีการซื"อขายภายใต้การกาํกบัดูแลของ ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกาํกับ
ดูแลอื น 

Network  

- เครือข่าย 

 

หมายถงึ โครงสร้างที ใหญ่ขึ"นซึ ง 
(ก) มจุีดมุ่งหมายเพื อสร้างความร่วมมอื และ 
(ข) มจุีดมุ่งหมายที ชัดเจนเพื อแบ่งปันกาํไรและต้นทุน แบ่งส่วนความเป็นเจ้าของ 
การควบคุม หรือการบริหารจัดการ นโยบายการควบคุมคุณภาพร่วมกนั กลยุทธ์
ทางธุรกิจร่วมกนั การใช้ชื อร่วมกันหรือ การใช้ทรัพยากรผู้ประกอบวิชาชีพส่วนที 
สาํคญัร่วมกนั 

Network firm  

- สํานกังาน
เครือข่าย     

หมายถงึ สาํนักงานหรือกจิการที อยู่ในเครือเดยีวกนักบัสาํนักงานสอบบญัชี 

Office  

- สํานกังานที ทํางาน 

หมายถงึ สาํนักงานที ทาํงานย่อยที แบ่งโดยใช้เกณฑก์ารจัดตั"งอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์
ทางภมูศิาสตร์หรือทางสายปฏบิตังิาน  

Professional 

accountant  

- ผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี 

 

หมายถงึ บุคคลผู้เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทาํ
บัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการ
บัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี ยวกับการ
บญัชีด้านอื นตามที กฎกระทรวงกาํหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี รวมทั"งผู้ซึ งขึ"นทะเบียน
ไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี และให้หมายรวมถึง หัวหน้าคณะบุคคลหรือหัวหน้า
สาํนักงานหรือผู้มอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบุิคคลตามมาตรา ๑๑ ด้วย 

Professional 

accountant  

in business  

- ผูป้ระกอบวิชาชีพ
บัญชีในหน่วยงาน
ธุรกิจ 

หมายถงึ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที ปฏบิัติงานทั"งในฐานะที เป็นผู้บริหารหรือไม่ใช่ผู้บริหารกต็าม 
ในหน่วยงานภาคการพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม การบริการ ภาครัฐ ภาคการศึกษา ใน
องคก์รไม่แสวงกาํไรหน่วยงานกาํกบัดูแล หน่วยงานทางวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
บญัชีที มสีญัญารับงานกบัหน่วยงานดงักล่าวข้างต้น 

Professional หมายถงึ ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในสาํนักงานที ให้บริการทางวิชาชีพ โดยไม่คาํนึงว่าเป็นการ



 

  ส่วนที  ๖/๘ 

 

accountant in public 

practice – ประกอบ
วิชา ชีพบญัชีที ให ้
บริการทางวิชาชีพ 

ปฏบิตังิานประเภทใด (ตวัอย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็น งานสอบบญัชี งานด้านภาษีอากร 
หรืองานให้คาํปรึกษา) คาํนิยามนี" สามารถนาํไปใช้อ้างถึง สาํนักงานที ผู้ประกอบ
วิชาชีพบญัชีที ให้บริการทางวิชาชีพปฏบิตังิานด้วย 

Professional services  

- บริการทางวิชาชีพ  

 

หมายถงึ งานบริ การด้ านการบัญชี หรื อสาขาความเชี ยวชาญที เกี ยวข้ อง ซึ งต้ องให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ปฏบิัติงาน รวมถึงบริการด้านการทาํบัญชี การสอบบัญชี ภาษี
อากร การให้คาํปรึกษาด้านการบริหารจัดการ และ การบริหารจัดการทางการเงิน 

Public interest 

entity  

- กิจการที มีส่วนได้
เสียต่อสาธารณะ 

  

 

หมายถงึ กจิการที มส่ีวนได้เสยีต่อสาธารณะ 
(ก) กจิการที จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ และ 

(ข) กจิการที  
(1) กฎหมายหรือข้อบงัคับกาํหนดว่ากจิการนั"นมส่ีวนได้เสยีต่อสาธารณะหรือ 

(2) กฎหมายหรือข้อบังคับกาํหนดให้มีการตรวจสอบบัญชี เพื อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับด้านความเป็นอิสระซึ งใช้กับกิจการที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย
ข้อบังคับดังกล่าวอาจกาํหนดขึ"นโดยหน่วยงานที มีอาํนาจควบคุมที เกี ยวข้อง รวมถึง
หน่วยงานที มอีาํนาจควบคุมด้านการตรวจสอบบญัชี 

Related entity  

-กิจการที เกี ยว ขอ้ง
กนั 

   

 

หมายถงึ กจิการใด ๆ ที มคีวามสมัพันธก์บัลูกค้าในลักษณะต่อไปนี" : 
(ก) กจิการใด ๆ ที มอีาํนาจควบคุมลูกค้าทั"งทางตรงและทางอ้อม ถ้าลูกค้านั"น

มสีาระสาํคญัต่อกจิการ 

(ข) กจิการใด ๆ ซึ งมีส่วนได้เสยีทางการเงินโดยทางตรงต่อลูกค้า ถ้ากจิการ
นั"นมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญอย่างมากต่อลูกค้าและส่วนได้เสียในลูกค้านั"นมี
สาระสาํคญัต่อกจิการ 

(ค) กจิการใด ๆ ที ลูกค้ามอีาํนาจควบคุมทั"งทางตรงและทางอ้อม 

(ง) กจิการใด ๆ ที  ลูกค้าหรือกจิการที เกี ยวข้องกบัลูกค้าตาม (ค) มีส่วนได้เสีย
ทางการเงินทางตรงที ทาํให้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญต่อกิจการนั"นและส่วนได้เสีย
ดงักล่าวมสีาระสาํคญัต่อลูกค้าและกจิการที เกี ยวข้องกบัลูกค้าตาม (ค) และ 

(จ) กจิการใด ๆ ซึ งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบัลูกค้า โดยที ทั"งกิจการนั"น
และลูกค้ามสีาระสาํคญัต่อกจิการที ควบคุม 

Review client  

- ลูกคา้งานสอบ
ทาน   

หมายถงึ กจิการใด ๆ ที สาํนักงานปฏบิตัหิน้าที ในการสอบทานงบการเงินให้ 

Review engagement  

- งานสอบทานงบ
การเงิน 

  

 

หมายถงึ งานประเภทที ให้ความเชื อมั นที ปฏบิตัติามมาตรฐานการสอบทานหรือเทยีบเท่า ซึ ง
ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีจะแสดงความเหน็ต่อข้อสรปุต่องบการเงินว่าไม่พบสิ งที เป็น
เหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื อว่างบการเงินไม่ได้จัดทาํขึ"นตามแม่บทการบัญชี
ในการรายงานทางการเงินที เกี ยวข้องในส่วนที มีสาระสาํคัญหรือไม่ โดยอาศัย
วิธกีารซึ งไม่สามารถได้หลักฐานทั"งหมดตามที กาํหนดในการตรวจสอบ 



 

  ส่วนที  ๖/๙ 

 

Review team  

-กลุ่มผูป้ฏิบติั 
งานสอบทาน 

   

 

หมายถงึ (ก)สมาชิกทุกคนของกลุ่มผู้ปฏบิตังิานสอบทานงบการเงิน และ 

(ข)สมาชิกอื นทุกคนของสาํนักงานที มีอิทธิพลโดยตรงต่อผลของงานสอบทาน 
รวมถงึ 
(๑) ผู้ที ก ําหนดผลตอบแทนหรือผู้ซึ งมีอํานาจในการควบคุมโดยตรง 

ผู้บริหารหรือผู้ที กาํกับดูแลหุ้นส่วนที ดูแลงานสอบทาน รวมถึงบุคคลที 
อยู่ในระดับอาวุโสถัดมาซึ งมีตาํแหน่งสงูกว่าหุ้นส่วนที ดูแลงานสอบทาน 
ไปจนถงึแต่ละคนในระดบัหุ้นส่วนอาวุโสหรือกรรมการผู้อาํนวยการ 

(๒) ผู้ที ให้คาํปรึกษาเกี ยวกบัประเดน็ธุรกรรมหรือเหตุการณ์ที เกี ยวข้องเฉพาะ
ด้านทางอตุสาหกรรมและทางเทคนิค และ 

(๓) ผู้ที ดูแลด้านการควบคุมคุณภาพงานสอบทานรวมถึงบุคคลที ทาํหน้าที 
สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบทาน และ 

(ค)ทุกคนที อยู่ในเครือข่ายสาํนักงานที มอีทิธพิลโดยตรงต่อผลของงานสอบทาน 

Special purpose 

financial statements  

- งบการเงินที มี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ  

หมายถงึ งบการเงินที จัดทาํขึ"นตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที กาํหนดขึ"น
เพื อให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ใช้ที มวีัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

Those charged with 

governance - ผูมี้
หน้า ที กํ า กับ ดู แ ล
กิจการ 

หมายถึง บุคคลที มคีวามรับผดิชอบในการกาํกบัดูแลทศิทางเชิงกลยุทธข์องกจิการและภาระ
ผูกพันในส่วนที เกี ยวข้องกบัการปฏบิตัหิน้าที ความรับผดิชอบของกจิการ ซึ งรวมถึง
การกาํกบัดูแลกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงิน 

 



 

รายชื อ คณะอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

องค์ประกอบ 

1. ผศ. ดร. ประวติร   นิลสุวรรณากุล   ประธานอนุกรรมการ 

2. ดร. ชยันรินทร์  วรีะสถาวณิชย ์   รองประธานอนุกรรมการ 

3. นางสาวบงกช    อํ!าเสงี!ยม   อนุกรรมการ 

4. นายวเิชียร    กิ!งมนตรี   อนุกรรมการ 

5. ดร. ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล   อนุกรรมการ 

6. นายสิทธิชยั    จนัทราวดี      อนุกรรมการ 

7. นายโสภณ    เพิ!มศิริวลัลภ   อนุกรรมการ 

8. นายธีรพงษ ์   แกว้รัตนปัทมา   อนุกรรมการ 

9. ผูแ้ทนกรมพฒันาธุรกิจการคา้    

(นางสาวอิสริยาศิริ  พยตัติกุล  ผูแ้ทนหลกั)    อนุกรรมการ 

(นางสาวนงนุช  สุริยะปกรณ์  ผูแ้ทนสาํรอง)  อนุกรรมการ  

10. ผูแ้ทนกรมสรรพากร 

(นางปรมา  วานิชถาวร  ผูแ้ทนหลกั)   อนุกรรมการ 

(นายสมชาย  รีเจริญ  ผูแ้ทนสาํรอง)   อนุกรรมการ  

11. ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวพรสิริ  กงัววิรรธน์ ผูแ้ทนหลกั)     อนุกรรมการ 

(นางสาวกมลทิพย ์เหล่าทรัพยเ์พิ!มพนู ผูแ้ทนสาํรอง) อนุกรรมการ 

12. ผูแ้ทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(นายอาํนวย จิรมหาโภคา  ผูแ้ทนหลกั)     อนุกรรมการ 

(นางสาวปริมใจ เอี!ยมเพชราพงศ ์ ผูแ้ทนสาํรอง)  อนุกรรมการ  

13. ผูแ้ทนสมาคมสาํนกังานบญัชีและกฎหมาย 

(นายชวนิทร์ ลาภพิทกัษพ์งษ)์    อนุกรรมการ  

14. นางสาวชวนา    ววิฒัน์พนชาติ   อนุกรรมการและเลขานุการ 

15. ศาสตราจารยส์มฤกษ ์  กฤษณามระ   ที!ปรึกษา 

 


