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¡ÓË¹´ãËŒ
ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
Ñ́̈ ·Ó¨ÃÃÂÒºÃÃ³
à»š¹ÀÒÉÒä·Â
ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂµŒÍ§
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

àÃ×่Í§´Ñ§¹Õ้

¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
¤ÇÒÁà·ÕÂ่§¸ÃÃÁ áÅÐ¤ÇÒÁ«×Í่ÊÑµÂ�ÊØ̈ ÃÔµ

¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶áÅÐÁÒµÃ°Ò¹
ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ
áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
¼ÙŒà»š¹ËØŒ¹Ê‹Ç¹ ËÃ×ÍºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å
·Õ¼่ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ» Ô̄ºÑµÔË¹ŒÒ·Õã่ËŒ
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»ÃÐ¡ÒÈ
ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾Ï ¤ÓÇÔ¹Ô¨©ÑÂ

â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÊÀÒÏ

¨Ò¡Ê‹Ç¹·Õ่ 1 ¢Í§ IESBA
Principle-Based

¤Ù‹Á×Í»ÃÐÁÇÅ¨ÃÃÂÒºÃÃ³
¾.È. 2564 ãªŒà»š¹á¹Ç·Ò§

ã¹¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂ»˜ÞËÒà¡Õ่ÂÇ¡Ñº
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¢ŒÍºÑ§¤Ñº
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ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
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ÊÍ´¤ÅŒÍ§
¡Ñº

¢ŒÍºÑ§¤ÑºÏ
¾.È. 2561

HANDBOOK OF
THE CODE OF

ETHICS 2014 Ed.

¾.Ã.º.
ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
¾.È. 2547

Á.47

ËÅÑ¡¡ÒÃ
¾×้¹°Ò¹ 6 ¢ŒÍ

Ê‹Ç¹·Õ่ 1 ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ»ÃÐÁÇÅ
 ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ËÅÑ¡¡ÒÃ
 ¾×้¹°Ò¹áÅÐ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´
Ê‹Ç¹·Õ่ 2 ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨
Ê‹Ç¹·Õ่ 3 ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð
Ê‹Ç¹·Õ่ 4 ÁÒµÃ°Ò¹àÃ×่Í§
 ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ

Á.47 ¡ÓË¹´ãËŒÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
¨Ñ´·Ó¨ÃÃÂÒºÃÃ³à»š¹ÀÒÉÒä·Â

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂµŒÍ§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂàÃ×่Í§´Ñ§¹Õ้

1 ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
 ¤ÇÒÁà·Õ่Â§¸ÃÃÁ
 áÅÐ¤ÇÒÁ«×่ÍÊÑµÂ�ÊØ¨ÃÔµ

2 ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶áÅÐ
 ÁÒµÃ°Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

3 ¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍºµ‹Í¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ
 áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº

4 ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
 ¼ÙŒà»š¹ËØŒ¹Ê‹Ç¹ ËÃ×ÍºØ¤¤Å
 ËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å ·Õ่¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº
 ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ»¯ÔºÔµË¹ŒÒ·Õ่ãËŒ
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คูมือประมวลจรรยาบรรณของ IFAC

HANDBOOK OF THE CODE OF ETHICS 2020 Ed.

Ê‹Ç¹ 1

Ê‹Ç¹ 2

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ»ÃÐÁÇÅ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹áÅÐ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´

ËÁÇ´ 100 ¶Ö§ 199

ËÁÇ´ 200 ¶Ö§ 299

Ê‹Ç¹ 3
ËÁÇ´ 300 ¶Ö§ 399

Ê‹Ç¹·Õ่ 4¡
áÅÐ 4¢

ËÁÇ´ 400 ¶Ö§ 899

ËÁÇ´ 900 ¶Ö§ 999

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ (PAIBs)

(Ê‹Ç¹·Õ่ 2 ÂÑ§¹Óä»»ÃÑºãªŒ¡ÑººØ¤¤Å·Õ่à»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃ
ÊÒ¸ÒÃ³Ð àÁ×่Í»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾µÒÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ ¡ÑºÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ) 

(¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Ñ้§ËÁ´)

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð (PAPPs)

ÁÒµÃ°Ò¹àÃ×่Í§¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ

Ê‹Ç¹·Õ่ 4¡ ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐÊÓËÃÑº§Ò¹ÊÍººÑÞªÕáÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹

Ê‹Ç¹·Õ่ 4¢ ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐÊÓËÃÑº§Ò¹ãËŒ¤ÇÒÁàª×่ÍÁÑ่¹Í×่¹·Õ่äÁ‹ãª‹§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ
áÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹
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โครงสรางของขอบังคับ

ËÁÇ´ 3 ¡ÒÃ¹ÓËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹ä»»¯ÔºÑµÔ

ËÁÇ´ 2 ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹
¢Í§¨ÃÃÂÒºÃÃ³

ËÁÇ´ 1 º··Ñ่Çä»

¤ÇÒÁËÁÒÂ

ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊ‹Ç¹·Õ่ 1 ¢Í§ IESBA

โครงสร้�งของข้อบังคับ
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ความหมาย

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾·Õ่
ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð (PAPP)

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ (PAIB)

     ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Ñ้§ 6 ´ŒÒ¹
·ÕÍ่ÂÙ‹ "ã¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ËÃ×Í ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò" àª‹¹

¼ÙŒ·ÓºÑÞªÕ

¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕÍ×่¹ æ 
ÃÇÁ¶Ö§·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾

      ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 5 ´ŒÒ¹
(Â¡àÇŒ¹ÊÍººÑÞªÕ) ·Õ่ÍÂÙ‹ã¹ "Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
¸ØÃ¡Ô¨" ·Õ่ä´ŒÃÑº¡ÒÃÇ‹Ò¨ŒÒ§ã¹¡Ô¨¡ÒÃ àª‹¹

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ÊÒÂ§Ò¹ºÑÞªÕ

     ¼ÙŒ·ÕÁ่ÕµÓáË¹‹§ÊÙ§ÊǾ ã¹ÊÒÂ§Ò¹
     ºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹

     ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹ºÑÞªÕ

     ¼ÙŒ·ÓºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ Ø̧Ã¡Ô̈

¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ·Õã่ËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
á¡‹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹·Õµ่¹àÍ§ÊÑ§¡Ñ́

คว�มหม�ย
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ó) ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่¶Ù¡¤Çº¤ØÁ
â´Â½†ÒÂµ‹Ò§ æ µÒÁ (ñ)

¼‹Ò¹¡ÒÃà»š¹à¨ŒÒ¢Í§
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ËÃ×Í
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÃÙ»áººÍ×่¹

ò) ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่¤Çº¤ØÁ
½†ÒÂµ‹Ò§ æ µÒÁ (ñ)
¼‹Ò¹¡ÒÃà»š¹à¨ŒÒ¢Í§

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ËÃ×ÍÇÔ¸Õ¡ÒÃ
ÃÙ»áººÍ×่¹

ความหมาย

"ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹”

ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò

ñ) ¼ÙŒ·Õ่»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¤¹à´ÕÂÇ
¤³ÐºØ¤¤Å ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹
ËÃ×ÍºÃÔÉÑ·¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº

ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ

คว�มหม�ย

7



¤) ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹

·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢) ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹
·Õ่à¡Õ่ÂÇ¡Ñº

¡ÒÃÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ

ความหมาย

"¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·Õ่¡Ó¡Ñº´ÙáÅ"
(TCWG)

ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹ÒºØ¤¤ÅËÃ×Í¡ÅØ‹ÁºØ¤¤Å ËÃ×ÍÍ§¤�¡Ã
ËÃ×Í¡ÅØ‹ÁÍ§¤�¡Ã «Ö่§ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í

¡) ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ
·ÔÈ·Ò§àªÔ§¡ÅÂØ·¸�

¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ

     ผู้้�มีีหน้�าทีี่�กำำากำับดู้แล	 อาจรวิมถู้งบุัคัคัล้ 
ในระด้ับับัริหาร	ต้ัวิอย่างเช่น	สมาชิกระด้ับับัริหาร
ข้องคัณะกรรมการกำกับัด้้แล้กิจการภาคัเอกชน	 
หร่อหน่วิยงานภาคัรัฐ	หร่อเจ้าข้องกิจการทีี่�เป็น
ผู้้้จัด้การ

คว�มหม�ย
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บททั่วไป

หมวด 1
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บททั�วไป

ข้อ 5	 ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีมีคัวิามรับัผู้ิด้ชอบัที่ี�ต้้อง 
	 ปฏิิบััต้ิหน้าที่ี�เพ่�อประโยชน์สาธ์ารณะ	โด้ย

	 1.	ปฏิิบััต้ิหน้าที่ี�ต้ามที่ี�มีกฎหมายกำหนด้	แต้่ยังต้้อง
	 2.	ปฏิิบััต้ิต้ามข้้ออ่�น	ๆ	ที่ี�เหล้่อข้องจรรยาบัรรณ

ข้อ 6 ภายใต้้ข้้อบัังคัับันี�	กำหนด้ให้ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 
	 ต้้องปฏิิบััต้ิ	หร่องด้เวิ้นการปฏิิบััต้ิใด้	ๆ	แล้ะให้หมาย 
	 รวิมถู้งการกระที่ำข้องบัุคัคัล้อ่�น	ผู้้้ซี่้�ง

 1.	ผู้้ป้ระกอบัวิชิาชีพบัญัชีรบััร้ถู้ง้การกระที่ำนั�น	หรอ่
	 2.	ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชียินยอมให้อ้างอิงช่�อต้น
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หมวด 2

หลักการพื้นฐาน

ของจรรยาบรรณ

11



หลัักก�รพื้้�นฐ�น

	 หลั้กการพ่�นฐานข้องจรรยาบัรรณ	 คั่อ	
การกำหนด้มาต้รฐานข้องพฤต้ิกรรมที่ี�คัาด้หวิังไวิ้
จากผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี	ต้ามที่ี�กำหนด้ไวิ้ต้าม 
พรบั.วิิชาชีพ	พ.ศ.2547	เพ่�อประโยชน์สาธ์ารณะ
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หลักการพื้นฐาน

¤ÇÒÁ«×่ÍÊÑµÂ�ÊØ¨ÃÔµ Integrity

¤ÇÒÁà·Õ่Â§¸ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
Objectivity and Independence

¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹
áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÁÒµÃ°Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

Prefessional Competence and
Due Care

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº Confidentiality

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
Professional Behavior

¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ Transparency

»ÃÐ¾ÄµÔµ¹ÍÂ‹Ò§µÃ§ä»µÃ§ÁÒ ¨ÃÔ§ã¨ã¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧·Ñ§้ÁÇÅ ·Ñ§้·Ò§
ÇÔªÒªÕ¾áÅÐ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨

äÁ‹ÂÍÁãËŒÍ¤µÔ ËÃ×Í¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹� ËÃ×ÍÍÔ·¸Ô¾Å
ÍÑ¹à¡Ô¹¤ÇÃ¢Í§ºØ¤¤ÅÍ×่¹ ÁÒÅºÅŒÒ§¡ÒÃãªŒ´ØÅÂ¾Ô¹Ô¨·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
ËÃ×Í·Ò§¸ØÃ¡Ô¨

áÊ´§ÀÒ¾ÅÑ¡É³�ãËŒàË็¹¶Ö§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ ¢ŒÍºÑ§¤Ñº
ÃÐàºÕÂºµ‹Ò§ æ áÅÐÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾·Õ¡่ÓË¹´äÇŒ áÅÐäÁ‹»¡»�́ ¢ŒÍà·็¨¨ÃÔ§
ËÃ×ÍºỐ àº×Í¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ÍÑ¹à»š¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ«Ö§่ÊÒÁÒÃ¶µỐ µÒÁµÃÇ¨ÊÍºä Œ́

ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¤ÇÒÁÅÑº¢Í§¢ŒÍÁÙÅ·Õä่ Œ́ÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧
·Ò§ÇÔªÒªÕ¾áÅÐ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨

´Ñ§¹Ñ้¹ ¨Ö§äÁ‹¾Ö§à»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ´Ñ§¡Å‹ÒÇãËŒ¡ÑººØ¤¤Å·Õ่ÊÒÁ â´Â
äÁ‹ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ̈ Ò¡¼ÙŒÁÕÍÓ¹Ò¨ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§áÅÐà©¾ÒÐà¨ÒÐ¨§
àÇŒ¹áµ‹ à»š¹¡ÒÃà»�́ à¼ÂµÒÁÊÔ· Ô̧·Ò§¡®ËÁÒÂËÃ×ÍÊÔ· Ô̧·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
ËÃ×Íà»š¹Ë¹ŒÒ·Õ่·Õ่µŒÍ§à»�´à¼Â

ËÃ×ÍäÁ‹¹Ó¢ŒÍÁÙÅ´Ñ§¡Å‹ÒÇä»ãªŒà¾×่Í»ÃÐâÂª¹�Ê‹Ç¹µ¹ËÃ×Íà¾×่Í
ºØ¤¤Å·Õ่ÊÒÁ

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õã่ËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ Ø̧Ã¡Ô̈  

µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ§Ò¹ãËŒ¤ÇÒÁàª×Í่ÁÑ¹่ »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ

    ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ·Ò§´ŒÒ¹¨Ôµã¨ 
    ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐã¹àªÔ§»ÃÐ¨Ñ¡É�

«Ö่§à»š¹ÊÔ่§¨Óà»š¹ à¾×่ÍãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÐÊÒÁÒÃ¶áÊ´§¢ŒÍÊÃØ» áÅÐáÊ´§ãËŒ¼ÙŒÍ×่¹
àË็¹Ç‹Ò µ¹ä Œ́ãËŒ¢ŒÍÊÃØ»â´Â»ÃÒÈ¨Ò¡¤ÇÒÁÅÓàÍÕÂ§ ¤ÇÒÁ¢Ñ́ áÂŒ§
·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹� ËÃ×ÍÍÔ·¸Ô¾ÅÍÑ¹à¡Ô¹¤ÇÃ¢Í§ºØ¤¤ÅÍ×่¹

µŒÍ§¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹µÒÁ
ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×¹้°Ò¹¹Ṍ้ ŒÇÂ

1 ÁÕáÅÐÃÑ¡ÉÒäÇŒ«Ö่§¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐ¤ÇÒÁªÓ¹ÒÞ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
 ã¹ÃÐ´Ñº·Õ่ÃÑºÃÍ§ä´ŒÇ‹ÒÅÙ¡¤ŒÒ ËÃ×Í¼ÙŒÇ‹Ò¨ŒÒ§ ä´ŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
 ·Õ่¶Ö§¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂà·¤¹Ô¤¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹áÅÐÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾
 ËÃ×ÍµÒÁ¡®ËÁÒÂ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§Å‹ÒÊØ´ áÅÐ

2 »¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ่´ŒÇÂ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹ ãËŒà»š¹ä»µÒÁà·¤¹Ô¤¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
 áÅÐÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾·Õ่¹ÓÁÒ»ÃÑºãªŒä´Œ

1 »¯ÔºÑµÔµÒÁ¢ŒÍºÑ§¤Ñº·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ 
2 »¯ÔºÑµÔµ¹ã¹ÅÑ¡É³Ð·Õ่ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
 ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ่à¾×่Í»ÃÐâÂª¹�ÊÒ¸ÒÃ³Ð
 ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñ้§ÁÇÅ·Ñ้§·Ò§ÇÔªÒªÕ¾áÅÐ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
3 ËÅÕ¡àÅÕ่Â§¡ÒÃ¡ÃÐ·Óã´æ ·Õ่¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ÃÙŒËÃ×Í
 ÍÒ¨¡®ËÁÒÂáÅÐÃÙŒÇ‹ÒÍÒ¨·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊ×่ÍÁàÊÕÂà¡ÕÂÃµÔÈÑ¡´Ô์
 áË‹§ÇÔªÒªÕ¾

ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ  ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒ·Õ่¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ่ãËŒ (ÍÑ¹ä´Œá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¼ÙŒà»š¹ËØŒ¹Ê‹Ç¹

ºØ¤¤Å ¹ÔµÔºØ¤¤Å ËÃ×ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹)
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หลักการพื้นฐานตามขอบังคับนี้

ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨

(¡) ¤ÇÒÁ«×่ÍÊÑµÂ�ÊØ¨ÃÔµ
(¢) ¤ÇÒÁà·Õ่Â§¸ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
 • à¹Œ¹¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
(¤) ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹
 áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÁÒµÃ°Ò¹ã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹
(§) ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº
(¨) ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
(©) ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ

(¡) ¤ÇÒÁ«×่ÍÊÑµÂ�ÊØ¨ÃÔµ
(¢) ¤ÇÒÁà·Õ่Â§¸ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
 • ¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
(¤) ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹
 áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÁÒµÃ°Ò¹ã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹
(§) ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº
(¨) ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
(©) ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ

µŒÍ§äÁ‹
ÃÍÁªÍÁ

à¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§
ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤�¡Ã

áÅÐãËŒ¤Óá¹Ð¹Ó
á¡‹½†ÒÂºÃÔËÒÃ
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หมวด 3

การนำหลักการพื้นฐาน

ไปปฏิบัติ

15



หมวดที่ 3 การนำหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ

¢ŒÍ 10 ¡ÃÍºá¹Ç¤Ố

¢ŒÍ 11 ÍØ»ÊÃÃ¤

¢ŒÍ 12 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
¹ÑÂÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÍØ»ÊÃÃ¤

¢ŒÍ 13 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¡Ã³Õ¾º¡ÒÃ½†Ò½„¹
à§×Í่¹ä¢ã´ æ ¢Í§
¢ŒÍºÑ§¤Ñº¹Õ้

¢ŒÍ 14 ÁÒµÃ¡ÒÃ
»‡Í§¡Ñ¹

¢ŒÍ 16 ¢ŒÍÂØµÔà¡ÕÂ่Ç¡Ñº
¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§
·Ò§¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ¢ŒÍ 17 ¡ÒÃµÔ´µ‹Í

Ê×่ÍÊÒÃ¡Ñº¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·Õ่
¡Ó¡Ñº´ÙáÅ (TCWG)

¢ŒÍ 15 ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§
·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�

à»š¹¡ÒÃ¡ÓË¹´á¹Ç·Ò§ «Ö§่¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
µŒÍ§» Ô̄ºÑµÔãËŒà»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¾×¹้°Ò¹

¡. ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õã่ËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð
¢. ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ Ø̧Ã¡Ô̈

หมวดที่ 3 การนำหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ

¢ŒÍ 10 ¡ÃÍºá¹Ç¤Ố

¢ŒÍ 11 ÍØ»ÊÃÃ¤

¢ŒÍ 12 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
¹ÑÂÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÍØ»ÊÃÃ¤

¢ŒÍ 13 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¡Ã³Õ¾º¡ÒÃ½†Ò½„¹
à§×Í่¹ä¢ã´ æ ¢Í§
¢ŒÍºÑ§¤Ñº¹Õ้

¢ŒÍ 14 ÁÒµÃ¡ÒÃ
»‡Í§¡Ñ¹

¢ŒÍ 16 ¢ŒÍÂØµÔà¡ÕÂ่Ç¡Ñº
¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§
·Ò§¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ¢ŒÍ 17 ¡ÒÃµÔ´µ‹Í

Ê×่ÍÊÒÃ¡Ñº¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·Õ่
¡Ó¡Ñº´ÙáÅ (TCWG)

¢ŒÍ 15 ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§
·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�

à»š¹¡ÒÃ¡ÓË¹´á¹Ç·Ò§ «Ö§่¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
µŒÍ§» Ô̄ºÑµÔãËŒà»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¾×¹้°Ò¹

¡. ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õã่ËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð
¢. ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ Ø̧Ã¡Ô̈
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ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×¹้°Ò¹

ÍØ»ÊÃÃ¤

ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹

6
ËÅÑ¡¡ÒÃ

5
»ÃÐàÀ·

2
»ÃÐàÀ·

ข้อ 10 กรอบแนวคิด

• เหตุ้การณ์แวิด้ล้้อมต่้าง	 ๆ	 ที่ี�ผู้้้ประกอบั 
	 วิิชาชีพบััญชีปฏิิบััต้ิงานอย้่	 อาจที่ำให้เกิด้ 
	 อุปสรรคัในการปฏิิบััต้ิต้ามหล้ักการพ่�นฐาน	
• ข้้ อบัั งคัั บันี� จ้ ง ได้้ ก ำหนด้กรอบัแนวิคัิ ด้ 
	 ให้ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี	 เม่�อต้้องพบักับั 
	 เหต้กุารณ์แวิด้ล้้อมที่ี�ที่ำให้ไม่สามารถูปฏิบิัตั้งิาน 
	 ได้้ต้ามหล้ักการพ่�นฐาน	(อุปสรรคั)	จะได้้ระบัุ
	 ประเมิน	 แล้ะจัด้การอุปสรรคัด้้วิยการใช ้
	 มาต้รการปอ้งกนั	เพ่�อใหก้ารปฏิบิัตั้งิานเปน็ไป
	 ต้ามหล้ักการพ่�นฐาน	
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วิธีคิด (mindset) ในการนำกรอบแนวคิดมาใช

ã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¡ÃÍºá¹Ç¤Ố  ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕµŒÍ§

¢ŒÍ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ×¹่àÁ×Í่¹Ó¡ÃÍºá¹Ç¤Ố ÁÒãªŒ

1 Í¤µÔ

2 ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤�¡Ã

3 ÇÑ²¹¸ÃÃÁÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

4 ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ

5 ¡ÒÃÊÑ§à¡µØáÅÐÊ§ÊÑÂàÂÕÂ่§¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾

ÁṎ Ôµª‹Ò§Ê§ÊÑÂ ãªŒ́ ØÅÂ¾Ô¹Ô̈ ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
ãªŒ¡ÒÃ·´ÊÍº»ÃÐË¹Ö§่

ºØ¤¤Å·ÕÊ่ÒÁ«Ö§่ÁÕ
¤ÇÒÁÃÍºÃÙŒáÅÐ
ä Œ́ãªŒÇÔ̈ ÒÃÞÒ³
àÂÕÂ่§ÇÔÞ�Ùª¹
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ในก�รปฏิิบัติิติ�มกรอบแนวคิด ผู้้้ประกอบวิช�ชีพื้บัญชีติ้อง

จิิติช่�งสงสัย	 เป็นสภาวิะก่อนทีี่�จะได้้มาซ้ี่�งคัวิามเข้้าใจเกี�ยวิกับัข้้อเที่็จจริงแล้ะเหตุ้การณ์
แวิด้ล้้อมที่ี�ร้อ้ย้แ่ล้้วิ	ซี่้�งต้้องมก่ีอนการนำกรอบัแนวิคัดิ้ที่ี�ถูก้ต้้องไปใช้	การมจีติ้ช่างสงสยัเกี�ยวิข้้องกบัั

ก.	การพิจิารณา	แหล่ง่ที่่�มา	ความเก่�ยวข้อ้ง	แล่ะความเพิย่งพิอข้องข้อ้มูล่ที่่�ได้ม้า	โด้ยคำนึ้งถึงึ	
	 ล่ักษณะข้อบเข้ตแล่ะผล่ล่ัพิธ์์ข้องกิจกรรมที่างวิชาช่พิที่่�ด้ำเน้ิน้การอยู่	แล่ะ
	 -	ข้้อม้ล้ใหม่เกิด้ข้้�นหร่อมีการเปล้ี�ยนแปล้งในข้้อเที่็จจริงแล้ะเหตุ้การณ์แวิด้ล้้อม
	 -	ข้อ้มล้้หรอ่แหล่้งทีี่�มาข้องข้อ้มล้้นั�นอาจได้รั้บัอิที่ธิ์พล้จากอคัติ้หรอ่จากผู้ล้ประโยชน์สว่ินต้น
	 -	มีเหตุ้ผู้ล้ที่ี�ต้้องกังวิล้วิ่าข้้อม้ล้ที่ี�อาจจะเกี�ยวิข้้อง	อาจหายไปจากข้้อเที่็จจริงแล้ะเหตุ้การณ ์
	 	 แวิด้ล้้อมที่ี�ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีได้้ร้้
	 -	มีคัวิามไม่สอด้คัล้้องกันระหว่ิางข้้อเท็ี่จจริงแล้ะเหตุ้การณ์แวิด้ล้้อมทีี่�เป็นที่ี�รับัร้้กับั 
	 	 คัวิามคัาด้หวิังข้องผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี
	 -	ข้้อม้ล้ให้เกณฑ์์ที่ี�สมเหตุ้สมผู้ล้ในการบัรรลุ้ข้้อสรุป
	 -	อาจมีข้้อสรุปที่ี�สมเหตุ้สมผู้ล้อ่�น	ซี่้�งอาจบัรรลุ้ได้้จากข้้อม้ล้ที่ี�ได้้รับั

ข้.	การเปิิด้ใจแล่ะการเตร่ยมพิร้อมต่อความต้องการที่่�จะที่ำการสืืบสืวน้หรือที่ำการอื�น้ต่อไปิ

(ก)	มจีติ้ชา่งสงสยั	(Have	an	inquiring	mind)	(ซี่้�งนำไปส้ ่
	 “การสังเกต้แล้ะสงสัยเยี�ยงผู้้้ประกอบัวิิชาชีพ”)
(ข้)	 ใช้ดุ้ล้ยพินิจที่างวิิชาชีพ	 (Exercise	professional	 
	 judgment)	แล้ะ
(คั)	 ใช้การที่ด้สอบัประหน้�งบุัคัคัล้ที่ี�สามซี่้�งมีคัวิามรอบัร้ ้
	 แล้ะได้้ใช้วิิจารณญาณเยี�ยงวิิญญู้ชน
	 (Use	the	reasonable	and	informed	third	party	 
	 test	:	RITP	test)

19



ก�รใช้ดุลัยพื้ินิจิท�งวิช�ชีพื้	 เกี�ยวิข้้องกับั
การใช้การฝึึกอบัรม	คัวิามร้้	คัวิามชำนาญ	แล้ะ
ประสบัการณ์ที่างวิิชาชีพที่ี�เกี�ยวิข้้อง	ซี่้�งสอด้คัล้้อง
กับัข้้อเที่็จจริงแล้ะเหตุ้การณ์แวิด้ล้้อมโด้ยคัำน้งถู้ง 
ล้ักษณะแล้ะข้อบัเข้ต้ข้องกิจกรรมที่างวิิชาชีพ
เฉพาะเร่�องนั�น	แล้ะผู้ล้ประโยชน์กับัคัวิามสัมพันธ์์ 
ที่ี�เกี�ยวิข้้อง	 เพ่�อการต้ัด้สินใจทีี่�มีข้้อม้ล้คัรบัถู้วิน	
เกี�ยวิกบััแนวิที่างการกระที่ำที่ี�มอีย้	่แล้ะเพ่�อกำหนด้
วิ่าการต้ัด้สินใจด้ังกล้่าวิ	 เหมาะสมในเหตุ้การณ์
แวิด้ล้้อมนั�นหร่อไม่	 ในการต้ัด้สินใจนี�	ผู้้้ประกอบั
วิิชาชีพบััญชีอาจพิจารณาเร่�องต้่างๆ	ด้ังกล้่าวิวิ่า

 - ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีมีคัวิามชำนาญแล้ะ 
	 	 ประสบัการณ์เพียงพอที่ี�จะบัรรลุ้ข้้อสรุป
	 -	มีคัวิามจำเป็นต้้องปร้กษากับับัุคัคัล้อ่�นที่ี�ม ี
	 	 คัวิามชำนาญหร่อมีประสบัการณ์ที่ี�เกี�ยวิข้้อง
	 -	ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีมีการต้ั�งข้้อสรุปไวิ ้
	 	 ล้่วิงหน้า	หร่อมีอคัต้ิ	อันอาจส่งผู้ล้กระที่บัต้่อ 
	 	 การใช้ดุ้ล้ยพินิจที่างวิิชาชีพ

ก�รทดสอบประหน่�งบุคคลัที�ส�มซึ่่�งมีคว�มรอบร้้แลัะได้ใช้วิจิ�รณญ�ณ

เยี�ยงวิญญู้ชนเป็นการทีี่�ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีใช้พิจารณาว่ิา	 บุัคัคัล้ทีี่�สามจะได้้ข้้อสรุป 
เช่นเด้ียวิกันหร่อไม่	การพิจารณาเช่นวิ่านั�นมาจากมุมมองข้องบุัคัคัล้ทีี่�สามซี่้�งมีคัวิามรอบัร้้แล้ะ
ได้้ใช้วิิจารณญาณเยี�ยงวิิญญู้ชน	ผู้้้ได้้ให้น�ำหนักกับัข้้อเที่็จจริงแล้ะเหตุ้การณ์แวิด้ล้้อมที่ี�เกี�ยวิข้้อง
ที่ั�งหมด้ที่ี�ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีร้้	หร่อ	สามารถูคัาด้ได้้อย่างสมเหตุ้สมผู้ล้วิ่าคัวิรร้้ในข้ณะที่ี�ได้้
ข้้อสรุปนั�น	 บุัคัคัล้ที่ี�สามซ้ี่�งมีคัวิามรอบัร้้แล้ะได้้ใช้วิิจารณญาณเยี�ยงวิิญญู้ชนไม่จำเป็นต้้องเป็น 
ผู้้ป้ระกอบัวิชิาชพีบัญัช	ีแต้ค่ัวิรมคีัวิามร้ค้ัวิามสามารถูแล้ะประสบัการณท์ี่ี�เกี�ยวิข้อ้งเพ่�อที่ี�จะเข้า้ใจ
แล้ะประเมินคัวิามเหมาะสมข้องข้้อสรุปข้องผู้้้ประกอบัวิิชาชีพ	ในล้ักษณะที่ี�เป็นกล้าง
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ขอควรพิจารณาอ�นเม�อนำกรอบแนวคิดมาใช

¡ÒÃÁÕÍ¤µÔ äÁ‹Ç‹Ò¨ÐÃÙŒµÑÇËÃ×ÍäÁ‹ ¡ÃÐ·ºµ‹Í¡ÒÃãªŒ
´ØÅÂ¾Ô¹Ô¨·Ò§ÇÔªÒªÕ¾ àÁ×่ÍÃÐºØ »ÃÐàÁÔ¹
áÅÐ¨Ñ´¡ÒÃÍØ»ÊÃÃ¤µ‹Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹

µÑÇÍÂ‹Ò§¢Í§Í¤µÔ·ÕÍ่Ò¨à»š¹ä»ä Œ́·Õµ่ŒÍ§µÃÐË¹Ñ¡ àÁ×Í่ãªŒ́ ØÅÂ¾Ô¹Ô̈ ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾ ÃÇÁ¶Ö§

การมีอคติจากการยึดติด (Anchoring bias) ซึ่งเปนแนวโนมที่จะปกใจเชื่อในขอมูลแรกที่ไดรับ
เปนหลัก เพื่อตอตานขอมูลที่รับมาภายหลังใหไดรับการประเมินอยางไมเพียงพอ 

การมีอคติตอระบบอัตโนมัติ (Automation bias) ซึ่งเปนแนวโนมที่จะใหความสำคัญกับผลลัพธ
ที่ประมวลไดจากระบบอัตโนมัติ แมวาเมื่อมีการใหเหตุผลโดยมนุษยหรือขอมูลที่ขัดแยงกัน
ทำใหเกิดคำถามวาผลลัพธดังกลาวเชื่อถือได หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงคนั้นหรือไม

การมีอคติเนื่องจากความมี (Availability bias) ซึ่งเปนแนวโนมที่จะใหน้ำหนักกับเหตุการณ
หรือประสบการณที่นึกไดในทันที หรือมีอยูแลว มากกวาสิ่งที่ยังไมมี 

การมีอคติเนื่องจากมีคำยืนยัน (Confirmation bias) ซึ่งเปนแนวโนมที่จะใหน้ำหนักกับขอมูล
ที่สอดคลองกับความเชื่อที่มีอยูมากกวาขอมูลที่ขัดแยงหรือกอใหเกิดความสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อนั้น

ความคิดกลุม (Groupthink) ซึ่งเปนแนวโนมที่จะใหกลุมบุคคล ลดทอนความคิดสรางสรรคและ
ความรับผิดชอบสวนบุคคลและเปนผลใหนำมาสูการตัดสินใจที่ปราศจากการใหเหตุผลเชิงวิพากษ
หรือการพิจารณาทางเลือกอื่น

อคติเพราะมีความมั่นใจสูงเกิน (Overconfidence bias) ซึ่งเปนแนวโนมที่จะประเมินความสามารถ
ของตนที่มากเกินไปในการประเมินความเสี่ยงอยางแมนยำ หรือในการใชดุลยพินิจ
หรือการตัดสินใจตาง ๆ

อคติจากการใชตัวแทน (Representation bias) ซึ่งเปนแนวโนมที่จะอางอิงความเขาใจในรูปแบบ
ของประสบการณ เหตุการณ หรือความเชื่อที่อนุมานวาเปนตัวแทน

การเลือกรับรู (Selective perception) ซึ่งเปนแนวโนมสำหรับความคาดหวังของบุคคล
ที่จะมีอิทธิพลตอการที่บุคคลนั้น จะมีมุมมองตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
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การกระที่ำที่ี�อาจล้ด้ผู้ล้กระที่บัข้องการมีอคัต้ิ	รวิมถู้ง

 • การหาคัำแนะนำจากผู้้้เชี�ยวิชาญเพ่�อที่ี�จะได้้รับัข้้อมล้้เพิ�มข้้�น
 • การปรก้ษากบััผู้้อ้่�น	เพ่�อใหม้ั�นใจได้ม้กีารโต้แ้ยง้ที่ี�เหมาะสม	 
	 	 ซี่้�งเป็นส่วินหน้�งข้องกระบัวินการประเมินผู้ล้
 • การรับัการฝึึกอบัรมเกี�ยวิกับั	การระบุัการมีอคัติ้	 ซ้ี่�งเป็น 
	 	 ส่วินหน้�งข้องพัฒนาการที่างวิิชาชีพ

วัฒนธรรมองค์กร

	 ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีจะเพิ�มประสิที่ธ์ิผู้ล้ในการนำกรอบัแนวิคัิด้ไปใช้	ผู้่านวิัฒนธ์รรม
ภายในองคั์กรข้องผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

(ก)	ผู้้น้ำแล้ะผู้้ท้ี่ี�มบีัที่บัาที่ในการบัรหิาร	สง่เสริมคัวิามสำคัญัข้องคัณุคัา่ 
	 ที่างจรยิธ์รรมข้ององค์ักร	แล้ะยงัต้้องให้ต้นแล้ะผู้้อ้่�นในปกคัรองข้องต้น 
	 รบััผู้ดิ้ชอบัต้อ่การแสด้งออกซี่้�งคัณุคัา่ที่างจรยิธ์รรมข้ององคัก์รด้ว้ิย

(ข้)	จัด้ให้มีโปรแกรมการศ้กษาแล้ะฝึึกอบัรมที่ี�เหมาะสม	กระบัวินการ 
	 จัด้การ	แล้ะการประเมินผู้ล้การปฏิิบััต้ิงานแล้ะเกณฑ์์การให้รางวิัล้	 
	 ที่ี�ส่งเสริมวิัฒนธ์รรมด้้านจริยธ์รรม

(คั)	จัด้ให้มีนโยบัายแล้ะกระบัวินการทีี่�มีประสิที่ธ์ิผู้ล้ในการสนับัสนุน 
	 แล้ะปกป้องผู้้้ทีี่�รายงานพฤติ้กรรมการกระที่ำผู้ิด้กฎหมายหร่อ 
	 ผู้ิด้จริยธ์รรมทีี่�เกิด้ข้้�นจริงหร่อทีี่�น่าสงสัย	 รวิมที่ั�งผู้้้ส่งสัญญาณ 
	 (whistle-blowers)	พฤต้ิกรรมเหล้่านั�น	แล้ะ

(ง)	องคั์กรย้ด้มั�นต้่อคัุณคั่าที่างจริยธ์รรมในการต้ิด้ต้่อกับับัุคัคัล้ที่ี�สาม	
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ข้อควรพื้ิจิ�รณ�สำ�หรับง�นสอบบัญชี ง�นสอบท�น

ง�นที�ให้คว�มเช่อมั�นอ่น แลัะง�นให้บริก�รที�เกี�ยวเน่อง

ก�รสังเกติแลัะสงสัยเยี�ยงผู้้้ประกอบวิช�ชีพื้

วััฒนธรรมสำำนักงาน

ความเป็็นอิิสระ

	 ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีทีี่�ให้บัริการสาธ์ารณะถู้กกำหนด้
โด้ยมาต้รฐานระหวิา่งประเที่ศเร่�องคัวิามเปน็อสิระ	ใหด้้ำรงคัวิามเปน็ 
อิสระ	 เม่�อปฏิิบััติ้งานสอบับััญชี	 งานสอบัที่าน	 แล้ะงานทีี่�ให้ 
คัวิามเช่�อมั�นอ่�น	คัวิามเป็นอิสระเช่�อมโยงกับัหล้ักการพ่�นฐานข้อง
จรรยาบัรรณ	เร่�อง	คัวิามเที่ี�ยงธ์รรมแล้ะคัวิามซี่่�อสัต้ย์สุจริต้

	 TSQM	1	ก�าหนด้ข้้อก�าหนด้แล้ะคั�าอธิ์บัายการน�าไปปฏิิบัตั้ิ	
เกี�ยวิกบััวัิฒนธ์รรมส�านกังานในบัรบิัที่คัวิามรบััผิู้ด้ชอบัข้องส�านักงาน
ในการออกแบับั	การน�าไปปฏิิบััต้ิ	แล้ะการด้�าเนินระบับัการบัริหาร
คัุณภาพงานสอบับััญชี	หร่องานสอบัที่านงบัการเงิน	หร่องานทีี่�ให้
คัวิามเช่�อมั�นอ่�น	หร่องานให้บัริการที่ี�เกี�ยวิเน่�อง

	 ในงานสอบับััญชี	 งานสอบัที่าน	แล้ะงานให้คัวิาม 
เช่�อมั�นอ่�น	รวิมถู้งงานอ่�นใด้ที่ี�กำหนด้โด้ย	 IAASB	ผู้้้ประกอบั
วิชิาชพีบัญัชทีี่ี�ใหบ้ัรกิารสาธ์ารณะถูก้กำหนด้ใหต้้อ้งใชก้ารสงัเกต้
แล้ะสงสัยเยี�ยงผู้้้ประกอบัวิิชาชีพเม่�อวิางแผู้นแล้ะปฏิิบััต้ิงาน 
สอบับััญชี	งานสอบัที่าน	แล้ะงานให้คัวิามเช่�อมั�นอ่�น
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ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¼Å»ÃÐâÂª¹�Ê‹Ç¹µ¹
(Self-Interest Threat)

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õà่¡Ố ¨Ò¡¡ÒÃÊÍº·Ò¹¼Å§Ò¹µ¹àÍ§
(Self-Review Threat)

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õà่¡Ố ¨Ò¡¡ÒÃà»š¹¼ÙŒãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
(Advocacy Threat)

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ¤ØŒ¹à¤Â
(Familiarity Threat)

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ¶Ù¡¢‹Á¢Ù‹
(Intimidation Threat)

ขอ 11 อุปสรรค

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õà่¡Ố ¨Ò¡¼Å»ÃÐâÂª¹�·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ËÃ×Í¼Å»ÃÐâÂª¹�Í×¹่
·ÕÁ่ÕÍÔ· Ô̧¾ÅÍÂ‹Ò§äÁ‹àËÁÒÐÊÁµ‹Í¡ÒÃãªŒ́ ØÅÂ¾Ô¹Ô̈  ËÃ×Í¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ¼่ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐàÁÔ¹ä Œ́ÍÂ‹Ò§
àËÁÒÐÊÁ à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¼Å¢Í§¡ÒÃãªŒ´ØÅÂ¾Ô¹Ô¨·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ¢Í§µ¹
ËÃ×Í¡Ô̈ ¡ÃÃÁ ËÃ×Í¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Õµ่¹ä Œ́¡ÃÐ·Ó ËÃ×Íâ´ÂºØ¤¤ÅÍ×¹่
ã¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ËÃ×ÍÍ§¤�¡Ã¼ÙŒÇ‹Ò Œ̈Ò§à ṌÂÇ¡Ñ¹ «Ö§่à»š¹¼ÙŒ·Õ¼่ÙŒ»ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕàª×่Í¶×Íã¹¡ÒÃ´ØÅÂ¾Ô¹Ô¨ à¾×่Íà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö่§¢Í§
¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ ËÃ×Í¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕà»š¹¼ÙŒãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
Ê¶Ò¹ÀÒ¾¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒËÃ×Í¼ÙŒÇ‹Ò Œ̈Ò§ÃÒÂã´ÃÒÂË¹Ö§่ ¨¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶
ÍÂÙ‹ã¹°Ò¹Ð·Õ่ÊÒÁÒÃ¶»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ä´Œ´ŒÇÂ¤ÇÒÁà·Õ่Â§¸ÃÃÁ

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õà่¡Ố ¨Ò¡¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ÍÑ¹ÂÒÇ¹Ò¹ ËÃ×Íã¡ÅŒªỐ ¡Ñº
ÅÙ¡¤ŒÒ ËÃ×Í¼ÙŒÇ‹Ò¨ŒÒ§¨¹·ÓãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕà¡Ô´
¤ÇÒÁàË็¹Í¡àË็¹ã¨¨¹à¡Ô¹ä»ã¹¼Å»ÃÐâÂª¹� ËÃ×Í§‹ÒÂµ‹Í
¡ÒÃÂÍÁÃÑºã¹¼Å§Ò¹¢Í§ºØ¤¤Å´Ñ§¡Å‹ÒÇ

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ¼่ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ¶Ù¡ÂÑºÂÑ§้¨Ò¡¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹
ÍÂ‹Ò§à·ÕÂ่§¸ÃÃÁ à¹×Í่§¨Ò¡áÃ§¡´ Ñ́¹ «Ö§่äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà¡Ố ¢Ö¹้¨ÃÔ§ ËÃ×Í
«Ö§่à¢ŒÒã¨ä»ä Œ́àª‹¹¹Ñ¹้ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃãªŒ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ·Ṏ่ ÐãªŒÍÔ· Ô̧¾Å
ÍÑ¹à¡Ô¹¤ÇÃµ‹Í¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
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ติัวอย่�งของเหติุก�รณ์แวดลั้อมที�ทำ�ให้เกิดอุปสรรค

ติ่อผู้้้ประกอบวิช�ชีพื้บัญชีในหน่วยง�นธุรกิจิ

อุปสรรคจิ�กผู้ลัประโยชน์ส่วนติน

อุปสรรคจิ�กก�รสอบท�นผู้ลัง�นของตินเอง

อุปสรรคจิ�กก�รเป็นผู้้้ให้ก�รสนับสนุน

• ผู้้ป้ระกอบัวิชิาชีพบัญัชีมสีว่ินได้เ้สียที่างการเงิน	หรอ่ได้รั้บัเงินก้้หรอ่ 
	 การคั�ำประกันจากองคั์กรผู้้้วิ่าจ้าง
• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีมีส่วินร่วิมในการจัด้ที่ำแผู้นค่ัาต้อบัแที่นที่ี� 
	 ที่ำให้เกิด้แรงจ้งใจจากองคั์กรผู้้้วิ่าจ้าง
• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีได้้รับัสิที่ธ์ิการใช้	ที่รัพย์สินข้องบัริษัที่ 
	 เพ่�อประโยชน์ส่วินต้น	(หมายเหตุ้	สิที่ธ์ิการใช้	=	access	ใช้ได้้ที่ั�ง	 
	 Tangible	แล้ะ	Intangible)
• ผู้้ป้ระกอบัวิชิาชพีบัญัชีได้ร้บััข้อ้เสนอเปน็ข้องข้วิญั	หรอ่การปฏิบิัตั้ ิ
	 เป็นพิเศษจากคั้่คั้าข้ององคั์กรผู้้้วิ่าจ้าง

• ผู้้ป้ระกอบัวิชิาชพีบัญัชเีปน็ผู้้ก้ำหนด้วิธิ์ปีฏิบิัตั้ทิี่างบัญัชีที่ี�เหมาะสม 
	 ในการรวิมธ์รุกจิ	หล้งัจากที่ำการศก้ษาคัวิามเปน็ไปได้เ้พ่�อสนบััสนนุ 
	 การต้ัด้สินใจซี่่�อ

• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีมีโอกาสต้กแต้่งข้้อม้ล้ในหนังส่อชี�ชวิน 
	 เพ่�อให้ได้้รับัประโยชน์จากการจัด้หาเงินทีุ่น
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อุปสรรคจิ�กก�รถู้กข่มข้่ 

อุปสรรคจิ�กคว�มคุ้นเคย

• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี	หร่อสมาชิกคัรอบัคัรัวิที่ี�ใกล้้ชิด้ที่ี�สุด้	หร่อ 
	 คัรอบัคัรัวิทีี่�ใกล้ชิ้ด้	ต้อ้งเผู้ชิญอุปสรรคัจากการถู้กปล้ด้หรอ่โยกย้าย	 
	 เน่�องจากข้้อข้ัด้แย้งเกี�ยวิกับั
		 -	 การใช้หล้ักการบััญชี
	 -	 วิิธ์ีการนำเสนอข้้อม้ล้ที่างการเงิน
	 บัุคัคัล้ทีี่�พยายามมีอิที่ธ์ิพล้ในกระบัวินการต้ัด้สินใจข้องผู้้้ประกอบั
วิิชาชีพบััญชี	 ตั้วิอย่าง	 เช่น	 ในเร่�องการต้กล้งที่ำสัญญา	 (ให้ชนะ 
การประม้ล้)	หร่อการใช้หล้ักการบััญชี

• ผู้้ป้ระกอบัวิชิาชพีบัญัชีเปน็ผู้้ร้บััผิู้ด้ชอบัในการรายงานที่างการเงนิ 
	 ข้ององค์ักรผู้้้วิ่าจ้าง	 เม่�อสมาชิกคัรอบัคัรัวิทีี่�ใกล้้ชิด้ทีี่�สุด้	หร่อ 
	 คัรอบัคัรัวิที่ี�ใกล้้ชิด้ได้้รับัการวิ่าจ้างจากองคั์กรนั�น	 เป็นผู้้้ต้ัด้สินใจ 
	 ซี่้�งมีผู้ล้กระที่บัต้่อรายงานที่างการเงินข้ององคั์กร
• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีมีคัวิามสัมพันธ์์อันยาวินานกับับัุคัคัล้ 
	 ผู้้้มีอิที่ธ์ิพล้ต้่อการต้ัด้สินใจที่างธ์ุรกิจ
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ติัวอย่�งของเหติุก�รณ์แวดลั้อมที�ทำ�ให้เกิดอุปสรรค

ติ่อผู้้้ประกอบวิช�ชีพื้บัญชีที�ให้บริก�รส�ธ�รณะ

อุปสรรคจิ�กผู้ลัประโยชน์ส่วนติน

อุปสรรคจิ�กก�รสอบท�นผู้ลัง�นตินเอง

อุปสรรคจิ�กก�รเป็นผู้้้ให้ก�รสนับสนุน

• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีมีส่วินได้้เสียที่างการเงินโด้ยต้รงกับัล้้กคั้า
• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีต้กล้งคั่าธ์รรมเนียมที่ี�ต้�ำเพ่�อให้ได้้มา 
	 ซี่้�งงานใหม่	แล้ะคั่าธ์รรมเนียมนั�นต้�ำไปจนอาจเป็นการยากที่ี�จะให้ 
	 บัริการที่างวิิชาชีพให้สอด้คัล้้องกับัมาต้รฐานการปฏิิบััต้ิงานแล้ะ 
	 มาต้รฐานที่างวิิชาชีพที่ี�บัังคัับัใช้ด้้วิยราคัานั�น
• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีมีคัวิามสัมพันธ์์ที่างธ์ุรกิจที่ี�ใกล้้ชิด้กับัล้้กคั้า
• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีสามารถูเข้้าถู้งข้้อม้ล้ทีี่�เป็นคัวิามลั้บั 
	 ที่ี�อาจถู้กนำมาใช้เพ่�อประโยชน์ส่วินบัุคัคัล้
• ผู้้ป้ระกอบัวิชิาชพีบัญัชทีี่ี�พบัข้้อผิู้ด้พล้าด้ที่ี�มนียัสำคััญเม่�อประเมนิผู้ล้ 
	 ข้องบัริการที่างวิิชาชีพก่อนหน้า	ที่ี�ปฏิิบััติ้งานโด้ยสมาชิกข้อง 
	 สำนักงานข้องผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีออกรายงานทีี่�ให้คัวิามเช่�อมั�นต้่อคัวิามมี 
	 ประสิที่ธ์ิผู้ล้ข้องการปฏิิบััต้ิงานระบับัที่างการเงิน	หล้ังจากที่ี�ต้น 
	 ได้้นำระบับันั�นมาใช้งาน
• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีจัด้เต้รียมข้้อม้ล้ต้้นฉบัับัที่ี�ใช้ในการบัันที่้ก 
	 รายการ	 ซี่้�งรายการนั�นเป็นเร่�องที่ี�เป็นเน่�อหาสาระข้องงาน 
	 ให้คัวิามเช่�อมั�น

• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีให้การสนับัสนุนส่วินได้้เสีย	 หร่อหุ้น 
	 ข้องล้้กคั้า
• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีปฏิิบััติ้งานในลั้กษณะทีี่�เป็นผู้้้สนับัสนุน 
	 ในฐานะต้ัวิแที่นข้องล้้กคั้า	 ในการด้ำเนินคัด้ี	หร่อข้้อพิพาที่กับั 
	 บัุคัคัล้ที่ี�สาม
• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีโน้มน้าวิ	 (obby)	 เพ่�อให้ล้้กคั้าได้้รับั 
	 ผู้ล้ประโยชน์ที่างกฎหมายในนามข้องล้้กคั้า
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อุปสรรคจิ�กคว�มคุ้นเคย

อุปสรรคจิ�กก�รถู้กข่มข้่

• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีมีสมาชิกในคัรอบัคัรัวิทีี่�ใกล้้ชิด้หร่อสมาชิก 
	 ในคัรอบัคัรัวิที่ี�ใกล้้ชิด้ที่ี�สุด้เป็นกรรมการ	หร่อเจ้าหน้าที่ี�บัริหาร 
	 ข้องล้้กคั้า
• กรรมการหรอ่เจา้หนา้ที่ี�บัรหิารข้องล้ก้คัา้	หรอ่พนกังานในต้ำแหนง่ 
	 ทีี่�ใช้อิที่ธ์ิพล้อย่างมีนัยสำคััญต่้อเร่�องทีี่�เป็นเน่�อหาสาระข้องงาน 
	 เพิ�งได้้รับัแต้่งต้ั�งให้เป็นหุ้นส่วินข้องงานนั�น
• สมาชิกกลุ้่มผู้้้ปฏิิบััต้ิงานสอบับััญชีมีคัวิามสัมพันธ์์อันยาวินานกับั 
	 ล้้กคั้างานสอบับััญชี

• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีถู้กข้่มข้้่วิ่าจะยกเล้ิกงานจากล้้กคั้า	หร่อ 
	 สำนักงาน	เน่�องจากคัวิามเห็นที่ี�ไม่ต้รงกันในเร่�องที่างวิิชาชีพ
• ผู้้ป้ระกอบัวิชิาชีพบัญัชรี้ส้ก้กด้ดั้นใหเ้หน็ด้ว้ิยกบััด้ลุ้ยพนิจิข้องล้ก้ค้ัา	 
	 เน่�องจากล้้กคั้ามีคัวิามชำนาญในเร่�องที่ี�เป็นปัญหานั�นมากกวิ่าต้น
• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีได้้รับัแจ้งวิ่าจะไม่ได้้รับัการเล้่�อนต้ำแหน่ง 
	 ต้ามแผู้น	จนกวิ่าผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีจะเห็นด้้วิยกับัการปฏิิบััต้ิ 
	 ด้้านบััญชีที่ี�ไม่เหมาะสม	ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีได้้รับัข้องข้วัิญ 
	 ทีี่�มีนัยสำคััญจากล้้กค้ัา	แล้ะถู้กข้่มข้้่วิ่าการรับัข้องข้วัิญนี�จะถู้ก 
	 เปิด้เผู้ยต้่อสาธ์ารณะ
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ขอ 12 การประเมินนัยสำคัญของอุปสรรค

µŒÍ§ãªŒ´ØÅÂ¾Ô¹Ô¨ã¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ãªŒÇÔ¸Õ·Õ่´Õ·Õ่ÊØ´à¾×่Í¨Ñ´¡ÒÃ¡Ñº
ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº·Õ่äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÂÍÁÃÑºä´Œâ´ÂãªŒÁÒµÃ¡ÒÃ
»‡Í§¡Ñ¹ à¾×่Í¢¨Ñ´ ËÃ×ÍÅ´ÍØ»ÊÃÃ¤ãËŒÍÂÙ‹ ã¹ÃÐ´Ñº·Õ่ÂÍÁÃÑºä´Œ
ËÃ×ÍÂØµÔ ËÃ×Í»¯ÔàÊ¸¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

µŒÍ§¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ‹Ò ºØ¤¤Å·Õ่ÊÒÁ«Ö่§ÁÕ¤ÇÒÁÃÍºÃÙŒáÅÐä´ŒãªŒ
ÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³àÂÕ่Â§ÇÔÞ�Ùª¹ ÍÒ¨ÊÃØ»â´Âä´ŒãËŒ¹้ÓË¹Ñ¡¡Ñº
¢ŒÍà·็¨¨ÃÔ§à©¾ÒÐáÅÐàËµØ¡ÒÃ³�áÇ´ÅŒÍÁ·Ñ้§ËÁ´·Õ่ÁÕãËŒ¡Ñº
¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹¢³Ð¹Ñ้¹Ç‹Ò ÍØ»ÊÃÃ¤´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨Ð¶Ù¡
¢¨Ñ´ ËÃ×ÍÅ´ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº·Õ่ÂÍÁÃÑºä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ â´ÂäÁ‹·ÓãËŒ
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹¶Ù¡ÃÍÁªÍÁ

ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº·Õ่¨ÐµŒÍ§Ê‹§àÊÃÔÁà»‡ÒËÁÒÂ·Õ่ªÍº¸ÃÃÁ¢Í§
Í§¤�¡Ã¼ÙŒÇ‹Ò¨ŒÒ§ «Ö่§¨ÃÃÂÒºÃÃ³¹Õ้ÁÔä´Œ¢Ñ´¢ÇÒ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ
Ë¹ŒÒ·Õ่¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº´Ñ§¡Å‹ÒÇãËŒºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂáµ‹¡Å‹ÒÇ¶Ö§
¡Ã³Õ·Õ่¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃÃÍÁªÍÁ

µŒÍ§»ÃÐàÁÔ¹¹ÑÂÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÍØ»ÊÃÃ¤áÅÐµŒÍ§ãªŒ´ØÅÂ¾Ô¹Ô¨ã¹
¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨¨Ñ´¡ÒÃÍÂ‹Ò§´Õ·Õ่ÊØ´¡ÑºÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº·Õ่
äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÂÍÁÃÑºä´Œâ´ÂãªŒÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ (à¾×่Í¢¨Ñ´ ËÃ×Í
Å´ÍØ»ÊÃÃ¤ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº·Õ่ÂÍÁÃÑºä´Œ) ËÃ×ÍµŒÍ§ÅÒÍÍ¡¨Ò¡
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ ËÒ¡ä´ŒÁÕ¡ÒÃÃÍÁªÍÁ áÅÐä´ŒãªŒÁÒµÃ¡ÒÃ
»‡Í§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§´Õ·Õ่ÊØ´áÅŒÇ áÅÐáµ‹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶Å´ÍØ»ÊÃÃ¤ãËŒÍÂÙ‹
ã¹ÃÐ´Ñº·Õ่ÂÍÁÃÑºä´Œ

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨
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ขอ 14 มาตรการปองกัน

¡) ¡ÓË¹´â´ÂÍ§¤�¡ÃÇÔªÒªÕ¾
¡®ËÁÒÂ ËÃ×Í¢ŒÍºÑ§¤Ñº·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

¢) ¨Ñ´ãËŒÁÕ¢Ö้¹ã¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

àª‹¹ ºª.º.; ¡ÓË¹´¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒ·ÓºÑÞªÕ/
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ; ªÑ่ÇâÁ§ CPD áÅÐÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾

àª‹¹ ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂáÅÐ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ µÅÍ´¨¹¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ

µÒÁ¹Ñ้¹à»š¹»ÃÐ¨Ó·Ø¡»‚

ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¤×Í¡ÒÃ¡ÃÐ·ÓÍÂ‹Ò§ã´ÍÂ‹Ò§Ë¹Ö่§ËÃ×ÍËÅÒÂÍÂ‹Ò§»ÃÐ¡Íº¡Ñ¹
·Õ่¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ¡ÃÐ·ÓÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å à¾×่ÍÅ´ÍØ»ÊÃÃ¤µ‹Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ

µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹ ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº·Õ่ÂÍÁÃÑºä´Œ

ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹·Õ่ãªŒ¡Ñº·Ñ้§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
(Firm-wide) áÅÐ

ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹·Õ่ãªŒ¡Ñºáµ‹ÅÐ§Ò¹
â´Âà©¾ÒÐà¨ÒÐ¨§
(Engagement-specific)

• ผู้้้นำข้องสำนักงานที่ี�เน้นคัวิามสำคััญข้องการปฏิิบััต้ิต้ามหล้ักการพ่�นฐาน
• ผู้้้นำข้องสำนักงานที่ี�กำหนด้คัวิามคัาด้หวิังว่ิา	สมาชิกข้องกลุ้่มผู้้้ปฏิิบััต้ิงานให้คัวิามเช่�อมั�นจะปฏิิบััต้ิ 
	 เพ่�อประโยชน์สาธ์ารณะ
• นโยบัายแล้ะวิิธ์ีปฏิิบััต้ิที่ี�ใช้	แล้ะ	ต้ิด้ต้าม	เร่�องการคัวิบัคัุมคัุณภาพข้องงานที่ี�ให้บัริการ
• นโยบัายที่ี�เป็นล้ายล้ักษณ์อักษรเกี�ยวิกับัคัวิามจำเป็นในการระบัุอุปสรรคัในการปฏิิบััต้ิต้าม 
	 หลั้กการพ่�นฐานการประเมินนัยสำคััญข้องอุปสรรคัเหล่้านั�น	แล้ะการใช้มาต้รการป้องกันเพ่�อข้จัด้ 
	 หร่อล้ด้อุปสรรคัให้อย้่ ในระดั้บัที่ี�ยอมรับัได้้ 	 หร่อเม่�อไม่มีมาต้รการป้องกันที่ี� เหมาะสม 
	 หรอ่เม่�อไมส่ามารถูจะนำมาใชไ้ด้	้ผู้้ป้ระกอบัวิชิาชพีบัญัชตี้อ้งยตุ้หิรอ่ปฏิิเสธ์การใหบ้ัรกิารที่ี�เกี�ยวิข้อ้ง	
• นโยบัายแล้ะวิิธี์ปฏิิบััติ้ภายในสำนักงานทีี่�เป็นล้ายลั้กษณ์อักษรทีี่�กำหนด้ให้ต้้องปฏิิบััติ้ต้าม 
	 หล้ักการพ่�นฐาน
• นโยบัายแล้ะวิธีิ์ปฏิบิัตั้ทิี่ี�จะชว่ิยใหส้ามารถูระบุัผู้ล้ประโยชน์หรอ่คัวิามสัมพนัธ์ร์ะหว่ิางสำนักงานหรอ่ 
	 สมาชิกข้องกลุ้่มผู้้้ปฏิิบััต้ิงานกับัล้้กคั้า

ติัวอย่�งของม�ติรก�รป้องกันที�ใช้กับทั�งสำ�นักง�น
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• นโยบัายแล้ะวิิธี์ปฏิิบััต้ิในการต้ิด้ต้าม	แล้ะถู้าจำเป็น	คัวิรจัด้การ	การพ้�งพารายได้้รับัจากล้้กคั้า 
	 รายใด้รายหน้�ง	
• การใช้หุ้นส่วินแล้ะกลุ้่มผู้้้ปฏิิบััติ้งานทีี่�มีสายการรายงานแยกจากกันในการให้บัริการงานทีี่�ไม่ให้ 
	 คัวิามเช่�อมั�น	สำหรับัล้้กคั้างานให้คัวิามเช่�อมั�น	
• นโยบัายแล้ะวิิธ์ีปฏิิบััต้ิที่ี�ห้ามบัุคัคัล้อ่�นที่ี� ไม่ ใช่สมาชิกข้องกลุ่้มผู้้้ปฏิิบััต้ิงาน	 มามีอิที่ธ์ิพล้ 
	 อย่างไม่เหมาะสมต้่อผู้ล้ล้ัพธ์์ข้องงาน
• การส่�อสารที่ี�ที่ันเวิล้าเกี�ยวิกับันโยบัายแล้ะวิิธ์ีปฏิิบััต้ิข้องสำนักงาน	รวิมถู้งการเปลี้�ยนแปล้งใด้	ๆ 
	 ทีี่�เกิด้ข้้�นไปยังหุน้ส่วินแล้ะเจ้าหน้าทีี่�ที่ี�ปฏิบิัติั้งานวิชิาชีพที่ั�งหมด้ข้องสำนักงานต้ล้อด้จนการฝึกึอบัรม 
	 แล้ะการศ้กษาที่ี�เหมาะสมเกี�ยวิกับันโยบัายแล้ะวิิธ์ีปฏิิบััต้ิด้ังกล้่าวิ
• กำหนด้ให้ผู้้้บัริหารระดั้บัอาวุิโสรับัผิู้ด้ชอบัต่้อการกำกับัด้้แล้การปฏิิบััติ้หน้าทีี่�ต้ามระบับัการคัวิบัคุัม 
	 คัุณภาพข้องสำนักงานอย่างเพียงพอ
• ให้คัำแนะนำหุ้นส่วินแล้ะเจ้าหน้าทีี่�ทีี่�ปฏิิบััต้ิงานวิิชาชีพที่ี�ให้บัริการแก่ล้้กคั้างานให้คัวิามเช่�อมั�นแล้ะ 
	 กิจการที่ี�เกี�ยวิข้้องกันที่ี�ต้้องปฏิิบััต้ิต้ามข้้อกำหนด้เร่�องคัวิามเป็นอิสระ
• กล้ไกที่างด้้านวิินัยเพ่�อส่งเสริมการปฏิิบััต้ิต้ามต้ามนโยบัายแล้ะวิิธ์ีปฏิิบััต้ิ
• จัด้พิมพ์นโยบัายแล้ะวิิธ์ีปฏิิบััต้ิเพ่�อกระตุ้้นแล้ะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ี�ในการส่�อสารกับับุัคัล้ากรอาวิุโส 
	 ภายในสำนักงานในประเด็้นใด้ๆ	ที่ี�เกี�ยวิข้้องกับัการปฏิิบััติ้ต้ามหลั้กการพ่�นฐานทีี่�เกี�ยวิข้้องกับั 
	 เจ้าหน้าที่ี�ด้ังกล้่าวิ

• กำหนด้ใหม้ผีู้้ป้ระกอบัวิชิาชีพบัญัชผีู้้ไ้มเ่กี�ยวิข้อ้งกบัังานบัรกิารที่ี�ไมไ่ด้ใ้หค้ัวิามเช่�อมั�น	เป็นผู้้ส้อบัที่าน 
	 งานบัริการที่ี�ไม่ได้้ให้คัวิามเช่�อมั�น	หร่อให้คัำปร้กษาเที่่าที่ี�จำเป็น
• กำหนด้ให้มีผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีผู้้้ไม่เกี�ยวิข้้องกับังานบัริการที่ี�ให้คัวิามเช่�อมั�น	 เป็นผู้้้สอบัที่าน 
	 งานบัริการที่ี�ให้คัวิามเช่�อมั�น	หร่อให้คัำปร้กษาเที่่าที่ี�จำเป็น
• ปร้กษาบัุคัคัล้ที่ี�สามผู้้้มีคัวิามเป็นอิสระ	เช่น	คัณะกรรมการอิสระ	หน่วิยงานกำกับัด้้แล้ที่างวิิชาชีพ	 
	 หร่อ	ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีที่่านอ่�น	
• ปร้กษาหาร่อประเด้็นที่างจริยธ์รรมกับัผู้้้มีหน้าที่ี�กำกับัด้้แล้	(TCWG)	ข้องล้้กคั้า
• เปิด้เผู้ยข้้อม้ล้ให้กับัผู้้้มีหน้าทีี่�กำกับัด้้แล้	 (TCWG)	ข้องล้้กค้ัาถู้ง	 ลั้กษณะงานทีี่�ให้บัริการวิิชาชีพ 
	 แล้ะข้อบัเข้ต้การคัิด้คั่าบัริการ
• ให้สำนักงานอ่�นปฏิิบััต้ิงาน	หร่อให้ปฏิิบััต้ิงานบัางส่วินซี่�ำ	
• หมุนเวิียนบัุคัล้ากรอาวิุโสข้องกลุ้่มผู้้้ปฏิิบััต้ิงานให้คัวิามเช่�อมั�น

ติัวอย่�งของม�ติรก�รป้องกันที�ใช้แติ่ลัะง�นโดยเฉพื้�ะเจิ�ะจิง
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ภาพรวมโครงสรางขอบังคับ

ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹
(Ê‹Ç¹ 1)

àËµØ¡ÒÃ³�áÇ´ÅŒÍÁ
(Ê‹Ç¹ 2 3 áÅÐ 4)

·ÓãËŒà¡Ô´
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ÍÁ
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¤ÇÒÁ«×่ÍÊÑµÂ�ÊØ¨ÃÔµ

¤ÇÒÁà·Õ่Â§¸ÃÃÁáÅÐ
¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ

¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹ áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ
ÁÒµÃ°Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾

¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¼Å
»ÃÐâÂª¹�Ê‹Ç¹µ¹

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ
ÊÍº·Ò¹¼Å§Ò¹µ¹àÍ§

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ
à»š¹¼ÙŒãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡
¤ÇÒÁ¤ØŒ¹à¤Â

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡
¡ÒÃ¶Ù¡¢‹Á¢Ù‹

¡ÓË¹´â´ÂÍ§¤�¡Ã
ÇÔªÒªÕ¾ ¡®ËÁÒÂ ËÃ×Í
¢ŒÍºÑ§¤Ñº·Õà่¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

¨Ñ´ãËŒÁÕ¢Ö ้¹ã¹ÊÀÒ¾
áÇ´ÅŒÍÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·º
µ‹Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ
ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹

ภ�พื้รวมโครงสร้�งข้อบังคับ
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• ผู้้ป้ระกอบัวิชิาชพีบัญัชีอาจเผู้ชญิกบััคัวิามข้ดั้แยง้ที่างผู้ล้ประโยชน ์
	 ในข้ณะทีี่�ด้ำเนินกิจกรรมที่างวิชิาชีพ	ซี่้�งคัวิามขั้ด้แยง้ดั้งกล้า่วิที่ำให้ 
	 เกิด้อุปสรรคัต้่อ	 หล้ักการพ่�นฐานวิ่าด้้วิยคัวิามเที่ี�ยงธ์รรม 
	 แล้ะหล้ักการพ่�นฐานอ่�น	อุปสรรคัด้ังกล้่าวิอาจเกิด้ข้้�นได้้เม่�อ
	 -	 ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีด้ำเนินกิจกรรมที่างวิิชาชีพที่ี�มีเร่�อง 
	 	 เกี�ยวิข้้องกับับุัคัคัล้สองฝ่ึายหร่อมากกว่ิา	โด้ยผู้้้ที่ี�เกี�ยวิข้้องนั�น 
	 	 มีผู้ล้ประโยชน์ข้ัด้แย้งกันในเร่�องด้ังกล้่าวิ	
	 -	 ผู้ล้ประ โยชน์ ข้องผู้้้ ป ระกอบัวิิ ช าชีพบััญชี ใน เ ร่� อ ง ใด้ 
	 	 แล้ะผู้ล้ประโยชน์ข้องผู้้้ที่ี�เกี�ยวิข้้องกับักิจกรรมที่างวิิชาชีพ 
	 	 ทีี่�ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีด้ำเนินกิจกรรมให้ในเร่�องนั�น 
	 	 มีคัวิามข้ัด้แย้งกัน

• ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีอาจจำเป็นต้้องได้้ข้้อยุต้ิ	 เม่�อมีข้้อข้ัด้แย้ง 
	 ในการปฏิิบััต้ิต้ามหล้ักการพ่�นฐานข้องจรรยาบัรรณ	โด้ยต้้อง
	 -	 พิจารณาปัจจัยต้่าง	ๆ	ที่ี�เกี�ยวิข้้อง	
	 -	 กำหนด้ที่างเล้่อกปฏิิบััต้ิที่ี�เหมาะสม	แล้ะ
	 -	 ให้น�ำหนักผู้ล้กระที่บัข้องที่างเล้่อกแต้่ล้ะที่าง		

ห�กข้อขัดแย้งยังไม่ได้ข้อยุติิ อ�จิติ้องดำ�เนินก�รติ�มลัำ�ดับดังนี� 

1.	 ข้อคัำปร้กษาจากบุัคัคัล้อ่�นทีี่�เหมาะสมภายในสำนักงาน	หร่อองค์ักรผู้้้ว่ิาจ้าง	 เพ่�อให้ได้้รับั 
	 คัวิามช่วิยเหล้่อในการหาข้้อยุต้ิด้ังกล้่าวิ		
2.	 ข้อคัำปรก้ษาจากผู้้ม้หีนา้ทีี่�กำกับัด้แ้ล้ข้ององคัก์ร	เชน่	คัณะกรรมการบัริษทัี่	หรอ่	คัณะกรรมการ 
	 ต้รวิจสอบั	เม่�อเร่�องนั�นเป็นข้้อข้ัด้แย้งกับัองคั์กร	หร่อภายในองคั์กร
3.	 หากไม่สามารถูได้้ข้้อยุต้ิเกี�ยวิกับัคัวิามขั้ด้แย้งทีี่�เป็นสาระสำคััญ	 ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 
	 อาจพิจารณาข้อคัำปรก้ษาที่างวิิชาชพีจากองคัก์รที่างวิชิาชพีที่ี�เกี�ยวิข้อ้ง	หรอ่	ที่ี�ปรก้ษากฎหมาย	 
	 โด้ยไม่ล้ะเมิด้หล้ักการพ่�นฐานวิ่าด้้วิยการรักษาคัวิามล้ับั	
4.	หากผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีได้้ด้ำเนินการทุี่กที่างทีี่�เป็นไปได้้จนหมด้แล้้วิยังไม่ได้้ข้้อยุต้ิเกี�ยวิกับั 
	 คัวิามข้ัด้แย้งที่างจรรยาบัรรณ	 ถู้าเป็นไปได้้ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีคัวิรปฏิิเสธ์หร่อ 
	 ยุต้ิที่ี�จะเกี�ยวิข้้องกับัเร่�องที่ี�ก่อให้เกิด้คัวิามข้ัด้แย้งนั�น	

ข้อ 15 คว�มขัดแย้งท�งผู้ลัประโยชน์

ข้อ 16 ข้อยุติิเกี�ยวกับคว�มขัดแย้งท�งจิรรย�บรรณ
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• เม่�อต้ิด้ต้่อส่�อสารกับัผู้้้มีหน้าที่ี�กำกับัด้้แล้	(TCWG)	ต้ามข้้อบัังคัับันี� 
	 ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีหร่อสำนักงานต้้องต้ัด้สินใจว่ิาจะต้ิด้ต้่อ 
	 ส่� อสาร กับัผู้้้ ใด้ 	 ( เฉพาะคัณะกรรมการต้รวิจสอบั	 หร่อ 
	 คัณะกรรมการทัี่�งคัณะ)	 ในโคัรงสร้างการกำกับัด้้แล้ข้ององคั์กร 
	 จ้งเหมาะสม	โด้ยคัำน้งถู้งลั้กษณะแล้ะคัวิามสำคััญข้องเหตุ้การณ์ 
	 แวิด้ล้้อมเฉพาะข้องเร่�องนั�น	แล้ะเร่�องที่ี�ต้้องที่ำการส่�อสาร

ข้อ 17 ก�รติิดติ่อส่อส�รกับผู้้้มีหน้�ที�กำ�กับด้แลั

โครงสรางการบังคับใชกฎหมาย

¢ŒÍºÑ§¤ÑºÇ‹Ò´ŒÇÂ
¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
¾.È. 2561

»ÃÐ¡ÒÈÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
àÃ×่Í§ ¤Ù‹Á×Í»ÃÐÁÇÅ
¨ÃÃÂÒºÃÃ³Ï

¤Ù‹Á×Í
»ÃÐÁÇÅ¨ÃÃÂÒºÃÃ³

¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 
¾.È. 2564

ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªŒ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2565

โครงสรางคูประมวลมือจรรยาบรรณ

Ê‹Ç¹·Õ่ 1

Ê‹Ç¹·Õ่ 2

Ê‹Ç¹·Õ่ 3

Ê‹Ç¹·Õ่ 4

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ»ÃÐÁÇÅ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹áÅÐ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ 
(PAIB—Professional Accountant in Business)

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð 
(PAPP—Professional Accountants in Public Practice)

ÁÒµÃ°Ò¹àÃ×่Í§¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ

¡) §Ò¹ÊÍººÑÞªÕ áÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹ 
¢) §Ò¹ãËŒ¤ÇÒÁàª×่ÍÁÑ่¹¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ áÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹

โครงสรางคูประมวลมือจรรยาบรรณ

Ê‹Ç¹·Õ่ 1

Ê‹Ç¹·Õ่ 2

Ê‹Ç¹·Õ่ 3

Ê‹Ç¹·Õ่ 4

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ»ÃÐÁÇÅ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹áÅÐ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ 
(PAIB—Professional Accountant in Business)

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð 
(PAPP—Professional Accountants in Public Practice)

ÁÒµÃ°Ò¹àÃ×่Í§¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ

¡) §Ò¹ÊÍººÑÞªÕ áÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹ 
¢) §Ò¹ãËŒ¤ÇÒÁàª×่ÍÁÑ่¹¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ áÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹
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โครงสรางคูมือประมวลจรรยาบรรณ

Ê‹Ç¹ 1

Ê‹Ç¹ 2

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ»ÃÐÁÇÅ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹áÅÐ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´

ËÁÇ´ 100 ¶Ö§ 199

ËÁÇ´ 200 ¶Ö§ 299

Ê‹Ç¹ 3
ËÁÇ´ 300 ¶Ö§ 399

Ê‹Ç¹·Õ่ 4¡
áÅÐ 4¢

ËÁÇ´ 400 ¶Ö§ 899

ËÁÇ´ 900 ¶Ö§ 999

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ (PAIBs)

(Ê‹Ç¹·Õ่ 2 ÂÑ§¹Óä»»ÃÑºãªŒ¡ÑººØ¤¤Å·Õ่à»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃ
ÊÒ¸ÒÃ³Ð àÁ×่Í»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾µÒÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ ¡ÑºÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ) 

(¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Ñ้§ËÁ´)

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð (PAPPs)

ÁÒµÃ°Ò¹àÃ×่Í§¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ

Ê‹Ç¹·Õ่ 4¡ ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐÊÓËÃÑº§Ò¹ÊÍººÑÞªÕáÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹

Ê‹Ç¹·Õ่ 4¢ ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐÊÓËÃÑº§Ò¹ãËŒ¤ÇÒÁàª×่ÍÁÑ่¹Í×่¹·Õ่äÁ‹ãª‹§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ
áÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹

ÍÀÔ¸Ò¹ÈÑ¾·�   l (¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Ñ้§ËÁ´)
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โครงสร้�งในแติ่ลัะหมวด ในค้่ม้อประมวลัจิรรย�บรรณ

คำ�นำ�

สื่วน้ที่่�	1	การปิฏิิบัติตามปิระมวล่จรรยาบรรณ
หล่ักการพิื�น้ฐาน้แล่ะกรอบแน้วคิด้

หมวด้	100	การปิฏิิบัติตามปิระมวล่จรรยาบรรณ

คำน้ำ

100.1	วิิชาชีพบััญชีแต้กต่้างจากวิิชาชีพอ่�นอย่างเห็น 
	 ได้้ชัด้	 ค่ัอ	การยอมรับัคัวิามรับัผิู้ด้ชอบัที่ี�จะ 
	 ปฏิิบััต้ิหน้าที่ี�เพ่�อประโยชน์สาธ์ารณะ

100.2	คัวิามไวิ้ใจ	 ในวิิชาชีพบััญชีเป็นเหตุ้ผู้ล้หน้�งว่ิา	 
	 เหตุ้ใด้องค์ักรุธ์ุรกิจ	หน่วิยงานรัฐบัาล้	แล้ะ 
	 องค์ักรอ่�น	 ๆ	 นำผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 
	 มามสีว่ินรว่ิมในชอบัเข้ต้ที่ี�กวิา้งข้วิาง	ซ้ี่�งรวิมถูง้ 
	 การรายงานที่างการเงิน	แล้ะผู้ล้ประกอบัการ 
	 ข้องกิจการ	 กิจกรรมให้คัวิามเช่�อมั�น	 แล้ะ 
	 กจิกรมที่างวิชิาชีพอ่�น	ๆ 	ผู้้ป้ระกอบัวิชิาชีพบัญัชี 
	 เข้า้ใจแล้ะรบััร้ว้ิา่คัวิามไวิใ้จนั�นมพี่�นฐานมาจาก 
	 ที่ักษะแล้ะคุัณคั่า	 ซ้ี่�งผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 
	 นำมาส้่กิจกรรมที่างวิิชาชีพที่ี�ต้นปฏิิบััต้ิ	รวิมถู้ง

 (ก)	 การย้ต้มั�นต้่อหลั้กการที่างจริยธ์รรม	แล้ะ 
	 	 มาต้รฐานวิิซี่าชีที่
	 (ข้)	 ใช้คัวิามหล้ักแหล้มที่างธ์ุรกิจ
	 (คั)	 การใชค้ัวิามเชี�ยวิชาญในการใชเ้ที่คันดิ้แล้ะ 
	 	 เร่�องอ่�น	ๆ	แล้ะ
	 (ง)	 การใช้คัุล้ยพินิจที่างวิิชาชีพ

 การใช้ทัี่กษะแล้ะคัุณคั่เหล้่านี� 	 ช่วิยที่ำให ้
	 ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีสำมารถูให้คัำปร้กษา 
	 หร่อให้ผู้ล้งานอ่�น	 เพ่�อบัรสุวิัด้ถูุประสงคั ์
	 ในการให้บัริการด้ังกล้่าวิ	 แล้ะสามารถูเป็น 
	 ทีี่�น่าเช่�อถู่อข้องผู้้้ที่ี�ต้้องการให้เป็นใช้ผู้ล้งาน 
	 ด้ังกล้่าวินั�น

ข้อกำ�หนด (R--Requirement)

คำ�อธิบ�ยก�รนำ�ไปปฏิิบัติิ 

(A—Application Materials)

ข้้อกำหน้ด้แล่ะคำอธ์ิบายการน้ำไปิปิฏิิบัติ
100.5	A1	 ข้้อกำหนด้ในประมวิล้จรรยาบัรรณนี� 
	 ที่ี�ข้้�นต้้นด้้วิยต้วัิอักษร	“R”	ถู่อเป็นภาระหน้าทีี่�
100.5	A2	 คัำอธ์ิบัายแล้ะการนำไปปฏิิบััต้ิ	ข้้�นต้้นด้้วิย 
	 ต้ัวิอักษร	“A”	แสด้งเน่�อหา	คัำอธิ์บัาย 
	 คัำแนะนำในการปฏิิบััต้ิ	หร่อเร่�องที่ี�ต้้อง 
	 พิจารณา	 ตั้วิอย่างแล้ะแนวิที่างอ่�นที่ี� 
	 เกี�ยวิข้้องเพ่�อให้เกิด้คัวิามเข้้าใจทีี่�ถู้กต้้อง 
	 ในประมวิล้จรรยาบัรรณ	โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�ง 
	 คัำอธ์บิัายแล้ะการนำไปปฏิบิัติั้	ต้ั�งใจจะช่วิย 
	 ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีให้เข้้าใจในการนำ 
	 กรอบัแนวิคัิด้มาปฏิิบััต้ิ	 ต่้อเหตุ้การณ์ 
	 แวิด้ล้้อมใด้เหตุ้การณ์หน้�งเป็นการเฉพาะ 
	 แล้ะเพ่�อให้เข้า้ใจแล้ะปฏิบิัติั้ต้ามข้อ้กำหนด้ 
	 ที่ี�เฉพาะเจาะจง	ในข้ณะทีี่�คัำอธ์บิัายการนำ 
	 ไปปฏิิบััต้ินั�นไม่ใช่ข้้อกำหนด้โด้ยต้ัวิมันเอง 
	 การพิจารณาคัำอธิ์บัายเป็นสิ�งจำเป็นเพ่�อ 
	 การนำไปปฏิิบััต้ิอย่างเหมาะสมข้อง 
	 ข้้อกำหนด้ข้องประมวิล้จรรยาบัรรณ 
	 รวิมที่ั�งการนำกรอบัแนวิคัิด้ไปปฏิิบััต้ิ
R100.6	 ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีต้้องปฏิิบััติ้ต้าม 
	 ประมวิล้จรรยาบัรรณ
100.6	A1	 การสนับัสนุน	 หล้ักการพ่�นฐานแล้ะ 
	 การปฏิิบััต้ิต้ามข้้อกำหนด้เอพาะข้อง 
	 ประมวิล้จรรยาบัรรณช่วิยให้ผู้้้ประกอบั 
	 วิิชาชีพบััญชีบัรรลุ้	 (วิัต้ถูุประสงคั์เร่�อง)	 
	 คัวิามรับัผู้ิด้ชอบัข้องต้นในการปฏิิบััติ้งาน	 
	 เพ่�อประโยชน์สาธ์ารณะ
100.6	A2	 การปฏิิบัั ติ้ต้ามประมวิล้จรรยาบัรรณ 
	 รวิมถู้งการให้คัวิามต้ระหนักทีี่�เหมาะสม 
	 ข้อ ง เ ป้ าหมายแล้ะคัวิามต้ั� ง ใ จข้อง 
	 ข้้อกำหนด้เฉพาะ
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	 ในส่วินที่ี�	1	เป็นการอธ์ิบัายการปฏิิบััต้ิ
ต้ามประมวิล้จรรยาบัรรณ	หล้ักการพ่�นฐาน	
5	ข้้อ	แล้ะกรอบัแนวิคัิด้ในการระบัุอุปสรรคั	 
ประเมินอุปสรรคั	 ที่ี� ไม่สามารถูปฏิิบััต้ิได้้ 
ต้ามหลั้กการพ่�นฐาน	เพ่�อข้จัด้แล้ะล้ด้อุปสรรคั
ให้อย้่ในระดั้บัที่ี�ยอมรับัได้้	 โด้ยใช้มาต้รการ
ป้องกันต้่าง	ๆ	ซี่้�งได้้นำไปกำหนด้ในข้้อบัังคัับั
วิ่าด้้วิยจรรยาบัรรณแล้้วิ
	 สำหรับัส่วินทีี่�	 2	แล้ะส่วินทีี่�	 3	 เป็น 
การอธ์ิบัายตั้วิอย่างเหตุ้การณ์แวิด้ล้้อมต้่าง	ๆ 
ที่ี�ที่ำให้เกิด้อุปสรรคั	แล้ะมาต้รการป้องกัน 
ที่ี� น ำมา ใ ช้ 	 ส ำหรั บัผู้้้ ป ร ะกอบัวิิ ช า ชีพ 
ในหน่วิยงานธุ์รกิจ	 แล้ะผู้้้ประกอบัวิิชาชีพ 
ที่ี�ให้บัริการสาธ์ารณะแล้้วิแต้่กรณี
	 สำหรับัส่วินที่ี� 	 4ก	 แล้ะ	 4ข้	 เป็น 
การอธ์ิบัายต้ัวิอย่างเร่�องคัวิามเป็นอิสระข้อง
ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีที่ี�ให้บัริการสาธ์ารณะ

ก�รศึ่กษ�ค้่ม้อประมวลัจิรรย�บรรณ
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โครงสร้�งค้่ม้อประมวลัจิรรย�บรรณ

ส่วนที� 1 ก�รปฏิิบัติิติ�มประมวลัจิรรย�บรรณ หลัักก�รพื้้�นฐ�นแลัะกรอบแนวคิด

ส่วนที� 2 ผู้้้ประกอบวิช�ชีพื้บัญชีในหน่วยง�นธุรกิจิ (PAIB)

200	 การนำกรอบัแนวิคัดิ้ไปใช	้–	ผู้้ป้ระกอบั 
	 วิิชาชีพบััญชีในหน่วิยงานธ์ุรกิจ
210	 คัวิามข้ัด้แย้งที่างผู้ล้ประโยชน์
220	 การจัด้ที่ำ	แล้ะการนำเสนอข้้อม้ล้
230	 การปฏิิบััต้ิงานด้้วิยคัวิามชำนาญ 
	 ที่ี�เพียงพอ
240	 ส่วินได้้เสียที่างการเงิน	คั่าต้อบัแที่น	 
	 แล้ะสิ�งจง้ใจที่ี�เช่�อมโยงกับัการรายงาน 
	 ที่างการเงินแล้ะการต้ัด้สินใจ
250	 สิ� ง จ้ ง ใ จ 	 ร วิมถู้ ง ข้อ งข้ วิั ญแล้ะ 
	 การต้้อนรับั
260	 การต้อบัสนองต่้อการไม่ปฏิิบััต้ิต้าม 
	 กฎหมายแล้ะข้้อบัังคัับั
270	 คัวิามกด้ดั้นต่้อการฝ่ึาฝืึนหลั้กการ 
	 พ่�นฐาน

หมวิด้	120	กรอบัแนวิคัิด้
คัำนำ	(120.1-120.2)
ข้้อกำหนด้แล้ะคัำอธ์ิบัายการนำไปปฏิิบััต้ิ
	 ที่ั�วิไป	(R120.3	–	120.5	A4)
	 การระบุัอปุสรรคั	(R120.6	–	120.6	A4)
	 การประเมินอุปสรรคั	(R120.7	– 
	 120.9	A2)
	 การจัด้การอุปสรรคั	(R120.10	–	 
	 R120.11)
	 ข้้อคัวิรพิจารณาอ่�นเม่�อนำกรอบัแนวิคิัด้ 
	 มาใช้	(120.12	A1	–	120.13	A2)

100	 การปฏิิบััต้ิต้ามประมวิล้จรรยาบัรรณ
110	 หล้ักการพ่�นฐาน
	 หมวิด้ย่อย	111	คัวิามซี่่�อสัต้ย์สุจริต้
	 หมวิด้ย่อย	112	คัวิามเที่ี�ยงธ์รรม
	 หมวิด้ยอ่ย	113	คัวิามร้	้คัวิามสามารถู	 
	 แล้ะคัวิาม เอา ใจ ใส่ ที่า งวิิ ช าชีพ 
	 (การรักษามาต้รฐานในการปฏิบิัติั้งาน)
	 หมวิด้ย่อย	114	การรักษาคัวิามล้ับั
	 หมวิด้ย่อย	115	พฤติ้กรรมที่างวิชิาชีพ
120	 กรอบัแนวิคัิด้
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ส่วนที� 3 ผู้้้ประกอบวิช�ชีพื้บัญชีที�ให้บริก�รส�ธ�รณะ (PAPP)

ส่วนที� 4 ก คว�มเป็นอิสระสำ�หรับง�นสอบบัญชีแลัะง�นสอบท�น

300	 การนำกรอบัแนวิคิัด้ไปใช้	–	ผู้้ป้ระกอบัวิชิาชีพบัญัชี 
	 ที่ี�ให้บัริการสาธ์ารณะ
310	 คัวิามข้ัด้แย้งที่างผู้ล้ประโยชน์
320	 การแต้่งต้ั�งผู้้้ให้บัริการวิิชาชีพ
321	 การให้คัวิามเห็นที่ี�สองในที่างวิิชาชีพ
330	 คั่าธ์รรมเนียมแล้ะคั่าต้อบัแที่นอ่�น
340	 สิ�งจ้งใจ	รวิมถู้งข้องข้วิัญแล้ะการต้้อนรับั
350	 การด้้แล้รักษาที่รัพย์สินข้องล้้กคั้า
360	 การต้อบัสนองต่้อการไม่ปฏิิบััต้ิต้ามกฎหมายแล้ะ 
	 ข้้อบัังคัับั

400	 การน�ากรอบัแนวิคัิด้ไปใช้ในเร่�องคัวิามเป็นอิสระส�าหรับังานสอบับััญชีแล้ะงานสอบัที่าน
410	 คั่าธ์รรมเนียม
411	 นโยบัายการจ่ายคั่าต้อบัแที่นแล้ะนโยบัายการประเมินผู้ล้งาน
420	 ข้องข้วิัญแล้ะการต้้อนรับั
430	 คัด้ีคัวิามที่ี�ศาล้รับัฟ้องแล้้วิหร่อที่ี�ถู้กข้่มข้้่วิ่าจะฟ้อง
510	 ผู้ล้ประโยชน์ที่างการเงิน
511	 การก้้ย่มแล้ะการคั��าประกัน
520	 คัวิามสัมพันธ์์ที่างธ์ุรกิจ
521	 คัวิามสัมพันธ์์ฉันที่์คัรอบัคัรัวิแล้ะคัวิามสัมพันธ์์ส่วินต้ัวิ
522	 การให้บัริการเม่�อไม่นานมานี�	กับัล้้กคั้างานสอบับััญชี
523	 การเป็นกรรมการหร่อเจ้าหน้าที่ี�บัริหารข้องล้้กคั้างานสอบับััญชี
524	 การจ้างงานโด้ยล้้กคั้างานสอบับััญชี
525	 การมอบัหมายให้เป็นพนักงานชั�วิคัราวิ
540	 คัวิามสมัพนัธ์์อนัยาวินานข้องบัคุัล้ากร	(รวิมถูง้การหมนุเวิยีนหุน้ส่วิน)	กบััล้้กค้ัางานสอบับัญัชี
600	 การให้บัริการงานที่ี�ไม่ให้คัวิามเช่�อมั�นกับัล้้กคั้างานสอบับััญชี
800	 รายงานต่้องบัการเงินทีี่�มีวัิต้ถุูประสงค์ัเฉพาะ	 ซ้ี่�งรวิมถู้งข้้อจำกัด้การใช้แล้ะการเผู้ยแพร่ 
	 (งานสอบับััญชีแล้ะงานสอบัที่าน)
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ส่วนที� 4 ข คว�มเป็นอิสระสำ�หรับง�นที�ให้คว�มเช่อมั�น

นอกเหน้อจิ�กง�นสอบบัญชีแลัะง�นสอบท�น

900	 การนำกรอบัแนวิคิัด้ไปใช้ในเร่�องคัวิามเป็นอิสระสำหรับังานที่ี�ให้คัวิามเช่�อมั�น	นอกเหน่อ 
	 จากงานสอบับััญชีแล้ะงานสอบัที่าน
905	 คั่าธ์รรมเนียม
906	 ข้องข้วิัญแล้ะการต้้อนรับั
907	 คัด้ีคัวิามที่ี�ศาล้รับัฟ้องแล้้วิหร่อที่ี�ถู้กข้่มข้้่วิ่าจะฟ้อง
910	 ผู้ล้ประโยชน์ที่างการเงิน
911	 การก้้ย่มแล้ะการคั�ำประกัน	
920	 คัวิามสัมพันธ์์ที่างธ์ุรกิจ
921	 คัวิามสัมพันธ์์ฉันที่์คัรอบัคัรัวิแล้ะคัวิามสัมพันธ์์ส่วินต้ัวิ
922	 การให้บัริการเม่�อไม่นานมานี�	กับัล้้กคั้างานสอบับััญชี
923	 การเป็นกรรมการหร่อเจ้าหน้าที่ี�บัริหารข้องล้้กคั้างานที่ี�ให้คัวิามเช่�อมั�น
924	 การจ้างงานโด้ยล้้กคั้างานที่ี�ให้คัวิามเช่�อมั�น
940	 คัวิามสัมพันธ์์อันยาวินานข้องบัุคัล้ากรกับัล้้กคั้างานที่ี�ให้คัวิามเช่�อมั�น
950	 การให้บัริการงานที่ี�ไม่ให้คัวิามเช่�อมั�นกับัล้้กคั้างานที่ี�ให้คัวิามเช่�อมั�น
990	 รายงานซ้ี่�งรวิมถู้งข้้อจำกัด้การใช้แล้ะการเผู้ยแพร่	 (งานที่ี�ให้คัวิามเช่�อมั�น	นอกเหน่อ 
	 จากงานสอบับััญชีแล้ะงานสอบัที่าน
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ออกแบบโด้ย	สื่วน้งาน้สืื�อสืารองค์กร
สืภาวิชาช่พิบัญช่	ใน้พิระบรมราชูปิถึัมภ์
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