ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561
และคำ�อธิบ�ยก�รใช้คู่มือประมวลจรรย�บรรณ
ของผู้ประกอบวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2564
Professional Behavior
Objectivity and
Independence

Integrity
Confidentiality

Transparency

Professional Competence and Due Care
โดย คณะอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำ�นำ�
ข้้อบัังคัับของสภาวิิชาชีีพบััญชีีว่่าด้้วย จรรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
พ.ศ. 2561 กำหนดขึ้้� น เพื่่� อ ให้้ ถูู ก ต้้ อ งตามจรรยาบรรณแห่่ ง วิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ที่่� ก ำหนด
โดยพระราชบััญญััติวิิ ชิ าชีีพบััญชีี พ.ศ. 2547 รวมทั้้�งให้้สอดคล้้องกัับประมวลจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่่างประเทศ (IESBA) ของสหพัันธ์์นัักบััญชีี
ระหว่่างประเทศ (IFAC) ในการนำไปใช้้สำหรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
และผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ รวมทั้้�งแนวคิิดในการปฏิิบััติิเพื่่�อลดอุุปสรรค
ที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิได้้ตามหลัักการพื้้�นฐานของจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพ โดยใช้้แนวทาง
การปฏิิบัติั งิ านเพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามหลัักการพื้้�นฐานของจรรยาบรรณตามคู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณ
ที่่� IESBA กำหนด
ในการนำข้้ อ บัั ง คัั บ สภาวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ว่่ า ด้้ ว ยจรรยาบรรณของผู้้� ป ระกอบ
วิิชาชีีพบััญชีี 2561 มาถืือปฏิิบััติิ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีให้้นำคู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณ
ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ซี่่�งสอดคล้้องกัับ  Handbook of The Code of Ethics for
Professional Accountants 2020 Edition Including International Independence
Standards มาใช้้เป็็นแนวทาง โดยคู่่�มืือดัังกล่่าวได้้แยกเป็็นการนำไปใช้้สำหรัับ
1. ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ใ นหน่่ ว ยงานธุุ ร กิิ จ (รวมทั้้� ง บุุ คคล ที่่� เ ป็็ น ผู้้� ป ระกอบ
วิิชาชีีพบััญชีีที่ใ่� ห้้บริกิ ารสาธารณะ เมื่่อ� ปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมทางวิิชาชีีพตามความสััมพัันธ์์
ของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีี กับั สำนัักงานของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีี ไม่่ว่า่ จะเป็็น
ในฐานะ คู่่�สััญญา ลููกจ้้าง หรืือเจ้้าของ )
2. ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะทั้้�งที่่�เป็็นบุุคคลและสำนัักงานไม่่ว่่า
จะให้้บริกิ ารงานให้้ความเชื่่อ� มั่่�นหรืือไม่่ เช่่น สำนัักงานบััญชีี สำนัักงานสอบบััญชีีฯ

สารบัญ
หน้้า
ข้้อกำหนดเรื่่อ� งจรรยาบรรณตาม พ.ร.บ.วิิชาชีีพบััญชีี พ.ศ. 2547
ข้้อบัังคัับสภาวิิชาชีีพบััญชีีว่า่ ด้้วยจรรยาบรรณของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีี พ.ศ. 2561
โครงสร้้างของข้้อบัังคัับ
ความหมาย
หมวด 1 บททั่่�วไป
หมวด 2 หลัักการพื้้�นฐานของจรรยาบรรณ
หมวด 3 การนำหลัักการพื้้�นฐานไปปฏิิบัติั ิ
โครงสร้้างคู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณ พ.ศ. 2564

1
3
5
6
9
11
15
35

ÁÒµÃÒ 47

ขอกำหนดเร�องจรรยาบรรณตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
¤ÇÒÁà·ÕÂ่ §¸ÃÃÁ áÅÐ¤ÇÒÁ«×Í่ ÊÑµÂÊ¨Ø ÃÔµ

¡ÓË¹´ãËŒ
ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
¨Ñ´·Ó¨ÃÃÂÒºÃÃ³
à»š¹ÀÒÉÒä·Â
ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂµŒÍ§
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
àÃ×่Í§´Ñ§¹Õ้

¤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
·Õ¼
่ »
ŒÙ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ»¯Ôºµ
Ñ ËÔ ¹ŒÒ·Õã่ ËŒ

1

หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ
HANDBOOK OF
THE CODE OF ETHICS

¾.Ã.º. ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
¾.È. 2547

หมวด 110

มาตรา 47

111 ¤ÇÒÁ«×่ÍÊÑµÂÊØ¨ÃÔµ
112 ¤ÇÒÁà·Õ่Â§¸ÃÃÁ
113 ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
áÅÐ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹
·Ò§ÇÔªÒªÕ¾ (¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ
ÁÒµÃ°Ò¹ã¹¡ÒÃ
»¯ÔºÑµÔ§Ò¹)
114 ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº
115 ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾

¢ŒÍºÑ§¤ÑºÊÀÒÇÔªÒªÕ¾
¾.È.2561

ขอ 9

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

2 ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶áÅÐ
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ËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å ·Õ่¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ»¯ÔºÔµË¹ŒÒ·Õ่ãËŒ
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HANDBOOK OF THE CODE OF ETHICS 2020 Ed.

Ê‹Ç¹ 1

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ»ÃÐÁÇÅ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹áÅÐ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´
ËÁÇ´ 100 ¶Ö§ 199
(¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Ñ้§ËÁ´)

Ê‹Ç¹ 2

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ (PAIBs)
ËÁÇ´ 200 ¶Ö§ 299
(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)

Ê‹Ç¹ 3

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð (PAPPs)
ËÁÇ´ 300 ¶Ö§ 399

Ê‹Ç¹·Õ่ 4¡
áÅÐ 4¢

ÁÒµÃ°Ò¹àÃ×่Í§¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
ËÁÇ´ 400 ¶Ö§ 899
Ê‹Ç¹·Õ่ 4¡ ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐÊÓËÃÑº§Ò¹ÊÍººÑÞªÕáÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹
ËÁÇ´ 900 ¶Ö§ 999
Ê‹Ç¹·Õ่ 4¢ ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐÊÓËÃÑº§Ò¹ãËŒ¤ÇÒÁàª×่ÍÁÑ่¹Í×่¹·Õ่äÁ‹ãª‹§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ
áÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹
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โครงสร้้างของข้้อบัังคัับ
โครงสรางของขอบังคับ
ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊ‹Ç¹·Õ่ 1 ¢Í§ IESBA

¤ÇÒÁËÁÒÂ
ËÁÇ´ 1 º··Ñ่Çä»
ËÁÇ´ 2 ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹
¢Í§¨ÃÃÂÒºÃÃ³
ËÁÇ´ 3 ¡ÒÃ¹ÓËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹ä»»¯ÔºÑµÔ

5

ความหมาย
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
·ÕÍ่ ÂÙ‹ "ã¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ËÃ×Í ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò" àª‹¹

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·ÓºÑÞªÕ

¼Ù»
Œ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ÊÒÂ§Ò¹ºÑÞªÕ

¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ

¼Ù·
Œ Á่Õ µ
Õ ÓáË¹‹§ÊÙ§ÊØ´ã¹ÊÒÂ§Ò¹
ºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹

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

¼Ùº
Œ ÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹ºÑÞªÕ
¼Ù·
Œ ÓºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨
¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕ·ã่Õ ËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
á¡‹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹·Õµ
่ ¹àÍ§ÊÑ§¡Ñ´

6

ความหมาย

ความหมาย

ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò

"ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹”
ò) ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่¤Çº¤ØÁ
ñ) ¼ÙŒ·Õ่»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¤¹à´ÕÂÇ ½†ÒÂµ‹Ò§ æ µÒÁ (ñ)
¤³ÐºØ¤¤Å ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹
¼‹Ò¹¡ÒÃà»š¹à¨ŒÒ¢Í§
ËÃ×ÍºÃÔÉÑ·¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ËÃ×ÍÇÔ¸Õ¡ÒÃ
ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
ÃÙ»áººÍ×่¹

7

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

ความหมาย
ความหมาย

"¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·Õ่¡Ó¡Ñº´ÙáÅ"
(TCWG)
¡) ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ
·ÔÈ·Ò§àªÔ§¡ÅÂØ·¸
¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ

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

¢) ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹
·Õ่à¡Õ่ÂÇ¡Ñº
¡ÒÃÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ

¤) ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ผู้้� มีี ห น้้ า ที่่� กำ�กั
ำ ั บ ดูู แ ล อาจรวมถึึงบุุคคล

ในระดัับบริิหาร ตััวอย่่างเช่่น สมาชิิกระดัับบริิหาร
ของคณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการภาคเอกชน
หรืือหน่่วยงานภาครััฐ หรืือเจ้้าของกิิจการที่่�เป็็น
ผู้้�จััดการ

8

หมวด 1

บททั่วไป

9

บททั่่�วไป
ข้้อ 5

ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี มีี คว ามรัั บผิิ ด ชอบที่่� ต้้ อ ง
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ โดย
1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�มีีกฎหมายกำหนด แต่่ยัังต้้อง
2. ปฏิิบััติิตามข้้ออื่่�น ๆ ที่่�เหลืือของจรรยาบรรณ

ข้้อ 6

ภายใต้้ข้้อบัังคัับนี้้� กำหนดให้้ผู้�้ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
ต้้องปฏิิบััติิ หรืืองดเว้้นการปฏิิบััติิใด ๆ และให้้หมาย
รวมถึึงการกระทำของบุุคคลอื่่�น ผู้้�ซึ่่�ง
1. ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีรับรู้
ั ้�ถึึงการกระทำนั้้�น หรืือ
2. ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีียิินยอมให้้อ้้างอิิงชื่่�อตน
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หมวด 2
หลักการพื้นฐาน
ของจรรยาบรรณ

11

หลัักการพื้้�นฐาน

หลัั ก การพื้้� น ฐานของจรรยาบรรณ คืือ
การกำหนดมาตรฐานของพฤติิกรรมที่่�คาดหวัังไว้้
จากผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ตามที่่�กำหนดไว้้ตาม
พรบ.วิิชาชีีพ พ.ศ.2547 เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ
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หลักการพื้นฐาน
¤ÇÒÁ«×่ÍÊÑµÂÊØ¨ÃÔµ Integrity
»ÃÐ¾ÄµÔµ¹ÍÂ‹Ò§µÃ§ä»µÃ§ÁÒ ¨ÃÔ§ã¨ã¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·§้Ñ ÁÇÅ ·Ñ§้ ·Ò§
ÇÔªÒªÕ¾áÅÐ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨

¤ÇÒÁà·Õ่Â§¸ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
Objectivity and Independence
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¨
¼Ù»Œ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·ã่Õ ËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð
µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ§Ò¹ãËŒ¤ÇÒÁàª×Í่ ÁÑ¹่ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ·Ò§´ŒÒ¹¨Ôµã¨
¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐã¹àªÔ§»ÃÐ¨Ñ¡É

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

«Ö่§à»š¹ÊÔ่§¨Óà»š¹ à¾×่ÍãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÐÊÒÁÒÃ¶áÊ´§¢ŒÍÊÃØ» áÅÐáÊ´§ãËŒ¼ÙŒÍ×่¹
àË็¹Ç‹Ò µ¹ä´ŒãËŒ¢ÍŒ ÊÃØ»â´Â»ÃÒÈ¨Ò¡¤ÇÒÁÅÓàÍÕÂ§ ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§
·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹ ËÃ×ÍÍÔ·¸Ô¾ÅÍÑ¹à¡Ô¹¤ÇÃ¢Í§ºØ¤¤ÅÍ×่¹
¼Ù»Œ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨

1 ÁÕáÅÐÃÑ¡ÉÒäÇŒ«Ö่§¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐ¤ÇÒÁªÓ¹ÒÞ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾

µŒÍ§¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐã¹¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹µÒÁ
ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×¹้ °Ò¹¹Õ´้ ÇŒ Â

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

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº Confidentiality

áÅÐÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾·Õ่¹ÓÁÒ»ÃÑºãªŒä´Œ

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

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
Professional Behavior

´Ñ§¹Ñ้¹ ¨Ö§äÁ‹¾Ö§à»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ´Ñ§¡Å‹ÒÇãËŒ¡ÑººØ¤¤Å·Õ่ÊÒÁ â´Â
äÁ‹ä´ŒÃº
Ñ ¡ÒÃÍ¹ØÁµ
Ñ ¨Ô Ò¡¼ÙÁŒ ÍÕ Ó¹Ò¨ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§áÅÐà©¾ÒÐà¨ÒÐ¨§
àÇŒ¹áµ‹ à»š¹¡ÒÃà»´à¼ÂµÒÁÊÔ·¸Ô·Ò§¡®ËÁÒÂËÃ×ÍÊÔ·¸Ô·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
ËÃ×Íà»š¹Ë¹ŒÒ·Õ่·Õ่µŒÍ§à»´à¼Â

1 »¯ÔºÑµÔµÒÁ¢ŒÍºÑ§¤Ñº·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§
2 »¯ÔºÑµÔµ¹ã¹ÅÑ¡É³Ð·Õ่ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
3

ËÃ×ÍäÁ‹¹Ó¢ŒÍÁÙÅ´Ñ§¡Å‹ÒÇä»ãªŒà¾×่Í»ÃÐâÂª¹Ê‹Ç¹µ¹ËÃ×Íà¾×่Í
ºØ¤¤Å·Õ่ÊÒÁ

·Ò§ÇÔªÒªÕ¾ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ่à¾×่Í»ÃÐâÂª¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð
ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñ้§ÁÇÅ·Ñ้§·Ò§ÇÔªÒªÕ¾áÅÐ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
ËÅÕ¡àÅÕ่Â§¡ÒÃ¡ÃÐ·Óã´æ ·Õ่¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ÃÙŒËÃ×Í
ÍÒ¨¡®ËÁÒÂáÅÐÃÙŒÇ‹ÒÍÒ¨·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊ×่ÍÁàÊÕÂà¡ÕÂÃµÔÈÑ¡´Ô์
áË‹§ÇÔªÒªÕ¾

¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ Transparency

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)

áÊ´§ÀÒ¾ÅÑ¡É³ãËŒàË็¹¶Ö§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ ¢ŒÍºÑ§¤Ñº
ÃÐàºÕÂºµ‹Ò§ æ áÅÐÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾·Õ¡่ ÓË¹´äÇŒ áÅÐäÁ‹»¡»´¢ŒÍà·็¨¨ÃÔ§
ËÃ×ÍºÔ´àº×Í¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ÍÑ¹à»š¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ«Ö§่ ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÒÁµÃÇ¨ÊÍºä´Œ
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หลักการพื้นฐานตามขอบังคับนี้
ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í

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

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨
à¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§
ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤¡Ã
áÅÐãËŒ¤Óá¹Ð¹Ó
á¡‹½†ÒÂºÃÔËÒÃ

µŒÍ§äÁ‹
ÃÍÁªÍÁ

(¡) ¤ÇÒÁ«×่ÍÊÑµÂÊØ¨ÃÔµ
(¢) ¤ÇÒÁà·Õ ่ Â §¸ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁà»š ¹ ÍÔ Ê ÃÐ
• ¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
(¤) ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹
áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÁÒµÃ°Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹
(§) ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº
(¨) ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
(©) ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ

(¡) ¤ÇÒÁ«×่ÍÊÑµÂÊØ¨ÃÔµ
(¢) ¤ÇÒÁà·Õ ่ Â §¸ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁà»š ¹ ÍÔ Ê ÃÐ
• à¹Œ¹¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
(¤) ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹
áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÁÒµÃ°Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹
(§) ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº
(¨) ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
(©) ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ
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หมวด 3

การนำหลักการพื้นฐาน
ไปปฏิบัติ

15

หมวดที่ ่ 33 การนำหลั
การนำหลักกการพื
การพื้น้นฐานไปปฏิ
ฐานไปปฏิบบัตัติ ิ
หมวดที
¢ŒÍ 10 ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´
¢ŒÍ 10 ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´

à»š¹¡ÒÃ¡ÓË¹´á¹Ç·Ò§ «Ö§่ ¼Ù»
Œ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
à»šµŒ¹Í¡ÒÃ¡ÓË¹´á¹Ç·Ò§
«Ö§่ ¼Ù¡»
Œ ¡ÒÃ¾×
ÃÐ¡ÍºÇÔ
ªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
§»¯Ôºµ
Ñ ãÔ ËŒà»š¹ä»µÒÁËÅÑ
¹
้ °Ò¹
µŒÍ§»¯Ôºµ
Ñ ãÔ ËŒà»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¾×¹
้ °Ò¹

¢ŒÍ 11 ÍØ»ÊÃÃ¤
¢ŒÍ 11 ÍØ»ÊÃÃ¤

¢ŒÍ 12 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
¢Œ¹ÑÍÂ12
ÊÓ¤Ñ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ
Þ¢Í§ÍØ¹»ÊÃÃ¤
¹Ñ
Â
ÊÓ¤Ñ
Þ
¢Í§ÍØ»ÊÃÃ¤
¡. ¼Ù»
Œ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·ã่Õ ËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð

¢ŒÍ 13 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¢Œ¡Ã³Õ
Í 13¾¡ÒÃ´Óà¹Ô
º¡ÒÃ½†Ò¹½„¡ÒÃ
¹
¡Ã³Õ
¾º¡ÒÃ½†
Ò½„¹
à§×Í่ ¹ä¢ã´
æ ¢Í§
à§×¢ŒÍ่ Í¹ä¢ã´
ºÑ§¤Ñº¹Õæ้ ¢Í§
¢ŒÍºÑ§¤Ñº¹Õ้
¢ŒÍ 15 ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§
¢ŒÍ 15 ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§
·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹
·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹

¡.¢. ¼Ù¼Ù»
Œ»
ã่Õ ËŒºÃÔÇ¡Â§Ò¹¸Ø
ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð
Œ ÃÐ¡ÍºÇÔ
ÃÐ¡ÍºÇÔªªÒªÕ
ÒªÕ¾¾ºÑºÑÞ
ÞªÕªÕ·ã¹Ë¹‹
Ã¡Ô¨
¢. ¼Ù»
Œ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨

¢ŒÍ 14 ÁÒµÃ¡ÒÃ
¢Œ»‡ÍÍ§¡Ñ
14¹ÁÒµÃ¡ÒÃ
»‡Í§¡Ñ¹
¢ŒÍ 16 ¢ŒÍÂØµàÔ ¡ÕÂ่ Ç¡Ñº
¢Œ¤ÇÒÁ¢Ñ
Í 16 ¢Œ´ÍáÂŒ
ÂØµ§àÔ ¡ÕÂ่ Ç¡Ñº
¤ÇÒÁ¢Ñ
´áÂŒ§
·Ò§¨ÃÃÂÒºÃÃ³
·Ò§¨ÃÃÂÒºÃÃ³

¢ŒÍ 17 ¡ÒÃµÔ´µ‹Í
¢ŒÍ 17 ¡ÒÃµÔ´µ‹Í
Ê×่ÍÊÒÃ¡Ñº¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·Õ่
Ê×่ÍÊÒÃ¡Ñº¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·Õ่
¡Ó¡Ñº´ÙáÅ (TCWG)
¡Ó¡Ñº´ÙáÅ (TCWG)
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ข้้อ 10 กรอบแนวคิิด
• เหตุุ ก ารณ์์ แ วดล้้ อ มต่่ า ง ๆ ที่่� ผู้้� ป ระกอบ
วิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ป ฏิิ บัั ติิ ง านอยู่่�  อาจทำให้้ เ กิิ ด
อุุปสรรคในการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
• ข้้ อ บัั ง คัั บนี้้� จึึ งได้้ ก ำหนดกรอบแนวคิิ ด
ให้้ ผู้�้ ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี เมื่่� อ ต้้ อ งพบกัั บ
เหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่ท� ำให้้ไม่่สามารถปฏิิบัติั งิ าน
ได้้ตามหลัักการพื้้�นฐาน (อุุปสรรค) จะได้้ระบุุ
ประเมิิ น และจัั ด การอุุ ป สรรคด้้ ว ยการใช้้
มาตรการป้้องกััน เพื่่อ� ให้้การปฏิิบัติั งิ านเป็็นไป
ตามหลัักการพื้้�นฐาน
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ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×¹้ °Ò¹
ÍØ»ÊÃÃ¤

ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹

6

ËÅÑ¡¡ÒÃ

5

»ÃÐàÀ·

2

»ÃÐàÀ·

วิธีคิด (mindset) ในการนำกรอบแนวคิดมาใช
ã¹¡ÒÃ»¯ÔºµÑ µÔ ÒÁ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ ¼Ù»Œ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕµÍŒ §

ÁÕ¨µÔ ª‹Ò§Ê§ÊÑÂ

ãªŒ´ÅØ Â¾Ô¹¨Ô ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾

ãªŒ¡ÒÃ·´ÊÍº»ÃÐË¹Ö§่
ºØ¤¤Å·ÕÊ่ ÒÁ«Ö§่ ÁÕ
¤ÇÒÁÃÍºÃÙáŒ ÅÐ
ä´ŒãªŒÇ¨Ô ÒÃÞÒ³
àÂÕÂ่ §ÇÔÞ�Ùª¹

¢ŒÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ×¹
่ àÁ×Í่ ¹Ó¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ÁÒãªŒ

1 Í¤µÔ
2 ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤¡Ã
3 ÇÑ²¹¸ÃÃÁÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
4 ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
5 ¡ÒÃÊÑ§à¡µØáÅÐÊ§ÊÑÂàÂÕÂ่ §¼Ù»Œ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
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ในการปฏิิบััติิตามกรอบแนวคิิด ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้อง
(ก) มีีจิตช่
ิ า่ งสงสััย (Have an inquiring mind) (ซึ่่ง� นำไปสู่่�
“การสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ”)
(ข) ใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ (Exercise professional
judgment) และ
(ค) ใช้้การทดสอบประหนึ่่�งบุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�
และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน
(Use the reasonable and informed third party
test : RITP test)

จิิตช่่างสงสััย เป็็นสภาวะก่่อนที่่�จะได้้มาซึ่่�งความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์

แวดล้้อมที่่รู้� อ�้ ยู่่�แล้้ว ซึ่่ง� ต้้องมีีก่อ่ นการนำกรอบแนวคิิดที่่ถู� กู ต้้องไปใช้้ การมีีจิตช่
ิ า่ งสงสััยเกี่่ย� วข้้องกัับ
ก. การพิิจารณา แหล่่งที่่ม� า ความเกี่่ย� วข้้อง และความเพีียงพอของข้้อมููลที่่ไ� ด้้มา โดยคำนึึงถึึง
ลัักษณะขอบเขตและผลลััพธ์์ของกิิจกรรมทางวิิชาชีีพที่่�ดำเนิินการอยู่่� และ
- ข้้อมููลใหม่่เกิิดขึ้้�นหรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อม
- ข้้อมููลหรืือแหล่่งที่่ม� าของข้้อมููลนั้้�นอาจได้้รับอิ
ั ทธิ
ิ พิ ลจากอคติิหรืือจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน
- มีีเหตุุผลที่่�ต้้องกัังวลว่่าข้้อมููลที่่�อาจจะเกี่่�ยวข้้อง อาจหายไปจากข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์
แวดล้้อมที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รู้้�
- มีี คว ามไม่่ ส อดคล้้ อ งกัั น ระหว่่ า งข้้ อ เท็็ จ จริิ ง และเหตุุ ก ารณ์์ แ วดล้้ อ มที่่� เ ป็็ น ที่่� รัั บรู้้�กัั บ
ความคาดหวัังของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
- ข้้อมููลให้้เกณฑ์์ที่่�สมเหตุุสมผลในการบรรลุุข้้อสรุุป
- อาจมีีข้้อสรุุปที่่�สมเหตุุสมผลอื่่�น ซึ่่�งอาจบรรลุุได้้จากข้้อมููลที่่�ได้้รัับ
ข. การเปิิดใจและการเตรีียมพร้้อมต่่อความต้้องการที่่�จะทำการสืืบสวนหรืือทำการอื่่�นต่่อไป
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การใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ เกี่่�ยวข้้องกัับ

การใช้้การฝึึกอบรม ความรู้้� ความชำนาญ และ
ประสบการณ์์ทางวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อมโดยคำนึึงถึึง
ลัั ก ษณะและขอบเขตของกิิ จ กรรมทางวิิ ช าชีี พ
เฉพาะเรื่่�องนั้้�น และผลประโยชน์์กัับความสััมพัันธ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อการตััดสิินใจที่่�มีีข้้อมููลครบถ้้วน
เกี่่ย� วกัับแนวทางการกระทำที่มี่� อี ยู่่� และเพื่่อ� กำหนด
ว่่าการตััดสิินใจดัังกล่่าว เหมาะสมในเหตุุการณ์์
แวดล้้อมนั้้�นหรืือไม่่ ในการตััดสิินใจนี้้� ผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพบััญชีีอาจพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ดัังกล่่าวว่่า
- ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีความชำนาญและ
ประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะบรรลุุข้้อสรุุป
- มีีความจำเป็็นต้้องปรึึกษากัับบุุคคลอื่่�นที่่�มีี
ความชำนาญหรืือมีีประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี มีี ก ารตั้้� ง ข้้ อ สรุุ ป ไว้้
ล่่วงหน้้า หรืือมีีอคติิ อัันอาจส่่งผลกระทบต่่อ
การใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ

การทดสอบประหนึ่่� ง บุุ ค คลที่่� ส ามซึ่่� ง มีี ค วามรอบรู้้� แ ละได้้ ใ ช้้ วิิ จา รณญาณ
เยี่่�ยงวิิญญููชนเป็็นการที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีใช้้พิิจารณาว่่า บุุคคลที่่�สามจะได้้ข้้อสรุุป
เช่่นเดีียวกัันหรืือไม่่ การพิิจารณาเช่่นว่่านั้้�นมาจากมุุมมองของบุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และ
ได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน ผู้้�ได้้ให้้น้้ำหนัักกัับข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งหมดที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีรู้้�  หรืือ สามารถคาดได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าควรรู้้�ในขณะที่่�ได้้
ข้้อสรุุปนั้้�น บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชนไม่่จำเป็็นต้้องเป็็น
ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีี แต่่ควรมีีความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� ที่จ่� ะเข้้าใจ
และประเมิินความเหมาะสมของข้้อสรุุปของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ ในลัักษณะที่่�เป็็นกลาง
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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·Í่Õ Ò¨à»š¹ä»ä´Œ·µ่Õ ÍŒ §µÃÐË¹Ñ¡ àÁ×Í่ ãªŒ´ÅØ Â¾Ô¹¨Ô ·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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การกระทำที่่�อาจลดผลกระทบของการมีีอคติิ รวมถึึง
• การหาคำแนะนำจากผู้้เ� ชี่่ย� วชาญเพื่่อ� ที่จ่� ะได้้รับั ข้้อมููลเพิ่่�มขึ้้น�
• การปรึึกษากัับผู้้�อื่น่� เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจได้้มีกี ารโต้้แย้้งที่เ่� หมาะสม
ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการประเมิินผล
• การรัับการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับ  การระบุุการมีีอคติิ ซึ่่�งเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของพััฒนาการทางวิิชาชีีพ

วััฒนธรรมองค์์กร
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีจะเพิ่่�มประสิิทธิิผลในการนำกรอบแนวคิิดไปใช้้ ผ่่านวััฒนธรรม
ภายในองค์์กรของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
(ก) ผู้้น� ำและผู้้ที่� มี่� บทบ
ี าทในการบริิหาร ส่่งเสริิมความสำคััญของคุุณค่่า
ทางจริิยธรรมขององค์์กร และยัังต้้องให้้ตนและผู้้�อื่น่� ในปกครองของตน
รัับผิดิ ชอบต่่อการแสดงออกซึ่่�งคุุณค่่าทางจริิยธรรมขององค์์กรด้้วย
(ข) จััดให้้มีีโปรแกรมการศึึกษาและฝึึกอบรมที่่�เหมาะสม กระบวนการ
จััดการ และการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและเกณฑ์์การให้้รางวััล 
ที่่�ส่่งเสริิมวััฒนธรรมด้้านจริิยธรรม
(ค) จััดให้้มีีนโยบายและกระบวนการที่่�มีีประสิิทธิิผลในการสนัับสนุุน
และปกป้้องผู้้�ที่่�รายงานพฤติิกรรมการกระทำผิิดกฎหมายหรืือ
ผิิ ด จริิ ย ธรรมที่่� เ กิิ ดขึ้้� น จริิ ง หรืือที่่� น่่ า สงสัั ย รวมทั้้� ง ผู้้�ส่่ ง สัั ญ ญาณ
(whistle-blowers) พฤติิกรรมเหล่่านั้้�น และ

(ง) องค์์กรยึึดมั่่�นต่่อคุุณค่่าทางจริิยธรรมในการติิดต่่อกัับบุุคคลที่่�สาม
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ข้้อควรพิิจารณาสำำ�หรัับงานสอบบััญชีี งานสอบทาน
งานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่�นอื่่น และงานให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่อง
วััฒนธรรมสำำนัักงาน
TSQM 1 ก�ำหนดข้อก�ำหนดและค�ำอธิบายการน�ำไปปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับวฒ
ั นธรรมส�ำนักงานในบริบทความรับผดิ ชอบของส�ำนักงาน
ในการออกแบบ การน�ำไปปฏิบัติ และการด�ำเนินระบบการบริหาร
คุณภาพงานสอบบัญชี หรืองานสอบทานงบการเงิน หรืองานที่ให้
ความเชื่อมั่นอื่น หรืองานให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง
ความเป็็นอิิสระ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะถููกกำหนด
โดยมาตรฐานระหว่่างประเทศเรื่่อ� งความเป็็นอิิสระ ให้้ดำรงความเป็็น
อิิ ส ระ เมื่่� อ ปฏิิ บัั ติิ ง านสอบบัั ญ ชีี งานสอบทาน และงานที่่� ใ ห้้
ความเชื่่�อมั่่�นอื่่�น ความเป็็นอิิสระเชื่่�อมโยงกัับหลัักการพื้้�นฐานของ
จรรยาบรรณ เรื่่�อง ความเที่่�ยงธรรมและความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต

การสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ในงานสอบบััญ ชีี งานสอบทาน และงานให้้ ความ
เชื่่�อมั่่�นอื่่�น รวมถึึงงานอื่่�นใดที่่�กำหนดโดย IAASB ผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพบััญชีีที่ใ่� ห้้บริกิ ารสาธารณะถููกกำหนดให้้ต้อ้ งใช้้การสัังเกต
และสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพเมื่่�อวางแผนและปฏิิบััติิงาน
สอบบััญชีี งานสอบทาน และงานให้้ความเชื่่�อมั่่�นอื่่�น
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ขอ 11 อุปสรรค

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¼Å»ÃÐâÂª¹Ê‹Ç¹µ¹
(Self-Interest Threat)
ÍØ»ÊÃÃ¤·Õà่ ¡Ô´¨Ò¡¼Å»ÃÐâÂª¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ËÃ×Í¼Å»ÃÐâÂª¹Í¹
่×
·ÕÁ่ ÍÕ ·
Ô ¸Ô¾ÅÍÂ‹Ò§äÁ‹àËÁÒÐÊÁµ‹Í¡ÒÃãªŒ´ÅØ Â¾Ô¹¨Ô ËÃ×Í¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
¢Í§¼Ù»Œ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õà่ ¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÊÍº·Ò¹¼Å§Ò¹µ¹àÍ§
(Self-Review Threat)
ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ¼
่ »
ŒÙ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐàÁÔ¹ä´ŒÍÂ‹Ò§
àËÁÒÐÊÁ à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¼Å¢Í§¡ÒÃãªŒ´ØÅÂ¾Ô¹Ô¨·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ¢Í§µ¹
ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁ ËÃ×Í¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Õµ่ ¹ä´Œ¡ÃÐ·Ó ËÃ×Íâ´ÂºØ¤¤ÅÍ×¹่
ã¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ËÃ×ÍÍ§¤¡Ã¼ÙÇŒ Ò‹ ¨ŒÒ§à´ÕÂÇ¡Ñ¹ «Ö§่ à»š¹¼Ù·Œ ¼
่Õ »ŒÙ ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕàª×่Í¶×Íã¹¡ÒÃ´ØÅÂ¾Ô¹Ô¨ à¾×่Íà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö่§¢Í§
¡ÒÃ»¯Ôºµ
Ñ §Ô Ò¹ ËÃ×Í¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃã¹»˜¨¨Øº¹
Ñ

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õà่ ¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà»š¹¼ÙãŒ ËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
(Advocacy Threat)
ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕà»š¹¼ÙŒãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
Ê¶Ò¹ÀÒ¾¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒËÃ×Í¼ÙÇŒ Ò‹ ¨ŒÒ§ÃÒÂã´ÃÒÂË¹Ö§่ ¨¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶
ÍÂÙ‹ã¹°Ò¹Ð·Õ่ÊÒÁÒÃ¶»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ä´Œ´ŒÇÂ¤ÇÒÁà·Õ่Â§¸ÃÃÁ

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ¤ØŒ¹à¤Â
(Familiarity Threat)
ÍØ»ÊÃÃ¤·Õà่ ¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸Í¹
Ñ ÂÒÇ¹Ò¹ ËÃ×Íã¡ÅŒª´
Ô ¡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¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ¶Ù¡¢‹Á¢Ù‹
(Intimidation Threat)
ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ¼
่ »ŒÙ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ¶¡Ù ÂÑºÂÑ§้ ¨Ò¡¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹
ÍÂ‹Ò§à·ÕÂ่ §¸ÃÃÁ à¹×Í่ §¨Ò¡áÃ§¡´´Ñ¹ «Ö§่ äÁ‹ÇÒ‹ ¨Ðà¡Ô´¢Ö¹้ ¨ÃÔ§ ËÃ×Í
«Ö§่ à¢ŒÒã¨ä»ä´Œàª‹¹¹Ñ¹้ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃãªŒ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ·Õ¨่ ÐãªŒÍ·Ô ¸Ô¾Å
ÍÑ¹à¡Ô¹¤ÇÃµ‹Í¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
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ตััวอย่่างของเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค
ต่่อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ
อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
• ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีส่ี ว่ นได้้เสีียทางการเงิิน หรืือได้้รับั เงิินกู้้ห� รืือ
การค้้ำประกัันจากองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
• ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีส่่วนร่่วมในการจััดทำแผนค่่าตอบแทนที่่�
ทำให้้เกิิดแรงจููงใจจากองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
• ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ไ ด้้ รัั บสิิ ทธิิ ก ารใช้้  ทรัั พ ย์์ สิิ น ของบริิ ษัั ท
เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน (หมายเหตุุ สิิทธิิการใช้้ = access ใช้้ได้้ทั้้�ง
Tangible และ Intangible)
• ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รับั ข้้อเสนอเป็็นของขวััญ หรืือการปฏิิบัติั ิ
เป็็นพิิเศษจากคู่่�ค้้าขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง

อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานของตนเอง
• ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีเป็็นผู้้ก� ำหนดวิิธีปี ฏิิบัติั ทิ างบััญชีีที่เ่� หมาะสม
ในการรวมธุุรกิิจ หลัังจากทำการศึึกษาความเป็็นไปได้้เพื่่อ� สนัับสนุุน
การตััดสิินใจซื้้�อ

อุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
• ผู้้�ป ระกอบวิิช าชีีพบััญ ชีีมีีโ อกาสตกแต่่ ง ข้้ อ มููลในหนัั ง สืือชี้้� ช วน
เพื่่�อให้้ได้้รัับประโยชน์์จากการจััดหาเงิินทุุน
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อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย
• ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีเป็็นผู้้�รับผิ
ั ดิ ชอบในการรายงานทางการเงิิน
ขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง เมื่่�อสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด  หรืือ
ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดได้้รัับการว่่าจ้้างจากองค์์กรนั้้�น เป็็นผู้้�ตััดสิินใจ
ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อรายงานทางการเงิินขององค์์กร
• ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี มีี คว ามสัั ม พัั น ธ์์ อัั น ยาวนานกัั บบุุ คคล
ผู้้�มีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ

อุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
• ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี หรืือสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด  หรืือ
ครอบครััวที่ใ่� กล้้ชิด 
ิ ต้้องเผชิิญอุุปสรรคจากการถููกปลดหรืือโยกย้้าย
เนื่่�องจากข้้อขััดแย้้งเกี่่�ยวกัับ
- การใช้้หลัักการบััญชีี
- วิิธีีการนำเสนอข้้อมููลทางการเงิิน
บุุคคลที่่�พยายามมีีอิิทธิิพลในกระบวนการตััดสิินใจของผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพบััญชีี ตััวอย่่าง เช่่น ในเรื่่�องการตกลงทำสััญญา (ให้้ชนะ
การประมููล) หรืือการใช้้หลัักการบััญชีี
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ตััวอย่่างของเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค
ต่่อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
• ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีส่่วนได้้เสีียทางการเงิินโดยตรงกัับลููกค้้า
• ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ต กลงค่่ า ธรรมเนีี ย มที่่� ต่่ ำเพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ม า
ซึ่่�งงานใหม่่ และค่่าธรรมเนีียมนั้้�นต่่ำไปจนอาจเป็็นการยากที่่�จะให้้
บริิการทางวิิชาชีีพให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานการปฏิิบััติิงานและ
มาตรฐานทางวิิชาชีีพที่่�บัังคัับใช้้ด้้วยราคานั้้�น
• ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจที่่�ใกล้้ชิิดกัับลููกค้้า
• ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ส ามารถเข้้ า ถึึงข้้ อ มููลที่่� เ ป็็ น ความลัั บ
ที่่�อาจถููกนำมาใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนบุุคคล
• ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่พ่� บข้้อผิิดพลาดที่่มี� นัี ยั สำคััญเมื่่อ� ประเมิินผล
ของบริิก ารทางวิิช าชีีพก่่อ นหน้้ า ที่่� ปฏิิ บัั ติิง านโดยสมาชิิ ก ของ
สำนัักงานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี

อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
• ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีออกรายงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อความมีี
ประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิงานระบบทางการเงิิน หลัังจากที่่�ตน
ได้้นำระบบนั้้�นมาใช้้งาน
• ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีจััดเตรีียมข้้อมููลต้้นฉบัับที่่�ใช้้ในการบัันทึึก
รายการ ซึ่่� ง รายการนั้้� น เป็็ น เรื่่� อ งที่่� เ ป็็ น เนื้้� อ หาสาระของงาน
ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

อุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
• ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ใ ห้้ ก ารสนัั บ สนุุ น ส่่ ว นได้้ เ สีี ย หรืือหุ้้�น
ของลููกค้้า
• ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิงานในลัักษณะที่่�เป็็นผู้้�สนัับสนุุน
ในฐานะตััวแทนของลููกค้้า ในการดำเนิินคดีี หรืือข้้อพิิพาทกัับ
บุุคคลที่่�สาม
• ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี โ น้้ ม น้้ า ว  (obby) เพื่่� อ ให้้ ลูู กค้้ า ได้้ รัั บ
ผลประโยชน์์ทางกฎหมายในนามของลููกค้้า
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อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย
• ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดหรืือสมาชิิก
ในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดเป็็นกรรมการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ของลููกค้้า
• กรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ ารของลููกค้้า หรืือพนัักงานในตำแหน่่ง
ที่่�ใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำคััญต่่อเรื่่�องที่่�เป็็นเนื้้�อหาสาระของงาน
เพิ่่�งได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นหุ้้�นส่่วนของงานนั้้�น
• สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีมีีความสััมพัันธ์์อัันยาวนานกัับ
ลููกค้้างานสอบบััญชีี

อุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
• ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีถููกข่่มขู่่�ว่่าจะยกเลิิกงานจากลููกค้้า หรืือ
สำนัักงาน เนื่่�องจากความเห็็นที่่�ไม่่ตรงกัันในเรื่่�องทางวิิชาชีีพ
• ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีรู้้�สึึกกดดัันให้้เห็็นด้้วยกัับดุลุ ยพิินิจิ ของลููกค้้า
เนื่่�องจากลููกค้้ามีีความชำนาญในเรื่่�องที่่�เป็็นปััญหานั้้�นมากกว่่าตน
• ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับแจ้้งว่่าจะไม่่ได้้รัับการเลื่่�อนตำแหน่่ง
ตามแผน จนกว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีจะเห็็นด้้วยกัับการปฏิิบััติิ
ด้้านบััญชีีที่่�ไม่่เหมาะสม ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับของขวััญ
ที่่�มีีนััยสำคััญจากลููกค้้า และถููกข่่มขู่่�ว่่าการรัับของขวััญนี้้�จะถููก
เปิิดเผยต่่อสาธารณะ
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ขอ 12 การประเมินนัยสำคัญของอุปสรรค
¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð
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¡ÒÃ³áÇ´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

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

¡) ¡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·Õ่ãªŒ¡Ñº·Ñ้§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
(Firm-wide) áÅÐ
ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹·Õ่ãªŒ¡Ñºáµ‹ÅÐ§Ò¹
â´Âà©¾ÒÐà¨ÒÐ¨§
(Engagement-specific)

ตััวอย่่างของมาตรการป้้องกัันที่่�ใช้้กัับทั้้�งสำำ�นัักงาน
• ผู้้�นำของสำนัักงานที่่�เน้้นความสำคััญของการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
• ผู้้�นำของสำนัักงานที่่�กำหนดความคาดหวัังว่่า สมาชิิกของกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้ความเชื่่�อมั่่�นจะปฏิิบััติิ
เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ
• นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิที่่�ใช้้ และ ติิดตาม เรื่่�องการควบคุุมคุุณภาพของงานที่่�ให้้บริิการ
• นโยบายที่่� เ ป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรเกี่่� ย วกัั บคว ามจำเป็็ น ในการระบุุ อุุ ป สรรคในการปฏิิ บัั ติิ ต าม
หลัักการพื้้�นฐานการประเมิินนััยสำคััญของอุุปสรรคเหล่่านั้้�น และการใช้้มาตรการป้้องกัันเพื่่�อขจััด
หรืือลดอุุ ป สรรคให้้ อ ยู่่�ในระดัั บ ที่่� ย อมรัั บ ได้้ หรืือเมื่่� อ ไม่่ มีี ม าตรการป้้ อ งกัั น ที่่� เ หมาะสม
หรืือเมื่่อ� ไม่่สามารถจะนำมาใช้้ได้้ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้อ้ งยุุติหิ รืือปฏิิเสธการให้้บริกิ ารที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
• นโยบายและวิิ ธีี ป ฏิิ บัั ติิ ภ ายในสำนัั ก งานที่่� เ ป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรที่่� ก ำหนดให้้ ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ต าม
หลัักการพื้้�นฐาน
• นโยบายและวิิธีปี ฏิิบัติั ที่ิ จ่� ะช่่วยให้้สามารถระบุุผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ระหว่่างสำนัักงานหรืือ
สมาชิิกของกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานกัับลููกค้้า
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• นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิในการติิดตาม และถ้้าจำเป็็น ควรจััดการ การพึ่่�งพารายได้้รัับจากลููกค้้า
รายใดรายหนึ่่�ง
• การใช้้หุ้้�นส่่วนและกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�มีีสายการรายงานแยกจากกัันในการให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้
ความเชื่่�อมั่่�น สำหรัับลููกค้้างานให้้ความเชื่่�อมั่่�น
• นโยบายและวิิ ธีี ป ฏิิ บัั ติิ ที่่� ห้้ า มบุุ คคลอื่่� น ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ ส มาชิิ ก ของกลุ่่�มผู้้� ป ฏิิ บัั ติิ ง าน มามีี อิิ ทธิิ พ ล
อย่่างไม่่เหมาะสมต่่อผลลััพธ์์ของงาน
• การสื่่�อสารที่่�ทัันเวลาเกี่่�ยวกัับนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิของสำนัักงาน รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ
ที่่เ� กิิดขึ้น้� ไปยัังหุ้้�นส่่วนและเจ้้าหน้้าที่่ที่� ป่� ฏิิบัติั งิ านวิิชาชีีพทั้้�งหมดของสำนัักงานตลอดจนการฝึึกอบรม
และการศึึกษาที่่�เหมาะสมเกี่่�ยวกัับนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิดัังกล่่าว
• กำหนดให้้ผู้้�บริิหารระดัับอาวุุโสรัับผิิดชอบต่่อการกำกัับดููแลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามระบบการควบคุุม
คุุณภาพของสำนัักงานอย่่างเพีียงพอ
• ให้้คำแนะนำหุ้้�นส่่วนและเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงานวิิชาชีีพที่่�ให้้บริิการแก่่ลููกค้้างานให้้ความเชื่่�อมั่่�นและ
กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดเรื่่�องความเป็็นอิิสระ
• กลไกทางด้้านวิินััยเพื่่�อส่่งเสริิมการปฏิิบััติิตามตามนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิ
• จััดพิิมพ์์นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิเพื่่�อกระตุ้้�นและให้้อำนาจเจ้้าหน้้าที่่�ในการสื่่�อสารกัับบุุคลากรอาวุุโส
ภายในสำนัักงานในประเด็็นใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เจ้้าหน้้าที่่�ดัังกล่่าว

ตััวอย่่างของมาตรการป้้องกัันที่่�ใช้้แต่่ละงานโดยเฉพาะเจาะจง
• กำหนดให้้มีผู้ี ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีผู้ไ้� ม่่เกี่่ย� วข้้องกัับงานบริิการที่่ไ� ม่่ได้้ให้้ความเชื่่อ� มั่่น� เป็็นผู้้ส� อบทาน
งานบริิการที่่�ไม่่ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือให้้คำปรึึกษาเท่่าที่่�จำเป็็น
• กำหนดให้้มีีผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีผู้้�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับงานบริิการที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น เป็็นผู้้�สอบทาน
งานบริิการที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือให้้คำปรึึกษาเท่่าที่่�จำเป็็น
• ปรึึกษาบุุคคลที่่�สามผู้้�มีีความเป็็นอิิสระ เช่่น คณะกรรมการอิิสระ หน่่วยงานกำกัับดููแลทางวิิชาชีีพ
หรืือ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีท่่านอื่่�น
• ปรึึกษาหารืือประเด็็นทางจริิยธรรมกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำกัับดููแล (TCWG) ของลููกค้้า
• เปิิดเผยข้้อมููลให้้กัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำกัับดููแล (TCWG) ของลููกค้้าถึึง ลัักษณะงานที่่�ให้้บริิการวิิชาชีีพ
และขอบเขตการคิิดค่่าบริิการ
• ให้้สำนัักงานอื่่�นปฏิิบััติิงาน หรืือให้้ปฏิิบััติิงานบางส่่วนซ้้ำ
• หมุุนเวีียนบุุคลากรอาวุุโสของกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้ความเชื่่�อมั่่�น
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ภาพรวมโครงสร้้
ภาพรวมโครงสราางข้้
งขออบัับังงคััคับบ
ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹
(Ê‹Ç¹ 1)

àËµØ¡ÒÃ³áÇ´ÅŒÍÁ
(Ê‹Ç¹ 2 3 áÅÐ 4)

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¼Å
»ÃÐâÂª¹Ê‹Ç¹µ¹
ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ
ÊÍº·Ò¹¼Å§Ò¹µ¹àÍ§

·ÓãËŒà¡Ô´

ÍØ»ÊÃÃ¤

¤ÇÒÁà·Õ่Â§¸ÃÃÁáÅÐ
¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹ áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ
ÁÒµÃ°Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº

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

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ

ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹
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ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡
¤ÇÒÁ¤ØŒ¹à¤Â
¢¨Ñ´ ËÃ×Í Å´
ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº·Õ่ÂÍÁÃÑºä´Œ

¤ÇÒÁ«×่ÍÊÑµÂÊØ¨ÃÔµ

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

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡
¡ÒÃ¶Ù¡¢‹Á¢Ù‹
¡ÓË¹´â´ÂÍ§¤¡Ã
ÇÔªÒªÕ¾ ¡®ËÁÒÂ ËÃ×Í
¢ŒÍºÑ§¤Ñº·Õà่ ¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§
¨Ñ´ãËŒÁÕ¢Ö้¹ã¹ÊÀÒ¾
áÇ´ÅŒÍÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ข้้อ 15 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
• ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจเผชิิญกัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ในขณะที่่ด� ำเนิินกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ ซึ่่�งความขััดแย้้งดัังกล่่าวทำให้้
เกิิ ดอุุ ป สรรคต่่ อ หลัั ก การพื้้� น ฐานว่่ า ด้้ ว ยความเที่่� ย งธรรม
และหลัักการพื้้�นฐานอื่่�น อุุปสรรคดัังกล่่าวอาจเกิิดขึ้้�นได้้เมื่่�อ
- ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีดำเนิินกิิจกรรมทางวิิชาชีีพที่่�มีีเรื่่�อง
เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลสองฝ่่ายหรืือมากกว่่า โดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น
มีีผลประโยชน์์ขััดแย้้งกัันในเรื่่�องดัังกล่่าว 
- ผลประโยชน์์ ข องผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ใ นเรื่่� อ งใด
และผลประโยชน์์ ข องผู้้� ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บกิิ จ กรรมทางวิิ ช าชีี พ
ที่่� ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ด ำเนิิ น กิิ จ กรรมให้้ ใ นเรื่่� อ งนั้้� น
มีีความขััดแย้้งกััน

ข้้อ 16 ข้้อยุุติิเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งทางจรรยาบรรณ
• ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจจำเป็็นต้้องได้้ข้้อยุุติิ เมื่่�อมีีข้้อขััดแย้้ง
ในการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานของจรรยาบรรณ โดยต้้อง
- พิิจารณาปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- กำหนดทางเลืือกปฏิิบััติิที่่�เหมาะสม และ
- ให้้น้้ำหนัักผลกระทบของทางเลืือกแต่่ละทาง  

หากข้อขัดแย้งยังไม่ได้ข้อยุติ อาจต้องด�ำเนินการตามล�ำดับดังนี้

1. ขอคำปรึึกษาจากบุุคคลอื่่�นที่่�เหมาะสมภายในสำนัักงาน หรืือองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง เพื่่�อให้้ได้้รัับ
ความช่่วยเหลืือในการหาข้้อยุุติิดัังกล่่าว  
2. ขอคำปรึึกษาจากผู้้�มีหี น้้าที่ก่� ำกัับดููแลขององค์์กร เช่่น คณะกรรมการบริิษัท 
ั หรืือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่่�อเรื่่�องนั้้�นเป็็นข้้อขััดแย้้งกัับองค์์กร หรืือภายในองค์์กร
3. หากไม่่สามารถได้้ข้้อยุุติิเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งที่่�เป็็นสาระสำคััญ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
อาจพิิจารณาขอคำปรึึกษาทางวิิชาชีีพจากองค์์กรทางวิิชาชีีพที่เ่� กี่่ย� วข้้อง หรืือ ที่ป่� รึึกษากฎหมาย
โดยไม่่ละเมิิดหลัักการพื้้�นฐานว่่าด้้วยการรัักษาความลัับ 
4. หากผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้ดำเนิินการทุุกทางที่่�เป็็นไปได้้จนหมดแล้้วยัังไม่่ได้้ข้้อยุุติิเกี่่�ยวกัับ
ความขัั ด แย้้ ง ทางจรรยาบรรณ ถ้้ า เป็็ น ไปได้้ ผู้�้ ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี คว รปฏิิ เ สธหรืือ
ยุุติิที่่�จะเกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องที่่�ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งนั้้�น
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ข้้อ 17 การติิดต่่อสื่่อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
• เมื่่�อติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำกัับดููแล (TCWG) ตามข้้อบัังคัับนี้้�
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีหรืือสำนัักงานต้้องตััดสิินใจว่่าจะติิดต่่อ
สื่่� อ สารกัั บ ผู้้� ใ ด  (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ  หรืือ
คณะกรรมการทั้้�งคณะ) ในโครงสร้้างการกำกัับดููแลขององค์์กร
จึึงเหมาะสม โดยคำนึึงถึึงลัักษณะและความสำคััญของเหตุุการณ์์
แวดล้้อมเฉพาะของเรื่่�องนั้้�น และเรื่่�องที่่�ต้้องทำการสื่่�อสาร

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
โครงสรางคูประมวลมือจรรยาบรรณ
Ê‹Ç¹·Õ่ 1
Ê‹Ç¹·Õ่ 1
Ê‹Ç¹·Õ่ 2
Ê‹Ç¹·Õ่ 2
Ê‹Ç¹·Õ่ 3
Ê‹Ç¹·Õ่ 3
Ê‹Ç¹·Õ่ 4
Ê‹Ç¹·Õ่ 4

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ»ÃÐÁÇÅ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹áÅÐ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ»ÃÐÁÇÅ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹áÅÐ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´
¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨
¼Ù
Œ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕAccountant
ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃin¡Ô¨Business)
(PAIB—Professional
(PAIB—Professional Accountant in Business)
¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð
¼Ù
Œ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕAccountants
·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð
(PAPP—Professional
in Public Practice)
(PAPP—Professional Accountants in Public Practice)
ÁÒµÃ°Ò¹àÃ×่Í§¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
ÁÒµÃ°Ò¹àÃ×่Í§¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
¡) §Ò¹ÊÍººÑÞªÕ áÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹
¡)
§Ò¹ÊÍººÑ
ÞªÕ่ÍáÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹
¢) §Ò¹ãËŒ
¤ÇÒÁàª×
ÁÑ่¹¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ áÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹
¢) §Ò¹ãËŒ¤ÇÒÁàª×่ÍÁÑ่¹¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ áÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹
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โครงสรางคูมือประมวลจรรยาบรรณ

Ê‹Ç¹ 1

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ»ÃÐÁÇÅ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹áÅÐ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´
ËÁÇ´ 100 ¶Ö§ 199
(¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Ñ้§ËÁ´)

Ê‹Ç¹ 2

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ (PAIBs)
ËÁÇ´ 200 ¶Ö§ 299
(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)

Ê‹Ç¹ 3

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð (PAPPs)
ËÁÇ´ 300 ¶Ö§ 399

Ê‹Ç¹·Õ่ 4¡
áÅÐ 4¢

ÁÒµÃ°Ò¹àÃ×่Í§¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ
ËÁÇ´ 400 ¶Ö§ 899
Ê‹Ç¹·Õ่ 4¡ ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐÊÓËÃÑº§Ò¹ÊÍººÑÞªÕáÅÐ§Ò¹ÊÍº·Ò¹
ËÁÇ´ 900 ¶Ö§ 999
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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โครงสร้้างในแต่่ละหมวด ในคู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณ
คำำ�นำำ�

ข้อก�ำหนด (R--Requirement)
คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
(A—Application Materials)

ส่่วนที่่� 1 การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ
หลัักการพื้้�นฐานและกรอบแนวคิิด
หมวด 100 การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ
คำนำ
100.1 วิิชาชีีพบััญชีีแตกต่่างจากวิิชาชีีพอื่่�นอย่่างเห็็น
ได้้ชััด คืือ การยอมรัับความรัับผิิดชอบที่่�จะ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ
100.2 ความไว้้ใจ ในวิิชาชีีพบััญชีีเป็็นเหตุุผลหนึ่่�งว่่า
เหตุุใดองค์์กรุุธุุรกิิจ หน่่วยงานรััฐบาล และ
องค์์ ก รอื่่� น ๆ นำผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี
มามีีส่ว่ นร่่วมในชอบเขตที่ก่� ว้้างขวาง ซึ่่�งรวมถึึง
การรายงานทางการเงิิน และผลประกอบการ
ของกิิ จ การ กิิ จ กรรมให้้ คว ามเชื่่� อ มั่่� น และ
กิิจกรมทางวิิชาชีีพอื่่น� ๆ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีี
เข้้าใจและรัับรู้้�ว่า่ ความไว้้ใจนั้้�นมีีพื้้น� ฐานมาจาก
ทัักษะและคุุณค่่า ซึ่่�งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
นำมาสู่่�กิิจกรรมทางวิิชาชีีพที่่�ตนปฏิิบััติิ รวมถึึง
(ก) การยึึตมั่่�นต่่อหลัักการทางจริิยธรรม และ
มาตรฐานวิิซาชีีท
(ข) ใช้้ความหลัักแหลมทางธุุรกิิจ
(ค) การใช้้ความเชี่่ย� วชาญในการใช้้เทคนิิดและ
เรื่่�องอื่่�น ๆ และ
(ง) การใช้้คุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ
การใช้้ ทัั ก ษะและคุุ ณ ค่่ เ หล่่ า นี้้�  ช่่ ว ยทำให้้
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีสำมารถให้้คำปรึึกษา
หรืือให้้ ผล งานอื่่� น เพื่่� อ บรสุุ วัั ดถุุ ป ระสงค์์
ในการให้้ บริิ ก ารดัั ง กล่่ า ว และสามารถเป็็ น
ที่่�น่่าเชื่่�อถืือของผู้้�ที่่�ต้้องการให้้เป็็นใช้้ผลงาน
ดัังกล่่าวนั้้�น

ข้้อกำหนดและคำอธิิบายการนำไปปฏิิบััติิ
100.5 A1 ข้้ อ กำหนดในประมวลจรรยาบรรณนี้้�
ที่ขึ้่� น้� ต้้นด้้วยตััวอักั ษร “R” ถืือเป็็นภาระหน้้าที่่�
100.5 A2 คำอธิิบายและการนำไปปฏิิบััติิ ขึ้้�นต้้นด้้วย
ตััวอัักษร “A” แสดงเนื้้�อหา คำอธิิบาย
คำแนะนำในการปฏิิบััติิ หรืือเรื่่�องที่่�ต้้อง
พิิ จ ารณา ตัั ว อย่่ า งและแนวทางอื่่� น ที่่�
เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง
ในประมวลจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
คำอธิิบายและการนำไปปฏิิบัติั  ตั้้
ิ ง� ใจจะช่่วย
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีให้้เข้้าใจในการนำ
กรอบแนวคิิ ด มาปฏิิ บัั ติิ  ต่่ อ เหตุุ ก ารณ์์
แวดล้้อมใดเหตุุการณ์์หนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ
และเพื่่อ� ให้้เข้้าใจและปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำหนด
ที่เ่� ฉพาะเจาะจง ในขณะที่ค่� ำอธิิบายการนำ
ไปปฏิิบััติินั้้�นไม่่ใช่่ข้้อกำหนดโดยตััวมัันเอง
การพิิจารณาคำอธิิบายเป็็นสิ่่�งจำเป็็นเพื่่�อ
การนำไปปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งเหมาะสมของ
ข้้ อ กำหนดของประมวลจรรยาบรรณ
รวมทั้้�งการนำกรอบแนวคิิดไปปฏิิบััติิ
R100.6 ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ต าม
ประมวลจรรยาบรรณ
100.6 A1 การสนัั บ สนุุ น หลัั ก การพื้้� น ฐานและ
การปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ กำหนดเอพาะของ
ประมวลจรรยาบรรณช่่วยให้้ผู้้�ประกอบ
วิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี บ รรลุุ (วัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ รื่่� อ ง)
ความรัับผิิดชอบของตนในการปฏิิบััติิงาน
เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ
100.6 A2 การปฏิิ บัั ติิ ต ามประมวลจรรยาบรรณ
รวมถึึงการให้้ความตระหนัักที่่�เหมาะสม
ของเป้้ า หมายและความตั้้� ง ใจของ
ข้้อกำหนดเฉพาะ
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การศึึกษาคู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณ
ในส่่วนที่่� 1 เป็็นการอธิิบายการปฏิิบััติิ
ตามประมวลจรรยาบรรณ หลัักการพื้้�นฐาน
5 ข้้อ และกรอบแนวคิิดในการระบุุอุุปสรรค 
ประเมิิ น อุุ ป สรรค  ที่่� ไ ม่่ ส ามารถปฏิิ บัั ติิ ไ ด้้
ตามหลัักการพื้้�นฐาน เพื่่อ� ขจััดและลดอุุปสรรค
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ โดยใช้้มาตรการ
ป้้องกัันต่่าง ๆ ซึ่่�งได้้นำไปกำหนดในข้้อบัังคัับ
ว่่าด้้วยจรรยาบรรณแล้้ว
สำหรัับส่่วนที่่� 2 และส่่วนที่่� 3 เป็็น
การอธิิบายตััวอย่่างเหตุุการณ์์แวดล้้อมต่่าง ๆ
ที่่�ทำให้้เกิิดอุุปสรรค และมาตรการป้้องกััน
ที่่� น ำมาใช้้ สำหรัั บ ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ
ในหน่่ ว ยงานธุุ ร กิิ จ และผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ
ที่่�ให้้บริิการสาธารณะแล้้วแต่่กรณีี
สำหรัั บส่่ ว นที่่� 4ก และ 4ข  เป็็ น
การอธิิบายตััวอย่่างเรื่่�องความเป็็นอิิสระของ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
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โครงสร้้างคู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณ
ส่่วนที่่� 1 การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ หลัักการพื้้�นฐานและกรอบแนวคิิด
100 การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ
110 หลัักการพื้้�นฐาน
หมวดย่่อย 111 ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
หมวดย่่อย 112 ความเที่่�ยงธรรม
หมวดย่่อย 113 ความรู้้� ความสามารถ 
และความเอาใจใส่่ ท างวิิ ช าชีี พ
(การรัักษามาตรฐานในการปฏิิบัติั งิ าน)
หมวดย่่อย 114 การรัักษาความลัับ
หมวดย่่อย 115 พฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ
120 กรอบแนวคิิด

หมวด 120 กรอบแนวคิิด
คำนำ (120.1-120.2)
ข้้อกำหนดและคำอธิิบายการนำไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป (R120.3 – 120.5 A4)
การระบุุอุปุ สรรค (R120.6 – 120.6 A4)
การประเมิินอุุปสรรค (R120.7 –
120.9 A2)
การจััดการอุุปสรรค (R120.10 –
R120.11)
ข้้อควรพิิจารณาอื่่น� เมื่่อ� นำกรอบแนวคิิด
มาใช้้ (120.12 A1 – 120.13 A2)

ส่่วนที่่� 2 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ (PAIB)
200 การนำกรอบแนวคิิดไปใช้้ – ผู้้ป� ระกอบ
วิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ
210 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
220 การจััดทำ และการนำเสนอข้้อมููล
230 การปฏิิ บัั ติิ ง านด้้ ว ยความชำนาญ
ที่่�เพีียงพอ
240 ส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน ค่่าตอบแทน
และสิ่่ง� จููงใจที่่เ� ชื่่อ� มโยงกัับการรายงาน
ทางการเงิินและการตััดสิินใจ
250 สิ่่� ง จูู ง ใ จ ร ว ม ถึึ ง ข อ ง ขวัั ญ แ ล ะ
การต้้อนรัับ
260 การตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิตาม
กฎหมายและข้้อบัังคัับ
270 ความกดดัั น ต่่ อ การฝ่่ า ฝืื น หลัั ก การ
พื้้�นฐาน
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ส่่วนที่่� 3 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ (PAPP)
300 การนำกรอบแนวคิิดไปใช้้ – ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีี
ที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
310 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
320 การแต่่งตั้้�งผู้้�ให้้บริิการวิิชาชีีพ
321 การให้้ความเห็็นที่่�สองในทางวิิชาชีีพ
330 ค่่าธรรมเนีียมและค่่าตอบแทนอื่่�น
340 สิ่่�งจููงใจ รวมถึึงของขวััญและการต้้อนรัับ
350 การดููแลรัักษาทรััพย์์สิินของลููกค้้า
360 การตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
ข้้อบัังคัับ

ส่่วนที่่� 4 ก ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
400
410
411
420
430
510
511
520
521
522
523
524
525
540
600
800

การน�ำกรอบแนวคิดไปใช้ในเรื่องความเป็นอิสระส�ำหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
ค่าธรรมเนียม
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและนโยบายการประเมินผลงาน
ของขวัญและการต้อนรับ
คดีความที่ศาลรับฟ้องแล้วหรือที่ถูกข่มขู่ว่าจะฟ้อง
ผลประโยชน์ทางการเงิน
การกู้ยืมและการค�้ำประกัน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ความสัมพันธ์ฉันท์ครอบครัวและความสัมพันธ์ส่วนตัว
การให้บริการเมื่อไม่นานมานี้ กับลูกค้างานสอบบัญชี
การเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารของลูกค้างานสอบบัญชี
การจ้างงานโดยลูกค้างานสอบบัญชี
การมอบหมายให้เป็นพนักงานชั่วคราว
ความสััมพัันธ์์อันั ยาวนานของบุุคลากร (รวมถึึงการหมุุนเวีียนหุ้้�นส่่วน) กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นกัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
รายงานต่่องบการเงิินที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เฉพาะ ซึ่่�งรวมถึึงข้้อจำกััดการใช้้และการเผยแพร่่
(งานสอบบััญชีีและงานสอบทาน)
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ส่่วนที่่� 4 ข ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่�น
นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
900 การนำกรอบแนวคิิดไปใช้้ในเรื่่�องความเป็็นอิิสระสำหรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น นอกเหนืือ
จากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
905 ค่่าธรรมเนีียม
906 ของขวััญและการต้้อนรัับ
907 คดีีความที่่�ศาลรัับฟ้้องแล้้วหรืือที่่�ถููกข่่มขู่่�ว่่าจะฟ้้อง
910 ผลประโยชน์์ทางการเงิิน
911 การกู้้�ยืืมและการค้้ำประกััน
920 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
921 ความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััวและความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว
922 การให้้บริิการเมื่่�อไม่่นานมานี้้� กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
923 การเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
924 การจ้้างงานโดยลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
940 ความสััมพัันธ์์อัันยาวนานของบุุคลากรกัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
950 การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นกัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
990 รายงานซึ่่�งรวมถึึงข้้อจำกััดการใช้้และการเผยแพร่่ (งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น นอกเหนืือ
จากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน

40

ออกแบบโดย ส่วนงานสื่อสารองค์กร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หากมีคำาถามหรือข้อสงสัย
ติดต่อคณะอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ

e-Mail : ethics@tfac.or.th
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