คานา
ตามที่ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื่ องจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ งเป็ นกรอบความประพฤติและวิธีปฏิบตั ิของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ผลงานของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และผูใ้ ช้บริ การให้ความเชื่ อมัน่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับ
จรรยาบรรณนี้ หมายความว่า ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านการทาบัญชี การสอบบัญชี และผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านอื่น ๆ ตามที่กฎกระทรวงกาหนดให้เป็ นวิชาชี พบัญชี รวมทั้งผูซ้ ่ ึ งขึ้นทะเบียนไว้กบั สภาวิชาชี พบัญชี และ
ให้หมายรวมถึงหัวหน้าคณะบุคคล หรื อหัวหน้าสานักงาน หรื อผูม้ ีอานาจกระทาแทนนิ ติบุคคลตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อบังคับจรรยาบรรณ มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อบังคับจรรยาบรรณ
ตามที่ ได้กล่ าวข้างต้นทุกข้อ ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ผูใ้ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับใดของข้อบังคับ
จรรยาบรรณที่ อ อกมานี้ ให้ ถื อ ว่ า ผู ้น้ ัน ประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณ การฝ่ าฝื นและไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ บัง คับ
จรรยาบรรณโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ให้รวมถึงกรณี ที่ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ หรื อยินยอมให้บุคคลอื่น
อ้า งชื่ อปฏิ บ ตั ิ หรื อปฏิ บ ตั ิ ใ ดๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อบังคับ จรรยาบรรณ เพื่ อก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีหรื อบุคคลที่สาม
ข้อบัง คับ สภาวิช าชี พ บัญชี เรื่ อง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็ น
ข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับแรกที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพื่อให้การปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับจรรยาบรรณสาหรับผูส้ อบบัญชี เป็ นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนช่วยให้เกิดความสะดวก
ในการศึกษาและใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิงาน สภาวิชาชี พบัญชี โดยคณะอนุ กรรมการกาหนดจรรยาบรรณ จึง
เห็นสมควรให้มีการจัดพิมพ์คาชี้ แจงข้อบังคับสภาวิชาชี พบัญชี เรื่ องจรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๓ สาหรับผูส้ อบบัญชีเล่มนี้ข้ ึน

คณะอนุกรรมการกาหนดจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธันวาคม ๒๕๕๖

สารบัญ

๑ วัตถุประสงค์ โครงสร้ าง และหลักการพืน้ ฐานของจรรยาบรรณ
๒ คาชี้แจงข้ อบังคับจรรยาบรรณ สาหรับผู้สอบบัญชี
หมวดที่ ๑ บททัว่ ไป
หมวดที่ ๒ ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่ อสัตย์สุจริ ต
หมวดที่ ๓ ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
หมวดที่ ๔ การรักษาความลับ
หมวดที่ ๕ ความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ
หมวดที่ ๖ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน บุคคลหรื อนิติบุคคลที่
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั ิหน้าที่ให้
หมวดที่ ๗ ความรับผิดชอบต่อเพื่อร่ วมวิชาชี พ และจรรยาบรรณทัว่ ไป
๓ ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื่ อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2553
๔ รายชื่ อคณะอนุกรรมการกาหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมชู ปถัมภ์
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จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี
ตามข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่19) พ.ศ.2553
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ของผู้ประกอบ
วิชาชี พบัญชี
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ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสั ตย์ สุจริต
ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การรักษาความลับ
ความรับผิดชอบต่ อผู้รับบริการ
ความรั บผิดชอบต่ อ ผู้ถื อหุ้ น ผู้ เป็ นหุ้ นส่ วน บุ คคลหรื อ นิ ติ บุค คล ที่ผ้ ูประกอบวิชาชี พ บัญชี ปฏิบั ติ
หน้ าทีใ่ ห้
ความรับผิดชอบต่ อเพือ่ นร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไป

๑

วัตถุประสงค์ โครงสร้ าง และหลักการพืน้ ฐานของจรรยาบรรณ
๑. คานา
การก าหนดจรรยาบรรณของวิช าชี พ บัญชี ซึ่ ง ถื อเป็ นกรอบความประพฤติ และวิธีป ฏิ บ ตั ิ ของผู ้
ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความจาเป็ นสาหรับวิชาชี พบัญชี ในการกาหนดแนวทางและขั้นตอนของจรรยาบรรณ
จาเป็ นต้องพิจารณาจากโครงสร้างหรื อองค์ประกอบของจรรยาบรรณตามหลักสากลทัว่ ไป ในส่ วนนี้ จะอธิ บาย
ถึงวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี โครงสร้ างของจรรยาบรรณและหลักการพื้นฐาน
ของจรรยาบรรณอันเป็ นองค์ประกอบเบื้องต้นขององค์ประกอบอื่นๆ
๒. วัตถุประสงค์ ของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี หมายถึ ง สิ่ งที่กาหนดความประพฤติและวิธีปฏิ บตั ิงาน
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ตอ้ งยึดถือ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดารงไว้ ซึ่ง
 ความเชื่อมัน่ จากผูร้ ับบริ การ
 ความเชื่อถือได้ในผลงาน
 ความเป็ นมืออาชีพ
 คุณภาพของงานบริ การ
กฎหมายเป็ นบทบัง คับ ที่ บุ ค คลในสังคมทุ ก คนต้องถื อปฏิ บตั ิ ส าหรั บผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญ ชี
นอกจากต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ บญ
ั ญัติเป็ นการทัว่ ไปแล้ว ยังต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี ซึ่ งเป็ นบทบัญญัติเฉพาะของวิชาชีพ โดยเป็ นกฎเกณฑ์ที่สูงกว่ากฎหมาย
๓. โครงสร้ างจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี
โครงสร้างจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย
๑. หลักการพื้นฐาน
เป็ นแนวคิดหรื อหลักการสาคัญของจรรยาบรรณ
๒. ข้อบังคับรายข้อ
เป็ นบทบัญญัติที่กาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเป็ น
ข้อ ๆ ตามหลักการพื้นฐาน
๓. คาชี้แจง
เป็ นคาอธิ บายหลักการพื้นฐานและข้อบังคับแต่ละข้อให้ชดั เจนใน
รายละเอียดรวมทั้งการยกตัวอย่างประกอบในบางกรณี
ข้อ บัง คับ สภาวิช าชี พ บัญ ชี (ฉบับ ที่ ๑๙) เรื่ อง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญ ชี พ.ศ.
๒๕๕๓ กาหนดตามโครงสร้างจรรยาบรรณ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานและข้อบังคับรายข้อ นอกจากนี้ ยงั มี
คาชี้แจง ตามเอกสารฉบับนี้
๒

๔. หลักการพืน้ ฐานของจรรยาบรรณ
หลัก การพื้ นฐานของจรรยาบรรณ คื อ แนวคิ ดหรื อหลัก การส าคัญของจรรยาบรรณ ส าหรั บ
วิชาชี พบัญชี ของประเทศไทย หลักการพื้นฐานดังกล่าวแบ่งออกเป็ นหัวข้อต่าง ๆ แสดงภายใต้หมวดที่ ๒ ถึ ง
หมวดที่ ๗ ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
หมวดที่ ๒ ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
หมวดที่ ๓ ความรู้ความสามารถ และ มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
หมวดที่ ๔ การรักษาความลับ
หมวดที่ ๕ ความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ
หมวดที่ ๖ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน บุคคล หรื อ นิติบุคคลที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีปฏิบตั ิหน้าที่ให้
หมวดที่ ๗ ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไป
หลัก การพื้ น ฐานของจรรยาบรรณวิ ช าชี พ แต่ ล ะหัว ข้อที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมวดที่ ๒ ถึ ง หมวดที่ ๖
กาหนดขึ้นตามมาตรา ๔๗ แห่ ง พ.ร.บ. วิชาชี พบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งกาหนดให้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
เรื่ องดังกล่าว ส่ วนในหมวดที่ ๗ นั้น ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดย
สหพันธ์นกั บัญชีนานาชาติ (IFAC)
๕. คาอธิบายหลักการพืน้ ฐาน
คาอธิ บายหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชี พบัญชี ของประเทศไทย แยกตามหมวดต่าง ๆ มี
ดังนี้คือ
หมวดที่ ๒ ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และ ความซื่อสั ตย์ สุจริต
“ความโปร่ งใส” หมายความว่า ภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิงานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ
และมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนดไว้ และไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อบิดเบือนความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้
“ความเป็ นอิสระ” หมายความว่า การปฏิบตั ิหน้าที่โดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิด
ความสงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเที่ยงธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ความเป็ นอิสระนี้ จะต้องเป็ นที่
ประจักษ์ เพื่อให้ผลงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นที่เชื่อถือได้
“ความเที่ยงธรรม” หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลาเอียง
อคติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอื่น

๓

ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี อาจประสบกับเหตุการณ์ที่จะทาให้ขาดความเที่ยงธรรม การที่จะแจกแจงทุกเหตุการณ์
ดังกล่าวให้ชดั เจนย่อมเป็ นไปไม่ได้ ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ต้องไม่ให้บริ การวิชาชี พ หากพบว่ามีเหตุการณ์
หรื อความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความลาเอียง หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจทางวิชาชีพบัญชี
“ความซื่ อสัตย์สุจริ ต” หมายความว่า การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริ งใจ ซื่ อตรงต่อวิชาชี พไม่
คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบตั ิงานบนหลักฐานที่เป็ นจริ งและเชื่ อถือได้ ไม่อา้ งหรื อยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้
ปฏิบตั ิงานถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิงานจริ ง
ความซื่ อสัตย์สุจริ ตนี้ ยงั รวมถึ ง ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ตอ้ งไม่เกี่ ยวข้องกับรายงาน แบบแสดง
รายการ การสื่ อสาร หรื อข้อมูลอื่น โดยที่ผปู้ ระกอบวิชาชี พบัญชีเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้น
๑. เป็ นข้อมูลที่ผดิ จากความจริ งอย่างเป็ นสาระสาคัญ หรื อ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
๒. เป็ นรายงานหรื อข้อมูลที่จดั ทาขึ้นโดยไม่ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ
๓. ได้ละเว้นหรื อปิ ดบังข้อมูลที่จาเป็ นต้องมีอยู่ในรายงาน ซึ่ งการละเว้นหรื อปิ ดบังนี้ ก่อให้เกิ ด
ความเข้าใจผิด
เมื่ อผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี รู้ว่า ตนเกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล เหล่ า นั้น ผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ต้อ ง
ดาเนินการเพื่อยุติการเกี่ยวข้องนั้น
ในกรณี ผปู ้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานหรื อแนวปฏิบตั ิทางวิชาชี พที่เกี่ยวข้องกับ
กรณี ดงั กล่าว ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีก็อาจพ้นจากการถูกกล่าวหาตามที่กล่าวมาในวรรคข้างต้นได้
หมวดที่ ๓ ความรู้ ความสามารถ และ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้ความรู ้ ความสามารถ ความชานาญในการปฏิ บตั ิ
วิช าชี พ บัญชี ด้วยความเอาใจใส่ อย่า งเต็ม ความสามารถ ความเพีย รพยายาม และความระมัดระวังรอบคอบ
เพื่อที่ จะปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล และมัน่ ใจได้ว่ามี ผ ลงานทางวิชาชี พ ที่ อยู่บ น
พื้นฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน และมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
หลักการพื้นฐานในเรื่ อง ความรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบกาหนดให้ผปู ้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีตอ้ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. มีความรู ้ และทักษะทางวิชาชี พให้อยู่ในระดับที่ สามารถให้ความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ั บบริ การ หรื อ
ผูว้ ่าจ้างว่าจะได้รับบริ การทางวิชาชี พบัญชี ตามความรู ้ ความสามารถที่ตอ้ งการตามที่กาหนด
โดยวิชาชีพบัญชี
๒. ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความมุ่ ง มัน่ ขยันหมัน่ เพี ย ร และระมัดระวัง รอบคอบ ตามวิธี ป ฏิ บ ตั ิ และ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพในการให้บริ การทางวิชาชีพบัญชี

๔

การบริ การทางวิช าชี พบัญชี โดยใช้ความรู้ ความสามารถต้องใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประยุกต์ใ ช้
ความรู้และทักษะในการให้บริ การ
ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี แยกเป็ น ๒ ส่ วนได้ ดังนี้
๑. การบรรลุถึงระดับ ความรู ้ ความสามารถ ตามที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี
๒. การรักษาระดับ ความรู ้ ความสามารถ ตามที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี
การรักษาระดับ ความรู ้ ความสามารถ ตามที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี หมายถึง การรับรู้และ
มีความเข้าใจ วิธีปฏิบตั ิ การพัฒนาของวิชาชีพบัญชี และการพัฒนาทางธุ รกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนา
ทางวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องพัฒนาและรักษาความสามารถในการให้บริ การ
ที่ตรงตามความต้องการในสภาพแวดล้อมของวิชาชีพบัญชี
ความรู ้ ความสามารถนี้ ครอบคลุมถึง การที่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ต้องให้ความมัน่ ใจว่า ผูช้ ่วยผู ้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของตน ได้รับการฝึ กอบรมและการกากับดูแลที่เพียงพอ
การปฏิ บตั ิ งานอย่า งมุ่งมัน่ ขยันหมัน่ เพียร และระมัดระวังรอบคอบ หมายถึ ง การปฏิ บตั ิงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวังรอบคอบ ครบถ้วน และทันต่อเวลา
ในโอกาสที่เหมาะสม ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องเปิ ดเผยข้อจากัดในการปฏิบตั ิงานให้บริ การทาง
วิชาชีพบัญชีให้ลูกค้า นายจ้าง หรื อ บุคคลอื่นที่เป็ นผูร้ ับบริ การทางวิชาชีพ
หมวดที่ ๔ การรักษาความลับ
“การรักษาความลับ ” หมายความว่า การไม่ นาข้อมูลใด ๆ ที่ โดยปกติ องค์กรไม่ไ ด้เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนไปเปิ ดเผย หรื อใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อบุคคลอื่น เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการเปิ ดเผยตามสิ ทธิ
หรื อ หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย หรื อ ในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
หลักการรักษาความลับ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีวา่ ต้อง
ไม่ดาเนินการในเรื่ องต่อไปนี้
๑. เปิ ดเผยข้อมูลใดๆที่เป็ นความลับของลู กค้า นอกสานักงาน หรื อนอกองค์กรที่ว่าจ้าง โดยเป็ น
ข้อมูลที่ตนได้มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชี พบัญชี หรื อทางธุ รกิ จ โดยไม่ได้รับการอนุ มตั ิ
อย่า งเหมาะสม หรื อ จากผูม้ ี อานาจให้ก ารอนุ ม ตั ิ ไ ด้ เว้นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยที่ ผูป้ ระกอบ
วิชาชี พบัญชี มีสิทธิ ตามกฎหมาย หรื อสิ ทธิ ทางวิชาชี พบัญชี หรื อ เป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งเปิ ดเผย
และ
๒. ใช้ข ้อมู ล ที่ เป็ นความลับ ซึ่ งได้ม าจากความสั ม พันธ์ ท างวิช าชี พ บัญชี หรื อทางธุ ร กิ จ เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน หรื อ บุคคลอื่น

๕

ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ต้องรั กษาความลับโดยระวังไม่ให้พลั้งเผลอ ในทุกสภาวะแวดล้อมทาง
สั ง คม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ต่ อ บุ ค คลที่ เ ป็ นผูร้ ่ ว มงานทางธุ ร กิ จ ที่ ใ กล้ชิ ด หรื อ ต่ อผูใ้ กล้ชิ ด หรื อ สมาชิ ก ใน
ครอบครัวหรื อสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากการเปิ ดเผยโดยผูท้ ี่มีโอกาสเป็ น
ผูร้ ับบริ การ หรื อผูว้ า่ จ้าง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องรักษาความลับของข้อมูลภายในสานักงาน หรื อองค์กรของผูว้ า่ จ้างให้
เป็ นความลับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องดาเนินการให้มนั่ ใจว่า ผูช้ ่วยที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแล รวมทั้งบุคคล
ที่ตนได้ขอคาแนะนาและช่วยเหลือทางวิชาชีพได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการรักษาความลับ
การปฏิบตั ิตามหลักการรักษาความลับ ยังคงต้องถือปฏิบตั ิแ ม้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบ
วิชาชี พบัญชี และลูกค้า หรื อ ผูว้ ่าจ้างได้สิ้นสุ ดลงแล้วก็ตาม เมื่อผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ได้เปลี่ ยนการจ้างงาน
หรื อได้รับลูกค้ารายใหม่ แม้วา่ จะสามารถนาประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ได้ แต่ตอ้ งไม่ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่
เป็ นความลับซึ่งได้จากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพบัญชี หรื อ ทางธุ รกิจนั้น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ หรื อ ถือว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
เป็ นการเหมาะสมในกรณี ดงั ต่อไปนี้
๑. การเปิ ดเผยเป็ นสิ่ งที่กฎหมายอนุญาต และได้รับการอนุมตั ิจากลูกค้า หรื อ ผูว้ า่ จ้าง
๒. การเปิ ดเผยเป็ นสิ่ งที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้ ตัวอย่าง เช่น
๑) การผลิตเอกสาร หรื อ การจัดหาหลักฐานในการดาเนินการทางกฎหมาย หรื อ
๒) การเปิ ดเผยต่อหน่ วยราชการที่เหมาะสม เพื่อความกระจ่างเกี่ ยวกับการละเมิดกฎหมาย
และ
๓) เป็ นหน้าที่ หรื อ สิ ทธิทางวิชาชีพ ที่กฎหมายไม่มีขอ้ ห้ามในกรณี ต่อไปนี้
(๑) เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามกระบวนการสอบทานคุ ณ ภาพ ของสมาชิ ก องค์ก ร หรื อ
สถาบันทางวิชาชีพ หรื อโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล
(๒) เพื่อสนองตอบการสอบถาม หรื อ การไต่ สวนโดยองค์กรในฐานะเป็ นสมาชิ ก
องค์กรนั้น หรื อ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล
(๓) เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของวิชาชีพ หรื อ ผูป้ ระกอบวิชาชีพในกระบวนการทาง
กฎหมาย หรื อ
(๔) เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตาม มาตรฐานวิชาการ และ ข้อกาหนดของจรรยาบรรณ
สาหรับปัจจัยสาคัญเพื่อการพิจารณาตัดสิ นใจในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ ประกอบด้วย
๖

๑. ถึงแม้ว่าลูกค้า หรื อ ผูว้ ่าจ้าง ยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลแล้วก็ตาม ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ต้อง
คานึ งว่าผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายซึ่ งรวมทั้ง บุคคลที่สามที่อาจได้รับผลกระทบ มีผลเสี ยหาย
หรื อไม่
๒. ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี จะต้องพิจารณาว่า มี ขอ้ มูลที่ เกี่ ยวข้องอย่างครบถ้วน และสามารถ
แสดงหลักฐานพิสูจน์ได้หรื อไม่ ในกรณี ที่อยู่ในสถานการณ์ ซ่ ึ งไม่สามารถมีหลักฐานที่เป็ น
จริ ง สนับสนุ น หรื อข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรื อข้อสรุ ปที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานสนับสนุ นได้
ควรใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพในการตัดสิ นใจว่า จะใช้การเปิ ดเผย ประเภทใดจึงจะเหมาะสม
๓. การสื่ อสารที่คาดหวังควรเป็ นประเภทใด และควรสื่ อสารถึงใคร
๔. บุคคลผูร้ ับข้อมูลการสื่ อสารเป็ นบุคคลที่เหมาะสมหรื อไม่
หมวดที่ ๕ ความรับผิดชอบต่ อผู้รับบริการ
(ดูคาอธิบายในหมวดที่ ๗)
หมวดที่ ๖ ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่ วน บุคคล หรือ นิติบุคคลทีผ่ ้ ปู ระกอบวิชาชี พ บัญชี
ปฏิบัติหน้ าทีใ่ ห้
(ดูคาอธิบายในหมวดที่ ๗)
หมวดที่ ๗ ความรับผิดชอบต่ อเพือ่ นร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไป
เพื่อให้จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นไปตามกรอบจรรยาบรรณของ พ.ร.บ.วิชาชี พ
บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณตามหลักสากลทัว่ ไป ทาให้ตอ้ งกาหนดหลักการ
พื้นฐานจรรยาบรรณเกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ตามที่แสดงในหมวดที่ ๕ ๖ และ ๗
เนื้ อหาของหลักการพื้นฐานในหมวดที่ ๕ ๖ และ ๗ ซึ่ งคล้ายกับเนื้ อหาของหลักการพื้นฐานของ IFAC เรื่ อง
“พฤติกรรมทางวิชาชี พ ” (Professional Behavior) ได้กาหนดให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี มีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ต่อบุ คคลต่างๆ (ตามที่ กล่ าวไว้ในหมวดที่ ๕ ๖ และ ๗) โดยจะต้องปฏิ บตั ิงานและปฏิ บตั ิตนใน
แนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อลูกค้าและองค์กรที่ตนสังกัด รวมถึงนายจ้างของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ยงั มีความรั บผิดชอบในการปฏิ บตั ิตนเพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดความร่ วมมือและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่ วมวิชาชีพตลอดจนหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิใดๆ ที่ทาให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อเกียรติ
ศักดิ์แห่งวิชาชีพ
หลักการพื้นฐานเรื่ อง “พฤติกรรมทางวิชาชี พ ” ตามที่ กาหนดโดย IFAC นั้น เป็ นหลักการที่ มี
จุ ด มุ่ ง หมายต้อ งการให้ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญชี มี ห น้า ที่ ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย และระเบี ย บข้อบังคับ ที่
เกี่ ยวข้อง และละเว้นการกระท าที่ ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี รู ้ หรื อควรจะรู ้ ว่า จะทาให้เกิ ดการเสื่ อมเสี ยความ
น่าเชื่ อถือต่อวิชาชี พ การกระทาที่ควรละเว้นนี้ รวมถึงการกระทาใดๆ ที่บุคคลที่สามผูซ้ ่ ึ งเป็ นบุคคลที่มีเหตุมีผล
๗

ใช้ดุลยพินิจ โดยให้น้ าหนักความจริ งทุก ๆ เรื่ องภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พบัญชี สามารถหา
ข้อมูลได้ในเวลานั้น น่าจะสรุ ปว่ามีผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสี ยงของวิชาชีพบัญชี
ในการนาการตลาดมาใช้ เพื่อส่ งเสริ มตนเอง และงานทางวิชาชี พ ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ต้องไม่
ทาให้วิชาชี พบัญชี เสื่ อมเสี ย และต้องดาเนิ นการด้วยความซื่ อสัตย์ และยึดถื อความเป็ นจริ งโดยไม่กระทาการ
ดังต่อไปนี้
๑. การโอ้อวดเกินความเป็ นจริ ง สาหรับบริ การทางวิชาชี พบัญชี ที่ตนได้ปฏิบตั ิรวมถึงคุณสมบัติ
ของตนเอง หรื อ ประสบการณ์ที่ตนมี หรื อ
๒. การอ้างอิงโดยใช้ถอ้ ยคาดูหมิ่น หรื อ แสดงการเปรี ยบเทียบงานของตนเหนือผูอ้ ื่น
จากหลักการพื้ นฐานที่ ก ล่ าวมาข้างต้นทั้ง หมดนี้ ได้ถู กนาไปใช้เป็ นหลักการในการจัดท าเป็ น
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี(ฉบับที่ ๑๙) เรื่ องจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓

๘

คาชี้แจงข้ อบังคับจรรยาบรรณสาหรับผู้สอบบัญชี
๑. คานา
ข้อบังคับจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี เป็ นบทบัญญัติที่กาหนดสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชี ตอ้ งปฏิ บ ตั ิ ในเรื่ องต่ า ง ๆ โดยกาหนดขึ้ นเป็ นข้อ ๆ ตามหลัก การพื้ นฐานที่ ไ ด้อธิ บ ายไว้ในส่ วนที่ แล้ว
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชดั เจน ในส่ วนนี้ จะเป็ นการชี้ แจงและอธิ บายถึงข้อบังคับดังกล่าว ซึ่ งใช้สาหรับผูส้ อบ
บัญชี โดยเรี ยงตามลาดับของหมวดและข้อบังคับแต่ละข้อ อย่างไรก็ดี เนื่ องจากในการปฏิบตั ิวิชาชี พของผูส้ อบ
บัญชี อาจต้องประสบกับลักษณะงานและสถานการณ์ ที่มีความแตกต่างกันไป จึงเป็ นเรื่ องยากที่จะจัดทาคา
ชี้แจงให้สามารถครอบคลุมทุกประเด็นได้ ดังนั้นนอกจากเอกสารคาชี้ แจงข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับนี้ แล้วใน
เอกสารค าชี้ แจงข้อ บัง คับ จรรยาบรรณฉบับ สมบู ร ณ์ ซึ่ งจัด ท าโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้น าคู่ มื อ ประมวล
จรรยาบรรณ ที่กาหนดโดยสหพันธ์นกั บัญชี นานาชาติ (IFAC) มาขยายความคาชี้ แจงเพิ่มเติม โดยแสดงตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผสู ้ อบบัญชี สามารถศึกษาเพิ่มเติม
และนาไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมต่อไป
๒. คาชี้แจงข้ อบังคับจรรยาบรรณ
ข้ อ ๑ ถึง ๕ ว่าด้ วยเรื่อง
ข้ อ ๑ ข้ อ บั งคั บ นี้เรี ยกว่ า “ข้ อ บังคั บ สภาวิชาชี พ บั ญชี (ฉบั บ ที่ ๑๙) เรื่ อ ง จรรยาบรรณของผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนีใ้ ห้ ใช้ บังคับเมื่อพ้ นกาหนดสามเดือนนับแต่ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ น
ต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี้
“ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ดา้ นการทาบัญชี ด้านการสอบ
บัญชี ดา้ นการบัญชี บริ หาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชี ภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการ
บัญชี และบริ ก ารเกี่ ย วกับ การบัญชี ด้า นอื่ นตามที่ ก ฎกระทรวงก าหนดให้เป็ นวิ ช าชี พ บัญ ชี รวมทั้ง ผูซ้ ่ ึ ง ขึ้ น
ทะเบียนไว้กบั สภาวิชาชี พบัญชี และให้หมายรวมถึ งหัวหน้าคณะบุคคลหรื อหัวหน้าสานักงานหรื อผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๑ ด้วย
“ผูซ้ ่ ึ งขึ้นทะเบียนไว้กบั สภาวิชาชี พบัญชี ” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งขึ้นทะเบียนเพื่อเป็ นผูท้ าบัญชี ตาม
มาตรา ๑๑ มาตรา ๔๔ หรื อที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙
“ผูร้ ับบริ การ” หมายความว่า ผูร้ ับบริ การ ตามมาตรา ๔๗ (๓) ได้แก่
(๑) ผูว้ า่ จ้างผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรื อ
๙

(๒) ส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานอื่ นของรั ฐ และบุ คคลอื่ นที่ ใช้ผ ลงานของผูป้ ระกอบ วิชาชี พ
บัญชีดว้ ยความสุ จริ ตและจาเป็ น
“ผูท้ ี่ผปู้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ปฏิบตั ิหน้าที่ให้” หมายความว่า ผูท้ ี่ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ปฏิ บตั ิ
หน้าที่ให้ อันได้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน บุคคลหรื อนิติบุคคล ตามมาตรา ๔๗ (๔)
“ความโปร่ งใส” หมายความว่า ภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิงานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ
และมาตรฐานวิช าชี พ ที่ ก าหนดไว้ และไม่ ป กปิ ดข้อเท็จจริ ง หรื อบิ ดเบื อนความจริ ง อันเป็ นสาระส าคัญ ซึ่ ง
สามารถติดตามตรวจสอบได้
“ความเป็ นอิสระ” หมายความว่า การปฏิบตั ิหน้าที่โดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิด
ความสงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเที่ยงธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ความเป็ นอิสระนี้ จะต้องเป็ นที่
ประจักษ์ เพื่อให้ผลงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นที่เชื่อถือได้
“ความเที่ยงธรรม” หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลาเอียง
อคติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอื่น
“กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิของวิชาชีพบัญชี
“ความซื่อสัตย์สุจริ ต” หมายความว่า การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริ งใจ ซื่ อตรงต่อวิชาชี พ ไม่
คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบตั ิงานบนหลักฐานที่เป็ นจริ งและเชื่ อถือได้ ไม่อา้ งหรื อยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้
ปฏิบตั ิงานถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิงานจริ ง
“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้ความรู ้ ความสามารถ ความชานาญในการปฏิ บตั ิ
วิช าชี พ บัญชี ด้วยความเอาใจใส่ อย่า งเต็ม ความสามารถ ความเพีย รพยายาม และความระมัดระวัง รอบคอบ
เพื่อที่จะปฏิ บ ตั ิหน้า ที่ ได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล และมัน่ ใจได้ว่ามี ผ ลงานทางวิชาชี พ ที่ อยู่บ น
พื้นฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน และวิชาการที่เกี่ยวข้อง
“การรักษาความลับ ” หมายความว่า การไม่ นาข้อมูลใด ๆ ที่ โดยปกติ องค์กรไม่ไ ด้เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนไปเปิ ดเผย หรื อใช้เพื่ อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่น เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการเปิ ดเผยตามสิ ทธิ
หรื อหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรื อในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
“ความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า
(๑) การกระทาการใด ๆ ที่เป็ นเหตุใ ห้ผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญชี ต้องได้รับโทษการประพฤติ ผิด
จรรยาบรรณ
ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลกั ษณะการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ลงลายมือชื่ อแสดงความเห็นในการสอบบัญชี โดยมิได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบใด ๆ หรื อ
ควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
๑๐

(ข) มี พ ฤติ ก รรมรั บ จ้า งลงลายมื อ ชื่ อ หรื อยอมให้ใ ช้ชื่ อ ทั้ง ที่ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีหรื อมาตรฐานการบัญชี
(ค) แสดงความเห็ นต่องบการเงิ นที่นาส่ งหน่ วยราชการหลายแห่ ง โดยงบการเงิ นแต่ละชุ ด
แสดงข้อมูลต่างกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร
(ง) แจ้ง ข้อ ความหรื อ จัด ท ารวมถึ ง การใช้ พ ยานหลัก ฐานอัน เป็ นเท็ จ หรื อรู ้ อ ยู่ ว่ า เป็ น
พยานหลักฐานอันเป็ นเท็จไม่วา่ จะจัดทาโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวิชาชีพบัญชี
(จ) แนะนาให้ผูร้ ั บ บริ ก ารเสี ย ภาษี อากรไม่ ถู ก ต้องตามกฎหมาย โดยทุ จริ ตหรื อมี เจตนา
หลีกเลี่ยงภาษีอากร
(ฉ) มีพฤติกรรมอื่ น ๆ ตามที่ คณะกรรมการสภาวิชาชี พบัญชี กาหนดว่าเป็ นพฤติ กรรมอัน
นามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
(๒) เคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตในการประกอบวิชาชี พบัญชี จากหน่ วยงานราชการหรื อสถาบัน
วิชาชีพอื่นที่ควบคุมและหรื อกากับดูแล เนื่องจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีในสาระสาคัญ
ข้ อ ๔ ภายใต้ บังคับในหมวด ๒ ถึงหมวด ๗ ของข้ อบังคับนี้ ทีก่ าหนดให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชี พบัญชี ต้อง
ปฏิบัติ หรืองดเว้ นการปฏิบัติใด ๆ ให้ หมายความรวมถึง การกระทาของบุคคลอืน่ ผู้ซึ่ง
(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ หรื อ
(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชียนิ ยอมให้อา้ งชื่อ
ในการปฏิบตั ิ หรื องดเว้นการปฏิบตั ิใด ๆ ซึ่ งจะทาให้เกิ ดการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามข้อบังคับ
ฉบับนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีหรื อบุคคลอื่นโดยมิชอบ
ข้ อ ๕ ให้ นายกสภาวิชาชี พบัญชี เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี้
หมวด ๑ บททัว่ ไป
ข้อ ๖ จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี เป็ นข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี กาหนดขึ้นภายใต้กรอบ
พระราชบัญญัติ วิช าชี พ บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวันที่ ๓ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๓ วรรคจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญชี นอกจากที่ ก าหนดไว้ในข้อบัง คับ นี้ ให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อให้กระบวนการบังคับใช้จรรยาบรรณดาเนิ นโดยสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นธรรม นายกสภา
วิช าชี พ บัญชี โดยการอนุ ม ตั ิ ข องคณะกรรมการสภาวิช าชี พ บัญชี มี อานาจออกข้อก าหนดใดๆ เกี่ ยวกับการ
ดังกล่าว
๑๑

ข้อ ๗ ในกรณี ที่มีปัญหาการตีความเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชี พบัญชี
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เป็ นที่สุด
หมวด ๒ ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสั ตย์ สุจริต
ข้ อ ๘ ความโปร่ งใส
ข้ อบังคับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใส
คาชี้แจง
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานอย่างโปร่ งใส ไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อบิดเบือน
ความจริ ง อันเป็ นสาระส าคัญ โดยจะต้อ งมี ค วามมั่นใจว่า ข้อ มู ล ที่ น ามาใช้ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนเพียงพอ เป็ นปัจจุบนั และสะท้อนให้เห็นภาพที่แท้จริ ง เพื่อให้ผลงานมีความ
ถู ก ต้อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ และมี ห ลัก ฐานให้ต รวจสอบได้ ผูส้ อบบัญ ชี ค วรมี ก ารจัด วาง
มาตรการที่จาเป็ นในการปฏิ บตั ิงานของตนเอง เช่ น การสอบทานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี หรื อการจัดให้มีผสู ้ อบบัญชี อื่นในองค์กรเดียวกัน
สอบทานผลงานของตนเอง เป็ นต้น เพื่อที่จะให้งานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชี ที่ลง
ลายมื อ ชื่ อ ในรายงานการสอบบัญ ชี ต่ อ งบการเงิ น นั้น ได้รั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ จาก
บุคคลภายนอกมากขึ้น
ผูส้ อบบัญชี จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรายงาน เมื่อพบว่าข้อมูลและหลักฐาน
ของกิ จการที่ ได้จากการปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่
เป็ นปั จจุบนั หรื อไม่สะท้อนภาพที่เป็ นจริ ง
เมื่ อมี ผูเ้ กี่ ย วข้องที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการปฏิ บ ตั ิ ง านสอบบัญชี ส อบถาม
ข้อมูลเกี่ ยวกับการสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชี จะต้องชี้ แจงเพื่อแก้ขอ้ สงสัยหรื อประเด็น
ต่ า งๆ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจแก่ ผูถ้ ามอย่ า งเพี ย งพอ และให้ เ กิ ด ความสะดวกในการ
สอบถาม เช่น การถามตอบผ่านอีเมล์ เว็บไซต์ หรื อการตอบในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดย
ในการตอบจะต้องระมัดระวัง ให้คาตอบเท่าที่จาเป็ นและเหมาะสม อย่าให้เกินกว่าที่
กฎหมายหรื อข้อบังคับกาหนดไว้
ข้ อ ๙ ความเป็ นอิสระ
ข้ อบังคับ ข้อ ๙(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี
คาชี้แจง
การใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระนั้นแม้วา่ ผูส้ อบบัญชีจะไม่อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของ

๑๒

บุคคลอื่น หรื อไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่วา่ เกี่ยวข้องด้วยทรัพย์สินหรื อตาแหน่งหน้าที่
ผูส้ อบบัญชี ก็อาจขาดความเป็ นอิสระในการใช้ดุลยพินิจได้ เนื่ องจากการใช้ดุลยพินิจ
อย่างเป็ นอิสระอาจได้รับผลกระทบในกรณี ที่มีบุคคล หน่วยงานหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับ ผู ้ส อบบัญ ชี อ ยู่ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลของบุ ค คลอื่ น หรื อ ได้รั บ ผลประโยชน์ จ ากการ
ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงานหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี ได้แก่
(ก) องค์กรที่ผสู้ อบบัญชีปฏิบตั ิงาน(องค์กรฯ)
(ข) ผูถ้ ือหุ น้ หรื อหุ น้ ส่ วนในองค์กรฯ
(ค) คู่สมรสและบุคคลที่อยูภ่ ายใต้การอุปการะของผูส้ อบบัญชี
(ง) คู่สมรสและบุคคลที่อยูภ่ ายใต้การอุปการะของผูถ้ ือหุ น้ หรื อหุ น้ ส่ วนในองค์กร
(จ) บุ ตร บิ ดามารดา ที่ ไ ม่ ไ ด้อยู่ภายใต้ก ารอุ ป การะของผูส้ อบบัญชี ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
หุ น้ ส่ วนในองค์กรฯ รวมถึงผูช้ ่วยปฏิบตั ิงานที่มีส่วนสาคัญต่อการใช้ดุลยพินิจใน
การตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงาน
(ฉ) ผูช้ ่วยปฏิบตั ิงานที่มีส่วนสาคัญต่อการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั ิงาน
(ช) บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและเครื อข่ายขององค์กรฯ
(ซ) กิจการที่มีอานาจควบคุ มองค์กร กิ จการที่ถูกควบคุมโดยองค์กร และกิจการที่อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับองค์กร ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
(ฌ) กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญขององค์กรฯ
(ญ) กิจการที่ผสู ้ อบบัญชี หรื อบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) มีอานาจควบคุมหรื อ
มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ข้ อบังคับ ข้อ ๙(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ปฏิบตั ิงานที่ตนขาดความเป็ นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพ
บัญชี
คาชี้แจง
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีเห็นว่ามีความสัมพันธ์หรื อมีสถานการณ์ใดที่จะกระทบ
ต่อความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานของวิชาชี พ ผูส้ อบบัญชี
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับงาน ถอนตัวจากการให้บริ การ หยุดการให้บริ การ หรื อ
หามาตรการ ป้ องกันอื่นๆ เพื่อขจัดหรื อลดผลกระทบให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
กรณี ตวั อย่างต่อไปนี้อาจถือว่าผูส้ อบบัญชีขาดความเป็ นอิสระ
(ก) ผูส้ อบบัญชี และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี ตามที่กล่าวไว้ในคาชี้ แจงข้อ ๙ (๑) มี
ส่ วนได้เสี ย ผลประโยชน์ หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในงานหรื อ
ลูกค้าที่ตนให้บริ การทางวิชาชีพอย่างมีสาระสาคัญ ทั้งโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
๑๓

(ข) ผูส้ อบบัญชี และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี ตามที่กล่ าวไว้ในคาชี้ แจงข้อ ๙ (๑)
ประกอบธุ รกิจร่ วมกับลูกค้า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของลูกค้า
โดยมีผลประโยชน์ทางการเงิ นร่ วมกันอย่างมีสาระสาคัญ อย่างไรก็ตาม การซื้ อ
สิ นค้าและบริ การจากลูกค้าภายใต้เงื่ อนไขการค้าตามปกติของการดาเนิ นธุ รกิจจะ
ไม่มีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ
(ค) ผูส้ อบบัญชีและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีตามที่กล่าวไว้ในคาชี้แจงข้อ ๙ (๑) ตก
อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อเจ้าหน้าที่ของลูกค้าที่ตนตรวจสอบ
บัญชี ไม่วา่ ด้วยความคุน้ เคยหรื อความเกรงใจ หรื อด้วยเหตุผลใดก็ตาม และผูส้ อบ
บัญชียอมผ่อนปรนตามความต้องการของบุคคลเหล่านั้น
(ง) ผูส้ อบบัญชี และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี ตามที่กล่ าวไว้ในคาชี้ แจงข้อ ๙ (๑)
เป็ นกรรมการ ผู ้บ ริ หาร หรื อเจ้า หน้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง อื่ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี
สาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจในด้านการบริ หาร ด้านการเงิน และด้านการบัญชี
ของลูกค้าที่ตนเป็ นผูส้ อบบัญชี รวมถึงการดารงตาแหน่งเลขานุการของลูกค้า โดย
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต้อ งดู แ ลงานในหลายส่ ว น เช่ น การจัด การในการบริ ห าร
บุ ค ลากร การดู แ ลรั ก ษาบัน ทึ ก ข้ อ มู ล หรื อทะเบี ย นต่ า งๆ ของลู ก ค้ า การ
ควบคุมดูแลให้บริ ษทั อยู่ภายใต้กฎระเบี ยบต่างๆ และการให้คาแนะนาเกี่ ยวกับ
การก ากับ ดู แ ลกิ จการ ความสั ม พัน ธ์ เ หล่ า นี้ อ าจท าให้ เกิ ด ผลกระทบเกี่ ย วกับ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและความเป็ นอิสระได้
(จ) การให้บริ การรับทาบัญชีให้ลูกค้าที่ตนรับสอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณี ที่องค์กร
นั้นมีการตั้งแผนกหรื อหน่วยงานรับทาบัญชี แยกออกไป ไม่วา่ ในรู ปแบบใด และ
ตั้งอยูใ่ นสถานที่เดียวกันหรื อไม่ก็ตาม โดยองค์กรที่สอบบัญชี และองค์กรที่รับทา
บัญชี น้ นั มีผูถ้ ื อหุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน เจ้าของ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานร่ วมกัน หรื อมี
ชื่อหรื อเครื่ องหมายการค้าเหมือนกัน
(ฉ) การสอบทานผลงานตนเอง เช่น สมาชิกในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานสอบบัญชี ที่ให้บริ การ
เคยเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ ห ารหรื อ เจ้า หน้า ที่ ใ นต าแหน่ ง อื่ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี
สาระสาคัญต่อผลการตัดสิ นใจในด้านการบริ หาร ด้านการเงินและด้านการบัญชี
ใน องค์กรของลูกค้าที่ให้บริ การ
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(ช) การที่ ผูส้ อบบัญชี ปฏิ บตั ิ ง านสอบบัญชี ใ ห้ก ับลู ก ค้า รายเดิ ม ติ ดต่ อกันเป็ นระยะ
เวลานาน ซึ่ งอาจทาให้เกิดความสนิ ทสนมคุน้ เคยที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็ น
อิสระ
(ซ) การให้บริ การอื่นๆ นอกเหนื อจากงานตรวจสอบบัญชี ซ่ ึ งอาจจะมี ผลกระทบต่อ
ความเป็ นอิ สระได้ เช่ น การประมวลผลข้อมูลและจัดทางบการเงิ น การจัดทา
ประมาณการทางการเงิน การให้บริ การประเมินมูลค่าในบางส่ วนของงบการเงิ น
การออกแบบและด าเนิ น การด้า นระบบสารสนเทศทางการเงิ น ที่ ใ ช้ใ นการ
ประมวลข้อมูลอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นของลูกค้า การให้บริ การด้านคดี
ความฟ้ องร้ องซึ่ งมี ก ารประมาณการผลลัพธ์ ที่อาจเกิ ดขึ้ น และมี ผลกระทบต่ อ
จานวนหรื อการเปิ ดเผยในงบการเงิ น การสรรหาบุ คลากรระดับสู งให้แก่ลูกค้า
การให้บริ การด้านการเงิ นและให้คาปรึ กษาเช่ น การสนับสนุ น การจัดสรร และ
การรับประกันในการจาหน่ายหุ น้ ของลูกค้า เป็ นต้น
(ฌ) การให้บริ การงานตรวจสอบภายในอาจมีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระได้ เว้นแต่
จะแสดงให้เห็นได้วา่ การบริ การดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบปฏิบตั ิการ
ในส่ วนของการควบคุมภายใน ระบบการเงินหรื อการจัดทางบการเงิน และลูกค้า
เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ กิ จ กรรมการตรวจสอบภายใน เช่ น เป็ นผู ้ป ระเมิ น และ
ตัดสิ นใจต่อข้อเสนอแนะต่างๆ เอง
(ญ) การให้ยืมพนักงานขององค์กรแก่ ลูกค้าโดยไปดารงตาแหน่ งที่มีอิทธิ พลอย่างมี
สาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจในด้านการบริ หาร ด้านการเงิ น และด้านการบัญชี
อาจทาให้เกิ ดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระในส่ วนของการสอบทานผลงานของ
ตนเอง
(ฎ) การได้รับค่าธรรมเนียมวิชาชีพจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นสัดส่ วนที่สูงเมื่อเทียบ
กับค่ าธรรมเนี ยมทั้งหมดขององค์ก ร ซึ่ งอาจจะก่ อให้เกิ ดความกังวลใจในการ
สู ญเสี ยลูกค้ารายดังกล่าวไป
(ฏ) การกาหนดค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พกับลูกค้ารายใดรายหนึ่ งในระดับที่ต่ากว่าผูส้ อบ
บัญชี ค นก่ อน หรื อผูส้ อบบัญชี อื่นที่ เสนอราคาอย่า งเป็ นสาระส าคัญ อาจจะมี
ผลกระทบต่อความเป็ นอิสระได้ เว้นแต่จะแสดงให้เห็นว่ามีการจัดสรรเวลาและ
พนักงานที่ เหมาะสมกับงานที่ ได้รับและได้มีการปฏิ บตั ิ งานตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพ
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(ฐ) การที่ ลูก ค้าค้างช าระค่าธรรมเนี ย มวิชาชี พ เป็ นระยะเวลานานและมี จานวนที่ มี
สาระสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่ อนเสนอรายงานการตรวจสอบบัญชี ของรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป
(ฑ) การกาหนดค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พโดยขึ้ นอยู่กบั ผลสาเร็ จของงานที่ กาหนดโดย
ลู ก ค้า เช่ น ลู ก ค้า ก าหนดให้ ต้องออกรายงานการสอบบัญชี แบบไม่ มี เงื่ อนไข
เท่านั้น จึงจะถือว่าผูส้ อบบัญชีปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ้ น เป็ นต้น
(ฒ) การที่ผสู้ อบบัญชี รับงานผ่านองค์กรที่รับทาบัญชี โดยใช้หัวหน้าองค์กรที่รับทา
บัญชีหรื อเจ้าหน้าที่ที่ทาบัญชี ให้กบั ลูกค้ารายนั้นๆ เป็ นผูช้ ่วยตรวจสอบบัญชี โดย
ไม่ได้ทาการตรวจสอบเอง
(ณ) การที่ ผูส้ อบบัญ ชี ไ ด้รับ ค่ า สอบบัญ ชี จากองค์ก รที่ รับ ท าบัญชี เ ป็ นจ านวนรวม
สาหรับลูกค้าหลายราย โดยไม่ทราบว่าค่าสอบบัญชีของลูกค้าแต่ละรายเป็ นเท่าใด
(ด) การรั บ ของขวัญหรื อการรั บรอง ในจานวนที่ ท าให้เชื่ อได้ว่าจะมี ผลต่ อการใช้
วิ จ ารณญาณเยี่ ย งผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ ของผู ้ส อบบัญ ชี ทั้ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง การรั บ
ค่าตอบแทนจากการให้บริ การทางวิชาชีพนั้น
(ต) การได้รับเงินกู้ หรื อได้รับการค้ าประกันจากลูกค้า ในจานวนที่มีสาระสาคัญ เว้น
แต่เป็ นการกูย้ ืมเงิ นจากลูกค้าที่เป็ นธนาคารหรื อสถาบันการเงิ น ซึ่ งตามระเบียบ
วิธีการ ข้อกาหนดที่มีเงื่อนไขตามปกติ
(ถ) การให้เงินกูห้ รื อให้การค้ าประกันแก่ลูกค้าในจานวนที่มีสาระสาคัญ
(ท) การถูกข่มขู่ในคดีความฟ้ องร้องระหว่างองค์กรที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัดอยูห่ รื อสมาชิ ก
ในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานกับลูกค้าหรื อผูบ้ ริ หารของลูกค้า
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีเห็นว่ามีความสัมพันธ์หรื อสถานการณ์ใดที่อาจจะกระทบต่อความเป็ น
อิ ส ระในการปฏิ บ ัติ ง าน ผูส้ อบบัญ ชี ค วรประเมิ นผลกระทบและหามาตรการในการขจัด หรื อ ลด
ผลกระทบดังกล่าวให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เช่น
(ก) การปฏิเสธที่จะรับงาน
(ข) ไม่รับทาบัญชีและสอบบัญชีให้กบั ลูกค้ารายเดียวกัน
(ค) องค์ ก รของผู ้ส อบบัญ ชี จ ัด ให้ มี น โยบายการควบคุ ม คุ ณ ภาพงาน เช่ น การ
กาหนดให้มี การเปิ ดเผยส่ วนได้เสี ยหรื อความสัมพันธ์ ระหว่างผูส้ อบบัญชี ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี กับลูกค้า เป็ นต้น
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(ง) การสื่ อสารนโยบายกระบวนการทางานขององค์กรของผูส้ อบบัญชีตลอดจนการ
ปลูกฝังจรรยาบรรณด้านความเป็ นอิสระให้กบั พนักงานในองค์กร เช่น การชี้ แจง
ในกรณี ที่จะลาออกและไปร่ วมงานกับลูกค้า เป็ นต้น
(จ) การให้ผสู้ อบบัญชีรายอื่นในองค์กรหรื อนอกองค์กรสอบทานงานที่ตนเองทาหรื อ
ให้คาปรึ กษาที่จาเป็ น
(ฉ) การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีในงานของลูกค้าแต่ละรายเป็ นครั้งคราว
(ช) การลดระดับหรื อยกเลิ ก ความสั ม พันธ์ ทางการเงิ นหรื อทางธุ รกิ จซึ่ ง ทาให้เกิ ด
เหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่ องความเป็ นอิสระ
(ซ) การถอนตัวของผูส้ อบบัญชี และผูท้ ี่เกี่ยวข้องออกจากงานในลูกค้าที่สงสัยว่าอาจ
ทาให้ตนขาดความเป็ นอิสระ
(ฌ) การหารื อถึ งประเด็นที่อาจกระทบต่อความเป็ นอิสระกับผูบ้ ริ หารระดับที่สูงกว่า
ในองค์กรของผูส้ อบบัญชี
(ญ) การขอค าปรึ ก ษาและหารื อ ถึ ง ประเด็ น ที่ อ าจกระทบต่ อ ความเป็ นอิ ส ระกับ
ผูร้ ับผิดชอบในการกากับดูแลองค์กรของลูกค้า เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
(ฎ) การปรับเปลี่ยนแผนงานการตรวจสอบให้เกิดความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
ในการพิจารณาความเป็ นอิสระให้พิจารณาในช่วงเวลาตั้งแต่กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน
ของผูส้ อบบัญชีเริ่ มต้นปฏิบตั ิงาน จนถึงเมื่อมีการออกรายงาน สาหรับงานให้บริ การที่
มีลกั ษณะที่เกิ ดขึ้นบ่อยๆ การพิจารณาความเป็ นอิสระให้พิจารณาจนถึงเมื่อมีการออก
รายงานเป็ นครั้ งสุ ดท้าย หรื อความสัมพันธ์ ทางวิชาชี พระหว่างผูส้ อบบัญชี กบั ลูกค้า
สิ้ นสุ ดลง
ข้ อ ๑๐ ความเทีย่ งธรรม
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๐(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความยุติธรรม ซื่ อตรงต่อวิชาชีพ และต้อง
ไม่มีส่วนได้เสี ยในงานที่ ตนประกอบวิชาชี พ นอกจากค่าตอบแทนที่ ได้รับจากการ
ประกอบวิชาชีพนั้น
คาชี้แจง
ในการปฏิบตั ิงาน ผูส้ อบบัญชีควรพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ที่จะทาให้ไม่
สามารถปฏิ บ ตั ิ ต ามหลัก การพื้ น ฐานของความเที่ ย งธรรม ซึ่ งเป็ นผลมาจากการมี
ผลประโยชน์หรื อการมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้า กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้าง เกิดขึ้น
หรื อไม่ เหตุการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมมักเกิ ดขึ้นจากบุคคล
ในครอบครัว ความใกล้ชิดเป็ นการส่ วนตัว หรื อความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จ ในกรณี ที่มี
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เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นผูส้ อบบัญชี ควรพิจารณาใช้มาตรการป้ องกันที่เหมาะสมเพื่อ
ขจัดหรื อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชี จะต้องมี
ความเป็ นอิสระจากลูกค้าที่ให้บริ การทั้งความเป็ นอิสระด้านจิตใจ และความเป็ นอิสระ
อันเป็ นที่ประจักษ์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการช่วยส่ งเสริ มให้ผสู ้ อบบัญชี ทาการสรุ ปผล
การปฏิบตั ิงาน อย่างปราศจากอคติ ความลาเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
การใช้อิทธิ พลอย่างไม่เหมาะสมของบุคคลอื่น
เหตุ การณ์ ที่อาจก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อความเที่ ย งธรรมจะขึ้ นอยู่ก ับแต่ล ะ
สถานการณ์ของการรับงานและลักษณะของงานนั้นๆ ผูส้ อบบัญชี ควรประเมินความมี
นัยสาคัญของเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเที่ยงธรรม โดยผูส้ อบบัญชี
จะต้องพิจารณาถึ งมาตรการป้ องกันและนามาประยุกต์ใช้ตามความจาเป็ น เพื่อขจัด
หรื อลดผลกระทบให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ มาตรการป้ องกันดังกล่าวรวมถึง
(ก) การถอนตัวออกจากกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน
(ข) การจัดให้มีกระบวนการกากับดูแล
(ค) การยกเลิ กความสัมพันธ์ทางการเงิ นหรื อทางธุ รกิ จซึ่ งทาให้เกิ ดเหตุ การณ์ ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเที่ยงธรรม
(ง) การหารื อถึงประเด็นต่างๆ กับผูบ้ ริ หารระดับสู งกว่าภายในองค์กรของผูส้ อบบัญชี
(จ) การหารื อถึงประเด็นต่างๆ กับผูร้ ับผิดชอบในการกากับดูแลกิจการของลูกค้า
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๐(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ดุลยพินิจบนหลักฐานที่เชื่อถือได้โดยปราศจากความมี
อคติและความลาเอียง
คาชี้แจง
การใช้ดุลยพินิจในทางวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องเป็ นไปตาม
ข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได้ โดยปราศจากความมีอคติและความลาเอียง
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๐ (๓) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ดุลยพินิจอย่างเที่ยงธรรมโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์
หรื อสถานการณ์ใดๆ ที่อาจทาให้ผปู ้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้โดย
โปร่ งใส อิสระ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
คาชี้แจง
ในบางกรณี ผสู ้ อบบัญชีอาจตกอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ที่ทาให้มีอคติและความ
ลาเอียงในการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพได้ ดังนั้นผูส้ อบบัญชี ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่อาจทาให้เกิดความสัมพันธ์ อิทธิ พลและการโน้มน้าวต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้
ดุลยพินิจได้

๑๘

ข้ อ ๑๑ ความซื่อสั ตย์ สุจริต
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๑(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงาน อย่างตรงไปตรงมา จริ งใจ ซื่ อตรงต่อวิชาชีพ
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
คาชี้แจง
การปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นภาระหน้าที่ที่ผสู้ อบบัญชีจะต้อง
ดารงไว้ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง าน ตลอดจนความสั ม พันธ์ ก ับ ลู ก ค้า ทั้ง ในทางวิช าชี พ และ
ในทางธุ รกิจ การดารงไว้ซ่ ึ งความซื่ อสัตย์สุจริ ต ยังรวมถึงการรักษาไว้ซ่ ึงความยุติธรรม
และความจริ งใจในการประกอบวิชาชีพและดาเนินธุ รกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับเกี่ ยวกับ ความซื่ อสัตย์สุ จริ ต กรณี
ตัวอย่างต่อไปนี้ ถือว่าผูส้ อบบัญชี ไม่ได้ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และซื่ อตรง
ต่อวิชาชีพ
(ก) การกระทาการหรื อสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นกระทาการโดยทุจริ ต ซ่ อนเร้น ปลอมแปลง
แก้ไขหรื อทาลาย เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผดิ จากความเป็ นจริ ง
(ข) การมีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเป็ นที่ทราบได้วา่ เกี่ยวข้องกับรายงาน แบบแสดงรายการ
การสื่ อ สาร หรื อ ข้อ มู ล อื่ น ที่ เ ชื่ อ ได้ ว่ า เป็ นข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญ ข้อมูลที่อาจทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจผิด ข้อมูลที่ไม่ชดั เจน หรื อข้อมูลที่ได้ละ
เว้นหรื อปิ ดบัง ซึ่ งจาเป็ นต้องมีอยู่ในรายงาน ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดความเข้าใจผิดได้
อย่างไรก็ดี ผูส้ อบบัญชีอาจไม่ถือว่าได้มีการปฏิบตั ิตามที่กล่าวในข้อ(ข) ถ้าผูส้ อบ
บัญชีได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกรณี ดงั กล่าว
(ค) การให้บริ การทางวิชาชี พแก่ลูกค้าที่ดาเนิ นธุ รกรรมที่ผิดกฎหมายโดยจงใจอย่าง
ร้ายแรง
(ง) การเสนอรายงานการสอบบัญชี โดยที่ ตนเองมิ ไ ด้มี ส่วนในการปฏิ บตั ิ งานหรื อ
ควบคุมการปฏิ บตั ิงานจริ งหรื อมีการควบคุ มงานจริ งแต่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
ข้อบังคับ ข้อ ๑๑ (๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานตรงตามหลักฐานที่เป็ นจริ ง
คาชี้แจง
กรณี ตวั อย่างต่อไปนี้ถือว่าผูส้ อบบัญชีไม่ได้ปฏิบตั ิงานตรงตามหลักฐานที่
เป็ นจริ ง
(ก) การเสนอรายงานการสอบบัญชี ในลักษณะที่ผลของรายงานไม่ตรงกับความจริ งที่
ได้จากการปฏิบตั ิงานนั้น

๑๙

(ข) การแนะนาหรื อเห็นด้วยกับลูกค้าให้มีการจัดทาเอกสารหรื อหลักฐานทางบัญชี ที่
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรื อตามหลักการบัญชีโดยมิได้มีการกล่าวถึงเรื่ องดังกล่าว
ไว้ในรายงาน
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๑ (๓) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่อา้ งหรื อยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้ปฏิบตั ิงานโดยที่
ไม่ได้มีการปฏิบตั ิงานจริ ง
คาชี้แจง

ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีไม่ได้ทาการสอบบัญชีหรื อควบคุมการสอบบัญชีของ
ลูกค้ารายใด ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่ยอมให้บุคคลอื่นอ้างชื่ อว่าตนเป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อทา
การสอบบัญชีของลูกค้ารายนั้น เช่น นาย ก ผูส้ อบบัญชี ยินยอมให้นาย ข อ้างว่านาย ก
เป็ นผูท้ าการสอบบัญชี ของลูกค้าแห่ งหนึ่ ง โดยที่ นาย ก มิได้เป็ นผูค้ วบคุมหรื อทาการ
สอบบัญชี ของลูกค้ารายนั้น กรณี ดงั กล่าวถื อว่าผูส้ อบบัญชี ยินยอมให้ผอู ้ ื่นอ้างว่าตน
เป็ นผูส้ อบบัญชีท้ งั ๆ ที่ตนไม่ได้เป็ นผูค้ วบคุมหรื อทาการสอบบัญชี

หมวด ๓ ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ข้ อ ๑๒ ความรู้ ความสามารถ
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๒ (๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบตั ิ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ความชานาญและประสบการณ์ทางวิชาชี พด้วยความมีสติ เอาใจใส่ อย่างเต็ม
ความสามารถ และระมัดระวังรอบคอบ
คาชี้แจง
การใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ถือเป็ นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ดังนี้
(ก) มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะทางวิ ช าชี พ ให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่ ส ามารถให้ ค วามมั่น ใจแก่
ผู ้รั บ บริ การ หรื อผู ้ว่ า จ้ า งว่ า จะได้ รั บ บริ การทางวิ ช าชี พ บัญ ชี ต ามความรู ้
ความสามารถที่ตอ้ งการตามที่กาหนดโดยวิชาชีพบัญชี
(ข) ใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการให้บริ การ ซึ่ งความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี แยกเป็ น ๒ ส่ วนได้ ดังนี้
(๑) การบรรลุ ถึงระดับ ความรู ้ ความสามารถ ตามที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชี พ
บัญชี
(๒) การรักษาระดับ ความรู ้ความสามารถ ตามที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี
(ค) ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ความมัน่ ใจว่า ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี ที่
อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของตน ได้รับการฝึ กอบรมและการกากับดูแลที่เพียงพอ
๒๐

ในการปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการ
สอบบัญชี ให้เพียงพอในการปฏิ บตั ิงาน และต้องมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานโดยใช้ความ
ระมัดระวังรอบคอบที่พึงมีสาหรับสภาวการณ์น้ นั ๆ
กรณี ตวั อย่างต่อไปนี้ ถือว่าผูส้ อบบัญชี ปฏิบตั ิงานโดยใช้ความรู ้ความสามารถ
ตามมาตรฐานทางวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
(ก) ในการพิจารณารั บงาน ผูส้ อบบัญชี ต้องมี ค วามรู ้ และความเข้าใจในธุ รกิ จของ
ลู ก ค้า ลัก ษณะงานบริ ก ารที่ ลู ก ค้า ต้อ งการ และมี ค วามสามารถเพี ย งพอที่ จ ะ
ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(ข) ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่แสดงตนว่าเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์ในเรื่ องที่
ตนเองมี ความรู ้ และความสามารถไม่เพียงพอ ผูส้ อบบัญชี ควรพิจารณาที่ จะรั บ
คาแนะนาหรื อใช้ผลงานจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความชานาญในงานดังกล่าว
(ค) ในกรณี ที่ผสู้ อบบัญชี ตอ้ งนาผลงานของผูส้ อบบัญชีรายอื่นไปใช้ผสู้ อบบัญชีตอ้ ง
คานึงถึงความเพียงพอของข้อมูลที่ตนเองใช้ในการสรุ ปผลและแสดงความเห็น
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๒(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอที่จะ
ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จได้
คาชี้แจง
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการให้บริ การโดยให้ความมัน่ ใจว่าผูส้ อบบัญชีมี
ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิ บ ัติง านให้สาเร็ จได้ ผูส้ อบบัญชี ไม่ควรรั บงานที่ เกิ น
ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เช่น
(ก) ผูส้ อบบัญชี ไม่ รับงานในปริ ม าณมากจนไม่ สามารถควบคุ ม การปฏิ บ ตั ิ งานให้
เป็ นไปตามมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
(ข) ผูส้ อบบัญชี ไม่รับสอบบัญชี ของธุ รกิ จที่ประกอบธุ รกิ จที่ มีลกั ษณะพิเศษ หรื อมี
การใช้ระบบสารสนเทศที่มีความซับซ้อนในการประมวลผลโดยผูส้ อบบัญชี ไม่มี
ความรู ้ความชานาญในเรื่ องดังกล่าว
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๒(๓) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประกอบวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมัน่ และขยันหมัน่ เพียร
คาชี้แจง
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จลุล่วงด้วยความมุ่งมัน่ และขยันหมัน่ เพียร
โดยมี ความรั บผิดชอบและใส่ ใจในการปฏิ บตั ิ งานอย่า งมี ทกั ษะ ครบถ้วน สมบูรณ์
ทันเวลาตามสัญญาหรื อข้อผูกพันของลูกค้า และเป็ นไปตามข้อบังคับในเรื่ องของความ
โปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต
๒๑

ข้ อบังคับ ข้อ ๑๒(๔) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องศึกษาหาความรู ้และความชานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
คาชี้แจง
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งศึกษาหาความรู้และความชานาญทางวิชาชีพให้เพียงพอที่จะ
ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จได้
การที่ผสู ้ อบบัญชี จะมีความรู ้ความสามารถในงานที่รับว่าจะให้บริ การ ผูส้ อบ
บัญชีตอ้ งมีการศึกษาและอบรม การศึกษาหาความรู ้ความเข้าใจในงานดังกล่าวเพิ่มเติม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การมี ป ระสบการณ์ การฝึ กฝนในการใช้วิ จ ารณญาณ รวมทั้ง การ
ประยุกต์ใช้ความรู ้น้ นั กับงานที่รับว่าจะให้บริ การ เพื่อให้มนั่ ใจว่าลูกค้าจะได้รับบริ การ
วิชาชีพที่สมบูรณ์และทันต่อเหตุการณ์
ข้ อ ๑๓ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๓(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
คาชี้แจง
เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูส้ อบบัญชี
ต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งให้บริ การทางวิชาชี พที่ สอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชี พและ
มาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ผูส้ อบบัญชี จะต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชี พที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
รวมถึ งมาตรฐานวิชาการอื่ นที่เกี่ ยวข้อง และต้องปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานดังกล่าวอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา กรณี ที่มีขอ้ สงสัยและไม่สามารถหาข้อยุติได้ตอ้ งสอบถาม
หน่วยงานที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
กรณี ดัง ต่ อ ไปนี้ อาจถื อ ว่า ผูส้ อบบัญ ชี แ สดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของ
องค์กรโดยที่ตนมิได้ปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี หรื อควบคุ มการสอบบัญชี ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป เช่น
(๑) ผูส้ อบบัญชี ไม่ได้ควบคุ มและสอบทานการปฏิ บตั ิงานของผูช้ ่ วย รวมทั้งไม่ได้
อธิ บ ายให้ผูช้ ่ วยเข้า ใจแผนการตรวจสอบ อันเป็ นผลให้ตรวจไม่ พบการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
(๒) ผูส้ อบบัญชี ไม่ได้วางแผนการตรวจสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และไม่มีหลักฐาน
และเอกสารในการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

๒๒

(๓) ผูส้ อบบัญชี กาหนดแผนการตรวจสอบและใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ใ น
ปริ มาณที่ไม่เพียงพอโดยไม่ได้คานึงถึงประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายในของแต่ละ
องค์กรที่ตนตรวจสอบ
(๔) ผูส้ อบบัญชี แสดงความเห็ นต่องบการเงิ นโดยไม่ได้ตรวจสอบบัญชี หลักฐาน
และเอกสารประกอบการลงบัญชี เพียงแต่เชื่ อถื อตามงบการเงิ นที่ ผูจ้ ดั ทาบัญชี
จัด ท าขึ้ น หรื อ สอบถามข้อ เท็ จ จริ งจากผู ้ท าบัญ ชี ห รื อเชื่ อ ตามค าชี้ แจงของ
กรรมการ หรื อ ตรวจสอบเฉพาะยอดคงเหลื อ ยกไปและยกมาในบัญ ชี และ
ทดสอบการบวกเลขเท่านั้น
(๕) ผูส้ อบบัญชี ไม่ ไ ด้ตรวจสอบหลัก ฐานและเอกสารประกอบการลงบัญชี อย่า ง
เหมาะสม เป็ นผลให้ไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญในการบันทึกบัญชี เช่น
(๕.๑) องค์กรบันทึกบัญชี โดยไม่มีหลักฐานและเอกสารประกอบการลงบัญชี
หรื อบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน
(๕.๒) องค์กรบันทึกรายการบัญชี โดยไม่มีเอกสารที่เชื่ อถื อได้ หรื อมีการแก้ไข
เอกสารประกอบการลงบัญชี
(๖) ผูส้ อบบัญชี ไม่ได้ใช้วธิ ี การตรวจสอบอันเหมาะสมแก่กรณี เช่น
(๖.๑) ไม่ ได้ตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบี ย นของลู กค้า ทั้งที่ มี เหตุ อนั ควร
สงสัยว่าเงินทุนจดทะเบียนที่บนั ทึกในบัญชีอาจไม่ถูกต้อง
(๖.๒) ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารและ เอกสารหลักฐาน
อื่นที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้ขอข้อมูลจากธนาคารเพื่อประโยชน์ในการ
สอบบัญชี
(๖.๓) ไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานการกูย้ ืมเงิน และไม่ได้ขอหนังสื อยืนยันยอดจาก
ธนาคาร ในการตรวจสอบบัญชีเงินกูย้ มื จากธนาคาร
(๖.๔) ไม่ได้เข้าร่ วมสังเกตการณ์ การตรวจนับสิ นค้าเหลื อ และมิ ได้ใช้วิธีการ
ตรวจสอบที่ เ ป็ นทางเลื อ กเพื่ อ พิ สู จ น์ ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ข องยอดสิ น ค้า
คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี แต่ถือตามยอดรายละเอียดสิ นค้าที่กรรมการผูจ้ ดั การ
รับรองหรื อจัดส่ งมาให้
(ข) ผูส้ อบบัญชีตอ้ งควบคุมคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานอยูเ่ สมอ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูส้ อบบัญชีมีการควบคุมคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน ผูส้ อบ
บัญชีตอ้ งควบคุมการปฏิบตั ิงานบริ การทางวิชาชีพของตนเองและผูช้ ่วยอย่างเหมาะสม
๒๓

และสม่าเสมอ โดยต้องมีความเข้าใจและปฏิบตั ิเป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุม
คุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC 1)
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๓(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความ
ชานาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
คาชี้แจง
ผูส้ อบบัญชีจะต้องระมัดระวัง รอบคอบ และใช้ความชานาญในการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานของวิชาชีพบัญชี แ ละมาตรฐานวิชาการที่เกี่ ยวข้อง และต้อง
ใช้ความระมัดระวัง รอบคอบในการให้ความเห็นในรายงาน เมื่อปรากฏว่ามีขอ้ มูลหรื อ
เหตุการณ์ ที่อาจมี ผลกระทบต่อความเห็ น หรื อการวินิจฉัยในผลงาน จะต้องเปิ ดเผย
ข้อ มู ล หรื อเหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า วให้ ชั ด เจน เช่ น ถู ก จ ากั ด ขอบเขตการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ผสู ้ อบบัญชี ตอ้ งให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้รายงานทราบถึงข้อจากัดที่เกิ ดขึ้นในการ
ให้บริ การเพื่อหลีกเลี่ยงการแปลความหมายที่ผิดพลาดของความเห็นหรื อการวินิจฉัย
ข้อเท็จจริ งที่ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชี
กรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ ถื อ ว่ า ผู ้ส อบบัญ ชี ป ฏิ บ ัติ ง านสอบบัญ ชี โ ดยขาดความ
ระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี เช่น
(ก) แสดงความเห็ นแบบไม่มีเงื่ อนไขต่องบการเงิ นซึ่ งแสดงรายการไม่ถูกต้อง เช่ น
แสดงรายการชาระหนี้ ไว้ในงบกาไรขาดทุ นในหมวดค่าใช้จ่ายในการขายหรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(ข) ยอดคงเหลื อลู กหนี้ ในหนังสื อยืนยันยอดลู กหนี้ มี ผลแตกต่างจากยอดคงเหลื อ
ลูกหนี้ตามบัญชี แต่ผสู ้ อบบัญชีไม่ได้ติดตามตรวจสอบสาเหตุของผลต่างดังกล่าว
จนถึงที่สุด
(ค) แสดงความเห็ นแบบไม่มีเงื่ อนไขต่องบการเงิ นที่ แสดงรายการไม่ตรงกับสมุ ด
บัญชีและหรื อรายละเอียดประกอบงบการเงิน
(ง) แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่แสดงรายการไม่สัมพันธ์กนั เช่น
มีรายการหนี้ เงินกูย้ ืมจากธนาคารในงบการเงิน แต่ไม่ปรากฏรายการดอกเบี้ยจ่าย
ในงบการเงินหรื อมีรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ถาวร เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย
ทั้งๆ ที่ไม่มีรายการสิ นทรัพย์ถาวรนั้น
(จ) แสดงความเห็ นแบบไม่ มีเงื่ อนไขต่ องบการเงิ นโดยไม่ ได้ติดตามดู ว่า ลู ก ค้า ได้
ปรับปรุ งงบการเงิ นตามรายการปรับปรุ งที่มีสาระสาคัญที่ผสู้ อบบัญชี ตรวจพบ
และเสนอให้ปรับปรุ งแล้วหรื อไม่
๒๔

หมวด ๔ การรักษาความลับ
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๔
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่นาข้อมูลที่เป็ นความลับขององค์กร ที่ตนได้มาจากการ
ปฏิ บตั ิงานวิชาชี พ และความสัมพันธ์ ในทางธุ รกิ จ รวมทั้งความลับขององค์กรที่ตน
สังกัด ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องได้รับทราบ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจาก
องค์กร เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการเปิ ดเผยตามสิ ทธิ หรื อหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
หรื อในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
คาชี้แจง
ข้อพิจารณาในการรักษาความลับ รวมถึงกรณี ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น
(ก) ผูส้ อบบัญชี จะต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูลตลอดเวลา โดยจะต้องใช้ความ
ระมัด ระวัง ต่ อ สถานการณ์ ที่ อ าจท าให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ได้ โ ดยไม่ ต้ ัง ใจ
โดยเฉพาะในระหว่างการติ ดต่อหรื อมี ความสัมพันธ์ กบั หุ ้นส่ วนหรื อพันธมิ ตร
ทางธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน มาเป็ นระยะเวลานาน บุ ค คลใกล้ ชิ ด ภายใน
ครอบครัว บิดามารดา คู่สมรส หรื อบุคคลที่อยูภ่ ายใต้การอุปการะของผูส้ อบบัญชี
(ข) ผูส้ อบบัญชี จะต้องเก็บรั กษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่อยู่ระหว่าง
พิ จ ารณารั บ เป็ นลู ก ค้า หรื อ จากองค์ก รที่ ต้อ งการใช้บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ซึ่ งอยู่
ระหว่างพิจารณาว่าจ้างผูส้ อบบัญชี
(ค) การเก็บรักษาความลับของข้อมูลรวมถึงการเก็บรักษาความลับของข้อมูลภายใน
องค์กรที่ผสู ้ อบบัญชีน้ นั สังกัดหรื อภายในองค์กรที่เป็ นผูว้ า่ จ้างผูส้ อบบัญชี
(ง) ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งจัดให้มีระบบที่เพียงพอในการติดตามและควบคุ มดูแลเพื่อให้
แน่ใจว่ากลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานภายใต้การควบคุมดูแลของตนและบุคคลที่ตนได้
ขอคาแนะนาหรื อความช่ วยเหลื อ มี การถื อปฏิ บตั ิ ตามหลักการพื้นฐานเกี่ ยวกับ
การเก็บรักษาความลับของข้อมูล
(จ) ผูส้ อบบัญ ชี จ ะต้อ งเก็ บ รั ก ษาความลับ ของข้อ มู ล แม้ใ นกรณี ที่ ค วามสั ม พัน ธ์
ระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั ลูกค้าหรื อกับผูว้ า่ จ้างจะสิ้ นสุ ดลงแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม
ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนองค์กรที่สังกัดหรื อผูว้ ่าจ้าง หรื อในกรณี ที่มีการรับลูกค้า
ใหม่ ผูส้ อบบัญ ชี ส ามารถน าประสบการณ์ ที่ ต นได้ม าจากการให้ บ ริ ก ารทาง
วิชาชีพแก่ลูกค้าหรื อผูว้ า่ จ้างรายเดิมมาใช้ แต่จะต้องไม่ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ น
ความลับซึ่ งตนได้ล่วงรู ้หรื อได้มาจากการให้บริ การทางวิชาชี พและความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจที่ผา่ นมา
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(ฉ) ในกรณี ที่ลูกค้ามีการว่าจ้างผูส้ อบบัญชี รายอื่นมาทดแทนผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชี
จะต้อ งใช้ค วามระมัด ระวัง ในการเก็ บ รั ก ษาความลับ ของข้อ มู ล โดยในการ
พิจารณาขอบเขตของข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่จะเปิ ดเผยต่อผูส้ อบบัญชี รายใหม่ที่จะ
เข้ามารับงานต่อ ผูส้ อบบัญชี จะต้องพิจารณา ลักษณะของงานที่รับ รวมถึงปั จจัย
ต่างๆ ประกอบด้วย เช่ น การได้รับความเห็ นชอบจากลูกค้า หรื อข้อกาหนดตาม
กฎหมายหรื อจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี เกี่ ยวกับการสื่ อสารหรื อ การเปิ ดเผย
ข้อมูลของแต่ละประเทศ เป็ นต้น
(ช) ตัวอย่า งต่ อไปนี้ ถือว่าผูส้ อบบัญชี ไม่ รัก ษาความลับของข้อมู ล (ไม่รวมถึ ง การ
เปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรื อการเปิ ดเผยตามหน้าที่หรื อสิ ทธิ ใน
ฐานะผูส้ อบบัญชีที่ดี)
(๑) ผูส้ อบบัญชี มีก ารเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับสู ตรการผลิ ต รายชื่ อลู ก ค้า หรื อ
รายชื่อเจ้าหนี้ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นลูกค้า ซึ่ งตนได้ล่วงรู ้มาจากการสอบบัญชี ให้
บุคคลภายนอกทราบ
(๒) ผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งทาการสอบบัญชี บริ ษทั ก และบริ ษทั ข ซึ่ งเป็ นคู่แข่งกัน ได้
นาข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั หนึ่ ง
ไปให้อีกบริ ษทั หนึ่ง โดยที่ผสู้ อบบัญชี อาจยังให้บริ การหรื อไม่ได้ให้บริ การ
แก่บริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งแล้ว
(๓) นาย ก ซึ่ งเป็ นผู้ส อบบัญ ชี ปั จ จุ บ ัน ได้เ ปิ ดเผยเอกสารหลัก ฐานของงาน
ตรวจสอบที่ตนใช้ในการตรวจสอบบัญชีซ่ ึ งมีขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจการของลูกค้า
ให้ แ ก่ น าย ข ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที่ จ ะมารั บ งานต่ อ ไป โดยที่ ย งั ไม่ ไ ด้รั บ
อนุญาตจากลูกค้า
(ซ) สถานการณ์ ต่อไปนี้ เป็ นสถานการณ์ ที่ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งเปิ ดเผยหรื ออาจถู ก ร้ อง
ขอให้เปิ ดเผยข้อมู ลที่ เป็ นความลับ ซึ่ ง การเปิ ดเผยข้อมู ล ดัง กล่ า วถื อว่า มี ความ
เหมาะสม
(๑) การเปิ ดเผยเป็ นสิ่ งที่ กฎหมายอนุ ญาต และได้รับการอนุ มตั ิ จากลูกค้า หรื อ
ผูว้ า่ จ้าง
(๒) การเปิ ดเผยเป็ นสิ่ งที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้ ตัวอย่าง เช่น
(๒.๑) การผลิ ต เอกสาร หรื อ การจัดหาหลัก ฐานในการดาเนิ น การทาง
กฎหมาย หรื อ
๒๖

ข้ อบังคับ ข้อ ๑๕

คาชี้แจง

(๒.๒) การเปิ ดเผยต่อหน่วยราชการที่เหมาะสม เพื่อความกระจ่างเกี่ยวกับ
การละเมิดกฎหมาย และ
(๓) เป็ นหน้าที่ หรื อ สิ ทธิทางวิชาชีพ ที่กฎหมายไม่มีขอ้ ห้าม
(๓.๑) เพื่อให้เป็ นไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ของสมาชิกองค์กร
หรื อ สถาบันทางวิชาชีพ
(๓.๒) เพื่ อ สนองตอบการสอบถาม หรื อ การไต่ ส วนโดยในฐานะเป็ น
สมาชิกองค์กร หรื อ โดยหน่วยกากับดูแล
(๓.๓) เพื่ อปกป้ องผลประโยชน์ของวิชาชี พ หรื อ ผูป้ ระกอบวิชาชี พ ใน
กระบวนการทางกฎหมาย หรื อ
(๓.๔) เพื่ อ เป็ นการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานวิ ช าการ และ ข้อ บัง คับ ของ
จรรยาบรรณ
(ฌ) ในการตัด สิ น ใจว่ า จะเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ หรื อ ไม่ ผู ้ส อบบัญ ชี ค วร
พิจารณาประเด็นต่อไปนี้
(๑) ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ดขึ้ น ต่ อ ผลประโยชน์ ข องบุ ค คลทุ ก ฝ่ ายรวมถึ ง
บุคคลที่ สามจากการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ แม้ว่าจะได้รับความเห็ น
ชอบจากลูกค้าหรื อผูว้ า่ จ้างแล้วก็ตาม
(๒) ข้อมูลที่เป็ นความลับนั้น ผูส้ อบบัญชี ได้รับรู ้และมีขอ้ มูลสนับสนุ นเพียงพอ
ในระดับที่ เป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิ หรื อไม่ ส าหรั บในบางสถานการณ์ ถ้า
ข้อมูลที่เป็ นความลับเกี่ ยวข้องกับความจริ งที่ยงั ไม่มีขอ้ มูลสนับสนุ น ข้อมูล
ที่ไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ หรื อข้อสรุ ปที่ยงั ไม่มีขอ้ มูลสนับสนุ น ในกรณี
ที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่ เป็ นความลับนั้น ผูส้ อบบัญชี ควรใช้ดุลยพินิจ
ทางวิชาชีพในการตัดสิ นใจว่าจะใช้การเปิ ดเผยประเภทใดจึงจะเหมาะสม
(๓) การสื่ อสารที่คาดหวังควรเป็ นประเภทใด และควรสื่ อสารถึงใคร
(๔) ต้องมัน่ ใจว่าบุคคลที่จะได้รับข้อมูลที่เป็ นความลับนั้นเป็ นบุคคลที่สมควรจะ
ได้รับข้อมูลดังกล่าว
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่นาข้อมูลที่เป็ นความลับขององค์กรที่ตนได้มาจากการ
ปฏิ บตั ิงานวิชาชี พ และความสัมพันธ์ ในทางธุ รกิ จ รวมทั้งความลับขององค์กรที่ตน
สังกัด ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรื อบุคคลอื่นโดยมิชอบ
ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพบัญชี ผูส้ อบบัญชีอาจล่วงรู ้หรื อได้มาซึ่ งข้อมูลใดๆ
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ที่ พึงถื อเป็ นความลับ ของกิ จการที่ ตนให้บริ การวิชาชี พบัญชี ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่นา
ข้อมูลนั้นไปเปิ ดเผย ทั้งนี้ รวมถึ งผูส้ อบบัญชี ที่ร่วมองค์กรหรื อผูช้ ่วยของผูส้ อบบัญชี
จะต้องไม่นาข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบตั ิงานวิชาชี พบัญชี ไปใช้หรื อเป็ นที่ประจักษ์ชดั
ว่าได้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่กรณี ที่ได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้า หรื อกรณี ที่ตอ้ งให้ถอ้ ยคาในฐานะพยานตามกฎหมาย รวมถึง
กรณี ที่เป็ นการเรี ยกตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ในฐานะผู้ป ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม และส่ ง เสริ ม การ
ประกอบวิชาชีพบัญชี จึงจะเปิ ดเผยได้
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี มีการให้บริ การในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางด้านผลประโยชน์กบั ลูกค้า หรื อมีการให้บริ การแก่ลูกค้าหลายรายที่ขดั แย้งกันหรื อ
อาจมีผลประโยชน์ทางธุ รกิ จที่ขดั แย้งกัน ผูส้ อบบัญชี จะต้องทาการประเมินถึ งปั ญหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง และจะต้องกาหนดมาตรการป้ องกันที่เหมาะสมเพื่อขจัดหรื อ
ลดปั ญหาและอุ ปสรรคนั้นๆให้อยู่ใ นระดับที่ ยอมรั บได้ ก่ อนที่ จะรั บงานใหม่หรื อ
ปฏิ บตั ิ งานสอบบัญชี หรื อคงความสัมพันธ์ กบั ลู กค้ารายเดิ มในปี ต่อไป ผูส้ อบบัญชี
จะต้อ งประเมิ น ถึ ง ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคที่ ส าคัญ ที่ เ กิ ด จากผลประโยชน์ ห รื อ จาก
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้าหรื อบุคคลที่สาม มาตรการป้ องกันที่เหมาะสมรวมถึง
การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) แจ้ ง ให้ ลู ก ค้ า ทราบถึ ง สถานการณ์ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างลู กค้ากับผูส้ อบบัญชี หรื อองค์กรที่ ตนสังกัด และขอ
ความเห็นชอบจากลูกค้าให้ตนให้บริ การต่อไป
(๒) แจ้งให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทราบว่าผูส้ อบบัญชี มีการให้บริ การแก่ลูกค้าหลาย
รายซึ่ ง อาจมี ค วามขัดแย้ง ทางด้า นผลประโยชน์ ระหว่า งกันและขอความ
เห็นชอบจากลูกค้าให้ตนให้บริ การต่อไป
(๓) แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าผูส้ อบบัญชีมีการให้บริ การในลักษณะเดียวกันกับลูกค้า
รายอื่ น ด้ว ย (เช่ น การให้ บ ริ ก ารกับ ลู ก ค้า รายที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
เดียวกัน เป็ นต้น) และขอความเห็นชอบจากลูกค้าให้ตนให้บริ การต่อไป
นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีจะต้องพิจารณาใช้มาตรการป้ องกันดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย
(๓.๑) การแบ่งแยกกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานในการให้บริ การ
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(๓.๒) การจัดให้มี ระบบและขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ง านในการป้ องกันการ
เข้าถึงข้อมูลของลูกค้า
(๓.๓) การจัดให้มีแนวปฏิ บตั ิที่ชดั เจนสาหรับกลุ่มผูป้ ฏิ บตั ิงานในการเก็บ
รักษาความลับของข้อมูล
(๓.๔) การทาข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลกับผูส้ อบบัญชี
กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน และหุ น้ ส่ วนขององค์กรที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
(๓.๕) การตรวจสอบเพื่ อให้แน่ ใ จว่ามี ก ารปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ ป้ องกัน
อย่างสม่าเสมอโดยบุคคลอื่นซึ่ งไม่มีส่วนเกี่ยว ข้องกับการให้บริ การ
หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่อหลักการ
พื้นฐานข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้ออันรวมถึง ความเที่ยงธรรม การรักษาความลับ หรื อ
ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ ซึ่ งมาตรการป้ องกันที่กาหนดขึ้นไม่สามารถขจัด
หรื อลดให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่รับงานหรื อต้องถอนตัวจากงาน
ที่มีปัญหา
หมวด ๕ ความรับผิดชอบต่ อผู้รับบริการ
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๖
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชี ต่อผูร้ ับบริ การ
คาชี้แจง
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่ละทิ้งการปฏิบตั ิงานที่ได้รับไว้แล้วโดยไม่มีเหตุอนั ควร
และในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรผูส้ อบบัญชี ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับบริ การทราบล่วงหน้าเนื่ องจาก
การละทิ้งการปฏิบตั ิงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผรู ้ ับบริ การได้
กรณี ต่อไปนี้ ถือเป็ นตัวอย่างที่ แสดงว่าผูส้ อบบัญชี ไม่มีความรั บผิดชอบต่ อ
ผูร้ ั บ บริ ก าร รวมทั้ง ผูอ้ ื่ น ที่ ใ ช้ผ ลงานของผูส้ อบบัญ ชี เช่ น ผูส้ อบบัญ ชี ล ะทิ้ ง การ
ปฏิบตั ิงานที่รับไว้อย่างกะทันหันโดยไม่ได้แจ้งผูร้ ับบริ การให้ทราบล่วงหน้า
กรณี ต่อไปนี้ผสู ้ อบบัญชี อาจพิจารณาว่าเป็ นกรณี ที่มีเหตุอนั ควรที่ผสู ้ อบบัญชี
อาจปฏิเสธการปฏิบตั ิงานที่รับไว้แล้ว
(๑) ผูส้ อบบัญชี พบว่าลูกค้าประกอบธุ รกิจผิดกฎหมายภายหลังจากที่ได้รับงาน
แล้ว
(๒) ผูส้ อบบัญชี พบว่า ลูกค้าจัดทางบการเงิ นโดยมิชอบหรื อให้ขอ้ มูลเท็จโดยมี
เจตนาทุจริ ตหรื อเจตนาตกแต่งตัวเลขเพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงิ นเกิ ดความเข้าใจ
ผิดอย่า งเป็ นสาระส าคัญ และผูส้ อบบัญชี ไ ด้พ ยายามดาเนิ นการให้ลู ก ค้า
ยกเลิ ก หรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการกระท าดัง กล่ า วให้ ถู ก ต้อ งและเหมาะสม
๒๙

ข้อบังคับ ข้อ ๑๗
คาชี้แจง

แล้ ว แต่ ไ ด้ รั บ การปฏิ เ สธ และลู ก ค้า ไม่ ยิ น ยอมให้ ผู ้ส อบบัญ ชี ร ายงาน
ข้อเท็จจริ งตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งให้ความร่ วมมือซึ่ งกันและกัน ในการส่ งเสริ มและพัฒนา
วิช าชี พบัญชี และสร้ า งความสั มพันธ์ อนั ดี ระหว่า งผูส้ อบบัญชี ด้วยกันจนก่ อให้เกิ ด
ผลงานของผูส้ อบบัญชี อนั เป็ นที่ น่าเชื่ อถื อของบุ คคลหลายฝ่ าย รวมทั้งสาธารณชน
ผูส้ อบบัญชี จึงต้องปฏิ บตั ิตนเพื่อรักษาจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ทั้งนี้
เพื่ อ เป็ นการรั ก ษาและส่ ง เสริ ม เกี ย รติ ศ ัก ดิ์ แห่ ง วิ ช าชี พ และพึ ง บ าเพ็ ญ ตนให้ เ ป็ น
ประโยชน์แก่สังคมโดยส่ วนรวม เช่น
(ก) ไม่กล่าวเกิ นจริ งเกี่ ยวกับบริ การที่ตนสามารถให้ได้ คุ ณสมบัติของตน หรื อ
ประสบการณ์ที่มี
(ข) ไม่ใส่ ร้ายป้ ายสี ดูถูกเหยียดหยามงานของผูส้ อบบัญชีอื่น
(ค) ไม่เป็ นผูถ้ ูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อผูอ้ ยูใ่ นระหว่างสถานะเป็ นบุคคล
ล้มละลาย
(ง) ไม่กระทาความผิดทางอาญาจนได้รับโทษจาคุ กโดยคาพิพากษาถึ งที่สุดให้
จาคุก เว้นแต่โทษที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรื อลหุ โทษ

หมวด ๖ ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่ วนบุคคล หรือนิติบุคคลทีผ่ ้ ปู ระกอบวิชาชี พบัญชี ปฏิบัติ
หน้ าทีใ่ ห้
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๘
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจขององค์กรที่ตนสังกัด
คาชี้แจง
ผูส้ อบบัญชีนอกจากจะมีความรับผิดชอบที่ตอ้ งรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ทางบัญชีแล้ว ในการปฏิบตั ิงานในองค์กรที่ตนสังกัดไม่วา่ จะในฐานะ ลูกจ้าง หุ ้นส่ วน
กรรมการ เจ้า ของกิ จการ หรื อที่ ปรึ ก ษา ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งมี ความรั บผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจที่องค์กรนั้นๆ กาหนดขึ้น
ผูส้ อบบัญชีอาจมีตาแหน่งอาวุโสในองค์กรซึ่ งสามารถหรื อมีโอกาสที่จะมี
ส่ วนในการกาหนดกฎระเบียบ ข้อปฏิบตั ิและวิสัยทัศน์ขององค์กร ผูส้ อบบัญชี จึงควร
สนับสนุนให้องค์กรที่ตนสังกัดสร้างวัฒนธรรมองค์กรบนพื้นฐานของการมีจริ ยธรรม
ในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยมุ่ ง เน้นให้ผูบ้ ริ ห าร พนัก งาน และเจ้า หน้า ที่ ข ององค์ก รมี
คุณธรรมและจริ ยธรรม
๓๐

ข้ อบังคับ ข้อ ๑๙
คาชี้แจง

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๐

คาชี้แจง

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๑

คาชี้แจง

ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแล
ทรัพย์สินขององค์กรที่ตนสังกัด
ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพบัญชี ผูส้ อบบัญชีตอ้ งดารงไว้ซ่ ึงความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
จริ งใจ ซื่ อตรง ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง โดยจะต้องปฏิ บตั ิงานตามหลักฐานที่เป็ นจริ ง
ไม่แสดงตนว่าได้ปฏิ บตั ิงานถ้ามิได้มีการปฏิ บตั ิงานจริ ง ไม่ยินยอมให้ผอู ้ ื่นอ้างว่าตน
ได้ปฏิ บตั ิงานถ้าไม่ได้ปฏิ บตั ิ งานจริ ง และจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรายงานผูส้ อบ
บัญชี เมื่อพบว่าข้อมูลและหลักฐานของกิ จการที่ได้จากการปฏิบตั ิงานไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั ทั้งนี้ เพื่อให้ผลงานของผูส้ อบบัญชี เป็ นที่
เชื่อถือ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนหรื อผูท้ ี่ผสู ้ อบบัญชีปฏิบตั ิหน้าที่ให้
นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งปฏิ บตั ิ งานด้วยความมุ่งมัน่ ขยันหมัน่ เพียร อุ ทิศ
ทุ่มเท เอาใจใส่ อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จลุล่วงและมัน่ ใจได้
ว่า ผลงานทางวิชาชี พมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันเวลาตามสัญญาหรื อข้อผูกพันที่
กาหนด ซึ่ ง อยู่บนพื้ นฐานของกฎเกณฑ์ม าตรฐานในการปฏิ บ ตั ิ ง านและวิช าการที่
เกี่ยวข้อง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้เวลา และทรัพย์สินขององค์กรที่ตนสังกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลที่สามทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
ผูส้ อบบัญชีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อองค์กรที่ตนสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิง่
ต้องปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เกี่ยวกับจรรยาบรรณขององค์กรที่ตน
สั ง กัด ไม่ ว่า ผูส้ อบบัญชี จะอยู่ใ นฐานะที่ เป็ นพนัก งานประจา หุ ้นส่ วน กรรมการ
เจ้าของ หรื อเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่ องค์กร โดยต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎและขั้นตอนต่างๆ ที่
องค์กรกาหนดขึ้น เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์เกี่ยวกับจรรยาบรรณขององค์กร ต้องใช้
เวลาและทรั พ ย์สิ น ขององค์ก รที่ ต นสั ง กัด ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และจะต้อ งไม่
นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลที่สามทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์กบั องค์กร สถาบัน ธุ รกิจภายนอก
หรื อความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ผูส้ อบบัญชีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเปิ ดเผยความสัมพันธ์กบั องค์กร

๓๑

สถาบัน ธุ รกิ จภายนอก หรื อความสัมพันธ์ทางเครื อญาติที่จะก่ อให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อองค์กรที่ ผสู ้ อบบัญชี ปฏิ บตั ิหน้าที่ ให้ เช่ น ข้อมูลเกี่ ยวกับการที่
ผูส้ อบบัญชี มีความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติ กบั บุ คคลที่ เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการใน
กิจการที่ในขณะนั้นผูส้ อบบัญชี เป็ นผูต้ รวจสอบ หรื อมีการทาธุ รกิ จร่ วมกันซึ่ งอาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๒
คาชี้แจง

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๓

คาชี้แจง

ข้อพิจารณาในการเปิ ดเผยความสัมพันธ์ เช่น
(ก) ช่องทางของการเปิ ดเผยความสัมพันธ์อาจทาได้ดงั นี้
(๑) เปิ ดเผยเป็ นประจาทุกปี
(๒) เปิ ดเผยเมื่ อ มี ป ระเด็ น ปั ญหาที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
(ข) ช่องทางในการรายงานอาจทาได้ดงั นี้
(๑) รายงานต่อหัวหน้างานหรื อหัวหน้าหน่วยงาน หรื อ
(๒) รายงานต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหรื อรองหัวหน้าผูร้ ับผิดชอบ
ทางด้านจรรยาบรรณ
ทั้งนี้ การที่ผสู ้ อบบัญชีไม่ได้รายงานความสัมพันธ์ที่อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบในเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาจถูกลงโทษตามที่กาหนด
โดยองค์กรต้นสังกัดอีกด้วย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่กระทาการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยง และการ
ดาเนินการขององค์กรที่ตนสังกัด
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีและข้อบังคับ
จรรยาบรรณ และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี ตลอดจนกฎระเบียบของ
องค์กรที่สังกัดอย่างเคร่ งครัด
ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อองค์กรที่ตนสังกัด
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรที่ตนสังกัด รวมถึงนายจ้าง (ผูถ้ ือหุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน
เจ้าของ) ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานการ
๓๒

สอบบัญชี ทั้งนี้ ผสู ้ อบบัญชี ตอ้ งพัฒนาและบริ หารองค์กรที่ตนสังกัดโดยการพัฒนา
และบริ หารจัดการบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ให้มีความรู ้ และประสบการณ์ ที่เหมาะสม
รวมถึงการบริ หารและควบคุมงาน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ภายในเวลาที่เหมาะสม
เป็ นต้น
หมวด ๗ ความรับผิดชอบต่ อเพือ่ นร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไป
ข้ อบังคับ ข้อ ๒๔
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่แย่งงานวิชาชีพบัญชีจากผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีดา้ น
เดียวกันรายอื่น
คาชี้แจง
ผูส้ อบบัญชีจะต้องไม่เสนอตนเองเข้ารับงานด้านสอบบัญชีทบั ซ้อนกับงานที่
ผูส้ อบบัญชีอื่นปฏิบตั ิงานอยูแ่ ล้ว
กรณี ต่อไปนี้ถือว่าผูส้ อบบัญชีแย่งงานจากผูส้ อบบัญชีอื่น เช่น
(ก) การที่ผสู ้ อบบัญชี ส่งหนังสื อเวียนและให้ข่าวสารในรู ปแบบ หรื อสื่ อต่างๆ
เพื่อชักชวนให้มาใช้บริ การสอบบัญชี กบั ตนแก่ลูกค้าของผูส้ อบบัญชี อื่นโดย
มิ ไ ด้รั บ การร้ อ งขอโดยหนั ง สื อ เวี ย นนั้น มี ชื่ อ ที่ อ ยู่ ของผูส้ อบบัญ ชี แ ละ
องค์กรของผูส้ อบบัญชีดว้ ย
(ข) การที่ผสู ้ อบบัญชีเสนอหรื อได้รับงานโดยกาหนดค่าธรรมเนี ยมในระดับที่ต่า
กว่ า ผู ้ส อบบั ญ ชี ค นก่ อ นหรื อผู ้ ส อบบั ญ ชี อื่ น ที่ เ สนอราคาอย่ า งเป็ น
สาระสาคัญ ผูส้ อบบัญชีควรต้องแสดงให้เห็นถึงปั จจัยที่ใช้ พิจารณาในการ
กาหนดค่ าธรรมเนี ยม เช่ น ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน จานวนผูร้ ่ วมงาน
หรื อวิธีการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพงาน เป็ นต้น
ข้ อบังคับ ข้อ ๒๕
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพบัญชีเกินกว่าที่รับมอบหมายจาก
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีรายอื่น
คาชี้แจง
ในกรณี ผสู้ อบบัญชีได้รับมอบหมายจากผูส้ อบบัญชีรายอื่นให้ปฏิบตั ิงาน
ผูส้ อบบัญชีน้ นั จะต้องไม่ปฏิบตั ิงานเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายจากผูส้ อบบัญชีอื่น
ในกรณี ที่ลูกค้าขอร้องให้ทางานเกินขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากผูส้ อบบัญชีรายอื่น
ผูส้ อบบัญชี จ ะต้องแจ้ง ให้ผูส้ อบบัญ ชี รายอื่ น ที่ ม อบหมายนั้นทราบเสี ย ก่ อ น และ
จะต้องไม่พยายามหาลู่ทางที่จะให้ลูกค้าว่าจ้างให้ตนทางานใดๆ เพิ่มเติม เช่ น นาย ก
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ข มีความจาเป็ นต้องเดิ นทางไปต่างประเทศเป็ นเวลา ๓ เดือน
จึงได้มอบหมายให้นาย ค ผูส้ อบบัญชี ทาการตรวจสอบบัญชี ลูกหนี้ ของบริ ษทั ข แทน
ตน และบริ ษทั ข ได้ขอร้ องให้นาย ค ทาการตรวจสอบบัญชี อื่นเพิ่มเติมให้กบั บริ ษทั
๓๓

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๖

คาชี้แจง

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๗

นาย ค จะต้อ งแจ้ง และได้รั บ ความยิ น ยอมจาก นาย ก ก่ อ นตกลงรั บ งานเพิ่ ม เติ ม
ดังกล่าว
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับงานของตนเกินความเป็ นจริ ง ไม่โอ้
อวดหรื อเปรี ย บเที ย บตนหรื อองค์ก รที่ ตนสั ง กัดอยู่กบั ผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญชี ด้า น
เดียวกันรายอื่น หรื อองค์กรที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพบัญชีดา้ นเดียวกันรายอื่นสังกัดอยู่
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่โฆษณาที่เกินสมควรหรื อไม่เป็ นจริ ง หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่น
โฆษณาที่เกินสมควรหรื อไม่เป็ นจริ งด้วยประการใดๆ ซึ่ งในการประกอบวิชาชี พบัญชี
ผูส้ อบบัญชี ควรจะได้ลูกค้าจากความเชื่ อถื อในผลงานของผูส้ อบบัญชี ไม่ควรจะได้
ลู ก ค้า ด้วยวิธี การโฆษณาที่ เกิ นสมควรหรื อไม่ เป็ นจริ ง รวมทั้งการชัก จู ง หรื อจู ง ใจ
เพื่อให้บุคคลอื่นเห็นคล้อยตามในลักษณะที่ทาให้เข้าใจผิดหรื อหลอกลวงให้หลงเชื่ อ
ไม่วา่ ด้วยวิธีการใดๆ ซึ่ งทาให้ภาพลักษณ์ของงานวิชาชีพบัญชีเสี ยไป
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีได้รับการทาบทามเพื่อให้บริ การทางวิชาชีพกับลูกค้า
โดยการแนะนาจากบุคคลที่สาม ผูส้ อบบัญชี ยงั ต้องพิจารณาให้แน่ ใจว่าการได้มาซึ่ ง
ลูกค้าจากการแนะนาของบุคคลที่สามนั้น ไม่ได้เป็ นการได้มาด้วยวิธีการโฆษณาที่เกิน
สมควรหรื อไม่เป็ นจริ งของบุคคลที่สาม ด้วยประการใด ๆ
กรณี ต่ อ ไปนี้ อาจถื อ ว่า เป็ นการโฆษณาที่ เ กิ น สมควรหรื อ ไม่ เ ป็ นจริ ง หรื อ
ยินยอมให้ผอู ้ ื่นโฆษณาที่เกินสมควรหรื อไม่เป็ นจริ ง เช่น
(๑) การที่ ผูส้ อบบัญชี โฆษณารั บงานโดยออกหนังสื อเวีย นในนามองค์ก รเสนอ
บริ การสอบบัญชีไปยังธุ รกิจต่างๆ
(๒) การที่ผสู ้ อบบัญชีหรื อองค์กรที่ตนสังกัดลงโฆษณา รับสมัครพนักงานโดยกล่าว
อ้างถึงคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี หรื อองค์กรที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัดในเชิงโอ้อวด
(๓) การที่ผูส้ อบบัญชี วิจารณ์ หรื อโฆษณาเปรี ยบเทียบตนเองหรื อองค์กรที่ตนเอง
สังกัดกับผูส้ อบบัญชีอื่นหรื อองค์กรที่ผสู ้ อบบัญชีอื่นสังกัดอยู่
(๔) การที่ ผูส้ อบบัญ ชี ล งแจ้ง ความในสื่ อ มวลชนต่ า ง ๆ ออกหนัง สื อ เวี ย นหรื อ
บทความอันประกอบด้วยข้อความที่ยกยอตนเอง หรื อองค์กรที่ตนสังกัดอยู่
(๕) การจัดทาป้ ายขององค์กรที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัดอยู่ เป็ นรู ปแบบที่เป็ นการโฆษณา
เกินสมควรหรื อไม่เป็ นจริ ง
(๖) การแจกจ่ายนามบัตรต่อสาธารณชนทัว่ ไป
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ให้หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใด ๆ เพื่อ
๓๔

คาชี้แจง

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๘

คาชี้แจง

เป็ นการจูงใจให้บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาให้ตน
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่รับงานสอบบัญชีโดยการจูงใจที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
ไม่ให้หรื อรั บว่าจะให้ท รั พย์สินหรื อประโยชน์ใ ด ๆ เพื่อเป็ นการจูงใจให้บุคคลอื่ น
แนะนาหรื อจัดหางานมาให้ตน เช่น ค่าตอบแทน ค่าบริ การ หรื อรางวัลใด ๆ
กรณี ต่อไปนี้อาจถือว่าผูส้ อบบัญชีให้หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์
ใดๆ เพื่อเป็ นการจูงใจให้บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานมาให้ตน เช่น
(ก) การที่ผสู้ อบบัญชีให้หรื อรับว่าจะให้ค่านายหน้าแก่บุคคลที่จดั หางานมาให้ตน
(ข) การที่ผูส้ อบบัญชี รับว่าจะช่ วยแนะนาลูกค้าให้กบั บริ ษทั ธนาคาร หรื อองค์กร
วิชาชีพอื่น หากบุคคลเหล่านั้นจัดหางานสอบบัญชีมาให้ตน
(ค) การที่ผสู ้ อบบัญชี ให้หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใดๆ ที่เกิ นความ
เหมาะสมเพื่อเป็ นการจูงใจให้บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานมาให้ตน
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์จากบุคคลใดเมื่อ
บุคคลนั้นได้รับงานจากการแนะนาหรื อการจัดหางานของตนในฐานะที่เป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีขององค์กรนั้น
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เรี ยกทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าตอบแทน
ค่าบริ การหรื อรางวัลใด ๆ จากบุคคลอื่นเพื่อเป็ นการตอบแทนจากการที่บุคคลอื่นนั้น
ได้รับงานจากกิจการที่ตนเป็ นผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งเป็ นการแนะนาของตน
กรณี ต่อไปนี้ อาจถื อว่าผูส้ อบบัญชี เรี ยกหรื อรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์จาก
บุคคลใดในเมื่อบุ คคลนั้นได้รับงานจากการแนะนาหรื อจัดหางานของตนในฐานะที่
เป็ นผูส้ อบบัญชีขององค์กรนั้น เช่น
(ก) นาย ก ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ข แนะนาให้บริ ษทั ข ทาการประกันวินาศภัยกับ
บริ ษทั ค ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ประกันภัย โดยนาย ก ได้รับ ค่านายหน้าจากบริ ษทั ค
จานวนหนึ่ง จากการแนะนา ของนาย ก
(ข) การได้รับรายได้ค่านายหน้า หรื อรายได้ทานองเดี ยวกันจากการแนะนาลูกค้า
ของผูส้ อบบัญชี
(ค) ผูส้ อบบัญชี แนะนางานให้ นาย ง ได้ทางานกับบริ ษทั ข ซึ่ งตนเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ข โดยตนเองเรี ยกค่าตอบแทนจากการแนะนางานนั้นจากนาย ง
ในการสรรหาบุ ค ลากรของลู ก ค้า ผูส้ อบบัญ ชี จ ะต้อ งไม่ เ ป็ นผูต้ ัด สิ น ใจ
คัดเลื อกบุ คลากรแทนลู กค้า ผูส้ อบบัญชี ควรพิจารณาถึ งปั จจัยต่างๆ เช่ น ตาแหน่ ง
๓๕
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ของผูถ้ ูกว่าจ้าง หรื อลักษณะและขอบเขตของงานที่ ให้บริ การนั้น ว่าจะกระทบต่อ
การปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี หรื อไม่ หากมีผลกระทบอย่างมี นยั สาคัญผูส้ อบบัญชี ควร
พิจารณาถอนตัวจากงานสอบบัญชี หรื อถอนตัวจากการให้บริ การดังกล่าว แต่อย่างไร
ก็ตามในกรณี ที่รับงานดังกล่าวได้ ห้ามผูส้ อบบัญชีทาหน้าที่คดั เลือกบุคคลแทนลูกค้า
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่กาหนดค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนในการให้บริ การ
วิชาชีพบัญชีโดยมิได้คานึงถึงลักษณะ ความเสี่ ยง ความซับซ้อนและปริ มาณของงานที่
ตนให้บริ การหรื อมีส่วนร่ วมในการให้บริ การวิชาชีพบัญชี
ผูส้ อบบัญชีควรกาหนดค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนซึ่ งประกอบด้วยค่า
ปฏิ บ ตั ิ ง านและค่ า ใช้จ่า ยอื่ นๆ ที่ จะเรี ย กเก็ บ โดยควรค านวณจากเวลาที่ ใ ช้ใ นการ
ปฏิ บ ัติ ง านของกลุ่ ม ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านสอบบัญ ชี แ ต่ ล ะระดับ รวมทั้ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ผูส้ อบบัญชี ไม่ควรกาหนดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าตอบแทนโดยถือเอาอัตราสู ง
ต่าของยอดเงินหรื อของมูลค่าทรัพย์สินใดที่ตนให้บริ การวิชาชี พบัญชี หรื อมีส่วนร่ วม
ในการให้บริ การวิชาชี พบัญชี เป็ นเกณฑ์ เช่ น กาหนดค่าธรรมเนี ยมเป็ นอัตราร้อยละ
ของกาไรหรื อรายได้หรื อสิ นทรัพย์หรื อรายการอื่นใด ของกิจการที่ตนรับงาน โดยมิได้
คานึงถึงลักษณะความเสี่ ยง ความซับซ้อน และปริ มาณของงานที่ตนให้บริ การ หรื อมี
ส่ วนร่ วมในการให้บริ การวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น
นาย ก. เป็ นผูส้ อบบัญชี กาหนดค่าธรรมเนียมในหนังสื อตอบรับงานเป็ นร้อย
ละ ๒๐ ของสิ นทรัพย์รวมของกิจการ โดยอ้างว่าต้องใช้ระยะเวลาและเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้นตามจานวนสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ถือว่าเป็ นการกาหนดค่าธรรมเนี ยมที่
ทาให้ผสู ้ อบบัญชี เข้าไปมีมีส่วนได้เสี ยในยอดเงินหรื อมูลค่าทรัพย์สินที่ตนปฏิบตั ิงาน
ซึ่งทาให้ขาดความเป็ นกลาง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประพฤติปฏิบตั ิตนในทางที่ถูกที่ควร สานึกในหน้าที่ และ
ไม่ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ทาให้เกิดความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่กระทาการใด ๆ และพึงละเว้นการประพฤติใดๆ อันอาจ
นามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
กรณี ดงั ต่อไปนี้ถือว่าผูส้ อบบัญชีปฏิบตั ิงาน โดยนาความเสื่ อมเสี ยมาสู่ วิชาชี พ
บัญชี ตัวอย่างเช่น

๓๖

(ก) การที่ ผู ้ส อบบัญ ชี แ สดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น โดยมิ ไ ด้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ง าน
ตรวจสอบ
(ข) การที่ผสู ้ อบบัญชี แนะนาให้ลูกค้าเสี ยภาษีอากรไม่ถูกต้องผิดจากความเป็ นจริ ง
โดยจงใจและชัดแจ้ง
(ค) การที่ ผูส้ อบบัญ ชี แ จ้ง ข้อความหรื อ จัด ท าพยานหลัก ฐานอันเป็ นเท็จ ต่ อทาง
ราชการ หรื อ ต่อหน่ วยงานกากับดูแล เช่ น รับรองการปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับการ
ฝึ กหัดงานทางวิชาชีพบัญชีให้แก่ผขู ้ อขึ้นทะเบียน โดยที่ผนู ้ ้ นั มิได้ฝึกหัดงานจริ ง
(ง) การที่ผสู ้ อบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริ ง
(จ) การที่ผสู ้ อบบัญชี ตอ้ งไม่ดาเนิ นธุ รกิ จอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดี แล
นอกจากนี้ ไม่ควรดาเนิ นธุ รกิ จอื่นที่อาจจะทาให้ภาพพจน์หรื อความน่ าเชื่ อถื อ
ของผูส้ อบบัญชีลดลง

๓๗
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ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(ฉบับที่ ๑๙)
เรื่อง จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปน การสมควรกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูซึ่งขึ้นทะเบียน
ไว กั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการควบคุ ม ความประพฤติ แ ละการดํ า เนิ น งาน
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผูซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี ใหถูกตองตามจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพบัญชี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๔) (๙) และ (๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
แหงพระราชบัญญัติวิช าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ อัน เปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชี
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับ นี้ใ หใ ชบั งคับเมื่อ พน กําหนดสามเดือ นนับแตวัน ถัดจากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี
ดานการบัญชีบริหาร ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีดานอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนดใหเปนวิชาชีพบัญชี รวมทั้ง
ผูซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี และใหหมายรวมถึงหัวหนาคณะบุคคลหรือหัวหนาสํานักงาน
หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๑ ดวย
“ผูซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี” หมายความวา ผูซึ่งขึ้นทะเบียนเพื่อเปนผูทําบัญชี
ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๔ หรือที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙
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“ผูรับบริการ” หมายความวา ผูรับบริการ ตามมาตรา ๔๗ (๓) ไดแก
(๑) ผูวาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรือ
(๒) สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ และบุคคลอื่นที่ใชผลงานของผูประกอบ วิชาชีพบัญชี
ดวยความสุจริตและจําเปน
“ผูที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาที่ให” หมายความวา ผูที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ
หนาที่ให อันไดแก ผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา ๔๗ (๔)
“ความโปรงใส” หมายความวา ภาพลักษณที่แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบตาง ๆ
และมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว และไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ
ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได
“ความเปนอิสระ” หมายความวา การปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทําให
เกิดความสงสัยในความเปนกลางหรือความเที่ยงธรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ความเปนอิสระนี้
จะตองเปนที่ประจักษ เพื่อใหผลงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนที่เชื่อถือได
“ความเที่ยงธรรม” หมายความวา การใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลําเอียง
อคติ ความขัดแยงทางผลประโยชน และอิทธิพลของบุคคลอื่น
“กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความวา หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชี
“ความซื่อสัตยสุจริต” หมายความวา การประพฤติอยางตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงตอวิชาชีพ
ไมคดโกง ไมหลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เปนจริงและเชื่อถือได ไมอางหรือยินยอมใหบุคคลอื่น
อางวาไดปฏิบัติงานถาไมไดปฏิบัติงานจริง
“ความรูความสามารถ” หมายความวา การใชความรูความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติ
วิช าชีพบั ญชีดวยความเอาใจใสอย างเต็มความสามารถ ความเพีย รพยายาม และความระมัดระวั ง
รอบคอบเพื่อ ที่จ ะปฏิ บัติห นา ที่ได อยา งมีป ระสิทธิ ภาพและประสิท ธิผ ล และมั่น ใจไดวา มีผ ลงาน
ทางวิชาชีพที่อยูบนพื้นฐานของกฎเกณฑ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และวิชาการที่เกี่ยวของ
“การรักษาความลับ” หมายความวา การไมนําขอมูลใด ๆ ที่โดยปกติองคกรไมไดเปดเผย
ตอสาธารณชนไปเปดเผย หรือใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น เวนแตในกรณีที่เปนการเปดเผย
ตามสิทธิหรือหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายหรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี
“ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี” หมายความวา
(๑) การกระทําการใด ๆ ที่เปนเหตุใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไดรับโทษการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลักษณะการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
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(ก) ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดยมิไดปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ
หรือควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
(ข) มีพฤติกรรมรับจางลงลายมือชื่อ หรือ ยอมใหใ ชชื่อ ทั้งที่ไมไดมีการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชี
(ค) แสดงความเห็ น ต องบการเงิ น ที่ นํา ส งหนว ยราชการหลายแห ง โดยงบการเงิ น
แตละชุดแสดงขอมูลตางกันโดยไมมีเหตุผลสมควร
(ง) แจงขอความหรือจัดทํารวมถึงการใชพยานหลักฐานอันเปนเท็จ หรือรูอยูวาเปน
พยานหลักฐานอันเปนเท็จไมวาจะจัดทําโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวิชาชีพบัญชี
(จ) แนะนําใหผูรับบริการเสียภาษีอากรไมถูกตองตามกฎหมาย โดยทุจริตหรือมีเจตนา
หลีกเลี่ยงภาษีอากร
(ฉ) มีพฤติกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี กําหนดวาเปนพฤติกรรม
อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี
(๒) เคยถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตในการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี จากหน ว ยงานราชการ
หรื อสถาบั น วิ ช าชี พอื่ น ที่ค วบคุ มและหรือ กํา กั บดู แ ล เนื่อ งจากการประพฤติ ผิด จรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสาระสําคัญ
ขอ ๔ ภายใตบังคับในหมวด ๒ ถึงหมวด ๗ ของขอบังคับนี้ ที่กําหนดใหผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติ หรืองดเวนการปฏิบัติใด ๆ ใหหมายความรวมถึง การกระทําของบุคคลอื่น ผูซึ่ง
(๑) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู หรือ
(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมใหอางชื่อ
ในการปฏิบั ติ หรืองดเวน การปฏิ บัติใ ด ๆ ซึ่งจะทําให เกิดการฝา ฝน หรือไมปฏิบั ติตาม
ขอบังคับฉบับนี้ เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบดวย
ขอ ๕ ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ จรรยาบรรณของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี นอกจากที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ง คั บ นี้
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
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เพื่อใหกระบวนการบังคับใชจรรยาบรรณดําเนินโดยสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม นายกสภา
วิชาชีพบัญชี โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี มีอํานาจออกขอกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับ
การดังกลาว
ขอกําหนดนั้น ตองอยูภายในกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงใชบังคับได
ขอ ๗ ในกรณีที่มีปญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีเปนผูวินิจฉัย และถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเปนที่สุด
หมวด ๒
ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
ขอ ๘ ความโปรงใส
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
ขอ ๙ ความเปนอิสระ
(๑) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งใช ดุ ล ยพิ นิ จ และปฏิ บั ติ ง านอย า งเป น อิ ส ระภายใต
กรอบวิชาชีพบัญชี
(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมปฏิบัติงานที่ตนขาดความเปนอิสระภายใตกรอบวิชาชีพบัญชี
ขอ ๑๐ ความเที่ยงธรรม
(๑) ผูประกอบวิช าชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ซื่อตรงตอวิช าชีพ และตอง
ไมมีสวนไดเสียในงานที่ตนประกอบวิชาชีพ นอกจากคาตอบแทนที่ไดรับจากการประกอบวิชาชีพนั้น
(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจบนหลักฐานที่เชื่อถือไดโดยปราศจากความมีอคติ
และความลําเอียง
(๓) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจอยางเที่ยงธรรมโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธหรือ
สถานการณใ ด ๆ ที่อาจทําใหผูประกอบวิช าชีพบัญชีไมสามารถปฏิบัติงานไดโดยโปรงใส อิสระ
และซื่อสัตยสุจริต
ขอ ๑๑ ความซื่อสัตยสุจริต
(๑) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงาน อยางตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงตอวิช าชีพ
ไมคดโกง ไมหลอกลวง
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(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานที่เปนจริง
(๓) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งไม อ า งหรื อ ยิ น ยอมให บุ ค คลอื่ น อ า งว า ได ป ฏิ บั ติ ง าน
โดยที่ไมไดมีการปฏิบัติงานจริง
หมวด ๓
ความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ขอ ๑๒ ความรู ความสามารถ
(๑) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งใช ค วามรู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ วิ ธี ป ฏิ บั ติ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ความชํานาญและประสบการณทางวิชาชีพดวยความมีสติ เอาใจใสอยางเต็มความสามารถ
และระมัดระวังรอบคอบ
(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จได
(๓) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพ ดวยความมุงมั่นและขยันหมั่นเพียร
(๔) ผูป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ต อ งศึ ก ษาหาความรู แ ละความชํ านาญทางวิ ช าชี พเพิ่ ม เติ ม
อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหทันสมัยอยูเสมอ
ขอ ๑๓ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(๑) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งประกอบวิ ช าชี พ ให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ
และมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(๒) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งปฏิ บั ติ ง านด ว ยความระมั ด ระวั ง รอบคอบ และด ว ย
ความชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวของ
หมวด ๔
การรักษาความลับ
ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมนําขอมูลที่เปนความลับขององคกร ที่ตนไดม าจาก
การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ และความสั ม พั น ธ ใ นทางธุ ร กิ จ รวมทั้ ง ความลั บ ขององค ก รที่ ต นสั ง กั ด
ไปเปดเผยตอบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ โดยไมไดรับอนุญาตจากองคกร เวนแตในกรณี
ที่เปนการเปดเผยตามสิทธิหรือหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย หรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี
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ขอ ๑๕ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมนําขอมูลที่เปนความลับขององคกรที่ตนไดมาจากการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธในทางธุรกิจ รวมทั้งความลับขององคกรที่ตนสังกัด ไปใชเพื่อ
ประโยชนของตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
หมวด ๕
ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ
ขอ ๑๖ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีตอผูรับบริการ
ขอ ๑๗ ผูประกอบวิ ช าชีพ บัญชีต องปฏิบัติง านตามกรอบวิช าชีพบั ญชี เพื่อใหเกิด ความ
นาเชื่อถือและมีประโยชนตอผูรับบริการ
หมวด ๖
ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุน สวน บุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาทีใ่ ห
ขอ ๑๘ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจขององคกรที่ตนสังกัด
ขอ ๑๙ ผูประกอบวิช าชีพบัญชีตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต อุทิศ ตน ทุม เท
ดูแลทรัพยสินขององคกรที่ตนสังกัด
ขอ ๒๐ ผูประกอบวิช าชีพบัญชีตอ งใชเวลา และทรัพยสินขององคกรที่ต นสังกัดใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุด ไมนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลที่สามทั้งทางตรงและทางออม
ขอ ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองเปดเผยความสัมพันธกับองคกร สถาบัน ธุรกิจภายนอก
หรือความสัมพันธทางเครือญาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ขอ ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองไมกระทําการใด ๆ ที่สงผลกระทบตอชื่อเสียง และการ
ดําเนินการขององคกรที่ตนสังกัด
ขอ ๒๓ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดตอองคกรที่ตนสังกัด รวมถึงนายจาง (ผูถือหุน ผูเปน หุน สวน เจาของ)
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
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หมวด ๗
ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป
ขอ ๒๔ ผูประกอบวิช าชีพ บัญ ชีตอ งไมแ ยงงานวิช าชีพ บัญ ชีจ ากผู ประกอบวิ ช าชีพ บัญ ชี
ดานเดียวกันรายอื่น
ขอ ๒๕ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีเกินกวาที่รับมอบหมายจาก
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื่น
ขอ ๒๖ ผูป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งไม ใ ห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานของตนเกิ น ความเป น จริ ง
ไมโออวด หรือเปรียบเทียบตนหรือองคกรที่ตนสังกัดอยูกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานเดียวกันรายอื่น
หรือองคกรที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานเดียวกันรายอื่นสังกัดอยู
ขอ ๒๗ ผูประกอบวิช าชี พบัญ ชีตองไมใ หหรือ รับว าจะใหทรั พยสิน หรือ ประโยชน ใ ด ๆ
เพื่อเปนการจูงใจใหบุคคลอื่นแนะนําหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาใหตน
ขอ ๒๘ ผูประกอบวิช าชีพบัญชีตองไมเรียกหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนจากบุคคลใด
เมื่อบุคคลนั้นไดรับงานจากการแนะนําหรือการจัดหางานของตนในฐานะที่เปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ขององคกรนั้น
ขอ ๒๙ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งไม กํ า หนดค า ธรรมเนี ย มหรื อ ค า ตอบแทนในการ
ให บ ริก ารวิ ช าชี พ บัญ ชี โดยมิไ ด คํา นึ งถึ ง ลัก ษณะ ความเสี่ย ง ความซับ ซ อนและปริม าณของงาน
ที่ตนใหบริการหรือมีสวนรวมในการใหบริการวิชาชีพบัญชี
ขอ ๓๐ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร สํานึกในหนาที่
และไมปฏิบัติตนในลักษณะที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี ณรงคเดช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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