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หลักการและเหตุผล

	 หลักการ	 เพื่อปรับปรุง	
จรรยาบรรณของผู ้ ปร ะกอบ
วิชาชีพบัญชีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

	 เหตุผล	 ข ้อบังคับของ	
ส ภ า วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ว ่ า ด ้ ว ย	
จรรยาบรรณของผู ้ ปร ะกอบ
วิชาชพีบญัช	ีพ.ศ.2561	ก�าหนดขึน้
เพื่ อ ให ้ถูกต ้องตามจริยธรรม	
แ ห ่ ง วิ ช า ชี พ บัญชี ร ว มทั้ ง ใ ห 	้
สอดคล้องกบัประมวลจรรยาบรรณ	
ของสหพันธ ์นักบัญชีร ะหว ่ า ง
ประเทศ	 ในการน�าไปใช ้ส�าหรับ	
ผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีใ่ห้บรกิาร
สาธารณะและผู ้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีในหน่วยงานธุรกิจรวมทั้ง
แ นวคิ ด ในก ารป ฏิบั ติ เ พื่ อ ลด
อุปสรรคที่ ไม ่สามารถปฏิบัติได	้
ตามหลักการพืน้ฐานของจรยิธรรม
แห่งวิชาชีพ	ตามที่คณะกรรมการ
มาตรฐานจรรยาบรรณระหว่าง
ประเทศ	(IESBA)	ก�าหนด
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ขอกำหนดเร�องจรรยาบรรณตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
ÁÒ

µÃ
Ò 

47

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

àÃ×่Í§´Ñ§¹Õ้

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

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

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

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

แนวคิดหลักการส�าคัญของ

จรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีได้ถูกก�าหนดไว้

ใน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี

พ.ศ. 2547 ข้อ 47
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คูมือประมวลจรรยาบรรณของ IFAC

HANDBOOK OF THE CODE OF ETHICS 2014 Ed.

Ê‹Ç¹ ¡.
(ËÁÇ´ 100)

¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ·Ñ่Çä»ÊÓËÃÑº»ÃÐÁÇÅ¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÒµÃ°Ò¹
¨ÃÃÂÒºÃÃ³ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È (IESBA)

ËÅÑ¡¾×้¹°Ò¹ 5 ¢ŒÍ
ÍØ»ÊÃÃ¤ 5 ¢ŒÍ
ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ 2 ¢ŒÍ

Ê‹Ç¹ ¢.
(ËÁÇ´ 200)

Í Ô̧ºÒÂ¡ÒÃ¹Ó¡ÃÍºá¹Ç¤Ố ä»ãªŒÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ·Õã่ËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð

Ê‹Ç¹ ¤.
(ËÁÇ´ 300)

Í¸ÔºÒÂ¡ÒÃ¹Ó¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ä»ãªŒÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨

	 คณะกรรมการของสหพันธ์นักบัญชี
ระหว ่ างประเทศ	 ( IFAC) 	 ได ้แต ่ งตั้ ง 
คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณ
ระหว่างประเทศสำาหรับนักบัญชี	 (IESBA) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำาหน้าที่กำาหนด
มาตรฐานและพัฒนาประมวลจรรยาบรรณ
สำาหรบัผูป้ระกอบวิชาชพีบญัช	ีและจดัทำาคู่มอื 
ประมวลจรรยาบรรณ	ปี	2014

	 คูม่อืประมวลจรรยาบรรณ	ปี	2014	นี้	
ได้มีการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้สามารถ 
ใช ้อ ้างอิงได้โดยใช้ชื่อว ่า	 คู ่มือประมวล 
จรรยาบรรณสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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โครงสรางของขอบังคับจรรยาบรรณ

¢ŒÍºÑ§¤Ñº
»ÃÐ¡ÒÈ

ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾Ï ¤ÓÇÔ¹Ô¨©ÑÂ

â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÊÀÒÏ

Principle-Based
(Ê‹Ç¹ ¡)

á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔ
(Ê‹Ç¹ ¢ áÅÐÊ‹Ç¹ ¤)

ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีวาดวยจรรยาบรรณของ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561

ÊÍ´¤ÅŒÍ§
¡Ñº

¢ŒÍºÑ§¤Ñº
HANDBOOK OF
THE CODE OF

ETHICS 2014 Ed.

¾.Ã.º.
ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
¾.È. 2547

Á.47

ËÅÑ¡¡ÒÃ
¾×้¹°Ò¹ 6 ¢ŒÍ

Ê‹Ç¹ ¡. ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹
Ê‹Ç¹ ¢. ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð
Ê‹Ç¹ ¤. ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨

¡ÓË¹´äÇŒ 4 ¢ŒÍ

	 ในการนำาข้อบงัคบัสภาวชิาชีพบญัชว่ีาด้วยจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัช	ี
พ.ศ.2561	มาถือปฏิบัติ	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถนำาคู่มือประมวลจรรยาบรรณ
สำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	ซ่ึงสอดคล้องกับ	HANDBOOK	OF	THE	CODE	ETHICS	
2014	Ed.	มาประยุกต์ใช้	โดยคู่มือดังกล่าวได้แยกเป็นการนำาไปใช้สำาหรับ

 		ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ	และ

 		ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
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โครงสรางของขอบังคับสรุปจากสวน ก ของ IESBA หมวด 100

ËÁÇ´ 3 ¡ÒÃ¹ÓËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹ä»»¯ÔºÑµÔ

ËÁÇ´ 2 ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹
¢Í§¨ÃÃÂÒºÃÃ³

ËÁÇ´ 1 º··Ñ่Çä»

¤ÇÒÁËÁÒÂ
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ความหมาย

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾·Õ่
ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð

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

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

¼ÙŒ·ÓºÑÞªÕ

¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ

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

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

¼ÙŒ·ÕÁ่ÕµÓáË¹‹§ÊÙ§ÊǾ ã¹ÊÒÂ§Ò¹ºÑÞªÕ
áÅÐ¡ÒÃà§Ô¹

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹ºÑÞªÕ

 “ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี” 
หมายความถึง	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการทำาบัญชี	 ด้านการสอบบัญชี	
ด้านการบัญชีบริหาร	ด้านการบัญชี 
ภาษอีากร	ด้านการศกึษาและเทคโนโลยี
การบัญชี	และบริการเกี่ยวกับการบัญชี
ด ้านอื่นตามท่ีกฎกระทรวงกำาหนด 
ให้เป็นวิชาชีพบัญชี	และให้หมายความ
ร ว ม ถึ ง ผู ้ ซึ่ ง ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ไ ว ้ กั บ 
สภาวิชาชีพบัญชีด้วย
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ó) ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่¶Ù¡¤Çº¤ØÁ
â´Â½†ÒÂµ‹Ò§ æ µÒÁ (ñ)

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

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

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ËÃ×ÍÇÔ¸Õ¡ÒÃ
ÃÙ»áººÍ×่¹

ความหมาย

"ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹”

ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò...

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

ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ

¤) ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹

·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢) ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹
·Õ่à¡Õ่ÂÇ¡Ñº

¡ÒÃÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ

ความหมาย

"¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·Õ่¡Ó¡Ñº´ÙáÅ"
(TCWG)

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

¡) ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ
·ÔÈ·Ò§àªÔ§¡ÅÂØ·¸�

¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ

 ผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแล	อาจรวมถึง	บุคคลในระดับบริหาร	ตัวอย่างเช่น	สมาชิก
ระดบับรหิารของคณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการภาคเอกชน	หรอืหน่วยงานภาครฐั	
หรือเจ้าของกิจการที่เป็นผู้จัดการ

	 ดัดแปลงมาจาก	OECD	Principles	of	Corporate	Governance	2015 
เรื่อง	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	(The	Responsibilities	of	the	Board)
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หมวด 1

บททั่วไป
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บททั่วไป

ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ข้อ 6 ภายใต้ข้อบังคับนี� ที่ก�าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ 

 หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ให้หมายรวมถึง การกระท�าของ 

 บุคคลอ่น ผู้ซึ่ึ่ง

	 ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.2561	กำาหนดไว้ในข้อท่ี	5	 ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สาธารณะ	ความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีจึงเป็นไปเพ่ือตอบสนองความประสงค์
ของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างผู้ใดผู้หน่ึงโดยเฉพาะ	แต่ต้องปฏิบัติหน้าท่ีน้ัน 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ

	 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ถึงการกระทำานั้น	หรือ

	 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมให้อ้างอิงชื่อตน

รับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามประมวลจรรยาบรรณ

ปฏิบัติตามท่ีมีกฎหมายกำาหนด	แต่ยังต้องปฏิบัติตามข้ออ่ืน	ๆ 
ท่ีเหลือของจรรยาบรรณ
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หมวด 2

หลักการพื�นฐาน

ของจรรยาบรรณ
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หลักการพื้นฐาน

¤ÇÒÁ«×่ÍÊÑµÂ�ÊØ¨ÃÔµ Integrity

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

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

Prefessional Competence and
Due Care

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº Confidentiality

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
Professional Behavior

¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ Transparency

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

äÁ‹ÂÍÁãËŒÍ¤µÔ ËÃ×Í¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹� ËÃ×ÍÍÔ·¸Ô¾Å
ÍÑ¹à¡Ô¹¤ÇÃ¢Í§ºØ¤¤ÅÍ×¹่ ÁÒÅºÅŒÒ§¡ÒÃãªŒ́ ØÅÂ¾Ô¹Ô̈ ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾ ËÃ×Í
·Ò§¸ØÃ¡Ô¨

ÃÑ¡ÉÒäÇŒ«Ö ่§¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐ¤ÇÒÁªÓ¹ÒÞ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
ã¹ÃÐ´Ñº·Õ่ÃÑºÃÍ§ä´ŒÇ‹ÒÅÙ¡¤ŒÒ ËÃ×Í¼ÙŒÇ‹Ò¨ŒÒ§ ä´ŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
·Õ¶่Ö§¾ÃŒÍÁ Œ́ÇÂÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃÅ‹ÒÊǾ ã¹ÇÔ̧ Õ¡ÒÃËÃ×Íà·¤¹Ô¤¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹
ËÃ×ÍµÒÁ¡¯ËÁÒÂ áÅÐ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ่´ŒÇÂ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹ ãËŒà»š¹ä»
µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

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

»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂáÅÐ¢ŒÍºÑ§¤Ñº·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ áÅÐËÅÕ¡àÅÕ่Â§
¡ÒÃ¡ÃÐ·Óã´ æ ·ÕÍ่Ò¨·ÓãËŒà¡Ố ¤ÇÒÁàÊ×Í่ÁàÊÕÂµ‹Í¤ÇÒÁ¹‹Òàª×Í่¶×Í
¢Í§ÇÔªÒªÕ¾

ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒÍ×่¹·Õ่¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ» Ô̄ºÑµÔË¹ŒÒ·Õã่ËŒ (ÍÑ¹ä Œ́á¡‹ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¼ÙŒà»š¹ËØŒ¹Ê‹Ç¹
ºØ¤¤Å ¹ÔµÔºØ¤¤Å ËÃ×ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹)

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

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

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

	 การติดต่อคบค้าระหว่างกันท่ีต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและบนพื้นฐานของความจริง	
ต้องไม่รู้เห็นและเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายงาน	แบบแสดงรายการภาษี	การสื่อสาร	หรือข้อมูลอื่น	
โดยที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้น

	 (ก)	 เป็นข้อมูลที่ผิดอย่างเป็นสาระสำาคัญ	หรือทำาให้เข้าใจผิด

	 (ข)	 เป็นรายงานหรือข้อมูลที่จัดทำาขึ้นโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ	หรือ

	 (ค)	 ได้ละเว้น	หรือปิดบังข้อมูลท่ีจำาเป็นในรายงานซ่ึงจะทำาให้เกิดความเข้าใจผิด

ความซื่อสัตย์สุจริต	Integrity

 ประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมา จริงใจในความสัมพันธ์ทั้งมวล ทั้งทางวิชาชีพและ 
ทางธุรกิจ
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ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ
Objectivity	and	Independence

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ให้บริการสาธารณะ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในหน่วยงานธุรกิจ

(ก)	ความเป็นอิสระด้านจิตใจ	(Independence	of	mind)
	 ภาวะทางจิตใจท่ีจะแสดงข้อสรุป	โดยไม่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลใด	ๆ 	ต่อการรอมชอม
ในการใช้ดุลพินิจทางวิชาชีพ	 ซ่ึงจะทำาให้บุคคลใดสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	
และใช้ความเท่ียงธรรมและความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพได้

(ข)	ความเป็นอิสระอันเป็นที่ประจักษ์์	(Independence	of	Appearance)
	 การหลีกเล่ียงข้อเท็จจริงและเหตุการณ์แวดล้อมต่าง	ๆ	 ท่ีมีนัยสำาคัญมากจนทำาให้ 
บุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรู้และได้ใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญููชน	อาจสรุปโดยได้ให้นำ้าหนักกับ 
ข้อเท็จจริงเฉพาะและเหตุการณ์แวดล้อมท้ังหมด	 ว่าสำานักงานหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติ 
งานสอบบัญชี	ได้รอมชอมในเร่ือง	ความซ่ือสัตย์สุจริต	ความเท่ียงธรรม	หรือความสงสัยเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ

 ไม่ยอมให้อคติ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออิทธิพลอันเกินควรของ 
บุคคลอื่นมาลบล้างการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ

ความเป็นอิสระอันเป็นท่ีประจักษ์
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ความรู้	ความสามารถ	ความเอาใจใส่	และการรักษ์ามาตรฐานในการปฏิบัติ
Prefessional	Competence	and	Due	Care

 รักษาไว ้ซึ่ งความรู ้  ความสามารถ และ 
ความช�านาญทางวิชาชีพ ในระดับที่รับรองได้ว่าลูกค้า 
หรือผู้ว่าจ้าง ได้รับบริการทางวิชาชีพท่ีถึงพร้อมด้วย
วิวัฒนาการล่าสุดในวิธีการหรือเทคนิคการปฏิบัติงาน 
หรือตามกฏหมาย และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

การรักษ์าความลับ	Confidentiality

หลักการพืน้ฐานเรือ่งการรกัษ์าความลับ	ก�าหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชต้ีอง
	 (ก)	 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งได้มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพบัญชีและ 
	 	 ทางธุรกิจ	ออกไปนอกสำานักงาน	หรือองค์กรผู้ว่าจ้าง	 โดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก 
	 	 ผู ้มีอำานาจอย่างถูกต้องและเฉพาะเจาะจง	 เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิ 
	 	 ทางกฎหมายหรือสิทธิทางวิชาชีพ	หรือเป็นหน้าที่ที่ต้องเปิดเผย	และ	

	 (ข)	 ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับซ่ึงได้มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพหรือทางธุรกิจ 
	 	 เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลที่สาม
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	 (ค)	 ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องให้ความสำาคัญในการรักษาความลับ	 ไม่ว่าจะอยู ่ 
	 	 ในสภาพแวดล้อมทางสังคมใด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ร่วมงานทางธุรกิจ	หรือ 
	 	 ครอบครัวที่ใกล้ชิด	หรือครอบครัวท่ีใกล้ชิดที่สุด	และต้องดำาเนินการตามขั้นตอนที ่
	 	 สมเหตุผล	เพื่อให้ความมั่นใจว่า	ผู้ช่วยที่อยู่ภายใต้การควบคุม	รวมทั้งผู้ให้คำาแนะนำา 
	 	 และช่วยเหลือทางวิชาชีพ	ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาความลับทางวิชาชีพ

	 หลักการพื้นฐานเรื่องการรักษาความลับเป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องปฏิบัติอยู ่เสมอ	แม้ว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและลูกค้า	หรือผู้ว่าจ้างได้ส้ินสุดลงแล้วก็ตาม 
เม่ือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเปล่ียนไปรับลูกค้ารายใหม่	หรือเปล่ียนผู้ว่าจ้าง	แม้ว่าจะสามารถ 
นำาประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ก็ตามผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก็ต้องไม่ใช้หรือไม่เปิดเผยข้อมูล 
ทีเ่ป็นความลบัทัง้ทีไ่ด้มาจากการแสวงหาหรือรบัมาจากความสมัพนัธ์ทางวชิาชพีหรอืทางธรุกจิน้ัน

	 ในเหตุการณ์แวดล้อมต่อไปนี้	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเปิดเผยหรืออาจจำาเป็นต้อง 
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ	หรือควรต้องเปิดเผยในจังหวะที่เหมาะสม	

	 (ก)	 การเปิดเผยที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย	หรือได้รับการอนุมัติจากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง

	 (ข)	 การเปิดเผยที่เป็นข้อกำาหนดตามกฎหมาย	 เช่น	 	การจัดทำาเอกสารหรือการจัดหา 
	 	 หลักฐานในการดำาเนินการทางกฎหมาย	หรือ	การเปิดเผยเรื่องการละเมิดกฎหมาย 
	 	 ต่อหน่วยราชการที่เหมาะสมเพื่อความชัดเจน	และ

	 (ค)	 ในกรณีต่อไปนี้	ถือเป็นหน้าที่และสิทธิทางวิชาชีพในการเปิดเผย	ซึ่งไม่เป็นข้อห้าม 
	 	 ทางกฎหมาย	

	 	 (ก)	เพือ่ให้เป็นไปตามกระบวนการสอบทานคณุภาพงานขององค์กรท่ีเป็นสมาชกิ	หรือ 
	 	 	 องค์กรวิชาชีพ

	 	 (ข)	เพือ่ตอบข้อซักถาม	หรอืการไต่สวนโดยองค์กรทีเ่ป็นสมาชกิ	หรอืองค์กรกำากบัดแูล

	 	 (ค)	เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางวิชาชีพของผู ้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการ 
	 	 	 ทางกฎหมาย	หรือ

	 	 (ง)	 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาการและข้อกำาหนดของจรรยาบรรณ
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พฤติกรรมทางวิชาชีพ	Professional	Behavior

ความโปร่งใส	Transparency

การกระทำที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อความน่าเชื่อถือของวิชาชีพ	เช่น
	 (ก)	 โอ้อวดเกิดความเป็นจริงในการบริการทางวิชาชีพท่ีให้	 คุณสมบัติของตนเอง	หรือ 
	 	 ประสบการณ์ที่ตนมี	หรือ

	 (ข)	 อ้างอิงโดยใช้ถ้อยคำาดูหม่ิน	หรือเปรียบเทียบงานของตนกับผู้อ่ืนโดยไม่ได้อยู่ 
	 	 บนหลักความจริง

 แสดงภาพลักษณ์ให ้เห็นถึงการปฏิบัติงาน 
ตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบต่าง ๆ และมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีก�าหนดไว้ และไม่ปกปิดข้อเท็จจริง หรือ
บิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้
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หลักการพื้นฐานตามขอบังคับนี้

ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í

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

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

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

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

äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶
ÃÍÁªÍÁ

à¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§
ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤�¡Ã

21



หมวด 3

การน�าหลักการ

พื�นฐานไปปฏิบัติ

22



หมวดที่ 3 การนำหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ

¢ŒÍ 10 ¡ÃÍºá¹Ç¤Ố

¢ŒÍ 11 ÍØ»ÊÃÃ¤

¢ŒÍ 12 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
¹ÑÂÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÍØ»ÊÃÃ¤

¡. ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
 ·Õã่ËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð
¢. ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
 ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ Ø̧Ã¡Ô̈

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

ขอ 10 กรอบแนวคิด

àËµØ¡ÒÃ³�áÇ´ÅŒÍÁµ‹Ò§ æ ·Õ¼่ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ÍÂÙ‹ ÍÒ¨·ÓãËŒà¡Ố
ÍØ»ÊÃÃ¤ã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¾×¹้°Ò¹

¢ŒÍºÑ§¤Ñº¹Ṏ้ Ö§ä Œ́¡ÓË¹´¡ÃÍºá¹Ç¤Ố ãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªṎ Ðä Œ́ÃÐºØ »ÃÐàÁÔ¹
áÅÐ Ñ́̈ ¡ÒÃÍØ»ÊÃÃ¤à¾×Í่ãËŒ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹à»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¾×¹้°Ò¹

¡ÒÃ¢ Ñ́̈ ËÃ×ÍÅ´ÍØ»ÊÃÃ¤ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÃÐ Ñ́º·ÕÂ่ÍÁÃÑºä Œ́

	 เม่ือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระบุอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานจาก 
การประเมนิอุปสรรคน้ัน	และตัดสินใจว่าอุปสรรคน้ันไมอ่ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้	ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องตัดสินใจว่ามีมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสม	และสามารถนำามาใช้ 
เพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่	 ในการตัดสินใจ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ	และคำานึงว่าหากบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความ
รอบรู้และได้ใช้วิจารณญาณเยีย่งวิญญููชนอาจสรปุโดยใหน้ำ้าหนกักับข้อเท็จจริงเฉพาะและ
เหตุการณ์แวดล้อมท้ังหมดท่ีมีให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในขณะน้ันว่าอุปสรรคน้ัน
สามารถขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 เม่ือนำามาตรการป้องกันมาใช้	 โดยการ
ปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานไม่ถูกรอมชอม
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ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×¹้°Ò¹

ÍØ»ÊÃÃ¤

ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹

6
ËÅÑ¡¡ÒÃ

5
»ÃÐàÀ·

2
»ÃÐàÀ·

ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹ àËµØ¡ÒÃ³�áÇ´ÅŒÍÁ

·ÓãËŒà¡Ô´

ÍØ»ÊÃÃ¤

»ÃÐàÁÔ¹¹ÑÂÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÍØ»ÊÃÃ¤
·Õ่Ê‹§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ

µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹

ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹

¢¨
Ñ´ 

ËÃ
×Í 

Å´
ãË

ŒÍÂ
Ù‹ã¹

ÃÐ
´Ñº

·Õ่Â
ÍÁ

ÃÑº
ä´

Œ

¤ÇÒÁ«×่ÍÊÑµÂ�ÊØ¨ÃÔµ

¤ÇÒÁà·Õ่Â§¸ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ

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

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾

¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ
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ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¼Å»ÃÐâÂª¹�Ê‹Ç¹µ¹
(Self-Interest Threat)

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

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

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

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

ขอ 11 อุปสรรค

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

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

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

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

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ¼่ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ¶Ù¡ÂÑºÂÑ§้¨Ò¡¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹
ÍÂ‹Ò§à·ÕÂ่§¸ÃÃÁ à¹×Í่§¨Ò¡áÃ§¡´ Ñ́¹ «Ö§่äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà¡Ố ¢Ö¹้¨ÃÔ§ ËÃ×Í
«Ö§่à¢ŒÒã¨ä»ä Œ́àª‹¹¹Ñ¹้ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃãªŒ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ·Ṏ่ ÐãªŒÍÔ· Ô̧¾Å
ÍÑ¹à¡Ô¹¤ÇÃµ‹Í¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
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	 เหตุการณ์แวดล้อมอาจท�าให้เกิดอุปสรรค	
ในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน	ข้อบังคับนี้จึงได้
ก�าหนดกรอบแนวคิดให้ผู ้ประกอบวิชาชีพได้ระบุ	
ประเมนิ	และจัดการอปุสรรค	โดยใช้มาตรการป้องกนั
ที่จ�าเป็นเพื่อขจัด	หรือ	ลด	อุปสรรคนั้น	ๆ	 ให้อยู	่
ในระดับที่ยอมรับได้	

	 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจทาง
วิชาชีพในการน�ากรอบแนวคิดนี้ ไปใช้ขึ้นอยู ่กับ
ลักษ์ณะของการให้บริการ	 ซ่ึงแยกเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะและผู้ประกอบ
วิชาชีพในหน่วยงานธุรกิจ

	 อุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อบังคับอาจก่อ	
ให้เกดิการรอมชอม	หรอืเข้าใจไปได้ว่ามกีารรอมชอม
ของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติตาม	
หลักการพื้นฐาน

26



 อุปสรรคท่ีเกิดจากผลประโยชน์ทางการเงิน หรือ 
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีมีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อการใช้
ดุลยพินิจ หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ

อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน
(Self-Interest	Threat)
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อุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผลงานตนเอง
(Self-Review	Threat)

 อปุสรรคทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชไีม่สามารถประเมนิ
ได้อย่างเหมาะสม เก่ียวกับผลของการใช้ดลุยพนิจิทีผ่่านมา
ของตนหรือกิจกรรม หรือการให้บริการที่ตนได้กระท�า หรือ
โดยบคุคลอืน่ ในส�านักงาน หรือองค์กรผูว่้าจ้างเดยีวกัน ซึง่
เป็นผูท่ี้ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชเีชือ่ถอืในการดุลยพินจิ เพือ่
เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการใน
ปัจจุบัน
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อุปสรรคที่เกิดจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน
(Advocacy	Threat)

 อุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนสถานภาพของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างรายใด 
รายหนึง่ จนไม่สามารถอยูใ่นฐานะทีส่ามารถปฏบิตังิาน
ได้ด้วยความเที่ยงธรรม

 300.9 ตัวอย่างของเหตุการณ์แวดล้อมท่ีอาจท�าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ในหน่วยงานธุรกิจเกิดอุปสรรคท่ีเกิดจากการสอบทานผลงานตนเอง เช่น การก�าหนดวิธี 
การบัญชีท่ีเหมาะสมส�าหรับการรวมธุรกิจ หลังจากที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงาน
ธุรกิจได้ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจซื้อธุรกิจ
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อุปสรรคที่เกิดจากความคุ้นเคย
(Familiarity	Threat)

 อุปสรรคที่เกิดจากความสัมพันธ์อันยาวนาน หรือใกล้
ชิดกบัลูกค้า หรอืผูว่้าจ้างจนท�าให้ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชเีกิด
ความเห็นอกเห็นใจจนเกินไปในผลประโยชน์ หรือง่ายต่อ 
การยอมรับในผลงานของบุคคลดังกล่าว
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อุปสรรคที่เกิดจากการถูกข่มขู่
(Intimidation	Threat)

 อุปสรรคที่ ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีถูกยับยั้ งจาก 
การปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม เน่ืองจากแรงกดดัน ซึ่งไม่ว่า 
จะเกิดข้ึนจริง หรือซึ่งเข้าใจไปได้เช่นนั้น รวมถึงการใช้ 
ความพยายามท่ีจะใช้อิทธิพลอันเกินควรต่อผู ้ประกอบ 
วิชาชีพบัญชี

การขู่ว่าจะเลิกจ้าง	หรือหาผู้ปฏิบัติงานแทนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
หรือสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิด	หรือครอบครัวท่ีใกล้ชิดท่ีสุด	เน่ืองจากการไม่เห็นด้วย
กับการใช้หลักการบัญชี	หรือวิธีการรายงานข้อมูลทางการเงิน
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ขอ 12 การประเมินนัยสำคัญของอุปสรรค

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

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

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

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

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

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨

 ในการประเมินนัยส�าคัญของอุปสรรคผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพิจารณาถึงปัจจัย
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

32



หมวดที่ 3 การนำหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ

¢ŒÍ 14 ÁÒµÃ¡ÒÃ
»‡Í§¡Ñ¹

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

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

¢ŒÍ 15 ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§
·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹�
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ขอ 14 มาตรการปองกัน

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

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

àª‹¹ ¡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¡»‚
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ข)	จัดให้มีขึ้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
 มาตรการป้องกันที่จัดให้มีขึ้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน

	 i.	 Firm-wide
	 ii.	 Engagement-specific
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ภาพรวมโครงสรางขอบังคับ

ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×้¹°Ò¹
(Ê‹Ç¹ ¡)

àËµØ¡ÒÃ³�áÇ´ÅŒÍÁ
(Ê‹Ç¹ ¢ áÅÐ ¤)

·ÓãËŒà¡Ô´

ÍØ»ÊÃÃ¤

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

ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹

¢¨
Ñ´ 

ËÃ
×Í 

Å´
ãË

ŒÍÂ
Ù‹ã¹

ÃÐ
´Ñº

·Õ่Â
ÍÁ

ÃÑº
ä´

Œ

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

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¼Å
»ÃÐâÂª¹�Ê‹Ç¹µ¹
ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ
ÊÍº·Ò¹¼Å§Ò¹µ¹àÍ§
ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ
à»š¹¼ÙŒãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡
¤ÇÒÁ¤ØŒ¹à¤Â
ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่à¡Ô´¨Ò¡
¡ÒÃ¶Ù¡¢‹Á¢Ù‹

¡ÓË¹´â´ÂÍ§¤�¡Ã
ÇÔªÒªÕ¾ ¡®ËÁÒÂ ËÃ×Í
¢ŒÍºÑ§¤Ñº·Õà่¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§
¨Ñ´ãËŒÁÕ¢Ö ้¹ã¹ÊÀÒ¾
áÇ´ÅŒÍÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
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 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจจ�าเป็นต้องได้ข้อยุติ เมื่อมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตาม 
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ โดยต้อง

 	 พิจารณาปัจจัยต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
 	 กำาหนดทางเลือกปฏิบัติที่เหมาะสม	และ
 	 ให้นำ้าหนักผลกระทบของทางเลือกแต่ละทาง

 หากข้อขัดแย้งยังไม่ได้ข้อยุติ อาจต้องด�าเนินการตามล�าดับดังนี้

	 1.	 ขอคำาปรึกษาจากบุคคลอ่ืนที่เหมาะสมภายในสำานักงาน	หรือองค์กรผู้ว ่าจ้าง 
	 	 เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือในการหาข้อยุติดังกล่าว
	 2.	 ขอคำาปรึกษาจากผู้มีหน้าที่กำากับดูแลขององค์กร	 เช่น	คณะกรรมการบริษัท	หรือ 
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	เมื่อเรื่องนั้นเป็นข้อขัดแย้งกับองค์กร	หรือภายในองค์กร
	 3.	 หากไม่สามารถได้ข้อยุติเกีย่วกับความขัดแย้งทีเ่ป็นสาระสำาคญั	ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัช ี
	 	 อาจพจิารณาขอคำาปรกึษาทางวิชาชีพจากองค์กรทางวิชาชีพท่ีเกีย่วข้อง	หรอืปรกึษา 
	 	 กฎหมาย	โดยไม่ละเมิดหลักการพื้นฐานว่าด้วยการรักษาความลับ
	 4.	 หากผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชไีด้ดำาเนนิการทกุทางทีเ่ป็นไปได้จนหมดแล้วยงัไม่ได้ข้อยติุ 
	 	 เกีย่วกบัความขดัแย้งทางจรรยาบรรณ	ถ้าเป็นไปได้ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชคีวรปฏเิสธ 
	 	 หรือยุติที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้น

ข้อ 16 ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ

 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเผชิญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในขณะที่ด�าเนิน
กิจกรรมทางวิชาชีพ ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวท�าให้เกิดอุปสรรคต่อ หลักการพื้นฐานว่าด้วย
ความเที่ยงธรรม และหลักการพื้นฐานอื่น อุปสรรคดังกล่าวอาจขึ้นได้เมื่อ

 	 ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชดีำาเนนิกจิกรรมทางวชิาชพีทีม่เีรือ่งเกีย่วข้องกบับคุคลสองฝ่าย 
	 	 หรือมากกว่า	โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันในเรื่องดังกล่าว
 	 ผลประโยชน์ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนเรือ่งใด	และผลประโยชน์ของผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
	 	 กับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีดำาเนินกิจกรรมให้ในเรื่องนั้น 
	 	 มีความขัดแย้งกัน

ข้อ 15 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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 	 เมื่อติดต่อสื่อสารกับผู ้มีหน้าที่กำากับดูแล	 (TCWG)	ตามข้อบังคับนี้	 ผู ้ประกอบ 
	 	 วิชาชีพบัญชี	 หรือสำานักงานต้องตัดสินใจว่าจะติดต่อสื่อสารกับผู ้ใด	 (เฉพาะ 
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	หรือคณะกรรมการทั้งคณะ)	ในโครงสร้างการกำากับดูแล 
	 	 ขององค์กรจงึเหมาะสม	โดยคำานงึถงึลกัษณะและความสำาคัญของเหตกุารณ์แวดล้อม 
	 	 เฉพาะของเรื่องนั้น	และเรื่องที่ต้องทำาการสื่อสาร

ข้อ 17 การติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแล

โครงสรางการบังคับใชกฎหมาย

¢ŒÍºÑ§¤ÑºÇ‹Ò´ŒÇÂ
¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
¾.È. 2561

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

¤ÓÇÔ¹Ô̈ ©ÑÂ

ผู้มีหน้าท่ีก�ากับดูแล Those Charged with 
Governance – TCWG เช่น คณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องตัดสินใจว่าใน
เหตุการณ์แวดล้อมเช่นน้ัน จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ 
ท่ีจะถอนตัวจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรือจากงานท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นการเฉพาะ หรือลาออกจากงานท่ีได้รับ
มอบหมายน้ัน โดยส้ินเชิง หรอืลาออกจากส�านกังาน หรอื
จากองค์กรผู้ว่าจ้าง
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โครงสร้างคู่มือประมวลจรรยาบรรณส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ส่วน	ก.
การประยุกต์ใช้ทั่วไป

ส�าหรบัประมวลจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการมาตรฐาน
จรรยาบรรณระหว่างประเทศ

(IESBA)

ส่วน	ข.
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ให้บริการสาธารณะ

ส่วน	ค.
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ในหน่วยงานธรุกจิ

ส่วน	ก. การประยุกต์ใช้ทั่วไปส�าหรับประมวลจรรยา
บรรณของคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่าง
ประเทศ (IESBA)

หมวด	 100	 บทนำาและหลักการพื้นฐาน
หมวด	 110	 ความซื่อสัตย์สุจริต
หมวด	 120	 ความเที่ยงธรรม
หมวด	 130	 ความรู้	ความสามารถ	และความเอาใจใส่ 
	 	 ทางวิชาชีพ
หมวด	 140	 การรักษาความลับ
หมวด	 150	 พฤติกรรมทางวิชาชีพ
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หมวด	 200	 บทนำา
หมวด	 210	 การแต่งตั้งผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
หมวด	 220	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมวด	 230	 การให้ความเห็นที่สองในทางวิชาชีพ
หมวด	 240	 ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื่น
หมวด	 250	 การนำาการตลาดมาใช้ในการให้บริการ 
	 	 วิชาชีพ
หมวด	 260	 ของขวัญและการรับรอง
หมวด	 270	 การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
หมวด	 280	 ความเทีย่งธรรมในการให้บรกิารทกุประเภท
หมวด	 290	 ความเป็นอสิระในการให้บรกิารงานสอบบัญช ี
	 	 และงานสอบทาน
หมวด	 291	 ความเป็นอิสระในการให้บริการงานให้ 
	 	 ความเช่ือมั่นอ่ืน
การตีความ	2005-01

ส่วน	ข. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ

ส่วน	ค.	ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนหน่วยงานธรุกิจ

หมวด	 300	 บทนำา
หมวด	 310	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมวด	 320	 การจัดทำาและการรายงานข ้อมูล 
	 	 สารสนเทศ
หมวด	 330	 การปฏบัิตงิานด้วยความชำานาญทีเ่พยีงพอ
หมวด	 340	 ส่วนได้เสียทางการเงิน	ค่าตอบแทน	 
	 	 และสิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงกับการรายงาน 
	 	 ทางการเงินและการตัดสินใจ
หมวด	 350	 การชักจูงด้วยผลประโยชน์
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เปรียบเทียบความเป็นอิสระในหมวด 290 และ หมวด 291

 หมวด 290 ความเป็นอสิระในการ
ใหบ้รกิารงานสอบบญัชแีละงานสอบทาน ยอ่หนา้  หมวด 291 ความเป็นอสิระในการ

ใหบ้รกิารงานใหค้วามเชื�อม ั�นอื�น ยอ่หนา้

การนําแนวทางของกรอบแนวคดิในเรื�องความ
เป็นอสิระมาใช ้

290.100 การนําแนวทางของกรอบแนวคดิในเรื�องความ
เป็นอสิระมาใช ้

291.100

สว่นไดเ้สยีทางการเงนิ 290.102 สว่นไดเ้สยีทางการเงนิ 291.104
การกูย้มืและการคํ�าประกนั 290.117 การกูย้มืและการคํ�าประกนั 291.112
ความสมัพันธท์างธรุกจิ 290.123 ความสมัพันธท์างธรุกจิ 291.118
ครอบครัวและความสมัพันธส์ว่นตวั 290.126 ครอบครัวและความสมัพันธส์ว่นตวั 291.120
การเขา้เป็นพนักงานของลูกmคา้งานสอบ
บัญชี

290.132 การเขา้เป็นพนักงานของลูกคา้งานใหค้วาม
เชื�อมั�น

291.126

การมอบหมายงานใหพ้นักงานเป็นการชั�วคราว 290.140 การใหบ้รกิารเมื�อไมน่านมานี�กับลูกคา้งานให ้
ความเชื�อมั�น

291.130

การใหบ้ริการเมื�อไม่นานมานี�กับลูกคา้
งานสอบบัญชี

290.141

การเป็นกรรมการหรือเจา้หนา้ที�ของลูกคา้
งานสอบบัญชี

290.144 การเป็นกรรมการหรอืเจา้หนา้ที�ของลกูคา้งาน
ใหค้วามเชื�อมั�น

291.133

ระยะเวลาในการใหบ้รกิารของบุคลากรอาวโุส 
(รวมถึงการหมุนเวียนหุน้ส่วน) แก่ลูกคา้
งานสอบบัญชี

290.148 ระยะเวลาในการใหบ้รกิารของบคุลากรอาวโุส 
แกล่กูคา้งานใหค้วามเชื�อมั�น

291.137

ขอ้กําหนดทั�วไป 290.148
ลูกคา้งานสอบบัญชทีี�เป็นกจิการที�มี

สว่นไดเ้สยีสาธารณะ
290.149

การใหบ้ริการงานที�ไม่ใหค้วามเชื�อมั�น กับ
ลกูคา้งานสอบบัญชี

290.154 การใหบ้ริการงานที�ไม่ใหค้วามเชื�อมั�น กับ
ลกูคา้งานใหค้วามเชื�อมั�น

291.138
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http://www.tfac.or.th

tfac@tfac.or.th

www.facebook.com/tfac.family

LINE@ @tfac.family


