
(ราง) คูมอืประมวลจรรยาบรรณ
สําหรบั

ผูประกอบวชิาชีพบัญชี (2020)

บรรยายโดย

คณะอนุกรรมการกําหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ
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หัวขอบรรยาย

2

วิวัฒนาการของจรรยาบรรณวิชาชีพ

โครงสรางการบงัคบัใช

รางคูมือประมวลจรรยาบรรณ

หัวขอบรรยาย
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หัวขอบรรยายวิวัฒนาการของจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย

(ราง)คูมือประมวลจรรยาบรรณ

(Code of Ethics 2020 Edition)

2564

2553

• ขอบังคับสภาวิชาชพีบัญชี (ฉบับท่ี 19)

• คําชี้แจง (2556)

• คูมือประมวลจรรยาบรรณ (Code of 

Ethics 2012 Edition)

2561
• ขอบังคับสภาวิชาชพีบัญชีวาดวย จรรยาบรรณของ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561

• ประกาศสภาวชิาชีพฯ + คูมือประมวล

จรรยาบรรณ (Code of Ethics 2014 Edition)

2505

• พ.ร.บ.ผูสอบบัญชี พ.ศ.2505

• กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 

พ.ศ.2511

• กฎกระทรวงฉบับที่ 4 

พ.ศ.2534

2547

พ.ร.บ.วิชาชีพบัญช ีพ.ศ.2547
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วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงคูมือจรรยาบรรณวชิาชีพ

คูมือ (2562) 
ฉบับที่เผยแพร
อยูปจจุบัน

การเปลี่ยนแปลง

• การใหบริการงาน
ที่มิใชงานใหความ
เชื่อมั่นกับลูกคา
งานสอบบัญชี 
(section 600)

การเปลี่ยนแปลง

• ความรับผิดชอบของผู
ประกอบวชิาชีพบัญชี 
เมื่อทราบ หรือ สงสัยวา 
ลูกคา (กรณ ีPAPP) 
หรือ นายจาง (กรณี 
PAIB) ไมปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับ 
[NOCLAR 260, 360]

(TSA 250)

การเปล่ียนแปลง

• เปล่ียนโครงสรางใหม
ทั้งหมด

• (PAPP 540) การมี
ความสัมพันธอันยาวนาน
ของบุคลากรของสํานักงาน
กับลูกคางานสอบบญัชีหรือ
งานใหความเชื่อมั่น 

• (PAIB 220) การจัดทาํและ
การนําเสนอขอมูล และ 

• (PAIB 270) ความกดดันตอ
การฝาฝนหลักการพื้นฐาน

การเปล่ียนแปลง

• สวนที่ 4ข  เพื่อสะทอน
คําศัพทและ แนวคิดที่ใช
ในมาตรฐานงานที่ให
ความเช่ือมั่น ISAE 
3000 (ปรับปรุง)

• ปรับปรุงเพื่อสงเสริม
บทบาท และวิธีคิด 
(mindset) ที่คาดหวัง
จากผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี

2014 2020201820162015IESBA
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หัวขอบรรยายโครงสรางการบังคับใช

พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

ขอบังคับฯ พ.ศ. 2561

ประกาศสภาวิชาชีพฯ

คําวินิจฉัย (โดยคณะกรรมการสภาฯ)

คูมือประมวลจรรยาบรรณ พ.ศ. 2562



ขอบังคับฯ พ.ศ. 2561

HANDBOOK OF THE CODE OF 

ETHICS 2014 Ed.

พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

 ม.47 กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชีจัดทําจรรยาบรรณเปน

ภาษาไทยอยางนอยตองประกอบดวยเรื่องดังน้ี

1 . ความโปรงใส ความเปน อิสระ ความเ ท่ียงธรรม และความ

ซ่ือสัตยสุ จริต

2 . ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติ งาน

3 . ความรับผิดชอบตอ ผู รับบริการและการรักษาความลับ

4 . ความรับผิดชอบตอ ผู ถือหุน  ผู เปนหุนสวน หรือ บุคคลหรือ

นิติบุคคล ท่ีผู ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบิตหนาที่ ให

สวน ก. หลักการพ้ืนฐาน 

สวน ข. บริการสาธารณะ

สวน ค. ในหนวยงานธุรกิจ

สอดคลองกับ 

หลักการพ้ืนฐาน 6 ขอ

7

ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

วาดวยจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561

หลักการพื้นฐาน  5 ขอ

อุปสรรค       5 ขอ

มาตรการปองกัน 2 ขอ 

และ
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หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ

ขอบังคับสภาวิชาชีพ 
พ.ศ.2561

HANDBOOK OF THE 

CODE OF ETHICS
พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547

มาตรา 47

1. ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความ

เท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต

2. ความรูความสามารถและมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงาน

3. ความรับผดิชอบตอผูรับบริการและ

การรักษาความลับ

4. ความรับผดิชอบตอผูถือหุน ผูเปน

หุนสวน หรือบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบิตหนาท่ีให

ขอ 9

ก) ความซ่ือสัตยสุจริต

ข) ความเที่ยงธรรมและความเปน

อิสระ

ค) ความรู ความสามารถ ความ

เอาใจใส และการรักษา

มาตรฐานในการปฏิบัตงิาน 

ง) การรักษาความลับ

จ) พฤตกิรรมทางวิชาชีพ

ฉ) ความโปรงใส

หมวด 110

111 ความซ่ือสัตยสจุริต

112 ความเที่ยงธรรม

113 ความรู ความสามารถ และ

ความเอาใจใสทางวิชาชีพ (การ

รักษามาตรฐานในการ

ปฏิบัตงิาน)

114 การรกัษาความลับ

115 พฤติกรรมทางวิชาชีพ



หลักการพ้ืนฐาน
สวนที่ 1

• ความซ่ือสัตยสุจริต

• ความเที่ยงธรรมและ

ความเปนอิสระ

• ความรู ความสามารถ 

ความเอาใจใส และการ

รักษามาตรฐานในการ

ปฏิบัตงิาน 

• การรักษาความลับ

• พฤตกิรรมทางวิชาชีพ

• ความโปรงใส
มาตรการปองกัน

อุปสรรค

เหตุการณแวดลอม

(สวนที่ 2 3 และ 4)

ประเมนิผลกระทบ

ตอการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐาน ขจ
ดั 

หร
ือ 

ลด
 

ให
อย

ูใน
ระ

ดับ
ที่ย

อม
รับ

ได


• อุปสรรคที่เกิดจาก

ผลประโยชนสวนตน

• อุปสรรคที่เกิดจากการ

สอบทานผลงานตนเอง     

• อุปสรรคที่เกิดจากการ

เปนผูใหการสนับสนุน 

• อุปสรรคที่เกิดจาก

ความคุนเคย

• อุปสรรคที่เกิดจากการ

ถูกขมขู 

• กําหนดโดย องคกร

วิชาชีพ กฎหมาย หรือ 

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ

• จัดใหมีขึ้นใน

สภาพแวดลอมการ

ปฏิบัตงิาน

ทาํใหเกิด

ภาพรวมกรอบแนวคิด

9
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หัวขอบรรยายรางคูมือประมวลจรรยาบรรณ พ.ศ. ...

โครงสรางคูมือประมวลจรรยาบรรณ

เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง
• สวนที่ 1 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐานและกรอบแนวคิด

• สวนที่ 2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ (PAIB)

• สวนที่ 3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ (PAPP)

มาตรฐานเร่ืองความเปนอิสระ

• สวนที่ 4 ก งานสอบบัญชี และงานสอบทาน 

• สวนที่ 4 ข งานใหความเช่ือมั่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี และงานสอบทาน



ฉบับปรับปรุง (2020)

สวนที่ 1 สวนที่ 2 สวนที่ 3 สวนที่ 4

11

โครงสรางคูมือประมวลจรรยาบรรณ

สวน ก สวน ข PAPP สวน ค PAIB

ฉบับเดิม (2014)

ค

2

IndependenceFundamentals PAIB PAPP
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โครงสรางคูมือประมวลจรรยาบรรณ

(ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งหมด)

(ผูประกอบวิชาชีพบญัชีทั้งหมด)
(หมวด 100 ถึง 199) 

สวนที่ 1 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐานและ

กรอบแนวคิด

สวนที่ 2 ผูประกอบวชิาชีพบัญชีใน

หนวยงานธุรกิจ (PAIBs)

(สวนที่ 2 ยังนําไปปรับใชกับบุคคลที่เปนผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีที่ใหบริการสาธารณะ เมื่อปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ

ตามความสัมพันธของผูประกอบวิชาชีพบัญชี กับสํานักงาน

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี) 

(หมวด 200 ถึง 299) 

สวนที่ 3 ผูประกอบวชิาชีพบัญชีที่ใหบริการ

สาธารณะ (PAPPs) (หมวด 300 ถึง 399) 

สวนที่ 4ก และ 4ข

สวนที่ 4ก ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและ

งานสอบทาน
(หมวด 400 ถึง 899) 

มาตรฐานเรื่องความเปนอิสระ

(หมวด 900 ถึง 999) สวนที่ 4ข ความเปนอิสระสําหรับงานใหความ

เชื่อมั่นอื่นที่ไมใชงานสอบบัญชแีละงานสอบทาน

อภิธานศัพท
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โครงสรางคูมือประมวลจรรยาบรรณ

คํานํา

ขอกําหนด (R--Requirement)

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

(A—Application Materials)
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวน ก สวนที่ 1
การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพื้นฐานและกรอบแนวคิด

100 บทนําและหลักการพื้นฐาน

110 ความซ่ือสัตยสุจริต

120 ความเที่ยงธรรม

130 ความรูความสามารถและความเอาใจใสทางวชิาชีพ

140 การรักษาความลับ

150 พฤติกรรมทางวิชาชีพ

การประยุกตใชทั่วไปสาํหรับประมวลจรรยาบรรณ

100 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ

110 หลักการพื้นฐาน

หมวดยอย 111 ความซ่ือสัตยสจุริต

หมวดยอย 112 ความเที่ยงธรรม

หมวดยอย 113 ความรู ความสามารถ และความเอาใจใส

ทางวิชาชพี (การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน)

หมวดยอย 114 การรกัษาความลับ

หมวดยอย 115 พฤติกรรมทางวิชาชีพ

120 กรอบแนวคิด
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวน ก สวนที่ 1
การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพื้นฐานและกรอบแนวคิดการประยุกตใชทั่วไปสาํหรับประมวลจรรยาบรรณ

แนวทางการใชกรอบแนวคิด (100.6 – 100.11)

อุปสรรค และ มาตรการปองกัน (100.12 – 100.16)

ความขัดแยงทางผลประโยชน (100.17 – 100.18) *

ขอยุติเก่ียวกับความขัดแยงทางจรรยาบรรณ (100.19 –

100.24) *

การติดตอส่ือสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล (100.25) *

* นําไปอธิบายไวในแตละเหตุการณแวดลอม ในสวนที่ 2, 3 และ 4

หมวด 120 กรอบแนวคิด

คํานํา (120.1-120.2)

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

ทั่วไป (R120.3 – 120.5 A4)

การระบุอุปสรรค (R120.6 – 120.6 A4)

การประเมินอุปสรรค (R120.7 – 120.9 A2)

การจัดการอุปสรรค (R120.10 – R120.11)

ขอควรพิจารณาอื่นเมื่อนํากรอบแนวคิดมาใช 

(120.12 A1 – 120.13 A2)
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การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐานและกรอบแนวคิด

ความซ่ือสัตยสุจริต

ความเที่ยงธรรม

ความรู ความสามารถ 
และความเอาใจใส

การรักษาความลับ

พฤติกรรมทางวิชาชีพ

ความเปนอิสระ 

(เดิมอยูในสวน ข)

กรอบ
แนวคิด

(IESBA)
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การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐานและกรอบแนวคิด

หมวด 120
กรอบ
แนวคิด ระบุ

อุปสรรค

ประเมินอุปสรรค

จัดการ
อุปสรรค
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 1 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐานและกรอบแนวคิด

R120.5 ในการปฏิบัติตามกรอบแนวคิด ผูประกอบวชิาชีพบัญชีตอง

(ก) มีจิตชางสงสัย

(ข)ใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ และ

(ค)ใชการทดสอบประหนึ่งบุคคลที่สามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเย่ียงวิญูชน ดังอธิบาย

ในยอหนา 120.5 A6

(ซึ่งนําไปสู “การสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ”)
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 1 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลกัการพ้ืนฐานและกรอบแนวคิด

• ขอควรพิจารณาอ่ืนเมื่อนํากรอบแนวคิดมาใช 120.12A1 – 120.13 A3

• อคติ

• วัฒนธรรมองคกร

• ขอควรพิจารณาสําหรับงานสอบบัญชี งานสอบทาน งานที่ใหความเชื่อมั่นอื่น และงานใหบริการที่

เกี่ยวเนื่อง 120.14 A1-120.16A2

• วัฒนธรรมสํานักงาน

• ความเปนอิสระ

• การสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชพี
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวน ค สวนที่ 2

200 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน

หนวยงานธรุกิจ

210 ความขัดแยงทางผลประโยชน

220 การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล

230 การปฏิบัติงานดวยความชํานาญที่เพียงพอ

240
สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และสิ่งจูงใจที่เชื่อมโยง

กับการรายงานทางการเงินและการตัดสนิใจ

250 ส่ิงจูงใจ รวมถงึของขวัญและการตอนรับ

260 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

270 ความกดดันตอการฝาฝนหลกัการพื้นฐาน

 300  บทนํา

310 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

320 การจัดทําและการรายงานขอมูลสารสนเทศ

330 การปฏิบัติงานดวยความชํานาญที่เพียงพอ

340 สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และส่ิงจูงใจที่

เชื่อมโยงกับการรายงานทางการเงินและการตัดสินใจ

350 การชักจูงดวยผลประโยชน

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ (PAIB)



• มีขอกําหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ของ PAIB ที่ครอบคลุมมาก

ขึ้น 

• มีขอหามเกี่ยวกับการใชความระมัดระวงัรอบคอบใน      . .  

“การจัดทํา หรือ นําเสนอขอมูล” โดยต้ังใจที่จะทําใหเขาใจผิด 

หรือมี อิทธิพล ตอผลลัพธตามสัญญาหรอืตามกฎระเบียบตาง ๆ 

อยางไมเหมาะสม

• เพ่ิมคําแนะนําเพ่ือชวยใหผูประกอบวิชาชีพถอนตัวจาก ขอมลูที่

ทําใหเขาใจผิด

21

หมวด 220 การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล



22

หมวด 250 และ 340 สิงจูงใจ รวมถงึของขวัญและการต้อนรับ

• อธิบายใหชัดเจนยิ่งข้ึน เกี่ยวกับขอบเขตที่เหมาะสม
สําหรับ การเสนอให และการยอมรับ “ส่ิงจงูใจ” 

• “ส่ิงจูงใจ” อาจเปนเร่ืองที่ผดิกฎหมาย (เชน การติด
สินบน การคอรัปชั่น)

• แมวา “สิ่งจูงใจ” จะไมผิดกฎหมาย ก็ยังมีขอหาม
เก่ียวกับ การเสนอให และการยอมรับ “ส่ิงจูงใจ” ที่มี
เจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม 
(ทางวิชาชพี) (ถึงแมจะเปนเพียงส่ิงเล็กนอยและไม
สําคัญ)

• กรณีที่ไมมีเจตนาที่ไมเหมาะสม ใหนํากรอบแนวคิดมาใช 
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หมวด 250 และ 340 สิงจูงใจ รวมถงึของขวัญและการต้อนรับ

การกําหนดวามเีจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับ

• ลักษณะ ความถี่ มูลคา และผลกระทบสะสม (เชน การเล้ียงอาหารราคาแพงบอย ๆ หรือ การใหของขวัญวันเกิดที่ฟุมเฟอย)

• จังหวะเวลา (เชน Contract soon to be awarded)

• เหตุผลในการใหสิ่งจูงใจ (เปนวิธีปฏิบัติตามธรรมเนยีมหรือตามวัฒนธรรม เชน การเสนอใหของขวัญในงานมงคลสมรส)

• เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาชีพ (เชน การเสนอใหหรือการยอมรับ อาหารกลางวันในระหวางการประชุมทางธุรกิจ)

• ไมมีการปฏิบัติเปนพิเศษ ตางจากบุคคลอื่น 

• บทบาทและตําแหนงของบุคคลผูเสนอให หรือไดรับการเสนอ

• การยอมรับสิ่งจูงใจนั้น เปนการฝาฝนนโยบายและวิธปีฏิบัติขององคกรผูวาจางที่เปนคูสัญญา หรือไม

• ระดับของความโปรงใส ซ่ึงส่ิงจูงใจนัน้ถูกเสนอให

• ผูรบัตองการหรือรองขอส่ิงจูงใจนั้นหรือไม

• พฤติกรรมที่รับทราบอยูแลว หรือชื่อเสยีงที่มีอยูแลว ของผูเสนอให



• เนนที่ การกระทํา “เพ่ือประโยชนสาธารณะ” โดย PAIBs และ 
PAPPs

Do not turn a blind eye! 
• ใหกรอบเพ่ือเปนแนวทางสําหรบัผูประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจวา

ควรกระทําอยางไรใหดีที่สุด “เพื่อประโยชนสาธารณะ” เมื่อผู
ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงการไมปฏิบัติตาม หรือสงสัยวาไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบงัคับ

24

หมวด 260 และ 360 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

NOCLAR 



ขอบเขตของกฎหมายและขอบงัคับ 

• กฎหมายและขอบังคับ ที่มีผลโดยตรง ตอจาํนวนที่มีสาระสําคัญและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน

• กฎหมายและขอบังคับอื่น ที่อาจ เปนพื้นฐานในการดําเนินงาน ของธุรกิจ

• ตัวอยาง : กฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวกบั

o การทุจรติ การคอรัปชั่น และการติดสินบน

o การฟอกเงนิ การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและเงินที่ไดจากการกออาชญากรรม

o ตลาดทุน และการซ้ือขายหลักทรัพย

o การธนาคาร และผลิตภัณฑและบรกิารทางการเงินอื่น

o การปองกันขอมูล

o ภาษีและเงินบํานาญคางจาย และการจายเงินบํานาญ

o การปองกันสภาพแวดลอม

o สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน

25

หมวด 260 และ 360 การตอบสนองตอการไมปฏบิัติตามกฎหมายและขอบงัคบั
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หมวด 260 และ 360 การตอบสนองตอการไมปฏบิัติตามกฎหมายและขอบงัคบั

วัตถุประสงค – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกราย

• ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน เร่ือง ความซ่ือสัตยสุจริต และเร่ือง
พฤติกรรมทางวิชาชีพ

• โดยแจงเตือนผูบริหารหรอืผูมีหนาที่กาํกับดูแลขององคกรผูวาจาง 
เพื่อหาทาง :

o ชวยใหผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล แกไข ฟนฟู หรือบรรเทา
ผลกระทบจาก NOCLAR หรือ

o ยับยั้ง NOCLAR เมื่อยังไมเกิดข้ึน 

• ดําเนินการข้ันตอไปตามความเหมาะสม “เพ่ือประโยชน
สาธารณะ”



การดําเนินการของผูประกอบวิชาชีพบญัชีอาวุโสในหนวยงานธุรกิจ

• เพื่อตอบสนองตอ NOCLAR อยางเหมาะสม

o เขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่มีอยู

o ส่ือสารเร่ืองนั้นไปยังผูบังคับบญัชาหรือผูมีหนาที่กาํกับดูแล

o แกไข ฟนฟ ูหรือบรรเทาผลกระทบจาก NOCLAR

o ลดความเส่ียงจากการเกิดซํ้า และ

o พยายามยับย้ัง NOCLAR ถายังไมเกิดขึ้น

o ตัดสินใจวาควรเปดเผยตอผูสอบบัญชีหรือไม

• ตัดสินใจ “ดําเนินการตอไป” ที่จําเปน “เพื่อประโยชนสาธารณะ”

• เหนือความคาดหวัง (Overarching Expectations)

o การปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยางโดยผูนําองคกร (Set right tone at the top)

o กําหนดนโยบายและกระบวนการเพื่อปองกัน NOCLAR

27

หมวด 260 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ



• ขอกําหนด
o ผูประกอบวิชาชีพบญัชีตองไมปลอยใหความกดดันจากผูอื่นทาํ

ใหเกิดการฝาฝนการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน 

o ผูประกอบวิชาชีพบญัชีตองไมสรางแรงกดดันตอผูอื่นที่ผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีรูหรือมีเหตุผลที่จะเชื่อวาจะสงผลใหบุคคล
อื่นฝาฝนหลักการพื้นฐาน

• ใหคําแนะนําเพื่อชวยในการนําทางผูประกอบวชิาชีพใน

สถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแรงกดดัน

28

หมวด 270 ความกดดันต่อการฝ่าฝืนหลักการพนืฐาน 
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวน ข สวนที่ 3

300 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่

ใหบริการสาธารณะ

310 ความขัดแยงทางผลประโยชน

320 การแตงต้ังผูใหบรกิารวิชาชีพ

321 การใหความเห็นที่สองในทางวิชาชีพ

330 คาธรรมเนียมและคาตอบแทนอื่น

340 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ

350 การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา

360 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ (PAPP)

200 บทนํา

210 การแตงต้ังผูใหบริการทางวิชาชีพ

220 ความขัดแยงทางผลประโยชน

230 การใหความเห็นที่สองในทางวิชาชีพ

240 คาธรรมเนียมและคาตอบแทนอื่น

250 การนําการตลาดมาใชในการใหบริการวชิาชีพ

260 ของขวัญและการรับรอง

270 การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา

280 ความเที่ยงธรรมในการใหบริการทุกประเภท

290 ความเปนอิสระในการใหบริการงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

291 ความเปนอิสระในการใหบริการงานใหความเชื่อมั่นอื่น
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 3 ผูประกอบวชิาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ

R300.5 เมื่อตองจัดการกับประเด็นทางจริยธรรม ผูประกอบวิชาชพีบญัชีตองพิจารณาบริบทของประเด็นดังกลาวที่

เกิดข้ึนหรือที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพบญัชีทีใ่หบริการสาธารณะไดปฏิบัติกิจกรรมทาง

วิชาชีพ ตามความสัมพนัธกบัของผูประกอบวชิาชพีบัญชีกับสํานักงาน ไมวาจะเปนรปูแบบของผูรับจางตาม

สัญญา พนักงาน หรือ เจาของ ผูประกอบวิชาชีพนั้นตองปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนที่ 2 ที่เก่ียวของกับ

เหตุการณแวดลอมเหลานี้



อางอิงจากที่กลาวไวเก่ียวกับ NOCLAR ใน slide 24-26 

การดําเนนิการของผูสอบบญัชี

• กําหนดภาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืขอบังคับ และปฏิบัติตาม

• แจงเร่ือง NOCLAR ตอผูบรหิารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล และประเมินความเหมาะสมของการ

ตอบสนองของผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล 

• ตัดสินใจวาควร “ดําเนินการขั้นตอไป” หรือไม (เชน เปดเผยตอกับหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม / 

ถอนตวัจากงาน)

• ใหกรอบคําแนะนําสําหรับการใชสิทธิเพื่อเปดเผย ขึ้นอยูกับ 

• ลักษณะและขอบเขตโดยเฉพาะของความเสยีหายที่เกิดข้ึนจริงหรืออาจเกิดข้ึนตอผูมีสวนไดเสีย

• มีหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมที่สามารถรับขอมูลได

• มีการปองกันทางกฎหมาย

• อุปสรรคตอความปลอดภัยทางกายภาพของผูประกอบวิชาชีพหรอืบุคคลอื่น
31

หมวด 360 การตอบสนองตอการไมปฏบิัติตามกฎหมายและขอบังคับ

NOCLAR 

ใชดุลยพินิจทาง

วิชาชีพ
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวน ข หมวด 290 สวนที่ 4 ก
ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

400 การนาํกรอบแนวคิดไปใชในเร่ืองความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

คาํนํา

ทั่วไป

กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

รายงานที่รวมขอจํากัดในการใชผลงานและการเผยแพร

งานใหความเชื่อมั่นนอกจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏบิัติ

ทั่วไป

กิจการที่เกี่ยวของกัน

ชวงระยะเวลาท่ีกําหนดใหคงความเปนอิสระ

การส่ือสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล

สํานักงานเครือขาย

เอกสารหลักฐานท่ัวไปเกี่ยวกับความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

การควบรวมและการซ้ือกิจการ

การฝาฝนขอกําหนดความเปนอสิระสําหรบังานสอบบัญชีและงานสอบทาน

290.1 โครงสรางของหมวดน้ี 

290.4 แนวทางของกรอบแนวคิดในเร่ืองความเปนอิสระ 

290.13 เครอืขายและสํานักงานเครือขาย 

290.25 กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

290.27 กิจการที่เกี่ยวของกัน 

290.28 ผูมีหนาที่กํากับดแูล (TCWG) 

290.29 เอกสารหลักฐาน 

290.30 ชวงระยะเวลาการรับงาน 

290.33 การควบรวมและการซ้ือกิจการ 

290.39 การฝาฝนเงื่อนไขของหมวดนี้ 

290.100 การนําแนวทางของกรอบแนวคิดในเร่ืองความเปนอิสระมาใช 
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวน ข หมวด 290 สวนที่ 4 ก
ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

410 คาธรรมเนียม

411 นโยบายการจายคาตอบแทนและนโยบายการประเมินผล

งาน

420 ของขวัญและการตอนรับ

430 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง

510 ผลประโยชนทางการเงิน

511 การกูยืมและการคํ้าประกัน

520 ความสัมพันธทางธุรกิจ

521 ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว

522 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบญัชี

290.217 คาธรรมเนยีมวิชาชีพ 

290.225 นโยบายการจายคาตอบแทนและนโยบายการ

ประเมินผลงาน 

290.227 ของขวัญและการรับรอง 

290.204 คดีความที่ศาลรบัฟองแลวหรอืที่ถูกขมขูวาจะฟอง 

290.102 สวนไดเสียทางการเงิน 

290.117 การกูยืมและการคํ้าประกนั 

290.123 ความสัมพนัธทางธุรกิจ 

290.126 ครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว 

290.141 การใหบรกิารเมื่อไมนานมาน้ีกับลูกคางานสอบบัญชี
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวน ข หมวด 290 สวนที่ 4 ก
ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

523 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคา

งานสอบบัญชี

524 การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญชี

525 การมอบหมายใหเปนพนักงานชั่วคราว

540 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากร (รวมถึงการ

หมุนเวียนหุนสวน) กับลูกคางานสอบบัญชี

600 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางานสอบ

บัญชี

800 รายงานตองบการเงินที่มวีัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งรวมถึง

ขอจํากัดการใชและการเผยแพร (งานสอบบัญชีและ

งานสอบทาน)

290.144 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่ของลูกคางานสอบบัญชี 

290.132 การเขาเปนพนักงานของลกูคางานสอบบัญช ี

290.140 การมอบหมายงานใหพนักงานเปนการชั่วคราว 

290.148 ระยะเวลาในการใหบริการของบุคลากรอาวุโส (รวมถงึ

การหมุนเวียนหุนสวน) แกลูกคางานสอบบัญชี

290.154 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น กับลูกคางานสอบ

บัญชี 

290.500 รายงานที่มีขอจํากัดการใชผลงานและการเผยแพร 
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวน ข หมวด 290 สวนที่ 4 ก
ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

600 การใหบรกิารงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางานสอบบัญชี

601 – การใหบริการบัญชีและจดัทําบญัชี

602 – บริการดานการบริหาร

603 - บรกิารประเมินมูลคา

604 – บริการดานภาษีอากร

605 - บรกิารตรวจสอบภายใน

606 - บรกิารเกี่ยวกับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

607 - บรกิารดานคดีความ

608 - การใหบริการดานกฎหมาย

609 - บรกิารสรรหาบุคลากร

610 – บริการทางการเงินขององคกรธุรกิจ

290.154  การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น กบัลูกคางานสอบบัญชี 

290.159 ความรับผิดชอบของฝายบริหาร 

290.164 การจัดทําบันทึกทางบัญชีและงบการเงิน 

290.172 การใหบริการประเมินมูลคา

290.178 การใหบริการดานภาษีอากร 

290.192 การใหบริการงานตรวจสอบภายใน 

290.198 การใหบริการเก่ียวกับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

290.204 บริการดานคดีความ 

290.206 บริการดานกฎหมาย 

290.211 บริการสรรหาบุคลากร 

290.213 บริการทางการเงินแกองคกรธุรกิจ 
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก ความเปนอสิระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

400.3 ในสวนนี้คําวา "ผูประกอบวิชาชีพบัญชี" หมายความถึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่

ใหบริการสาธารณะรายบุคคล และสํานักงานทีสั่งกัด

(ตามมาตรฐาน TSQC1)



เพิ่มประสิทธิภาพของขอกําหนด

37

หมวด 540 และ 940 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากรกับลูกคา

การเวนระยะในการปฏิบัติงาน 5 ป 

สําหรับผูสอบบัญชีที่รบัผิดชอบงาน

หามกระทําการเปน Client Relationship 

Partner ระหวางการเวนระยะในการปฏิบัตงิาน

การเวนระยะในการปฏิบัติงาน 3 ป 

สําหรับผูรับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพงาน

หามใหคําปรึกษาทางเทคนิค ระหวาง

 การเวนระยะในการปฏิบัติงาน

เพิ่มขอจํากัดเกี่ยวกับกจิกรรมที่อนุญาตใหทําได

ระหวางการเวนระยะในการปฏิบัติงาน

เพิ่มประสิทธิภาพขอกําหนดทัว่ไป



• มีคําแนะนําใหมและปรับปรุงเพื่อชวยในการนาํกรอบแนวคิด
ไปปฏิบัตอิยางเหมาะสม สาํหรับการใหบริการงานที่ไมให
ความเชื่อมั่น ทุกประเภท
oเพิ่มปจจัยใหม ๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินอปุสรรค

oปรับปรุงคําแนะนําเพ่ือจดัการอุปสรรค รวมถึงปรับปรุงมาตรการ
ปองกัน

• ขอหามในการปฏิบัติหนาที่รับผดิชอบเย่ียงผูบริหาร ชัดเจน
ขึ้น

• ใหความชดัเจน เมื่ออุปสรรคที่เกิดจากการใหบริการงานที่
ไมใหความเชื่อมั่น ไมสามารถจัดการได

38

หมวด 600 และ 950 การใหบริการงานที่ไมใหความเช่ือมั่นกับลูกคา (NAS)



• ตองไมใหบรกิารสรรหาบุคลากร สําหรับงานบางประเภท

o การสรรหาหรือเสาะหาผูสมัครแขงขัน หรือ

o การดําเนินการตรวจสอบขอมูลการอางอิงของผูสมัครแขงขันในความคาดหวัง

• ขอหามดังกลาวใชกบักิจการทุกประเภท

• ปรับปรุงคําอธิบายทั่วไปของบริการสรรหาบุคลากร

• ใหความชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของบริการสรรหาบคุลากรที่ตองหาม

• เพิ่มคําแนะนําใหม ๆ เพื่อเนนความจําเปนในการหลีกเล่ียงการปฏิบัติ

หนาที่รับผดิชอบเยี่ยงผูบริหาร เมื่อใหบริการสรรหาบคุลากร แกลูกคา

งานสอบบัญชี

39

หมวดยอย 609 บริการสรรหาบุคลากร
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก ความเปนอสิระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

ความแตกตาง ระหวาง บรกิารที่ใหกับ

• กิจการทุกประเภท

• กิจการที่มีสวนไดเสยีสาธารณะ PAE/PIE

• กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ NPAE/NPIE
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก
ลูกคางานสอบบัญชีทกุราย

410.3 A1 เมื่อคาธรรมเนียมทั้งหมดที่ไดรับจากลูกคางานสอบบัญชีรายใดรายหนึ่งที่สํานักงานไดแสดง

ความเห็นตอการสอบบัญชี คิดเปนสัดสวนที่มากเมื่อเทียบกับคาธรรมเนียมทั้งหมดของ

สํานักงาน การพึ่งพิงลูกคารายดังกลาวและความกังวลที่จะสูญเสียลูกคานั้นไป ทําใหเกิด

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู

หมวด 410 คาธรรมเนียม
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก
ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

R410.4 เมื่อลูกคางานสอบบัญชีเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ คาธรรมเนียมทั้งหมดจากลูกคาและกิจการที่เกี่ยวของกันของลูกคา คิด

เปนสัดสวนมากกวารอยละ 15 ของคาธรรมเนียมทั้งหมดที่สํานักงานไดรับจากการแสดงความเห็นตองบการเงินของลูกคา ซ่ึงเปน

ลูกคางานสอบบัญชีตอเนื่องกนัสองป สํานักงานตอง

(ก) เปดเผยขอมลูตอผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลของลูกคางานสอบบัญชีถงึขอเท็จจริง วาคาธรรมเนียมดังกลาวคิดเปนสัดสวนมากกวา

รอยละ 15 ของคาธรรมเนียมทั้งหมดที่สํานักงานไดรับ และ

(ข) ปรึกษาหารือวาการดําเนินการตอไปน้ีอาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากคาธรรมเนียมทั้งหมดที่สํานักงาน

ไดรับจากลูกคา และถาเปนเชนนั้น ใหใช (มาตรการปองกัน) นี้ …
(1) กอนที่จะแสดงความเห็นตองบการเงินในปที่ 2 ใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของสํานักงานที่แสดงความเห็นตองบการเงิน สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีของงานน้ัน หรือให

องคกรวิชาชีพสอบทานงาน ซึ่งเทียบเทากับการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีงานนั้น (“สอบทานกอนออกรายงาน pre-issuance review”) หรือ

(2) ภายหลังจากการแสดงความเห็นตองบการเงินในปที่ 2 และกอนการแสดงความเห็นตองบการเงินในปที่ 3  ใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของสํานักงานที่แสดงความเห็นตองบ

การเงิน หรือใหองคกรวิชาชีพสอบทานงานสอบบัญชีในปที่ 2 ซ่ึงเทียบเทากับการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีงานน้ัน (“สอบทานภายหลังออกรายงาน post-issuance review”) 

หมวด 410 คาธรรมเนียม
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก
ลูกคางานสอบบัญชีทกุราย

ขอจาํกัดของผูเคยเปนหุนสวนหรือเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏบิัติงานสอบบัญชี

R524.4 สํานักงานตองแนใจวาไมมีการเชื่อมโยง (*) คงอยูอยางมีนัยสําคัญระหวางสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย กับ

(ก) ผูเคยเปนหุนสวนที่มารวมงานกับลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน หรือ

(ข) ผูเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มารวมงานกับลูกคางานสอบบญัชี 

ถามาเขารวมงานในฐานะ เปน

(1) กรรมการหรอืเจาหนาที่บริหาร หรือ

(2) พนักงานในตาํแหนง ซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจดัทํางบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
การเช่ือมโยงอยางมีนัยสําคัญระหวางสาํนักงาน หรือสํานักงานเครอืขายกับบุคคลนั้น ยังคงมีอยูตอไป เวนแต

(ก) บุคคลนั้นไมไดรับสิทธิประโยชนหรอืคาตอบแทนใดๆ จากสํานกังาน หรือสํานักงานเครือขาย ที่ไมไดเปนไปตามขอตกลงที่กําหนดไวชัดเจนกอนหนาแลว

(ข) จาํนวนเงินใดๆ ที่เปนหน้ีบุคคลนั้นไมเปนสาระสําคัญตอสาํนักงานหรือสํานักงานเครอืขายและ

(ค) บุคคลนั้นไมไดเขารวมอีกตอไป หรอืปรากฏวามีสวนรวม ในการดําเนนิธรุกิจ หรือกิจกรรมทางวชิาชีพ ของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย

(*) ความเช่ือมโยง (Connection) หมายถงึ ท้ังความสัมพันธทางธุรกจิ และ ความสัมพันธทางวชิาชีพ

หมวด 524 การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญชี
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก
ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

ผูสอบบัญชหีลัก (Key Audit Partner)

R524.6 ขึ้นอยูกบัยอหนา R524.8 ถาบุคคลผูซ่ึงเปนผูสอบบัญชหีลักของลูกคางานสอบบัญชีที่มีสวนไดเสียสาธารณะ มารวมกบัลูกคา ในฐานะ

(ก) กรรมการหรือเจาหนาที่บริหาร หรือ

(ข) เปนพนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดง

ความเห็น 

ความเปนอิสระจะถูกรอมชอม เวนแต หลังจากบุคคลดังกลาวยุติการเปนผูสอบบัญชีหลักแลว

(1) ลูกคางานสอบบัญชีไดออกงบการเงินที่ตรวจสอบแลว ไปเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบสองเดือน และ

(2) บุคคลดังกลาวมิไดเปนสมาชิกในกลุมผูปฏิบตัิงานสอบบัญชขีองการสอบบญัชีของงบการเงิน นั้น

หมวด 524 การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญชี
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สวนที่ 4 ก
ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

หุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาที่บริหารหรือเทียบเทา) ของสํานกังาน (Senior or Managing Partner)

R524.7 ขึ้นอยูกับยอหนา R524.8 ถาบุคคลผูซ่ึงเปนหุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาที่บริหารหรือเทียบเทา) ของสํานักงานรวมงานกับลูกคา

งานสอบบัญชีที่มีสวนไดเสยีสาธารณะ ในฐานะ

(ก) กรรมการหรือเจาหนาที่บริหาร หรือ

(ข) เปนพนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดง

ความเห็น 

ความเปนอิสระจะถูกรอมชอม เวนแตหลังจากบุคคลดังกลาวพนจากการเปนหุนสวนผูจัดการ    (ประธานเจาหนาที่บริหารหรือ

เทียบเทา) ของสํานกังาน เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน

หมวด 524 การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญชี
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก

ลูกคางานสอบบัญชีทกุราย

R540.4 ถาสํานักงานตัดสินวาระดับของอุปสรรคที่เกิดสามารถจัดการโดยการหมุนเวียนบุคคลน้ันออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

สํานักงานตองกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งบุคคลนั้นตองไม

(ก) เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัตงิานสอบบัญชี

(ข) ทําหนาที่ควบคมุคุณภาพงานสอบบัญช ีหรือ

(ค) ใชอิทธพิลโดยตรงตอผลลัพธงานสอบบัญชี

ระยะเวลาดังกลาวตองยาวพอ ที่จะทําใหมีการจัดการอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ในกรณี

ของกิจการที่มีสวนไดเสยีสาธารณะใหใชยอหนา R540.5 ถงึ R540.20

หมวด 540 ความสัมพันธอนัยาวนานของบุคลากร 

(รวมถึงการหมุนเวยีนหุนสวน) กับลูกคางานสอบบัญชี
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สวนที่ 4 ก

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

R540.5 ขึ้นอยูกับยอหนา R540.7 ถึง R540.9 ในสวนที่เก่ียวกับการสอบบัญชีของกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ บุคคลตองไมปฏิบัติหนาที่

ในบทบาทใดตอไปนี้ หรือเมื่อรวมกับบทบาทตางๆ ดังกลาว เปนระยะเวลามากกวา 7 ปสะสม (“ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน”)

(ก) ผูสอบบัญชทีี่รับผิดชอบงาน

(ข) บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังใหรับผิดชอบในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี หรือ

(ค) บทบาทใดๆ ของผูสอบบัญชีหลักอื่น 

หลังจากชวงเวลาในการปฏิบัติงาน บุคคลดังกลาวตองมีการเวนระยะในการปฏิบัติงาน ตามขอกําหนดในยอหนา R540.11 ถึง 

R540.19

หมวด 540 ความสมัพันธอันยาวนานของบุคลากร 

(รวมถึงการหมุนเวยีนหุนสวน) กับลูกคางานสอบบัญชี
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

R540.9 เม่ือสาํนักงานมีคนเพียงสองสามคน ที่มีความรูและประสบการณที่จําเปนในการใหบริการในฐานะผูสอบบญัชีหลัก

ในงานสอบบัญชีของกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ การหมุนเวียนของผูสอบบัญชีหลักอาจไมสามารถเปนไปได 

เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R540.5 ถาองคกรกํากับดูแลอิสระในประเทศกําหนดขอยกเวนการหมุนเวียนของ

ผูสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมดังกลาว บุคคลนั้นอาจตองยังคงเปนผูสอบบัญชีหลักไดมากกวาเจ็ดปเพ่ือให

เปนไปตามขอยกเวนดังกลาว ทั้งนี้ ถาหากวาองคกรกํากับดูแลอิสระมีขอกําหนดเฉพาะเจาะจงอื่นที่ตองนํามาใช 

เชน ระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีหลกัอาจตองไดรับการยกเวนการหมุนเวียน หรือการสอบทานจากภายนอกที่เปนอิสระ

อยางสม่ําเสมอ 

หมวด 540 ความสมัพันธอันยาวนานของบุคลากร 

(รวมถึงการหมุนเวยีนหุนสวน) กับลูกคางานสอบบัญชี
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก
ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

Non-Audit Services

หมวดยอย 601 – การใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชี

R601.5 สํานักงาน หรอืสํานักงานเครอืขายตองไมใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชีแกลูกคางานสอบบัญชีซึ่ง

ไมเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ รวมถึงการจัดทํางบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น 

หรือการจัดทาํขอมูลทางการเงินที่เปนเกณฑในการจัดทํางบการเงินดังกลาว เวนแต

(ก)บริการเปนแบบประจําหรอืงานประมวลผลอยางงาย

(ข) สํานักงานจดัการกับอุปสรรคซ่ึงไมอยูในระดับที่ยอมรับได ที่เกิดขึ้นจากการใหบริการดังกลาว
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก
ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

R601.6 ขึ้นอยูกับยอหนา R601.7 สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชีแกลูกคา

งานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ รวมถึงการจัดทํางบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น 

หรือการจัดทําขอมูลทางการเงินที่เปนเกณฑในการจัดทํางบการเงินดังกลาว 

R601.7 เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R601.6 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย อาจตองใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชี

ซ่ึงเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยางงาย แกสวนงานหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของลูกคางานสอบบัญชีซ่ึง

เปนกจิการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ ถาบุคลากรที่ใหบริการไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี และ

(ก) สวนงานหรือกจิการที่เกี่ยวของกนัซึ่งไดรับบริการน้ัน โดยรวมไมมีสาระสําคัญตองบการเงินที่สํานกังานจะแสดงความเหน็ หรือ

(ข) บริการน้ันเกี่ยวกับเร่ืองที่โดยรวมไมมีสาระสําคัญตองบการเงนิของสวนงานหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

Non-Audit Services

หมวดยอย 601 – การใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชี
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

R603.4 สํานกังานหรือสํานักงานเครอืขายจะตองไมใหบริการประเมิน

มูลคาแกลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ ถา

(ก) การประเมินมูลคาเกี่ยวของกับระดับความมีนัยสําคัญของ

การใชความเห็นสวนตัว และ

(ข) การประเมินมูลคาจะมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ

งบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

R603.5 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการประเมิน

มูลคาแกลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสีย

สาธารณะ ถาบริการประเมินมูลคามีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ

ในรายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการโดยรวมตองบการเงิน

ที่สํานกังานจะแสดงความเห็น

[ individually or in the aggregate = รายการใดรายการ

หนึ่งหรอืทุกรายการโดยรวม – TSA 320.2]

Non-Audit Services

หมวดยอย 603 - บริการประเมินมูลคา
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สวนที่ 4 ก

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

604.5 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการ

อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองดังกลาว เมื่อลูกคา

งานสอบบัญชีเปนกิจการที่ไมมสีวนไดเสียสาธารณะ รวมถึง

 การใช ผู ประกอบวิชาชีพซึ่ ง ไม ได เปนสมาชิกกลุ ม

ผูปฏบิตัิงานสอบบัญชีเพื่อใหบริการนั้น

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดเก่ียวของกับการ

ใหบริการ (การคํานวณภาษีเพื่อวัตถปุระสงคในการบันทึก

รายการบัญช)ี สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการที่ให

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสยีสาธารณะ

R604.6 สํานักงานหรือสํานักงานเค รือข ายตองไม จัดทํา การ

เตรยีมการคํานวณหนี้สิน (หรือสินทรัพย) ภาษีเงินไดของงวด

ปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ีสาํหรับลูกคางานสอบ

บัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค

ในการบันทึกรายการบัญชีซ่ึงมีสาระสําคัญตองบการเงิน ซ่ึง

สํานกังานจะแสดงความเห็น

Non-Audit Services

หมวดยอย 604 – บริการดานภาษีอากร
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สวนที่ 4 ก
ลูกคางานสอบบัญชีทกุราย

R605.4 เมื่อใหบรกิารงานตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานตองพอใจวา

(ก) ลูกคาเปนผูกําหนดบุคคลผูเหมาะสมซึ่งมีความรูความสามารถ และควรมาจากกลุมเจาหนาที่บริหารอาวุโส เพื่อ
(1) รับผิดชอบเกี่ยวกบักิจกรรมการตรวจสอบภายในตลอดเวลา และ

(2) รับทราบถึงความรับผิดชอบในการออกแบบ การนาํไปใช การติดตามประเมินผล หรือการดูแลรักษาการควบคุมภายใน

(ข) ฝายบริหารของลูกคาหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล สอบทาน ประเมินและอนุมัติขอบเขตความเส่ียงและความถี่ในการใหบริการงาน

ตรวจสอบภายใน

(ค) ฝายบริหารของลูกคาประเมินความเพียงพอของการใหบริการงานตรวจสอบภายใน และส่ิงที่ตรวจพบอันเปนผลจากการปฏิบัติงาน

(ง) ฝายบริหารของลูกคาประเมินและตัดสินใจวา จะนําขอเสนอแนะใดที่เปนผลจากการใหบริการงานตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ และ

จัดการกระบวนการนําไปปฏิบัตนิั้น และ

(จ) ฝายบริหารของลูกคารายงานตอผูมีหนาที่กํากับดูแลถึงประเดน็ที่พบที่สําคัญ และขอเสนอแนะที่ไดจากบริการงานตรวจสอบภายใน 

Non-Audit Services

หมวดยอย 605 - บริการตรวจสอบภายใน
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก
ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

R605.5 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการงานตรวจสอบภายในแกลกูคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มี

สวนไดเสียสาธารณะ ถาการใหบริการนั้นเก่ียวกับ

(ก) สวนที่มีนัยสาํคัญของการควบคุมภายในเก่ียวกบัการรายงานทางการเงิน

(ข) ระบบบัญชีการเงินที่ประมวลขอมูลที่มีสาระสําคัญไมวารายการหนึ่งรายการเดียวหรือหลายรายการรวมกัน 

ตอการบันทึกบัญชีหรืองบการเงนิที่สํานักงานจะแสดงความเห็น หรือ

(ค) จํานวนเงินหรือการเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญไมวารายการหน่ึงรายการเดียวหรือหลายรายการรวมกันตอ

งบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น

Non-Audit Services

หมวดยอย 605 - บริการตรวจสอบภายใน
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก

ลูกคางานสอบบัญชีทกุราย

R606.4 เมื่อใหบริการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานหรอืสํานักงานในเครือขายตองพอใจวา

(ก) ลูกคารับรูความรับผิดชอบของตนในการกาํหนด และติดตามระบบการควบคุมภายใน

(ข) ลูกคามอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจดานการบริหารทั้งหมดเก่ียวกับการออกแบบและการนําระบบ

ฮารดแวรหรือซอฟแวรไปใชปฏิบัติ แกพนักงานที่มีความรูความสามารถ ซึ่งควรเปนเจาหนาที่บริหารอาวโุส

(ค) ลูกคาตัดสินใจดานการบรหิารทั้งหมด ในการออกแบบ และกระบวนการนําไปปฏิบัติ

(ง) ลูกคาประเมินความเพียงพอ และผลของการออกแบบ และการนําระบบไปปฏิบัต ิและ

(จ) ลูกคารับผิดชอบตอการปฏิบตัิงานของระบบ (ฮารดแวรหรือซอฟแวร) และตอการใชหรอืการทําใหเกิดขอมูล

Non-Audit Services

หมวดยอย 606 - บริการเก่ียวกับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวนที่ 4 ก

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

R606.5 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปน

กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ ถาการใหบริการเก่ียวของกับการออกแบบ หรือการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปใช โดย

(ก) เปนสวนสําคญัของการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงิน หรือ

(ข) ทําใหเกิดขอมลูที่มีนัยสําคัญตอบันทึกทางบัญชี หรืองบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น

Non-Audit Services

หมวดยอย 606 - บริการเก่ียวกับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวน ข หมวด 291 สวนที่ 4 ข
ความเปนอิสระสําหรับงานทีใ่หความเช่ือมั่น นอกเหนือจากงานสอบบญัชีและงานสอบทาน

900 การนํากรอบแนวคดิไปใชในเร่ืองความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น นอกเหนือจาก

งานสอบบญัชีและงานสอบทาน

คาํนํา

ทั่วไป

คาํอธบิายถึงงานที่ใหความเชื่อมั่น

รายงานที่รวมขอจํากัดในการใชผลงานและการเผยแพร

งานตรวจสอบและงานสอบทาน

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏบิัติ

ทั่วไป

สํานักงานเครือขาย

กิจการที่เกี่ยวของกัน

ชวงระยะเวลาท่ีกําหนดใหคงความเปนอิสระ

การส่ือสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล

สํานักงานเครือขาย

เอกสารหลักฐานท่ัวไปเกี่ยวกับความเปนอิสระสําหรับงานใหความเชื่อมั่น

การฝาฝนขอกําหนดความเปนอสิระสําหรบังานใหความเชื่อมั่น

291.1 โครงสรางของหมวดน้ี 

291.4 แนวทางของกรอบแนวคิดในเร่ืองความเปนอิสระ 

291.12 งานใหความเชื่อมั่น 

291.17 งานใหความเชื่อมั่นที่เกี่ยวกบัคํารับรอง 

291.20 งานใหบริการความเชื่อมั่นที่เปนการรายงานโดยตรง 

291.21 รายงานที่มขีอจํากัดการใชผลงานและการเผยแพร 

291.28 ผูรับผิดชอบหลายฝาย 

291.29 เอกสารหลักฐาน 

291.30 ชวงระยะเวลาการรับงาน 

291.33 การฝาฝนขอกาํหนดในหมวดนี้ 

291.100 การนาํแนวทางของกรอบแนวคิดในเรื่องความเปนอิสระมาใช 
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวน ข หมวด 291 สวนที่ 4 ข
ความเปนอิสระสําหรับงานทีใ่หความเช่ือมั่น นอกเหนือจากงานสอบบญัชีและงานสอบทาน

905 คาธรรมเนียม

906 ของขวัญและการตอนรบั

907 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง

910 ผลประโยชนทางการเงนิ

911 การกูยืมและการคํ้าประกัน 

920 ความสัมพันธทางธุรกิจ

921 ความสัมพันธฉนัทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว

922 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี

291.149 คาธรรมเนียมวิชาชีพ 

291.156 ของขวัญและการรับรอง 

291.157 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง 

291.104 สวนไดเสียทางการเงิน 

291.112 การกูยืมและการคํ้าประกนั 

291.118 ความสัมพันธทางธุรกิจ 

291.120. ครอบครัวและความสัมพนัธสวนตวั 

291.130 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้กับลูกคางานใหความเชื่อมั่น 
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เน้ือหาและการเปลี่ยนแปลง

สวน ข หมวด 291 สวนที่ 4 ข
ความเปนอิสระสําหรับงานทีใ่หความเช่ือมั่น นอกเหนือจากงานสอบบญัชีและงานสอบทาน

923 การเปนกรรมการหรือเจาหนาทีบ่รหิารของลูกคางานที่ให

ความเชื่อมั่น

924 การจางงานโดยลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น

940 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากรกบัลูกคางานที่ใหความ

เชื่อมั่น

950 การใหบริการงานทีไ่มใหความเชื่อมัน่กับลูกคางานที่ใหความ

เชื่อมั่น

990 รายงานซึ่งรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร (งานที่ให

ความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน)

291.133 การเปนกรรมการหรือเจาหนาทีข่องลูกคางานใหความ

เชื่อมั่น 

291.126 การเขาเปนพนักงานของลูกคางานใหความเชื่อมัน่ 

291.137 ระยะเวลาในการใหบริการของบคุลากรอาวุโส แก

ลูกคางานใหความ

เชื่อมั่น

291.138 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมัน่ กับลูกคางานให

ความเชื่อมั่น 

291.141 ความรับผิดชอบของฝายบริหาร 

291.146 ขอควรพจิารณาอ่ืน 
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the 
circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and 
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