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คำำ�ปรารภ
	พระราชบััญญััติวิิ ชิ าชีีพบัญ
ั ชีี พ.ศ. 2547 มาตรา 46 และมาตรา 47 กำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพบััญชีี หรืือผู้้�ซึ่่�งขึ้้�นทะเบีียนไว้้กัับสภาวิิชาชีีพบััญชีี มีีหน้้าที่่�ต้้องปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ
ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ที่่�กำำ�หนดขึ้้�นโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์ และหาก
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีหรืือผู้้�ขึ้้�นทะเบีียนไว้้กัับสภาวิิชาชีีพบััญชีี ไม่่ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ
หรืือมาตรฐานที่่�กำ�ำ หนดตามพระราชบััญญััตินี้้ิ � ให้้ถืือว่า่ ผู้้�นั้้น� ประพฤติิผิดิ จรรยาบรรณ ซึ่่ง� อาจถููก
พัักใช้้ใบอนุุญาตหรืือถููกเพิิกถอนใบอนุุญาต
มาตรา 7 (4) (9) และ (11) แห่่งพระราชบััญญััติิวิิชาชีีพบััญชีี พ.ศ. 2547 กำำ�หนดให้้
สภาวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีฯ มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่ใ� นการกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้ปร
� ะกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี ควบคุุม
ความประพฤติิและการดำำ�เนิินงานของสมาชิิกและผู้้ขึ้้� น� ทะเบีียน อัันเกี่่ย� วกัับการประกอบวิิชาชีีพ
บััญชีีให้้ถููกต้้องตามจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพบััญชีี รวมทั้้�งออกข้้อบัังคัับของสภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ
	ดัังนั้้�นสภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ จึึงออกข้้อบัังคัับสภาวิิชาชีีพบััญชีีว่่าด้้วยจรรยาบรรณของ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี พ.ศ. 2561 เพื่่�อบัังคัับใช้้กัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี และเพื่่�อประโยชน์์
ในการวิินิจิ ฉััยในกรณีีที่่มี� ปัี ญ
ั หาเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ติ ามข้้อบัังคัับนี้้� ให้้สภาวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีฯ สามารถ
จััดทำำ�คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีตามแนวทางหลัักการพื้้�นฐาน
ประมวลจรรยาบรรณของคณะกรรมการกำำ�หนดมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่่างประเทศ (IESBA)
เปิิดเผยไว้้ด้้วย
	สภาวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีฯ ได้้จััดทำ�ำ คู่่�มือปร
ื ะมวลจรรยาบรรณของผู้้ปร
� ะกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี (คู่่�มือื )
ตามแนวทางประมวลจรรยาบรรณของคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่่างประเทศ
สำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีตามประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564 เรื่่�องคู่่�มืือประมวล
จรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี เมื่่�อวัันที่่� 22 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 โดยให้้มีีผลบัังคัับใช้้
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2565 เป็็นต้้นไป และยกเลิิกประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 7/2562
เรื่่�องคู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้คู่่�มืือทัันกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงตามแนวทางประมวลจรรยาบรรณของ (IESBA) ฉบัับ 2020
คู่่�มืือนี้้�ประกอบด้้วย 4 ส่่วน ดัังนี้้�
		ส่่วนที่่� 1 การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ หลัักการพื้้�นฐานและกรอบแนวคิิด
		ส่่วนที่่� 2 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพในหน่่วยงานธุุรกิิจ (PAIB)
		ส่่วนที่่� 3 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพที่่�ให้้บริิการสาธารณะ (PAPP)
		ส่่วนที่่� 4ก และ 4ข มาตรฐานเรื่่�องความเป็็นอิิสระ
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	สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีจะได้้ใช้้คู่่�มืือประมวล
จรรยาบรรณนี้้� เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อยกระดัับมาตรฐานของวิิชาชีีพบััญชีี ในฐานะ
ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ
ให้้เป็็นที่่�เชื่่อถื
� อื และไว้้วางใจ ของผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่ายไม่่ว่า่ จะเป็็นองค์์กรธุุรกิจิ หน่่วยงานรััฐบาล
และองค์์กรอื่่�น ๆ

				
				
				

(นายวรวิิทย์์ เจนธนากุุล)
นายกสภาวิิชาชีีพบััญชีี
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เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๑ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้
กับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใช้ในการควบคุมความประพฤติและการดาเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
หรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๗ (๔) (๙) และ (๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๖
และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทาบัญชี ด้านการสอบบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กฎกระทรวงกาหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี และให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีด้วย
“ผู้ ป ระกอบวิชาชีพ บั ญชีที่ ใ ห้บริก ารสาธารณะ” หมายความว่า ผู้ ป ระกอบวิช าชีพบัญชี
ในสานักงานที่ให้บริการทางวิชาชีพ
“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้รับ
การว่าจ้างในกิจการ หรือกลุ่มของกิจการในด้านต่าง ๆ เช่น พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ
การศึกษา ภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร หน่วยงานกากับดูแล หรือองค์กรวิชาชีพ หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่มีข้อตกลงผูกพันกับกิจการดังกล่าว
“สานักงาน” หมายความว่า
(๑) ผู้ที่ปฏิบัติงานคนเดียว คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(๒) กิจการที่ควบคุมฝ่ายต่าง ๆ ตาม (๑) ผ่านการเป็นเจ้าของ การจัดการ หรือวิธีการ
รูปแบบอื่น
(๓) กิ จ การที่ ถู ก ควบคุ ม โดยฝ่ า ยต่ า ง ๆ ตาม (๑) ผ่ า นการเป็ น เจ้ า ของ การจั ด การ
หรือวิธีการรูปแบบอื่น
ข
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เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๑ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“ผู้มีหน้าที่กากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือองค์กร หรือกลุ่มองค์กร
ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อ
(ก) การกากับดูแลทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกิจการ
(ข) ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบของกิจการ
(ค) การกากับดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน
ผู้มีหน้าที่กากับดูแล อาจรวมถึงบุคคลในระดับบริหาร ตัวอย่างเช่น สมาชิกระดับบริหาร
ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการภาคเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าของกิจการที่เป็นผู้จัดการ
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ภายใต้ข้อบังคับของวรรคหนึ่ง หากมีกฎหมายใด ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามส่วนใด
ส่วนหนึ่งของข้อบังคับนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังต้องปฏิบัติตามข้ออื่น ๆ ของข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ ภายใต้ข้อบังคับนี้ที่กาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ
ให้หมายรวมถึงการกระทาของบุคคลอื่น ผู้ซึ่ง
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ถึงการกระทานั้น หรือ
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมให้อ้างอิงชื่อตน
ข้อ ๗ จรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี นอกจากที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ นี้
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่ อ ให้ ก ระบวนการบั ง คั บ ใช้ จ รรยาบรรณด าเนิ น ไปโดยสะดวก รวดเร็ ว และเป็ น ธรรม
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจออกข้อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับการดังกล่าว
ข้อกาหนดนั้นต้องอยู่ภายในกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาจึงใช้บังคับได้
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
เป็นผู้วินิจฉัยโดยใช้แนวทางตามคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และถือว่าคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่สุด
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสามารถจัดทาคู่มือ
ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามแนวทางหลักการพื้นฐานประมวลจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ (IESBA) เพื่อเปิดเผยได้ด้วย
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หมวด ๒
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ
ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้
(ก) ความซื่อสัตย์สุจริต
ประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมา จริงใจในความสัมพันธ์ทั้งมวล ทั้งทางวิชาชีพและทางธุรกิจ
(ข) ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ
ไม่ ยอมให้ อคติ หรื อความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื ออิ ทธิ พลอั นเกิ นควรของบุ คคลอื่ น
มาลบล้างการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ
ส าหรั บผู้ ประกอบวิ ชาชี พบั ญชี ที่ ให้ บริ การสาธารณะซึ่ งเป็ นผู้ ให้ บริ การงานให้ ความเชื่ อมั่ น
ต้องมีความเป็นอิสระจากลูกค้างานให้ความเชื่อมั่นนั้น อันประกอบด้วย ความเป็นอิสระทางด้านจิตใจ
และความเป็นอิสระในเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ
สามารถแสดงข้อสรุป และแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่า ตนได้ข้อสรุปโดยปราศจากความลาเอียง ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรืออิทธิพลอันเกินควรของบุคคลอื่น
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ ต้องคานึงถึงความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
ตามหลักการพื้นฐานนี้ด้วย
(ค) ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
รั กษาไว้ ซึ่ งความรู้ ความสามารถ และความช านาญทางวิ ชาชี พในระดั บที่ รั บรองได้ ว่ าลู กค้ า
หรือผู้ว่าจ้างได้รบั บริการทางวิชาชีพที่ถึงพร้อมด้วยวิวฒ
ั นาการล่าสุดในวิธกี าร หรือเทคนิคการปฏิบตั งิ าน
หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(ง) การรักษาความลับ
ให้ ค วามส าคั ญกั บ ความลั บของข้ อ มู ล ที่ ได้ มาจากความสั ม พั น ธ์ ท างวิ ชาชี พ และทางธุ รกิ จ
ดังนั้น จึงไม่พึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอย่างถูกต้อง
และเฉพาะเจาะจง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิทางกฎหมาย หรือสิทธิทางวิชาชีพ หรือเป็นหน้าที่
ที่ต้องเปิดเผย หรือไม่นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลที่สาม
(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และหลี ก เลี่ ย งการกระท าใด ๆ ที่ อ าจ
ทาให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
กรณี ที่ จ ะถื อ เป็ น การประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณอั น จะน ามาซึ่ ง ความเสื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์
แห่งวิชาชีพบัญชี มีดังต่อไปนี้
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับนี้ และเป็นการกระทา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
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(๒) เคยถู ก ลงโทษโดยค าสั่ ง ถึ ง ที่ สุ ด เนื่ อ งจากประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ยังประพฤติผิดซ้า หรือไม่หลาบจา หรือไม่มีความเกรงกลัว
ต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี
(๓) กระทาความผิดในการประกอบวิชาชีพบัญชีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๙
โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๔) กรณีอื่นที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นที่ใช้ผลงานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยความสุจริตและจาเป็น
รับผิด ชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล นิติบุคคล หรือสานักงานในหน่วยงานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพเอง
(ฉ) ความโปร่งใส
แสดงภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง การปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บต่ า ง ๆ
และมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนดไว้ และไม่ปกปิดข้อเท็จจริง หรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสาคัญ
ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได้
หมวด ๓
การนาหลักการพืน้ ฐานไปปฏิบัติ
ข้อ ๑๐ กรอบแนวคิด
เหตุ ก ารณ์ แวดล้ อ มต่า ง ๆ ที่ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บั ญชีป ฏิ บัติง านอยู่ อาจทาให้เ กิด อุปสรรค
ในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ข้อบังคับนี้จึงได้กาหนดกรอบแนวคิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ระบุ
ประเมิน และจัดการอุปสรรค เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน ดังนี้
(ก) ระบุอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
(ข) ประเมินนัยสาคัญของอุปสรรคที่ระบุไว้
(ค) ใช้มาตรการป้องกันที่จาเป็นเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางวิ ช าชี พ ในการน ากรอบแนวคิ ด นี้ ไ ปใช้
อันขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการ ซึ่งแยกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะและ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
เมื่ อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ร ะบุ อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การพื้ น ฐานจาก
การประเมินอุปสรรคนั้น และตัดสินใจว่าอุปสรรคนั้นไม่อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ต้องตัดสินใจว่ามีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม และสามารถนามาใช้เพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าว
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ ในการตัดสินใจผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ
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และคานึงว่าหากบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรู้และได้ใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน อาจสรุปโดยให้น้าหนัก
กั บ ข้ อ เท็จ จริงเฉพาะและเหตุการณ์ แวดล้ อมทั้ งหมดที่มี ใ ห้แก่ผู้ ประกอบวิชาชีพ บั ญชีในขณะนั้นว่า
อุปสรรคนั้นสามารถขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อนามาตรการป้องกันมาใช้ โดยการปฏิบัติ
ตามหลักการพื้นฐานไม่ถูกรอมชอม
ข้อ ๑๑ อุปสรรค
อุปสรรคอาจเกิดจากความสัมพันธ์และเหตุการณ์แวดล้อมอันหลากหลาย อุปสรรคเหล่านั้น
อาจทาให้เกิดการรอมชอม หรือเข้าใจไปได้ว่ามีการรอมชอมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติ
ตามหลักการพื้นฐาน ซึ่งทาให้เกิดอุปสรรคประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท และอุปสรรคนั้น
อาจกระทบต่อหลักการพื้นฐานได้มากกว่าหนึ่งหลักการ ดังต่อไปนี้
(ก) อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน
คื อ อุ ป สรรคที่ เ กิ ด จากผลประโยชน์ ท างการเงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
อย่างไม่เหมาะสมต่อการใช้ดุลยพินิจ หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
(ข) อุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผลงานตนเอง
คื อ อุ ป สรรคที่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ม่ ส ามารถประเมิ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมเกี่ ย วกั บ
ผลของการใช้ดุลยพินิจที่ผ่านมาของตน หรือกิจกรรมหรือการให้บริการที่ตนได้กระทา หรือโดยบุคคลอื่น
ในสานักงาน หรือองค์กรผู้ว่าจ้างเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อถือในการใช้ดุลยพินิจ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานหรือการให้บริการในปัจจุบัน
(ค) อุปสรรคที่เกิดจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน
คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ให้การสนับสนุน สถานภาพของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง
รายใดรายหนึ่ง จนไม่สามารถอยู่ในฐานะที่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความเที่ยงธรรม
(ง) อุปสรรคที่เกิดจากความคุ้นเคย
คื อ อุ ป สรรคที่ เ กิ ด จากความสั ม พั น ธ์ อั น ยาวนาน หรื อ ใกล้ ชิ ด กั บ ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ว่ า จ้ า ง
จนทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกิดความเห็นอกเห็นใจจนเกินไปในผลประโยชน์หรือง่ายต่อการยอมรับ
ในผลงานของบุคคลดังกล่าว
(จ) อุปสรรคที่เกิดจากการถูกข่มขู่
คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถูกยับยั้งจากการปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม เนื่องจาก
แรงกดดั น ซึ่ ง ไม่ ว่ า จะเกิ ด ขึ้ น จริ ง หรื อ ซึ่ ง เข้ า ใจไปได้ เ ช่ น นั้ น รวมถึ ง การใช้ ค วามพยายามที่ จ ะ
ใช้อิทธิพลอันเกินควรต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต้ อ งประเมิ น อุ ป สรรคใด ๆ ในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การพื้ น ฐาน
เมื่ อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ รู้ หรื อ มี เ หตุ ผ ลอย่ า งเพี ย งพอที่ ค าดว่ า ควรรู้ ถึ ง เหตุ ก ารณ์ แ วดล้ อ ม
หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจรอมชอมในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
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ข้อ ๑๒ การประเมินนัยสาคัญของอุปสรรค
(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ
ผู้ ประกอบวิ ชาชี พบั ญชี ที่ ให้ บริ การสาธารณะต้ องใช้ ดุ ลยพิ นิ จในการตั ดสิ นใจใช้ วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด
เพื่อจัดการกับอุปสรรคที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยใช้มาตรการป้องกันเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรค
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือยุติ หรือปฏิเสธการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้ ดุ ลยพิ นิ จดั งกล่ าว ผู้ ประกอบวิ ชาชี พบั ญชี ที่ ให้ บริ การสาธารณะต้ องพิ จารณาว่ า
บุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรู้และได้ใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน อาจสรุปโดยได้ให้น้าหนักกับข้อเท็จจริงเฉพาะ
และเหตุการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่มีให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในขณะนั้นว่า อุปสรรคดังกล่าวจะถูกขจัด
หรื อ ลดให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ห รื อ ไม่ เมื่ อ น ามาตรการป้ อ งกั น มาใช้ โดยไม่ ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ
ตามหลักการพื้นฐานถูกรอมชอม การพิจารณาเช่นนี้อาจถูกกระทบด้วยเรื่องต่าง ๆ เช่น นัยสาคัญ
ของอุปสรรค ลักษณะของงานที่ให้บริการ และโครงสร้างของสานักงาน เป็นต้น
(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
ผู้ ประกอบวิ ชาชี พบั ญ ชี ในหน่ ว ยงานธุ ร กิ จ มี ความรั บผิ ด ชอบที่ จะต้ องส่ งเสริ มเป้ า หมาย
ที่ชอบธรรมขององค์กรผู้ว่าจ้าง ซึ่งจรรยาบรรณนี้มิได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว
ให้บรรลุเป้าหมาย แต่กล่าวถึงกรณีที่การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอาจมีการรอมชอม
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นหน่ ว ยงานธุ ร กิ จ ต้ อ งประเมิ น นั ย ส าคั ญ ของอุ ป สรรคและต้ อ ง
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจจัดการอย่างดีที่สุด กับอุปสรรคที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยใช้
มาตรการป้องกันเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องลาออกจากหน่ วยงานธุรกิจ
หากได้มีการรอมชอมและได้ใช้มาตรการป้องกันอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ไม่สามารถลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
ข้อ ๑๓ ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพบว่ามีการฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องประเมินนัยสาคัญของการฝ่าฝืน และผลกระทบที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติ
ตามหลั ก การพื้ น ฐาน โดยต้ อ งกระท าการใด ๆ เท่ า ที่ จ ะท าได้ ทั น ที เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลเป็ น ที่ พ อใจ
และตัดสินใจว่าจะต้องรายงานการฝ่าฝืนนี้ไปยังผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืน
องค์กรที่เป็นสมาชิก หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีหน้าที่กากับดูแล หรือไม่
ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเผชิญเหตุการณ์แวดล้อมที่ไม่ปกติในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
อาจส่งผลให้มีผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือผลลัพธ์ที่อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีควรปรึกษากับองค์กรที่เป็นสมาชิก หรือหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๔ มาตรการป้องกัน
มาตรการป้องกัน คือ การกระทาหรือมาตรการอื่นใดที่อาจขจัดหรือลดอุปสรรคให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ได้ดังนี้
(ก) มาตรการป้องกันที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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(ข) มาตรการป้องกันที่จัดให้มีขึ้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๕ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเผชิญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในขณะที่ดาเนินกิจกรรม
ทางวิชาชีพ ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวทาให้เกิดอุปสรรคต่อหลักการพื้นฐานว่าด้วยความเที่ยงธรรมและ
หลักการพื้นฐานอื่น อุปสรรคดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อ
(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีดาเนินกิจกรรมทางวิชาชีพที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับบุคคลสองฝ่าย
หรือมากกว่า โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันในเรื่องดังกล่าว
(ข) ผลประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเรื่องใด และผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทางวิชาชีพ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีดาเนินกิจกรรมให้ในเรื่องนั้นมีความขัดแย้งกัน
ข้อ ๑๖ ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจจาเป็นต้องได้ข้อยุติ เมื่อมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
ของจรรยาบรรณ โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กาหนดทางเลือก
ปฏิบัติที่เหมาะสม และให้น้าหนักผลกระทบของทางเลือกแต่ละทาง หากข้อขัดแย้งยังไม่ได้ข้อยุติ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจต้องดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
(ก) ขอคาปรึกษาจากบุคคลอื่นที่เหมาะสมภายในสานักงาน หรือองค์กรผู้ว่าจ้าง เพื่อให้
ได้รับความช่วยเหลือในการหาข้อยุติดังกล่าว
(ข) ขอค าปรึ ก ษาจากผู้ มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลขององค์ ก ร เช่ น คณะกรรมการบริ ษั ท
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อเรื่องนั้นเป็นข้อขัดแย้งกับองค์กร หรือภายในองค์กร
(ค) หากไม่ ส ามารถได้ ข้ อ ยุ ติ เ กี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ที่ มี นั ย ส าคั ญ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
อาจพิ จ ารณาขอค าปรึ กษาทางวิ ช าชี พจากองค์ กรทางวิ ชาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อง หรื อที่ ปรึ กษากฎหมาย
โดยไม่ละเมิดหลักการพื้นฐานว่าด้วยการรักษาความลับ
หากผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญชี ได้ ด าเนิ น การทุ ก ทางที่ เป็ นไปได้ จ นหมดแล้ ว ยั ง ไม่ ได้ ข้ อยุ ติ
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ ถ้าเป็นไปได้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้น โดยต้องตัดสินใจว่าในเหตุการณ์แวดล้อมเช่นนั้น จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่
ที่จะถอนตัวจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรือจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ หรือลาออกจากงาน
ที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยสิ้นเชิง หรือลาออกจากสานักงาน หรือจากองค์กรผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๑๗ การติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่กากับดูแล
เมื่อติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่กากับดูแลตามข้อบังคับนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือสานักงาน
ต้องตัดสินใจว่าจะติดต่อสื่อสารกับผู้ใดในโครงสร้างการกากับดูแลขององค์กรจึงเหมาะสม โดยคานึงถึง
ลักษณะและความสาคัญของเหตุการณ์แวดล้อมเฉพาะของเรื่องนั้น และเรื่องที่ต้องทาการสื่อสาร
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ทำำ�ความรู้้�จัักกัับ คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณ
ระหว่่างประเทศสำำ�หรัับนัักบััญชีี
คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่่ า งประเทศสำำ � หรัั บ นัั ก บัั ญ ชีี (IESBA) เป็็ น
หน่่วยงานอิิสระที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดมาตรฐาน และพััฒนาประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบ
วิิ ช าชีีพบั ั ญ ชีี ระหว่่ างประเทศที่่� เหมาะสม (รวมถึึ งมาตรฐานระหว่่ างประเทศเรื่่ � องความ
เป็็นอิิสระ) (“ประมวลจรรยาบรรณ”)
วััตถุุประสงค์์ของ IESBA ตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ คืือเพื่่�อให้้บริิการที่่�เป็็นประโยชน์์สาธารณะโดย
การกำำ�หนดมาตรฐานทางจริิยธรรมที่่�มีีคุุณภาพสููงสำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี วััตถุุประสงค์์
ระยะยาวของ IESBA คืือการประมวลจรรยาบรรณสำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี (ซึ่่�งรวมถึึง
มาตรฐานเกี่่�ยวกัับความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี) ที่่�กำำ�หนดโดยหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลและ
หน่่วยงานกำำ�หนดมาตรฐานแห่่งชาติิ เข้้าด้้วยกััน การประมวลเป็็นมาตรฐานชุุดเดีียวจะสามารถ
ยกระดัับคุุณภาพและความสม่ำำ��เสมอของบริิการทั่่�วโลกที่่�ให้้โดยผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
และพััฒนาประสิิทธิิภาพตลาดทุุน
IESBA ประกอบด้้วยคณะกรรมการ 18 ท่่าน จากทั่่�วโลก ซึ่่ง� เป็็นผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านวิิชาชีีพไม่่เกิิน 9 ท่่าน
และ เป็็นผู้้�อยู่่�นอกวิิชาชีีพไม่่น้้อยกว่่า 3 ท่่าน (ผู้้�ซึ่่�งได้้รัับการคาดหวัังว่่าจะสะท้้อนและต้้องเห็็น
เป็็นที่่�ประจัักษ์์ว่่าสะท้้อน ผลประโยชน์์สาธารณะที่่�กว้้างขึ้้�น) คณะกรรมการได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
โดยคณะกรรมการของสหพัันธ์์นักั บััญชีีระหว่่างประเทศ (IFAC) ตามคำำ�แนะนำำ�ของคณะกรรมการ
สรรหาของ IFAC และได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลประโยชน์์สาธารณะ (Public
Interest Oversight Board - PIOB) ที่่�กำำ�กัับดููแลกิิจกรรมต่่าง ๆ ของ IESBA
กระบวนการกำำ�หนดมาตรฐานของ IESBA รวมถึึงการมีีส่่วนร่่วมของ PIOB และคณะที่่�ปรึึกษา
(Consultative Advisory Group - CAG) ของ IESBA ซึ่่�งให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประโยชน์์สาธารณะ
ในการพััฒนามาตรฐานและแนวทางปฏิิบััติิของ IESBA
ในการพััฒนามาตรฐาน IESBA ได้้รับั การกำำ�หนดให้้ดำ�ำ เนิินกิิจกรรมอย่่างโปร่่งใส และเป็็นไปตาม
กระบวนการที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ จาก PIOB การประชุุมคณะกรรมการรวมถึึงการประชุุมทางไกล
ต้้องเปิิดให้้สาธารณะรัับทราบ และวาระการประชุุมมีีให้้ในเว็็บไซต์์ของ IESBA
สามารถเข้้าไปดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้จากเว็็บไซต์์ www.ethicsboard.org
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บทบาทของสหพัันธ์์นัักบััญชีีระหว่่างประเทศ (IFAC)
สหพัันธ์์นัักบััญชีีระหว่่างประเทศ (IFAC) รัับใช้้ประโยชน์์สาธารณะ โดยเข้้าไปมีีส่่วนร่่วม
ในการพััฒนาความเข้้มแข็็งและความยั่่�งยืืนขององค์์กรต่่าง ๆ การตลาด และเศรษฐกิิจโดยรวม
IFAC สนัับสนุุนให้้มีรี ายงานทางการเงิินที่่โ� ปร่่งใส ภาระรัับผิิดชอบ และสามารถเปรีียบเทีียบกัันได้้
ซึ่่�งจะช่่วยพััฒนาวิิชาชีีพบััญชีี และสื่่�อสารความสำำ�คััญและคุุณค่่าของนัักบััญชีี ต่่อโครงสร้้างทาง
การเงิินโลก IFAC ก่่อตั้้�งในปีี 1977 ปััจจุุบัันประกอบด้้วยสมาชิิก 175 หน่่วยงาน จาก 130
ประเทศและเขตอำำ�นาจศาล เป็็นตััวแทนของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีประมาณ 3 ล้้านคน
ที่่�ปฏิิบััติิงานให้้บริิการสาธารณะ การศึึกษา หน่่วยงานรััฐ อุุตสาหกรรม และการพาณิิชย์์
ในฐานะที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการได้้รัับมอบหมายให้้ดููแลประโยชน์์สาธารณะ ในชั้้�นต้้น IFAC
ได้้ให้้การสนัับสนุุน IESBA ด้้วยการดำำ�เนิินการพััฒนา รัับมาปฏิิบััติิ และนำำ�ไปใช้้ ซึ่่�งมาตรฐาน
ทางจริิยธรรมระหว่่างประเทศที่่�มีีคุุณภาพสููงสำำ�หรัับนัักบััญชีี IFAC ให้้ความช่่วยเหลืือด้้าน
บุุคลากร เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์การทำำ�งาน การติิดต่่อสื่่�อสาร และการสนัับสนุุนทางการเงิิน
ให้้กัับ คณะกรรมการอิิสระที่่�กำำ�หนดมาตรฐานกลุ่่�มนี้้� และเอื้้�ออำำ�นวยกระบวนการเสนอชื่่�อ
และสรรหาคณะกรรมการ
IESBA กำำ�หนดวาระการประชุุมของตนเอง และอนุุมััติิสิ่่�งที่่�ต้้องการเผยแพร่่ตามกระบวนการ
ของ IESBA โดย IFAC ไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� IFAC ไม่่สามารถมีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดวาระ
การประชุุม หรืือสิ่่�งที่่�ต้อ้ งการเผยแพร่่ IFAC เป็็นเพีียงผู้้�จัดั พิิมพ์์คู่่�มืือ มาตรฐาน และสิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งการ
เผยแพร่่อื่่�น และเป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�
ความเป็็นอิิสระของ IESBA มีีมาตรการป้้องกัันหลายวิิธีี
การกำำ�กัับดููแลประโยชน์์สาธารณะอย่่างเป็็นอิิสระและเป็็นทางการ โดยคณะกรรมการ
	กำำ�กัับดููแลความเป็็นอิิสระ (PIOB) (ศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้จาก www.ipiob.org) ซึ่่�งรวมถึึง
กระบวนการที่่�เข้้มงวดเกี่่�ยวกัับการทำำ�ประชาพิิจารณ์์
●
PIOB กำำ�กัับดููแลอย่่างเป็็นอิิสระและเป็็นทางการเกี่่�ยวกัับกระบวนการเสนอชื่่�อและ
	คััดเลืือกโดยประกาศให้้สาธารณะได้้รัับทราบ
●	มีี ค วามโปร่่ ง ใสอย่่ า งครบถ้้ ว น ทั้้� ง ในกระบวนการกำำ � หนดมาตรฐาน และในการให้้
	สาธารณะเข้้าถึึงเอกสารวาระการประชุุม การประชุุม และการจััดพิิมพ์์เกณฑ์์การสรุุป
ของมาตรฐานแต่่ละฉบัับ
●
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การมีีส่่วนร่่วมของคณะที่่�ปรึึกษา (CAG) และผู้้�สัังเกตการณ์์ในกระบวนการกำำ�หนด
มาตรฐาน และ
●	ข้้อกำำ�หนดว่่ากรรมการ IESBA และผู้้�ที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อและองค์์กรที่่�เป็็นผู้้�ว่่าจ้้าง
ของผู้้�ที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อต้้องยืืนยัันการปฏิิบััติิตามพัันธกิิจของคณะกรรมการในเรื่่�อง
ความเป็็นอิิสระ ความซื่่อสั
� ัตย์์ และประโยชน์์สาธารณะ
●

สามารถเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์ www.ifac.org สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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ขอบเขตของคู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณ 2020 Edition
คู่่�มืือนี้้�นำำ�มารวมกัันเพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลอ้้างอิิงต่่อเนื่่�องเกี่่�ยวกัับบทบาทของสหพัันธ์์นัักบััญชีี
ระหว่่างประเทศ (IFAC) และเอกสารอ้้างอิิงอย่่างเป็็นทางการของประมวลจรรยาบรรณของ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี (รวมถึึงมาตรฐานระหว่่างประเทศเรื่่�องความเป็็นอิิสระ) (“ประมวล
จรรยาบรรณ”) ที่่�กำำ�หนดโดย IESBA
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

คำำ�แนะนำำ�การใช้้ประมวลจรรยาบรรณ
วััตถุุประสงค์์ของประมวลจรรยาบรรณ
1.

ประมวลจรรยาบรรณระหว่่างประเทศของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี (รวมถึึงมาตรฐาน
ระหว่่างประเทศเรื่่�องความเป็็นอิิสระ) (“ประมวลจรรยาบรรณ”) กำำ�หนดหลัักการ
	พื้้�นฐานของจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการรัับรู้้�
ซึ่่�งความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�มีีต่่อส่่วนได้้เสีียสาธารณะ หลัักการ
เหล่่านี้้�กำำ�หนดมาตรฐานของพฤติิกรรมที่่�คาดหวัังจากผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี หลัักการ
	พื้้�นฐานดัังกล่่าว คืือ ความซื่่�อสััตย์์ ความเที่่�ยงธรรม ความรู้้�ความสามารถทางวิิชาชีีพ
และความเอาใจใส่่ การรัักษาความลัับ และพฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ
2.
ประมวลจรรยาบรรณให้้กรอบแนวคิิด เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีนำำ�ไปปรัับใช้้
เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคในการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ประมวล
จรรยาบรรณกำำ�หนด ข้้อกำำ�หนด และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในหลายหััวข้้อ
เพื่่�อช่่วยให้้ผู้�ป้ ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีนำำ�กรอบแนวคิิดไปปรัับใช้้กัับหััวข้้อเหล่่านั้้�น
3.
ในกรณีีของงานสอบบััญชีี งานสอบทาน หรืืองานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นอื่่�น ๆ ประมวล
จรรยาบรรณกำำ�หนดมาตรฐานระหว่่างประเทศเรื่่�องความเป็็นอิิสระ ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นโดย
การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้กัับอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานเหล่่านี้้�

การจััดโครงสร้้างประมวลจรรยาบรรณ
4.

ประมวลจรรยาบรรณประกอบด้้วยคำำ�อธิิบายต่่อไปนี้้�
●			 ส่่วนที่่� 1 - การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ หลัักการพื้้�นฐาน และกรอบ
				 แนวคิิด ซึ่่�งรวมถึึง หลัักการพื้้�นฐาน และกรอบแนวคิิด และที่่�สามารถนำำ�ไป
				 ปรัับใช้้กัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีทุุกคน
●			 ส่่ ว นที่่� 2 - ผู้้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี ใ นหน่่ ว ยงานธุุ ร กิิ จ (Professional
				 Accountants in Business–PAIB)
				 ซึ่่�งกำำ�หนดคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิม ที่่�นำำ�ไปปฏิิบััติิกัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 ในหน่่วยงานธุุรกิิจเมื่่�อปฏิิบััติิกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 ในหน่่ ว ยงานธุุ ร กิิ จ รวมถึึ ง ผู้้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี ที่่ � ไ ด้้ รั ั บ การว่่ า จ้้ า ง
				 เป็็นพนัักงาน การจ้้างงานหรืือการทำำ�สััญญาในฐานะผู้้�บริิหารหรืือผู้้�บริิหาร
				ที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร ในองค์์กรเหล่่านี้้� ตััวอย่่าง เช่่น
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				 o		พาณิิชยกรรม อุุตสาหกรรม หรืือบริิการ
				 o		 ภาครััฐ
				 o		 ภาคการศึึกษา
				 o		 หน่่วยงานที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร
				 o		องค์์กรกำำ�กัับดููแลหรืือองค์์กรทางวิิชาชีีพ
				ส่่วนที่่� 2 ยัังนำำ�ไปปรัับใช้้กัับบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการ
				สาธารณะ เมื่่�อปฏิิบััติิกิิจกรรมทางวิิชาชีีพตามความสััมพัันธ์์ของผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีี กัับสำำ�นัักงานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ไม่่ว่่าจะเป็็นในฐานะ
				คู่่�สััญญา ลููกจ้้าง หรืือเจ้้าของ
●
ส่่วนที่่� 3 - ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ (Professional
				 Accountants in Public Practice--PAPP) ได้้กำำ�หนดคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิม
				ที่่�นำำ�ไปปฏิิบััติิกัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ เมื่่�อให้้บริิการ
				 ทางวิิชาชีีพ
●			 มาตรฐานระหว่่างประเทศเรื่่�องความเป็็นอิิสระ ได้้กำำ�หนดคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิม
				ที่่�นำ�ำ ไปปฏิิบัติั กัิ บั ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีที่่ใ� ห้้บริิการสาธารณะ เมื่่อ� ให้้บริิการให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น ดัังต่่อไปนี้้�
				 o		 ส่่วนที่่� 4 ก - ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
						ที่่�นำำ�ไปใช้้เมื่่�อปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีหรืืองานสอบทาน
				 o		 ส่่วนที่่� 4 ข - ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� นอกเหนืือจาก
						 งานสอบบััญชีีและงานสอบทาน ซึ่่ �งนำำ�ไปใช้้เมื่่�อปฏิิบััติิงานที่่�ให้้
						 ความเชื่่�อมั่่�น ที่่�ไม่่ใช่่งานสอบบััญชีีหรืืองานสอบทาน
●			อภิิธานศััพท์์ ซึ่่�งบรรจุุ คำำ�ศััพท์์ ที่่�ระบุุความหมายไว้้แล้้ว (พร้้อมกัับคำำ�อธิิบาย
				 เพิ่่�มเติิมตามความเหมาะสม) และคำำ�ศััพท์์เชิิงอธิิบายที่่�มีีความหมายเฉพาะ
				 ในส่่วนนั้้�น ๆ ของประมวลจรรยาบรรณ ตััวอย่่างเช่่น ตามที่่�หมายเหตุุไว้้
				 ในอภิิธานศััพท์์ในส่่วนที่่� 4ก คำำ�ว่่า “งานสอบบััญชีี” ใช้้กัับงานสอบบััญชีีและ
				 งานสอบทานอย่่างเท่่าเทีียมกััน อภิิธานศััพท์์ยัังรวมถึึง ประมวลอัักษรย่่อที่่�ใช้้
				 ในประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานฉบัับอื่่�นซึ่่�งประมวลจรรยาบรรณ
				อ้้างอิิงถึึง
5.
ประมวลจรรยาบรรณประกอบด้้วยหมวดต่่าง ๆ ที่่�กล่่าวถึึงหััวข้้อเฉพาะ บางหมวด
ประกอบด้้วยหมวดย่่อยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมุุมมองเฉพาะของหััวข้้อเหล่่านั้้�น แต่่ละหมวด
ของประมวลจรรยาบรรณได้้รัับการจััดโครงสร้้าง ตามความเหมาะสม ดัังต่่อไปนี้้�
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			คำำ�นำำ� – กำำ�หนดเนื้้�อเรื่่�องที่่�กล่่าวถึึงในหมวดนั้้�น และแนะนำำ�ข้้อกำำ�หนดและ
				คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ ในบริิบทของกรอบแนวคิิด คำำ�อธิิบายคำำ�นำำ�
				 ประกอบด้้วยข้้อมููล รวมถึึงคำำ�อธิิบายคำำ�ศััพท์์ที่่�ใช้้ ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญต่่อความ
				 เข้้าใจและการนำำ�ไปปฏิิบััติิของแต่่ละส่่วนของหมวดนั้้�น
●			ข้้อกำ�
ำ หนด (Requirements) – กำำ�หนดภาระผููกพัันทั่่ว� ไปและภาระผููกพัันเฉพาะ
				ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อเรื่่�องที่่�กล่่าวถึึง
●			คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ (Application Material) – ให้้บริิบท คำำ�อธิิบาย
				คำำ�แนะนำำ� สำำ�หรัับการปฏิิบััติิหรืือเรื่่อ� งที่่�ต้้องพิิจารณา ตััวอย่่าง และคำำ�แนะนำำ�
				อื่่�น ๆ เพื่่�อช่่วยในการปฏิิบััติิตามข้้อกำ�ำ หนด
●

การนำำ�ประมวลจรรยาบรรณไปใช้้
หลัักการพื้้�นฐาน ความเป็็นอิิสระ และกรอบแนวคิิด
6.

ประมวลจรรยาบรรณ กำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
ทางจรรยาบรรณ ประมวลจรรยาบรรณ ยัังกำำ�หนดให้้ผู้�ป้ ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีนำำ�กรอบ
แนวคิิด ไปใช้้เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้นั้้�นต้้องใช้้ ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ การรัักษาไว้้ซึ่่�งความตื่่�นตััว
	ต่่อข้้อมููลข่่าวสารใหม่่ และการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อม
(Circumstances) และการทดสอบประหนึ่่�งบุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้
	วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน (RITP test ดููอภิิธานศััพท์์ หน้้า 259)
7.
กรอบแนวคิิดรัับรู้้�ว่่าความมีีอยู่่�ของเงื่อ่� นไข นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดโดยวิิชาชีีพ
กฎหมาย ข้้อบังั คัับ สำำ�นักั งาน หรืือองค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้าง อาจส่่งผลกระทบต่่อการระบุุอุปุ สรรค
	ต่่าง ๆ เงื่อ�่ นไข นโยบายและวิิธีปี ฏิิบัติั เิ หล่่านั้้น� ยัังอาจเป็็นปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องต่่อการประเมิิน
ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ว่่าอุุปสรรคเหล่่านั้้�นอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้หรืือไม่่
เมื่่�ออุุปสรรคเหล่่านั้้�นไม่่อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ กรอบแนวคิิดกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบ
	วิิชาชีีพบััญชีีจััดการอุุปสรรคเหล่่านั้้�น การใช้้มาตรการป้้องกัันเป็็นวิิธีีหนึ่่�งที่่�อาจจััดการ
	อุุปสรรค มาตรการป้้องกัันคืือการกระทำำ�อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งหรืือหลายอย่่างร่่วมกััน
	ที่่�ผู้ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีใช้้ เพื่่อ� ลดอุุปสรรคให้้อยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิิผล
8.
นอกจากนี้้� ประมวลจรรยาบรรณยัั ง กำำ � หนดให้้ ผู้ ้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี ต้้ อ งมีี
ความเป็็นอิิสระ เมื่่�อปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี งานสอบทาน หรืืองานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นอื่่�น
กรอบแนวคิิดนำำ�ไปใช้้ในลัักษณะเดีียวกัันในการระบุุ การประเมิิน และการจััดการอุุปสรรค
	ต่่อความเป็็นอิิสระ ซึ่่�งเป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
7
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9.

การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณต้้องมีีความรู้้� มีีความเข้้าใจและมีีการนำำ�ไปใช้้
ในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
●		ข้้ อกำ ำ � หนดที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เฉพาะหมวดทั้้� ง หมดในบริิ บ ทของส่่ ว นที่่� 1 และ
			ข้้อกำำ�หนดเพิ่่�มเติิมที่่�กำำ�หนดไว้้ ในหมวดที่่� 200, 300, 400 และ 900 เท่่าที่่�
			สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้
●		ข้้ อกำ ำ � หนดที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเฉพาะหมวดทั้้� ง หมด ตัั วอย่ ่ า งเช่่ น การใช้้ ข้ ้ อกำ ำ � หนด
			ที่่�กำำ�หนดไว้้ภายใต้้หััวข้้อย่่อย “ทั่่�วไป” และ “ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย”
			 ซึ่่�งประกอบด้้วยข้้อกำ�ำ หนดเฉพาะ รวมถึึงที่่�กำำ�หนดไว้้ภายใต้้หััวข้้อย่่อย “ลููกค้้า
			 งานสอบบััญชีีที่่ไ� ม่่ใช่่กิจิ การที่่�มีส่ี ว่ นได้้เสีียสาธารณะ” หรืือ “ลููกค้้างานสอบบััญชีี
			ที่่�เป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ”
●		ข้้อกำ�
ำ หนดที่่�เกี่่ย� วข้้องทั้้�งหมด ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ เฉพาะหมวด รวมถึึงข้้อกำ�ำ หนดเพิ่่�มเติิม
			ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวดย่่อยที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ

10.	ข้้ อกำ ำ � หนดและคำำ �อธิ ิ บ ายการนำำ � ไปปฏิิ บั ั ติ ิ ต้้ อ งได้้ รั ั บ การอ่่ า นและนำำ � ไปใช้้ ด้ ้ ว ย
	วััตถุุประสงค์์ของ (ก) การปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐาน (ข) การนำำ�กรอบแนวคิิดไปปฏิิบัติั ิ
และ (ค) เมื่่�อปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี งานสอบทาน และงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นอื่่�น ต้้องมีี
ความเป็็นอิิสระ

ข้้อกำำ�หนด

11.	ข้้อกำ�ำ หนด ได้้รับั การกำำ�หนดไว้้ด้ว้ ยอัักษร “R” และ ในกรณีีส่ว่ นใหญ่่รวมถึึงคำำ�ว่่า “ต้้อง”
(“shall.”) คำำ�ว่่า “ต้้อง” ในประมวลจรรยาบรรณนั้้�นกำำ�หนดให้้เป็็นภาระหน้้าที่่� ของ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีหรืือสำำ�นัักงาน ในการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเฉพาะเมื่่อมี
� ีการใช้้
	คำำ�ว่่า “ต้้อง”
12. ในบางสถานการณ์์ ประมวลจรรยาบรรณให้้ ข้ ้ อ ยกเว้้ น เฉพาะในข้้ อกำ ำ � หนดนั้้� น
ในสถานการณ์์ดัังกล่่าว ข้้อกำำ�หนด ได้้รัับการกำำ�หนดไว้้ด้้วยอัักษร “R” แต่่ใช้้คำำ�ว่่า
“อาจต้้อง” (“may”) หรืือ ใช้้ถ้้อยคำำ�ที่่�เป็็นเงื่อ่� นไข
13. เมื่่อ� ใช้้คำ�ำ ว่่า “อาจต้้อง” (“may”) ในประมวลจรรยาบรรณ เป็็นการแสดงความหมายว่่า
	อนุุ ญาตให้้ กระทำำ �การเฉพาะอย่่ างในบางเหตุุ การณ์์ แวดล้้ อม รวมถึึ งการยกเว้้ น
ในข้้อกำำ�หนด คำำ�ว่่า “อาจต้้อง” ไม่่ได้้แสดงถึึงเรื่่�องความเป็็นไปได้้
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14.

เมื่่�อใช้้คำำ�ว่่า “อาจ” (“might”) ในประมวลจรรยาบรรณ เป็็นการแสดงความหมายถึึง
ความเป็็นไปได้้ของ (ก) เรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�น (ข) เหตุุการณ์์ที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�น หรืือ (ค) แนวทาง
การกระทำำ�ต่า่ ง ๆ ที่่กำ� �ลั
ำ งั ดำำ�เนิินการ คำำ�ว่่า “อาจ” ไม่่ได้้แสดงถึึง ระดัับของความเป็็นไปได้้
หรืือ ความน่่าจะเป็็น ว่่าอยู่่�ระดัับใด เมื่่อ� ใช้้ร่่วมกัับ อุุปสรรค เมื่่อ� การประเมิินระดัับของ
	อุุปสรรคขึ้้�นอยู่่�กัับข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อมของเรื่่�องเฉพาะ เหตุุการณ์์
หรืือแนวทางการกระทำำ�ใด ๆ

คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ

15. นอกจากข้้อกำำ�หนด ประมวลจรรยาบรรณประกอบด้้วย คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
	ที่่�ให้้บริิบทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�ความเข้้าใจประมวลจรรยาบรรณอย่่างเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติินั้้�น มีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�ประกอบ
	วิิชาชีีพบััญชีี เข้้าใจวิิธีีการนำำ�กรอบแนวคิิด ไปใช้้กัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมเฉพาะ และ
เพื่่�อให้้เข้้าใจและปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเฉพาะ แม้้ว่่าคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติินั้้�น
ไม่่ได้้บัังคัับเรื่่�องข้้อกำำ�หนด การพิิจารณาคำำ�อธิิบายเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
	อย่่างเหมาะสมของข้้อกำำ�หนดในประมวลจรรยาบรรณ รวมถึึง การนำำ�กรอบแนวคิิด
ไปใช้้ คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ ถููกกำำ�หนดไว้้ ด้้วยตััวอัักษร “A”
16. เมื่่�อคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ รวมรายการของตััวอย่่างต่่าง ๆ รายการเหล่่านี้้�ไม่่มีี
เจตนาที่่�จะให้้รายละเอีียดครบถ้้วน

ภาคผนวกของคำำ�แนะนำำ�การใช้้ประมวลจรรยาบรรณ
17.

ภาคผนวกของคำำ�แนะนำำ�นี้้� ให้้ภาพรวมของประมวลจรรยาบรรณ
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ส่่วนที่่� 3
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
(หมวด 300 ถึึง 399)
มาตรฐานระหว่่างประเทศเรื่่�องความเป็็นอิิสระ
(ส่่วนที่่� 4ก และ 4ข)
ส่่วนที่่� 4ก ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับ
งานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
(หมวด 400 ถึึง 899)
ส่่วนที่่� 4ข ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
(หมวด 900 ถึึง 999)

อภิิธานศััพท์์
(ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีทั้้�งหมด)

ส่่วนที่่� 2
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ
(หมวด 200 ถึึง 299)
(ส่่วนที่่� 2 ยัังนำำ�ไปปรัับใช้้กัับบุุคคลที่่�เป็็น
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
เมื่่�อปฏิิบััติิกิจิ กรรมทางวิิชาชีีพตามความสััมพัันธ์์
ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี กัับสำำ�นัักงาน
ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี)

ส่่วนที่่� 1
การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ หลัักการพื้้�นฐานและกรอบแนวคิิด
(ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีทั้้�งหมด หมวด 100 ถึึง 199)

ภาพรวมของประมวล

ภาคผนวกของค�ำแนะน�ำการใช้ประมวลจรรยาบรรณ
คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564
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ภาพรวมคู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณ – ส่่วน และ หมวด
ส่่วนที่่� 1 |
		
		
		
		
		

การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ หลัักการพื้้�นฐาน และกรอบแนวคิิด
(Complying with the Code, Fundamental Principles and Conceptual Framework)
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีทั้้�งหมด
หมวด 100 การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ (Complying with the Code)
หมวด 110 หลัักการพื้้�นฐาน (The Fundamental Principles)
หมวด 120 กรอบแนวคิิด (The Conceptual Framework)
ส่่วนที่่� 3 | ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
		 (Professional Accountants in
		 Public Practice)
		 หมวด 300 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ – 		
						 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
						ที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
						 (Applying the Conceptual
						 Framework – Professional
						 Accountants in Public
						 Practice)
		 หมวด 310 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
						 (Conflicts of Interest)
		 หมวด 320 การแต่่งตั้้�งผู้้�ให้้บริิการวิิชาชีีพ
						 (Professional Appointments)
		 หมวด 321 การให้้ความเห็็นที่่สอ
� งในทางวิิชาชีีพ
						 (Second Opinions)
		 หมวด 330	ค่่าธรรมเนีียมและค่่าตอบแทนอื่่น�
						 (Fees and Other Types of 		
						 Renumeration)
		 หมวด 340	สิ่่�งจููงใจ รวมถึึงของขวััญและ
						 การต้้อนรัับ
						 (Inducements, Including Gifts
						 and Hospitality)
		 หมวด 350 การดููแลรัักษาทรััพย์สิ์ นิ ของลููกค้้า
						 (Custody of Client Assets)
		 หมวด 360 การตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิ
						 ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
						 (Responding to
						 Non-compliance with Laws
						 and Regulations)

ส่่วนที่่� 2 | ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ
		 (Professional Accountants in Business)
		 หมวด 200 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ –
						 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
						 ในหน่่วยงานธุุรกิิจ
						 (Applying the Conceptual
						 Framework – Professional
						 Accountants In Business)
		 หมวด 210 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ 		
						 (Conflicts of Interest)
		 หมวด 220 การจััดทำำ� และการนำำ�เสนอข้้อมููล
						 (Preparation and Presentation
						 of Information)
		 หมวด 230 การปฏิิบััติิงานด้้วยความชำำ�นาญ
						ที่่�เพีียงพอ
						 (Acting with Sufficient
						 Expertise)
		 หมวด 240	ส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน ค่่าตอบแทน
						 และสิ่่�งจููงใจ ที่่�เชื่่อ� มโยงกัับ
						 การรายงานทางการเงิินและ
						 การตััดสิินใจ
						 (Financial Interests,
						 Compensation and Incentives
						 Linked to Financial Reporting
						 and Decision Making)
		 หมวด 250 	สิ่่�งจููงใจ รวมถึึงของขวััญและ
						 การต้้อนรัับ
						 (Inducements, including Gifts
						 and Hospitality)
		 หมวด 260 การตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบัติั ิ
						 ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
						 (Responding to
						 Non-compliance with Laws
						 and Regulations)			
		 หมวด 270 ความกดดัันต่่อการฝ่่าฝืืนหลัักการ
						พื้้�นฐาน
						 (Pressure to Breach the 		
						 Fundamental Principles)
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ภาพรวมคู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณ – ส่่วน และ หมวด
มาตรฐานระหว่่างประเทศเรื่่�องความเป็็นอิิสระ (ส่่วนที่่� 4ก และ 4ข)
International Independence Standards (Parts 4A and 4B)
ส่่วนที่่� 4ก | ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
		 (Independence For Audit and Review
		 Engagements)

ส่่วนที่่� 4ข |
		
		
		

หมวด 400		 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ในเรื่่�องความเป็็นอิิสระ		
		 สำำ�หรัับงานสอบบััญชีี และงานสอบทาน
		 (Applying the Conceptual Framework to
		 Independence for Audit and Review Engagements)
หมวด 410		ค่่าธรรมเนีียม
		 (Fees)
หมวด 411		 นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนและนโยบาย
		 การประเมิินผลงาน
		 (Compensation and Evaluation Policies)
หมวด 420		 ของขวััญและการต้้อนรัับ
		 (Gifts and Hospitality)
หมวด 430		 คดีีความที่่�ศาลรัับฟ้้องแล้้วหรืือที่่�ถููกข่่มขู่่�ว่่าจะฟ้้อง
		 (Actual or Threatened Litigation)
หมวด 510		ผลประโยชน์์ทางการเงิิน
		 (Financial Interests)
หมวด 511		 การกู้้�ยืืมและการค้ำำ�� ประกััน
		 (Loans and Guarantees)
หมวด 520		 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
		 (Business Relationships)
หมวด 521		 ความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััวและความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว
		 (Family and Personal Relationships)
หมวด 522		 การให้้บริิการเมื่่�อไม่่นานมานี้้�กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
		 (Recent Service with an Audit Client)
หมวด 523		 การเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้า
		 งานสอบบััญชีี
		 (Serving as a Director or Officer of an Audit Client)
หมวด 524		 การจ้้างงานโดยลููกค้้างานสอบบััญชีี
		 (Employment with an Audit Client)
หมวด 525		 การมอบหมายให้้เป็็นพนัักงานชั่่�วคราว
		 (Temporary Personnel Assignments)
หมวด 540		 ความสััมพัันธ์์อัันยาวนานของบุุคลากร 				
		 (รวมถึึงการหมุุนเวีียนหุ้้�นส่่วน) กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
		 (Long Association of Personnel (Including Partner
		 Rotation) with an Audit Client)
หมวด 600		 การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� �นกัับลููกค้้า
		 งานสอบบััญชีี
		 (Provision of Non-Assurance Services to
		 an Audit Client)
หมวด 800		 รายงานต่่องบการเงิินที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เฉพาะ ซึ่่�งรวมถึึง
		ข้้อจำ�กั
ำ ัด การใช้้ และการเผยแพร่่ (งานสอบบััญชีีและ
		 งานสอบทาน)
		 (Reports on Special Purpose Financial Statements
		 that Include a Restriction on Use and Distribution
		 (Audit and Review Engagements)

ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� นอกเหนืือจาก
งานสอบบััญชีี และงานสอบทาน
(Independence For Assurance Engagements 		
Other Than Audit and Review Engagements)

หมวด 900		 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ในเรื่่�องความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับ
		 งานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีี		
		 และงานสอบทาน
		 (Applying the Conceptual Framework to
		 Independence for Audit and Review Engagements)
หมวด 905		ค่่าธรรมเนีียม
		 (Fees)
หมวด 906		 ของขวััญและการต้้อนรัับ
		 (Gifts and Hospitality)
หมวด 907		 คดีีความที่่�ศาลรัับฟ้้องแล้้วหรืือที่่�ถููกข่่มขู่่�ว่่าจะฟ้้อง
		 (Actual or Threatened Litigation)
หมวด 910		ผลประโยชน์์ทางการเงิิน
		 (Financial Interests)
หมวด 911		 การกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกััน
		 (Loans and Guarantees)
หมวด 920		 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
		 (Business Relationships)
หมวด 921		 ความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััวและความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว
		 (Family and Personal Relationships)
หมวด 922		 การให้้บริิการเมื่่�อไม่่นานมานี้้� กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
		 (Recent Service with an Assurance Client)
หมวด 923		 การเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารของลููกค้้างานที่่ใ� ห้้
		 ความเชื่่�อมั่่�น
		 (Serving as a Director or Officer of an Assurance
		 Client)
หมวด 924		 การจ้้างงานโดยลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
		 (Employment with an Assurance Client)
หมวด 940		 ความสััมพัันธ์์อัันยาวนานของบุุคลากรกัับลููกค้้างานที่่�ให้้
		 ความเชื่่�อมั่่�น
		 (Long Association of Personnel with an Assurance
		 Client)
หมวด 950		 การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นกัับลููกค้้างานที่่�ให้้
		 ความเชื่่�อมั่่�น
		 (Provision of Non-Assurance Services to Assurance
		 Clients Other than Audit and Review Engagement
		 Clients)
หมวด 990		 รายงานซึ่�ง่ รวมถึึงข้้อจำ�กั
ำ ัดการใช้้และการเผยแพร่่
		 (งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีและ
		 งานสอบทาน)
		 (Reports that Include a Restriction on Use and
		 Distribution (Assurance Engagements Other than
		 Audit and Review Engagements))

12
-22-0106(001)P7-ebook.indd 12

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
รวมถึึงมาตรฐานระหว่่างประเทศ เรื่่�องความเป็็นอิิสระ
สารบััญคู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณ
																
หน้้า
คำำ�นำำ�																
19
ส่่วนที่่� 1			 การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ หลัักการพื้้�นฐาน
20
				 และกรอบแนวคิิด
หมวด 100 			 การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ			
21
				 (Complying with the Code)
หมวด 110 			 หลัักการพื้้�นฐาน									
				 (The Fundamental Principles)			
24
				 หมวดย่่อย 111 ความซื่่อสั
� ัตย์์สุุจริิต			
26
				 หมวดย่่อย 112 ความเที่่�ยงธรรม				
27
				 หมวดย่่อย 113 ความรู้้� ความสามารถ และความเอาใจใส่่
28
									 ทางวิิชาชีีพ (การรัักษามาตรฐานในการปฏิิบััติิงาน)
				 หมวดย่่อย 114 การรัักษาความลัับ			
29
				 หมวดย่่อย 115	พฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ			
31
หมวด 120 			 กรอบแนวคิิด									
33
				 (The conceptual framework)
ส่่วนที่่� 2			ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ		
47
หมวด 200 			 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ – ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
48
				 ในหน่่วยงานธุุรกิิจ
				 (Applying the Conceptual Framework – Professional 		
				 Accountants In Business)
หมวด 210			 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์					
54
				 (Conflicts of Interest)
หมวด 220 			 การจััดทำำ� และการนำำ�เสนอข้้อมููล				
58
				 (Preparation and Presentation of Information)
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หน้้า
หมวด 230 			 การปฏิิบััติิงานด้้วยความชำำ�นาญที่่�เพีียงพอ			
64
				 (Acting with Sufficient Expertise)
หมวด 240			ส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน ค่่าตอบแทน และสิ่่�งจููงใจที่่�เชื่่�อมโยงกัับ
66
				 การรายงานทางการเงิินและการตััดสิินใจ
				 (Financial Interests, Compensation and Incentives Linked
				 to Financial Reporting and Decision Making)
หมวด 250 			สิ่่�งจููงใจ รวมถึึงของขวััญและการต้้อนรัับ			
68
				 (Inducements, including Gifts and Hospitality)
หมวด 260 			 การตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
75
				 (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations)
หมวด 270 			 ความกดดัันต่่อการฝ่่าฝืืนหลัักการพื้้�นฐาน			
87
				 (Pressure to Breach the Fundamental Principles)
ส่่วนที่่� 3			ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ		
92
หมวด 300 			 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ – ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
93
				ที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
				 (Applying the Conceptual Framework – Professional
				 Accountants in Public Practice)
หมวด 310 			 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์					
101
				 (Conflicts of Interest)
หมวด 320 		 การแต่่งตั้้�งผู้้�ให้้บริิการวิิชาชีีพ					
109
				 (Professional Appointments)
หมวด 321 			 การให้้ความเห็็นที่่�สองในทางวิิชาชีีพ			
114
				 (Second Opinions)
หมวด 330 			ค่่าธรรมเนีียมและค่่าตอบแทนอื่่�น				
116
				 (Fees and Other Types of Renumeration)
หมวด 340 			สิ่่�งจููงใจ รวมถึึงของขวััญและการต้้อนรัับ			
119
				 (Inducements, Including Gifts and Hospitality)
หมวด 350 			 การดููแลรัักษาทรััพย์์สิินของลููกค้้า				
126
				 (Custody of Client Assets)
หมวด 360 			 การตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
127
				 (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations)
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มาตรฐานระหว่่างประเทศเรื่่�องความเป็็นอิิสระ (ส่่วนที่่� 4ก และ 4ข)
ส่่วนที่่� 4ก 			 ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
หมวด 400 			 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ในเรื่่�องความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับ
				 งานสอบบััญชีี และงานสอบทาน
				 (Applying the Conceptual Framework to Independence
				 for Audit and Review Engagements)
หมวด 410 			ค่่าธรรมเนีียม									
				 (Fees)
หมวด 411 			 นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนและนโยบายการประเมิินผลงาน
				 (Compensation and Evaluation Policies)
หมวด 420 			 ของขวััญและการต้้อนรัับ						
				 (Gifts and Hospitality)
หมวด 430 			 คดีีความที่่�ศาลรัับฟ้้องแล้้วหรืือที่่�ถููกข่่มขู่่�ว่่าจะฟ้้อง		
				 (Actual or Threatened Litigation)
หมวด 510 			ผลประโยชน์์ทางการเงิิน						
				 (Financial Interests)
หมวด 511 			 การกู้้�ยืืมและการค้ำำ�� ประกััน					
				 (Loans and Guarantees)
หมวด 520 			 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ						
				 (Business Relationships)
หมวด 521 			 ความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััวและความสััมพัันธ์์ส่ว่ นตััว	
				 (Family and Personal Relationships)
หมวด 522 			 การให้้บริิการเมื่่�อไม่่นานมานี้้� กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 (Recent Service with an Audit Client)
หมวด 523 			 การเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 (Serving as a Director or Officer of an Audit Client)
หมวด 524 			 การจ้้างงานโดยลููกค้้างานสอบบััญชีี			
				 (Employment with an Audit Client)

หน้้า
147
149

166
171
173
174
175
182
185
188
192
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หมวด 525 		 การมอบหมายให้้เป็็นพนัักงานชั่่�วคราว			
			 (Temporary Personnel Assignments)
หมวด 540 		 ความสััมพัันธ์์อัันยาวนานของบุุคลากร (รวมถึึงการหมุุนเวีียนหุ้้�นส่่วน)
			กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
			 (Long Association of Personnel (Including Partner Rotation)
			 with an Audit Client)
หมวด 600 		 การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นกัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
			 (Provision of Non-Assurance Services to an Audit Client)
			 หมวดย่่อย 601 - บริิการด้้านการบััญชีีและการจััดทำำ�บััญชีี
			 หมวดย่่อย 602 - บริิการด้้านการบริิหาร			
			 หมวดย่่อย 603 - บริิการด้้านการประเมิินมููลค่่า		
			 หมวดย่่อย 604 - บริิการด้้านภาษีีอากร			
			 หมวดย่่อย 605 - บริิการด้้านตรวจสอบภายใน		
			 หมวดย่่อย 606 - บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
			 หมวดย่่อย 607 - บริิการสนัับสนุุนด้้านคดีีความ		
			 หมวดย่่อย 608 - บริิการด้้านกฎหมาย			
			 หมวดย่่อย 609 - บริิการด้้านการสรรหาบุุคลากร		
			 หมวดย่่อย 610 - บริิการด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิิจ
หมวด 800		 รายงานต่่องบการเงิินที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เฉพาะ ซึ่่�งรวมถึึง
			ข้้อจำ�กั
ำ ัดการใช้้ และการเผยแพร่่ (งานสอบบััญชีีและงานสอบทาน)
			 (Reports on Special Purpose Financial Statements that
			 Include a Restriction on Use and Distribution
			 (Audit and Review Engagements))
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หน้้า
ส่่วนที่่� 4ข 		 ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น นอกเหนืือจาก
249
			 งานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
หมวด 900		 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ในเรื่่�องความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่�ให้้
251
			 ความเชื่่�อมั่่�น นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
			 (Applying the Conceptual Framework to Independence
			 for Assurance Engagements Other than Audit and Review		
			 Engagements)
หมวด 905		ค่่าธรรมเนีียม										
260
			 (Fees)
หมวด 906 		 ของขวััญและการต้้อนรัับ						
263
			 (Gifts and Hospitality)
หมวด 907		 คดีีความที่่�ศาลรัับฟ้้องแล้้วหรืือที่่�ถููกข่่มขู่่�ว่่าจะฟ้้อง		
264
			 (Actual or Threatened Litigation)
หมวด 910		ผลประโยชน์์ทางการเงิิน						
265
			 (Financial Interests)
หมวด 911		 การกู้้�ยืืมและการค้ำำ�� ประกััน						
269
			 (Loans and Guarantees)
หมวด 920 		 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ						
272
			 (Business Relationships)
หมวด 921 		 ความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััวและความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว	
274
			 (Family and Personal Relationships)
หมวด 922		 การให้้บริิการเมื่่อ� ไม่่นานมานี้้� กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี		
279
			 (Recent Service with an Assurance Client)
หมวด 923		 การเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น 281
			 (Serving as a Director or Officer of an Assurance Client)
หมวด 924 		 การจ้้างงานโดยลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น			
283
			 (Employment with an Assurance Client)
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หน้้า
หมวด 940		 ความสััมพัันธ์์อัันยาวนานของบุุคลากรกัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น 286
			 (Long Association of Personnel with an Assurance Client)
หมวด 950		 การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นกัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น 289
			 (Provision of Non-Assurance Services to Assurance Clients
			 Other than Audit and Review Engagement Clients)
หมวด 990		 รายงานซึ่�ง่ รวมถึึงข้้อจำำ�กััดการใช้้และการเผยแพร่่ 		
294
			 (งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน)
			 (Reports that Include a Restriction on Use and Distribution
			 (Assurance Engagements Other than Audit and Review 		
			 Engagements))
อภิิธานศััพท์์ และรายการของอัักษรย่่อ						
297
วัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้												
318
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คำำ�นำำ�
IESBA อาศัั ย อำำ �นาจในการกำำ �หนดมาตรฐานของคณะกรรมการเอง ได้้ พัั ฒนาและออก
คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี (รวมถึึงมาตรฐานระหว่่างประเทศ
เรื่่�องความเป็็นอิิสระ) (“ประมวลจรรยาบรรณ”) เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีทั่่�วโลก
IESBA กำำ�หนดประมวลจรรยาบรรณสำำ�หรัับใช้้ระหว่่างประเทศตามขั้้�นตอนการจััดทำำ�
สหพัันธ์์นักั บััญชีีระหว่่างประเทศ (IFAC) บััญญััติคิ วามต้้องการที่่แ� ตกต่่างกัันสำำ�หรัับองค์์กรสมาชิิก
ที่่�ยอมรัับประมวลจรรยาบรรณนี้้�

19
-22-0106(001)P7-ebook.indd 19

27/7/2565 BE 17:28

ส่่วนที่่� 1

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

ส่่วนที่่� 1			การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ หลัักการพื้้�นฐาน
				และกรอบแนวคิิด
																
หมวด 100			 การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ			
				 (Complying with the Code)
หมวด 110			 หลัักการพื้้�นฐาน								
				 (The Fundamental Principles)
				 หมวดย่่อย 111 ความซื่่อสั
� ัตย์์สุุจริิต			
				 หมวดย่่อย 112 ความเที่่�ยงธรรม				
				 หมวดย่่อย 113 ความรู้้� ความสามารถ และความเอาใจใส่่
									 ทางวิิชาชีีพ (การรัักษามาตรฐาน
									 ในการปฏิิบััติิงาน)
				 หมวดย่่อย 114 การรัักษาความลัับ			
				 หมวดย่่อย 115	พฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ			
หมวด 120			 กรอบแนวคิิด									
				 (The conceptual framework)
		

หน้้า
21
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หมวด 100 		 การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ
คำำ�นำำ�

100.1 				วิิชาชีีพบััญชีีแตกต่่างจากวิิชาชีีพอื่่�นอย่่างเห็็นได้้ชััด คืือ การยอมรัับความ
				รัับผิิดชอบที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่อ� “ประโยชน์์สาธารณะ”
100.2				 “ความไว้้ใจ” ในวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีเป็็นเหตุุผลหนึ่่�งว่่า เหตุุใดองค์์กรธุุรกิิจ หน่่วยงาน
				รััฐบาล และองค์์กรอื่่�น ๆ นำำ�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมามีีส่่วนร่่วมในขอบเขต
				ที่่�กว้้างขวาง ซึ่่ง� รวมถึึงการรายงานทางการเงิิน และผลประกอบการของกิิจการ
				กิิจกรรมให้้ความเชื่่อมั่่
� น� และกิิจกรรมทางวิิชาชีีพอื่น�่ ๆ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
				 เข้้าใจและรัับรู้้ว่� า่ ความไว้้ใจนั้้�นมีีพื้้น� ฐานมาจากทัักษะและคุุณค่่า ซึ่ง่� ผู้้ป� ระกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีี นำำ�มาสู่่�กิิจกรรมทางวิิชาชีีพที่่�ตนปฏิิบััติิ รวมถึึง
				 (ก) การยึึดมั่่�นต่่อหลัักการทางจริิยธรรม และมาตรฐานวิิชาชีีพ
				 (ข) ใช้้ความหลัักแหลมทางธุุรกิิจ
				 (ค) การใช้้ความเชี่่�ยวชาญในการใช้้เทคนิิคและเรื่่�องอื่่�น ๆ และ
				 (ง) การใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ
				 การใช้้ทัักษะและคุุณค่่าเหล่่านี้้� ช่่วยทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีสามารถ
				 ให้้คำ�ำ ปรึึกษา หรืือให้้ผลงานอื่่น� เพื่่อ� บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ในการให้้บริิการดัังกล่่าว
				 และสามารถเป็็นที่่�น่่าเชื่่�อถืือของผู้้�ที่่�ต้้องการให้้เป็็นผู้้�ใช้้ผลงานดัังกล่่าวนั้้�น
100.3				 ประมวลจรรยาบรรณ กำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพขั้้�นสููงของพฤติิกรรมทาง
				 จริิยธรรมที่่�คาดหวัังจากผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี เพื่่�อการรัับมาใช้้โดยองค์์กร
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ซึ่่�งเป็็นสมาชิิกของสหพัันธ์์นัักบััญชีีระหว่่างประเทศ
				 (IFAC) หรืือเพื่่�อการนำำ�มาใช้้โดยสมาชิิกดัังกล่่าว เป็็นเกณฑ์์ของประมวล
				 จรรยาบรรณของสมาชิิกเหล่่านั้้�น ประมวลฯ อาจต้้องถููกนำำ�มาใช้้หรืือรัับมาใช้้
				 โดยผู้้�ที่่ � รั ั บ ผิิ ด ชอบในการกำำ�หนดมาตรฐานทางจริิ ย ธรรมของผู้้� ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีในภาคส่่วนหรืือประเทศใด ๆ โดยเฉพาะ และโดยสำำ�นัักงาน
				 ของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพในการพััฒนานโยบายจริิยธรรมและความเป็็นอิิสระของ
				 สำำ�นัักงาน
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100.4				 ประมวลจรรยาบรรณ กำำ�หนดหลัักการพื้้�นฐาน 5 ข้้อ เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีทุุกคนยึึดถืือปฏิิบััติิ ประมวลจรรยาบรรณยัังรวมถึึงกรอบแนวคิิด
				ที่่�กำำ�หนดวิิธีีการ ในการระบุุ ประเมิิน และจััดการ อุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตาม
				 หลัักการพื้้�นฐานนั้้�น และอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานสอบบััญชีี
				 และงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นอื่่�น ประมวลจรรยาบรรณยัังนำำ�หลัักการพื้้�นฐาน
				 และกรอบแนวคิิ ด ไปใช้้ ในขอบเขตข้้ อ เท็็ จ จริิ ง และเหตุุ ก ารณ์์ แวดล้้ อ ม
				 (Circumstances) ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี อาจพบ ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ หรืือผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีที่่ใ� ห้้บริิการสาธารณะ

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ

100.5 A1			ข้้อกำ�ำ หนด (Requirements) ในประมวลจรรยาบรรณนี้้� ที่่�ขึ้้น� ต้้นด้้วยตััวอักั ษร
				 “R” ถืือเป็็นภาระหน้้าที่่�
100.5 A2			คำำ�อธิิบายและการนำำ�ไปปฏิิบััติิ (Application material) ขึ้้�นต้้นด้้วยตััวอัักษร
				 “A” แสดงเนื้้�อหา คำำ�อธิิบาย คำำ�แนะนำำ�ในการปฏิิบััติิ หรืือเรื่่�องที่่�ต้้องพิิจารณา
				ตัั วอย่ ่ า งและแนวทางอื่่ � น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่ � อ ให้้ เ กิิ ด ความเข้้ า ใจที่่� ถูู กต้้ อ งใน
				 ประมวลจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคำำ�อธิิบายและการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
				ตั้้�งใจจะช่่วยผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีให้้เข้้าใจในการนำำ�กรอบแนวคิิดมาปฏิิบััติิ
				ต่่อเหตุุการณ์์แวดล้้อมใดเหตุุการณ์์หนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ และเพื่่�อให้้เข้้าใจและ
				 ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดที่่�เฉพาะเจาะจง ในขณะที่่�คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติินั้้�น
				 ไม่่ใช่่ข้้อกำำ�หนดโดยตััวมัันเอง การพิิจารณาคำำ�อธิิบายเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นเพื่่�อ
				 การนำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างเหมาะสมของข้้อกำำ�หนดของประมวลจรรยาบรรณ
				 รวมทั้้�งการนำำ�กรอบแนวคิิดไปปฏิิบััติิ
R100.6 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ
100.6 A1			 การสนัับสนุุนหลัักการพื้้�นฐาน และการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเฉพาะของ
				 ประมวลจรรยาบรรณช่่วยให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีบรรลุุความรัับผิิดชอบ
				 ของตนในการปฏิิบััติิงานเพื่่อ� ประโยชน์์สาธารณะ
100.6 A2			 การปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณ รวมถึึงการให้้ความตระหนัักที่่�เหมาะสม
				 ของเป้้าหมายและความตั้้�งใจของข้้อกำำ�หนดเฉพาะ
100.6 A3			 การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของประมวลจรรยาบรรณ ไม่่ได้้หมายความว่่า
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี จะบรรลุุความรัับผิิดชอบของตนในการปฏิิบััติิงาน
				 เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะเสมอไป อาจมีีเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ไม่่ปกติิหรืือ
				 เป็็นข้้อยกเว้้น ซึ่่�งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี เชื่่�อว่่าการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดใด
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				ข้้อกำำ�หนดหนึ่่�งหรืือหลายข้้อ ของประมวลจรรยาบรรณอาจไม่่เป็็นไปเพื่่�อ
				 ประโยชน์์สาธารณะ หรืือนำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์ที่่�มิิได้้เป็็นสััดส่่วนกัันในเหตุุการณ์์
				 แวดล้้อมเช่่นนั้้�น ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ควรได้้รัับการสนัับสนุุนให้้ปรึึกษา
				 หารืือกัับองค์์กรที่่�เหมาะสม เช่่น องค์์กรวิิชาชีีพ หรืือองค์์กรกำำ�กัับดููแล
100.6 A4			 ในการปฏิิบััติิตนให้้เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				ต้้องไม่่พิิจารณา เพีียงแต่่ความพึึงพอใจหรืือความต้้องการของลููกค้้ารายใด
				 รายหนึ่่�งหรืือองค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้าง แต่่ต้อ้ งคำำ�นึงึ ถึึงผลประโยชน์์ของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียอื่่น�
				 เมื่่�อปฏิิบััติิกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ
R100.7 			ถ้้ามีีเหตุุการณ์์แวดล้้อมอื่่�น ซึ่่�งมีีกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับห้้ามมิิให้้ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิตามส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งของประมวลจรรยาบรรณ กฎหมาย
				 และข้้อบังั คัับเหล่่านั้้น� ยัังคงมีีผลบัังคัับใช้้ และผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งปฏิิบัติั ิ
				 ตามส่่วนอื่่�น ๆ ที่่�เหลืือทั้้�งหมดของประมวลจรรยาบรรณ
100.7 A1			 หลัักการของพฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ กำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิ
				 ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในบางประเทศอาจมีีข้้อกำำ�หนด
				ที่่� แ ตกต่่ า งจากหรืือล้ำำ � � หน้้ า กว่่ า ที่่� กำ ำ � หนดไว้้ ใ นประมวลจรรยาบรรณนี้้�
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในประเทศนั้้�นต้้องตระหนัักถึึงความแตกต่่างเหล่่านั้้�น
				 และต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดที่่�เข้้มงวดกว่่า เว้้นแต่่จะมีีข้้อห้้ามตามกฎหมาย
				 หรืือข้้อบัังคัับ

ส่่วนที่่� 1

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

การฝ่่าฝืืนประมวลจรรยาบรรณ

R100.8 			ย่่อหน้้า R400.80 ถึึง R400.89 และ R900.50 ถึึง R900.55 กล่่าวถึึง
				 การฝ่่ า ฝืื น มาตรฐานระหว่่ า งประเทศเรื่่ � อ งความเป็็ น อิิ ส ระ ผู้้ � ป ระกอบ
				วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีผู้ซึ่้� ง�่ ฝ่่าฝืืนข้้อกำำ�หนดใด ๆ ของประมวลจรรยาบรรณ ต้้องประเมิิน
				นััยสำำ�คััญของการฝ่่าฝืืน และผลกระทบต่่ อความสามารถของผู้้ �ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีในการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีียัังต้้อง
				 (ก) กระทำำ�การใด ๆ ที่่�จะทำำ�ได้้โดยเร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้ เพื่่อจั
� ัดการผลของ
					 การฝ่่าฝืืนให้้เป็็นที่่�พอใจ และ
				 (ข)	ตััดสิินว่่าจะรายงานการฝ่่าฝืืนนี้้�ไปยัังผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือไม่่
100.8 A1			 ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งอาจจะเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับรายงานการฝ่่าฝืืน รวมถึึง ผู้้�ที่่�อาจได้้รัับ
				ผลกระทบจากการฝ่่าฝืืน องค์์กรวิิชาชีีพ องค์์กรกำำ�กัับดููแล หรืือหน่่วยงาน
				ที่่�มีอำี ำ�นาจกำำ�กัับดููแล
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ส่่วนที่่� 1

หมวด 110 		 หลัักการพื้้�นฐาน (The Fundamental Principles)
ทั่่�วไป

110.1 A1			 หลัักการพื้้�นฐานของจรรยาบรรณสำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีี 6(*) ข้้อ
				 (ก)		 ความซื่่อสั
� ัตย์์สุุจริิต (Integrity)
						 ประพฤติิ ต นอย่่ า งตรงไปตรงมา จริิ ง ใจในความสัั ม พัั น ธ์์ ทั้้ � ง มวล
						ทั้้�งทางวิิชาชีีพ และทางธุุรกิิจ
				 (ข)		 ความเที่่�ยงธรรม (Objectivity) และความเป็็นอิิสระ Independence
						 การใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ทางวิิชาชีีพ หรืือทางธุุรกิิจ โดยปราศจากการรอมชอม
						 (Being compromised) จาก
						 (1)			อคติิ
						 (2)			 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือ
						 (3)			 อิิทธิิพลอัันเกิินควรของบุุคคล องค์์กร เทคโนโลยีี หรืือ
									ปัั จ จัั ย อื่่ � น หรืือการพึ่่� ง พิิ ง อัั น เกิิ น ควรต่่ อบุ ุ ค คล องค์์ ก ร
									 เทคโนโลยีี หรืือปััจจััยอื่่�น
						 สำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้
						 บริิการงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ต้้องมีีความเป็็นอิิสระจากลููกค้้างานที่่�ให้้
						 ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�น อัันประกอบด้้วยความเป็็นอิิสระทางด้้านจิิตใจ และ
						 ความเป็็นอิิสระในเชิิงประจัักษ์์ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะสามารถแสดงข้้อสรุุป และแสดงให้้
						ผู้้�อื่่�นเห็็นว่่า ตนได้้ข้้อสรุุปโดยไม่่ถููกกระทบจากอิิทธิิพลใด ๆ ที่่�จะให้้
						 รอมชอมการใช้้ดุุลยพิินิจิ ทางวิิชาชีีพ และใช้้การสัังเกตและสงสััยเยี่่ย� ง
						ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพได้้

(*)

หลัักการพื้้�นฐานของจรรยาบรรณตามที่่�ระบุุในข้้อนี้้� อ้้างอิิงจาก “ข้้อบัังคัับสภาวิิชาชีีพบััญชีีว่่าด้้วย
จรรยาบรรณของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี พ.ศ. 2561” ควบคู่่�กับั “Handbook of the International
Code of Ethics for Professional Accountants 2020 Edition”
24
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				 (ค)		 ความรู้้� ความสามารถ และความเอาใจใส่่ทางวิิชาชีีพ (Professional
						 Competence and Due Care) และการรัักษามาตรฐานในการ
						 ปฏิิบััติิงาน
						 (1)			มีีและรัักษาไว้้ซึ่ง�่ ความรู้้� ความสามารถ และความชำำ�นาญทาง
									วิิชาชีีพในระดัับที่่�รัับรองได้้ว่่าลููกค้้าหรืือองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างได้้รัับ
									 บริิการทางวิิชาชีีพที่่�ถึึงพร้้อมด้้วยเทคนิิคการปฏิิบััติิงานและ
									 มาตรฐานวิิชาชีีพ และตามกฎหมาย ที่่�เกี่่�ยวข้้องล่่าสุุด และ
						 (2)			 ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความเอาใจใส่่และเป็็นไปตามเทคนิิคการ
									 ปฏิิบััติิงานและมาตรฐานวิิชาชีีพที่่�นำำ�มาปรัับใช้้ได้้
				 (ง)		 การรัักษาความลัับ (Confidentiality)
						 ให้้ความสำำ�คััญกัับความลัับของข้้อมููลที่่�ได้้มาจากความสััมพัันธ์์ทาง
						วิิชาชีีพและทางธุุรกิิจ
				 (จ)		พฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ (Professional Behavior)
			 			 ให้้
						 (1)			 ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
						 (2)			 ประพฤติิ ต นในลัั ก ษณะที่่� สอ ดคล้้ อ งกัั บ ความรัั บ ผิิ ด ชอบ
									 ทางวิิชาชีีพ ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ
									 ในกิิจกรรมทั้้�งมวล ทั้้�งทางวิิชาชีีพและความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
						 (3)			 หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีรู้้�หรืือ
									 ควรรู้้�ว่่าอาจทำำ�ให้้เกิิดความเสื่่�อมเสีียเกีียรติิศัักดิ์์�แห่่งวิิชาชีีพ
									บััญชีี
						 (4)			รัับผิิดชอบต่่อผู้้�รัับบริิการ และ
						 (5)			รัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�เป็็นหุ้้�นส่่วน หรืือบุุคคลหรืือนิิติบุิ คุ คล
						ที่่�ผูู้ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้
				 (ฉ)		 ความโปร่่งใส (Transparency)
						 แสดงภาพลัักษณ์์ให้้เห็็นถึึงการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ
						ต่่าง ๆ และมาตรฐานวิิชาชีีพที่่�กำำ�หนดไว้้ และไม่่ปกปิิดข้้อเท็็จจริิง
						 หรืือบิิ ด เบืือนความจริิ ง อัั น เป็็ น สาระสำำ �คั ั ญ ซึ่ ่ � ง สามารถติิ ด ตาม
						 ตรวจสอบได้้
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R110.2				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานแต่่ละข้้อ
110.2 A1			 หลัักการพื้้�นฐานของจรรยาบรรณ กำำ�หนดมาตรฐานของพฤติิกรรมที่่�คาดหวัังไว้้
				 จากผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี กรอบแนวคิิดกำำ�หนดแนวทางซึ่่�งผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการพื้้�นฐานเหล่่านั้้�น หมวดย่่อย
				 111 ถึึง 115 กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ สำำ�หรัับ
				 แต่่ละหลัักการพื้้�นฐาน
110.2 A2			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี อาจเผชิิญสถานการณ์์ในการปฏิิบััติิตามหลัักการ
				พื้้�นฐานใดหลัักการหนึ่่ง� ขััดแย้้งกัับการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้น� ฐานอื่่น� หลัักการหนึ่่ง�
				 หรืือมากกว่่า ในสถานการณ์์เช่่นนั้้�น ถ้้าจำำ�เป็็น ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจ
				พิิจารณาปรึึกษาโดยไม่่เปิิดเผยชื่่�อ กัับ
				 ● 		บุุคคลอื่่�นภายในสำำ�นัักงาน หรืือองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
				 ● 		 ผู้้�มีหี น้้าที่่กำ� �กั
ำ บั ดููแล (Those charged with governance – TCWG)
				 ● 	องค์์กรวิิชาชีีพ
				 ● 		องค์์กรกำำ�กัับดููแล
				 ● 		ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
				อย่่างไรก็็ตาม การปรึึกษาดัังกล่่าวไม่่ทำำ�ให้้ผู้�ป้ ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีหลุุดพ้้นจาก
				 ความรัับผิิดชอบในการใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพเพื่่�อแก้้ไขข้้อขััดแย้้ง หรืือ
				ถ้้าจำำ�เป็็นและไม่่มีีข้้อห้้ามตามกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ ให้้ถอนตััวจากเรื่่�องที่่�
				ทำำ�ให้้เกิิดข้้อขััดแย้้ง
110.2 A3			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีควรได้้รัับการสนัับสนุุนให้้บัันทึึกประเด็็นสำำ�คััญ
				 รายละเอีียดของการปรึึกษาหารืือใด ๆ การตััดสิินใจ และเหตุุผลที่่�ใช้้ประกอบ
				 การตััดสิินใจ

หมวดย่่อย 111 ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต

R111.1			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่อ� งความซื่่อสั
� ตั ย์์สุจุ ริิต
				 ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีประพฤติิตนอย่่างตรงไปตรงมา จริิงใจ
				 ในความสััมพัันธ์์ทั้้�งมวล ทั้้�งทางวิิชาชีีพและทางธุุรกิิจ
111.1 A1			 ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิต่่อกัันอย่่างยุุติิธรรม ความจริิงใจ
				 และมีีลัักษณะนิิสััยที่่�เข้้มแข็็งในการกระทำำ�อย่่างเหมาะสม แม้้เมื่่�อเผชิิญกัับ
				 แรงกดดัันให้้ปฏิิบััติิเป็็นอย่่างอื่่�นหรืือเมื่่�อการกระทำำ�เช่่นนั้้�น อาจมีีแนวโน้้ม
				ทำำ�ให้้เกิิดผลที่่�ตามมาต่่อบุุคคลหรืือองค์์กรในทางลบ
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111.1 A2			 การกระทำำ�อย่่างเหมาะสม เกี่่�ยวข้้องกัับ
				 (ก)		 การมีีจุุดยืืนอย่่างมั่่�นคง เมื่่�อเผชิิญกัับสภาวะลำำ�บากในการตััดสิินใจ
						 และสถานการณ์์ที่่�ยาก หรืือ
				 (ข)		 การโต้้แย้้งผู้้�อื่่�น เมื่่อมี
� ีเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�มีีเหตุุผลสมควร
				 ในลัักษณะที่่�เหมาะสมกัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมนั้้�น
R111.2 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องไม่่เข้้าไปเกี่่�ยวข้้องทั้้�ง ๆ ที่่�รู้้� กัับรายงาน แบบแสดง
				 รายการภาษีี การสื่่อส
� าร หรืือข้้อมููลอื่่�น ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเชื่่�อว่่าข้้อมููล
				นั้้�น
				 (ก)		 ประกอบด้้วยข้้อผิิดพลาดที่่�มีีสาระสำำ�คััญ หรืือ รายงานที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
						 ความเข้้าใจผิิด
				 (ข)		 ประกอบด้้วยรายงานหรืือข้้อมููลที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นโดยไม่่ไตร่่ตรอง หรืือ
				 (ค)		 ละเว้้นหรืือปิิดบัังข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีี ซึ่่�งการละเว้้นหรืือปิิดบัังนั้้�น
						อาจทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจผิิด
111.2 A1			ถ้้าผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีแสดงรายงานที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปต่่อ รายงาน แบบแสดง
				 รายการภาษีี การสื่่�อสาร หรืือข้้อมููลอื่่�น ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีไม่่ฝ่่าฝืืน
				ย่่อหน้้า R111.2
R111.3				 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเริ่่�มตระหนัักว่่าตนเกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลที่่�อธิิบายไว้้
				 ในย่่อหน้้า R111.2 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งดำำ�เนิินการเพื่่อยุ
� ติุ กิ ารเกี่่ย� วข้้อง
				กัับข้้อมููลนั้้�น

ส่่วนที่่� 1

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

หมวดย่่อย 112 ความเที่่�ยงธรรม

R112.1			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรม
				 ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ หรืือทางธุุรกิิจ
				 โดยปราศจากการรอมชอมจาก
				 (ก)		อคติิ
				 (ข)		 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือ
				 (ค)		 อิิทธิิพลอัันเกิินควรของบุุคคล องค์์กร เทคโนโลยีี หรืือปััจจััยอื่่น� หรืือการ
						พึ่่�งพิิงอัันเกิินควรต่่อบุุคคล องค์์กร เทคโนโลยีี หรืือปััจจััยอื่่�น
R112.2 			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี ต้้องไม่่ดำ�ำ เนิินกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ ถ้้าเหตุุการณ์์แวดล้้อม
				 หรืือความสััมพัันธ์์ ทำำ�ให้้เกิิดอิิทธิิพลอัันเกิินควรต่่อดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ
				ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมนั้้�นของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
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ส่่วนที่่� 1

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

หมวดย่่อย 113 ความรู้้� ความสามารถ และความเอาใจใส่่ทางวิิชาชีีพ
					 (การรัักษามาตรฐานในการปฏิิบััติิงาน)

R113.1 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความรู้้� ความ
				สามารถ และความเอาใจใส่่ทางวิิชาชีีพ (การรัักษามาตรฐานในการปฏิิบัติั งิ าน)
				 ซึ่�ง่ กำำ�หนดให้้ผู้�ป้ ระกอบวิิชาชีีพต้้อง
				 (ก)		มีีและรัักษาไว้้ซึ่่�งความรู้้� และทัักษะทางวิิชาชีีพในระดัับที่่�รัับรองได้้ว่่า
						ลููกค้้า หรืือองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างได้้รัับบริิการทางวิิชาชีีพที่่�ถึึงพร้้อมด้้วย
						 เทคนิิ ค การปฏิิบั ั ติ ิ ง านและมาตรฐานวิิช าชีี พ และตามกฎหมาย
						ที่่�เกี่่�ยวข้้องล่่าสุุด และ
				 (ข)		 ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความเอาใจใส่่ให้้เป็็นไปตามเทคนิิคการปฏิิบััติิงาน
						 และมาตรฐานวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง
113.1 A1			 การให้้บริิการลููกค้้าและองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างด้้วยความรู้้� ความสามารถทางวิิชาชีีพ
				ต้้องใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ที่่ดี� ใี นการใช้้ความรู้�้ และทัักษะทางวิิชาชีีพ ในการดำำ�เนิินกิิจกรรม
				 ทางวิิชาชีีพ
113.1 A2			 การรัักษาไว้้ซึ่่�งความรู้้� ความสามารถทางวิิชาชีีพ ต้้องการให้้ตระหนัักรู้้�อย่่าง
				ต่่ อ เนื่่ � อ งและมีี ค วามเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ การพัั ฒ นาทางเทคนิิ ค ทางวิิ ช าชีี พ
				 ทางธุุรกิิจ และทางเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง การพััฒนาทางวิิชาชีีพบััญชีีอย่่าง
				ต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี พััฒนาและรัักษาไว้้ซึ่่�งความสามารถใน
				 การให้้บริิการอย่่างมีีความชำำ�นาญในสภาพแวดล้้อมทางวิิชาชีีพ
113.1 A3			 การปฏิิบััติิงานอย่่างมุ่่�งมั่่�น ขยัันหมั่่�นเพีียร ครอบคลุุมถึึง ความรัับผิิดชอบใน
				 การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของงานที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างระมััดระวัังรอบคอบ
				 ครบถ้้วนและทัันต่่อเวลา
R113.2 			 ในการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐาน เรื่อ�่ งความรู้�้ ความสามารถ และความเอาใจใส่่
				 ทางวิิชาชีีพ (การรัักษามาตรฐานในการปฏิิบััติิงาน) ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				ต้้องทำำ�ตามขั้้น� ตอนที่่�สมเหตุุสมผล เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่า ผู้้�ช่ว่ ยผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
				ที่่�อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของตน ได้้รัับการฝึึกอบรมและการกำำ�กัับดููแลที่่�
				 เหมาะสม
R113.3			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ต้้องทำำ�ให้้ลููกค้้า องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง หรืือบุุคคลอื่่�นที่่�เป็็น
				 ผู้้�ใช้้บริิการทางวิิชาชีีพหรืือกิิจกรรมทางวิิชาชีีพของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 ตระหนัักถึึงข้้อจำำ�กััดที่่�มีีอยู่่�ในการให้้บริิการหรืือกิิจกรรม
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

R114				 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่อ� งการรัักษาความลัับ
				 ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ผู้�ป้ ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้อ้ งให้้ความสำำ�คััญกัับความลัับของข้้อมููล
				ที่่�ได้้มาจากความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพและทางธุุรกิิจ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ ง
				 (ก)		 ระมััดระวัังความเป็็นไปได้้ที่่�จะเปิิดเผยข้้อมููลโดยพลั้้�งเผลอ รวมทั้้�ง
						 ในสภาพแวดล้้อมทางสัังคม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งต่่อบุุคคลที่่�เป็็น
						 ผู้้�ร่่วมงานทางธุุรกิิจที่่�ใกล้้ชิิด หรืือสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด
						 หรืือสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด
				 (ข)		รัักษาความลัับของข้้อมููลภายในสำำ�นัักงานหรืือองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
				 (ค)		รัักษาความลัับของข้้อมููลที่่�เปิิดเผยโดยผู้้�ที่่�มีีโอกาสเป็็นลููกค้้า หรืือ
						องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
				 (ง)		 ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ ที่่�ได้้มาจากผลของความสััมพัันธ์์ทาง
						วิิชาชีีพและทางธุุรกิิจ ภายนอกสำำ�นักั งานหรืือองค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้าง โดยไม่่มีี
						อำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง เว้้นแต่่ เป็็นการเปิิดเผย
						 ตามหน้้าที่่�ทางกฎหมายหรืือหน้้าที่่�ทางวิิชาชีีพหรืือเป็็นสิิทธิิที่่�ต้้อง
						 เปิิดเผย
				 (จ)		 ไม่่ใช้้ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ ซึ่่�งได้้มาจากผลของความสััมพัันธ์์ทาง
						วิิชาชีีพและทางธุุรกิิจเพื่่อ� ประโยชน์์ส่ว่ นตนของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
						 หรืือเพื่่อ� ประโยชน์์ของบุุคคลที่่�สาม
				 (ฉ)		 ไม่่ใช้้หรืือเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับใด ซึ่่�งได้้มา หรืือได้้รัับจากผล
						 ของความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพ หรืือทางธุุรกิิจ แม้้ว่่าความสััมพัันธ์์นั้้�น
						 ได้้สิ้้�นสุุดลงแล้้วก็็ตาม และ
				 (ช)		ทำำ�ตามขั้้�นตอนที่่�สมเหตุุสมผลเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บุุคลากรที่่�อยู่่�ภายใต้้
						 การควบคุุมของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี และบุุคคลที่่�ตนได้้ขอคำำ�ปรึึกษา
						 และความช่่วยเหลืือปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐานเรื่อ�่ งการรัักษาความลัับ
						 ซึ่�ง่ เป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี

ส่่วนที่่� 1

หมวดย่่อย 114 การรัักษาความลัับ
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114.1 A1			 การรัักษาความลัับเป็็นการรัับใช้้ประโยชน์์สาธารณะ เพราะการรัักษาความลัับ
				ช่่วยให้้การไหลของข้้อมููลอย่่างเสรีีจากลููกค้้า หรืือองค์์กรของผู้้�ว่่าจ้้างของ
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ไปยัังผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี เป็็นไปด้้วยความรัับรู้้�ว่่า
				ข้้อมููลนั้้�นจะไม่่ถููกเปิิดเผยต่่อบุุคคลที่่�สาม อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์แวดล้้อม
				ต่่อไปนี้้� เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องเปิิดเผย หรืืออาจต้้องเปิิดเผยข้้อมููล
				ที่่�เป็็นความลัับ หรืือเมื่่อ� การเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวเหมาะสม
				 (ก)		 การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�กำำ�หนดโดยกฎหมาย ตััวอย่่าง
						 (1)		 การจััดทำำ�เอกสาร หรืือการจััดหาหลัักฐานอื่่น� ในการดำำ�เนิินการ
								 ทางกฎหมาย หรืือ
						 (2)		 การเปิิดเผยข้้อมููลต่่อหน่่วยราชการที่่�เหมาะสมเกี่่�ยวกัับการ
								 ละเมิิดกฎหมาย เมื่่อพ
� บ
				 (ข)		 การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�กฎหมายอนุุญาต และได้้รัับอนุุมััติิจากลููกค้้า หรืือ
						องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง และ
				 (ค)		มีีหน้้าที่่�หรืือสิิทธิิทางวิิชาชีีพที่่จ� ะเปิิดเผย เมื่่อ� ไม่่มีข้ี อห้
้ า้ มทางกฎหมาย
						 (1)		 เพื่่�อให้้เป็็นไปตามกระบวนการสอบทานคุุณภาพ ขององค์์กร
								วิิชาชีีพ
						 (2)		 เพื่่�อตอบข้้อซัักถาม หรืือการไต่่สวนโดยองค์์กรวิิชาชีีพ หรืือ
								องค์์กรกำำ�กัับดููแล
						 (3)		 เพื่่อ� ปกป้้องผลประโยชน์์ทางวิิชาชีีพของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
								 ในการดำำ�เนิินการทางกฎหมาย หรืือ
						 (4)		 เพื่่อ� เป็็นการปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานวิิชาการ และมาตรฐานวิิชาชีีพ
								 รวมทั้้�ง ข้้อกำำ�หนดด้้านจรรยาบรรณ
114.1 A2			 ในการตััดสิินว่่าจะเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ ปััจจััยที่่�ควรนำำ�มาพิิจารณา
				ขึ้้�นอยู่่�กัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมต่่าง ๆ รวมถึึง
				 ● 		ผลประโยชน์์ของฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง รวมถึึงผลประโยชน์์ของบุุคคล
						ที่่�สามผู้้�อาจถููกกระทบ อาจได้้รัับความเสีียหายหรืือไม่่ แม้้ว่่าลููกค้้า
						 หรืือองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างยิินยอมให้้เปิิดเผยข้้อมููลแล้้วก็็ตาม
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				 ● 		ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดได้้รัับรู้้�และพิิสููจน์์เท่่าที่่�ปฏิิบััติิได้้หรืือไม่่
						ปััจจััยที่่�กระทบต่่อการตััดสิินว่่าจะเปิิดเผย รวมถึึง
						 o		ข้้อเท็็จจริิงที่่�ไม่่สามารถพิิสููจน์์ได้้
						 o		ข้้อมููลไม่่สมบููรณ์์
						 o		ข้้อสรุุปที่่�ไม่่สามารถที่่�พิิสููจน์์ได้้
				 ● 		รููปแบบการสื่่�อสารที่่�นำำ�เสนอ และนำำ�เสนอถึึงใคร
				 ● 		บุุคคลผู้้�รัับการสื่่�อสารเป็็นผู้้�รัับที่่�เหมาะสมหรืือไม่่
R114.2			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานอย่่างต่่อเนื่่�องในเรื่่�อง
				 การรัักษาความลัับ แม้้ว่า่ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี กัับลููกค้้า
				 หรืือองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ได้้สิ้้�นสุุดลงแล้้ว เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงการจ้้างงานหรืือ
				มีีการรัับลููกค้้ารายใหม่่ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีสิิทธิิใช้้ประสบการณ์์ครั้้�งก่่อน
				 แต่่ต้้องไม่่ใช้้หรืือเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับใด ๆ ซึ่่�งได้้มา หรืือได้้รัับจาก
				ผลของความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพ หรืือทางธุุรกิิจ

ส่่วนที่่� 1
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หมวดย่่อย 115 	พฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ

R115.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องพฤติิกรรมทาง
				วิิชาชีีพ ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ผู้�ป้ ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้อง
				 (ก)		 ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
				 (ข)		 ประพฤติิตนในลัักษณะที่่�สอดคล้้องกัับความรัับผิิดชอบทางวิิชาชีีพ
						 ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่เ� พื่่อ� ประโยชน์์สาธารณะ ในกิิจกรรมทั้้ง� มวล ทั้้�งทาง
						วิิชาชีีพและความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ และ
				 (ค)		 หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีรู้้�หรืืออาจรู้้�ว่่าอาจ
						ทำำ�ให้้เกิิดความเสื่่อ� มเสีียเกีียรติิศัักดิ์์�แห่่งวิิชาชีีพบััญชีี
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องไม่่รัับงานในธุุรกิิจ ในอาชีีพ หรืือในกิิจกรรมใด ๆ
				ทั้้�งที่่�รู้้�ว่่าทำำ�ให้้หรืืออาจทำำ�ให้้ลดทอนความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ความเที่่�ยงธรรม หรืือ
				ชื่่�อเสีียงที่่�ดีีของวิิชาชีีพ และเป็็นผลให้้ไม่่สามารถดำำ�รงไว้้ซึ่่�งหลัักการพื้้�นฐาน
				 ของจรรยาบรรณ
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115.1 A1			 การประพฤติิ ผิ ิ ด จรรยาบรรณอัั น จะนำำ � มาซึ่่ � ง ความเสื่่ � อ มเสีี ย เกีี ย รติิ ศั ั ก ดิ์์�
				 แห่่งวิิชาชีีพ รวมถึึง บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยง
				วิิญญููชน อาจสรุุปว่่ามีีผลกระทบในทางลบต่่อชื่่�อเสีียงที่่�ดีีของวิิชาชีีพ
R115.2 			 ในการทำำ�กิิจกรรมทางการตลาด หรืือกิิจกรรมส่่งเสริิมการตลาด ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งไม่่ทำ�ำ ให้้วิชิ าชีีพบัญ
ั ชีีเสื่่อ� มเสีียชื่่อ� เสีียง ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
				ต้้องมีีความซื่่อสั
� ตั ย์์สุจุ ริิต และอยู่่�บนพื้้น� ฐานของความจริิง และต้้องไม่่กระทำำ�การ
				ต่่อไปนี้้�
				 (ก)		 การโอ้้อวดเกิินความเป็็นจริิง ในการให้้บริิการทางวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีของตน
						 ไม่่ว่่าในทางคุุณสมบััติิ หรืือในทางประสบการณ์์ที่่�มีี หรืือ
				 (ข)		 การอ้้างอิิงโดยใช้้ถ้้อยคำำ�ดููหมิ่่�น หรืือเปรีียบเทีียบงานของตนกัับผู้้�อื่่�น
						 โดยไม่่ได้้อยู่่�บนหลัักความจริิง
115.2 A1			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี สงสััยว่่ารููปแบบของการโฆษณาหรืือการตลาด
				 เหมาะสมหรืือไม่่ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีควรได้้รับั การสนัับสนุุนให้้ปรึึกษาองค์์กร
				วิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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คำำ�นำำ�

120.1				 เหตุุการณ์์แวดล้้อมต่่างๆ ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิงานอยู่่�อาจทำำ�ให้้
				 เกิิดอุุปสรรคในการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน หมวด 120 นี้้�จึึงได้้กำำ�หนด
				ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ รวมถึึงกรอบแนวคิิดเพื่่�อช่่วยให้้
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานและบรรลุุความรัับผิิดชอบ
				ที่่�มีีต่่อประโยชน์์สาธารณะข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิดัังกล่่าว
				สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้กับั ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อมในวงกว้้างได้้ รวมถึึง
				กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ ผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ที่่ห� ลากหลาย ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้
				 เกิิดอุุปสรรคในการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน นอกจากนั้้�น ยัังช่่วยยัับยั้้�ง
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีจากการให้้ข้้อสรุุปว่่าสถานการณ์์หนึ่่�งยอมรัับได้้ เพีียง
				 เพราะว่่าสถานการณ์์นั้้�นไม่่ได้้ต้้องห้้ามอย่่างเฉพาะเจาะจงตามประมวล
				 จรรยาบรรณนี้้�
120.2				 กรอบแนวคิิดระบุุแนวทางให้้ผู้�ป้ ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีนำำ�ไปใช้้เพื่่�อ
				 (ก)		 ระบุุอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานของจรรยาบรรณ
				 (ข)		 ประเมิินอุุปสรรคที่่�ระบุุไว้้ และ
				 (ค)		จััดการอุุปสรรคโดย ขจััด หรืือ ลด อุุปสรรคให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้

ส่่วนที่่� 1

หมวด 120 		 กรอบแนวคิิด (The conceptual framework)

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

R120.3				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องใช้้กรอบแนวคิิด เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และ จััดการ
				อุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานของจรรยาบรรณ ที่่�กำำ�หนดใน
				 หมวด 110
120.3.A1			ข้้ อกำำ�หนดและคำำ �อธิิบายการนำำ �ไปปฏิิ บัั ติิเพิ่่�มเติิมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้
				 กรอบแนวคิิดได้้กำำ�หนดไว้้ใน
				 (ก)		ส่่วนที่่� 2 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ (Professional
						Accountants in Business--PAIB)
				 (ข)		ส่่วนที่่� 3 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีที่่ใ� ห้้บริิการสาธารณะ (Professional
						 Accountants in Public Practice--PAPP) และ
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ส่่วนที่่� 1

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 (ค)		 มาตรฐานระหว่่างประเทศเรื่่อ� งความเป็็นอิิสระ ดัังนี้้�
						 (1)		ส่่วนที่่� 4ก ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
								 และ
						 (2)		ส่่ ว นที่่� 4ข ความเป็็ น อิิ ส ระสำำ � หรัั บ งานที่่� ใ ห้้ ค วามเชื่่ � อมั่่ � น
								 นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
R120.4 			 เมื่่�อจััดการประเด็็นทางจรรยาบรรณ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องพิิจารณา
				 บริิบทที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดหรืืออาจทำำ�ให้้เกิิดประเด็็นนั้้น� ขึ้้น� ในกรณีีที่่ผู้� �นั้้้ น� เป็็นผู้้ป� ระกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะกำำ�ลัังปฏิิบััติิหน้้าที่่�ทางวิิชาชีีพเกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
				 ความสััมพัันธ์์ของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีกับั สำำ�นักั งาน ไม่่ว่า่ จะในฐานะคู่่�สััญญา
				พนัักงาน หรืือเจ้้าของ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพผู้้�นั้้�น
				ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในส่่วนที่่� 2 ที่่�นำำ�ไปปฏิิบััติิในเหตุุการณ์์แวดล้้อม
				ต่่าง ๆ เหล่่านี้้�
R120.5				 ในการปฏิิบััติิตามกรอบแนวคิิด ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้อง
				 (ก)		มีีจิิตช่่างสงสััย (Have an inquiring mind) (ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่� “การสัังเกต
						 และสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ”)
				 (ข)		 ใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ (Exercise professional judgment) และ
				 (ค)		 ใช้้ ก ารทดสอบประหนึ่่� ง บุุ ค คลที่่� ส ามซึ่่ � ง มีี ค วามรอบรู้้ � แ ละได้้ ใช้้
						วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน (Use the reasonable and informed
						third party test) ดัังอธิิบายในย่่อหน้้า 120.5 A6

การมีีจิิตช่่างสงสััย

120.5 A1			จิิตช่่างสงสััย เป็็นสภาวะก่่อนที่่�จะได้้มาซึ่่�งความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับข้้อเท็็จจริิงและ
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�รู้้�อยู่่�แล้้ว ซึ่�ง่ จำำ�เป็็นต่่อการนำำ�กรอบแนวคิิดที่่�ถููกต้้องไปใช้้
				 การมีีจิิตช่่างสงสััยเกี่่�ยวข้้องกัับ
				 (ก)		 การพิิจารณา แหล่่งที่่�มา ความเกี่่�ยวข้้อง และความเพีียงพอของ
						ข้้อมููลที่่�ได้้มา โดยคำำ�นึึงถึึงลัักษณะขอบเขตและผลลััพธ์์ของกิิจกรรม
						 ทางวิิชาชีีพที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่� และ
				 (ข)		 การเปิิดใจและการเตรีียมพร้้อมต่่อความต้้องการที่่�จะทำำ�การสืืบสวน
						 หรืือทำำ�การอื่่�นต่่อไป
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120.5 A2			 เมื่่�อพิิจารณาแหล่่งที่่�มา ความเกี่่�ยวข้้อง และความเพีียงพอของข้้อมููลที่่�ได้้มา
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจพิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ว่่า
				 ● 		ข้้ อมูู ลใหม่่ เ กิิ ด ขึ้้� น หรืือมีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงในข้้ อ เท็็ จ จริิ ง และ
						 เหตุุการณ์์แวดล้้อม
				 ● 		ข้้อมููลหรืือแหล่่งที่่�มาของข้้อมููลนั้้�นอาจได้้รัับอิิทธิิพลจากอคติิหรืือ
						 จากผลประโยชน์์ส่่วนตน
				 ● 		มีีเหตุุผลที่่� ต้้องกัังวลว่่าข้้อมููลที่่�อาจจะเกี่่�ย วข้้องอาจหายไปจาก
						ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รู้้�
				 ● 		มีีความไม่่สอดคล้้องกัันระหว่่างข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อม
						ที่่�เป็็นที่่�รัับรู้้� กัับความคาดหวัังของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 ● 		ข้้อมููลให้้เกณฑ์์ที่่�สมเหตุุสมผลในการบรรลุุข้อสรุ
้ ุป
				 ● 		อาจมีีข้อสรุ
้ ุปที่่�สมเหตุุสมผลอื่่�น ซึ่่�งอาจบรรลุุได้้จากข้้อมููลที่่�ได้้รัับ
120.5 A3			ย่่อหน้้า R120.5 กำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีทุุกคนมีีจิิตช่่างสงสััย
				 เมื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อหลัักการพื้้�นฐาน การมีีจิิตช่่างสงสััย
				 เป็็นสภาวะที่่�ต้้องมีีก่่อน ในการใช้้กรอบแนวคิิดสำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				ทุุกคน ไม่่ว่่าจะประกอบกิิจกรรมทางวิิชาชีีพประเภทใด ตามมาตรฐาน
				 การสอบบััญชีี การสอบทาน และงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นอื่่�น รวมถึึงที่่�ออกโดย
				 คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบััญชีีระหว่่างประเทศ (สำำ�หรัับประเทศไทย
				 หมายถึึง สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ) ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีียัังได้้รัับการกำำ�หนดให้้ใช้้
				 การสัังเกตและสงสััยเยี่่ย� งผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพ อัันรวมถึึงการประเมิินอย่่างจริิงจััง
				 ซึ่่�งหลัักฐาน

ส่่วนที่่� 1

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

การใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ

120.5 A4			ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้การฝึึกอบรม ความรู้้� ความชำำ�นาญ
				 และประสบการณ์์ทางวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อเท็็จจริิงและ
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อม โดยคำำ�นึงึ ถึึง ลัักษณะและขอบเขตของกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ
				 เฉพาะเรื่่อ� งนั้้�น และ ผลประโยชน์์กัับความสััมพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ส่่วนที่่� 1

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

120.5 A5			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ เมื่่�อนำำ�กรอบแนวคิิดมาใช้้
				 เพื่่�อการตััดสิินใจที่่�มีีข้้อมููลครบถ้้วน เกี่่�ยวกัับแนวทางการกระทำำ�ที่่�มีีอยู่่�
				 และเพื่่�อกำำ�หนดว่่าการตััดสิินใจดัังกล่่าว เหมาะสมในเหตุุการณ์์แวดล้้อมนั้้�น
				 หรืือไม่่ ในการตััดสิินใจนี้้� ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจพิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ
				ดัังกล่่าวว่่า
				 ●		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีความชำำ�นาญและประสบการณ์์เพีียงพอ
						ที่่�จะบรรลุุข้้อสรุุป
				 ●		มีี ค วามจำำ � เป็็ น ต้้ อ งปรึึ ก ษากัั บ บุุ ค คลอื่่ � น ที่่� มี ี ค วามชำำ � นาญหรืือ
						มีีประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
				 ● 		 ผู้้ � ป ระกอบวิิช าชีี พบั ั ญ ชีี มี ี ก ารตั้้� ง ข้้ อสรุ ุ ป ไว้้ ล่ ่ ว งหน้้ า หรืือมีีอ คติิ
						อัันอาจส่่งผลกระทบต่่อการใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ

บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน

120.5 A6			 การทดสอบประหนึ่่�งบุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณ
				 เยี่่�ยงวิิญญููชน เป็็นการที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีใช้้พิิจารณาว่่า บุุคคลที่่�สาม
				 จะได้้ข้้อสรุุปเช่่นเดีียวกััน หรืือไม่่ การพิิจารณาเช่่นว่่านั้้�นมาจากมุุมมองของ
				บุุคคลที่่�สามซึ่่ง� มีีความรอบรู้้แ� ละได้้ใช้้วิจิ ารณญาณเยี่่ย� งวิิญญููชน ผู้้ไ� ด้้ให้้น้ำ��ำ หนััก
				กัับข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่เ� กี่่ย� วข้้องทั้้ง� หมดที่่ผู้� ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีรู้�้
				 หรืือ สามารถคาดได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าควรรู้้� ในขณะที่่�ได้้ข้้อสรุุปนั้้�น
				บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชนไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
				 เป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แต่่ควรมีีความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์
				ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่ � อที่่ � จ ะเข้้ า ใจและประเมิิ น ความเหมาะสมของข้้ อสรุ ุ ป ของ
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ ในลัักษณะที่่�เป็็นกลาง

การระบุุอุุปสรรค

R120.6			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องระบุุอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
120.6 A1			 การเข้้าใจถึึงข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อม รวมถึึง กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ
				ผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ใด ๆ ที่่�ทำำ�ให้้การปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
				อาจถููกรอมชอม เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นที่่�ต้้องมีีก่่อนที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีจะระบุุ
				อุุปสรรคในการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานดัังกล่่าว การมีีอยู่่�ของเงื่่�อนไข
				 นโยบาย และวิิธีปี ฏิิบัติั บิ างเรื่่อ� งที่่�กำ�ำ หนดโดยองค์์กรวิิชาชีีพ กฎหมาย ข้้อบังั คัับ
36
-22-0106(001)P7-ebook.indd 36

27/7/2565 BE 17:28

				 สำำ�นัักงาน หรืือองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ซึ่่�งส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิตน
				อย่่างมีีจริิยธรรม อาจช่่วยระบุุอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
				ย่่อหน้้า 120.8 A2 ได้้รวมถึึงตััวอย่่างโดยทั่่�วไปของเงื่่�อนไข นโยบาย และ
				วิิธีีปฏิิบััติิ ดัังกล่่าวซึ่่�งเป็็นปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรค
120.6 A2			อุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน อาจทำำ�ให้้เกิิดข้้อเท็็จจริิงและ
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อมในขอบเขตที่่�กว้้างขวาง ซึ่่�งเป็็นไปไม่่ได้้ที่่�จะกำำ�หนดให้้
				 ได้้ทุุกสถานการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค นอกจากนั้้�น ลัักษณะของงานและ
				 การมอบหมายงานอาจแตกต่่างกััน และผลที่่�ตามมาอาจทำำ�ให้้เกิิดประเภท
				ที่่�ต่่างกัันของอุุปสรรค
120.6 A3			อุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน อาจเป็็นประเภทใดประเภทหนึ่่�ง
				 หรืือมากกว่่า ดัังต่่อไปนี้้�
				 (ก)		อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน (Self-interest threat) คืือ อุุปสรรค
						ที่่�เกิิดจากผลประโยชน์์ทางการเงิินหรืือผลประโยชน์์อื่่�นที่่�มีีอิิทธิิพล
						อย่่างไม่่เหมาะสมต่่อการใช้้ดุุลยพิินิิจ หรืือพฤติิกรรมของผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีี
				 (ข)		อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง (Self-review threat) คืือ
						อุุปสรรคที่่ผู้� ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีไม่่สามารถประเมิินได้้อย่า่ งเหมาะสม
						 เกี่่ย� วกัับผลของการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ที่่�ผ่า่ นมาของตน หรืือกิิจกรรมที่่�กระทำำ�
						 โดยผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเอง หรืือโดยบุุคคลอื่่�นภายในสำำ�นัักงาน
						 ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี หรืือองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�ผู้�ป้ ระกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีีเชื่่�อในการใช้้ดุุลยพิินิิจเพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรม
						ที่่�ทำำ�อยู่่�
				 (ค)		อุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน (Advocacy threat) คืือ
						อุุปสรรคที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุนสถานภาพ
						 ของลููกค้้าหรืือองค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้างรายใดรายหนึ่่ง� จนถึึงจุุดที่่ค� วามเที่่ย� งธรรม
						 ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีถููกรอมชอม
				 (ง)		อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย (Familiarity threat) คืือ อุุปสรรคที่่�
						 เกิิดจากความสััมพัันธ์์อัันยาวนานหรืือใกล้้ชิิดกัับลููกค้้าหรืือองค์์กร
						 ผู้้�ว่่าจ้้าง จนทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเกิิดความเห็็นอกเห็็นใจ
						 จนเกิินไปในผลประโยชน์์หรืือง่่ายต่่อการยอมรัับในผลงานของบุุคคล
						ดัังกล่่าว และ

ส่่วนที่่� 1
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ส่่วนที่่� 1

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 (จ)		อุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� (Intimidation threat) คืือ อุุปสรรคที่่�
						 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีถููกยัับยั้้�งจากการปฏิิบััติิงานอย่่างเที่่�ยงธรรม
						 เนื่่�องจากแรงกดดััน ซึ่่�งไม่่ว่่าจะเกิิดขึ้้�นจริิงหรืือซึ่่�งเข้้าใจไปได้้เช่่นนั้้�น
						 รวมถึึง การใช้้ความพยายามที่่�จะใช้้อิิทธิิพลอัันเกิินควรต่่อผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีี
120.6 A4			 เหตุุการณ์์แวดล้้อมอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคมากกว่่าหนึ่่�งประเภท และอุุปสรรค
				อาจส่่งผลต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานมากกว่่าหนึ่่�งหลัักการ

การประเมิินอุุปสรรค

R120.7				 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีระบุุอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องประเมิินว่่าอุุปสรรคนั้้�นอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
				 หรืือไม่่
ระดัับที่่�ยอมรัับได้้
120.7 A1			 ระดัับที่่�ยอมรัับได้้ คืือ ระดัับที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้ใช้้การทดสอบอย่่าง
				ที่่�บุคุ คลที่่�สามที่่�มีคี วามรอบรู้้แ� ละได้้ใช้้วิจิ ารณญาณเยี่่ย� งวิิญญููชน อาจสรุุปได้้ว่า่
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน

ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรค

120.8 A1			 ในการประเมิินอุุปสรรคของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ต้้องพิิจารณาปััจจััย
				ทั้้�งในเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ และผลกระทบรวมของอุุปสรรคถ้้ามีีมากกว่่า
				 หนึ่่�งประเภท
120.8 A2			 การมีีอยู่่�ของเงื่อ�่ นไข นโยบาย และวิิธีปี ฏิิบัติั ิ ตามที่่อธิ
� บิ ายไว้้ในย่่อหน้้า 120.6 A1
				อาจเป็็นปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิ
				 ตามหลัักการพื้้�นฐาน
				ตััวอย่่างของ เงื่่�อนไข นโยบาย และวิิธีีปฏิิบััติิดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		ข้้อกำำ�หนดในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
				 ● 		ข้้อกำ�ำ หนดเรื่่อ� งการศึึกษา การฝึึกอบรม ประสบการณ์์ สำำ�หรัับวิิชาชีีพ
				 ● 		 ระบบการร้้องเรีียนที่่�มีีประสิิทธิิผล ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
						 และประชาชนทั่่�วไป ให้้ความสนใจต่่อพฤติิกรรมที่่�ผิิดจรรยาบรรณ
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				 ● 		
						
				 ● 		
						

การกำำ�หนดอย่่างชััดเจนถึึงหน้้าที่่�ในการรายงานการละเมิิดข้้อกำำ�หนด
ทางจรรยาบรรณ
การติิ ดตามประเมิิ นผลทางวิิ ชาชีี พ หรืือการติิ ดตามประเมิิ นผล
การปฏิิบัติั ติ ามข้้อบัังคัับ และวิิธีีปฏิิบัติั ิในการลงโทษทางวิินััย

ส่่วนที่่� 1
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การพิิจารณาข้้อมููลใหม่่หรืือการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อม

R120.9			 	ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเพิ่่�งได้้รัับทราบข้้อมููลใหม่่ หรืือการเปลี่่�ยนแปลงใน
				ข้้อเท็็จจริิง และเหตุุการณ์์แวดล้้อม ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการ ขจััด หรืือ ลด
				อุุปสรรคนั้้�นให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้หรืือไม่่ ดัังนั้้�น ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				ต้้องประเมิินใหม่่เกี่่�ยวกัับอุุปสรรค และจััดการกัับอุุปสรรคดัังกล่่าวด้้วย
120.9 A1			 การคงไว้้ซึ่่�งการเตรีียมพร้้อมตลอดกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ ช่่วยให้้ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีตัดั สิินว่่าการมีีข้อมูู
้ ลใหม่่เกิิดขึ้้น� หรืือการเปลี่่ย� นแปลงในข้้อเท็็จจริิง
				 และเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�น มีีผลหรืือไม่่ ต่่อ
				 (ก)		ผลกระทบต่่อระดัับของอุุปสรรค หรืือ
				 (ข)		ผลต่่อข้้อสรุุปของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีว่่ามาตรการป้้องกัันยัังคง
						 เหมาะสม ในการจััดการกัับอุุปสรรคที่่�ระบุุได้้หรืือไม่่
120.9 A2			ถ้้าข้้อมููลใหม่่เป็็นผลให้้มีีการระบุุอุุปสรรคใหม่่ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้อง
				 ประเมิินและถ้้าเป็็นการเหมาะสม ต้้องจััดการอุุปสรรคใหม่่นี้้� (อ้้างอิิง ย่่อหน้้า
				 R120.7 และ R120.10)

การจััดการอุุปสรรค

R120.10			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีตััดสิินใจว่่าอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการ
				พื้้�นฐานที่่�ระบุุได้้ ไม่่อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้้องจััดการ
				อุุปสรรคนั้้�นด้้วยการขจััด หรืือ ลด อุุปสรรคนั้้�น ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องกระทำำ�เช่่นว่่านั้้�นโดย
				 (ก)		 การขจััดเหตุุการณ์์แวดล้้อม รวมถึึง ผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์
						ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคนั้้�น
				 (ข)		 การใช้้มาตรการป้้องกััน เท่่าที่่�มีีอยู่่�และสามารถนำำ�มาปฏิิบััติิได้้เพื่่�อ
						 ลดอุุปสรรคนั้้�น ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ หรืือ
				 (ค)		 การปฏิิเสธ หรืือ ยุุติิ กิิจกรรมทางวิิชาชีีพที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�นั้้�น
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ส่่วนที่่� 1

การกระทำำ�เพื่่�อขจััดอุุปสรรค

120.10 A1			ขึ้้�นอยู่่�กัับข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อม อุุปสรรคอาจได้้รัับการจััดการ
				 โดยขจัั ด เหตุุ ก ารณ์์ แวดล้้ อ มที่่� ทำ ำ � ให้้ เ กิิ ด อุุ ป สรรค อย่่ า งไรก็็ ต าม ยัั ง มีี
				 บางสถานการณ์์ที่่�อุุปสรรคนั้้�นสามารถได้้รัับการจััดการได้้เพีียงการปฏิิเสธ
				 หรืือ ยุุติกิิ จิ กรรมทางวิิชาชีีพที่่ป� ฏิิบัติั อยู่่�นั้้
ิ น� นั่่น� เป็็นเพราะว่่าเหตุุการณ์์แวดล้้อม
				ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคไม่่สามารถที่่�จะถููกขจััด และ มาตรการป้้องกัันไม่่สามารถ
				นำำ�มาปฏิิบััติิได้้ เพื่่�อลดอุุปสรรคนั้้�นให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้

มาตรการป้้องกััน

120.10 A2			 มาตรการป้้องกััน (Safeguards) คืือ การกระทำำ�อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งหรืือ
				 หลายอย่่างประกอบกััน ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีกระทำำ�อย่่างมีีประสิิทธิิผล
				 เพื่่�อลดอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้

การพิิจารณาการใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�สำำ�คััญ และข้้อสรุุปโดยรวมที่่�ได้้

R120.11			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องให้้ข้้อสรุุปโดยรวมว่่า การดำำ�เนิินการที่่�ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีกระทำำ� หรืือ ตั้้�งใจจะกระทำำ� เพื่่อจั
� ัดการอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นจะขจััด
				 หรืือ ลดอุุปสรรคนั้้�น ๆ ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้หรืือไม่่ ในการให้้ข้้อสรุุป
				 โดยรวม ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้อง
				 (ก)		 ทบทวนการใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�สำำ�คััญใด ๆ หรืือข้้อสรุุปโดยรวมที่่�ได้้ และ
				 (ข)		 ใช้้ ก ารทดสอบประหนึ่่� ง บุุ ค คลที่่� ส ามซึ่่ � ง มีี ค วามรอบรู้้ � แ ละได้้ ใช้้
						วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน

ข้้อควรพิิจารณาอื่่�นเมื่่�อนำำ�กรอบแนวคิิดมาใช้้
อคติิ

120.12 A1			 การมีีอคติิ ไม่่ว่่าจะรู้้�ตััวหรืือไม่่ กระทบต่่อการใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ เมื่่อ� ระบุุ
				 ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
120.12 A2			ตััวอย่่างของอคติิที่่�อาจเป็็นไปได้้ที่่�ต้้องตระหนััก เมื่่�อใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ
				 รวมถึึง
				 ● 		 การมีีอคติิจากการยึึดติิด (Anchoring bias) ซึ่่�งเป็็นแนวโน้้มที่่�จะ
						ปัักใจเชื่่�อในข้้อมููลแรกที่่�ได้้รัับเป็็นหลััก เพื่่�อต่่อต้้านข้้อมููลที่่�รัับมา
						 ภายหลัังให้้ได้้รัับการประเมิินอย่่างไม่่เพีียงพอ
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				 ● 		 การมีีอคติิต่่อระบบอััตโนมััติิ (Automation bias) ซึ่่�งเป็็นแนวโน้้ม
						ที่่�จะให้้ความสำำ�คััญกัับผลลััพธ์์ที่่�ประมวลได้้จากระบบอััตโนมััติิ แม้้ว่่า
						 เมื่่�อมีีการให้้เหตุุผลโดยมนุุษย์์หรืือข้้อมููลที่่�ขััดแย้้งกััน ทำำ�ให้้เกิิด
						คำำ�ถามว่่าผลลััพธ์ดั์ งั กล่่าวเชื่่อถืือ
� ได้้ หรืือเหมาะสมกัับวััตถุุประสงค์์นั้้น�
						 หรืือไม่่
				 ● 		 การมีีอคติิเนื่่�องจากความมีี (Availability bias) ซึ่่�งเป็็นแนวโน้้ม
						ที่่� จ ะให้้ น้ำ ำ � � หนัั ก กัั บ เหตุุ ก ารณ์์ ห รืือประสบการณ์์ที่่ � นึ ึ ก ได้้ ใ นทัั น ทีี
						 หรืือมีีอยู่่�แล้้ว มากกว่่าสิ่่�งที่่�ยัังไม่่มีี
				 ● 		 การมีี อคติิ เนื่่ � องจากมีี คำำ �ยืื นยัั น (Confirmation bias) ซึ่่ � งเป็็ น
						 แนวโน้้มที่่�จะให้้น้ำำ��หนัักกัับข้้อมููลที่่�สอดคล้้องกัับความเชื่่�อที่่�มีีอยู่่�
						 มากกว่่าข้้อมููลที่่�ขัดั แย้้งหรืือทำำ�ให้้เกิิดความสงสััยเกี่่ย� วกัับความเชื่่อนั้้
� น�
				 ● 		 ความคิิดกลุ่่�ม (Groupthink) ซึ่่�งเป็็นแนวโน้้มที่่�จะให้้กลุ่่�มบุุคคล
						 ลดทอนความคิิดสร้้างสรรค์์และความรัับผิิดชอบส่่วนบุุคคล และ
						 เป็็นผลให้้นำำ�มาสู่่�การตััดสิินใจที่่�ปราศจากการให้้เหตุุผลเชิิงวิิพากษ์์
						 หรืือการพิิจารณาทางเลืือกอื่่�น
				 ● 		อคติิเพราะมีีความมั่่�นใจสููงเกิิน (Overconfidence bias) ซึ่่�งเป็็น
						 แนวโน้้มที่่จ� ะประเมิินความสามารถของตนที่่�มากเกิินไปในการประเมิิน
						 ความเสี่่ย� งอย่่างแม่่นยำำ� หรืือในการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ หรืือการตััดสิินใจต่่าง ๆ
				 ● 		อคติิจากการใช้้ตััวแทน (Representation bias) ซึ่่�งเป็็นแนวโน้้ม
						ที่่�จะอ้้างอิิงความเข้้าใจในรููปแบบของประสบการณ์์ เหตุุการณ์์ หรืือ
						 ความเชื่่�อที่่�อนุุมานว่่าเป็็นตััวแทน
				 ● 		 การเลืือกรัับรู้้� (Selective perception) ซึ่่�งเป็็นแนวโน้้มสำำ�หรัับ
						 ความคาดหวัังของบุุคคล ที่่�จะมีีอิทิ ธิิพลต่่อการที่่�บุคุ คลนั้้�นจะมีีมุมุ มอง
						ต่่อเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�ง หรืือบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง
120.12 A3			 การกระทำำ�ที่่�อาจลดผลกระทบของการมีีอคติิ รวมถึึง
				 ● 		 การหาคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญเพื่่�อที่่�จะได้้รัับข้้อมููลเพิ่่�มขึ้้�น
				 ● 		 การปรึึกษากัับผู้้�อื่่�น เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้มีีการโต้้แย้้งที่่�เหมาะสม ซึ่่�งเป็็น
						ส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการประเมิินผล
				 ● 		 การรัับการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับ การระบุุการมีีอคติิ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
						 ของพััฒนาการทางวิิชาชีีพ

ส่่วนที่่� 1
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ส่่วนที่่� 1

วััฒนธรรมองค์์กร

120.13 A1			 ผู้้ � ป ระกอบวิิ ชาชีี พบัั ญชีี จ ะเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ผลในการนำำ �กรอบแนวคิิ ดไปใช้้
				 เมื่่�อความสำำ�คััญของคุุณค่่าทางจริิยธรรมที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการพื้้�นฐานและ
				ข้้อกำำ�หนดอื่่�นที่่�กำำ�หนดไว้้ในประมวลจรรยาบรรณ ได้้รัับการส่่งเสริิมผ่่าน
				วััฒนธรรมภายในองค์์กรของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
120.13 A2			 การส่่งเสริิมวััฒนธรรมด้้านจริิยธรรมภายในองค์์กรจะมีีประสิิทธิิผลที่่�สุุดเมื่่�อ
				 (ก)		 ผู้้�นำ�ำ และผู้้�ที่่มี� บี ทบาทในการบริิหาร ส่่งเสริิมความสำำ�คัญ
ั ของคุุณค่่าทาง
						 จริิยธรรมขององค์์กร และยัังต้้องให้้ตนและผู้้�อื่่�นในปกครองของตน
						รัับผิิดชอบต่่อการแสดงออกซึ่่�งคุุณค่่าทางจริิยธรรมขององค์์กรด้้วย
				 (ข)		จััดให้้มีีโปรแกรมการศึึกษาและฝึึกอบรมที่่�เหมาะสม กระบวนการ
						จััดการและการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและเกณฑ์์การให้้รางวััล
						ที่่�ส่่งเสริิมวััฒนธรรมด้้านจริิยธรรม
				 (ค)		จััดให้้มีีนโยบายและกระบวนการที่่�มีีประสิิทธิิผลในการสนัับสนุุนและ
						 ปกป้้องผู้้�ที่่ร� ายงานพฤติิกรรมการกระทำำ�ผิดิ กฎหมายหรืือผิิดจริิยธรรม
						ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือที่่�น่่าสงสััย รวมทั้้�งผู้้�ส่่งสััญญาณ (whistle-blowers)
						พฤติิกรรมเหล่่านั้้�น และ
				 (ง)		องค์์กรยึึดมั่่�นต่่อคุุณค่่าทางจริิยธรรมในการติิดต่่อกัับบุุคคลที่่�สาม
				 [เทีียบเคีียง COSO 2013 – Control Environment]
120.13 A3			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีได้้รับั การคาดหวัังว่่าจะสนัับสนุุนและส่่งเสริิมวััฒนธรรม
				ที่่�มีีจริิยธรรมเป็็นฐานในองค์์กรของตน โดยคำำ�นึึงถึึงตำำ�แหน่่งและความอาวุุโส
				 ของแต่่ละคน

ข้้อควรพิิจารณาสำำ�หรัับงานสอบบััญชีี งานสอบทาน งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นอื่่�น และ
งานให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
วััฒนธรรมสำำ�นัักงาน

120.14 A1			 TSQM 1 กำำ�หนดข้้อกำ�ำ หนดและคำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ เกี่่ย� วกัับวััฒนธรรม
				 สำำ�นัักงานในบริิบทความรัับผิิดชอบของสำำ�นัักงานในการออกแบบ การนำำ�ไป
				 ปฏิิ บั ั ติ ิ และการดำำ� เนิิ น ระบบการบริิ ห ารคุุ ณ ภาพสำำ� หรัั บ งานสอบบัั ญ ชีี
				 หรืืองานสอบทานงบการเงิิ น หรืืองานที่่� ใ ห้้ ค วามเชื่่ � อมั่่ � น อื่่ � น หรืืองาน
				 ให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่อ� ง
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120.15 A1			 ผู้้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี ที่่ � ใ ห้้ บ ริิ ก ารสาธารณะถููกกำำ � หนดโดยมาตรฐาน
				 ระหว่่างประเทศเรื่่�องความเป็็นอิิสระ ให้้ดำำ�รงความเป็็นอิิสระ เมื่่�อปฏิิบััติิงาน
				สอบบััญชีี งานสอบทาน และ งานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� อื่่น� ความเป็็นอิิสระเชื่่อ� มโยง
				กัับหลัักการพื้้�นฐานของจรรยาบรรณ เรื่่อ� ง ความเที่่�ยงธรรมและความซื่่�อสััตย์์
				สุุจริิต ความเป็็นอิิสระประกอบด้้วย
				 (ก)		 ความเป็็นอิิสระด้้านจิิตใจ (Independence of mind) สภาวะจิิตใจ
						ที่่�ยอมให้้มีกี ารแสดงออกซึ่ง�่ ข้้อสรุปุ โดยไม่่ถููกกระทบจากอิิทธิิพลใด ๆ
						ที่่�จะให้้รอมชอมการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ทางวิิชาชีีพ ซึ่ง�่ จะทำำ�ให้้บุคุ คลสามารถ
						 ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ได้้ด้ว้ ยความซื่่�อสัตั ย์์สุจุ ริิต และใช้้ความเที่่�ยงธรรม และใช้้
						 การสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพได้้
				 (ข)		 ความเป็็นอิิสระอัันเป็็นที่่�ประจัักษ์์ (Independence of Appearance)
						 การหลีีกเลี่่ย� งข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่มี� นัี ยั สำำ�คัญ
ั มาก
						 จนทำำ�ให้้บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยง
						วิิ ญ ญููชน อาจสรุุ ป ว่่ า ความซื่่ � อสั ั ต ย์์ สุ ุ จ ริิ ต ความเที่่� ย งธรรมหรืือ
						 การสัังเกตและสงสััยเยี่่ย� งผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพของสำำ�นักั งาน หรืือสมาชิิก
						 ของกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี หรืือสมาชิิกของกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�น ได้้ถููกรอมชอม
120.15 A2			 มาตรฐานระหว่่างประเทศเรื่อ�่ งความเป็็นอิิสระ กำำ�หนดข้้อกำ�ำ หนดและคำำ�อธิบิ าย
				 การนำำ�ไปปฏิิบััติิ เกี่่�ยวกัับการนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้เพื่่�อดำำ�รงความเป็็นอิิสระ
				 เมื่่อ� ปฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี งานสอบทาน และงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� อื่่น� ผู้้ป� ระกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีและสำำ�นัักงานถููกกำำ�หนดให้้ต้้องปฏิิบััติิตามมาตรฐานเหล่่านี้้�
				 เพื่่�อให้้เป็็นอิิสระเมื่่�อปฏิิบััติิงานดัังกล่่าว กรอบแนวคิิดเพื่่�อระบุุ ประเมิิน
				 และจััดการอุุปสรรคในการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ใช้้ในทำำ�นองเดีียวกััน
				 เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเรื่่�องความเป็็นอิิสระ ประเภทของอุุปสรรค
				 ในการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานที่่�ได้้อธิิบายไว้้ใน ย่่อหน้้า 120.6 A3
				 เป็็นประเภทเดีียวกัันกัับอุุปสรรคในการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเรื่่�องความ
				 เป็็นอิิสระด้้วย

ส่่วนที่่� 1

ความเป็็นอิิสระ
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ส่่วนที่่� 1

การสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ

120.16 A1			 ในงานสอบบััญชีี งานสอบทาน และงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นอื่่�น รวมถึึงงานอื่่�นใด
				ที่่�กำำ�หนดโดย IAASB ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะถููกกำำ�หนด
				 ให้้ ต้ ้ อ งใช้้ ก ารสัั ง เกตและสงสัั ย เยี่่� ย งผู้้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พ เมื่่ � อว างแผนและ
				 ปฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี งานสอบทาน และงานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� อื่่น� การสัังเกตและ
				สงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพและหลัักการพื้้�นฐาน ที่่�อธิิบายไว้้ในหมวด 110
				มีีแนวคิิดที่่�สััมพัันธ์์กััน
120.16 A2			 ในการตรวจสอบงบการเงิิน ต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานแต่่ละข้้อและ
				 โดยรวม เพื่่อสนั
� ับสนุุนการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ ดัังตััวอย่่าง
				ต่่อไปนี้้�
				 ● 		 ความซื่่ � อสั ั ต ย์์ สุ ุ จ ริิ ต กำำ � หนดให้้ ผู้้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี ต้้ อ ง
						 ประพฤติิตนอย่่างตรงไปตรงมา และซื่่�อสััตย์์ ตััวอย่่างเช่่น ผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานว่่าด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
						ด้้วยการ
						 o			 ประพฤติิตนอย่่างตรงไปตรงมาและซื่่�อสััตย์์เมื่่�อมีีข้้อกัังวล
									 เกี่่�ยวกัับจุุดยืืนของลููกค้้า
						 o			ติิดตามสอบถามเกี่่�ยวกัับข้้อมููลที่่�ไม่่สอดคล้้องกััน และค้้นหา
									 หลัักฐานการสอบบััญชีีอื่น�่ เพิ่่ม� เติิม เพื่่อจั
� ดั การข้้อกังั วลเกี่่ย� วกัับ
									 งบการเงิินที่่�อาจมีีข้้อผิิดพลาดอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ หรืือทำำ�ให้้
									 เข้้าใจผิิด เพื่่อที่่
� จ� ะตััดสิินใจอย่่างมีีข้อมูู
้ ลเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินการ
									อย่่างเหมาะสมในเหตุุการณ์์แวดล้้อมนั้้�น
						 o			 การมีีลัักษณะนิิสััยที่่�เข้้มแข็็งในการกระทำำ�อย่่างเหมาะสม
									 แม้้เมื่่�อเผชิิญกัับแรงกดดัันให้้ปฏิิบััติิเป็็นอย่่างอื่่�น หรืือเมื่่�อ
									 การกระทำำ�เช่่นนั้้�น อาจมีีแนวโน้้มทำำ�ให้้เกิิดผลที่่�ตามมาต่่อ
									บุุคคลหรืือองค์์กรในทางลบ การกระทำำ �อย่ ่างเหมาะสม
									 เกี่่�ยวข้้องกัับ
									 (ก) การมีีจุุดยืืนอย่่างมั่่�นคง เมื่่�อเผชิิญกัับสภาวะลำำ�บาก
											
ในการตััดสิินใจ และสถานการณ์์ที่่�ยาก หรืือ
									 (ข) การโต้้แย้้งผู้้�อื่่�น เมื่่�อมีีเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�มีีเหตุุผล
											สมควร
									 ในลัักษณะที่่�เหมาะสมกัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมนั้้�น
44
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						 ในการทำำ�เช่่นนั้้�น ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้แสดงให้้เห็็นการประเมิิน
						 หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�สำำ�คััญเพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการใช้้การสัังเกตและ
						สงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
				 ● 		 ความเที่่�ยงธรรม กำำ�หนดให้้ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องไม่่รอมชอม
						 ในการใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพและทางธุุรกิิจ จาก
						 (ก)			อคติิ
						 (ข)			 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือ
						 (ค)			 อิิทธิิพลอัันเกิินควรของบุุคคล องค์์กร เทคโนโลยีี หรืือปััจจััยอื่่น�
									 หรืือการพึ่่�งพิิงอัันเกิินควรต่่อบุุคคล องค์์กร เทคโนโลยีี หรืือ
									ปััจจััยอื่่�น
						ตััวอย่า่ งผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่อ� งความ
						 เที่่�ยงธรรม โดย
						 (ก)			 ตระหนัักถึึงเหตุุการณ์์แวดล้้อมหรืือความสััมพัันธ์์ใด ๆ เช่่น
									 ความคุ้้�นเคยกัับลููกค้้า ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดการรอมชอม การใช้้
									ดุุลยพิินิจิ ทางวิิชาชีีพ หรืือทางธุุรกิิจของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
									 และ
						 (ข)			พิิจารณาผลกระทบของเหตุุการณ์์แวดล้้อมหรืือความสััมพัันธ์์
									ดัังกล่่าว ในการใช้้ดุุลยพิินิิจของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
									 เมื่่ � อ ประเมิิ น ความเหมาะสมและเพีี ย งพอของหลัั ก ฐาน
									 การสอบบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นที่่�มีีสาระสำำ�คััญต่่อ
									 งบการเงิินของลููกค้้า
						 ในการทำำ�เช่่นนั้้�น ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประพฤติิในลัักษณะ
						ที่่�เห็็นได้้ว่า่ ทำำ�ให้้เกิิดการใช้้การสัังเกตและสงสััยเยี่่ย� งผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพ
				 ● 		 ความรู้้� ความสามารถ และความเอาใจใส่่ กำำ�หนดให้้ ผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งมีี ความรู้้� ความสามารถ และความชำำ�นาญทางวิิชาชีีพ
						 ในระดัับที่่�ถึึงพร้้อมและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความเอาใจใส่่ให้้เป็็นไปตาม
						 มาตรฐานวิิชาชีีพ กฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตััวอย่่างเช่่น
						 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานว่่าด้้วยความรู้้�
						 ความสามารถ และความเอาใจใส่่ โดย

ส่่วนที่่� 1

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564
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ส่่วนที่่� 2

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

						 (ก)			 การนำำ�ความรู้้�ไปปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ
									 ของแต่่ละลููกค้้าโดยเฉพาะ เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงจากการ
									 แสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญได้้อย่่าง
									 เหมาะสม
						 (ข)			 การวางแผนและการปฏิิบัติั ติ ามวิิธีตี รวจสอบที่่�เหมาะสม และ
						 (ค)			 การนำำ�ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องไปปฏิิบััติิ เมื่่�อประเมิินด้้วยการใช้้
									วิิจารณญาณอย่่างระมััดระวัังยิ่่�ง ว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีี
									 เพีียงพอและเหมาะสมในเหตุุการณ์์แวดล้้อมนั้้�น
						 ในการทำำ�เช่่นนั้้�น ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประพฤติิในลัักษณะ
						ที่่�เห็็นได้้ว่า่ ทำำ�ให้้เกิิดการใช้้การสัังเกตและสงสััยเยี่่ย� งผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพ
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หน้้า
หมวด 200			 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ – ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
48
				 ในหน่่วยงานธุุรกิิจ
				 (Applying the Conceptual Framework – Professional
				 Accountants In Business)
หมวด 210			 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์					
54
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58
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64
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66
				 การรายงานทางการเงิินและการตััดสิินใจ
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หมวด 250 			สิ่่�งจููงใจ รวมถึึงของขวััญและการต้้อนรัับ			
68
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หมวด 260 			 การตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
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หมวด 270 			 ความกดดัันต่่อการฝ่่าฝืืนหลัักการพื้้�นฐาน			
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ส่่วนที่่� 2 		ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ
หมวด 200		 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ – ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงาน
				ธุุรกิิจ
ส่่วนที่่� 2

คำำ�นำำ�

200.1				 ในส่่วนนี้้�ของประมวลจรรยาบรรณ ได้้กำำ�หนดข้้อกำำ�หนด และคำำ�อธิิบาย
				 การนำำ�ไปปฏิิบััติิ สำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ เมื่่�อนำำ�
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดในหมวด 120 มาปฏิิบััติิ ซึ่่�งไม่่อาจอธิิบายได้้ทุุก
				ข้้อเท็็จจริิง และเหตุุการณ์์แวดล้้อม รวมทั้้�งกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ ผลประโยชน์์
				 และความสััมพัันธ์์ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจอาจเผชิิญ
				 ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคหรืืออาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการ
				พื้้�นฐาน ดัังนั้้�น กรอบแนวคิิดกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงาน
				ธุุรกิิจตระหนัักถึึงข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อมเหล่่านั้้�น
200.2				 ผู้้�ลงทุุน เจ้้าหนี้้� องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างและส่่วนอื่่�น ๆ ของธุุรกิิจ รวมทั้้�งหน่่วยงาน
				 ของรััฐและสาธารณชน ผู้้�อาจใช้้ผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 ในหน่่วยงานธุุรกิิจ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจอาจรัับผิิดชอบ
				 แต่่เพีียงผู้้�เดีียวหรืือร่่วมกัันรัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และการรายงานข้้อมููล
				 ทางการเงิินและข้้อมููลอื่่น� ๆ ซึ่ง�่ ทั้้�งองค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้างและบุุคคลที่่�สามอาจใช้้ข้อมูู
้ ล
				ดัังกล่่าว ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจอาจรัับผิิดชอบในการจััดการ
				 ทางการเงิินอย่่างมีีประสิิทธิิผลและให้้คำ�ำ แนะนำำ�อย่า่ งเต็็มความรู้้ค� วามสามารถ
				 ในเรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
200.3				 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพในหน่่วยงานธุุรกิิจอาจเป็็นลููกจ้้าง ผู้้�รับั จ้้างตามสััญญา หุ้้�นส่่วน
				 กรรมการ (ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�ที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร) เจ้้าของกิิจการที่่�เป็็นผู้้�จััดการ
				 หรืืออาสาสมััครขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง รููปแบบทางกฎหมายของความสััมพัันธ์์
				 ของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีกับั องค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้างไม่่มีผี ลกระทบต่่อความรัับผิิดชอบ
				 ทางจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี

48
-22-0106(001)P7-ebook.indd 48

27/7/2565 BE 17:28

200.4				 ในส่่วนนี้้� คำำ�ว่่า “ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี” ประกอบด้้วย
				 (ก)		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพในหน่่วยงานธุุรกิิจ และ
				 (ข)		บุุคคลผู้้�เป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ เมื่่�อปฏิิบััติิ
						กิิจกรรมทางวิิชาชีีพตามความสััมพัันธ์์ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
						กัับสำำ�นัักงานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ไม่่ว่่าจะเป็็นรููปแบบของ
						 ผู้้�รัับจ้้างตามสััญญา พนัักงาน หรืือ เจ้้าของ ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเมื่่�อ
						ส่่วนที่่� 2 นำำ�ไปใช้้กัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
						 ได้้กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้าที่่� R120.4 R300.5 และ 300.5 A1

ส่่วนที่่� 2

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

R200.5				 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐานที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในหมวด 110
				 และใช้้กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการ
				อุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
200.5 A1			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีรัับผิิดชอบในการส่่งเสริิมวััตถุุประสงค์์ที่่�ถููกกฎหมาย
				 ขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง(ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี) ประมวลจรรยาบรรณนี้้�มิิได้้
				พยายามขััดขวางผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีจากการทำำ�ให้้ความรัับผิิดชอบนั้้�น
				 บรรลุุผล แต่่จััดการกัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�อาจทำำ�ให้้การปฏิิบััติิตามหลัักการ
				พื้้�นฐานถููกรอมชอม
200.5 A2			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาจต้้องส่่งเสริิมสถานะขององค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้าง เมื่่อส่
� ง่ เสริิม
				 เป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ที่่�ถููกกฎหมายขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ถ้้ารายงานใด ๆ
				ที่่�ได้้กระทำำ�ไม่่ผิิดหรืือทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด การกระทำำ�เช่่นนั้้�นจะไม่่ถืือว่่าทำำ�ให้้เกิิด
				อุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
200.5 A3			 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีตำำ�แหน่่งสููงขึ้้�น ก็็จะยิ่่�งมีีความสามารถและ
				มีีโอกาสในการเข้้าถึึงข้้อมููล และมีีอิิทธิิพลในการกำำ�หนดนโยบาย การตััดสิินใจ
				 และการกระทำำ�โดยบุุคคลอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ในองค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้าง ตราบเท่่าที่่ผู้� ป�้ ระกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีสามารถจะทำำ�ได้้ เมื่่อคำ
� �นึ
ำ ึงถึึงตำำ�แหน่่งและความอาวุุโสในองค์์กร
				 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีได้้รับั การคาดหวัังว่่าจะสนัับสนุุนและส่่งเสริิมวััฒนธรรม
				ที่่�ใช้้จรรยาบรรณเป็็นเกณฑ์์ในองค์์กร ตามย่่อหน้้า 120.13 A3 ตััวอย่่างของ
				 การกระทำำ�ดัังกล่่าว รวมถึึงการแนะนำำ� การนำำ�มาปฏิิบััติิ และการกำำ�กัับดููแล
				 เรื่่�องต่่อไปนี้้�
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ส่่วนที่่� 2

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 ● 		
				 ● 		
						
				 ● 		
						
				 ● 		
						

โปรแกรมการศึึกษาและการฝึึกอบรมด้้านจรรยาบรรณ
กระบวนการจััดการ และการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและเกณฑ์์
การให้้รางวััล ที่่�ส่่งเสริิมวััฒนธรรมด้้านจริิยธรรม
นโยบายเกี่่� ย วกัั บ จรรยาบรรณและส่่ ง สัั ญ ญาณพฤติิ ก รรม
(whistle-blowing)
นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิที่่�ออกแบบเพื่่�อป้้องกััน การไม่่ปฏิิบััติิตาม
กฎหมายและข้้อบัังคัับ

การระบุุอุุปสรรค

200.6 A1			อุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน อาจเกิิดจากความหลากหลาย
				 ของข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อมต่่าง ๆ ประเภทของอุุปสรรคได้้อธิบิ ายไว้้
				 ในย่่อหน้้า120.6 A3 ต่่อไปนี้้�คืือตัวอย่
ั า่ งของข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อม
				 ในแต่่ละประเภทของอุุปสรรค ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
				บััญชีีในการปฏิิบััติิกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ
				 (ก)		อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน หรืือได้้รัับ
									 เงิินกู้้�หรืือการค้ำำ�� ประกััน จากองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
						 ● 			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีมีส่ี ว่ นร่่วมในการจััดทำำ�แผนค่่าตอบแทน
									ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดแรงจููงใจจากองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับสิิทธิิการใช้้ ทรััพย์์สิินของบริิษััท
									 เพื่่อ� ประโยชน์์ส่่วนตน
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับข้้อเสนอเป็็นของขวััญ หรืือ
									 การปฏิิบััติิเป็็นพิิเศษจากคู่่�ค้้าขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
				 (ข)		อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานของตนเอง
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเป็็นผู้้�กำำ�หนดวิิธีีปฏิิบััติิทางบััญชีี
									ที่่�เหมาะสมในการรวมธุุรกิิจ หลัังจากทำำ�การศึึกษาความ
									 เป็็นไปได้้เพื่่�อสนัับสนุุนการตััดสิินใจซื้้�อ
				 (ค)		อุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
						 ● 			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีมีโี อกาสตกแต่่งข้้อมููลในหนัังสืือชี้้�ชวน
									 เพื่่�อให้้ได้้รัับประโยชน์์จากการจััดหาเงิินทุุน
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				 (ง)		อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการรายงานทาง
									 การเงิินขององค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้าง เมื่่อส
� มาชิิกครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่สุ� ดุ
									 หรืือครอบครัั วที่่ � ใ กล้้ ชิ ิ ด ได้้ รั ั บ การว่่ า จ้้ า งจากองค์์ ก รนั้้� น
									 เป็็นผู้้�ตััดสิินใจซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อรายงานทางการเงิินของ
									องค์์กร
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีความสััมพัันธ์์อัันยาวนานกัับบุุคคล
									 ผู้้�มีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
				 (จ)		อุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี หรืือสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด
									 หรืือครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด ต้้องเผชิิญอุุปสรรคจากการถููกปลด
									 หรืือโยกย้้าย เนื่่�องจากข้้อขััดแย้้งเกี่่�ยวกัับ
									 o		
การใช้้หลัักการบััญชีี
									 o		วิิธีีการนำำ�เสนอข้้อมููลทางการเงิิน
						 ● 			บุุ ค คลที่่� พ ยายามมีี อิ ิ ท ธิิ พ ลในกระบวนการตัั ด สิิ น ใจของ
									 ผู้้�ประกอบวิิ ชาชีีพบััญชีี ตััวอย่่างเช่่น ในเรื่่�องการตกลง
									ทำำ�สััญญา (ให้้ชนะการประมููล) หรืือการใช้้หลัักการบััญชีี

ส่่วนที่่� 2

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

การประเมิินอุุปสรรค

200.7 A1			 เงื่่�อนไข นโยบาย และวิิธีีการ ที่่�อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า 120.6 A1 และ 120.8 A2
				อาจกระทบการประเมิินว่่า อุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานอยู่่�ใน
				 ระดัับที่่�ยอมรัับได้้หรืือไม่่
200.7 A2			 การประเมิินระดัับของอุุปสรรคของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ได้้รัับผลกระทบ
				 มาจากลัักษณะและขอบเขตของกิิจกรรมทางวิิชาชีีพอีีกด้้วย
200.7 A3			 การประเมิิ น ระดัั บ ของอุุ ป สรรคของผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี อาจได้้ รั ั บ
				ผลกระทบมาจากสภาพแวดล้้อมการปฏิิบััติิงานภายในองค์์กรของผู้้�ว่่าจ้้าง
				 และสภาพแวดล้้อมการดำำ�เนิินงาน ตััวอย่่างเช่่น
				 ● 		 ภาวะผู้้�นำำ�ซึ่่�งเน้้นความสำำ�คััญของพฤติิกรรมทางจรรยาบรรณ และ
						 ความคาดหวัังที่่�ว่่าพนัักงานจะปฏิิบััติิตนตามจรรยาบรรณนั้้�น
				 ● 		 นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิที่่�ให้้อำำ�นาจและสนัับสนุุนพนัักงาน ให้้สื่่�อสาร
						 ประเด็็นทางจรรยาบรรณซึ่่�งเกี่่�ยวกัับพนัักงานเอง ต่่อผู้้�บริิหารระดัับ
						อาวุุโส โดยปราศจากความกัังวลเกี่่�ยวกัับผลลบที่่�ตามมา
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ส่่วนที่่� 2

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 ● 		 นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิในการนำำ�ไปปฏิิบััติิและติิดตามประเมิินผล
						คุุณภาพของการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน
				 ● 		 ระบบเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลองค์์กร หรืือโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแล
						 และความเข้้มแข็็งของการควบคุุมภายใน
				 ● 		วิิธีีปฏิิบััติิในการรัับสมััครงาน ซึ่่�งเน้้นความสำำ�คััญของการว่่าจ้้าง
						บุุคลากรที่่�มีีความรู้้� ความสามารถสููง
				 ● 		 การสื่่�อสารที่่�ทัันเวลาเกี่่�ยวกัับนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิ รวมทั้้�งการ
						 เปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีให้้พนัักงานทั้้�งหมดทราบ พร้้อมทั้้�ง การฝึึกอบรม
						 และให้้การศึึกษาที่่�เหมาะสม เกี่่�ยวกัับนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิดัังกล่่าว
						นั้้�น
				 ● 		 นโยบายจรรยาบรรณและข้้อกำำ�หนด
200.7 A4			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาจพิิจารณาขอคำำ�แนะนำำ�ด้า้ นกฎหมาย ในกรณีีที่่เ� ชื่่อ� ว่่า
				อาจมีีการกระทำำ�ผิดิ จรรยาบรรณ หรืือการกระทำำ�โดยผู้้�อื่น�่ เกิิดขึ้้น� หรืือจะเกิิดขึ้้น�
				ต่่อไปภายในองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง

การจััดการอุุปสรรค

200.8 A1			 หมวด 210 ถึึง 270 อธิิบายอุุปสรรคต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างการปฏิิบััติิ
				กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ รวมถึึงตััวอย่า่ งของการกระทำำ�ที่่อ� าจจะทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค
				นั้้�น
200.8 A2			 ถึึงที่่�สุุดแล้้ว ถ้้าเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค ไม่่สามารถขจััดได้้ และ
				 ไม่่มีมี าตรการป้้องกัันหรืือไม่่สามารถนำำ�มาตรการป้้องกัันมาใช้้เพื่่อ� ลดอุุปสรรค
				 ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ อาจจะเป็็นการเหมาะสมที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				ต้้องลาออกจากองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง

การสื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล

R200.9				 เมื่่�อสื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในประมวลจรรยาบรรณ
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องตััดสิินใจว่่า ควรจะสื่่อส
� ารกัับผู้้�ใดถึึงจะเหมาะสม
				 ในโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				สื่่�อสารกัับกลุ่่�มย่่อยของผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพต้้องตััดสิินใจว่่า
				จำำ�เป็็นหรืือไม่่ที่่�จะต้้องสื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลทั้้�งหมด เพื่่อที่่
� �ว่่าทุุกท่่าน
				 จะได้้รัับข้้อมููลที่่�เพีียงพอ
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200.9 A1			 ในการตััดสิินใจว่่าควรสื่่อส
� ารกัับผู้้�ใด ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจพิิจารณาจาก
				 (ก)		ลัักษณะและความสำำ�คััญของเหตุุการณ์์แวดล้้อม และ
				 (ข)		 เรื่่�องที่่�จะสื่่�อสาร
200.9 A2			ตััวอย่า่ งของกลุ่่�มย่่อยของผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแล รวมถึึง คณะกรรมการตรวจสอบ
				 หรืือ บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งของคณะผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
R200.10			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี สื่่�อสารกัับบุุคคลผู้้�ซึ่่�งมีีทั้้�งความรัับผิิดชอบด้้านการ
				 บริิหารและความรัับผิิดชอบด้้านกำำ�กัับดููแล ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องทำำ�ให้้
				 เกิิดความพอใจว่่าการสื่่�อสารกัับบุุคคลท่่านนั้้�น ได้้ให้้ข้้อมููลที่่�เพีียงพอกัับ
				 ผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลทั้้�งมวลผู้้ซึ่� ง�่ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีควรจะได้้ทำ�ำ การสื่่อส
� าร
				 แล้้ว
200.10 A1			 ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมบางเหตุุการณ์์ ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลทุุกคนเกี่่�ยวข้้องกัับ
				 การบริิหารงานองค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้าง ตััวอย่า่ ง เช่่น ธุุรกิิจขนาดเล็็ก ซึ่ง�่ เจ้้าของคนเดีียว
				 บริิหารงาน และไม่่มีีผู้้�อื่่�นที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ด้้านกำำ�กัับดููแล ในกรณีีเหล่่านี้้� ถ้้าเรื่่�อง
				ที่่�จะสื่่อส
� ารกัับบุุคคลผู้้ซึ่� ง�่ มีีความรัับผิิดชอบด้้านการจััดการ และความรัับผิิดชอบ
				ด้้านกำำ�กัับดููแล ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ต้้องทำำ�ให้้เกิิดความพอใจว่่า ได้้ปฏิิบััติิ
				 ตามข้้อกำำ�หนดว่่าด้้วยการสื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล

ส่่วนที่่� 2

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

หมวด 210		 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

ส่่วนที่่� 2

คำำ�นำำ�

210.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานและใช้้กรอบแนวคิิด
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
210.2				 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคในการปฏิิบััติิตามหลัักการ
				พื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรม และอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคในการปฏิิบััติิตาม
				 หลัักการพื้้�นฐานอื่่�น อุุปสรรคดัังกล่่าว อาจเกิิดขึ้้�นเมื่่�อ
				 (ก)		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีดำำ�เนิินกิิจกรรมทางวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
						 เรื่่�องเฉพาะ ให้้กัับผู้้�ที่่�ได้้รัับบริิการทางวิิชาชีีพ ตั้้�งแต่่สองหน่่วยงาน
						ขึ้้�นไปซึ่่�งผลประโยชน์์ในเรื่่�องนั้้�นขััดแย้้งกััน หรืือ
				 (ข)		ผลประโยชน์์ของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเรื่อ�่ งเฉพาะ และ
						ผลประโยชน์์ของผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั บริิการทางวิิชาชีีพที่่ผู้� ป�้ ระกอบวิิชาชีีพดำ�ำ เนิิน
						กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องที่่�ขััดแย้้งกััน
				 ผู้้�ที่่�ได้้รัับบริิการทางวิิชาชีีพ อาจรวมถึึง องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ผู้้�จำำ�หน่่าย ลููกค้้า
				 ผู้้�ให้้กู้้�ยืืม ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือบุุคคลอื่่�น
210.3				 หมวดนี้้นำ� �ำ เสนอข้้อกำ�ำ หนดเฉพาะ และคำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
				 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้กัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

R210.4				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องไม่่ยิินยอมให้้มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
				 มารอมชอมการใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ หรืือทางธุุรกิิจ
210.4 A1			ตััวอย่่างของเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
				 รวมถึึง
				 ● 		 การดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้บ� ริิหารหรืือผู้้�กำ�กั
ำ บั ดููแลในองค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้างสองแห่่ง
						 และได้้รัับข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับจากองค์์กรผู้้ �ว่่าจ้้างแห่่งหนึ่่�ง ซึ่่�ง
						 ผู้้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี อ าจนำำ � มาใช้้ เ พื่่ � อทำ ำ � ให้้ อ งค์์ ก รผู้้ � ว่ ่ า จ้้ า ง
						อีีกแห่่งหนึ่่�งได้้เปรีียบหรืือเสีียเปรีียบ
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				 ● 		 การดำำ�เนิินกิิจกรรมทางวิิชาชีีพให้้กัับหุ้้�นส่่วนทั้้�งสองฝ่่ายซึ่่�งเป็็น
						 ผู้้�ว่่าจ้้างผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี เพื่่�อช่่วยให้้ทั้้�งสองฝ่่ายสิ้้�นสุุดจาก
						 การเป็็นหุ้้�นส่่วนกััน
				 ● 		 การจััดเตรีียมข้้อมููลทางการเงิินให้้แก่่สมาชิิกบางคนของผู้้�บริิหารใน
						องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ซึ่่�งผู้้�บริิหารคนดัังกล่่าว
						อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการซื้้�อกิิจการนั้้�น
				 ● 		 การเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการเลืือกผู้้�จำำ�หน่่ายให้้กัับองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
						 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี เมื่่�อ ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด ของผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีีอาจได้้รัับผลประโยชน์์ทางการเงิินจากการนั้้�น
				 ● 		 การดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�สามารถกำำ�กัับดููแลในองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ที่่�อยู่่�
						 ระหว่่างการอนุุมััติิการลงทุุนของบริิษััท ซึ่่�งการลงทุุนนั้้�นมีีส่่วนหนึ่่�ง
						 จะเพิ่่�มมููลค่่าหลัักทรััพย์ใ์ นความครอบครองของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพเอง
						 หรืือของครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด

ส่่วนที่่� 2
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การระบุุความขััดแย้้ง

R210.5 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนที่่�สมเหตุุสมผลเพื่่�อระบุุ
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และ เป็็น
				อุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐานหนึ่่�งหลัักการหรืือมากกว่่า ขั้้น� ตอน
				ดัังกล่่าวต้้องรวมถึึงการระบุุ
				 (ก) 	ลัักษณะของผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ระหว่่างฝ่่าย
						ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
				 (ข) 	กิิจกรรม และความหมายโดยนััยของกิิจกรรมนั้้น� กัับทุุกฝ่่ายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
R210.6				 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งยัังคงตระหนัักถึึงการเปลี่่ย� นแปลงเมื่่อ� เวลาเปลี่่ย� นไป
				 ของลัักษณะกิิจกรรม ผลประโยชน์์ และความสััมพัันธ์์ที่่�อาจจะทำำ�ให้้เกิิดความ
				ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ขณะที่่�ปฏิิบััติิกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ

อุุปสรรคที่่�เกิิดจากความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

210.7 A1			 โดยทั่่�วไป ความเชื่่อ� มโยงระหว่่างกิิจกรรมทางวิิชาชีีพกับั เรื่่อ� งที่่�ผู้�ที่่้ ไ� ด้้รับั บริิการ
				 ทางวิิชาชีีพมีคี วามขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เกี่่ย� วข้้องโดยตรงมากเท่่าใด ระดัับ
				 ของอุุปสรรคยิ่่�งมีีมากขึ้้�นจนอยู่่�ในระดัับที่่�ไม่่สามารถยอมรัับได้้
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ส่่วนที่่� 2
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210.7 A2			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััด อุุปสรรคอัันเกิิดจากความขััดแย้้งทาง
				ผลประโยชน์์คืือ การถอนตััวจากกระบวนการตััดสิินใจซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�อง
				ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
210.7 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรค
				ที่่�เกิิดจากความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รวมถึึง
				 ● 		 การปรัับโครงสร้้างหรืือการแบ่่งแยกความรัับผิิดชอบและหน้้าที่่�
				 ● 		 การมีีการกำำ�กัับดููแลที่่�เหมาะสม ตััวอย่่างเช่่น การปฏิิบััติิงานภายใต้้
						 การดููแลของกรรมการบริิหารหรืือกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

การเปิิดเผยและความยิินยอม
ทั่่�วไป

210.8 A1			 โดยทั่่�วไป จำำ�เป็็นต้้อง
				 (ก)		 เปิิดเผยลัักษณะของความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และมีีการจััดการ
						อย่่างไรต่่ออุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�น แก่่บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึง แก่่บุุคคล
						 ในระดัับที่่�เหมาะสมในองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างที่่�ได้้รัับผลกระทบจากความ
						ขััดแย้้งนั้้�น และ
				 (ข)		 ได้้รัับการยิินยอมจากบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
						 ปฏิิบััติิกิิจกรรมทางวิิชาชีีพเมื่่�อได้้นำำ�มาตรการป้้องกัันมาใช้้จััดการ
						อุุปสรรคนั้้�น
210.8 A2			 การยิินยอมอาจอนุุมานได้้จากการกระทำำ�ของบุุคคลในเหตุุการณ์์แวดล้้อม
				 ซึ่่�งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีหลัักฐานเพีียงพอที่่�จะสรุุปได้้ว่่า บุุคคลนั้้�นรัับรู้้�
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อมตั้้�งแต่่แรก และยอมรัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
				ถ้้าบุุคคลเหล่่านั้้�นไม่่ยกเป็็นข้้อคััดค้้าน ต่่อการมีีอยู่่�ของความขััดแย้้ง
210.8 A3			ถ้้าการเปิิดเผยหรืือการยิินยอมนั้้�นไม่่เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
				บััญชีีควรได้้รัับการสนัับสนุุนให้้บัันทึึก
				 (ก)		ลัักษณะของเหตุุการณ์์แวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง
						ผลประโยชน์์
				 (ข)		 มาตรการป้้องกัันที่่�ใช้้เพื่่อจั
� ัดการอุุปสรรคต่่างๆที่่�เกิิดขึ้้�น และ
				 (ค)		 การยิินยอมที่่�ได้้รัับ

56
-22-0106(001)P7-ebook.indd 56

27/7/2565 BE 17:28
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210.9 A1			 เมื่่�อจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ควรได้้รัับ
				 การสนัับสนุุนให้้หาแนวทาง จากภายในองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง หรืือจากแหล่่งอื่่�น
				 เช่่น องค์์กรวิิชาชีีพ ที่่�ปรึึกษากฎหมาย หรืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอื่่�น
				 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเปิิดเผยข้้อมููลเหล่่านั้้�น หรืือแบ่่งปัันข้้อมููลภายใน
				องค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้าง และหาคำำ�แนะนำำ�จากบุุคคลที่่ส� าม ต้้องนำำ�หลัักการเรื่อ�่ งการรัักษา
				 ความลัับมาปฏิิบััติิ

ส่่วนที่่� 2

ข้้อพิิจารณาอื่่�น
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หมวด 220 		 การจััดทำำ� และการนำำ�เสนอข้้อมููล

ส่่วนที่่� 2

คำำ�นำำ�

220.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน และนำำ�กรอบแนวคิิด
				 ซึ่่ง� กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 มาใช้้ เพื่่อ� ระบุุอุปุ สรรค ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
220.2				 การจััดทำำ� และการนำำ�เสนอข้้อมููล อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์
				ส่่วนตน อุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� หรืืออุุปสรรคอื่่�นต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการ
				พื้้�นฐานหนึ่่�งหลัักการหรืือมากกว่่า หมวดนี้้�นำำ�เสนอข้้อกำำ�หนดเฉพาะ และ
				คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ในแต่่ละ
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อม

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

220.3 A1			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีทุกุ ระดัับในองค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้าง มีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้องในการจััดทำำ�
				 และการนำำ�เสนอข้้อมููล ทั้้�งภายใน และภายนอกองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
220.3 A2			 ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งผู้้�รัับและผู้้�ให้้ข้้อมููลในการจััดทำำ�และนำำ�เสนอข้้อมููลดัังกล่่าว
				 รวมถึึง
				 ● 		 ฝ่่ายบริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
				 ● 		นัักลงทุุน และ ผู้้�ให้้กู้้�หรืือเจ้้าหนี้้�อื่่�น
				 ● 		 หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
				ข้้อมููลนี้้�อาจช่่วยผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการทำำ�ความเข้้าใจ และประเมิินแง่่มุุม
				สถานการณ์์ขององค์์กรผู้้�ว่า่ จ้้าง และการตััดสิินใจเกี่่ย� วกัับองค์์กร ข้้อมููลรวมถึึง
				ข้้อมููลทางการเงิิน และข้้อมููลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการเงิิน ซึ่่�งอาจเปิิดเผยต่่อ
				สาธารณะ หรืือใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ภายในองค์์กร
				ตััวอย่่าง รวมถึึง
				 ● 		 รายงานการดำำ�เนิินงานและผลประกอบการ
				 ● 		 การวิิเคราะห์์เพื่่อสนั
� ับสนุุนการตััดสิินใจ
				 ● 		 งบประมาณและการคาดการณ์์
				 ● 		ข้้อมููลที่่�ให้้ผู้�ต้ รวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีี
				 ● 		 การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง
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				 ● 		 งบการเงิิ น เพื่่ � อวั ั ต ถุุ ป ระสงค์์ ทั่่ � ว ไป และงบการเงิิ น ที่่� จั ั ด ทำำ � เพื่่ � อ
						วััตถุุประสงค์์เฉพาะ
				 ● 		 แบบแสดงรายการภาษีี
				 ● 		 รายงานต่่าง ๆ ที่่�ยื่่�นต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล เพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
						 กฎหมาย และเพื่่�อแสดงการปฏิิบััติิตาม
220.3 A3			 เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ของหมวดนี้้� การจััดทำำ�หรืือการนำำ�เสนอข้้อมููล รวมถึึง
				 การบัันทึึกข้้อมููล การเก็็บรัักษาข้้อมููล และการอนุุมััติิข้้อมููล
R220.4 			 เมื่่�อจััดทำำ�หรืือนำำ�เสนอข้้อมููล ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้อง
				 (ก)		จััดทำำ� หรืือนำำ�เสนอข้้อมููลให้้เป็็นไปตามกรอบแนวคิิดการรายงาน
						ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เมื่่�อนำำ�มาปรัับใช้้
				 (ข)		จััดทำำ� หรืือนำำ�เสนอข้้อมููลในรููปแบบที่่�ตั้้�งใจไว้้ โดยไม่่ทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด
						 หรืือมีีอิิทธิิพลต่่อผลลััพธ์์ตามสััญญาหรืือตามกฎระเบีียบต่่าง ๆ
						อย่่างไม่่เหมาะสม
				 (ค)		 ใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ เพื่่�อ
						 (1)			นำำ�เสนอความจริิงอย่่างถููกต้้องและครบถ้้วนในส่่วนที่่�เป็็น
									สาระสำำ�คััญทั้้�งหมด
						 (2)			อธิิบายอย่่างชััดเจนถึึงลัักษณะที่่�แท้้จริิงของรายการหรืือ
									กิิจกรรมทางธุุรกิิจ และ
						 (3)			จัั ด ประเภทและบัั น ทึึ ก ข้้ อมูู ลให้้ ทั ั น เวลาและในรููปแบบ
									ที่่�เหมาะสม
				 (ง)		 ไม่่ละเว้้นข้้อมููลใด ๆ โดยมีีเจตนาที่่�จะทำำ�ให้้ข้้อมููลนั้้�นทำำ�ให้้เกิิดความ
						 เข้้าใจผิิด หรืือมีีอิิทธิิพลต่่อผลลััพธ์์ตามสััญญา หรืือตามกฎระเบีียบ
						ต่่าง ๆ อย่่างไม่่เหมาะสม
				 (จ)		 หลีีกเลี่่�ยงอิิทธิิพลอัันเกิินควรของบุุคคล องค์์กร หรืือเทคโนโลยีี หรืือ
						 การพึ่่�งพิิงอัันเกิินควรต่่อบุุคคล องค์์กร หรืือเทคโนโลยีี และ
				 (ฉ)		 ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงจากอคติิ
220.4 A1			ตััวอย่่างของอิิทธิิพลต่่อผลลััพธ์์ตามสััญญา หรืือตามกฎระเบีียบต่่าง ๆ อย่่าง
				 ไม่่เหมาะสม คืือ การใช้้ประมาณการที่่�ไม่่สมจริิง โดยเจตนาที่่�จะหลีีกเลี่่�ยง
				 การฝ่่าฝืืนข้้อกำำ�หนดตามสััญญา เช่่น พัันธะสััญญาการกู้้�เงิิน หรืือการฝ่่าฝืืน
				ข้้อกำำ�หนดด้้านกฎระเบีียบ เช่่น ทุุนจดทะเบีียนของสถาบัันการเงิิน

ส่่วนที่่� 2

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

59
-22-0106(001)P7-ebook.indd 59

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

ส่่วนที่่� 2

การใช้้ความระมััดระวัังรอบคอบในการจััดทำำ� หรืือ นำำ�เสนอข้้อมููล

R220.5				 การจััดทำำ� หรืือนำำ�เสนอข้้อมููลอาจต้้องการ การใช้้ความระมััดระวัังรอบคอบใน
				 การใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องไม่่ใช้้ความระมััดระวััง
				 รอบคอบดัังกล่่าวอย่่างตั้้�งใจที่่�จะทำำ�ให้้ผู้�อื่้ ่�นเข้้าใจผิิด หรืือมีีอิิทธิิพลต่่อผลลััพธ์์
				 ตามสััญญาหรืือตามกฎระเบีียบต่่างๆ อย่่างไม่่เหมาะสม
220.5 A1			ตััวอย่่างการใช้้ความระมััดระวัังรอบคอบในทางที่่�ผิิดเพื่่�อให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่่�
				 ไม่่เหมาะสม รวมถึึง
				 ● 		 การกำำ�หนดประมาณการ ตััวอย่่างเช่่น การกำำ�หนดประมาณการ
						มููลค่่ายุุติิธรรม เพื่่อนำ
� ำ�เสนอกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
				 ● 		 การเลืือก หรืือการเปลี่่�ยนนโยบายการบััญชีีหรืือวิิธีีการทางบััญชีี
						 ระหว่่างทางเลืือกสองทางหรืือมากกว่่า ตามที่่�กรอบรายงานทางการเงิิน
						กำำ�หนดไว้้ ตััวอย่่างเช่่น การเลืือกนโยบายการบััญชีีเกี่่�ยวกัับสััญญา
						 ระยะยาว เพื่่�อนำ�ำ เสนอกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
				 ● 		 การกำำ � หนดเวลาบัั น ทึึ ก รายการ ตัั วอย่ ่ า งเช่่ น กำำ � หนดเวลาขาย
						สิินทรััพย์์ใกล้้สิ้้�นปีีบััญชีี เพื่่�อทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด
				 ● 		 การกำำ�หนดโครงสร้้างของรายการ ตััวอย่่างเช่่น กำำ�หนดโครงสร้้าง
						 รายการทางการเงิินเพื่่�อให้้นำำ�เสนออย่่างขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับ
						สิินทรััพย์์ และหนี้้�สิิน หรืือการจััดประเภทกระแสเงิินสด
				 ● 		 การเลืือกเปิิดเผยข้้อมููล ตััวอย่่างเช่่น การละเว้้นไม่่แสดงข้้อมููล หรืือ
						 แสดงข้้อมููลอย่่างคลุุมเครืือ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับความเสี่่ย� งทางการเงิิน หรืือ
						 ความเสี่่�ยงทางการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อให้้เข้้าใจผิิด
R220.6 			 เมื่่อ� ปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมทางวิิชาชีีพโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� กิิจกรรมที่่�ไม่่ต้อ้ งปฏิิบัติั ติ าม
				 กรอบแนวคิิดการรายงาน (ทางการเงิิน) ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				ต้้องใช้้ดุุลพิินิิจทางวิิชาชีีพ เพื่่�อระบุุและพิิจารณา
				 (ก)		วััตถุุประสงค์์ของการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้
				 (ข)		 บริิบทที่่�ข้อมูู
้ ลนั้้�น ๆ ให้้ และ
				 (ค)		 ผู้้�รัับข้้อมููลที่่�ประสงค์์จะสื่่อ� ให้้
220.6 A1			ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อจััดทำำ�หรืือนำำ�เสนอรายงานตามแบบที่่�กำำ�หนด (pro forma)
				 งบประมาณ หรืือ การคาดการณ์์นั้้น� การมีีอย่า่ งเหมาะสมเกี่่ย� วกัับ ประมาณการ
				ค่่าใกล้้เคีียง และข้้อสมมติิฐานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง จะช่่วยให้้ผู้�ที่่้ อ� าจพึ่่�งพาข้้อมููลเหล่่านั้้น�
				 ใช้้ดุุลยพิินิิจของตนเองได้้
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220.6 A2			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจพิิจารณาให้้ความชััดเจนเกี่่�ยวกัับ ผู้้�ตั้้�งใจให้้เป็็น
				 ผู้้�รัับข้้อมููล บริิบท และวััตถุุประสงค์์ของข้้อมููลที่่�นำำ�เสนอ
R220.7				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ประสงค์์จะใช้้การพึ่่�งพาผลงานของผู้้�อื่่�นไม่่ว่่าภายใน
				 หรืือภายนอกองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง หรืือองค์์กรอื่่�น ต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพเพื่่�อ
				กำำ�หนดขั้้�นตอนการปฏิิบััติิ ถ้้ามีี เพื่่�อให้้ความรัับผิิดชอบนั้้�นบรรลุุผลตาม
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า R220.4
220.7 A1			ปััจจััยเพื่่�อพิิจารณาในการกำำ�หนดว่่าจะใช้้ผลงานของผู้้�อื่่�นนั้้�นสมเหตุุสมผล
				 หรืือไม่่ รวมถึึง
				 ● 		ชื่่�อเสีียงและความเชี่่�ยวชาญของบุุคคลหรืืองค์์กรอื่่�นและแหล่่งที่่�มา
						 ของข้้อมููลที่่�ได้้
				 ● 		บุุคคลอื่่�นนั้้�นได้้ปฏิิบััติิตามมาตรฐานวิิชาชีีพและจรรยาบรรณที่่�มีี
						 หรืือไม่่
				ข้้อมููลดัังกล่่าวอาจได้้รับั จากความสััมพัันธ์์ที่่มี� มี าก่่อน หรืือจากการปรึึกษาผู้้�อื่น�่
				 เกี่่�ยวกัับบุุคคลหรืือองค์์กรอื่่�นนั้้�น

ส่่วนที่่� 2

การพึ่่�งพาผลงานของผู้้�อื่่�น

การจััดการข้้อมููลที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด หรืืออาจทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด

R220.8				 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีรู้้� หรืือมีีเหตุุผลที่่�เชื่่�อได้้ว่่า ข้้อมููลที่่�ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีเกี่่�ยวข้้องอยู่่�นั้้�นทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้อง
				ดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสมเพื่่อ� หาทางแก้้ไขเรื่่�องนั้้�น
220.8 A1			 การดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสม รวมถึึง
				 ● 		 การปรึึ ก ษาหารืือข้้ อกั ั ง วลเกี่่� ย วกัั บ ข้้ อมูู ลที่่� ทำ ำ � ให้้ เข้้ า ใจผิิ ด กัั บ
						 ผู้้�บังั คัับบััญชาของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี และ/หรืือระดัับผู้้�บริิหาร
						ที่่�เหมาะสมในองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี หรืือผู้้�มีี
						 หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล และขอให้้บุุคคลดัังกล่่าวดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสม
						 เพื่่อ� แก้้ไขเรื่่�องนั้้�น
						 การดำำ�เนิินการดัังกล่่าว อาจรวมถึึง
						 o			 การแก้้ไขข้้อมููลให้้ถููกต้้อง
						 o			ถ้้าข้้อมููลนั้้�นได้้รัับการเปิิดเผยไปยัังผู้้�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้�ใช้้
									 รายงานแล้้ว ให้้แจ้้งแก้้ไขข้้อมููลให้้ถููกต้้อง
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				 ● 		 การปรึึ ก ษาเกี่่� ย วกัั บ นโยบายและวิิ ธี ี ป ฏิิ บั ั ติ ิ ข ององค์์ ก รผู้้ � ว่ ่ า จ้้ า ง
						 (ตััวอย่่างเช่่น นโยบายจรรยาบรรณ หรืือนโยบายการแจ้้งเบาะแส
						 การกระทำำ�ผิิด) เกี่่�ยวกัับวิิธีีการจััดการเรื่่�องดัังกล่่าวเป็็นการภายใน
220.8 A2			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจพิิจารณาว่่าองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างยัังมิิได้้ดำำ�เนิินการอย่่าง
				 เหมาะสม ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีียัังคงมีีเหตุุผลที่่�เชื่่�อได้้ว่่าข้้อมููลดัังกล่่าว
				ทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด การดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมต่่อไปนี้้�อาจเหมาะสมหากผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีตระหนัักถึึงหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องการรัักษาความลัับ ด้้วยการ
				 ● 		 ปรึึกษากัับ
						 o			องค์์กรวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง
						 o			 ผู้้�ตรวจสอบภายในหรืือผู้้�สอบบััญชีีขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
						 o			ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
				 ● 		พิิจารณาว่่ามีีข้้อกำ�ำ หนดอื่่�นใดให้้สื่่�อสารกัับ
						 o			บุุคคลที่่�สาม รวมทั้้�งผู้้�ใช้้ข้้อมููล
						 o			 หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล และหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจกำำ�กัับดููแล
R220.9 			ถ้้าหลัังจากได้้ใช้้ทางเลืือกที่่�มีีจนหมดแล้้ว ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีพิิจารณาว่่า
				ยัังไม่่ได้้ดำ�ำ เนิินการที่่เ� หมาะสม และมีีเหตุุผลที่่เ� ชื่่อ� ได้้ว่า่ ข้้อมููลดัังกล่่าวยัังคงทำำ�ให้้
				 เข้้าใจผิิดอยู่่� ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิเสธที่่�จะเกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล หรืือ
				 ปฏิิเสธที่่�จะยัังคงข้้อมููลดัังกล่่าวไว้้ต่่อไป
220.9 A1			 ในเหตุุ ก ารณ์์ แวดล้้ อ มดัั ง กล่่ า วอาจเป็็ น การเหมาะสมสำำ � หรัั บ ผู้้ � ป ระกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีที่่�จะลาออกจากองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง

เอกสารหลัักฐาน

220.10 A1			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีควรได้้รัับการสนัับสนุุนให้้บัันทึึกเอกสารหลัักฐาน
				 ● 		ข้้อเท็็จจริิง
				 ● 		 หลัักการบััญชีีหรืือมาตรฐานวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น
				 ● 		 การติิดต่่อสื่่�อสาร และฝ่่ายต่่าง ๆ ที่่�นำำ�เรื่่�องไปปรึึกษาหารืือ (สนทนา
						อย่่างเป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ)ด้้วย
				 ● 		 แนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�พิิจารณา
				 ● 		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้พยายามจััดการเรื่่�องนี้้�อย่่างไร
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220.11 A1			 เมื่่ออุ
� ปุ สรรคต่่อการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐานเกี่่ย� วกัับการจััดทำำ�หรืือนำำ�เสนอ
				ข้้อมููล เกิิดจากส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน รวมถึึงค่่าตอบแทนและสิ่่ง� จููงใจเชื่่อ� มโยง
				กัับการรายงานทางการเงิินและการตััดสิินใจ ให้้นำำ�ข้้อกำำ�หนด และคำำ�อธิิบาย
				 การนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 240 มาใช้้
220.11 A2			 เมื่่�อข้้อมููลที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจผิิดอาจเกี่่�ยวข้้องกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
				ข้้อบัังคัับ ให้้นำำ�ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
				 หมวด 260 มาใช้้
220.11 A3			 เมื่่�ออุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�หรืือ
				นำำ�เสนอข้้อมููล เกิิดจากความกดดััน ให้้นำำ�ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไป
				 ปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 270 มาใช้้

ส่่วนที่่� 2

ข้้อพิิจารณาอื่่�น
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

หมวด 230 		 การปฏิิบััติิงานด้้วยความชำำ�นาญที่่�เพีียงพอ

ส่่วนที่่� 2

คำำ�นำำ�

230.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานและใช้้กรอบแนวคิิด
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุอุุปสรรค ประเมิินนััยสำำ�คััญ และจััดการ
				อุุปสรรค
230.2				 การปฏิิ บั ั ติ ิ ง านโดยไม่่ มี ี ค วามชำำ � นาญเพีี ย งพอจะทำำ� ให้้ เ กิิ ด อุุ ป สรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน ในการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความรู้้� ความ
				สามารถ และความเอาใจใส่่ หมวดนี้้�วางข้้อกำำ�หนด และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไป
				 ปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

R230.3				 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งไม่่จงใจทำำ�ให้้องค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้างเข้้าใจผิิดเกี่่ย� วกัับระดัับ
				 ความเชี่่�ยวชาญหรืือประสบการณ์์ที่่�ตนมีี
230.3 A1			 หลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความรู้้� ความสามารถ และความเอาใจใส่่ กำำ�หนดให้้
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีรัับงานที่่�สำำ�คััญได้้ต่่อเมื่่�อ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีหรืือ
				 ได้้รัับการฝึึกอบรมหรืือมีีประสบการณ์์ที่่�เพีียงพอ
230.3 A2			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน ตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความรู้้� ความ
				สามารถ และความเอาใจใส่่ อาจเกิิดขึ้้�นได้้ ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีี
				 ●		 เวลาไม่่ เ พีี ย งพอในการปฏิิ บั ั ติ ิ ห น้้ า ที่่� หรืือในการปฏิิ บั ั ติ ิ ห น้้ า ที่่�
						ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้สำ�ำ เร็็จ
				 ● 		ข้้อมููลที่่�ไม่่สมบููรณ์์ ถููกจำำ�กััด หรืือไม่่เพีียงพอต่่อการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�
				 ● 		 ประสบการณ์์ การฝึึกอบรม และ/หรืือการศึึกษาไม่่เพีียงพอ
				 ● 		 ทรััพยากรไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�
230.3 A3			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 ขอบเขตที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
				 ● 		 ความอาวุุโสของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ
				 ● 		 ระดัับของการกำำ�กัับดููแลและการสอบทานงานที่่�ทำำ�
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230.3 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันในการจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน รวมถึึง
				 ● 		 การได้้รับั ความช่่วยเหลืือ หรืือการฝึึกอบรมจากผู้้เ� ชี่่ย� วชาญที่่จำ� �ำ เป็็น
				 ● 		 การทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่ามีีเวลาเพีียงพอในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
R230.4 			ถ้้าอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความรู้้� ความสามารถ และ
				 ความเอาใจใส่่ ไม่่สามารถจััดการได้้ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องพิิจารณาว่่า
				 จะปฏิิเสธการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�เป็็นปััญหาหรืือไม่่ ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				พิิจารณาว่่าการปฏิิเสธเป็็นการเหมาะสม ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งสื่่อส
� ารถึึง
				 เหตุุผลนั้้�น

ส่่วนที่่� 2

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

ข้้อพิิจารณาอื่่�น

230.5 A1			ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ ในหมวด 270 ใช้้เมื่่�อผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับความกดดัันให้้กระทำำ�ในลัักษณะที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�การฝ่่าฝืืน
				 หลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความรู้้� ความสามารถ และความเอาใจใส่่
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

หมวด 240		ส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน ค่่าตอบแทน และสิ่่�งจููงใจที่่�เชื่่�อมโยงกัับ
				 การรายงานทางการเงิินและการตััดสิินใจ

ส่่วนที่่� 2

คำำ�นำำ�

240.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานและใช้้กรอบแนวคิิด
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
240.2				 การมีีส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน หรืือการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน
				ที่่�ถืือโดยสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด หรืือสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด
				อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน ในการปฏิิบััติิตามหลัักการ
				พื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรม หรืือการรัักษาความลัับ ในหมวดนี้้�ได้้กำำ�หนด
				ข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบ
				 แนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

R240.3 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องไม่่ตกแต่่งข้้อมููลหรืือใช้้ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับเพื่่�อ
				ผลประโยชน์์ส่่วนตััว หรืือเพื่่อผ
� ลประโยชน์์ทางการเงิินของผู้้�อื่่�น
240.3 A1			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจมีีส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน หรืืออาจรู้้�ถึึงส่่วนได้้เสีีย
				 ทางการเงิินของสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด หรืือสมาชิิกในครอบครััว
				ที่่�ใกล้้ชิิด ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมเช่่นนั้้�นอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิ
				 ตามหลัักการพื้้�นฐาน ส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน รวมถึึง ส่่วนได้้เสีียที่่�เกิิดจากแผน
				ค่่าตอบแทน และแผนสิ่่�งจููงใจที่่�เชื่่�อมโยงกัับการรายงานทางการเงิินและ
				 การตััดสิินใจ
240.3 A2			ตััวอย่่างของเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์
				ส่่วนตน รวมถึึง สถานการณ์์ที่่ผู้� ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี หรืือสมาชิิกในครอบครััว
				ที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด หรืือสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด
				 ● 		มีีแรงจููงใจและโอกาสในการตกแต่่งข้้อมููลที่่�มีีความอ่่อนไหวต่่อราคา
						 เพื่่�อที่่�จะได้้รัับผลประโยชน์์ทางการเงิิน
				 ● 		ถืือครองส่่วนได้้เสีียทางการเงิินทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมในองค์์กร
						 ผู้้ว่� า่ จ้้าง และมููลค่่าของส่่วนได้้เสีียทางการเงิินนั้้�นอาจเป็็นผลกระทบ
						 โดยตรงจากการตััดสิินใจของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
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				 ● 		มีี สิ ิ ท ธิิ ไ ด้้ รั ั บ โบนัั สผั ั น แปรตามผลกำำ � ไร และมููลค่่ า ของโบนัั สนั้้ � น
						อาจเป็็นผลกระทบโดยตรงจากการตััดสิินใจของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
						บััญชีี
				 ● 		ถืือสิิทธิิทางตรงหรืือทางอ้้ อมในหุ้้�นโบนััสรอรัับ หรืือสิิทธิิในการ
						ซื้้�อหุ้้�นในองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง มููลค่่าของสิิทธิิดัังกล่่าวอาจเป็็นผลกระทบ
						 จากการตััดสิินใจของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 ● 		มีีส่่วนร่่วมในแผนค่่าตอบแทนซึ่่�งให้้แรงจููงใจเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
						 หรืือเพื่่�อสนัับสนุุนความพยายามในการเพิ่่�มมููลค่่าสููงสุุดให้้กัับหุ้้�นของ
						องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ตััวอย่่างของแผนดัังกล่่าวอาจเกิิดจากการมีีส่่วนร่่วม
						 ในแผนการจููงใจซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับเงื่่�อนไขในการบรรลุุผลการปฏิิบััติิงาน
						ที่่�กำำ�หนด
240.3 A3			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		นััยสำำ�คััญของส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดส่่วนได้้เสีียทาง
						 การเงิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญ จะขึ้้�นอยู่่�กัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมส่่วนบุุคคลและ
						สาระสำำ�คััญของส่่วนได้้เสีียทางการเงิินของแต่่ละบุุคคล
				 ● 		 นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิของคณะกรรมการที่่�เป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหาร
						 ในการกำำ�หนดระดัับหรืือรููปแบบของค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง
				 ● 		 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายภายใน การเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�มีีหน้้าที่่�
						กำำ�กัับดููแลเกี่่�ยวกัับ
						 o			ผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
						 o			 แผนการใช้้สิิทธิิ หรืือแลกเปลี่่�ยนหุ้้�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
				 ● 		วิิธีีปฏิิบััติิการตรวจสอบภายในและภายนอกที่่�เฉพาะเจาะจงเพื่่�อ
						จััดการอุุปสรรคที่่�ทำำ�ให้้เกิิดส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน
240.3 A4			อุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นจากแผนค่่าตอบแทน หรืือแผนสิ่่�งจููงใจอาจเกิิดจากทั้้�ง
				 แรงกดดัันอย่่างชััดเจนหรืือโดยนััยจากผู้้�บังั คัับบััญชาหรืือเพื่่อ� นร่่วมงาน ดููหมวด
				 270 ความกดดัันต่่อการฝ่่าฝืืนหลัักการพื้้�นฐาน
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หมวด 250 		สิ่่�งจููงใจ รวมถึึงของขวััญและการต้้อนรัับ

ส่่วนที่่� 2

คำำ�นำำ�

250.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน และใช้้กรอบแนวคิิด
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
250.2				 การเสนอให้้หรืือการยอมรัับสิ่่�งจููงใจ อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์
				ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ในการปฏิิบัติั กิ าร
				 ตามหลัักการพื้้�นฐานโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� หลัักการพื้้�นฐานเรื่อ�่ งความซื่่อสั
� ตั ย์์สุจุ ริิต
				 ความเที่่�ยงธรรม และพฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ
250.3				 หมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการใช้้
				 กรอบแนวคิิดในเรื่่�องการเสนอให้้และการยอมรัับสิ่่�งจููงใจเมื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรม
				 ทางวิิชาชีีพ ที่่�ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ หมวดนี้้�
				ยัังกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ เมื่่�อ
				มีีการเสนอให้้หรืือมีีการยอมรัับสิ่่�งจููงใจ

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

250.4 A1			สิ่่�งจููงใจ คืือ สิ่่ง� ของ สถานการณ์์ หรืือการกระทำำ�ที่่จ� ะใช้้ในทางที่่�จะให้้มีอิี ทิ ธิิพล
				ต่่อพฤติิกรรมของอีีกบุุคคลหนึ่่�ง แต่่ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีเจตนาที่่�จะมีีอิิทธิิพลอย่่าง
				 ไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของบุุคคลนั้้�น สิ่่�งจููงใจ เป็็นไปได้้ตั้้�งแต่่การกระทำำ�
				 เล็็กน้้อยในการให้้การต้้อนรัับระหว่่างผู้้�ร่่วมงานทางธุุรกิิจ จนกระทั่่�งถึึงการ
				 กระทำำ�ที่่เ� ป็็นผลให้้เกิิดการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ สิ่่ง� จููงใจเป็็นไปได้้
				 ในรููปแบบต่่าง ๆ กััน ตััวอย่่างเช่่น
				 ● 		 ของขวััญ
				 ● 		 การต้้อนรัับ
				 ● 		นัันทนาการ
				 ● 		 การบริิจาคเพื่่�อการเมืือง หรืือ เพื่่อ� การกุุศล
				 ● 		 การร้้องขอความเป็็นมิิตร และความจงรัักภัักดีี
				 ● 		 โอกาสในการจ้้างงานหรืือโอกาสในทางการค้้าอื่่�น
				 ● 		 การได้้รัับเป็็นกรณีีพิิเศษ สิิทธิิ หรืือเอกสิิทธิ์์�
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สิ่่�งจููงใจที่่�ต้้องห้้ามโดยกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ

สิ่่�งจููงใจที่่�ไม่่ต้้องห้้ามโดยกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ

250.6 A1			 การเสนอให้้หรืือการยอมรัับสิ่่�งจููงใจที่่�ไม่่ต้้องห้้ามโดยกฎหมายและข้้อบัังคัับ
				อาจยัังทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน

ส่่วนที่่� 2

R250.5				 ในหลายประเทศมีีกฎหมายและข้้อบังั คัับ เช่่น ส่่วนที่่�เกี่่ย� วกัับการให้้สินิ บนและ
				 คอร์์รััปชั่่�น ซึ่่�งห้้ามการเสนอให้้หรืือการยอมรัับสิ่่�งจููงใจในเหตุุการณ์์แวดล้้อม
				 บางกรณีี ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งได้้มาซึ่ง�่ ความเข้้าใจกฎหมายและข้้อบังั คัับ
				ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และปฏิิบััติิตาม กฎหมายและข้้อบัังคัับเหล่่านั้้�น เมื่่�อผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีประสบเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

สิ่่�งจููงใจที่่�มีีเจตนาที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรม (ทางวิิชาชีีพ)

R250.7 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องไม่่เสนอให้้ หรืือสนัับสนุุนผู้้�อื่่�นให้้เสนอให้้ซึ่่�ง
				สิ่่�งจููงใจใด ๆ หรืือสิ่่�งที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีพิิจารณาว่่า บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีี
				 ความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน อาจจะสรุุปได้้ว่่าเป็็นการให้้
				ที่่�มีีเจตนาที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่ อพฤติิกรรมของผู้้ �รัับหรืือ
				บุุคคลอื่่�น
R250.8				 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพต้้องไม่่รับั หรืือสนัับสนุุนผู้้�อื่น�่ ให้้รับั สิ่่ง� จููงใจใด ๆ ที่่�ผู้ป�้ ระกอบ
				วิิชาชีีพสรุุปว่่าได้้รัับ หรืือพิิจารณาว่่า บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้
				วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน อาจจะสรุุปได้้ว่่าเป็็นการรัับที่่�มีีเจตนาที่่�จะให้้มีี
				 อิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�รัับหรืือบุุคคลอื่่�น
250.9 A1			 การพิิจารณาว่่าสิ่่�งจููงใจมีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�รัับ
				ถ้้าสิ่่�งนั้้�นทำำ�ให้้บุุคคลกระทำำ�การอย่่างผิิดจรรยาบรรณ การมีีอิิทธิิพลอย่่าง
				 ไม่่เหมาะสมดัังกล่่าว อาจมีีโดยตรงต่่อผู้้�รัับหรืือต่่ออีีกบุุคคลหนึ่่�งผู้้�ซึ่่�งมีีความ
				สััมพัันธ์์กับั ผู้้�รับั นั้้น� หลัักการพื้้�นฐานเป็็นกรอบการอ้้างอิิงอย่่างเหมาะสมสำำ�หรัับ
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีในการพิิจารณาว่่าพฤติิกรรมใดผิิดจรรยาบรรณในส่่วน
				 ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีนั้้�น และถ้้าจำำ�เป็็นโดยการอนุุมาน ว่่าเป็็นของ
				บุุคคลอื่่�น
250.9 A2			 การฝ่่าฝืืนหลัักการพื้้�นฐานเรื่่อ� งความซื่่อสั
� ตั ย์์สุจุ ริิตเกิิดขึ้้น� เมื่่อ� ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพ
				บััญชีีเสนอให้้หรืือยอมรัับ หรืือสนัับสนุุนผู้้�อื่่�นให้้เสนอหรืือยอมรัับสิ่่�งจููงใจ
				 เมื่่�อมีีเจตนาที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�รัับหรืือของ
				อีีกบุุคคลหนึ่่�ง
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250.9 A3			 การกำำ�หนดว่่ามีีเจตนาที่่�แท้้จริิง หรืือถููกรัับรู้้�ว่่ามีีเจตนา ที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่าง
				 ไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�รัับหรืือไม่่ ต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ ปััจจััย
				ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพิิจารณาอาจรวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะ ความถี่่� มููลค่่า และผลกระทบสะสมของสิ่่�งจููงใจ
				 ● 		จัังหวะเวลาเมื่่�อสิ่่�งจููงใจถููกเสนอ สััมพัันธ์์กัับการกระทำำ�ใด หรืือการ
						ตััดสิินใจใดที่่�อาจมีีอิิทธิิพล
				 ● 		สิ่่� ง จููงใจนั้้� น เป็็ น วิิ ธี ี ป ฏิิ บั ั ติ ิ ต ามธรรมเนีี ย มหรืือตามวัั ฒ นธรรมใน
						 เหตุุการณ์์แวดล้้อมหรืือไม่่ ตััวอย่า่ งเช่่น การเสนอให้้ของขวััญในโอกาส
						 ของวัันหยุุดทางศาสนาหรืืองานมงคลสมรส
				 ● 		สิ่่�งจููงใจนั้้�นเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมทางวิิชาชีีพหรืือไม่่ ตััวอย่่างเช่่น
						 การเสนอให้้หรืือการยอมรัับ อาหารกลางวัันในระหว่่างการประชุุม
						 ทางธุุรกิิจ
				 ● 		 การเสนอให้้สิ่่�งจููงใจนั้้�นจำำ�กััดเพีียงบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง หรืือมีีให้้กัับ
						 กลุ่่�มคนที่่�กว้้างขึ้้น� หรืือไม่่ กลุ่่�มคนที่่�กว้้างขึ้้น� นั้้น� อาจเป็็นกลุ่่�มคนภายใน
						 หรืือภายนอกองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง เช่่น ลููกค้้ารายอื่่�น หรืือผู้้�ขายรายอื่่�น
				 ● 		 บทบาทและตำำ � แหน่่ ง ของบุุ ค คลผู้้ � เ สนอให้้ หรืือได้้ รั ั บ การเสนอ
						สิ่่�งจููงใจนั้้�น
				 ● 		 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีทราบ หรืือมีีเหตุุผลที่่�ควรเชื่่อ� ได้้ว่า่ การยอมรัับ
						สิ่่�งจููงใจนั้้�น เป็็นการฝ่่าฝืืนนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
						ที่่�เป็็นคู่่�สััญญา หรืือไม่่
				 ● 		 ระดัับของความโปร่่งใส ซึ่่�งสิ่่�งจููงใจนั้้�นถููกเสนอให้้
				 ● 		 ผู้้�รัับต้้องการหรืือร้้องขอสิ่่�งจููงใจนั้้�นหรืือไม่่
				 ● 		พฤติิกรรมที่่�รัับทราบอยู่่�แล้้ว หรืือชื่่อ� เสีียงที่่�มีีอยู่่�แล้้ว ของผู้้�เสนอให้้

การพิิจารณาการกระทำำ�ในอนาคต

250.10 A1			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเริ่่�มตระหนัักถึึงสิ่่�งจููงใจที่่�ได้้รัับการเสนอด้้วยเจตนา
				ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือซึ่่�งเข้้าใจไปได้้เช่่นนั้้�นเพื่่�อจะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อ
				พฤติิกรรม อาจจะยัังทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคในการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐานขึ้้น� ได้้
				 แม้้ว่่าได้้มีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดย่่อหน้้า R250.7 และ R250.8 แล้้ว
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สิ่่�งจููงใจที่่�ไม่่ประกอบด้้วยเจตนาที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรม

250.11 A1			ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ ที่่�กำำ�หนดในกรอบแนวคิิดที่่�นำำ�ไปใช้้
				 เมื่่อ� ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีได้้สรุปุ ว่่าไม่่มีเี จตนาที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงหรืือซึ่ง�่ เข้้าใจไปได้้
				 เช่่นนั้้น� เพื่่อ� จะให้้มีอิี ทิ ธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�รับั หรืือบุุคคลอื่่น�
250.11 A2			ถ้้าสิ่่�งจููงใจนั้้�นเล็็กน้้อยและไม่่สำำ�คััญ อุุปสรรคใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจะอยู่่�ในระดัับ
				ที่่�ยอมรัับได้้
250.11 A3			ตััวอย่่างของเหตุุการณ์์แวดล้้อมเมื่่�อมีีการเสนอให้้หรืือการยอมรัับสิ่่�งจููงใจนั้้�น
				อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค แม้้ว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ได้้สรุุปว่่า ไม่่มีีเจตนา
				ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือเข้้าใจไปได้้เช่่นนั้้�น เพื่่�อจะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อ
				พฤติิกรรม รวมถึึง
				 ● 		อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
						 o			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีได้้รับั การเสนอการว่่าจ้้างให้้ปฏิิบัติั งิ าน
									 แบบไม่่เต็็มเวลาจากผู้้�ขาย
				 ● 		อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย
						 o			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีพาลููกค้้าหรืือผู้้�ขายไปชมการแข่่งขััน
									กีีฬาเป็็นประจำำ�
				 ● 		อุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
						 o			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีียอมรัับการต้้อนรัับ ซึ่ง�่ มีีลักั ษณะที่่ทำ� �ำ ให้้
									 เข้้าใจไปได้้ว่่าไม่่เหมาะสมเมื่่อมี
� ีการเปิิดเผยต่่อสาธารณะ
250.11 A4			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้ องในการประเมิินระดัับอุุปสรรคดัังกล่่าว ที่่�เกิิดจากการ
				 เสนอให้้หรืือการยอมรัับสิ่่�งจููงใจนั้้�น รวมถึึงปััจจััยเดีียวกัันที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
				ย่่อหน้้า 250.9 A3 เพื่่อ� การกำำ�หนดเจตนา

ส่่วนที่่� 2

250.10 A2			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันในการจััดการอุุปสรรค
				ดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การรายงานให้้เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโสหรืือผู้้�มีหี น้้าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแล
						 ขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีหรืือผู้้�เสนอให้้เกี่่�ยวกัับ
						ข้้อเสนอนั้้�น
				 ● 		 การแก้้ไขหรืือการยกเลิิกความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับผู้้�เสนอให้้
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250.11 A5			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคที่่�เกิิดจากการเสนอให้้หรืือการ
				 ยอมรัับสิ่่�งจููงใจนั้้�น รวมถึึง
				 ● 		 การปฏิิเสธหรืือการไม่่เสนอสิ่่�งจููงใจ
				 ● 		 การโอนความรัับผิิดชอบการตััดสิินใจใด ๆ เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง
						กัับคู่่�สััญญา ไปให้้อีีกบุุคคลหนึ่่�งผู้้�ซึ่่�งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีไม่่มีี
						 เหตุุผลอัันควรเชื่่�อได้้ว่่ามีี หรืืออาจทำำ�ให้้เข้้าใจไปได้้ว่่ามีี อิิทธิิพลอย่่าง
						 ไม่่เหมาะสมในการตััดสิินใจ
250.11 A6			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันในการจััดการอุุปสรรค
				ดัังกล่่าว ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเสนอให้้หรืือการยอมรัับสิ่่�งจููงใจนั้้�น รวมถึึง
				 ● 		 การมีีความโปร่่งใสกัับเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโส หรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับ
						ดููแลขององค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้าง ของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี หรืือของคู่่�สััญญา
						 เกี่่�ยวกัับการเสนอให้้หรืือการยอมรัับสิ่่�งจููงใจ
				 ● 		 การบัันทึึกสิ่่�งจููงใจลงในสมุุดทะเบีียนที่่�จััดทำำ�และเก็็บรัักษาโดย
						องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี หรืือของคู่่�สััญญา
				 ● 		 การจััดให้้มีผู้ี �สอ
้ บทานที่่�เหมาะสมซึ่่ง� ไม่่เกี่่ย� วข้้องในการปฏิิบัติั กิิ จิ กรรม
						 ทางวิิชาชีีพนั้้�น สอบทานงานใด ๆ ที่่�ได้้กระทำำ�หรืือได้้ตััดสิินใจไปโดย
						 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ที่่�เกี่่�ยวกัับบุุคคลหรืือองค์์กรผู้้�ซึ่่�งผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีียอมรัับสิ่่�งจููงใจนั้้�น
				 ● 		 การบริิจาคสิ่่�งจููงใจนั้้�นให้้แก่่องค์์กรการกุุศลหลัังจากที่่�ได้้รัับและ
						ทำำ�การเปิิดเผยการบริิจาคอย่่างเหมาะสม ตััวอย่่างเช่่น เปิิดเผยต่่อ
						 ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลหรืือบุุคคลผู้้�เสนอให้้สิ่่�งจููงใจนั้้�น
				 ● 		 การจ่่ายคืืนราคาของสิ่่�งจููงใจที่่�ได้้รัับ เช่่น การต้้อนรัับ
				 ● 		 การส่่งคืืนสิ่่�งจููงใจโดยเร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้ เช่่น ของขวััญ หลัังจาก
						ที่่�ได้้รัับมา

สมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิด

R250.12			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีียัังคงต้้องเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับอุุปสรรคที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
				ต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�เกิิดจาก
				 การเสนอให้้สิ่่�งจููงใจ
				 (ก)		 ให้้โดยสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิดของผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีีแก่่คู่่�สััญญาที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีความสััมพัันธ์์ทาง
						วิิชาชีีพ หรืือ
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				 (ข)		รัับโดยสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิดของผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีจากคู่่�สััญญาที่่�ผู้ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีมีคี วามสััมพัันธ์์ทาง
						วิิชาชีีพ
R250.13			 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเริ่่�มตระหนัักถึึงสิ่่�งจููงใจที่่�ได้้รัับการเสนอให้้หรืือ
				 กระทำำ�โดยสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิดและสรุุปว่่ามีีเจตนา
				 เพื่่�อจะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 หรืือของคู่่�สััญญา หรืือพิิจารณาว่่าบุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้
				วิิจารณญาณเยี่่ย� งวิิญญููชน อาจสรุุปได้้ว่า่ เจตนานั้้�นมีีอยู่่� ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
				ต้้องแนะนำำ�สมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิดว่่าไม่่เสนอให้้หรืือ
				 ยอมรัับสิ่่�งจููงใจนั้้�น
250.13 A1			ปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�กำำ�หนดให้้ไว้้ในย่่อหน้้า 250.9 A3 มีีความเกี่่�ยวข้้องในการ
				กำำ�หนดว่่า มีีเจตนาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือซึ่่�งเข้้าใจไปได้้เช่่นนั้้�น เพื่่�อจะให้้มีีอิิทธิิพล
				อย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี หรืือของคู่่�สััญญา
				 หรืือไม่่ อีีกปััจจััยหนึ่่ง� ที่่�เกี่่ย� วข้้องคืือ ลัักษณะหรืือความใกล้้ชิดิ ของความสััมพัันธ์์
				 ระหว่่าง
				 (ก)		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีและสมาชิิกครอบครัั วที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือ
						ที่่�ใกล้้ชิิด
				 (ข)		สมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิดและคู่่�สััญญา และ
				 (ค)		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีและคู่่�สััญญา
				ตััวอย่่างเช่่น การเสนอการจ้้างงาน นอกจากกระบวนการจััดจ้้างปกติิ ให้้กัับ
				คู่่�สมรสของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีโดยคู่่�สััญญาที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีกำำ�ลััง
				 เจรจาสััญญาที่่�มีีนััยสำำ�คััญอาจบ่่งบอกถึึงเจตนาดัังกล่่าวนั้้�น
250.13 A2			คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้า 250.12 A2 ยัังคงเกี่่�ยวข้้องในการจััดการ
				อุุปสรรคที่่�อาจเกิิดขึ้้น� เมื่่อมี
� เี จตนาที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงหรืือซึ่่ง� เข้้าใจไปได้้เช่่นนั้้น� เพื่่อ� จะ
				 ให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี หรืือ
				 ของคู่่�สััญญา แม้้ว่่าสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิดได้้ปฏิิบััติิตาม
				คำำ�แนะนำำ�ที่่�ได้้รัับตามย่่อหน้้า R250.13 แล้้ว
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การนำำ�กรอบแนวคิิดไปปฏิิบััติิ

250.14 A1			 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเริ่่�มตระหนัักถึึงสิ่่�งจููงใจที่่�ได้้รัับการเสนอให้้ใน
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า R250.12 อุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิ
				 ตามหลัักการพื้้�นฐานอาจเกิิดขึ้้�นเมื่่อ�
				 (ก)		สมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิดเสนอให้้หรืือยอมรัับ
						สิ่่�งจููงใจที่่�ขัดั แย้้งกัับคำำ�แนะนำำ�ของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีตามย่่อหน้้า
						 R250.13 หรืือ
				 (ข)		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพไม่่มีีเหตุุผลที่่�จะเชื่่�อว่่า มีีเจตนาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือซึ่่�ง
						 เข้้าใจไปได้้เช่่นนั้้�น เพื่่�อจะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรม
						 ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี หรืือของคู่่�สััญญานั้้�น
250.14 A2			คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้า 250.11 A1 ถึึง 250.11 A6 เกี่่�ยวข้้องกัับ
				วััตถุุประสงค์์ในการระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคดัังกล่่าว ปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�
				 เกี่่ย� วข้้องในการประเมิินระดัับอุุปสรรคในเหตุุการณ์์แวดล้้อมเหล่่านี้้� ยัังรวมถึึง
				ลัักษณะและความใกล้้ชิิดของความสััมพัันธ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า 250.13 A1

ข้้อควรพิิจารณาอื่่�น

250.15 A1			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับข้้อเสนอสิ่่�งจููงใจจากผู้้�ว่่าจ้้างที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
				ผลประโยชน์์ทางการเงิิน ผลตอบแทน และสิ่่ง� จููงใจ ที่่เ� ชื่่อ� มโยงกัับผลการปฏิิบัติั งิ าน
				 ให้้นำำ�ข้อกำ
้ ำ�หนดและคำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในหมวด 240 มาใช้้
250.15 A2			ถ้้าผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีประสบหรืือตระหนัักว่่าสิ่่ง� จููงใจนั้้�น อาจส่่งผลต่่อการ
				 ไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับโดยบุุคคลอื่่�น
				ที่่�ปฏิิบััติิงานให้้ หรืืออยู่่�ภายใต้้การกำำ�หนดทิิศทางขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ให้้นำำ�
				ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 260 มาใช้้
250.15 A3			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี เผชิิญความกดดัันต่่อการเสนอให้้หรืือการยอมรัับ
				สิ่่�งจููงใจที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ให้้นำำ�
				ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 270 มาใช้้
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

หมวด 260 การตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
260.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานและใช้้กรอบแนวคิิด
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
260.2				อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนหรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ต่่อการปฏิิบััติิ
				 ตามหลัักการพื้้�นฐาน เรื่่�องความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและเรื่่�องพฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ
				 จะเกิิดขึ้้น� เมื่่อ� ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีตระหนัักถึึงการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามหรืือสงสััยว่่า
				 ไม่่ได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
260.3				 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาจพบหรืือตระหนัักถึึงการไม่่ปฏิิบัติั ติ าม หรืือสงสััยว่่า
				 ไม่่ปฏิิบััติิตามแนวทางในการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ หมวดนี้้�ให้้แนวทาง
				กัับผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีในการประเมิินความเกี่่ย� วข้้องของเรื่่อ� งและแนวทาง
				 ปฏิิบััติิที่่�เป็็นไปได้้ เมื่่�อตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ได้้
				 ปฏิิบััติิตาม
				 (ก)		 กฎหมายและข้้อบัังคัับ โดยทั่่�วไปที่่�เป็็นที่่�รู้้�ว่่ามีีผลโดยตรงต่่อการ
						กำำ�หนดจำำ�นวนที่่�มีีสาระสำำ�คััญและการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิิน
						 ขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง และ
				 (ข)		 กฎหมายและข้้อบังั คัับอื่่น� ๆ ที่่ไ� ม่่ได้้มีผี ลกระทบโดยตรงต่่อการกำำ�หนด
						จำำ�นวนและการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินขององค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้าง แต่่การ
						 ปฏิิบััติิตาม อาจเป็็นพื้้�นฐานในการดำำ�เนิินงานตามธุุรกิิจขององค์์กร
						 ผู้้�ว่่าจ้้าง ความสามารถในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง หรืือเพื่่�อ
						 หลีีกเลี่่�ยงบทลงโทษที่่�มีีสาระสำำ�คััญ

ส่่วนที่่� 2

คำำ�นำำ�

วััตถุุประสงค์์ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�เกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
ข้้อบัังคัับ

260.4				ข้้ อ แตกต่่ า งที่่� เ ด่่ น ชัั ด ของผู้้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี คืือการยอมรัั บ ความ
				รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ เมื่่�อการตอบสนองต่่อ
				 การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ วััตถุุประสงค์์
				 ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี คืือ
				 (ก)		 เพื่่�อปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและเรื่่�อง
						พฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ
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ส่่วนที่่� 2

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 (ข)		 โดยแจ้้งเตืือนผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
						 เมื่่อ� เหมาะสม เพื่่อ� หาทาง
						 (1)			ช่่วยให้้ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล แก้้ไข ฟื้้�นฟูู หรืือ
									 บรรเทาผลกระทบจากการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ
									 หรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�ระบุุ หรืือ
						 (2)			ยัั บ ยั้้� ง การไม่่ ป ฏิิ บั ั ติ ิ ต ามกฎหมายและข้้ อบั ั ง คัั บ เมื่่ � อยั ั ง
									 ไม่่เกิิดขึ้้�น และ
				 (ค)		ดำำ�เนิินการขั้้�นต่่อไปตามความเหมาะสมเพื่่อ� ประโยชน์์สาธารณะ

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

260.5 A1			 การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ (“non-compliance”) ประกอบด้้วย
				 การกระทำำ�โดยละเลย หรืือการกระทำำ�ผิิดโดยเจตนาหรืือไม่่เจตนา ซึ่่�งขััดต่่อ
				 กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับที่่�มีีอยู่่� ซึ่่�งกระทำำ�โดยบุุคคลต่่อไปนี้้�
				 (ก)		องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 (ข)		 ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
				 (ค)		 ผู้้�บริิหารขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง หรืือ
				 (ง)		บุุคคลอื่่�นที่่�ทำำ�งานหรืืออยู่่�ภายใต้้คำำ�สั่่�งขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
260.5 A2			ตััวอย่า่ งของกฎหมายและข้้อบังั คัับ ซึ่ง�่ หมวดนี้้�ได้้กล่่าวถึึง รวมถึึงเรื่่อ� งที่่�เกี่่ย� วกัับ
				 ● 		 การทุุจริิต การคอรััปชั่่�น และการติิดสิินบน
				 ● 		 การฟอกเงิิน การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและเงิิน
						ที่่�ได้้จากการก่่ออาชญากรรม
				 ● 		 ตลาดทุุน และการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
				 ● 		 การธนาคาร และผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินอื่่�น
				 ● 		 การป้้องกัันข้้อมููล
				 ● 		 ภาษีีและเงิินบำำ�นาญค้้างจ่่าย และการจ่่ายเงิินบำำ�นาญ
				 ● 		 การป้้องกัันสภาพแวดล้้อม
				 ● 		สุุขภาพและความปลอดภััยของประชาชน
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260.5 A3			 การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ อาจส่่งผลให้้เกิิดค่่าปรัับ การถููก
				ดำำ�เนิินคดีี หรืือผลที่่�ตามมาอื่่�น กัับองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบอย่่าง
				มีีสาระสำำ�คัญ
ั ต่่องบการเงิิน ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั คืือ การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ
				ดัังกล่่าวอาจมีีผลกระทบอย่่างกว้้างขวางต่่อประโยชน์์สาธารณะ ในด้้านความ
				 เสีียหายอย่่างมากต่่อนักั ลงทุุน เจ้้าหนี้้� พนัักงาน หรืือสาธารณชน เพื่่อวั
� ตั ถุุประสงค์์
				 ในหมวดนี้้� การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหาย
				อย่่างมาก เป็็นเรื่่�องหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลที่่�ไม่่พึึงประสงค์์อย่่างร้้ายแรงต่่อฝ่่าย
				ต่่าง ๆ ในทางการเงิินหรืือที่่�มิิใช่่ทางการเงิิน ตััวอย่่างรวมถึึงการกระทำำ�ผิิด
				 โดยการทุุจริิตที่่�มีีผลต่่อการขาดทุุนทางการเงิินอย่่างมีีสาระสำำ�คััญของผู้้�ลงทุุน
				 และการฝ่่าฝืืนกฎหมายและข้้อบังั คัับด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุขุ ภาพ
				 หรืือความปลอดภััยของพนัักงาน หรืือสาธารณชน
R260.6 			 ในบางประเทศ มีีข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับที่่�บัังคัับให้้ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งดำำ�เนิินการอย่่างไรกัับการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบัติั ิ
				 ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ ข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับเหล่่านี้้�
				อาจแตกต่่างจากหรืือล้ำำ��หน้้ากว่่าที่่�กำำ�หนดในหมวดนี้้� เมื่่�อพบว่่าการไม่่ปฏิิบััติิ
				 ตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับดัังกล่่าว ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีต้้องทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ
				 เหล่่านั้้�นและปฏิิบััติิตาม รวมถึึง
				 (ก)		ข้้อกำำ�หนดใด ๆ ในการรายงานเรื่่�องนี้้�ต่่อผู้้�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม และ
				 (ข)		 การแจ้้งเตืือนข้้อห้้ามใด ๆ กัับฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
260.6 A1			 การแจ้้งเตืือนข้้อห้า้ มใด ๆ ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� กัับฝ่่ายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ตััวอย่า่ งเช่่น กฎหมาย
				 การต่่อต้้านการฟอกเงิิน
260.7 A1			 หมวดนี้้�ใช้้โดยไม่่คำ�นึ
ำ ึงถึึงลัักษณะขององค์์ผู้้�ว่่าจ้้าง รวมถึึง ไม่่ว่่าจะเป็็นกิิจการ
				ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ หรืือไม่่
260.7 A2			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�พบหรืือได้้ตระหนัักถึึงเรื่่�องที่่�ไม่่สำำ�คััญอย่่างเห็็น
				 ได้้ชััด ไม่่ต้้องปฏิิบััติิตามหมวดนี้้� ไม่่ว่่าเรื่่�องที่่�ไม่่สำำ�คััญอย่่างชััดเจนนั้้�นจะได้้รัับ
				 การตััดสิินโดยคำำ�นึึงถึึงลัักษณะและผลกระทบทางการเงิินหรืืออื่่�น ๆ เกี่่�ยวกัับ
				องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสาธารณชนหรืือไม่่
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260.7 A3			 หมวดนี้้�ไม่่ได้้กำำ�หนด
				 (ก)		 การประพฤติิมิชอ
ิ บที่่�ไม่่เกี่่ย� วกัับกิิจกรรมทางธุุรกิิจขององค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้าง
						 และ
				 (ข)		 การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ โดยฝ่่ายอื่่น� นอกจากที่่�ระบุุไว้้
						 ในย่่อหน้้า 260.5 A1
				อย่่างไรก็็ตาม ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาจพบแนวทางในหมวดนี้้� ที่่เ� ป็็นประโยชน์์
				 ในการพิิจารณาวิิธีีการตอบสนองต่่อสถานการณ์์เหล่่านี้้�อย่่างไร

ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารขององค์์การผู้้ว่� ่าจ้้างและผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล

260.8 A1			 ผู้้�บริิหารขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ซึ่่�งมีีการกำำ�กัับดููแลโดยผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล เป็็น
				 ผู้้�รัับผิิดชอบในการให้้ความมั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจเป็็นไปตาม
				 กฎหมายและข้้อบัังคัับ ผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบใน
				 การระบุุและจััดการการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับใด ๆ โดย
				 (ก)		องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
				 (ข)		บุุคคลแต่่ละบุุคคลที่่�กำำ�กัับดููแลองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
				 (ค)		สมาชิิกของฝ่่ายบริิหาร หรืือ
				 (ง)		บุุคคลอื่่�นที่่�ทำำ�งานให้้หรืือภายใต้้การสั่่�งการขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง

ความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีทุุกคน

R260.9 			ถ้้าแบบพิิธีแี ละวิิธีปี ฏิิบัติั ที่่ิ มี� อยู่่�
ี ภายในองค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้างของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
				ที่่�กำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
				ข้้อบัังคัับ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องพิิจารณากำำ�หนดวิิธีีการตอบสนองต่่อ
				 การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับดัังกล่่าว
260.9 A1			องค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้างจำำ�นวนมากได้้จัดั ทำำ�แบบพิิธีแี ละวิิธีปี ฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการยกประเด็็น
				 การไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับเป็็นการ
				 ภายในแบบพิิธีีและวิิธีีปฏิิบััติิเหล่่านี้้� รวมถึึงตััวอย่่าง นโยบายด้้านจริิยธรรม
				 หรืือกระบวนการภายในในการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิดิ แบบพิิธีแี ละวิิธีปี ฏิิบัติั ิ
				ดัังกล่่าวอาจอนุุญาตเรื่่�องที่่�ให้้มีีการรายงานโดยไม่่ระบุุตััวตนผ่่านช่่องทาง
				ที่่�กำำ�หนด
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ความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสในหน่่วยงานธุุรกิิจ

260.11 A1			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสในหน่่วยงานธุุรกิิจ (“senior professional
				 accountants”) คืือ กรรมการ เจ้้ า หน้้ า ที่่� หรืือพนัั ก งานระดัั บ อาวุุ โ ส
				 ซึ่่ง� สามารถใช้้อิทิ ธิิพลอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั และตััดสิินใจเกี่่ย� วกัับ การได้้มา การใช้้งาน
				 และการควบคุุมทรััพยากรด้้านบุุคคล ด้้านการเงิิน ด้้านเทคโนโลยีี ที่่�มีีตััวตน
				 และไม่่มีตัี วั ตนขององค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้าง ความคาดหวัังจะสููงขึ้้น� สำำ�หรัับบุุคคลดัังกล่่าว
				 มากกว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีคนอื่่�นในองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ที่่�จะดำำ�เนิินการใด ๆ
				ที่่�เหมาะสมเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ ในการตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิตาม
				 หรืือสงสััยว่่าไม่่ได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ นี่่�เป็็นเพราะบทบาท
				ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� และขอบข่่ายอิิทธิิพลของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโส
				 ในองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง

ส่่วนที่่� 2

R260.10			 ในกรณีีที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีตระหนัักถึึงเรื่่�องที่่�จะใช้้ในหมวดนี้้� ขั้้�นตอน
				ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีใช้้เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหมวดนี้้�ต้้องดำำ�เนิินการอย่่าง
				ทัันท่่วงทีี เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิินการอย่่างทัันท่่วงทีี ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
				บััญชีีต้้องคำำ�นึึงถึึงลัักษณะของเรื่่�อง และความเสีียหายที่่�อาจเป็็นไปได้้ต่่อ
				ผลประโยชน์์ขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ผู้้�ลงทุุน เจ้้าหนี้้� พนัักงานหรืือสาธารณชน

การทำำ�ความเข้้าใจเรื่่�อง/เนื้้�อหา (the Matter)

R260.12			ถ้้าในระหว่่างที่่�ปฏิิบััติิงานทางวิิชาชีีพ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโส ได้้
				 ตระหนัักถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
				 และข้้อบังั คัับ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งทำำ�ความเข้้าใจเรื่อ�่ ง การทำำ�ความเข้้าใจนี้้�
				ต้้องรวมถึึง
				 (ก)		ลัักษณะของการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและ
						ข้้อบัังคัับ และเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�นหรืืออาจเกิิดขึ้้�น
				 (ข)		 การใช้้กฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเหตุุการณ์์แวดล้้อม และ
				 (ค)		 การประเมิินผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ต่่อองค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้างนัักลงทุุน เจ้้าหนี้้�
						พนัักงาน หรืือ สาธารณะอย่่างกว้้างขวาง
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การจััดการเรื่่�อง/เนื้้�อหา (the Matter)

R260.13			ถ้้าผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาวุุโสระบุุหรืือสงสััยว่่ามีีการไม่่ปฏิิบััติติ ามกฎหมาย
				 และข้้อบัังคัับที่่�เกิิดขึ้้�นหรืืออาจเกิิดขึ้้�น อ้้างถึึงในย่่อหน้้า R260.9 ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีต้้องปรึึกษาเรื่่�องนั้้�นกัับผู้้�บัังคัับบััญชาที่่�เหนืือขึ้้�นไป (ถ้้ามีี) ถ้้า
				 ผู้้�บัังคัับบััญชาที่่�เหนืือขึ้้�นไปของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องใน
				 เรื่่�องนั้้�น ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปรึึกษาเรื่่�องนั้้�นกัับผู้้�มีีอำำ�นาจระดัับสููงขึ้้�น
				 ไปอีีกในองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
260.13 A1			จุุดประสงค์์ของการปรึึกษา เพื่่อ� ให้้สามารถตััดสิินใจได้้ว่่าควรจััดการเรื่่�องนั้้�น
				อย่่างไร
R260.14			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนที่่�เหมาะสม เพื่่�อ
				 (ก)		สื่่�อสารเรื่่�องนั้้�นไปยัังผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
				 (ข)		 ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับที่่มี� อยู่่�
ี รวมทั้้ง� ข้้อกำ�ำ หนดทางกฎหมาย
						 หรืือข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการรายงานการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่า
						 ไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่อผู้้�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม
				 (ค)		 ให้้แก้้ไข ฟื้้น� ฟูู หรืือบรรเทาผลกระทบจากการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามหรืือสงสััยว่่า
						 ไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
				 (ง)		 ลดความเสี่่�ยงจากการเกิิดซ้ำำ�� และ
				 (จ)		พยายามยัับยั้้ง� การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ ถ้้ายัังไม่่เกิิดขึ้้น�
260.14 A1			วััตถุุประสงค์์ของการสื่่�อสารเรื่่�องนั้้�นกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล เพื่่�อให้้ได้้รัับ
				 ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสมเพื่่�อตอบสนองต่่อเรื่่�องนั้้�น และ
				 เพื่่�อให้้ผู้�มี้ ีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลสามารถทำำ�ให้้ความรัับผิิดชอบได้้บรรลุุผล
260.14 A2			 กฎหมายและข้้อบัังคัับบางฉบัับอาจกำำ�หนดช่่วงเวลาที่่�ต้้องรายงานถึึงการ
				 ไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ ต่่อหน่่วยงาน
				ที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม
R260.15			 นอกจากการตอบสนองต่่อเรื่่�องนั้้�น ตามที่่�ได้้กำำ�หนดในหมวดนี้้� ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสต้้องตััดสิินใจว่่าจำำ�เป็็นต้้องเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�น (ถ้้ามีี) แก่่
				 ผู้้�สอบบััญชีีขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างหรืือไม่่
260.15 A1			 การเปิิดเผยเรื่่�องดัังกล่่าวเป็็นไปตามหน้้าที่่�หรืือภาระผููกพัันตามกฎหมาย
				 ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสที่่�จะต้้องให้้ข้้อมููลทั้้�งหมดที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้
				 ผู้้�สอบบััญชีีสามารถดำำ�เนิินการตรวจสอบได้้
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R260.16			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสต้้องประเมิินความเหมาะสมของการตอบสนอง
				 ของผู้้�บัังคัับบััญชาของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี (ถ้้ามีี) และผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
260.16 A1			ปัั จ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่ � อพิ ิ จ ารณาในการประเมิิ น ความเหมาะสมของการ
				 ตอบสนองของผู้้�บัังคัับบััญชาของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโส (ถ้้ามีี) และ
				 ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล รวมถึึง
				 ● 		 การตอบสนองที่่�ทัันเวลา
				 ● 		 การดำำ�เนิินการหรืืออนุุญาตให้้ดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสม เพื่่�อหาทาง
						 แก้้ไข ฟื้้�นฟูู หรืือบรรเทาผลกระทบของการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
						 และข้้อบัังคัับ หรืือเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
						ข้้อบัังคัับ ถ้้ายัังไม่่เกิิดขึ้้�น
				 ● 		 เรื่่�องนั้้�นได้้เปิิดเผยต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสมแล้้ว และการ
						 เปิิดเผยดัังกล่่าว เพีียงพอหรืือไม่่
R260.17			 ในแง่่การตอบสนองของผู้้�บังั คัับบััญชาของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาวุุโส (ถ้้ามีี)
				 และผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแล ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งพิิจารณาว่่าการดำำ�เนิินการ
				ต่่อไปจำำ�เป็็น เพื่่�อผลประโยชน์์สาธารณะหรืือไม่่
260.17 A1			 การพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นต้้องมีีการดำำ�เนิินการต่่อไปหรืือไม่่ และลัักษณะและ
				 ขอบเขตของการดำำ�เนิินการนั้้�นจะขึ้้�นอยู่่�กัับหลายปััจจััย รวมถึึง
				 ● 		 กรอบของกฎหมายและข้้อบัังคัับ
				 ● 		 ความเร่่งด่่วนของสถานการณ์์
				 ● 		 การแผ่่กระจายของเรื่่�องนั้้�นทั่่�วทั้้�งองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
				 ● 		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสยัังคงมีีความเชื่่�อมั่่�นในความซื่่�อสััตย์์
						 ของผู้้�บังั คัับบััญชาของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีและผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแล
						 หรืือไม่่
				 ● 		 การไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
						อาจเกิิดขึ้้�นอีีก หรืือไม่่
				 ● 		มีีหลัักฐานที่่�น่่าเชื่่�อถืือเกี่่�ยวกัับความเสีียหายอย่่างมากที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
						 หรืืออาจเกิิดขึ้้�นต่่อผลประโยชน์์ขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ผู้้�ลงทุุน เจ้้าหนี้้�
						พนัักงาน หรืือสาธารณชน
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260.17 A2			ตััวอย่่างเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�อาจทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสไม่่มีี
				 ความเชื่่อมั่่
� น� ในเรื่่อ� งความซื่่อสั
� ตั ย์์ของผู้้�บังั คัับบััญชาของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
				 และผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลอีีกต่่อไป รวมถึึงสถานการณ์์ที่่�
				 ● 		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีสงสััยหรืือมีีหลัักฐานว่่าผู้้�บัังคัับบััญชาและ
						 ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือตั้้�งใจที่่�จะเกี่่�ยวข้้องในการ
						 ไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับใด ๆ
				 ● 		 โดยขััดต่่อข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ บุุคคลเหล่่านั้้�นไม่่ได้้
						 รายงานหรืือไม่่อนุุญาตให้้รายงานเรื่่�องนั้้�นต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจ
						ที่่�เหมาะสมในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม
R260.18			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพในการกำำ�หนด
				 ความจำำ�เป็็นและลัักษณะและขอบเขตของการดำำ�เนิินการต่่อไป ในการกำำ�หนด
				ดัังกล่่าวผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องคำำ�นึึงว่่าบุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และ
				 ได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชนจะได้้ข้้อสรุุปว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีี
				 การดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสมเพื่่อผ
� ลประโยชน์์สาธารณะหรืือไม่่
260.18 A1			 การดำำ�เนิินการต่่อไปที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสอาจใช้้ รวมถึึง
				 ● 		 แจ้้งให้้ผู้้�บริิหารของบริิษััทใหญ่่เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนั้้�น ถ้้าองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
						 เป็็นสมาชิิกของกลุ่่�ม
				 ● 		 เปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นไปยัังหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม แม้้ว่่าจะ
						 ไม่่มีีข้อกำ
้ ำ�หนดทางกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ ให้้ทำำ�เช่่นนั้้�น
				 ● 		 ลาออกจากองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
260.18 A2			 การลาออกจากองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง ไม่่ได้้เป็็นการทดแทนการดำำ�เนิินการอื่่�น
				ที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสภายใต้้
				 หมวดนี้้� อย่่างไรก็็ตาม ในบางประเทศอาจมีีข้้อจำำ�กััดเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการ
				ที่่�มีต่ี อ่ ไปของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว การลาออก
				อาจเป็็นเพีียงสิ่่�งเดีียวที่่�ทำำ�ได้้
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260.19 A1			 เนื่่�องจากการประเมิินเรื่่�องนั้้�นอาจเกี่่�ยวข้้องกัับการวิิเคราะห์์และดุุลยพิินิิจ
				ที่่�ซัับซ้้อน ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสอาจพิิจารณา
				 ● 		 การปรึึกษาเป็็นการภายใน
				 ● 		 การขอคำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมายเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจกัับทางเลืือกของ
						 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี และผลกระทบทางวิิชาชีีพหรืือผลกระทบทาง
						 กฎหมายในการดำำ�เนิินการโดยเฉพาะใด ๆ
				 ● 		 การปรึึกษาในทางลัับกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลหรืือองค์์กรวิิชาชีีพ

ส่่วนที่่� 2

การขอคำำ�แนะนำำ�

การพิิจารณาว่่าควรเปิิดเผยเรื่่อ� งนั้้�นต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม

260.20 A1			วััตถุุประสงค์์ของการเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสมคืือ
				 เพื่่�อให้้หน่่วยงานนั้้�นสามารถสอบสวนและดำำ�เนิินการเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ
				 ในทางตรงกัันข้้าม การเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม
				 ไม่่อาจทำำ�ได้้ ถ้้าการกระทำำ�นั้้�นขััดต่่อกฎหมายและข้้อบัังคัับ
260.20 A2			 การพิิจารณาว่่าควรเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นหรืือไม่่ ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะและขอบเขต
				 โดยเฉพาะของความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืืออาจเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งเรื่่�องนั้้�นมีีหรืือ
				อาจมีีผลต่่อนักั ลงทุุน เจ้้าหนี้้� พนัักงาน หรืือสาธารณชน ตััวอย่า่ งเช่่น ผู้้ป� ระกอบ
				วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาวุุโสอาจพิิจารณาว่่าการเปิิดเผยเรื่่อ� งนั้้�นต่่อหน่่วยงานที่่�มีอำี �ำ นาจ
				ที่่�เหมาะสม เป็็นแนวทางที่่�เหมาะสม ถ้้า
				 ● 		องค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้างมีีส่ว่ นร่่วมในการให้้สินิ บน (ตััวอย่า่ งเช่่น กัับเจ้้าหน้้าที่่�
						ท้้องถิ่่�นหรืือต่่างประเทศ ของรััฐเพื่่อ� ให้้ได้้สััญญาขนาดใหญ่่)
				 ● 		องค์์กรผู้้�ว่า่ จ้้างถููกควบคุุมและเรื่่�องนั้้�นมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค
						 ในการดำำ�เนิินการตามใบอนุุญาต
				 ● 		องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์และเรื่่�องนั้้�น
						อาจมีีผลในทางลบต่่อหลัักทรััพย์ข์ ององค์์กรผู้้ว่� า่ จ้้างในตลาดที่่�ยุติุ ธิ รรม
						 และเป็็นปกติิ หรืืออาจเป็็นความเสี่่�ยงที่่�เป็็นระบบต่่อตลาดการเงิิน
				 ● 		มีีแนวโน้้มว่่าองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างจะจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�เป็็นอัันตรายต่่อ
						สุุขภาพหรืือความปลอดภััยของประชาชน
				 ● 		องค์์ กรผู้้� ว่่ าจ้้ างกำำ�ลั ั งสนัั บ สนุุ น ช่่องทางให้้ลููกค้้ าเพื่่ �อช่่วยในการ
						 หลีีกเลี่่�ยงภาษีี

83
-22-0106(001)P7-ebook.indd 83

27/7/2565 BE 17:28

ส่่วนที่่� 2

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

260.20 A3			 การพิิจารณาว่่าควรเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นหรืือไม่่ ขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยภายนอก เช่่น
				 ● 		มีีหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสมที่่�สามารถรัับข้้อมููลได้้ และมีีการ
						สอบสวนและดำำ�เนิินการเรื่่�องนั้้�นต่่อไปหรืือไม่่ หน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจ
						ที่่�เหมาะสมขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของเรื่่�องนั้้�น ตััวอย่่างเช่่นหน่่วยงานที่่�มีี
						อำำ�นาจที่่�เหมาะสมจะเป็็นหน่่วยงานกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ ในกรณีีที่่�มีี
						 รายงานทางการเงิินที่่�ทุุจริิต หรืือเป็็นหน่่วยงานคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม
						 ในกรณีีที่่�มีีการฝ่่าฝืืนกฎหมายและข้้อบัังคัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
				 ● 		มีีการป้้องกัันที่่�มีีเข้้มแข็็งและน่่าเชื่่�อถืือจากความรัับผิิดทางแพ่่ง
						 ทางอาญา หรืือความรัับผิิดทางวิิชาชีีพ หรืือการตอบโต้้โดยกฎหมาย
						 หรืือข้้อบังั คัับ เช่่นภายใต้้กฎหมายและข้้อบังั คัับเรื่่อ� ง การแจ้้งเบาะแส
						 การกระทำำ�ผิิด
				 ● 		มีีอุปุ สรรคที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิงหรืืออาจเกิิดขึ้้น� ต่่อความปลอดภััยทางกายภาพ
						 ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพอาวุุโสหรืือบุุคคลอื่่�น
R260.21			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสพิิจารณาว่่าการเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นต่่อหน่่วยงาน
				ที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม เป็็นแนวทางที่่�เหมาะสมในเหตุุการณ์์แวดล้้อมนั้้�น
				 การเปิิดเผยดัังกล่่าวเป็็นไปตาม ย่่อหน้้า R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ
				 การเปิิดเผยดัังกล่่าวผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีจะต้้องกระทำำ�โดยสุุจริิตใจและ
				 ใช้้ความระมััดระวัังในการรายงานและให้้การรัับรอง

การกระทำำ�ผิิดอย่่างฉัับพลััน

R260.22			 ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ผิิดปกติิ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพอาวุุโส อาจได้้ตระหนัักถึึง
				 ความประพฤติิที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือตั้้�งใจจะให้้เกิิด ว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				มีีเหตุุผลที่่�เชื่่�อว่่าจะทำำ�การกระทำำ�ผิิดกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับอย่่างฉัับพลััน
				 จะทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายอย่่างมากต่่อนัักลงทุุน เจ้้าหนี้้� พนัักงาน หรืือ
				สาธารณชน สิ่่ง� แรกควรพิิจารณาว่่าเป็็นการเหมาะสมที่่�จะปรึึกษาหารืือเรื่่อ� งนั้้น�
				กัับผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างหรืือไม่่ ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ และพิิจารณาว่่าจะเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�น
				ทัันทีีต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม เพื่่�อป้้องกัันหรืือบรรเทาผลกระทบ
				 ของการกระทำำ�ผิิดอย่่างฉัับพลัันดัังกล่่าว ถ้้ามีีการเปิิดเผย การเปิิดเผยนั้้�น
				 เป็็นไปตาม ย่่อหน้้า R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ
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260.23 A1			 ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
				ข้้อบัังคัับที่่�อยู่่�ในขอบเขตของหมวดนี้้� ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสควรได้้รัับ
				 การสนัับสนุุนให้้บัันทึึกเรื่่�องต่่อไปนี้้�
				 ● 		 เรื่่�องนั้้�น
				 ● 		ผลการปรึึกษาหารืือกัับผู้้�บัังคัับบััญชาของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
						 (ถ้้ามีี) และผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล และฝ่่ายอื่่�น ๆ
				 ● 		 ผู้้�บัังคัับบััญชาของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี (ถ้้ามีี) และผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับ
						ดููแล ตอบสนองต่่อเรื่่อ� งนี้้�อย่่างไร
				 ● 		ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการที่่ผู้� ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีพิจิ ารณาแล้้ว ดุุลยพิินิจิ
						ที่่�ใช้้ และการตััดสิินใจที่่�ได้้กระทำำ�
				 ● 		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีความพอใจอย่่างไร ที่่�ตนได้้บรรลุุผลในการ
						 ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบ ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า R260.17

ส่่วนที่่� 2

เอกสารหลัักฐาน

ความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี นอกจากผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโส

R260.24			ถ้้าในระหว่่างที่่ดำ� �ำ เนิินกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีได้้ตระหนัักถึึง
				ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
				ข้้อบัังคัับ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องพยายามทำำ�ความเข้้าใจเรื่่�องนั้้�น ความ
				 เข้้าใจนี้้�ต้้องรวมถึึงลัักษณะของการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตาม
				 กฎหมายและข้้อบัังคัับ และเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�นหรืืออาจเกิิดขึ้้�น
260.24 A1			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีถููกคาดหวัังว่่าจะใช้้ความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และใช้้
				ดุุลยพิินิจิ ทางวิิชาชีีพ อย่่างไรก็็ตาม ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีไม่่ได้้ถููกคาดหวัังว่่า
				 จะมีีระดัับของความเข้้าใจในกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับมากไปกว่่าที่่�
				ถููกกำำ�หนดโดยบทบาทของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง แม้้ว่่า
				 การกระทำำ�ที่่�ถืือว่่าเป็็นการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับนั้้�น ในที่่�สุุด
				 เป็็นเรื่่�องที่่�ศาลหรืือหน่่วยงานที่่�เหมาะสมอื่่�นจะเป็็นผู้้�พิิจารณาตััดสิิน
260.24 A2			ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะและความสำำ�คัญ
ั ของเรื่่อ� ง ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาจปรึึกษา
				 เป็็นทางลัับกัับบุุคคลอื่่�นในองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง หรืือองค์์กรวิิชาชีีพ หรืือที่่�ปรึึกษา
				 กฎหมาย
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R260.25			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีระบุุหรืือสงสััยว่่ามีีการไม่่ปฏิิ บััติิตามกฎหมาย
				 และข้้อบัังคัับที่่�เกิิดขึ้้�นหรืืออาจเกิิดขึ้้�น ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องแจ้้งให้้
				 ผู้้�บังั คัับบััญชาที่่�เหนืือขึ้้�นไป ตามย่่อหน้้า R260.9 เพื่่อ� ให้้ผู้�บั้ งั คัับบััญชาสามารถ
				ดำำ�เนิินการตามที่่�เหมาะสมได้้ ถ้้าผู้้�บัังคัับบััญชาที่่�เหนืือขึ้้�นไปของผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีมีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องในเรื่่อ� งนั้้�น ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งแจ้้งเรื่่อ� งนั้้�น
				กัับผู้้�มีอำี ำ�นาจระดัับสููงขึ้้�นไปอีีกในองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
R260.26			 ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ไม่่ปกติิผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจต้้องพิิจารณาว่่า
				 การเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม เป็็นแนวทางปฏิิบััติิ
				ที่่�เหมาะสม ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้ทำำ�ตามย่่อหน้้า 260.20 A2 และ A3
				 การเปิิดเผยดัังกล่่าวเป็็นไปตามย่่อหน้้า R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ
				 การเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าว ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีจะต้้องกระทำำ�โดยสุุจริิตใจ
				 และใช้้ความระมััดระวัังในการรายงานและให้้การรัับรอง

เอกสารหลัักฐาน

260.27 A1			 ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
				ข้้อบัังคัับที่่�อยู่่�ในขอบเขตของหมวดนี้้� ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีควรได้้รัับการ
				สนัับสนุุนให้้บัันทึึกเรื่่�องต่่อไปนี้้�
				 ● 		 เรื่่�องนั้้�น
				 ● 		ผลการปรึึกษาหารืือกัับผู้้�บัังคัับบััญชาของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
						 ผู้้�บริิหาร และถ้้าเป็็นไปได้้ ปรึึกษาหารืือกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล และ
						 ฝ่่ายอื่่�น ๆ
				 ● 		 ผู้้�บัังคัับบััญชาของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ตอบสนองต่่อเรื่่�องนี้้�
						อย่่างไร
				 ● 		ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการที่่ผู้� ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีพิจิ ารณาแล้้ว ดุุลยพิินิจิ
						ที่่�ใช้้ และการตััดสิินใจที่่�ได้้กระทำำ�
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หมวด 270 ความกดดัันต่่อการฝ่่าฝืืนหลัักการพื้้�นฐาน
270.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีถููกกำำ�หนดให้้ปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานและใช้้กรอบ
				 แนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
270.2				 แรงกดดัันที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี หรืือโดยผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� หรืืออุุปสรรคอื่่�นต่่อการปฏิิบััติิตาม
				 หลัักการพื้้�นฐานหนึ่่�งหลัักการหรืือมากกว่่า หมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะ
				 และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ใน
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 2

คำำ�นำำ�

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

R270.3 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องไม่่
				 (ก)		 ปล่่อยให้้ความกดดัันจากผู้้�อื่่�นทำำ�ให้้เกิิดการฝ่่าฝืืนการปฏิิบััติิตาม
						 หลัักการพื้้�นฐาน หรืือ
				 (ข)		สร้้างแรงกดดัันต่่อผู้้�อื่่�นที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีรู้้�หรืือมีีเหตุุผลที่่�จะ
						 เชื่่�อว่่าจะส่่งผลให้้บุุคคลอื่่�นฝ่่าฝืืนหลัักการพื้้�นฐาน
270.3 A1			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจเผชิิญกัับความกดดัันที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อการ
				 ปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ตััวอย่่างเช่่น อุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� เมื่่�อปฏิิบััติิ
				กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ ความกดดัันอาจมีีความชััดเจนหรืือโดยนััยและอาจมาจาก
				 ● 		 ภายในองค์์ ก รผู้้ � ว่ ่ า จ้้ า ง ตัั วอย่ ่ า งเช่่ น จากเพื่่ � อ นร่่ ว มงานหรืือ
						 ผู้้�บัังคัับบััญชา
				 ● 		บุุคคลหรืือองค์์กรภายนอก เช่่น ผู้้�จำำ�หน่่าย ลููกค้้า หรืือผู้้�ให้้กู้้�
				 ● 		 เป้้าหมายภายในหรืือภายนอก และความคาดหวััง
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270.3 A2			ตััวอย่่างของแรงกดดัันที่่�อาจส่่งผลต่่ออุุปสรรคในการปฏิิบััติิตามหลัักการ
				พื้้�นฐาน รวมถึึง
				 ● 		 ความกดดัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
						 o			 ความกดดัั นจากการเสนอราคาของสมาชิิ กในครอบครัั ว
									 เพื่่�อที่่�จะเป็็นผู้้�จำำ�หน่่ายให้้กัับองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างของผู้้�ประกอบ
									วิิชาชีีพบััญชีีในการเลืือกสมาชิิกในครอบครััวเป็็นผู้้�จำำ�หน่่าย
									 มากกว่่ารายอื่่�น
						ดููเพิ่่�มเติิมที่่�หมวด 210 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
				 ● 		 ความกดดัันที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการเตรีียมหรืือการนำำ�เสนอข้้อมููล
						 o			 ความกดดัันที่่�จะรายงานผลการดำำ�เนิินงานที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด
									 เพื่่�อให้้เป็็นไปตามความคาดหวัังนัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์หรืือ
									 ผู้้�ให้้กู้้�
						 o			 ความกดดัันจากเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มาจากการเลืือกตั้้�งต่่อผู้้�ประกอบ
									วิิชาชีีพบััญชีีภาครััฐ เพื่่อบิ
� ิดเบืือนความจริิงเกี่่�ยวกัับแผนงาน
									 หรืือโครงการต่่อผู้้�มีีสิิทธิิออกเสีียง
						 o			 ความกดดัันจากเพื่่อ� นร่่วมงาน เพื่่อ� ให้้บิดิ เบืือนรายได้้ ค่่าใช้้จ่า่ ย
									 หรืืออััตราผลตอบแทน เพื่่�อให้้เกิิดอคติิในการตััดสิินใจต่่อ
									 โครงการลงทุุน และการเข้้าซื้้�อกิิจการ
						 o			 ความกดดัันจากผู้้�บัังคัับบััญชาเพื่่�อให้้อนุุมััติิหรืือดำำ�เนิินการ
									 เกี่่�ยวกัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่ใช่่ค่่าใช้้จ่่ายทางธุุรกิิจที่่�ถููกกฎหมาย
						 o			 ความกดดัันให้้ระงัับรายงานการตรวจสอบภายในที่่�มีีผลการ
									 ตรวจสอบที่่�ไม่่พึึงประสงค์์
						ดููเพิ่่�มเติิมที่่�หมวด 220 การจััดทำำ� และการนำำ�เสนอข้้อมููล
				 ● 		 ความกดดัันที่่�ทำำ�ให้้ปฏิิบััติิงานโดยไม่่มีีความชำำ�นาญที่่�เพีียงพอหรืือ
						 ขาดความเอาใจใส่่
						 o			 ความกดดัันจากผู้้�บัังคัับบััญชาเพื่่�อลดขอบเขตการทำำ�งาน
									ที่่�ไม่่เหมาะสม
						 o			 ความกดดัันจากผู้้�บัังคัับบััญชาเพื่่�อปฏิิบััติิงานโดยไม่่มีีทัักษะ
									 หรืือการฝึึ ก อบรมที่่� เ พีี ย งพอหรืือภายในกำำ � หนดเวลาที่่�
									 ไม่่สมจริิง
						ดููเพิ่่�มเติิมที่่�หมวด 230 การปฏิิบััติิงานด้้วยความชำำ�นาญที่่�เพีียงพอ
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				 ● 		 ความกดดัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน
						 o			 ความกดดัันจากผู้้�บัังคัับบััญชา เพื่่อ� นร่่วมงาน หรืือบุุคคลอื่่�น
									ตััวอย่่างเช่่น ผู้้�ที่่�อาจได้้รัับประโยชน์์จากการมีีส่่วนร่่วมใน
									ค่่าตอบแทนหรืือสิ่่�ง จููงใจ เพื่่�อจั ัดการกัับตััวชี้้�วั ัดผลการ
									 ปฏิิบััติิงาน
						ดููหมวด 240 ส่่วนได้้เสีียทางการเงิิน ค่่าตอบแทน และสิ่่�งจููงใจ
						ที่่�เชื่่�อมโยงกัับการรายงานทางการเงิินและการตััดสิินใจ
				 ● 		 ความกดดัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งจููงใจ
						 o			 ความกดดัันจากบุุคคลอื่่�นทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
									 ผู้้�ว่่าจ้้าง ในการเสนอในการให้้สิ่่�งจููงใจ เพื่่�อให้้มีีอิิทธิิพล
									ที่่�ไม่่เหมาะสมต่่อการตััดสิินหรืือกระบวนการตััดสิินใจของ
									บุุคคลหรืือองค์์กร
						 o			 ความกดดัันจากเพื่่อ� นร่่วมงาน เพื่่อ� ให้้รับั สิินบนหรืือสิ่่�งจููงใจอื่่น�
									ตััวอย่่างเช่่น รัับของขวััญหรืือนัันทนาการที่่�ไม่่เหมาะสมจาก
									 ผู้้�ที่่�อาจเป็็นผู้้�จำ�ำ หน่่ายในกระบวนการประมููล
						ดููเพิ่่�มเติิมที่่�มาตรา 250 สิ่่�งจููงใจ รวมถึึงของขวััญและการต้้อนรัับ
				 ● 		 ความกดดัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
						 o			 ความกดดัันในการจััดโครงสร้้างรายการเพื่่อ� หลีีกเลี่่�ยงภาษีี
						ดููเพิ่่�มเติิมที่่�วรรค 260 การตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
						 และข้้อบัังคัับ
270.3 A3			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นจากความกดดััน
				 รวมถึึง
				 ● 		 เจตนาของบุุ คคลที่่� พยายามสร้้ างความกดดัั น และลัั ก ษณะและ
						 ขอบเขตของความกดดััน
				 ● 		 การนำำ�กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และมาตรฐานวิิชาชีีพไปใช้้ในเหตุุการณ์์
						 แวดล้้อม
				 ● 		วััฒนธรรมและความเป็็นผู้้�นำำ�ขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง รวมถึึงขอบเขต
						ที่่�สะท้้อนหรืือเน้้ น ความสำำ �คั ั ญ ของพฤติิ ก รรมทางจริิ ย ธรรมและ
						 ความคาดหวัังว่่าพนัักงานจะทำำ�หน้้าที่่�อย่่างมีีจริิยธรรม ตััวอย่่างเช่่น
						วััฒนธรรมองค์์กรที่่�ยอมให้้มีีพฤติิกรรมที่่�ผิิดจรรยาบรรณอาจเพิ่่�ม
						 โอกาสที่่� ค วามกดดัั น จะส่่ ง ผลให้้ เ กิิ ด อุุ ป สรรคต่่ อ การปฏิิ บั ั ติ ิ ต าม
						 หลัักการพื้้�นฐาน

ส่่วนที่่� 2

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

89
-22-0106(001)P7-ebook.indd 89

27/7/2565 BE 17:28

ส่่วนที่่� 2
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				 ● 		 นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิ (ถ้้ามีี) ซึ่่�งองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างได้้กำำ�หนดขึ้้�น เช่่น
						 จรรยาบรรณ หรืือนโยบายด้้านทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�จััดการความกดดััน
270.3 A4			 การปรึึกษาหารืือเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความกดดััน และการ
				 ปรึึกษากัับบุุคคลอื่่�นเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมเหล่่านั้้�น อาจช่่วยผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีในการประเมิินระดัับของอุุปสรรค การปรึึกษาหารืือและการปรึึกษา
				ดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องตระหนัักถึึงหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องการรัักษาความลัับ
				อาจรวมถึึง
				 ● 		 การปรึึกษาหารืือเรื่่อ� งนั้้�นกัับบุุคคลที่่�พยายามสร้้างความกดดัันเพื่่อ� หา
						 แนวทางแก้้ไข
				 ● 		 การปรึึกษาหารืือเรื่่อ� งนั้้�นกัับผู้้�บังั คัับบััญชาของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
						ถ้้าผู้้�บัังคัับบััญชาไม่่ได้้เป็็นบุุคคลที่่�สร้้างความกดดััน
				 ● 		 การขยายเรื่่�องนั้้�นภายในองค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง รวมถึึงอธิิบายถึึงความเสี่่�ยง
						ที่่�เป็็นผลสืืบเนื่่อ� งต่่อองค์์กร เมื่่�อเหมาะสม ตััวอย่่างเช่่น
						 o			ต่่อฝ่่ายบริิหารระดัับที่่�สููงกว่่า
						 o			ต่่อผู้้�ตรวจสอบภายในหรืือผู้้�สอบบััญชีี
						 o			ต่่อผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
				 ● 		 การเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นตามนโยบายขององค์์ผู้้�ว่่าจ้้าง รวมถึึงนโยบาย
						ด้้านจริิยธรรมและการแจ้้งเบาะแส โดยใช้้วิิธีีการที่่�กำำ�หนดไว้้ เช่่น
						สายด่่วนจริิยธรรมที่่�เป็็นความลัับ
				 ● 		 การปรึึกษากัับ
						 o			 เพื่่อ� นร่่วมงาน ผู้้�บังั คัับบััญชา เจ้้าหน้้าที่่�ทรััพยากรมนุุษย์์ หรืือ
									 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอื่่�น
						 o			องค์์กรวิิชาชีีพหรืือหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือ
									สมาคมอุุตสาหกรรม หรืือ
						 o			ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
270.3 A5			ตััวอย่า่ งของการกระทำำ�ที่่อ� าจขจััดอุุปสรรคที่่เ� กิิดจากความกดดััน คืือ การร้้องขอ
				 ของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีเพื่่อ� ปรัับโครงสร้้างหรืือการแบ่่งแยกความรัับผิิดชอบ
				 และหน้้าที่่�บางอย่่างเพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลหรืือ
				 หน่่วยงานที่่�สร้้างความกดดัันอีีกต่่อไป
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เอกสารหลัักฐาน

ส่่วนที่่� 2

270.4 A1			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีควรได้้รัับการสนัับสนุุนให้้จััดทำำ�เอกสาร
				 ● 		ข้้อเท็็จจริิง
				 ● 		 การติิดต่่อสื่่�อสาร และฝ่่ายต่่าง ๆ ผู้้�ซึ่่�งจะถููกนำำ�เรื่่�องนี้้�ไปปรึึกษาหารืือ
				 ● 		 แนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�พิิจารณา
				 ● 		 เรื่่�องนั้้�นได้้รัับการจััดการอย่่างไร
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ส่่วนที่่� 3

ส่่วนที่่� 3 		ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
																
หมวด 300 			 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ – ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				ที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
				 (Applying the Conceptual Framework – Professional
				 Accountants in Public Practice)
หมวด 310 			 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์					
				 (Conflicts of Interest)
หมวด 320 		 การแต่่งตั้้�งผู้้�ให้้บริิการวิิชาชีีพ					
				 (Professional Appointments)
หมวด 321 			 การให้้ความเห็็นที่่�สองในทางวิิชาชีีพ			
				 (Second Opinions)
หมวด 330 			ค่่าธรรมเนีียมและค่่าตอบแทนอื่่�น				
				 (Fees and Other Types of Renumeration)
หมวด 340 			สิ่่�งจููงใจ รวมถึึงของขวััญและการต้้อนรัับ			
				 (Inducements, Including Gifts and Hospitality)
หมวด 350 			 การดููแลรัักษาทรััพย์์สิินของลููกค้้า				
				 (Custody of Client Assets)
หมวด 360 			 การตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
				 (Responding to Non-compliance with Laws and
				 Regulations)

หน้้า
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ส่่วนที่่� 3 		ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
หมวด 300 		 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ – ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการ
				สาธารณะ
300.1				 ในส่่วนนี้้�ของประมวลจรรยาบรรณ ได้้กำำ�หนดข้้อกำำ�หนด และคำำ�อธิิบายการ
				นำำ�ไปปฏิิบััติิ สำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ เมื่่�อนำำ�
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดในหมวด 120 มาปฏิิบััติิ ซึ่่�งไม่่อาจอธิิบายได้้ทุุก
				ข้้อเท็็จจริิง และเหตุุการณ์์แวดล้้อม รวมทั้้�งกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ ส่่วนได้้เสีีย
				 และความสััมพัันธ์์ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะอาจเผชิิญ
				 ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดหรืืออาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
				ดัังนั้้�น กรอบแนวคิิดกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
				 ตระหนัักถึึงข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อมเหล่่านั้้�น
300.2				ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�ใช้้กัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้
				 บริิการสาธารณะ กำำ�หนดไว้้ในหััวข้อดั
้ ังต่่อไปนี้้�
				 ● 		ส่่วนที่่� 3 – ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ หมวด 300
						 ถึึง 399 ใช้้กัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะทุุกคน
						 ไม่่ว่่าจะให้้บริิการงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นหรืือไม่่
				 ● 		 มาตรฐานระหว่่างประเทศเรื่่�องความเป็็นอิิสระ ต่่อไปนี้้�
						 o			ส่่วนที่่� 4ก – ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานสอบบััญชีีและงาน
									สอบทาน หมวด 400 ถึึง 899 ใช้้กัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
									ที่่�ให้้บริิการสาธารณะ เมื่่อ� ปฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีีและงานสอบทาน
						 o			ส่่วนที่่� 4ข – ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
									 นอกเหนืือจากงานสอบบัั ญ ชีี แ ละงานสอบทาน หมวด
									 900 – 999 ใช้้กับั ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีที่่ใ� ห้้บริิการสาธารณะ
									 เมื่่�อปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนอกเหนืือจากงานสอบบััญชีี
									 หรืืองานสอบทาน
300.3				 ในส่่วนนี้้� ความหมายของ “ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี” หมายถึึง ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะที่่�เป็็นบุุคคลและสำำ�นัักงาน

ส่่วนที่่� 3

คำำ�นำำ�
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ส่่วนที่่� 3

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

R300.4 			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐานที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในหมวด 110
				 และใช้้กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการ
				อุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
R300.5				 เมื่่อต้
� ้องจััดการกัับประเด็็นทางจริิยธรรม ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องพิิจารณา
				 บริิบทของประเด็็นดัังกล่่าวที่่�เกิิดขึ้้�นหรืือที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น ในกรณีีที่่�ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะได้้ปฏิิบััติิกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ ตามความ
				สััมพัันธ์์ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีกัับสำำ�นัักงาน ไม่่ว่่าจะเป็็นรููปแบบของ
				 ผู้้�รัับจ้้างตามสััญญา พนัักงาน หรืือ เจ้้าของ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพนั้้�นต้้องปฏิิบััติิ
				 ตามข้้อกำำ�หนดในส่่วนที่่� 2 ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมเหล่่านี้้�
300.5 A1			ตััวอย่่างของสถานการณ์์ที่่�กำำ�หนดในส่่วนที่่� 2 นำำ�มาใช้้กัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
				ที่่�ให้้บริิการสาธารณะ รวมถึึง
				 ● 		 เผชิิญกัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เมื่่�อต้้องรัับผิิดชอบในการ
						คััดเลืือกผู้้�จำ�ำ หน่่ายให้้แก่่สำ�นั
ำ กั งาน โดยที่่ส� มาชิิกครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่สุ� ดุ
						กัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี อาจได้้รัับผลประโยชน์์ทางการเงิินจาก
						 การทำำ�สััญญา ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้
						 ในหมวด 210 จะนำำ�มาใช้้ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมเหล่่านี้้�
				 ● 		 เตรีียมหรืือนำำ�เสนอข้้อมููลทางการเงิินให้้แก่่ลููกค้้าหรืือสำำ�นัักงานของ
						 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�
						กำำ�หนดไว้้ในหมวด 220 จะนำำ�มาใช้้ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมเหล่่านี้้�
				 ● 		ถููกชัักจููงด้้วยผลประโยชน์์ เช่่น การเสนอให้้บัตั รเข้้าร่่วมชมการแข่่งขััน
						กีีฬาอยู่่�เป็็นนิิจจากผู้้�จััดหาสิินค้้าของบริิษััท ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบาย
						 การนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 250 จะนำำ�มาใช้้ในเหตุุการณ์์
						 แวดล้้อมเหล่่านี้้�
				 ● 		 เผชิิญกัับความกดดัันจากผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงาน ให้้รายงาน
						ชั่่� ว โมงทำำ � งานอย่่ า งไม่่ ถูู กต้้ อ งสำำ � หรัั บ ลููกค้้ า งานบริิ ก ารวิิ ช าชีี พ
						ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิกำำ�หนดไว้้ในหมวด 270
						 จะนำำ�มาใช้้ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมเหล่่านี้้�
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300.6 A1			อุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐาน อาจเกิิดจากความหลากหลายของ
				ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อมต่่าง ๆ ประเภทของอุุปสรรคได้้อธิิบายไว้้
				 ในย่่อหน้้า 120.6 A3 ต่่อไปนี้้คืือตั
� วอย่
ั า่ งของข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อม
				 ในแต่่ละประเภทของอุุปสรรค ซึ่ง�่ อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
				 ในการให้้บริิการทางวิิชาชีีพ
				 (ก)		อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีส่่วนได้้เสีียทางการเงิินโดยตรงกัับ
									ลููกค้้า
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีตกลงค่่าธรรมเนีียมที่่�ต่ำำ��เพื่่�อให้้ได้้มา
									 ซึ่่�งงานใหม่่ และค่่าธรรมเนีียมนั้้�นต่ำำ��ไปจนอาจเป็็นการยาก
									ที่่�จะให้้บริิการทางวิิชาชีีพให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานการ
									 ปฏิิบััติิงานและมาตรฐานทางวิิชาชีีพที่่�บัังคัับใช้้ด้้วยราคานั้้�น
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจที่่�ใกล้้ชิิด
									กัับลููกค้้า
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ
									ที่่�อาจถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนบุุคคล
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีพบข้้อผิิดพลาดที่่�มีีนััยสำำ�คััญเมื่่�อ
									 ประเมิินผลของบริิการทางวิิชาชีีพก่่อนหน้้า ที่่�ปฏิิบััติิงาน
									 โดยสมาชิิกของสำำ�นัักงานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 (ข)		อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีออกรายงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อ
									 ความมีีประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิงานระบบทางการเงิิน
									 หลัังจากที่่�ตนได้้นำำ�ระบบนั้้�นมาใช้้งาน
						 ● 			 ผู้้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี จั ั ด เตรีี ย มข้้ อมูู ลต้้ น ฉบัั บ ที่่� ใช้้ ใ น
									 การบัันทึึกรายการ ซึ่่�งรายการนั้้�นเป็็นเรื่่อ� งที่่�เป็็นเนื้้�อหาสาระ
									 ของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 (ค)		อุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีให้้การสนัับสนุุนส่่วนได้้เสีีย หรืือหุ้้�น
									 ของลููกค้้า

ส่่วนที่่� 3

การระบุุอุุปสรรค
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ส่่วนที่่� 3

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

						 ● 			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีปฏิิบัติั งิ านในลัักษณะที่่เ� ป็็นผู้้�สนับั สนุุน
									 ในฐานะตััวแทนของลููกค้้า ในการดำำ�เนิินคดีีหรืือข้้อพิิพาทกัับ
									บุุคคลที่่�สาม
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีโน้้มน้้าว (lobby) เพื่่อ� ให้้ลููกค้้าได้้รัับ
									ผลประโยชน์์ทางกฎหมายในนามของลููกค้้า
				 (ง)		อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดหรืือ
									สมาชิิกในครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่�สุดุ เป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�
									 บริิหารของลููกค้้า
						 ● 			 กรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้า หรืือพนัักงานใน
									ตำำ�แหน่่งที่่�ใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อเรื่่�องที่่�เป็็นเนื้้�อหา
									สาระของงาน เพิ่่�งได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นหุ้้�นส่่วนของงานนั้้�น
						 ● 			สมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีีมีคี วามสััมพัันธ์์อันั ยาวนาน
									กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 (จ)		อุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีถููกข่่มขู่่�ว่่าจะยกเลิิกงานจากลููกค้้า
									 หรืือสำำ�นัักงาน เนื่่�องจากความเห็็นที่่�ไม่่ตรงกัันในเรื่่�องทาง
									วิิชาชีีพ
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีรู้้�สึึกกดดัันให้้เห็็นด้้วยกัับดุุลยพิินิิจ
									 ของลููกค้้า เนื่่�องจากลููกค้้ามีีความชำำ�นาญในเรื่่อ� งที่่�เป็็นปััญหา
									นั้้�นมากกว่่าตน
						 ● 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับแจ้้งว่่าจะไม่่ได้้รัับการเลื่่�อน
									ตำำ�แหน่่งตามแผน จนกว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีจะเห็็นด้้วย
									กัับการปฏิิบััติิด้้านบััญชีีที่่�ไม่่เหมาะสม
						 ● 			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีได้้รับั ของขวััญที่่�มีนัี ยั สำำ�คัญ
ั จากลููกค้้า
									 และถููกข่่มขู่่�ว่่าการรัับของขวััญนี้้�จะถููกเปิิดเผยต่่อสาธารณะ

การประเมิินอุุปสรรค

300.7 A1			 เงื่อ�่ นไข นโยบาย และวิิธีปี ฏิิบัติั ที่่ิ อธิ
� บิ ายไว้้ในย่่อหน้้า 120.6 A1 และ 120.8 A2
				อาจกระทบการประเมิินว่่า อุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานอยู่่�
				 ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้หรืือไม่่ โดยเงื่่�อนไข นโยบาย และวิิธีีปฏิิบััติิดัังกล่่าวนั้้�น
				อาจเกี่่�ยวข้้องกัับ
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 (ก)		ลููกค้้าและสภาพแวดล้้อมการดำำ�เนิินงานของลููกค้้า และ
				 (ข)		 สำำ�นัักงานและสภาพแวดล้้อมการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงาน
300.7 A2			 การประเมิินระดัับของอุุปสรรคของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี ยัังได้้รับั ผลกระทบ
				 มาจากลัักษณะและขอบเขตของบริิการทางวิิชาชีีพอีีกด้้วย
300.7 A3			 การประเมิินระดัับของอุุปสรรคของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี อาจได้้รับั ผลกระทบ
				 หากลููกค้้ามีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
				 (ก)		ลููกค้้างานสอบบััญชีี นั้้�นเป็็นกิิจการที่่�มีีส่ว่ นได้้เสีียสาธารณะหรืือไม่่
				 (ข)		ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �นซึ่�ง่ ไม่่ใช่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี หรืือ
				 (ค)		ลููกค้้างานบริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น
				ตััวอย่า่ งเช่่น การให้้บริิการงานที่่ไ� ม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� กัับลููกค้้างานสอบบััญชีีที่่เ� ป็็น
				กิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ อาจถููกเข้้าใจได้้ว่่าทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคในระดัับ
				ที่่�สููงขึ้้น� ต่่อการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้น� ฐานเรื่อ�่ งความเที่่ย� งธรรมต่่องานสอบบััญชีี
300.7 A4			 โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ รวมถึึงความเป็็นผู้้�นำำ�ของลููกค้้า อาจส่่งเสริิม
				 การปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ดัังนั้้�นการประเมิินระดัับของอุุปสรรคของ
				 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาจได้้รับั ผลกระทบจากสภาพแวดล้้อมการดำำ�เนิินงาน
				 ของลููกค้้า ตััวอย่่างเช่่น
				 ● 		ลููกค้้ากำำ�หนดให้้บุุคคลอื่่�นที่่�เหมาะสมนอกจากผู้้�บริิหารในการรัับรอง
						 หรืืออนุุมััติิการแต่่งตั้้�งสำำ�นัักงานให้้ปฏิิบััติิงาน
				 ● 		ลููกค้้ามีีพนัักงานที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ มีีประสบการณ์์ และ
						มีีความอาวุุโสที่่�จะตััดสิินใจด้้านการจััดการ
				 ● 		ลููกค้้าได้้ใช้้วิิธีีปฏิิบััติิภายในองค์์กรที่่�ส่่งเสริิมทางเลืือกที่่�เที่่�ยงธรรม
						 ในการคััดเลืือกการว่่าจ้้างงานบริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น
				 ● 		ลููกค้้ามีีโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ที่่�มีีการกำำ�กัับดููแลและ
						 การสื่่�อสารที่่�เหมาะสมเกี่่�ยวกัับบริิการของสำำ�นัักงาน

ส่่วนที่่� 3

ลููกค้้าและสภาพแวดล้้อมการดำำ�เนิินงานของลููกค้้า

สำำ�นัักงานและสภาพแวดล้้อมการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงาน

300.7 A5			 การประเมิินระดัับของอุุปสรรคของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาจได้้รับั ผลกระทบ
				 จากสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานภายในสำำ�นัักงานและสภาพแวดล้้อมของการ
				ดำำ�เนิินงานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ตััวอย่่างเช่่น
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ส่่วนที่่� 3

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 ● 		 ผู้้�นำำ�ของสำำ�นัักงานที่่�ส่่งเสริิมการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน และ
						ตั้้�งความคาดหวัังว่่ากลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นจะกระทำำ�เพื่่�อ
						 ประโยชน์์สาธารณะ
				 ● 		 นโยบายหรืือวิิธีีปฏิิบััติิในการกำำ�หนดและการติิดตามการปฏิิบััติิตาม
						 หลัักการพื้้�นฐานของบุุคลากรทุุกคน
				 ● 		ค่่าตอบแทน การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิ
						ด้้านระเบีียบวิินััย ที่่�ส่่งเสริิมการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
				 ● 		 การจััดการเรื่อ�่ งการพึ่่ง� พิิงรายได้้ที่่ไ� ด้้จากลููกค้้าสำำ�คัญ
ั เพีียงรายเดีียว
				 ● 		 ผู้้�สอบบััญชีีที่่รั� บั ผิิดชอบงาน มีีอำ�ำ นาจในการตััดสิินใจภายในสำำ�นักั งาน
						 เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน รวมถึึงการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับ
						 การตอบรัับงานหรืือการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
				 ● 		ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการให้้ความรู้้� การฝึึกอบรม และประสบการณ์์
				 ● 		 กระบวนการเพื่่ � ออำ ำ � นวยความสะดวกและจัั ด การข้้ อกั ั ง วลหรืือ
						ข้้อร้้องเรีียนทั้้�งภายในและภายนอก

การพิิจารณาข้้อมููลใหม่่ หรืือการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อม

300.7 A6			ข้้อมููลใหม่่ หรืือการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อม อาจ
				 (ก)		 กระทบต่่อระดัับของอุุปสรรค หรืือ
				 (ข)		ส่่งผลต่่อข้้อสรุปุ ของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีเกี่่ย� วกัับมาตรการป้้องกััน
						ที่่�เคยนำำ�มาใช้้ ว่่ายัังสามารถใช้้จััดการอุุปสรรคที่่�ระบุุได้้อย่่างที่่�ตั้้�งใจไว้้
						 หรืือไม่่
				 ในสถานการณ์์ดัังกล่่าว มาตรการป้้องกัันที่่�ได้้ดำำ�เนิินการไปแล้้วอาจไม่่มีี
				 ประสิิทธิิภาพอีีกต่่อไปในการจััดการอุุปสรรค ดัังนั้้�น การใช้้กรอบแนวคิิด
				กำำ�หนดให้้ผู้ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งประเมิิน และจััดการอุุปสรรคอีีกครั้้ง� หนึ่่�ง
				 (อ้้างอิิง: ย่่อหน้้า R120.9 และ R120.10)
300.7 A7			ตััวอย่่างของข้้อมููลใหม่่ หรืือการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์
				 แวดล้้อมอาจส่่งผลกระทบต่่อระดัับของอุุปสรรค รวมถึึง
				 ● 		 เมื่่อมี
� ีการขยายขอบเขตของงานบริิการวิิชาชีีพ
				 ● 		 เมื่่�อลููกค้้าเข้้าไปเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรัั พย์์ หรืือ
						มีีการซื้้�อหน่่วยธุุรกิิจอื่่�น
				 ● 		 เมื่่อ� สำำ�นัักงานมีีการควบรวมกัับสำำ�นัักงานอื่่�น
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 ● 		 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับงานจากลููกค้้าสองรายร่่วมกััน และ
						 เกิิดข้้อพิพิ าทระหว่่างลููกค้้าทั้้�งสองรายดัังกล่่าว
				 ● 		 เมื่่ � อมี ี ก ารเปลี่่� ย นแปลงในความสัั ม พัั น ธ์์ ส่ ่ ว นตัั ว ของผู้้ � ป ระกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีีหรืือครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี

การจััดการอุุปสรรค

300.8 A1			ย่่อหน้้าที่่� R120.10 ถึึง 120.10 A2 ระบุุข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไป
				 ปฏิิบััติิสำำ�หรัับการจััดการอุุปสรรคที่่�ไม่่อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
300.8 A2			 มาตรการป้้องกัันต่่าง ๆ มีีความหลากหลาย ขึ้้น� อยู่่�กัับข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์
				 แวดล้้อม ตััวอย่า่ งของการกระทำำ�ที่่ใ� นบางเหตุุการณ์์แวดล้้อมอาจเป็็นมาตรการ
				ป้้องกัันในการจััดการกัับอุุปสรรค รวมถึึง
				 ● 		 การให้้เวลาเพิ่่�มเติิมและมอบหมายบุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
						กัับงานที่่�ตอบรัับ เมื่่�องานนั้้�นอาจมีีอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมซึ่่�งไม่่ใช่่สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						สอบทานงานหรืือให้้คำำ�ปรึึกษาที่่�จำำ�เป็็น อาจสามารถจััดการอุุปสรรค
						 จากการสอบทานผลงานตนเอง
				 ● 		 การใช้้หุ้้�นส่่วนและกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านอื่่น� ที่่�ไม่่อยู่่�ในสายการบัังคัับบััญชา
						 เดีียวกััน ในการให้้บริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานที่่�ให้้ความ
						 เชื่่�อมั่่�น อาจสามารถจััดการอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
						อุุปสรรคจากการเป็็นผู้้ใ� ห้้การสนัับสนุุน หรืืออุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย
				 ● 		 การมอบหมายงานบางส่่วนให้้สำำ�นัักงานอื่่�น ปฏิิบััติิงานหรืือปฏิิบััติิ
						 งานซ้ำำ � � อาจสามารถจัั ด การอุุ ป สรรคจากผลประโยชน์์ ส่ ่ ว นตน
						อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง อุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้
						 การสนัับสนุุน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
				 ● 		 การเปิิดเผยต่่อลููกค้้าเกี่่�ยวกัับค่่าธรรมเนีียมและค่่านายหน้้าที่่�ได้้รัับ
						 จากการแนะนำำ�บริิการหรืือสิินค้้า อาจสามารถจััดการกัับอุุปสรรคจาก
						ผลประโยชน์์ส่่วนตน
				 ● 		 การแยกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน เมื่่�อจััดการเรื่่�องที่่�มีีลัักษณะเป็็นความลัับ
						อาจสามารถจััดการอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน

ส่่วนที่่� 3

ตััวอย่่างมาตรการป้้องกััน
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300.8 A3			 หมวดที่่�เหลืือในส่่วนที่่� 3 และมาตรฐานระหว่่างประเทศเรื่่�องความเป็็นอิิสระ
				 ได้้อธิิบายถึึงอุุปสรรคที่่�อาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างการปฏิิบััติิงานให้้บริิการวิิชาชีีพ
				 และได้้รวมตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจสามารถจััดการกัับอุุปสรรคดัังกล่่าว

ผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม

300.8 A4			 ผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม คืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพที่่�มีีความรู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์
				ที่่�จำำ�เป็็น และมีีอำำ�นาจในการสอบทานงานที่่�ทำำ�หรืือการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
				อย่่างเที่่�ยงธรรม ผู้้�สอบทานดัังกล่่าวอาจเป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี

ส่่วนที่่� 3

การสื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล

R300.9 			 ในการสื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลตามประมวลจรรยาบรรณ ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้้องตััดสิินใจว่่า ควรจะสื่่�อสารกัับผู้้ใ� ดถึึงจะเหมาะสมในโครงสร้้าง
				 การกำำ�กัับดููแลของกิิจการ ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีสื่่�อสารกัับกลุ่่�มย่่อยของ
				 ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีตััดสิินใจว่่าจำำ�เป็็นหรืือไม่่ที่่�จะต้้อง
				สื่่อส
� ารกัับผู้้�มีหี น้้าที่่กำ� �กั
ำ บั ดููแลทั้้ง� หมด เพื่่อที่่
� ว่� า่ ทุุกท่่านจะได้้รับั ข้้อมููลที่่เ� พีียงพอ
300.9 A1			 ในการตััดสิินใจว่่าควรสื่่อส
� ารกัับผู้้�ใด ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจพิิจารณาจาก
				 (ก)		ลัักษณะและความสำำ�คััญของเหตุุการณ์์แวดล้้อม และ
				 (ข)		 เรื่่�องที่่�จะสื่่�อสาร
300.9 A2			ตััวอย่า่ งของกลุ่่�มย่่อยของผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแล รวมถึึงคณะกรรมการตรวจสอบ
				 หรืือบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งของคณะผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
R300.10			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี สื่่�อสารกัับบุุคคลผู้้�ซึ่่�งมีีทั้้�งความรัับผิิดชอบด้้านการ
				 บริิหารและความรัับผิิดชอบด้้านกำำ�กัับดููแล ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องทำำ�ให้้
				 เกิิดความพอใจว่่าการสื่่�อสารกัับบุุคคลท่่านนั้้�น ได้้ให้้ข้้อมููลที่่�เพีียงพอกัับ
				 ผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลทั้้�งมวลผู้้ซึ่� ง�่ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีควรจะได้้ทำ�ำ การสื่่อส
� าร
				 แล้้ว
300.10 A1			 ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมบางเหตุุการณ์์ ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลทุุกคนเกี่่�ยวข้้องกัับ
				 การบริิหารกิิจการ ตััวอย่า่ ง เช่่น ธุุรกิิจขนาดเล็็ก ซึ่่ง� เจ้้าของคนเดีียวบริิหารงาน
				 และไม่่มีีผู้�อื่้ ่�นที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ด้้านกำำ�กัับดููแล ในกรณีีเหล่่านี้้� ถ้้าเรื่่�องที่่�จะสื่่�อสารกัับ
				บุุคคลผู้้ซึ่� ง�่ มีีความรัับผิิดชอบด้้านการจััดการ และความรัับผิิดชอบด้้านกำำ�กับั ดููแล
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ต้้องทำำ�ให้้เกิิดความพอใจว่่าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
				 ว่่าด้้วยการสื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
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หมวด 310 		 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
310.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานและใช้้กรอบแนวคิิด
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
310.2				 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคในการปฏิิบััติิตามหลัักการ
				พื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรม และอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคในการปฏิิบััติิตาม
				 หลัักการพื้้�นฐานอื่่�น อุุปสรรคดัังกล่่าวอาจเกิิดขึ้้�นเมื่่�อ
				 (ก)		 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีให้้บริิการทางวิิชาชีีพที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเรื่่อ� งเฉพาะ
						กัับลููกค้้าสองรายขึ้้�นไป ซึ่่�งผลประโยชน์์ในเรื่่�องนั้้�นขััดแย้้งกััน หรืือ
				 (ข)		ผลประโยชน์์ของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเรื่อ�่ งเฉพาะ และ
						ผลประโยชน์์ของลููกค้้าที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีให้้บริิการทางวิิชาชีีพ
						 เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องที่่�ขััดแย้้งกััน
310.3				 หมวดนี้้�นำำ�เสนอข้้อกำำ�หนดเฉพาะ และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
				กัับการนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้กัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เมื่่อ� ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีให้้บริิการงานสอบบััญชีี งานสอบทาน หรืืองานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� อื่่น�
				 ความเป็็นอิิสระถููกกำำ�หนดให้้เป็็นไปตามมาตรฐานระหว่่างประเทศเรื่่�อง
				 ความเป็็นอิิสระด้้วย

ส่่วนที่่� 3

คำำ�นำำ�

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

R310.4 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องไม่่ยิินยอมให้้มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
				 มารอมชอมการใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ หรืือทางธุุรกิิจ
310.4 A1			ตััวอย่่างของเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
				 รวมถึึง
				 ● 		 การให้้บริิการที่่�ปรึึกษากัับลููกค้้าที่่�กำำ�ลัังจะซื้้�อกิิจการที่่�เป็็นลููกค้้า
						 งานสอบบััญชีี โดยสำำ�นัักงานได้้รัับข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับระหว่่าง
						 การตรวจสอบซึ่�ง่ อาจเกี่่�ยวข้้องกัับรายการซื้้�อกิิจการดัังกล่่าว
				 ● 		 การให้้บริิการที่่�ปรึึกษากัับลููกค้้าสองรายในเวลาเดีียวกััน ซึ่่�งอยู่่�
						 ระหว่่างการแข่่งขัันกัันเพื่่�อซื้้�อบริิษััทเดีียวกััน โดยที่่�การให้้คำำ�ปรึึกษา
						ดัังกล่่าวอาจเกี่่�ยวข้้องกัับสถานะการแข่่งขัันของลููกค้้าแต่่ละราย
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				 ● 		 การให้้บริิการทั้้�งแก่่ผู้้�ขายและผู้้�ซื้้�อที่่�เกี่่�ยวข้้องในรายการเดีียวกััน
				 ● 		 การให้้บริิการประเมิินมููลค่่าของสิินทรััพย์์ให้้กัับทั้้�งสองฝ่่ายที่่�อยู่่�
						 ตรงกัันข้้ามกััน ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว
				 ● 		 การเป็็นตััวแทนของลููกค้้าสองรายในประเด็็นข้้อพิิพาททางกฎหมาย
						 ระหว่่างกััน เช่่น อยู่่�ในช่่วงกระบวนการฟ้้องหย่่า หรืืออยู่่�ในช่่วงการ
						 เลิิกเป็็นหุ้้�นส่่วนกััน
				 ● 		 การให้้รายงานความเชื่่�อมั่่�นกัับผู้้�อนุุญาตให้้ใช้้สิิทธิิเกี่่�ยวกัับค่่าสิิทธิิ
						 คงค้้างภายใต้้สััญญาให้้ใช้้สิิทธิิ ในขณะเดีียวกัันให้้คำำ�ปรึึกษากัับ
						 ผู้้�รัับอนุุญาตใช้้สิิทธิิ เกี่่�ยวกัับความถููกต้้องของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่าย
				 ● 		 การให้้คำำ�ปรึึกษากัับลููกค้้าเกี่่�ยวกัับการลงทุุนในธุุรกิิจ ตััวอย่่างเช่่น
						 ในธุุรกิิจที่่�คู่่�สมรสของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทาง
						 การเงิิน
				 ● 		 การให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านกลยุุทธ์์กัับลููกค้้า เรื่่�องสถานะในการแข่่งขััน
						 ของลููกค้้า ในขณะที่่�ตนมีีกิจิ การร่่วมค้้า หรืือมีีส่ว่ นได้้เสีียคล้้ายคลึึงกััน
						กัับคู่่�แข่่งหลัักของลููกค้้า
				 ● 		 การให้้คำำ�ปรึึกษากัับลููกค้้า เรื่่�องการซื้้�อธุุรกิิจ ซึ่่�งสำำ�นัักงานก็็สนใจที่่�จะ
						ซื้้�อธุุรกิิจดัังกล่่าว
				 ● 		 การให้้คำ�ำ ปรึึกษากัับลููกค้้า เรื่อ�่ งการซื้้อผลิ
� ติ ภััณฑ์์หรืือบริิการ ในขณะที่่�
						มีีข้้อตกลงได้้รัับค่่าสิิทธิิ หรืือค่่านายหน้้า กัับผู้้�ที่่�อาจเป็็นผู้้�ขาย
						ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการดัังกล่่าว

การระบุุความขััดแย้้ง
ทั่่�วไป

R310.5 			ก่่อนตอบรัับความสััมพัันธ์์กับั ลููกค้้าใหม่่ งานบริิการ หรืือความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องมีีขั้้�นตอนที่่�สมเหตุุสมผล ในการระบุุเหตุุการณ์์
				 แวดล้้อมที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และเป็็นอุุปสรรคต่่อ
				 การปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานหนึ่่�งหลัักการหรืือมากกว่่า ขั้้�นตอนดัังกล่่าว
				ต้้องรวมถึึงการระบุุ
				 (ก) 	ลัักษณะของผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ระหว่่าง
						ทุุกฝ่่ายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
			 (ข)		 งานที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก าร และความหมายโดยนัั ย ของงานนั้้� น กัั บ ทุุ ก ฝ่่ า ย
						ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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310.5 A1			 กระบวนการการระบุุความขััดแย้้งที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพช่่วยผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
				 ในการใช้้ขั้้�นตอนที่่�สมเหตุุสมผลในการระบุุผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์
				ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิงหรืือที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น�
				ทั้้�งก่่อนที่่จ� ะตััดสิินใจตอบรัับงานและตลอดระยะเวลาการปฏิิบัติั งิ าน กระบวนการ
				ดัังกล่่าวรวมถึึงการพิิจารณาเรื่่�องที่่�ถููกระบุุโดยบุุคคลภายนอก ตััวอย่่างเช่่น
				ลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�อาจเป็็นลููกค้้า ความขััดแย้้งที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วหรืือที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
				ถููกระบุุได้้เร็็วเท่่าใด ก็็ยิ่่�งทำำ�ให้้โอกาสของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�จะสามารถ
				จััดการอุุปสรรคที่่�เกิิดจากความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์มีีมากขึ้้�นเท่่านั้้�น
310.5 A2			 กระบวนการที่่� มี ี ป ระสิิ ทธิิ ภาพในการระบุุ ค วามขัั ดแย้้ งทางผลประโยชน์์
				ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืืออาจเกิิดขึ้้�น จะขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยต่่าง ๆ ดัังนี้้�
				 ● 		ลัักษณะของการบริิการทางวิิชาชีีพ
				 ● 		 ขนาดของสำำ�นัักงาน
				 ● 		 ขนาดและลัักษณะของฐานลููกค้้า
				 ● 		 โครงสร้้างของสำำ�นัักงาน ตััวอย่่างเช่่น จำำ�นวนและสถานที่่�ตั้้�งทาง
						ภููมิิศาสตร์์ของสำำ�นัักงาน
310.5 A3			ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการตอบรัับลููกค้้ากำำ�หนดไว้้ในหมวด 320 เรื่่�อง
				 การแต่่งตั้้�งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ

ส่่วนที่่� 3

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

การเปลี่่�ยนแปลงในเหตุุการณ์์แวดล้้อม

R310.6 			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีียังั คงต้้องตระหนัักถึึงการเปลี่่ย� นแปลงเมื่่อ� เวลาเปลี่่ย� นไป
				 ของลัักษณะของบริิการผลประโยชน์์ และความสััมพัันธ์์ที่่�อาจจะทำำ�ให้้เกิิด
				 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ขณะที่่�ปฏิิบััติิงาน
310.6 A1			ลัักษณะของบริิการ ผลประโยชน์์ และความสััมพัันธ์์อาจเปลี่่�ยนแปลงระหว่่าง
				 ปฏิิบััติิงาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับการร้้องขอให้้
				 ปฏิิบััติิงานในสถานการณ์์ที่่�อาจกลายเป็็นความขััดแย้้ง แม้้ว่่าฝ่่ายที่่�ว่่าจ้้าง
				 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาจไม่่มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องกัับข้้อพิพิ าทนั้้น� เมื่่อ� แรกเริ่่ม� ก็็ตาม
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

สำำ�นัักงานเครืือข่่าย

R310.7				ถ้้าสำำ�นัักงานเป็็นสมาชิิกของเครืือข่่าย ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องพิิจารณา
				 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีเหตุุผลที่่�จะเชื่่�อว่่า
				อาจมีีอยู่่�หรืืออาจเกิิดขึ้้น� เนื่่อ� งจากผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ของสำำ�นักั งาน
				 เครืือข่่าย
310.7 A1			ปััจจััยในการพิิจารณาเมื่่� อมีีการระบุุ ผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ของ
				 สำำ�นัักงานเครืือข่่าย รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของการบริิการทางวิิชาชีีพ
				 ● 		ลููกค้้าที่่�ให้้บริิการโดยเครืือข่่าย
				 ● 		สถานที่่�ตั้้�งทางภููมิิศาสตร์์ของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด

ส่่วนที่่� 3

อุุปสรรคที่่�เกิิดจากความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

310.8 A1			 โดยทั่่�วไป ความเชื่่�อมโยงระหว่่างบริิการทางวิิชาชีีพกัับเรื่่�องที่่�ผู้้�ที่่�ได้้รัับบริิการ
				 ทางวิิชาชีีพมีคี วามขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เกี่่ย� วข้้องโดยตรงมากเท่่าใด ระดัับ
				 ของอุุปสรรคยิ่่�งมีีมากขึ้้�นจนอยู่่�ในระดัับที่่�ไม่่สามารถยอมรัับได้้
310.8 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคที่่�เกิิดจากความขััดแย้้ง
				 ทางผลประโยชน์์ รวมถึึงมาตรการที่่�ป้้องกัันการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ
				 โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต เมื่่อ� ให้้บริิการทางวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องเฉพาะให้้กัับ
				ลููกค้้าตั้้�งแต่่สองรายหรืือมากกว่่าซึ่�ง่ ผลประโยชน์์ในเรื่่�องนั้้�นของบุุคคลดัังกล่่าว
				มีีความขััดแย้้งกััน มาตรการเหล่่านี้้� รวมถึึง
				 ● 		 การมีีพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานแยกต่่างหากสำำ�หรัับหน่่วยงานพิิเศษภายใน
						 สำำ�นักั งาน เพื่่อ� เป็็นการปิิดกั้้น� การส่่งผ่่านข้้อมููลของลููกค้้าที่่เ� ป็็นความลัับ
						 ระหว่่างพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน
				 ● 		 นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิเพื่่�อจำำ�กััดการเข้้าถึึงแฟ้้มข้้อมููลของลููกค้้า
				 ● 		ข้้อตกลงการรัักษาความลัับที่่�ลงนามโดยบุุคลากรและหุ้้�นส่่วนของ
						 สำำ�นัักงาน
				 ● 		 การแบ่่งแยกข้้อมููลที่่เ� ป็็นความลัับทางกายภาพและทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
				 ● 		 การฝึึกอบรมและการสื่่อส
� ารที่่�เฉพาะเจาะจง
310.8 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรค
				ที่่�เกิิดจากความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รวมถึึง
				 ● 		 การมีีกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานแยกกััน ซึ่่�งเป็็นผู้้�ได้้รัับนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิ
						 ในการรัักษาความลัับที่่�ชััดเจน
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 ● 		
						
						
						

การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้
บริิการหรืือไม่่ได้้รัับผลกระทบจากความขััดแย้้ง สอบทานงานที่่�ทำำ�
เพื่่�อประเมิินว่่ามีีการใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�สำำ�คััญและข้้อสรุุปนั้้�นมีีความ
เหมาะสม

R310.9 			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ทางวิิชาชีีพเพื่่อตั
� ดั สิินใจว่่าลัักษณะและ
				นััยสำำ�คััญของความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์นั้้�นจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการเปิิดเผย
				 เรื่่�องเฉพาะและต้้องได้้รัับความยิินยอมอย่่างชััดแจ้้งหรืือไม่่ เมื่่�อมีีการจััดการ
				กัับอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นจากความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
310.9 A1			ปััจจััยที่่�ใช้้เพื่่�อตััดสิินใจว่่าการเปิิดเผยเรื่่�องเฉพาะ และการได้้รัับความยิินยอม
				อย่่างชััดแจ้้งมีีความจำำ�เป็็นหรืือไม่่ รวมถึึง
				 ● 		 เหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
				 ● 		บุุคคลที่่�อาจได้้รัับผลกระทบ
				 ● 		ลัักษณะของประเด็็นที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
				 ● 		 ความเป็็นไปได้้ที่่�เรื่่�องเฉพาะนั้้�นอาจกลายเป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่คาดคิิด
310.9 A2			 การเปิิดเผยและความยิินยอมอาจใช้้รููปแบบที่่�แตกต่่างกััน ตััวอย่่างเช่่น
				 ● 		 การเปิิดเผยเป็็นการทั่่�วไปแก่่ลููกค้้าเกี่่ย� วกัับเหตุุการณ์์แวดล้้อม ในการ
						 ปฏิิบััติิทางการค้้าปกติิ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีจะไม่่ให้้บริิการทาง
						วิิชาชีีพเป็็นพิิเศษแก่่ลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�ง (ตััวอย่่างเช่่น ในการให้้
						 บริิการทางวิิชาชีีพเฉพาะ และในภาคการตลาดเฉพาะ) เพื่่�อให้้ได้้รัับ
						 ความยิิ นยอมเป็็ นการทั่่�วไปจากลููกค้้า ตัั วอย่่างเช่่น ผู้้� ประกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีีอาจเปิิดเผยเป็็นการทั่่�วไป ตามมาตรฐานและเงื่่�อนไข
						 ของงานนั้้�น
				 ● 		 การเปิิดเผยเรื่่อ� งเฉพาะในรายละเอีียดอย่่างเพีียงพอแก่่ลููกค้้าซึ่่�งได้้รัับ
						ผลกระทบจากเหตุุการณ์์แวดล้้อมของความขััดแย้้งเฉพาะเรื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้
						ลููกค้้าสามารถตััดสิินใจโดยใช้้ข้้อมููลที่่�ได้้รัับเกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าว และ
						 เพื่่�อให้้ได้้รัับความยิินยอมที่่�ชััดเจนตามลำำ�ดัับ การเปิิดเผยดัังกล่่าว
						อาจรวมถึึงการนำำ�เสนอรายละเอีียดของเหตุุการณ์์แวดล้้อม และ
						คำำ�อธิิบายที่่�ครอบคลุุมถึึงมาตรการป้้องกัันใด ๆ ที่่�ได้้วางแผนไว้้
						 และความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ส่่วนที่่� 3

การเปิิดเผยและความยิินยอม
ทั่่�วไป
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				 ● 		 ความยิินยอมอาจทราบได้้โดยนััยจากการปฏิิบััติิของลููกค้้า เมื่่�อ
						 ผู้้�ประกอบวิิช าชีีพบััญชีีมี ีห ลัักฐานเพีียงพอที่่�จะสรุุปได้้ว่่า ลููกค้้า
						 ได้้ทราบถึึงเหตุุการณ์์แวดล้้อมนี้้�ตั้้�งแต่่แรก และยอมรัับความขััดแย้้ง
						 ทางผลประโยชน์์ดัังกล่่าว ถ้้าลููกค้้าไม่่ยกเป็็นข้้อคััดค้้านต่่อความ
						ขััดแย้้งที่่�มีีอยู่่�
310.9 A3			 โดยทั่่�วไป จำำ�เป็็นที่่�จะ
				 (ก)		 เปิิดเผยลัักษณะของความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และอุุปสรรค
						ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้รัับการจััดการอย่่างไร ต่่อลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
						 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์นั้้�น และ
				 (ข)		 ได้้รัับความยิินยอมจากลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบ ในการให้้บริิการทาง
						วิิชาชีีพ เมื่่�อใช้้มาตรการป้้องกัันในจััดการกัับอุุปสรรค
310.9 A4			ถ้้าการเปิิดเผยหรืือการได้้รัับความยิินยอมดัังกล่่าวไม่่ได้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีควรได้้รัับการสนัับสนุุนให้้จััดทำำ�เอกสารเกี่่�ยวกัับ
				 (ก)		ลัักษณะของเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เป็็นสาเหตุุให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง
						ผลประโยชน์์
				 (ข)		 มาตรการป้้องกัันที่่�ใช้้เพื่่�อจััดการกัับอุุปสรรค ถ้้าสามารถทำำ�ได้้ และ
				 (ค)		 ความยิินยอมที่่�ได้้รัับ

เมื่่�อการได้้รัับความยิินยอมที่่�ชััดแจ้้งถููกปฏิิเสธ

R310.10			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีพบว่่าการได้้รัับความยิินยอมตามที่่�กำำ�หนดใน
				ย่่อหน้้า R310.9 เป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็น และลููกค้้าปฏิิเสธที่่จ� ะให้้ความยิินยอม ผู้้ป� ระกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีควรปฏิิบััติิดัังนี้้�
				 (ก)		ยุุติิหรืือปฏิิเสธการให้้บริิการวิิชาชีีพที่่�อาจส่่งผลต่่อความขััดแย้้งทาง
						ผลประโยชน์์
				 (ข)		ยุุติิความสััมพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือจำำ�หน่่ายส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่อ�
						 ขจััด หรืือลดอุุปสรรคให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
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การรัักษาความลัับ
ทั่่�วไป

R310.11			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีียังั คงต้้องระมััดระวัังต่่อหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องการรัักษา
				 ความลัับ ซึ่่�งรวมถึึงเมื่่�อมีีการเปิิดเผยหรืือแบ่่งปัันข้้อมููลภายในสำำ�นัักงานหรืือ
				 สำำ�นัักงานเครืือข่่าย และการขอคำำ�แนะนำำ�จากบุุคคลที่่�สาม
310.11 A1			 หมวดย่่อยที่่� 114 ระบุุข้้อกำ�ำ หนดและคำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
				สถานการณ์์ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�อง
				 การรัักษาความลัับ
R310.12			 เมื่่อ� การเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นการเฉพาะโดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ได้้รับั ความยิินยอม
				อย่่างชััดแจ้้ง อาจทำำ�ให้้เกิิดการละเมิิดต่่อการรัักษาความลัับ และไม่่ได้้รัับ
				 ความยิินยอมดัังกล่่าว สำำ�นัักงานต้้องตอบรัับงานหรืือให้้บริิการต่่อเนื่่�องได้้ ถ้้า
				 (ก)		 สำำ�นักั งานไม่่ได้้กระทำำ�การในฐานะผู้้ใ� ห้้การสนัับสนุุนแก่่ลููกค้้ารายหนึ่่�ง
						ที่่�อยู่่�ในสถานะปฏิิปัักษ์์กัับลููกค้้าอีีกรายหนึ่่�งในเรื่่�องเดีียวกััน
				 (ข)		มีีมาตรการเฉพาะเพื่่อป้
� อ้ งกัันการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับระหว่่าง
						 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้บริิการลููกค้้าทั้้�งสองราย
				 (ค)		 สำำ�นัักงานพอใจว่่าบุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณ
						 เยี่่ย� งวิิญญููชน อาจสรุุปว่่า เป็็นการเหมาะสมที่่�สำ�นั
ำ กั งานจะตอบรัับหรืือ
						 ให้้บริิการงานต่่อเนื่่อ� ง เนื่่อ� งจากข้้อจำ�กั
ำ ดั ต่่อความสามารถของสำำ�นักั งาน
						 ในการให้้บริิการทางวิิชาชีีพ จะทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์เ์ ชิิงลบที่่�ไม่่ร้า้ ยแรงต่่อ
						ลููกค้้าหรืือต่่อบุุคคลที่่�สามที่่�เกี่่�ยวข้้อง
310.12 A1			 การละเมิิดการรัักษาความลัับอาจเกิิดขึ้้�นได้้ ตััวอย่่างเช่่น เมื่่อต้
� ้องการขอความ
				ยิินยอมในการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
				 ● 		 บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�ธุุรกรรมสำำ�หรัับลููกค้้าในการเข้้าครอบงำ��
						กิิจการอย่่างไม่่เป็็นมิิตรกัับลููกค้้ารายอื่่�นของสำำ�นัักงาน
				 ● 		 การสอบสวนการทุุจริิตสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มีีข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับการทุุจริิต
						 เมื่่อ� สำำ�นักั งานมีีข้อมูู
้ ลที่่เ� ป็็นความลัับที่่ไ� ด้้จากการทำำ�งานให้้ลููกค้้ารายอื่่น�
						ที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตนั้้�น

ส่่วนที่่� 3

เมื่่�อการเปิิดเผยเพื่่�อขอรัับความยิินยอมอาจเป็็นการละเมิิดการรัักษาความลัับ
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เอกสารหลัักฐาน

ส่่วนที่่� 3

R310.13			 ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า R310.12 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				ต้้องจััดทำำ�เอกสารหลัักฐานเกี่่�ยวกัับ
				 (ก)		ลัักษณะของเหตุุการณ์์แวดล้้อม รวมถึึงบทบาทที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
						ต้้องรัับผิิดชอบ
				 (ข)		 มาตรการเฉพาะที่่�ใช้้บัังคัับเพื่่�อป้้องกัันการเปิิดเผยข้้อมููลระหว่่าง
						 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้บริิการลููกค้้าทั้้�งสองราย และ
				 (ค)		 เหตุุที่่�การตอบรัับงานหรืือการให้้บริิการต่่อเนื่่�องยัังเหมาะสม
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หมวด 320 การแต่่งตั้้�งผู้้�ให้้บริิการวิิชาชีีพ
คำำ�นำำ�

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
การตอบรัับลููกค้้าและการตอบรัับงาน
ทั่่�วไป

ส่่วนที่่� 3

320.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานและใช้้กรอบแนวคิิด
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
320.2				 การตอบรัับความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้ารายใหม่่ หรืือการเปลี่่�ยนแปลงในงานที่่�ให้้
				 บริิการอยู่่� อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐานหลัักการใด
				 หลัักการหนึ่่�งหรืือมากกว่่า หมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบาย
				 การนำำ�ไปปฏิิบััติิ ที่่�เกี่่�ยวกัับการนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้กัับเหตุุการณ์์แวดล้้อม
				ดัังกล่่าว

320.3 A1			อุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต หรืือ
				พฤติิกรรมของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ อาจทำำ�ให้้เกิิด ตััวอย่่างเช่่น ประเด็็นข้้อสงสััย
				 เกี่่�ยวกัับลููกค้้า (เช่่น ความเป็็นเจ้้าของ การบริิหารงาน หรืือกิิจกรรมต่่าง ๆ)
				 ประเด็็นดัังกล่่าว ถ้้าได้้รัับทราบ อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค รวมถึึงการมีีส่ว่ นร่่วม
				 ของลููกค้้าในกิิจกรรมที่่�ผิิดกฎหมาย ความไม่่ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต การปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับ
				 การรายงานทางการเงิินที่่น่� า่ สงสััย หรืือพฤติิกรรมอัันผิิดจรรยาบรรณอื่่น� เป็็นต้้น
320.3 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 ความรู้้�และความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับลููกค้้า เจ้้าของ ผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�
						กำำ�กัับดููแล และกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
				 ● 		ข้้อตกลงของลููกค้้าในการจััดการประเด็็นที่่�มีีข้้อสงสััย เช่่น การ
						 ปรัับปรุุงเรื่่�องการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการ หรืือการ
						 ควบคุุมภายใน
320.2 A3			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�อง
				 ความรู้้� ความสามารถ และความเอาใจใส่่ทางวิิชาชีีพ จะเกิิดขึ้้�นได้้ถ้้ากลุ่่�ม
				 ผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน ไม่่มีหี รืือไม่่สามารถได้้มาซึ่่ง� ความรู้้� ความสามารถในการปฏิิบัติั งิ าน
				 ให้้บริิการวิิชาชีีพ
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ส่่วนที่่� 3
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320.3 A4			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 ความเข้้าใจอย่่างเหมาะสมเกี่่�ยวกัับ
						 o			ลัักษณะธุุรกิิจของลููกค้้า
						 o			 ความซัับซ้้อนของการดำำ�เนิินงาน
						 o			 ความต้้องการของงาน และ
						 o			วััตถุุประสงค์์ ลัักษณะและขอบเขตของงานที่่�ต้้องปฏิิบััติิ
				 ● 		 ความรู้้�ในอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือเรื่่�องที่่�เป็็นเนื้้�อหาสาระ
				 ● 		 ประสบการณ์์ในการกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับ
						 การรายงาน
				 ● 		 นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการควบคุุมคุุณภาพที่่�มีีอยู่่�ได้้ออกแบบ
						 เพื่่อ� ให้้เกิิดความมั่่�นใจที่่�สมเหตุุสมผลว่่า การตอบรัับงานใดได้้ก็ต่็ อ่ เมื่่อ�
						สามารถที่่�จะปฏิิบััติิงานนั้้�นด้้วยความรู้้�ความสามารถ
320.3 A5			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน รวมถึึง
				 ● 		 การมอบหมายงานให้้พนัักงานที่่�มีีความรู้้�ความสามารถที่่�จำำ�เป็็น
						 ในจำำ�นวนที่่�เพีียงพอ
				 ● 		 การตกลงกรอบเวลาที่่�มีีความเป็็นไปได้้ในการปฏิิบััติิงาน
				 ● 		 การใช้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญในกรณีีที่่�จำ�ำ เป็็น

การเปลี่่�ยนแปลงการแต่่งตั้้�งผู้้�ให้้บริิการวิิชาชีีพ
ทั่่�วไป

R320.4 			ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องตััดสิินใจว่่ามีีเหตุุผลใด ในการไม่่ตอบรัับงาน
				 เมื่่อ� ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 (ก) 	ถููกร้้องขอจากผู้้�ที่่�จะมาเป็็นลููกค้้าให้้มาแทนผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
						 คนอื่่�น
				 (ข)		อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาเสนองานที่่�มีีผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีรายอื่่�น
						 เป็็นผู้้�ให้้บริิการอยู่่�แล้้ว
				 (ค)		อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาว่่าจะรัับงานส่่วนเสริิม หรืืองานเพิ่่�มเติิมจาก
						 งานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอื่่�น
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320.4 A1			 เหตุุผลที่่อ� าจไม่่ตอบรัับงาน เหตุุผลหนึ่่ง� อาจเกิิดจากถ้้าอุุปสรรคที่่เ� กิิดจากข้้อเท็็จจริิง
				 และเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ไม่่สามารถจััดการได้้โดยการนำำ�มาตรการป้้องกัันมาใช้้
				ตััวอย่า่ งเช่่น อาจมีีอุปุ สรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตนต่่อการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการ
				พื้้�นฐานเรื่่อ� งความรู้้� ความสามารถ และความเอาใจใส่่ทางวิิชาชีีพ ถ้้าผู้้ป� ระกอบ
				วิิชาชีีพทางบััญชีีตอบรัับงานก่่อนที่่�จะรัับรู้้�ข้้อเท็็จจริิงที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
320.4 A2			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับการขอให้้ปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นงานส่่วนเสริิม หรืือ
				 เพิ่่�มเติิมจากงานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีคนปััจจุุบัันหรืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
				บััญชีีคนก่่อน อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตนต่่อหลัักการพื้้�นฐานเรื่่อ� งความรู้้�
				 ความสามารถ และความเอาใจใส่่ทางวิิชาชีีพอาจเกิิดขึ้้�น ตััวอย่่างเช่่น ผลจาก
				 การได้้ข้อมูู
้ ลไม่่ครบถ้้วน
320.4 A3			ปััจจััยที่่�เกี่่ย� วข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรค คืือข้้อเสนอก่่อนจะตอบรัับ
				 งานที่่�ระบุุว่่าจะขอติิดต่่อกัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีคนปััจจุุบัันหรืือคนก่่อน
				 เสีียก่่อน เพื่่อ� จะได้้สอบถามว่่ามีีเหตุุผลใดหรืือไม่่ ที่่ทำ� �ำ ให้้ตนไม่่ควรตอบรัับงานนั้้น�
320.4 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน รวมถึึง
ั ชีีคนปััจจุุบันั หรืือคนก่่อนให้้ข้อมูู
้ ล
				 ● 		 การร้้องขอให้้ผู้�ป้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
						ที่่�ทราบอยู่่�แล้้ว ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีคนปััจจุุบัันหรืือคนก่่อนมีี
						 ความเห็็นว่่าผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีที่่จ� ะเสนองานจำำ�เป็็นต้้องตระหนััก
						ก่่อนที่่จ� ะตััดสิินใจตอบรัับงานหรืือไม่่ ตััวอย่า่ งเช่่น การร้้องขออาจทำำ�ให้้
						 ทราบถึึงข้้อเท็็จจริิงในประเด็็นที่่ป� กปิิดก่่อนหน้้านี้้� และอาจชี้้ใ� ห้้เห็็นถึึง
						 การไม่่เห็็นชอบด้้วยกัับผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีคนปััจจุุบันั หรืือคนก่่อน
						 ซึ่�ง่ อาจมีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจรัับงานนั้้�น
				 ● 		 การได้้มาซึ่่�งข้้อมููลจากแหล่่งอื่่�น เช่่น การสอบถามจากบุุคคลที่่�สาม
						 หรืือสืืบสวนภููมิิหลัังของเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโส หรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับ
						ดููแล (TCWG) ของลููกค้้า

ส่่วนที่่� 3
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การติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีคนปััจจุุบัันหรืือคนก่่อน

320.5 A1			 โดยทั่่�วไปแล้้ว ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องได้้รัับอนุุญาตจากลููกค้้า ซึ่่�งควรเป็็น
				 ลายลัักษณ์์อักั ษร ก่่อนเริ่่ม� การปรึึกษาหารืือกัับผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีคนปััจจุุบันั
				 หรืือคนก่่อน
R320.6 			ถ้้าไม่่สามารถสื่่�อสารกัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีคนปััจจุุบัันหรืือคนก่่อนได้้
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�จะเสนองานต้้องดำำ�เนิินตามขั้้�นตอนอื่่�นที่่�เหมาะสม
				 เพื่่�อให้้ได้้รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับอุุปสรรคใด ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
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ส่่วนที่่� 3

การติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�จะเสนองาน

R320.7 			 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีคนปััจจุุบัันหรืือคนก่่อนถููกร้้องขอให้้ตอบสนอง
				ต่่อการติิดต่่อสื่่�อสารจากผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�จะเสนองาน ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีคนปััจจุุบัันหรืือคนก่่อนต้้อง
				 (ก)		 ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับอื่่น� ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการร้้องขอนั้้�น และ
				 (ข)		 ให้้ข้้อมููลด้้วยความซื่่อสั
� ัตย์์สุุจริิต ไม่่คลุุมเครืือ
320.7 A1			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีคนปััจจุุบัันหรืือคนก่่อนถููกผููกพัันด้้วยหลัักการพื้้�นฐาน
				 เรื่่อ� ง การรัักษาความลัับ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีคนปััจจุุบันั หรืือคนก่่อน จะต้้อง
				 ได้้รัับอนุุญาตหรืือถููกขอให้้ปรึึกษาหารืือเรื่่�องดัังกล่่าวของลููกค้้ากัับผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีที่่�จะเสนองานหรืือไม่่นั้้�น จะขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะงาน และ
				 (ก)		 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีคนปััจจุุบันั หรืือคนก่่อนได้้รับั อนุุญาตจากลููกค้้า
						 ให้้กระทำำ�การดัังกล่่าวหรืือไม่่ และ
				 (ข)		 กฎหมาย หรืือข้้อกำำ�หนดทางจรรยาบรรณเกี่่�ยวกัับ การติิดต่่อสื่่�อสาร
						 และการเปิิดเผย ซึ่่�งอาจแตกต่่างกัันในแต่่ละประเทศ
320.7 A2			 เหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีถููกกำำ�หนด หรืืออาจถููกกำำ�หนดให้้
				 เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ หรืือเมื่่อ� การเปิิดเผยดัังกล่่าวอาจถืือว่่าเหมาะสม
				 ได้้กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า 114.1 ของส่่วน ก. ของประมวลจรรยาบรรณนี้้�

การเปลี่่�ยนแปลงการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีหรืือผู้้�สอบทาน

R320.8 			 ในกรณีีที่่�มีีการตรวจสอบหรืือสอบทานงบการเงิิน ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				ต้้องขอให้้ผู้ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีปัจั จุุบันั หรืือคนก่่อนให้้ข้อมูู
้ ลที่่�ทราบเกี่่ย� วกัับ
				ข้้อเท็็จจริิงหรืือข้้อมููลอื่่�น ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในปััจจุุบัันหรืือคนก่่อนมีี
				 ความเห็็นว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�จะเสนองาน จำำ�เป็็นต้้องตระหนัักก่่อน
				ที่่�จะตััดสิินใจตอบรัับงานหรืือไม่่ เว้้นแต่่จะเป็็นเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
				กัับเรื่่อ� งการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามหรืือต้้องสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ
				 ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า R360.21 และ R360.22
				 (ก)		ถ้้าลููกค้้ายิินยอมให้้ผู้ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีปัจั จุุบันั หรืือคนก่่อนเปิิดเผย
						ข้้อเท็็จจริิงหรืือข้้อมููลอื่่�น ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปััจจุุบัันหรืือคนก่่อน
						ต้้องให้้ข้้อมููลอย่่างสุุจริิตและไม่่คลุุมเครืือ และ
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				 (ข)		ถ้้าลููกค้้าไม่่ยิินยอมหรืือปฏิิเสธที่่�จะอนุุญาตให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
						ปััจจุุบันั หรืือคนก่่อนปรึึกษาหารืือเกี่่ย� วกัับงานของลููกค้้ากัับผู้้ป� ระกอบ
						วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีที่่จ� ะเสนองาน ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีปัจั จุุบันั หรืือคนก่่อน
						ต้้องเปิิดเผยข้้อเท็็จจริิงนี้้�แก่่ผู้ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีที่่จ� ะเสนองาน ผู้้ซึ่� ง�่
						ต้้องพิิจารณาอย่่างรอบคอบถึึงการไม่่ยิินยอมหรืือการปฏิิเสธนั้้�น
						 เมื่่อพิ
� ิจารณาว่่าจะตอบรัับงานหรืือไม่่
R320.9				 สำำ�หรัับงานบริิการลููกค้้าที่่�มีีลัักษณะต่่อเนื่่�อง ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้อง
				 ทบทวนเป็็นระยะว่่าจะให้้บริิการต่่อไปหรืือไม่่
320.9 A1			อุุปสรรคที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานอาจเกิิดขึ้้�นหลัังจาก
				ที่่�ตอบรัับงานแล้้ว ซึ่่�งหากผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับรู้้�ก่่อนหน้้านี้้� อาจทำำ�ให้้
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิเสธงานได้้ ตััวอย่่างเช่่น อุุปสรรคจากผลประโยชน์์
				ส่่วนตนต่่อการปฏิิบััติติ ามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่อ� งความซื่่อสั
� ตั ย์์สุจุ ริิต อาจเกิิดขึ้้น�
				 จากการจััดการรายได้้ที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือการประเมิินมููลค่่าในงบแสดงฐานะ
				 การเงิิน

ส่่วนที่่� 3

ลููกค้้าและงานที่่�ให้้บริิการต่่อเนื่่�อง

การใช้้ผลงานของผู้้�เชี่่�ยวชาญ

R320.10			 เมื่่อ� ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีตั้้ง� ใจจะใช้้ผลงานของผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพ
				บััญชีีต้้องตััดสิินใจว่่า การใช้้ผลงานดัังกล่่าวมีีการรัับรองหรืือไม่่
320.10 A1			ปััจจััยที่่�ควรพิิจารณาเมื่่อ� ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีตั้้ง� ใจใช้้ผลงานของผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
				นั้้�นรวมถึึง ชื่่อ� เสีียงและความชำำ�นาญของผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ ทรััพยากรที่่ผู้� เ�้ ชี่่ย� วชาญมีีอยู่่�
				 และมาตรฐานวิิชาชีีพและจรรยาบรรณที่่�บัังคัับใช้้กัับผู้้�เชี่่�ยวชาญนั้้�น ข้้อมููล
				 เหล่่านี้้�อาจได้้รัับจากการที่่�เคยติิดต่่อกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญมาก่่อน หรืือจากปรึึกษา
				บุุคคลอื่่�น
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หมวด 321 		 การให้้ความเห็็นที่่�สองในทางวิิชาชีีพ
คำำ�นำำ�

ส่่วนที่่� 3

321.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานและใช้้กรอบแนวคิิด
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
321.2				 การให้้ ความเห็็ นที่่�สองแก่่กิิ จการที่่� ไม่่ ได้้เป็็ นลููกค้้าในขณะนั้้�นอาจทำำ�ให้้
				 เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนหรืืออุุปสรรคอื่่�น ๆ ต่่อการปฏิิบััติิตาม
				 หลัั กการพื้้� นฐานหลัั กการใดหลัั กการหนึ่่� งหรืือมากกว่่ า หมวดนี้้� กำำ �หนด
				ข้้อกำ�ำ หนดเฉพาะและคำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วกัับการนำำ�กรอบแนวคิิด
				 ไปใช้้กัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

321.3 A1			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจได้้รัับการร้้องขอให้้แสดงความเห็็นที่่�สองเกี่่�ยวกัับ
				 การใช้้มาตรฐานการบััญชีี การสอบบััญชีี การรายงาน หรืือมาตรฐานอื่่�น หรืือ
				 หลัักการสำำ�หรัับ ก) เหตุุการณ์์แวดล้้อมเฉพาะ หรืือ ข) รายการที่่�ทำำ�โดยบริิษััท
				 หรืือในนามของบริิษััทหรืือกิิจการที่่�ไม่่ได้้เป็็นลููกค้้าในขณะนั้้�น ตััวอย่่างของ
				อุุปสรรค เช่่น อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการ
				พื้้�นฐานเรื่่อ� งความรู้้� ความสามารถ และความเอาใจใส่่ทางวิิชาชีีพ อาจเกิิดขึ้้น� ได้้
				ถ้้าการให้้ความเห็็นที่่�สองไม่่ได้้อยู่่�บนพื้้�นฐานข้้อเท็็จจริิงเดีียวกัับที่่�ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีคนปััจจุุบัันหรืือคนก่่อนมีีอยู่่� หรืืออยู่่�บนพื้้�นฐานที่่�ไม่่มีีหลัักฐาน
				 เพีียงพอ
321.3 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
				คืือ เหตุุการณ์์แวดล้้อมของการร้้องขอและข้้อเท็็จจริิงอื่่�นที่่�มีีทั้้�งหมด และ
				สมมุุติิฐานที่่�เกี่่�ยวกัับการแสดงความเห็็นของการใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ
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321.3 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันอุุปสรรคจากผลประโยชน์์
				ส่่วนตน รวมถึึง
				 ● 		 การขออนุุญาตลููกค้้าในการขอข้้อมููลจากผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
						 คนปััจจุุบัันหรืือคนก่่อน
				 ● 		 การอธิิบายถึึงข้้อจำำ�กััดที่่�มีีต่่อการให้้ความเห็็นในการสื่่�อสารใด ๆ
						กัับลููกค้้า
				 ● 		 การให้้ สำ ำ � เนาความเห็็ น ของตนไปยัั ง ผู้้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี
						 คนปััจจุุบัันหรืือคนก่่อน
R321.4				ถ้้ากิิจการที่่ร้� อ้ งขอให้้แสดงความเห็็นที่่สอ
� งจากผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีไม่่อนุญ
ุ าต
				 ให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีสื่่�อสารกัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีคนปััจจุุบัันหรืือ
				 คนก่่อน ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งตััดสิินใจว่่าอาจต้้องให้้ความเห็็นที่่�สองตาม
				ที่่�ได้้รัับการร้้องขอหรืือไม่่

ส่่วนที่่� 3

เมื่่�อไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้ติิดต่่อสื่่�อสาร
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หมวด 330 		ค่่าธรรมเนีียมและค่่าตอบแทนอื่่�น
คำำ�นำำ�

ส่่วนที่่� 3

330.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานและใช้้กรอบแนวคิิด
				ที่่�กำำ�หนดในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
330.2				 ระดัับและลัักษณะของค่่าธรรมเนีียมและข้้อตกลงค่่าตอบแทนอื่่�น อาจทำำ�ให้้
				 เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
				 หลัักการใดหลัักการหนึ่่�งหรืือมากกว่่า หมวดนี้้�กำำ�หนดคำำ�อธิิบายการนำำ�ไป
				 ปฏิิบัติั เิ ฉพาะที่่เ� กี่่ย� วกัับการนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้กับั เหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ระดัับของค่่าธรรมเนีียม

330.3 A1			 ระดัับของค่่าธรรมเนีียมที่่�เสนออาจกระทบต่่อความสามารถของผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีในการให้้บริิการทางวิิชาชีีพตามมาตรฐานวิิชาชีีพ
330.3 A2			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจเสนอราคาตามที่่�เห็็นว่่าเหมาะสม การเสนอ
				ค่่าธรรมเนีียมที่่�ต่ำ��ำ กว่่า ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีรายอื่่น� นั้้�นไม่่ขัดั ต่่อจรรยาบรรณ
				อย่่างไรก็็ตามระดัับของค่่าธรรมเนีียมที่่�เสนออาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนในการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�อง ความรู้้� ความ
				สามารถ และความเอาใจใส่่ทางวิิชาชีีพ ถ้้าค่่าธรรมเนีียมที่่�เสนอไปนั้้�นมีีจำ�ำ นวน
				ที่่�ต่ำำ��มาก จนอาจยากที่่�จะปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน
				 และมาตรฐานทางวิิชาชีีพ
330.3 A3			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรค รวมถึึง
				 ● 		ลููกค้้าได้้ตระหนัักแล้้วหรืือไม่่ถึึงเงื่่�อนไขของงาน และโดยเฉพาะ
						 เกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการกำำ�หนดค่่าธรรมเนีียม และค่่าธรรมเนีียมที่่�เสนอไป
						นั้้�นได้้ครอบคลุุมการบริิการทางวิิชาชีีพใดบ้้าง
				 ● 		 ระดัับของค่่าธรรมเนีียมได้้ถููกกำำ�หนดโดยบุุคคลที่่�สามที่่�เป็็นอิิสระ
						 หรืือไม่่ เช่่น องค์์กรกำำ�กัับดููแล
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330.3 A4			ตััวอย่่างการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันในการจััดการกัับอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน รวมถึึง
				 ● 		 การปรัับระดัับของค่่าธรรมเนีียมหรืือขอบเขตของงาน
้ บทานที่่�เหมาะสมเพื่่�อสอบทานงานที่่�ทำำ�
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้�สอ
330.4 A1			ค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงานใช้้สำำ�หรัับงานบริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				อย่่างไรก็็ตาม ค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงานอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคในการ
				 ปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน โดยเฉพาะอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนต่่อ
				 การปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่อ� งความเที่่�ยงธรรมในบางเหตุุการณ์์แวดล้้อม
330.4 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรค รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของงานให้้บริิการ
				 ● 		ช่่วงของค่่าธรรมเนีียมที่่�เป็็นไปได้้
				 ● 		 หลัักเกณฑ์์สำำ�หรัับการกำำ�หนดค่่าธรรมเนีียม
				 ● 		 การเปิิดเผยข้้อมููลให้้ผู้้�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงานของผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีีและหลัักเกณฑ์์ของค่่าตอบแทน
				 ● 		 นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการควบคุุมคุุณภาพ
				 ● 		ผลลัั พธ์ ์ ห รืือผลของรายการได้้ รั ั บ การสอบทานโดยบุุ ค คลที่่� ส าม
						ที่่�เป็็นอิิสระหรืือไม่่
				 ● 		 ระดัั บ ของค่่ าธรรมเนีี ย มถููกกำำ �หนดโดยบุุ ค คลที่่� สามที่่� เป็็ น อิิ สระ
						 หรืือไม่่ เช่่น องค์์กรกำำ�กัับดููแล
330.4 A3			ตััวอย่่างการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน รวมถึึง
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมผู้้�ซึ่่�งไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับงาน
						 บริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น สอบทานการปฏิิบััติิงานของผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีี
				 ● 		 การจััดทำำ�สััญญาที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรล่่วงหน้้ากัับลููกค้้าเกี่่�ยวกัับ
						 หลัักเกณฑ์์ของค่่าตอบแทน
330.4 A4			ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�
				กัับผลงาน สำำ�หรัับบริิการที่่�ให้้แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีหรืือลููกค้้างานสอบทาน
				 และลููกค้้างานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� อื่่น� ได้้ถููกกำำ�หนดไว้้ในมาตรฐานระหว่่างประเทศ
				 เรื่่�องความเป็็นอิิสระ

ส่่วนที่่� 3

ค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงาน
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ส่่วนที่่� 3

ค่่าธรรมเนีียมจากการแนะนำำ�หรืือค่่านายหน้้า

330.5 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนในการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�อง
				 ความเที่่�ยงธรรม และเรื่่อ� งความรู้้� ความสามารถ และความเอาใจใส่่ทางวิิชาชีีพ
				 เกิิดขึ้้�นได้้ ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีจ่่ายหรืือได้้รัับค่่าธรรมเนีียมจากการ
				 แนะนำำ�หรืือได้้รับั ค่่านายหน้้าที่่�เกี่่ย� วกัับลููกค้้า ค่่าธรรมเนีียมจากการแนะนำำ�หรืือ
				ค่่านายหน้้า รวมถึึง ตััวอย่่างเช่่น
				 ● 		ค่่าธรรมเนีียมที่่�จ่่ายให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอื่่�น เพื่่�อวััตถุุประสงค์์
						 สำำ�หรัับการได้้รัับลููกค้้าใหม่่ เมื่่�อลููกค้้ายัังคงเป็็นลููกค้้าของผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีีอื่่�นนั้้�น แต่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้บริิการงานของผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�
						 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอื่่�นนั้้�นไม่่ได้้ให้้บริิการ
				 ● 		ค่่าธรรมเนีียมที่่�รัับจากการแนะนำำ�ลููกค้้าของตนให้้กัับผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบััญชีีอื่่�นหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอื่่�น ในกรณีีที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
						 คนปััจจุุบัันไม่่ได้้ให้้บริิการทางวิิชาชีีพเฉพาะที่่�ลููกค้้าต้้องการ
				 ● 		ค่่านายหน้้าที่่�รัับจากบุุคคลที่่�สาม (ตััวอย่่างเช่่น ผู้้�ขายซอฟต์์แวร์์)
						 ในการขายสิินค้้าหรืือบริิการให้้กัับลููกค้้า
330.5 A2			ตััวอย่่างการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน รวมถึึง
				 ● 		 การได้้รัับสััญญาล่่วงหน้้าจากลููกค้้าสำำ�หรัับค่่านายหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับ
						 การขายสิินค้้าหรืือบริิการโดยบุุคคลอื่่น� ให้้กับั ลููกค้้า อาจเป็็นการจััดการ
						อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
				 ● 		 การเปิิ ด เผยให้้ ลูู กค้้ า ทราบถึึ ง ค่่ า ธรรมเนีี ย มในการแนะนำำ � หรืือ
						ค่่านายหน้้าใด ๆ ที่่ไ� ด้้จ่า่ ยให้้ หรืือรัับจากผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีรายอื่่น�
						 หรืือบุุคคลที่่ส� าม สำำ�หรัับบริิการหรืือสิินค้้าที่่แ� นะนำำ� อาจเป็็นการจััดการ
						อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน

การซื้้�อหรืือขายสำำ�นัักงาน

330.6 A1			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจต้้องซื้้�อสำำ�นัักงานอื่่�นทั้้�งหมด หรืือเพีียงบางส่่วน
				 บนหลัักเกณฑ์์ว่่าจะจ่่ายให้้กัับบุุคคลที่่�เคยเป็็นเจ้้าของสำำ�นัักงาน หรืือทายาท
				 หรืือกองมรดกของบุุคคลดัังกล่่าว การจ่่ายเงิินดัังกล่่าวไม่่ถืือว่่าเป็็นการจ่่าย
				ค่่าธรรมเนีียมจากการแนะนำำ�หรืือค่่านายหน้้า ตามวััตถุุประสงค์์ของหมวดนี้้�
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หมวด 340 		สิ่่�งจููงใจ รวมถึึงของขวััญและการต้้อนรัับ
340.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน และใช้้กรอบแนวคิิด
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
340.2				 การเสนอให้้หรืือการรัับสิ่่ง� จููงใจ อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน
				อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ในการปฏิิบััติิการตาม
				 หลัักการพื้้�นฐาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
				 ความเที่่�ยงธรรม และพฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ
340.3				 หมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการใช้้
				 กรอบแนวคิิดในเรื่่�องการเสนอให้้และการรัับสิ่่�งจููงใจเมื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรม
				 ทางวิิชาชีีพ ที่่�ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ หมวดนี้้�
				ยัังกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ เมื่่�อ
				มีีการเสนอให้้หรืือมีีการยอมรัับสิ่่�งจููงใจ

ส่่วนที่่� 3

คำำ�นำำ�

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

340.4 A1			สิ่่�งจููงใจ คืือ สิ่่ง� ของ สถานการณ์์ หรืือการกระทำำ�ที่่จ� ะใช้้ในทางที่่�จะให้้มีอิี ทิ ธิิพล
				ต่่อพฤติิกรรมของอีีกบุุคคลหนึ่่�ง แต่่ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีเจตนาที่่�จะมีีอิิทธิิพลอย่่าง
				 ไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของบุุคคลนั้้�น สิ่่�งจููงใจเป็็นไปได้้ตั้้�งแต่่การกระทำำ�
				 เล็็กน้้อยในการให้้การต้้อนรัับระหว่่างผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีกัับลููกค้้าหรืือ
				 ผู้้�ที่่มี� โี อกาสเป็็นลููกค้้า จนกระทั่่�งถึึงการกระทำำ�ที่่เ� ป็็นผลให้้เกิิดการไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
				 กฎหมายและข้้อบัังคัับ สิ่่�งจููงใจเป็็นไปได้้ในรููปแบบต่่าง ๆ กััน ตััวอย่่างเช่่น
				 ● 		 ของขวััญ
				 ● 		 การต้้อนรัับ
				 ● 		นัันทนาการ
				 ● 		 การบริิจาคเพื่่อ� การเมืือง หรืือ เพื่่อ� การกุุศล
				 ● 		 การร้้องขอความเป็็นมิิตร และความจงรัักภัักดีี
				 ● 		 โอกาสในการจ้้างงานหรืือโอกาสในทางการค้้าอื่่�น
				 ● 		 การได้้รัับเป็็นกรณีีพิิเศษ สิิทธิิ หรืือเอกสิิทธิ์์�

119
-22-0106(001)P7-ebook.indd 119

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

สิ่่�งจููงใจที่่�ต้้องห้้ามโดยกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ

R340.5 			 ในหลายประเทศมีีกฎหมายและข้้อบัังคัับ เช่่นส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการให้้สิินบน
				 และคอร์์รััปชั่่�น ซึ่่�งห้้ามการเสนอให้้หรืือการยอมรัับสิ่่�งจููงใจในเหตุุการณ์์
				 แวดล้้อมบางกรณีี ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องได้้มาซึ่่�งความเข้้าใจกฎหมาย
				 และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง และปฏิิบััติิตาม กฎหมายและข้้อบัังคัับเหล่่านั้้�น
				 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีประสบเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

สิ่่�งจููงใจที่่�ไม่่ต้้องห้้ามโดยกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ

340.6 A1			 การเสนอให้้หรืือการยอมรัับสิ่่�งจููงใจที่่�ไม่่ต้้องห้้ามโดยกฎหมายและข้้อบัังคัับ
				อาจยัังทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน

ส่่วนที่่� 3

สิ่่�งจููงใจที่่�มีีเจตนาที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรม (ทางวิิชาชีีพ)

R340.7 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องไม่่เสนอให้้ หรืือสนัับสนุุนผู้้�อื่่�นให้้เสนอให้้ซึ่่�ง
				สิ่่�งจููงใจใด ๆ หรืือสิ่่�งที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีพิิจารณาว่่า บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีี
				 ความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน อาจจะสรุุปได้้ว่่าเป็็นการให้้
				ที่่�มีีเจตนาที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�รัับหรืือของ
				บุุคคลอื่่�น
R340.8				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องไม่่รัับ หรืือสนัับสนุุนผู้้�อื่่�นให้้รัับสิ่่�งจููงใจใด ๆ ที่่�
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีสรุุปว่่าได้้รัับ หรืือพิิจารณาว่่า บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความ
				 รอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน อาจจะสรุุปได้้ว่่าเป็็นการรัับที่่�มีี
				 เจตนาที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�รัับหรืือของ
				บุุคคลอื่่�น
340.9 A1			 การพิิจารณาว่่าสิ่่�งจููงใจมีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�รัับ ถ้้า
				สิ่่�งนั้้�นทำำ�ให้้บุุคคลกระทำำ�การอย่่างผิิดจรรยาบรรณ การมีีอิิทธิิ พลอย่่าง
				 ไม่่เหมาะสมดัังกล่่าว อาจมีีโดยตรงต่่อผู้้�รัับหรืือต่่ออีีกบุุคคลหนึ่่�งผู้้�ซึ่่�งมีีความ
				สััมพัันธ์์กัับผู้้�รัับนั้้�น หลัักการพื้้�นฐานเป็็นกรอบการอ้้างอิิงอย่่างเหมาะสม
				 สำำ�หรัับผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีในการพิิจารณาว่่าพฤติิกรรมใดผิิดจรรยาบรรณ
				 ในส่่วนของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีนั้้�น และ ถ้้าจำำ�เป็็นก็็โดยการอนุุมาน ว่่าเป็็น
				 ของบุุคคลอื่่�น
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340.9 A2			 การฝ่่าฝืืนหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตเกิิดขึ้้�น เมื่่�อผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีเสนอให้้หรืือยอมรัับ หรืือสนัับสนุุนผู้้�อื่น�่ ให้้เสนอหรืือยอมรัับสิ่่ง� จููงใจ
				 เมื่่�อมีีเจตนาที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�รัับหรืือของ
				อีีกบุุคคลหนึ่่�ง
340.9 A3			 การกำำ�หนดว่่ามีีเจตนาที่่�แท้้จริิง หรืือถููกรัับรู้้�ว่่ามีีเจตนา ที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่าง
				 ไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�รัับหรืือไม่่ ต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ ปััจจััย
				ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพิิจารณา อาจรวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะ ความถี่่� มููลค่่า และผลกระทบสะสมของสิ่่�งจููงใจ
				 ● 		จัังหวะเวลาเมื่่�อสิ่่�งจููงใจถููกเสนอ สััมพัันธ์์กัับการกระทำำ�ใด หรืือการ
						ตััดสิินใจใดที่่�อาจมีีอิิทธิิพล
				 ● 		สิ่่� ง จููงใจนั้้� น เป็็ น วิิ ธี ี ป ฏิิ บั ั ติ ิ ต ามธรรมเนีี ย มหรืือตามวัั ฒ นธรรมใน
						 เหตุุการณ์์แวดล้้อมหรืือไม่่ ตััวอย่่างเช่่น การเสนอให้้ของขวััญใน
						 โอกาสของวัันหยุุดทางศาสนาหรืืองานมงคลสมรส
				 ● 		สิ่่�งจููงใจนั้้�นเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมทางวิิชาชีีพหรืือไม่่ ตััวอย่่างเช่่น
						 การเสนอให้้หรืือการยอมรัับ อาหารกลางวัันในระหว่่างการประชุุม
						 ทางธุุรกิิจ
				 ● 		 การเสนอให้้สิ่่�งจููงใจนั้้�นจำำ�กััดเพีียงบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง หรืือมีีให้้กัับ
						 กลุ่่�มคนที่่�กว้้างขึ้้น� หรืือไม่่ กลุ่่�มคนที่่�กว้้างขึ้้น� นั้้น� อาจเป็็นกลุ่่�มคนภายใน
						 หรืือภายนอกสำำ�นัักงาน เช่่น ผู้้�ขายรายอื่่�นของลููกค้้า
				 ● 		 บทบาทและตำำ�แหน่่งของบุุคคลในสำำ�นัักงาน หรืือลููกค้้าผู้้�เสนอให้้
						 หรืือได้้รัับการเสนอสิ่่�งจููงใจนั้้�น
				 ● 		 ผู้้ � ป ระกอบวิิชาชีีพบั ั ญชีี ทราบ หรืือมีี เหตุุผลที่่� ค วรเชื่่ � อได้้ ว่่ าการ
						 ยอมรัับสิ่่�งจููงใจนั้้�น เป็็นการฝ่่าฝืืนนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิของลููกค้้า
						 หรืือไม่่
				 ● 		 ระดัับของความโปร่่งใส ซึ่�ง่ สิ่่�งจููงใจนั้้�นถููกเสนอให้้
				 ● 		 ผู้้�รัับต้้องการหรืือร้้องขอสิ่่�งจููงใจนั้้�นหรืือไม่่
				 ● 		พฤติิกรรมที่่�รัับทราบอยู่่�แล้้ว หรืือชื่่อ� เสีียงที่่�มีีอยู่่�แล้้ว ของผู้้�เสนอให้้

ส่่วนที่่� 3

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

121
-22-0106(001)P7-ebook.indd 121

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

การพิิจารณาการกระทำำ�ในอนาคต

340.10 A1			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเริ่่�มตระหนัักถึึงสิ่่�งจููงใจที่่�ได้้รัับการเสนอด้้วยเจตนา
				ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือซึ่่�งเข้้าใจไปได้้เช่่นนั้้�นเพื่่�อจะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อ
				พฤติิกรรม อาจจะยัังทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคในการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐานขึ้้น� ได้้
				 แม้้ว่่าได้้มีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดย่่อหน้้า R340.7 และ R340.8 แล้้ว
340.10 A2			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันในการจััดการอุุปสรรค
				ดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การรายงานให้้เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโสของสำำ�นัักงานหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�
						 ในการกำำ�กัับดููแลของลููกค้้าเกี่่�ยวกัับข้้อเสนอนั้้�น
				 ● 		 การแก้้ไขหรืือการยกเลิิกความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับลููกค้้า

ส่่วนที่่� 3

สิ่่�งจููงใจที่่�ไม่่ประกอบด้้วยเจตนาที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรม

340.11 A1			ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ ที่่�กำำ�หนดในกรอบแนวคิิดที่่�นำำ�ไปใช้้
				 เมื่่อ� ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีได้้สรุปุ ว่่าไม่่มีเี จตนาที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงหรืือซึ่ง�่ เข้้าใจไปได้้
				 เช่่นนั้้�นเพื่่�อจะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�รัับหรืือ
				บุุคคลอื่่�น
340.11 A2			ถ้้าสิ่่�งจููงใจนั้้�นเล็็กน้้อยและไม่่สำำ�คััญ อุุปสรรคใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจะอยู่่�ในระดัับ
				ที่่�ยอมรัับได้้
340.11 A3			ตััวอย่่างของเหตุุการณ์์แวดล้้อมเมื่่�อมีีการเสนอให้้หรืือการยอมรัับสิ่่�งจููงใจนั้้�น
				อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค แม้้ว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ได้้สรุุปว่่า ไม่่มีีเจตนา
				ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือเข้้าใจไปได้้เช่่นนั้้�น เพื่่�อจะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อ
				พฤติิกรรม รวมถึึง
				 ● 		อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
						 o			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับการเสนอการต้้อนรัับจากผู้้�ที่่�
									มีีโอกาสเป็็นผู้้�ซื้้�อกิิจการของลููกค้้า ในขณะที่่�ให้้บริิการทาง
									 การเงิินขององค์์กรธุุรกิิจแก่่ลููกค้้า
				 ● 		อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย
						 o			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีพาลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�มีีโอกาสเป็็นลููกค้้า
									 ไปชมการแข่่งขัันกีีฬาเป็็นประจำำ�
				 ● 		อุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
						 o			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีียอมรัับการต้้อนรัับจากลููกค้้า ซึ่่�งมีี
									ลัักษณะที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจไปได้้ว่่าไม่่เหมาะสมเมื่่อมี
� ีการเปิิดเผย
									ต่่อสาธารณะ
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340.11 A4			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้ องในการประเมิินระดัับอุุปสรรคดัังกล่่าว ที่่�เกิิดจากการ
				 เสนอให้้หรืือการยอมรัับสิ่่�งจููงใจนั้้�น รวมถึึงปััจจััยเดีียวกัันที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
				ย่่อหน้้า 340.9 A3 เพื่่อ� การกำำ�หนดเจตนา
340.11 A5			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคที่่�เกิิดจากการเสนอให้้หรืือการ
				 ยอมรัับสิ่่�งจููงใจนั้้�น รวมถึึง
				 ● 		 การปฏิิเสธหรืือการไม่่เสนอสิ่่�งจููงใจ
				 ● 		 การโอนความรัับผิิดชอบสำำ�หรัับการให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ต่่อ
						ลููกค้้า ไปให้้อีีกบุุคคลหนึ่่�งผู้้�ซึ่่�งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีไม่่มีีเหตุุผล
						อัั น ควรเชื่่ � อ ได้้ ว่ ่ า มีี หรืืออาจทำำ � ให้้ เข้้ า ใจไปได้้ ว่ ่ า มีี อิ ิ ท ธิิ พ ลอย่่ า ง
						 ไม่่เหมาะสมเมื่่อ� ให้้บริิการนั้้�น
340.11 A6			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันในการจััดการอุุปสรรค
				ดัังกล่่าว ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเสนอให้้หรืือการยอมรัับสิ่่�งจููงใจนั้้�น รวมถึึง
				 ● 		 การมีีความโปร่่งใสกัับเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโสของสำำ�นัักงาน หรืือ
						ลููกค้้า เกี่่�ยวกัับการเสนอให้้หรืือการยอมรัับสิ่่�งจููงใจ
				 ● 		 การบัั น ทึึ ก สิ่่� ง จููงใจลงในสมุุ ด ทะเบีี ย นที่่� ติ ิ ด ตามประเมิิ น ผลโดย
						 เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโสของสำำ�นัักงาน หรืืออีีกบุุคคลหนึ่่�งที่่�รัับผิิดชอบ
						ต่่อการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณของสำำ�นัักงาน หรืือที่่�เก็็บรัักษาโดย
						ลููกค้้า
้ บทานที่่�เหมาะสมซึ่่ง� ไม่่เกี่่ย� วข้้องในการปฏิิบัติั กิิ จิ กรรม
				 ● 		 การจััดให้้มีผู้ี �สอ
						 ทางวิิชาชีีพนั้้�น สอบทานงานใด ๆ ที่่�ได้้กระทำำ�หรืือได้้ตััดสิินใจไปโดย
						 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ที่่�เกี่่�ยวกัับลููกค้้าผู้้�ซึ่่�งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
						 ยอมรัับสิ่่�งจููงใจนั้้�น
				 ● 		 การบริิจาคสิ่่�งจููงใจนั้้�นให้้แก่่องค์์กรการกุุศลหลัังจากที่่�ได้้รัับและ
						ทำำ�การเปิิดเผยการบริิจาคอย่่างเหมาะสม ตััวอย่่างเช่่น เปิิดเผยต่่อ
						 เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโสของสำำ�นัักงานหรืือบุุคคลผู้้�เสนอให้้สิ่่�งจููงใจนั้้�น
				 ● 		 การจ่่ายคืืนราคาของสิ่่�งจููงใจที่่�ได้้รัับ เช่่น การต้้อนรัับ
				 ● 		 การส่่งคืืนสิ่่�งจููงใจโดยเร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้ เช่่น ของขวััญ หลัังจาก
						ที่่�ได้้รัับมา

ส่่วนที่่� 3
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ส่่วนที่่� 3

สมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิด

R340.12			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีียัังคงต้้องเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับอุุปสรรคที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
				ต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�เกิิดจากการ
				 เสนอให้้สิ่่�งจููงใจ
				 (ก)		 ให้้โดยสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิดของผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีแก่่ลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่มี� โี อกาสเป็็นลููกค้้าของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพ
						บััญชีี
				 (ข)		รัับโดยสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิดของผู้้�ประกอบ
						วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีจากลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่มี� โี อกาสเป็็นลููกค้้าของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพ
						บััญชีี
R340.13			 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเริ่่�มตระหนัักถึึงสิ่่�งจููงใจที่่�ได้้รัับการเสนอให้้หรืือ
				 กระทำำ�โดยสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิด และสรุุปว่่ามีีเจตนา
				 เพื่่�อจะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 หรืือของลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�มีีโอกาสเป็็นลููกค้้า หรืือพิิจารณาว่่าบุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีี
				 ความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน อาจสรุุปได้้ว่่าเจตนานั้้�นมีีอยู่่�
				 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งแนะนำำ�สมาชิิกครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่�สุดุ หรืือที่่�ใกล้้ชิดิ
				 ว่่าไม่่เสนอให้้หรืือยอมรัับสิ่่�งจููงใจนั้้�น
340.13 A1			ปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�กำำ�หนดให้้ไว้้ในย่่อหน้้า 340.9 A3 มีีความเกี่่�ยวข้้องในการ
				กำำ�หนดว่่า มีีเจตนาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือซึ่�ง่ เข้้าใจไปได้้เช่่นนั้้�น เพื่่�อจะให้้มีีอิิทธิิพล
				อย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี หรืือของลููกค้้า
				 หรืือผู้้�ที่่�มีีโอกาสเป็็นลููกค้้า หรืือไม่่ อีีกปััจจััยหนึ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องคืือ ลัักษณะหรืือ
				 ความใกล้้ชิิดของความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
				 (ก)		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีและสมาชิิกครอบครัั วที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือ
						ที่่�ใกล้้ชิิด
				 (ข)		สมาชิิกครอบครัั วที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิดและลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�
						มีีโอกาสเป็็นลููกค้้า และ
				 (ค)		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีและลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�มีีโอกาสเป็็นลููกค้้า
				ตััวอย่่างเช่่น การเสนอการจ้้างงาน นอกจากกระบวนการจััดจ้้างปกติิ ให้้กัับ
				คู่่�สมรสของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีโดยลููกค้้าผู้้�ซึ่่�งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				กำำ�ลัังให้้บริิการประเมิินมููลค่่าธุุรกิิจเพื่่�อการขายธุุรกิิจที่่�มีีโอกาสเกิิดขึ้้�น อาจ
				บ่่งบอกถึึงเจตนาดัังกล่่าวนั้้�น
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340.13 A2			คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้า 340.12 A2 ยัังคงเกี่่�ยวข้้องในการจััดการ
				อุุปสรรคที่่�อาจเกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีเจตนาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือซึ่่�งเข้้าใจไปได้้เช่่นนั้้�น เพื่่�อ
				 จะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 หรืือของลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�มีโี อกาสเป็็นลููกค้้า แม้้ว่า่ สมาชิิกครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่�สุดุ
				 หรืือที่่�ใกล้้ชิิดได้้ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ที่่�ได้้รัับตามย่่อหน้้า R340.13 แล้้ว
340.14 A1			 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเริ่่�มตระหนัักถึึงสิ่่�งจููงใจที่่�ได้้รัับการเสนอให้้ใน
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า R340.12 อุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิ
				 ตามหลัักการพื้้�นฐานอาจเกิิดขึ้้�นเมื่่อ�
				 (ก)		สมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือที่่�ใกล้้ชิิดเสนอให้้หรืือยอมรัับ
						สิ่่�งจููงใจที่่�ขัดั แย้้งกัับคำำ�แนะนำำ�ของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีตามย่่อหน้้า
						 R340.13 หรืือ
				 (ข)		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพไม่่มีีเหตุุผลที่่�จะเชื่่อ� ว่่า มีีเจตนาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือซึ่่�ง
						 เข้้าใจไปได้้เช่่นนั้้�น เพื่่�อจะให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรม
						 ของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี หรืือของลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่มี� โี อกาสเป็็นลููกค้้านั้้น�
340.14 A2			คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้า 340.11 A1 ถึึง 340.11 A6 เกี่่�ยวข้้องกัับ
				วััตถุุประสงค์์ในการระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคดัังกล่่าว ปััจจััยต่่าง ๆ
				ที่่�เกี่่ย� วข้้องในการประเมิินระดัับอุุปสรรคในเหตุุการณ์์แวดล้้อมเหล่่านี้้� ยัังรวมถึึง
				ลัักษณะและความใกล้้ชิิดของความสััมพัันธ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า 340.13 A1

ส่่วนที่่� 3

การนำำ�กรอบแนวคิิดไปปฏิิบััติิ

ข้้อควรพิิจารณาอื่่�น

340.15 A1			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีประสบหรืือตระหนัักว่่าสิ่่�งจููงใจนั้้�น อาจส่่งผลต่่อ
				 การไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับโดยลููกค้้า
				 หรืือบุุคคลอื่่�นที่่�ปฏิิบััติิงานให้้ หรืืออยู่่�ภายใต้้การกำำ�หนดทิิศทางของลููกค้้า
				 ให้้นำำ�ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในหมวด 360 มาใช้้
340.15 A2			ถ้้าสำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่าย หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีได้้รัับ
				 เสนอของขวััญ หรืือการต้้อนรัับจากลููกค้้างานสอบบััญชีี ให้้นำำ�ข้้อกำำ�หนดและ
				คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 420 มาใช้้
340.15 A3			ถ้้าสำำ�นักั งาน หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ได้้รับั เสนอของขวััญ
				 หรืือการต้้อนรัับจากลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ให้้นำ�ข้
ำ อกำ
้ �ำ หนดและคำำ�อธิบิ าย
				 การนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 906 มาใช้้
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หมวด 350 		 การดููแลรัักษาทรััพย์สิ์ ินของลููกค้้า
คำำ�นำำ�

350.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานและใช้้กรอบแนวคิิด
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
350.2				 การถืือครองทรััพย์์สิินลููกค้้าอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
				 หรืืออุุปสรรคอื่่�นต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องพฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ
				 และความเที่่�ยงธรรม หมวดนี้้�ระบุุข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไป
				 ปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับการนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้กัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 3

ข้้อกำำ�หนดและและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ก่่อนการให้้บริิการดููแลรัักษาทรััพย์์สิิน

R350.3 			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งไม่่ดููแลรัักษาเงิินหรืือทรััพย์สิ์ นิ อื่่น� ของลููกค้้า ยกเว้้น
				 ได้้รัับอนุุญาตให้้ทำำ�ตามกฎหมาย และเป็็นไปตามเงื่่� อนไขการดููแลรัักษา
				 ทรััพย์์สิินที่่�อาจต้้องถููกกำำ�หนดไว้้
R350.4 			ส่่วนหนึ่่ง� ของวิิธีปี ฏิิบัติั ใิ นการตอบรัับลููกค้้าและงานที่่�เกี่่ย� วกัับการดููแลรัักษาเงิิน
				 หรืือทรััพย์์สิินของลููกค้้า ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้อง
				 (ก)		สอบถามเกี่่�ยวกัับที่่�มาของทรััพย์์สิิน และ
				 (ข)		พิิจารณาถึึงภาระผููกพัันตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
350.4 A1			 การสอบถามเกี่่ย� วกัับที่่ม� าของทรััพย์สิ์ นิ ของลููกค้้า อาจเผยให้้เห็็นว่่า ตััวอย่า่ งเช่่น
				สิินทรััพย์์นั้้�นได้้มาจากกิิจกรรมที่่�ผิิดกฎหมาย เช่่น การฟอกเงิิน ในเหตุุการณ์์
				 แวดล้้อมดัังกล่่าว อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค และข้้อกำ�ำ หนดตามหมวด 360 อาจนำำ�
				 มาใช้้

ภายหลัังการให้้บริิการดููแลรัักษาทรััพย์สิ์ ิน

R350.5 			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ได้้รัับความไว้้วางใจให้้ดููแลเงิินหรืือทรััพย์์สิินอื่่�นของ
				 ผู้้�อื่่�นต้้อง
				 (ก)		 ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการถืือครองและ
						รัับผิิดชอบต่่อทรััพย์์สิิน
				 (ข)		 เก็็บทรััพย์์สิินดัังกล่่าวแยกจากทรััพย์์สิินส่่วนตััวหรืือของสำำ�นัักงาน
				 (ค)		 ใช้้ทรััพย์์สิินดัังกล่่าวสำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งใจเท่่านั้้�น และ
				 (ง)		พร้้อมตลอดเวลาเพื่่อบั
� ันทึึกทรััพย์์สิินนั้้�น และรายได้้ใด ๆ เงิินปัันผล
						 หรืือผลประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�น ให้้กัับบุุคคลที่่�มีีสิิทธิิในบััญชีีนั้้�น
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หมวด 360 		 การตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบัติั ิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
360.1				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานและใช้้กรอบแนวคิิด
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
360.2				อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนหรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ต่่อการปฏิิบััติิ
				 ตามหลัักการพื้้�นฐาน เรื่่�องความซื่่อสั
� ัตย์์สุุจริิต และเรื่่�องพฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ
				 จะเกิิดขึ้้น� เมื่่อ� ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีตระหนัักถึึงการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามหรืือสงสััยว่่า
				 ไม่่ได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
360.3				 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาจพบหรืือตระหนัักถึึงการไม่่ปฏิิบัติั ติ าม หรืือสงสััยว่่า
				 ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามแนวทางในการให้้บริิการทางวิิชาชีีพแก่่ลููกค้้า หมวดนี้้�ให้้แนวทาง
				กัับผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีในการประเมิินความเกี่่ย� วข้้องของเรื่่อ� งและแนวทาง
				 ปฏิิบััติิที่่เ� ป็็นไปได้้ เมื่่อ� ตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ได้้ปฏิิบััติิ
				 ตาม
				 (ก)		 กฎหมายและข้้อบังั คัับ โดยทั่่ว� ไปที่่เ� ป็็นที่่รู้� ว่�้ า่ มีีผลโดยตรงต่่อการกำำ�หนด
						จำำ�นวนที่่�มีีสาระสำำ�คััญและการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินของลููกค้้า
						 และ
				 (ข)		 กฎหมายและข้้อบังั คัับอื่่น� ๆ ที่่ไ� ม่่ได้้มีผี ลกระทบโดยตรงต่่อการกำำ�หนด
						จำำ�นวนและการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินของลููกค้้า แต่่การปฏิิบัติั ติ าม
						อาจเป็็นพื้้�นฐานในการดำำ�เนิินงานตามธุุรกิิจของลููกค้้า ความสามารถ
						 ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง หรืือเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงบทลงโทษที่่�มีี
						สาระสำำ�คััญ

ส่่วนที่่� 3

คำำ�นำำ�

วััตถุุประสงค์์ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�เกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
ข้้อบัังคัับ

360.4				ข้้อแตกต่่างที่่เ� ด่่นชััดของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี คืือการยอมรัับความรัับผิิดชอบ
				 ในการดำำ�เนิินการเพื่่อ� ประโยชน์์สาธารณะ เมื่่อ� การตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิ
				 ตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ วััตถุุประสงค์์ของผู้้ป� ระกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีี คืือ
				 (ก)		 เพื่่�อปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และเรื่่�อง
						พฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 (ข)		 โดยแจ้้งเตืือนผู้้บ� ริิหารหรืือผู้้�มีหี น้้าที่่กำ� �กั
ำ บั ดููแลของลููกค้้า เมื่่อ� เหมาะสม
						 เพื่่อ� หาทาง
						 (1)			ช่่วยให้้ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล แก้้ไข ฟื้้�นฟูู หรืือ
									 บรรเทาผลกระทบจากการไม่่ ป ฏิิ บั ั ติ ิ ต ามกฎหมายและ
									ข้้อบัังคัับหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
									ที่่�ระบุุ หรืือ
						 (2)			ยัั บ ยั้้� ง การไม่่ ป ฏิิ บั ั ติ ิ ต ามกฎหมายและข้้ อบั ั ง คัั บ เมื่่ � อยั ั ง
									 ไม่่เกิิดขึ้้�น และ
				 (ค)		ดำำ�เนิินการขั้้�นต่่อไปตามความเหมาะสมเพื่่อ� ประโยชน์์สาธารณะ

ส่่วนที่่� 3

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

360.5 A1			 การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ (“non-compliance”) ประกอบด้้วย
				 การกระทำำ�โดยละเลย หรืือการกระทำำ�ผิิดโดยเจตนาหรืือไม่่เจตนา ซึ่่�งขััดต่่อ
				 กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับที่่�มีีอยู่่� ซึ่่�งกระทำำ�โดยบุุคคลต่่อไปนี้้�
				 (ก)		ลููกค้้า
				 (ข)		 ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลของลููกค้้า
				 (ค)		 ผู้้�บริิหารของลููกค้้า หรืือ
				 (ง)		บุุคคลอื่่�นที่่�ทำำ�งานหรืืออยู่่�ภายใต้้คำ�สั่่
ำ �งของลููกค้้า
360.5 A2			ตััวอย่า่ งของกฎหมายและข้้อบังั คัับ ซึ่ง�่ หมวดนี้้�ได้้กล่่าวถึึง รวมถึึงเรื่่อ� งที่่�เกี่่ย� วกัับ
				 ● 		 การทุุจริิต การคอรััปชััน และการติิดสิินบน
				 ● 		 การฟอกเงิิ น การสนัั บ สนุุ น ทางการเงิิ น แก่่ ก ารก่่อ การร้้ า ยและ
						 เงิินที่่�ได้้จากการก่่ออาชญากรรม
				 ● 		 ตลาดทุุน และการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
				 ● 		 การธนาคาร และผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินอื่่�น
				 ● 		 การป้้องกัันข้้อมููล
				 ● 		 ภาษีีและเงิินบำำ�นาญค้้างจ่่าย และการจ่่ายเงิินบำำ�นาญ
				 ● 		 การป้้องกัันสภาพแวดล้้อม
				 ● 		สุุขภาพและความปลอดภััยของประชาชน
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360.5 A3			 การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ อาจส่่งผลให้้เกิิดค่่าปรัับ การถููก
				ดำำ�เนิินคดีี หรืือผลที่่�ตามมาอื่่น� กัับลููกค้้า ซึ่่ง� อาจมีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คัญ
ั
				ต่่องบการเงิิน ที่่�สำำ�คััญคืือ การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับดัังกล่่าว
				อาจมีีผลกระทบอย่่างกว้้างขวางต่่อประโยชน์์สาธารณะ ในด้้านความเสีียหาย
				อย่่างมากต่่อนัักลงทุุน เจ้้าหนี้้� พนัักงาน หรืือสาธารณชนเพื่่�อวััตถุุประสงค์์
				 ในหมวดนี้้� การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหาย
				อย่่างมาก เป็็นเรื่่�องหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลที่่�ไม่่พึึงประสงค์์อย่่างร้้ายแรงต่่อฝ่่าย
				ต่่าง ๆ ในทางการเงิินหรืือที่่�มิิใช่่ทางการเงิิน ตััวอย่่างรวมถึึงการกระทำำ�ผิิด
				 โดยการทุุจริิตที่่�มีีผลต่่อการขาดทุุนทางการเงิินอย่่างมีีสาระสำำ�คััญของผู้้�ลงทุุน
				 และการฝ่่าฝืืนกฎหมายและข้้อบังั คัับด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุขุ ภาพ
				 หรืือความปลอดภััยของพนัักงาน หรืือสาธารณชน
R360.6 			 ในบางประเทศ มีีข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับที่่�บัังคัับให้้ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งดำำ�เนิินการอย่่างไร กัับการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบัติั ิ
				 ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ ข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับเหล่่านี้้� อาจ
				 แตกต่่างจากหรืือล้ำำ�� หน้้ากว่่าที่่�กำำ�หนดในหมวดนี้้� เมื่่�อพบว่่าการไม่่ปฏิิบััติิตาม
				 หรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับดัังกล่่าว ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
				บััญชีีต้อ้ งทำำ�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับข้้อกำ�ำ หนดทางกฎหมายหรืือข้้อบังั คัับเหล่่านั้้น�
				 และปฏิิบััติิตาม รวมถึึง
				 (ก)		ข้้อกำำ�หนดใด ๆ ในการรายงานเรื่่�องนี้้�ต่่อผู้้�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม และ
				 (ข)		 การแจ้้งเตืือนข้้อห้้ามใด ๆ กัับลููกค้้า
360.6 A1			 การแจ้้งเตืือนข้้อห้้ามใด ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับลููกค้้า ตััวอย่่างเช่่น กฎหมาย
				 การต่่อต้้านการฟอกเงิิน
360.7 A1			 หมวดนี้้�ใช้้โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงลัักษณะของลููกค้้า รวมถึึง ไม่่ว่่าจะเป็็นกิิจการที่่�มีี
				ส่่วนได้้เสีียสาธารณะ หรืือไม่่
360.7 A2			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�พบหรืือได้้ตระหนัักถึึงเรื่่�องที่่�ไม่่สำำ�คััญอย่่างเห็็นได้้ชััด
				 ไม่่ต้้องปฏิิบััติิตามหมวดนี้้� ไม่่ว่่าเรื่่�องที่่�ไม่่สำำ�คััญอย่่างชััดเจนนั้้�นจะได้้รัับ
				 การตััดสิินโดยคำำ�นึึงถึึงลัักษณะและผลกระทบทางการเงิินหรืืออื่่�น ๆ เกี่่�ยวกัับ
				ลููกค้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสาธารณชนหรืือไม่่

ส่่วนที่่� 3

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564
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360.7 A3			 หมวดนี้้�ไม่่ได้้กำำ�หนด
				 (ก)		 การประพฤติิมิิชอบที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมทางธุุรกิิจของลููกค้้า และ
				 (ข)		 การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ โดยฝ่่ายอื่่น� นอกจากที่่�ระบุุไว้้
						 ในย่่อหน้้า 360.5 A1 ซึ่่�งรวมถึึง ตััวอย่่างเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�
						 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับการว่่าจ้้างจากลููกค้้าเพื่่�อดำำ�เนิินการ
						สอบทานธุุรกิิจของบุุคคลที่่�สาม และระบุุได้้ว่่าหรืือสงสััยว่่าบุุคคล
						ที่่�สามนั้้�นมีีการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
				อย่่างไรก็็ตาม ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาจพบแนวทางในหมวดนี้้� ที่่เ� ป็็นประโยชน์์
				 ในการพิิจารณาวิิธีีการตอบสนองต่่อสถานการณ์์เหล่่านี้้�อย่่างไร

ส่่วนที่่� 3

ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้มี� ีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล

360.8 A1			 ผู้้บ� ริิหาร ซึ่่ง� มีีการกำำ�กับั ดููแลโดยผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแล เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบในการให้้
				 ความมั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจของลููกค้้าเป็็นไปตามกฎหมายและ
				ข้้อบัังคัับ ผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการระบุุและ
				จััดการการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับใด ๆ โดย
				 (ก)		ลููกค้้า
				 (ข)		บุุคคลแต่่ละบุุคคลที่่�กำำ�กัับดููแลกิิจการ
				 (ค)		สมาชิิกของฝ่่ายบริิหาร หรืือ
				 (ง)		บุุคคลอื่่�นที่่�ทำำ�งานให้้หรืือภายใต้้การสั่่�งการของลููกค้้า

ความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีทุุกคน

R360.9 			 ในกรณีีที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีตระหนัักถึึงเรื่่�องที่่�จะใช้้ในหมวดนี้้� ขั้้�นตอนที่่�
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีใช้้เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหมวดนี้้�ต้้องดำำ�เนิินการอย่่าง
				ทัันท่่วงทีี เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิินการอย่่างทัันท่่วงทีี ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
				บััญชีีต้้องคำำ�นึึงถึึงลัักษณะของเรื่่�อง และความเสีียหายที่่�อาจเป็็นไปได้้ต่่อ
				ผลประโยชน์์ของกิิจการ ผู้้�ลงทุุน เจ้้าหนี้้� พนัักงานหรืือสาธารณชน
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

R360.10			ถ้้ า ผู้้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี ที่่ � ไ ด้้ รั ั บ การว่่ า จ้้ า งให้้ ต รวจสอบงบการเงิิ น
				 ได้้ตระหนัักถึึงข้้อมููลที่่�มีีความเกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือข้้อสงสััยว่่ามีี
				 การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องทำำ�
				 ความเข้้าใจเรื่่�อง (เนื้้�อหา) ดัังกล่่าว การทำำ�ความเข้้าใจนี้้�ต้้องรวมถึึงลัักษณะ
				 ของการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ และ
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ได้้เกิิดขึ้้�นแล้้วหรืือที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
360.10 A1			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาจตระหนัักถึึงการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบัติั ิ
				 ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับในขณะให้้บริิการทางวิิชาชีีพ หรืือจากการได้้รัับ
				ข้้อมููลจากบุุคคลอื่่�น
360.10 A2			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีถููกคาดหวัังว่่าจะใช้้ความรู้ค�้ วามสามารถ ความเชี่่ย� วชาญ
				 และใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีไม่่ได้้ถููก
				 คาดหวัังว่่าจะมีีระดัับของความเข้้าใจในกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับมาก
				 ไปกว่่าที่่�ถููกกำำ�หนดเพื่่อ� การให้้บริิการ แม้้ว่า่ การกระทำำ�ที่่ถืือ
� ว่่าเป็็นการไม่่ปฏิิบัติั ิ
				 ตามกฎหมายและข้้ อบัังคัับนั้้�น ในที่่�สุุดเป็็นเรื่่�องที่่�ศาลหรืือหน่่ วยงานที่่�
				 เหมาะสมอื่่�นจะเป็็นผู้้�พิิจารณาตััดสิิน
360.10 A3			ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะและความสำำ�คััญของเรื่่�อง (เนื้้�อหา) ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
				บััญชีีอาจปรึึกษาเป็็นทางลัับกัับบุุคคลอื่่�นในสำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่าย
				 หรืือองค์์กรวิิชาชีีพ หรืือที่่�ปรึึกษากฎหมาย
R360.11			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีระบุุได้้ว่่าหรืือสงสััยว่่ามีีการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
				 และข้้อบัังคัับเกิิดขึ้้�นหรืืออาจเกิิดขึ้้�น ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปรึึกษาหารืือ
				 เรื่่�องนั้้�นกัับผู้้�บริิหารในระดัับที่่�เหมาะสม และผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลตามความ
				 เหมาะสม
360.11 A1			วััตถุุประสงค์์ของการปรึึกษาหารืือ คืือการทำำ�ให้้ความเข้้าใจของผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีเกี่่�ยวกัับข้้อเท็็จจริิงที่่�และเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่�อง
				ดัังกล่่าวและผลกระทบที่่�อาจเป็็นไปได้้มีีความชััดเจน การปรึึกษาหารืือยัังอาจ
				ทำำ�ให้้ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลสอบสวนเรื่่�องดัังกล่่าวในทัันทีี

ส่่วนที่่� 3

การตรวจสอบงบการเงิิน
การทำำ�ความเข้้าใจเรื่่�อง/เนื้้�อหา (the Matter)
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ส่่วนที่่� 3

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

360.11 A2			 ผู้้�บริิหารในระดัับที่่�เหมาะสมที่่�ปรึึกษาเรื่่�องที่่�เป็็นปััญหาเกี่่�ยวกัับดุุลยพิินิิจทาง
				วิิชาชีีพ ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพิิจารณา รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะและเหตุุการณ์์แวดล้้อมของเรื่่�องนั้้�น
				 ● 		บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือมีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะเกี่่�ยวข้้อง
				 ● 		 ความเป็็นไปได้้ในการสมรู้้�ร่่วมคิิด
				 ● 		ผลกระทบที่่�เป็็นไปได้้ของเรื่่�องนั้้�น
				 ● 		 ผู้้�บริิหารในตำำ�แหน่่งนั้้�นมีีความสามารถที่่�จะทำำ�การสอบสวนและ
						ดำำ�เนิินการตามที่่�เหมาะสมได้้หรืือไม่่
360.11 A3			 ผู้้�บริิหารในระดัับที่่�เหมาะสมนั้้�น โดยปกติิแล้้วจะเป็็นผู้้�ที่่�ตำำ�แหน่่งที่่�สููงกว่่า
				บุุคคลหรืือ บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืืออาจมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในเรื่่�องดัังกล่่าวอย่่าง
				น้้อยหนึ่่�งระดัับ ในบริิบทของกลุ่่�มกิิจการ ระดัับของผู้้�บริิหารที่่�เหมาะสมนั้้�น
				อาจเป็็นผู้้�บริิหารของกิิจการที่่�มีอำี ำ�นาจควบคุุมกิิจการของลููกค้้า
360.11 A4			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีอาจพิิจารณาปรึึกษาหารืือเรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�ตรวจสอบ
				 ภายใน ถ้้ามีี
R360.12			ถ้้าผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีเชื่่อ� ว่่าผู้้บ� ริิหารมีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้องกัับในการไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
				 หรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้อง
				 ปรึึกษาหารืือเรื่่�องนี้้�กัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล

การจััดการเรื่่�อง/เนื้้�อหา (the Matter)

R360.13			 ในการปรึึกษาหารืือเกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือต้้องสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตาม
				 กฎหมายและข้้อบัังคัับกัับผู้้�บริิหาร และผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลหากเหมาะสม
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องให้้คำำ�แนะนำำ�เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินการอย่่าง
				 เหมาะสมและทัันท่่วงทีี ถ้้าผู้้บ� ริิหารและผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลยัังไม่่ได้้ดำ�ำ เนิินการ
				 เพื่่�อที่่�จะ
				 (ก)		 แก้้ไข ฟื้้�นฟููหรืือบรรเทาผลกระทบจากการไม่่ปฏิิบััติิตามฯ
				 (ข)		ป้้องกัันการไม่่ปฏิิบััติิตามฯ หากเรื่่�องดัังกล่่าวยัังไม่่เกิิดขึ้้�น หรืือ
				 (ค)		 เปิิ ด เผยเรื่่ � อ งดัั ง กล่่ า วต่่ อ หน่่ ว ยงานที่่� มี ี อำ ำ � นาจที่่� เ หมาะสมเมื่่ � อมี ี
						ข้้อกำำ�หนดหรืือข้้อบัังคัับทางกฎหมาย หรืือเมื่่�อพิิจารณาว่่ามีีความ
						จำำ�เป็็นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ
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R360.14			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องพิิจารณาว่่าผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
				 เข้้าใจถึึงความรัับผิิดชอบตามกฎหมายหรืือข้้อบังั คัับที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการไม่่ปฏิิบัติั ิ
				 ตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ หรืือไม่่
360.14 A1			ถ้้าผู้้บ� ริิหารและผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลไม่่เข้้าใจความรัับผิิดชอบตามกฎหมายหรืือ
				ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องดัังกล่่าว ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจแนะนำำ�แหล่่ง
				ข้้อมููลที่่�เหมาะสม หรืือแนะนำำ�ให้้ขอคำำ�ปรึึกษาทางกฎหมาย
R360.15			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปฏิิบััติิตาม
				 (ก)		 กฎหมายและข้้อบัังคัับ รวมทั้้�งข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ
						 เกี่่�ยวกัับการรายงานการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตาม
						 กฎหมายและข้้อบัังคัับ กัับหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม และ
				 (ข)		ข้้ อกำ ำ � หนดภายใต้้ ม าตรฐานการสอบบัั ญ ชีี รวมถึึ ง ข้้ อกำ ำ � หนด
						ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
						 ● 			 การระบุุและการตอบสนองต่่อการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
									 และข้้อบัังคัับ รวมถึึงการทุุจริิต
						 ● 			 การสื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
						 ● 			 การพิิจารณาผลกระทบจากการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่า
									 ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
360.15 A1			 กฎหมายและข้้อบัังคัับบางฉบัับอาจกำำ�หนดระยะเวลาในการรายงานการ
				 ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ ให้้กับั หน่่วยงาน
				ที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม
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การสื่่�อสารกัับกลุ่่�มกิิจการ

R360.16			 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้ตระหนัักถึึงการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่
				 การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับของกิิจการในกลุ่่�มกิิจการในสถานการณ์์
				อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้� ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าว
				ต่่อผู้้�สอบบััญชีีที่่�รับั ผิิดชอบงานของกลุ่่�มกิิจการนั้้�น เว้้นแต่่มีข้ี อห้
้ า้ มกระทำำ�การ
				ดัังกล่่าวโดยกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ
				 (ก)		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับการขอจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
						 ของกลุ่่�มกิิจการให้้ทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการ
						นั้้�น เพื่่�อประโยชน์์ในการตรวจสอบงบการเงิินของกลุ่่�มกิิจการ
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				 (ข)		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบงบการเงิินของ
						กิิจการในกลุ่่�มกิิจการเพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�นนอกจากการตรวจสอบ
						 รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มกิิจการ ตััวอย่่างเช่่น การตรวจสอบ
						 งบการเงิินที่่�ต้้องจััดทำำ�ตามกฎหมาย
				 การสื่่�อสารต่่อผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานของกลุ่่�มกิิจการต้้องทำำ�เพิ่่�มเติิมเพื่่�อ
				 ตอบสนองต่่อเรื่่อ� งดัังกล่่าวภายใต้้ข้้อกำำ�หนดของหมวดนี้้�
360.16 A1			วััตถุุประสงค์์ของการสื่่�อสารคืือ เพื่่�อให้้ผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานของกลุ่่�ม
				กิิจการทราบถึึงเรื่่อ� งที่่�เกิิดขึ้้น� และพิิจารณาว่่าในบริิบทของการตรวจสอบกลุ่่�ม
				กิิจการจะต้้องมีีการจััดการใด ๆ ตามข้้อกำำ�หนดในหมวดนี้้�หรืือไม่่ และอย่่างไร
				ข้้อกำำ�หนดในการสื่่�อสารที่่�ระบุุไว้้ในย่่อหน้้า R360.16 นั้้�นต้้องนำำ�ไปปฏิิบััติิ
				 โดยไม่่คำำ�นึึงว่่าสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายของผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบ
				 งานของกลุ่่�มกิิจการ จะสัังกััดสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายเดีียวกััน หรืือ
				ต่่างสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย กัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีหรืือไม่่
R360.17			 เมื่่�อผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานของกลุ่่�มกิิจการตระหนัักถึึงการไม่่ปฏิิบััติิตาม
				 หรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ ในระหว่่างการตรวจสอบ
				 งบการเงิินของกลุ่่�มกิิจการ ผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานของกลุ่่�มกิิจการต้้อง
				พิิจารณาว่่าเรื่่�องดัังกล่่าวอาจเกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการหนึ่่�งหรืือมากกว่่าในเรื่่�อง
				ดัังต่่อไปนี้้� หรืือไม่่
				 (ก)		ข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการนั้้�น เป็็นไปเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ของการ
						 ตรวจสอบงบการเงิินของกลุ่่�มกิิจการ หรืือ
				 (ข)		 งบการเงิินของกิิจการนั้้�น เป็็นไปเพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�นนอกจากการ
						 ตรวจสอบงบการเงิินของกลุ่่�มกิิจการ ตััวอย่่างเช่่น การตรวจสอบ
						 งบการเงิินที่่�ต้้องจััดทำำ�ตามกฎหมาย
				 การพิิจารณานี้้�ต้้องทำำ�เพิ่่�มเติิมเพื่่�อตอบสนองต่่อเรื่่�องดัังกล่่าวในบริิบทของ
				 การตรวจสอบกลุ่่�มกิิจการ ภายใต้้ข้้อกำำ�หนดของหมวดนี้้�
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R360.18			ถ้้าการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ อาจ
				 เกี่่ย� วข้้องกัับกิิจการหนึ่่ง� หรืือมากกว่่าตามที่่�ระบุุไว้้ในย่่อหน้้า R360.17 (ก) และ
				 (ข) ผู้้�สอบบััญชีีที่่รั� บั ผิิดชอบงานของกลุ่่�มกิิจการต้้องดำำ�เนิินการให้้มีกี ารสื่่อส
� าร
				 เรื่่�องดัังกล่่าวต่่อผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิงานตรวจสอบในกิิจการเหล่่านั้้�น เว้้นแต่่จะมีีข้้อห้้าม
				 ไม่่ ให้้ มีี การสื่่ � อสารโดยกฎหมายหรืือข้้ อบัั งคัั บ ถ้้ าจำำ �เป็็ น ผู้้ �สอบบัั ญชีี ที่่�
				รัั บ ผิิ ด ชอบงานของกลุ่่�มกิิ จ การต้้ อ งจัั ด ให้้ มี ี ก ารสอบถามอย่่ า งเหมาะสม
				 (ไม่่ว่่าจะกัับผู้้�บริิหารหรืือจากแหล่่งข้้อมููลสาธารณะที่่�มีีอยู่่�) ว่่ากิิจการที่่�
				 เกี่่�ยวข้้องกัับที่่�ระบุุไว้้ในย่่อหน้้า R360.17 (ข) อาจต้้องมีีการตรวจสอบหรืือไม่่
				 และถ้้าใช่่ เพื่่�อให้้แน่่ใจผู้้�สอบบััญชีีต้้องขยายขอบเขตการตรวจสอบที่่�จะ
				สามารถทำำ�ได้้
360.18 A1			วััตถุุประสงค์์ของการสื่่�อสารคืือเพื่่�อให้้ผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบงานในกิิจการของกลุ่่�ม
				กิิจการรัับทราบถึึงเรื่่อ� งนั้้น� และเพื่่อพิ
� จิ ารณาว่่าจะจััดการเรื่่อ� งดัังกล่่าวให้้เป็็นไป
				 ตามข้้อกำำ�หนดในหมวดนี้้�อย่่างไร ข้้อกำำ�หนดในการสื่่อส
� ารนั้้�นต้้องนำำ�ไปปฏิิบััติิ
				 โดยไม่่คำ�นึ
ำ งึ ว่่า สำำ�นักั งานหรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่ายของผู้้�สอบบััญชีีที่่รั� บั ผิิดชอบงาน
				 ของกลุ่่�มกิิจการ จะสัังกััดสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายเดีียวกััน หรืือต่่าง
				 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย กัับผู้้�ปฏิิบััติิงานตรวจสอบของกิิจการนั้้�น
				 หรืือไม่่
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การกำำ�หนดว่่าจำำ�เป็็นต้้องมีีการดำำ�เนิินการต่่อไปหรืือไม่่

R360.19			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องประเมิินความเหมาะสมของการตอบสนองของ
				 ผู้้�บริิหาร และผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลในกรณีีที่่�เหมาะสม
360.19 A1			ปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อพิ
� จิ ารณาในการประเมิินความเหมาะสมของการตอบสนอง
				 ของผู้้�บริิหาร และผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลในกรณีีที่่�เหมาะสมนั้้�น รวมถึึงการ
				พิิจารณาว่่า
				 ● 		 การตอบสนองเป็็นไปอย่่างทัันเวลา
				 ● 		 การไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
						นั้้�น ได้้รัับการสอบสวนอย่่างเพีียงพอ
				 ● 		มีีการดำำ�เนิินการแล้้ว หรืือกำำ�ลัังดำำ�เนิินการ เพื่่�อแก้้ไข ฟื้้�นฟููหรืือ
						 บรรเทาผลกระทบจากการไม่่ปฏิิบััติิตามใด ๆ
				 ● 		มีีการดำำ�เนิินการ หรืือกำำ�ลัังดำำ�เนิินการ เพื่่อป้
� ้องกัันการไม่่ปฏิิบััติิตาม
						 กฎหมายและข้้อบัังคัับใด ๆ ที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�น
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				 ● 		ขั้้�นตอนที่่�เหมาะสมได้้นำำ�มาใช้้ หรืือกำำ�ลัังนำำ�มาใช้้ เพื่่�อลดความเสี่่�ยง
						 ในการเกิิดซ้ำำ�� ตััวอย่่างเช่่น การควบคุุมหรืือการฝึึกอบรมเพิ่่�มเติิม
				 ● 		 การไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
						นั้้�น ได้้มีีการเปิิดเผยต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจอย่่างเหมาะสม และ
						 การเปิิดเผยดัังกล่่าวเพีียงพอ หรืือไม่่
R360.20			 ในแง่่การตอบสนองของผู้้�บริิหาร และผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลในกรณีีที่่�เหมาะสม
				 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งพิิจารณาว่่าการดำำ�เนิินการต่่อไปจำำ�เป็็น เพื่่อ� ประโยชน์์
				สาธารณะหรืือไม่่
360.20 A1			 การพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นต้้องมีีการดำำ�เนิินการต่่อไปหรืือไม่่ และลัักษณะและ
				 ขอบเขตของการดำำ�เนิินการนั้้�นจะขึ้้�นอยู่่�กัับหลายปััจจััย รวมถึึง
				 ● 		 กรอบของกฎหมายและข้้อบัังคัับ
				 ● 		 ความเร่่งด่่วนของสถานการณ์์
				 ● 		 ความแผ่่กระจายของเรื่่�องนั้้�นทั่่�วทั้้�งกิิจการของลููกค้้า
				 ● 		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีียัังคงมีีความเชื่่�อมั่่�นในความซื่่�อสััตย์์ของ
						 ผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลในกรณีีที่่�เหมาะสม หรืือไม่่
				 ● 		 การไม่่ปฏิิบััติิหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับอาจ
						 เกิิดขึ้้�นอีีก หรืือไม่่
				 ● 		มีีหลัักฐานที่่�น่่าเชื่่�อถืือเกี่่�ยวกัับความเสีียหายอย่่างมากที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
						 หรืืออาจเกิิดขึ้้�น ต่่อผลประโยชน์์ของกิิจการ ผู้้�ลงทุุน เจ้้าหนี้้� พนัักงาน
						 หรืือสาธารณชน
360.20 A2			ตััวอย่า่ งเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�อาจทำำ�ให้้ผู้ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีไม่่มีคี วามเชื่่อมั่่
� น�
				 ในเรื่่�องความซื่่อสั
� ัตย์์ของผู้้�บริิหาร และผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลในกรณีีที่่�เหมาะสม
				 รวมถึึงสถานการณ์์ที่่�
				 ● 		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีสงสััยหรืือมีีหลัักฐานว่่าผู้้�บริิหารและผู้้�มีี
						 หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือตั้้�งใจที่่�จะเกี่่�ยวข้้องในการ
						 ไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับใด ๆ
				 ● 		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีตระหนัักว่่าผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับ
						ดููแล และไม่่ ไ ด้้ ร ายงาน หรืือไม่่ อนุ ุ ญ าตให้้ ร ายงานเรื่่ � อ งนั้้� น ต่่ อ
						 หน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสมภายในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม โดยขััด
						ต่่อข้อกำ
้ ำ�หนดทางกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ
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R360.21			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพในการกำำ�หนดความจำำ�เป็็น
				 และลัักษณะและขอบเขตของการดำำ�เนิินการต่่อไป ในการกำำ�หนดดัังกล่่าว
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องคำำ�นึึงว่่า บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้
				วิิจารณญาณเยี่่ย� งวิิญญููชนจะได้้ข้อสรุ
้ ปุ ว่่าผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีมีกี ารดำำ�เนิินการ
				อย่่างเหมาะสมเพื่่อผ
� ลประโยชน์์สาธารณะหรืือไม่่
360.21 A1			 การดำำ�เนิินการต่่อไปที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจใช้้ รวมถึึง
				 ● 		 เปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นไปยัังหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม แม้้ว่่าจะไม่่มีี
						ข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ ให้้ทำำ�เช่่นนั้้�น
				 ● 		 การถอนตััวจากงาน และความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพนั้้�น เมื่่�อกฎหมาย
						 หรืือข้้อบัังคัับอนุุญาต
360.21 A2			 การถอนตััวจากงาน และความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพ ไม่่ได้้เป็็นการทดแทน
				 การดำำ�เนิินการอื่่�นที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 ภายใต้้หมวดนี้้� อย่่างไรก็็ตาม ในบางประเทศอาจมีีข้้อจำำ�กััดเกี่่�ยวกัับการ
				ดำำ�เนิินการที่่�มีต่ี อ่ ไปของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว
				 การถอนตััวอาจเป็็นเพีียงสิ่่�งเดีียวที่่�ทำำ�ได้้
R360.22			 เมื่่�อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีถอนตััวจากความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพตามย่่อหน้้าที่่�
				 R360.20 และ 360.21 A1 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องให้้ข้้อเท็็จจริิงและ
				ข้้อมููลอื่่�นทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตาม
				 กฎหมายและข้้อบัังคัับต่่อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�จะเสนองาน ตามย่่อหน้้า
				 R320.8 เมื่่อ� ได้้รับั การร้้องขอ ผู้้�สอบบััญชีีคนก่่อนต้้องปฏิิบัติั เิ ช่่นเดีียวกััน แม้้ว่า่
				 จะมีีเหตุุการณ์์แวดล้้อมตามที่่�ระบุุในย่่อหน้้า R320.8 (ข) เกี่่�ยวกัับการที่่�ลููกค้้า
				 ไม่่ยิินยอมให้้ผู้้�สอบบััญชีีคนก่่อนปรึึกษาหารืือเกี่่�ยวกัับเรื่่�องของลููกค้้ากัับ
				 ผู้้�สอบบััญชีีที่่จ� ะเสนองาน เว้้นแต่่กฎหมายหรืือข้้อบังั คัับไม่่อนุญ
ุ าตให้้กระทำำ�ได้้
360.22 A1			ข้้อเท็็จจริิงและข้้อมููลอื่่�นที่่�จะให้้นั้้�นคืือ ในความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีคนก่่อน
				 เห็็นว่่าผู้้�สอบบััญชีีที่่จ� ะเสนองานควรจะตระหนัักก่่อนที่่�จะตััดสิินใจตอบรัับการ
				 แต่่งตั้้�งให้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีีหรืือไม่่ หมวด 320 ได้้ระบุุถึึงการติิดต่่อสื่่�อสารจาก
				 ผู้้�สอบบััญชีีที่่�จะเสนองาน
R360.23			ถ้้าผู้้�สอบบััญชีีที่่�จะเสนองานไม่่สามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�สอบบััญชีีคนก่่อนได้้
				 ผู้้�สอบบััญชีีที่่�จะเสนองานต้้องดำำ�เนิินการตามที่่�เห็็นสมควรเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�ง
				ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมของการเปลี่่�ยนแปลงการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี
				 โดยวิิธีีการอื่่�น

ส่่วนที่่� 3

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

360.23 A1			วิิธีกี ารอื่่น� เพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่ง�่ ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมของการเปลี่่ย� นแปลง
				 การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี รวมถึึง การสอบถามบุุคคลที่่�สาม หรืือทำำ�การสืืบสวน
				ภููมิิหลัังของผู้้�บริิหาร หรืือของผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
360.24 A1			 เนื่่�องจากการประเมิินเรื่่�องนั้้�นอาจเกี่่�ยวข้้องกัับการวิิเคราะห์์และดุุลยพิินิิจ
				ที่่�ซัับซ้้อน ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจพิิจารณา
				 ● 		 การปรึึกษาเป็็นการภายใน
				 ● 		 การขอคำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมายเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจกัับทางเลืือกของ
						 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี และผลกระทบทางวิิชาชีีพหรืือผลกระทบ
						 ทางกฎหมายในการดำำ�เนิินการโดยเฉพาะใด ๆ
				 ● 		 การปรึึกษาในทางลัับกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลหรืือองค์์กรวิิชาชีีพ

ส่่วนที่่� 3

การพิิจารณาว่่าควรเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม

360.25 A1			วััตถุุประสงค์์ของการเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสมคืือ
				 เพื่่�อให้้หน่่วยงานนั้้�นสามารถสอบสวนและดำำ�เนิินการเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ
				 ในทางตรงกัันข้้าม การเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม
				 ไม่่อาจทำำ�ได้้ ถ้้าการกระทำำ�นั้้�นขััดต่่อกฎหมายและข้้อบัังคัับ
360.25 A2			 การพิิจารณาว่่าควรเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นหรืือไม่่ ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะและขอบเขต
				 โดยเฉพาะของความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืืออาจเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งเรื่่�องนั้้�นมีีหรืือ
				อาจมีี ผลต่่ อนัั กลงทุุ น เจ้้ าหนี้้� พนัั กงาน หรืือสาธารณชน ตัั วอย่ ่ างเช่่ น
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจพิิจารณาว่่าการเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นต่่อหน่่วยงานที่่�มีี
				อำำ�นาจที่่�เหมาะสม เป็็นแนวทางที่่�เหมาะสม ถ้้า
				 ● 		กิิจการมีีส่่วนร่่วมในการให้้สิินบน (ตััวอย่่างเช่่น กัับเจ้้าหน้้าที่่�ท้้องถิ่่�น
						 หรืือต่่างประเทศ ของรััฐเพื่่�อให้้ได้้สััญญาขนาดใหญ่่)
				 ● 		กิิจการถููกควบคุุมและเรื่่�องนั้้�นมีีนััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคใน
						 การดำำ�เนิินการตามใบอนุุญาต
				 ● 		กิิ จ การเป็็ น บริิ ษั ั ท จดทะเบีี ย นในตลาดหลัั ก ทรัั พย์ ์ แ ละเรื่่ � อ งนั้้� น
						อาจมีีผลในทางลบต่่อหลัักทรััพย์์ของกิิจการในตลาดที่่�ยุุติิธรรมและ
						 เป็็นปกติิ หรืืออาจเป็็นความเสี่่�ยงที่่�เป็็นระบบต่่อตลาดการเงิิน
				 ● 		มีีแนวโน้้มว่่ากิิจการจะจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพหรืือ
						 ความปลอดภััยของประชาชน
				 ● 		กิิจการกำำ�ลัังสนัับสนุุนช่่องทางให้้ลููกค้้าเพื่่�อช่่วยในการหลีีกเลี่่�ยง
						 ภาษีี
138

-22-0106(001)P7-ebook.indd 138

27/7/2565 BE 17:28

360.25 A3			 การพิิจารณาว่่าควรเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นหรืือไม่่ ขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยภายนอก เช่่น
				 ● 		มีีหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสมที่่�สามารถรัับข้้อมููลได้้ และมีีการ
						สอบสวนและดำำ�เนิินการเรื่่�องนั้้�นต่่อไปหรืือไม่่ หน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจ
						ที่่�เหมาะสมขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของเรื่่�องนั้้�น ตััวอย่่างเช่่น หน่่วยงานที่่�มีี
						อำำ�นาจที่่�เหมาะสมจะเป็็นหน่่วยงานกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ ในกรณีีที่่�มีี
						 รายงานทางการเงิินที่่�ทุุจริิต หรืือเป็็นหน่่วยงานคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม
						 ในกรณีีที่่�มีีการฝ่่าฝืืนกฎหมายและข้้อบัังคัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
				 ● 		มีีการป้้องกัันที่่�มีีเข้้มแข็็งและน่่าเชื่่�อถืือจากความรัับผิิดทางแพ่่ง
						 ทางอาญา หรืือความรัับผิิดทางวิิชาชีีพ หรืือการตอบโต้้โดยกฎหมาย
						 หรืือข้้อบังั คัับ เช่่น ภายใต้้กฎหมายและข้้อบังั คัับเรื่่อ� ง การแจ้้งเบาะแส
						 การกระทำำ�ผิิด
				 ● 		มีีอุ ุป สรรคที่่�เ กิิด ขึ้้�นจริิงหรืืออาจเกิิด ขึ้้�น ต่่อ ความปลอดภััยทาง
						 กายภาพของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพหรืือบุุคคลอื่่�น
R360.26			ถ้้าผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีพิจิ ารณาว่่าการเปิิดเผยการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามหรืือสงสััยว่่า
				 ไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม เป็็น
				 แนวทางที่่�เหมาะสมในเหตุุการณ์์แวดล้้อมนั้้�น การเปิิดเผยดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
				ย่่อหน้้า R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ การเปิิดเผยดัังกล่่าวผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีจะต้้องกระทำำ�โดยสุุจริิตใจและใช้้ความระมััดระวัังในการรายงาน
				 และให้้การรัับรอง ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีียัังต้้องพิิจารณาว่่าควรมีีการแจ้้ง
				ลููกค้้าอย่่างเหมาะสมให้้ทราบถึึงเจตนาของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีก่่อนที่่�จะมีี
				 การเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวหรืือไม่่

ส่่วนที่่� 3

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

การกระทำำ�ผิิดอย่่างฉัับพลััน

R360.27			 ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ผิิดปกติิ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี อาจได้้ตระหนัักถึึง
				 ความประพฤติิที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือตั้้�งใจจะให้้เกิิด ว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				มีีเหตุุผลที่่�เชื่่�อว่่าจะทำำ�การกระทำำ�ผิิดกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับอย่่างฉัับพลััน
				 จะทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายอย่่างมากต่่อนัักลงทุุน เจ้้าหนี้้� พนัักงาน หรืือ
				สาธารณชน สิ่่ง� แรกควรพิิจารณาว่่าเป็็นการเหมาะสมที่่�จะปรึึกษาหารืือเรื่่อ� งนั้้น�
				กัับผู้้บ� ริิหารหรืือผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลของกิิจการหรืือไม่่ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
				ต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ และพิิจารณาว่่าจะเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นทัันทีีต่่อ
				 หน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม เพื่่�อป้้องกัันหรืือบรรเทาผลกระทบของการ
				 กระทำำ�ผิิดอย่่างฉัับพลัันดัังกล่่าว ถ้้ามีีการเปิิดเผย การเปิิดเผยนั้้�นเป็็นไปตาม
				ย่่อหน้้า R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ
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ส่่วนที่่� 3

เอกสารหลัักฐาน

R360.28			 ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่ามีีการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
				 และข้้อบัังคัับที่่�อยู่่�ในขอบเขตของหมวดนี้้� ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องจััดทำำ�
				 เอกสารหลัักฐาน ดัังนี้้�
				 ● 		วิิ ธี ี ก ารที่่� ผู้ ้ � บ ริิ ห ารและผู้้ �มี ี ห น้้ า ที่่� กำ ำ �กั ั บ ดููแลในกรณีี ที่่ � เ หมาะสม
						 ได้้ตอบสนองต่่อเรื่่�องนั้้�น
				 ● 		 การดำำ�เนิินการที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีพิิจารณา ดุุลยพิินิิจที่่�ใช้้ และ
						 การตััดสิินใจที่่�ได้้ทำำ�ไป ซึ่่�งได้้ผ่่านการทดสอบประหนึ่่�งบุุคคลที่่�สาม
						 ซึ่�ง่ มีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน
				 ● 		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีความพอใจอย่่างไร ที่่�ตนได้้บรรลุุผลในการ
						 ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบ ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า R360.20
360.28 A1			 เอกสารหลัักฐานนี้้� เป็็นส่่วนเพิ่่�มนอกจากที่่�กำ�ำ หนดโดยมาตรฐานการสอบบััญชีี
				ตััวอย่่างเช่่น มาตรฐานการสอบบััญชีี (TSA) กำำ�หนดให้้ผู้�ป้ ระกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				ต้้องปฏิิบััติิในการตรวจสอบงบการเงิิน ดัังนี้้�
				 ● 		จััดทำำ�เอกสารหลัักฐานที่่�เพีียงพอเพื่่�อให้้สามารถเข้้าใจถึึงประเด็็น
						ที่่�สำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการตรวจสอบ และการใช้้ดุุลยพิินิิจทาง
						วิิชาชีีพที่่�สำำ�คััญเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่�ง่ ข้้อสรุุปจากการตรวจสอบ
				 ● 		บัั น ทึึ ก การปรึึ ก ษาหารืือเกี่่� ย วกัั บ ประเด็็ น ที่่� สำ ำ �คั ั ญ กัั บ ผู้้ � บ ริิ ห าร
						 ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล และอื่่�น ๆ ซึ่่�งรวมถึึงลัักษณะของประเด็็น
						ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และเวลาที่่�ปรึึกษาหารืือ และเข้้าร่่วมการปรึึกษาหารืือกัับใคร
						 และ
				 ● 		บัันทึึกเรื่่�องที่่�พบหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
						 และผลของการปรึึกษาหารืือกัับผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
						 ในกรณีีที่่�เหมาะสม และบุุคคลอื่่�นภายนอกองค์์กร
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R360.29			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับการว่่าจ้้างในการให้้บริิการทางวิิชาชีีพอื่่�น
				 นอกจากการตรวจสอบงบการเงิิน ได้้ตระหนัักถึึงข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
				 ไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ ผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีต้้องทำำ�ความเข้้าใจถึึงเนื้้�อหาดัังกล่่าว การทำำ�ความเข้้าใจต้้อง
				 รวมถึึงลัักษณะของการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
				ข้้อบัังคัับ และเหตุุการณ์์แวดล้้อมซึ่่�งได้้เกิิดขึ้้�นแล้้ว หรืืออาจจะเกิิดขึ้้�น
360.29 A1			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีถููกคาดหวัังว่่าจะใช้้ความรู้ค�้ วามสามารถ ความเชี่่ย� วชาญ
				 และใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีไม่่ได้้ถููก
				 คาดหวัังว่่าจะมีีระดัับของความเข้้าใจในกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับมาก
				 ไปกว่่าที่่�ถููกกำำ�หนดเพื่่อ� การให้้บริิการ แม้้ว่า่ การกระทำำ�ที่่ถืือ
� ว่่าเป็็นการไม่่ปฏิิบัติั ิ
				 ตามกฎหมายและข้้ อบัังคัับนั้้�น ในที่่�สุุดเป็็นเรื่่�องที่่�ศาลหรืือหน่่ วยงานที่่�
				 เหมาะสมอื่่�นจะเป็็นผู้้�พิิจารณาตััดสิิน
360.29 A2			ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะและความสำำ�คััญของเรื่่�อง (เนื้้�อหา) ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				อาจปรึึกษาเป็็นทางลัับกัับบุุคคลอื่่น� ในสำำ�นักั งาน สำำ�นักั งานเครืือข่่าย หรืือองค์์กร
				วิิชาชีีพ หรืือที่่�ปรึึกษากฎหมาย
R360.30			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีระบุุได้้ว่่าหรืือสงสััยว่่ามีีการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
				 และข้้อบัังคัับเกิิดขึ้้�นหรืืออาจเกิิดขึ้้�น ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปรึึกษาหารืือ
				 เรื่่�องนั้้�นกัับผู้้�บริิหารในระดัับที่่�เหมาะสม ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีสามารถ
				 เข้้าถึึงผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลได้้ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องปรึึกษาหารืือเรื่่�อง
				ดัังกล่่าวตามที่่�เหมาะสม
360.30 A1			วััตถุุประสงค์์ของการปรึึกษาหารืือ คืือการทำำ�ให้้ความเข้้าใจของผู้้�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีเกี่่�ยวกัับข้้อเท็็จจริิงที่่�และเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่�อง
				ดัังกล่่าวและผลกระทบที่่�อาจเป็็นไปได้้มีีความชััดเจน การปรึึกษาหารืือยัังอาจ
				ทำำ�ให้้ผู้�บ้ ริิหารหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลสอบสวนเรื่่�องดัังกล่่าวในทัันทีี

ส่่วนที่่� 3

การให้้บริิการทางวิิชาชีีพอื่่�นนอกจากการตรวจสอบงบการเงิิน
การทำำ�ความเข้้าใจเนื้้�อหาและการระบุุเนื้้�อหากัับผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
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360.30 A2			 ผู้้บ� ริิหารในระดัับที่่�เหมาะสมที่่�ปรึึกษาหารืือเรื่่อ� งที่่�เป็็นปััญหาเกี่่ย� วกัับดุุลยพิินิจิ
				 ทางวิิชาชีีพ ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพิิจารณา รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะและเหตุุการณ์์แวดล้้อมของเรื่่�องนั้้�น
				 ● 		บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือมีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะเกี่่�ยวข้้อง
				 ● 		 ความเป็็นไปได้้ในการสมรู้้�ร่่วมคิิด
				 ● 		ผลกระทบที่่�เป็็นไปได้้ของเรื่่�องนั้้�น
				 ● 		 ผู้้�บริิหารในตำำ�แหน่่งนั้้�นมีีความสามารถที่่�จะทำำ�การสอบสวนและ
						ดำำ�เนิินการตามที่่�เหมาะสมได้้หรืือไม่่

ส่่วนที่่� 3

การสื่่�อสารเนื้้�อหากัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอกของกิิจการ

R360.31			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีให้้บริิการงานที่่�ไม่่ใช่่งานสอบบััญชีีแก่่
				 (ก)		ลููกค้้างานสอบบััญชีีของสำำ�นัักงาน หรืือ
				 (ข)		กิิจการในกลุ่่�มกิิจการของลููกค้้างานสอบบััญชีีของสำำ�นัักงาน
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องสื่่�อสารภายในสำำ�นัักงานให้้ทราบถึึงการไม่่ปฏิิบััติิ
				 ตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ เว้้นแต่่เป็็นข้้อห้้ามไม่่ให้้
				ทำำ�ตามกฎหมายหรืือข้้อบังั คัับ การสื่่อส
� ารต้้องเป็็นไปตามแบบพิิธีหี รืือวิิธีปี ฏิิบัติั ิ
				 ของสำำ�นัักงาน ในกรณีีที่่�ไม่่มีีแบบพิิธีีและวิิธีีปฏิิบััติิกำำ�หนดไว้้ ต้้องสื่่�อสาร
				 โดยตรงต่่อผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานสอบบััญชีีนั้้�น
R360.32			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีให้้บริิการงานที่่�ไม่่ใช่่งานสอบบััญชีีแก่่
				 (ก)		ลููกค้้างานสอบบััญชีีของสำำ�นัักงานเครืือข่่าย หรืือ
				 (ข)		กิิจการที่่ใ� นกลุ่่�มกิิจการของลููกค้้างานสอบบััญชีีของสำำ�นักั งานเครืือข่่าย
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องสื่่�อสารภายในสำำ�นัักงานเครืือข่่ายให้้ทราบถึึงการ
				 ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับ การสื่่อส
� ารต้้อง
				 เป็็นไปตามแบบพิิธีีหรืือวิิธีีปฏิิบััติิของสำำ�นัักงานเครืือข่่าย ในกรณีีที่่�ไม่่มีีแบบ
				พิิธีีและวิิธีีปฏิิบััติิกำำ�หนดไว้้ ต้้องสื่่�อสารโดยตรงต่่อผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบ
				 งานสอบบััญชีีนั้้�น

142
-22-0106(001)P7-ebook.indd 142

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

R360.33			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีให้้บริิการงานที่่�ไม่่ใช่่งานสอบบััญชีีแก่่ลููกค้้าที่่�ไม่่ใช่่
				ลููกค้้าดัังต่่อไปนี้้�
				 (ก) 	ลููกค้้างานสอบบััญชีีของสำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย หรืือ
				 (ข)		กิิจการในกลุ่่�มกิิจการของลููกค้้างานสอบบััญชีีของสำำ�นัักงาน หรืือ
						 สำำ�นัักงานเครืือข่่าย
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีต้้องพิิจารณาว่่าจะสื่่�อสารเรื่่�องการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือ
				สงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ หรืือไม่่ แก่่ผู้้�สอบบััญชีีภายนอก
				 ของลููกค้้าดัังกล่่าว ถ้้ามีี
360.34 A1			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพิิจารณาเรื่่�องการสื่่�อสารตามย่่อหน้้า R360.31 ถึึง
				 R360.33 รวมถึึง
				 ● 		 การปฏิิบััติิดัังกล่่าวอาจขััดต่่อกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ หรืือไม่่
				 ● 		มีีข้้อจำำ�กััดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�กำำ�หนดโดยหน่่วยงานกำำ�กัับ
						ดููแลหรืือผู้้ฟ้� อ้ งร้้อง ในระหว่่างการสอบสวนเกี่่ย� วกัับการไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
						 หรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ หรืือไม่่
				 ● 		วััตถุุประสงค์์ของงานคืือการสอบสวนการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
						 และข้้ อบัังคัับที่่�อาจเกิิดขึ้้�นภายในกิิจการเพื่่� อให้้กิิจการสามารถ
						ดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสม หรืือไม่่
				 ● 		 ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลได้้แจ้้งผู้้�สอบบััญชีีภายนอกของ
						กิิจการเกี่่�ยวกัับประเด็็นดัังกล่่าวแล้้ว หรืือไม่่
				 ● 		สาระสำำ�คัญ
ั ของประเด็็นดัังกล่่าวอาจมีีผลต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน
						 ของลููกค้้า หรืือต่่อการตรวจสอบงบการเงิินของกลุ่่�มกิิจการในกรณีีที่่�
						 ประเด็็นดัังกล่่าวเกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการของกลุ่่�มกิิจการนั้้�น

ส่่วนที่่� 3

ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพิิจารณา

วััตถุุประสงค์์ของการสื่่�อสาร

360.35 A1			 ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมตามที่่�ระบุุในย่่อหน้้า R360.31 ถึึง R360.33 วััตถุุประสงค์์
				 ของการสื่่�อสารคืือเพื่่�อให้้ผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานให้้บริิการตรวจสอบ
				 ได้้รัับทราบถึึงการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่ามีีการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
				 และข้้อบัังคัับ และเพื่่�อให้้สามารถพิิจารณาว่่าจะจััดการเรื่่�องดัังกล่่าวหรืือไม่่
				อย่่างไร ให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดในหมวดนี้้�
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ส่่วนที่่� 3

การพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นต้้องมีีการดำำ�เนิินการต่่อไปหรืือไม่่

R360.36			 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีต้อ้ งพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นต้้องมีีการดำำ�เนิินการต่่อไปหรืือไม่่
				 เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ
360.36 A1			 การพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นต้้องมีีการดำำ�เนิินการต่่อไปหรืือไม่่นั้้�น และลัักษณะและ
				 ขอบเขตของการดำำ�เนิินการนั้้�น จะขึ้้�นอยู่่�กัับหลายปััจจััย รวมถึึง
				 ● 		 กรอบของกฎหมายและข้้อบัังคัับ
				 ● 		 ความเหมาะสมและความทัันต่่อเวลาของการตอบสนองของผู้้�บริิหาร
						 และผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลในกรณีีที่่�เหมาะสม
				 ● 		 ความเร่่งด่่วนของสถานการณ์์
				 ● 		 การมีีส่ว่ นร่่วมในเรื่่อ� งดัังกล่่าวของผู้้บ� ริิหารและผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแล
				 ● 		 ความน่่าจะเป็็นที่่�จะเกิิดความเสีียหายอย่่างมากต่่อผลประโยชน์์
						 ของลููกค้้า ผู้้�ลงทุุน เจ้้าหนี้้� พนัักงาน หรืือสาธารณชน
360.36 A2			 การดำำ�เนิินการต่่อไปที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี อาจรวมถึึง
				 ● 		 เปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม แม้้ว่่าจะไม่่มีี
						ข้้อกำ�ำ หนดทางกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ ให้้ทำำ�เช่่นนั้้�น
				 ● 		 การถอนตััวจากงาน และความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพนั้้�น เมื่่�อกฎหมาย
						 หรืือข้้อบัังคัับอนุุญาต
360.36 A3			 ในการพิิจารณาว่่าจะเปิิดเผยข้้อมููลต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสมหรืือไม่่
				ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ต้้องพิิจารณา รวมถึึง
				 ● 		 การปฏิิบััติิดัังกล่่าวอาจขััดต่่อกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ หรืือไม่่
				 ● 		มีีข้้อจำำ�กััดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�กำำ�หนดโดยหน่่วยงานกำำ�กัับ
						ดููแลหรืือผู้้ฟ้� อ้ งร้้อง ในระหว่่างการสอบสวนเกี่่ย� วกัับการไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
						 หรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ หรืือไม่่
				 ● 		วััตถุุประสงค์์ของงานคืือการสอบสวนการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
						 และข้้ อบัังคัับที่่�อาจเกิิดขึ้้�นภายในกิิจการเพื่่� อให้้กิิจการสามารถ
						ดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสม หรืือไม่่
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R360.37			ถ้้าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้พิิจารณาแล้้วว่่าการเปิิดเผยข้้อมููลการไม่่ปฏิิบััติิ
				 ตามหรืือสงสััยว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจ
				ที่่�เหมาะสมเป็็นแนวทางที่่�เหมาะสมในเหตุุการณ์์แวดล้้อมนั้้�น การเปิิดเผย
				ดัังกล่่าวเป็็นไปตามย่่อหน้้า R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ การเปิิดเผย
				ดัั งกล่่ าวผู้้ � ป ระกอบวิิชาชีี พบั ั ญชีี จะต้้ องกระทำำ�โดยสุุ จริิ ตใจและใช้้ ค วาม
				 ระมััดระวัังในการรายงานและให้้การรัับรอง ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีียัังต้้อง
				พิิจารณาว่่าควรมีีการแจ้้งลููกค้้าอย่่างเหมาะสมให้้ทราบถึึงเจตนาของผู้้ป� ระกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีก่่อนที่่�จะมีีการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวหรืือไม่่
R360.38			 ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ผิิดปกติิ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี อาจได้้ตระหนัักถึึง
				 ความประพฤติิที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือตั้้�งใจจะให้้เกิิด ว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				มีีเหตุุผลที่่�เชื่่�อว่่าจะทำำ�การกระทำำ�ผิิดกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับอย่่างฉัับพลััน
				 จะทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายอย่่างมากต่่อนัักลงทุุน เจ้้าหนี้้� พนัักงาน หรืือ
				สาธารณชน สิ่่ง� แรกควรพิิจารณาว่่าเป็็นการเหมาะสมที่่�จะปรึึกษาหารืือเรื่่อ� งนั้้น�
				กัับผู้้บ� ริิหารหรืือผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลของกิิจการหรืือไม่่ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
				ต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ และพิิจารณาว่่าจะเปิิดเผยเรื่่�องนั้้�นทัันทีีต่่อ
				 หน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจที่่�เหมาะสม เพื่่�อป้้องกัันหรืือบรรเทาผลกระทบของการ
				 กระทำำ�ผิิดกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับอย่่างฉัับพลัันดัังกล่่าว ถ้้ามีีการเปิิดเผย
				 การเปิิดเผยนั้้�นเป็็นไปตาม ย่่อหน้้า R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ

ส่่วนที่่� 3

การกระทำำ�ผิิดอย่่างฉัับพลััน

การขอรัับคำำ�ปรึึกษา

360.39 A1			 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจพิิจารณาถึึง
				 ● 		 การปรึึกษาเป็็นการภายใน
				 ● 		 การขอคำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมายเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจกัับทางเลืือกของ
						 ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี และผลกระทบทางวิิชาชีีพหรืือผลกระทบทาง
						 กฎหมายในการดำำ�เนิินการโดยเฉพาะใด ๆ
				 ● 		 การปรึึกษาในทางลัับกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลหรืือองค์์กรวิิชาชีีพ
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ส่่วนที่่� 3

เอกสารหลัักฐาน

360.40 A1			 ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามหรืือสงสััยว่่ามีีการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
				 และข้้อบัังคัับที่่�อยู่่�ในขอบเขตของหมวดนี้้� ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีควรได้้รัับ
				 การสนัับสนุุนให้้บัันทึึกเอกสารหลัักฐาน ดัังนี้้�
				 ● 		 ประเด็็นปััญหา
ำ บั ดููแลในกรณีีที่่�
				 ● 		ผลของการปรึึกษาหารืือกัับผู้้บ� ริิหารและผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
						 เหมาะสม และบุุคคลอื่่�น
				 ● 		วิิธีีการที่่�ผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลในกรณีีที่่�เหมาะสม ได้้
						 ตอบสนองต่่อเรื่่อ� งนั้้�น
				 ● 		 การดำำ�เนิินการที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีพิิจารณา ดุุลยพิินิิจที่่�ใช้้ และ
						 การตััดสิินใจที่่�ได้้กระทำำ�
				 ● 		 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีความพอใจอย่่างไร ที่่�ตนได้้บรรลุุผลใน
						 การปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบ ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า R360.36
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ส่่วนที่่� 4ก ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
หน้้า
149

166
171
173
174
175
182
185

ส่่วนที่่� 4ก

																
หมวด 400 			 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ในเรื่่�องความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับ
				 งานสอบบััญชีี และงานสอบทาน
				 (Applying the Conceptual Framework to Independence
				 for Audit and Review Engagements)
หมวด 410 			ค่่าธรรมเนีียม									
				 (Fees)
หมวด 411 			 นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนและนโยบายการประเมิินผลงาน
				 (Compensation and Evaluation Policies)
หมวด 420 			 ของขวััญและการต้้อนรัับ						
				 (Gifts and Hospitality)
หมวด 430 			 คดีีความที่่�ศาลรัับฟ้้องแล้้วหรืือที่่�ถููกข่่มขู่่�ว่่าจะฟ้้อง		
				 (Actual or Threatened Litigation)
หมวด 510 			ผลประโยชน์์ทางการเงิิน						
				 (Financial Interests)
หมวด 511 			 การกู้้�ยืืมและการค้ำำ�� ประกััน					
				 (Loans and Guarantees)
หมวด 520 			 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ						
				 (Business Relationships)
หมวด 521 			 ความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััวและความสััมพัันธ์์ส่ว่ นตััว	
				 (Family and Personal Relationships)
หมวด 522 			 การให้้บริิการเมื่่�อไม่่นานมานี้้� กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 (Recent Service with an Audit Client)
หมวด 523 			 การเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 (Serving as a Director or Officer of an Audit Client)
หมวด 524 			 การจ้้างงานโดยลููกค้้างานสอบบััญชีี			
				 (Employment with an Audit Client)
หมวด 525 			 การมอบหมายให้้เป็็นพนัักงานชั่่�วคราว			
				 (Temporary Personnel Assignments)

188
192
194
196
200
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หน้้า
หมวด 540 			 ความสััมพัันธ์์อัันยาวนานของบุุคลากร			
202
				 (รวมถึึงการหมุุนเวีียนหุ้้�นส่่วน) กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 (Long Association of Personnel (Including Partner Rotation)
				 with an Audit Client)
หมวด 600 			 การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นกัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
210
				 (Provision of Non-Assurance Services to an Audit Client)
				 หมวดย่่อย 601 - บริิการด้้านการบััญชีีและการจััดทำำ�บััญชีี
216
				 หมวดย่่อย 602 - บริิการด้้านการบริิหาร			
219
				 หมวดย่่อย 603 - บริิการด้้านการประเมิินมููลค่่า		
220
				 หมวดย่่อย 604 - บริิการด้้านภาษีีอากร			
223
				 หมวดย่่อย 605 - บริิการด้้านตรวจสอบภายใน		
231
				 หมวดย่่อย 606 - บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
234
				 หมวดย่่อย 607 - บริิการสนัับสนุุนด้้านคดีีความ		
237
				 หมวดย่่อย 608 - บริิการด้้านกฎหมาย			
238
				 หมวดย่่อย 609 - บริิการด้้านการสรรหาบุุคลากร		
240
				 หมวดย่่อย 610 - บริิการด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิิจ
242
หมวด 800			 รายงานต่่องบการเงิินที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เฉพาะ ซึ่่�งรวมถึึง
245
				ข้้อจำ�กั
ำ ัดการใช้้ และการเผยแพร่่ (งานสอบบััญชีีและงานสอบทาน)
				 (Reports on Special Purpose Financial Statements that
				 Include a Restriction on Use and Distribution
				 (Audit and Review Engagements))
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มาตรฐานระหว่่างเรื่่�องความเป็็นอิิสระ
(ส่่วนที่่� 4ก และ 4ข)
ส่่วนที่่� 4ก ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
หมวด 400		 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ในเรื่่�องความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงาน
				สอบบััญชีีและงานสอบทาน

400.1				 เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะและข้้อกำำ�หนดของประมวลจรรยาบรรณที่่�กำำ�หนดให้้
				 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะต้้องเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิงาน
				สอบบััญชีีหรืืองานสอบทาน
400.2				 ให้้ใช้้ส่่วนนี้้�กัับทั้้�งงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน คำำ�ว่่า “การสอบบััญชีี”
				 “กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี” “งานสอบบััญชีี” “ลููกค้้างานสอบบััญชีี” และ
				 “รายงานผู้้ �สอบบััญชีี” ให้้ นำำ�ไปใช้้กัับ “การสอบทาน” “กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิ
				 งานสอบทาน” “งานสอบทานข้้อมููลทางการเงิิน” “ลููกค้้างานสอบทาน” และ
				 “รายงานการสอบทาน” ด้้วย
400.3				 ในส่่วนนี้้�คำ�ำ ว่่า “ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี” หมายความถึึงผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
				ที่่�ให้้บริิการสาธารณะรายบุุคคล และสำำ�นัักงานที่่�สัังกััด
400.4				 TSQC ฉบัับที่่� 1 กำำ�หนดให้้สำ�นั
ำ ักงานกำำ�หนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิที่่�ออกแบบ
				 เพื่่�อให้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลแก่่สำำ�นัักงานว่่า สำำ�นัักงาน พนัักงาน
				 ของสำำ�นัักงาน และบุุคคลอื่่�น (ถ้้ามีี) ที่่�ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเรื่่�องความ
				 เป็็นอิิสระ (รวมถึึงพนัักงานของสำำ�นัักงานเครืือข่่าย) คงไว้้ซึ่่�งความเป็็นอิิสระ
				 ตามข้้อกำ�ำ หนดด้้านจริิยธรรมที่่�เกี่่ย� วข้้อง มาตรฐานการสอบบััญชีีและมาตรฐาน
				 งานสอบทาน (TSA และ TSRE) ยัังได้้กำำ�หนดความรัับผิิดชอบสำำ�หรัับ
				 ผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานและกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน ตามระดัับงานตรวจสอบ
				 และงานสอบทาน ตามลำำ�ดัับ การจััดแบ่่งความรัับผิิดชอบในสำำ�นัักงาน
				 จะขึ้้�นอยู่่�กัับขนาด โครงสร้้างและองค์์กร ข้้อกำำ�หนดหลายข้้อในส่่วนนี้้� ไม่่ได้้
				กำำ�หนดความรัับผิิดชอบเฉพาะของบุุคคลภายในสำำ�นัักงานสำำ�หรัับการกระทำำ�
				ที่่�เกี่่�ยวกัับความเป็็นอิิสระ หากแต่่หมายถึึง “สำำ�นัักงาน” เพื่่�อความสะดวก

ส่่วนที่่� 4ก

คำำ�นำำ�
ทั่่�วไป
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				 ในการอ้้างอิิง สำำ�นัักงานกำำ�หนดความรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�อย่่างใด
				อย่่างหนึ่่�งให้้กัับบุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุคคล (เช่่น กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี) ตาม
				 TSQC ฉบัับที่่� 1
						 นอกจากนี้้� ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีแต่่ละคนยัังคงต้้องรัับผิิดชอบต่่อ
				 การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�ต้้องนำำ�มาใช้้กัับกิิจกรรม ผลประโยชน์์หรืือ
				 ความสััมพัันธ์์ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีนั้้�น
400.5				 ความเป็็นอิิสระเชื่่�อมโยงกัับหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรมและเรื่่�อง
				 ความซื่่อสั
� ัตย์์สุุจริิต ความเป็็นอิิสระประกอบด้้วย
				 (ก)		 ความเป็็นอิิสระด้้านจิิตใจ – สภาวะจิิตใจที่่�ยอมให้้มีีการแสดงออก
						 ซึ่่�งข้้อสรุุป โดยไม่่ถููกกระทบจากอิิทธิิพลใด ๆ ที่่�จะให้้รอมชอมการใช้้
						ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้บุุคคลสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ด้้วย
						 ความซื่่อสั
� ตั ย์์สุจุ ริิต และใช้้ความเที่่ย� งธรรม และใช้้การสัังเกตและสงสััย
						 เยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพได้้
				 (ข)		 ความเป็็นอิิสระอัันเป็็นที่่�ประจัักษ์์ – การหลีีกเลี่่�ยงข้้อเท็็จจริิงและ
						 เหตุุการณ์์แวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญมากจนทำำ�ให้้บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีี
						 ความรอบรู้แ�้ ละได้้ใช้้วิจิ ารณญาณเยี่่ย� งวิิญญููชน อาจสรุุปว่่าความซื่่อสั
� ตั ย์์
						สุุจริิต ความเที่่�ยงธรรม หรืือการสัังเกตและสงสััยเยี่่ย� งผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพ
						 ของสำำ�นัักงาน หรืือสมาชิิกของกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีนั้้�นได้้ถููก
						 รอมชอม
				 ในส่่ ว นนี้้� การอ้้ า งอิิ ง ถึึ ง บุุ ค คลหรืือสำำ �นั ั ก งานว่่ า มีี “ความเป็็ น อิิ ส ระ”
				 หมายความว่่า บุุคคลหรืือสำำ�นัักงานนั้้�นได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในส่่วนนี้้�แล้้ว
400.6				 เมื่่อ� ปฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี ประมวลจรรยาบรรณกำำ�หนดให้้สำ�นั
ำ กั งานปฏิิบัติั ติ าม
				 หลัักการพื้้�นฐานและมีีความเป็็นอิิสระ ส่่วนนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและ
				คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ เกี่่�ยวกัับการนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้เพื่่�อให้้ดำำ�รง
				 ความเป็็นอิิสระขณะปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีนั้้�น
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 ใช้้กัับเรื่่�องความเป็็นอิิสระตาม
				 หลัักการพื้้�นฐานที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 110
400.7				ส่่วนนี้้�อธิิบาย
				 (ก)		ข้้อเท็็จจริิง และเหตุุการณ์์แวดล้้อม รวมถึึงกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ
						ผลประโยชน์์ทางวิิชาชีีพและความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพ ที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
						 หรืืออาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ
150
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				 (ข)		 การกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นไปได้้ รวมถึึงมาตรการป้้องกัันที่่�อาจเหมาะสม
						กัับการจััดการอุุปสรรคใด ๆ ดัังกล่่าว และ
				 (ค)		 บางสถานการณ์์ที่่�ไม่่สามารถขจััดอุุปสรรคหรืือไม่่มีีมาตรการป้้องกััน
						 เพื่่�อลดอุุปสรรคให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
400.8				ข้้อกำำ�หนดบางประการและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ในส่่วนนี้้�
				สะท้้อนถึึงขอบเขตของผลประโยชน์์สาธารณะในกิิจการบางแห่่งซึ่่�งถููกกำำ�หนด
				 ให้้เป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ สำำ�นัักงานควรได้้รัับการสนัับสนุุนให้้
				พิิจารณาว่่าจะปฏิิบััติิต่่อกิิจการอื่่�น หรืือต่่อกิิจการบางประเภทในฐานะเป็็น
				กิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ เนื่่�องจากกิิจการเหล่่านี้้�มีีผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็น
				จำำ�นวนมากและเป็็นวงกว้้าง ปััจจััยที่่�ต้้องนำำ�มาพิิจารณา รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของธุุรกิิจ เช่่น ถืือครองสิินทรััพย์์ในฐานะผู้้�ได้้รัับความ
						 ไว้้วางใจจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจำำ�นวนมาก ตััวอย่่างอาจรวมถึึงสถาบััน
						 การเงิิน เช่่น ธนาคาร และบริิษััทประกัันภััย และกองทุุนบำำ�เหน็็จ
						บำำ�นาญ
				 ● 		 ขนาด
				 ● 		จำำ�นวนพนัักงาน

รายงานที่่�รวมข้้อจำำ�กััดในการใช้้ผลงานและการเผยแพร่่

ส่่วนที่่� 4ก

กิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ

400.9				 รายงานการตรวจสอบอาจรวมถึึง ข้้อจำำ�กััดในการใช้้ผลงานและการเผยแพร่่
				ถ้้ามีีและกำำ�หนดเงื่อ่� นไขไว้้ในหมวด 800 แล้้ว ข้้อกำำ�หนดเรื่่�องความเป็็นอิิสระ
				 ในส่่วนนี้้�อาจต้้องได้้รัับการเปลี่่�ยนแปลงตามหมวด 800

งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนอกจากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน

400.10				 มาตรฐานเรื่่อ� งความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ที่่�ไม่่ใช่่งานสอบบััญชีี
				 หรืืองานสอบทานได้้กำำ�หนดไว้้ในส่่วนที่่� 4ข - ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

R400.11			 สำำ�นัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีต้้องมีีความเป็็นอิิสระ
R400.12			 สำำ�นัักงานต้้องใช้้กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน
				 และจััดการอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานสอบบััญชีี
(เว้้นว่่างเนื้้�อหาในย่่อหน้้าที่่� 400.13 ถึึง 400.19 ไว้้)

กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

ส่่วนที่่� 4ก

R400.20			 ตามที่่กำ� �ำ หนดไว้้ ลููกค้้างานสอบบััญชีีที่่เ� ป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
				 รวมถึึงกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันทั้้�งหมด การอ้้างอิิงลููกค้้างานสอบบััญชีีในส่่วนนี้้�
				 รวมถึึงกิิจการที่่�ลููกค้้ามีีอำ�ำ นาจควบคุุมทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม เมื่่อ� กลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั ิ
				 งานสอบบััญชีีได้้ทราบหรืือมีีเหตุุอัันทำำ�ให้้เชื่่�อว่่าความสััมพัันธ์์หรืือเหตุุการณ์์
				 แวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของลููกค้้า มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการ
				 ประเมิินความเป็็นอิิสระของสำำ�นัักงานจากลููกค้้า กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
				ต้้องรวมกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของลููกค้้า ในการระบุุ ประเมิิน และจััดการ
				อุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ
(เว้้นว่่างเนื้้�อหาในย่่อหน้้าที่่� 400.21 ถึึง 400.29 ไว้้)

ช่่วงระยะเวลาที่่�กำำ�หนดให้้คงความเป็็นอิิสระ

R400.30			 ความเป็็นอิิสระที่่�กำำ�หนดในส่่วนนี้้�ต้้องคงไว้้ในช่่วงระยะเวลา ทั้้�งสองช่่วง
				 (ก)		ช่่วงระยะเวลาในการปฏิิบััติิงาน และ
				 (ข)		ช่่วงระยะเวลาที่่�งบการเงิินครอบคลุุม
400.30 A1			ช่่วงระยะเวลาในการปฏิิบััติิงานเริ่่�มขึ้้�นเมื่่�อกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีเริ่่�มทำำ�
				 การตรวจสอบ ช่่วงระยะเวลาในการปฏิิบััติิงานสิ้้�นสุุดเมื่่�อได้้ออกรายงาน
				 การสอบบััญชีี เมื่่�องานมีีลัักษณะเป็็นงานที่่�เกิิดขึ้้�นซ้ำำ��ใหม่่ได้้ จะถืือว่่าสิ้้�นสุุด
				 เมื่่�อมีีการแจ้้งจากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งของคู่่�สััญญาถึึงการสิ้้�นสุุดความสััมพัันธ์์
				 ทางวิิชาชีีพ หรืือเมื่่�อมีีการออกรายงานการสอบบััญชีีฉบัับสุุดท้้าย แล้้วแต่่
				 เหตุุการณ์์ใดจะเกิิดขึ้้�นภายหลััง
R400.31			ถ้้ากิิจการเปลี่่�ยนเป็็นลููกค้้างานสอบบััญชีีในระหว่่างหรืือหลัังช่่วงระยะเวลา
				 ของงบการเงิินซึ่่�งสำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น สำำ�นัักงานจะต้้องตััดสิินใจว่่า
				มีีอุุปสรรคใดต่่อความเป็็นอิิสระเกิิดขึ้้�นจากสิ่่�งต่่อไปนี้้�หรืือไม่่
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				 (ก)		 ความสััมพัันธ์์ทางการเงิินหรืือทางธุุรกิิจกัับลููกค้้างานสอบบััญชีีที่่เ� กิิดขึ้้น�
						 ระหว่่างหรืือหลัังจากช่่วงระยะเวลาของงบการเงิิน แต่่ก่อ่ นการตอบรัับ
						 งานสอบบััญชีี หรืือ
				 (ข)		 การให้้บริิการก่่อนหน้้านี้้�กัับลููกค้้างานสอบบััญชีีโดยสำำ�นัักงานหรืือ
						 สำำ�นัักงานเครืือข่่าย
400.31 A1			อุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระจะเกิิดขึ้้น� ถ้้ามีีการให้้บริิการงานที่่ไ� ม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น�
				กัับลููกค้้างานสอบบััญชีีในระหว่่างหรืือหลัังจากช่่วงระยะเวลาของงบการเงิิน
				 แต่่เกิิดก่่อนที่่ก� ลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีีจะเริ่่ม� ปฏิิบัติั งิ านให้้บริิการงานสอบบััญชีี
				 และงานบริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�น ไม่่อนุุญาตให้้กระทำำ�ในระหว่่างช่่วง
				 ระยะเวลาในการปฏิิบััติิงานนั้้�น
400.31 A2			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรค
				ดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การใช้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพซึ่่�งไม่่ใช่่สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
						 เพื่่�อให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�น
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมสอบทานงานสอบบััญชีีและงาน
						ที่่�ใม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นตามความเหมาะสม
				 ● 		 การว่่าจ้้างสำำ�นัักงานอื่่�นนอกเครืือข่่ายเพื่่�อประเมิินผลงานบริิการ
						ที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่น� หรืือ ให้้สำ�นั
ำ กั งานอื่่น� นอกเครืือข่่ายนั้้�นปฏิิบัติั งิ าน
						ที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นซ้ำำ��อีีกครั้้�งในขอบเขตที่่�จำำ�เป็็นเพื่่อ� ให้้สำำ�นัักงานอื่่�น
						นั้้�นรัับผิิดชอบต่่องานให้้บริิการดัังกล่่าว
(เว้้นว่่างเนื้้�อหาในย่่อหน้้าที่่� 400.32 ถึึง 400.39 ไว้้)

ส่่วนที่่� 4ก

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

การสื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล (TCWG)

400.40 A1			ย่่อหน้้า R300.9 และ R300.10 กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการติิดต่่อสื่่�อสาร
				กัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
400.40 A2			 แม้้ว่่าจะไม่่ได้้กำำ�หนดไว้้ในประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐานวิิชาชีีพ กฎหมาย
				 หรืือข้้อบังั คัับ ที่่�บังั คัับใช้้ แต่่สนับั สนุุนให้้มีกี ารสื่่อส
� ารกัันอย่่างสม่ำำ�� เสมอระหว่่าง
				 สำำ�นักั งานกัับผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลของลููกค้้า เกี่่ย� วกัับความสััมพัันธ์์และเรื่่อ� งอื่่น�
				ที่่�สำำ�นัักงานเห็็นว่่า อาจมีีผลกระทบต่่อความเป็็นอิิสระ การสื่่�อสารดัังกล่่าว
				 จะช่่วยให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลกิิจการ (TCWG) สามารถที่่�จะ
				 (ก)		พิิจารณาการใช้้ดุุลยพิินิิจของสำำ�นัักงาน ในการระบุุและประเมิิน
						อุุปสรรค
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 (ข)		พิิจารณาว่่าอุุปสรรคนั้้�นได้้มีีการจััดการอย่่างไรรวมถึึงความเหมาะสม
						 ของมาตรการป้้องกัันเมื่่อมี
� ีและสามารถนำำ�มาใช้้ได้้ และ
				 (ค)		ดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสม
				วิิธีีการดัังกล่่าวจะเป็็นประโยชน์์โดยเฉพาะเมื่่�อเป็็นอุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
				 และอุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย
(เว้้นว่่างเนื้้�อหาในย่่อหน้้าที่่� 400.41 ถึึง 400.49 ไว้้)

ส่่วนที่่� 4ก

สำำ�นัักงานเครืือข่่าย

400.50 A1			 สำำ�นัักงานมัักร่่วมกัับสำำ�นัักงานอื่่�นและกิิจการอื่่�นในการสร้้างโครงสร้้างที่่�
				 ใหญ่่ขึ้้�น เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการให้้บริิการทางวิิชาชีีพของสำำ�นัักงาน
				 โครงสร้้างที่่�ใหญ่่ขึ้้�นนี้้�จะสร้้างเป็็นเครืือข่่ายหรืือไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับข้้อเท็็จจริิงเฉพาะ
				 และเหตุุการณ์์แวดล้้อมเฉพาะ โดยไม่่ได้้ขึ้้�นกัับว่่าสำำ�นัักงานและกิิจการอื่่�นนั้้�น
				 จะแบ่่งแยกและแตกต่่างกัันทางกฎหมายหรืือไม่่
R400.51			 สำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องเป็็นอิิสระจากลููกค้้างานสอบบััญชีีของสำำ�นัักงานอื่่�น
				 ภายในเครืือข่่ายตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในส่่วนนี้้�
400.51 A1			ข้้อกำำ�หนดเรื่่�องความเป็็นอิิสระในส่่วนนี้้�ที่่�นำำ�มาใช้้กัับสำำ�นัักงานเครืือข่่ายให้้นำำ�
				 ไปใช้้กัับกิิจการใด ๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามคำำ�นิิยามของสำำ�นัักงานเครืือข่่าย ทั้้�งนี้้�
				 โดยไม่่ต้อ้ งคำำ�นึงึ ว่่ากิิจการดัังกล่่าวเป็็นไปตามคำำ�นิยิ ามของสำำ�นักั งานที่่ป� ระกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีีหรืือไม่่ ตััวอย่่างเช่่น การปฏิิบััติิงานที่่�ปรึึกษาหรืือการปฏิิบััติิงาน
				 ตามวิิชาชีีพกฎหมายอาจเป็็นสำำ�นักั งานเครืือข่่าย แต่่ไม่่ใช่่สำ�นั
ำ กั งานที่่�ประกอบ
				วิิชาชีีพบััญชีี
R400.52			 เมื่่อร่
� ่วมกัับสำำ�นัักงานและกิิจการอื่่�นเพื่่�อมีีโครงสร้้างที่่�ใหญ่่ขึ้้�น สำำ�นัักงานต้้อง
				 (ก)		 ใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพเพื่่�อพิิจารณาว่่าการมีีโครงสร้้างที่่�ใหญ่่ขึ้้�น
						 จะเป็็นการสร้้างเครืือข่่ายหรืือไม่่
				 (ข)		พิิจารณาว่่าบุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยง
						วิิญญููชนอาจสรุุปได้้หรืือไม่่ว่า่ สำำ�นักั งานและกิิจการอื่่น� ๆ ในโครงสร้้าง
						ที่่�ใหญ่่ขึ้้น� นั้้น� มีีความเกี่่ย� วข้้องกัันในลัักษณะของการเป็็นเครืือข่่าย และ
				 (ค)		 ใช้้ดุุลยพิินิิจดัังกล่่าวในโครงสร้้างที่่�ใหญ่่ขึ้้�นอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
R400.53			 เมื่่�อพิิจารณาว่่าการมีีโครงสร้้างที่่�ใหญ่่ขึ้้�นของสำำ�นัักงานและกิิจการอื่่�น ๆ
				 จะเป็็นการสร้้างเครืือข่่ายหรืือไม่่ สำำ�นัักงานต้้องสรุุปว่่าเครืือข่่ายจะมีีอยู่่�ต่่อ
				 เมื่่�อโครงสร้้างที่่�ใหญ่่ขึ้้�นนั้้�น มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างกััน
				 และ
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				 (ก)		มีีจุดุ มุ่่�งหมายที่่ชั� ดั เจนในการปัันส่่วนผลกำำ�ไรหรืือต้้นทุุนระหว่่างกิิจการ
						ที่่�อยู่่�ภายในโครงสร้้าง (อ้้างถึึงย่่อหน้้า 400.53 A2)
				 (ข)		กิิจการที่่�อยู่่�ภายในโครงสร้้าง มีีส่ว่ นร่่วมกัันในความเป็็นเจ้้าของ ในการ
						 ควบคุุม หรืือในการจััดการ (อ้้างถึึงย่่อหน้้า 400.53 A3)
				 (ค)		กิิจการที่่�อยู่่�ภายในโครงสร้้าง มีีนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการ
						 ควบคุุมคุุณภาพร่่วมกััน (อ้้างถึึงย่่อหน้้า 400.53 A4)
				 (ง)		กิิจการที่่�อยู่่�ภายในโครงสร้้าง มีีกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจร่่วมกััน (อ้้างถึึง
						ย่่อหน้้า 400.53 A5)
				 (จ)		กิิจการที่่�อยู่่�ภายในโครงสร้้าง มีีการใช้้ชื่่�อทางการค้้าร่่วมกััน (อ้้างถึึง
						ย่่อหน้้า 400.53 A6, 400.53 A7) หรืือ
				 (ฉ)		กิิจการที่่�อยู่่�ภายในโครงสร้้าง มีีการใช้้ทรััพยากรทางวิิชาชีีพส่่วนที่่�
						นััยสำำ�คััญร่่วมกััน (อ้้างถึึงย่่อหน้้า 400.53 A8, 400.53 A9)
400.53 A1			 นอกจากข้้อตกลงที่่�ได้้อธิบิ ายไว้้ในย่่อหน้้า R400.53 อาจมีีข้อ้ ตกลงอื่่น� ระหว่่าง
				 สำำ�นัักงานกัับกิิจการอื่่�น ๆ ภายในโครงสร้้างที่่�ใหญ่่ขึ้้�นที่่�ก่่อตั้้�งเป็็นเครืือข่่าย
				อย่่างไรก็็ตาม โครงสร้้างที่่�ใหญ่่ขึ้้�นอาจมีีจุุดมุ่่�งหมายเพีียงเพื่่�ออำำ�นวยความ
				สะดวกในการแนะนำำ�งาน ไม่่ถืือเป็็นเงื่่�อนไขที่่�จำำ�เป็็นในการก่่อตั้้�งเครืือข่่าย
400.53 A2			 การปัันส่่วนต้้นทุุนที่่�ไม่่มีีสาระสำำ�คััญไม่่ถืือเป็็นการสร้้างเครืือข่่าย นอกจาก
				 การปัันส่่วนต้้นทุุน เฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาวิิธีีการสอบบััญชีี คู่่�มืือ
				 การสอบบััญชีี หรืือหลัักสููตรการฝึึกอบรมการสอบบััญชีีที่่จ� ะไม่่ถืือเป็็นการสร้้าง
				 เครืือข่่ายแล้้ว ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสำำ�นัักงาน กัับกิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
				 เพื่่�อให้้บริิการร่่วมกัันหรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ร่่วมกััน ก็็ไม่่ถืือเป็็นการสร้้าง
				 เครืือข่่ายด้้วย (อ้้างอิิงย่่อหน้้า R400.53 (ก))
400.53 A3			 ความเป็็นเจ้้าของ การควบคุุม หรืือการจััดการร่่วมกััน อาจอยู่่�ในรููปการทำำ�
				สััญญาหรืือวิิธีีการอื่่�น (อ้้างอิิงย่่อหน้้า R400.53 (ข))
400.53 A4			 นโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการควบคุุมคุุณภาพร่่วมกััน ได้้รัับการออกแบบ
				นำำ�มาใช้้และติิดตามผล ทั่่�วทั้้ง� โครงสร้้างที่่�ใหญ่่ขึ้้น� (อ้้างอิิงย่่อหน้้า R400.53 (ค))
400.53 A5			 การใช้้กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจร่่วมกััน เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อตกลงที่่�กิิจการมีีเพื่่�อบรรลุุ
				วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ร่่วมกัันแต่่กิิจการจะไม่่ถืือเป็็นสำำ�นัักงานเครืือข่่าย
				 เพีียงเพราะการร่่วมกัันดำำ�เนิินการทำำ�ข้้อเสนอตามเอกสารเชิิญชวนเกี่่�ยวกัับ
				 การให้้บริิการทางวิิชาชีีพเท่่านั้้�น (อ้้างอิิงย่่อหน้้า R400.53 (ง))
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400.53 A6			 การใช้้ชื่่�อทางการค้้าร่่วมกัันรวมถึึงการใช้้ตััวย่่อหรืือชื่่�อร่่วมกััน จะถืือว่่า
				 สำำ�นัักงานใช้้ชื่่�อทางการค้้าร่่วมกััน ถ้้ารวมสิ่่�งเหล่่านี้้� ตััวอย่่างเช่่น เมื่่อหุ้้�
� นส่่วน
				 ของสำำ�นัักงานลงชื่่�อในรายงานการสอบบััญชีีที่่�ใช้้ชื่่�อทางการค้้าร่่วมกัันเป็็น
				ส่่วนหนึ่่�งของชื่่�อสำำ�นัักงาน หรืือใช้้ควบคู่่�กัับชื่่�อของสำำ�นัักงาน (อ้้างอิิงย่่อหน้้า
				 R400.53 (จ))
400.53 A7			 แม้้ว่่าสำำ�นัักงานไม่่ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของเครืือข่่ายและไม่่ได้้ใช้้ชื่่�อทางการค้้า
				 เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชื่่อ� สำำ�นักั งาน แต่่อาจปรากฏว่่าสำำ�นักั งานอยู่่�ในเครืือข่่าย หาก
				 สำำ�นักั งานมีีการอ้้างอิิงชื่่�อทางการค้้าไว้้ในเครื่่�องเขีียนแบบพิิมพ์์ หรืือสื่่�อโฆษณา
				 ประชาสััมพัันธ์์ต่่าง ๆ ว่่า ตนเองเป็็นสมาชิิกของสำำ�นัักงานที่่�สััมพัันธ์์กััน ดัังนั้้�น
				ถ้้าสำำ�นัักงานไม่่มีีการชี้้�แจงถึึงการเป็็นสมาชิิกดัังกล่่าว อาจทำำ�ให้้ถููกมองได้้ว่่า
				 สำำ�นัักงานเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเครืือข่่าย (อ้้างอิิงย่่อหน้้า R400.53 (จ))
400.53 A8			 ทรััพยากรทางด้้านวิิชาชีีพรวมถึึง
				 ● 		 ระบบที่่�ใช้้ร่่วมกัันที่่�ช่่วยให้้สำำ�นัักงานสามารถแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลต่่าง ๆ
						 เช่่น ข้้อมููลลููกค้้า การเรีียกเก็็บเงิินและบัันทึึกเวลา
				 ● 		หุ้้�นส่่วนและบุุคลากรอื่่�น ๆ
				 ● 		 ฝ่่ายเทคนิิคที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับประเด็็นด้้านเทคนิิคหรืือประเด็็น
						 รายการหรืือเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ เฉพาะอุุตสาหกรรมแต่่ละด้้านสำำ�หรัับ
						 งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 ● 		วิิธีีการสอบบััญชีีหรืือคู่่�มืือการสอบบััญชีี
				 ● 		 หลัักสููตรในการฝึึกอบรม และสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกในการฝึึกอบรม
						 (อ้้างอิิงย่่อหน้้า R400.53 (ฉ))
400.53 A9			 ทรััพยากรของวิิชาชีีพที่่�ใช้้ร่่วมกัันจะมีีนััยสำำ�คััญหรืือไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับเหตุุการณ์์
				 แวดล้้อม ตััวอย่่างเช่่น
				 ● 		 ทรััพยากรที่่�ใช้้ร่่วมกัันอาจถููกจำำ�กััดเพีียงการใช้้วิิธีีการสอบบััญชีี
						ร่่วมกัันหรืือคู่่�มืือการสอบบััญชีีร่่วมกััน โดยไม่่มีีการแลกเปลี่่�ยน
						บุุคลากรหรืือ ลููกค้้าหรืือข้้อมููลการตลาด ในเหตุุการณ์์แวดล้้อม
						ดัังกล่่าวยัังไม่่อาจถืือได้้ว่่าการใช้้ทรััพยากรร่่วมกัันนั้้�นมีีนััยสำำ�คััญ
						 แนวคิิดนี้้�ให้้นำำ�ไปถืือปฏิิบััติิกัับกรณีีการฝึึกอบรมร่่วมกััน
				 ● 		 ทรััพยากรที่่�ใช้้ร่่วมกัันอาจเกี่่�ยวข้้องกัับการแลกเปลี่่�ยนบุุคลากรหรืือ
						ข้้อมููล เช่่น เมื่่�อนำำ�บุุคลากรจากกลุ่่�มที่่�จััดไว้้ใช้้ร่่วมกััน หรืือเมื่่�อฝ่่าย
						 งานด้้านเทคนิิคร่่วมกัันได้้รัับการจััดตั้้�งขึ้้�นภายในโครงสร้้างที่่�ใหญ่่ขึ้้�น
156

-22-0106(001)P7-ebook.indd 156

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

						 เพื่่�อให้้สำำ�นัักงานที่่�เข้้าร่่วมได้้รัับคำำ�แนะนำำ�ด้้านวิิชาการที่่�ต้้องปฏิิบััติิ
						 ตาม ในกรณีีดังั กล่่าวบุุคคลที่่ส� ามซึ่ง�่ มีีความรอบรู้แ�้ ละได้้ใช้้วิจิ ารณญาณ
						 เยี่่�ยงวิิญญููชน อาจสรุุปได้้ว่่าทรััพยากรที่่�ใช้้ร่่วมกัันเช่่นนั้้�นมีีนััยสำำ�คััญ
						 (อ้้างอิิงย่่อหน้้า R400.53 (ฉ))
R400.54			ถ้้าสำำ�นัักงานหรืือเครืือข่่ายขายส่่วนงานหนึ่่�งออกไป และส่่วนงานดัังกล่่าว
				ยัังคงใช้้ชื่อทั้้
�่ ง� หมดหรืือบางส่่วนของสำำ�นักั งานหรืือเครืือข่่ายต่่อเป็็นเวลาที่่�จำ�กั
ำ ดั
				 สำำ�นัักงานหรืือเครืือข่่ายต้้องพิิจารณาวิิธีีการเปิิดเผยว่่าส่่วนงานที่่�ได้้ขายไปนั้้�น
				 ไม่่ใช่่สำำ�นัักงานเครืือข่่ายเมื่่อนำ
� ำ�เสนอต่่อบุุคคลภายนอก
400.54 A1			ข้้อตกลงในการขายส่่วนงานหนึ่่�งอาจกำำ�หนดให้้ส่่วนงานดัังกล่่าวสามารถ
				 ใช้้ชื่่�อทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนของชื่่�อของสำำ�นัักงานหรืือเครืือข่่ายต่่อไปอีีกเป็็น
				 ระยะเวลาหนึ่่�งที่่�กำำ�หนดไว้้ แม้้ว่่าส่่วนงานนั้้�น จะไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับสำำ�นัักงานหรืือ
				 เครืือข่่ายอีีกต่่อไปแล้้ว ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว ขณะที่่�ทั้้�งสองกิิจการ
				อาจปฏิิบัติั งิ านภายใต้้ชื่อร่
�่ ว่ มกััน ข้้อเท็็จจริิงทั้้�งสองกิิจการไม่่ได้้อยู่่�ในโครงสร้้าง
				ที่่�ใหญ่่ขึ้้�นที่่�มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่อ� ให้้เกิิดความร่่วมมืือกััน กิิจการทั้้�งสองนั้้�นจึึงไม่่ถืือ
				 เป็็นสำำ�นัักงานเครืือข่่าย
(เว้้นว่่างเนื้้�อหาในย่่อหน้้าที่่� 400.55 ถึึง 400.59 ไว้้)
R400.60			 สำำ�นัักงานต้้องจััดทำำ�เอกสารสรุุปเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามที่่�กำำ�หนดในส่่วนนี้้�
				 และเนื้้�อหาของการปรึึกษาหารืือใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งสนัับสนุุนเอกสารสรุุป
				 เหล่่านี้้� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
				 (ก)		 ในกรณีีที่่�มีีการใช้้มาตรการป้้องกัันเพื่่อจั
� ัดการกัับอุุปสรรค สำำ�นัักงาน
						ต้้องจััดทำำ�ลัักษณะของอุุปสรรคและมาตรการป้้องกัันที่่�มีีอยู่่�หรืือ
						ที่่�นำำ�มาใช้้ และ
				 (ข)		 เมื่่�ออุุปสรรคถููกวิิเคราะห์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และ สำำ�นัักงานสรุุปว่่า
						อุุปสรรคดัังกล่่าวอยู่่�ในระดัับยอมรัับได้้แล้้ว สำำ�นัักงานต้้องบัันทึึก
						ลัักษณะของอุุปสรรคนั้้�นและเหตุุผลในการให้้ข้้อสรุุปดัังกล่่าว
400.60 A1			 เอกสารหลัักฐานให้้หลัักฐานในการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ของสำำ�นักั งานเพื่่อ� ให้้ได้้ข้อสรุ
้ ปุ
				 เกี่่�ยวกัับการถืือปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในส่่วนนี้้� อย่่างไรก็็ตาม การขาดเอกสาร
				 หลัักฐานดัังกล่่าว ไม่่เป็็นตััวกำำ�หนดว่่าสำำ�นัักงานได้้ตััดสิินเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�ง
				 ไปแล้้วหรืือไม่่ หรืือสำำ�นัักงานมีีความเป็็นอิิสระหรืือไม่่
(เว้้นว่่างเนื้้�อหาในย่่อหน้้าที่่� 400.61 ถึึง 400.69 ไว้้)

ส่่วนที่่� 4ก
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การควบรวมและการซื้้�อกิิจการ
เมื่่�อการควบรวมกิิจการของลููกค้้าทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค

400.70 A1			กิิจการอาจเปลี่่�ยนเป็็นกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับลููกค้้างานสอบบััญชีี อัันเป็็น
				ผลมาจากการควบรวมหรืือการซื้้�อกิิจการ อุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ และ
				ด้้วยเหตุุนั้้น� อุุปสรรคต่่อความสามารถของสำำ�นักั งานในการปฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี
				ต่่อไป อาจเกิิดจากผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ในอดีีตหรืือปััจจุุบันั ระหว่่าง
				 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันดัังกล่่าว
R400.71			 ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า 400.70 A1
				 (ก)		 สำำ�นักั งานต้้องระบุุและประเมิินผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ในอดีีต
						 และในปััจจุุบันั กัับกิิจการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกััน โดยคำำ�นึงึ ถึึงการดำำ�เนิินการใด ๆ
						ที่่�จะจััดการกัับอุุปสรรคซึ่่ง� อาจกระทบต่่อความเป็็นอิิสระ และ ด้้วยเหตุุนี้้�
						ต่่อความสามารถในการปฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีีต่อ่ ไป ภายหลัังวัันที่่�ที่่ก� าร
						 ควบรวมหรืือซื้้�อกิิจการมีีผล และ
				 (ข)		 ภายใต้้ ย่ ่ อ หน้้ า R400.72 สำำ �นั ั ก งานต้้ อ งใช้้ ขั้้ � น ตอนเพื่่ � อสิ้้ � น สุุ ด
						ผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ใด ๆ ที่่ต้� อ้ งห้้ามตามประมวลจรรยาบรรณ
						 ภายในวัันที่่�ที่่�การควบรวมหรืือซื้้�อกิิจการมีีผล
R400.72			 เพื่่�อเป็็นข้้อยกเว้้นของย่่อหน้้า R400.71 (ข) ถ้้าผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์
				 ไม่่สามารถสิ้้�นสุุดอย่่างสมเหตุุสมผลในวัันที่่�ที่่�การควบรวมหรืือซื้้�อกิิจการมีีผล
				 สำำ�นัักงานต้้อง
				 (ก)		 ประเมิินอุุปสรรคที่่�เกิิดจากผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ และ
				 (ข)		 ปรึึกษาหารืือกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลถึึงเหตุุผลที่่�ผลประโยชน์์หรืือ
						 ความสััมพัันธ์์ไม่่สามารถสิ้้�นสุุดได้้อย่่างสมเหตุุสมผลในวัันที่่�ที่่�การ
						 ควบรวมหรืือซื้้�อกิิจการมีีผล และระดัับของอุุปสรรคจากการประเมิิน
400.72 A1			 ในบางเหตุุการณ์์แวดล้้อม อาจไม่่สามารถเป็็นไปได้้อย่่างสมเหตุุสมผลที่่�จะ
				สิ้้�นสุุดผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคภายในวัันที่่�ที่่�การ
				 ควบรวมหรืือซื้้�อกิิจการมีีผล อาจเป็็นเพราะสำำ�นัักงานให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ซึ่่�งกิิจการไม่่สามารถเปลี่่�ยนผ่่านเป็็น
				 ผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�นได้้ตามลำำ�ดัับขั้้�นตอนในวัันดัังกล่่าว
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400.72 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคที่่�เกิิดจากการควบรวม
				 และการซื้้�อกิิจการเมื่่�อมีีผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ที่่�ไม่่สามารถสิ้้�นสุุด
				 ได้้อย่่างสมเหตุุสมผล รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะและนััยสำำ�คััญของผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์
				 ● 		ลัักษณะและนััยสำำ�คััญของความสััมพัันธ์์ของกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
						 (ตััวอย่่างเช่่น กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือเป็็นบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทใหญ่่
						 หรืือไม่่)
				 ● 		 ระยะเวลาจนกว่่าผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์จะสิ้้�นสุุดลงอย่่าง
						สมเหตุุสมผล
R400.73			ถ้้าตามการปรึึกษาหารืือที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า R400.72 (ข) ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับ
				ดููแลร้้องขอให้้สำ�นั
ำ ักงาน เป็็นผู้้�สอบบััญชีีต่่อไป สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิเช่่นว่่านั้้�น
				ก็็ต่่อเมื่่�อ
				 (ก)		ผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์จะสิ้้น� สุุดโดยเร็็วที่่สุ� ดุ เท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้
						อย่่างสมเหตุุสมผล แต่่ไม่่ข้้ากว่่าหกเดืือนหลัังจากวัันที่่�ที่่�การควบรวม
						 หรืือการซื้้�อกิิจการมีีผล
				 (ข)		บุุคคลใด ๆ ที่่�มีีผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ดัังกล่่าว รวมถึึง
						ผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการปฏิิบััติิงานบริิการ
						ที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ซึ่่�งต้้องห้้ามตามหมวด 600 และหมวดย่่อย
						 จะต้้องไม่่เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี หรืือ ไม่่ได้้รับั ผิิดชอบ
						 ในการสอบทานการควบคุุมคุุณภาพ และ
				 (ค)		มีีการใช้้มาตรการช่่วงการเปลี่่�ยนผ่่านตามความจำำ�เป็็นและปรึึกษา
						 หารืือกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
400.73 A1			ตััวอย่่างของมาตรการช่่วงการเปลี่่�ยนผ่่านดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การจัั ด ให้้ มี ี ผู้ ้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี สอ บทานงานสอบบัั ญ ชีี ห รืือ
						 งานบริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น ตามความเหมาะสม
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกของสำำ�นัักงาน
						ที่่�แสดงความเห็็นต่่องบการเงิิน ทำำ�การสอบทานที่่�เทีียบเท่่ากัับ
						 การสอบทานการควบคุุมคุุณภาพงาน
				 ● 		 ว่่าจ้้างสำำ�นัักงานอื่่�นประเมิินผลของงานบริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
						 หรืือให้้สำำ�นัักงานอื่่�นปฏิิบััติิงานให้้บริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นซ้ำำ��
						อีีกครั้้�งในขอบเขตที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สำำ�นัักงานอื่่�นนั้้�นสามารถรัับผิิดชอบ
						 งานให้้บริิการ

ส่่วนที่่� 4ก
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R400.74			 สำำ�นัักงานอาจปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีแล้้วเสร็็จอย่่างนััยสำำ�คััญก่่อนวัันที่่�ที่่�การ
				 ควบรวมหรืือการซื้้�อกิิจการมีีผล และอาจทำำ�ให้้วิิธีีการปฏิิบััติิงานส่่วนที่่�เหลืือ
				 เสร็็จภายในระยะเวลาอัันสั้้�น ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว ถ้้าผู้้�มีีหน้้าที่่�
				กำำ�กัับดููแลร้้องขอให้้สำำ�นัักงานปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีให้้เสร็็จสมบููรณ์์ในขณะที่่�
				ยัังคงมีีผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ต่่อไปตามที่่�ระบุุไว้้ในย่่อหน้้า 400.70A1
				 สำำ�นัักงานจะดำำ�เนิินการดัังกล่่าวได้้ ก็็ต่่อเมื่่�อ
				 (ก)		มีีการประเมิินระดัับของอุุปสรรคและปรึึกษาหารืือผลการประเมิินกัับ
						 ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
				 (ข)		 ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของย่่อหน้้า R400.73 (ก) ถึึง (ค) และ
				 (ค)		ยุุติิจากการเป็็นผู้้�สอบบััญชีีไม่่ช้้ากว่่าวัันที่่�ออกรายงานการสอบบััญชีี

ถ้้าหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรมยัังคงถููกรอมชอม

ส่่วนที่่� 4ก

R400.75			 แม้้ว่า่ สำำ�นักั งานจะสามารถปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำ�ำ หนดทั้้�งหมดของย่่อหน้้า R400.71
				 ถึึง R400.74 สำำ�นัักงานต้้องพิิจารณาว่่าเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ระบุุไว้้ในย่่อหน้้า
				 400.70 A1 ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคที่่�ไม่่สามารถจััดการได้้หรืือไม่่ เพื่่�อที่่�ว่่าหลัักการ
				พื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรมจะไม่่ถููกรอมชอม ถ้้าเป็็นเช่่นนั้้�นสำำ�นัักงานต้้อง
				ยุุติิการเป็็นผู้้�สอบบััญชีี

เอกสารหลัักฐาน

R400.76			 สำำ�นัักงานต้้องจััดทำำ�เอกสารหลัักฐาน
				 (ก) 	ผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ใด ๆ ที่่�ระบุุไว้้ในย่่อหน้้า 400.70 A1
						ที่่�ยังั ไม่่สิ้้น� สุุดในวัันที่่�ที่่ก� ารควบรวมหรืือการซื้้อกิ
� จิ การมีีผล และเหตุุผล
						ที่่�ผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์นั้้�นยัังไม่่สิ้้�นสุุด
				 (ข)		มีีการใช้้มาตรการช่่วงการเปลี่่�ยนผ่่าน
				 (ค)		ผลการปรึึกษาหารืือกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล และ
				 (ง)		 เหตุุผลที่่�ผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ในอดีีตและปััจจุุบัันไม่่ทำำ�ให้้
						 เกิิดอุุปสรรค ที่่ว่� า่ หลัักการพื้้น� ฐานเรื่อ�่ งความเที่่ย� งธรรมอาจถููกรอมชอม
(เว้้นว่่างเนื้้�อหาในย่่อหน้้าที่่� 400.77 ถึึง 400.79 ไว้้)
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

R400.80			ถ้้าสำำ�นัักงานสรุุปได้้ว่่ามีีการฝ่่าฝืืนข้้อกำำ�หนดในส่่วนนี้้� สำำ�นัักงานต้้อง
				 (ก)		ยุุติิ หยุุดพัักหรืือขจััดผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุที่่�
						ทำำ�ให้้เกิิดการฝ่่าฝืืน และจััดการผลที่่�ตามมาของการฝ่่าฝืืน
				 (ข)		พิิจารณาว่่ามีีกฎหมายหรืือข้้อกำำ�หนด ที่่�จะนำำ�มาใช้้กัับการฝ่่าฝืืน
						ดัังกล่่าวหรืือไม่่ และถ้้ามีี
						 (1)			 ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านั้้�น และ
						 (2)			พิิจารณารายงานการฝ่่าฝืืนต่่อองค์์กรวิิชาชีีพหรืือหน่่วยงาน
									กำำ�กัับดููแลหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจกำำ�กัับดููแล ถ้้าการรายงานนั้้�น
									 เป็็ น การปฏิิ บั ั ติ ิ ต ามปกติิ ห รืือเป็็ น ไปตามที่่� ค าดหวัั ง ใน
									 ประเทศนั้้�น
				 (ค)		 แจ้้งการฝ่่าผืืนทัันทีี ตามนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิต่่อ
						 (1)			 ผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงาน
						 (2)			 ผู้้�มีีส่่ วนรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิ
									 เกี่่�ยวกัับความเป็็นอิิสระ
						 (3)			บุุคลากรอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องในสำำ�นัักงานและในกรณีีที่่�เหมาะสม
									อาจแจ้้งต่่อเครืือข่่าย และ
						 (4)			 ผู้้�ที่่�ต้้องดำำ�รงความเป็็นอิิสระ ในส่่วนที่่� 4ก ซึ่่�งเป็็นผู้้�ต้้อง
									ดำำ�เนิินการให้้เหมาะสม
				 (ง)		 ประเมิินนััยสำำ�คััญของการฝ่่าฝืืนและผลกระทบต่่อหลัักการพื้้�นฐาน
						 เรื่่ � อ งความเที่่� ย งธรรมและความสามารถในการออกรายงานการ
						สอบบััญชีีของสำำ�นัักงาน และ
				 (จ)		ขึ้้�นอยู่่�กัับนััยสำำ�คััญของการฝ่่าฝืืน พิิจารณาจาก
						 (1)			 การสิ้้�นสุุดของงานสอบบััญชีีเป็็นไปได้้ หรืือไม่่
						 (2)			 จะเป็็นไปได้้หรืือไม่่ที่่จ� ะดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสม เพื่่อจั
� ดั การ
									ผลที่่�ตามมาของการฝ่่าฝืืน และการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว
									สามารถกระทำำ�อย่่างเหมาะสมในเหตุุการณ์์แวดล้้อม หรืือไม่่
				 ในการตััดสิินใจนี้้� สำำ�นักั งานต้้องใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ทางวิิชาชีีพและคำำ�นึงึ ว่่าบุุคคลที่่ส� าม
				 ซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน ที่่�จะสรุุปได้้ว่่าหลัักการ
				พื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรมของสำำ�นัักงานจะถููกรอมชอมหรืือไม่่ ดัังนั้้�น
				 สำำ�นัักงานจึึงไม่่สามารถออกรายงานการสอบบััญชีีได้้

ส่่วนที่่� 4ก

การฝ่่าฝืืนข้้อกำำ�หนดความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
เมื่่�อสำำ�นัักงานพบการฝ่่าฝืืน
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

400.80 A1			 การฝ่่าฝืืนบทบััญญััติิในส่่วนนี้้�อาจเกิิดขึ้้�นแม้้ว่่าสำำ�นัักงานจะมีีนโยบายและ
				วิิธีปี ฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ ที่่ไ� ด้้รับั การออกแบบมาเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่ามีีการรัักษาความเป็็นอิิสระ
				 ไว้้อย่่างสมเหตุุสมผล อาจจำำ�เป็็นต้้องยุุติิการตรวจสอบเนื่่�องจากมีีการฝ่่าฝืืน
400.80 A2			นััยสำำ�คัญ
ั และผลกระทบของการฝ่่าฝืืนต่่อหลัักการพื้้�นฐานเรื่่อ� งความเที่่ย� งธรรม
				 ของสำำ�นักั งาน และความสามารถในการออกรายงานการสอบบััญชีีจะขึ้้น� อยู่่�กัับ
				ปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น
				 ● 		ลัักษณะและช่่วงเวลาของการฝ่่าฝืืน
				 ● 		จำำ�นวนและลัักษณะของการฝ่่าฝืืนครั้้�งก่่อน ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับงานสอบ
						บััญชีีปััจจุุบััน
				 ● 		สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์
						 หรืือความสััมพัันธ์์ที่่�เป็็นเหตุุของการฝ่่าฝืืนหรืือไม่่
				 ● 		บุุคคลที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการฝ่่าฝืืนเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
						 หรืือบุุคคลอื่่�น ซึ่�ง่ ต้้องดำำ�รงความเป็็นอิิสระหรืือไม่่
				 ● 		ถ้้าการฝ่่าฝืืนนั้้�น เกี่่�ยวข้้องกัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีและ
						 บทบาทของบุุคคลนั้้�น
				 ● 		ถ้้าการฝ่่าฝืืนนั้้�นเกิิดจากการให้้บริิการทางวิิชาชีีพ ผลกระทบจาก
						 การให้้บริิการนั้้�น (ถ้้ามีี) ต่่อการบัันทึึกบััญชีีหรืือจำำ�นวนเงิินที่่�บัันทึึก
						 ในงบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
				 ● 		 ขอบเขตของผลประโยชน์์ส่่วนตน การเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน การ
						ถููกข่่มขู่่� หรืืออุุปสรรคอื่่�น ๆ ที่่�เกิิดจากการฝ่่าฝืืน
400.80 A3			ขึ้้�นอยู่่�กัับนััยสำำ�คััญของการฝ่่าฝืืน ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�สำำ�นัักงานอาจ
				พิิจารณาที่่�จะจััดการให้้เป็็นที่่�พอใจเกี่่�ยวกัับการฝ่่าฝืืน รวมถึึง
				 ● 		 การถอนบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
				 ● 		 การใช้้บุุคคลอื่่�นเพื่่�อทำำ�การสอบทานเพิ่่�มเติิมงานสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ
						ผลกระทบหรืือปฏิิบััติิงานซ้ำำ�� ในขอบเขตที่่�จำำ�เป็็น
				 ● 		 การแนะนำำ�ให้้ลููกค้้างานสอบบััญชีีว่า่ จ้้าง สำำ�นักั งานอื่่น� ตรวจสอบหรืือ
						 ปฏิิบััติิงานซ้ำำ��ในงานสอบบััญชีีในขอบเขตที่่�จำำ�เป็็น
				 ● 		ถ้้าการฝ่่าฝืืนดัังกล่่าวเกี่่�ยวข้้องกัับงานให้้บริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
						ที่่�มีผี ลกระทบต่่อการบัันทึึกบััญชีีหรืือจำำ�นวนเงิินที่่�บันั ทึึกในงบการเงิิน
						 ให้้ว่่าจ้้างสำำ�นัักงานอื่่�นในการประเมิินผลงานของบริิการที่่�ไม่่ให้้ความ
						 เชื่่อมั่่
� น� นั้้น� หรืือให้้สำ�นั
ำ กั งานอื่่น� ปฏิิบัติั งิ านซ้ำำ�� ในขอบเขตที่่จำ� �ำ เป็็น เพื่่อ� ให้้
						 สำำ�นัักงานอื่่�นรัับผิิดชอบในการให้้บริิการ
162

-22-0106(001)P7-ebook.indd 162

27/7/2565 BE 17:28

R400.81			ถ้้าสำำ�นัักงานตััดสิินว่่าไม่่สามารถจััดการให้้เป็็นที่่�พอใจในผลที่่�ตามมาจาก
				 การฝ่่าฝืืน สำำ�นัักงานต้้องแจ้้งผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้เร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นได้้
				 และกระทำำ�การตามขั้้�นตอนที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อยุุติิงานสอบบััญชีี เพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
				 กฎหมายหรืือข้้อกำำ�หนดที่่�บัังคัับใช้้เกี่่�ยวกัับ การยุุติิงานสอบบััญชีี ในกรณีีที่่�
				 กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ ไม่่อนุุญาตให้้มีีการยุุติิ สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตาม
				ข้้อกำำ�หนดของการรายงาน หรืือการเปิิดเผยข้้อมููล
R400.82			ถ้้าสำำ�นักั งานตััดสิินว่่าการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�จะทำำ�สามารถจััดการอย่่างเป็็นที่่�พอใจ
				กัับผลที่่�ตามมาของการฝ่่าฝืืน สำำ�นัักงานต้้องปรึึกษาหารืือกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับ
				ดููแล (ในเรื่่�องต่่อไปนี้้�)
				 (ก)		นััยสำำ�คััญของการฝ่่าฝืืนรวมถึึงลัักษณะและช่่วงเวลา
				 (ข)		 การฝ่่าฝืืนเกิิดขึ้้�นอย่่างไรและถููกระบุุได้้อย่่างไร
				 (ค)		 การกระทำำ�ที่่�นำำ�เสนอหรืือที่่�ได้้กระทำำ�ไป และเหตุุใดการกระทำำ�นั้้�น
						 จะสามารถจััดการอย่่างเป็็นที่่�พอใจกัับผลที่่�ตามมาจากการฝ่่าฝืืน
						 และช่่วยให้้สำ�นั
ำ ักงานสามารถออกรายงานการสอบบััญชีี
				 (ง)		 การให้้ข้อสรุ
้ ปุ ในการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ทางวิิชาชีีพของสำำ�นักั งานว่่าหลัักการ
						พื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรมไม่่ได้้ถููกรอมชอม และเหตุุผลของการให้้
						ข้้อสรุุปนั้้�น และ
				 (จ)		ขั้้�นตอนใด ๆ ที่่�เสนอหรืือที่่�ได้้กระทำำ�ไป โดยสำำ�นัักงาน เพื่่�อลดหรืือ
						 หลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยงในการเกิิดการฝ่่าฝืืนครั้้�งต่่อไป
				 การปรึึกษาหารืือดัังกล่่าวต้้องเกิิดขึ้้�นโดยเร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�เป็็นได้้ ยกเว้้นผู้้�มีีหน้้าที่่�
				กำำ�กัับดููแลได้้กำำ�หนดทางเลืือกสำำ�หรัับเวลาในการรายงาน กรณีีการฝ่่าฝืืนที่่�มีี
				นััยสำำ�คััญน้้อยกว่่า

ส่่วนที่่� 4ก

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

การสื่่�อสารเรื่่�องการฝ่่าฝืืน (ความเป็็นอิิสระ) กัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล

400.83 A1			ย่่อหน้้า R300.9 และ R300.10 กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการติิดต่่อสื่่�อสาร
				กัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
R400.84			 ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการฝ่่าฝืืน สำำ�นัักงานต้้องสื่่�อสารเป็็นลายลัักษณ์์กัับผู้้�มีีหน้้าที่่�
				กำำ�กัับดููแล
				 (ก)		 เรื่อ�่ งทั้้ง� หมดที่่ไ� ด้้ปรึึกษาหารืือตามย่่อหน้้า R400.82 และได้้รับั ความเห็็น
						พ้้องต้้องกัันกัับผู้้�มีหี น้้าที่่กำ� �กั
ำ บั ดููแลว่่าการกระทำำ�สามารถกระทำำ�ได้้หรืือ
						ถููกนำำ�ไปใช้้ เพื่่อจั
� ดั การให้้เป็็นที่่พอ
� ใจต่่อผลที่่ต� ามมาของการฝ่่าฝืืน และ
				 (ข)		คำำ�อธิิบายของ
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						 (1)			 นโยบายและวิิธีปี ฏิิบัติั ขิ องสำำ�นักั งานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการฝ่่าฝืืน
									ที่่�ออกแบบมาเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการรัักษาความเป็็นอิิ สระ
									 ได้้อย่่างสมเหตุุสมผล และ
						 (2)			ขั้้�นตอนใด ๆ ที่่�สำำ�นัักงานดำำ�เนิินการหรืือเสนอให้้ดำำ�เนิินการ
									 เพื่่�อลดหรืือหลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยงในการเกิิดการฝ่่าฝืืนครั้้�ง
									ต่่อไป
R400.85			ถ้้าผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลไม่่เห็็นด้้วยกัับการกระทำำ�การที่่�สำำ�นัักงานเสนอตาม
				ย่่อหน้้า R400.80(จ)(2) เพื่่อจั
� ัดการผลที่่�ตามมาของการฝ่่าฝืืน ให้้เป็็นที่่�พอใจ
				 สำำ�นัักงานต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อยุุติิงานสอบบััญชีีตาม
				ย่่อหน้้า R400.81

ส่่วนที่่� 4ก

การฝ่่าฝืืนที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วก่่อนการออกรายงานการสอบบััญชีีฉบัับก่่อน

R400.86			ถ้้าการฝ่่าฝืืนนั้้�นเกิิดขึ้้น� ก่่อนการออกรายงานการสอบบััญชีีฉบัับก่่อน สำำ�นักั งาน
				ต้้องปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำ�ำ หนดของส่่วนที่่� 4ก ในการประเมิินนััยสำำ�คัญ
ั ของการฝ่่าฝืืน
				 และผลกระทบต่่อหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรมของสำำ�นัักงานและ
				 ความสามารถในการออกรายงานการสอบบััญชีีงวดปััจจุุบััน
R400.87			 สำำ�นัักงานต้้อง
				 (ก)		พิิจารณาผลกระทบของการฝ่่าฝืืน (ถ้้ามีี) ต่่อหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�อง
						 ความเที่่�ยงธรรมของสำำ�นักั งาน ในส่่วนที่่�เกี่่ย� วกัับรายงานการสอบบััญชีี
						 ฉบัับก่่อน ๆ ที่่�ออกไปแล้้ว และความเป็็นไปได้้ในการถอนคืืนรายงาน
						 การสอบบััญชีีดัังกล่่าว และ
				 (ข)		 ปรึึกษาหารืือเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�กัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล

เอกสารหลัักฐาน

R400.88			 ในการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในย่่อหน้้า R400.80 ถึึง R400.87 สำำ�นัักงาน
				ต้้องบัันทึึก
				 (ก)		 การฝ่่าฝืืน
				 (ข)		 การกระทำำ�ที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว
				 (ค)		 การตััดสิินใจสำำ�คััญที่่�ได้้กระทำำ�แล้้ว
				 (ง)		 เรื่่�องทั้้�งหมดที่่�ได้้ปรึึกษาหารืือกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล และ
				 (จ)		 การปรึึกษาหารืือใด ๆ กัับองค์์กรวิิชาชีีพหรืือองค์์กรกำำ�กัับดููแลหรืือ
						 หน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจกำำ�กัับดููแล
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ส่่วนที่่� 4ก

R400.89			ถ้้าสำำ�นัักงานยัังคงให้้บริิการงานสอบบััญชีี สำำ�นัักงานต้้องบัันทึึก
				 (ก)		ข้้อสรุปุ ว่่า การใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ทางวิิชาชีีพของสำำ�นักั งาน เกี่่ย� วกัับหลัักการ
						พื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรมไม่่ถููกรอมชอม และ
				 (ข)		 เหตุุผลว่่าเหตุุใดการกระทำำ�ที่่�ได้้กระทำำ�แล้้ว จึึงจััดการได้้เป็็นที่่�พอใจ
						 ในผลที่่�ตามมาของการฝ่่าฝืืนนั้้น� เพื่่อ� ให้้สำ�นั
ำ กั งานสามารถออกรายงาน
						สอบบััญชีีได้้
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หมวด 410 		ค่่าธรรมเนีียม
คำำ�นำำ�

410.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้กรอบ
				 แนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อ
				 ความเป็็นอิิสระ
410.2				ลัักษณะและระดัับของค่่าธรรมเนีียมหรืือค่่าตอบแทนประเภทอื่่�นอาจทำำ�ให้้
				 เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� หมวดนี้้�
				กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้
				 กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ค่่าธรรมเนีียม - เทีียบเคีียงตามขนาด
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย

410.3 A1			 เมื่่�อค่่าธรรมเนีียมทั้้�งหมดที่่�ได้้รัับจากลููกค้้างานสอบบััญชีีรายใดรายหนึ่่�ง
				ที่่�สำำ�นัักงานได้้แสดงความเห็็นต่่อการสอบบััญชีี คิิดเป็็นสััดส่่วนที่่�มากเมื่่�อ
				 เทีียบกัับค่่าธรรมเนีียมทั้้�งหมดของสำำ�นัักงาน การพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายดัังกล่่าว
				 และความกัังวลที่่�จะสููญเสีียลููกค้้านั้้�นไป ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์
				ส่่วนตน หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
410.3 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 โครงสร้้างการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงาน
				 ● 		 สำำ�นัักงานที่่�ประสบความสำำ�เร็็จมายาวนานหรืือเพิ่่�งตั้้�ง หรืือไม่่
				 ● 		 ความสำำ�คััญของลููกค้้าต่่อสำำ�นัักงานในเชิิงคุุณภาพและ/หรืือในเชิิง
						 ปริิมาณ
410.3 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนหรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ดัังกล่่าว คืือ การเพิ่่�มฐาน
				ลููกค้้าของสำำ�นัักงานเพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้างานสอบบััญชีี
410.3 A4			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนหรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�เกิิดขึ้้�นได้้ เมื่่�อ
				ค่่าธรรมเนีียมที่่�สำำ�นัักงานได้้รัับจากลููกค้้างานสอบบััญชีีรายหนึ่่�ง คิิดเป็็น
				สััดส่่วนของรายได้้ที่่�มากเมื่่�อเทีียบกัับรายได้้จากลููกค้้าหลายรายของหุ้้�นส่่วน
				 รายใดรายหนึ่่�งหรืือสาขาใดสาขาหนึ่่�งของสำำ�นัักงาน
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410.3 A5			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 ความสำำ�คััญของลููกค้้าต่่อหุ้้�นส่่วนหรืือสำำ�นัักงานสาขาในเชิิงคุุณภาพ
						 และ/หรืือในเชิิงปริิมาณ
				 ● 		 ขอบเขตของค่่าตอบแทนของหุ้้�นส่่วนหรืือหุ้้�นส่่วนในสำำ�นัักงานสาขา
						ขึ้้�นอยู่่�กัับค่่าธรรมเนีียมที่่�ได้้รัับจากลููกค้้า
410.3 A6			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนหรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การเพิ่่�มฐานลููกค้้าของหุ้้�นส่่วนหรืือของสำำ�นัักงานสาขานั้้�น เพื่่�อลด
						 การพึ่่�งพิิงลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 ● 		 การจััดให้้มีผู้ี �สอ
้ บทานที่่�เหมาะสม ซึ่่ง� ไม่่ได้้มีส่ี ว่ นร่่วมในงานสอบบััญชีี
						ทำำ�การสอบทานงานนั้้�น
R410.4 			 เมื่่�อลููกค้้างานสอบบััญชีีเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ ค่่าธรรมเนีียม
				ทั้้�งหมดจากลููกค้้าและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของลููกค้้า คิิดเป็็นสััดส่่วนมากกว่่า
				ร้้อยละ 15 ของค่่าธรรมเนีียมทั้้�งหมดที่่�สำ�นั
ำ กั งานได้้รับั จากการแสดงความเห็็น
				ต่่องบการเงิินของลููกค้้า ซึ่่ง� เป็็นลููกค้้างานสอบบััญชีีต่อ่ เนื่่อ� งกัันสองปีี สำำ�นักั งาน
				ต้้อง
				 (ก)		 เปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลของลููกค้้างานสอบบััญชีี
						 ถึึงข้้อเท็็จจริิง ว่่าค่่าธรรมเนีียมดัังกล่่าวคิิดเป็็นสััดส่่วนมากกว่่า
						ร้้อยละ 15 ของค่่าธรรมเนีียมทั้้�งหมดที่่�สำำ�นัักงานได้้รัับ และ
				 (ข)		 ปรึึกษาหารืือว่่าการดำำ�เนิินการต่่อไปนี้้�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อ
						จััดการอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นจากค่่าธรรมเนีียมทั้้�งหมดที่่�สำำ�นัักงานได้้รัับ
						 จากลููกค้้า และถ้้าเป็็นเช่่นนั้้�น ให้้ใช้้ (มาตรการป้้องกััน) นี้้�
						 (1)			ก่่อนที่่�จะแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินในปีีที่่� 2 ให้้ผู้�ป้ ระกอบ
									วิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี ซึ่ ่ � ง ไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น สมาชิิ ก ของสำำ �นั ั ก งานที่่� แ สดง
									 ความเห็็นต่่องบการเงิิน สอบทานคุุณภาพงานสอบบััญชีี
									 ของงานนั้้�น หรืือให้้องค์์กรวิิชาชีีพสอบทานงาน ซึ่่�งเทีียบ
									 เท่่ากัับการสอบทานคุุณภาพงานสอบบััญชีีงานนั้้�น (“สอบทาน
									ก่่อนออกรายงาน pre-issuance review”) หรืือ

ส่่วนที่่� 4ก

ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่�ง่ เป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ
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ส่่วนที่่� 4ก

						 (2)			 ภายหลัังจากการแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินในปีีที่่� 2 และ
									ก่่อนการแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินในปีีที่่� 3 ให้้ผู้�ป้ ระกอบ
									วิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี ซึ่ ่ � ง ไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น สมาชิิ ก ของสำำ �นั ั ก งานที่่� แ สดง
									 ความเห็็นต่่องบการเงิิน หรืือให้้องค์์กรวิิชาชีีพสอบทาน
									 งานสอบบััญชีีในปีีที่่� 2 ซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับการสอบทานคุุณภาพ
									 งานสอบบััญชีีงานนั้้�น (“สอบทานภายหลัังออกรายงาน
									 post-issuance review”)
R410.5 			 เมื่่�อค่่าธรรมเนีียมรวมทั้้�งหมดที่่�อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า R410.4 มีีจำำ�นวนเกิินกว่่า
				ร้้อยละ 15 อย่่างเป็็นนััยสำำ�คัญ
ั สำำ�นักั งานต้้องตััดสิินใจว่่าการสอบทานภายหลััง
				 การออกรายงานจะไม่่ลดอุุปสรรคให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ถ้้าเป็็นเช่่นนั้้�น
				 สำำ�นัักงานต้้องจััดให้้มีีการสอบทานก่่อนการออกรายงาน
R410.6 			ถ้้าค่่าธรรมเนีียมที่่�อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า R410.4 ยัังคงเกิินกว่่าร้้อยละ 15
				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิในแต่่ละปีีดัังนี้้�
				 (ก)		 เปิิดเผยและปรึึกษาหารืือกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลตามที่่�กำำ�หนดไว้้
						 ในย่่อหน้้า R410.4 และ
				 (ข)		 ปฏิิบััติิตามย่่อหน้้า R410.4 (ข) และ R410.5

ค่่าธรรมเนีียม - ค้้างชำำ�ระ

410.7 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนอาจเกิิดขึ้้�นได้้ ถ้้าค่่าธรรมเนีียมส่่วนที่่�มีี
				นััยสำำ�คััญยัังไม่่ได้้รัับชำำ�ระ ก่่อนออกรายงานสอบบััญชีีสำำ�หรัับปีีถััดไป เป็็นที่่�
				 คาดหวัังโดยทั่่�วไปว่่าสำำ�นัักงานจะได้้รัับการชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมดัังกล่่าว
				ก่่ อ นออกรายงาน ข้้ อกำ ำ � หนดและคำำ �อธิ ิ บ ายการนำำ � ไปปฏิิ บั ั ติ ิ ที่่ � กำ ำ � หนด
				 ในหมวด 511 เกี่่�ยวกัับการให้้กู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกััน อาจนำำ�ไปใช้้กัับ
				สถานการณ์์ เมื่่�อค่่าธรรมเนีียมดัังกล่่าวยัังค้้างชำำ�ระอยู่่�
410.7 A2			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การได้้รัับชำำ�ระเงิินบางส่่วนของค่่าธรรมเนีียมที่่�ค้้างชำำ�ระ
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมซึ่่�งไม่่ได้้มีีส่่วนร่่วมในงานสอบบััญชีี
						สอบทานงานนั้้�น
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R410.8 			 เมื่่�อค่่าธรรมเนีียมส่่วนที่่�มีีนััยสำำ�คััญ ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับชำำ�ระจากลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 เป็็นเวลานาน สำำ�นัักงานต้้องตััดสิินว่่า
				 (ก)		ค่่าธรรมเนีียมที่่�ค้า้ งชำำ�ระอาจถืือได้้ว่า่ เทีียบเท่่ากัับเงิินให้้กู้�ยืื้ มแก่่ลููกค้้า
						 หรืือไม่่ และ
				 (ข)		ยัังคงเป็็นการเหมาะสมหรืือไม่่ที่่�สำำ�นัักงานจะรัับการแต่่งตั้้�งอีีกครั้้�ง
						 หรืือรัับงานสอบบััญชีีต่่อไป
410.9 A1			ค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�น อยู่่�กัับผลงาน คืือค่่าธรรมเนีียมที่่� คำำ�นวณตามเกณฑ์์
				ที่่�กำ�ำ หนดล่่วงหน้้าโดยสััมพัันธ์์กับั ผลลััพธ์ข์ องรายการ หรืือผลของบริิการที่่�ทำ�ำ ให้้
				ค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงานที่่�เรีียกเก็็บผ่่านตััวกลางเป็็นตััวอย่่างของ
				ค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงานโดยอ้้อม ในหมวดนี้้�ค่่าธรรมเนีียมที่่�ถููกกำำ�หนด
				 โดยศาลหรืือหน่่วยงานอื่่�นของรััฐจะไม่่ถืือว่่าเป็็นค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นกัับผลงาน
R410.10			 สำำ�นัักงานต้้องไม่่เรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงานทั้้�งโดยตรงและ
				 โดยอ้้อมสำำ�หรัับงานสอบบััญชีี
R410.11			 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องไม่่เรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับ
				ผลงานทั้้�งโดยตรงและโดยอ้้อมสำำ�หรัับบริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ที่่�ให้้แก่่ลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีี ถ้้า
				 (ก)		ค่่าธรรมเนีียมที่่�เรีียกเก็็บโดยสำำ�นักั งานที่่�แสดงความเห็็นต่่องบการเงิิน
						 และค่่าธรรมเนีียมนั้้�นมีีสาระสำำ�คััญหรืือคาดว่่าจะมีีสาระสำำ�คััญต่่อ
						 สำำ�นัักงานนั้้�น
				 (ข)		ค่่าธรรมเนีียมที่่�เรีียกเก็็บโดยสำำ�นัักงานเครืือข่่าย ซึ่�ง่ มีีส่่วนร่่วมในการ
						สอบบััญชีีส่่วนที่่�มีีนััยสำำ�คััญ และค่่าธรรมเนีียมนั้้�นมีีสาระสำำ�คััญหรืือ
						 คาดว่่าจะมีีสาระสำำ�คััญต่่อสำำ�นัักงานนั้้�น หรืือ
				 (ค)		ผลลััพธ์์ของงานบริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น และจำำ�นวนค่่าธรรมเนีียม
						 ของงานดัังกล่่าว ขึ้้�นอยู่่�กัับการใช้้ดุุลยพิินิิจในอนาคตหรืือในปััจจุุบััน
						ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบจำำ�นวนที่่�มีีสาระสำำ�คััญในงบการเงิิน

ส่่วนที่่� 4ก

ค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงาน
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410.12 A1			ย่่อหน้้า R410.10 และ R410.11 การป้้องกัันไม่่ให้้สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงาน
				 เครืือข่่ายเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับการจััดเตรีียมการคิิดค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับ
				ผลงานอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งของลููกค้้างานสอบบััญชีี แม้้ว่่าการจััดเตรีียมการคิิด
				ค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้น� อยู่่�กัับผลงานจะได้้รับั การป้้องกััน ในการให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้าที่่�เป็็นลููกค้้างานสอบบััญชีี อุุปสรรคจากผลประโยชน์์
				ส่่วนตนก็็ยัังอาจเกิิดขึ้้�นได้้
410.12 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		ช่่วงของจำำ�นวนค่่าธรรมเนีียมที่่�อาจเป็็นไปได้้
				 ● 		 ผู้้�มีอำี �ำ นาจที่่เ� หมาะสมตััดสิินใจว่่าผลลััพธ์นั้้์ น� เป็็นตััวกำ�ำ หนด ค่่าธรรมเนีียม
						ที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงานหรืือไม่่
				 ● 		 เปิิดเผยต่่อผู้้�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงานของงานที่่�ทำำ�โดยสำำ�นัักงาน
						 และหลัักเกณฑ์์ของการคิิดค่่าตอบแทน
				 ● 		ลัักษณะของงานบริิการ
				 ● 		ผลกระทบของเหตุุการณ์์หรืือรายการในงบการเงิิน
410.12 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การมีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมซึ่่�งไม่่ได้้มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการปฏิิบััติิงาน
						 บริิการที่่ไ� ม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ดัังกล่่าวสอบทานงานที่่ป� ฏิิบัติั โิ ดยสำำ�นักั งาน
				 ● 		 การรัับข้้อตกลงล่่วงหน้้าเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรกัับลููกค้้าเกี่่�ยวกัับ
						 การคิิดค่่าตอบแทน
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หมวด 411 		 นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนและนโยบายการประเมิินผลงาน
คำำ�นำำ�

411.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการ
				อุุปสรรคในเรื่่�องของความเป็็นอิิสระ
411.2				 นโยบายการประเมิินผลงานหรืือนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนของสำำ�นัักงาน
				อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน ในหมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนด
				 เฉพาะและคำำ�อธิ ิ บ ายการนำำ � ไปปฏิิ บั ั ติ ิ ที่่ � เ กี่่� ย วกัั บ การใช้้ ก รอบแนวคิิ ด ใน
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

411.3 A1			 เมื่่อมี
� กี ารประเมิินผลงานหรืือการจ่่ายค่่าตอบแทนของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน
				สอบบััญชีีสำ�ำ หรัับลููกค้้างานสอบบััญชีีรายใดรายหนึ่่�งสำำ�หรัับการขายงานบริิการ
				ที่่� ไ ม่่ ใ ห้้ ค วามเชื่่ � อมั่่ � น กัั บ ลููกค้้ า งานสอบบัั ญ ชีี นั้้ � น ระดัั บ ของอุุ ป สรรคต่่ อ
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนจะขึ้้�นอยู่่�กัับ
				 (ก)		สััดส่่วนค่่าตอบแทนหรืือการประเมิินผลงานที่่�ใช้้การขายงานบริิการ
						ดัังกล่่าวเป็็นฐาน
				 (ข)		 บทบาทของบุุคคลนั้้�นในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี และ
				 (ค)		 การขายงานบริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นดัังกล่่าวมีีอิิทธิิพลต่่อการ
						ตััดสิินใจในการเลื่่อ� นตำำ�แหน่่งหรืือไม่่
411.3 A2			ตััวอย่า่ งการกระทำำ�ที่่อ� าจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตนดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การทบทวนแผนการจ่่ายค่่าตอบแทนหรืือการทบทวนกระบวนการ
						 ประเมิินผลงานสำำ�หรัับบุุคคลนั้้�น
				 ● 		 การถอนบุุคคลนั้้�นออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป
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ส่่วนที่่� 4ก

411.3 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันอุุปสรรคจากผลประโยชน์์
				ส่่วนตนดัังกล่่าว คืือ การจััดให้้มีผู้ี �สอ
้ บทานที่่�เหมาะสมสอบทานงานของสมาชิิก
				 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
R411.4 			 สำำ�นักั งานต้้องไม่่ประเมิินผลงานหรืือจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีหลััก จากฐาน
				 ความสำำ�เร็็จของผู้้�สอบบััญชีีในการขายงานบริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ให้้กัับ
				ลููกค้้างานสอบบััญชีีของผู้้�สอบบััญชีีหลัักนั้้�น ข้้อกำำ�หนดนี้้�ไม่่ได้้ขััดขวาง
				 การจััดการแบ่่งปัันผลกำำ�ไรตามปกติิระหว่่างหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงาน
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

หมวด 420 		 ของขวััญและการต้้อนรัับ
คำำ�นำำ�

420.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้กรอบ
				 แนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อ
				 ความเป็็นอิิสระ
420.2				 การรัับของขวััญหรืือการต้้อนรัับจากลููกค้้างานสอบบััญชีี อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค
				 จากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
				 หมวดนี้้� กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะ และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับ
				 การใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว
R420.3 			 สำำ�นักั งาน สำำ�นักั งานเครืือข่่าย หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี ต้้องไม่่รับั
				 ของขวััญและการต้้อนรัับจากลููกค้้างานสอบบััญชีี เว้้นแต่่ของขวััญและการ
				ต้้อนรัับนั้้�นมีีมููลค่่าเล็็กน้้อย และ ไม่่สำ�คั
ำ ัญ
420.3 A1			 เมื่่�อสำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่าย หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
				มีีการเสนอให้้หรืือการรัับสิ่่�งจููงใจ จากลููกค้้างานสอบบััญชีี ข้้อกำำ�หนดและ
				คำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบัติั ที่่ิ กำ� �ำ หนดไว้้ในหมวด 340 จะนำำ�มาใช้้ และการไม่่ปฏิิบัติั ิ
				 ตามข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าว อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ
420.3 A2			 ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 340 เกี่่�ยวกัับการเสนอให้้ หรืือการรัับสิ่่�งจููงใจ
				 ไม่่อนุุญาตให้้สำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่าย หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
				สอบบััญชีี รัับของขวััญและการต้้อนรัับใด ๆ เมื่่�อการให้้หรืือการรัับดัังกล่่าว
				มีีเจตนาที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพลที่่�ไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรม (ทางวิิชาชีีพ) แม้้มีีมููลค่่า
				 เล็็กน้้อย และไม่่สำำ�คััญ

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ

173
-22-0106(001)P7-ebook.indd 173

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

หมวด 430 		 คดีีความที่่�ศาลรัับฟ้้องแล้้วหรืือที่่�ถููกข่่มขู่่�ว่่าจะฟ้้อง
คำำ�นำำ�

430.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการ
				อุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ
430.2				 เมื่่�อมีีคดีีความเกิิดขึ้้�นหรืืออาจมีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะเกิิดคดีีความกัับลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีี อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนและอุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
				 จะเกิิดขึ้้�น ในหมวดนี้้�จะระบุุถึึงคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบัติั ิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้
				 กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมทั้้�งหมดดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 4ก

คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

430.3 A1			 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�บริิหารของลููกค้้ากัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
				 จะต้้องเป็็นไปในลัักษณะตรงไปตรงมาอย่่างที่่�สุุด และต้้องมีีการเปิิดเผยข้้อมููล
				อย่่างครบถ้้วนในทุุกด้้านของการดำำ�เนิินธุุรกิิจของลููกค้้า สถานะของคู่่�ความ
				อาจเกิิดจากคดีีความที่่�ศาลรัับฟ้้องแล้้วหรืือที่่�ถููกข่่มขู่่�ว่่าจะฟ้้องระหว่่างลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีีและสำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่าย หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
				สอบบััญชีี สถานะของคู่่�ความดัังกล่่าวอาจส่่งผลกระทบต่่อความเต็็มใจของ
				 ผู้้บ� ริิหารที่่จ� ะเปิิดเผยข้้อมููลให้้ครบถ้้วน และทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์
				ส่่วนตนและอุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
430.3 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		สาระสำำ�คััญของคดีีความ
				 ● 		 คดีีความเกี่่�ยวข้้องกัับงานสอบบััญชีีครั้้�งก่่อนหรืือไม่่
430.3 A3			ถ้้าคดีีความเกี่่�ยวข้้องกัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี ตััวอย่่างของ
				 การกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนและอุุปสรรคจาก
				 การถููกข่่มขู่่�ดัังกล่่าว คืือ การถอนบุุคคลนั้้�นจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
430.3 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนและอุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ดัังกล่่าว คืือ การจััดให้้มีี
				 ผู้้�สอบทานงานที่่�เหมาะสมสอบทานงานนั้้�น
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

หมวด 510 		 ผลประโยชน์์ทางการเงิิน
คำำ�นำำ�

510.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้
				 กรอบความคิิดที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				ต่่อความเป็็นอิิสระ
510.2				 การมีีผลประโยชน์์ทางการเงิินกัับลููกค้้างานสอบบััญชีี อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค
				 จากผลประโยชน์์ส่่วนตน ในหมวดนี้้� กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบาย
				 การนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

510.3 A1			ผลประโยชน์์ทางการเงิินอาจถืือโดยตรงหรืือโดยอ้้อมผ่่านตััวกลาง เช่่น
				 เครื่่�องมืือการจััดการกองทุุน มรดกหรืือทรััสต์์ เมื่่�อผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์
				มีีอำ�ำ นาจควบคุุมเหนืือตััวกลาง หรืือสามารถมีีอิทิ ธิิพลในการตััดสิินใจการลงทุุน
				นั้้�น ประมวลจรรยาบรรณนี้้�ถืือว่่าผลประโยชน์์ทางการเงิินดัังกล่่าวเป็็น
				ผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยตรง ในทางกลัับกััน เมื่่�อผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์
				 ไม่่มีอำี �ำ นาจในการควบคุุมเหนืือตััวกลาง หรืือไม่่สามารถมีีอิทิ ธิิพลในการตััดสิินใจ
				 การลงทุุนนั้้�น ประมวลจรรยาบรรณนี้้�ถืือว่่าผลประโยชน์์ทางการเงิินดัังกล่่าว
				 เป็็นผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยอ้้อม
510.3 A2			 หมวดนี้้�กล่่าวถึึง “ความมีีสาระสำำ�คััญ” ของผลประโยชน์์ทางการเงิิน ในการ
				พิิจารณาว่่าผลประโยชน์์ดัังกล่่าวมีีสาระสำำ�คััญต่่อบุุคคลใด มููลค่่าสุุทธิิของ
				บุุคคลและสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดของบุุคคลนั้้�นอาจต้้องนำำ�มาคำำ�นวณ
				 รวมกััน
510.3 A3			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
				ที่่�เกิิดจากการถืือครองผลประโยชน์์ทางการเงิินในลููกค้้างานสอบบััญชีี รวมถึึง
				 ● 		 บทบาทของผู้้�ถืือครองผลประโยชน์์ทางการเงิิน
				 ● 		ผลประโยชน์์ทางการเงิินนั้้�นเป็็นแบบโดยตรงหรืือโดยอ้้อม
				 ● 		 ความมีีสาระสำำ�คััญของผลประโยชน์์ทางการเงิิน

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

ส่่วนที่่� 4ก

ผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�ถืือครองโดยสำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่าย สมาชิิกกลุ่่�ม
ผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี และอื่่�น ๆ

R510.4 			ขึ้้�นอยู่่�กัับย่่อหน้้า R510.5 ผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยตรง หรืือผลประโยชน์์
				 ทางการเงิินที่่มี� สี าระสำำ�คัญ
ั โดยอ้้อม ในลููกค้้างานสอบบััญชีีต้อ้ งไม่่ได้้ถืือครองโดย
				 (ก)		 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย
				 (ข)		สมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี หรืือบุุคคลใดในครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ
						ที่่�สุุด
				 (ค)		หุ้้�นส่่วนอื่่น� ใดในสำำ�นักั งานที่่�ผู้�สอ
้ บบััญชีีที่่รั� บั ผิิดชอบงานปฏิิบัติั งิ านอยู่่�
						 หรืือบุุคคลใดในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดของหุ้้�นส่่วนอื่่�นนั้้�น หรืือ
				 (ง)		หุ้้�นส่่วนอื่่�นใดหรืือพนัักงานระดัับบริิหารอื่่�นใดที่่�ให้้บริิการงานที่่�ไม่่ใช่่
						 งานสอบบััญชีีกับั ลููกค้้างานสอบบััญชีี ยกเว้้นบุุคคลผู้้ซึ่� ง�่ มีีความเกี่่ย� วข้้อง
						 เป็็นส่่วนน้้อย หรืือบุุคคลใดในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด
510.4 A1			 สำำ�นัักงานที่่�ผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานปฏิิบััติิงานอยู่่� ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็น
				 สำำ�นัักงานที่่�หุ้้�นส่่วนผู้้�สอบบััญชีีนั้้�นสัังกััดอยู่่� เมื่่�อผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงาน
				อยู่่�คนละแห่่งกัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน จำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ
				 ในการตััดสิินใจว่่า สำำ�นัักงานใดควรเป็็นสำำ�นัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
R510.5 			 เพื่่�อเป็็นข้้อยกเว้้นของย่่อหน้้า R510.4 สมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด
				 ตามที่่�ระบุุในย่่อหน้้าย่่อย R510.4 (ค) หรืือ (ง) อาจต้้องถืือครองผลประโยชน์์
				 ทางการเงิินโดยตรง หรืือผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�มีีสาระสำำ�คััญโดยอ้้อม
				 ในลููกค้้างานสอบบััญชีี ดัังนี้้�
				 (ก)		สมาชิิกครอบครััวได้้รับั ผลประโยชน์์ทางการเงิินเนื่่อ� งจากสิิทธิิที่่ไ� ด้้จาก
						 การจ้้างงาน ตััวอย่า่ งเช่่น บำำ�นาญ หรืือโครงการให้้สิทิ ธิิซื้้อหุ้้�
� น และเมื่่อ�
						จำำ�เป็็น สำำ�นัักงานต้้องจััดการอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นจากผลประโยชน์์ทาง
						 การเงิิน และ
				 (ข)		สมาชิิกครอบครััวจำ�ำ หน่่ายหรืือสละสิิทธิิผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยเร็็ว
						ที่่�สุดุ เท่่าที่่ป� ฏิิบัติั ไิ ด้้ เมื่่อส
� มาชิิกครอบครััวมีหี รืือได้้รับั สิิทธิิที่่จ� ะทำำ�เช่่นนั้้น�
						 หรืือ ในกรณีีของสิิทธิิในการซื้้�อหุ้้�น เมื่่อส
� มาชิิกครอบครััวได้้รัับสิิทธิิใน
						 การใช้้นั้้�น
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ผลประโยชน์์ทางการเงิินในกิิจการที่่�ควบคุุมลููกค้้างานสอบบััญชีี

R510.6 			 เมื่่�อกิิจการใดมีีอำำ�นาจในการควบคุุมส่่วนได้้เสีียในลููกค้้างานสอบบััญชีี และ
				ลููกค้้านั้้�นมีีสาระสำำ�คััญต่่อกิิจการนั้้�น สำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย หรืือ
				สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี หรืือบุุคคลใดในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด
				ต้้องไม่่ถืือครองผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยตรงหรืือผลประโยชน์์ทางการเงิิน
				 โดยอ้้อมที่่�มีีสาระสำำ�คััญในกิิจการนั้้�น
R510.7 			ย่่อหน้้า R510.4 ต้้องใช้้กัับผลประโยชน์์ทางการเงิินของลููกค้้างานสอบบััญชีี
				ที่่�ถืือครองโดยทรััสต์์ ซึ่่�งสำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่าย หรืือบุุคคล ทำำ�หน้้าที่่�
				 ในฐานะทรััสตีี ยกเว้้น
				 (ก)		 ไม่่มีีบุุคคลต่่อไปนี้้�เป็็นผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์จากทรััสต์์ ได้้แก่่ ทรััสตีี
						สมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี หรืือบุุคคลใดในครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ
						ที่่�สุุด สำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย
				 (ข)		ส่่วนได้้เสีียของลููกค้้างานสอบบััญชีีที่่�ถืือครองโดยทรััสต์์ ไม่่เป็็น
						สาระสำำ�คััญต่่อทรััสต์์นั้้�น
				 (ค)		 ทรััสต์นั้้์ น� ไม่่สามารถใช้้อิทิ ธิิพลอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ต่่อลููกค้้างานสอบบััญชีี
						 และ
				 (ง)		 ไม่่มีีบุุคคลต่่อไปนี้้�สามารถใช้้อิิทธิิพลอย่่างนััยสำำ�คััญในการตััดสิินใจ
						 ลงทุุนเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทางการเงิินในลููกค้้างานสอบบััญชีี ได้้แก่่
						 ทรััสตีี สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี หรืือบุุคคลใดในครอบครััว
						ที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด สำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย

ส่่วนที่่� 4ก

ผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�ถืือครองในฐานะทรััสตีี

ผลประโยชน์์ทางการเงิินร่่วมกัันกัับลููกค้้างานสอบบััญชีี

R510.8		 		 (ก)		 สำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						สอบบััญชีี หรืือบุุคคลใดในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดต้้องไม่่ถืือครอง
						ผลประโยชน์์ ท างการเงิิ น ในกิิ จ การใด เมื่่ � อลูู กค้้ า งานสอบบัั ญ ชีี
						มีีผลประโยชน์์ทางการเงิินในกิิจการนั้้�นด้้วย ยกเว้้น
						 (1)			ผลประโยชน์์ทางการเงิินไม่่มีสี าระสำำ�คัญ
ั กัับสำำ�นักั งาน สำำ�นักั งาน
									 เครืือข่่าย สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี และบุุคคลใด
									 ในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด และลููกค้้างานสอบบััญชีี เท่่าที่่�
									นำำ�มาใช้้ได้้ หรืือ
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						 (2)			ลููกค้้างานสอบบััญชีีไม่่สามารถใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
									ต่่อกิิจการนั้้�น
				 (ข)		ก่่อนที่่�บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ทางการเงิินตามที่่�ระบุุไว้้ในย่่อหน้้า
						 R510.8 (ก) จะเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี บุุคคลนั้้�นหรืือ
						สมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด ต้้อง
						 (1)			จำำ�หน่่ายส่่วนได้้เสีียนั้้�น หรืือ
						 (2)			จำำ�หน่่ายส่่วนได้้เสีียในจำำ�นวนที่่�เพีียงพอ เพื่่�อให้้ส่่วนได้้เสีีย
									ที่่�เหลืือไม่่มีีสาระสำำ�คััญอีีกต่่อไป

ส่่วนที่่� 4ก

ผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�ได้้รัับโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ

R510.9 			ถ้้าสำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่ายหรืือหุ้้�นส่่วนหรืือพนัักงานของสำำ�นัักงาน
				 หรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่าย หรืือบุุคคลใดในครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่�สุดุ ของบุุคคลนั้้�น
				 ได้้รัับผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยตรงหรืือผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่� มีี
				สาระสำำ�คััญโดยอ้้อม ในลููกค้้างานสอบบััญชีีโดยการได้้รัับมรดก ของขวััญ
				 โดยเป็็นผลมาจากการควบรวมกิิจการ หรืือในเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่ค� ล้้ายคลึึงกััน
				 และผลประโยชน์์ดัังกล่่าว ไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้ถืือครอง ตามหมวดนี้้�
				 (ก)		ถ้้าสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายหรืือสมาชิิกในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						สอบบััญชีีหรืือบุุคคลใดในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดได้้รัับผลประโยชน์์
						ต้้ อ งจำำ � หน่่ า ยผลประโยชน์์ ท างการเงิิ น นั้้� น ทัั น ทีี หรืือจำำ � หน่่ า ย
						ผลประโยชน์์ ท างการเงิิ น โดยอ้้ อ มในจำำ � นวนที่่� เ พีี ย งพอ เพื่่ � อ ให้้
						ผลประโยชน์์ที่่�เหลืือไม่่มีีสาระสำำ�คััญอีีกต่่อไป หรืือ
				 (ข)		 (1)			ถ้้าบุุคคลซึ่่�งไม่่ใช่่สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีหรืือ
									บุุ ค คลใดในครอบครัั วที่่ � ใ กล้้ ชิ ิ ด ที่่� สุ ุ ด ได้้ รั ั บ ผลประโยชน์์
									ต้้องจำำ�หน่่ายผลประโยชน์์ทางการเงิินนั้้�นทัันทีี หรืือจำำ�หน่่าย
									ผลประโยชน์์ ท างการเงิิ น โดยอ้้ อ มในจำำ � นวนที่่� เ พีี ย งพอ
									 เพื่่�อให้้ผลประโยชน์์ที่่�เหลืือไม่่มีีสาระสำำ�คััญอีีกต่่อไป และ
						 (2) 			 ระหว่่างรอการจำำ�หน่่ายผลประโยชน์์ทางการเงิิน เมื่่อจำ
� ำ�เป็็น
									 สำำ�นัักงานต้้องจััดการอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�น
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510.10 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน หรืืออุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรค
				 จากการถููกข่่มขู่่�อาจเกิิดได้้ ถ้้าสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีหรืือบุุคคล
				 ในครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่สุ� ดุ ของบุุคคลนั้้น� หรืือสำำ�นักั งาน หรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่าย
				มีีผลประโยชน์์ทางการเงิินในกิิจการ เมื่่อ� กรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือ
				 เจ้้าของผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุม ของลููกค้้างานสอบบััญชีี เป็็นที่่ท� ราบกัันว่่ามีีผลประโยชน์์
				 ทางการเงิินในกิิจการนั้้�น
510.10 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 บทบาทของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
				 ● 		 ความเป็็นเจ้้าของในกิิจการดัังกล่่าว เป็็นการถืือครองในวงแคบหรืือ
						วงกว้้าง หรืือไม่่
				 ● 		ผลประโยชน์์นั้้�นทำำ�ให้้ผู้้�ลงทุุนสามารถควบคุุมหรืือมีีอิิทธิิพลอย่่าง
						มีีนััยสำำ�คััญในกิิจการนั้้�น หรืือไม่่
				 ● 		 ความมีีสาระสำำ�คััญของผลประโยชน์์ทางการเงิิน
510.10 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรค
				 จากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� คืือ การถอนสมาชิิกกลุ่่�ม
				 ผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีที่่�มีีผลประโยชน์์ทางการเงิินออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิ
				 งานสอบบััญชีี
510.10 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน คืือ การจััดให้้มีีผู้�สอ
้ บทานที่่�เหมาะสม สอบทานงานของ
				สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี

ส่่วนที่่� 4ก

ผลประโยชน์์ทางการเงิิน – เหตุุการณ์์แวดล้้อมอื่่�น
ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด

ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด

510.10 A5			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนอาจเกิิดขึ้้�นได้้ ถ้้าสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิ
				 งานสอบบััญชีีทราบว่่าสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด มีีผลประโยชน์์ทางการเงิิน
				 โดยตรง หรืือมีีผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�มีีสาระสำำ�คััญโดยอ้้อม ในลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีี
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510.10 A6			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของความสััมพัันธ์์ระหว่่างสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
						กัับสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด
				 ● 		ผลประโยชน์์ทางการเงิินนั้้�น เป็็นไปโดยตรงหรืือโดยอ้้อมหรืือไม่่
ั ของผลประโยชน์์ทางการเงิินนั้้�น ที่่�มีต่ี อส
่ มาชิิกครอบครััว
				 ● 		สาระสำำ�คัญ
						ที่่�ใกล้้ชิิด
510.10 A7			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน รวมถึึง
				 ● 		 การให้้สมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดจำำ�หน่่ายผลประโยชน์์ทางการเงิิน
						ทั้้�งหมดหรืือจำำ�หน่่ายผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยอ้้อมในจำำ�นวน
						ที่่�เพีียงพอ เพื่่�อให้้ผลประโยชน์์ส่่วนที่่�เหลืือไม่่มีีสาระสำำ�คััญอีีกต่่อไป
						 โดยเร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�ปฏิิบััติิได้้
				 ● 		 การถอนบุุคคลนั้้�นออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
510.10 A8			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนนั้้�นคืือจััดให้้มีีผู้้�สอบทานงานที่่�เหมาะสม สอบทานงาน
				 ของสมาชิิกในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี

ส่่วนที่่� 4ก

บุุคคลอื่่�นใด

510.10 A9			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อาจเกิิดขึ้้�นได้้ถ้้าสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิ
				 งานสอบบััญชีีรู้ว่�้ า่ ผลประโยชน์์ทางการเงิินในลููกค้้างานสอบบััญชีีนั้้น� ถููกถืือครอง
				 โดยบุุคคลอื่่�น ๆ เช่่น
				 ● 		หุ้้�นส่่วนและพนัักงานผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงาน
						 เครืือข่่าย นอกไปจากบุุคคลผู้้�ซึ่�ง่ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต
						 ให้้ถืือครองผลประโยชน์์ทางการเงิินดัังกล่่าวตามย่่อหน้้า R510.4
						 หรืือสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดของกลุ่่�มบุุคคลนั้้�น
				 ● 		บุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ส่่วนตััวใกล้้ชิิดกัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						สอบบััญชีี
510.10 A10		ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 โครงสร้้างองค์์กร โครงสร้้างการปฏิิบัติั งิ านและโครงสร้้างการรายงาน
						 ของสำำ�นัักงาน
				 ● 		ลัักษณะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลกัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						สอบบััญชีี
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510.10 A11		ตััวอย่า่ งของการกระทำำ�ที่่อ� าจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตนคืือการถอน
				สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีที่่�มีีความสััมพัันธ์์ส่่วนบุุคคลออกจากกลุ่่�ม
				 ผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
510.10 A12		ตััวอย่า่ งของการกระทำำ�ที่่อ� าจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่อจั
� ดั การกัับอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การไม่่ให้้สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีนั้้�น มีีส่่วนร่่วมในการ
						ตััดสิินใจใด ๆ ที่่�สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับงานสอบบััญชีี
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมสอบทานงานของกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						สอบบััญชีี

โครงการผลประโยชน์์พนัักงานหลัังเกษีียณของสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย

ส่่วนที่่� 4ก

510.10 A13		อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อาจเกิิดขึ้้�น ถ้้าโครงการผลประโยชน์์
				พนัักงานหลัังเกษีียณของสำำ�นักั งานหรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่าย ถืือครองผลประโยชน์์
				 ทางการเงิินโดยตรงหรืือผลประโยชน์์ที่่�มีีสาระสำำ�คััญโดยอ้้อมในลููกค้้างาน
				สอบบััญชีี
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หมวด 511 		 การกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกััน
คำำ�นำำ�

511.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระและต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				ต่่อความเป็็นอิิสระ
511.2				 การกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�ยืืมกัับลููกค้้างานสอบบััญชีีอาจทำำ�ให้้เกิิด
				อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนได้้ ในหมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและ
				คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์
				 แวดล้้อมดัังกล่่าว

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

ส่่วนที่่� 4ก

511.3 A1			 หมวดนี้้�กล่่าวถึึง “ความมีีสาระสำำ�คััญ” ของการกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกััน
				 ในการพิิจารณาว่่าการกู้้�ยืืมและการค้ำำ�� ประกัันดัังกล่่าวมีีสาระสำำ�คัญ
ั กัับบุุคคลใด
				มููลค่่าสุุทธิิของบุุคคลและสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดของบุุคคลนั้้�นอาจ
				ต้้องนำำ�มาคำำ�นวณรวมกััน

การกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกัันกัับลููกค้้างานสอบบััญชีี

R511.4 			 สำำ�นักั งาน สำำ�นักั งานเครืือข่่าย สมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีีหรืือครอบครััว
				ที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดของคนใดของบุุคคลนั้้�น ต้้องไม่่กระทำำ�การกู้้�ยืืมหรืือไม่่ค้ำำ��ประกััน
				 เงิินกู้้�กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี เว้้นแต่่การกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกัันนั้้�นไม่่มีีสาระ
				 สำำ�คััญต่่อ
				 (ก)		 สำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่าย หรืือบุุคคลที่่�กระทำำ�การกู้้�ยืืมหรืือ
						 การค้ำำ��ประกััน เท่่าที่่�นำำ�มาใช้้ได้้ และ
				 (ข)		ลููกค้้า
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R511.5 			 สำำ�นัักงาน สำำ �นัักงานเครืือข่่าย สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีหรืือ
				 ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดของคนใดของบุุคคลนั้้�น ต้้องไม่่รัับเงิินกู้้� หรืือรัับการ
				ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�จากลููกค้้างานสอบบััญชีี ที่่�เป็็นธนาคารหรืือสถาบัันในลัักษณะ
				ที่่�คล้้ายคลึึงกััน เว้้นแต่่การกู้้�ยืืมและรัับการค้ำำ�� ประกัันนั้้�น เป็็นไปตามกระบวน
				 การกู้้�ยืืม เงื่่�อนเวลา และเงื่่�อนไขโดยปกติิ
511.5 A1			ตััวอย่า่ งของเงิินกู้้�ยืืม รวมถึึง การจำำ�นอง เงิินเบิิกเกิินบััญชีี เงิินให้้สินิ เชื่่อ� รถยนต์์
				 และยอดค้้างชำำ�ระบััตรเครดิิต
511.5 A2			 แม้้ว่่าสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย จะได้้รัับเงิินกู้้�จากลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 ซึ่่�งเป็็นธนาคารหรืือสถาบัันในลัักษณะคล้้ายคลึึงกััน เป็็นไปตามกระบวนการ
				 ของการกู้้�ยืืม เงื่อ่� นเวลา และเงื่อ่� นไขโดยปกติิ เงิินกู้้�นั้้�นอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค
				 จากผลประโยชน์์ส่่วนตนได้้ ถ้้ามีีสาระสำำ�คััญต่่อลููกค้้างานสอบบััญชีี หรืือต่่อ
				 สำำ�นัักงานที่่�ได้้รัับเงิินกู้้�นั้้�น
511.5 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน คืือการจััดให้้มีีการสอบทานจากผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม
				 ผู้้ซึ่� ง�่ ไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี จากสำำ�นักั งานเครืือข่่ายที่่�ไม่่ใช่่
				 ผู้้�รัับประโยชน์์จากเงิินกู้้�นั้้�น

บััญชีีเงิินฝากหรืือบััญชีีซื้้�อขายหลัักทรััพย์์

ส่่วนที่่� 4ก

การกู้้ยื� มื และการค้ำำ�� ประกัันกัับลููกค้้างานสอบบััญชีีที่่เ� ป็็นธนาคารหรืือสถาบัันในลัักษณะ
ที่่�คล้้ายคลึึงกััน

R511.6				 สำำ�นักั งาน สำำ�นักั งานเครืือข่่าย สมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี หรืือบุุคคลใด
				 ในครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่�สุดุ ของบุุคคลนั้้น� ต้้องไม่่มีบัี ญ
ั ชีีเงิินฝากหรืือบััญชีีซื้้อ� ขาย
				 หลัักทรััพย์์กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี ที่่�เป็็นธนาคาร ตััวแทนซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
				 หรืือสถาบัันลัักษณะคล้้ายคลึึงกััน เว้้นแต่่เงิินฝากหรืือบััญชีีนั้้�น ถืือครองตาม
				 เงื่่�อนไขโดยปกติิทางธุุรกิิจ
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การกู้้ยื� มื และการค้ำำ�� ประกัันกัับลููกค้้างานสอบบััญชีีที่่ไ� ม่่ใช่่ธนาคารหรืือสถาบัันในลัักษณะ
คล้้ายคลึึงกััน

ส่่วนที่่� 4ก

R511.7 			 สำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่าย สมาชิิกในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีหรืือ
				 ครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่สุ� ดุ คนใดของบุุคคลนั้้น� ต้้องไม่่รับั เงิินกู้้� หรืือรัับการค้ำำ�� ประกััน
				 จากลููกค้้างานสอบบััญชีีที่่�ไม่่ใช่่ธนาคารหรืือสถาบัันในลัักษณะคล้้ายคลึึงกััน
				 เว้้นแต่่เงิินกู้้�หรืือการค้ำำ��ประกัันนั้้�น ไม่่มีีสาระสำำ�คััญต่่อ
				 (ก)		 สำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่าย หรืือบุุคคลที่่�ได้้รัับเงิินกู้้�หรืือการ
						ค้ำำ�� ประกััน เท่่าที่่�นำำ�มาใช้้ได้้ และ
				 (ข)		ลููกค้้า
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หมวด 520 		 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
คำำ�นำำ�

520.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระและต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				 เรื่่�องความเป็็นอิิสระ
520.2				 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างใกล้้ชิิดกัับลููกค้้างานสอบบััญชีี หรืือกัับผู้้�บริิหาร
				 ของลููกค้้า อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน หรืืออุุปสรรคจาก
				 การถููกข่่มขู่่� หมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
				ที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

520.3 A1			 หมวดนี้้�กล่่าวถึึง “ความมีีสาระสำำ�คััญ” ของผลประโยชน์์ทางการเงิิน และ
				 “ความมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ” ของความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ ในการพิิจารณาว่่าผลประโยชน์์
				 ทางการเงิินดัังกล่่าว มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อบุคุ คลใดหรืือไม่่นั้้น� มููลค่่าสุุทธิิของบุุคคล
				 และสมาชิิกครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่�สุดุ ของบุุคคลนั้้�นอาจต้้องนำำ�มาคำำ�นวณรวมกััน
520.3 A2			ตััวอย่่างความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างใกล้้ชิิด ซึ่่�งเกิิดจากความสััมพัันธ์์เชิิง
				พาณิิชย์์ หรืือผลประโยชน์์ทางการเงิินร่่วมกััน รวมถึึง
				 ● 		 การมีีผลประโยชน์์ทางการเงิินในกิิจการร่่วมค้้า ไม่่ว่่าจะกัับลููกค้้า
						 หรืือเจ้้าของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม กรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารบริิหาร
						 หรืือบุุคคลอื่่�นใด ซึ่�ง่ ทำำ�หน้้าที่่�เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโสของลููกค้้านั้้�น
				 ● 		มีี ข้ ้ อตกลงที่่� จะรวมบริิ การหรืือสิิ น ค้้ าประเภทหนึ่่� งหรืือมากกว่่ า
						 ของสำำ �นั ั ก งาน หรืือสำำ �นั ั ก งานเครืือข่่ า ย กัั บ บริิ ก ารหรืือสิิ น ค้้ า
						 ประเภทหนึ่่�งหรืือมากกว่่าของลููกค้้า และที่่�จะทำำ�การตลาดร่่วมกััน
						 โดยใช้้ชื่่�อหน่่วยงานทั้้�งสอง
				 ● 		มีี ข้ ้ อ ตกลงการจัั ด จำำ � หน่่ า ยหรืือการตลาด โดยสำำ �นั ั ก งาน หรืือ
						 สำำ�นัักงานเครืือข่่าย เป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่าย หรืือเป็็นผู้้�ทำำ�การตลาดให้้กัับ
						สิินค้้าหรืือบริิการของลููกค้้า หรืือลููกค้้าเป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่าย หรืือเป็็น
						 ผู้้�ทำำ�การตลาดให้้กัับสิินค้้าหรืือบริิการของสำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงาน
						 เครืือข่่าย

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป
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ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ (ระหว่่าง) สำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่าย สมาชิิกกลุ่่�ม
ผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี หรืือครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด

R520.4 			 สำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่าย สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี ต้้องไม่่มีี
				 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างใกล้้ชิิด กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี หรืือกัับผู้้�บริิหาร
				 ของลููกค้้า เว้้นแต่่ผลประโยชน์์ทางการเงิินนั้้�น จะไม่่มีีสาระสำำ�คััญ และความ
				สััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจนั้้�น ไม่่มีีนััยสำำ�คััญกัับลููกค้้า หรืือกัับผู้้�บริิหารของลููกค้้า และ
				กัับสำำ�นักั งาน กัับสำำ�นักั งานเครืือข่่าย หรืือกัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี
				 เท่่าที่่�นำำ�มาใช้้ได้้
520.4 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� อาจเกิิดขึ้้น� ได้้
				ถ้้ามีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างใกล้้ชิิด ระหว่่างลููกค้้างานสอบบััญชีี หรืือ
				 ผู้้�บริิหารของลููกค้้า กัับครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด ของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
				สอบบััญชีี

ส่่วนที่่� 4ก

ส่่วนได้้เสีียร่่วมกัันในกิิจการที่่�ความเป็็นเจ้้าของอยู่่�ในวงแคบ

R520.5 			 สำำ�นักั งาน สำำ�นักั งานเครืือข่่าย สมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี หรืือบุุคคลใด
				 ในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด ต้้องไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจเกี่่�ยวข้้องกัับการมีี
				ส่่วนได้้เสีียในกิิจการที่่�มีคี วามเป็็นเจ้้าของอยู่่�ในวงแคบเมื่่อลูู
� กค้้างานสอบบััญชีี
				 หรืือกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารบริิหารของลููกค้้า หรืือกลุ่่�มใด ๆ ดัังกล่่าว
				ถืือครองส่่วนได้้เสีียในกิิจการนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่
				 (ก)		 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจไม่่มีนัี ยั สำำ�คัญ
ั ต่่อ สำำ�นักั งาน สำำ�นักั งานเครืือข่่าย
						 หรืือบุุคคลตามที่่�ปรัับใช้้ได้้ และลููกค้้า
				 (ข)		ผลประโยชน์์ทางการเงิินไม่่มีีสาระสำำ�คััญต่่อผู้้�ลงทุุนหรืือกลุ่่�มผู้้�ลงทุุน
						 และ
				 (ค)		ผลประโยชน์์ทางการเงิินไม่่ให้้ทำำ�ผู้้�ลงทุุนหรืือกลุ่่�มผู้้�ลงทุุน มีีความ
						สามารถในการควบคุุมกิิจการ ที่่�มีีความเป็็นเจ้้าของอยู่่�ในวงแคบ
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การซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการ

ส่่วนที่่� 4ก

520.6 A1			 การซื้้�อสิินค้้าและบริิการจากลููกค้้างานสอบบััญชีีโดย สำำ�นัักงาน สำำ�นัักงาน
				 เครืือข่่าย สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี หรืือบุุคคลในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด
				ที่่�สุดุ คนใดของบุุคคลนั้้�น โดยทั่่�วไปแล้้วไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ
				ถ้้ารายการนั้้�นเป็็นไปตามการค้้าปกติิของธุุรกิิจ และมีีความเป็็นอิิสระต่่อกััน
				อย่่างไรก็็ตาม รายการดัังกล่่าว อาจมีีลัักษณะหรืือขนาดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค
				 จากต่่อผลประโยชน์์ส่่วนตน
520.6 A2			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน รวมถึึง
				 ● 		 การขจััดหรืือการลดขนาดของรายการดัังกล่่าว
				 ● 		 การถอนบุุคคลออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
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หมวด 521 		 ความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััวและความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว
คำำ�นำำ�

521.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระและต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				ต่่อความเป็็นอิิสระ
521.2				 ความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััวหรืือความสััมพัันธ์์ส่่วนตััวกัับบุุคลากรของลููกค้้า
				อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย
				 หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� หมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบาย
				 การนำำ�ไปปฏิิบััติิในการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

521.3 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรค
				 จากการถููกข่่มขู่่� อาจเกิิดขึ้้น� จากความสััมพัันธ์์ฉันั ท์์ครอบครััว และความสััมพัันธ์์
				ส่่วนตััว ระหว่่างสมาชิิกในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี กัับกรรมการ หรืือ
				 เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้า หรืือพนัักงานบางคนของลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับบทบาทของพนัักงานเหล่่านั้้�น
521.3 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าวนั้้�น รวมถึึง
				 ● 		 ความรัับผิิดชอบของแต่่ละบุุคคลในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
				 ● 		 บทบาทของสมาชิิกในครอบครััว หรืือบุุคคลอื่่�นใดที่่�มีีอยู่่�ในลููกค้้า
						 และความใกล้้ชิิดของความสััมพัันธ์์นั้้�น ๆ

ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี

521.4 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรค
				 จากการถููกข่่มขู่่� จะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด ของสมาชิิก
				 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี เป็็นพนัักงานในตำำ�แหน่่ง ซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่าง
				มีีนััยสำำ�คััญต่่อฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิิน หรืือกระแสเงิินสด
				 ของลููกค้้า
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521.4 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าวนั้้�น รวมถึึง
				 ● 		ตำำ�แหน่่งที่่�สมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด ดำำ�รงอยู่่�
				 ● 		 บทบาทของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
521.4 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรค
				 จากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ดัังกล่่าว คืือ การถอนบุุคคลนั้้�น
				ออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
521.4 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่�อจััดการกัับอุุปสรรค
				 จากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการ
				ถููกข่่มขู่่�นั้้น� คืือ การจััดโครงสร้้างความรัับผิิดชอบของกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี
				 เพื่่�อให้้สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี ไม่่ข้้องเกี่่�ยวกัับการจััดการเรื่่�องที่่�อยู่่�
				 ในความรัับผิิดชอบของสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด
R521.5 			บุุคคลจะไม่่เข้้าร่่วมในฐานะสมาชิิกของกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี เมื่่อบุ
� คุ คลใด
				 ในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดของบุุคคลนั้้�น
				 (ก)		 เป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 (ข)		 เป็็นพนัักงานในตำำ�แหน่่ง ซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อการจััดทำำ�
						บััญชีี หรืือจััดทำำ�งบการเงิินของลููกค้้าที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
						 หรืือ
				 (ค)		 เคยดำำ � รงอยู่่�ในตำำ � แหน่่ ง ดัั ง กล่่ า ว ระหว่่ า งช่่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่่� ง
						ที่่�ครอบคลุุมในช่่วงการรัับงาน หรืือที่่�ครอบคลุุมในช่่วงงบการเงิิน

ส่่วนที่่� 4ก
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ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี

521.6 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรค
				 จากการถููกข่่มขู่่� เกิิดขึ้้�นเมื่่�อสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดของสมาชิิกกลุ่่�ม
				 ผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี เป็็น
				 (ก)		 กรรมการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานสอบบััญชีี หรืือ
				 (ข)		พนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อการจััดทำำ�บััญชีี
						 หรืือจััดทำำ�งบการเงิินของลููกค้้าที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
521.6 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของความสััมพัันธ์์ระหว่่างสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
						กัับสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด
				 ● 		ตำำ�แหน่่งที่่�สมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด ดำำ�รงอยู่่�
				 ● 		 บทบาทของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
189
-22-0106(001)P7-ebook.indd 189

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

521.6 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรค
				 จากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ดังั กล่่าวนั้้�น คืือ การถอนบุุคคลนั้้น�
				ออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
521.6 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่�อจััดการกัับอุุปสรรค
				 จากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการ
				ถููกข่่มขู่่�นั้้น� คืือ การจััดโครงสร้้างความรัับผิิดชอบของกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี
				 เพื่่อ� ให้้สมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี ไม่่ข้อ้ งเกี่่ย� วกัับการจััดการเรื่่อ� งที่่อยู่่�
� ใน
				 ความรัับผิิดชอบของสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด

ส่่วนที่่� 4ก

ความสััมพัันธ์์ที่่�ใกล้้ชิิดอื่่�นของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี

R521.7 			สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีต้้องปรึึกษาตามนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิของ
				 สำำ�นัักงาน ถ้้าสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี มีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิดกัับ
				บุุคคลที่่�ไม่่ใช่่สมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด แต่่เป็็น
				 (ก)		 กรรมการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานสอบบััญชีี หรืือ
				 (ข)		พนัักงานในตำำ�แหน่่ง ซึ่�ง่ ใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อการจััดทำำ�บััญชีี
						 หรืือจััดทำำ�งบการเงิินของลููกค้้าที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
521.7 A1			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
				อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� ที่่เ� กิิดจากความสััมพัันธ์์
				ดัังกล่่าวรวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของความสััมพัันธ์์ระหว่่าง บุุคคลนั้้�น กัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบัติั ิ
						 งานสอบบััญชีี
				 ● 		ตำำ�แหน่่งที่่�บุุคคลนั้้�น ดำำ�รงอยู่่�กัับลููกค้้า
				 ● 		 บทบาทของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
521.7 A2			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรค
				 จากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ดัังกล่่าว คืือ การถอนบุุคคลนั้้�น
				ออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
521.7 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่�อจััดการกัับอุุปสรรค
				 จากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการ
				ถููกข่่มขู่่�นั้้น� คืือ การจััดโครงสร้้างความรัับผิิดชอบของกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี
				 เพื่่�อให้้สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี ไม่่ข้้องเกี่่�ยวกัับการจััดการเรื่่�องที่่�อยู่่�
				 ในความรัับผิิดชอบของบุุคคลที่่ส� มาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีีมีคี วามสััมพัันธ์์
				 ใกล้้ชิิดด้้วย
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R521.8 			หุ้้�นส่่วนและพนัักงานของสำำ�นักั งานต้้องปรึึกษาตามนโยบายและวิิธีปี ฏิิบัติั ขิ อง
				 สำำ�นัักงาน ถ้้าพวกเขาตระหนัักถึึงความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว หรืือความสััมพัันธ์์ฉัันท์์
				 ครอบครััวระหว่่าง
				 (ก)		หุ้้�นส่่วน หรืือพนัักงานของสำำ�นัักงาน หรืือ สำำ�นัักงานเครืือข่่ายซึ่่�งไม่่ใช่่
						สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี กัับ
				 (ข)		 กรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานสอบบััญชีีหรืือพนัักงาน
						 ของลููกค้้างานสอบบััญชีีที่่อยู่่�
� ในตำำ�แหน่่ง ซึ่่ง� ใช้้อิทิ ธิิพลอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
						ต่่อการจััดทำำ�บัญ
ั ชีี หรืือจััดทำำ�งบการเงิินของลููกค้้าที่่�สำ�นั
ำ กั งานจะแสดง
						 ความเห็็น
521.8 A1			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
				อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� ที่่เ� กิิดจากความสััมพัันธ์์
				ดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของความสััมพัันธ์์ระหว่่าง หุ้้�นส่่วนหรืือพนัักงานของสำำ�นักั งาน
						 (ฝ่่ายหนึ่่�ง) กัับ กรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือพนัักงานของลููกค้้า
						 (อีีกฝ่่ายหนึ่่�ง)
				 ● 		 ระดัับการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ของหุ้้�นส่่วนหรืือพนัักงานของสำำ�นัักงานใน
						 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
				 ● 		ตำำ � แหน่่ ง ที่่� หุ้้� นส่่ ว นหรืือพนัั ก งานของสำำ �นั ั ก งานนั้้� น ดำำ � รงอยู่่�ใน
						 สำำ�นัักงาน
				 ● 		ตำำ�แหน่่งที่่�บุุคคลนั้้�นดำำ�รงอยู่่�ในลููกค้้า
521.8 A2			ตััวอย่า่ งของการกระทำำ�ที่่อ� าจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่อจั
� ดั การกัับอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนอุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
				ดัังกล่่าวนั้้�น รวมถึึง
				 ● 		 การจััดโครงสร้้างความรัับผิิดชอบของหุ้้�นส่่วนหรืือพนัักงาน เพื่่�อลด
						 อิิทธิิพลใด ๆ ที่่�อาจมีีต่่องานสอบบััญชีี
				 ● 		 การจััดให้้มีผู้ี �สอ
้ บทานที่่�เหมาะสม สอบทานงานสอบบััญชีีที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
						ที่่�ได้้กระทำำ�แล้้ว

ส่่วนที่่� 4ก

ความสััมพัันธ์์ของหุ้้�นส่่วนและพนัักงานของ สำำ�นัักงาน
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หมวด 522 		 การให้้บริิการเมื่่�อไม่่นานมานี้้� กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
คำำ�นำำ�

522.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระและต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				ต่่อความเป็็นอิิสระ
522.2				ถ้้าสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีได้้เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ หรืือ
				 เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือพนัักงานของลููกค้้างานสอบบััญชีี เมื่่�อไม่่นานมานี้้�
				อุุปสรรคจากประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืือ
				อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย อาจเกิิดขึ้้�นได้้ หมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะ
				 และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์
				 แวดล้้อมดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
บริิการในช่่วงเวลาของรายงานการสอบบััญชีี

R522.3 			 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีต้้องไม่่รวมถึึงบุุคคล ผู้้�ซึ่่�งในช่่วงระยะเวลาของ
				 รายงานการสอบบััญชีี
				 (ก)		 เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้า
						 งานสอบบััญชีี หรืือ
				 (ข)		 เคยเป็็นพนัักงานที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อ
						 การจััดทำำ�บััญชีีหรืือจััดทำำ�งบการเงิินของลููกค้้าที่่�สำำ�นัักงานจะแสดง
						 ความเห็็น
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522.4 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืือ
				อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคยอาจเกิิดขึ้้�นได้้ ถ้้าก่่อนช่่วงเวลาของรายงานการ
				สอบบััญชีี สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
				 (ก)		 เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้า
						 งานสอบบััญชีี หรืือ
				 (ข)		 เคยเป็็นพนัักงานที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อ
						 การจััดทำำ�บััญชีีหรืือจััดทำำ�งบการเงิินของลููกค้้าที่่�สำำ�นัักงานจะแสดง
						 ความเห็็น
				ตััวอย่่างเช่่น อุุปสรรคจะเกิิดขึ้้�น ถ้้าได้้ตััดสิินใจหรืือได้้ปฏิิบััติิงานแล้้วโดย
				บุุคคลนั้้น� ในช่่วงเวลาก่่อนหน้้านี้้ใ� นขณะที่่ยั� งั เป็็นพนัักงานของลููกค้้า จะต้้องได้้รับั
				 การประเมิินในงวดปััจจุุบััน อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงานสอบบััญชีีงวดปััจจุุบััน
522.4 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าวนั้้�น รวมถึึง
				 ● 		ตำำ�แหน่่งที่่�บุุคคลนั้้�นดำำ�รงอยู่่�ในลููกค้้า
				 ● 		 ระยะเวลาตั้้�งแต่่บุุคคลนั้้�นยุุติิการเป็็นพนัักงานของลููกค้้า
				 ● 		 บทบาทของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
522.4 A3			ตััวอย่า่ งของการกระทำำ�ที่่อ� าจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่อจั
� ดั การกัับอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืือ อุุปสรรค
				 จากความคุ้้�นเคยนั้้�น คืือ การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม สอบทานงานของ
				สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี

ส่่วนที่่� 4ก

บริิการก่่อนช่่วงเวลาของรายงานการสอบบััญชีี
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หมวด 523 		 การเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานสอบบััญชีี
คำำ�นำำ�

523.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระและต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				ต่่อความเป็็นอิิสระ
523.2				 การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานสอบบััญชีี
				ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากประโยชน์์ส่่วนตน และอุุปสรรคจากการสอบทาน
				ผลงานตนเอง หมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
				ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าวนั้้�น

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
การเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ส่่วนที่่� 4ก

R523.3 			หุ้้�นส่่วน หรืือพนัักงานของสำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย ต้้องไม่่ดำำ�รง
				ตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานสอบบััญชีี ของ
				 สำำ�นัักงาน

การเป็็นเลขานุุการบริิษััท

R523.4 			หุ้้�นส่่วนหรืือพนัักงานของสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องไม่่ดำำ�รง
				ตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััทของลููกค้้างานสอบบััญชีีของสำำ�นัักงาน ยกเว้้น
				 (ก)		วิิธีีปฏิิบััติินี้้�สามารถกระทำำ�ได้้ตามกฎหมายท้้องถิ่่�น ข้้อบัังคัับหรืือ
						วิิธีีปฏิิบััติิวิิชาชีีพ
				 (ข)		 ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�กระทำำ�การตััดสิินใจในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งมวล
			 (ค)		 หน้้าที่่�และกิิจกรรมที่่�ปฏิิบััติิ ถููกจำำ�กััดอยู่่�เพีียงงานที่่�มีีลัักษณะเป็็น
						 งานประจำำ�และงานด้้านบริิหาร เช่่น การจััดทำำ�รายงานการประชุุม
						 และการเก็็บรัักษาแบบแสดงรายการต่่าง ๆ ที่่�ต้้องจััดทำำ�ตามกฎหมาย
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ส่่วนที่่� 4ก

523.4 A1			ตำำ�แหน่่ง “เลขานุุการบริิษััท” นั้้�น สื่่�อความหมายที่่�แตกต่่างกัันไปในแต่่ละ
				 ประเทศ หน้้าที่่�อาจมีีตั้้ง� แต่่หน้้าที่่�ในการบริิหาร (เช่่น การบริิหารงานบุุคคล และ
				 การเก็็บรัักษาบัันทึึกและทะเบีียนต่่าง ๆ ของบริิษัทั ) จนถึึงหน้้าที่่�ที่่ห� ลากหลาย
				 เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ หรืือการให้้คำำ�ปรึึกษา
				 เกี่่�ยวกัับเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการต่่างๆ โดยปกติิแล้้ว ตำำ�แหน่่งนี้้�ได้้รัับ
				 การอนุุมานว่่ามีีความเกี่่�ยวพัันอย่่างใกล้้ชิิดกัับกิิจการ ดัังนั้้�น อุุปสรรคอาจ
				 เกิิดขึ้้�นได้้ ถ้้าหุ้้�นส่่วน หรืือพนัักงานของสำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย
				ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััทของลููกค้้างานสอบบััญชีี (ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
				 เกี่่ย� วกัับการให้้บริิการงานที่่ไ� ม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี ได้้ระบุุไว้้
				 ในหมวด 600 การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี)
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

หมวด 524 		 การจ้้างงานโดยลููกค้้างานสอบบััญชีี
คำำ�นำำ�

524.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระและต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				ต่่อความเป็็นอิิสระ
524.2				 ความสััมพัันธ์์จากการจ้้างงานโดยลููกค้้างานสอบบััญชีี อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค
				 จากประโยชน์์ส่ว่ นตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
				 หมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำ�ำ หนดและคำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบััติเิ ฉพาะที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
				 การใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าวนั้้�น

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย

524.3 A1			อุุ ป สรรคจากความคุ้้�นเคยหรืืออุุ ป สรรคจากการถููกข่่ ม ขู่่�อาจเกิิ ด ขึ้้� น ได้้
				ถ้้าบุุคคลใดดัังต่่อไปนี้้�เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบัติั ิงานสอบบััญชีี หรืือหุ้้�นส่่วนของ
				 สำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย
				 ● 		 เป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 ● 		 เป็็ นพนัั กงานในตำำ �แหน่่ ง ซึ่่� งใช้้ อิิทธิิพลอย่่างมีีนัั ยสำำ�คััญต่่อการ
						จััดทำำ�บััญชีี หรืือจััดทำำ�งบการเงิินของลููกค้้าที่่�สำำ�นัักงานจะแสดง
						 ความเห็็น

ข้้อจำำ�กััดของผู้้�เคยเป็็นหุ้้�นส่่วนหรืือเคยเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบัติั ิงานสอบบััญชีี

R524.4 			 สำำ�นัักงานต้้องแน่่ใจว่่าไม่่มีีสายสััมพัันธ์์ (Connection) คงอยู่่�อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
				 ระหว่่างสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย กัับ
				 (ก)		 ผู้้�เคยเป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มาร่่วมงานกัับลููกค้้างานสอบบััญชีีของสำำ�นัักงาน
						 หรืือ
				 (ข)		 ผู้้�เคยเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีที่่�มาร่่วมงานกัับลููกค้้า
						 งานสอบบััญชีี
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				ถ้้ามาเข้้าร่่วมงานในฐานะ เป็็น
				 (1)		 กรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือ
				 (2)		พนัักงานในตำำ�แหน่่ง ซึ่�ง่ ใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อการจััดทำำ�บััญชีี
						 หรืือจััดทำำ�งบการเงิินของลููกค้้าที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
				 การเชื่่�อมโยงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญระหว่่างสำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายกัับ
				บุุคคลนั้้�น ยัังคงมีีอยู่่�ต่่อไป เว้้นแต่่
				 (ก)		บุุคคลนั้้�นไม่่ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์หรืือค่่าตอบแทนใด ๆ จากสำำ�นัักงาน
						 หรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่าย ที่่�ไม่่ได้้เป็็นไปตามข้้อตกลงที่่�กำ�ำ หนดไว้้ชัดั เจน
						ก่่อนหน้้าแล้้ว
				 (ข)		จำำ�นวนเงิินใด ๆ ที่่�เป็็นหนี้้�บุุคคลนั้้�นไม่่เป็็นสาระสำำ�คััญต่่อสำำ�นัักงาน
						 หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายและ
				 (ค)		บุุคคลนั้้�นไม่่ได้้เข้้าร่่วมอีีกต่่อไป หรืือปรากฏว่่ามีีส่่วนร่่วม ในการ
						ดำำ�เนิินธุุรกิิจ หรืือกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ ของสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงาน
						 เครืือข่่าย
524.4 A1			 แม้้ว่า่ จะได้้ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำ�ำ หนด ของย่่อหน้้า R524.4 อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย
				 หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� อาจยัังคงเกิิดขึ้้�นได้้
524.4 A2			อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� อาจยัังคงเกิิดขึ้้�นได้้
				ถ้้าผู้้�เคยเป็็นหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย เข้้าร่่วมงานใน
				กิิจการในตำำ�แหน่่งใดตำำ�แหน่่งหนึ่่ง� ที่่ก� ล่่าวไว้้ในย่่อหน้้า 524.3 A1 และกิิจการนั้้น�
				ต่่อมากลายเปลี่่�ยนเป็็นลููกค้้างานสอบบััญชีีของสำำ�นัักงาน
524.4 A3			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		ตำำ�แหน่่งที่่�บุุคคลนั้้�นได้้รัับจากลููกค้้า
				 ● 		 ความเกี่่ย� วข้้องใด ๆ ที่่บุ� คุ คลนั้้น� จะมีีกับั กลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี
				 ● 		 ระยะเวลาตั้้�งแต่่บุุคคลนั้้�น พ้้นจากการเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						สอบบััญชีี หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงาน หรืือของสำำ�นัักงานเครืือข่่าย
				 ● 		ตำำ�แหน่่งเดิิมของบุุคคลนั้้�นในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี สำำ�นัักงาน
						 หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย ตััวอย่่างคืือบุุคคลนั้้�น ยัังคงรัับผิิดชอบใน
						 การติิดต่่อเป็็นประจำำ�กัับผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลของลููกค้้า
						 หรืือไม่่

ส่่วนที่่� 4ก

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

524.4 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				 ความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� เหล่่านั้้�น รวมถึึง
				 ● 		 การปรัับเปลี่่�ยนแผนงานสอบบััญชีี
				 ● 		 การมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�น ๆ ในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี ซึ่่�งเป็็น
						 ผู้้�มีปี ระสบการณ์์เพีียงพอ เมื่่อ� เทีียบกัับบุุคคลที่่�ได้้มาร่่วมงานกัับลููกค้้า
				 ● 		 การจัั ด ให้้ มี ี ผู้ ้ �สอ บทานที่่� เ หมาะสม สอบทานงานของผู้้ � เ คยเป็็ น
						สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี

ส่่วนที่่� 4ก

สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบัติั ิงานสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับการจ้้างงานจากลููกค้้า

R524.5 			 สำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย ต้้องมีีนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดให้้
				สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีต้้องแจ้้งสำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย
				 เมื่่�อมีีการเจรจาต่่อรองเกี่่�ยวกัับการจ้้างงานกัับลููกค้้างานสอบบััญชีีนั้้�น
524.5 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน เกิิดขึ้้น� ได้้เมื่่อส
� มาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี
				มีีส่่วนร่่วมในงานสอบบััญชีี ในขณะที่่�ทราบอยู่่�แล้้วว่่าสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
				สอบบััญชีีนั้้�น จะหรืืออาจจะมาร่่วมงานกัับลููกค้้าในอนาคตได้้
524.5 A2			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนดัังกล่่าว
				คืือการถอนบุุคคลนั้้�นจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
524.5 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนดัังกล่่าว คืือจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม สอบทาน
				ดุุลยพิินิิจใด ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญของบุุคคลนั้้�น ขณะอยู่่�ในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน

ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�มีส่ี ่วนได้้เสีียสาธารณะ
ผู้้�สอบบััญชีีหลััก

R524.6 			ขึ้้�นอยู่่�กัับย่่อหน้้า R524.8 ถ้้าบุุคคลผู้้�ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีหลัักของลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีีที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ มาร่่วมกัับลููกค้้า ในฐานะ
				 (ก)		 กรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือ
				 (ข)		 เป็็นพนัักงานในตำำ�แหน่่ง ซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อการจััดทำำ�
						บััญชีี หรืือจััดทำำ�งบการเงิินของลููกค้้าที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
				 ความเป็็นอิิสระจะถููกรอมชอม เว้้นแต่่ (ปีีที่่� 1) หลัังจากบุุคคลดัังกล่่าวยุุติิ
				 การเป็็นผู้้�สอบบััญชีีหลัักแล้้ว
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 (1)		ลููกค้้างานสอบบััญชีีได้้ออกงบการเงิินที่่�ตรวจสอบแล้้ว (ปีีที่่� 2) ไปเป็็น
						 ระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่าสิิบสองเดืือน และ
				 (2)		บุุคคลดัังกล่่าวมิิได้้เป็็นสมาชิิกในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีของ
						 การสอบบััญชีีของงบการเงิิน (ปีีที่่� 1 และ 2) นั้้�น

หุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ (ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหรืือเทีียบเท่่า) ของสำำ�นัักงาน

R524.7 			ขึ้้�นอยู่่�กัับย่่อหน้้า R524.8 ถ้้าบุุคคลผู้้�ซึ่่�งเป็็นหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ (ประธาน
				 เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหรืือเทีียบเท่่า) ของสำำ�นัักงานร่่วมงานกัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
				ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ ในฐานะ
				 (ก)		 กรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือ
				 (ข)		 เป็็นพนัักงานในตำำ�แหน่่ง ซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อการจััดทำำ�
						บััญชีี หรืือจััดทำำ�งบการเงิินของลููกค้้าที่่�สำ�นั
ำ ักงานจะแสดงความเห็็น
				 ความเป็็นอิิสระจะถููกรอมชอม เว้้นแต่่หลัังจากบุุคคลดัังกล่่าวพ้้นจากการ
				 เป็็นหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ (ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหรืือเทีียบเท่่า) ของสำำ�นัักงาน
				 เป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 12 เดืือน
R524.8 			 เพื่่�อเป็็นข้้อยกเว้้นของย่่อหน้้า R524.6 และ R524.7 ความเป็็นอิิสระจะไม่่ถููก
				 รอมชอม ถ้้าเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้าเหล่่านั้้�นเกิิดขึ้้�นจาก
				ผลของการรวมธุุรกิิจและ
				 (ก)		ตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวไม่่ได้้มีีการคำำ�นึึงถึึงในการพิิจารณาการรวมธุุรกิิจ
				 (ข)		สิิทธิิประโยชน์์หรืือค่่าตอบแทนใด ๆ ให้้กัับผู้้�ที่่�เคยเป็็นหุ้้�นส่่วน ที่่�จ่่าย
						 จากสำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย ซึ่่�งได้้จ่่ายเต็็มจำำ�นวนแล้้ว
						 เว้้นแต่่เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อตกลงที่่�กำำ�หนดไว้้ชััดเจนก่่อนหน้้าแล้้ว
						 และจำำ �นวนใด ๆ ที่่� เป็็ นหนี้้� หุ้้� นส่่ วนผู้้ �นั้้ � น ไม่่ เป็็ น สาระสำำ �คัั ญต่่ อ
						 สำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย เท่่าที่่�นำำ�มาใช้้ได้้
				 (ค)		 ผู้้�ที่่�เคยเป็็นหุ้้�นส่่วน ต้้องไม่่เข้้าร่่วมหรืือปรากฏว่่ามีีส่่วนร่่วมอย่่าง
						ต่่อเนื่่�อง ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ หรืือกิิจกรรมทางวิิชาชีีพของสำำ�นัักงาน
						 หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย และ
				 (ง)		 สำำ�นัักงานได้้ปรึึกษาหารืือ กัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล ถึึงการดำำ�รง
						ตำำ�แหน่่งของผู้้�ที่่�เคยเป็็นหุ้้�นส่่วนในลููกค้้างานสอบบััญชีีแล้้ว

ส่่วนที่่� 4ก

การรวมธุุรกิิจ
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หมวด 525 		 การมอบหมายให้้เป็็นพนัักงานชั่่�วคราว
คำำ�นำำ�

525.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระและต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				ต่่อความเป็็นอิิสระ
525.2				 การให้้ยืืมพนัักงานแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากการ
				สอบทานผลงานของตนเอง อุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน หรืือ
				อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบาย
				 การนำำ�ไปปฏิิบััติิในการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

525.3 A1			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่�อจััดการอุุปสรรค
				ที่่�เกิิดจากการให้้ยืืมพนัักงานของสำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย กัับลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีี รวมถึึง
				 ● 		 การดำำ�เนิินการสอบทานเพิ่่�มเติิม งานของพนัักงานที่่�ให้้ยืืม อาจ
						จััดการอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
				 ● 		 การไม่่ให้้พนัักงานที่่�ถููกยืืมตััว ร่่วมเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						สอบบััญชีี อาจจััดการอุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจาก
						 การเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
				 ● 		 การไม่่ให้้ความรัับผิิดชอบงานสอบบััญชีีในหน้้าที่่�หรืือกิิจกรรมใด ๆ
						 แก่่พนัักงานที่่�ถููกยืืมตััว ในระหว่่างที่่�พนัักงานผู้้�นั้้�นปฏิิบััติิงานตาม
						 การมอบหมายเป็็นพนัักงานชั่่�วคราว อาจจััดการอุุปสรรคจากการ
						สอบทานผลงานตนเอง
525.3 A2			 เมื่่�อเกิิดอุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย และอุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
				 โดยการให้้ยืืมบุุคลากรของสำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย กัับลููกค้้างาน
				สอบบััญชีี จนกระทั่่�งสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายเริ่่�มมีีมุุมมองและ
				ผลประโยชน์์ไปในทางเดีียวกัับผู้้บ� ริิหารมากเกิินไป มาตรการป้้องกัันไม่่สามารถ
				 ใช้้ได้้
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ส่่วนที่่� 4ก

R525.4				 สำำ�นักั งาน หรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่าย ต้้องไม่่ให้้ยืืมพนัักงานแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 เว้้นแต่่
				 (ก)		 การให้้ความช่่วยเหลืือดัังกล่่าวเป็็นการให้้เฉพาะในช่่วงเวลาสั้้�น
				 (ข)		พนัักงานต้้องไม่่มีส่ี ว่ นร่่วมในการให้้บริิการงานไม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ซึ่่ง� จะ
						 ไม่่ได้้รัับอนุุญาตตามหมวด 600 และหมวดย่่อยนี้้� และ
				 (ค)		พนัักงานต้้องไม่่รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหาร และลููกค้้างานสอบบััญชีี
						รัับผิิดชอบในการสั่่�งการและดููแลกิิจกรรมของพนัักงานนั้้�น
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หมวด 540 		 ความสััมพัันธ์์อัันยาวนานของบุุคลากร (รวมถึึงการหมุุนเวีียน
				หุ้้�นส่่วน) กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
คำำ�นำำ�

540.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้กรอบ
				 แนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อ
				 ความเป็็นอิิสระ
540.2				 เมื่่อบุ
� คุ คลมีีส่่วนร่่วมในงานสอบบััญชีีเป็็นระยะเวลายาวนาน อาจเกิิดอุุปสรรค
				 จากความคุ้้�นเคยและอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน หมวดนี้้�กำำ�หนด
				ข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในการใช้้กรอบแนวคิิดใน
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย

540.3 A1			 ถึึงแม้้ว่่าการทำำ�ความเข้้าใจลููกค้้างานสอบบััญชีีและเหตุุการณ์์แวดล้้อมเป็็น
				พื้้�นฐานของคุุณภาพงานสอบบััญชีี อุุปสรรคอาจเกิิดจากผลที่่�บุุคคลมีีความ
				สััมพัันธ์์อัันยาวนาน ในฐานะสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีกัับ
				 (ก)		ลููกค้้างานสอบบััญชีี และการดำำ�เนิินงานของลููกค้้า
				 (ข)		 เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโสของลููกค้้างานสอบบััญชีี หรืือ
				 (ค)		 งบการเงิินซึ่�ง่ สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น หรืือข้้อมููลทางการเงิินที่่�ใช้้
						 เป็็นฐานในการจััดทำำ�งบการเงิิน
540.3 A2			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อาจเกิิดจากผลของความกัังวลของบุุคคล
				 เกี่่ย� วกัับการสููญเสีียลููกค้้าที่่มี� คี วามสััมพัันธ์์ยาวนาน หรืือการสููญเสีียผลประโยชน์์
				 ในการรัักษาไว้้ซึ่ง�่ ความสััมพัันธ์์ส่ว่ นตััวที่่ใ� กล้้ชิดิ กัับสมาชิิกของเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
				อาวุุโส หรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล อุุปสรรคดัังกล่่าวอาจมีีอิิทธิิพลต่่อดุุลยพิินิิจ
				ที่่�ไม่่เหมาะสมของบุุคคลนั้้�น
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540.3 A3			ปััจจััยที่่�เกี่่ย� วกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรค
				 จากผลประโยชน์์ส่่วนตน รวมถึึง
				 (ก)		 ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับบุุคคล
						 ● 			 ระยะเวลาโดยรวมของความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
									 ของบุุคคลนั้้น� รวมถึึง ถ้้าความสััมพัันธ์์นั้้น� มีีอยู่่� ขณะที่่บุ� คุ คลนั้้น�
									ยัังคงอยู่่�กัับสำำ�นัักงานก่่อนหน้้า
						 ● 			บุุคคลนั้้�นเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานมานานเท่่าใด และ
									มีีบทบาทอย่่างไร
						 ● 			 ขอบเขตงานที่่�บุคุ คลนั้้น� ได้้รับั การสั่่ง� การ รัับการสอบทานงาน
									 และรัับการกำำ�กัับงาน จากบุุคคลผู้้�มีีตำำ�แหน่่งงานสููงกว่่า
						 ● 			 ขอบเขตที่่�บุคุ คลนั้้น� เนื่่อ� งจากความมีีอาวุุโส สามารถมีีอิทิ ธิิพล
									ต่่อผลลััพธ์ข์ องงานสอบบััญชีี ตััวอย่า่ งเช่่น การตััดสิินใจที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
									 หรืือการสั่่�งงานสมาชิิกอื่่�น ๆ ในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						 ● 			 ความใกล้้ชิิดของความสััมพัันธ์์ส่่วนตััวของบุุคคลนั้้�น กัับ
									 เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโส หรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
						 ● 			ลัักษณะ ความถี่่� และขอบเขตของปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล
									นั้้�นกัับเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโส หรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
				 (ข)		 ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
						 ● 			ลัักษณะหรืือความซัับซ้้อนของประเด็็นทางบััญชีีของลููกค้้า
									 และประเด็็นการรายงานทางการเงิินของลููกค้้า และว่่ามีี
									 การเปลี่่�ยนแปลงหรืือไม่่
						 ● 			มีีการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ ในเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโส หรืือ
									 ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล เมื่่�อไม่่นานมานี้้�หรืือไม่่
						 ● 			มีีการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างองค์์กรของลููกค้้าซึ่่�งมีีผลต่่อ
									ลัักษณะ ความถี่่� และขอบเขต ของปฏิิสััมพัันธ์์ส่ว่ นบุุคคลนั้้�น
									กัับเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโส หรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล

ส่่วนที่่� 4ก
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540.3 A4			 การรวมกัันของปััจจััยสองอย่่างหรืือมากกว่่า อาจเพิ่่�มหรืือลดระดัับของอุุปสรรค
				ตััวอย่่างเช่่น อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคยที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดช่่วงเวลา จากความ
				สััมพัันธ์์ใกล้้ชิิดที่่�เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างบุุคคลนั้้�น กัับสมาชิิกของเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
				อาวุุโสของลููกค้้า จะลดลงโดยการที่่�สมาชิิกเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโสของลููกค้้า
				 รายนั้้�นออกจากการเป็็นพนัักงานของลููกค้้า
540.3 A5			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย และอุุปสรรค
				 จากผลประโยชน์์ส่่วนตน ที่่�เกิิดจากบุุคคลที่่�มีีส่่วนร่่วมในงานสอบบััญชีีเป็็น
				 ระยะเวลาอัันยาวนาน คืือการหมุุนเวีียนบุุคคลนั้้�นออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
				สอบบััญชีี
540.3 A6			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				 ความคุ้้�นเคยหรืืออุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การเปลี่่�ยนบทบาทของบุุคคลในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี หรืือ
						 การเปลี่่�ยนแปลงลัักษณะ และขอบเขตของงานที่่�บุุคคลนั้้�นปฏิิบััติิ
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม ซึ่่�งไม่่ใช่่สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						สอบบััญชีี สอบทานงานของบุุคคลนั้้�น
				 ● 		 การดำำ�เนิินการสอบทานคุุณภาพงานสม่ำำ��เสมอ จากภายในหรืือจาก
						 ภายนอก อย่่างเป็็นอิิสระ
R540.4 			ถ้้าสำำ�นักั งานตััดสิินว่่าระดัับของอุุปสรรคที่่�เกิิดสามารถจััดการโดยการหมุุนเวีียน
				บุุคคลนั้้�นออกจากกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี สำำ�นักั งานต้้องกำำ�หนดระยะเวลา
				ที่่�เหมาะสม ซึ่�ง่ บุุคคลนั้้�นต้้องไม่่
				 (ก)		 เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
				 (ข)		ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมคุุณภาพงานสอบบััญชีี หรืือ
				 (ค)		 ใช้้อิิทธิิพลโดยตรงต่่อผลลััพธ์์งานสอบบััญชีี
				 ระยะเวลาดัังกล่่าวต้้องยาวพอ ที่่�จะทำำ�ให้้มีีการจััดการอุุปสรรคจากความ
				คุ้้�นเคย และอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน ในกรณีีของกิิจการที่่มี� ส่ี ว่ นได้้เสีีย
				สาธารณะให้้ใช้้ย่่อหน้้า R540.5 ถึึง R540.20
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R540.5 			ขึ้้�นอยู่่�กัับย่่อหน้้า R540.7 ถึึง R540.9 ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการสอบบััญชีีของ
				กิิจการที่่�มีส่ี ว่ นได้้เสีียสาธารณะ บุุคคลต้้องไม่่ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ในบทบาทใดต่่อไปนี้้�
				 หรืือเมื่่�อรวมกัับบทบาทต่่าง ๆ ดัังกล่่าว เป็็นระยะเวลามากกว่่า 7 ปีีสะสม
				 (“ช่่วงเวลาในการปฏิิบััติิงาน”)
			 (ก)		 ผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงาน
			 (ข)		บุุคคลที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้รัับผิิดชอบในการสอบทานการควบคุุม
						คุุณภาพงานสอบบััญชีี หรืือ
			 (ค)		 บทบาทใด ๆ ของผู้้�สอบบััญชีีหลัักอื่่�น
				 หลัังจากช่่วงเวลาในการปฏิิบััติิงาน บุุคคลดัังกล่่าวต้้องมีีการเว้้นระยะในการ
				 ปฏิิบััติิงาน ตามข้้อกำำ�หนดในย่่อหน้้า R540.11 ถึึง R540.19
R540.6 			 ในการคำำ�นวณช่่วงเวลาในการปฏิิบััติิงาน การนัับจำำ�นวนปีีต้้องไม่่เริ่่�มต้้นใหม่่
				 เว้้นแต่่บุุคคลนั้้�นยุุติิบทบาทใด ๆ ในย่่อหน้้า R540.5 (ก) ถึึง (ค) เป็็นระยะเวลา
				ขั้้�นต่ำำ�� อัันเป็็นระยะเวลาต่่อเนื่่�องกัันอย่่างน้้อยเท่่ากัับการเว้้นระยะในการ
				 ปฏิิบััติิงานที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า R540.11 ถึึง R540.13 เท่่าที่่�นำำ�มาใช้้ได้้กัับ
				 บทบาทที่่�บุุคคลได้้ให้้บริิการในปีีก่่อนที่่�จะยุุติิการมีีส่่วนร่่วมดัังกล่่าว
540.6 A1			ตััวอย่่างเช่่น บุุคคลที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานมาสี่่�ปีี ต่่อจากนั้้�นหยุุด
				 การปฏิิบัติั งิ านไปสามปีี จะสามารถกลัับมาเป็็นผู้้�สอบบััญชีีหลัักในงานสอบบััญชีี
				 เดีียวกัันเป็็นเวลาต่่อได้้อีีกเพีียงสามปีี (นัับสะสมรวมเป็็นเจ็็ดปีี) หลัังจากนั้้�น
				บุุคคลนั้้�นจะต้้องเว้้นระยะในการปฏิิบััติิงาน ตามย่่อหน้้า R540.14
R540.7				 เพื่่�อเป็็นข้้อยกเว้้นของย่่อหน้้า R540.5 ผู้้�สอบบััญชีีหลััก ผู้้�ซึ่่�งความต่่อเนื่่�อง
				มีีความสำำ�คัญ
ั โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ต่่อคุณ
ุ ภาพงานสอบบััญชีี โดยในกรณีีที่่เ� กิิดขึ้้น�
				 ได้้ยากเนื่่อ� งจากเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�ไม่่คาดคิิดล่่วงหน้้า ซึ่่ง� อยู่่�นอกการควบคุุม
				 ของสำำ�นักั งาน และหากผู้้�มีหี น้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลให้้ความเห็็นพ้้องด้้วย อาจต้้องได้้รับั
				อนุุญาตให้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีหลัักเพิ่่�มอีีกหนึ่่�งปีี ตราบเท่่าที่่�อุุปสรรคต่่อ
				 ความเป็็นอิิสระถููกขจััด หรืือลดให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้

ส่่วนที่่� 4ก

ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่�ง่ เป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ
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540.7 A1			ตััวอย่่างเช่่น ผู้้�สอบบััญชีีหลัักอาจต้้องดำำ�รงบทบาทนั้้�นในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
				สอบบััญชีีต่่อไปได้้อีีกไม่่เกิินหนึ่่�งปีี ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกิิดจากเหตุุการณ์์
				ที่่�ไม่่คาดคิิดล่่วงหน้้า เช่่น การหมุุนเวีียนตามข้้อกำำ�หนดไม่่สามารถเป็็นไปได้้
				 เนื่่�องจากอาจเกิิดกรณีีเจ็็บป่่วยอย่่างร้้ายแรงของผู้้�ที่่ตั้้� �งใจจะให้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีี
				ที่่�รัับผิิดชอบงาน ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมเช่่นนี้้� สำำ�นัักงานจะปรึึกษาหารืือกัับ
				 ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลถึึงเหตุุผลของการไม่่สามารถหมุุนเวีียนตามที่่�วางแผนไว้้
				 และความจำำ�เป็็นในการใช้้มาตรการป้้องกัันใด ๆ เพื่่อ� ลดอุุปสรรคใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น�
R540.8 			ถ้้าลููกค้้างานสอบบััญชีีเปลี่่�ยนสถานภาพเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ
				 สำำ�นัักงานต้้องคำำ�นึึงถึึงระยะเวลาที่่�บุุคคลให้้บริิการแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 ในฐานะผู้้�สอบบััญชีีหลัักก่่อนที่่�ลููกค้้างานสอบบััญชีีนั้้�น จะเปลี่่�ยนสถานภาพ
				 เป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะในการพิิจารณาช่่วงเวลาการหมุุนเวีียน
				ถ้้าบุุคคลนั้้�นให้้บริิการแก่่ลููกค้้าในฐานะผู้้�สอบบััญชีีหลัักเป็็นระยะเวลาสะสม
				 มา 5 ปีีหรืือน้้อยกว่่า เมื่่�อลููกค้้าเปลี่่�ยนสถานภาพเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
				สาธารณะ จำำ�นวนปีีที่่บุ� คุ คลนั้้�นอาจต้้องยัังคงให้้บริิการแก่่ลููกค้้ารายนั้้น� ในฐานะ
				 ผู้้�สอบบััญชีีหลัักก่่อนที่่�จะหมุุนเวีียนออกจากงานให้้บริิการจะเป็็นจำำ�นวนเจ็็ดปีี
				หัักด้้วยจำำ�นวนปีีที่่�ได้้ให้้บริิการมาแล้้ว
				 เพื่่�อเป็็นข้้อยกเว้้นของย่่อหน้้า R540.5 ถ้้าบุุคคลนั้้�นได้้ให้้บริิการลููกค้้างาน
				สอบบััญชีีในฐานะผู้้�สอบบััญชีีหลัักเป็็นระยะเวลาสะสมหกปีี หรืือมากกว่่านั้้�น
				 เมื่่�อลููกค้้างานสอบบััญชีีเปลี่่�ยนสถานภาพเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ
				บุุคคลนั้้�นอาจต้้องยัังคงให้้บริิการต่่อเนื่่�องในฐานะผู้้�สอบบััญชีีหลัักเป็็นเวลา
				 ไม่่เกิินกว่่าสองปีีก่่อนหมุุนเวีียนออกจากงานให้้บริิการ ด้้วยการเห็็นพ้้องของ
				 ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
R540.9 			 เมื่่�อสำำ�นัักงานมีีคนเพีียงสองสามคน ที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�จำำ�เป็็น
				 ในการให้้บริิการในฐานะผู้้�สอบบััญชีีหลัักในงานสอบบััญชีีของกิิจการที่่�มีี
				ส่่วนได้้เสีียสาธารณะ การหมุุนเวีียนของผู้้�สอบบััญชีีหลัักอาจไม่่สามารถเป็็นไปได้้
				 เพื่่�อเป็็นข้้อยกเว้้นของย่่อหน้้า R540.5 ถ้้าองค์์กรกำำ�กัับดููแลอิิสระในประเทศ
				กำำ�หนดข้้อยกเว้้นการหมุุนเวีียนของผู้้�สอบบััญชีีในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว
				บุุคคลนั้้�นอาจต้้องยัังคงเป็็นผู้้�สอบบััญชีีหลัักได้้มากกว่่าเจ็็ดปีีเพื่่อ� ให้้เป็็นไปตาม
				ข้้อยกเว้้นดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� ถ้้าหากว่่าองค์์กรกำำ�กัับดููแลอิิสระมีีข้้อกำำ�หนดเฉพาะ
				 เจาะจงอื่่�นที่่�ต้้องนำำ�มาใช้้ เช่่น ระยะเวลาที่่�ผู้้�สอบบััญชีีหลัักอาจต้้องได้้รัับ
				 การยกเว้้นการหมุุนเวีียน หรืือการสอบทานจากภายนอกที่่�เป็็นอิิสระอย่่าง
				สม่ำำ�� เสมอ
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ข้้อควรพิิจารณาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับช่่วงเวลาในการปฏิิบัติั ิงาน

R540.10			 ในการประเมิินอุุปสรรคที่่�เกิิดจากความสััมพัันธ์์ที่่�ยาวนานกัับงานสอบบััญชีี
				 สำำ�นัักงานต้้องให้้ความสำำ�คััญโดยเฉพาะกัับบทบาทที่่�บุุคคลนั้้�นปฏิิบััติิและ
				 ระยะเวลาที่่�บุุคคลนั้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับงานสอบบััญชีีก่่อนที่่�บุุคคลนั้้�นจะเปลี่่�ยน
				สถานภาพเป็็นผู้้�สอบบััญชีีหลััก
540.10 A1			อาจมีีหลายสถานการณ์์ที่่สำ� �นั
ำ กั งานใช้้กรอบแนวคิิดสรุุปว่่าเป็็นการไม่่เหมาะสม
				 สำำ�หรัับบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีหลัักที่่�จะปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ต่อ่ ไปในบทบาทดัังกล่่าว
				 แม้้ว่่าระยะเวลาที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการเป็็นผู้้�สอบบััญชีีหลัักจะน้้อยกว่่าเจ็็ดปีี
R540.11			ถ้้าบุุคคลทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานมาเป็็นเวลาเจ็็ดปีีสะสม
				 การเว้้นระยะในการปฏิิบััติิงานต้้องเป็็นห้้าปีีต่่อเนื่่�องกััน
R540.12			 ในกรณีีที่่บุ� คุ คลได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบในการสอบทานการควบคุุม
				คุุ ณ ภาพงานสอบบัั ญ ชีี และได้้ ป ฏิิ บั ั ติ ิ ห น้้ า ที่่� ใ นฐานะดัั ง กล่่ า วเป็็ น เวลา
				 เจ็็ดปีีสะสม การเว้้นระยะในการปฏิิบััติิงานต้้องเป็็นสามปีีต่่อเนื่่�องกััน
R540.13			ถ้้าบุุคคลทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีหลัักนอกจากหน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า
				 R540.11 และ R540.12 เป็็นเวลาเจ็็ดปีีสะสม การเว้้นระยะในการปฏิิบััติิงาน
				ต้้องเป็็นสองปีีต่่อเนื่่�องกััน

การให้้บริิการที่่�รวมบทบาทในฐานะผู้้�สอบบััญชีีหลััก

ส่่วนที่่� 4ก

การเว้้นระยะในการปฏิิบัติั ิงาน

R540.14			ถ้้าบุุคคลปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะที่่�รวมบทบาทผู้้�สอบบััญชีีหลัักและให้้บริิการใน
				 ฐานะผู้้�สอบบััญชีีที่่รั� บั ผิิดชอบงานตั้้ง� แต่่สี่่ปี� สี ะสมหรืือมากกว่่า การเว้้นระยะใน
				 การปฏิิบััติิงานต้้องเป็็นห้้าปีีต่่อเนื่่�องกััน
R540.15			ขึ้้�นอยู่่�กัับย่่อหน้้า R540.16 (ก) ถ้้าบุุคคลปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะที่่�รวมบทบาท
				 ผู้้�สอบบััญชีีหลัักและให้้บริิการในฐานะผู้้�สอบบััญชีีหลัักผู้้�รัับผิิดชอบในการ
				สอบทานการควบคุุมคุุณภาพงานสอบบััญชีี ตั้้�งแต่่สี่่�ปีีสะสมหรืือมากกว่่า
				 การเว้้นระยะในการปฏิิบััติิงานต้้องเป็็นสามปีีต่่อเนื่่�องกััน
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R540.16			ถ้้าบุุคคลปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะที่่�รวมบทบาทผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานและ
				 ผู้้�รับั ผิิดชอบในการสอบทานการควบคุุมคุุณภาพงานสอบบััญชีี ตั้้ง� แต่่สี่่ปี� สี ะสม
				 หรืือมากกว่่าในระหว่่างช่่วงเวลาในการปฏิิบัติั งิ าน การเว้้นระยะในการปฏิิบัติั งิ าน
				ต้้อง
				 (ก)		 เพื่่อ� เป็็นข้้อยกเว้้นของย่่อหน้้า R540.15 เป็็นเวลาห้้าปีีต่่อเนื่่อ� งกัันเมื่่อ�
						บุุคคลนั้้�นเป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานมาสามปีีหรืือมากกว่่านั้้�น
						 หรืือ
				 (ข)		 เป็็นเวลาสามปีีต่่อเนื่่�องกัันในกรณีีของการรวมกัับบทบาทอื่่�น ๆ
R540.17			ถ้้าบุุคคลที่่�ปฏิิบััติิงานรวมกัับบทบาทใดของผู้้�สอบบััญชีีหลััก นอกจากที่่�ระบุุไว้้
				 ในย่่อหน้้า R540.14 ถึึง R540.16 การเว้้นระยะในการปฏิิบััติิงานต้้องเป็็น
				สองปีีต่่อเนื่่อ� งกััน

การให้้บริิการของสำำ�นัักงานก่่อนหน้้า

ส่่วนที่่� 4ก

R540.18			 ในการกำำ� หนดจำำ� นวนปีีที่่ �บุ ุคคลเป็็นผู้้�สอ บบััญชีีห ลัักตามที่่�กำ ำ�หนดไว้้ใน
				ย่่อหน้้า R540.5 ระยะเวลาของความสััมพัันธ์์ ถ้้ามีีผลเกี่่ย� วข้้อง ต้้องรวมถึึงเวลา
				 ในขณะที่่�บุคุ คลนั้้น� เป็็นผู้้�สอบบััญชีีหลัักของงานนั้้�น ของสำำ�นักั งานก่่อนหน้้าด้้วย

การเว้้นระยะในการปฏิิบััติิงานที่่�สั้้�นกว่่า ตามที่่�กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับกำำ�หนด

R540.19			 ในกรณีีที่่�องค์์กรนิิติิบััญญััติิหรืือองค์์กรกำำ�กัับดููแล (หรืือองค์์กรที่่�ได้้รัับอนุุญาต
				 หรืือได้้รัับการยอมรัับจากองค์์กรนิิติิบััญญััติิหรืือองค์์กรกำำ�กัับดููแลนั้้�น) ได้้
				กำำ�หนดการเว้้นระยะในการปฏิิบััติิงาน สำำ�หรัับผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานที่่�มีี
				 ระยะเวลาน้้อยกว่่า 5 ปีีต่่อเนื่่�องกััน จำำ�นวนปีีที่่�สููงกว่่าช่่วงเวลานั้้�นหรืือ
				สามปีี อาจต้้องนำำ�มาทดแทนการเว้้นระยะในการปฏิิบััติิงานห้้าปีีต่่อเนื่่�องกััน
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า R540.11, R540.14 และ R540.16 (ก) ถ้้าแม้้นว่่า
				ช่่วงเวลาในการปฏิิบััติิงานที่่�ใช้้ได้้ไม่่เกิินเจ็็ดปีี
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R540.20			 ในช่่วงการเว้้นระยะในการปฏิิบััติิงาน บุุคคลต้้องไม่่
				 (ก)		 เป็็ น สมาชิิ ก กลุ่่�มผู้้ � ป ฏิิ บั ั ติ ิ ง าน หรืือให้้ ก ารควบคุุ ม คุุ ณ ภาพงาน
						สอบบััญชีีนั้้�น
				 (ข)		 ให้้คำำ�ปรึึกษากลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานหรืือลููกค้้าเกี่่�ยวกัับประเด็็นทางเทคนิิค
						 หรืือประเด็็น รายการหรืือเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ เฉพาะอุุตสาหกรรม
						ที่่�มีีผลกระทบต่่องานสอบบััญชีีนั้้�น (นอกจากการปรึึกษาหารืือกัับ
						 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�จำำ�กััดเฉพาะงานที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�หรืือข้้อสรุุปที่่�ได้้รัับ
						 ในปีีที่่�แล้้วของบุุคคลนั้้�นในช่่วงเวลาในการปฏิิบััติิงานที่่�ยัังคงมีีความ
						 เกี่่�ยวข้้องกัับการสอบบััญชีี)
				 (ค)		 เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการนำำ�หรืือประสานงานบริิการทางวิิชาชีีพที่่�ให้้
						 โดยสำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายให้้กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
						 หรืือกำำ�กัับ ดููแลความสัั มพัั น ธ์์ ระหว่่ างสำำ�นััก งาน หรืือสำำ�นััก งาน
						 เครืือข่่าย กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี หรืือ
				 (ง)		 ปฏิิบััติิงานในบทบาทอื่่�น หรืือกิิจกรรมอื่่�นที่่�ไม่่ได้้กล่่าวถึึงข้้างต้้น
						 เกี่่�ยวกัับลููกค้้างานสอบบััญชีี รวมถึึงการให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความ
						 เชื่่�อมั่่�นซึ่�ง่ จะส่่งผลต่่อบุุคคลนั้้�น
						 (1)			 การมีีปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�มีีนััยสำำ�คััญหรืือบ่่อยครั้้�งกัับเจ้้าหน้้าที่่�
									 บริิหารอาวุุโสหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล หรืือ
						 (2)			 การใช้้อิิทธิิพลโดยตรงต่่อผลลััพธ์์ของงานสอบบััญชีี
540.20 A1			ข้้อกำำ�หนดของย่่อหน้้า R540.20 ไม่่ได้้มีีไว้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้บุุคคลนั้้�นเข้้ารัับ
				ตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ใน สำำ�นัักงาน หรืือ สำำ�นัักงานเครืือข่่าย เช่่น หุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ
				 (ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหรืือเทีียบเท่่า) ของสำำ�นัักงาน

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อจำำ�กััดในการปฏิิบััติิงานในช่่วงการเว้้นระยะในการปฏิิบััติิงาน
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หมวด 600 		 การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นกัับลููกค้้างานสอบบััญชีี

ส่่วนที่่� 4ก

คำำ�นำำ�

600.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้กรอบ
				 แนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อ
				 ความเป็็นอิิสระ
600.2				 สำำ�นัักงาน และ สำำ�นัักงานเครืือข่่ายอาจให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 หลากหลายประเภทแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี ที่่�สอดคล้้องกัับทัักษะและความ
				ชำำ�นาญ การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีอาจทำำ�ให้้
				 เกิิดอุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้�นฐาน และอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ
600.3				 หมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องในการใช้้
				 กรอบแนวคิิด เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ
				 ในเวลาที่่�ให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี หมวดย่่อย
				ที่่�ตามมา กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
				 เมื่่�อสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 บางอย่่างแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีและบ่่งชี้้�ประเภทของอุุปสรรคที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
				 จากผลดัังกล่่าวนั้้�น หมวดย่่อยบางหมวดรวมข้้อกำำ�หนดที่่�ห้้ามไว้้อย่่างชััดเจน
				 ไม่่ให้้สำ�นั
ำ กั งานหรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่ายให้้บริิการบางอย่่างแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมบางกรณีี เพราะว่่าอุุปสรรคที่่�เกิิดนั้้�นไม่่สามารถใช้้
				 มาตรการป้้องกัันจััดการได้้

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

R600.4 			ก่่อนที่่�สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายจะรัับงานให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความ
				 เชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี สำำ�นัักงานต้้องตััดสิินว่่าการให้้บริิการดัังกล่่าว
				อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระหรืือไม่่
600.4 A1			ข้้ อกำ ำ � หนดและคำำ �อธิ ิ บ ายการนำำ � ไปปฏิิ บั ั ติ ิ ใ นหมวดนี้้� ช่ ่ ว ยสำำ �นั ั ก งานใน
				 การวิิเคราะห์์การบริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นบางประเภทและอุุปสรรค
				ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เมื่่�อสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายรัับงานหรืือ
				 ให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี
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600.4 A2			 พััฒนาการทั้้�งหลาย เช่่น การดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่ ๆ วิิวััฒนาการของตลาดการเงิิน
				 และการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถกำำ�หนดรายการ
				ที่่�ครอบคลุุมทุุกรายการบริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ซึ่่�งอาจให้้บริิการกัับ
				ลููกค้้างานสอบบััญชีีได้้ ดัังนั้้�นประมวลจรรยาบรรณจึึงไม่่รวมรายการอย่่าง
				 ละเอีียดของบริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี
600.5 A1			ปััจจััยที่่�เกี่่ย� วกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้น� จากการให้้บริิการงาน
				ที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะ ขอบเขต และวััตถุุประสงค์์ของบริิการ
				 ● 		 ระดัับของความเชื่่�อมั่่�นที่่�ให้้กัับผลลััพธ์์ของบริิการ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
						 ของการสอบบััญชีี
				 ● 		สภาพแวดล้้อมทางกฎหมายและกฎระเบีียบของบริิการที่่�ให้้
				 ● 		ผลลัั พธ์ ์ ข องบริิ ก ารจะกระทบต่่ อ เรื่่ � อ งที่่� ส ะท้้ อ นในงบการเงิิ น ที่่�
						 สำำ�นัักงานแสดงความเห็็นหรืือไม่่ และถ้้ามีี
						 o			 ขอบเขตที่่�ผลลััพธ์ข์ องบริิการจะมีีผลกระทบที่่�เป็็นสาระสำำ�คัญ
ั
									ต่่องบการเงิิน
						 o			 ระดัับของการใช้้ความเห็็นส่่วนตััว ที่่�เกี่่�ยวกัับการตััดสิินใจ
									 ในจำำ�นวนเงิินหรืือวิิธีปี ฏิิบัติั ที่่ิ เ� หมาะสม สำำ�หรัับเรื่่อ� งที่่�สะท้้อน
									 ในงบการเงิิน
				 ● 		 ระดัับความชำำ�นาญของฝ่่ายบริิหารและพนัักงานของลููกค้้าที่่�เกี่่�ยวกัับ
						 ประเภทของบริิการที่่�ให้้
				 ● 		 ขอบเขตของการมีีส่่วนร่่วมของลููกค้้าในการตััดสิินใจใช้้ดุุลยพิินิิจ
						 ในเรื่่�องที่่�มีนัี ัยสำำ�คััญ
				 ● 		ลัักษณะและขอบเขตของผลกระทบของบริิการ (ถ้้ามีี) ในระบบที่่�
						ผลิิตข้้อมููลที่่�เป็็นส่่วนสำำ�คััญของระบบของลููกค้้า
						 o			 รายการบััญชีีหรืืองบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
						 o			 การควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวกัับการรายงานทางการเงิิน
				 ● 		ลููกค้้าเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะหรืือไม่่ ตััวอย่่างเช่่น การให้้
						 บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีที่่เ� ป็็นกิิจการที่่�มีี
						ส่่วนได้้เสีียสาธารณะอาจถููกเข้้าใจได้้ว่่า ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคในระดัับ
						ที่่�สููงขึ้้�น

ส่่วนที่่� 4ก

การประเมิินอุุปสรรค
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600.5 A2			 หมวดย่่อย 601 ถึึง 610 รวมถึึงตัั วอย่่างของปััจจััยเพิ่่�มเติิมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
				 ในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคที่่�เกิิดจากการให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความ
				 เชื่่�อมั่่�น ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวดย่่อยเหล่่านั้้�น

สาระสำำ�คััญในงบการเงิิน

600.5 A3			 หมวดย่่อย 601 ถึึง 610 อ้้างอิิงถึึงสาระสำำ�คััญในงบการเงิินของลููกค้้างาน
				สอบบััญชีี แนวคิิดเรื่่�อง สาระสำำ�คััญ ในการสอบบััญชีีมีีระบุุไว้้ใน TSA 320
				 ความมีีสาระสำำ�คััญในการวางแผนและการปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี และใน
				 การสอบทาน ใน TSRE 2400 (ปรัับปรุุง) งานการสอบทานงบการเงิินในอดีีต
				การตััดสิินใจถึึงสาระสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพและการได้้รัับ
				ผลกระทบทั้้�งปััจจััยเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ อีีกทั้้�งยัังรวมถึึงผลกระทบจาก
				มุุมมองของความต้้องการข้้อมููลทางการเงิินของผู้้�ใช้้

ส่่วนที่่� 4ก

การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� �นหลายประเภทแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีรายเดีียวกััน

600.5 A4			 สำำ�นัักงานหรืือ สำำ�นัักงานเครืือข่่ายอาจให้้ บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 หลายประเภท แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีรายเดีียว ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมเหล่่านี้้�
				 การพิิจารณาถึึงผลกระทบรวมของอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้น� จากการให้้บริิการเหล่่านั้้น�
				สััมพัันธ์์กัับการประเมิินอุุปสรรคของสำำ�นัักงาน

การจััดการอุุปสรรค

600.6 A1			 หมวดย่่อย 601 ถึึง 610 รวมถึึงตััวอย่่างการกระทำำ� และมาตรการป้้องกััน
				ที่่�อาจจััดการอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระที่่�เกิิดจากการให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้
				 ความเชื่่อมั่่
� น� เมื่่ออุ
� ปุ สรรคไม่่อยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้ ตััวอย่า่ งเหล่่านี้้ไ� ม่่ครอบคลุุม
				 รายละเอีียดทั้้�งหมด
600.6 A2			 หมวดย่่อยบางหมวดรวมถึึงข้้อกำ�ำ หนดที่่ห้� า้ มไว้้อย่า่ งชััดเจน ไม่่ให้้สำ�นั
ำ กั งานหรืือ
				 สำำ�นัักงานเครืือข่่ายให้้บริิการบางอย่่างกัับลููกค้้างานสอบบััญชีีในเหตุุการณ์์
				 แวดล้้อมบางกรณีี เพราะว่่าอุุปสรรคที่่�เกิิดนั้้�นไม่่สามารถใช้้มาตรการป้้องกััน
				จััดการได้้

212
-22-0106(001)P7-ebook.indd 212

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

600.6 A3			ย่่อหน้้า 120.10 A2 รวมถึึงคำำ�อธิิบายของมาตรการป้้องกััน ในกรณีีการให้้
				 บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี มาตรการป้้องกัันเป็็น
				 การกระทำำ� มาตรการเดีียวหรืือหลายมาตรการรวมกัันก็็ได้้ ที่่�สำ�นั
ำ กั งานนำำ�มาใช้้
				อย่่างมีีประสิิทธิิผลเพื่่อ� ลดอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระให้้อยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้
				 ในสถานการณ์์บางอย่่าง เมื่่�ออุุปสรรคที่่�เกิิดจากการให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้
				 ความเชื่่อมั่่
� น� แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี อาจไม่่มีมี าตรการป้้องกัันใด ๆ นำำ�มาใช้้ได้้
				 ในสถานการณ์์เช่่นนี้้� การนำำ�กรอบแนวคิิดในหมวด 120 มาใช้้ กำำ�หนดให้้
				 สำำ�นักั งานต้้องปฏิิเสธหรืือยุุติกิ ารให้้ บริิการงานที่่ไ� ม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือการให้้
				 บริิการงานสอบบััญชีี
R600.7				 สำำ�นักั งานหรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่ายต้้องไม่่ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�รับั ผิิดชอบเยี่่ย� งผู้้บ� ริิหาร
				 ให้้กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
600.7 A1			 ความรัับผิิดชอบของผู้้บ� ริิหารเกี่่ย� วข้้องกัับการควบคุุม การนำำ�และกำำ�หนดทิิศทาง
				 ของกิิจการ รวมถึึงการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับการจััดหา การใช้้ และการควบคุุม
				 ทรััพยากรมนุุษย์์ ทรััพยากรทางการเงิิน ทรััพยากรทางเทคโนโลยีี ทรััพยากร
				 ทางกายภาพ และทรััพยากรที่่�ไม่่มีีตััวตน
600.7 A2			 การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี ทำำ�ให้้เกิิด
				อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง และอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน
				ถ้้าสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหาร
				 เมื่่อ� ให้้บริิการ การปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหาร ยัังทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค
				 จากความคุ้้�นเคย และอาจเกิิดอุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุนด้้วย
				 เพราะว่่าสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายเริ่่�มมีีมุุมมองและผลประโยชน์์ไป
				 ในทางเดีียวกัับผู้้�บริิหารมากเกิินไป
600.7 A3			 การตััดสิินว่่ากิิจกรรมใดกิิจกรรมหนึ่่ง� เป็็นความรัับผิิดชอบเยี่่ย� งผู้้บ� ริิหารหรืือไม่่
				ขึ้้�นอยู่่�กัับเหตุุการณ์์แวดล้้อม และต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ ตััวอย่่างของ
				กิิจกรรมที่่�ถืือว่่าเป็็นความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหาร รวมถึึง
				 ● 		 การกำำ�หนดนโยบายและทิิศทางเชิิงกลยุุทธ์์
				 ● 		 การจ้้างหรืือการเลิิกจ้้างพนัักงาน
				 ● 		 การกำำ�หนดทิิศทางและการเข้้ารัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ�ของพนัักงาน
						 ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับงานของพนัักงานเพื่่�อกิิจการ
				 ● 		 การอนุุมัติั ิรายการต่่าง ๆ

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อห้้ามในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหาร
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				 ● 		 การควบคุุมหรืือการจััดการบััญชีีธนาคารหรืือการลงทุุน
				 ● 		 การตััดสิินใจว่่าจะปฏิิบััติิตามข้้อเสนอแนะใดที่่�ได้้รัับจากสำำ�นัักงาน
						 หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย หรืือบุุคคลที่่�สามอื่่�น ๆ
				 ● 		 การรายงานต่่อผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลในนามของผู้้�บริิหาร
				 ● 		 การเข้้ารัับผิิดชอบใน
						 o			 การจััดทำำ�และการนำำ�เสนองบการเงิินที่่�เป็็นไปตามกรอบ
									 แนวคิิดสำำ�หรัับการรายงานทางการเงิิน ที่่�นำำ�มาปรัับใช้้ได้้
						 o			 การออกแบบ การนำำ�ไปใช้้ การติิดตามประเมิินผล หรืือ
									 การดููแลรัักษา การควบคุุมภายใน
600.7 A4			 การให้้คำำ�แนะนำำ�และข้้อเสนอแนะ เพื่่�อช่่วยผู้้�บริิหารของลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 ให้้ปลดเปลื้้�องความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหาร ไม่่ใช่่การปฏิิบััติิหน้้าที่่�เยี่่�ยง
				 ผู้้�บริิหาร (ตามย่่อหน้้า R600.7 ถึึง 600.7 A3)
R600.8 			 เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหารเมื่่�อการให้้บริิการงาน
				ที่่�ไม่่ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�น แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี สำำ�นัักงานต้้องทำำ�ให้้เกิิด
				 ความพอใจว่่าฝ่่ายบริิหารของลููกค้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการใช้้ดุุลยพิินิิจและ
				 การตััดสิินใจทั้้�งหมดอย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้�รวมถึึงการทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าฝ่่ายจััดการ
				 ของลููกค้้า
				 (ก)		กำำ�หนดบุุคคลซึ่่�งมีีทัักษะ ความรู้้� และประสบการณ์์ ที่่�เหมาะสม
						 มารัับผิิดชอบตลอดเวลา เกี่่�ยวกัับการตััดสิินใจของลููกค้้าและกำำ�กัับ
						ดููแล การให้้บริิการดัังกล่่าว บุุคคลดัังกล่่าวควรมาจากกลุ่่�มเจ้้าหน้้าที่่�
						 บริิหารอาวุุโส และต้้องมีีความเข้้าใจ (เรื่่�องต่่อไปนี้้�)
						 (1)			วััตถุุประสงค์์ ลัักษณะและผลจากการบริิการ และ
						 (2)			 ความรัับผิิดชอบตามลำำ�ดัับของลููกค้้า และสำำ�นัักงานหรืือ
									 สำำ�นัักงานเครืือข่่าย
						อย่่างไรก็็ตามบุุคคลดัังกล่่าวไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องมีีความเชี่่ย� วชาญที่่�จะปฏิิบัติั ิ
						 หรืือทำำ�ซ้ำ�ำ� ซึ่่�งบริิการนั้้�น
				 (ข)		 ให้้การกำำ�กับั ดููแลบริิการ และประเมิินความเพีียงพอของผลของการให้้
						 บริิการตามวััตถุุประสงค์์ของลููกค้้า
				 (ค)		 ยอมรัับความรัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ� ถ้้ามีี ที่่�เกิิดขึ้้�นจากผลของ
						 การบริิการ
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การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งต่่อมาเปลี่่�ยนเป็็นกิิจการ
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ

R600.9 			 งานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�ให้้บริิการทั้้�งในปััจจุุบัันและก่่อนหน้้านี้้�แก่่ลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีีโดยสำำ�นักั งานหรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่าย จะรอมชอมความเป็็นอิิสระ
				 ของสำำ�นักั งานเมื่่อลูู
� กค้้างานสอบบััญชีีเปลี่่ย� นเป็็นกิิจการที่่มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียสาธารณะ
				 เว้้นแต่่
			 (ก)		 บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นก่่อนหน้้านี้้�เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของ
						 หมวดนี้้�ที่่�เกี่่�ยวกัับลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีีย
						สาธารณะ
			 (ข)		 บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�อยู่่�ในระหว่่างดำำ�เนิินการ ซึ่่�งไม่่ได้้รัับ
						อนุุญาตภายใต้้หมวดนี้้� สำำ�หรัับลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่�่งเป็็นกิิจการที่่�มีี
						ส่่วนได้้เสีียสาธารณะต้้องยุุติิก่่อน หรืือโดยเร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�ปฏิิบััติิได้้
						 หลัังจากที่่�ลููกค้้าเปลี่่�ยนเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ และ
			 (ค)		 สำำ�นัักงานได้้จััดการกัับอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นซึ่่�งไม่่อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้

R600.10			 หมวดนี้้�ประกอบด้้วยข้้อกำำ�หนดที่่�ห้า้ มไม่่ให้้ สำำ�นัักงานและสำำ�นัักงานเครืือข่่าย
				 ปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหาร หรืือให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 บางอย่่างแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี เพื่่อ� เป็็นข้้อยกเว้้นข้้อกำ�ำ หนดดัังกล่่าว สำำ�นักั งาน
				 หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย อาจต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหาร หรืือ
				 ให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นบางอย่่างซึ่่�งอาจไม่่ได้้รัับอนุุญาตแก่่กิิจการ
				ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัันดัังต่่อไปนี้้� ของลููกค้้าซึ่ง�่ สำำ�นักั งานจะแสดงความเห็็นต่่องบการเงิิน
				 (ก) 	กิิจการที่่�ควบคุุมลููกค้้าโดยตรงหรืือโดยอ้้อม
			 (ข)		กิิจการที่่�มีีผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยตรงในลููกค้้าถ้้ากิิจการนั้้�น
						มีี อิ ิ ท ธิิ พ ลอย่่ า งมีี นั ั ย สำำ �คั ั ญ ต่่ อลูู กค้้ า และผลประโยชน์์ ใ นลููกค้้ า
						มีีสาระสำำ�คััญต่่อกิิจการนั้้�น หรืือ
			 (ค) 	กิิจการที่่�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันกัับลููกค้้า

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อควรพิิจารณาสำำ�หรัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันบางประเภท
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				 โดยต้้องบรรลุุเงื่อ่� นไขต่่อไปนี้้�ทั้้�งหมด
				 (1)		 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายไม่่แสดงความเห็็นต่่องบการเงิิน
						 ของกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
			 (2)		 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายไม่่ปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยง
						 ผู้้�บริิหาร ไม่่ว่่าโดยตรงหรืือโดยอ้้อม ในกิิจการที่่�สำำ�นัักงานจะแสดง
						 ความเห็็นต่่องบการเงิินนั้้�น
				 (3)		 บริิการไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง เนื่่อ� งจาก
						ผลของบริิการจะไม่่ขึ้้�นกัับวิิธีีการตรวจสอบ และ
				 (4) สำำ�นัักงานได้้จััดการกัับอุุปสรรคอื่่�น ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นซึ่่�งไม่่อยู่่�ในระดัับ
						ที่่�ยอมรัับได้้ ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการให้้บริิการดัังกล่่าว

หมวดย่่อย 601 – บริิการด้้านการบััญชีีและการจััดทำำ�บััญชีี

ส่่วนที่่� 4ก

คำำ�นำำ�

601.1				 การให้้บริิการด้้านการบััญชีีและการจััดทำำ�บัญ
ั ชีีแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี อาจทำำ�ให้้
				 เกิิดอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
601.2				 นอกจากข้้อกำำ�หนดเฉพาะ และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในหมวดย่่อยนี้้�
				ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้า 600.1 ถึึง R600.10
				 เกี่่ย� วข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดเมื่่อ� ให้้บริิการด้้านการบััญชีีและการจััดทำำ�บัญ
ั ชีี
				 แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี หมวดย่่อยนี้้�รวมข้้อกำำ�หนดที่่�ห้้ามไม่่ให้้สำำ�นัักงานและ
				 สำำ�นัักงานเครืือข่่าย ให้้บริิการด้้านการบััญชีีและการจััดทำำ�บััญชีีแก่่ลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีีในเหตุุการณ์์แวดล้้อมบางกรณีี เพราะว่่าอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�น
				 ไม่่สามารถจััดการได้้โดยใช้้มาตรการป้้องกััน

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย

601.3 A1			 บริิการด้้านการบััญชีีและการจััดทำำ�บััญชีี ประกอบด้้วยบริิการที่่�มีีขอบเขต
				 กว้้างขวาง รวมถึึง
				 ● 		 การจััดทำำ�บัันทึึกทางบััญชีีและงบการเงิิน
				 ● 		 การบัันทึึกรายการ
				 ● 		 การให้้บริิการบััญชีีเงิินเดืือน
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601.3 A2			 ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินโดยถููกต้้องตาม
				ที่่�ควร ตามกรอบแนวคิิดการรายงานทางการเงิินที่่�นำ�ำ มาปรัับใช้้ ความรัับผิิดชอบ
				 เหล่่านี้้� รวมถึึง
				 ● 		 การกำำ�หนดนโยบายการบััญชีี และวิิธีีปฏิิบััติิทางบััญชีีตามนโยบาย
						ดัังกล่่าว
				 ● 		 การจััดทำำ� หรืือการเปลี่่�ยนเอกสารเบื้้�องต้้น หรืือการออกข้้อมููล
						 แรกเริ่่�ม ในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือรููปแบบอื่่�น เพื่่�อเป็็นหลัักฐาน
						 การเกิิดขึ้้�นของรายการ ตััวอย่่างรวมถึึง
						 o			คำำ�สั่่�งซื้้�อ
						 o			บัันทึึกเวลาทำำ�งาน
						 o			คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าจากลููกค้้า
				 ● 		 การเริ่่�ม หรืือการเปลี่่�ยนรายการในสมุุดรายวััน
				 ● 		 การกำำ�หนดหรืือการอนุุมัติั ิการจััดประเภทบััญชีีของรายการ
601.3 A3			 ในกระบวนการตรวจสอบจำำ�เป็็นต้้องมีีการพููดคุุยระหว่่างสำำ�นักั งานกัับผู้้บ� ริิหาร
				 ของลููกค้้างานสอบบััญชีี ซึ่่�งอาจเกี่่�ยวข้้องกัับ
				 ● 		 การใช้้มาตรฐานการบััญชีี หรืือนโยบายการบััญชีีและข้้อกำำ�หนด
						 ในการเปิิดเผยข้้อมููลงบการเงิิน
				 ● 		 การประเมิิ น ความเหมาะสมของการควบคุุ ม ทางการเงิิ น และ
						 การบััญชีี และวิิธีีการที่่�ใช้้ในการกำำ�หนดจำำ�นวนที่่�แสดงเกี่่�ยวกัับ
						สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
				 ● 		 การเสนอรายการปรัับปรุุงบััญชีี
				กิิจกรรมเหล่่านี้้�ได้้รัับการพิิจารณาว่่าเป็็นส่่วนปกติิส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการ
				 ตรวจสอบ และโดยปกติิไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดอุุปสรรคตราบเท่่าที่่�ลููกค้้าเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบ
				ต่่อการตััดสิินใจในการจััดทำำ�บััญชีีและงบการเงิิน
601.3 A4			 ในทำำ�นองเดีียวกััน ลููกค้้าอาจขอความช่่วยเหลืือทางเทคนิิคจากสำำ�นักั งานในเรื่อ�่ ง
				ต่่างๆ เช่่น การแก้้ไขปััญหาการกระทบยอดรายการบััญชีี หรืือการวิิเคราะห์์
				 และการรวบรวมข้้อมููลเพื่่�อรายงานต่่อหน่่วยราชการ นอกจากนี้้�ลููกค้้าอาจขอ
				คำำ�แนะนำำ�ทางเทคนิิคเกี่่ย� วกัับประเด็็นทางบััญชีี เช่่น การแปลงงบการเงิินที่่มี� อยู่่�
ี
				 ซึ่่ง� จััดทำำ�ตามกรอบแนวคิิดสำำ�หรัับรายงานทางการเงิินหนึ่่�งให้้เป็็นกรอบแนวคิิด
				อื่่�น ตััวอย่่างรวมถึึง
				 ● 		 ปฏิิบััติิตามนโยบายการบััญชีีของกลุ่่�มกิิจการ
				 ● 		 การเปลี่่� ย นผ่่ า นไปสู่่�กรอบแนวคิิ ด สำำ � หรัั บ รายงานทางการเงิิ น
						ที่่�แตกต่่างไป เช่่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ

ส่่วนที่่� 4ก

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 โดยทั่่�วไปการให้้บริิการดัังกล่่าว ไม่่ ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคถ้้าสำำ�นัักงานหรืือ
				 สำำ�นัักงานเครืือข่่าย ไม่่ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหารของลููกค้้า

ส่่วนที่่� 4ก

บริิการด้้านการบััญชีีและการจััดทำำ�บัญ
ั ชีีซึ่ง�่ เป็็นแบบประจำำ�หรืืองานประมวลผลอย่่างง่่าย

601.4 A1			 บริิการด้้านการบััญชีีและการจััดทำำ�บัญ
ั ชีีซึ่ง�่ เป็็นแบบประจำำ�หรืืองานประมวลผล
				อย่่างง่่ายที่่�ไม่่ต้้องใช้้หรืือใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพเพีียงเล็็กน้้อย ตััวอย่่างของ
				 บริิการเหล่่านี้้�คืือ
				 ● 		 การจััดทำำ�การคำำ�นวณหรืือรายงานบััญชีีเงิินเดืือนตามข้้ อมููลแรก
						 เริ่่�มที่่�ลููกค้้าให้้มาเพื่่ออนุ
� ุมัติั ิและทำำ�จ่่ายโดยลููกค้้า
				 ● 		 การบัันทึึกรายการที่่�เกิิดขึ้้�นประจำำ�ซึ่่�งจำำ�นวนเงิินสามารถกำำ�หนด
						 ได้้ง่่ายจากเอกสารเบื้้�องต้้นหรืือข้้อมููลแรกเริ่่�ม เช่่น ค่่าสาธารณููปโภค
						ที่่�ลููกค้้าได้้ตััดสิินใจหรืืออนุุมััติิการจััดประเภทบััญชีีที่่�เหมาะสม
				 ● 		 การคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์ถาวรเมื่่�อลููกค้้าตััดสิินใจ
						 เกี่่ย� วกัับนโยบายการบััญชีีและการประมาณอายุุการให้้ประโยชน์์และ
						มููลค่่าคงเหลืือ
				 ● 		 การผ่่ า นรายการตามรหัั สที่่ � ลูู กค้้ า กำำ � หนดเข้้ า บัั ญ ชีี แ ยกประเภท
						ทั่่�วไป
				 ● 		 การผ่่านรายการที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากลููกค้้าไปสู่่�งบทดลอง
				 ● 		 การจัั ด ทำำ � งบการเงิิ น ตามข้้ อมูู ลในงบทดลองที่่� ไ ด้้ รั ั บ การอนุุ มั ั ติ ิ
						 จากลููกค้้า และการจััดทำำ�หมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
						 ตามบัันทึึกที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากลููกค้้า

ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ

R601.5				 สำำ�นักั งาน หรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่ายต้้องไม่่ให้้บริิการด้้านการบััญชีีและการจััดทำำ�
				บััญชีีแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งไม่่เป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ รวมถึึง
				 การจััดทำำ�งบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น หรืือการจััดทำำ�ข้้อมููลทาง
				 การเงิินที่่�เป็็นเกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิินดัังกล่่าว เว้้นแต่่
				 (ก)		 บริิการเป็็นแบบประจำำ�หรืืองานประมวลผลอย่่างง่่าย
				 (ข)		 สำำ�นัักงานจััดการกัับอุุปสรรคซึ่�่งไม่่อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ที่่�เกิิดขึ้้�น
						 จากการให้้บริิการดัังกล่่าว
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601.5 A1			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				 การสอบทานผลงานตนเอง เมื่่�อให้้บริิการด้้านการบััญชีีและการจััดทำำ�บััญชีี
				 ซึ่่ง� เป็็นแบบประจำำ�หรืืองานประมวลผลอย่่างง่่ายแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี รวมถึึง
				 ● 		 การใช้้ ผู้ ้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พ ซึ่่ � ง ไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น สมาชิิ ก กลุ่่�มผู้้ � ป ฏิิ บั ั ติ ิ ง าน
						สอบบััญชีี เพื่่อ� ให้้บริิการนั้้�น
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมซึ่่�งไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการ
						บััญชีีและจััดทำำ�บััญชีี ทำำ�การสอบทานงานสอบบััญชีี หรืืองานให้้
						 บริิการนั้้�น
R601.6 			ขึ้้�นอยู่่�กัับย่่อหน้้า R601.7 สำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องไม่่ให้้บริิการ
				ด้้านการบััญชีีและการจััดทำำ�บััญชีีแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�มีี
				ส่่วนได้้เสีียสาธารณะ รวมถึึงการจััดทำำ�งบการเงิินที่่�สำ�นั
ำ กั งานจะแสดงความเห็็น
				 หรืือการจััดทำำ�ข้้อมููลทางการเงิินที่่�เป็็นเกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิินดัังกล่่าว
R601.7				 เพื่่�อเป็็นข้้อยกเว้้นของย่่อหน้้า R601.6 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย
				อาจต้้องให้้บริิการด้้านการบััญชีีและการจััดทำำ�บััญชีีซึ่่�งเป็็นแบบประจำำ�หรืือ
				 งานประมวลผลอย่่างง่่าย แก่่ส่่วนงานหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ ถ้้าบุุคลากรที่่�ให้้บริิการ
				 ไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี และ
				 (ก)		ส่่วนงานหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันซึ่่�งได้้รัับบริิการนั้้�น โดยรวมไม่่มีี
						สาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น หรืือ
				 (ข)		 บริิการนั้้�นเกี่่�ยวกัับเรื่่�องที่่�โดยรวมไม่่มีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของ
						ส่่วนงานหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

ส่่วนที่่� 4ก

ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่�ง่ เป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ

หมวดย่่อย 602 – บริิการด้้านการบริิหาร
คำำ�นำำ�

602.1				 การให้้บริิการด้้านการบริิหารแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีมัักไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดอุุปสรรค
602.2				 นอกจากคำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบัติั เิ ฉพาะที่่�แสดงอยู่่�ในหมวดย่่อยนี้้� ข้้อกำ�ำ หนด
				 และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้า 600.1 ถึึง R600.10 เกี่่�ยวข้้องกัับ
				 การใช้้กรอบแนวคิิดเมื่่�อให้้บริิการด้้านการบริิหาร
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คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย

602.3 A1			 บริิการด้้านการบริิหารเกี่่�ยวข้้องกัับการให้้ความช่่วยเหลืือลููกค้้าเกี่่�ยวกัับงาน
				 แบบประจำำ�หรืืองานประมวลผลอย่่างง่่ายในการดำำ�เนิินงานตามปกติิ บริิการ
				ดัังกล่่าวไม่่ต้้องใช้้หรืือใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพเพีียงเล็็กน้้อย และมีีลัักษณะ
				 เป็็นงานธุุรการ
602.3 A2			ตััวอย่่างบริิการด้้านการบริิหาร รวมถึึง
				 ● 		 บริิการงานพิิมพ์์ตามคำำ�สั่่�งงาน
				 ● 		 การจััดเตรีียมแบบฟอร์์มการบริิหารหรืือแบบฟอร์์มที่่�ต้้องจััดทำำ�
						 ตามกฎหมายเพื่่�อให้้ลููกค้้าอนุุมััติิ
				 ● 		 การนำำ�ส่่งแบบฟอร์์มดัังกล่่าวตามคำำ�สั่่�งของลููกค้้า
				 ● 		 การติิดตามประเมิินผล วัันที่่�ถึึงกำำ�หนดต่่าง ๆ ตามกฎหมายในการยื่่�น
						 แบบฟอร์์ม และให้้คำำ�แนะนำำ�(ปรึึกษา) ลููกค้้างานสอบบััญชีีเกี่่�ยวกัับ
						วัันถึึงกำำ�หนดต่่าง ๆ ดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 4ก

หมวดย่่อย 603 – บริิการด้้านการประเมิินมููลค่่า
คำำ�นำำ�

603.1				 การให้้บริิการด้้านการประเมิินมููลค่่าแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีอาจทำำ�ให้้เกิิด
				อุุ ป สรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืืออุุ ป สรรคจากการเป็็ น ผู้้ � ใ ห้้
				 การสนัับสนุุน
603.2				 นอกจากข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในหมวดย่่อยนี้้�
				ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้า 600.1 ถึึง R600.10
				 เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดเมื่่�อให้้บริิการด้้านการประเมิินมููลค่่าแก่่ลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีี หมวดย่่อยนี้้�รวมถึึงข้้อกำำ�หนดที่่�ห้้ามไม่่ให้้ สำำ�นัักงานและ
				 สำำ�นัักงานเครืือข่่ายให้้บริิการด้้านการประเมิินมููลค่่าบางประเภทแก่่ลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีีในเหตุุการณ์์แวดล้้อมบางกรณีีเพราะว่่าอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�น
				 ไม่่สามารถจััดการได้้โดยใช้้มาตรการป้้องกััน
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603.3 A1			 การประเมิินมููลค่่าประกอบด้้วยการกำำ�หนดสมมติิฐานเกี่่�ยวกัับการพััฒนา
				 ในอนาคต การใช้้วิธีิ กี ารและเทคนิิคที่่�เหมาะสม และการรวมกัันของทั้้�งสองเรื่่อ� ง
				 เพื่่�อคำำ�นวณหามููลค่่าบางมููลค่่า หรืือช่่วงของมููลค่่าของสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน หรืือ
				 ของธุุรกิิจโดยรวม
603.3 A2			ถ้้าสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายได้้รัับการร้้องขอให้้ช่่วยทำำ�การประเมิิน
				มููลค่่าให้้ลููกค้้างานสอบบััญชีีในด้้านภาระเกี่่�ยวกัับการรายงานภาษีีหรืือเพื่่�อ
				วััตถุุประสงค์์การวางแผนภาษีี และผลของการประเมิินมููลค่่าจะไม่่กระทบ
				 โดยตรงต่่องบการเงิิน ย่่อหน้้า 604.9 A1 ถึึง 604.9 A5 กำำ�หนดคำำ�อธิิบาย
				 การนำำ�ไปปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการให้้บริิการดัังกล่่าว
603.3 A3			ปััจจััยที่่�เกี่่ย� วกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
				 หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน ที่่�เกิิดจากการให้้บริิการด้้านการ
				 ประเมิินมููลค่่าแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี รวมถึึง
				 ● 		 การใช้้และวััตถุุประสงค์์ของรายงานการประเมิินมููลค่่า
				 ● 		 จะต้้องเผยแพร่่รายงานการประเมิินมููลค่่าต่่อสาธารณะหรืือไม่่
				 ● 		 ขอบเขตของการมีีส่่วนร่่วมของลููกค้้าในการตััดสิินใจและอนุุมััติิ
						วิิธีีการประเมิินมููลค่่าและเรื่่�องอื่่�นที่่�มีีนััยสำำ�คััญในการใช้้ดุุลยพิินิิจ
				 ● 		 ระดัับของการใช้้ความเห็็นส่่วนตััวที่่�มีีอยู่่�ในรายการการประเมิินมููลค่่า
						ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรฐานหรืือวิิธีีการที่่�กำำ�หนด
				 ● 		 การประเมิินมููลค่่าจะมีีผลกระทบที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิิน
						 หรืือไม่่
				 ● 		 ขอบเขตและความชััดเจนของการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการประเมิิน
						มููลค่่าในงบการเงิิน
				 ● 		 ระดัับของการพึ่่�งพาเหตุุการณ์์ในอนาคตที่่�มีีลัักษณะที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิด
						 ความผัันผวนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในจำำ�นวนเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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603.3 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่อจั
� ัดการอุุปสรรคต่่าง ๆ
				 รวมถึึง
				 ● 		 การใช้้ผู้ป�้ ระกอบวิิชาชีีพซึ่ง�่ ไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี
						ทำำ�การให้้บริิการ อาจจััดการอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
						 หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมซึ่่�งไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการ
						 (งานประเมิินมููลค่่า) สอบทานงานสอบบััญชีีหรืือบริิการที่่ใ� ห้้ อาจจััดการ
						อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง

ส่่วนที่่� 4ก

ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ

R603.4 			 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายจะต้้องไม่่ให้้บริิการด้้านการประเมิินมููลค่่า
				 แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ ถ้้า
				 (ก)		 การประเมิินมููลค่่าเกี่่�ยวข้้องกัับระดัับความมีีนััยสำำ�คััญของการใช้้
						 ความเห็็นส่่วนตััว และ
				 (ข)		 การประเมิินมููลค่่าจะมีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิิน
						ที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
603.4 A1			 การประเมิินมููลค่่าบางอย่่างไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับระดัับความเป็็นส่่วนตััวที่่มี� นัี ยั สำำ�คัญ
ั
				อาจเป็็นไปได้้ว่่ากรณีีสมมติิฐานที่่�ตั้้�งขึ้้�นตามกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับหรืือเป็็น
				ที่่�ยอมรัับกัันโดยทั่่�วไปและเมื่่�อขั้้�นตอนและวิิธีีการที่่�จะใช้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
				ที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไปหรืือตามที่่�กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับกำำ�หนด ในกรณีีดัังกล่่าว
				ผลลััพธ์ข์ องการประเมิินมููลค่่าที่่ดำ� �ำ เนิินการโดยคู่่�สััญญาสองฝ่่ายหรืือมากกว่่านั้้น�
				มีีแนวโน้้มที่่�จะไม่่แตกต่่างกัันอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ

ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ

R603.5 			 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องไม่่ให้้บริิการด้้านการประเมิินมููลค่่าแก่่
				ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ ถ้้าบริิการด้้านการ
				 ประเมิินมููลค่่ามีีผลกระทบที่่�มีีสาระสำำ�คััญในรายการใดรายการหนึ่่�งหรืือ
				ทุุกรายการโดยรวมต่่องบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
				 [ individually or in the aggregate = รายการใดรายการหนึ่่�งหรืือ
				ทุุกรายการโดยรวม – TSA 320.2 ]
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หมวดย่่อย 604 – บริิการด้้านภาษีีอากร
คำำ�นำำ�

604.1				 การให้้บริิการด้้านภาษีีอากรแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจาก
				 การสอบทานผลงานตนเอง หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
604.2				 นอกจากข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในหมวดย่่อยนี้้�
				ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้า 600.1 ถึึง R600.10
				 เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดเมื่่�อให้้บริิการด้้านภาษีีอากรแก่่ลููกค้้างาน
				สอบบััญชีี หมวดย่่อยนี้้�รวมข้้อกำำ�หนดที่่�ห้้ามไม่่ให้้สำำ�นัักงานและสำำ�นัักงาน
				 เครืือข่่าย ให้้บริิการด้้านภาษีีอากรบางประเภทแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีใน
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อมบางกรณีี เพราะว่่าอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่สามารถจััดการได้้
				 โดยใช้้มาตรการป้้องกััน

604.3 A1			 การให้้บริิการด้้านภาษีีอากรประกอบด้้วยบริิการที่่�มีีขอบเขตกว้้างขวาง
				 รวมถึึงกิิจกรรมต่่างๆ เช่่น
				 ● 		 การจััดเตรีียมแบบแสดงรายการภาษีี
				 ● 		 การคำำ�นวณภาษีีเพื่่อวั
� ัตถุุประสงค์์ในการบัันทึึกรายการบััญชีี
				 ● 		 บริิการวางแผนภาษีี และบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาอื่่�น ๆ ทางภาษีีอากร
				 ● 		 บริิการด้้านภาษีีอากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินมููลค่่า
				 ● 		 การให้้ความช่่วยเหลืือในการระงัับข้้อพิิพาททางภาษีีอากร
				 ในทางปฏิิบััติิ แม้้ว่่าหมวดย่่อยนี้้�จะเกี่่�ยวกัับประเภทของบริิการด้้านภาษีีอากร
				 แต่่ละประเภทตามที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้น กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องในการให้้บริิการต่่างๆ
				ด้้านภาษีีอากรมัักมีีความสััมพัันธ์์กััน
604.3 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นจากการให้้บริิการ
				ด้้านภาษีีอากรใด ๆ แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะเฉพาะของแต่่ละงาน
				 ● 		 ระดัับความชำำ�นาญด้้านภาษีีอากรของพนัักงานของลููกค้้า
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				 ● 		 ระบบซึ่่ � ง หน่่ ว ยงานจัั ด เก็็ บ ภาษีี อ ากรใช้้ ป ระเมิิ น และจัั ด การกัั บ
						 ภาษีีอากรที่่�ถููกเรีียกเก็็บ และบทบาทของสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงาน
						 เครืือข่่าย ในกระบวนการดัังกล่่าว [เป็็นระบบในประเทศที่่ผู้้�� ประกอบการ
						ทำำ�ความตกลงกัับหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีอากรปีีต่่อปีี ว่่ามีีภาระภาษีี
						 เท่่าใด – ประเทศไทยใช้้วิธีิ กี ารประเมิินโดยตนเอง Self-assessment]
				 ● 		 ความซัับซ้้อนของระบบภาษีี ที่่�เกี่่�ยวข้้องและระดัับของดุุลยพิินิิจ
						ที่่�จำ�ำ เป็็นในการใช้้

ส่่วนที่่� 4ก

การจััดเตรีียมแบบแสดงรายการภาษีี
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย

604.4 A1			 การให้้บริิการจััดเตรีียมแบบแสดงรายการภาษีีมัักไม่่ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค
604.4 A2			 บริิการการจััดเตรีียมแบบแสดงรายการภาษีีเกี่่�ยวข้้องกัับ
				 ● 		 การช่่วยเหลืือลููกค้้าเกี่่�ยวกัับภาระในการรายงานทางภาษีีอากรโดย
						 การร่่างและรวบรวมข้้อมููล รวมถึึงจำำ�นวนภาษีีอากรที่่�ถึงึ กำำ�หนดชำำ�ระ
						(มัักเป็็นแบบฟอร์์มมาตรฐาน) เพื่่�อนำ�ยื่
ำ น�่ ต่่อหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีอากร
						ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
				● 		 การให้้คำำ�แนะนำำ�วิิธีีปฏิิบััติิในแบบแสดงรายการภาษีีอากรสำำ�หรัับ
						 รายการในอดีีตและทำำ �การชี้้�แจงในนามของลููกค้้างานสอบบััญชีี
						ต่่อคำำ�ร้้องขอจากหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีอากร เกี่่�ยวกัับข้้อมููลและ
						 การวิิเคราะห์์เพิ่่�มเติิม (ตััวอย่า่ งเช่่น การให้้คำ�อธิ
ำ บิ ายและการสนัับสนุุน
						 ทางเทคนิิคสำำ�หรัับวิิธีีการที่่�ลููกค้้าใช้้)
604.4 A3			 โดยปกติิบริิการการจััดเตรีียมแบบแสดงรายการภาษีีจะใช้้เกณฑ์์ข้อมูู
้ ลจากอดีีต
				 และโดยหลัักการจะเกี่่�ยวข้้องกัับการวิิเคราะห์์และนำำ�เสนอข้้อมููลจากอดีีตนั้้�น
				 ตามกฎหมายภาษีีอากรที่่�มีีอยู่่� รวมถึึงวิิธีีการปฏิิบััติิที่่�เป็็นบรรทััดฐานและ
				 เป็็นที่่�ยอมรัับ นอกจากนี้้�แบบแสดงรายการภาษีียัังขึ้้�นอยู่่�กัับกระบวนการใด ๆ
				 ในการสอบทาน หรืือในการอนุุมััติิ ที่่�หน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีอากรพิิจารณาว่่า
				 เหมาะสม
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การคำำ�นวณภาษีีเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการบัันทึึกรายการบััญชีี
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย

604.5 A1			 การเตรีียมการคำำ�นวณ หนี้้�สิิน (หรืือสิินทรััพย์์) ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบััน
				 และภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี สำำ�หรัับลููกค้้างานสอบบััญชีี เพื่่�อวัตั ถุุประสงค์์ใน
				 การบัันทึึกรายการบััญชีีซึ่่�งจะได้้รัับการตรวจสอบในภายหลัังโดยสำำ�นัักงาน
				ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
604.5 A2			 นอกจากปััจจััยในย่่อหน้้า 604.3 A2 แล้้ว ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิิน
				 ระดัับของอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อจััดเตรีียมการคำำ�นวณดัังกล่่าวให้้กัับลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีี คืือ การคำำ�นวณอาจมีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
				ต่่องบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
604.5 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				 การสอบทานผลงานตนเองดัังกล่่าว เมื่่อลูู
� กค้้างานสอบบััญชีีเป็็นกิิจการที่่�ไม่่มีี
				ส่่วนได้้เสีียสาธารณะ รวมถึึง
				● 		 การใช้้ ผู้ ้ � ป ระกอบวิิ ช าชีี พ ซึ่่ � ง ไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น สมาชิิ ก กลุ่่�มผู้้ � ป ฏิิ บั ั ติ ิ ง าน
						สอบบััญชีีเพื่่อ� ให้้บริิการนั้้�น
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมซึ่่�งไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการ
						 (การคำำ � นวณภาษีี เ พื่่ � อวั ั ต ถุุ ป ระสงค์์ ใ นการบัั น ทึึ ก รายการบัั ญ ชีี )
						สอบทานงานสอบบััญชีีหรืือบริิการที่่�ให้้

ส่่วนที่่� 4ก

ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่�ง่ เป็็นกิิจการที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ

ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่�ง่ เป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ

R604.6 			 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องไม่่จััดทำำ� การเตรีียมการคำำ�นวณหนี้้�สิิน
				 (หรืือสิินทรััพย์์) ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบััน และภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
				 สำำ�หรัับลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ เพื่่�อ
				วััตถุุประสงค์์ในการบัันทึึกรายการบััญชีีซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิิน ซึ่่�ง
				 สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
604.6 A1			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันในย่่อหน้้า 604.5 A3
				 เพื่่�อจััดการอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองสามารถปรัับใช้้ได้้กัับ
				 การเตรีียมการคำำ�นวณหนี้้�สิิน (หรืือสิินทรััพย์์) ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบััน และ
				 ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี ซึ่่�งไม่่เป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินลููกค้้าซึ่่�งเป็็น
				กิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
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ส่่วนที่่� 4ก

บริิการวางแผนภาษีี และบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาอื่่�น ๆ ทางภาษีีอากร
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย

604.7 A1			 การให้้บริิการวางแผนภาษีี และการให้้บริิการให้้คำ�ำ ปรึึกษาอื่่น� ๆ ทางภาษีีอากร
				อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืืออุุปสรรคจาก
				 การเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
604.7 A2			 บริิการวางแผนภาษีี และบริิการให้้คำ�ำ ปรึึกษาอื่่น� ๆ ทางภาษีีอากร ประกอบด้้วย
				 บริิการที่่�มีีขอบเขตกว้้างขวาง เช่่น การให้้คำำ�แนะนำำ�ลููกค้้าในการจััดโครงสร้้าง
				 การดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพด้้านภาษีี หรืือการให้้คำ�ำ แนะนำำ�
				 ในการนำำ�กฎหมายและข้้อบัังคัับใหม่่ทางภาษีีมาใช้้
604.7 A3			 นอกจากย่่อหน้้า 604.3 A2 ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรค
				 จากการสอบทานผลงานตนเอง หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
				ที่่�เกิิดจากการให้้บริิการวางแผนภาษีี และบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาอื่่�น ๆ ทาง
				 ภาษีีอากรแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี รวมถึึง
				 ● 		 ระดัับของการใช้้ความเห็็นส่่วนตััว ที่่�เกี่่ย� วกัับการตััดสิินใจในวิิธีปี ฏิิบัติั ิ
						ที่่�เหมาะสม สำำ�หรัับคำำ�แนะนำำ�ด้้านภาษีีอากรในงบการเงิิน
				 ● 		วิิธีปี ฏิิบัติั ทิ างภาษีีจะได้้รับั การสนัับสนุุนหรืือไม่่ จากข้้อหารืือส่่วนบุุคคล
						 หรืือ มิิฉะนั้้�นได้้รัับความชััดเจนจากหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีอากรก่่อน
						 การจััดทำำ�งบการเงิิน
						ตััวอย่่างเช่่น คำำ�แนะนำำ�ที่่�ให้้ ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการให้้บริิการวางแผน
						 ภาษีี และบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาอื่่�น ๆ ทางภาษีีอากร
						 o			 ได้้รับั การสนัับสนุุนอย่่างชััดเจนจากหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีอากร
									 หรืือบรรทััดฐานอื่่�น ๆ
						 o			 เป็็นการปฏิิบััติิที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับ
						 o			มีีเกณฑ์์ในกฎหมายภาษีีอากรที่่�เป็็นไปได้้ว่่าจะมีีผลบัังคัับใช้้
				 ● 		 ขอบเขตที่่ผ� ลลััพธ์ข์ องคำำ�แนะนำำ�ทางภาษีีอากรจะกระทบต่่องบการเงิิน
						อย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ
				 ● 		 ความมีีประสิิทธิิผลของคำำ�แนะนำำ�ทางภาษีีอากรขึ้้�นอยู่่�กัับวิิธีีปฏิิบััติิ
						 ทางบััญชีีหรืือการนำำ �เสนอในงบการเงิิน และมีี ข้้อสงสััยในความ
						 เหมาะสมของวิิธีีปฏิิบััติิทางบััญชีี หรืือการนำำ�เสนอตามกรอบแนวคิิด
						 การรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือไม่่
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เมื่่�อความมีีประสิิทธิิผลของคำำ�แนะนำำ�ทางภาษีีอากรขึ้้�นอยู่่�กัับวิิธีีปฏิิบััติิเฉพาะทางบััญชีี
หรืือการนำำ�เสนอ
R604.8 			 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องไม่่ให้้บริิการวางแผนภาษีีและบริิการให้้
				คำำ�ปรึึกษาอื่่�น ๆ ทางภาษีีอากรให้้ลููกค้้างานสอบบััญชีี เมื่่อ� ความมีีประสิิทธิิผล
				 ของคำำ�แนะนำำ�ทางภาษีีอากรขึ้้น� อยู่่�กัับวิิธีปี ฏิิบัติั เิ ฉพาะทางบััญชีี หรืือการนำำ�เสนอ
				 งบการเงิิน และ
				 (ก)		 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีมีีข้้อสงสััยอย่่างสมเหตุุสมผลเกี่่�ยวกัับ
						 ความเหมาะสมของวิิธีีปฏิิบััติิทางบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือการนำำ�เสนอ
						 ตามกรอบแนวคิิดรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
				 (ข)		ผลลััพธ์์หรืือผลที่่�ตามมาของคำำ�แนะนำำ�ทางภาษีีอากรจะมีีผลกระทบ
						อย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น

ส่่วนที่่� 4ก

604.7 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรค
				ดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การใช้้ผู้้ �ประกอบวิิ ชาชีี พผู้้�ซึ่่�งไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิ บััติิงาน
						สอบบััญชีีให้้บริิการ (บริิการวางแผนภาษีี และบริิการให้้คำำ�ปรึึกษา
						อื่่�น ๆ ทางภาษีีอากร) อาจจััดการอุุปสรรคจากการสอบทานผลงาน
						 ตนเอง หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมผู้้�ซึ่่�งไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้
						 บริิการ (บริิการวางแผนภาษีี และบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาอื่่�น ๆ ทาง
						ภาษีีอากร) สอบทานงานสอบบััญชีีหรืือบริิการที่่�ให้้ อาจจััดการ
						อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
				 ● 		 การได้้รัับความเห็็นชอบก่่อนล่่วงหน้้าจากหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีอากร
						อาจจััดการอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืืออุุปสรรค
						 จากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน

บริิการด้้านภาษีีอากรที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินมููลค่่า
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย

604.9 A1			 การให้้บริิการประเมิินมููลค่่าด้้านภาษีีอากรแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี อาจทำำ�ให้้
				 เกิิดอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้
				 การสนัับสนุุน
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604.9 A2			 สำำ�นัักงาน หรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายอาจให้้การบริิการประเมิินมููลค่่าเพื่่�อ
				วััตถุุประสงค์์ด้้านภาษีีอากรเท่่านั้้�น ซึ่่�งผลของการประเมิินไม่่มีีผลกระทบ
				 โดยตรงต่่องบการเงิิน (นั่่�นคืือ งบการเงิินได้้รัับเพีียงผลกระทบผ่่านรายการ
				 ทางบััญชีีที่่�เกี่่�ยวกัับภาษีีอากร) การให้้บริิการนี้้�โดยปกติิ ไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดอุุปสรรค
				ถ้้าผลกระทบต่่องบการเงิินไม่่มีสี าระสำำ�คัญ
ั หรืือการประเมิินมููลค่่านั้้น� ขึ้้น� อยู่่�กัับ
				 การสอบทานจากภายนอกโดยหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีอากรหรืือหน่่วยกำำ�กัับ
				ดููแลที่่�คล้้ายคลึึงกััน
604.9 A3			ถ้้าการประเมิินมููลค่่าซึ่่�งถููกปฏิิบััติิเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ด้้านภาษีีอากรไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับ
				 การสอบทานจากภายนอก และผลกระทบเป็็นสาระสำำ �คััญต่่องบการเงิิน
				 นอกจากย่่อหน้้า 604.3 A2 ปััจจััยต่่อไปนี้้�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของ
				อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การ
				สนัับสนุุน ที่่�เกิิดจากการให้้บริิการเหล่่านั้้�นแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 ● 		 ขอบเขตที่่�วิิธีีการประเมิินมููลค่่า ได้้รัับการสนัับสนุุนโดยกฎหมาย
						 หรืือข้้อบัังคัับทางภาษีีอากร บรรทััดฐานอื่่�นหรืือวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็น
						ที่่�ยอมรัับ
				 ● 		 ระดัับของการใช้้ความเห็็นส่่วนตััวที่่�มีีอยู่่�ในการประเมิินมููลค่่า
				 ● 		 ความน่่าเชื่่�อถืือและขอบเขตของข้้อมููลอ้้างอิิง
604.9 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคต่่างๆ
				 รวมถึึง
				 ● 		 การใช้้ผู้้ �ประกอบวิิ ชาชีี พผู้้�ซึ่่ �งไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						สอบบััญชีีให้้บริิการ (บริิการด้้านภาษีีอากรที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิิน
						มููลค่่า) อาจจััดการอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืือ
						อุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมซึ่่�งไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการ
						 (บริิการด้้านภาษีีอากรที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินมููลค่่า) สอบทานงาน
						สอบบััญชีีหรืือบริิการที่่�ให้้ อาจจััดการอุุปสรรคจากการสอบทาน
						ผลงานตนเอง
				 ● 		 การได้้รัับความเห็็นชอบก่่อนล่่วงหน้้าจากหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีอากร
						อาจจััดการอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืืออุุปสรรค
						 จากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน

228
-22-0106(001)P7-ebook.indd 228

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

604.9 A5			 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย อาจให้้บริิการประเมิินมููลค่่าด้้านภาษีีอากร
				 เพื่่�อช่่วยลููกค้้างานสอบบััญชีีในด้้านภาระเกี่่�ยวกัับรายงานภาษีี หรืือเพื่่�อ
				วััตถุุประสงค์์การวางแผนภาษีีด้้วย ซึ่่�งผลของการประเมิินจะกระทบโดยตรง
				ต่่องบการเงิิน ในสถานการณ์์ดัังกล่่าวให้้นำำ�ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไป
				 ปฏิิบััติิ ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวดย่่อย 603 เกี่่�ยวกัับบริิการประเมิินมููลค่่าไปใช้้

604.10 A1			 การให้้บริิการให้้ความช่่วยเหลืือในการระงัับข้้อพิิพาททางภาษีีอากรแก่่ลููกค้้า
				 งานสอบบัั ญ ชีี อาจทำำ � ให้้ เ กิิ ด อุุ ป สรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
				 หรืืออุุปสรรคจากเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
604.10 A2			ข้้อพิิพาททางภาษีีอากรอาจถึึงจุุดที่่�หน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีอากรได้้แจ้้งลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีีว่่าข้้อโต้้แย้้งในประเด็็นเฉพาะได้้ถููกปฏิิเสธ และทั้้�งหน่่วยงาน
				จััดเก็็บภาษีีอากรหรืือลููกค้้า อยู่่�ระหว่่างการนำำ�ข้้อพิิพาทเข้้าสู่่�การตััดสิินใจ
				 ในกระบวนการที่่�เป็็นทางการ ตััวอย่่างเช่่น ต่่อคณะอนุุญาโตตุุลาการหรืือศาล
604.10 A3			 นอกจากย่่อหน้้า 604.3 A2 ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรค
				 จากการสอบทานผลงานตนเอง หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
				ที่่�เกิิดจากการให้้ความช่่วยเหลืือลููกค้้างานสอบบััญชีีในการระงัับข้้อพิิพาททาง
				 ภาษีีอากร รวมถึึง
				 ● 		 บทบาทของฝ่่ายบริิหารในการระงัับข้้อพิิพาท
				 ● 		 ขอบเขตที่่�ผลลััพธ์์ของข้้อพิิพาทจะมีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ
						ต่่องบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
				 ● 		คำำ�แนะนำำ�ที่่�ให้้ เป็็นเรื่่�องของข้้อพิิพาทหรืือไม่่
				 ● 		 ขอบเขตซึ่่ง� เรื่่อ� งดัังกล่่าวได้้รับั การสนัับสนุุนโดยกฎหมายหรืือข้้อบังั คัับ
						 ทางภาษีีอากร บรรทััดฐานอื่่�นหรืือวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับ
				 ● 		 กระบวนการต่่าง ๆ ได้้ดำำ�เนิินการต่่อสาธารณะหรืือไม่่

ส่่วนที่่� 4ก

การให้้ความช่่วยเหลืือในการระงัับข้้อพิิพาททางภาษีีอากร
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย
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604.10 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่อจั
� ัดการอุุปสรรคต่่าง ๆ
				 รวมถึึง
				 ● 		 การใช้้ผู้้ �ประกอบวิิ ชาชีี พผู้้�ซึ่่ �งไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						สอบบััญชีีให้้บริิการ (การให้้ความช่่วยเหลืือในการระงัับข้้อพิิพาท
						 ทางภาษีีอากร) อาจจััดการอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
						 หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมซึ่่�งไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการ
						 (การให้้ความช่่วยเหลืือในการระงัับข้้อพิิพาททางภาษีีอากร) สอบทาน
						 งานสอบบััญชีีหรืือบริิการที่่�ให้้ อาจจััดการอุุปสรรคจากการสอบทาน
						ผลงานตนเอง

ส่่วนที่่� 4ก

การหาข้้อยุุติิทางภาษีีเกี่่�ยวข้้องกัับการเป็็นตััวแทนแก้้ต่่าง

R604.11			 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องไม่่ให้้บริิการด้้านภาษีีอากรเกี่่�ยวข้้องกัับ
				 การช่่วยลููกค้้างานสอบบััญชีี ในการระงัับข้้อพิิพาททางภาษีีอากร ถ้้า
				 (ก)		 การให้้บริิการนั้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับการเป็็นตััวแทนแก้้ต่่าง สำำ�หรัับลููกค้้า
						 งานสอบบััญชีีต่่อคณะอนุุญาโตตุุลาการหรืือศาล และ
				 (ข)		จำำ�นวนเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะ
						 แสดงความเห็็น
604.11 A1			ย่่อหน้้า R604.11 ไม่่ได้้ขััดขวางสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายจากการ
				มีีบทบาทอย่่างต่่อเนื่่�องในการให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับเรื่่�องที่่�กำำ�ลัังมีีการตััดสิิน
				 ทางคดีีต่่อคณะอนุุญาโตตุุลาการหรืือศาล ตััวอย่่างเช่่น
				 ● 		 การให้้ข้้อมููลเมื่่�อถููกร้้องขอเป็็นการเฉพาะ
				 ● 		 การให้้ข้้อเท็็จจริิงทางคดีีหรืือเป็็นพยานเกี่่�ยวกัับงานที่่�ทำำ�
				 ● 		 การช่่วยเหลืือลููกค้้าในการวิิเคราะห์์ประเด็็นทางภาษีี
604.11 A2			 การตั้้�งคณะอนุุญาโตตุุลาการหรืือศาล ขึ้้�นอยู่่�กัับวิิธีีการตััดสิินคดีีทางภาษีีของ
				 เฉพาะประเทศนั้้�น
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หมวดย่่อย 605 - บริิการด้้านตรวจสอบภายใน
คำำ�นำำ�

605.1				 การให้้บริิการด้้านตรวจสอบภายในแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีอาจทำำ�ให้้เกิิด
				อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
605.2				 นอกจากข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในหมวดย่่อยนี้้�
				ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้าที่่� 600.1 - R600.10
				 เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดเมื่่�อมีีการให้้บริิการด้้านตรวจสอบภายในแก่่
				ลููกค้้างานสอบบััญชีี หมวดย่่อยนี้้�รวมถึึงข้้อกำำ�หนดที่่�ห้้ามไม่่ให้้สำำ�นัักงานและ
				 สำำ�นัักงานเครืือข่่ายให้้บริิการด้้านตรวจสอบภายในบางประเภทแก่่ลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีีในเหตุุการณ์์แวดล้้อมบางกรณีี เพราะว่่าอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�น
				 ไม่่สามารถจััดการได้้โดยใช้้มาตรการป้้องกััน

605.3 A1			 บริิการด้้านตรวจสอบภายในเกี่่ย� วกัับการช่่วยลููกค้้างานสอบบััญชีีในการดำำ�เนิิน
				กิิจกรรมตรวจสอบภายใน อาจรวมถึึง
				 ● 		 การติิดตามการควบคุุมภายใน - การสอบทานการควบคุุม การติิดตามผล
						 การปฏิิบััติิงานและให้้คำำ�แนะนำำ�ในการปรัับปรุุงการควบคุุมเหล่่านั้้�น
				 ● 		 การตรวจสอบข้้อมููลทางการเงิินและการปฏิิบัติั ิงาน โดย
						 o			 การสอบทานวิิธีกี ารที่่�ใช้้ในการระบุุ การวััดค่่า การจััดประเภท
									 รายการและการรายงานข้้อมููลทางการเงิินและการปฏิิบัติั งิ าน
						 o			 การสอบถามเป็็นการเฉพาะเกี่่�ยวกัับรายการใดรายการหนึ่่�ง
									 รวมถึึงการทดสอบรายละเอีียดของรายการของยอดคงเหลืือ
									 และวิิธีีปฏิิบััติิ
				 ● 		 การสอบทานความคุ้้�มค่่าทางเศรษฐกิิจ ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
						 ของกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ รวมถึึงกิิจกรรมที่่�ไม่่เกี่่ย� วกัับการเงิิน
						 ของกิิจการ
				 ● 		 การสอบทานการปฏิิบััติิตาม
						 o			ข้้ อ กฎหมาย ข้้ อกำ ำ � หนดที่่� บั ั ง คัั บ ใช้้ แ ละความต้้ อ งการ
									 ภายนอกอื่่�น
						 o			 นโยบาย ทิิศทางการบริิหารและความต้้องการภายในอื่่�น

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย
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605.3 A2			 ขอบเขตและวััตถุุประสงค์์ของกิิจกรรมงานตรวจสอบภายในมีีความหลากหลาย
				อย่่างมาก และขึ้้�นอยู่่�กัับขนาดและโครงสร้้างของกิิจการและความต้้องการ
				 ของฝ่่ายบริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
R605.4 			 เมื่่�อให้้บริิการด้้านตรวจสอบภายในแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี สำำ�นัักงานต้้อง
				พอใจว่่า
				 (ก) 	ลููกค้้าเป็็นผู้้�กำำ�หนดบุุคคลผู้้�เหมาะสมซึ่่�งมีีความรู้้�ความสามารถ และ
						 ควรมาจากกลุ่่�มเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโส เพื่่�อ
						 (1)			รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมการตรวจสอบภายในตลอดเวลา
									 และ
						 (2)			รัับทราบถึึงความรัับผิิดชอบในการออกแบบ การนำำ�ไปใช้้
									 การติิดตาม ประเมิินผล หรืือการดููแลรัักษาการควบคุุมภายใน
				 (ข)		 ฝ่่ายบริิหารของลููกค้้าหรืือผู้้�มีหี น้้าที่่�กำำ�กับั ดููแล สอบทาน ประเมิินและ
						อนุุมัติั ขิ อบเขตความเสี่่ย� งและความถี่่ข� องบริิการด้้านตรวจสอบภายใน
				 (ค)		 ฝ่่ายบริิหารของลููกค้้าประเมิินความเพีียงพอของบริิการด้้านตรวจสอบ
						 ภายใน และสิ่่�งที่่�ตรวจพบอัันเป็็นผลจากการปฏิิบััติิงาน
				 (ง)		 ฝ่่ายบริิหารของลููกค้้าประเมิินและตััดสิินใจว่่า จะนำำ�ข้้อเสนอแนะใด
						ที่่�เป็็นผลจากบริิการด้้านตรวจสอบภายในไปปฏิิ บััติิ และจััดการ
						 กระบวนการนำำ�ไปปฏิิบััติินั้้�น และ
			 (จ)		 ฝ่่ายบริิหารของลููกค้้ารายงานต่่อผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลถึึงประเด็็นที่่�พบ
						ที่่�สำำ�คััญ และข้้อเสนอแนะที่่�ได้้จากบริิการด้้านตรวจสอบภายใน
605.4 A1			ย่่อหน้้าที่่� R600.7 ป้้องกัันไม่่ให้้สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายเข้้าไป
				ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหาร การปฏิิบััติิงานในกิิจกรรมการตรวจสอบ
				 ภายในในส่่วนที่่�มีีนััยสำำ�คััญของลููกค้้า ความเป็็นไปได้้ที่่�บุุคลากรของสำำ�นัักงาน
				 หรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่ายที่่ใ� ห้้บริิการด้้านตรวจสอบภายในจะทำำ�หน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบ
				 เยี่่�ยงผู้้�บริิหารเพิ่่�มสููงขึ้้�น
605.4 A2			ตััวอย่่างของบริิการด้้านตรวจสอบภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
				รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหาร รวมถึึง
				 ● 		 การกำำ�หนดนโยบายการตรวจสอบภายใน หรืือทิิศทางเชิิงกลยุุทธ์์
						 ของกิิจกรรมตรวจสอบภายใน
				 ● 		 การกำำ � หนดทิิ ศ ทางและรัั บ ผิิ ด ชอบการปฏิิ บั ั ติ ิ ง านของพนัั ก งาน
						 ตรวจสอบภายในของกิิจการ
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				 ● 		 การตััดสิินใจเลืือก ว่่าจะนำำ �ข้้อเสนอแนะใดจากผลของกิิจกรรม
						 ตรวจสอบภายในไปปฏิิบััติิ
				 ● 		 การรายงานผลของกิิจกรรมการตรวจสอบภายในต่่อผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับ
						ดููแลในฐานะผู้้�บริิหาร
				 ● 		 การสร้้างวิิธีีการปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการควบคุุมภายใน
						 เช่่น การสอบทานหรืือการอนุุมััติิการเปลี่่�ยนแปลงสิิทธิิของพนัักงาน
						 ในการเข้้าถึึงข้้อมููล
				 ● 		 การรัับผิิดชอบในการออกแบบ การนำำ�ไปใช้้ การติิดตามประเมิินผล
						 หรืือการดููแลรัักษาการควบคุุมภายใน
				 ● 		 การให้้บริิการด้้านตรวจสอบภายในในฐานะผู้้�รัับจ้้างภายนอก ซึ่่�ง
						 ประกอบด้้วยการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตรวจสอบภายในทั้้�งหมดหรืือส่่วนใหญ่่
						 โดยสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการกำำ�หนด
						 ขอบเขตงานตรวจสอบภายใน และอาจรัับผิิดชอบเรื่อ�่ งใดเรื่อ�่ งหนึ่่ง� หรืือ
						 มากกว่่าที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้น
605.4 A3			 เมื่่อ� สำำ�นัักงานใช้้งานของส่่วนงานตรวจสอบภายในในงานสอบบััญชีี มาตรฐาน
				 การสอบบััญชีี (TSA) กำำ�หนดให้้ ต้้องทำำ�การประเมิินความเพีียงพอของงานนั้้�น
				 เช่่นเดีียวกัับเมื่่�อสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายรัับงานให้้บริิการด้้าน
				 ตรวจสอบภายในแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี ผลของการให้้บริิการนั้้�นอาจนำำ�ไปใช้้
				 ในงานสอบบััญชีีภายนอก อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองเกิิดขึ้้�นได้้
				 เพราะว่่ามีีความเป็็นไปได้้ที่่ก� ลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีีจะนำำ�ผลงานของบริิการ
				ด้้านตรวจสอบภายในไปใช้้ โดย
				 (ก)		 ไม่่มีีการประเมิินผลงานเหล่่านั้้�นอย่่างเหมาะสม หรืือ
				 (ข)		 ไม่่ได้้ใช้้การสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพในระดัับเดีียวกัับ
						ที่่�ใช้้กัับงานตรวจสอบภายในที่่�ปฏิิบััติิโดยบุุคคลที่่�ไม่่ใช่่สมาชิิกของ
						 สำำ�นัักงาน
605.4 A4			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากการสอบทานผลงาน
				 ตนเองนั้้�น รวมถึึง
				 ● 		สาระสำำ�คััญของจำำ�นวนเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องในงบการเงิิน
				 ● 		 ความเสี่่�ยงของการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงในสิ่่�งที่่�ผู้้�บริิหารให้้
						 การรัับรองไว้้เกี่่�ยวกัับจำำ�นวนเงิินในงบการเงิิน

ส่่วนที่่� 4ก

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

233
-22-0106(001)P7-ebook.indd 233

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 ● 		 ระดัับของความเชื่่�อมั่่�นที่่�กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีจะให้้ในงาน
						 ของบริิการด้้านตรวจสอบภายใน ที่่�รวมอยู่่�ในกระบวนการสอบบััญชีี
						 ภายนอก
605.4 A5			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				 การสอบทานผลงานของตนเองนั้้�น คืือ การใช้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพซึ่่�งไม่่ได้้เป็็น
				สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีเพื่่�อให้้บริิการนั้้�น

ส่่วนที่่� 4ก

ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ

R605.5 			 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องไม่่ให้้บริิการด้้านตรวจสอบภายในแก่่
				ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่ง�่ เป็็นกิิจการที่่�มีส่ี ว่ นได้้เสีียสาธารณะ ถ้้าการให้้บริิการนั้้�น
				 เกี่่�ยวกัับ
				 (ก)		ส่่วนที่่�มีีนััยสำำ�คััญของการควบคุุมภายในเกี่่�ยวกัับการรายงานทาง
						 การเงิิน
				 (ข) ระบบบััญชีีการเงิินที่่�ประมวลข้้อมููลที่่�มีีสาระสำำ�คััญไม่่ว่่ารายการหนึ่่�ง
						 รายการเดีียวหรืือหลายรายการรวมกััน ต่่อการบัันทึึกบััญชีีหรืือ
						 งบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น หรืือ
				 (ค)		จำำ�นวนเงิินหรืือการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�มีีสาระสำำ�คััญไม่่ว่่ารายการหนึ่่�ง
						 รายการเดีียวหรืือหลายรายการรวมกัันต่่องบการเงิินที่่�สำำ�นัักงาน
						 จะแสดงความเห็็น

หมวดย่่อย 606 - บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
คำำ�นำำ�

606.1				 การให้้บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีอาจทำำ�ให้้
				 เกิิดอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
606.2				 นอกจากข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในหมวดย่่อยนี้้�
				ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้าที่่� 600.1 - R600.10
				 เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดเมื่่�อมีีการให้้บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีี
				สารสนเทศแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี หมวดย่่อยนี้้�รวมถึึงข้้อกำำ�หนดที่่�ห้้ามไม่่ให้้
				 สำำ�นัักงานและสำำ�นัักงานเครืือข่่ายให้้บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
				 บางประเภทแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีในเหตุุการณ์์แวดล้้อมบางกรณีี เพราะว่่า
				อุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่สามารถจััดการได้้โดยใช้้มาตรการป้้องกััน
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606.3 A1			 บริิการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับงานระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ รวมถึึงการออกแบบหรืือ
				 การนำำ�ระบบฮาร์์ดแวร์์หรืือซอฟแวร์์ไปปฏิิบัติั ิ ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ อาจ
				 (ก)		 รวบรวมข้้อมููลเบื้้�องต้้น
				 (ข)		 เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการควบคุุมภายในของการรายงานทางการเงิิน หรืือ
				 (ค)		ทำำ�ให้้เกิิดข้้อมููลที่่�กระทบต่่อบัันทึึกทางบััญชีีหรืืองบการเงิิน รวมถึึง
						 การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
				อย่่างไรก็็ตาม ระบบเทคโนโลยีีสนเทศอาจเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งที่่�ไม่่เกี่่ย� วกัับการบัันทึึก
				 ทางบััญชีีของลููกค้้างานสอบบััญชีี หรืือการควบคุุมภายในของการรายงาน
				 ทางการเงิินหรืืองบการเงิิน
606.3 A2			ย่่อหน้้า R600.7 ป้้องกัันไม่่ให้้สำ�นั
ำ กั งานหรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่ายเข้้าไปทำำ�หน้้าที่่�
				รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหาร การให้้บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศแก่่
				ลููกค้้างานสอบบััญชีีดัังต่่อไปนี้้� โดยปกติิไม่่ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคตราบเท่่าที่่�
				บุุคคลากรของสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย ไม่่ได้้ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบ
				 เยี่่�ยงผู้้�บริิหาร
				 (ก)		 การออกแบบหรืือการนำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ที่่�ไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับ
						 การควบคุุมภายในของการรายงานทางการเงิินไปปฏิิบััติิ
				 (ข)		 การออกแบบหรืือการนำำ � ระบบเทคโนโลยีี ส ารสนเทศไปปฏิิ บั ั ติ ิ
						ที่่�ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดข้้อมููลที่่�เป็็นส่่วนสำำ�คััญของการบัันทึึกทางบััญชีีหรืือ
						 งบการเงิิน
				 (ค)		 การนำำ�ระบบบััญชีีสำำ�เร็็จรููปหรืือซอฟแวร์์ระบบการรายงานข้้อมููล
						 ทางการเงิิน ที่่สำ� �นั
ำ กั งานไม่่ได้้พัฒ
ั นามาใช้้ ถ้้าการปรัับแต่่งระบบ เพื่่อ� ให้้
						สอดคล้้องกัับความต้้องการของลููกค้้านั้้�นไม่่มีีนััยสำำ�คััญ และ
				 (ง)		 การประเมิินและการให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับระบบที่่�ออกแบบ ติิดตั้้�ง
						 หรืือนำำ�มาใช้้โดยผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�นหรืือลููกค้้าเอง
R606.4 			 เมื่่อ� ให้้บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี สำำ�นักั งาน
				 หรืือสำำ�นัักงานในเครืือข่่ายต้้องพอใจว่่า
				 (ก)		ลููกค้้ารัับรู้้�ความรัับผิิดชอบของตนในการกำำ�หนด และติิดตามระบบ
						 การควบคุุมภายใน

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย
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ส่่วนที่่� 4ก
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				 (ข)		ลููกค้้ามอบหมายความรัับผิิดชอบในการตััดสิินใจด้้านการบริิหารทั้้ง� หมด
						 เกี่่�ยวกัับการออกแบบและการนำำ�ระบบฮาร์์ดแวร์์หรืือซอฟแวร์์ไปใช้้
						 ปฏิิบััติิ แก่่พนัักงานที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ ซึ่่�งควรเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�
						 บริิหารอาวุุโส
				 (ค)		ลููกค้้าตััดสิินใจด้้านการบริิหารทั้้ง� หมด ในการออกแบบ และกระบวนการ
						นำำ�ไปปฏิิบััติิ
				 (ง)		ลููกค้้าประเมิินความเพีียงพอ และผลของการออกแบบ และการนำำ�
						 ระบบไปปฏิิบััติิ และ
				 (จ)		ลููกค้้ารัับผิิดชอบต่่อการปฏิิบัติั งิ านของระบบ (ฮาร์์ดแวร์์หรืือซอฟแวร์์)
						 และต่่อการใช้้หรืือการทำำ�ให้้เกิิดข้้อมููล
606.4 A1			ปััจจััยที่่�เกี่่ย� วกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
				ที่่�เกิิดจากการให้้บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศกัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของการให้้บริิการ
				 ● 		ลัักษณะของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ และขอบเขตที่่�กระทบหรืือ
						มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับบัันทึึกทางบััญชีีหรืืองบการเงิินของลููกค้้า
				 ● 		 ระดัับของความเชื่่�อมั่่�นที่่�ให้้กัับระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เฉพาะ
						 เจาะจง ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสอบบััญชีี
606.4 A2			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				 การสอบทานผลงานของตนเองนั้้�น คืือ การใช้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพซึ่่�งไม่่ได้้เป็็น
				สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีเพื่่�อให้้บริิการนั้้�น

ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ

R606.5 			 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องไม่่ให้้บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีี
				สารสนเทศแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ
				ถ้้าการให้้บริิการเกี่่�ยวข้้องกัับการออกแบบ หรืือการนำำ�ระบบเทคโนโลยีี
				สารสนเทศไปใช้้ โดย
				 (ก)		 เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ของการควบคุุมภายในของการรายงานทางการเงิิน หรืือ
				 (ข)		ทำำ�ให้้เกิิดข้้อมููลที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อบัันทึึกทางบััญชีี หรืืองบการเงิินของ
						ลููกค้้าที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
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หมวดย่่อย 607 - บริิการสนัับสนุุนด้้านคดีีความ
คำำ�นำำ�

607.1				 การให้้บริิการสนัับสนุุนด้้านคดีีความแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีอาจทำำ�ให้้เกิิด
				อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การ
				สนัับสนุุน
607.2				 นอกจากคำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบัติั เิ ฉพาะที่่�แสดงอยู่่�ในหมวดย่่อยนี้้� ข้้อกำ�ำ หนด
				 และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้า 600.1 ถึึง R600.10 เกี่่�ยวข้้องกัับ
				 การใช้้กรอบแนวคิิดเมื่่อ� ให้้บริิการสนัับสนุุนด้้านคดีีความแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี

607.3 A1			 บริิการสนัับสนุุนด้้านคดีีความ อาจรวมถึึงกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น
				 ● 		 การช่่วยเหลืือด้้านการจััดการและการค้้นหาเอกสาร
				 ● 		 การเป็็นพยาน รวมถึึงการเป็็นพยานผู้้�เชี่่�ยวชาญ
				 ● 		 การคำำ�นวณประมาณค่่าความเสีียหายหรืือจำำ�นวนอื่่�นใดที่่�อาจได้้รัับ
						 หรืืออาจชำำ�ระ อัันเป็็น ผลจากการฟ้้อ งร้้อ งดำำ� เนิินคดีีหรืือการมีี
						ข้้อพิิพาทอื่่�นทางกฎหมาย
607.3 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากการสอบทานผลงาน
				 ตนเองหรืืออุุปสรรคจาการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุนที่่�เกิิดจากการให้้บริิการ
				สนัับสนุุนด้้านคดีีความแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี รวมถึึง
				 ● 		สภาพแวดล้้อมทางกฎหมายและกฎระเบีียบของบริิการที่่ใ� ห้้ ตััวอย่า่ งเช่่น
						 การเป็็นพยานในฐานะผู้้�เชี่่�ยวชาญ ได้้รัับคััดเลืือกและแต่่งตั้้�งจากศาล
						 หรืือไม่่
				 ● 		ลัักษณะและลัักษณะเฉพาะของบริิการ
				 ● 		 ขอบเขตที่่�ผลลััพธ์์ของบริิการสนัับสนุุนด้้านคดีีความจะมีีผลกระทบ
						อย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น
607.3 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				 การสอบทานผลงานของตนเอง หรืืออุุปสรรคจาการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน คืือ
				 การใช้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพซึ่่�งไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีเพื่่�อให้้
				 บริิการนั้้�น

ส่่วนที่่� 4ก

คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย
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607.3 A4			ถ้้าสำำ�นักั งานหรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่ายให้้บริิการสนัับสนุุนด้้านคดีีความแก่่ลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีีและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประมาณค่่าความเสีียหายหรืืออื่่�นใด
				ที่่�มีีผลกระทบต่่องบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น ให้้นำำ�ข้้อกำำ�หนด
				 และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวดย่่อย 603 เกี่่�ยวข้้องกัับ
				 บริิการประเมิินมููลค่่ามาใช้้

หมวดย่่อย 608 - บริิการด้้านกฎหมาย
คำำ�นำำ�

ส่่วนที่่� 4ก

608.1				 การให้้บริิการด้้านกฎหมายแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจาก
				 การสอบทานผลงานตนเอง หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
608.2				 นอกจากข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในหมวดย่่อยนี้้�
				ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้าที่่� 600.1 - R600.10
				 เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดเมื่่�อมีีการให้้บริิการด้้านกฎหมายแก่่ลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีี หมวดย่่อยนี้้ร� วมถึึงข้้อกำ�ำ หนดที่่ห้� า้ มไม่่ให้้สำ�นั
ำ กั งานและสำำ�นักั งาน
				 เครืือข่่ายให้้บริิการด้้านกฎหมายแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีในเหตุุการณ์์แวดล้้อม
				 บางกรณีี เพราะว่่าอุุปสรรคที่่เ� กิิดขึ้้น� ไม่่สามารถจััดการได้้โดยใช้้มาตรการป้้องกััน

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย

608.3 A1			 บริิการด้้านกฎหมาย หมายถึึงบริิการใด ๆ ที่่�ผู้้�ให้้บริิการต้้อง
				 (ก)		 ได้้รัับการฝึึกปฏิิบััติิงานด้้านกฎหมาย หรืือ
				 (ข)		ต้้องได้้รัับอนุุญาตโดยขอบเขตอำำ�นาจศาลของประเทศนั้้�น ในการให้้
				 บริิการงานด้้านกฎหมาย

การกระทำำ�การในบทบาทที่่�ปรึึกษา

608.4 A1			ขึ้้�นอยู่่�กัับเขตอำำ�นาจศาล บริิการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านกฎหมายอาจมีีขอบเขต
				 บริิการที่่�กว้้างและหลากหลาย รวมถึึงการให้้บริิการด้้านธุุรกิิจและด้้านการค้้า
				 แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี เช่่น
				 ● 		 การสนัับสนุุนการทำำ�สััญญา
				 ● 		 การสนัับสนุุนลููกค้้างานสอบบััญชีีในการดำำ�เนิินการทำำ�ธุุรกรรม
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				 ● 		 การควบรวมและซื้้�อกิิจการ
				 ● 		 การสนัับสนุุนและให้้ความช่่วยเหลืือฝ่่ายกฎหมายภายในของลููกค้้า
						 งานสอบบััญชีี
				 ● 		 การตรวจสอบวิิเคราะห์์ สถานะของกิิจการด้้านกฎหมายและการ
						 ปรัับโครงสร้้าง
608.4 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากการสอบทานผลงาน
				 ตนเอง หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน ที่่�เกิิดจากการให้้บริิการ
				ด้้านกฎหมายแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี รวมถึึง
				 ● 		 ความมีี สาระสำำ�คััญของเรื่่�องเฉพาะเจาะจงที่่�เกี่่�ยวกัับงบการเงิิน
						 ของลููกค้้า
				 ● 		 ความซัับซ้้อนของข้้อกฎหมายและระดัับของดุุลยพิินิิจที่่�จำำ�เป็็นใน
						 การให้้บริิการ
608.4 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่อจั
� ัดการอุุปสรรคต่่าง ๆ
				 รวมถึึง
				 ● 		 การใช้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพผู้้�ซึ่่�งไม่่ใช่่สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
						 เป็็นผู้้�ให้้บริิการ อาจจััดการอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
						 หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
				 ● 		 การจััดให้้มีผู้ี �สอ
้ บทานที่่เ� หมาะสมซึ่่ง� ไม่่มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องในการให้้บริิการ
						 มาสอบทานงานตรวจสอบบััญชีีหรืือบริิการที่่�ให้้ อาจจััดการอุุปสรรค
						 จากการสอบทานผลงานตนเอง

ส่่วนที่่� 4ก
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การกระทำำ�การเป็็นที่่�ปรึึกษาทั่่�วไป

R608.5 			หุ้้�นส่่วนหรืือพนัักงานของสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย ต้้องไม่่ทำำ�หน้้าที่่�
				 เป็็นที่่�ปรึึกษาทั่่�วไปด้้านกฎหมายให้้แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี
608.5 A1			ตำำ�แหน่่งของที่่�ปรึึกษาทั่่�วไป โดยปกติิจะเป็็นตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโส
				ที่่�มีีขอบเขตความรัับผิิดชอบกว้้างสำำ�หรัับงานด้้านกฎหมายของบริิษััท

การกระทำำ�การในบทบาทผู้้�ให้้การสนัับสนุุน

R608.6 			 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องไม่่ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�มีีบทบาทในการให้้
				 การสนัับสนุุนแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีในการยุุติิข้้อพิิพาทหรืือคดีีความ เมื่่�อ
				จำำ�นวนเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้องมีีสาระสำำ�คัญ
ั ต่่องบการเงิินที่่�สำ�นั
ำ กั งานจะแสดงความเห็็น
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608.6 A1			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				 การสอบทานผลงานตนเองที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อกระทำำ�การในบทบาทผู้้�สนัับสนุุนแก่่
				ลููกค้้างานสอบบััญชีี เมื่่อจำ
� ำ�นวนเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่มีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินที่่�
				 สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น รวมถึึง
				 ● 		 การใช้้ผู้ป�้ ระกอบวิิชาชีีพผู้้ซึ่� ง�่ ไม่่ใช่่สมาชิิกของกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี
						 เป็็นผู้้�ให้้บริิการ
				 ● 		 การจััดให้้มีผู้ี �สอ
้ บทานที่่เ� หมาะสมซึ่่ง� ไม่่มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องในการให้้บริิการ
						 มาสอบทานงานสอบบััญชีีหรืือบริิการที่่�ให้้

หมวดย่่อย 609 - บริิการด้้านการสรรหาบุุคลากร

ส่่วนที่่� 4ก

คำำ�นำำ�

609.1				 การให้้บริิการด้้านการสรรหาบุุคลากรแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีอาจทำำ�ให้้เกิิด
				อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืืออุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืือ
				อุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
609.2				 นอกจากข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในหมวดย่่อยนี้้�
				ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้าที่่� 600.1 - R600.10
				 เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดเมื่่�อมีีการให้้บริิการด้้านการสรรหาบุุคลากร
				 แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี หมวดย่่อยนี้้�รวมถึึงข้้อกำำ�หนดที่่�ห้้ามไม่่ให้้สำำ�นัักงาน
				 และสำำ�นักั งานเครืือข่่ายให้้บริิการด้้านการสรรหาบุุคลากรบางประเภทแก่่ลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีีในเหตุุการณ์์แวดล้้อมบางกรณีี เพราะว่่าอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�น
				 ไม่่สามารถจััดการได้้โดยใช้้มาตรการป้้องกััน

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย

609.3 A1			 บริิการด้้านการสรรหาบุุคลากร อาจรวมถึึงกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น
				 ● 		จััดทำำ�คำำ�บรรยายลัักษณะงาน
				 ● 		จััดทำำ�กระบวนการในการระบุุและเลืือกผู้้�สมััครแข่่งขัันที่่�อาจเป็็น
						 ไปได้้
				 ● 		 การสรรหาหรืือเสาะหาผู้้�สมััครแข่่งขััน
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				 ● 		 การคััดกรองผู้้�สมััครแข่่งขัันที่่�อาจเป็็นไปได้้ในบทบาทโดย
						 o			สอบทานคุุณสมบััติหิ รืือความสามารถทางวิิชาชีีพของผู้้�สมัคั ร
									 และพิิจารณาความเหมาะสมของผู้้�สมััครกัับตำำ�แหน่่งงาน
									ดัังกล่่าว
						 o			 การดำำ�เนิินการตรวจสอบข้้อมููลการอ้้างอิิงของผู้้�สมัคั รแข่่งขััน
									 ในความคาดหวััง
						 o			 การสััมภาษณ์์และคััดเลืือกผู้้�สมััครแข่่งขัันที่่�เหมาะสมและให้้
									คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับความสามารถของผู้้�สมััครแข่่งขัันดัังกล่่าว
				 ● 		 การกำำ�หนดเงื่่�อนไขการจ้้างงานและรายละเอีียดการเจรจาต่่อรอง
						 เช่่น เงิินเดืือน ชั่่�วโมงการทำำ�งานและค่่าตอบแทนอื่่�น ๆ
609.3 A2			ย่่อหน้้าที่่� R600.7 ป้้องกัันไม่่ให้้สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายเข้้าไป
				ทำำ�หน้้าที่่�รับั ผิิดชอบเยี่่ย� งผู้้บ� ริิหาร การให้้บริิการต่่อไปนี้้�แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 โดยปกติิไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดอุุปสรรค ตราบเท่่าที่่�บุคุ ลากรของสำำ�นักั งานหรืือสำำ�นักั งาน
				 เครืือข่่ายไม่่ได้้ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหาร
				 ● 		 การสอบทานคุุณสมบััติิทางวิิชาชีีพของผู้้�สมััครจำำ�นวนหนึ่่�งและให้้
						คำำ�แนะนำำ�ถึึงความเหมาะสมของตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว
				 ● 		 การสััมภาษณ์์ผู้้�สมััครแข่่งขัันและการให้้คำำ�แนะนำำ�ถึึงความสามารถ
						 ของผู้้�สมััครแข่่งขัันในตำำ�แหน่่งด้้านบััญชีีการเงิิน การบริิหารหรืือ
						 การควบคุุม
R609.4 			 เมื่่อ� สำำ�นักั งานหรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่ายให้้บริิการด้้านการสรรหาบุุคลากรแก่่ลููกค้้า
				 งานสอบบััญชีี สำำ�นัักงานต้้องพอใจว่่า
				 (ก)		ลููกค้้ามอบหมายความรัับผิิดชอบในการตััดสิินใจด้้านการบริิหารทั้้ง� หมด
						 เกี่่�ยวกัับการจ้้างงานในตำำ�แหน่่งของผู้้�สมััครแข่่งขััน แก่่พนัักงานที่่�มีี
						 ความรู้้�ความสามารถ ซึ่�ง่ ควรเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโส และ
				 (ข)		ลููกค้้าตััดสิินใจด้้านการบริิหารทั้้�งหมด ในกระบวนการจ้้างงาน รวมถึึง
						 ● 			 การพิิจารณาความเหมาะสมของผู้้�สมััครแข่่งขัันที่่�คาดหมาย
									 และเลืือกผู้้�ที่่�เหมาะสมในตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว
						 ● 			 การกำำ�หนดเงื่่�อนไขการจ้้างงานและรายละเอีียดการเจรจา
									ต่่อรอง เช่่น เงิินเดืือน ชั่่ว� โมงการทำำ�งานและค่่าตอบแทนอื่่น� ๆ

ส่่วนที่่� 4ก

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564
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609.5 A1			ปััจจััยที่่�เกี่่ย� วกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
				อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� ในการให้้บริิการ
				ด้้านการสรรหาบุุคลากรแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของการให้้บริิการที่่�ร้้องขอ
				 ● 		 บทบาทของบุุคคลที่่�ถููกสรรหา
				 ● 		 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ใด ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
						 ระหว่่างผู้้�สมััครแข่่งขัันกัับสำำ�นัักงานที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�หรืือให้้บริิการ
609.5 A2			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
				คืือ การใช้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพซึ่่�งไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
				 เพื่่�อให้้บริิการนั้้�น

ส่่วนที่่� 4ก

บริิการด้้านการสรรหาบุุคลากร ที่่�ต้้องห้้าม

R609.6 			 เมื่่�อให้้บริิการด้้านการสรรหาบุุคลากรแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี สำำ�นัักงานหรืือ
				 สำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องไม่่กระทำำ�การในฐานะผู้้�เจรจาต่่อรองในนามของลููกค้้า
R609.7 			 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องไม่่ให้้บริิการด้้านการสรรหาบุุคลากรแก่่
				ลููกค้้างานสอบบััญชีี ถ้้าบริิการดัังกล่่าวเกี่่�ยวข้้องกัับ
			 (ก) การสรรหาหรืือเสาะหาผู้้�สมััครแข่่งขััน หรืือ
				 (ข)		 การดำำ�เนิินการตรวจสอบข้้อมููลการอ้้างอิิงของผู้้�สมััครแข่่งขัันใน
						 ความคาดหวัังในตำำ�แหน่่งต่่อไปนี้้�
						 (1) 		 กรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของกิิจการ หรืือ
						 (2)			 เป็็นสมาชิิกของเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโสซึ่่�งอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
									ที่่�ใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อการจััดทำำ�บััญชีี หรืือจััดทำำ�
									 งบการเงิินของลููกค้้าที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น

หมวดย่่อย 610 – บริิการด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิจิ
คำำ�นำำ�

610.1				 การให้้บริิการด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิิจแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีอาจทำำ�ให้้
				 เกิิดอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้
				 การสนัับสนุุน
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610.2				 นอกจากข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในหมวดย่่อยนี้้�
				ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในย่่อหน้้าที่่� 600.1 - R600.10
				 เกี่่ย� วข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดเมื่่อมี
� กี ารให้้บริิการด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิิจ
				 แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี หมวดย่่อยนี้้�รวมถึึงข้้อกำำ�หนดที่่�ห้้ามไม่่ให้้สำำ�นัักงาน
				 และสำำ�นักั งานเครืือข่่ายให้้บริิการด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิิจบางประเภทแก่่
				ลููกค้้างานสอบบััญชีีในเหตุุการณ์์แวดล้้อมบางกรณีี เพราะว่่าอุุปสรรคที่่เ� กิิดขึ้้น�
				 ไม่่สามารถจััดการได้้โดยใช้้มาตรการป้้องกััน

610.3 A1			ตััวอย่่างของบริิการด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิิจ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจาก
				 การสอบทานผลงานของตนเองหรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
				 รวมถึึง
				 ● 		 การช่่วยลููกค้้างานสอบบััญชีีในการพััฒนากลยุุทธ์์องค์์กร
				 ● 		 การระบุุเป้้าหมายที่่เ� ป็็นไปได้้เพื่่อ� การซื้้อกิ
� จิ การให้้แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 ● 		 การให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับรายการจำำ�หน่่ายต่่างๆ
				 ● 		 การช่่วยในรายการระดมเงิินทุุน
				 ● 		 การให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการจััดโครงสร้้าง
				 ● 		 การให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการจััดโครงสร้้างรายการทางการเงิินของ
						องค์์กรธุุรกิิจ หรืือการจััดเตรีียมการจััดหาเงิินซึ่่�งมีีผลกระทบโดยตรง
						ต่่อจำ�ำ นวนเงิินที่่�จะรายงานในงบการเงิินที่่�สำ�นั
ำ กั งานจะแสดงความเห็็น
610.3 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการให้้
				 บริิการด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิิจแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี รวมถึึง
				 ● 		 ระดัับการใช้้ความเห็็นส่่วนตััวที่่�เกี่่�ยวกัับการตััดสิินใจในวิิธีีปฏิิบััติิ
						ที่่�เหมาะสม สำำ�หรัับผลลััพธ์์หรืือผลที่่�ตามมาต่่องบการเงิิน จากการให้้
						คำำ�ปรึึกษาด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิิจ
				 ● 		 ขอบเขตที่่�
						 o			ผลลััพธ์์จากคำำ�ปรึึกษาด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิิจจะส่่ง
									ผลกระทบโดยตรงต่่อจำำ�นวนเงิินที่่�บัันทึึกในงบการเงิิน
						 o			จำำ�นวนเงิินนั้้�นมีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิิน

ส่่วนที่่� 4ก

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ลููกค้้างานสอบบััญชีีทุุกราย
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				 ● 		 ประสิิทธิิผลของการให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิิจ ขึ้้น� อยู่่�
						กัับวิิธีีปฏิิบััติิทางบััญชีีหรืือการแสดงรายการในงบการเงิินซึ่่�งปฏิิบััติิ
						 เป็็นการเฉพาะเจาะจง และการปฏิิบััติิดัังกล่่าวทำำ�ให้้เกิิดข้้อสงสััย
						 เกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของวิิธีีปฏิิบััติิทางบััญชีีหรืือการแสดงรายการ
						 ภายใต้้กรอบการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือไม่่
610.3 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่อจั
� ัดการอุุปสรรคต่่าง ๆ
				 รวมถึึง
				 ● 		 การใช้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพผู้้�ซึ่่�งไม่่ใช่่สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
						 เป็็นผู้้�ให้้บริิการ อาจจััดการอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
						 หรืืออุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
				 ● 		 การจััดให้้มีผู้ี �สอ
้ บทานที่่เ� หมาะสมซึ่่ง� ไม่่มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องในการให้้บริิการ
						 มาสอบทานงานสอบบััญชีีหรืือบริิการ อาจจััดการอุุปสรรคจากการ
						สอบทานผลงานตนเอง

ส่่วนที่่� 4ก

บริิการด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิิจ ที่่�ต้้องห้้าม

R610.4 			 สำำ�นักั งานหรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่ายต้้องไม่่ให้้บริิการด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิิจ
				 แก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการส่่งเสริิม การจำำ�หน่่ายหรืือการ
				รัับประกัันการจำำ�หน่่ายหุ้้�นของลููกค้้างานสอบบััญชีี
R610.5 			 สำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่ายต้้องไม่่ให้้คำำ�ปรึึกษาทางการเงิินขององค์์กร
				ธุุรกิิจแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี ในกรณีีที่่�ประสิิทธิิผลของการให้้คำำ�ปรึึกษา
				ดัังกล่่าวขึ้้�นอยู่่�กัับวิิธีีปฏิิบััติิทางบััญชีีหรืือการแสดงรายการซึ่่�งปฏิิบััติิเป็็นการ
				 เฉพาะเจาะจงต่่องบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น และ
				 (ก) กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีมีีข้้อสงสััยอย่่างสมเหตุุสมผลเกี่่�ยวกัับ
						 ความเหมาะสมของวิิธีีปฏิิบััติิทางบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือการนำำ�เสนอ
						 ตามกรอบแนวคิิดรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
				 (ข)		ผลลััพธ์ห์ รืือผลที่่ต� ามมาของคำำ�แนะนำำ�ทางด้้านการเงิินขององค์์กรธุุรกิิจ
						 จะมีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ต่่องบการเงิินที่่�สำ�นั
ำ กั งานจะแสดง
						 ความเห็็น
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หมวด 800		รายงานต่่องบการเงิินที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เฉพาะ ซึ่่�งรวมถึึงข้้อจำำ�กััด
				 การใช้้และการเผยแพร่่ (งานสอบบััญชีีและงานสอบทาน)
คำำ�นำำ�

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

R800.3 			 เมื่่ � อ สำำ �นั ั ก งานประสงค์์ จ ะออกรายงานการสอบบัั ญ ชีี ข องงบการเงิิ น ที่่� มี ี
				วััตถุุประสงค์์เฉพาะ ซึ่่�งรวมถึึงข้้อจำำ�กััดในการใช้้และการเผยแพร่่ ข้้อกำำ�หนด
				 เรื่่�องความเป็็นอิิสระที่่�กำำ�หนดไว้้ในส่่วนที่่� 4ก จะถืือเป็็นการเปลี่่�ยนแปลง
				คุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมต้้องได้้รัับการอนุุญาตตามหมวดนี้้�ได้้ ก็็ต่่อเมื่่�อ
				 (ก)		 สำำ�นัักงานสื่่�อสารให้้ผู้้�ที่่�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้ �ใช้้รายงานคำำ�นึึงถึึงการ
						 เปลี่่�ยนแปลงข้้อกำำ�หนดเรื่่�องความเป็็นอิิสระที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการให้้
						 บริิการ และ
				 (ข)		 ผู้้�ที่่�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงานเข้้าใจวััตถุุประสงค์์และข้้อจำำ�กััดของ
						 รายงานและยิินยอมอย่่างชััดแจ้้งต่่อการเปลี่่�ยนแปลงข้้อกำำ�หนด
						 (เรื่่อ� งความเป็็นอิิสระ)

ส่่วนที่่� 4ก

800.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้กรอบ
				 แนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อ
				 ความเป็็นอิิสระ
800.2				 หมวดนี้้�กล่่าวถึึงการเปลี่่ย� นแปลงบางส่่วนต่่อส่ว่ นที่่� 4ก ซึ่ง�่ ได้้รับั อนุุญาตในบาง
				 เหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่เ� กี่่ย� วกัับงานสอบบััญชีีของงบการเงิินที่่มี� วัี ตั ถุุประสงค์์เฉพาะ
				 ซึ่่�งรายงานรวมถึึงข้้อจำำ�กััดการใช้้และการเผยแพร่่ ในหมวดนี้้�งานสอบบััญชีี
				 เพื่่�อออกรายงานซึ่่�งมีีข้้อจำำ�กััดการใช้้และการเผยแพร่่ในเหตุุการณ์์แวดล้้อม
				ที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า R800.3 เรีียกว่่า “งานสอบบััญชีีที่่�มีีคุุณสมบััติิตาม
				ที่่�กำำ�หนด (eligible audit engagement)”
				 งานสอบบััญชีีที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด หมายถึึง มีีวััตถุุประสงค์์เฉพาะ และ
				 รวมถึึงข้้อจำำ�กััดการใช้้และการเผยแพร่่
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800.3 A1			 ผู้้�ที่่�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงานต้้องมีีความเข้้าใจในวััตถุุประสงค์์และข้้อจำำ�กััด
				 ของรายงานด้้วยการมีีส่่วนร่่วม ไม่่ว่่าจะเป็็นทางตรงหรืือทางอ้้อมโดยผ่่าน
				ตััวแทนผู้้�มีอำี �ำ นาจกระทำำ�การแทนผู้้�ที่่ตั้้� ง� ใจจะให้้เป็็นผู้้ใ� ช้้รายงานในการกำำ�หนด
				ลัักษณะและขอบเขตของงานนั้้น� ในการเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมนี้้� ไม่่ว่า่ จะเป็็นทางตรง
				 หรืือทางอ้้อม มีีส่่วนช่่วยสำำ�นัักงานในการสื่่�อสารกัับผู้้�ที่่�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้�ใช้้
				 รายงานเกี่่�ยวกัับเรื่่�องความเป็็นอิิสระรวมถึึงเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวกัับการ
				นำำ�กรอบแนวคิิดมาใช้้ ทั้้�งยัังอนุุญาตให้้สำำ�นัักงานได้้รัับข้้อตกลงของผู้้�ที่่�ตั้้�งใจ
				 จะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงานในการเปลี่่�ยนแปลงข้้อกำำ�หนดด้้านความเป็็นอิิสระ
R800.4 			 เมื่่อ� ผู้้�ที่่ตั้้� ง� ใจจะให้้เป็็นผู้้ใ� ช้้รายงานเป็็นกลุ่่�มผู้้ใ� ช้้ที่่ไ� ม่่สามารถระบุุชื่อ�่ ได้้ในขณะทำำ�
				 หนัังสืือตอบรัับงาน สำำ�นักั งานต้้องทำำ�ให้้กลุ่่�มผู้้ใ� ช้้รายงานดัังกล่่าวรัับรู้ใ�้ นภายหลััง
				 ถึึงข้้อกำำ�หนดด้้านความเป็็นอิิสระที่่�ได้้รัับการเปลี่่�ยนแปลงซึ่่�งตกลงกัันโดย
				ตััวแทนของกลุ่่�มผู้้�ใช้้
800.4 A1			ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อผู้้�ที่่�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงาน เป็็นกลุ่่�มของผู้้�ใช้้ เช่่น ผู้้�ให้้
				กู้้�ยืืมตามสััญญากู้้�ร่่วม สำำ�นัักงานอาจอธิิบายถึึงข้้อกำำ�หนดด้้านความเป็็นอิิสระ
				ที่่�ได้้รัับการเปลี่่�ยนแปลงในหนัังสืือตอบรัับงานแก่่ตััวแทนผู้้�ให้้กู้้� ตััวแทนอาจให้้
				 หนัังสืือตอบรัับงานของสำำ�นัักงานแก่่สมาชิิกในกลุ่่�มผู้้�ให้้กู้้�เพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
				ข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานในการทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้รายงานรัับรู้้�ถึึงข้้อกำำ�หนดด้้านความ
				 เป็็นอิิสระที่่�ได้้รัับการเปลี่่�ยนแปลงซึ่่�งตกลงกัันโดยตััวแทนของกลุ่่�มผู้้�ใช้้
R800.5 			 เมื่่�อสำำ�นัักงานดำำ�เนิินการงานสอบบััญชีีที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด การ
				 เปลี่่�ยนแปลงใด ๆ ในส่่วนที่่� 4ก ต้้องถููกจำำ�กััดเฉพาะส่่วนที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า
				 R800.7 ถึึง R800.14 สำำ�นัักงานต้้องไม่่ใช้้การเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�เมื่่�อมีีการ
				 ตรวจสอบงบการเงิินตามกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ
R800.6 			ถ้้าสำำ�นัักงานออกรายงานการสอบบััญชีีด้้วย โดยไม่่รวมข้้อจำำ�กััดในการใช้้และ
				 การเผยแพร่่ให้้แก่่ลููกค้้ารายเดีียวกััน สำำ�นัักงานต้้องนำำ�ส่่วนที่่� 4ก มาใช้้ในงาน
				สอบบััญชีีดัังกล่่าว

กิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ

R800.7 			 เมื่่�อสำำ�นัักงานปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด สำำ�นัักงาน
				 ไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้ข้้อกำำ�หนดเรื่่�องความเป็็นอิิสระที่่�กำำ�หนดไว้้ในส่่วนที่่� 4ก
				ที่่�ใช้้เฉพาะกัับกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะในงานสอบบััญชีี
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กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

R800.8 			 เมื่่�อสำำ�นัักงานปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด การอ้้างอิิงถึึง
				 “ลููกค้้างานสอบบััญชีี” ในส่่วนที่่� 4ก ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องรวมถึึงกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกััน
				อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีรู้้�หรืือมีีเหตุุอัันเชื่่�อได้้ว่่า ความ
				สััมพัันธ์์หรืือเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของลููกค้้า
				 เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินความเป็็นอิิสระต่่อลููกค้้าของสำำ�นัักงาน กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิ
				 งานสอบบััญชีีต้้องรวมกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันนั้้�นในเวลาระบุุ ประเมิิน และ
				จััดการอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ

เครืือข่่ายและสำำ�นัักงานเครืือข่่าย

ผลประโยชน์์ทางการเงิิน การกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกััน ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจอย่่าง
ใกล้้ชิิดและความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััวและความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว

R800.10			 เมื่่อ� สำำ�นัักงานปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด
				 (ก)		ข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดไว้้ในหมวด 510, 511, 520, 521, 522,
						 524 และ 525 ให้้นำำ�ไปใช้้เฉพาะกัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน สมาชิิก
						 ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดและสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด (ถ้้ามีี) ของ
						 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
				 (ข)		 สำำ�นัักงานต้้องระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคใด ๆ ต่่อความ
						 เป็็นอิิสระที่่�เกิิดจากผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ใด ๆ ที่่�กำำ�หนดไว้้
						 ในหมวด 510, 511, 520, 521, 522, 524 และ 525 ระหว่่างลููกค้้า
						 งานสอบบััญชีี กัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีต่่อไปนี้้�
						 (1)			บุุคคลที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับประเด็็นด้้านเทคนิิค หรืือ
									 ประเด็็นเฉพาะ อุุตสาหกรรม รายการ หรืือเหตุุการณ์์ และ
						 (2)			บุุคคลที่่ค� วบคุุมคุุณภาพสำำ�หรัับงานนั้้น� รวมถึึงบุุคคลที่่ทำ� �ำ หน้้าที่่�
									สอบทานการควบคุุมคุุณภาพงาน และ

ส่่วนที่่� 4ก

R800.9 			 เมื่่อ� สำำ�นักั งานปฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีีที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติติ ามที่่กำ� �ำ หนด ข้้อกำ�ำ หนดเฉพาะ
				ที่่�เกี่่�ยวกัับสำำ�นัักงานเครืือข่่ายที่่�กำำ�หนดไว้้ในส่่วนที่่� 4ก ไม่่จำำ�เป็็นต้้องนำำ�มาใช้้
				อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� สำำ�นักั งานรู้้ห� รืือมีีเหตุุอันั เชื่่อ� ได้้ว่า่ อุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ
				 เกิิดขึ้้น� จากผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ใด ๆ ของสำำ�นักั งานหนึ่่ง� ในเครืือข่่าย
				 สำำ�นัักงานต้้องประเมิิน และจััดการอุุปสรรคใด ๆ นั้้�น

247
-22-0106(001)P7-ebook.indd 247

27/7/2565 BE 17:28

ส่่วนที่่� 4ก

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				 (ค)		 สำำ�นัักงานต้้องประเมิิน และจััดการอุุปสรรคใด ๆ ที่่�กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						มีีเหตุุผลที่่�เชื่่�อได้้ว่่าเกิิดจากผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
						ลููกค้้างานสอบบััญชีี กัับบุุคคลอื่่น� ภายในสำำ�นักั งานผู้้�สามารถใช้้อิทิ ธิิพล
						 โดยตรงต่่อผลลััพธ์์ของงานสอบบััญชีี
800.10 A1			บุุคคลใด ๆ ในสำำ�นักั งานผู้้�สามารถใช้้อิทิ ธิิพลโดยตรงต่่อผลลััพธ์ข์ องงานสอบบััญชีี
				 รวมถึึงผู้้�ที่่ใ� ห้้คำ�ำ แนะนำำ�เรื่อ�่ งค่่าตอบแทน หรืือผู้้ค� วบคุุมดููแลโดยตรง ผู้้บ� ริิหารหรืือ
				 ผู้้�กำำ�กัับดููแลอื่่�นของผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานสอบบััญชีี ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
				 ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี รวมถึึงบุุคคลทั้้�งหมดที่่�อยู่่�ในระดัับอาวุุโสกว่่าหุ้้�นส่่วน
				ที่่�รัับผิิดชอบงานตามลำำ�ดัับ (Engagement partner) ไปจนกระทั่่�งถึึง
				 ผู้้�ที่่�เป็็นหุ้้�นส่่วนอาวุุโสหรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ (ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหรืือ
				 เทีียบเท่่า) ของสำำ�นัักงาน
R800.11			 เมื่่�อสำำ�นัักงานปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด สำำ�นัักงานต้้อง
				 ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคใด ๆ ซึ่่ง� กลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านมีีเหตุุผลเชื่่อ� ได้้ว่า่ เกิิดขึ้้น�
				 จากผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�มีีต่่อลููกค้้างานสอบบััญชีี ที่่�ถืือครองโดยแต่่ละ
				บุุคคลตามที่่�กำำ�หนดในย่่อหน้้า R510.4 (ค) และ (ง), R510.5, R510.7 และ
				 510.10 A5 และ A9
R800.12			 เมื่่�อสำำ�นัักงานปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด สำำ�นัักงานต้้อง
				 ไม่่ถืือครองผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�มีีสาระสำำ�คััญทั้้�งโดยตรงหรืือโดยอ้้อมใน
				ลููกค้้างานสอบบััญชีี โดยนำำ�ข้้อกำำ�หนดในย่่อหน้้า R510.4 (ก) R510.6 และ
				 R510.7 เกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ของสำำ�นัักงานนั้้�นมาใช้้

การได้้รัับการจ้้างเป็็นพนัักงานจากลููกค้้างานสอบบััญชีี

R800.13			 เมื่่�อสำำ�นัักงานปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด สำำ�นัักงาน
				ต้้องประเมิิน และจััดการอุุปสรรคใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจากความสััมพัันธ์์ในการ
				จ้้างงานใด ๆ ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า 524.3 A1 ถึึง 524.5 A3.

การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ใช่่งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

R800.14			ถ้้าสำำ�นักั งานปฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีีที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติติ ามที่่�กำ�ำ หนดและให้้บริิการงาน
				ที่่�ไม่่ใช่่งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานสอบบััญชีี สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตาม
				ข้้อกำำ�หนดในหมวด 410 ถึึง 430 และ หมวด 600 รวมถึึงหมวดย่่อยตาม
				ที่่�ระบุุในย่่อหน้้า R800.7 ถึึง R800.9
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ส่่วนที่่� 4ข		ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
หน้้า
251

260
263
264
265
269

ส่่วนที่่� 4ก

																
หมวด 900 			 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ในเรื่่�องความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับ
				 งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีและ
				 งานสอบทาน
				 (Applying the Conceptual Framework to Independence
				 for Assurance Engagements Other than Audit and
				 Review Engagements)
หมวด 905 			ค่่าธรรมเนีียม									
				 (Fees)
หมวด 906 			 ของขวััญและการต้้อนรัับ						
				 (Gifts and Hospitality)
หมวด 907 			 คดีีความที่่�ศาลรัับฟ้้องแล้้วหรืือที่่�ถููกข่่มขู่่�ว่่าจะฟ้้อง		
				 (Actual or Threatened Litigation)
หมวด 910 			ผลประโยชน์์ทางการเงิิน						
				 (Financial Interests)
หมวด 911 			 การกู้้�ยืืมและการค้ำำ�� ประกััน					
				 (Loans and Guarantees)
หมวด 920 			 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ						
				 (Business Relationships)
หมวด 921 			 ความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััวและความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว	
				 (Family and Personal Relationships)
หมวด 922 			 การให้้บริิการเมื่่�อไม่่นานมานี้้� กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
				 (Recent Service with an Assurance Client)
หมวด 923 			 การเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของ		
				ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 (Serving as a Director or Officer of an Assurance Client)
หมวด 924 			 การจ้้างงานโดยลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น			
				 (Employment with an Assurance Client)
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279
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283
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หมวด 940 			 ความสััมพัันธ์์อัันยาวนานของบุุคลากรกัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 (Long Association of Personnel with an Assurance Client)
หมวด 950 			 การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นกัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 (Provision of Non-Assurance Services to Assurance Clients
				 Other than Audit and Review Engagement Clients)
หมวด 990			 รายงานซึ่�ง่ รวมถึึงข้้อจำำ�กััดการใช้้และการเผยแพร่่ (งานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน)
				 (Reports that Include a Restriction on Use and
				 Distribution (Assurance Engagements Other than
				 Audit and Review Engagements))
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ส่่วนที่่� 4ข ความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
หมวด 900		 การนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้ในเรื่่�องความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน

900.1				ส่่วนนี้้�นำำ�ไปใช้้สำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�ไม่่ใช่่งานสอบบััญชีีและงาน
				สอบทาน ตััวอย่่างของงานดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การให้้ความเชื่่�อมั่่�นในตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญของผลการดำำ�เนิินงานของ
						กิิจการ
				 ● 		 การให้้ความเชื่่�อมั่่�นในการปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับของ
						กิิจการ
				 ● 		 การให้้ความเชื่่�อมั่่�นในเกณฑ์์วััดผลการดำำ�เนิินงาน เช่่น การวััดความ
						คุ้้�มค่่าของเงิินที่่�จ่่าย (VFM - economy) ขององค์์กรภาครััฐ
				 ● 		 การให้้ ความเชื่่ � อมั่่ � นในประสิิ ท ธิิผลของระบบการควบคุุ มภายใน
						 ขององค์์กร
				 ● 		 การให้้ความเชื่่�อมั่่�นในรายงานก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กร
				 ● 		 การตรวจสอบ องค์์ประกอบเฉพาะ บััญชีีเฉพาะ หรืือรายการเฉพาะ
						 ของงบใดงบหนึ่่�ง
900.2				 ในส่่วนนี้้� คำำ�ว่่า “ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี” กล่่าวถึึง ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 รายบุุคคลที่่�ให้้บริิการสาธารณะและสำำ�นัักงานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				ดัังกล่่าว
900.3				 TSQC ฉบัับที่่� 1 กำำ�หนดให้้สำ�นั
ำ ักงานกำำ�หนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติที่่ิ �ออกแบบ
				 เพื่่อ� ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� อย่่างสมเหตุุสมผลแก่่สำ�นั
ำ กั งานว่่า สำำ�นักั งาน พนัักงานของ
				 สำำ�นัักงาน และบุุคคลอื่่�น (ถ้้ามีี) ที่่�ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดความเป็็นอิิสระ
				 คงไว้้ซึ่�ง่ ความเป็็นอิิสระตามมาตรฐานด้้านจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�
				 มาตรฐานงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นและมาตรฐานการสอบบััญชีี (TSRE และ
				 TSA) ยัังได้้กำำ�หนดความรัับผิิดชอบสำำ�หรัับผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานและ

ส่่วนที่่� 4ข

คำำ�นำำ�
ทั่่�วไป
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				 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานตามระดัับงานการจััดแบ่่งความรัับผิิดชอบภายในสำำ�นัักงาน
				 จะขึ้้�นอยู่่�กัับขนาด โครงสร้้างและองค์์กร ข้้อกำำ�หนดหลายข้้อในส่่วนที่่� 4ข นี้้�
				 ไม่่ ได้้ กำำ �หนดความรัั บผิิ ดชอบเฉพาะของบุุ คคลภายในสำำ �นัั กงานสำำ �หรัั บ
				 การกระทำำ�ที่่�เกี่่�ยวกัับความเป็็นอิิสระ หากแต่่หมายถึึง “สำำ�นัักงาน” เพื่่�อ
				 ความสะดวกในการอ้้างอิิง สำำ�นัักงานมอบหมายความรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับ
				 การกระทำำ�อย่า่ งใดอย่่างหนึ่่ง� ให้้กับั บุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุคคล (เช่่น กลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน
				 ให้้ความเชื่่�อมั่่�น) ตาม TSQC ฉบัับที่่� 1 นอกจากนี้้� ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
				 แต่่ละคนยัังคงต้้องรัับผิิดชอบต่่อการปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำ�ำ หนดต่่าง ๆ ที่่�ต้อ้ งนำำ�มาใช้้
				กัับกิิจกรรม ผลประโยชน์์ หรืือความสััมพัันธ์์ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีนั้้�น
900.4				 ความเป็็นอิิสระเชื่่�อมโยงกัับหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรม และเรื่่�อง
				 ความซื่่อสั
� ัตย์์สุุจริิต ความเป็็นอิิสระประกอบด้้วย
				 (ก)		 ความเป็็นอิิสระด้้านจิิตใจ – สภาวะจิิตใจที่่�ยอมให้้มีีการแสดงออก
						 ซึ่�ง่ ข้้อสรุุป โดยไม่่ถููกกระทบจากอิิทธิิพลใด ๆ ที่่�จะให้้รอมชอมการใช้้
						ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้บุุคคลสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ด้้วย
						 ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และใช้้ความเที่่�ยงธรรม และใช้้การสัังเกตและ
						สงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพได้้
				 (ข)		 ความเป็็นอิิสระอัันเป็็นที่่�ประจัักษ์์ – การหลีีกเลี่่�ยงข้้อเท็็จจริิงและ
						 เหตุุการณ์์แวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญมากจนทำำ�ให้้บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีี
						 ความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน อาจสรุุปว่่าความ
						ซื่่ � อสัั ตย์์สุุ จริิ ต ความเที่่� ย งธรรม หรืือการสัั งเกตและสงสัั ย เยี่่� ย ง
						 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของสำำ�นัักงาน หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้
						 ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�นได้้ถููกรอมชอม
				 ในส่่วนนี้้� การอ้้างอิิงถึึงบุุคคลหรืือสำำ�นักั งานว่่ามีี “ความเป็็นอิิสระ” หมายความว่่า
				บุุคคลหรืือสำำ�นัักงานนั้้�นได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในส่่วนนี้้�แล้้ว
900.5				 เมื่่อ� ปฏิิบัติั งิ านที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� ประมวลจรรยาบรรณกำำ�หนดให้้สำ�นั
ำ กั งานปฏิิบัติั ิ
				 ตามหลัักการพื้้�นฐานและมีีความเป็็นอิิสระ ส่่วนนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะ
				 และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ เกี่่�ยวกัับการนำำ�กรอบแนวคิิดไปใช้้เพื่่�อให้้
				ดำำ�รงความเป็็นอิิสระขณะปฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ที่่�ไม่่ใช่่งานสอบบััญชีีและ
				 งานสอบทานงบการเงิินนั้้�น กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 ใช้้กัับเรื่่�อง
				 ความเป็็นอิิสระตามหลัักการพื้้�นฐานที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 110
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900.6				ส่่วนนี้้�อธิิบาย
				 (ก)		ข้้อเท็็จจริิง และเหตุุการณ์์แวดล้้อม รวมถึึงกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ
						ผลประโยชน์์ทางวิิชาชีีพ และความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพ ที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
						 หรืืออาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ
				 (ข)		 การกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นไปได้้ รวมถึึงมาตรการป้้องกััน ที่่�อาจเหมาะสม
						กัับการจััดการอุุปสรรคใด ๆ ดัังกล่่าว และ
				 (ค)		 บางสถานการณ์์ที่่�ไม่่สามารถขจััดอุุปสรรคหรืือไม่่มีีมาตรการป้้องกััน
						 เพื่่อ� ลดอุุปสรรคให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้

คำำ�อธิิบายถึึงงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

รายงานที่่�รวมข้้อจำำ�กััดในการใช้้ผลงานและการเผยแพร่่

900.9				 รายงานการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� อาจรวมถึึงข้้อจำ�กั
ำ ดั ในการใช้้ผลงานและการเผยแพร่่
				ถ้้ามีีและกำำ�หนดเงื่อ่� นไขไว้้ในหมวด 990 แล้้ว ข้้อกำำ�หนดเรื่่�องความเป็็นอิิสระ
				 ในส่่วนนี้้�อาจต้้องได้้รัับการเปลี่่�ยนแปลงตามหมวด 990

ส่่วนที่่� 4ข

900.7				 ในงานให้้ความเชื่่�อมั่่�น สำำ�นัักงานตั้้�งใจที่่�จะได้้รัับหลัักฐานที่่�เหมาะสมเพีียงพอ
				 เพื่่อที่่
� ใ� ห้้ได้้แสดงข้้อสรุปุ ที่่�ถููกออกแบบมาเพื่่อ� เพิ่่�มระดัับความเชื่่อมั่่
� น� ของผู้้�ตั้้ง� ใจ
				 จะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงาน นอกจากฝ่่ายที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับข้้อมููล
				ที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น มาตรฐานงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนอกเหนืือจากการ
				 ตรวจสอบหรืือสอบทานข้้อมููลทางการเงิินในอดีีต TSAE 3000 (ปรัับปรุุง)
				อธิิบายองค์์ประกอบและวััตถุุประสงค์์ของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�ปฏิิบััติิตาม
				 มาตรฐานฉบัับนั้้�น และแม่่บทสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นให้้คำำ�อธิิบายทั่่�วไป
				 สำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� งานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� อาจเป็็นงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น�
				ต่่อคำ�รั
ำ บั รองของบุุคคลอื่่น� (Attestation Engagement) หรืืองานที่่�ผู้ป�้ ระกอบ
				วิิชาชีีพให้้ความเชื่่อมั่่
� �นด้้วยตนเองโดยตรง (Direct engagement)
900.8				 ในส่่วนนี้้� คำำ�ว่่า “งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น” หมายความถึึง งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีและงานสอบทาน
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งานตรวจสอบและงานสอบทาน

900.10				 มาตรฐานเรื่่�องความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานตรวจสอบและงานสอบทาน ได้้
				กำำ�หนดไว้้ในส่่วนที่่� 4ก - ความเป็็นอิิสระในการให้้บริิการงานสอบบััญชีีและ
				 งานสอบทาน ถ้้าสำำ�นักั งานปฏิิบัติั งิ านทั้้ง� งานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� และงานสอบบััญชีี
				 หรืืองานสอบทานให้้กัับลููกค้้ารายเดีียวกััน ข้้อกำำ�หนดในส่่วนที่่� 4ก ยัังคงนำำ�ไป
				 ปฏิิบััติิกัับสำำ�นัักงาน สำำ�นัักงานเครืือข่่าย และกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานตรวจสอบหรืือ
				 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบทาน

ส่่วนที่่� 4ข

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

R900.11			 สำำ�นัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีีต้้องเป็็นอิิสระจากลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
900.11 A1			 สำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์ของส่่วนนี้้� ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบและ
				 ในทำำ�นองเดีียวกัันในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรองของบุุคคลอื่่�น ลููกค้้า
				 เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบต่่อข้อมูู
้ ลที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� เช่่นกััน (อาจเป็็นคนเดีียวกััน
				กัับผู้้�รัับผิิดชอบ)
900.11 A2			 บทบาทของผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับงานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� อาจแตกต่่างและส่่งผลกระทบ
				ต่่อการนำำ�ไปปฏิิบัติั ขิ องข้้อกำ�ำ หนดความเป็็นอิิสระในส่่วนนี้้� งานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น�
				ต่่อคำำ�รัับรองของบุุคคลอื่่�นส่่วนใหญ่่นั้้�น ผู้้�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบและผู้้�รัับผิิดชอบ
				ต่่อข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นเป็็นบุุคคลเดีียวกััน กรณีีนี้้�รวมถึึงเหตุุการณ์์
				 แวดล้้อมที่่�ผู้้�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวข้้องกัับอีีกฝ่่ายหนึ่่�ง เพื่่�อวััดหรืือประเมิิน
				 เรื่่อ� งราวที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� กัับเกณฑ์์ (ผู้้�วัดั หรืือผู้้ป� ระเมิิน) เมื่่อ� ผู้้�มีหี น้้าที่่�
				รัับผิิดชอบต้้องรัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลและเรื่่�องราวที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบหรืือผู้้�ปฏิิบััติิงานอาจแต่่งตั้้�งผู้้�อื่่�นเพื่่�อเตรีียม
				ข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นบนพื้้�นฐานที่่�ว่่า ผู้้�นี้้�จะรัับผิิดชอบต่่อข้้อมููล
				ที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมนี้้� ผู้้�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบและ
				 ผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น เป็็นทั้้�งลููกค้้างานที่่�ให้้ความ
				 เชื่่�อมั่่�นสำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์ในส่่วนนี้้�
900.11 A3			 นอกจากผู้้�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบและ ในกรณีีที่่�เป็็นงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อ
				คำำ�รัับรองของบุุคคลอื่่�น ผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				อาจมีีฝ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับงานนั้้�น
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

				ตััวอย่่างเช่่น อาจแยกเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิงาน หรืือผู้้�วััด หรืือผู้้�ประเมิิน นอกจาก
				 ผู้้�รับั ผิิดชอบต่่อข้อมูู
้ ลเรื่อ�่ งที่่ต้� อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมเหล่่านี้้�
				 การใช้้กรอบแนวคิิด กำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีระบุุ และประเมิิน
				อุุปสรรคต่่อหลัักการพื้้�นฐานที่่�เกิิดขึ้้�นจากผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ใด ๆ
				กัั บ ฝ่่ า ยหรืือบุุ ค คลนั้้� น ๆ รวมถึึ ง กรณีี ที่่ � ค วามขัั ด แย้้ ง ด้้ า นผลประโยชน์์
				ยัังมีีอยู่่�ตามที่่�ระบุุไว้้ในหมวดที่่� 310
R900.12			 สำำ�นัักงานต้้องใช้้กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน
				 และจััดการอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานที่่�ให้้ความ
				 เชื่่�อมั่่�น
900.13 A1			 งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นบางงาน ไม่่ว่่าจะเป็็นงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรอง
				 ของบุุคคลอื่่�นหรืือ งานที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพให้้ความเชื่่�อมั่่�นด้้วยตนเองโดยตรง
				อาจมีีผู้�มี้ ีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบหลายคน หรืือ ในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรอง
				 ของบุุคคลอื่่�น มีีผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลเรื่่�องที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นหลายคน
				 ในการกำำ�หนดว่่า จำำ�เป็็นหรืือไม่่ที่่�จะใช้้ข้้อกำำ�หนดในส่่วนนี้้� กัับผู้้�มีีหน้้าที่่�
				รัับผิิดชอบแต่่ละบุุคคล หรืือผู้้�รับั ผิิดชอบต่่อข้อมูู
้ ลเรื่่อ� งที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น�
				 แต่่ละบุุคคล ในงานนั้้�น สำำ�นัักงานอาจต้้องนำำ�เรื่่�องเหล่่านี้้�มาพิิจารณา
				 เรื่่�องเหล่่านี้้�ไม่่ว่่าจะรวมถึึงผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ของสำำ�นัักงานหรืือ
				สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้ความเชื่่�อมั่่�น และผู้้�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเฉพาะ
				 หรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น จะทำำ�ให้้เกิิด
				อุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ ซึ่่�งเล็็กน้้อยและไม่่สำำ�คััญในบริิบทของข้้อมููล
				ที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น การพิิจารณาดัังกล่่าว ควรคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น
				 ● 		สาระสำำ�คัญ
ั ของเรื่่อ� งราวที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือข้้อมููลที่่�ต้อ้ งการ
						 ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�บุุคคลหรืือหน่่วยงานนั้้�นรัับผิิดชอบในบริิบทของ
						 งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นโดยรวม
				 ● 		 ระดัับของส่่วนได้้เสีียสาธารณะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				ถ้้าสำำ�นักั งานตััดสิินใจว่่าอุุปสรรคที่่�เกิิดจากผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ใด ๆ
				กัับบุุคคลหรืือหน่่วยงานนั้้�นเป็็น เรื่่�องเล็็กน้้อยและไม่่สำำ�คััญ อาจไม่่จำำ�เป็็นที่่�จะ
				ต้้องใช้้ข้้อกำำ�หนดในหมวดนี้้�ทุุกข้้อกัับผู้้�มีีส่่วนรัับผิิดชอบ

ส่่วนที่่� 4ข

ผู้้�มีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบที่่ห� ลากหลาย และผู้้�รับั ผิิดชอบต่่อข้้อมููลเรื่่อ� งที่่ต้� อ้ งการให้้ความเชื่่อ� มั่่น�
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

สำำ�นัักงานเครืือข่่าย

R900.14			 เมื่่�อสำำ�นัักงานรู้้�หรืือมีีเหตุุอัันเชื่่�อได้้ว่่าผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ของ
				 สำำ�นัักงานเครืือข่่าย ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระของสำำ�นัักงาน
				 สำำ�นัักงานต้้องประเมิิน และจััดการอุุปสรรคใด ๆ ดัังกล่่าว
900.14 A1			 สำำ�นัักงานเครืือข่่ายได้้มีีการกล่่าวถึึงในย่่อหน้้า 400.50 A1 ถึึง 400.54 A1.

กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

R900.15 		 เมื่่�อกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นได้้รู้้�หรืือมีีเหตุุอัันทำำ�ให้้เชื่่�อได้้ว่่ามีี
				 ความสััมพัันธ์์หรืือมีีเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของ
				ลููกค้้างานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� ซึ่ง�่ เกี่่ย� วกัับการประเมิินความเป็็นอิิสระของสำำ�นักั งาน
				 จากลููกค้้า กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้ความเชื่่�อมั่่�นต้้องรวมกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันนั้้�น
				 เมื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ
[เว้้นว่่างเนื้้�อหาในย่่อหน้้า 900.16 ถึึง 900.20 ไว้้]

ส่่วนที่่� 4ข

ช่่วงระยะเวลาที่่�กำำ�หนดให้้คงความเป็็นอิิสระ

R900.30			 ความเป็็นอิิสระที่่�กำำ�หนดในส่่วนนี้้�ต้้องคงไว้้ในช่่วงระยะเวลาทั้้�งสองช่่วง
			 (ก)		ช่่วงระยะเวลาในการปฏิิบััติิงาน และ
			 (ข)		ช่่วงระยะเวลาที่่�ครอบคลุุมข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น
900.30 A1			ช่่วงระยะเวลาในการปฏิิบััติิงานเริ่่�มขึ้้�นเมื่่�อกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 เริ่่�มให้้บริิการงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นงานใดงานหนึ่่�ง ช่่วงระยะเวลาในการ
				 ปฏิิบััติิงานสิ้้�นสุุดเมื่่�อได้้ออกรายงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�น เมื่่�องานมีีลัักษณะ
				 เป็็นงานที่่�เกิิดขึ้้�นซ้ำำ��ใหม่่ได้้ จะถืือว่่าสิ้้�นสุุดเมื่่�อมีีการแจ้้งจากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง
				 ของคู่่�สััญญาถึึงการสิ้้น� สุุดความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพ หรืือเมื่่อมี
� กี ารออกรายงาน
				 การให้้ความเชื่่�อมั่่�นฉบัับสุุดท้้าย แล้้วแต่่เหตุุการณ์์ใดจะเกิิดขึ้้�นภายหลััง
R900.31			 เมื่่�อกิิจการเปลี่่�ยนเป็็นลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นในระหว่่างหรืือหลัังจาก
				ช่่วงระยะเวลาที่่�ครอบคลุุมข้้อมููลเรื่่�องที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น ซึ่่�งสำำ�นัักงาน
				 จะต้้องแสดงข้้อสรุปุ สำำ�นักั งานต้้องตััดสิินใจว่่ามีีอุปุ สรรคใด ๆ ต่่อความเป็็นอิิสระ
				 เกิิดขึ้้�นโดยสิ่่�งต่่อไปนี้้�หรืือไม่่
			 (ก)		 ความสััมพัันธ์์ทางการเงิินหรืือทางธุุรกิิจกัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น�
						ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างหรืือหลัังจากช่่วงระยะเวลาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล
						ที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� แต่่ก่อ่ นการตอบรัับงานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือ
			 (ข)		 การให้้บริิการก่่อนหน้้านี้้�กัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
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R900.32			อุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระจะเกิิดขึ้้น� ถ้้ามีีการให้้บริิการงานที่่ไ� ม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น�
				กัับลููกค้้างานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� ในระหว่่างหรืือหลัังจากช่่วงระยะเวลาที่่ค� รอบคลุุม
				 โดยข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�น แต่่เกิิดก่่อนที่่�กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้ความ
				 เชื่่�อมั่่�นจะเริ่่�มปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น และงานบริิการนั้้�น ไม่่อนุุญาตให้้
				 กระทำำ�ในระหว่่างช่่วงระยะเวลาปฏิิบััติิงานนั้้�น ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว
				 สำำ�นัักงานต้้องประเมิิน และจััดการอุุปสรรคใด ๆ ต่่อความเป็็นอิิสระที่่�เกิิดจาก
				 การให้้บริิการนั้้�น ถ้้าอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ สำำ�นัักงาน
				 จะรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อสามารถลดอุุปสรรคให้้อยู่่�ในระดัับ
				ที่่�ยอมรัับได้้
900.32 A1			ตััวอย่า่ งของการกระทำำ�ที่่อ� าจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่อจั
� ดั การอุุปสรรคดัังกล่่าว
				 รวมถึึง
				 ● 		 การใช้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพที่่�ไม่่ใช่่สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความ
						 เชื่่�อมั่่�นในการให้้บริิการ
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม สอบทานงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
						 และงานที่่�ไม่่ใช่่งานให้้ความเชื่่อมั่่
� �นตามความเหมาะสม
R900.33			ถ้้างานให้้บริิการที่่�ไม่่ใช่่งานให้้ความเชื่่�อมั่่�นซึ่่�งจะไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้ปฏิิบััติิ
				 ในระหว่่างช่่วงระยะเวลาที่่�การปฏิิบัติั งิ านยัังไม่่เสร็็จสิ้้น� และเป็็นไปไม่่ได้้ในทาง
				 ปฏิิบััติิที่่�จะเสร็็จสิ้้�นการบริิการนั้้�น หรืือยุุติิการบริิการนั้้�นก่่อนการเริ่่�มต้้นของ
				 งานบริิการทางวิิชาชีีพที่่เ� กี่่ย� วกัับงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� สำำ�นักั งานจะยอมรัับงาน
				ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�นได้้ ก็็ต่่อเมื่่�อ
				 (ก)		 สำำ�นัักงานพอใจว่่า
						 (1)			 งานให้้บริิการที่่�ไม่่ใช่่งานให้้ความเชื่่�อมั่่�นดัังกล่่าวจะเสร็็จสิ้้�น
									 ภายในระยะเวลาอัันสั้้�น หรืือ
						 (2) 		ลููกค้้าได้้เตรีียมการที่่�จะเปลี่่�ยนผ่่านบริิการดัังกล่่าวให้้กัับ
									 ผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�นภายในช่่วงระยะเวลาอัันสั้้�น
				 (ข)		 สำำ�นัักงานนำำ�มาตรการป้้องกัันมาใช้้เมื่่�อจำำ�เป็็นระหว่่างช่่วงระยะเวลา
						 ให้้บริิการ และ
			 (ค)		 สำำ�นัักงานปรึึกษาหารืือเรื่่�องดัังกล่่าวนั้้�นกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
[เว้้นว่่างเนื้้�อหาในย่่อหน้้า 900.34 ถึึง 900.39 ไว้้]

ส่่วนที่่� 4ข
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เอกสารหลัักฐานทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

R900.40			 สำำ�นัักงานต้้องบัันทึึกข้้อสรุุปเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามส่่วนนี้้�และสาระสำำ�คััญ
				 ของการปรึึกษาหารืือต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่�ง่ สนัับสนุุนข้้อสรุุปเหล่่านี้้� โดยเฉพาะ
				อย่่างยิ่่�ง:
				 (ก)		 ในกรณีีที่่�มีีการใช้้มาตรการป้้องกัันเพื่่อจั
� ัดการกัับอุุปสรรค สำำ�นัักงาน
						ต้้องบัันทึึกลัักษณะของอุุปสรรคและมาตรการป้้องกัันที่่�มีีอยู่่�หรืือ
						ที่่�นำำ�มาใช้้ และ
				 (ข)		 เมื่่�ออุุปสรรคถููกวิิเคราะห์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญและสำำ�นัักงานสรุุปว่่า
						อุุปสรรคดัังกล่่าวอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้แล้้ว สำำ�นัักงานต้้องบัันทึึก
						ลัักษณะของอุุปสรรคนั้้�นและเหตุุผลในการให้้ข้้อสรุุป
900.40 A1			 เอกสารหลัักฐานให้้หลัักฐานในการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ของสำำ�นักั งานเพื่่อ� ให้้ได้้ข้อสรุ
้ ปุ
				 เกี่่�ยวกัับการถืือปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในส่่วนนี้้� อย่่างไรก็็ตาม การขาดเอกสาร
				 หลัักฐานดัังกล่่าว ไม่่เป็็นตััวกำำ�หนดว่่าสำำ�นัักงานได้้ตััดสิินเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�ง
				 ไปแล้้วหรืือไม่่ หรืือสำำ�นัักงานมีีความเป็็นอิิสระหรืือไม่่
[เว้้นว่่างเนื้้�อหาในย่่อหน้้า 900.41 ถึึง 900.49 ไว้้]

ส่่วนที่่� 4ข

การฝ่่าฝืืนข้้อกำำ�หนดความเป็็นอิิสระสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
เมื่่�อสำำ�นัักงานพบการฝ่่าฝืืน

R900.50			ถ้้าสำำ�นัักงานสรุุปได้้ว่่ามีีการฝ่่าฝืืนข้้อกำำ�หนดในส่่วนนี้้� สำำ�นัักงานต้้อง
				 (ก)		ยุุติิ หยุุดพัักหรืือขจััดผลประโยชน์์หรืือความสััมพัันธ์์ ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิด
						 การฝ่่าฝืืน
				 (ข)		 ประเมิินนััยสำำ�คััญของการฝ่่าฝืืน และผลกระทบต่่อหลัักการพื้้�นฐาน
						 เรื่่อ� งความเที่่�ยงธรรม และความสามารถในการออกรายงานที่่ใ� ห้้ความ
						 เชื่่�อมั่่�นของสำำ�นัักงาน และ
				 (ค) 	ตััดสิินว่่าการกระทำำ�นั้้�น สามารถจััดการได้้อย่่างเป็็นที่่�น่่าพอใจกัับผล
						 ของการฝ่่าฝืืนนั้้�นหรืือไม่่
						 ในการตััดสิินใจนี้้� สำำ�นัักงานต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพและคำำ�นึึงว่่า
						บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน
						ที่่�จะสรุุปได้้ว่่าหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรมของสำำ�นัักงาน
						 จะถููกรอมชอมหรืือไม่่ ดัังนั้้�นสำำ�นัักงานจึึงไม่่สามารถออกรายงานที่่�ให้้
						 ความเชื่่�อมั่่�นได้้
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R900.51			ถ้้าสำำ�นักั งานตััดสิินว่่า การดำำ�เนิินการที่่นำ� �ำ มาใช้้นั้้น� ไม่่สามารถจััดการผลเนื่่อ� งจาก
				 การฝ่่าฝืืนได้้อย่่างเป็็นที่่�น่่าพอใจ สำำ�นัักงานต้้องแจ้้งผู้้�ว่่าจ้้างหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�
				กำำ�กับั ดููแลแล้้วแต่่ตามความเหมาะสมทัันทีีที่่ทำ� �ำ ได้้ และดำำ�เนิินการตามขั้้น� ตอน
				ที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อยุุติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น โดยปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือข้้อกำำ�หนด
				ที่่�บัังคัับใช้้ได้้ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการยุุติิงานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น
R900.52			ถ้้าสำำ�นัักงานตััดสิินว่่า การกระทำำ�นั้้�นสามารถจััดการผลเนื่่อ� งมาจากการฝ่่าฝืืน
				 ได้้อย่า่ งเป็็นที่่น่� า่ พอใจ สำำ�นักั งานต้้องปรึึกษาหารืือเรื่อ�่ งการฝ่่าฝืืนและการกระทำำ�
				ที่่�ได้้นำำ�มาใช้้ หรืือคาดว่่าจะนำำ�มาใช้้ต่่อผู้้ว่� า่ จ้้างหรืือผู้้�มีหี น้้าที่่�กำำ�กับั ดููแลแล้้วแต่่
				 ความเหมาะสม สำำ�นัักงานต้้องปรึึกษาหารืือเรื่่�องการฝ่่าฝืืนและการกระทำำ�
				ที่่�คาดว่่าจะนำำ�มาใช้้ให้้ทัันเวลาโดยคำำ�นึึงถึึงเหตุุการณ์์แวดล้้อมของงานและ
				 การฝ่่าฝืืน
R900.53			ถ้้าผู้้�ว่่าจ้้างหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล ไม่่เห็็นด้้วยกัับการกระทำำ�ที่่�เสนอโดย
				 สำำ�นัักงานตามย่่อหน้้า R900.50 (ค) นั้้�นจะจััดการผลได้้อย่่างเป็็นที่่�น่่าพอใจ
				 สำำ�นักั งานต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้น� ตอนที่่�จำ�ำ เป็็นเพื่่อยุ
� ติุ งิ านที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� โดย
				 ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายหรืือข้้อกำ�ำ หนดที่่�บังั คัับใช้้ได้้ของหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลต่่าง ๆ
				ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการยุุติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
R900.54			 ในการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในย่่อหน้้า R900.50 ถึึง R900.53 สำำ�นัักงาน
				ต้้องบัันทึึก
				 (ก)		 การฝ่่าฝืืน
				 (ข) การกระทำำ�ที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว
				 (ค)		 การตััดสิินใจสำำ�คััญที่่�ได้้กระทำำ�แล้้ว และ
				 (ง)		 เรื่่อ� งทั้้�งหมดที่่�ได้้ปรึึกษาหารืือกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
R900.55			ถ้้าสำำ�นัักงานยัังคงให้้บริิการงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น สำำ�นัักงานต้้องบัันทึึก
			 (ก)		ข้้อสรุปุ ว่่า การใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ทางวิิชาชีีพของสำำ�นักั งาน เกี่่ย� วกัับหลัักการ
						พื้้�นฐานเรื่่�องความเที่่�ยงธรรมไม่่ถููกรอมชอม และ
			 (ข)		 เหตุุผลว่่าเหตุุใดการกระทำำ�ที่่�ได้้กระทำำ�แล้้ว จึึงจััดการได้้เป็็นที่่�พอใจ
						 ในผลที่่�ตามมาของการฝ่่าฝืืนนั้้น� เพื่่อ� ให้้สำ�นั
ำ กั งานสามารถออกรายงาน
						ที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �นได้้

ส่่วนที่่� 4ข

เอกสารหลัักฐาน
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หมวด 905 		ค่่าธรรมเนีียม
คำำ�นำำ�

905.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้กรอบ
				 แนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อ
				 ความเป็็นอิิสระ
905.2				ลัักษณะและระดัับของค่่าธรรมเนีียมหรืือค่่าตอบแทนประเภทอื่่�นอาจทำำ�ให้้
				 เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� หมวดนี้้�
				กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้
				 กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 4ข

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ค่่าธรรมเนีียม - เทีียบเคีียงตามขนาด

905.3 A1 			 เมื่่อค่
� า่ ธรรมเนีียมวิิชาชีีพโดยรวมที่่�ได้้รับั จากลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� รายใด
				 รายหนึ่่�งที่่�สำ�นั
ำ กั งานเป็็นผู้้ใ� ห้้ข้อสรุ
้ ปุ ต่่องานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� เป็็นสััดส่่วนที่่�มาก
				 เมื่่อ� เทีียบกัับค่่าธรรมเนีียมทั้้�งหมดของสำำ�นัักงาน การพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายดัังกล่่าว
				 และความกัังวลที่่�จะสููญเสีียลููกค้้านั้้�นไป ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์
				ส่่วนตน หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
905.3 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 โครงสร้้างการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงาน
				 ● 		 สำำ�นัักงานที่่�ประสบความสำำ�เร็็จมายาวนานหรืือเพิ่่�งตั้้�ง หรืือไม่่
				 ● 		 ความสำำ�คััญของลููกค้้าต่่อสำำ�นัักงานในเชิิงคุุณภาพและ/หรืือในเชิิง
						 ปริิมาณ
905.3 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ดัังกล่่าว คืือ การเพิ่่�มฐาน
				ลููกค้้าของสำำ�นัักงานเพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
905.3 A4			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�เกิิดขึ้้�นได้้ เมื่่�อ
				ค่่าธรรมเนีียมที่่�สำ�นั
ำ กั งานได้้รับั จากลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� รายหนึ่่�ง คิิดเป็็น
				สััดส่่วนของรายได้้ที่่�มากเมื่่�อเทีียบกัับรายได้้จากลููกค้้าหลายรายของหุ้้�นส่่วน
				 ของสำำ�นัักงานรายใดรายหนึ่่�ง
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905.3 A5			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การเพิ่่�มฐานลููกค้้าของหุ้้�นส่่วนนั้้�น เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้างานที่่�ให้้
						 ความเชื่่�อมั่่�น
้ บทานที่่�เหมาะสม ซึ่่ง� ไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน
				 ● 		 การจััดให้้มีผู้ี �สอ
						ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น สอบทานงานนั้้�น
905.4 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนอาจเกิิดขึ้้�นได้้ ถ้้าค่่าธรรมเนีียมส่่วนที่่�มีี
				นััยสำำ�คััญยัังไม่่ได้้รัับชำำ�ระ ก่่อนออกรายงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นสำำ�หรัับปีีถััดไป
				 เป็็นที่่�คาดหวัังโดยทั่่�วไปว่่าสำำ�นัักงานจะได้้รัับการชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมดัังกล่่าว
				ก่่อนออกรายงาน ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดใน
				 หมวด 911 เกี่่ย� วกัับการให้้กู้�ยืื้ มและการค้ำำ�� ประกััน อาจนำำ�ไปใช้้กับั สถานการณ์์
				 เมื่่อค่
� ่าธรรมเนีียมดัังกล่่าวยัังค้้างชำำ�ระอยู่่�
905.4 A2			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การได้้รัับชำำ�ระเงิินบางส่่วนของค่่าธรรมเนีียมที่่�ค้้างชำำ�ระ
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมซึ่่�งไม่่ได้้มีีส่่วนร่่วมในงานที่่�ให้้
						 ความเชื่่�อมั่่�น สอบทานงานนั้้�น
R905.5 			 เมื่่�อค่่าธรรมเนีียมส่่วนที่่�มีีนััยสำำ�คััญ ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับชำำ�ระจากลููกค้้างานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�นเป็็นเวลานาน สำำ�นัักงานต้้องตััดสิินใจว่่า
				 (ก)		ค่่าธรรมเนีียมที่่�ค้า้ งชำำ�ระอาจถืือได้้ว่า่ เทีียบเท่่ากัับเงิินให้้กู้�ยืื้ มแก่่ลููกค้้า
						 หรืือไม่่ และ
				 (ข)		ยัังคงเป็็นการเหมาะสมหรืือไม่่ที่่�สำำ�นัักงานจะรัับการแต่่งตั้้�งอีีกครั้้�ง
						 หรืือรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อไป

ส่่วนที่่� 4ข

ค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพ – การค้้างชำำ�ระ

ค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงาน

905.6 A1			ค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้น� อยู่่�กัับผลงาน คืือค่่าธรรมเนีียมที่่�คำ�ำ นวณตามเกณฑ์์ที่่กำ� �ำ หนด
				ล่่วงหน้้าโดยสััมพัันธ์์กัับผลลััพธ์์ของรายการ หรืือผลของบริิการที่่�ทำำ�ให้้
				ค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงานที่่�เรีียกเก็็บผ่่านตััวกลางเป็็นตััวอย่่างของ
				ค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงานโดยอ้้อม ในหมวดนี้้�ค่่าธรรมเนีียมที่่�ถููกกำำ�หนด
				 โดยศาลหรืือหน่่วยงานอื่่�นของรััฐจะไม่่ถืือว่่าเป็็นค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นกัับผลงาน
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R905.7 			 สำำ�นัักงานต้้องไม่่เรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงานทั้้�งโดยตรงและ
				 โดยอ้้อมสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
R905.8				 สำำ�นัักงานต้้องไม่่เรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงานทั้้�งโดยตรงและ
				 โดยอ้้อมสำำ�หรัับบริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�ให้้แก่่ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				ถ้้าผลลััพธ์์ของงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น และจำำ�นวนค่่าธรรมเนีียมของงาน
				ดัังกล่่าว ขึ้้�นอยู่่�กัับการใช้้ดุุลยพิินิิจในอนาคตหรืือในปััจจุุบัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
				 เรื่่อ� งที่่มี� สี าระสำำ�คัญ
ั ต่่อข้อมูู
้ ลที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ของงานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น�
905.9 A1			ย่่อหน้้า R905.7 และ R905.8 การป้้องกัันไม่่ให้้สำ�นั
ำ ักงานเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับ
				 การจััดเตรีียมการคิิดค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงานอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งของ
				ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� แม้้ว่า่ การจััดเตรีียมการคิิดค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้น� อยู่่�กัับ
				ผลงานจะได้้รัับการป้้องกััน ในการให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้า
				ที่่�เป็็นลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนก็็ยัังอาจ
				 เกิิดขึ้้�นได้้
905.9 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		ช่่วงของจำำ�นวนค่่าธรรมเนีียมที่่�อาจเป็็นไปได้้
				 ● 		 ผู้้�มีอำี �ำ นาจที่่เ� หมาะสมตััดสิินใจว่่าผลลััพธ์นั้้์ น� เป็็นตััวกำ�ำ หนด ค่่าธรรมเนีียม
						ที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงานหรืือไม่่
				 ● 		 เปิิดเผยต่่อผู้้�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงานของงานที่่�ทำำ�โดยสำำ�นัักงาน
						 และหลัักเกณฑ์์ของการคิิดค่่าตอบแทน
				 ● 		ลัักษณะของงานบริิการ
				 ● 		ผลกระทบของเหตุุการณ์์หรืือรายการในข้้ อมููลที่่�ต้้องการให้้ความ
						 เชื่่�อมั่่�น
905.9 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การมีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมซึ่่�งไม่่ได้้มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการปฏิิบััติิงาน
						ที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ดัังกล่่าวสอบทานงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
				 ● 		 การรัับข้้อตกลงล่่วงหน้้าเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรกัับลููกค้้าเกี่่ย� วกัับการคิิด
						ค่่าตอบแทน
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หมวด 906 		 ของขวััญและการต้้อนรัับ
คำำ�นำำ�

906.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้กรอบ
				 แนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อ
				 ความเป็็นอิิสระ
906.2				 การรัับของขวััญหรืือการต้้อนรัับจากลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น อาจทำำ�ให้้เกิิด
				อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจาก
				 การถููกข่่มขู่่� หมวดนี้้� กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะ และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
				ที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว
R906.3 			 สำำ�นัักงานหรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ต้้องไม่่รัับของขวััญ
				 และการต้้อนรัับจากลููกค้้างานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� เว้้นแต่่ของขวััญและการต้้อนรัับ
				นั้้�นมีีมููลค่่าเล็็กน้้อย และไม่่สำำ�คััญ
906.3 A1			 เมื่่�อสำำ�นัักงานหรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น มีีการเสนอให้้
				 หรืือการรัับสิ่่�งจููงใจ ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบาย
				 การนำำ�ไปปฏิิบัติั ิที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 340 จะนำำ�มาใช้้ และการไม่่ปฏิิบััติิตาม
				ข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าว อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ
906.3 A2			 ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 340 เกี่่�ยวกัับการเสนอให้้ หรืือการรัับสิ่่�งจููงใจ
				 ไม่่อนุญ
ุ าตให้้สำ�นั
ำ กั งานหรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� รัับของขวััญ
				 และการต้้อนรัับใด ๆ เมื่่อ� การให้้หรืือการรัับดัังกล่่าว มีีเจตนาที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพล
				ที่่�ไม่่เหมาะสมต่่อพฤติิกรรม (ทางวิิชาชีีพ) แม้้มีีมููลค่่าเล็็กน้้อย และไม่่สำำ�คััญ

ส่่วนที่่� 4ข

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
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หมวด 907 		 คดีีความที่่�ศาลรัับฟ้้องแล้้วหรืือที่่�ถููกข่่มขู่่�ว่่าจะฟ้้อง
คำำ�นำำ�

907.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้กรอบ
				 แนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อ
				 ความเป็็นอิิสระ
907.2				 เมื่่อมี
� คี ดีีความเกิิดขึ้้น� หรืืออาจมีีความเป็็นไปได้้ที่่จ� ะเกิิดคดีีความกัับลููกค้้างานที่่�
				 ให้้ความเชื่่�อมั่่�น อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน และอุุปสรรคจากการถููก
				ข่่มขู่่�จะเกิิดขึ้้�น ในหมวดนี้้�จะระบุุถึึงคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
				 การใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมทั้้�งหมดดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 4ข

คำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

907.3 A1			 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�บริิหารของลููกค้้าและสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�นจะต้้องเป็็นไปในลัักษณะตรงไปตรงมาอย่่างที่่�สุุด และต้้องมีีการ
				 เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างครบถ้้วนในทุุกด้้านของการดำำ�เนิินธุุรกิิจของลููกค้้า สถานะ
				 ของคู่่�ความอาจเกิิดจากคดีีความที่่�ศาลรัับฟ้้องแล้้วหรืือที่่�ถููกข่่มขู่่�ว่่าจะฟ้้อง
				 ระหว่่างลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� และสำำ�นักั งาน หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน
				ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น สถานะของคู่่�ความดัังกล่่าวอาจส่่งผลกระทบต่่อความ
				 เต็็มใจของผู้้�บริิหารที่่�จะเปิิดเผยข้้อมููลให้้ครบถ้้วน และทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน และอุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
907.3 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		สาระสำำ�คััญของคดีีความ
				 ● 		 คดีีความเกี่่�ยวข้้องกัับงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น ครั้้�งก่่อนหรืือไม่่
907.3 A3			ถ้้าคดีีความเกี่่ย� วข้้องกัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ตััวอย่า่ งของ
				 การกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน และอุุปสรรคจากการ
				ถููกข่่มขู่่�ดัังกล่่าว คืือ การถอนบุุคคลนั้้�นจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบัติั ิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
907.3 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน และอุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ดัังกล่่าว คืือ การจััดให้้มีี
				 ผู้้�สอบทานงานที่่�เหมาะสมสอบทานงานนั้้�น
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หมวด 910 		 ผลประโยชน์์ทางการเงิิน
คำำ�นำำ�

910.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้กรอบ
				 แนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อ
				 ความเป็็นอิิสระ
910.2				 การมีีผลประโยชน์์ทางการเงิินกัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น อาจทำำ�ให้้เกิิด
				อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน ในหมวดนี้้� กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและ
				คำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วกัับการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อม
				ดัังกล่่าว

910.3 A1			ผลประโยชน์์ทางการเงิินอาจถืือโดยตรงหรืือโดยอ้้อมผ่่านตััวกลาง เช่่น เครื่อ�่ งมืือ
				 การจััดการกองทุุน มรดก หรืือทรััสต์์ เมื่่อ� ผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์มีีอำำ�นาจควบคุุม
				 เหนืือตััวกลาง หรืือสามารถมีีอิิทธิิพลในการตััดสิินใจการลงทุุนนั้้�น ประมวล
				 จรรยาบรรณนี้้�ถืือว่่าผลประโยชน์์ทางการเงิินดัังกล่่าวเป็็นผลประโยชน์์ทาง
				 การเงิินโดยตรง ในทางกลัับกััน เมื่่�อผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์ไม่่มีีอำำ�นาจในการ
				 ควบคุุมเหนืือตััวกลาง หรืือไม่่สามารถมีีอิิทธิิพลในการตััดสิินใจการลงทุุนนั้้�น
				 ประมวลจรรยาบรรณนี้้ถืือ
� ว่่าผลประโยชน์์ทางการเงิินดัังกล่่าวเป็็นผลประโยชน์์
				 ทางการเงิินโดยอ้้อม
910.3 A2			 หมวดนี้้�กล่่าวถึึง “ความมีีสาระสำำ�คััญ” ของผลประโยชน์์ทางการเงิิน ในการ
				พิิจารณาว่่าผลประโยชน์์ดัังกล่่าวมีีสาระสำำ�คััญต่่อบุุคคลใด มููลค่่าสุุทธิิของ
				บุุคคลและสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดของบุุคคลนั้้�นอาจต้้องนำำ�มาคำำ�นวณ
				 รวมกััน
910.3 A3			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
				ที่่�เกิิดจากการถืือครองผลประโยชน์์ทางการเงิินในลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 รวมถึึง
				 ● 		 บทบาทของผู้้�ถืือครองผลประโยชน์์ทางการเงิิน
				 ● 		ผลประโยชน์์ทางการเงิินนั้้�นเป็็นแบบโดยตรงหรืือโดยอ้้อม
				 ● 		 ความมีีสาระสำำ�คััญของผลประโยชน์์ทางการเงิิน

ส่่วนที่่� 4ข

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป
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ผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�ถืือครองโดยสำำ�นัักงาน สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบัติั ิงานที่่�ให้้ความ
เชื่่�อมั่่�น และครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด
R910.4 			ส่่วนได้้เสีียทางการเงิินโดยตรงหรืือส่่วนได้้เสีียทางการเงิินโดยอ้้อมที่่�มีนัี ยั สำำ�คัญ
ั
				ที่่�มีีในลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นจะต้้องไม่่ถืือโดย
				 (ก)		 สำำ�นัักงาน หรืือ
				 (ข)		สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นหรืือบุุคคลใดในครอบครััว
						ที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด

ผลประโยชน์์ทางการเงิินในกิิจการที่่�ควบคุุมลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

R910.5 			 เมื่่�อกิิจการใดมีีอำำ�นาจในการควบคุุมส่่วนได้้เสีียในลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 และลููกค้้านั้้น� มีีสาระสำำ�คัญ
ั ต่่อกิจิ การนั้้น� สำำ�นักั งาน หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน
				ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือบุุคคลใดในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด ต้้องไม่่ถืือครอง
				ผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยตรงหรืือผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยอ้้อมที่่�มีี
				สาระสำำ�คััญในกิิจการนั้้�น

ส่่วนที่่� 4ข

ผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�ถืือครองในฐานะทรััสตีี

R910.6 			ย่่อหน้้า R910.4 ต้้องใช้้กัับผลประโยชน์์ทางการเงิินของลููกค้้างานที่่�ให้้ความ
				 เชื่่�อมั่่�นที่่�ถืือครองโดยทรััสต์์ ซึ่่�งสำำ�นัักงาน หรืือบุุคคล ทำำ�หน้้าที่่�ในฐานะทรััสตีี
				 ยกเว้้น
				 (ก)		 ไม่่มีีบุุคคลต่่อไปนี้้�เป็็นผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์จากทรััสต์์ ได้้แก่่ ทรััสตีี
						สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นหรืือบุุคคลใดในครอบครััว
						ที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด หรืือสำำ�นัักงาน
				 (ข)		ส่่วนได้้เสีียของลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ที่่�ถืือครองโดยทรััสต์์ ไม่่เป็็น
						สาระสำำ�คััญต่่อทรััสต์์นั้้�น
				 (ค)		 ทรััสต์์นั้้�นไม่่สามารถใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อลููกค้้างานที่่�ให้้
						 ความเชื่่�อมั่่�น และ
				 (ง)		 ไม่่มีีบุุคคลต่่อไปนี้้�สามารถใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในการตััดสิินใจ
						 ลงทุุนเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทางการเงิินในลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
						 ได้้แก่่ ทรััสตีี สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือบุุคคลใด
						 ในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด หรืือสำำ�นัักงาน
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ผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�ได้้รัับโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ

R910.7 			ถ้้าสำำ�นัักงาน หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือบุุคคลใด
				 ในครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่�สุดุ ของบุุคคลนั้้น� ได้้รับั ผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยตรง
				 หรืือผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�มีีสาระสำำ�คััญโดยอ้้อม ในลููกค้้างานที่่�ให้้ความ
				 เชื่่�อมั่่�นโดยการได้้รัับมรดก ของขวััญ โดยเป็็นผลมาจากการควบรวมกิิจการ
				 หรืือในเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�คล้้ายคลึึงกัันและผลประโยชน์์ดัังกล่่าว ไม่่ได้้รัับ
				อนุุญาตให้้ถืือครอง ตามหมวดนี้้�
				 (ก)		ถ้้าสำำ�นักั งานได้้รับั ผลประโยชน์์ ต้้องจำำ�หน่่ายผลประโยชน์์ทางการเงิิน
						นั้้�นทัันทีี หรืือจำำ�หน่่ายผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยอ้้อมในจำำ�นวน
						ที่่�เพีียงพอ เพื่่อ� ให้้ผลประโยชน์์ที่่�เหลืือไม่่มีีสาระสำำ�คััญอีีกต่่อไป หรืือ
				 (ข)		ถ้้าสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือบุุคคลใดในครอบครััว
						ที่่�ใกล้้ชิดิ ที่่�สุดุ ได้้รับั ผลประโยชน์์ทางการเงิิน ต้้องจำำ�หน่่ายผลประโยชน์์
						 ทางการเงิินนั้้�นทัันทีี หรืือจำำ�หน่่ายผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยอ้้อมใน
						จำำ�นวนที่่�เพีียงพอ เพื่่�อให้้ผลประโยชน์์ที่่เ� หลืือไม่่มีสี าระสำำ�คัญ
ั อีีกต่่อไป

910.8 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนอาจเกิิดขึ้้�นถ้้าสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�นทราบว่่าบุุคคลใกล้้ชิิดในครอบครััวมีีผลประโยชน์์ทางการเงิิน
				 โดยตรงหรืือผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�มีสี าระสำำ�คัญ
ั โดยอ้้อมกัับลููกค้้างานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น
910.8 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของความสััมพัันธ์์ระหว่่างสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้
						 ความเชื่่�อมั่่�นกัับสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด
				 ● 		ผลประโยชน์์ทางการเงิินนั้้�น เป็็นไปโดยตรงหรืือโดยอ้้อมหรืือไม่่
				 ● 		สาระสำำ�คัญ
ั ของผลประโยชน์์ทางการเงิินนั้้�น ที่่�มีต่ี อส
่ มาชิิกครอบครััว
						ที่่�ใกล้้ชิิด

ส่่วนที่่� 4ข

ผลประโยชน์์ทางการเงิิน – เหตุุการณ์์แวดล้้อมอื่่�น
ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด
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910.8 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน รวมถึึง:
				 ● 		 การให้้สมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดจำำ�หน่่ายผลประโยชน์์ทางการเงิิน
						ทั้้�งหมดหรืือจำำ�หน่่ายผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยอ้้อมในจำำ�นวน
						ที่่�เพีียงพอ เพื่่�อให้้ผลประโยชน์์ส่่วนที่่�เหลืือไม่่มีีสาระสำำ�คััญอีีกต่่อไป
						 โดยเร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�ปฏิิบััติิได้้
				 ● 		 การถอนบุุคคลนั้้�นออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี
910.8 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่ว่ นตนนั้้น� คืือจััดให้้มีผู้ี �สอ
้ บทานงานที่่เ� หมาะสม สอบทานงานของ
				สมาชิิกในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

ส่่วนที่่� 4ข

บุุคคลอื่่�นใด

910.8 A5			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน อาจเกิิดขึ้้น� ได้้ถ้า้ สมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่ใ� ห้้
				 ความเชื่่�อมั่่�นรู้้�ว่่า ผลประโยชน์์ทางการเงิินในลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�น
				ถููกถืือครองโดยบุุคคลอื่่�น ๆ เช่่น
				 ● 		หุ้้�นส่่วนและพนัักงานผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของสำำ�นัักงาน นอกไปจาก
						บุุคคลผู้้ซึ่� ง�่ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ที่่ไ� ม่่ได้้รับั อนุุญาตให้้ถืือครองผลประโยชน์์
						 ทางการเงิินดัังกล่่าว ตามย่่อหน้้า R910.4 หรืือสมาชิิกครอบครััว
						ที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดของกลุ่่�มบุุคคลนั้้�น
				 ● 		บุุคคลที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์ส่ว่ นตััวใกล้้ชิดิ กัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้
						 ความเชื่่�อมั่่�น
910.8 A6 			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนนั้้�น คืือ
				 การถอนสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�มีีความสััมพัันธ์์ส่่วนบุุคคล
				ออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
910.8 A7			ตััวอย่า่ งของการกระทำำ�ที่่อ� าจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่อจั
� ดั การกัับอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การไม่่ให้้สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�น มีีส่่วนร่่วมใน
						 การตััดสิินใจใด ๆ ที่่�สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสมสอบทานงานของกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
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หมวด 911 		 การกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกััน
คำำ�นำำ�

911.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				ต่่อความเป็็นอิิสระ
911.2				 การกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�ยืืมกัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น อาจทำำ�ให้้
				 เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนได้้ ในหมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะ
				 และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์
				 แวดล้้อมดัังกล่่าว

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

911.3 A1			 หมวดนี้้�กล่่าวถึึง “ความมีีสาระสำำ�คััญ” ของการกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกััน
				 ในการพิิจารณาว่่า การกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกัันดัังกล่่าวมีีสาระสำำ�คััญกัับ
				บุุคคลใด มููลค่่าสุุทธิิของบุุคคลและสมาชิิกครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่สุ� ดุ ของบุุคคลนั้้น�
				อาจต้้องนำำ�มาคำำ�นวณรวมกััน
R911.4 			 สำำ�นักั งาน สมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่สุ� ดุ
				 คนใดของบุุคคลนั้้�นต้้องไม่่กระทำำ�การกู้้�ยืืมหรืือการไม่่ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�กัับ
				ลููกค้้างานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� เว้้นแต่่การกู้้�ยืืมและการค้ำำ�� ประกัันนั้้น� ไม่่มีสี าระสำำ�คัญ
ั
				ต่่อ
				 (ก)		 สำำ�นัักงาน หรืือบุุคคลที่่�กระทำำ�การกู้้�ยืืมหรืือการค้ำำ��ประกััน เท่่าที่่�จะ
						นำำ�มาใช้้ได้้ และ
				 (ข)		ลููกค้้า

ส่่วนที่่� 4ข

การกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกัันกัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
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การกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกัันกัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�เป็็นธนาคารหรืือสถาบััน
ในลัักษณะที่่�คล้้ายคลึึงกััน

R911.5 			 สำำ�นักั งาน สมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่สุ� ดุ
				 คนใดของบุุคคลนั้้�นต้้องไม่่รัับเงิินกู้้� หรืือรัับการค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�จากลููกค้้างาน
				ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ที่่�เป็็นธนาคารหรืือสถาบัันในลัักษณะที่่�คล้้ายคลึึงกััน เว้้นแต่่
				 การกู้้�ยืืมและรัับการค้ำำ�� ประกัันนั้้�น เป็็นไปตามกระบวนการกู้้�ยืืม เงื่อ�่ นเวลา และ
				 เงื่่�อนไขโดยปกติิ
911.5 A1			ตััวอย่า่ งของเงิินกู้้�ยืืม รวมถึึง การจำำ�นอง เงิินเบิิกเกิินบััญชีี เงิินให้้สินิ เชื่่อ� รถยนต์์
				 และยอดค้้างชำำ�ระบััตรเครดิิต
911.5 A2			 แม้้ว่่าสำำ�นัักงาน จะได้้รัับเงิินกู้้�จากลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นซึ่่�งเป็็นธนาคาร
				 หรืือสถาบัันในลัักษณะคล้้ายคลึึงกััน เป็็นไปตามกระบวนการกู้้�ยืืม เงื่่�อนเวลา
				 และเงื่อ่� นไขโดยปกติิ เงิินกู้้�นั้้�นอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
				 ได้้ ถ้้ามีีสาระสำำ�คััญต่่อลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือต่่อสำำ�นัักงานที่่�ได้้รัับ
				 เงิินกู้้�นั้้�น
911.5 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน คืือการจััดให้้มีีการสอบทานจากผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม
				 ผู้้ซึ่� ง�่ ไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� จากสำำ�นักั งานเครืือข่่าย
				ที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�รัับประโยชน์์จากเงิินกู้้�นั้้�น

ส่่วนที่่� 4ข

บััญชีีเงิินฝากหรืือบััญชีีซื้้�อขายหลัักทรััพย์์

R911.6 			 สำำ�นักั งาน สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือบุุคคลใดในครอบครััว
				ที่่�ใกล้้ชิดิ ที่่สุ� ดุ ของบุุคคลนั้้น� ต้้องไม่่มีบัี ญ
ั ชีีเงิินฝากหรืือบััญชีีซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์กั์ บั
				ลููกค้้างานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� ที่่เ� ป็็นธนาคาร ตััวแทนซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ หรืือสถาบััน
				ลัักษณะคล้้ายคลึึงกััน เว้้นแต่่เงิินฝากหรืือบััญชีีนั้้น� ถืือครองตามเงื่อ�่ นไขโดยปกติิ
				 ทางธุุรกิิจ
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การกู้้ยื� มื และการค้ำำ�� ประกัันกัับลููกค้้างานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อ� มั่่น� ที่่ไ� ม่่ใช่่ธนาคารหรืือสถาบัันใน
ลัักษณะคล้้ายคลึึงกััน

ส่่วนที่่� 4ข

R911.7 			 สำำ�นักั งาน สมาชิิกในกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ
				ที่่�สุดุ คนใดของบุุคคลนั้้น� ต้้องไม่่รับั เงิินกู้้ห� รืือรัับการค้ำำ�� ประกัันเงิินกู้้จ� ากลููกค้้างาน
				ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ที่่�ไม่่ใช่่ธนาคารหรืือสถาบัันในลัักษณะคล้้ายคลึึงกััน เว้้นแต่่
				 เงิินกู้้�หรืือการค้ำำ�� ประกัันนั้้�น ไม่่มีีสาระสำำ�คััญต่่อ
				 (ก)		 สำำ�นักั งาน หรืือบุุคคลที่่�ได้้รับั เงิินกู้้�หรืือการค้ำำ�� ประกััน เท่่าที่่�นำ�ำ มาใช้้ได้้
						 และ
				 (ข)		ลููกค้้า
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หมวด 920 		 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
คำำ�นำำ�

920.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				 เรื่่�องความเป็็นอิิสระ
920.2				 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างใกล้้ชิิดกัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือกัับ
				 ผู้้�บริิหารของลููกค้้า อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน หรืือ
				อุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� หมวดนี้้กำ� �ำ หนดข้้อกำ�ำ หนดเฉพาะและคำำ�อธิบิ ายการนำำ�
				 ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 4ข

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

920.3 A1			 หมวดนี้้�กล่่าวถึึง “ความมีีสาระสำำ�คััญ” ของผลประโยชน์์ทางการเงิิน และ
				 “ความมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ” ของความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ ในการพิิจารณาว่่าผลประโยชน์์
				 ทางการเงิินดัังกล่่าว มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อบุคุ คลใดหรืือไม่่นั้้น� มููลค่่าสุุทธิิของบุุคคล
				 และสมาชิิกครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่�สุดุ ของบุุคคลนั้้�นอาจต้้องนำำ�มาคำำ�นวณรวมกััน
920.3 A2			ตััวอย่า่ งความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างใกล้้ชิดิ ซึ่่ง� เกิิดจากความสััมพัันธ์์เชิิงพาณิิชย์์
				 หรืือผลประโยชน์์ทางการเงิินร่่วมกััน รวมถึึง
				 ● 		 การมีีผลประโยชน์์ทางการเงิินในกิิจการร่่วมค้้า ไม่่ว่่ากัับลููกค้้างาน
						ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือเจ้้าของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม กรรมการหรืือ
						 เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือบุุคคลอื่่�นใด ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�บริิหารอาวุุโสของ
						ลููกค้้านั้้�น
				 ● 		มีีข้้อตกลงที่่�จะรวมบริิการหรืือสิินค้้าประเภทหนึ่่�งหรืือมากกว่่าของ
						 สำำ�นัักงาน กัับบริิการหรืือสิินค้้าประเภทหนึ่่�งหรืือมากกว่่าของลููกค้้า
						 และที่่�จะทำำ�การตลาดร่่วมกัันโดยใช้้ชื่อ่� หน่่วยงานทั้้�งสอง
				 ● 		มีีข้อ้ ตกลงการจััดจำำ�หน่่ายหรืือการตลาด โดยสำำ�นักั งาน เป็็นผู้้�จัดั จำำ�หน่่าย
						 หรืือเป็็นผู้้�ทำำ�การตลาดให้้กัับสิินค้้าหรืือบริิการของลููกค้้า หรืือลููกค้้า
						 เป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่าย หรืือเป็็นผู้้�ทำำ�การตลาดให้้กัับสิินค้้าหรืือบริิการของ
						 สำำ�นัักงาน
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ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ (ระหว่่าง) สำำ�นัักงาน หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความ
เชื่่�อมั่่�น หรืือครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด

R920.4		 		 สำำ�นัักงาน หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ต้้องไม่่มีีความ
				สััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างใกล้้ชิิด กัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือกัับ
				 ผู้้บ� ริิหารของลููกค้้า เว้้นแต่่ผลประโยชน์์ทางการเงิินนั้้�น จะไม่่มีสี าระสำำ�คัญ
ั และ
				 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจนั้้�น ไม่่มีีนััยสำำ�คััญกัับลููกค้้า หรืือกัับผู้้�บริิหารของลููกค้้า
				 และกัับสำำ�นักั งาน หรืือกัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� เท่่าที่่�นำ�ำ มา
				 ใช้้ได้้
920.4 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� อาจเกิิดขึ้้น� ได้้
				ถ้้ามีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างใกล้้ชิิด ระหว่่างลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 หรืือผู้้บ� ริิหารของลููกค้้า กัับครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่สุ� ดุ ของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน
				ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

920.5 A1			 การซื้้�อสิินค้้าและบริิการจากลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น โดยสำำ�นัักงาน หรืือ
				สมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือบุุคคลในครอบครััวที่่ใ� กล้้ชิดิ ที่่�สุดุ
				 คนใดของบุุคคลนั้้�น โดยทั่่�วไปแล้้วไม่่ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ
				ถ้้ารายการนั้้�นเป็็นไปตามการค้้าปกติิของธุุรกิิจ และมีีความเป็็นอิิสระต่่อกััน
				อย่่างไรก็็ตาม รายการดัังกล่่าว อาจมีีลัักษณะหรืือขนาดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรค
				 จากต่่อผลประโยชน์์ส่่วนตน
920.5 A2			ตััวอย่า่ งของการกระทำำ�ที่่อ� าจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตนนั้้�น รวมถึึง
				 ● 		 การขจััดหรืือการลดขนาดของรายการดัังกล่่าว
				 ● 		 การถอนบุุคคลออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

ส่่วนที่่� 4ข

การซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการ
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หมวด 921 		 ความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััวและความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว
คำำ�นำำ�

921.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				ต่่อความเป็็นอิิสระ
921.2				 ความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััวหรืือความสััมพัันธ์์ส่่วนตััวกัับบุุคลากรของลููกค้้า
				อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืือ
				อุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� หมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการ
				นำำ�ไปปฏิิบััติิในการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 4ข

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

921.3 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรค
				 จากการถููกข่่มขู่่� อาจเกิิดขึ้้น� จากความสััมพัันธ์์ฉันั ท์์ครอบครััว และความสััมพัันธ์์
				ส่่วนตััว ระหว่่างสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น กัับกรรมการ
				 หรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้า หรืือพนัักงานบางคนของลููกค้้างานที่่�ให้้ความ
				 เชื่่�อมั่่�น ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับบทบาทของพนัักงานเหล่่านั้้�น
921.3 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 ความรัั บ ผิิ ด ชอบของแต่่ ละบุุ ค คลในกลุ่่�มผู้้ � ปฏิิ บั ั ติ ิ งานที่่� ให้้ ค วาม
						 เชื่่�อมั่่�น
				 ● 		 บทบาทของสมาชิิกในครอบครััว หรืือบุุคคลอื่่�นใดที่่�มีีอยู่่�ในลููกค้้า
						 งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น และความใกล้้ชิิดของความสััมพัันธ์์นั้้�น ๆ

ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

921.4 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจาก
				 การถููกข่่มขู่่� จะเกิิดขึ้้�นเมื่่อส
� มาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด ของสมาชิิกกลุ่่�ม
				 ผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น เป็็นพนัักงานในตำำ�แหน่่ง ซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่าง
				มีีนััยสำำ�คััญต่่อเรื่่อ� งราวที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่อมั่่
� �นของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
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921.4 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าวนั้้�น รวมถึึง
				 ● 		ตำำ�แหน่่งที่่�สมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด ดำำ�รงอยู่่�
				 ● 		 บทบาทของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
921.4 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรค
				 จากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ดัังกล่่าว คืือ การถอนบุุคคลนั้้�น
				ออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
921.4 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่�อจััดการกัับอุุปสรรค
				 จากผลประโยชน์์ ส่ ่ ว นตน อุุ ป สรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุ ป สรรคจาก
				 การถููกข่่มขู่่�นั้้น� คืือ การจััดโครงสร้้างความรัับผิิดชอบของกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น เพื่่�อให้้สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นไม่่ข้้องเกี่่�ยวกัับ
				 การจััดการเรื่่�องที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด
R921.5 			บุุคคลจะไม่่เข้้าร่่วมในฐานะสมาชิิกของกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น เมื่่อ�
				บุุคคลใดในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดของบุุคคลนั้้�น
				 (ก)		 เป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 (ข)		 ในกรณีีงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรองของบุุคคลอื่่�น เป็็นพนัักงาน
						 ในตำำ�แหน่่งซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความ
						 เชื่่�อมั่่�น ของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือ
				 (ค)		 เคยดำำ � รงอยู่่�ในตำำ � แหน่่ ง ดัั ง กล่่ า ว ระหว่่ า งช่่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่่� ง
						ที่่�ครอบคลุุมโดยงานหรืือข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น
921.6 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจาก
				 การถููกข่่มขู่่� เกิิดขึ้้�นเมื่่�อสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิ
				 งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น เป็็น
				 (ก)		 กรรมการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือ
				 (ข)		พนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่่ง� ใช้้อิทิ ธิิพลอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ต่่อเรื่อ�่ งราวที่่�ต้อ้ งการ
						 ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือกรณีีในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรองของ
						บุุคคลอื่่�น พนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อข้้อมููล
						ที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

ส่่วนที่่� 4ข

ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
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921.6 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของความสััมพัันธ์์ระหว่่างสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้
						 ความเชื่่�อมั่่�นกัับสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด
				 ● 		ตำำ�แหน่่งที่่�สมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด ดำำ�รงอยู่่�
				 ● 		 บทบาทของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
921.6 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรค
				 จากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ดัังกล่่าวนั้้�น คืือ การถอนบุุคคล
				นั้้�นออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
921.6 A4			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่�อจััดการกัับอุุปสรรค
				 จากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููก
				ข่่มขู่่�นั้้�น คืือ การจััดโครงสร้้างความรัับผิิดชอบของกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น เพื่่อ� ให้้สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ไม่่ข้้องเกี่่�ยวกัับ
				 การจััดการเรื่่�องที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด

ส่่วนที่่� 4ข

ความสััมพัันธ์์ที่่�ใกล้้ชิิดอื่่�นของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

R921.7 			สมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� ต้้องปรึึกษาตามนโยบายและวิิธีปี ฏิิบัติั ิ
				 ของสำำ�นัักงาน ถ้้าสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น มีีความสััมพัันธ์์
				 ใกล้้ชิิดกัับบุุคคลที่่�ไม่่ใช่่สมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุดหรืือครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด
				 แต่่เป็็น
				 (ก)		 กรรมการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือ
				 (ข)		พนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่่ง� ใช้้อิทิ ธิิพลอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ต่่อเรื่อ�่ งราวที่่�ต้อ้ งการ
						 ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือในงานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� ต่่อคำ�รั
ำ บั รองของบุุคคลอื่่น�
						พนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อข้้อมููลที่่�ต้้องการ
						 ให้้ความเชื่่�อมั่่�นของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
921.7 A1			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน
				อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� ที่่เ� กิิดจากความสััมพัันธ์์
				ดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลนั้้น� กัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน
						ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 ● 		ตำำ�แหน่่งที่่�บุุคคลนั้้�น ดำำ�รงอยู่่�กัับลููกค้้า
				 ● 		 บทบาทของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
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921.7 A2			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรค
				 จากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�ดัังกล่่าว คืือ การถอนบุุคคลนั้้�น
				ออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น
921.7 A3			ตััวอย่า่ งของการกระทำำ�ที่่อ� าจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่อจั
� ดั การกัับอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่ว่ นตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�นั้้น�
				คืือ การจััดโครงสร้้างความรัับผิิดชอบของกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 เพื่่�อให้้สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ไม่่ข้้องเกี่่�ยวกัับการจััดการ
				 เรื่่�องที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของบุุคคลที่่�สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความ
				 เชื่่�อมั่่�น มีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิดด้้วย
921.8 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรค
				 จากการถููกข่่มขู่่� อาจเกิิดขึ้้�นโดยความสััมพัันธ์์ส่่วนตนและความสััมพัันธ์์ฉัันท์์
				 ครอบครััว ระหว่่าง
				 (ก)		หุ้้�นส่่วน หรืือพนัักงานของสำำ�นัักงาน ซึ่่�งไม่่ใช่่สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						ที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น กัับ
				 (ข)		บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้� ในลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
						 (1)			 กรรมการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
						 (2)			พนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่่ง� ใช้้อิทิ ธิิพลอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ต่่อเรื่่อ� งราว
									ที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือกรณีีในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
									ต่่อคำำ�รัับรองของบุุคคลอื่่�น พนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่่�งใช้้อิิทธิิพล
									อย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นของงาน
									ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

ส่่วนที่่� 4ข

ความสััมพัันธ์์ของหุ้้�นส่่วนและพนัักงานของสำำ�นัักงาน
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ส่่วนที่่� 4ข

921.8 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคเหล่่านั้้�น รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของความสััมพัันธ์์ระหว่่าง หุ้้�นส่่วนหรืือพนัักงานของสำำ�นักั งาน
						 (ฝ่่ายหนึ่่�ง) กัับ กรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือพนัักงานของลููกค้้า
						 (อีีกฝ่่ายหนึ่่�ง)
				 ● 		 ระดัับการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ของหุ้้�นส่่วนหรืือพนัักงานของสำำ�นัักงานใน
						 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 ● 		ตำำ�แหน่่งที่่หุ้้�� นส่่วนหรืือพนัักงานของสำำ�นักั งานนั้้น� ดำำ�รงอยู่่�ในสำำ�นักั งาน
				 ● 		ตำำ�แหน่่งที่่�บุุคคลนั้้�นดำำ�รงอยู่่�ในลููกค้้า
921.8 A3 			ตััวอย่า่ งของการกระทำำ�ที่่อ� าจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่อจั
� ดั การกัับอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�
				ดัังกล่่าวนั้้�น รวมถึึง
				 ● 		 การจััดโครงสร้้างความรัับผิิดชอบของหุ้้�นส่่วนหรืือพนัักงาน เพื่่�อลด
						 อิิทธิิพลใด ๆ ที่่�อาจมีีต่่องานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม สอบทานงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
						ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ได้้กระทำำ�แล้้ว

278
-22-0106(001)P7-ebook.indd 278

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

หมวด 922 		 การให้้บริิการเมื่่�อไม่่นานมานี้้� กัับลููกค้้างานสอบบััญชีี
คำำ�นำำ�

922.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				ต่่อความเป็็นอิิสระ
922.2				ถ้้ า สมาชิิ ก กลุ่่�มผู้้ � ป ฏิิ บั ั ติ ิ ง านที่่� ใ ห้้ ค วามเชื่่ � อมั่่ � น ได้้ เ คยดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง เป็็ น
				 กรรมการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือพนัักงานของลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 เมื่่�อไม่่นานมานี้้� อุุปสรรคจากประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากการสอบทาน
				ผลงานตนเอง หรืืออุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย อาจเกิิดขึ้้�นได้้ หมวดนี้้�กำำ�หนด
				ข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบ
				 แนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

R922.3 			 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต้้องไม่่รวมถึึงบุุคคล ผู้้�ซึ่่�งในช่่วงเวลาของ
				 รายงานการให้้ความเชื่่อมั่่
� �นนั้้�น
				 (ก)		 เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างาน
						ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือ
				 (ข)		 เคยเป็็นพนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่ง�่ ใช้้อิทิ ธิิพลอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ต่่อเรื่่อ� งราว
						ที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือกรณีี ในงานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� ต่่อคำ�รั
ำ บั รอง
						 ของบุุคคลอื่่น� เคยเป็็นพนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่ง�่ มีีอิทิ ธิิพลอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
						ต่่อข้อมูู
้ ลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่อมั่่
� �นของงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น

ส่่วนที่่� 4ข

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
บริิการในช่่วงเวลาของรายงานการให้้ความเชื่่�อมั่่�น

279
-22-0106(001)P7-ebook.indd 279

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

บริิการก่่อนช่่วงเวลาของรายงานการให้้ความเชื่่�อมั่่�น

ส่่วนที่่� 4ข

922.4 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตน อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืือ
				อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย อาจเกิิดขึ้้�นได้้ ถ้้าก่่อนช่่วงเวลาของรายงานการให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 (ก)		 เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างาน
						ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือ
				 (ข)		 เคยเป็็นพนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่ง�่ ใช้้อิทิ ธิิพลอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ต่่อเรื่่อ� งราว
						ที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือกรณีีในงานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� ต่่อคำ�รั
ำ บั รอง
						 ของบุุคคลอื่่น� เคยเป็็นพนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่ง�่ ใช้้อิทิ ธิิพลอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
						ต่่อข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�น
						ตััวอย่่างเช่่น อุุปสรรคจะเกิิดขึ้้�น ถ้้าได้้ตััดสิินใจหรืือได้้ปฏิิบััติิงานแล้้ว
						 โดยบุุ ค คลนั้้� น ในช่่ ว งเวลาก่่ อ นหน้้ า นี้้� ใ นขณะที่่� ยั ั ง เป็็ น พนัั ก งาน
						 ของลููกค้้า จะต้้องได้้รัับการประเมิินใหม่่ในงวดปััจจุุบััน อัันเป็็น
						ส่่วนหนึ่่�งของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นงวดปััจจุุบััน
922.4 A2			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าวนั้้�น รวมถึึง
				 ● 		ตำำ�แหน่่งที่่�บุุคคลนั้้�นดำำ�รงอยู่่�ในลููกค้้า
				 ● 		 ระยะเวลาตั้้�งแต่่บุุคคลนั้้�นยุุติิการเป็็นพนัักงานของลููกค้้า
				 ● 		 บทบาทของสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
922.4 A3			ตััวอย่า่ งของการกระทำำ�ที่่อ� าจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่อจั
� ดั การกัับอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่ว่ นตน อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืือ อุุปสรรคจาก
				 ความคุ้้�นเคยนั้้�น คืือ การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม สอบทานงานของ
				สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
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หมวด 923 		 การเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น
คำำ�นำำ�

923.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				ต่่อความเป็็นอิิสระ
923.2				 การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากประโยชน์์ส่่วนตน และอุุปสรรคจาก
				 การสอบทานผลงานตนเอง หมวดนี้้�กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะและคำำ�อธิิบาย
				 การนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อม
				ดัังกล่่าวนั้้�น

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
การเป็็นกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

R923.3 			หุ้้�นส่่วน หรืือพนัักงานของสำำ�นัักงาน ต้้องไม่่ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือ
				 เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ของสำำ�นัักงาน
R923.4 			หุ้้�นส่่วนหรืือพนัักงานของสำำ�นัักงาน ต้้องไม่่ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิษััท
				 ของลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �นของสำำ�นัักงาน ยกเว้้น
				 (ก)		วิิธีีปฏิิบััติินี้้�สามารถกระทำำ�ได้้ตามกฎหมายท้้องถิ่่�น ข้้อบัังคัับหรืือ
						วิิธีีปฏิิบััติิทางวิิชาชีีพ
				 (ข)		 ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�กระทำำ�การตััดสิินใจทั้้�งมวล และ
				 (ค)		 หน้้าที่่�และกิิจกรรมที่่�ปฏิิบััติิ ถููกจำำ�กััดอยู่่�เพีียงงานที่่�มีีลัักษณะเป็็น
						 งานประจำำ�และงานด้้านบริิหาร เช่่น การจััดทำำ�รายงานการประชุุม
						 และการเก็็บรัักษาแบบแสดงรายการต่่างๆ ที่่�ต้้องจััดทำำ�ตามกฎหมาย

ส่่วนที่่� 4ข

การเป็็นเลขานุุการบริิษััท

281
-22-0106(001)P7-ebook.indd 281

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

ส่่วนที่่� 4ข

923.4 A1			ตำำ�แหน่่ง “เลขานุุการบริิษัทั ” นั้้น� สื่่อ� ความหมายที่่แ� ตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ
				 หน้้าที่่�อาจมีีตั้้�งแต่่ หน้้าที่่�ในการบริิหาร (เช่่น การบริิหารงานบุุคคล และการ
				 เก็็บรัักษาบัันทึึกและทะเบีียนต่่างๆ ของบริิษัทั ) จนถึึงหน้้าที่่�ที่่ห� ลากหลาย เพื่่�อ
				 ให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดต่่างๆ หรืือการให้้คำ�ำ ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับ
				 เรื่่อ� งการกำำ�กับั ดููแลกิิจการต่่างๆ โดยปกติิแล้้ว ตำำ�แหน่่งนี้้�ได้้รับั การอนุุมานว่่ามีี
				 ความเกี่่ย� วพัันอย่่างใกล้้ชิดิ กัับกิิจการ ดัังนั้้�น อุุปสรรคอาจเกิิดขึ้้น� ได้้ ถ้้าหุ้้�นส่่วน
				 หรืือพนัักงานของสำำ�นัักงาน ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััทของลููกค้้างาน
				ที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� (ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับการให้้บริิการงานที่่ไ� ม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น�
				กัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ได้้ระบุุไว้้ในหมวด 950 การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น กัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น)

282
-22-0106(001)P7-ebook.indd 282

27/7/2565 BE 17:28

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

หมวด 924 		 การจ้้างงานโดยลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
คำำ�นำำ�

924.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องมีีความเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้
				 กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่�อระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรค
				ต่่อความเป็็นอิิสระ
924.2				 ความสััมพัันธ์์จากการจ้้างงานโดยลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น อาจทำำ�ให้้เกิิด
				อุุปสรรคจากประโยชน์์ส่่วนตน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจาก
				 การถููกข่่มขู่่� หมวดนี้้�กำ�ำ หนดข้้อกำ�ำ หนดเฉพาะและคำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ ที่่�
				 เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าวนั้้�น

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

ข้้อจำำ�กััดของผู้้�เคยเป็็นหุ้้�นส่่วนหรืือเคยเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบัติั ิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

R924.4 			ถ้้าผู้้เ� คยเป็็นหุ้้�นส่่วนมาร่่วมงานกัับลููกค้้างานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� ของสำำ�นักั งาน หรืือ
				ถ้้าผู้้�เคยเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นมาร่่วมงานกัับลููกค้้างาน
				ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นในฐานะ
				 (ก)		 เป็็นกรรมการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือ
				 (ข)		 เป็็นพนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อเรื่่�องราว
						ที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือกรณีีในงานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� ต่่อคำ�รั
ำ บั รอง
						 ของบุุคคลอื่่น� เป็็นพนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่ง�่ ใช้้อิทิ ธิิพลอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ต่่อ
						ข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่อมั่่
� �นของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

ส่่วนที่่� 4ข

924.3 A1			อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคยหรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่�อาจเกิิดขึ้้น� ได้้ ถ้้าบุุคคลใด
				ดัังต่่อไปนี้้�เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือหุ้้�นส่่วนของ
				 สำำ�นัักงาน
� น�
				 ● 		 เป็็นกรรมการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารของลููกค้้างานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
				 ● 		 เป็็นพนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อเรื่่�องราว
						ที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือกรณีีในงานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� ต่่อคำ�รั
ำ บั รอง
						 ของบุุคคลอื่่�น พนัักงานในตำำ�แหน่่งซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อ
						ข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่อมั่่
� �นของงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น
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				บุุคคลนั้้น� ต้้องไม่่เข้้าร่่วมอีีกต่่อไป ในกิิจกรรมทางธุุรกิิจหรืือกิิจกรรมทางวิิชาชีีพ
				 ของสำำ�นัักงาน
924.4 A1			 แม้้ว่า่ บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง ตามที่่�ระบุุไว้้ในย่่อหน้้า R924.4 มาร่่วมงานกัับลููกค้้า
				 งานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ในตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวและไม่่ได้้มีส่ี ว่ นร่่วมอีีกต่่อไปในธุุรกิิจ
				 ของสำำ�นักั งานหรืือกิิจกรรมทางวิิชาชีีพของสำำ�นักั งาน อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย
				อุุปสรรคจาการถููกข่่มขู่่� อาจยัังคงเกิิดขึ้้�น
924.4 A2			อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� อาจยัังคงเกิิดขึ้้�นได้้
				ถ้้าผู้้�เคยเป็็นหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงาน เข้้าร่่วมงานในกิิจการในตำำ�แหน่่งใด
				ตำำ�แหน่่งหนึ่่�งที่่�กล่่าวไว้้ในย่่อหน้้า 924.3 A1 และกิิจการนั้้�น ต่่อมากลายเป็็น
				ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นของสำำ�นัักงาน
924.4 A3			ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		ตำำ�แหน่่งที่่�บุุคคลนั้้�นได้้รัับจากลููกค้้า
				 ● 		 ความเกี่่�ยวข้้องใด ๆ ที่่�บุุคคลนั้้�นจะมีีกัับกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความ
						 เชื่่�อมั่่�น
				 ● 		 ระยะเวลาตั้้�งแต่่บุุคคลนั้้�นพ้้นจากการเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นหรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงาน
				 ● 		ตำำ�แหน่่งเดิิมของบุุคคลนั้้�นในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือ
						 สำำ�นักั งาน ตััวอย่า่ งคืือบุุคคลนั้้น� ยัังคงรัับผิิดชอบในการติิดต่่อเป็็นประจำำ�
						กัับผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลของลููกค้้า หรืือไม่่
924.4 A4			ตััวอย่า่ งต่่าง ๆ ของการกระทำำ�ที่่อ� าจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่อจั
� ดั การอุุปสรรค
				 จากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากการถููกข่่มขู่่� เหล่่านั้้�น รวมถึึง
				 ● 		 การทำำ�ข้อ้ ตกลงว่่าบุุคคลดัังกล่่าวไม่่มีสิี ทิ ธิิในผลประโยชน์์หรืือการจ่่าย
						ค่่าตอบแทนใด ๆ จากสำำ�นักั งาน ยกเว้้นทำำ�ตามข้้อตกลงที่่�ได้้กำ�ำ หนดไว้้
						 ตายตััวก่่อนหน้้านี้้�แล้้ว
				 ● 		 การทำำ�ข้้อตกลงเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนเงิินที่่�ติิดค้้างกัับบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง
						 ไม่่เป็็นสาระสำำ�คััญต่่อสำำ�นัักงาน
				 ● 		 การเปลี่่�ยนแปลงแผนงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น
				 ● 		 การมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�น ๆ ในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
						 ซึ่ง�่ เป็็นผู้้�มีปี ระสบการณ์์เพีียงพอ เมื่่อ� เทีียบกัับบุุคคลที่่�ได้้มาร่่วมงานกัับ
						ลููกค้้า
				 ● 		 การจััดให้้มีผู้ี �สอ
้ บทานที่่�เหมาะสม สอบทานงานของผู้้เ� คยเป็็นสมาชิิก
						 กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
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สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ที่่�ได้้รัับการเจรจาต่่อรองเกี่่�ยวกัับการจ้้างงาน
กัับลููกค้้า

ส่่วนที่่� 4ข

R924.5 			 สำำ�นัักงาน ต้้องมีีนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดให้้ สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
				ที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ต้้องแจ้้งสำำ�นักั งาน เมื่่อมี
� กี ารเจรจาต่่อรองเกี่่ย� วกัับการจ้้างงาน
				กัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �นนั้้�น
924.5 A1			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน เกิิดขึ้้�นได้้เมื่่�อสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�นมีีส่่วนร่่วมในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ในขณะที่่�ทราบอยู่่�แล้้วว่่า
				สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�น จะหรืืออาจจะมาร่่วมงานกัับ
				ลููกค้้าในอนาคตได้้
924.5 A2			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนดัังกล่่าว
				คืือการถอนบุุคคลนั้้�นจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
924.5 A3			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกัันเพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่่วนตนดัังกล่่าว คืือจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม สอบทาน
				ดุุลยพิินิิจใด ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญของบุุคคลนั้้�น ขณะอยู่่�ในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น
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หมวด 940 		 ความสััมพัันธ์์อัันยาวนานของบุุคลากรกัับลููกค้้างานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น
คำำ�นำำ�

940.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้กรอบ
				 แนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อ
				 ความเป็็นอิิสระ
940.2				 เมื่่อบุ
� คุ คลมีีส่่วนร่่วมในงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� มีีลักั ษณะเป็็นงานที่่�เกิิดขึ้้น� ซ้ำำ�� ใหม่่
				 ได้้เป็็นระยะเวลายาวนาน อาจเกิิดอุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย และอุุปสรรคจาก
				ผลประโยชน์์ส่ว่ นตน หมวดนี้้กำ� �ำ หนดข้้อกำ�ำ หนดและคำำ�อธิบิ ายการนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ
				 เกี่่�ยวกัับการใช้้กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 4ข

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

940.3 A1			อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคยอาจเกิิดจากผลที่่�บุุคคลมีีความสััมพัันธ์์อัันยาวนาน
				กัับ
				 (ก)		ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 (ข)		 เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโสของลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือ
				 (ค)		 เรื่อ�่ งราวที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืืองานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� ต่่อคำ�รั
ำ บั รอง
						 ของบุุคคลอื่่น� ข้้อมููลที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ของลููกค้้างานที่่�ให้้ความ
						 เชื่่�อมั่่�น
940.3 A2			อุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตน อาจเกิิดจากผลของความกัังวลของบุุคคล
				 เกี่่ย� วกัับการสููญเสีียลููกค้้าที่่มี� คี วามสััมพัันธ์์ยาวนาน หรืือการสููญเสีียผลประโยชน์์
				 ในการรัักษาไว้้ซึ่ง�่ ความสััมพัันธ์์ส่ว่ นตััวที่่ใ� กล้้ชิดิ กัับสมาชิิกของเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
				อาวุุโส หรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล อุุปสรรคดัังกล่่าวอาจมีีอิิทธิิพลต่่อดุุลยพิินิิจ
				ที่่�ไม่่เหมาะสมของบุุคคลนั้้�น
940.3 A3			ปััจจััยที่่�เกี่่ย� วกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรค
				 จากผลประโยชน์์ส่่วนตน รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 ● 		บุุคคลนั้้�นเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นมานานเท่่าใด
						 ความมีีอาวุุโสของบุุคคลนั้้�นในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน และลัักษณะของ
						 บทบาทการปฏิิบััติิงาน รวมถึึงกรณีีถ้้าความสััมพัันธ์์นั้้�นคงอยู่่�ขณะที่่�
						บุุคคลนั้้�นยัังอยู่่�กัับสำำ�นัักงานก่่อนหน้้า
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				 ● 		 ขอบเขตงานที่่�บุุคคลนั้้�น ได้้รัับการสั่่�งการ รัับการสอบทานงาน และ
						รัับการกำำ�กัับงานจากบุุคคลผู้้�มีีตำำ�แหน่่งงานสููงกว่่า
				 ● 		 ขอบเขตที่่�บุุคคลนั้้�น เนื่่�องจากความมีีอาวุุโส สามารถจะมีีอิิทธิิพลต่่อ
						ผลลััพธ์์ของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ตััวอย่่างเช่่น การตััดสิินใจที่่�สำำ�คััญ
						 หรืือการสั่่�งงานสมาชิิกอื่่�น ๆ ในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
				 ● 		 ความใกล้้ชิิดของความสััมพัันธ์์ส่่วนตััวของบุุคคลนั้้�น กัับลููกค้้างาน
						ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือกัับเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโส ถ้้ามีีผลเกี่่�ยวข้้อง
				 ● 		ลัักษณะ ความถี่่� และขอบเขตของปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลนั้้�น กัับ
						ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 ● 		ลัักษณะหรืือความซัับซ้้อนของเรื่่อ� งราวที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� หรืือ
						ข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น ว่่ามีีการเปลี่่�ยนแปลงหรืือไม่่
				 ● 		 เมื่่อ� ไม่่นานมานี้้มี� กี ารเปลี่่ย� นแปลงใด ๆ หรืือไม่่ ที่่บุ� คุ คลหรืือบุุคคลใด ๆ
						 ในลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ผู้้�ซึ่่�งรัับผิิดชอบ เรื่่�องราวที่่�ต้้องการให้้
						 ความเชื่่�อมั่่�น หรืือในกรณีีงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรองของ
						บุุคคลอื่่�น ข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือกัับเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
						 ระดัับอาวุุโส ถ้้ามีีผลเกี่่�ยวข้้อง
940.3 A4			 การรวมกัันของปััจจััยสองอย่่างหรืือมากกว่่า อาจเพิ่่�มหรืือลดระดัับของอุุปสรรค
				ตััวอย่่างเช่่น อุุปสรรคจากความคุ้้�นเคยที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดช่่วงเวลา จากความ
				สััมพัันธ์์ใกล้้ชิิดที่่�เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				กัับ บุุคคลในลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นผู้้�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งซึ่่�งใช้้อิิทธิิพลอย่่าง
				มีีนััยสำำ�คััญต่่อเรื่่�องราวที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือกรณีีในงานที่่�ให้้ความ
				 เชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรองของบุุคคลอื่่�น จะลดลงโดยการที่่�บุุคคลผู้้�นั้้�นออกจาก
				 การเป็็นพนัักงานของลููกค้้า
940.3 A5			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจขจััดอุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย และอุุปสรรค
				 จากผลประโยชน์์ส่่วนตนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานใดงานหนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ คืือการ
				 หมุุนเวีียนบุุคคลนั้้�นออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

ส่่วนที่่� 4ข
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ส่่วนที่่� 4ข

940.3 A6			ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นมาตรการป้้องกััน เพื่่�อจััดการอุุปสรรคจาก
				 ความคุ้้�นเคย หรืืออุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่่วนตนดัังกล่่าว รวมถึึง
				 ● 		 การเปลี่่�ยนบทบาทของบุุคคลในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
						 หรืือการเปลี่่ย� นแปลงลัักษณะ และขอบเขตของงานที่่�บุคุ คลนั้้�นปฏิิบัติั ิ
				 ● 		 การจััดให้้มีีผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม ซึ่่�งไม่่ใช่่สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น สอบทานงานของบุุคคลนั้้�น
				 ● 		 การดำำ�เนิินการสอบทานคุุณภาพงานสม่ำำ��เสมอ จากภายในหรืือจาก
						 ภายนอก อย่่างเป็็นอิิสระ
R940.4 			ถ้้าสำำ�นัักงานตััดสิินใจว่่าระดัับของอุุปสรรคที่่�เกิิดสามารถจััดการโดยการ
				 หมุุนเวีียนบุุคคลนั้้�นออกจากกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น สำำ�นัักงาน
				ต้้องกำำ�หนดระยะเวลาที่่�เหมาะสม ซึ่�ง่ บุุคคลนั้้�นต้้องไม่่
				 (ก)		 เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น
				 (ข)		ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมคุุณภาพงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หรืือ
			 (ค)		 ใช้้อิิทธิิพลโดยตรงต่่อผลลััพธ์์งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 ระยะเวลาดัังกล่่าวต้้องยาวพอ ที่่�จะทำำ�ให้้มีีการจััดการอุุปสรรคจากความ
				คุ้้�นเคย และอุุปสรรคจากผลประโยชน์์ส่ว่ นตนในกรณีีของกิิจการที่่มี� ส่ี ว่ นได้้เสีีย
				สาธารณะ
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หมวด 950 		 การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นกัับลููกค้้างานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น
คำำ�นำำ�

950.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้กรอบ
				 แนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อ
				 ความเป็็นอิิสระ
950.2				 สำำ�นัักงานอาจให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นหลากหลายประเภทแก่่ลููกค้้า
				 งานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� ที่่สอ
� ดคล้้องกัับทัักษะและความชำำ�นาญ การให้้บริิการงาน
				ที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อ
				 การปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน และอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ หมวดนี้้�
				กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดเฉพาะ และคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องในการใช้้
				 กรอบแนวคิิดในเหตุุการณ์์แวดล้้อมดัังกล่่าว

R950.3 			ก่่อนที่่�สำำ�นัักงานจะรัับงานให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานที่่�ให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�น สำำ�นัักงานต้้องตััดสิินว่่าการให้้บริิการดัังกล่่าวอาจทำำ�ให้้เกิิด
				อุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระหรืือไม่่
950.3 A1			ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิในหมวดนี้้�ช่่วยสำำ�นัักงานในการ
				วิิเคราะห์์การบริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� บางประเภทและอุุปสรรคที่่�เกี่่ย� วข้้อง
				ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เมื่่�อสำำ�นัักงานรัับงานหรืือให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่
				ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
950.3 A2			 พััฒนาการทั้้�งหลาย เช่่น การดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่ ๆ วิิวััฒนาการของตลาดการเงิิน
				 และการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถกำำ�หนดรายการ
				ที่่�ครอบคลุุมทุุกรายการบริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ซึ่่�งอาจให้้บริิการกัับ
				ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นได้้ ดัังนั้้�นประมวลจรรยาบรรณจึึงไม่่รวมรายการ
				อย่่างละเอีียดของบริิการงานที่่ไ� ม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� แก่่ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น�

ส่่วนที่่� 4ข

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป
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การประเมิินอุุปสรรค

950.4 A1			ปััจจััยที่่�เกี่่ย� วกัับการประเมิินระดัับของอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้น� จากการให้้บริิการงาน
				ที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่อมั่่
� �นแก่่ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น รวมถึึง
				 ● 		ลัักษณะ ขอบเขต และวััตถุุประสงค์์ของบริิการ
				 ● 		 ระดัับของความเชื่่�อมั่่�นที่่�ให้้กัับผลลััพธ์์ของบริิการ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
						 ของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 ● 		สภาพแวดล้้อมทางกฎหมายและกฎระเบีียบของบริิการที่่�ให้้
				 ● 		ผลลััพธ์์ของบริิการจะกระทบต่่อเรื่่�องราวที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น
						 ในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรองของบุุคคลอื่่�น เรื่่�องที่่�สะท้้อน
						ข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่อมั่่
� �นในงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �นหรืือไม่่ที่่� และ
						ถ้้ามีี
						 o			 ขอบเขตที่่�ผลของบริิการจะมีีผลกระทบที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
									 หรืือมีีนััยสำำ�คััญต่่อเรื่่�องราวที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น และ
									 ในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรองของบุุคคลอื่่�น ข้้อมููล
									ที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
						 o			 ขอบเขตของลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องในการ
									พิิจารณาเรื่่อ� งสำำ�คััญที่่�ต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจ
				 ● 		 ระดัับความชำำ�นาญของฝ่่ายบริิหารและพนัักงานของลููกค้้าที่่�เกี่่�ยวกัับ
						 ประเภทของบริิการที่่�ให้้

ส่่วนที่่� 4ข

สาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลของลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น

950.4 A2			 แนวคิิดเรื่่�องความมีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 ของลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ที่่�ได้้ระบุุไว้้ใน มาตรฐานงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 รหัั ส (TSAE) 3000 (ปรัั บ ปรุุ ง ) งานที่่� ใ ห้้ ค วามเชื่่ � อ มั่่� น นอกเหนืือจาก
				 การตรวจสอบหรืือการสอบทานข้้อมููลทางการเงิินในอดีีต การกำำ�หนดความ
				มีีสาระสำำ�คััญเกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ และได้้รัับผลกระทบ
				ทั้้�งจากปััจจััยเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ อีีกทั้้�งยัังรวมถึึงผลกระทบจาก
				มุุมมองของความต้้องการข้้อมููลทางการเงิินหรืือข้้อมููลอื่่�นของผู้้�ใช้้
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การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นหลายประเภทแก่่ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
รายเดีียวกััน

950.4 A3			 สำำ�นัักงานอาจให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น หลายประเภทแก่่ลููกค้้างาน
				ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นรายเดีียว ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมเหล่่านี้้� การพิิจารณาถึึง
				ผลกระทบรวมของอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นจากการให้้บริิการเหล่่านั้้�นสััมพัันธ์์กัับ
				 การประเมิินอุุปสรรคของสำำ�นัักงาน

การจััดการอุุปสรรค

950.5 A1			ย่่อหน้้า 120.10 A2 รวมถึึงคำำ�อธิิบายของมาตรการป้้องกััน ในกรณีีการให้้
				 บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น มาตรการ
				ป้้ องกัั นเป็็ นการกระทำำ � มาตรการเดีี ย วหรืือหลายมาตรการรวมกัั น ก็็ ได้้
				ที่่�สำำ�นัักงานนำำ�มาใช้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลเพื่่�อลดอุุปสรรคต่่อความเป็็นอิิสระ
				 ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ในสถานการณ์์บางอย่่าง เมื่่�ออุุปสรรคที่่�เกิิดจาก
				 การให้้บริิการแก่่ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น อาจไม่่มีีมาตรการป้้องกัันใด ๆ
				นำำ�มาใช้้ได้้ ในสถานการณ์์เช่่นนี้้� การนำำ�กรอบแนวคิิดในหมวด 120 มาใช้้
				กำำ�หนดให้้สำำ�นัักงานต้้องปฏิิเสธหรืือยุุติิการให้้ บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 หรืืองานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�น
R950.6 			 สำำ�นัักงานต้้องไม่่ปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวกัับ เรื่่�องราว
				ที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น และในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรองของ
				บุุคคลอื่่น� ข้้อมููลที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ของงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ที่่�สำ�นั
ำ กั งาน
				 ให้้บริิการ ถ้้าสำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหาร ซึ่่�งเป็็น
				ส่่วนหนึ่่�งของบริิการอื่่�นใดที่่�ให้้กัับลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น สำำ�นัักงานต้้อง
				มั่่�นใจว่่าความรัับผิิดชอบนั้้�นไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องราวที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				 และในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรองของบุุคคลอื่่�น ข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้
				 ความเชื่่�อมั่่�นของงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �นที่่�สำำ�นัักงานให้้บริิการ

ส่่วนที่่� 4ข

ข้้อห้้ามในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหาร
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950.6 A1			 ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารเกี่่�ยวข้้องกัับการควบคุุม การนำำ�และกำำ�หนด
				ทิิศทางของกิิจการ รวมถึึงการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับการจััดหา การใช้้ และการ
				 ควบคุุมทรััพยากรมนุุษย์์ ทรััพยากรทางการเงิิน ทรััพยากรทางเทคโนโลยีี
				 ทรััพยากรทางกายภาพ และทรััพยากรที่่�ไม่่มีีตััวตน
950.6 A2			 การให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ทำำ�ให้้
				 เกิิดอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง และอุุปสรรคจากผลประโยชน์์
				ส่่วนตน ถ้้าสำำ�นัักงานปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหาร เมื่่�อปฏิิบััติิงาน
				 ให้้บริิการ ในกรณีีการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ เรื่่�องราวที่่�ต้้องการให้้ความ
				 เชื่่อมั่่
� น� และในงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ต่่อคำ�รั
ำ บั รองของบุุคคลอื่่น� ข้้อมููลที่่�ต้อ้ งการ
				 ให้้ความเชื่่�อมั่่�นของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�สำำ�นัักงานให้้บริิการ การปฏิิบััติิ
				 หน้้าที่่�รับั ผิิดชอบเยี่่ย� งผู้้�บริิหารยัังทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากความคุ้้�นเคย และอาจ
				 เกิิดอุุปสรรคจากการเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุนด้้วย เพราะว่่าสำำ�นัักงานเริ่่�มมีี
				มุุมมองและผลประโยชน์์ไปในทางเดีียวกัับผู้้�บริิหารมากเกิินไป
950.6 A3			 การตััดสิินว่่ากิิจกรรมใดกิิจกรรมหนึ่่ง� เป็็นความรัับผิิดชอบเยี่่ย� งผู้้บ� ริิหารหรืือไม่่
				ขึ้้�นอยู่่�กัับเหตุุการณ์์แวดล้้อม และต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ ตััวอย่่างของ
				กิิจกรรมที่่�ถืือว่่าเป็็นความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหาร รวมถึึง
				 ● 		 การกำำ�หนดนโยบายและทิิศทางเชิิงกลยุุทธ์์
				 ● 		 การจ้้างหรืือการเลิิกจ้้างพนัักงาน
				 ● 		 การกำำ�หนดทิิศทางและการเข้้ารัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ�ของพนัักงาน
						 ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับงานของพนัักงานเพื่่�อกิิจการ
				 ● 		 การอนุุมัติั ิรายการต่่าง ๆ
				 ● 		 การควบคุุม หรืือการจััดการบััญชีีธนาคาร หรืือการลงทุุน
				 ● 		 การตััดสิินใจว่่าจะปฏิิบััติิตามข้้อเสนอแนะใดที่่�ได้้รัับจากสำำ�นัักงาน
						 หรืือบุุคคลที่่�สามอื่่�น ๆ
				 ● 		 การรายงานต่่อผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลในนามของผู้้�บริิหาร
				 ● 		 การเข้้ารัับผิิดชอบในการออกแบบ การนำำ�ไปใช้้ การติิดตามประเมิินผล
						 หรืือการดููแลรัักษาการควบคุุมภายใน
950.6 A4			 การให้้คำำ�แนะนำำ�และข้้อเสนอแนะ เพื่่�อช่่วยผู้้�บริิหารของลููกค้้างานที่่�ให้้ความ
				 เชื่่�อมั่่�น ให้้ปลดเปลื้้�องความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหาร ไม่่ใช่่การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
				 เยี่่�ยงผู้้�บริิหาร (ตามย่่อหน้้า R950.6 ถึึง 950.6 A3)
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R950.7 			 เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเยี่่�ยงผู้้�บริิหารเมื่่�อให้้บริิการงาน
				ที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น แก่่ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องราว
				ที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น และในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรองของ
				บุุคคลอื่่�น ข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น สำำ�นัักงาน
				ต้้องทำำ�ให้้เกิิดความพอใจว่่าฝ่่ายบริิหารของลููกค้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการใช้้
				ดุุลยพิินิิจและการตััดสิินใจที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดอย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้�รวมถึึง
				 การทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าฝ่่ายจััดการของลููกค้้า
				 (ก)		กำำ�หนดบุุคคลซึ่่�งมีีทัักษะ ความรู้้� และประสบการณ์์ ที่่�เหมาะสมมา
						รัับผิิดชอบตลอดเวลา เกี่่�ยวกัับการตััดสิินใจของลููกค้้าและกำำ�กัับดููแล
						 การให้้บริิการดัังกล่่าว บุุคคลดัังกล่่าวควรมาจากกลุ่่�มเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
						อาวุุโส และต้้องมีีความเข้้าใจ (เรื่่�องต่่อไปนี้้�)
						 (1)			วััตถุุประสงค์์ ลัักษณะ และผลจากการบริิการ และ
						 (2)			 ความรัับผิิดชอบตามลำำ�ดัับของลููกค้้าและสำำ�นัักงาน
						อย่่างไรก็็ตาม บุุคคลดัังกล่่าวไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องมีีความเชี่่ย� วชาญที่่จ� ะปฏิิบัติั ิ
						 หรืือทำำ�ซ้ำ�ำ� ซึ่่�งบริิการนั้้�น
				 (ข)		 ให้้การกำำ�กับั ดููแลบริิการ และประเมิินความเพีียงพอของผลของการให้้
						 บริิการตามวััตถุุประสงค์์ของลููกค้้า และ
				 (ค)		 ยอมรัับความรัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ� ถ้้ามีี ที่่�เกิิดขึ้้�นจากผลของ
						 การบริิการ
950.8 A1			อุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองอาจเกิิดขึ้้�น ถ้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				ต่่อคำ�รั
ำ บั รองของบุุคคลอื่่น� สำำ�นักั งานจะเข้้าไปเกี่่ย� วข้้องในการจััดเตรีียมข้้อมููล
				ที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น ที่่�ในภายหลัังกลายเป็็นข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความ
				 เชื่่�อมั่่�นของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ตััวอย่่างของบริิการที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�น อาจ
				ทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองดัังกล่่าว เมื่่� อให้้บริิการ
				ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููลที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ของงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� รวมถึึง
				 (ก)		 การพััฒนาและการจััดเตรีียมประมาณการข้้อมููลในอนาคต และต่่อมา
						 ภายหลัังออกรายงานการให้้ความเชื่่�อมั่่�น ให้้กัับข้้อมููลนี้้�
				 (ข)		 การประเมิิ น มููลค่่ า ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ หรืือเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของข้้ อมูู ล
						ที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น

ส่่วนที่่� 4ข

ข้้อควรพิิจารณาอื่่�นเกี่่�ยวกัับการให้้บริิการงานที่่�ไม่่ให้้ความเชื่่�อมั่่�นเฉพาะเรื่่�อง
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หมวด 990		รายงานซึ่่�งรวมถึึงข้้อจำำ�กััดการใช้้และการเผยแพร่่
				 (งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีี
				 และงานสอบทาน)
คำำ�นำำ�

990.1				 สำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน ต้้องเป็็นอิิสระ และต้้องใช้้กรอบ
				 แนวคิิดที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 120 เพื่่อ� ระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคต่่อ
				 ความเป็็นอิิสระ
990.2 				 หมวดนี้้�กล่่าวถึึงการเปลี่่�ยนแปลงบางส่่วนต่่อส่่วนที่่� 4ข ซึ่่�งได้้รัับอนุุญาต
				 ในบางเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวกัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ซึ่่�งรายงานรวมถึึง
				ข้้อจำำ�กััดการใช้้และการเผยแพร่่ ในหมวดนี้้�งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นเพื่่�อออก
				 รายงานซึ่่�งมีีข้้อจำำ�กััดการใช้้และการเผยแพร่่ในเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�กำำ�หนดไว้้
				 ในย่่อหน้้า R990.3 เรีียกว่่า “งานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �นที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด
				 (eligible assurance engagement)”
			 งานที่่�ให้้ความเชื่่อ� มั่่น� ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติติ ามที่่�กำ�ำ หนด หมายถึึง มีีวัตั ถุุประสงค์์เฉพาะ
				 และรวมถึึงข้้อจำำ�กััดการใช้้และการเผยแพร่่

ส่่วนที่่� 4ข

ข้้อกำำ�หนดและคำำ�อธิิบายการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป

R990.3 			 เมื่่�อสำำ�นัักงานประสงค์์จะออกรายงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ซึ่่�งรวมถึึงข้้อจำำ�กััด
				 ในการใช้้และการเผยแพร่่ ข้้อกำำ�หนดเรื่่�องความเป็็นอิิสระที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
				ส่่วนที่่� 4ข จะถืือเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมต้้องได้้รัับการ
				อนุุญาตตามหมวดนี้้�ได้้ ก็็ต่่อเมื่่�อ
				 (ก) สำำ�นัักงานสื่่�อสารให้้ผู้้�ที่่�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้ �ใช้้รายงานคำำ�นึึงถึึงการ
						 เปลี่่�ยนแปลงข้้อกำำ�หนดเรื่่�องความเป็็นอิิสระที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการให้้
						 บริิการ และ
				 (ข)		 ผู้้�ที่่�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงานเข้้าใจวััตถุุประสงค์์ ข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้
						 ความเชื่่�อมั่่�น และข้้อจำำ�กััดของรายงาน และยิินยอมอย่่างชััดแจ้้งต่่อ
						 การเปลี่่�ยนแปลงข้้อกำำ�หนด (เรื่่�องความเป็็นอิิสระ)

294
-22-0106(001)P7-ebook.indd 294

27/7/2565 BE 17:28

990.3 A1			 ผู้้�ที่่ตั้้� ง� ใจจะให้้เป็็นผู้้ใ� ช้้รายงานต้้องมีีความเข้้าใจในวััตถุุประสงค์์ ข้้อมููลที่่�ต้อ้ งการ
				 ให้้ความเชื่่�อมั่่�น และข้้อจำำ�กััดของรายงานด้้วยการมีีส่่วนร่่วม ไม่่ว่่าจะเป็็น
				 โดยตรงหรืือโดยอ้้อมโดยผ่่านตััวแทนผู้้�มีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทนผู้้�ที่่�ตั้้�งใจ
				 จะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงานในการกำำ�หนดลัักษณะและขอบเขตของงานนั้้�น ในการ
				 เข้้ามามีีส่่วนร่่วมนี้้� ไม่่ว่่าจะเป็็นโดยตรงหรืือโดยอ้้อม มีีส่่วนช่่วยสำำ�นัักงาน
				 ในการสื่่�อสารกัับผู้้�ที่่�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงานเกี่่�ยวกัับเรื่่�องความเป็็นอิิสระ
				 รวมถึึงเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกี่่ย� วกัับการนำำ�กรอบแนวคิิดมาใช้้ ทั้้�งยัังอนุุญาตให้้
				 สำำ�นักั งานได้้รับั ข้้อตกลงของผู้้�ที่่�ตั้้ง� ใจจะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงานในการเปลี่่ย� นแปลง
				ข้้อกำำ�หนดด้้านความเป็็นอิิสระ
R990.4 			 เมื่่�อผู้้�ที่่�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงานเป็็นกลุ่่�มผู้้�ใช้้ที่่�ไม่่สามารถระบุุชื่่�อได้้ในขณะ
				ทำำ�หนัังสืือตอบรัับงาน สำำ�นัักงานต้้องทำำ�ให้้กลุ่่�มผู้้�ใช้้รายงานดัังกล่่าวรัับรู้้�ใน
				 ภายหลัังถึึงข้้อกำำ�หนดด้้านความเป็็นอิิสระที่่�ได้้รับั การเปลี่่ย� นแปลงซึ่่ง� ตกลงกััน
				 โดยตััวแทนของกลุ่่�มผู้้�ใช้้
990.4 A1			ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อผู้้�ที่่�ตั้้�งใจจะให้้เป็็นผู้้�ใช้้รายงาน เป็็นกลุ่่�มของผู้้�ใช้้ เช่่น ผู้้�ให้้
				กู้้�ยืืมตามสััญญากู้้�ร่่วม สำำ�นัักงานอาจอธิิบายถึึงข้้อกำำ�หนดด้้านความเป็็นอิิสระ
				ที่่�ได้้รัับการเปลี่่�ยนแปลงในหนัังสืือตอบรัับงานแก่่ตััวแทนผู้้�ให้้กู้้� ตััวแทนอาจให้้
				 หนัังสืือตอบรัับงานของสำำ�นัักงานแก่่สมาชิิกในกลุ่่�มผู้้�ให้้กู้้�เพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
				ข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานในการทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้รายงานรัับรู้้�ถึึงข้้อกำำ�หนดด้้านความ
				 เป็็นอิิสระที่่�ได้้รัับการเปลี่่�ยนแปลงซึ่่�งตกลงกัันโดยตััวแทนของกลุ่่�มผู้้�ใช้้
R990.5 			 เมื่่�อสำำ�นัักงานดำำ�เนิินการงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด
				 การเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ ในส่่วนที่่� 4ข ต้้องถููกจำำ�กััดเฉพาะส่่วนที่่�กำำ�หนดไว้้
				 ในย่่อหน้้า R990.7 ถึึง R990.8
R990.6				 ถ้้าสำำ�นัักงานออกรายงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นด้้วย โดยไม่่รวมข้้อจำำ�กััดในการใช้้
				 และการเผยแพร่่ให้้แก่่ลููกค้้ารายเดีียวกััน สำำ�นัักงานต้้องนำำ�ส่่วนที่่� 4ข มาใช้้
				 ในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นดัังกล่่าว

ส่่วนที่่� 4ข
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ส่่วนที่่� 4ข

ผลประโยชน์์ทางการเงิิน การกู้้�ยืืมและการค้ำำ��ประกััน ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจอย่่าง
ใกล้้ชิิด ความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััว และความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว

R990.7 			 เมื่่�อสำำ�นัักงานปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด
				 (ก)		ข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 910, 911, 920, 921, 922
						 และ 924 ให้้นำำ�ไปใช้้เฉพาะกัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน สมาชิิก
						 ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด และสมาชิิกครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดของกลุ่่�ม
						 ผู้้�ปฏิิบััติิงาน
				 (ข)		 สำำ�นักั งานต้้องระบุุ ประเมิิน และจััดการอุุปสรรคใด ๆ ต่่อความเป็็นอิิสระ
						ที่่�เกิิดจากผลประโยชน์์ และความสััมพัันธ์์ใด ๆ ที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
						 หมวด 910, 911, 920, 921, 922 และ 924 ระหว่่างลููกค้้างานที่่�ให้้
						 ความเชื่่�อมั่่�นกัับสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ต่่อไปนี้้�
						 (1)			บุุคคลที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับประเด็็นด้้านเทคนิิค หรืือ
									 ประเด็็นเฉพาะ อุุตสาหกรรม รายการ หรืือเหตุุการณ์์ และ
						 (2)			บุุคคลที่่ค� วบคุุมคุุณภาพสำำ�หรัับงานนั้้น� รวมถึึงบุุคคลที่่ทำ� �ำ หน้้าที่่�
									สอบทานการควบคุุมคุุณภาพงาน และ
				 (ค)		 สำำ�นัักงานต้้องประเมิินและจััดการอุุปสรรคใด ๆ ที่่�กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
						มีีเหตุุผลที่่�เชื่่�อได้้ว่่าเกิิดจากผลประโยชน์์และความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
						ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นกัับบุุคคลอื่่�นภายในสำำ�นัักงานผู้้�สามารถใช้้
						 อิิทธิิพลโดยตรงต่่อผลลััพธ์์ของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
						 หมวด 910, 911, 920, 921, 922 และ 924
990.7 A1			บุุคคลใด ๆ ในสำำ�นัักงานผู้้�สามารถใช้้อิิทธิิพลโดยตรงต่่อผลลััพธ์์ของงานที่่�ให้้
				 ความเชื่่อมั่่
� น� รวมถึึง ผู้้�ที่่ใ� ห้้คำ�ำ แนะนำำ�เรื่อ�่ งค่่าตอบแทน หรืือผู้้ค� วบคุุมดููแลโดยตรง
				 ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�กำำ�กัับดููแลอื่่�นของหุ้้�นส่่วนที่่�รัับผิิดชอบงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
				ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
R990.8 			 เมื่่อ� สำำ�นักั งานปฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติติ ามที่่�กำ�ำ หนด สำำ�นักั งาน
				ต้้องไม่่ถืือผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญทั้้�งโดยตรงและโดยอ้้อม
				 ในลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
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ในประมวลจรรยาบรรณระหว่่างประเทศสำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี (รวมมาตรฐาน
ระหว่่างประเทศเรื่่�องความเป็็นอิิสระ) คำำ�เอกพจน์์อาจจะถููกตีีความเป็็นคำำ�พหููพจน์์ หรืือ
ตีีความในทางตรงกัันข้้าม และคำำ�ศััพท์์ด้้านล่่างมีีความหมายตามที่่�ได้้กำำ�หนดต่่อไปนี้้�
ในอภิิธานศััพท์์นี้้� คำำ�อธิิบายศััพท์์ที่่�กำำ�หนดไว้้แสดงเป็็นแบบอัักษรปกติิ ส่่วนตััวอัักษรเอนใช้้
อธิิบายคำำ�ศััพท์์ที่่�มีีความหมายเฉพาะในส่่วนที่่�กล่่าวถึึงในประมวลจรรยาบรรณ หรืือสำำ�หรัับ
อธิิบายเพิ่่�มเติิมของคำำ�ศััพท์์ที่่�กำำ�หนด หากมีีการอ้้างอิิงถึึงคำำ�ศััพท์์อื่่�นที่่�ได้้มีีระบุุไว้้ในประมวล
จรรยาบรรณนี้้�แล้้ว ให้้เป็็นไปตามนั้้�น
การเรีียงลำำ�ดัับคำำ�ในอภิิธานศััพท์์นี้้� เรีียงตามลำำ�ดัับอัักษรภาษาอัังกฤษ
ระดัับที่่�ยอมรัับได้้							
ระดัับที่่ผู้� ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีใช้้การทดสอบประหนึ่่ง�
Acceptable level							บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณ
											
เยี่่�ยงวิิญญููชน อาจสรุุปว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
											
ปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้�นฐาน
การโฆษณา										
การสื่่�อสารข้้อมููลให้้สาธารณะ เกี่่�ยวกัับบริิการ หรืือ
Advertising										ทัักษะ ที่่�ให้้โดยผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการ
											สาธารณะ ซึ่่�งมีีลัักษณะเพื่่�อจััดหาธุุรกิิจทางวิิชาชีีพ
ผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม						
ผู้้�สอบทานที่่�เหมาะสม คืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
Appropriate reviewer 						
ที่่�มีีความรู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์ที่่�จำำ�เป็็น และ
											มีีอำำ�นาจในการสอบทานงานที่่�ทำำ�หรืือบริิการที่่�ให้้
											ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเที่่�ยงธรรม ผู้้�สอบทานดัังกล่่าวอาจ
											
เป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
											คำำ�ศััพท์์นี้้�อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า 300.8 A4
ลููกค้้างานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น					ส่่วนที่่�รัับผิิดชอบรวมถึึงฝ่่ายที่่�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููล
Assurance client 							ที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นในกรณีีของงานที่่�ให้้ความ
											
เชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรองของบุุคคลอื่่�น (ซึ่่�งอาจเป็็นฝ่่าย
											
เดีียวกัันกัับฝ่่ายที่่�รัับผิิดชอบ)
งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น						
งานซึ่่�งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
Assurance engagement 					มุ่่�งประสงค์์ได้้รัับหลัักฐานที่่�เหมาะสมเพีียงพอใน
											
การให้้ข้้อสรุุปซึ่่�งกำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อเพิ่่�มระดัับของความ
											
เชื่่อมั่่
� น� ของผู้้�ตั้้ง� ใจจะให้้เป็็นผู้้ใ� ช้้รายงาน มากกว่่าฝ่่าย
											ที่่�รับั ผิิดชอบเกี่่ย� วกัับข้้อมููลที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น�

อภิิธานศััพท์์
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(ผลลััพธ์ข์ องการประเมิินหรืือการวััดผลของเรื่อ�่ งที่่เ� ป็็น
											
เนื้้�อหาสาระเปรีียบเทีียบกัับหลัักเกณฑ์์)
											
(TSAE 3000 - ปรัับปรุุง) อธิิบายองค์์ประกอบและ
											วััตถุุประสงค์์ของงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�ปฏิิบััติิตาม
											
มาตรฐานฉบัับนั้้�น และแม่่บทสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความ
											
เชื่่อมั่่
� น� ให้้คำ�อธิ
ำ บิ ายทั่่ว� ไปสำำ�หรัับงานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น�
											
ซึ่่ � ง เป็็ น ไปตามมาตรฐานการสอบบัั ญชีี (TSAs),
											
มาตรฐานงานสอบทาน (TSREs) มาตรฐานงานที่่�ให้้
											
ความเชื่่�อมั่่�น (TSAEs)
											
ในส่่วนที่่� 4ข คำำ�ว่่า “งานที่่�ให้้ความเชื่่อ� มั่่น� ” หมายถึึง
											
งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีี
											
หรืืองานสอบทาน
กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้ความเชื่่�อมั่่�น			
(ก)		สมาชิิกทั้้ง� หมดของกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านให้้ความ
Assurance team 									 เชื่่�อมั่่�นสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
											
(ข)		บุุคคลอื่่น� ทั้้�งหมดในสำำ�นักั งานผู้้ซึ่� ง�่ มีีอิทิ ธิิพล
													 โดยตรงต่่อผลงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� �น รวมถึึง
													 (1) ผู้้�ที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�เรื่่�องค่่าตอบแทน
														
หรืือผู้้ค� วบคุุมดููแลโดยตรง ผู้้บ� ริิหาร
														
หรืือผู้้�กำำ�กัับดููแลอื่่�นของหุ้้�นส่่วน
														ที่่�รัับผิิดชอบงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
														ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานของ
														
งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
													 (2) ผู้้�ที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับประเด็็น
														ด้้ า นเทคนิิ ค หรืือประเด็็ น เฉพาะ
														อุุตสาหกรรม รายการ หรืือเหตุุการณ์์
														
สำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นและ
													 (3) ผู้้�ที่่ค� วบคุุมคุุณภาพสำำ�หรัับงานที่่ใ� ห้้
														
ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�น รวมถึึงบุุคคลที่่�
														ทำำ � หน้้ า ที่่� สอ บทานการควบคุุ ม
														คุุณภาพงานสำำ�หรัับงานที่่�ให้้ความ
														
เชื่่�อมั่่�น
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งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรอง		
งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�ฝ่่ายหนึ่่�งที่่� นอกเหนืือจาก
ของบุุคคลอื่่�น									
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ วััด
Attestation engagement					
หรืือประเมิินเรื่่�องราวที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นตาม
											
เกณฑ์์ ฝ่่ายหนึ่่ง� ที่่น� อกเหนืือจาก ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
											มัักจะเสนอผลข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นใน
											
รายงาน หรืือข้้อความ
											
ในบางกรณีีข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นอาจ
											
เสนอโดยผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในรายงานที่่�ให้้
											
ความเชื่่�อมั่่�น ในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคำำ�รัับรอง
											
ของบุุคคลอื่่�น ข้้อสรุุปของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
											
แสดงให้้ เห็็ นว่่ าข้้ อมูู ลที่่�ต้้ องการให้้ ความเชื่่ � อมั่่ � น
											
ปราศจากข้้อมููลที่่ขั� ดั ต่่อข้อ้ เท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั
											
หรืือไม่่
											ข้้อสรุุปของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาจแสดงใน
											รููปแบบของ
											
(1)		 เรื่่�องราวที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น และ
													 เกณฑ์์ที่่�นำำ�มาใช้้
											
(2)		ข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นและเกณฑ์์
													ที่่�นำำ�มาใช้้ หรืือ
											
(3)		ข้้อความที่่�จััดทำำ�โดยฝ่่ายที่่�เหมาะสม
การสอบบััญชีี									
ในส่่วนที่่� 4ก คำำ�ว่่า “การสอบทาน” ใช้้เช่่นเดีียวกัับ
Audit 											
“การสอบบััญชีี”
ลููกค้้างานสอบบััญชีี							
กิิจการที่่�สำ�นั
ำ กั งานปฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีีให้้ เมื่่�อลููกค้้า
Audit client 									
เป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ ลููกค้้างาน
											สอบบััญชีีจะรวมถึึงกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของลููกค้้า
											
เสมอ เมื่่อลูู
� กค้้างานสอบบััญชีีไม่่เป็็นบริิษัทั จดทะเบีียน
											ลููกค้้างานสอบบััญชีีรวมถึึงกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
											ที่่�ลููกค้้ามีีอำำ�นาจควบคุุมทั้้�งโดยตรงและโดยอ้้อม
											
(ดููย่่อหน้้า R400.20 ประกอบด้้วย)
											
ในส่่วนที่่� 4ก คำำ�ว่่า “ลููกค้้างานสอบทาน” ใช้้เทีียบเท่่า
											กัับ “ลููกค้้างานสอบบััญชีี”
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งานสอบบััญชีี									
งานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อมั่่
� น� อย่่างสมเหตุุสมผล ซึ่่ง� ผู้้ป� ระกอบ
Audit engagement 						วิิชาชีีพบัญ
ั ชีีที่่ใ� ห้้บริิการสาธารณะ แสดงความเห็็นว่่า
											
งบการเงิินถููกจััดทำำ�ตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
											
(หรืือให้้ความเห็็นว่่าถููกต้้องและเป็็นธรรม หรืือแสดง
											
ว่่าถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญ) ตามกรอบการ
											
รายงานทางเงิินที่่�นำำ�มาใช้้ เช่่น งานที่่�ปฏิิบััติิตาม
											
มาตรฐานการสอบบััญชีี ซึ่่�งรวมถึึง การสอบบััญชีี
											ที่่�ต้้ องเสนอต่่ อหน่่ วยงานตามความต้้ องการของ
											
กฎหมายหรืือข้้อกำำ�หนดอื่่�น
											
ในส่่วนที่่� 4ก คำำ�ว่่า “งานสอบทาน” ใช้้ในความหมาย
											
เดีียวกัันกัับ “งานสอบบััญชีี”
รายงานการสอบบััญชีี						
ในส่่วนที่่� 4ก คำำ�ว่่า “รายงานการสอบบััญชีี” ใช้้
Audit report 									
เช่่นเดีียวกัับ “รายงานการสอบทาน”
กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี					
(ก)		สมาชิิกทั้้ง� หมดของกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี
Audit team 											 สำำ�หรัับงานสอบบััญชีี
											
(ข)		บุุคคลอื่่น� ทั้้�งหมดในสำำ�นักั งานผู้้ซึ่� ง�่ มีีอิทิ ธิิพล
													 โดยตรงต่่อผลของงานสอบบััญชีี รวมถึึง
													 (1) ผู้้�ที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�เรื่่�องค่่าตอบแทน
														
หรืือผู้้ค� วบคุุมดููแลโดยตรง ผู้้บ� ริิหาร
														
หรืือผู้้�กำ�กั
ำ บั ดููแลอื่่น� ของผู้้�สอบบััญชีี
														ที่่�รับั ผิิดชอบงานสอบบััญชีี ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
														กัับการปฏิิบัติั งิ านของงานสอบบััญชีี
														
รวมถึึงบุุคคลที่่อยู่่�
� ในระดัับอาวุุโสกว่่า
														หุ้้�นส่่วนที่่�รับั ผิิดชอบงานตามลำำ�ดับั
														
ไปจนกระทั่่ง� ถึึงผู้้�ที่่เ� ป็็นหุ้้�นส่่วนอาวุุโส
														
หรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ (ประธาน
														
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหรืือเทีียบเท่่า)
														
ของสำำ�นัักงาน
													 (2) ผู้้�ที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับประเด็็น
														ด้้ า นเทคนิิ ค หรืือประเด็็ น เฉพาะ
														อุุตสาหกรรม รายการ หรืือเหตุุการณ์์
														
สำำ�หรัับงานสอบบััญชีีนั้้�น และ
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													 (3) ผู้้�ที่่ค� วบคุุมคุุณภาพงานสอบบััญชีีนั้้น�
														
รวมถึึงบุุคคลที่่�ทำำ�หน้้าที่่�สอบทาน
														
การควบคุุ มคุุ ณภาพงานสำำ�หรัั บ
														
งานสอบบััญชีี และ
											
(ค)		บุุคคลทั้้�งหมดในสำำ�นัักงานเครืือข่่ายผู้้�ซึ่่�งมีี
													 อิิทธิิพลโดยตรงต่่อผลงานการสอบบััญชีี
											
ในส่่วนที่่� 4ก คำำ�ว่่า“กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี” ใช้้
											
เช่่นเดีียวกัับ “กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสอบทาน”
ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด							บิิดา มารดา บุุตรธิิดา หรืือพี่่�น้้อง ผู้้�ซึ่่�งไม่่ใช่่สมาชิิก
Close family 									
ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด
กรอบแนวคิิด									
คำำ�นี้้�อธิิบายไว้้ในหมวด 120
Conceptual framework
ค่่าธรรมเนีียมที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงาน			ค่่าธรรมเนีียมที่่�คำ�ำ นวณตามเกณฑ์์ที่่กำ� �ำ หนดล่่วงหน้้า
Contingent fee 							
โดยสััมพัันธ์์กับั ผลลััพธ์ข์ องรายการ หรืือผลของบริิการ
											ที่่�สำ�นั
ำ กั งานปฏิิบัติั งิ านให้้ ค่่าธรรมเนีียมที่่�กำ�ำ หนดโดย
											
ศาลหรืือหน่่วยงานอื่่น� ของรััฐไม่่ถืือเป็็นค่่าธรรมเนีียม
											ที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับผลงาน
การเว้้นระยะในการปฏิิบััติิงาน				คำำ�นี้้�อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า R540.5 เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับ
Cooling-off period							
ย่่อหน้้า R540.11 ถึึง R540.19
เกณฑ์์ 											
ในงานที่่�ให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ตััวชี้้วั� ดั ที่่�ถููกใช้้ในการวััดหรืือ
Criteria 										
การประเมิินผลเรื่่�องราวที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น
											
“เกณฑ์์ที่่นำ� �ำ มาใช้้” เป็็นเกณฑ์์ที่่ใ� ช้้สำ�ำ หรัับงานเฉพาะ
งานที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิ งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นซึ่่�งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้
ด้้วยตนเองโดยตรง							
บริิการสาธารณะใช้้วััด หรืือ ประเมิินผล เรื่่�องราวที่่�
หรืือ งานที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีให้้	 ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อเกณฑ์์ที่่�นำำ�มาใช้้ และ
ความเชื่่�อมั่่�นด้้วยตนเองโดยตรง			
ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีแสดงผลของข้้อมููลที่่�ต้อ้ งการ
Direct engagement						
ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งหรืือแนบมากัับ
											
รายงานการให้้ความเชื่่�อมั่่�น
											
ในงานที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีปฏิิบััติิด้้วยตนเอง
											
โดยตรง ข้้อสรุุปจะรายงานผลลััพธ์์ของการวััดหรืือ
											
การประเมิินผลของเรื่อ�่ งราวที่่�ต้อ้ งการให้้ความเชื่่อมั่่
� น�
											ต่่อเกณฑ์์ที่่�นำำ�มาใช้้

อภิิธานศััพท์์
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

ผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยตรง			
ผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�
Direct financial interest					
(ก)		บุุคคลหรืือกิิจการเป็็นเจ้้าของโดยตรง และ
													 เป็็นผู้้ค� วบคุุม (รวมถึึง ผลประโยชน์์ทางการเงิิน
													 จากการจััดการตามความเห็็นของบุุคคลอื่่น� )
													 หรืือ
											
(ข)		บุุคคลหรืือกิิจการได้้รัับผลประโยชน์์ทาง
													 การเงิินจากการเป็็นเจ้้าของผ่่านเครื่่�องมืือ
													 การจัั ด การกองทุุ น มรดก ทรััสต์ ์ หรืือ
													ตััวกลางอื่่�น ซึ่่�งบุุคคล หรืือกิิจการดัังกล่่าว
													 ควบคุุม หรืือมีีความสามารถที่่�จะมีีอิิทธิิพล
													ต่่อการตััดสิินใจลงทุุนนั้้�น
กรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�						
ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล (TCWG) ของกิิจการ หรืือ
Director or officer							
ผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เทีียบเคีียงกััน โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงชื่่�อ
											ตำำ�แหน่่ง ซึ่�ง่ อาจแตกต่่างกัันในแต่่ละประเทศ
งานสอบบััญชีีที่่�มีีคุุณสมบััติิ					
คำำ�นี้้�อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า 800.2 เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับ
ตามที่่�กำำ�หนด									
หมวด 800
Eligible audit engagement			
งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นที่่�มีีคุุณสมบััติิ		
คำำ�นี้้�อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า 990.2 เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับ
ตามที่่�กำำ�หนด									
หมวด 990
Eligible assurance engagement
			
ผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงาน					หุ้้�นส่่วนหรืือบุุคคลอื่่น� ในสำำ�นักั งาน ผู้้ซึ่� ง�่ รัับผิิดชอบงาน
Engagement partner 						
และการปฏิิ บั ั ติ ิ ง าน และรายงานที่่� ออ กในนาม
											
สำำ�นัักงาน และเป็็นผู้้�ซึ่่�งมีีอำำ�นาจเหมาะสม หากมีี
											
การกำำ�หนดโดยองค์์กรวิิชาชีีพ องค์์กรทางกฎหมาย
											
หรืือองค์์กรกำำ�กัับดููแล
ช่่วงเวลาการปฏิิบััติิงาน หรืือ
ช่่วงระยะเวลาในการปฏิิบััติิงาน
Engagement period
ช่่วงเวลาการปฏิิบััติิงาน						
ช่่วงเวลาการปฏิิบััติิงานเริ่่�มขึ้้�นเมื่่�อกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
(งานสอบบััญชีีและงานสอบทาน)		
สอบบััญชีีเริ่่ม� ทำำ�การตรวจสอบ ช่่วงเวลาการปฏิิบัติั งิ าน
Engagement period						สิ้้�นสุุดเมื่่�อได้้ออกรายงานการสอบบััญชีีแล้้ว เมื่่�อ
(Audit and Review Engagements) งานมีีลัักษณะเป็็นงานที่่�เกิิดขึ้้�นซ้ำำ��ใหม่่ได้้ จะถืือว่่า
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											สิ้้�นสุุดเมื่่อมี
� กี ารแจ้้งจากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่ง� ของคู่่�สััญญา
											
ถึึงการสิ้้�นสุุดความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพ หรืือเมื่่�อมีี
											
การออกรายงานการสอบบััญชีีฉบัับสุุดท้้าย แล้้วแต่่
											
เหตุุการณ์์ใดจะเกิิดขึ้้�นภายหลััง
ช่่วงเวลาการปฏิิบััติิงาน (งานที่่�ให้้ความ ช่่วงเวลาการปฏิิบััติิงานเริ่่�มขึ้้�นเมื่่�อกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน
เชื่่�อมั่่�นนอกเหนืือจากงานสอบบััญชีี
ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่น� เริ่่ม� ให้้บริิการงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่น�
และงานสอบทาน)							
งานใดงานหนึ่่�ง ช่่วงเวลาการปฏิิบััติงิ านสิ้้น� สุุดเมื่่อ� ได้้
Engagement period						ออกรายงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนั้้�นแล้้ว เมื่่�องานมีี
(Assurance Engagements Other than	ลัักษณะเป็็นงานที่่�เกิิดขึ้้�นซ้ำำ��ใหม่่ได้้ จะถืือว่่าสิ้้�นสุุด
Audit and Review Engagements) เมื่่�อมีีการแจ้้งจากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งของคู่่�สััญญาถึึง
											
การสิ้้�นสุุดความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพ หรืือเมื่่�อมีีการ
											ออกรายงานการให้้ความเชื่่อมั่่
� น� ฉบัับสุุดท้้าย แล้้วแต่่
											
เหตุุการณ์์ใดจะเกิิดขึ้้�นภายหลััง
การสอบทานการควบคุุมคุุณภาพงาน กระบวนการที่่�ออกแบบขึ้้�นเพื่่�อให้้เกิิดการประเมิิน
Engagement quality control review โดยเที่่�ยงธรรม ทั้้�งขณะหรืือก่่อนการออกรายงาน
											
ของดุุลยพิินิิจที่่�มีีนััยสำำ�คััญซึ่่�งกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานได้้ใช้้
											
และข้้อสรุุปที่่�นำำ�ไปจััดทำำ�รายงาน
กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน							
หุ้้�นส่่วนและพนัักงานทั้้�งหมดที่่�ปฏิิบััติิงาน และ
Engagement team							บุุคคลใด ๆ ที่่�จ้้างโดยสำำ �นัักงานหรืือสำำ�นัักงาน
											
เครืือข่่ายซึ่ง�่ เป็็นผู้้ป� ฏิิบัติั ติ ามวิิธีปี ฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้ความ
											
เชื่่อมั่่
� น� ในงานนั้้น� ทั้้ง� นี้้� ไม่่รวมถึึง ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญภายนอก
											ที่่�จ้้างโดยสำำ�นัักงานหรืือสำำ�นัักงานเครืือข่่าย
											คำำ�ว่่า “กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน” ต้้องไม่่รวมบุุคคลที่่�อยู่่�
											
ในฝ่่ายตรวจสอบภายในของลููกค้้าซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้ความ
											ช่่วยเหลืือโดยตรงกัับงานสอบบััญชีี เมื่่อ� ผู้้�สอบบััญชีี
											
ภายนอกปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำ�ำ หนดของ TSA610 (ปรัับปรุุง),
											
การใช้้ผลงานของผู้้�ตรวจสอบภายใน
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีคนปััจจุุบััน		
ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีที่่ใ� ห้้บริิการสาธารณะที่่ปั� จั จุุบันั
Existing accountant						
ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นผู้้�สอบบััญชีี หรืือ กำำ�ลังั ให้้บริิการ
											ทำำ�บัญ
ั ชีี ภาษีีอากร ที่่�ปรึึกษา หรืือบริิการทางวิิชาชีีพ
											ที่่�คล้้ายคลึึงกัันให้้ลููกค้้า
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ผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอก							บุุคคล (ผู้้�ซึ่่�งไม่่ใช่่หุ้้�นส่่วน หรืือสมาชิิกกลุ่่�มพนัักงาน
External expert							
ทางวิิชาชีีพ รวมถึึงพนัักงานชั่่�วคราว ของสำำ�นัักงาน
											
หรืือสำำ�นักั งานเครืือข่่าย) หรืือ องค์์กรที่่มี� ทัี กั ษะ ความรู้�้
											
และประสบการณ์์ในสาขาอื่่�นนอกเหนืือจากการ
											บััญชีีหรืือการสอบบััญชีี ซึ่่�งงานของเขาในสาขา
											ดัังกล่่าวช่่วยผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีให้้ได้้รับั หลัักฐาน
											ที่่�เหมาะสมเพีียงพอ
ผลประโยชน์์ทางการเงิิน						ผลประโยชน์์ในหุ้้�นทุุน หรืือหลัักทรััพย์อื่์ น�่ หุ้้�นกู้้� เงิินกู้้�
Financial interest							
หรืือ ตราสารหนี้้�อื่่�นของกิิจการ รวมถึึง สิิทธิิและ
											
ภาระผููกพัันที่่�จะได้้รัับผลประโยชน์์ดัังกล่่าวและ
											อนุุพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับผลประโยชน์์นั้้�น
งบการเงิิน										
โครงสร้้างการนำำ�เสนอข้้อมููลทางการเงิินในอดีีต
Financial statements 						
รวมถึึงหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
											ที่่�เจตนาจะสื่่�อสาร ถึึงทรััพยากรทางเศรษฐกิิจ หรืือ
											
ภาระผููกพัันของกิิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่่�ง หรืือ
											
การเปลี่่�ยนแปลงในช่่วงเวลาใดเวลาหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็็นไป
											
ตามกรอบการรายงานทางการเงิิ น หมายเหตุุที่่ �
											
เกี่่�ยวข้้องโดยทั่่�วไปประกอบด้้วย สรุุปนโยบายบััญชีี
											ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และข้้อมููลอธิิบายอื่่น� นิิยามนี้้� สามารถใช้้กับั
											
งบการเงิินฉบัับสมบููรณ์์ แต่่ยัังคงใช้้ได้้กัับงบการเงิิน
											
งบใดงบหนึ่่�ง ตััวอย่า่ งเช่่น งบดุุล หรืือ งบแสดงรายได้้
											
และค่่าใช้้จ่่าย และหมายเหตุุอธิิบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
											คำำ�นิยิ ามนี้้�ไม่่อ้า้ งอิิงถึึง องค์์ประกอบใด บััญชีีใด หรืือ
											
รายการใด ในรายงานทางการเงิิน โดยเฉพาะ
งบการเงิินที่่�สำำ�นัักงานจะแสดงความเห็็น ในกรณีีของกิิจการเดีียว หมายถึึงงบการเงิินของ
Financial statements on which	กิิจการนั้้�น ในกรณีีของงบการเงิินรวม จะหมายถึึง
the firm will express an opinion งบการเงิินของกลุ่่�มกิิจการรวมกััน
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สำำ�นัักงาน										
(ก)		 ผู้้�ที่่ป� ฏิิบัติั งิ านคนเดีียว ห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือบริิษัทั
Firm 													 ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
											
(ข)		กิิจการที่่ค� วบคุุมกลุ่่�มบุุคคลใน (ก) ข้้างต้้น ผ่่าน
													 การเป็็นเจ้้าของ การจััดการ หรืือโดยวิิธีกี ารอื่่น�
													 และ
											
(ค)		กิิจการที่่ถูู� กควบคุุมโดยกลุ่่�มบุุคคลใน (ก) และ
													 (ข) ข้้างต้้น ผ่่านการเป็็นเจ้้าของ การจััดการ
													 หรืือโดยวิิธีีการอื่่�น
											
ย่่อหน้้า 400.4 และ 900.3 อธิิบายคำำ�ว่่า “สำำ�นักั งาน”
											
เพื่่�อแสดงถึึงความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
											บััญชีีและสำำ�นักั งาน ว่่าปฏิิบัติั ติ ามส่่วนที่่� 4ก และ 4ข
											
ตามลำำ�ดัับ อย่่างไร
หลัักการพื้้�นฐาน								
คำำ�ศััพท์์นี้้�อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า 110.1A1
Fundamental principles					
หลัักการพื้้�นฐานแต่่ละข้้อได้้อธิิบายไว้้ตามลำำ�ดัับ
											
ในย่่อหน้้าต่่อไปนี้้�
											
R111.1 ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
											
R112.1 ความเที่่�ยงธรรม
											
R113.1 ความรู้้� ความสามารถ และความเอาใจใส่่
											
R114.1 การรัักษาความลัับ
											
R115.1 พฤติิกรรมทางวิิชาชีีพ
ข้้อมููลทางการเงิินในอดีีต 					
ข้้ อมูู ลที่่� ถูู กแสดงเป็็ น จำำ � นวนเงิิ น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
Historical financial information		กิิจการหนึ่่ง� โดยเฉพาะ ซึ่่ง� ได้้รับั เป็็นเบื้้อ� งต้้นจากระบบ
											บััญชีีของกิิจการนั้้�น เกี่่ย� วกัับเหตุุการณ์์ทางเศรษฐกิิจ
											ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา หรืือเกี่่�ยวกัับเงื่่�อนไข
											
ทางเศรษฐกิิจ หรืือ เหตุุการณ์์แวดล้้อม ณ เวลาใด
											
เวลาหนึ่่�ง ในอดีีต
ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดที่่�สุุด						คู่่�สมรส (หรืือเทีียบเท่่า) หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�ในอุุปการะ
Immediate family
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ความเป็็นอิิสระ 								
ความเป็็นอิิสระ ประกอบด้้วย
Independence								
(ก)		 ความเป็็นอิิสระด้้านจิิตใจ
													สภาวะจิิตใจที่่�ยอมให้้มีีการแสดงออกซึ่่�ง
													ข้้อสรุุป โดยไม่่ถููกกระทบจากอิิทธิิพลใด ๆ
													ที่่�จะให้้รอมชอมการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ทางวิิชาชีีพ
													 ซึ่่�งจะทำำ�ให้้บุุคคลสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้
													ด้้ ว ยความซื่่ � อสั ั ต ย์์ สุ ุ จ ริิ ต และใช้้ ค วาม
													 เที่่� ย งธรรม และใช้้การสัั งเกตและสงสััย
													 เยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพได้้
											
(ข)		 ความเป็็นอิิสระอัันเป็็นที่่�ประจัักษ์์
													 การหลีีกเลี่่�ยงข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์
													 แวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญมากจนทำำ�ให้้
													บุุ ค คลที่่� ส ามซึ่่ � ง มีี ค วามรอบรู้้ � แ ละได้้ ใช้้
													วิิ จ ารณญาณเยี่่� ย งวิิ ญ ญููชน อาจสรุุ ป ว่่ า
													 ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ความเที่่�ยงธรรม และ
													 การสัังเกตและสงสััยเยี่่ย� งผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพ
													 ของสำำ�นักั งาน หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน
													สอบบััญชีี หรืือสมาชิิกกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่�ให้้
													 ความเชื่่อมั่่
� �นนั้้�น ได้้ถููกรอมชอม
											
ตามที่่�ระบุุไว้้ในย่่อหน้้า 400.5 และ 900.4 อ้้างถึึง
											บุุคคลหรืือสำำ�นัักงานที่่�มีี “ความเป็็นอิิสระ” หมาย
											
ความว่่าบุุคคลหรืือ สำำ�นักั งาน ได้้ปฏิิบัติั ติ ามส่่วนที่่� 4ก
											
และ 4ข ตามความเหมาะสม
ผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยอ้้อม		ผลประโยชน์์ทางการเงิินซึ่่�งบุุคคลหรืือกิิจการได้้รัับ
Indirect financial interest 					ผลประโยชน์์ จ ากการเป็็ น เจ้้ า ของผ่่ า นโครงการ
											จััดการกองทุุน มรดก ทรััสต์์ หรืือตััวกลางอื่่�น ซึ่่�ง
											บุุคคลหรืือกิิจการดัังกล่่าวไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือ
											
ไม่่มีีความสามารถที่่�จะมีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจ
											
ลงทุุน
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สิ่่�งจููงใจ											
สิ่่�งของ สถานการณ์์ หรืือการกระทำำ�ที่่�ถููกใช้้ในทาง
Inducement 									ที่่�จะให้้มีีอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรมของอีีกบุุคคลหนึ่่�ง
											
แต่่ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีเจตนาที่่�จะมีีอิิทธิิพลอย่่างไม่่
											
เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมของบุุคคลนั้้�น
											
สิ่่ง� จููงใจ เป็็นไปได้้ตั้้ง� แต่่การกระทำำ�เล็็กน้้อยในการให้้
											
การต้้อนรัับระหว่่างผู้้�ร่่วมงานทางธุุรกิิจ (สำำ�หรัับ
											ผู้้�ประกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี ใ นธุุ ร กิิ จ ) หรืือระหว่่ า ง
											ผู้้�ประกอบวิิ ช าชีี พบั ั ญ ชีี กั ั บ ลูู ก ค้้ า ปัั จ จุุ บั ั น หรืือ
											ที่่�คาดว่่าจะเป็็นลููกค้้า (สำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
											
สาธารณะ) จนกระทั่่�งถึึงการกระทำำ�ที่่�เป็็นผลให้้เกิิด
											
การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ สิ่่�งจููงใจ
											
เป็็นไปได้้ในรููปแบบต่่าง ๆ กััน
											ตััวอย่่างเช่่น
											 ● 	ของขวััญ
การต้้อนรัับ
											 ●
											 ● 	นัันทนาการ
											 ●
การบริิจาคเพื่่�อการเมืือง หรืือ เพื่่�อการกุุศล
การร้้องขอความเป็็นมิิตร และความจงรัักภัักดีี
											 ●
											 ●
โอกาสในการจ้้ า งงานหรืือโอกาสในทาง
													 การค้้าอื่่�น
											 ●
การได้้รัับเป็็นกรณีีพิิเศษ สิิทธิิ หรืือเอกสิิทธิ์์�
ผู้้�สอบบััญชีีหลััก							
ผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงาน บุุคคลที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบ
Key audit partner 							ต่่อการสอบทานการควบคุุมคุุณภาพงานและผู้้�สอบ
											บััญชีีอื่่�น (ถ้้ามีี) ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งเป็็น
											
ผู้้�ตััดสิินใจหลััก หรืือใช้้ดุุลยพิินิิจในเรื่่�องที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
											
เกี่่�ยวกัับการตรวจสอบงบการเงิิน ซึ่่�งสำำ�นัักงานจะ
											
แสดงความเห็็น
											
“ผู้้�สอบบััญชีีอื่น�่ ” อาจรวมถึึง ตััวอย่า่ งเช่่น ผู้้�สอบบััญชีี
											
ผู้้�ซึ่่�งรัับผิิดชอบต่่อบริิษััทย่่อยหรืือหน่่วยงานที่่�มีี
											นััยสำำ�คัญั ทั้้ง� นี้้ขึ้้� น� อยู่่�กัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมและบทบาท
											
ของบุุคคลนั้้�นในการสอบบััญชีี
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กิิจการที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์	กิิจการที่่� หุ้้�นทุุน หุ้้�นหรืือตราสารหนี้้� ของกิิจการนั้้�น
Listed entity 								มีีการเสนอขายหรืือจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
											ที่่�ได้้รัับการยอมรัับ หรืือขายสู่่�ตลาดที่่�อยู่่�ภายใต้้
											ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�ได้้รัับการยอมรัับ
											
หรืือองค์์กรเทีียบเท่่าอื่่�น
อาจต้้อง										
คำำ�นี้้�ใช้้ในประมวลจรรยาบรรณเพื่่�อแสดงถึึงการ
May 											
อนุุญาตให้้กระทำำ�การอย่่างเจาะจงในบางเหตุุการณ์์
											
แวดล้้อม รวมทั้้�งแสดงถึึงการยกเว้้นต่่อข้้อกำำ�หนด
											คำำ�นี้้�ไม่่ได้้ใช้้เพื่่�อแสดงถึึงความเป็็นไปได้้
อาจ											
คำำ�นี้้�ใช้้ในประมวลจรรยาบรรณเพื่่�อแสดงถึึงความ
Might 											
เป็็นไปได้้ของเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�น เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น หรืือ
											ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น
											
คำำ�นี้้�ไม่่ได้้กำำ�หนดระดัับของสิ่่�งที่่�เป็็นไปได้้หรืือความ
											
เป็็นไปได้้โดยเฉพาะใด ๆ เมื่่�อใช้้ร่่วมกัับอุุปสรรค
											
เนื่่�องจากการประเมิินระดัับของอุุปสรรคขึ้้�นอยู่่�กัับ
											
ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อมของ เรื่อ�่ ง เหตุุการณ์์
											
หรืือขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการใด ๆ โดยเฉพาะ
เครืือข่่าย										
โครงสร้้างที่่�ใหญ่่ขึ้้�น
Network										
(ก)		มีีจุดุ มุ่่�งหมายเพื่่อสร้
� า้ งความร่่วมมืือระหว่่างกััน
													 และ
											
(ข)		มีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�ชััดเจนในการปัันส่่วนกำำ�ไร
													 หรืือต้้นทุุน หรืือมีีส่่วนร่่วมกัันในความเป็็น
													 เจ้้าของ ในการควบคุุมหรืือในการจััดการ
													มีีนโยบายและวิิธีปี ฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการควบคุุม
													คุุณภาพร่่วมกััน มีีกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจร่่วมกััน
													 การใช้้ ชื่่ � อทางการค้้ าหรืือทรัั พยากรทาง
													วิิชาชีีพส่่วนที่่�มีีนััยสำำ�คััญร่่วมกััน
สำำ�นัักงานเครืือข่่าย							
สำำ�นัักงาน หรืือ กิิจการที่่�เป็็นของเครืือข่่าย
Network firm									
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม ดููย่่อหน้้า 400.50 A1 ถึึง
											
400.54 A1
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การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ (“non(ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงาน compliance”) ประกอบด้้วยการกระทำำ�โดยละเลย
ธุุรกิิจ)											
หรืือกระทำำ�ผิิดโดยเจตนาหรืือไม่่เจตนา ซึ่่�งขััดต่่อ
Non-compliance with laws and
กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับที่่�มีีอยู่่� กระทำำ�โดยกลุ่่�มต่่าง ๆ
Regulations (Professional					
ดัังต่่อไปนี้้�
Accountants in Business)					
(ก)		 องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้างผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
											
(ข)		ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
											
(ค)		ผู้้�บริิหารขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง หรืือ
											
(ง)		บุุคคลอื่่�นที่่�ทำำ�งานหรืืออยู่่�ภายใต้้คำำ�สั่่�งของ
													 องค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
											คำำ�นี้้�อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า 260.5 A1
การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ				
การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ (“nonข้้อบัังคัับ (ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี		
compliance”) ประกอบด้้วยการกระทำำ�โดยละเลย
ที่่�ให้้บริิการสาธารณะ)						
หรืือกระทำำ�ผิิดโดยเจตนาหรืือไม่่เจตนา ซึ่่�งขััดต่่อ
Non-compliance with laws and
กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับที่่�มีีอยู่่� กระทำำ�โดยกลุ่่�มบุุคคล
Regulations (Professional					ดัังต่่อไปนี้้�
Accountants in Public Practice)
(ก)		ลููกค้้า
											
(ข)		ผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลของลููกค้้า
											
(ค)		ผู้้�บริิหารของลููกค้้า หรืือ
											
(ง)		บุุคคลอื่่�นที่่�ทำำ�งานหรืืออยู่่�ภายใต้้คำำ�สั่่�งของ
													ลููกค้้า
											
คำำ�นี้้�ได้้อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า 360.5 A1
ส่่วนงานย่่อย									ส่่วนงานย่่อยที่่�แยกออกมาชััดเจน ไม่่ว่่าจะจััดตาม
Office 											สายงานทางภููมิิศาสตร์์ หรืือสายงานทางการปฏิิบัติั งิ าน
ผู้้�สอบบััญชีีคนก่่อน							
ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีที่่ใ� ห้้บริิการสาธารณะผู้้ซึ่� ง�่ เป็็น
Predecessor accountant 					
คนล่่าสุุดที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีี หรืือ
											ดำำ�เนิินการด้้านบััญชีี ภาษีี การให้้คำำ�ปรึึกษาหรืือ
											
การให้้บริิการทางวิิชาชีีพที่่ค� ล้้ายคลึึงกัันสำำ�หรัับลููกค้้า
											ที่่�ยัังไม่่มีีผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีคนปััจจุุบััน
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ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี						
บุุคคลผู้้�ที่่�เป็็นสมาชิิกขององค์์กร ซึ่่�งเป็็นสมาชิิกของ
Professional accountant 					
IFAC
											
ในส่่วนที่่� 1 คำำ�ว่่า “ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี” หมายถึึง
											บุุคคล ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ
											
และผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ
											
และ สำำ�นัักงานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีนั้้�น
											
ในส่่วนที่่� 2 คำำ�ว่่า “ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี” อ้้างถึึง
											ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในหน่่วยงานธุุรกิิจ
											
ในส่่วนที่่� 3, 4ก และ 4ข คำำ�ว่่า “ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
											บััญชีี” อ้้างถึึง ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการ
											
สาธารณะ และ สำำ�นัักงานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
											บััญชีีนั้้�น
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีใน					
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ปฏิิบััติิงานในด้้านต่่าง ๆ
หน่่วยงานธุุรกิิจ								
เช่่น พาณิิชยกรรม อุุตสาหกรรม การบริิการ ภาครััฐ
Professional accountant in				
การศึึกษา องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร หรืือหน่่วยงาน
business										กำำ�กัับดููแลหรืือองค์์กรวิิชาชีีพ ผู้้�ซึ่่�งอาจเป็็นพนัักงาน
											
ผู้้�รัับจ้้างตามสััญญา หุ้้�นส่่วน กรรมการ (กรรมการ
											
บริิหารหรืือกรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้บ� ริิหาร) เจ้้าของกิิจการ
											ที่่�เป็็นผู้้�จััดการ หรืืออาสาสมััครขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้					
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีในสำำ�นักั งานที่่�ให้้ บริิการทาง
บริิการสาธารณะ							
วิิชาชีีพ ซึ่่ง� ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�งานใด ๆ ก็็ตาม (ตััวอย่า่ งเช่่น
Professional accountant in				
งานสอบบััญชีี งานภาษีี หรืือที่่�ปรึึกษา)
public practice							
คำำ�ว่่า “ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีที่่ใ� ห้้บริิการสาธารณะ”
											
ให้้ใช้้ในการอ้้างถึึง สำำ�นัักงานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
											บััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะด้้วย
กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ							กิิจกรรมที่่�ต้้องการทัักษะวิิชาชีีพบััญชีีหรืือทัักษะ
Professional activity						ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�ดำำ�เนิินการโดยผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
											
รวมถึึง งานบััญชีี งานสอบบััญชีี งานภาษีี งานให้้
											คำำ�ปรึึกษาด้้านการบริิหาร และงานจััดการทางการเงิิน
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ดุุลยพิินิิจทางวิิชาชีีพ						
ดุุลยพิินิจิ ทางวิิชาชีีพ เกี่่ย� วข้้องกัับการใช้้การฝึึกอบรม
Professional judgment 					
ความรู้้� ความชำำ�นาญ และประสบการณ์์ทางวิิชาชีีพ
											ที่่�เกี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์
											
แวดล้้อม โดยคำำ�นึึงถึึง ลัักษณะและขอบเขตของ
											กิิจกรรมทางวิิชาชีีพเฉพาะเรื่่อ� งนั้้�น กัับ ผลประโยชน์์
											
และความสััมพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
											คำำ�นี้้�ได้้อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า 120.5 A4
การให้้บริิการทางวิิชาชีีพ					
กิิจกรรมทางวิิชาชีีพที่่�ดำำ�เนิินการให้้แก่่ลููกค้้า
Professional services						
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�เสนองาน		
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�ให้้บริิการสาธารณะ ผู้้�ซึ่่�ง
Proposed accountant 					กำำ�ลัังพิิจารณารัับการแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีี หรืือ
											รัับงานให้้บริิการงานบััญชีี งานภาษีี งานให้้คำ�ำ ปรึึกษา
											
หรืืองานบริิการทางวิิชาชีีพที่่�คล้้ายคลึึงกัันสำำ�หรัับ
											
ผู้้�ที่่มี� โี อกาสเป็็นลููกค้้า (หรืือในบางกรณีี ลููกค้้าปััจจุุบันั )
กิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ				
(ก)		กิิจการที่่จ� ดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือ
Public interest entity						
(ข)		กิิจการที่่�
													 (1)	ถููกนิิยามโดยข้้อกำ�ำ หนดหรืือกฎหมาย
														
ว่่าเป็็นกิิจการที่่มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียสาธารณะ
														
หรืือ
													 (2)	กิิจการที่่�ถููกกำำ�หนดโดยข้้อกำำ�หนด
														
หรืือกฎหมายให้้ มีีการสอบบััญชีี
														ต้้ อ งปฏิิ บั ั ติ ิ ต ามข้้ อกำ ำ � หนดด้้ า น
														
ความเป็็นอิิสระเช่่นเดีียวกัับที่่�ใช้้
														
ในการสอบบัั ญ ชีี ข องกิิ จ การที่่�
														
จดทะเบีี ย นในตลาดหลัั ก ทรัั พย์ ์
														ข้้อกำ�ำ หนดดัังกล่่าวอาจถููกประกาศใช้้
														
โดยหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
														
ใด ๆ รวมถึึงหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
														
งานสอบบััญชีี
											
หน่่วยงานอื่่�น ๆ อาจถืือได้้ว่่าเป็็นกิิจการที่่�มีีส่่วน
											
ได้้เสีียสาธารณะ ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในย่่อหน้้า 400.8
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การทดสอบประหนึ่่�งบุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีี การทดสอบประหนึ่่�งบุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�
ความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณ		
และได้้ ใช้้ วิิ จ ารณญาณเยี่่� ย งวิิ ญญูู ชน เป็็ น การที่่�
เยี่่�ยงวิิญญููชน (RITP test)					
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีใช้้พิิจารณาว่่า บุุคคลที่่�สาม
Reasonable and informed third
จะได้้ข้อ้ สรุุปเช่่นเดีียวกัันหรืือไม่่ การพิิจารณาเช่่นว่่า
party test										
นั้้�นมาจากมุุมมองของบุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�
											
และได้้ใช้้วิิจารณญาณเยี่่�ยงวิิญญููชน ผู้้�ได้้ให้้น้ำำ��หนััก
											กัับข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์แวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
											ทั้้�งหมดที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีรู้้� หรืือ สามารถคาด
											
ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าควรรู้้� ในขณะที่่�ได้้ข้อ้ สรุุปนั้้�น
											บุุคคลที่่�สามซึ่่�งมีีความรอบรู้้�และได้้ใช้้วิิจารณญาณ
											
เยี่่�ยงวิิญญููชนไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
											บััญชีี แต่่ควรมีีความรู้้� และประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
											
เพื่่อ� ที่่จ� ะเข้้าใจและประเมิินความเหมาะสมของข้้อสรุุป
											ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ในลัักษณะที่่�เป็็นกลาง
											คำำ�เหล่่านี้้�ได้้อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า 120.5 A6
กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน 					กิิจการที่่�มีีความสััมพัันธ์์ใด ๆ ต่่อไปนี้้�กัับลููกค้้า
Related entity								
(ก)		กิิจการที่่�มีีการควบคุุมลููกค้้าโดยตรงหรืือ
													 โดยอ้้อม ถ้้าลููกค้้ามีีสาระสำำ�คััญต่่อกิิจการ
													ดัังกล่่าว
											
(ข)		กิิจการที่่�มีีผลประโยชน์์ทางการเงิินโดยตรง
													 ในลููกค้้ า ถ้้ า กิิ จ การนั้้� น มีี อิ ิ ท ธิิ พ ลอย่่ า ง
													มีีนััยสำำ�คััญต่่อลููกค้้า และผลประโยชน์์ใน
													ลููกค้้ามีีสาระสำำ�คััญต่่อกิิจการดัังกล่่าว
											
(ค)		กิิจการที่่�ลููกค้้ามีีอำ�ำ นาจควบคุุมโดยตรงหรืือ
													 โดยอ้้อม
											
(ง)		กิิจการที่่�ลููกค้้า หรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
													ลููกค้้าตามข้้อ (ค) ข้้างต้้น มีีผลประโยชน์์
													 ทางการเงิิ น โดยตรง ซึ่ ่ � ง ทำำ � ให้้ ลูู กค้้ า มีี
													 อิิ ท ธิิ พ ลอย่่ า งเป็็ น สาระสำำ�คััญต่่อกิิจการ
													ดัังกล่่าว และผลประโยชน์์นั้้�นมีีสาระสำำ�คััญ
													ต่่อลููกค้้าและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับลููกค้้า
													 ตามข้้อ (ค) และ
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(จ)		กิิจการซึ่่ง� อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมร่่วมเดีียวกััน
													กัับลููกค้้า (“บริิษััทในเครืือ sister entity”)
													ถ้้าทั้้�งบริิษัทั ในเครืือและลููกค้้ามีีสาระสำำ�คัญ
ั
													ต่่อกิิจการ ที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมทั้้�งลููกค้้าและ
													 บริิษััทในเครืือ
ฝ่่ายที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ						
ฝ่่ายที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบสำำ�หรัับเรื่่�องราวที่่�ต้้องการ
Responsible party							
ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ในงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
ลููกค้้างานสอบทาน							กิิจการที่่�สำำ�นัักงานปฏิิบััติิงานสอบทานให้้
Review client
งานสอบทาน									
งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น ที่่�ปฏิิบััติิตาม มาตรฐานเรื่่�อง
Review engagement 						
งานสอบทานหรืือเทีียบเท่่า ซึ่ง�่ ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
											ที่่�ให้้บริิการสาธารณะแสดงข้้อสรุุปว่่า บนพื้้�นฐาน
											
ของวิิธีกี ารซึ่่ง� ไม่่ได้้รับั หลัักฐานทั้้�งหมดตามที่่�ต้อ้ งการ
											
ในการสอบบััญชีีนั้้น� มีีสิ่่ง� ใดที่่�ผู้ป�้ ระกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
											พบและเป็็นเหตุุให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีเชื่่�อได้้ว่่า
											
งบการเงิินไม่่ได้้จััดทำำ�ตามกรอบรายงานทางการเงิิน
											
เท่่าที่่�นำำ�มาใช้้ได้้ในส่่วนที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ หรืือไม่่
กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบัติั ิงานสอบทาน					
(ก)		สมาชิิกทั้้ง� หมดของกลุ่่�มผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านสอบทาน
Review team											 และ
											
(ข)		บุุคคลอื่่�นทั้้�งหมดในสำำ�นัักงาน ผู้้�สามารถใช้้
													 อิิทธิิพลโดยตรงต่่อผลลััพธ์ข์ องงานสอบทาน
													 รวมถึึง
													 (1) ผู้้�ที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�เรื่่�องค่่าตอบแทน
														
หรืือผู้้ค� วบคุุมดููแลโดยตรง ผู้้บ� ริิหาร
														
หรืือผู้้�กำำ�กัับดููแลอื่่�นของหุ้้�นส่่วน
														ที่่� รั ั บ ผิิ ด ชอบงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
														
การปฏิิบััติิงานสอบทาน รวมถึึง
														บุุคคลทั้้�งหมดที่่�อยู่่�ในระดัับอาวุุโส
														
ตามลำำ�ดับั กว่่าหุ้้�นส่่วนที่่�รับั ผิิดชอบ
														
งาน ไปจนกระทั่่�งถึึงผู้้�ที่่เ� ป็็นหุ้้�นส่่วน
														อาวุุโสหรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จัดั การ (ประธาน
														
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหรืือเทีียบเท่่า)
														
ของสำำ�นัักงาน
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													 (2) ผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับเรื่่�องทาง
														
เทคนิิคหรืือเรื่อ�่ งเฉพาะอุุตสาหกรรม
														
รายการ หรืือ เหตุุการณ์์สำำ�หรัับ
														
งานนั้้�น และ
													 (3) ผู้้�ให้้การควบคุุมคุุณภาพสำำ�หรัับ
														
งานนั้้� น รวมถึึ ง ผู้้ �ที่่ � ป ฏิิ บั ั ติ ิ ง าน
														สอบทานการควบคุุ ม คุุ ณ ภาพ
														
สำำ�หรัับงานนั้้�น และ
											
(ค)		บุุ ค คลทั้้� ง หมดในสำำ �นั ั ก งานเครืือข่่ า ย
													 ผู้้ �ส ามารถใช้้ อิ ิ ท ธิิ พ ลโดยตรงต่่ อผ ลลัั พธ์ ์
													 ของงานสอบทาน
มาตรการป้้องกััน							
มาตรการป้้องกััน คืือ การกระทำำ�อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
Safeguards										
หรืือหลายอย่่างประกอบกััน ที่่ผู้้�� ประกอบวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
											
กระทำำ�อย่่างมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อลดอุุปสรรคต่่อการ
											
ปฏิิบัติั ติ ามหลัักการพื้้น� ฐานให้้อยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้
											
คำำ�นี้้�ได้้อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า 120.10 A2
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีระดัับอาวุุโส	 ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีอาวุุโสในหน่่วยงานธุุรกิิจ
ในหน่่วยงานธุุรกิิจ							
(“senior professional accountants”) คืือ
Senior professional accountant in กรรมการ เจ้้าหน้้าที่่� หรืือพนัักงานระดัับอาวุุโส
business										
ซึ่่�งสามารถใช้้อิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญและตััดสิินใจ
											
เกี่่�ยวกัับ การได้้มา การใช้้งาน และการควบคุุม
											
ทรััพยากรด้้านบุุคคล ด้้านการเงิิน ด้้านเทคโนโลยีี
											ที่่�มีีตััวตนและไม่่มีีตััวตนขององค์์กรผู้้�ว่่าจ้้าง
											คำำ�นี้้�ได้้อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า 260.11 A1
งบการเงิินที่่�จััดทำำ�เพื่่�อวััตถุุประสงค์์
งบการเงิินที่่�จััดทำำ�ตามกรอบรายงานทางการเงิิน
เฉพาะ											
ซึ่ง�่ ออกแบบเพื่่อส
� นองความต้้องการข้้อมููลทางการเงิิน
Special purpose financial statements ของผู้้�ใช้้ที่่�ได้้ระบุุไว้้
ข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น			ผลลััพธ์ข์ องการวััดหรืือการประเมิินเรื่อ�่ งราวที่่�ต้อ้ งการ
Subject matter information 			
ให้้ความเชื่่�อมั่่�นตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด ตััวอย่่างเช่่น
											ข้้อมููลที่่เ� ป็็นผลมาจากการใช้้เกณฑ์์กับั ข้้อมููลที่่ต้� อ้ งการ
											
ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
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ความเสีียหายอย่่างมาก						
คำำ�นี้้ไ� ด้้อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า 260.5 A3 และ 360.5 A3
Substantial harm 							
การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบัังคัับ มีีผลกระทบ
											
อย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิิน และมีีผลกระทบ
											
อย่่างกว้้างขวางต่่อประโยชน์์สาธารณะ
ผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล (TCWG)				บุุคคล (กลุ่่�มบุุคคล) หรืือองค์์กร (กลุ่่�มองค์์กร)
Those charged with governance (ตััวอย่่างเช่่น ผู้้�ดููแลผลประโยชน์์ขององค์์กร) ซึ่่�งมีี
											
ความรัับผิิดชอบต่่อการกำำ�กัับดููแล
											
- 		ทิิศทางเชิิงกลยุุทธ์์ของกิิจการ และ
											
-		 ภาระผููกพัันที่่�เกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบของ
													กิิจการ รวมถึึง
											
-		 กระบวนการรายงานทางการเงิิน
											
สำำ�หรัับกิิจการบางประเภทในบางประเทศ ผู้้�มีหี น้้าที่่�
											กำำ�กับั ดููแล (TCWG) อาจรวมถึึง บุุคคลในระดัับบริิหาร
											ตััวอย่า่ งเช่่น สมาชิิกระดัับบริิหารของคณะกรรมการ
											กำำ�กัับดููแลกิิจการภาคเอกชน หรืือหน่่วยงานภาครััฐ
											
หรืือ เจ้้าของกิิจการที่่�เป็็นผู้้�จััดการด้้วย
อุุปสรรค										
คำำ�นี้้�ได้้อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า 120.6 A3 และรวมถึึง
Threats										
หมวดหมู่่�ต่่อไปนี้้�:
											
ผลประโยชน์์ส่่วนตน 120.6 A3 (ก)
											
การสอบทานผลงานตนเอง 120.6 A3 (ข)
											
การเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน 120.6 A3 (ค)
											
ความคุ้้�นเคย 120.6 A3 (ง)
											
การถููกข่่มขู่่� 120.6 A3 (จ)
ช่่วงเวลาในการปฏิิบััติิงาน					
คำำ�นี้้�ได้้อธิิบายไว้้ในย่่อหน้้า R540.5
Time-on period
เรื่่�องราวที่่�ต้้องการให้้ความเชื่่�อมั่่�น		
เรื่่�องราวที่่�ต้้องการวััดหรืือประเมิินโดยการใช้้เกณฑ์์
Underlying subject matter
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

LISTS OF ABBREVIATIONS AND STANDARDS
REFERRED TO IN THE CODE
Explanation

Assurance
Framework

International Framework for Assurance Engagements

COCO

Chartered Professional Accountants of Canada Criteria of
Control

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission

IAASB

International Auditing and Assurance Standards Board

IESBA

International Ethics Standards Board for Accountants

IFAC

International Federation of Accountants

ISAEs

International Standards on Assurance Engagements

ISAs

International Standards on Auditing

ISQCs

International Standards on Quality Control

ISREs

International Standards on Review Engagements

อภิิธานศััพท์์

ABBREVIATIONS
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คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

LIST OF STANDARDS REFERRED TO IN THE CODE
มาตรฐาน

ชื่่�อมาตรฐาน

TSA รหััส 320

ความมีีสาระสำำ�คััญในการวางแผนและการปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี

TSA รหััส 610
(ปรัับปรุุง)

การใช้้ผลงานของผู้้�ตรวจสอบภายใน

TSAE รหััส 3000 งานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นนอกเหนืือจากการตรวจสอบหรืือการสอบทาน
(ปรัับปรุุง)
ข้้อมููลทางการเงิินในอดีีต
TSQC 1

การควบคุุมคุุณภาพสำำ�หรัับสำำ�นัักงานที่่�ให้้บริิการด้้านการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงิินและงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นอื่่�นตลอดจน
บริิการเกี่่�ยวเนื่่�อง

อภิิธานศััพท์์

TSRE รหััส 2400 งานการสอบทานงบการเงิิน (โดยผู้้�ประกอบวิิชาชีีพซึ่่�งไม่่ใช่่ผู้้�สอบบััญชีี
รัับอนุุญาตของกิิจการ)
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วัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้

คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี แนบท้้ายประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 39/2564

วัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2565 เป็็นต้้นไป ทั้้�งนี้้� อนุุญาตให้้ถืือปฏิิบััติิก่่อน
วัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้
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องค์์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

คณะอนุุกรรมการกำำ�หนดจรรยาบรรณ
วาระ 2563 – 2566

นางปราณีี
ภาษีีผล
ประธานอนุุกรรมการ
นายปกรณ์์
เพ็็ญภาคกุุล 	ที่่�ปรึึกษา
นางสาวจิินตนา
มหาวนิิช	อนุุกรรมการ
นางดาริินทร์์
หยกไพศาล	อนุุกรรมการ
นายเดช
คติิวรเวช	อนุุกรรมการ
นายนัันทวััฒน์์
แย้้มสกุุล	อนุุกรรมการ
นางสาวปิิยวรรณ
แก้้วจัันทร์์	อนุุกรรมการ
นางสาววิิภาวรรณ	ปััทวัันวิิเวก	อนุุกรรมการ
นางสาวสกุุณา
แย้้มสกุุล	อนุุกรรมการ
นายสุุดวิิณ	ปััญญาวงศ์์ขัันติิ	อนุุกรรมการ
นางสุุมาลีี
โชคดีีอนัันต์์	อนุุกรรมการ
นายโสภณ
เพิ่่�มศิิริิวััลลภ	อนุุกรรมการ
ผู้้�แทนกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า	อนุุกรรมการ
นางสาวจุุฑามณีี
ยอดแสง
ผู้้�แทนหลััก
นางสาวประนอม
โอวาททััศนีีย์์
ผู้้�แทนสำำ�รอง (1)
(27 ตุุลาคม 2564 – ปััจจุุบััน)
นางสาววลััยพร
ขจรกลิ่่�น
ผู้้�แทนสำำ�รอง (2)
ผู้้�แทนกรมสรรพากร		อนุุกรรมการ
นายคณภััทร
ธนนัันทนสกุุล		
ผู้้�แทนสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ 	อนุุกรรมการ
และตลาดหลัักทรััพย์์
นางสาวอภิิชยา	ฟอตเล็็ต
ผู้้�แทนหลััก
นางสาวกฤษณา	กััมปนาทโกศล
ผู้้�แทนสำำ�รอง
ผู้้�แทนตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย	อนุุกรรมการ
นางสิินีีนาฎ
แจ่่มศรีี
ดร.ฐาน์์รตีี	มุุขดีี	อนุุกรรมการและเลขานุุการ
(9 ธัันวาคม 2563 – 2 ธัันวาคม 2564)
นางปััญญรส	ลี้้�สมบููรณ์์กิิจ
เลขานุุการ
(2 ธัันวาคม 2564 – ปััจจุุบััน)		
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คณะทำำ�งานจััดทำำ�คู่่�มืือประมวลจรรยาบรรณสำำ�หรัับ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี

องค์์ประกอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางปราณีี
ภาษีีผล
นายปกรณ์์
เพ็็ญภาคกุุล
นางสุุมาลีี
โชคดีีอนัันต์์
นางสาวสกุุณา
แย้้มสกุุล
นายสุุดวิิณ	ปััญญาวงศ์์ขัันติิ
นางสาวปิิยวรรณ
แก้้วจัันทร์์
ดร.ฐาน์์รตีี	มุุขดีี

-22-0106(001)P7-ebook.indd 320

ประธานคณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
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คูมือประมวลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
รวมถึงมาตรฐานระหวางประเทศ
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