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ลิิขสิิทธิิ์�แลิะการแปลิ
คู่่�มืือประมืวลิจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมืถึึงมืาตรฐานระหว�างประเทศ 
เรื�องคู่วามืเป็นอิสิระ

Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants  
(Including International Independence Standards) 2020 Edition พิิมพ์ิเผยแพิร่่เป็็น 
ภาษาอัังกฤษในเดืือันกุมภาพิันธ์์ พิ.ศ. 2564 โดืย The International Ethics Standards  
Board for Accountants (IESBA) ซ่ึ่�งเป็็นลิิขสิิทธิ์�ขอัง The International Federation of  
Accountants (IFAC) 

คู่่่มือัป็ร่ะมวลิจร่ร่ยาบร่ร่ณขอังผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชี ร่วมถึ่งมาตร่ฐานร่ะหว่างป็ร่ะเทศ 
เร่ื�อังคู่วามเป็็นอัิสิร่ะนี�  ไดื�แป็ลิเป็็นภาษาไทยโดืย  สิภาวิชาชีพิบัญชี ในพิร่ะบร่มร่าช่ป็ถึัมภ์  
ในเดืือันตุลิาคู่ม พิ.ศ. 2564 แลิะทำาซึ่ำ�าโดืยไดื�ร่ับอันุญาตจาก IFAC ทั�งนี�ขั�นตอันในการ่แป็ลิ 
คู่่่มือัป็ร่ะมวลิจร่ร่ยาบร่ร่ณร่ะหว่างป็ร่ะเทศไดื�ร่ับการ่พิิจาร่ณาจาก IFAC แลิะการ่แป็ลินี � 
ไดื�ดืำาเนินการ่ตาม “แถึลิงการ่ณ์นโยบาย – นโยบายในการ่แป็ลิแลิะทำาซึ่ำ�ามาตร่ฐานที�อัอักโดืย  
IFAC” ข�อัคู่วามขอังคู่่่มือัป็ร่ะมวลิจร่ร่ยาบร่ร่ณร่ะหว่างป็ร่ะเทศทั�งหมดืที�ไดื�ร่ับการ่อันุมัติคู่ือั 
ข�อัคู่วามที�เผยแพิร่่เป็็นภาษาอัังกฤษโดืย IFAC IFAC ไม่ขอัร่ับผิดืชอับต่อัคู่วามถึ่กต�อังแลิะ 
คู่วามสิมบ่ร่ณ์ขอังการ่แป็ลิ หรื่อัต่อัการ่กร่ะทำาที�ทำาให�เกิดืผลิกร่ะทบตามมา

ข�อัคู่วามภาษาอัังกฤษ Handbook of the International Code of Ethics for Professional  
Accountants (Including International Independence Standards) 2020 Edition 
สิงวนลิิขสิิทธิ์�โดืย The International Federation of Accountants (IFAC) 

ข�อัคู่วามภาษาไทยขอังคู่่่มือัป็ร่ะมวลิจร่ร่ยาบร่ร่ณขอังผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชี ร่วมถ่ึงมาตร่ฐาน 
ร่ะหว่างป็ร่ะเทศ เรื่�อังคู่วามเป็็นอิัสิร่ะนี� สิงวนลิิขสิิทธิ์�โดืย The International Federation of 
Accountants (IFAC)

ต�นฉบับ : Handbook of the International Code of Ethics for Professional  
Accountants (Including International Independence Standards) 2020 Edition 

ISBN: 987-1-60815-455-5

ติดืต่อั Permisions@ifac.org เพืิ�อัขอัอันุมัติทำาซึ่ำ�า คู่ร่อับคู่ร่อังหรื่อัเป็็นสืิ�อั หรื่อัใช�เอักสิาร่ฉบับนี� 
ในลัิกษณะอืั�นที�คู่ลิ�ายคู่ล่ิงกัน

จัดืทำาแลิะจัดืจำาหน่ายโดืย สิภาวิชาชีพิบัญชีในพิร่ะบร่มร่าช่ป็ถัึมภ์
เลิขที� 133 ถึนนสุิขุมวิท 21 (อัโศก) แขวงคู่ลิอังตันเหนือั เขตวัฒนา กรุ่งเทพิฯ 10110 
โทร่ศัพิท์ 0-2685 2500 โทร่สิาร่ 0-2685-2501 E-mail : tfac@tfac.or.th www.tfac.or.th

พิิมพ์ิที� บริ่ษัท แอัคู่ทีฟ พิริ่�นท์ จำากัดื
พิิมพ์ิคู่รั่�งที� 1 เดืือันมิถุึนายน พิ.ศ. 2565 จำานวน 1,000 เล่ิม
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คู่ำาปรารภ 

 พิร่ะร่าชบัญญัติวิชาชีพิบัญชี พิ.ศ. 2547 มาตร่า 46 แลิะมาตร่า 47 กำาหนดืให�ผ่�ป็ร่ะกอับ

วิชาชีพิบัญชี หร่ือัผ่�ซึ่่�งข่�นทะเบียนไว�กับสิภาวิชาชีพิบัญชี มีหน�าที�ต�อังป็ฏิิบัติตามจร่ร่ยาบร่ร่ณ 

ขอังผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชี ที�กำาหนดืข่�นโดืยสิภาวิชาชีพิบัญชี ในพิร่ะบร่มร่าช่ป็ถัึมภ์ แลิะหาก 

ผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชีหร่ือัผ่�ข่�นทะเบียนไว�กับสิภาวิชาชีพิบัญชี ไม่ป็ฏิิบัติตามจร่ร่ยาบร่ร่ณ 

หรื่อัมาตร่ฐานที�กำาหนดืตามพิร่ะร่าชบัญญัตินี� ให�ถืึอัว่าผ่�นั�นป็ร่ะพิฤติผิดืจร่ร่ยาบร่ร่ณ ซ่ึ่�งอัาจถ่ึก

พัิกใช�ใบอันุญาตหรื่อัถ่ึกเพิิกถึอันใบอันุญาต

 มาตร่า 7 (4) (9) แลิะ (11) แห่งพิร่ะร่าชบัญญัติวิชาชีพิบัญชี พิ.ศ. 2547 กำาหนดืให� 

สิภาวิชาชีพิบัญชีฯ มีอัำานาจหน�าที�ในการ่กำาหนดืจร่ร่ยาบร่ร่ณขอังผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชี คู่วบคุู่ม 

คู่วามป็ร่ะพิฤติแลิะการ่ดืำาเนินงานขอังสิมาชิกแลิะผ่�ข่�นทะเบียน อัันเกี�ยวกับการ่ป็ร่ะกอับวิชาชีพิ 

บัญชีให�ถ่ึกต�อังตามจร่ร่ยาบร่ร่ณแห่งวิชาชีพิบัญชี ร่วมทั�งอัอักข�อับังคัู่บขอังสิภาวิชาชีพิบัญชีฯ

 ดืังนั�นสิภาวิชาชีพิบัญชีฯ จ่งอัอักข�อับังคู่ับสิภาวิชาชีพิบัญชีว่าดื�วยจร่ร่ยาบร่ร่ณขอัง 

ผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชี พิ.ศ. 2561 เพืิ�อับังคัู่บใช�กับผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชี แลิะเพืิ�อัป็ร่ะโยชน์ 

ในการ่วินิจฉัยในกร่ณีที�มีปั็ญหาเกี�ยวกับการ่ป็ฏิิบัติตามข�อับังคัู่บนี� ให�สิภาวิชาชีพิบัญชีฯ สิามาร่ถึ 

จัดืทำาคู่่่มือัป็ร่ะมวลิจร่ร่ยาบร่ร่ณขอังผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชีตามแนวทางหลิักการ่พิื�นฐาน 

ป็ร่ะมวลิจร่ร่ยาบร่ร่ณขอังคู่ณะกร่ร่มการ่กำาหนดืมาตร่ฐานจร่ร่ยาบร่ร่ณร่ะหว่างป็ร่ะเทศ (IESBA) 

เปิ็ดืเผยไว�ดื�วย

 สิภาวิชาชีพิบัญชีฯ ไดื�จัดืทำาคู่่่มือัป็ร่ะมวลิจร่ร่ยาบร่ร่ณขอังผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชี (คู่่่มือั) 

ตามแนวทางป็ร่ะมวลิจร่ร่ยาบร่ร่ณขอังคู่ณะกร่ร่มการ่มาตร่ฐานจร่ร่ยาบร่ร่ณร่ะหว่างป็ร่ะเทศ  

สิำาหร่ับผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชีตามป็ร่ะกาศสิภาวิชาชีพิบัญชี ที� 39/2564 เร่ื�อังคู่่่มือัป็ร่ะมวลิ 

จร่ร่ยาบร่ร่ณขอังผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชี เมื�อัวันที� 22 ธั์นวาคู่ม พิ.ศ. 2564 โดืยให�มีผลิบังคัู่บใช� 

ตั�งแต่วันที� 31 ธั์นวาคู่ม พิ.ศ. 2565 เป็็นต�นไป็ แลิะยกเลิิกป็ร่ะกาศสิภาวิชาชีพิบัญชี ที� 7/2562 

เร่ื �อังคู่่่มือัป็ร่ะมวลิจร่ร่ยาบร่ร่ณขอังผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชี ทั�งนี� เพิื�อัให�คู่่ ่มือัทันกับการ่ 

เป็ลีิ�ยนแป็ลิงตามแนวทางป็ร่ะมวลิจร่ร่ยาบร่ร่ณขอัง (IESBA) ฉบับ 2020

 คู่่่มือันี�ป็ร่ะกอับดื�วย 4 ส่ิวน ดัืงนี�

  ส่ิวนที� 1 การ่ป็ฏิิบัติตามป็ร่ะมวลิจร่ร่ยาบร่ร่ณ หลัิกการ่พืิ�นฐานแลิะกร่อับแนวคิู่ดื

  ส่ิวนที� 2 ผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิในหน่วยงานธุ์ร่กิจ (PAIB)

  ส่ิวนที� 3 ผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิที�ให�บริ่การ่สิาธ์าร่ณะ (PAPP)

  ส่ิวนที� 4ก แลิะ 4ข มาตร่ฐานเรื่�อังคู่วามเป็็นอิัสิร่ะ

ก
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 สิภาวิชาชีพิบัญชีฯ หวังเป็็นอัย่างยิ�งว่าผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชีจะไดื�ใช�คู่่่มือัป็ร่ะมวลิ 

จร่ร่ยาบร่ร่ณนี� เป็็นแนวทางในการ่ป็ฏิิบัติงาน เพืิ�อัยกร่ะดัืบมาตร่ฐานขอังวิชาชีพิบัญชี ในฐานะ 

ที�ผ่�ป็ร่ะกอับวิชาชีพิบัญชีมีหน�าที�คู่วามร่ับผิดืชอับ ที�จะป็ฏิิบัติหน�าที�เพิื�อัป็ร่ะโยชน์สิาธ์าร่ณะ 

ให�เป็็นที�เชื�อัถืึอั แลิะไว�วางใจ ขอังผ่�มีส่ิวนไดื�เสีิยทุกฝ่่ายไม่ว่าจะเป็็นอังค์ู่กร่ธุ์ร่กิจ หน่วยงานรั่ฐบาลิ 

แลิะอังค์ู่กร่อืั�น ๆ 

    

    (นายวร่วิทย์  เจนธ์นากุลิ)

    นายกสิภาวิชาชีพิบัญชี

ก
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ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าดว้ยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้  
กับสภาวิชาชีพบัญชี  เพ่ือใช้ในการควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
หรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี   

อาศัยอ 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  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการท าบัญชี  ด้านการสอบบัญชี  

ด้านการบัญชีบริหาร  ด้านการวางระบบบัญชี  ด้านการบัญชีภาษีอากร  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี  และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กฎกระทรวงก าหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี  และให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีด้วย 

“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ในส านักงานที่ให้บริการทางวิชาชีพ   

“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้รับ 
การว่าจ้างในกิจการ  หรือกลุ่มของกิจการในด้านต่าง ๆ  เช่น  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  การบริการ  
การศึกษา  ภาครัฐ  องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร  หน่วยงานก ากับดูแล  หรือองค์กรวิชาชีพ  หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่มีข้อตกลงผูกพันกับกิจการดังกล่าว 

“ส านักงาน”  หมายความว่า   
(๑) ผู้ที่ปฏิบัติงานคนเดียว  คณะบุคคล  ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี   
(๒) กิจการท่ีควบคุมฝ่ายต่าง ๆ  ตาม  (๑)  ผ่านการเป็นเจ้าของ  การจัดการ  หรือวิธีการ

รูปแบบอื่น   
(๓) กิจการที่ถูกควบคุม  โดยฝ่ายต่าง  ๆ  ตาม  (๑)  ผ่านการเป็นเจ้าของ  การจัดการ   

หรือวิธีการรูปแบบอื่น 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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“ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล”  หมายความว่า  บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หรือองค์กร  หรือกลุ่มองค์กร  
ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อ 

 (ก) การก ากับดูแลทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกิจการ   
 (ข) ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบของกิจการ   
 (ค) การก ากับดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน   
ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล  อาจรวมถึงบุคคลในระดับบริหาร  ตัวอย่างเช่น  สมาชิกระดับบริหาร 

ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการภาคเอกชน  หรือหน่วยงานภาครัฐ  หรือเจ้าของกิจการที่เป็นผู้จัดการ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ   
ภายใต้ข้อบังคับของวรรคหนึ่ง  หากมีกฎหมายใด ๆ  ที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามส่วนใด

ส่วนหนึ่งของข้อบังคับนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังต้องปฏิบัติตามข้ออื่น ๆ  ของข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖ ภายใต้ข้อบังคับนี้ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ  หรืองดเว้นการปฏิบัติใด  ๆ 

ให้หมายรวมถึงการกระท าของบุคคลอื่น  ผู้ซึ่ง 
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ถึงการกระท านั้น  หรือ 
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมให้อ้างอิงชื่อตน 
ข้อ ๗ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้    

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
เพ่ือให้กระบวนการบังคับใช้จรรยาบรรณด าเนินไปโดยสะดวก  รวดเร็ว  และเป็นธรรม  

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจออกข้อก าหนดใด ๆ  เกี่ยวกับการดังกล่าว 
ข้อก าหนดนั้นต้องอยู่ภายในกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และเมื่อไดป้ระกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาจึงใช้บังคับได้ 
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

เป็นผู้วินิจฉัยโดยใช้แนวทางตามคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  และถือว่าค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่สุด 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสามารถจัดท าคู่มือ
ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามแนวทางหลักการพ้ืนฐานประมวลจรรยาบรรณ  
ของคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ  (IESBA)  เพื่อเปิดเผยได้ด้วย 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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หมวด  ๒ 
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ  ดังต่อไปนี้   
(ก) ความซื่อสัตย์สุจริต 
ประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมา  จริงใจในความสัมพันธ์ทั้งมวล  ทั้งทางวิชาชีพและทางธุรกิจ 
(ข) ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 
ไม่ยอมให้อคติ  หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรืออิทธิพลอันเกินควรของบุคคลอื่น   

มาลบล้างการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ  หรือทางธุรกิจ 
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่น   

ต้องมีความเป็นอิสระจากลูกค้างานให้ความเชื่อมั่นนั้น  อันประกอบด้วย  ความเป็นอิสระทางด้านจิตใจ  
และความเป็นอิสระในเชิงประจักษ์  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ
สามารถแสดงข้อสรุป  และแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่า  ตนได้ข้อสรุปโดยปราศจากความล าเอียง  ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  หรืออิทธิพลอันเกินควรของบุคคลอื่น 

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธรุกิจ  ต้องค านึงถึงความเปน็อิสระในการปฏิบตังิาน
ตามหลักการพ้ืนฐานนี้ด้วย 

(ค) ความรู้  ความสามารถ  ความเอาใจใส่  และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน   
รักษาไว้ซึ่งความรู้  ความสามารถ  และความช านาญทางวิชาชีพในระดับที่รับรองได้ว่าลูกค้า   

หรือผู้ว่าจ้างได้รบับรกิารทางวชิาชพีที่ถึงพร้อมด้วยวิวฒันาการล่าสุดในวิธกีาร  หรือเทคนิคการปฏบิตังิาน  
หรือตามกฎหมาย  และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

(ง) การรักษาความลับ 
ให้ความส าคัญกับความลับของข้อมูลท่ีได้มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพและทางธุรกิจ   

ดังนั้น  จึงไม่พึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม  โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอย่างถูกต้อง
และเฉพาะเจาะจง  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิทางกฎหมาย  หรือสิทธิทางวิชาชีพ  หรือเป็นหน้าที่ 
ที่ต้องเปิดเผย  หรือไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือบุคคลที่สาม 

(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  และหลีกเลี่ยงการกระท าใด  ๆ  ที่อาจ 

ท าให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 
กรณีที่จะถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 

แห่งวิชาชีพบัญชี  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับนี้  และเป็นการกระท า

โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง   

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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(๒) เคยถูกลงโทษโดยค าส่ังถึงท่ีสุดเนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณตามมาตรา  ๔๙   
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แต่ยังประพฤติผิดซ้ า  หรือไม่หลาบจ า  หรือไม่มีความเกรงกลัว
ต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 

(๓) กระท าความผิดในการประกอบวิชาชีพบัญชีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  ๒๖๙  
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

(๔) กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 

รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ  ได้แก่  ผู้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  หรือบุคคลอื่นที่ใช้ผลงานของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยความสุจริตและจ าเป็น   

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  ผู้เป็นหุ้นส่วน  บุคคล  นิติบุคคล  หรือส านักงานในหน่วยงานของ  
ผู้ประกอบวิชาชีพเอง 

(ฉ) ความโปร่งใส 
แสดงภาพลักษณ์ให้ เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบต่าง  ๆ   

และมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว้  และไม่ปกปิดข้อเท็จจริง  หรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได้ 

หมวด  ๓ 
การน าหลักการพ้ืนฐานไปปฏิบัติ 

 
 

ข้อ ๑๐ กรอบแนวคิด 
เหตุการณ์แวดล้อมต่าง ๆ  ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงานอยู่อาจท าให้เกิดอุปสรรค 

ในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน  ข้อบังคับนี้จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไดร้ะบุ  
ประเมิน  และจัดการอุปสรรค  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

(ก) ระบุอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 
(ข) ประเมินนัยส าคัญของอุปสรรคที่ระบุไว้   
(ค) ใช้มาตรการป้องกันที่จ าเป็นเพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคนั้น ๆ  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพในการน ากรอบแนวคิดนี้ ไปใช้    

อันขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการ  ซึ่งแยกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะและ  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ 

เมื่ อผู้ ประกอบวิชาชีพบัญ ชีระบุอุปสรรคในการปฏิบั ติ ตามหลักการ พ้ืนฐานจาก 
การประเมินอุปสรรคนั้น  และตัดสินใจว่าอุปสรรคนั้นไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ต้องตัดสินใจว่ามีมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสม  และสามารถน ามาใช้เพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าว  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่  ในการตัดสินใจผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ  

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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และค านึงว่าหากบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรู้และได้ใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน  อาจสรุปโดยให้น้ าหนัก
กับข้อเท็จจริงเฉพาะและเหตุการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่มีให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในขณะนั้นว่า  
อุปสรรคนั้นสามารถขจัดหรือลดให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได ้ เมื่อน ามาตรการป้องกันมาใช้  โดยการปฏิบัติ
ตามหลักการพ้ืนฐานไม่ถูกรอมชอม   

ข้อ ๑๑ อุปสรรค   
อุปสรรคอาจเกิดจากความสัมพันธ์และเหตุการณ์แวดล้อมอันหลากหลาย  อุปสรรคเหล่านั้น

อาจท าให้เกิดการรอมชอม  หรือเข้าใจไปได้ว่ามีการรอมชอมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติ  
ตามหลักการพื้นฐาน  ซึ่งท าให้เกิดอุปสรรคประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท  และอุปสรรคนั้น
อาจกระทบต่อหลักการพ้ืนฐานได้มากกว่าหนึ่งหลักการ  ดังต่อไปนี้ 

(ก) อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน   
คืออุปสรรคที่ เกิดจากผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่ น   ที่ มี อิทธิพล 

อย่างไม่เหมาะสมต่อการใช้ดุลยพินิจ  หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ 
(ข) อุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผลงานตนเอง 
คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถประเมินได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 

ผลของการใช้ดุลยพินิจที่ผ่านมาของตน  หรือกิจกรรมหรือการให้บริการที่ตนได้กระท า  หรือโดยบุคคลอื่น 
ในส านักงาน  หรือองค์กรผู้ว่าจ้างเดียวกัน  ซึ่งเป็นผู้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อถือในการใช้ดุลยพินิจ  
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานหรือการให้บริการในปัจจุบัน 

(ค) อุปสรรคที่เกิดจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน   
คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ให้การสนับสนุนสถานภาพของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง 

รายใดรายหนึ่ง  จนไม่สามารถอยู่ในฐานะที่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความเที่ยงธรรม 
(ง) อุปสรรคที่เกิดจากความคุ้นเคย   
คืออุปสรรคที่ เกิดจากความสัมพันธ์อันยาวนาน  หรือใกล้ ชิดกับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง   

จนท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกิดความเห็นอกเห็นใจจนเกินไปในผลประโยชน์หรือง่ายต่อการยอมรับ
ในผลงานของบุคคลดังกล่าว 

(จ) อุปสรรคที่เกิดจากการถูกข่มขู่   
คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถูกยับยั้งจากการปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม  เนื่องจาก  

แรงกดดัน  ซึ่งไม่ว่าจะเกิดข้ึนจริงหรือซึ่งเข้าใจไปได้เ ช่นนั้น  รวมถึงการใช้ความพยายามที่จะ 
ใช้อิทธิพลอันเกินควรต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินอุปสรรคใด ๆ  ในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน   
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รู้   หรือมีเหตุผลอย่างเพียงพอที่คาดว่าควรรู้ถึงเหตุการณ์แวดล้อม  
หรือความสัมพันธ์ใด ๆ  ที่อาจรอมชอมในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 
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ข้อ ๑๒ การประเมินนัยส าคัญของอุปสรรค 
(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจใช้วิธีที่ดีที่สุด   

เพ่ือจัดการกับอุปสรรคที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  โดยใช้มาตรการป้องกันเพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรค
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  หรือยุติ  หรือปฏิเสธการให้บริการที่เกี่ยวข้อง   

ในการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะต้องพิจารณาว่ า   
บุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรู้และได้ใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน  อาจสรุปโดยได้ให้น้ าหนักกับข้อเท็จจริงเฉพาะ
และเหตุการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่มีให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในขณะนั้นว่า  อุปสรรคดังกล่าวจะถูกขจัด
หรือลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่  เมื่อน ามาตรการป้องกันมาใช้  โดยไม่ท าให้การปฏิบัติ 
ตามหลักการพ้ืนฐานถูกรอมชอม  การพิจารณาเช่นนี้อาจถูกกระทบด้วยเรื่องต่าง  ๆ  เช่น  นัยส าคัญ 
ของอุปสรรค  ลักษณะของงานที่ให้บริการ  และโครงสร้างของส านักงาน  เป็นต้น 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ   
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ  มีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมเป้าหมาย 

ที่ชอบธรรมขององค์กรผู้ว่าจ้าง  ซึ่งจรรยาบรรณนี้มิได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว
ให้บรรลุเป้าหมาย  แต่กล่าวถึงกรณีที่การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอาจมีการรอมชอม 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจต้องประเมินนัยส าคัญของอุปสรรคและต้อง 
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจจัดการอย่างดีที่สุด  กับอุปสรรคที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  โดยใช้
มาตรการป้องกันเพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  หรือต้องลาออกจากหน่วยงานธุรกิจ  
หากได้มีการรอมชอมและได้ใช้มาตรการปอ้งกันอย่างดีที่สุดแล้ว  แต่ไม่สามารถลดอุปสรรคให้อยู่ในระดบั
ที่ยอมรับได้ 

ข้อ ๑๓ ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพบว่ามีการฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ  ในข้อบังคับน้ี  ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องประเมินนัยส าคัญของการฝ่าฝืน  และผลกระทบที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติ 
ตามหลักการพ้ืนฐาน  โดยต้องกระท าการใด  ๆ  เท่าที่จะท าได้ทันที  เพ่ือให้ได้ผลเป็นที่พอใจ   
และตัดสินใจว่าจะต้องรายงานการฝ่าฝืนนี้ไปยังผู้เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืน  
องค์กรที่เป็นสมาชิก  หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง  หรือผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล  หรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเผชิญเหตุการณ์แวดล้อมที่ไม่ปกติในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
อาจส่งผลให้มีผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสม  หรือผลลัพธ์ที่อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีควรปรึกษากับองค์กรที่เป็นสมาชิก  หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๑๔ มาตรการป้องกัน   
มาตรการป้องกัน  คือ  การกระท าหรือมาตรการอื่นใดที่อาจขจัดหรือลดอุปสรรคให้อยู่ใน  

ระดับที่ยอมรับได้โดยแบ่งเป็น  ๒  ประเภทใหญ่  ได้ดังนี้ 
(ก) มาตรการป้องกันที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ  กฎหมาย  หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   
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(ข) มาตรการป้องกันที่จัดให้มีขึ้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน 
ข้อ ๑๕ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเผชิญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ในขณะที่ด าเนินกิจกรรม

ทางวิชาชีพ  ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวท าให้เกิดอุปสรรคต่อหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยความเที่ยงธรรมและ
หลักการพ้ืนฐานอื่น  อุปสรรคดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อ 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด าเนินกิจกรรมทางวิชาชีพที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับบุคคลสองฝ่าย  
หรือมากกว่า  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันในเรื่องดังกล่าว   

(ข) ผลประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเรื่องใด  และผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
กับกิจกรรมทางวิชาชีพ  ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด าเนินกิจกรรมให้ในเรื่องนั้นมีความขัดแย้งกัน 

ข้อ ๑๖ ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจจ าเป็นต้องได้ข้อยุติ  เมื่อมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน

ของจรรยาบรรณ  โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ก าหนดทางเลือก
ปฏิบัติที่เหมาะสม  และให้น้ าหนักผลกระทบของทางเลือกแต่ละทาง  หากข้อขัดแย้งยังไม่ได้ข้อยุติ   
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจต้องด าเนินการตามล าดับ  ดังนี้ 

(ก) ขอค าปรึกษาจากบุคคลอื่นที่เหมาะสมภายในส านักงาน  หรือองค์กรผู้ว่าจ้าง  เพ่ือให้  
ได้รับความช่วยเหลือในการหาข้อยุติดังกล่าว 

(ข) ขอค าปรึกษาจากผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลขององค์กร   เช่น  คณะกรรมการบริษัท   
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ  เมื่อเรื่องนั้นเป็นข้อขัดแย้งกับองค์กร  หรือภายในองค์กร 

(ค) หากไม่สามารถได้ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งที่มีนัยส าคัญ  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
อาจพิจารณาขอค าปรึกษาทางวิชาชีพจากองค์กรทางวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง  หรือที่ปรึกษากฎหมาย   
โดยไม่ละเมิดหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยการรักษาความลับ 

หากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ด าเนินการทุกทางที่ เป็นไปได้จนหมดแล้ว  ยังไม่ได้ข้อยุติ 
เก่ียวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ  ถ้าเป็นไปได้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้น  โดยต้องตัดสินใจว่าในเหตุการณ์แวดล้อมเช่นนั้น  จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่  
ที่จะถอนตัวจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  หรือจากงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ  หรือลาออกจากงาน  
ที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยสิ้นเชิง  หรือลาออกจากส านักงาน  หรือจากองค์กรผู้ว่าจ้าง 

ข้อ ๑๗ การติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล 
เมื่อติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลตามข้อบังคับนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือส านักงาน

ต้องตัดสินใจว่าจะติดต่อสื่อสารกับผู้ใดในโครงสร้างการก ากับดูแลขององค์กรจึงเหมาะสม  โดยค านึงถึง
ลักษณะและความส าคัญของเหตุการณ์แวดล้อมเฉพาะของเรื่องนั้น  และเรื่องที่ต้องท าการสื่อสาร 
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บทเฉพาะกาล 
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ให้ใช้ข้อบังคับนี้บังคับ 

ข้อ ๑๙ ให้ข้อก าหนดสภาวิชาชีพบัญชี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งออกตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่  ๑๙)  เรื่อง  
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มีผลใช้บังคับต่อไป  จนกว่าจะมีข้อบังคับ  ข้อก าหนด  
ระเบียบ  ประกาศ  ในเรื่องเดียวกันออกใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
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ทำำ�คว�มรู้้�จัักกับ คณะกรู้รู้มก�รู้ม�ตรู้ฐ�นจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ

รู้ะหว่�งปรู้ะเทำศสำำ�หรัู้บนักบัญชีี

คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่่างประเทศสำำาหรับนักบัญชีี (IESBA) เป็น 
หน่ว่ยงานอิิสำระที�ทำาหน้าที�กำาหนดมาตรฐาน และพััฒนาประมว่ลจรรยาบรรณขอิงผู้้้ประกอิบ 
ว่ิชีาชีีพับัญชีีระหว่่างประเทศที�เหมาะสำม (รว่มถึึงมาตรฐานระหว่่างประเทศเร่ �อิงคว่าม 
เป็นอิิสำระ) (“ประมว่ลจรรยาบรรณ”) 

ว่ัตถึุประสำงค์ขอิง IESBA ตามที�ได้กำาหนดไว่้ ค่อิเพั่�อิให้บริการที�เป็นประโยชีน์สำาธารณะโดย 
การกำาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมที�มีคุณภาพัสำ้งสำำาหรับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ว่ัตถึุประสำงค์ 
ระยะยาว่ขอิง IESBA ค่อิการประมว่ลจรรยาบรรณสำำาหรับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี (ซึ่ึ�งรว่มถึึง 
มาตรฐานเกี�ยว่กับคว่ามเป็นอิิสำระขอิงผู้้้สำอิบบัญชีี) ที�กำาหนดโดยหน่ว่ยงานกำากับด้แลและ 
หน่ว่ยงานกำาหนดมาตรฐานแห่งชีาติ เข้าด้ว่ยกัน การประมว่ลเป็นมาตรฐานชุีดเดียว่จะสำามารถึ 
ยกระดับคุณภาพัและคว่ามสำมำ�าเสำมอิขอิงบริการทั�ว่โลกที�ให้โดยผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 
และพััฒนาประสิำทธิภาพัตลาดทุน

IESBA ประกอิบด้ว่ยคณะกรรมการ 18 ท่าน จากทั�ว่โลก ซึึ่�งเป็นผู้้้ปฏิิบัติงานวิ่ชีาชีีพัไม่เกิน 9 ท่าน 
และ เป็นผู้้้อิย้่นอิกวิ่ชีาชีีพัไม่น้อิยกว่่า 3 ท่าน (ผู้้้ซึึ่�งได้รับการคาดหวั่งว่่าจะสำะท้อินและต้อิงเห็น 
เป็นที�ประจักษ์์ว่่าสำะท้อิน ผู้ลประโยชีน์สำาธารณะที�กว่้างขึ�น) คณะกรรมการได้รับการแต่งตั�ง 
โดยคณะกรรมการขอิงสำหพัันธ์นักบัญชีีระหว่่างประเทศ (IFAC) ตามคำาแนะนำาขอิงคณะกรรมการ 
สำรรหาขอิง IFAC และได้รับการอินุมัติจากคณะกรรมการกำากับด้แลประโยชีน์สำาธารณะ (Public 
Interest Oversight Board - PIOB) ที�กำากับด้แลกิจกรรมต่าง ๆ ขอิง IESBA

กระบว่นการกำาหนดมาตรฐานขอิง IESBA รว่มถึึงการมีส่ำว่นร่ว่มขอิง PIOB และคณะที�ปรึกษ์า  
(Consultative Advisory Group - CAG) ขอิง IESBA ซึึ่�งให้ข้อิม้ลเกี�ยว่กับประโยชีน์สำาธารณะ 
ในการพััฒนามาตรฐานและแนว่ทางปฏิิบัติขอิง IESBA

ในการพััฒนามาตรฐาน IESBA ได้รับการกำาหนดให้ดำาเนินกิจกรรมอิย่างโปร่งใสำ และเป็นไปตาม 
กระบว่นการที�ได้รับอินุมัติ จาก PIOB การประชีุมคณะกรรมการรว่มถึึงการประชีุมทางไกล 
ต้อิงเปิดให้สำาธารณะรับทราบ และว่าระการประชุีมมีให้ในเว็่บไซึ่ต์ขอิง IESBA 

สำามารถึเข้าไปด้ข้อิม้ลเพิั�มเติมได้จากเว็่บไซึ่ต์ www.ethicsboard.org
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บทำบ�ทำของสำหพัันธ์์นักบัญชีีรู้ะหว่�งปรู้ะเทำศ (IFAC) 

สำหพัันธ์นักบัญชีีระหว่่างประเทศ (IFAC) รับใชี้ประโยชีน์สำาธารณะ โดยเข้าไปมีสำ่ว่นร่ว่ม 

ในการพััฒนาคว่ามเข้มแข็งและคว่ามยั�งย่นขอิงอิงค์กรต่าง ๆ การตลาด และเศรษ์ฐกิจโดยรว่ม  

IFAC สำนับสำนุนให้มีรายงานทางการเงินที�โปร่งใสำ ภาระรับผิู้ดชีอิบ และสำามารถึเปรียบเทียบกันได้ 

ซึึ่�งจะช่ีว่ยพััฒนาวิ่ชีาชีีพับัญชีี และส่ำ�อิสำารคว่ามสำำาคัญและคุณค่าขอิงนักบัญชีี ต่อิโครงสำร้างทาง

การเงินโลก IFAC ก่อิตั�งในปี 1977 ปัจจุบันประกอิบด้ว่ยสำมาชีิก 175 หน่ว่ยงาน จาก 130 

ประเทศและเขตอิำานาจศาล เป็นตัว่แทนขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีประมาณ 3 ล้านคน 

ที�ปฏิิบัติงานให้บริการสำาธารณะ การศึกษ์า หน่ว่ยงานรัฐ อุิตสำาหกรรม และการพัาณิชีย์ 

ในฐานะที�เป็นสำ่ว่นหนึ�งขอิงการได้รับมอิบหมายให้ด้แลประโยชีน์สำาธารณะ ในชีั�นต้น IFAC 

ได้ให้การสำนับสำนุน IESBA ด้ว่ยการดำาเนินการพััฒนา รับมาปฏิิบัติ และนำาไปใช้ี ซึึ่�งมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมระหว่่างประเทศที�มีคุณภาพัสำ้งสำำาหรับนักบัญชีี IFAC ให้คว่ามชี่ว่ยเหล่อิด้าน 

บุคลากร เคร่�อิงม่อิและอิุปกรณ์การทำางาน การติดต่อิสำ่�อิสำาร และการสำนับสำนุนทางการเงิน 

ให้กับ คณะกรรมการอิิสำระที�กำาหนดมาตรฐานกลุ่มนี� และเอิ่�อิอิำานว่ยกระบว่นการเสำนอิชี่�อิ 

และสำรรหาคณะกรรมการ 

IESBA กำาหนดว่าระการประชีุมขอิงตนเอิง และอินุมัติสำิ�งที�ต้อิงการเผู้ยแพัร่ตามกระบว่นการ 

ขอิง IESBA โดย IFAC ไม่มีส่ำว่นเกี�ยว่ข้อิง ทั�งนี� IFAC ไม่สำามารถึมีอิิทธิพัลต่อิการกำาหนดว่าระ 

การประชุีม หร่อิสิำ�งที�ต้อิงการเผู้ยแพัร่ IFAC เป็นเพีัยงผู้้้จัดพิัมพ์ัค่้ม่อิ มาตรฐาน และสิำ�งที�ต้อิงการ 

เผู้ยแพัร่อ่ิ�น และเป็นเจ้าขอิงลิขสิำทธิ� 

คว่ามเป็นอิิสำระขอิง IESBA มีมาตรการป้อิงกันหลายวิ่ธี 

● การกำากับด้แลประโยชีน์สำาธารณะอิย่างเป็นอิิสำระและเป็นทางการ โดยคณะกรรมการ 

 กำากับด้แลคว่ามเป็นอิิสำระ (PIOB) (ศึกษ์าเพิั�มเติมได้จาก www.ipiob.org) ซึึ่�งรว่มถึึง 

 กระบว่นการที�เข้มงว่ดเกี�ยว่กับการทำาประชีาพิัจารณ์ 

● PIOB กำากับด้แลอิย่างเป็นอิิสำระและเป็นทางการเกี�ยว่กับกระบว่นการเสำนอิชี่�อิและ 

 คัดเล่อิกโดยประกาศให้สำาธารณะได้รับทราบ

● มีคว่ามโปร่งใสำอิย่างครบถึ้ว่น ทั�งในกระบว่นการกำาหนดมาตรฐาน และในการให้ 

 สำาธารณะเข้าถึึงเอิกสำารว่าระการประชีุม การประชีุม และการจัดพัิมพั์เกณฑ์์การสำรุป 

 ขอิงมาตรฐานแต่ละฉบับ 
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● การมีสำ่ว่นร่ว่มขอิงคณะที�ปรึกษ์า (CAG) และผู้้้สำังเกตการณ์ในกระบว่นการกำาหนด 

 มาตรฐาน และ 

● ข้อิกำาหนดว่่ากรรมการ IESBA และผู้้้ที�ได้รับการเสำนอิชี่�อิและอิงค์กรที�เป็นผู้้้ว่่าจ้าง 

 ขอิงผู้้้ที�ได้รับการเสำนอิชี่�อิต้อิงย่นยันการปฏิิบัติตามพัันธกิจขอิงคณะกรรมการในเร่�อิง  

 คว่ามเป็นอิิสำระ คว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์ และประโยชีน์สำาธารณะ 

สำามารถึเยี�ยมชีมเว็่บไซึ่ต์ www.ifac.org สำำาหรับข้อิม้ลเพิั�มเติม
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ขอบเขตของค่้มือปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ 2020 Edition

ค้่ม่อินี�นำามารว่มกันเพั่�อิใชี้เป็นข้อิม้ลอิ้างอิิงต่อิเน่�อิงเกี�ยว่กับบทบาทขอิงสำหพัันธ์นักบัญชีี 

ระหว่่างประเทศ (IFAC) และเอิกสำารอิ้างอิิงอิย่างเป็นทางการขอิงประมว่ลจรรยาบรรณขอิง 

ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี (รว่มถึึงมาตรฐานระหว่่างประเทศเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ) (“ประมว่ล 

จรรยาบรรณ”) ที�กำาหนดโดย IESBA
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คำ�แนะนำ�ก�รู้ใชี�ปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ

วัตถุุปรู้ะสำงค์ของปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ

1. ประมว่ลจรรยาบรรณระหว่่างประเทศขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี (รว่มถึึงมาตรฐาน 

 ระหว่่างประเทศเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ) (“ประมว่ลจรรยาบรรณ”) กำาหนดหลักการ 

 พั่�นฐานขอิงจรรยาบรรณขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ที�สำะท้อินให้เห็นถึึงการรับร้ ้ 

 ซึ่ึ�งคว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�มีต่อิสำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะ หลักการ 

 เหล่านี�กำาหนดมาตรฐานขอิงพัฤติกรรมที�คาดหวั่งจากผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี หลักการ 

 พ่ั�นฐานดังกล่าว่ ค่อิ คว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์ คว่ามเที�ยงธรรม คว่ามร้้คว่ามสำามารถึทางวิ่ชีาชีีพั  

 และคว่ามเอิาใจใส่ำ การรักษ์าคว่ามลับ และพัฤติกรรมทางวิ่ชีาชีีพั 

2. ประมว่ลจรรยาบรรณให้กรอิบแนว่คิด เพั่�อิให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีนำาไปปรับใชี้ 

 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคในการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ประมว่ล 

 จรรยาบรรณกำาหนด ข้อิกำาหนด และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในหลายหัว่ข้อิ  

 เพ่ั�อิช่ีว่ยให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีนำากรอิบแนว่คิดไปปรับใช้ีกับหัว่ข้อิเหล่านั�น

3. ในกรณีขอิงงานสำอิบบัญชีี งานสำอิบทาน หร่อิงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นอิ่�น ๆ ประมว่ล 

 จรรยาบรรณกำาหนดมาตรฐานระหว่่างประเทศเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ ซึ่ึ�งเกิดขึ�นโดย 

 การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ีกับอุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระที�เกี�ยว่ข้อิงกับงานเหล่านี�

ก�รู้จััดโครู้งสำรู้��งปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ

4. ประมว่ลจรรยาบรรณประกอิบด้ว่ยคำาอิธิบายต่อิไปนี�

 ●   ส่ำวนทีำ� 1 - การปฏิิบัติตามประมว่ลจรรยาบรรณ หลักการพ่ั�นฐาน และกรอิบ 

    แนว่คิด ซึ่ึ�งรว่มถึึง หลักการพั่�นฐาน และกรอิบแนว่คิด และที�สำามารถึนำาไป 

    ปรับใช้ีกับผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีทุกคน

 ●   สำ่วนทำี� 2 - ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีในหน่ว่ยงานธุรกิจ (Professional  

    Accountants in Business–PAIB)

    ซึ่ึ �งกำาหนดคำาอิธิบายเพัิ �มเติม ที �นำาไปปฏิิบัติกับผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 

    ในหน่ว่ยงานธุรกิจเม่�อิปฏิิบัติกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพั ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 

    ในหน่ว่ยงานธุรกิจ รว่มถึึง ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที �ได้ร ับการว่่าจ้าง  

    เป็นพันักงาน การจ้างงานหร่อิการทำาสำัญญาในฐานะผู้้้บริหารหร่อิผู้้้บริหาร 

    ที�ไม่ได้เป็นผู้้้บริหาร ในอิงค์กรเหล่านี� ตัว่อิย่าง เช่ีน
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    o  พัาณิชียกรรม อุิตสำาหกรรม หร่อิบริการ

    o  ภาครัฐ

    o  ภาคการศึกษ์า

    o  หน่ว่ยงานที�ไม่แสำว่งหากำาไร

    o  อิงค์กรกำากับด้แลหร่อิอิงค์กรทางวิ่ชีาชีีพั

    สำ่ว่นที� 2 ยังนำาไปปรับใชี้กับบุคคลที�เป็นผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการ 

    สำาธารณะ เม่�อิปฏิิบัติกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพัตามคว่ามสำัมพัันธ์ขอิงผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีี กับสำำานักงานขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ไม่ว่่าจะเป็นในฐานะ 

    ค่้สัำญญา ล้กจ้าง หร่อิเจ้าขอิง

 ●									สำ่วนทำี� 3 - ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ (Professional  

    Accountants in Public Practice--PAPP) ได้กำาหนดคำาอิธิบายเพัิ�มเติม 

    ที�นำาไปปฏิิบัติกับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ เม่�อิให้บริการ 

    ทางวิ่ชีาชีีพั

 ●   มาตรฐานระหว่่างประเทศเร่�องคว่ามเป็นอิสระ ไดก้ำาหนดคำาอิธิบายเพัิ�มเติม 

    ที�นำาไปปฏิิบัติกับผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ เม่�อิให้บริการให้ 

    คว่ามเช่ี�อิมั�น ดังต่อิไปนี�

    o  ส่ำวนทีำ� 4 ก - คว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับงานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน  

      ที�นำาไปใช้ีเม่�อิปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีหร่อิงานสำอิบทาน

    o  ส่ำวนทีำ� 4 ข - คว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น นอิกเหน่อิจาก 

      งานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน ซึ่ึ �งนำาไปใชี้เม่ �อิปฏิิบัติงานที �ให้ 

      คว่ามเช่ี�อิมั�น ที�ไม่ใช่ีงานสำอิบบัญชีีหร่อิงานสำอิบทาน

 ●   อิภิธานศัพัท์ ซึึ่�งบรรจุ คำาศัพัท์ ที�ระบุคว่ามหมายไว้่แล้ว่ (พัร้อิมกับคำาอิธิบาย 

    เพัิ�มเติมตามคว่ามเหมาะสำม) และคำาศัพัท์เชีิงอิธิบายที�มีคว่ามหมายเฉพัาะ 

    ในสำ่ว่นนั�น ๆ ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ ตัว่อิย่างเชี่น ตามที�หมายเหตุไว่้ 

    ในอิภิธานศัพัท์ในส่ำว่นที� 4ก คำาว่่า “งานสำอิบบัญชีี” ใช้ีกับงานสำอิบบัญชีีและ 

    งานสำอิบทานอิย่างเท่าเทียมกัน อิภิธานศัพัท์ยังรว่มถึึง ประมว่ลอัิกษ์รย่อิที�ใช้ี 

    ในประมว่ลจรรยาบรรณและมาตรฐานฉบับอิ่ �นซึ่ึ �งประมว่ลจรรยาบรรณ 

    อ้ิางอิิงถึึง

5. ประมว่ลจรรยาบรรณประกอิบด้ว่ยหมว่ดต่าง ๆ ที�กล่าว่ถึึงหัว่ข้อิเฉพัาะ บางหมว่ด 

 ประกอิบด้ว่ยหมว่ดย่อิยที�เกี�ยว่ข้อิงกับมุมมอิงเฉพัาะขอิงหัว่ข้อิเหล่านั�น แต่ละหมว่ด 

 ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณได้รับการจัดโครงสำร้าง ตามคว่ามเหมาะสำม ดังต่อิไปนี�
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 ●   คำานำา – กำาหนดเน่�อิเร่�อิงที�กล่าว่ถึึงในหมว่ดนั�น และแนะนำาข้อิกำาหนดและ 

    คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ ในบริบทขอิงกรอิบแนว่คิด คำาอิธิบายคำานำา 

    ประกอิบด้ว่ยข้อิม้ล รว่มถึึงคำาอิธิบายคำาศัพัท์ที�ใชี้ ซึ่ึ�งมีคว่ามสำำาคัญต่อิคว่าม 

    เข้าใจและการนำาไปปฏิิบัติขอิงแต่ละส่ำว่นขอิงหมว่ดนั�น

 ●   ข้อิกำาหนด (Requirements) – กำาหนดภาระผู้้กพัันทั�ว่ไปและภาระผู้้กพัันเฉพัาะ  

    ที�เกี�ยว่ข้อิงกับเน่�อิเร่�อิงที�กล่าว่ถึึง

 ●   คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ (Application Material) – ให้บริบท คำาอิธิบาย  

    คำาแนะนำา สำำาหรับการปฏิิบัติหร่อิเร่�อิงที�ต้อิงพิัจารณา ตัว่อิย่าง และคำาแนะนำา 

    อ่ิ�น ๆ เพ่ั�อิช่ีว่ยในการปฏิิบัติตามข้อิกำาหนด

ก�รู้นำ�ปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณไปใชี�

หลัักการพ่ื้�นฐาน คว่ามเป็นอิสระ แลัะกรอบแนว่คิด
6. ประมว่ลจรรยาบรรณ กำาหนดให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน 

 ทางจรรยาบรรณ ประมว่ลจรรยาบรรณ ยังกำาหนดให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีนำากรอิบ 

 แนว่คิด ไปใช้ีเพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน  

 การนำากรอิบแนว่คิดไปใชี้นั�นต้อิงใชี้ ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั การรักษ์าไว่้ซึ่ึ�งคว่ามต่�นตัว่ 

 ต่อิข้อิม้ลข่าว่สำารใหม่ และการเปลี�ยนแปลงในข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิม  

 (Circumstances) และการทดสำอิบประหนึ�งบุคคลที�สำามซึ่ึ�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ 

 วิ่จารณญาณเยี�ยงวิ่ญญู้ชีน (RITP test ดูอภิิธานศัพื้ท์ หน้า 259)

7. กรอิบแนว่คิดรับร้้ว่่าคว่ามมีอิย้่ขอิงเง่�อินไข นโยบายและวิ่ธีปฏิิบัติที�กำาหนดโดยวิ่ชีาชีีพั  

 กฎหมาย ข้อิบังคับ สำำานักงาน หร่อิอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง อิาจส่ำงผู้ลกระทบต่อิการระบุอุิปสำรรค 

 ต่าง ๆ  เง่�อินไข นโยบายและวิ่ธีปฏิิบัติเหล่านั�น ยังอิาจเป็นปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงต่อิการประเมิน 

 ขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ว่่าอิุปสำรรคเหล่านั�นอิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้หร่อิไม่  

 เม่�อิอิุปสำรรคเหล่านั�นไม่อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้ กรอิบแนว่คิดกำาหนดให้ผู้้้ประกอิบ 

 ว่ิชีาชีีพับัญชีีจัดการอิุปสำรรคเหล่านั�น การใชี้มาตรการปอ้ิงกันเป็นว่ิธีหนึ�งที�อิาจจัดการ 

 อิุปสำรรค มาตรการป้อิงกันค่อิการกระทำาอิย่างใดอิย่างหนึ�งหร่อิหลายอิย่างร่ว่มกัน  

 ที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีใช้ี เพ่ั�อิลดอุิปสำรรคให้อิย่้ในระดับที�ยอิมรับได้อิย่างมีประสิำทธิผู้ล

8. นอิกจากนี � ประมว่ลจรรยาบรรณยังกำาหนดให้ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ต้อิงมี 

 คว่ามเป็นอิิสำระ เม่�อิปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี งานสำอิบทาน หร่อิงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นอิ่�น  

 กรอิบแนว่คิดนำาไปใช้ีในลักษ์ณะเดียว่กันในการระบุ การประเมิน และการจัดการอุิปสำรรค  

 ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ ซึึ่�งเป็นอุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน 
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9. การปฏิิบัติตามประมว่ลจรรยาบรรณต้อิงมีคว่ามร้้ มีคว่ามเข้าใจและมีการนำาไปใชี้  

 ในเร่�อิงต่อิไปนี�

 ●  ข้อิกำาหนดที �เกี �ยว่ข้อิง เฉพัาะหมว่ดทั �งหมดในบริบทขอิงสำ่ว่นที � 1 และ  

   ข้อิกำาหนดเพัิ�มเติมที�กำาหนดไว่้ ในหมว่ดที� 200, 300, 400 และ 900 เท่าที� 

   สำามารถึนำาไปปฏิิบัติได้

 ●  ข้อิกำาหนดที�เกี �ยว่ข้อิงเฉพัาะหมว่ดทั�งหมด ตัว่อิย่างเชี่น การใชี้ข้อิกำาหนด 

   ที�กำาหนดไว่้ภายใต้หัว่ข้อิย่อิย “ทั�ว่ไป” และ “ล้กค้างานสำอิบบัญชีีทุกราย”  

   ซึ่ึ�งประกอิบดว้่ยข้อิกำาหนดเฉพัาะ รว่มถึึงที�กำาหนดไว่้ภายใตห้ัว่ข้อิย่อิย “ล้กค้า 

   งานสำอิบบัญชีีที�ไม่ใช่ีกิจการที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ” หร่อิ “ล้กค้างานสำอิบบัญชีี 

   ที�เป็นกิจการที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ”

 ●  ข้อิกำาหนดที�เกี�ยว่ข้อิงทั�งหมด ที�กำาหนดไว้่ เฉพัาะหมว่ด รว่มถึึงข้อิกำาหนดเพิั�มเติม 

   ที�กำาหนดไว้่ในหมว่ดย่อิยที�เกี�ยว่ข้อิง

ข้้อกำาหนดแลัะคำาอธิบายการนำาไปปฏิิบัติ
10. ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ ต้อิงได้รับการอิ่านและนำาไปใชี้ด้ว่ย 

 วั่ตถุึประสำงค์ขอิง (ก) การปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน (ข) การนำากรอิบแนว่คิดไปปฏิิบัติ 

 และ (ค) เม่�อิปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี งานสำอิบทาน และงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นอ่ิ�น ต้อิงมี 

 คว่ามเป็นอิิสำระ

ข้้อกำาหนด 
11. ข้อิกำาหนด ได้รับการกำาหนดไว้่ด้ว่ยอัิกษ์ร “R” และ ในกรณีส่ำว่นใหญ่รว่มถึึงคำาว่่า “ต้อิง”  

 (“shall.”) คำาว่่า “ต้อิง” ในประมว่ลจรรยาบรรณนั�นกำาหนดให้เป็นภาระหน้าที� ขอิง 

 ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีหร่อิสำำานักงาน ในการปฏิบิัติตามขอ้ิกำาหนดเฉพัาะเม่�อิมีการใชี้ 

 คำาว่่า “ต้อิง”

12. ในบางสำถึานการณ์ ประมว่ลจรรยาบรรณให้ข้อิยกเว่้นเฉพัาะในข้อิกำาหนดนั �น  

 ในสำถึานการณ์ดังกล่าว่ ข้อิกำาหนด ได้รับการกำาหนดไว่้ด้ว่ยอิักษ์ร “R” แต่ใชี้คำาว่่า  

 “อิาจต้อิง” (“may”) หร่อิ ใช้ีถ้ึอิยคำาที�เป็นเง่�อินไข

13. เม่�อิใช้ีคำาว่่า “อิาจต้อิง” (“may”) ในประมว่ลจรรยาบรรณ เป็นการแสำดงคว่ามหมายว่่า 

 อินุญาตให้กระทำาการเฉพัาะอิย่างในบางเหตุการณ์แว่ดล้อิม รว่มถึึงการยกเว่้น 

 ในข้อิกำาหนด คำาว่่า “อิาจต้อิง” ไม่ได้แสำดงถึึงเร่�อิงคว่ามเป็นไปได้
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14. เม่�อิใช้ีคำาว่่า “อิาจ” (“might”) ในประมว่ลจรรยาบรรณ เป็นการแสำดงคว่ามหมายถึึง 

 คว่ามเป็นไปได้ขอิง (ก) เร่�อิงที�เกิดขึ�น (ข) เหตุการณ์ที�กำาลังเกิดขึ�น หร่อิ (ค) แนว่ทาง 

 การกระทำาต่าง ๆ  ที�กำาลังดำาเนินการ คำาว่่า “อิาจ” ไม่ได้แสำดงถึึง ระดับขอิงคว่ามเป็นไปได้  

 หร่อิ คว่ามน่าจะเป็น ว่่าอิย้ร่ะดับใด เม่�อิใช้ีร่ว่มกับ อุิปสำรรค เม่�อิการประเมินระดับขอิง 

 อิุปสำรรคขึ�นอิย้่กับข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิมขอิงเร่ �อิงเฉพัาะ เหตุการณ์  

 หร่อิแนว่ทางการกระทำาใด ๆ

คำาอธิบายการนำาไปปฏิิบัติ
15. นอิกจากข้อิกำาหนด ประมว่ลจรรยาบรรณประกอิบด้ว่ย คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ  

 ที�ให้บริบทที�เกี �ยว่ข้อิงกับการทำาคว่ามเข้าใจประมว่ลจรรยาบรรณอิย่างเหมาะสำม  

 โดยเฉพัาะอิย่างยิ�งคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัตินั�น มีจุดมุ่งหมายที�จะชี่ว่ยให้ผู้้้ประกอิบ 

 ว่ิชีาชีีพับัญชีี เข้าใจว่ิธีการนำากรอิบแนว่คิด ไปใชี้กับเหตุการณ์แว่ดล้อิมเฉพัาะ และ  

 เพั่�อิให้เข้าใจและปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดเฉพัาะ แม้ว่่าคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัตินั�น  

 ไม่ได้บังคับเร่�อิงข้อิกำาหนด การพัิจารณาคำาอิธิบายเป็นสำิ�งจำาเป็นต่อิการนำาไปปฏิิบัติ 

 อิย่างเหมาะสำมขอิงข้อิกำาหนดในประมว่ลจรรยาบรรณ รว่มถึึง การนำากรอิบแนว่คิด 

 ไปใช้ี คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ ถ้ึกกำาหนดไว้่ ด้ว่ยตัว่อัิกษ์ร “A” 

16. เม่�อิคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ รว่มรายการขอิงตัว่อิย่างต่าง ๆ รายการเหล่านี�ไม่มี 

 เจตนาที�จะให้รายละเอีิยดครบถ้ึว่น

ภิาคผนว่กข้องคำาแนะนำาการใช้้ประมว่ลัจรรยาบรรณ
17. ภาคผู้นว่กขอิงคำาแนะนำานี� ให้ภาพัรว่มขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ 
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ภ�พัรู้วมค่้มือปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ – ส่ำวน และ หมวด

ส่ำวนทีำ� 1 | การปฏิิบัติตามประมว่ลจรรยาบรรณ หลักการพ่ั�นฐาน และกรอิบแนว่คิด
  (Complying with the Code, Fundamental Principles and Conceptual Framework)
  ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีทั�งหมด
  หมว่ด 100 การปฏิิบัติตามประมว่ลจรรยาบรรณ (Complying with the Code)
  หมว่ด 110  หลักการพ่ั�นฐาน (The Fundamental Principles)
  หมว่ด 120  กรอิบแนว่คิด (The Conceptual Framework)

ส่ำวนทีำ� 2 | ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีในหน่ว่ยงานธุรกิจ 
  (Professional Accountants in Business)
  หมว่ด 200 การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ี –
      ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี
      ในหน่ว่ยงานธุรกิจ 
      (Applying the Conceptual 
      Framework – Professional  
      Accountants In Business)
  หมว่ด 210 คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์   
      (Conflicts of Interest) 
  หมว่ด 220 การจัดทำา และการนำาเสำนอิข้อิม้ล 
      (Preparation and Presentation  
      of Information)
  หมว่ด 230 การปฏิิบัติงานด้ว่ยคว่ามชีำานาญ
      ที�เพีัยงพัอิ 
      (Acting with Sufficient 
      Expertise)
  หมว่ด 240 ส่ำว่นได้เสีำยทางการเงิน ค่าตอิบแทน  
      และสิำ�งจ้งใจ ที�เช่ี�อิมโยงกับ
      การรายงานทางการเงินและ
      การตัดสิำนใจ
      (Financial Interests, 
      Compensation and Incentives 
      Linked to Financial Reporting  
      and Decision Making)
  หมว่ด 250  สิำ�งจ้งใจ รว่มถึึงขอิงขวั่ญและ
      การต้อินรับ
      (Inducements, including Gifts  
      and Hospitality)
  หมว่ด 260 การตอิบสำนอิงต่อิการไม่ปฏิิบัติ
      ตามกฎหมายและข้อิบังคับ
      (Responding to 
      Non-compliance with Laws  
      and Regulations)   
  หมว่ด 270 คว่ามกดดันต่อิการฝ่่าฝื่นหลักการ 
      พ่ั�นฐาน
      (Pressure to Breach the   
      Fundamental Principles)

ส่ำวนทีำ� 3 | ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ
  (Professional Accountants in 
  Public Practice)
  หมว่ด 300 การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ี –   
      ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี
      ที�ให้บริการสำาธารณะ
      (Applying the Conceptual 
      Framework – Professional 
      Accountants in Public 
      Practice)
  หมว่ด 310 คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์
      (Conflicts of Interest)
  หมว่ด 320 การแต่งตั�งผู้้้ให้บริการวิ่ชีาชีีพั
      (Professional Appointments)
  หมว่ด 321 การให้คว่ามเห็นที�สำอิงในทางวิ่ชีาชีีพั
      (Second Opinions)
  หมว่ด 330 ค่าธรรมเนียมและค่าตอิบแทนอ่ิ�น
      (Fees and Other Types of   
      Renumeration)
  หมว่ด 340 สิำ�งจ้งใจ รว่มถึึงขอิงขวั่ญและ
      การต้อินรับ
      (Inducements, Including Gifts  
      and Hospitality)
  หมว่ด 350 การด้แลรักษ์าทรัพัย์สิำนขอิงล้กค้า
      (Custody of Client Assets)
  หมว่ด 360 การตอิบสำนอิงต่อิการไม่ปฏิิบัติ
      ตามกฎหมายและข้อิบังคับ
      (Responding to 
      Non-compliance with Laws  
      and Regulations)
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ส่ำวนทีำ� 4ข | คว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น นอิกเหน่อิจาก 
  งานสำอิบบัญชีี และงานสำอิบทาน
  (Independence For Assurance Engagements   
  Other Than Audit and Review Engagements) 

หมว่ด 900  การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ีในเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับ
  งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น นอิกเหน่อิจากงานสำอิบบัญชีี  
  และงานสำอิบทาน
  (Applying the Conceptual Framework to 
  Independence for Audit and Review Engagements)
หมว่ด 905  ค่าธรรมเนียม
  (Fees)
หมว่ด 906  ขอิงขวั่ญและการต้อินรับ
  (Gifts and Hospitality)
หมว่ด 907  คดีคว่ามที�ศาลรับฟ้้อิงแล้ว่หร่อิที�ถ้ึกข่มข่้ว่่าจะฟ้้อิง
  (Actual or Threatened Litigation)
หมว่ด 910  ผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน
  (Financial Interests)
หมว่ด 911  การก้้ย่มและการคำ�าประกัน
  (Loans and Guarantees)
หมว่ด 920  คว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจ
  (Business Relationships)
หมว่ด 921  คว่ามสัำมพัันธ์ฉันท์ครอิบครัว่และคว่ามสัำมพัันธ์ส่ำว่นตัว่ 
  (Family and Personal Relationships)
หมว่ด 922  การให้บริการเม่�อิไม่นานมานี� กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี
  (Recent Service with an Assurance Client)
หมว่ด 923  การเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานที�ให้
  คว่ามเช่ี�อิมั�น
  (Serving as a Director or Officer of an Assurance  
  Client)
หมว่ด 924  การจ้างงานโดยล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
  (Employment with an Assurance Client)
หมว่ด 940  คว่ามสัำมพัันธ์อัินยาว่นานขอิงบุคลากรกับล้กค้างานที�ให้
  คว่ามเช่ี�อิมั�น
  (Long Association of Personnel with an Assurance  
  Client)
หมว่ด 950  การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นกับล้กค้างานที�ให้
  คว่ามเช่ี�อิมั�น
  (Provision of Non-Assurance Services to Assurance 
  Clients Other than Audit and Review Engagement  
  Clients)
หมว่ด 990  รายงานซึึ่�งรว่มถึึงข้อิจำากัดการใช้ีและการเผู้ยแพัร่ 
  (งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น นอิกเหน่อิจากงานสำอิบบัญชีีและ
  งานสำอิบทาน) 
  (Reports that Include a Restriction on Use and 
  Distribution (Assurance Engagements Other than  
  Audit and Review Engagements))
 

ภ�พัรู้วมค่้มือปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ – ส่ำวน และ หมวด
ม�ตรู้ฐ�นรู้ะหว่�งปรู้ะเทำศเรืู้�องคว�มเป็นอิสำรู้ะ (ส่ำวนทีำ� 4ก และ 4ข)
International Independence Standards (Parts 4A and 4B)

ส่ำวนทีำ� 4ก | คว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับงานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน
  (Independence For Audit and Review 
  Engagements)

หมว่ด 400  การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ีในเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ  
  สำำาหรับงานสำอิบบัญชีี และงานสำอิบทาน
  (Applying the Conceptual Framework to 
  Independence for Audit and Review Engagements)
หมว่ด 410  ค่าธรรมเนียม
  (Fees)
หมว่ด 411  นโยบายการจ่ายค่าตอิบแทนและนโยบาย
  การประเมินผู้ลงาน
  (Compensation and Evaluation Policies)
หมว่ด 420  ขอิงขวั่ญและการต้อินรับ
  (Gifts and Hospitality)
หมว่ด 430  คดีคว่ามที�ศาลรับฟ้้อิงแล้ว่หร่อิที�ถ้ึกข่มข่้ว่่าจะฟ้้อิง
  (Actual or Threatened Litigation)
หมว่ด 510  ผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน
  (Financial Interests)
หมว่ด 511  การก้้ย่มและการคำ�าประกัน
  (Loans and Guarantees)
หมว่ด 520  คว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจ
  (Business Relationships)
หมว่ด 521  คว่ามสัำมพัันธ์ฉันท์ครอิบครัว่และคว่ามสัำมพัันธ์ส่ำว่นตัว่
  (Family and Personal Relationships)
หมว่ด 522  การให้บริการเม่�อิไม่นานมานี�กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี
  (Recent Service with an Audit Client) 
หมว่ด 523  การเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้า
  งานสำอิบบัญชีี
  (Serving as a Director or Officer of an Audit Client)
หมว่ด 524  การจ้างงานโดยล้กค้างานสำอิบบัญชีี
  (Employment with an Audit Client)
หมว่ด 525  การมอิบหมายให้เป็นพันักงานชัี�ว่คราว่
  (Temporary Personnel Assignments)
หมว่ด 540  คว่ามสัำมพัันธ์อัินยาว่นานขอิงบุคลากร     
  (รว่มถึึงการหมุนเวี่ยนหุ้นส่ำว่น) กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี
  (Long Association of Personnel (Including Partner 
  Rotation) with an Audit Client) 
หมว่ด 600  การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นกับล้กค้า
  งานสำอิบบัญชีี
  (Provision of Non-Assurance Services to 
  an Audit Client)
หมว่ด 800  รายงานต่อิงบการเงินที�มีวั่ตถุึประสำงค์เฉพัาะ ซึึ่�งรว่มถึึง
  ข้อิจำากัด การใช้ี และการเผู้ยแพัร่ (งานสำอิบบัญชีีและ
  งานสำอิบทาน)
  (Reports on Special Purpose Financial Statements 
  that Include a Restriction on Use and Distribution 
  (Audit and Review Engagements) 
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

ค่้มือปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณของผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีี 

รู้วมถึุงม�ตรู้ฐ�นรู้ะหว่�งปรู้ะเทำศ เรืู้�องคว�มเป็นอิสำรู้ะ

สำ�รู้บัญค่้มือปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ

                หน��

คำ�นำ�                19  

ส่ำวนทีำ� 1   ก�รู้ปฏิิบัติต�มปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ หลักก�รู้พืั�นฐ�น 20 

    และกรู้อบแนวคิด 

หมว่ด 100    การปฏิิบัติตามประมว่ลจรรยาบรรณ   21 

    (Complying with the Code) 

หมว่ด 110    หลักการพ่ั�นฐาน         

    (The Fundamental Principles)   24

    หมว่ดย่อิย 111 คว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต   26

    หมว่ดย่อิย 112 คว่ามเที�ยงธรรม    27

    หมว่ดย่อิย 113  คว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และคว่ามเอิาใจใส่ำ 28

         ทางวิ่ชีาชีีพั (การรักษ์ามาตรฐานในการปฏิิบัติงาน) 

    หมว่ดย่อิย 114 การรักษ์าคว่ามลับ   29

    หมว่ดย่อิย 115 พัฤติกรรมทางวิ่ชีาชีีพั   31

หมว่ด 120    กรอิบแนว่คิด         33

    (The conceptual framework) 

ส่ำวนทีำ� 2   ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีในหน่วยง�นธุ์รู้กิจั  47

หมว่ด 200    การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ี – ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 48

    ในหน่ว่ยงานธุรกิจ 

    (Applying the Conceptual Framework – Professional   

    Accountants In Business) 

หมว่ด 210   คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์     54 

    (Conflicts of Interest) 

หมว่ด 220    การจัดทำา และการนำาเสำนอิข้อิม้ล    58

    (Preparation and Presentation of Information)
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

                หน��

หมว่ด 230    การปฏิิบัติงานด้ว่ยคว่ามชีำานาญที�เพีัยงพัอิ   64 

    (Acting with Sufficient Expertise) 

หมว่ด 240   ส่ำว่นได้เสีำยทางการเงิน ค่าตอิบแทน และสิำ�งจ้งใจที�เช่ี�อิมโยงกับ 66 

    การรายงานทางการเงินและการตัดสิำนใจ 

    (Financial Interests, Compensation and Incentives Linked 

    to Financial Reporting and Decision Making) 

หมว่ด 250    สิำ�งจ้งใจ รว่มถึึงขอิงขวั่ญและการต้อินรับ   68

    (Inducements, including Gifts and Hospitality) 

หมว่ด 260    การตอิบสำนอิงต่อิการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 75

    (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations) 

หมว่ด 270    คว่ามกดดันต่อิการฝ่่าฝื่นหลักการพ่ั�นฐาน   87

    (Pressure to Breach the Fundamental Principles) 

ส่ำวนทีำ� 3   ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีทีำ�ให�บริู้ก�รู้สำ�ธ์�รู้ณะ  92

หมว่ด 300    การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ี – ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 93

    ที�ให้บริการสำาธารณะ 

    (Applying the Conceptual Framework – Professional

    Accountants in Public Practice) 

หมว่ด 310    คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์     101

    (Conflicts of Interest) 

หมว่ด 320    การแต่งตั�งผู้้้ให้บริการวิ่ชีาชีีพั     109

    (Professional Appointments) 

หมว่ด 321    การให้คว่ามเห็นที�สำอิงในทางวิ่ชีาชีีพั   114

    (Second Opinions) 

หมว่ด 330    ค่าธรรมเนียมและค่าตอิบแทนอ่ิ�น    116

    (Fees and Other Types of Renumeration) 

หมว่ด 340    สิำ�งจ้งใจ รว่มถึึงขอิงขวั่ญและการต้อินรับ   119 

    (Inducements, Including Gifts and Hospitality) 

หมว่ด 350    การด้แลรักษ์าทรัพัย์สิำนขอิงล้กค้า    126

    (Custody of Client Assets) 

หมว่ด 360    การตอิบสำนอิงต่อิการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 127

    (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations)
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                หน�� 

ม�ตรู้ฐ�นรู้ะหว่�งปรู้ะเทำศเรืู้�องคว�มเป็นอิสำรู้ะ (ส่ำวนทีำ� 4ก และ 4ข) 

ส่ำวนทีำ� 4ก    คว�มเป็นอิสำรู้ะสำำ�หรัู้บง�นสำอบบัญชีีและง�นสำอบทำ�น 147

หมว่ด 400    การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ีในเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับ 149

    งานสำอิบบัญชีี และงานสำอิบทาน

    (Applying the Conceptual Framework to Independence 

    for Audit and Review Engagements) 

หมว่ด 410    ค่าธรรมเนียม         166

    (Fees) 

หมว่ด 411    นโยบายการจ่ายค่าตอิบแทนและนโยบายการประเมินผู้ลงาน 171

    (Compensation and Evaluation Policies) 

หมว่ด 420    ขอิงขวั่ญและการต้อินรับ      173

    (Gifts and Hospitality) 

หมว่ด 430    คดีคว่ามที�ศาลรับฟ้้อิงแล้ว่หร่อิที�ถ้ึกข่มข่้ว่่าจะฟ้้อิง  174

    (Actual or Threatened Litigation) 

หมว่ด 510    ผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน      175

    (Financial Interests) 

หมว่ด 511    การก้้ย่มและการคำ�าประกัน     182

    (Loans and Guarantees) 

หมว่ด 520    คว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจ      185

    (Business Relationships) 

หมว่ด 521    คว่ามสัำมพัันธ์ฉันท์ครอิบครัว่และคว่ามสัำมพัันธ์ส่ำว่นตัว่ 188

    (Family and Personal Relationships) 

หมว่ด 522    การให้บริการเม่�อิไม่นานมานี� กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี 192

    (Recent Service with an Audit Client) 

หมว่ด 523    การเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี 194

    (Serving as a Director or Officer of an Audit Client) 

หมว่ด 524    การจ้างงานโดยล้กค้างานสำอิบบัญชีี   196

    (Employment with an Audit Client)
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                หน�� 

หมว่ด 525   การมอิบหมายให้เป็นพันักงานชัี�ว่คราว่   200

   (Temporary Personnel Assignments) 

หมว่ด 540   คว่ามสัำมพัันธ์อัินยาว่นานขอิงบุคลากร (รว่มถึึงการหมุนเวี่ยนหุ้นส่ำว่น)  202

   กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี

   (Long Association of Personnel (Including Partner Rotation) 

   with an Audit Client) 

หมว่ด 600   การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นกับล้กค้างานสำอิบบัญชีี 210

   (Provision of Non-Assurance Services to an Audit Client) 

   หมว่ดย่อิย 601 - บริการด้านการบัญชีีและการจัดทำาบัญชีี 216

   หมว่ดย่อิย 602 - บริการด้านการบริหาร   219

   หมว่ดย่อิย 603 - บริการด้านการประเมินม้ลค่า  220

   หมว่ดย่อิย 604 - บริการด้านภาษี์อิากร   223

   หมว่ดย่อิย 605 - บริการด้านตรว่จสำอิบภายใน  231

   หมว่ดย่อิย 606 - บริการด้านระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศ 234

   หมว่ดย่อิย 607 - บริการสำนับสำนุนด้านคดีคว่าม  237

   หมว่ดย่อิย 608 - บริการด้านกฎหมาย   238

   หมว่ดย่อิย 609 - บริการด้านการสำรรหาบุคลากร  240

   หมว่ดย่อิย 610 - บริการด้านการเงินขอิงอิงค์กรธุรกิจ 242

หมว่ด 800  รายงานต่อิงบการเงินที�มีวั่ตถุึประสำงค์เฉพัาะ ซึึ่�งรว่มถึึง 245

   ข้อิจำากัดการใช้ี และการเผู้ยแพัร่ (งานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน) 

   (Reports on Special Purpose Financial Statements that 

   Include a Restriction on Use and Distribution 

   (Audit and Review Engagements)) 
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                หน�� 

ส่ำวนทีำ� 4ข   คว�มเป็นอิสำรู้ะสำำ�หรัู้บง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น นอกเหนือจั�ก 249

   ง�นสำอบบัญชีีและง�นสำอบทำ�น 

หมว่ด 900  การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ีในเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับงานที�ให้ 251

   คว่ามเช่ี�อิมั�น นอิกเหน่อิจากงานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน

   (Applying the Conceptual Framework to Independence 

   for Assurance Engagements Other than Audit and Review  

   Engagements) 

หมว่ด 905  ค่าธรรมเนียม          260

   (Fees) 

หมว่ด 906   ขอิงขวั่ญและการต้อินรับ      263

   (Gifts and Hospitality) 

หมว่ด 907  คดีคว่ามที�ศาลรับฟ้้อิงแล้ว่หร่อิที�ถ้ึกข่มข่้ว่่าจะฟ้้อิง  264

   (Actual or Threatened Litigation) 

หมว่ด 910  ผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน      265

   (Financial Interests) 

หมว่ด 911  การก้้ย่มและการคำ�าประกัน      269

   (Loans and Guarantees) 

หมว่ด 920   คว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจ      272

   (Business Relationships) 

หมว่ด 921   คว่ามสัำมพัันธ์ฉันท์ครอิบครัว่และคว่ามสัำมพัันธ์ส่ำว่นตัว่ 274

   (Family and Personal Relationships) 

หมว่ด 922  การให้บริการเม่�อิไม่นานมานี� กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี  279

   (Recent Service with an Assurance Client) 

หมว่ด 923  การเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 281

   (Serving as a Director or Officer of an Assurance Client) 

หมว่ด 924   การจ้างงานโดยล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น   283 

   (Employment with an Assurance Client)
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                หน��

หมว่ด 940  คว่ามสัำมพัันธ์อัินยาว่นานขอิงบุคลากรกับล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 286

   (Long Association of Personnel with an Assurance Client) 

หมว่ด 950  การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นกับล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 289

   (Provision of Non-Assurance Services to Assurance Clients 

   Other than Audit and Review Engagement Clients) 

หมว่ด 990  รายงานซึึ่�งรว่มถึึงข้อิจำากัดการใช้ีและการเผู้ยแพัร่   294 

   (งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น นอิกเหน่อิจากงานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน)

   (Reports that Include a Restriction on Use and Distribution 

   (Assurance Engagements Other than Audit and Review   

   Engagements)) 

อภิธ์�นศัพัท์ำ และรู้�ยก�รู้ของอักษรู้ย่อ      297

วันทีำ�มีผลบังคับใชี�            318
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คำ�นำ�

IESBA อิาศัยอิำานาจในการกำาหนดมาตรฐานขอิงคณะกรรมการเอิง ได้พััฒนาและอิอิก 

คู่ม่อประมว่ลัจรรยาบรรณข้องผู้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้บัญช้ี (รว่มถึึงมาตรฐานระหว่่างประเทศ 

เร่�องคว่ามเป็นอิสระ) (“ประมว่ลจรรยาบรรณ”) เพั่�อิใชี้สำำาหรับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีทั�ว่โลก  

IESBA กำาหนดประมว่ลจรรยาบรรณสำำาหรับใช้ีระหว่่างประเทศตามขั�นตอินการจัดทำา

สำหพัันธ์นักบัญชีีระหว่่างประเทศ (IFAC) บัญญัติคว่ามต้อิงการที�แตกต่างกันสำำาหรับอิงค์กรสำมาชิีก 

ที�ยอิมรับประมว่ลจรรยาบรรณนี�

-22-0106(001)P7-ebook.indd   19-22-0106(001)P7-ebook.indd   19 27/7/2565 BE   17:2827/7/2565 BE   17:28



ส่ว
นที่

� 1

20

คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

ส่ำวนทีำ� 1   ก�รู้ปฏิิบัติต�มปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ หลักก�รู้พืั�นฐ�น  

    และกรู้อบแนวคิด

                หน��

หมว่ด 100   การปฏิิบัติตามประมว่ลจรรยาบรรณ   21 

    (Complying with the Code)

หมว่ด 110   หลักการพ่ั�นฐาน        24

    (The Fundamental Principles) 

    หมว่ดย่อิย 111 คว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต   26

    หมว่ดย่อิย 112  คว่ามเที�ยงธรรม    27

    หมว่ดย่อิย 113  คว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และคว่ามเอิาใจใส่ำ 28 

         ทางวิ่ชีาชีีพั (การรักษ์ามาตรฐาน

         ในการปฏิิบัติงาน) 

    หมว่ดย่อิย 114 การรักษ์าคว่ามลับ   29

    หมว่ดย่อิย 115 พัฤติกรรมทางวิ่ชีาชีีพั   31

หมว่ด 120   กรอิบแนว่คิด         33 

    (The conceptual framework) 
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ส่ำวนทีำ� 1   ก�รู้ปฏิิบัติต�มปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ หลักก�รู้พืั�นฐ�น  

    และกรู้อบแนวคิด

หมวด 100   ก�รู้ปฏิิบัติต�มปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ

คำ�นำ�
100.1     ว่ิชีาชีีพับัญชีีแตกต่างจากว่ิชีาชีีพัอิ่�นอิย่างเห็นได้ชีัด ค่อิ การยอิมรับคว่าม 

    รับผิู้ดชีอิบที�จะปฏิิบัติหน้าที�เพ่ั�อิ “ประโยชีน์สำาธารณะ”

100.2    “คว่ามไว้่ใจ” ในวิ่ชีาชีีพับัญชีีเป็นเหตุผู้ลหนึ�งว่่า เหตุใดอิงค์กรธุรกิจ หน่ว่ยงาน 

    รัฐบาล และอิงค์กรอิ่�น ๆ นำาผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมามีสำ่ว่นร่ว่มในขอิบเขต 

    ที�กว้่างขว่าง ซึึ่�งรว่มถึึงการรายงานทางการเงิน และผู้ลประกอิบการขอิงกิจการ  

    กิจกรรมให้คว่ามเช่ี�อิมั�น และกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพัอ่ิ�น ๆ  ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

    เข้าใจและรับร้้ว่่าคว่ามไว้่ใจนั�นมีพ่ั�นฐานมาจากทักษ์ะและคุณค่า ซึึ่�งผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีี นำามาส่้ำกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพัที�ตนปฏิิบัติ รว่มถึึง

    (ก) การยึดมั�นต่อิหลักการทางจริยธรรม และมาตรฐานวิ่ชีาชีีพั

    (ข) ใช้ีคว่ามหลักแหลมทางธุรกิจ

    (ค) การใช้ีคว่ามเชีี�ยว่ชีาญในการใช้ีเทคนิคและเร่�อิงอ่ิ�น ๆ และ

    (ง) การใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั

    การใชี้ทักษ์ะและคุณค่าเหล่านี� ชี่ว่ยทำาให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีสำามารถึ 

    ให้คำาปรึกษ์า หร่อิให้ผู้ลงานอ่ิ�น เพ่ั�อิบรรลุวั่ตถุึประสำงค์ในการให้บริการดังกล่าว่  

    และสำามารถึเป็นที�น่าเช่ี�อิถ่ึอิขอิงผู้้้ที�ต้อิงการให้เป็นผู้้้ใช้ีผู้ลงานดังกล่าว่นั�น

100.3    ประมว่ลจรรยาบรรณ กำาหนดมาตรฐานคุณภาพัขั�นสำ้งขอิงพัฤติกรรมทาง 

    จริยธรรมที�คาดหว่ังจากผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี เพั่�อิการรับมาใชี้โดยอิงค์กร 

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ซึ่ึ�งเป็นสำมาชีิกขอิงสำหพัันธ์นักบัญชีีระหว่่างประเทศ  

    (IFAC) หร่อิเพั่�อิการนำามาใชี้โดยสำมาชีิกดังกล่าว่ เป็นเกณฑ์์ขอิงประมว่ล 

    จรรยาบรรณขอิงสำมาชิีกเหล่านั�น ประมว่ลฯ อิาจต้อิงถ้ึกนำามาใช้ีหร่อิรับมาใช้ี  

    โดยผู้้ ้ที �ร ับผู้ิดชีอิบในการกำาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขอิงผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีในภาคสำ่ว่นหร่อิประเทศใด ๆ โดยเฉพัาะ และโดยสำำานักงาน 

    ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัในการพััฒนานโยบายจริยธรรมและคว่ามเป็นอิิสำระขอิง 

    สำำานักงาน
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100.4    ประมว่ลจรรยาบรรณ กำาหนดหลักการพั่�นฐาน 5 ข้อิ เพั่�อิให้ผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีทุกคนยึดถ่ึอิปฏิิบัติ ประมว่ลจรรยาบรรณยังรว่มถึึงกรอิบแนว่คิด 

    ที�กำาหนดวิ่ธีการ ในการระบุ ประเมิน และจัดการ อุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตาม 

    หลักการพั่�นฐานนั�น และอิุปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับงานสำอิบบัญชี ี

    และงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นอิ่�น ประมว่ลจรรยาบรรณยังนำาหลักการพั่�นฐาน 

    และกรอิบแนว่คิดไปใชี้ ในขอิบเขตข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิม  

    (Circumstances) ที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี อิาจพับ ไม่ว่่าจะเป็นผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีในหน่ว่ยงานธุรกิจ หร่อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ
100.5 A1   ข้อิกำาหนด (Requirements) ในประมว่ลจรรยาบรรณนี� ที�ขึ�นต้นด้ว่ยตัว่อัิกษ์ร 

    “R” ถ่ึอิเป็นภาระหน้าที�

100.5 A2   คำาอิธิบายและการนำาไปปฏิิบัติ (Application material) ขึ�นต้นด้ว่ยตัว่อัิกษ์ร  

    “A” แสำดงเน่�อิหา คำาอิธิบาย คำาแนะนำาในการปฏิิบัติ หร่อิเร่�อิงที�ต้อิงพิัจารณา  

    ตัว่อิย่างและแนว่ทางอิ่ �นที �เกี �ยว่ข้อิงเพั่ �อิให้เกิดคว่ามเข้าใจที �ถึ้กต้อิงใน 

    ประมว่ลจรรยาบรรณ โดยเฉพัาะอิย่างยิ�งคำาอิธิบายและการนำาไปปฏิิบัติ  

    ตั�งใจจะชี่ว่ยผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีให้เข้าใจในการนำากรอิบแนว่คิดมาปฏิิบัติ  

    ต่อิเหตุการณ์แว่ดล้อิมใดเหตุการณ์หนึ�งเป็นการเฉพัาะ และเพั่�อิให้เข้าใจและ 

    ปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดที�เฉพัาะเจาะจง ในขณะที�คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัตินั�น 

    ไม่ใชี่ข้อิกำาหนดโดยตัว่มันเอิง การพัิจารณาคำาอิธิบายเป็นสำิ �งจำาเป็นเพั่�อิ 

    การนำาไปปฏิิบัติอิย่างเหมาะสำมขอิงข้อิกำาหนดขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ  

    รว่มทั�งการนำากรอิบแนว่คิดไปปฏิิบัติ

R100.6    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามประมว่ลจรรยาบรรณ 

100.6 A1   การสำนับสำนุนหลักการพั่�นฐาน และการปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดเฉพัาะขอิง 

    ประมว่ลจรรยาบรรณชี่ว่ยให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีบรรลุคว่ามรับผู้ิดชีอิบ 

    ขอิงตนในการปฏิิบัติงานเพ่ั�อิประโยชีน์สำาธารณะ

100.6 A2   การปฏิิบัติตามประมว่ลจรรยาบรรณ รว่มถึึงการให้คว่ามตระหนักที�เหมาะสำม 

    ขอิงเป้าหมายและคว่ามตั�งใจขอิงข้อิกำาหนดเฉพัาะ

100.6 A3   การปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ ไม่ได้หมายคว่ามว่่า 

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี จะบรรลุคว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิงตนในการปฏิิบัติงาน 

    เพั่�อิประโยชีน์สำาธารณะเสำมอิไป อิาจมีเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ไม่ปกติหร่อิ 

    เป็นข้อิยกเว่้น ซึ่ึ�งผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี เชี่�อิว่่าการปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดใด 
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    ข้อิกำาหนดหนึ�งหร่อิหลายข้อิ ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณอิาจไม่เป็นไปเพั่�อิ 

    ประโยชีน์สำาธารณะ หร่อินำาไปสำ้่ผู้ลลัพัธ์ที�มิได้เป็นสำัดสำ่ว่นกันในเหตุการณ ์

    แว่ดล้อิมเชี่นนั�น ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี คว่รได้รับการสำนับสำนุนให้ปรึกษ์า 

    หาร่อิกับอิงค์กรที�เหมาะสำม เช่ีน อิงค์กรวิ่ชีาชีีพั หร่อิอิงค์กรกำากับด้แล

100.6 A4   ในการปฏิิบัติตนให้เป็นไปเพั่�อิประโยชีน์สำาธารณะ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 

    ต้อิงไม่พัิจารณา เพัียงแต่คว่ามพัึงพัอิใจหร่อิคว่ามต้อิงการขอิงล้กค้ารายใด 

    รายหนึ�งหร่อิอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง แต่ต้อิงคำานึงถึึงผู้ลประโยชีน์ขอิงผู้้้มีส่ำว่นได้เสีำยอ่ิ�น 

    เม่�อิปฏิิบัติกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพั

R100.7    ถึ้ามีเหตุการณ์แว่ดล้อิมอิ่�น ซึ่ึ�งมีกฎหมายหร่อิข้อิบังคับห้ามมิให้ผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติตามสำ่ว่นใดสำ่ว่นหนึ�งขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ กฎหมาย 

    และข้อิบังคับเหล่านั�นยังคงมีผู้ลบังคับใช้ี และผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติ 

    ตามส่ำว่นอ่ิ�น ๆ ที�เหล่อิทั�งหมดขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ 

100.7 A1   หลักการขอิงพัฤติกรรมทางว่ิชีาชีีพั กำาหนดให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติ 

    ตามกฎหมายและข้อิบังคับที�เกี �ยว่ข้อิง ในบางประเทศอิาจมีข้อิกำาหนด 

    ที �แตกต่างจากหร่อิลำ �าหน้ากว่่าที �ก ำาหนดไว่้ในประมว่ลจรรยาบรรณนี �  

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีในประเทศนั�นต้อิงตระหนักถึึงคว่ามแตกต่างเหล่านั�น 

    และต้อิงปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดที�เข้มงว่ดกว่่า เว่้นแต่จะมีข้อิห้ามตามกฎหมาย 

    หร่อิข้อิบังคับ

ก�รู้ฝ่่�ฝื่นปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ
R100.8    ย่อิหน้า R400.80 ถึึง R400.89 และ R900.50 ถึึง R900.55 กล่าว่ถึึง 

    การฝ่่าฝ่ืนมาตรฐานระหว่่างประเทศเร่ �อิงคว่ามเป็นอิิสำระ ผู้้ ้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีผู้้้ซึึ่�งฝ่่าฝื่นข้อิกำาหนดใด ๆ  ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ ต้อิงประเมิน

    นัยสำำาคัญขอิงการฝ่่าฝ่ืน และผู้ลกระทบต่อิคว่ามสำามารถึขอิงผู้้ ้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีในการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีียังต้อิง

    (ก) กระทำาการใด ๆ ที�จะทำาได้โดยเร็ว่ที�สุำดเท่าที�เป็นไปได้ เพ่ั�อิจัดการผู้ลขอิง 

     การฝ่่าฝื่นให้เป็นที�พัอิใจ และ

    (ข) ตัดสิำนว่่าจะรายงานการฝ่่าฝื่นนี�ไปยังผู้้้ที�เกี�ยว่ข้อิงหร่อิไม่

100.8 A1   ผู้้้ที�เกี�ยว่ข้อิงซึ่ึ�งอิาจจะเป็นผู้้้ที�ได้รับรายงานการฝ่่าฝ่ืน รว่มถึึง ผู้้้ที�อิาจได้รับ 

    ผู้ลกระทบจากการฝ่่าฝ่ืน อิงค์กรว่ิชีาชีีพั อิงค์กรกำากับด้แล หร่อิหน่ว่ยงาน 

    ที�มีอิำานาจกำากับด้แล
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หมวด 110   หลักก�รู้พืั�นฐ�น (The Fundamental Principles)

ทัำ�วไป

110.1 A1   หลักการพ่ั�นฐานขอิงจรรยาบรรณสำำาหรับผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีมี 6(*) ข้อิ

    (ก)  คว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต (Integrity) 

      ประพัฤติตนอิย่างตรงไปตรงมา จริงใจในคว่ามสำัมพัันธ์ทั �งมว่ล  

      ทั�งทางวิ่ชีาชีีพั และทางธุรกิจ

    (ข)  คว่ามเที�ยงธรรม (Objectivity) และคว่ามเป็นอิิสำระ Independence 

      การใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั หร่อิทางธุรกิจ โดยปราศจากการรอิมชีอิม  

      (Being compromised) จาก

      (1)   อิคติ

      (2)   คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ หร่อิ

      (3)   อิิทธิพัลอิันเกินคว่รขอิงบุคคล อิงค์กร เทคโนโลยี หร่อิ 

         ปัจจัยอิ่ �น หร่อิการพัึ �งพัิงอิันเกินคว่รต่อิบุคคล อิงค์กร  

         เทคโนโลยี หร่อิปัจจัยอ่ิ�น 

      สำาหรับผู้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้บัญช้ีที�ให้บริการสาธารณะ ซึ่ึ�งเป็นผู้ให้ 

      บริการงานที�ให้คว่ามเช่้�อมั�น ต้องมีคว่ามเป็นอิสระจากลูักค้างานที�ให้ 

      คว่ามเช่้�อมั�นนั�น อันประกอบด้ว่ยคว่ามเป็นอิสระทางด้านจิตใจ แลัะ 

      คว่ามเป็นอิสระในเช้ิงประจักษ์์ ซึ่ึ�งเป็นสิ�งจำาเป็นเพื้่�อให้ผู้ประกอบ 

      วิ่ช้าชี้พื้บัญชี้ที�ให้บริการสาธารณะสามารถึแสดงข้้อสรุป แลัะแสดงให้ 

      ผู้อ่�นเห็นว่่า ตนได้ข้้อสรุปโดยไมถ่ึูกกระทบจากอิทธพิื้ลัใด ๆ ที�จะให้ 

      รอมช้อมการใช้้ดุลัยพิื้นิจทางวิ่ช้าชี้พื้ แลัะใช้้การสังเกตแลัะสงสัยเยี�ยง 

      ผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้ได้

(*) หลักการพ่ั�นฐานขอิงจรรยาบรรณตามที�ระบุในข้อินี� อ้ิางอิิงจาก “ข้อิบังคับสำภาวิ่ชีาชีีพับัญชีีว่่าด้ว่ย 

 จรรยาบรรณขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี พั.ศ. 2561” คว่บค่้กับ “Handbook of the International  

 Code of Ethics for Professional Accountants 2020 Edition”
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    (ค)  คว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และคว่ามเอิาใจใส่ำทางวิ่ชีาชีีพั (Professional  

      Competence and Due Care) แลัะการรักษ์ามาตรฐานในการ 

      ปฏิิบัติงาน

      (1)   มีและรักษ์าไว้่ซึึ่�งคว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และคว่ามชีำานาญทาง 

         ว่ิชีาชีีพัในระดับที�รับรอิงได้ว่่าล้กค้าหร่อิอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างได้รับ 

         บริการทางว่ิชีาชีีพัที�ถึึงพัร้อิมด้ว่ยเทคนิคการปฏิิบัติงานและ 

         มาตรฐานวิ่ชีาชีีพั และตามกฎหมาย ที�เกี�ยว่ข้อิงล่าสุำด และ

      (2)   ปฏิิบัติหน้าที�ด้ว่ยคว่ามเอิาใจใสำ่และเป็นไปตามเทคนิคการ 

         ปฏิิบัติงานและมาตรฐานวิ่ชีาชีีพัที�นำามาปรับใช้ีได้

    (ง)  การรักษ์าคว่ามลับ (Confidentiality)

      ให้คว่ามสำำาคัญกับคว่ามลับขอิงข้อิม้ลที�ได้มาจากคว่ามสำัมพัันธ์ทาง 

      วิ่ชีาชีีพัและทางธุรกิจ

    (จ)  พัฤติกรรมทางวิ่ชีาชีีพั (Professional Behavior)

       ให้

      (1)   ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับที�เกี�ยว่ข้อิง

      (2)   ประพัฤติตนในลักษ์ณะที �สำอิดคล้อิงกับคว่ามรับผู้ิดชีอิบ 

         ทางว่ิชีาชีีพั ในการปฏิิบัติหน้าที�เพั่�อิประโยชีน์สำาธารณะ  

         ในกิจกรรมทั�งมว่ล ทั�งทางวิ่ชีาชีีพัและคว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจ 

      (3)   หลีกเลี�ยงการกระทำาใด ๆ ที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีร้้หร่อิ 

         คว่รร้้ว่่าอิาจทำาให้เกิดคว่ามเสำ่�อิมเสำียเกียรติศักดิ�แห่งว่ิชีาชีีพั 

         บัญชีี 

      (4)   รับผิดช้อบต่อผู้รับบริการ แลัะ

      (5)   รับผิดช้อบต่อผู้ถ่ึอหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่ว่น หร่อบุคคลัหร่อนิติบุคคลั 

      ที�ผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้ปฏิิบัติหน้าที�ให้

    (ฉ)  คว่ามโปร่งใส (Transparency)

      แสดงภิาพื้ลัักษ์ณ์ให้เห็นถึึงการปฏิิบัติตามกฎหมาย ข้้อบังคับ ระเบียบ 

      ต่าง ๆ แลัะมาตรฐานว่ิช้าช้ีพื้ที�กำาหนดไว่้ แลัะไม่ปกปิดข้้อเท็จจริง  

      หร่อบิดเบ่อนคว่ามจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่ึ �งสามารถึติดตาม 

      ตรว่จสอบได้
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R110.2    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานแต่ละข้อิ

110.2 A1   หลักการพ่ั�นฐานขอิงจรรยาบรรณ กำาหนดมาตรฐานขอิงพัฤติกรรมที�คาดหวั่งไว้่ 

    จากผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี กรอิบแนว่คิดกำาหนดแนว่ทางซึ่ึ �งผู้้ ้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติเพ่ั�อิให้เป็นไปตามหลักการพ่ั�นฐานเหล่านั�น หมว่ดย่อิย  

    111 ถึึง 115 กำาหนดข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ สำำาหรับ 

    แต่ละหลักการพ่ั�นฐาน

110.2 A2   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี อิาจเผู้ชีิญสำถึานการณ์ในการปฏิิบัติตามหลักการ 

    พ่ั�นฐานใดหลักการหนึ�ง ขัดแย้งกับการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานอ่ิ�นหลักการหนึ�ง 

    หร่อิมากกว่่า ในสำถึานการณ์เชี่นนั�น ถึ้าจำาเป็น ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาจ 

    พิัจารณาปรึกษ์าโดยไม่เปิดเผู้ยช่ี�อิ กับ

    ●	  บุคคลอ่ิ�นภายในสำำานักงาน หร่อิอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

    ●	  ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล (Those charged with governance – TCWG)

    ●					 อิงค์กรวิ่ชีาชีีพั

    ●			  อิงค์กรกำากับด้แล

    ●	  ที�ปรึกษ์ากฎหมาย

    อิย่างไรก็ตาม การปรึกษ์าดังกล่าว่ไม่ทำาให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีหลุดพ้ันจาก

    คว่ามรับผู้ิดชีอิบในการใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพัเพั่�อิแก้ไขข้อิขัดแย้ง หร่อิ  

    ถึ้าจำาเป็นและไม่มีข้อิห้ามตามกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ ให้ถึอินตัว่จากเร่�อิงที� 

    ทำาให้เกิดข้อิขัดแย้ง 

110.2 A3   ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีคว่รได้รับการสำนับสำนุนให้บันทึกประเด็นสำำาคัญ  

    รายละเอีิยดขอิงการปรึกษ์าหาร่อิใด ๆ การตัดสิำนใจ และเหตุผู้ลที�ใช้ีประกอิบ 

    การตัดสิำนใจ

หมวดย่อย 111  คว�มซืื่�อสัำตย์สุำจัริู้ต
R111.1    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต  

    ซึ่ึ�งกำาหนดให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีประพัฤติตนอิย่างตรงไปตรงมา จริงใจ 

    ในคว่ามสัำมพัันธ์ทั�งมว่ล ทั�งทางวิ่ชีาชีีพัและทางธุรกิจ

111.1 A1   คว่ามซึ่่�อิสำัตย์สำุจริต เกี�ยว่ข้อิงกับการปฏิิบัติต่อิกันอิย่างยุติธรรม คว่ามจริงใจ  

    และมีลักษ์ณะนิสำัยที�เข้มแข็งในการกระทำาอิย่างเหมาะสำม แม้เม่�อิเผู้ชีิญกับ 

    แรงกดดันให้ปฏิิบัติเป็นอิย่างอิ่�นหร่อิเม่�อิการกระทำาเชี่นนั�น อิาจมีแนว่โน้ม 

    ทำาให้เกิดผู้ลที�ตามมาต่อิบุคคลหร่อิอิงค์กรในทางลบ  
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111.1 A2   การกระทำาอิย่างเหมาะสำม เกี�ยว่ข้อิงกับ

    (ก)  การมีจุดย่นอิย่างมั�นคง เม่�อิเผู้ชีิญกับสำภาว่ะลำาบากในการตัดสำินใจ  

      และสำถึานการณ์ที�ยาก หร่อิ

    (ข)  การโต้แย้งผู้้้อ่ิ�น เม่�อิมีเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�มีเหตุผู้ลสำมคว่ร 

    ในลักษ์ณะที�เหมาะสำมกับเหตุการณ์แว่ดล้อิมนั�น

R111.2    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่เข้าไปเกี�ยว่ข้อิงทั�ง ๆ ที�ร้้ กับรายงาน แบบแสำดง 

    รายการภาษี์ การส่ำ�อิสำาร หร่อิข้อิม้ลอ่ิ�น ที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีเช่ี�อิว่่าข้อิม้ล 

    นั�น

    (ก)  ประกอิบด้ว่ยข้อิผู้ิดพัลาดที�มีสำาระสำำาคัญ หร่อิ รายงานที�ทำาให้เกิด 

      คว่ามเข้าใจผิู้ด

    (ข)  ประกอิบด้ว่ยรายงานหร่อิข้อิม้ลที�จัดทำาขึ�นโดยไม่ไตร่ตรอิง  หร่อิ

    (ค)  ละเว่้นหร่อิปิดบังข้อิม้ลที�จำาเป็นต้อิงมี ซึ่ึ�งการละเว่้นหร่อิปิดบังนั�น 

      อิาจทำาให้เกิดคว่ามเข้าใจผิู้ด

111.2 A1   ถ้ึาผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีแสำดงรายงานที�เปลี�ยนแปลงไปต่อิ รายงาน แบบแสำดง 

    รายการภาษ์ี การสำ่�อิสำาร หร่อิข้อิม้ลอิ่�น ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีไม่ฝ่่าฝ่ืน 

    ย่อิหน้า R111.2

R111.3    เม่�อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเริ�มตระหนักว่่าตนเกี�ยว่ข้อิงกับข้อิม้ลที�อิธิบายไว่้ 

    ในย่อิหน้า R111.2 ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงดำาเนินการเพ่ั�อิยุติการเกี�ยว่ข้อิง 

    กับข้อิม้ลนั�น

หมวดย่อย 112  คว�มเทีำ�ยงธ์รู้รู้ม
R112.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรม  

    ซึ่ึ�งกำาหนดให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั หร่อิทางธุรกิจ  

    โดยปราศจากการรอิมชีอิมจาก

    (ก)  อิคติ

    (ข)  คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ หร่อิ

    (ค)  อิิทธิพัลอัินเกินคว่รขอิงบุคคล อิงค์กร เทคโนโลยี หร่อิปัจจัยอ่ิ�น หร่อิการ 

      พึั�งพิังอัินเกินคว่รต่อิบุคคล อิงค์กร เทคโนโลยี หร่อิปัจจัยอ่ิ�น

R112.2    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี ต้อิงไม่ดำาเนินกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพั ถ้ึาเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

    หร่อิคว่ามสำัมพัันธ์ ทำาให้เกิดอิิทธิพัลอิันเกินคว่รต่อิดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั 

    ที�เกี�ยว่ข้อิงกับกิจกรรมนั�นขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี
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หมวดย่อย 113 คว�มรู้้� คว�มสำ�ม�รู้ถุ และคว�มเอ�ใจัใส่ำทำ�งวิชี�ชีีพั 

     (ก�รู้รัู้กษ�ม�ตรู้ฐ�นในก�รู้ปฏิิบัติง�น)
R113.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามร้้ คว่าม 

    สำามารถึ และคว่ามเอิาใจใส่ำทางวิ่ชีาชีีพั (การรักษ์ามาตรฐานในการปฏิิบัติงาน)  

    ซึึ่�งกำาหนดให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัต้อิง

    (ก)  มีและรักษ์าไว้่ซึึ่�งคว่ามร้้ และทักษ์ะทางวิ่ชีาชีีพัในระดับที�รับรอิงได้ว่่า 

      ล้กค้า หร่อิอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างได้รับบริการทางว่ิชีาชีีพัที�ถึึงพัร้อิมด้ว่ย 

      เทคนิคการปฏิิบัติงานและมาตรฐานว่ิชีาชีีพั และตามกฎหมาย  

      ที�เกี�ยว่ข้อิงล่าสุำด และ

    (ข)  ปฏิิบัติหน้าที�ด้ว่ยคว่ามเอิาใจใสำ่ให้เป็นไปตามเทคนิคการปฏิิบัติงาน 

      และมาตรฐานวิ่ชีาชีีพัที�เกี�ยว่ข้อิง

113.1 A1   การให้บริการลก้ค้าและอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างด้ว่ยคว่ามร้้ คว่ามสำามารถึทางว่ชิีาชีีพั  

    ต้อิงใช้ีดุลยพิันิจที�ดีในการใช้ีคว่ามร้้ และทักษ์ะทางวิ่ชีาชีีพั ในการดำาเนินกิจกรรม

    ทางวิ่ชีาชีีพั

113.1 A2   การรักษ์าไว่้ซึ่ึ�งคว่ามร้้ คว่ามสำามารถึทางว่ิชีาชีีพั ต้อิงการให้ตระหนักร้้อิย่าง 

    ต่อิเน่ �อิงและมีคว่ามเข้าใจเกี �ยว่กับการพััฒนาทางเทคนิค ทางว่ิชีาชีีพั  

    ทางธุรกิจ และทางเทคโนโลยีที�เกี�ยว่ข้อิง การพััฒนาทางว่ิชีาชีีพับัญชีีอิย่าง 

    ต่อิเน่�อิง ทำาให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี พััฒนาและรักษ์าไว้่ซึึ่�งคว่ามสำามารถึใน 

    การให้บริการอิย่างมีคว่ามชีำานาญในสำภาพัแว่ดล้อิมทางวิ่ชีาชีีพั

113.1 A3   การปฏิิบัติงานอิย่างมุ่งมั�น ขยันหมั�นเพัียร ครอิบคลุมถึึง คว่ามรับผู้ิดชีอิบใน 

    การปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดขอิงงานที�ได้รับมอิบหมายอิย่างระมัดระวั่งรอิบคอิบ 

    ครบถ้ึว่นและทันต่อิเว่ลา

R113.2    ในการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน เร่�อิงคว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และคว่ามเอิาใจใส่ำ

    ทางว่ิชีาชีีพั (การรักษ์ามาตรฐานในการปฏิิบัติงาน) ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี

    ต้อิงทำาตามขั�นตอินที�สำมเหตุสำมผู้ล เพ่ั�อิให้มั�นใจว่่า ผู้้้ช่ีว่ยผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

    ที�อิย้่ภายใต้การกำากับด้แลขอิงตน ได้รับการฝ่ึกอิบรมและการกำากับด้แลที� 

    เหมาะสำม

R113.3    ผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีี ต้อิงทำาให้ล้กค้า อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง หร่อิบุคคลอิ่�นที�เป็น 

    ผู้้้ใชี้บริการทางว่ิชีาชีีพัหร่อิกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพัขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี  

    ตระหนักถึึงข้อิจำากัดที�มีอิย้่ในการให้บริการหร่อิกิจกรรม 

-22-0106(001)P7-ebook.indd   28-22-0106(001)P7-ebook.indd   28 27/7/2565 BE   17:2827/7/2565 BE   17:28



ส่ว
นที่

� 1

29

คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

หมวดย่อย 114  ก�รู้รัู้กษ�คว�มลับ
R114    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงการรักษ์าคว่ามลับ  

    ซึ่ึ�งกำาหนดให้ผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีตี้อิงให้คว่ามสำำาคัญกับคว่ามลับขอิงขอ้ิมล้ 

    ที�ได้มาจากคว่ามสัำมพัันธ์ทางวิ่ชีาชีีพัและทางธุรกิจ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิง 

    (ก)  ระมัดระว่ังคว่ามเป็นไปได้ที�จะเปิดเผู้ยข้อิม้ลโดยพัลั�งเผู้ลอิ รว่มทั�ง  

      ในสำภาพัแว่ดล้อิมทางสำังคม โดยเฉพัาะอิย่างยิ �งต่อิบุคคลที�เป็น 

      ผู้้้ร่ว่มงานทางธุรกิจที�ใกล้ชีิด หร่อิสำมาชีิกในครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุด  

      หร่อิสำมาชิีกในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด

    (ข)  รักษ์าคว่ามลับขอิงข้อิม้ลภายในสำำานักงานหร่อิอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

    (ค)  รักษ์าคว่ามลับขอิงข้อิม้ลที�เปิดเผู้ยโดยผู้้้ที�มีโอิกาสำเป็นล้กค้า หร่อิ 

      อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

    (ง)  ไม่เปิดเผู้ยข้อิม้ลที�เป็นคว่ามลับ ที�ได้มาจากผู้ลขอิงคว่ามสำัมพัันธ์ทาง 

      วิ่ชีาชีีพัและทางธุรกิจ ภายนอิกสำำานักงานหร่อิอิงค์กรผู้้ว่้่าจ้าง โดยไม่มี 

      อิำานาจหน้าที�ที�เหมาะสำมและเฉพัาะเจาะจง เว่้นแต่ เป็นการเปิดเผู้ย 

      ตามหน้าที�ทางกฎหมายหร่อิหน้าที�ทางว่ิชีาชีีพัหร่อิเป็นสำิทธิที�ต้อิง 

      เปิดเผู้ย

    (จั)  ไม่ใชี้ข้อิม้ลที�เป็นคว่ามลับ ซึ่ึ�งได้มาจากผู้ลขอิงคว่ามสำัมพัันธ์ทาง 

      ว่ิชีาชีีพัและทางธุรกิจเพ่ั�อิประโยชีน์ส่ำว่นตนขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี  

      หร่อิเพ่ั�อิประโยชีน์ขอิงบุคคลที�สำาม

    (ฉ)  ไม่ใชี้หร่อิเปิดเผู้ยข้อิม้ลที�เป็นคว่ามลับใด ซึ่ึ�งได้มา หร่อิได้รับจากผู้ล 

      ขอิงคว่ามสำัมพัันธ์ทางว่ิชีาชีีพั หร่อิทางธุรกิจ แม้ว่่าคว่ามสำัมพัันธ์นั�น  

      ได้สิำ�นสุำดลงแล้ว่ก็ตาม และ

    (ชี)  ทำาตามขั�นตอินที�สำมเหตุสำมผู้ลเพั่�อิให้มั�นใจว่่า บุคลากรที�อิย้่ภายใต ้

      การคว่บคุมขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี และบุคคลที�ตนได้ขอิคำาปรึกษ์า 

      และคว่ามช่ีว่ยเหล่อิปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงการรักษ์าคว่ามลับ 

      ซึึ่�งเป็นหน้าที�ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี
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114.1 A1   การรักษ์าคว่ามลับเป็นการรับใช้ีประโยชีน์สำาธารณะ เพัราะการรักษ์าคว่ามลับ

    ชี่ว่ยให้การไหลขอิงข้อิม้ลอิย่างเสำรีจากล้กค้า หร่อิอิงค์กรขอิงผู้้้ว่่าจ้างขอิง 

    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี ไปยังผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี เป็นไปด้ว่ยคว่ามรับร้้ว่่า 

    ข้อิม้ลนั�นจะไม่ถึ้กเปิดเผู้ยต่อิบุคคลที�สำาม อิย่างไรก็ตาม เหตุการณ์แว่ดล้อิม 

    ต่อิไปนี� เม่�อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงเปิดเผู้ย หร่อิอิาจต้อิงเปิดเผู้ยข้อิม้ล 

    ที�เป็นคว่ามลับ หร่อิเม่�อิการเปิดเผู้ยข้อิม้ลดังกล่าว่เหมาะสำม

    (ก)  การเปิดเผู้ยข้อิม้ลที�กำาหนดโดยกฎหมาย ตัว่อิย่าง 

      (1)  การจัดทำาเอิกสำาร หร่อิการจัดหาหลักฐานอ่ิ�นในการดำาเนินการ

        ทางกฎหมาย หร่อิ

      (2)  การเปิดเผู้ยข้อิม้ลต่อิหน่ว่ยราชีการที�เหมาะสำมเกี�ยว่กับการ 

        ละเมิดกฎหมาย เม่�อิพับ

    (ข)  การเปิดเผู้ยข้อิม้ลที�กฎหมายอินุญาต และได้รับอินุมัติจากล้กค้า หร่อิ  

      อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง และ

    (ค)  มีหน้าที�หร่อิสิำทธิทางวิ่ชีาชีีพัที�จะเปิดเผู้ย เม่�อิไม่มีข้อิห้ามทางกฎหมาย 

      (1)  เพั่�อิให้เป็นไปตามกระบว่นการสำอิบทานคุณภาพั ขอิงอิงค์กร 

        วิ่ชีาชีีพั

      (2)  เพั่�อิตอิบข้อิซึ่ักถึาม หร่อิการไต่สำว่นโดยอิงค์กรว่ิชีาชีีพั หร่อิ 

        อิงค์กรกำากับด้แล

      (3)  เพ่ั�อิปกป้อิงผู้ลประโยชีน์ทางวิ่ชีาชีีพัขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

        ในการดำาเนินการทางกฎหมาย หร่อิ

      (4)  เพ่ั�อิเป็นการปฏิิบัติตามมาตรฐานวิ่ชีาการ และมาตรฐานวิ่ชีาชีีพั  

        รว่มทั�ง ข้อิกำาหนดด้านจรรยาบรรณ

114.1 A2   ในการตัดสำินว่่าจะเปิดเผู้ยข้อิม้ลที�เป็นคว่ามลับ ปัจจัยที�คว่รนำามาพัิจารณา 

    ขึ�นอิย้่กับเหตุการณ์แว่ดล้อิมต่าง ๆ รว่มถึึง 

    ●	  ผู้ลประโยชีน์ขอิงฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ�ง รว่มถึึงผู้ลประโยชีน์ขอิงบุคคล 

      ที�สำามผู้้้อิาจถึ้กกระทบ อิาจได้รับคว่ามเสำียหายหร่อิไม่ แม้ว่่าล้กค้า  

      หร่อิอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างยินยอิมให้เปิดเผู้ยข้อิม้ลแล้ว่ก็ตาม 
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    ●	  ข้อิม้ลที�เกี�ยว่ข้อิงทั�งหมดได้รับร้้และพัิสำ้จน์เท่าที�ปฏิิบัติได้หร่อิไม่  

      ปัจจัยที�กระทบต่อิการตัดสิำนว่่าจะเปิดเผู้ย รว่มถึึง

      o  ข้อิเท็จจริงที�ไม่สำามารถึพิัส้ำจน์ได้

      o  ข้อิม้ลไม่สำมบ้รณ์ 

      o  ข้อิสำรุปที�ไม่สำามารถึที�พิัส้ำจน์ได้

    ●			  ร้ปแบบการส่ำ�อิสำารที�นำาเสำนอิ และนำาเสำนอิถึึงใคร

    ●	  บุคคลผู้้้รับการส่ำ�อิสำารเป็นผู้้้รับที�เหมาะสำมหร่อิไม่

R114.2    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานอิย่างต่อิเน่�อิงในเร่�อิง 

    การรักษ์าคว่ามลับ แม้ว่่าคว่ามสัำมพัันธ์ระหว่่างผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี กับล้กค้า  

    หร่อิอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ได้สำิ�นสำุดลงแล้ว่ เม่�อิมีการเปลี�ยนแปลงการจ้างงานหร่อิ 

    มีการรับล้กค้ารายใหม่ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีมีสิำทธิใช้ีประสำบการณ์ครั�งก่อิน  

    แต่ต้อิงไม่ใชี้หร่อิเปิดเผู้ยข้อิม้ลที�เป็นคว่ามลับใด ๆ ซึ่ึ�งได้มา หร่อิได้รับจาก 

    ผู้ลขอิงคว่ามสัำมพัันธ์ทางวิ่ชีาชีีพั หร่อิทางธุรกิจ

หมวดย่อย 115  พัฤติกรู้รู้มทำ�งวิชี�ชีีพั
R115.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานเร่�อิงพัฤติกรรมทาง 

    วิ่ชีาชีีพั ซึึ่�งกำาหนดให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิง

    (ก)  ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับที�เกี�ยว่ข้อิง

    (ข)  ประพัฤติตนในลักษ์ณะที�สำอิดคล้อิงกับคว่ามรับผู้ิดชีอิบทางว่ิชีาชีีพั  

      ในการปฏิิบัติหน้าที�เพ่ั�อิประโยชีน์สำาธารณะ ในกิจกรรมทั�งมว่ล ทั�งทาง 

      วิ่ชีาชีีพัและคว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจ และ

    (ค)  หลีกเลี�ยงการกระทำาใด ๆ  ที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีร้้หร่อิอิาจร้้ว่่าอิาจ 

      ทำาให้เกิดคว่ามเส่ำ�อิมเสีำยเกียรติศักดิ�แห่งวิ่ชีาชีีพับัญชีี

    ผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่รับงานในธุรกิจ ในอิาชีพีั หร่อิในกิจกรรมใด ๆ  

    ทั�งที�ร้้ว่่าทำาให้หร่อิอิาจทำาให้ลดทอินคว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต คว่ามเที�ยงธรรม หร่อิ 

    ชี่�อิเสำียงที�ดีขอิงว่ิชีาชีีพั และเป็นผู้ลให้ไม่สำามารถึดำารงไว่้ซึ่ึ�งหลักการพั่�นฐาน 

    ขอิงจรรยาบรรณ
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115.1 A1   การประพัฤติผู้ิดจรรยาบรรณอิันจะนำามาซึ่ึ �งคว่ามเสำ่ �อิมเสำียเกียรติศักดิ � 

    แห่งว่ิชีาชีีพั รว่มถึึง บุคคลที�สำามซึ่ึ�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณเยี�ยง 

    วิ่ญญู้ชีน อิาจสำรุปว่่ามีผู้ลกระทบในทางลบต่อิช่ี�อิเสีำยงที�ดีขอิงวิ่ชีาชีีพั

R115.2    ในการทำากิจกรรมทางการตลาด หร่อิกิจกรรมสำ่งเสำริมการตลาด ผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่ทำาให้วิ่ชีาชีีพับัญชีีเส่ำ�อิมเสีำยช่ี�อิเสีำยง ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

    ต้อิงมีคว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต และอิย่้บนพ่ั�นฐานขอิงคว่ามจริง และต้อิงไม่กระทำาการ  

    ต่อิไปนี�

    (ก)  การโอ้ิอิว่ดเกินคว่ามเป็นจริง ในการให้บริการทางวิ่ชีาชีีพับัญชีีขอิงตน  

      ไม่ว่่าในทางคุณสำมบัติ หร่อิในทางประสำบการณ์ที�มี หร่อิ

    (ข)  การอิ้างอิิงโดยใชี้ถึ้อิยคำาด้หมิ�น หร่อิเปรียบเทียบงานขอิงตนกับผู้้้อิ่�น 

      โดยไม่ได้อิย้่บนหลักคว่ามจริง

115.2 A1   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี สำงสำัยว่่าร้ปแบบขอิงการโฆษ์ณาหร่อิการตลาด 

    เหมาะสำมหร่อิไม่ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีคว่รได้รับการสำนับสำนุนให้ปรึกษ์าอิงค์กร 

    วิ่ชีาชีีพัที�เกี�ยว่ข้อิง
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หมวด 120   กรู้อบแนวคิด (The conceptual framework)

คำ�นำ�
120.1    เหตุการณ์แว่ดล้อิมต่างๆ ที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติงานอิย้่อิาจทำาให ้

    เกิดอิุปสำรรคในการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน หมว่ด 120 นี�จึงได้กำาหนด 

    ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ รว่มถึึงกรอิบแนว่คิดเพั่�อิชี่ว่ยให้ 

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานและบรรลุคว่ามรับผู้ิดชีอิบ 

    ที�มีต่อิประโยชีน์สำาธารณะข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติดังกล่าว่  

    สำามารถึนำาไปปรับใช้ีกับข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิมในว่งกว้่างได้ รว่มถึึง 

    กิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพั ผู้ลประโยชีน์และคว่ามสัำมพัันธ์ที�หลากหลาย ซึึ่�งอิาจทำาให้ 

    เกิดอิุปสำรรคในการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน นอิกจากนั�น ยังชี่ว่ยยับยั�ง 

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีจากการให้ข้อิสำรุปว่่าสำถึานการณ์หนึ�งยอิมรับได้ เพัียง 

    เพัราะว่่าสำถึานการณ์นั �นไม่ได้ต้อิงห้ามอิย่างเฉพัาะเจาะจงตามประมว่ล 

    จรรยาบรรณนี�

120.2    กรอิบแนว่คิดระบุแนว่ทางให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีนำาไปใช้ีเพ่ั�อิ

    (ก)  ระบุอุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานขอิงจรรยาบรรณ

    (ข)  ประเมินอุิปสำรรคที�ระบุไว้่ และ

    (ค)  จัดการอุิปสำรรคโดย ขจัด หร่อิ ลด อุิปสำรรคให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R120.3    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงใชี้กรอิบแนว่คิด เพั่�อิระบุ ประเมิน และ จัดการ 

    อิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานขอิงจรรยาบรรณ ที�กำาหนดใน 

    หมว่ด 110

120.3.A1   ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติเพัิ �มเติมที �เกี �ยว่ข้อิงกับการใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดได้กำาหนดไว้่ใน 

    (ก)  สำ่ว่นที� 2 ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีในหน่ว่ยงานธุรกิจ (Professional  

      Accountants in Business--PAIB)

    (ข)  ส่ำว่นที� 3 ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ (Professional  

      Accountants in Public Practice--PAPP) และ
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    (ค)  มาตรฐานระหว่่างประเทศเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ ดังนี�

      (1)  ส่ำว่นที� 4ก คว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับงานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน  

        และ

      (2)  สำ่ว่นที � 4ข คว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับงานที �ให้คว่ามเชี่ �อิมั �น  

        นอิกเหน่อิจากงานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน

R120.4    เม่�อิจัดการประเด็นทางจรรยาบรรณ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงพัิจารณา 

    บริบทที�ทำาให้เกิดหร่อิอิาจทำาให้เกิดประเด็นนั�นขึ�น ในกรณีที�ผู้้้นั�นเป็นผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะกำาลังปฏิิบัติหน้าที�ทางว่ิชีาชีีพัเกี�ยว่เน่�อิงกับ 

    คว่ามสัำมพัันธ์ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีกับสำำานักงาน ไม่ว่่าจะในฐานะค่้สัำญญา  

    พันักงาน หร่อิเจ้าขอิง ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการทางว่ิชีาชีีพัผู้้้นั�น 

    ต้อิงปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดในสำ่ว่นที� 2 ที�นำาไปปฏิิบัติในเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

    ต่าง ๆ เหล่านี�

R120.5    ในการปฏิิบัติตามกรอิบแนว่คิด ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิง

    (ก)  มีจิตช่ีางสำงสัำย (Have an inquiring mind) (ซึึ่�งนำาไปสู่ “การสังเกต 

      แลัะสงสัยเยี�ยงผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้”)

    (ข)  ใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั (Exercise professional judgment) และ

    (ค)  ใชี้การทดสำอิบประหนึ �งบุคคลที �สำามซึ่ึ �งมีคว่ามรอิบร้ ้และได้ใชี้ 

      วิ่จารณญาณเยี�ยงวิ่ญญู้ชีน (Use the reasonable and informed  

      third party test) ดังอิธิบายในย่อิหน้า 120.5 A6

การมีจิตช่้างสงสัย
120.5 A1   จิตชี่างสำงสำัย เป็นสำภาว่ะกอ่ินที�จะได้มาซึ่ึ�งคว่ามเข้าใจเกี�ยว่กับข้อิเท็จจริงและ 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ร้้อิย้่แล้ว่ ซึึ่�งจำาเป็นต่อิการนำากรอิบแนว่คิดที�ถ้ึกต้อิงไปใช้ี  

    การมีจิตช่ีางสำงสัำยเกี�ยว่ข้อิงกับ

    (ก)  การพัิจารณา แหล่งที�มา คว่ามเกี�ยว่ข้อิง และคว่ามเพัียงพัอิขอิง 

      ข้อิม้ลที�ได้มา โดยคำานึงถึึงลักษ์ณะขอิบเขตและผู้ลลพััธ์ขอิงกิจกรรม 

      ทางวิ่ชีาชีีพัที�ดำาเนินการอิย้ ่และ

    (ข)  การเปิดใจและการเตรียมพัร้อิมต่อิคว่ามต้อิงการที�จะทำาการสำ่บสำว่น 

      หร่อิทำาการอ่ิ�นต่อิไป
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120.5 A2   เม่�อิพัิจารณาแหล่งที�มา คว่ามเกี�ยว่ข้อิง และคว่ามเพัียงพัอิขอิงข้อิม้ลที�ได้มา  

    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจพิัจารณาเร่�อิงต่าง ๆ ว่่า

    ●	  ข ้อิม้ลใหม่เก ิดข ึ �นหร ่อิมีการเปลี �ยนแปลงในข้อิเท็จจร ิงและ 

      เหตุการณ์แว่ดล้อิม

    ●	  ข้อิม้ลหร่อิแหล่งที�มาขอิงข้อิม้ลนั�นอิาจได้รับอิิทธิพัลจากอิคติหร่อิ 

      จากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน 

    ●	  มีเหตุผู้ลที �ต้อิงกังว่ลว่่าข้อิม้ลที �อิาจจะเกี �ยว่ข้อิงอิาจหายไปจาก 

      ข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีได้ร้้  

    ●			  มีคว่ามไม่สำอิดคล้อิงกันระหว่่างข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

      ที�เป็นที�รับร้้ กับคว่ามคาดหวั่งขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี

    ●	  ข้อิม้ลให้เกณฑ์์ที�สำมเหตุสำมผู้ลในการบรรลุข้อิสำรุป

    ●	  อิาจมีข้อิสำรุปที�สำมเหตุสำมผู้ลอ่ิ�น ซึึ่�งอิาจบรรลุได้จากข้อิม้ลที�ได้รับ

120.5 A3   ย่อิหน้า R120.5 กำาหนดให้ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีทุกคนมีจิตชี่างสำงสำัย 

    เม่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรคต่อิหลักการพ่ั�นฐาน การมีจิตช่ีางสำงสัำย 

    เป็นสำภาว่ะที�ต้อิงมีก่อิน ในการใช้ีกรอิบแนว่คิดสำำาหรับผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

    ทุกคน ไม่ว่่าจะประกอิบกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพัประเภทใด ตามมาตรฐาน 

    การสำอิบบัญชีี การสำอิบทาน และงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นอิ่�น รว่มถึึงที�อิอิกโดย 

    คณะกรรมการมาตรฐานการสำอิบบัญชีีระหว่่างประเทศ (สำำาหรับประเทศไทย  

    หมายถึึง สำภาวิ่ชีาชีีพับัญชีีฯ) ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีียังได้รับการกำาหนดให้ใช้ี 

    การสัำงเกตและสำงสัำยเยี�ยงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั อัินรว่มถึึงการประเมินอิย่างจริงจัง 

    ซึึ่�งหลักฐาน

การใช้้ดุลัยพิื้นิจทางวิ่ช้าชี้พื้
120.5 A4   ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั เกี�ยว่ข้อิงกับการใชี้การฝ่ึกอิบรม คว่ามร้้ คว่ามชีำานาญ  

    และประสำบการณ์ทางว่ิชีาชีีพัที�เกี�ยว่ข้อิง ซึ่ึ�งสำอิดคล้อิงกับข้อิเท็จจริงและ 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิม โดยคำานึงถึึง ลักษ์ณะและขอิบเขตขอิงกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพั

    เฉพัาะเร่�อิงนั�น และ ผู้ลประโยชีน์กับคว่ามสัำมพัันธ์ที�เกี�ยว่ข้อิง
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120.5 A5   ผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีีต้อิงใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั เม่�อินำากรอิบแนว่คิดมาใชี้  

    เพั่ �อิการตัดสำินใจที�มีข้อิม้ลครบถึ้ว่น เกี �ยว่กับแนว่ทางการกระทำาที �มีอิย้ ่ 

    และเพั่�อิกำาหนดว่่าการตัดสำินใจดังกล่าว่ เหมาะสำมในเหตุการณ์แว่ดล้อิมนั�น 

    หร่อิไม่ ในการตัดสำินใจนี� ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาจพัิจารณาเร่�อิงต่าง ๆ  

    ดังกล่าว่ว่่า

    ●  ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีคว่ามชีำานาญและประสำบการณ์เพัียงพัอิ 

      ที�จะบรรลุข้อิสำรุป

    ●  มีคว่ามจำาเป็นต้อิงปรึกษ์ากับบุคคลอิ่ �นที �ม ีคว่ามชีำานาญหร่อิ 

      มีประสำบการณ์ที�เกี�ยว่ข้อิง

    ●	  ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีการตั �งข้อิสำรุปไว่้ล่ว่งหน้า หร่อิมีอิคติ  

      อัินอิาจส่ำงผู้ลกระทบต่อิการใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั

บุคคลัที�สามซึึ่�งมีคว่ามรอบรู้แลัะได้ใช้้วิ่จารณญาณเยี�ยงวิ่ญญููช้น
120.5 A6   การทดสำอิบประหนึ�งบุคคลที�สำามซึ่ึ �งมีคว่ามรอิบร้ ้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณ 

    เยี�ยงว่ิญญู้ชีน เป็นการที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีใชี้พัิจารณาว่่า บุคคลที�สำาม 

    จะได้ข้อิสำรุปเชี่นเดียว่กัน หร่อิไม่ การพัิจารณาเชี่นว่่านั�นมาจากมุมมอิงขอิง 

    บุคคลที�สำามซึึ่�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใช้ีวิ่จารณญาณเยี�ยงวิ่ญญู้ชีน ผู้้้ได้ให้นำ�าหนัก 

    กับข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกี�ยว่ข้อิงทั�งหมดที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีร้้  

    หร่อิ สำามารถึคาดได้อิย่างสำมเหตุสำมผู้ลว่่าคว่รร้้ ในขณะที�ได้ข้อิสำรุปนั�น  

    บุคคลที�สำามซึ่ึ�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณเยี�ยงว่ิญญู้ชีนไม่จำาเป็นต้อิง 

    เป็นผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี แต่คว่รมีคว่ามร้้คว่ามสำามารถึและประสำบการณ ์

    ที �เกี �ยว่ข้อิงเพั่ �อิที �จะเข้าใจและประเมินคว่ามเหมาะสำมขอิงข้อิสำรุปขอิง 

    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั ในลักษ์ณะที�เป็นกลาง 

ก�รู้รู้ะบุอุปสำรู้รู้ค
R120.6    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงระบุอุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน

120.6 A1   การเข้าใจถึึงข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิม รว่มถึึง กิจกรรมทางว่ิชีาชีีพั  

    ผู้ลประโยชีน์และคว่ามสำัมพัันธ์ใด ๆ ที�ทำาให้การปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน 

    อิาจถึ้กรอิมชีอิม เป็นสำิ�งจำาเป็นที�ต้อิงมีก่อินที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีจะระบ ุ

    อิุปสำรรคในการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานดังกล่าว่ การมีอิย้่ขอิงเง่�อินไข  

    นโยบาย และวิ่ธีปฏิิบัติบางเร่�อิงที�กำาหนดโดยอิงค์กรวิ่ชีาชีีพั กฎหมาย ข้อิบังคับ  
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    สำำานักงาน หร่อิอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ซึึ่�งส่ำงเสำริมให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติตน 

    อิย่างมีจริยธรรม อิาจชี่ว่ยระบุอิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน  

    ย่อิหน้า 120.8 A2 ได้รว่มถึึงตัว่อิย่างโดยทั�ว่ไปขอิงเง่�อินไข นโยบาย และ 

    วิ่ธีปฏิิบัติ ดังกล่าว่ซึึ่�งเป็นปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรค 

120.6 A2   อิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน อิาจทำาให้เกิดข้อิเท็จจริงและ 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิมในขอิบเขตที�กว่้างขว่าง ซึ่ึ�งเป็นไปไม่ได้ที�จะกำาหนดให้ 

    ได้ทุกสำถึานการณ์ที�ทำาให้เกิดอิุปสำรรค นอิกจากนั�น ลักษ์ณะขอิงงานและ 

    การมอิบหมายงานอิาจแตกต่างกัน และผู้ลที�ตามมาอิาจทำาให้เกิดประเภท 

    ที�ต่างกันขอิงอุิปสำรรค

120.6 A3   อิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน อิาจเป็นประเภทใดประเภทหนึ�ง 

    หร่อิมากกว่่า ดังต่อิไปนี� 

    (ก)  อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน (Self-interest threat) ค่อิ อุิปสำรรค 

      ที�เกิดจากผู้ลประโยชีน์ทางการเงินหร่อิผู้ลประโยชีน์อิ่�นที�มีอิิทธิพัล 

      อิย่างไม่เหมาะสำมต่อิการใชี้ดุลยพัินิจ หร่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้ประกอิบ 

      วิ่ชีาชีีพับัญชีี

    (ข)  อิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง (Self-review threat) ค่อิ 

      อุิปสำรรคที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีไม่สำามารถึประเมินได้อิย่างเหมาะสำม 

      เกี�ยว่กับผู้ลขอิงการใช้ีดุลยพิันิจที�ผู่้านมาขอิงตน หร่อิกิจกรรมที�กระทำา 

      โดยผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเอิง หร่อิโดยบุคคลอิ่�นภายในสำำานักงาน 

      ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี หร่อิอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ซึึ่�งเป็นผู้้้ที�ผู้้้ประกอิบ 

      ว่ิชีาชีีพับัญชีีเชี่�อิในการใชี้ดุลยพัินิจเพั่�อิเป็นสำ่ว่นหนึ�งขอิงกิจกรรม 

      ที�ทำาอิย้่

    (ค)  อิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน (Advocacy threat) ค่อิ  

      อิุปสำรรคที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุนสำถึานภาพั 

      ขอิงล้กค้าหร่อิอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างรายใดรายหนึ�ง จนถึึงจุดที�คว่ามเที�ยงธรรม

      ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีถ้ึกรอิมชีอิม

    (ง)  อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย (Familiarity threat) ค่อิ อิุปสำรรคที� 

      เกิดจากคว่ามสำัมพัันธ์อิันยาว่นานหร่อิใกล้ชีิดกับล้กค้าหร่อิอิงค์กร 

      ผู้้้ว่่าจ้าง จนทำาให้ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเกิดคว่ามเห็นอิกเห็นใจ 

      จนเกินไปในผู้ลประโยชีน์หร่อิง่ายต่อิการยอิมรับในผู้ลงานขอิงบุคคล 

      ดังกล่าว่ และ
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    (จ)  อิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ (Intimidation threat) ค่อิ อิุปสำรรคที� 

      ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีถึ้กยับยั�งจากการปฏิิบัติงานอิย่างเที�ยงธรรม  

      เน่�อิงจากแรงกดดัน ซึ่ึ�งไม่ว่่าจะเกิดขึ�นจริงหร่อิซึ่ึ�งเข้าใจไปได้เชี่นนั�น  

      รว่มถึึง การใชี้คว่ามพัยายามที�จะใชี้อิิทธิพัลอิันเกินคว่รต่อิผู้้้ประกอิบ 

      วิ่ชีาชีีพับัญชีี

120.6 A4   เหตุการณ์แว่ดล้อิมอิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคมากกว่่าหนึ�งประเภท และอุิปสำรรค 

    อิาจส่ำงผู้ลต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานมากกว่่าหนึ�งหลักการ

ก�รู้ปรู้ะเมินอุปสำรู้รู้ค
R120.7    เม่�อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีระบุอิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน  

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงประเมินว่่าอิุปสำรรคนั�นอิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้ 

    หร่อิไม่

ระดับที�ยอมรับได้

120.7 A1   ระดับที�ยอิมรับได้ ค่อิ ระดับที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้ใชี้การทดสำอิบอิย่าง 

    ที�บุคคลที�สำามที�มีคว่ามรอิบร้้และได้ใช้ีวิ่จารณญาณเยี�ยงวิ่ญญู้ชีน อิาจสำรุปได้ว่่า  

    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน

ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้้องในการประเมินระดับข้องอุปสรรค
120.8 A1   ในการประเมินอิุปสำรรคขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ต้อิงพัิจารณาปัจจัย 

    ทั�งในเชิีงปริมาณและเชิีงคุณภาพั และผู้ลกระทบรว่มขอิงอุิปสำรรคถ้ึามีมากกว่่า 

    หนึ�งประเภท 

120.8 A2   การมีอิย่้ขอิงเง่�อินไข นโยบาย และวิ่ธีปฏิิบัติ ตามที�อิธิบายไว้่ในย่อิหน้า 120.6 A1  

    อิาจเป็นปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติ 

    ตามหลักการพ่ั�นฐาน

    ตัว่อิย่างขอิง เง่�อินไข นโยบาย และวิ่ธีปฏิิบัติดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  ข้อิกำาหนดในการกำากับด้แลกิจการ

    ●	  ข้อิกำาหนดเร่�อิงการศึกษ์า การฝึ่กอิบรม ประสำบการณ์ สำำาหรับวิ่ชีาชีีพั

    ●	  ระบบการร้อิงเรียนที�มีประสำิทธิผู้ล ที�ทำาให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 

      และประชีาชีนทั�ว่ไป ให้คว่ามสำนใจต่อิพัฤติกรรมที�ผิู้ดจรรยาบรรณ
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    ●	  การกำาหนดอิยา่งชัีดเจนถึึงหน้าที�ในการรายงานการละเมิดข้อิกำาหนด 

      ทางจรรยาบรรณ

    ●	  การติดตามประเมินผู้ลทางว่ิชีาชีีพั หร่อิการติดตามประเมินผู้ล 

      การปฏิิบัติตามข้อิบังคับ และวิ่ธีปฏิิบัติในการลงโทษ์ทางวิ่นัย

การพิื้จารณาข้้อมูลัใหม่หร่อการเปลีั�ยนแปลังในข้้อเท็จจริงแลัะเหตุการณ์แว่ดล้ัอม
R120.9    ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเพัิ�งได้รับทราบข้อิม้ลใหม่ หร่อิการเปลี�ยนแปลงใน 

    ข้อิเท็จจริง และเหตุการณ์แว่ดล้อิม ที�อิาจมีผู้ลกระทบต่อิการ ขจัด หร่อิ ลด  

    อิุปสำรรคนั�นให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้หร่อิไม่ ดังนั�น ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี

    ต้อิงประเมินใหม่เกี�ยว่กับอุิปสำรรค และจัดการกับอุิปสำรรคดังกล่าว่ด้ว่ย

120.9 A1   การคงไว่้ซึ่ึ�งการเตรียมพัร้อิมตลอิดกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพั ชี่ว่ยให้ผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีตัดสิำนว่่าการมีข้อิม้ลใหม่เกิดขึ�น หร่อิการเปลี�ยนแปลงในข้อิเท็จจริง

    และเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกิดขึ�น มีผู้ลหร่อิไม่ ต่อิ

    (ก)  ผู้ลกระทบต่อิระดับขอิงอุิปสำรรค หร่อิ

    (ข)  ผู้ลต่อิข้อิสำรุปขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีว่่ามาตรการป้อิงกันยังคง 

      เหมาะสำม ในการจัดการกับอุิปสำรรคที�ระบุได้หร่อิไม่

120.9 A2   ถึ้าข้อิม้ลใหม่เป็นผู้ลให้มีการระบุอิุปสำรรคใหม่ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิง 

    ประเมินและถ้ึาเป็นการเหมาะสำม ต้อิงจัดการอุิปสำรรคใหม่นี� (อ้ิางอิิง ย่อิหน้า  

    R120.7 และ R120.10)

ก�รู้จััดก�รู้อุปสำรู้รู้ค
R120.10   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีตัดสำินใจว่่าอิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการ 

    พ่ั�นฐานที�ระบุได้ ไม่อิย่้ในระดับที�ยอิมรับได้ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงจัดการ 

    อิุปสำรรคนั�นด้ว่ยการขจัด หร่อิ ลด อิุปสำรรคนั�น ให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้  

    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงกระทำาเช่ีนว่่านั�นโดย 

    (ก)  การขจัดเหตุการณ์แว่ดล้อิม รว่มถึึง ผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสำัมพัันธ์  

      ที�ทำาให้เกิดอุิปสำรรคนั�น 

    (ข)  การใชี้มาตรการป้อิงกัน เท่าที�มีอิย้่และสำามารถึนำามาปฏิิบัติได้เพั่�อิ 

      ลดอุิปสำรรคนั�น ให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้ หร่อิ

    (ค)  การปฏิิเสำธ หร่อิ ยุติ กิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพัที�ปฏิิบัติอิย้่นั�น
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การกระทำาเพ่ื้�อข้จัดอุปสรรค
120.10 A1   ขึ�นอิย้่กับข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิม อิุปสำรรคอิาจได้รับการจัดการ 

    โดยขจัด เหตุการณ์แว่ดล้อิมที �ทำาให้เกิดอิุปสำรรค อิย่างไรก็ตาม ยังมี 

    บางสำถึานการณ์ที�อิุปสำรรคนั�นสำามารถึได้รับการจัดการได้เพัียงการปฏิิเสำธ  

    หร่อิ ยุติกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพัที�ปฏิิบัติอิย่้นั�น นั�นเป็นเพัราะว่่าเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

    ที�ทำาให้เกิดอุิปสำรรคไม่สำามารถึที�จะถ้ึกขจัด และ มาตรการป้อิงกันไม่สำามารถึ 

    นำามาปฏิิบัติได้ เพ่ั�อิลดอุิปสำรรคนั�นให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้

มาตรการป้องกัน
120.10 A2   มาตรการป้อิงกัน (Safeguards) ค่อิ การกระทำาอิย่างใดอิย่างหนึ�งหร่อิ 

    หลายอิย่างประกอิบกัน ที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีกระทำาอิย่างมีประสำิทธิผู้ล  

    เพ่ั�อิลดอุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้

การพิื้จารณาการใช้้ดุลัยพิื้นิจที�สำาคัญ แลัะข้้อสรุปโดยรว่มที�ได้
R120.11   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงให้ข้อิสำรุปโดยรว่มว่่า การดำาเนินการที�ผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีกระทำา หร่อิ ตั�งใจจะกระทำา เพ่ั�อิจัดการอุิปสำรรคที�เกิดขึ�นจะขจัด 

    หร่อิ ลดอิุปสำรรคนั�น ๆ ให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้หร่อิไม่ ในการให้ข้อิสำรุป 

    โดยรว่ม ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิง

    (ก)  ทบทว่นการใช้ีดุลยพิันิจที�สำำาคัญใด ๆ หร่อิข้อิสำรุปโดยรว่มที�ได้ และ

    (ข)  ใชี้การทดสำอิบประหนึ �งบุคคลที �สำามซึ่ึ �งมีคว่ามรอิบร้ ้และได้ใชี้ 

      วิ่จารณญาณเยี�ยงวิ่ญญู้ชีน

ข�อควรู้พิัจั�รู้ณ�อื�นเมื�อนำ�กรู้อบแนวคิดม�ใชี�

อคติ 

120.12 A1   การมีอิคติ ไม่ว่่าจะร้้ตัว่หร่อิไม่ กระทบต่อิการใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั เม่�อิระบุ 

    ประเมิน และจัดการอุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน 

120.12 A2   ตัว่อิย่างขอิงอิคติที�อิาจเป็นไปได้ที�ต้อิงตระหนัก เม่�อิใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั  

    รว่มถึึง 

    ●	  การมีอิคติจากการยึดติด (Anchoring bias) ซึ่ึ�งเป็นแนว่โน้มที�จะ 

      ปักใจเชี่�อิในข้อิม้ลแรกที�ได้รับเป็นหลัก เพั่�อิต่อิต้านข้อิม้ลที�รับมา 

      ภายหลังให้ได้รับการประเมินอิย่างไม่เพีัยงพัอิ 
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    ●		  การมีอิคติต่อิระบบอิัตโนมัติ (Automation bias) ซึ่ึ�งเป็นแนว่โน้ม 

      ที�จะให้คว่ามสำำาคัญกับผู้ลลัพัธ์ที�ประมว่ลได้จากระบบอัิตโนมัติ แม้ว่่า 

      เม่ �อิมีการให้เหตุผู้ลโดยมนุษ์ย์หร่อิข้อิม้ลที�ขัดแย้งกัน ทำาให้เกิด 

      คำาถึามว่่าผู้ลลัพัธ์ดังกล่าว่เช่ี�อิถ่ึอิได้ หร่อิเหมาะสำมกับวั่ตถุึประสำงค์นั�น 

      หร่อิไม่

    ●		  การมีอิคติเน่�อิงจากคว่ามมี (Availability bias) ซึ่ึ�งเป็นแนว่โน้ม 

      ที �จะให้นำ �าหนักกับเหตุการณ์หร่อิประสำบการณ์ที �นึกได้ในทันที  

      หร่อิมีอิย้่แล้ว่ มากกว่่าสิำ�งที�ยังไม่มี 

    ●		  การมีอิคติเน่ �อิงจากมีคำาย่นยัน (Confirmation bias) ซึ่ึ �งเป็น 

      แนว่โน้มที�จะให้นำ�าหนักกับข้อิม้ลที�สำอิดคล้อิงกับคว่ามเชี่�อิที�มีอิย้ ่ 

      มากกว่่าข้อิม้ลที�ขัดแย้งหร่อิทำาให้เกิดคว่ามสำงสัำยเกี�ยว่กับคว่ามเช่ี�อินั�น

    ●	  คว่ามคิดกลุ่ม (Groupthink) ซึ่ึ�งเป็นแนว่โน้มที�จะให้กลุ่มบุคคล  

      ลดทอินคว่ามคิดสำร้างสำรรค์และคว่ามรับผู้ิดชีอิบสำ่ว่นบุคคล และ 

      เป็นผู้ลให้นำามาสำ้่การตัดสำินใจที�ปราศจากการให้เหตุผู้ลเชีิงว่ิพัากษ์์  

      หร่อิการพิัจารณาทางเล่อิกอ่ิ�น

    ●	  อิคติเพัราะมีคว่ามมั�นใจสำ้งเกิน (Overconfidence bias) ซึ่ึ�งเป็น 

      แนว่โน้มที�จะประเมินคว่ามสำามารถึขอิงตนที�มากเกินไปในการประเมิน

      คว่ามเสีำ�ยงอิย่างแม่นยำา หร่อิในการใช้ีดุลยพิันิจหร่อิการตัดสิำนใจต่าง ๆ

    ●	  อิคติจากการใชี้ตัว่แทน (Representation bias) ซึ่ึ�งเป็นแนว่โน้ม 

      ที�จะอิ้างอิิงคว่ามเข้าใจในร้ปแบบขอิงประสำบการณ์ เหตุการณ์ หร่อิ 

      คว่ามเช่ี�อิที�อินุมานว่่าเป็นตัว่แทน  

    ●	  การเล่อิกรับร้้ (Selective perception) ซึ่ึ�งเป็นแนว่โน้มสำำาหรับ 

      คว่ามคาดหวั่งขอิงบุคคล ที�จะมีอิิทธิพัลต่อิการที�บุคคลนั�นจะมีมุมมอิง

      ต่อิเร่�อิงใดเร่�อิงหนึ�ง หร่อิบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

120.12 A3   การกระทำาที�อิาจลดผู้ลกระทบขอิงการมีอิคติ รว่มถึึง

    ●	  การหาคำาแนะนำาจากผู้้้เชีี�ยว่ชีาญเพ่ั�อิที�จะได้รับข้อิม้ลเพิั�มขึ�น

    ●	  การปรึกษ์ากับผู้้้อิ่�น เพั่�อิให้มั�นใจได้มีการโต้แย้งที�เหมาะสำม ซึ่ึ�งเป็น 

      ส่ำว่นหนึ�งขอิงกระบว่นการประเมินผู้ล

    ●			  การรับการฝ่ึกอิบรมเกี�ยว่กับ การระบุการมีอิคติ ซึ่ึ�งเป็นสำ่ว่นหนึ�ง 

      ขอิงพััฒนาการทางวิ่ชีาชีีพั
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วั่ฒนธรรมองค์กร
120.13 A1   ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีจะเพัิ �มประสำิทธิผู้ลในการนำากรอิบแนว่คิดไปใชี้  

    เม่�อิคว่ามสำำาคัญขอิงคุณค่าทางจริยธรรมที�สำอิดคล้อิงกับหลักการพั่�นฐานและ 

    ข้อิกำาหนดอิ่�นที�กำาหนดไว่้ในประมว่ลจรรยาบรรณ ได้รับการสำ่งเสำริมผู้่าน 

    วั่ฒนธรรมภายในอิงค์กรขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี

120.13 A2   การส่ำงเสำริมวั่ฒนธรรมด้านจริยธรรมภายในอิงค์กรจะมีประสิำทธิผู้ลที�สุำดเม่�อิ 

    (ก)  ผู้้้นำาและผู้้้ที�มีบทบาทในการบริหาร ส่ำงเสำริมคว่ามสำำาคัญขอิงคุณค่าทาง

      จริยธรรมขอิงอิงค์กร และยังต้อิงให้ตนและผู้้้อิ่�นในปกครอิงขอิงตน 

      รับผิู้ดชีอิบต่อิการแสำดงอิอิกซึึ่�งคุณค่าทางจริยธรรมขอิงอิงค์กรด้ว่ย

    (ข)  จัดให้มีโปรแกรมการศึกษ์าและฝ่ึกอิบรมที�เหมาะสำม กระบว่นการ 

      จัดการและการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานและเกณฑ์์การให้รางว่ัล 

      ที�ส่ำงเสำริมวั่ฒนธรรมด้านจริยธรรม

    (ค)  จัดให้มีนโยบายและกระบว่นการที�มีประสิำทธิผู้ลในการสำนับสำนุนและ 

      ปกป้อิงผู้้้ที�รายงานพัฤติกรรมการกระทำาผิู้ดกฎหมายหร่อิผิู้ดจริยธรรม  

      ที�เกิดขึ�นจริงหร่อิที�น่าสำงสัำย รว่มทั�งผู้้้ส่ำงสัำญญาณ (whistle-blowers)  

      พัฤติกรรมเหล่านั�น และ

    (ง)  อิงค์กรยึดมั�นต่อิคุณค่าทางจริยธรรมในการติดต่อิกับบุคคลที�สำาม 

    [เทียบเคียง COSO 2013 – Control Environment] 

120.13 A3   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีได้รับการคาดหวั่งว่่าจะสำนับสำนุนและส่ำงเสำริมวั่ฒนธรรม

    ที�มีจริยธรรมเป็นฐานในอิงค์กรขอิงตน โดยคำานึงถึึงตำาแหน่งและคว่ามอิาวุ่โสำ 

    ขอิงแต่ละคน

ข�อควรู้พัิจั�รู้ณ�สำำ�หรู้ับง�นสำอบบัญชีี ง�นสำอบทำ�น ง�นทำี�ให�คว�มเชีื�อมั�นอื�น และ 

ง�นให�บริู้ก�รู้ทีำ�เกี�ยวเนื�อง

วั่ฒนธรรมสำานักงาน
120.14 A1   TSQM 1 กำาหนดข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ เกี�ยว่กับวั่ฒนธรรม 

    สำำานักงานในบริบทคว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิงสำำานักงานในการอิอิกแบบ การนำาไป 

    ปฏิิบัติ และการดำาเนินระบบการบริหารคุณภาพัสำำาหรับงานสำอิบบัญชีี  

    หร่อิงานสำอิบทานงบการเงิน หร่อิงานที �ให้คว่ามเชี่ �อิมั �นอิ่ �น หร่อิงาน 

    ให้บริการที�เกี�ยว่เน่�อิง
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คว่ามเป็นอิสระ
120.15 A1   ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที �ให้บริการสำาธารณะถึ้กกำาหนดโดยมาตรฐาน 

    ระหว่่างประเทศเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ ให้ดำารงคว่ามเป็นอิิสำระ เม่�อิปฏิิบัติงาน 

    สำอิบบัญชีี งานสำอิบทาน และ งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นอ่ิ�น คว่ามเป็นอิิสำระเช่ี�อิมโยง 

    กับหลักการพ่ั�นฐานขอิงจรรยาบรรณ เร่�อิง คว่ามเที�ยงธรรมและคว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์ 

    สุำจริต คว่ามเป็นอิิสำระประกอิบด้ว่ย

    (ก)  คว่ามเป็นอิิสำระด้านจิตใจ (Independence of mind) สำภาว่ะจิตใจ 

      ที�ยอิมให้มีการแสำดงอิอิกซึึ่�งข้อิสำรุป โดยไม่ถ้ึกกระทบจากอิิทธิพัลใด ๆ   

      ที�จะให้รอิมชีอิมการใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั ซึึ่�งจะทำาให้บุคคลสำามารถึ 

      ปฏิิบัติหน้าที�ได้ด้ว่ยคว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต และใช้ีคว่ามเที�ยงธรรม และใช้ี 

      การสัำงเกตและสำงสัำยเยี�ยงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัได้

    (ข)  คว่ามเป็นอิิสำระอัินเป็นที�ประจักษ์์ (Independence of Appearance)  

      การหลีกเลี�ยงข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิมต่าง ๆ  ที�มีนัยสำำาคัญมาก 

      จนทำาให้บุคคลที�สำามซึ่ึ�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณเยี�ยง 

      ว่ิญญู้ชีน อิาจสำรุปว่่าคว่ามซึ่่ �อิสำัตย์สำุจริต คว่ามเที �ยงธรรมหร่อิ 

      การสัำงเกตและสำงสัำยเยี�ยงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัขอิงสำำานักงาน หร่อิสำมาชิีก 

      ขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี หร่อิสำมาชีิกขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

      ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นนั�น ได้ถ้ึกรอิมชีอิม 

120.15 A2   มาตรฐานระหว่่างประเทศเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ กำาหนดข้อิกำาหนดและคำาอิธิบาย 

    การนำาไปปฏิิบัติ เกี�ยว่กับการนำากรอิบแนว่คิดไปใชี้เพั่�อิดำารงคว่ามเป็นอิิสำระ  

    เม่�อิปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี งานสำอิบทาน และงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นอ่ิ�น ผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีและสำำานักงานถึ้กกำาหนดให้ต้อิงปฏิิบัติตามมาตรฐานเหล่านี � 

    เพั่�อิให้เป็นอิิสำระเม่�อิปฏิิบัติงานดังกล่าว่ กรอิบแนว่คิดเพั่�อิระบุ ประเมิน  

    และจัดการอิุปสำรรคในการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ใชี้ในทำานอิงเดียว่กัน 

    เพั่ �อิให้เป็นไปตามข้อิกำาหนดเร่ �อิงคว่ามเป็นอิิสำระ ประเภทขอิงอิุปสำรรค 

    ในการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานที�ได้อิธิบายไว่้ใน ย่อิหน้า 120.6 A3  

    เป็นประเภทเดียว่กันกับอิุปสำรรคในการปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดเร่ �อิงคว่าม 

    เป็นอิิสำระด้ว่ย
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การสังเกตแลัะสงสัยเยี�ยงผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้
120.16 A1   ในงานสำอิบบัญชีี งานสำอิบทาน และงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นอ่ิ�น รว่มถึึงงานอ่ิ�นใด 

    ที�กำาหนดโดย IAASB ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะถ้ึกกำาหนด 

    ให้ต้อิงใชี้การสำังเกตและสำงสำัยเยี �ยงผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพัเม่ �อิว่างแผู้นและ 

    ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี งานสำอิบทาน และงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นอ่ิ�น การสัำงเกตและ 

    สำงสำัยเยี�ยงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัและหลักการพั่�นฐาน ที�อิธิบายไว่้ในหมว่ด 110  

    มีแนว่คิดที�สัำมพัันธ์กัน

120.16 A2   ในการตรว่จสำอิบงบการเงิน ต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานแต่ละข้อิและ 

    โดยรว่ม เพ่ั�อิสำนับสำนุนการสัำงเกตและสำงสัำยเยี�ยงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั ดังตัว่อิย่าง

    ต่อิไปนี�

    ●		  คว่ามซึ่่ �อิสำัตย์สำุจริต กำาหนดให้ ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ต้อิง 

      ประพัฤติตนอิย่างตรงไปตรงมา และซ่ึ่�อิสัำตย์ ตัว่อิย่างเช่ีน ผู้้้ประกอิบ 

      ว่ิชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานว่่าด้ว่ยคว่ามซึ่่�อิสำัตย์สำุจริต  

      ด้ว่ยการ

      o   ประพัฤติตนอิย่างตรงไปตรงมาและซึ่่�อิสำัตย์เม่�อิมีข้อิกังว่ล 

         เกี�ยว่กับจุดยน่ขอิงล้กค้า 

      o   ติดตามสำอิบถึามเกี�ยว่กับข้อิม้ลที�ไม่สำอิดคล้อิงกัน และค้นหา 

         หลักฐานการสำอิบบัญชีีอ่ิ�นเพิั�มเติม เพ่ั�อิจัดการข้อิกังว่ลเกี�ยว่กับ 

         งบการเงินที�อิาจมขี้อิผู้ิดพัลาดอิย่างมสีำาระสำำาคัญ หร่อิทำาให้ 

         เข้าใจผิู้ด เพ่ั�อิที�จะตัดสิำนใจอิย่างมีข้อิม้ลเกี�ยว่กับการดำาเนินการ 

         อิย่างเหมาะสำมในเหตุการณ์แว่ดล้อิมนั�น

      o   การมีลักษ์ณะนิสำัยที�เข้มแข็งในการกระทำาอิย่างเหมาะสำม  

         แม้เม่�อิเผู้ชีิญกับแรงกดดันให้ปฏิิบัติเป็นอิย่างอิ่�น หร่อิเม่�อิ 

         การกระทำาเชี่นนั�น อิาจมีแนว่โน้มทำาให้เกิดผู้ลที�ตามมาต่อิ 

         บุคคลหร่อิอิงค์กรในทางลบ การกระทำาอิย่างเหมาะสำม  

         เกี�ยว่ข้อิงกับ

         (ก) การมีจุดย่นอิย่างมั�นคง เม่�อิเผู้ชิีญกับสำภาว่ะลำาบาก 

           ในการตัดสิำนใจ และสำถึานการณ์ที�ยาก หร่อิ

         (ข) การโต้แย้งผู้้้อิ่�น เม่�อิมีเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�มีเหตุผู้ล 

           สำมคว่ร  

         ในลักษ์ณะที�เหมาะสำมกับเหตุการณ์แว่ดล้อิมนั�น
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      ในการทำาเชี่นนั�น ผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีีได้แสำดงให้เห็นการประเมิน 

      หลักฐานการสำอิบบัญชีีที�สำำาคัญเพั่�อิทำาให้เกิดการใชี้การสำังเกตและ 

      สำงสัำยเยี�ยงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั 

    ●	  คว่ามเที�ยงธรรม กำาหนดให้ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่รอิมชีอิม 

      ในการใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพัและทางธุรกิจ จาก

      (ก)   อิคติ 

      (ข)   คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ หร่อิ 

      (ค)   อิิทธิพัลอัินเกินคว่รขอิงบุคคล อิงค์กร เทคโนโลยี หร่อิปัจจัยอ่ิ�น  

         หร่อิการพึั�งพิังอัินเกินคว่รต่อิบุคคล อิงค์กร เทคโนโลยี หร่อิ 

         ปัจจัยอ่ิ�น

      ตัว่อิยา่งผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงคว่าม 

      เที�ยงธรรม โดย

      (ก)   ตระหนักถึึงเหตุการณ์แว่ดล้อิมหร่อิคว่ามสำัมพัันธ์ใด ๆ เชี่น  

         คว่ามคุ้นเคยกับล้กค้า ที�อิาจทำาให้เกิดการรอิมชีอิม การใชี้ 

         ดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั หร่อิทางธุรกิจขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี  

         และ

      (ข)   พิัจารณาผู้ลกระทบขอิงเหตุการณ์แว่ดล้อิมหร่อิคว่ามสัำมพัันธ์

         ดังกล่าว่ ในการใชี้ดุลยพัินิจขอิงผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี  

         เม่ �อิประเมินคว่ามเหมาะสำมและเพัียงพัอิขอิงหลักฐาน 

         การสำอิบบัญชีีที �เกี �ยว่ข้อิงกับประเด็นที �มีสำาระสำำาคัญต่อิ 

         งบการเงินขอิงล้กค้า

      ในการทำาเชี่นนั�น ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้ประพัฤติในลักษ์ณะ 

      ที�เห็นได้ว่่าทำาให้เกิดการใช้ีการสัำงเกตและสำงสัำยเยี�ยงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั

    ●	  คว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และคว่ามเอิาใจใสำ่ กำาหนดให้ ผู้้้ประกอิบ 

      วิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงมี คว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และคว่ามชีำานาญทางวิ่ชีาชีีพั 

      ในระดับที�ถึึงพัร้อิมและปฏิิบัติหน้าที�ด้ว่ยคว่ามเอิาใจใสำ่ให้เป็นไปตาม 

      มาตรฐานว่ิชีาชีีพั กฎหมายและข้อิบังคับที�เกี�ยว่ข้อิง ตัว่อิย่างเชี่น 

      ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานว่่าด้ว่ยคว่ามร้้  

      คว่ามสำามารถึ และคว่ามเอิาใจใส่ำ โดย
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      (ก)   การนำาคว่ามร้้ไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับอุิตสำาหกรรมและธุรกิจ 

         ขอิงแต่ละล้กค้าโดยเฉพัาะ เพั่�อิประเมินคว่ามเสำี�ยงจากการ 

         แสำดงข้อิม้ลที�ขัดต่อิข้อิเท็จจริงอิันเป็นสำาระสำำาคัญได้อิย่าง 

         เหมาะสำม

      (ข)   การว่างแผู้นและการปฏิิบัติตามวิ่ธีตรว่จสำอิบที�เหมาะสำม และ

      (ค)   การนำาคว่ามร้้ที�เกี�ยว่ข้อิงไปปฏิิบัติ เม่�อิประเมินด้ว่ยการใชี้ 

         ว่ิจารณญาณอิย่างระมัดระว่ังยิ�ง ว่่าหลักฐานการสำอิบบัญชีี  

         เพีัยงพัอิและเหมาะสำมในเหตุการณ์แว่ดล้อิมนั�น

      ในการทำาเชี่นนั�น ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้ประพัฤติในลักษ์ณะ 

      ที�เห็นได้ว่่าทำาให้เกิดการใช้ีการสัำงเกตและสำงสัำยเยี�ยงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั
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ส่ำวนทีำ� 2   ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีในหน่วยง�นธุ์รู้กิจั

                หน��

หมว่ด 200   การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ี – ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 48

    ในหน่ว่ยงานธุรกิจ 

    (Applying the Conceptual Framework – Professional 

    Accountants In Business) 

หมว่ด 210   คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์     54 

    (Conflicts of Interest) 

หมว่ด 220   การจัดทำา และการนำาเสำนอิข้อิม้ล    58

    (Preparation and Presentation of Information) 

หมว่ด 230    การปฏิิบัติงานด้ว่ยคว่ามชีำานาญที�เพีัยงพัอิ   64 

    (Acting with Sufficient Expertise) 

หมว่ด 240   ส่ำว่นได้เสีำยทางการเงิน ค่าตอิบแทน และสิำ�งจ้งใจที�เช่ี�อิมโยงกับ 66 

    การรายงานทางการเงินและการตัดสิำนใจ 

    (Financial Interests, Compensation and Incentives Linked 

    to Financial Reporting and Decision Making) 

หมว่ด 250    สิำ�งจ้งใจ รว่มถึึงขอิงขวั่ญและการต้อินรับ   68

    (Inducements, including Gifts and Hospitality) 

หมว่ด 260    การตอิบสำนอิงต่อิการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 75

    (Responding to Non-compliance with Laws and 

    Regulations) 

หมว่ด 270    คว่ามกดดันต่อิการฝ่่าฝื่นหลักการพ่ั�นฐาน   87

    (Pressure to Breach the Fundamental Principles) 
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ส่ำวนทีำ� 2    ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีในหน่วยง�นธุ์รู้กิจั

หมวด 200  ก�รู้นำ�กรู้อบแนวคิดไปใชี� – ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีในหน่วยง�น 

    ธุ์รู้กิจั

คำ�นำ�
200.1    ในสำ่ว่นนี�ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ ได้กำาหนดข้อิกำาหนด และคำาอิธิบาย 

    การนำาไปปฏิิบัติ สำำาหรับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีในหน่ว่ยงานธุรกิจ เม่�อินำา 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดในหมว่ด 120 มาปฏิิบัติ ซึ่ึ �งไม่อิาจอิธิบายได้ทุก 

    ข้อิเท็จจริง และเหตุการณ์แว่ดล้อิม รว่มทั�งกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพั ผู้ลประโยชีน์ 

    และคว่ามสำัมพัันธ์ที �ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีในหน่ว่ยงานธุรกิจอิาจเผู้ชีิญ  

    ซึ่ึ�งทำาให้เกิดอิุปสำรรคหร่อิอิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการ 

    พั่�นฐาน ดังนั�น กรอิบแนว่คิดกำาหนดให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีในหน่ว่ยงาน 

    ธุรกิจตระหนักถึึงข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิมเหล่านั�น

200.2    ผู้้้ลงทุน เจ้าหนี� อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างและสำ่ว่นอิ่�น ๆ ขอิงธุรกิจ รว่มทั�งหน่ว่ยงาน 

    ขอิงรัฐและสำาธารณชีน ผู้้้อิาจใชี้ผู้ลการปฏิิบัติงานขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

    ในหน่ว่ยงานธุรกิจ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีในหน่ว่ยงานธุรกิจอิาจรับผู้ิดชีอิบ 

    แต่เพัียงผู้้้เดียว่หร่อิร่ว่มกันรับผู้ิดชีอิบในการจัดทำาและการรายงานข้อิม้ล 

    ทางการเงินและข้อิม้ลอ่ิ�น ๆ  ซึึ่�งทั�งอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างและบุคคลที�สำามอิาจใช้ีข้อิม้ล 

    ดังกล่าว่ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีในหน่ว่ยงานธุรกิจอิาจรับผิู้ดชีอิบในการจัดการ 

    ทางการเงินอิย่างมีประสิำทธิผู้ลและให้คำาแนะนำาอิย่างเต็มคว่ามร้้คว่ามสำามารถึ 

    ในเร่�อิงอ่ิ�น ๆ ที�เกี�ยว่ข้อิงกับธุรกิจ

200.3    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัในหน่ว่ยงานธุรกิจอิาจเป็นล้กจ้าง ผู้้้รับจ้างตามสัำญญา หุ้นส่ำว่น  

    กรรมการ (ผู้้้บริหารหร่อิผู้้้ที�ไม่ได้เป็นผู้้้บริหาร) เจ้าขอิงกิจการที�เป็นผู้้้จัดการ  

    หร่อิอิาสำาสำมัครขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ร้ปแบบทางกฎหมายขอิงคว่ามสำัมพัันธ์ 

    ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีกับอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างไม่มีผู้ลกระทบต่อิคว่ามรับผิู้ดชีอิบ 

    ทางจรรยาบรรณขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 
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200.4    ในส่ำว่นนี� คำาว่่า “ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี” ประกอิบด้ว่ย

    (ก)  ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัในหน่ว่ยงานธุรกิจ และ

    (ข)  บุคคลผู้้้เป็นผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ เม่�อิปฏิิบัติ 

      กิจกรรมทางว่ิชีาชีีพัตามคว่ามสำัมพัันธ์ขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี  

      กับสำำานักงานขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ไม่ว่่าจะเป็นร้ปแบบขอิง 

      ผู้้ ้รับจ้างตามสำัญญา พันักงาน หร่อิ เจ้าขอิง ข้อิม้ลเพัิ�มเติมเม่�อิ 

      สำ่ว่นที� 2 นำาไปใชี้กับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ 

      ได้กำาหนดไว้่ในย่อิหน้าที� R120.4 R300.5 และ 300.5 A1

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R200.5    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 110  

    และใช้ีกรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการ 

    อุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน

200.5 A1   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีรับผู้ิดชีอิบในการสำ่งเสำริมว่ัตถึุประสำงค์ที�ถึ้กกฎหมาย 

    ขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง(ขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี) ประมว่ลจรรยาบรรณนี�มิได้ 

    พัยายามขัดขว่างผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีจากการทำาให้คว่ามรับผู้ิดชีอิบนั�น 

    บรรลุผู้ล แต่จัดการกับเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�อิาจทำาให้การปฏิิบัติตามหลักการ 

    พ่ั�นฐานถ้ึกรอิมชีอิม 

200.5 A2   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจต้อิงส่ำงเสำริมสำถึานะขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง เม่�อิส่ำงเสำริม 

    เป้าหมายและวั่ตถุึประสำงค์ที�ถ้ึกกฎหมายขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ถ้ึารายงานใด ๆ  

    ที�ได้กระทำาไม่ผู้ิดหร่อิทำาให้เข้าใจผู้ิด การกระทำาเชี่นนั�นจะไม่ถึ่อิว่่าทำาให้เกิด 

    อุิปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

200.5 A3   เม่ �อิผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีตำาแหน่งสำ้งขึ �น ก็จะยิ�งมีคว่ามสำามารถึและ 

    มีโอิกาสำในการเข้าถึึงข้อิม้ล และมีอิิทธิพัลในการกำาหนดนโยบาย การตัดสิำนใจ  

    และการกระทำาโดยบุคคลอ่ิ�นที�เกี�ยว่ข้อิง ในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ตราบเท่าที�ผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีสำามารถึจะทำาได้ เม่�อิคำานึงถึึงตำาแหน่งและคว่ามอิาวุ่โสำในอิงค์กร  

    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีได้รับการคาดหวั่งว่่าจะสำนับสำนุนและส่ำงเสำริมวั่ฒนธรรม 

    ที�ใช้ีจรรยาบรรณเป็นเกณฑ์์ในอิงค์กร ตามย่อิหน้า 120.13 A3 ตัว่อิย่างขอิง 

    การกระทำาดังกล่าว่ รว่มถึึงการแนะนำา การนำามาปฏิิบัติ และการกำากับด้แล  

    เร่�อิงต่อิไปนี�
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

    ●	  โปรแกรมการศึกษ์าและการฝึ่กอิบรมด้านจรรยาบรรณ 

    ●	  กระบว่นการจัดการ และการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานและเกณฑ์ ์

      การให้รางวั่ล ที�ส่ำงเสำริมวั่ฒนธรรมด้านจริยธรรม

    ●			  นโยบายเก ี � ยว่ก ับจรรยาบรรณและสำ ่ งสำ ัญญาณพัฤต ิกรรม  

      (whistle-blowing)

    ●	  นโยบายและว่ิธีปฏิิบัติที �อิอิกแบบเพั่�อิป้อิงกัน การไม่ปฏิิบัติตาม 

      กฎหมายและข้อิบังคับ

ก�รู้รู้ะบุอุปสำรู้รู้ค
200.6 A1   อิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน อิาจเกิดจากคว่ามหลากหลาย 

    ขอิงข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิมต่าง ๆ  ประเภทขอิงอุิปสำรรคได้อิธิบายไว้่ 

    ในย่อิหน้า120.6 A3 ต่อิไปนี�ค่อิตัว่อิย่างขอิงข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

    ในแต่ละประเภทขอิงอุิปสำรรค ซึึ่�งอิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคต่อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั 

    บัญชีีในการปฏิิบัติกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพั

    (ก)  อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน

      ●	   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีสำ่ว่นได้เสำียทางการเงิน หร่อิได้รับ 

         เงินก้้หร่อิการคำ�าประกัน จากอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

      ●	   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีมีส่ำว่นร่ว่มในการจัดทำาแผู้นค่าตอิบแทน 

         ที�ทำาให้เกิดแรงจ้งใจจากอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

      ●	   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีได้รับสิำทธิการใช้ี ทรัพัย์สิำนขอิงบริษั์ท 

         เพ่ั�อิประโยชีน์ส่ำว่นตน

      ●	   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้รับข้อิเสำนอิเป็นขอิงขว่ัญ หร่อิ 

         การปฏิิบัติเป็นพิัเศษ์จากค่้ค้าขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

    (ข)  อุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานขอิงตนเอิง

      ●	   ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเป็นผู้้้กำาหนดว่ิธีปฏิิบัติทางบัญชี ี

         ที�เหมาะสำมในการรว่มธุรกิจ หลังจากทำาการศึกษ์าคว่าม 

         เป็นไปได้เพ่ั�อิสำนับสำนุนการตัดสิำนใจซ่ึ่�อิ

    (ค)  อุิปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

      ●	   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีมีโอิกาสำตกแต่งข้อิม้ลในหนังส่ำอิชีี�ชีว่น 

         เพ่ั�อิให้ได้รับประโยชีน์จากการจัดหาเงินทุน
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

    (ง)  อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย

      ●	   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเป็นผู้้้รับผู้ิดชีอิบในการรายงานทาง 

         การเงินขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง เม่�อิสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด  

         หร่อิครอิบครัว่ที �ใกล้ชีิดได้รับการว่่าจ้างจากอิงค์กรนั �น  

         เป็นผู้้้ตัดสำินใจซึ่ึ�งมีผู้ลกระทบต่อิรายงานทางการเงินขอิง 

         อิงค์กร

      ●	   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีคว่ามสำัมพัันธ์อิันยาว่นานกับบุคคล 

         ผู้้้มีอิิทธิพัลต่อิการตัดสิำนใจทางธุรกิจ

    (จ)  อุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้

      ●	   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี หร่อิสำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุด  

         หร่อิครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิด ต้อิงเผู้ชีิญอิุปสำรรคจากการถึ้กปลด 

         หร่อิโยกย้าย เน่�อิงจากข้อิขัดแย้งเกี�ยว่กับ

         o  การใช้ีหลักการบัญชีี

         o  วิ่ธีการนำาเสำนอิข้อิม้ลทางการเงิน

      ●	   บุคคลที �พัยายามมีอิิทธิพัลในกระบว่นการตัดสำินใจขอิง 

         ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ตัว่อิย่างเชี่น ในเร่ �อิงการตกลง 

         ทำาสัำญญา (ให้ชีนะการประม้ล) หร่อิการใช้ีหลักการบัญชีี

ก�รู้ปรู้ะเมินอุปสำรู้รู้ค
200.7 A1   เง่�อินไข นโยบาย และวิ่ธีการ ที�อิธิบายไว้่ในย่อิหน้า 120.6 A1 และ 120.8 A2  

    อิาจกระทบการประเมินว่่า อิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานอิย้่ใน 

    ระดับที�ยอิมรับได้หร่อิไม่

200.7 A2   การประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ได้รับผู้ลกระทบ 

    มาจากลักษ์ณะและขอิบเขตขอิงกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพัอีิกด้ว่ย

200.7 A3   การประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคขอิงผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี อิาจได้รับ 

    ผู้ลกระทบมาจากสำภาพัแว่ดล้อิมการปฏิิบัติงานภายในอิงค์กรขอิงผู้้้ว่่าจ้าง  

    และสำภาพัแว่ดล้อิมการดำาเนินงาน ตัว่อิย่างเช่ีน

    ●	  ภาว่ะผู้้้นำาซึ่ึ�งเน้นคว่ามสำำาคัญขอิงพัฤติกรรมทางจรรยาบรรณ และ 

      คว่ามคาดหวั่งที�ว่่าพันักงานจะปฏิิบัติตนตามจรรยาบรรณนั�น

    ●	  นโยบายและว่ิธีปฏิิบัติที�ให้อิำานาจและสำนับสำนุนพันักงาน ให้สำ่�อิสำาร 

      ประเด็นทางจรรยาบรรณซึ่ึ�งเกี�ยว่กับพันักงานเอิง ต่อิผู้้้บริหารระดับ 

      อิาวุ่โสำ โดยปราศจากคว่ามกังว่ลเกี�ยว่กับผู้ลลบที�ตามมา
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

    ●	  นโยบายและว่ิธีปฏิิบัติในการนำาไปปฏิิบัติและติดตามประเมินผู้ล 

      คุณภาพัขอิงการปฏิิบัติงานขอิงพันักงาน

    ●	  ระบบเกี�ยว่กับการกำากับด้แลอิงค์กร หร่อิโครงสำร้างการกำากับด้แล  

      และคว่ามเข้มแข็งขอิงการคว่บคุมภายใน

    ●	  ว่ิธีปฏิิบัติในการรับสำมัครงาน ซึ่ึ�งเน้นคว่ามสำำาคัญขอิงการว่่าจ้าง 

      บุคลากรที�มีคว่ามร้้ คว่ามสำามารถึส้ำง

    ●	  การสำ่�อิสำารที�ทันเว่ลาเกี�ยว่กับนโยบายและว่ิธีปฏิิบัติ รว่มทั�งการ 

      เปลี�ยนแปลงที�มีให้พันักงานทั�งหมดทราบ พัร้อิมทั�ง การฝ่ึกอิบรม 

      และให้การศึกษ์าที�เหมาะสำม เกี�ยว่กับนโยบายและว่ิธีปฏิิบัติดังกล่าว่ 

      นั�น

    ●	  นโยบายจรรยาบรรณและข้อิกำาหนด

200.7 A4   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจพิัจารณาขอิคำาแนะนำาด้านกฎหมาย ในกรณีที�เช่ี�อิว่่า

    อิาจมีการกระทำาผิู้ดจรรยาบรรณ หร่อิการกระทำาโดยผู้้้อ่ิ�นเกิดขึ�น หร่อิจะเกิดขึ�น

    ต่อิไปภายในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

ก�รู้จััดก�รู้อุปสำรู้รู้ค
200.8 A1   หมว่ด 210 ถึึง 270 อิธิบายอุิปสำรรคต่าง ๆ ที�อิาจเกิดขึ�นระหว่่างการปฏิิบัติ 

    กิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพั รว่มถึึงตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจจะทำาให้เกิดอุิปสำรรค 

    นั�น

200.8 A2   ถึึงที�สุำดแล้ว่ ถ้ึาเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ทำาให้เกิดอุิปสำรรค ไม่สำามารถึขจัดได้ และ 

    ไม่มีมาตรการป้อิงกันหร่อิไม่สำามารถึนำามาตรการป้อิงกันมาใช้ีเพ่ั�อิลดอุิปสำรรค 

    ให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้ อิาจจะเป็นการเหมาะสำมที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี

    ต้อิงลาอิอิกจากอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

ก�รู้สืำ�อสำ�รู้กับผ้�มีหน��ทีำ�กำ�กับด้แล
R200.9    เม่�อิสำ่�อิสำารกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลตามที�กำาหนดไว่้ในประมว่ลจรรยาบรรณ  

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงตัดสำินใจว่่า คว่รจะสำ่�อิสำารกับผู้้้ใดถึึงจะเหมาะสำม 

    ในโครงสำร้างการกำากับด้แลขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 

    ส่ำ�อิสำารกับกลุ่มย่อิยขอิงผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัต้อิงตัดสิำนใจว่่า 

    จำาเป็นหร่อิไม่ที�จะต้อิงส่ำ�อิสำารกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลทั�งหมด เพ่ั�อิที�ว่่าทุกท่าน 

    จะได้รับข้อิม้ลที�เพีัยงพัอิ
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200.9 A1   ในการตัดสิำนใจว่่าคว่รส่ำ�อิสำารกับผู้้้ใด ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจพิัจารณาจาก

    (ก)  ลักษ์ณะและคว่ามสำำาคัญขอิงเหตุการณ์แว่ดล้อิม และ

    (ข)  เร่�อิงที�จะส่ำ�อิสำาร

200.9 A2   ตัว่อิย่างขอิงกลุ่มย่อิยขอิงผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล รว่มถึึง คณะกรรมการตรว่จสำอิบ  

    หร่อิ บุคคลใดบุคคลหนึ�งขอิงคณะผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

R200.10   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี สำ่�อิสำารกับบุคคลผู้้้ซึ่ึ�งมีทั�งคว่ามรับผู้ิดชีอิบด้านการ 

    บริหารและคว่ามรับผู้ิดชีอิบด้านกำากับด้แล ผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีีต้อิงทำาให ้

    เกิดคว่ามพัอิใจว่่าการสำ่�อิสำารกับบุคคลท่านนั�น ได้ให้ข้อิม้ลที�เพัียงพัอิกับ 

    ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลทั�งมว่ลผู้้้ซึึ่�งผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีคว่รจะได้ทำาการส่ำ�อิสำาร 

    แล้ว่ 

200.10 A1   ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมบางเหตุการณ์ ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลทุกคนเกี�ยว่ข้อิงกับ 

    การบริหารงานอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ตัว่อิย่าง เช่ีน ธุรกิจขนาดเล็ก ซึึ่�งเจ้าขอิงคนเดียว่ 

    บริหารงาน และไม่มีผู้้้อิ่�นที�ทำาหน้าที�ด้านกำากับด้แล ในกรณีเหล่านี� ถึ้าเร่�อิง 

    ที�จะส่ำ�อิสำารกับบุคคลผู้้้ซึึ่�งมีคว่ามรับผิู้ดชีอิบด้านการจัดการ และคว่ามรับผิู้ดชีอิบ 

    ด้านกำากับด้แล ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี ต้อิงทำาให้เกิดคว่ามพัอิใจว่่า ได้ปฏิิบัติ 

    ตามข้อิกำาหนดว่่าด้ว่ยการส่ำ�อิสำารกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล
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หมวด 210  คว�มขัดแย�งทำ�งผลปรู้ะโยชีน์ 

คำ�นำ�
210.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานและใชี้กรอิบแนว่คิด 

    ที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค

210.2    คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ทำาให้เกิดอิุปสำรรคในการปฏิิบัติตามหลักการ 

    พั่�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรม และอิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคในการปฏิิบัติตาม 

    หลักการพ่ั�นฐานอ่ิ�น อุิปสำรรคดังกล่าว่ อิาจเกิดขึ�นเม่�อิ

    (ก)  ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีดำาเนินกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพัที�เกี�ยว่ข้อิงกับ 

      เร่�อิงเฉพัาะ ให้กับผู้้้ที�ได้รับบริการทางว่ิชีาชีีพั ตั�งแต่สำอิงหน่ว่ยงาน 

      ขึ�นไปซึึ่�งผู้ลประโยชีน์ในเร่�อิงนั�นขัดแย้งกัน หร่อิ

    (ข)  ผู้ลประโยชีน์ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีที�เกี�ยว่ข้อิงกับเร่�อิงเฉพัาะ และ  

      ผู้ลประโยชีน์ขอิงผู้้้ที�ได้รับบริการทางวิ่ชีาชีีพัที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัดำาเนิน 

      กิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพั เกี�ยว่ข้อิงกับเร่�อิงที�ขัดแย้งกัน

    ผู้้้ที�ได้รับบริการทางว่ิชีาชีีพั อิาจรว่มถึึง อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ผู้้้จำาหน่าย ล้กค้า  

    ผู้้้ให้ก้้ย่ม ผู้้้ถ่ึอิหุ้น หร่อิบุคคลอ่ิ�น

210.3    หมว่ดนี�นำาเสำนอิข้อิกำาหนดเฉพัาะ และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับ 

    การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ีกับคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R210.4    ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่ยินยอิมให้มีคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์  

    มารอิมชีอิมการใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั หร่อิทางธุรกิจ

210.4 A1   ตัว่อิย่างขอิงเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�อิาจทำาให้เกิดคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์  

    รว่มถึึง 

    ●	  การดำารงตำาแหน่งผู้้้บริหารหร่อิผู้้้กำากับด้แลในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างสำอิงแห่ง 

      และได้รับข้อิม้ลที �เป็นคว่ามลับจากอิงค์กรผู้้ ้ว่่าจ้างแห่งหนึ �ง ซึ่ึ �ง 

      ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาจนำามาใชี้เพั่ �อิทำาให้อิงค์กรผู้้ ้ว่ ่าจ้าง 

      อีิกแห่งหนึ�งได้เปรียบหร่อิเสีำยเปรียบ
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    ●	  การดำาเนินกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพัให้กับหุ ้นสำ่ว่นทั�งสำอิงฝ่่ายซึ่ึ�งเป็น 

      ผู้้้ว่่าจ้างผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี เพั่�อิชี่ว่ยให้ทั�งสำอิงฝ่่ายสำิ�นสำุดจาก 

      การเป็นหุ้นส่ำว่นกัน

    ●	  การจัดเตรียมข้อิม้ลทางการเงินให้แก่สำมาชีิกบางคนขอิงผู้้้บริหารใน 

      อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ซึ่ึ�งผู้้ ้บริหารคนดังกล่าว่ 

      อิย้ร่ะหว่่างดำาเนินการซ่ึ่�อิกิจการนั�น

    ●	  การเป็นผู้้้รับผู้ิดชีอิบในการเล่อิกผู้้้จำาหน่ายให้กับอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง 

      ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี เม่�อิ ครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด ขอิงผู้้้ประกอิบ 

      วิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจได้รับผู้ลประโยชีน์ทางการเงินจากการนั�น

    ●	  การดำารงตำาแหน่งที �สำามารถึกำากับด้แลในอิงค์กรผู้้ ้ว่่าจ้าง ที �อิย้ ่ 

      ระหว่่างการอินุมัติการลงทุนขอิงบริษ์ัท ซึ่ึ�งการลงทุนนั�นมีสำ่ว่นหนึ�ง 

      จะเพิั�มม้ลค่าหลักทรัพัย์ในคว่ามครอิบครอิงขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัเอิง 

      หร่อิขอิงครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด

ก�รู้รู้ะบุคว�มขัดแย�ง
R210.5    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงดำาเนินการตามขั�นตอินที�สำมเหตุสำมผู้ลเพั่�อิระบุ 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิมที�อิาจทำาให้เกิดคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ และ เป็น 

    อุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานหนึ�งหลักการหร่อิมากกว่่า ขั�นตอิน 

    ดังกล่าว่ต้อิงรว่มถึึงการระบุ 

    (ก)  ลักษ์ณะขอิงผู้ลประโยชีน์และคว่ามสำัมพัันธ์ที�เกี�ยว่ข้อิง ระหว่่างฝ่่าย 

      ต่าง ๆ ที�เกี�ยว่ข้อิง และ

    (ข)  กิจกรรม และคว่ามหมายโดยนัยขอิงกิจกรรมนั�น กับทุกฝ่่ายที�เกี�ยว่ข้อิง

R210.6    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงยังคงตระหนักถึึงการเปลี�ยนแปลงเม่�อิเว่ลาเปลี�ยนไป 

    ขอิงลักษ์ณะกิจกรรม ผู้ลประโยชีน์ และคว่ามสัำมพัันธ์ที�อิาจจะทำาให้เกิดคว่าม 

    ขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ขณะที�ปฏิิบัติกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพั

อุปสำรู้รู้คทีำ�เกิดจั�กคว�มขัดแย�งทำ�งผลปรู้ะโยชีน์
210.7 A1   โดยทั�ว่ไป คว่ามเช่ี�อิมโยงระหว่่างกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพักับเร่�อิงที�ผู้้้ที�ได้รับบริการ 

    ทางวิ่ชีาชีีพัมีคว่ามขัดแยง้ทางผู้ลประโยชีน์ เกี�ยว่ข้อิงโดยตรงมากเท่าใด ระดับ 

    ขอิงอุิปสำรรคยิ�งมีมากขึ�นจนอิย้ใ่นระดับที�ไม่สำามารถึยอิมรับได้
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210.7 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัด อิุปสำรรคอิันเกิดจากคว่ามขัดแย้งทาง 

    ผู้ลประโยชีน์ค่อิ การถึอินตัว่จากกระบว่นการตัดสำินใจซึ่ึ�งเกี�ยว่ข้อิงกับเร่�อิง 

    ที�ทำาให้เกิดคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์

210.7 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที �อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่ �อิจัดการอิุปสำรรค 

    ที�เกิดจากคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ รว่มถึึง 

    ●	  การปรับโครงสำร้างหร่อิการแบ่งแยกคว่ามรับผิู้ดชีอิบและหน้าที�

    ●	  การมีการกำากับด้แลที�เหมาะสำม ตัว่อิย่างเชี่น การปฏิิบัติงานภายใต้ 

      การด้แลขอิงกรรมการบริหารหร่อิกรรมการที�ไม่เป็นผู้้้บริหาร

ก�รู้เปิดเผยและคว�มยินยอม

ทั�ว่ไป
210.8 A1   โดยทั�ว่ไป จำาเป็นต้อิง

    (ก)  เปิดเผู้ยลักษ์ณะขอิงคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ และมีการจัดการ 

      อิย่างไรต่อิอิุปสำรรคที�เกิดขึ�น แก่บุคคลที�เกี�ยว่ข้อิง รว่มถึึง แก่บุคคล 

      ในระดับที�เหมาะสำมในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างที�ได้รับผู้ลกระทบจากคว่าม 

      ขัดแย้งนั�น และ

    (ข)  ได้รับการยินยอิมจากบุคคลที�เกี�ยว่ข้อิงเพั่�อิให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 

      ปฏิิบัติกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพัเม่�อิได้นำามาตรการป้อิงกันมาใชี้จัดการ 

      อุิปสำรรคนั�น

210.8 A2   การยินยอิมอิาจอินุมานได้จากการกระทำาขอิงบุคคลในเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

    ซึ่ึ�งผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีหลักฐานเพัียงพัอิที�จะสำรุปได้ว่่า บุคคลนั�นรับร้้ 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิมตั�งแต่แรก และยอิมรับคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์  

    ถ้ึาบุคคลเหล่านั�นไม่ยกเป็นข้อิคัดค้าน ต่อิการมีอิย้่ขอิงคว่ามขัดแย้ง

210.8 A3   ถึ้าการเปิดเผู้ยหร่อิการยินยอิมนั�นไม่เป็นลายลักษ์ณ์อิักษ์ร ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพั 

    บัญชีีคว่รได้รับการสำนับสำนุนให้บันทึก

    (ก)  ลักษ์ณะขอิงเหตุการณ์แว่ดล้อิมต่าง ๆ ที�ทำาให้เกิดคว่ามขัดแย้งทาง 

      ผู้ลประโยชีน์

    (ข)  มาตรการป้อิงกันที�ใช้ีเพ่ั�อิจัดการอุิปสำรรคต่างๆที�เกิดขึ�น และ

    (ค)  การยินยอิมที�ได้รับ
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ข้้อพิื้จารณาอ่�น
210.9 A1   เม่�อิจัดการคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี คว่รได้รับ 

    การสำนับสำนุนให้หาแนว่ทาง จากภายในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง หร่อิจากแหล่งอิ่�น  

    เชี่น อิงค์กรว่ิชีาชีีพั ที�ปรึกษ์ากฎหมาย หร่อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิ่ �น  

    เม่�อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเปิดเผู้ยข้อิม้ลเหล่านั�น หร่อิแบ่งปันข้อิม้ลภายใน 

    อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง และหาคำาแนะนำาจากบุคคลที�สำาม ต้อิงนำาหลักการเร่�อิงการรักษ์า 

    คว่ามลับมาปฏิิบัติ
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หมวด 220   ก�รู้จััดทำำ� และก�รู้นำ�เสำนอข�อม้ล 

คำ�นำ�
220.1    ผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน และนำากรอิบแนว่คิด  

    ซึึ่�งกำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 มาใช้ี เพ่ั�อิระบุอุิปสำรรค ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค

220.2    การจัดทำา และการนำาเสำนอิข้อิม้ล อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ 

    ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ หร่อิอุิปสำรรคอ่ิ�นต่อิการปฏิิบัติตามหลักการ 

    พั่�นฐานหนึ�งหลักการหร่อิมากกว่่า หมว่ดนี�นำาเสำนอิข้อิกำาหนดเฉพัาะ และ 

    คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับการนำากรอิบแนว่คิดไปใชี้ในแต่ละ 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิม

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
220.3 A1   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีทุกระดับในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง มีส่ำว่นเกี�ยว่ข้อิงในการจัดทำา  

    และการนำาเสำนอิข้อิม้ล ทั�งภายใน และภายนอิกอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

220.3 A2   ผู้้้มีสำ่ว่นได้เสำียทั�งผู้้้รับและผู้้้ให้ข้อิม้ลในการจัดทำาและนำาเสำนอิข้อิม้ลดังกล่าว่  

    รว่มถึึง

    ●	  ฝ่่ายบริหารและผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

    ●	  นักลงทุน และ ผู้้้ให้ก้้หร่อิเจ้าหนี�อ่ิ�น

    ●	  หน่ว่ยงานกำากับด้แล

    ข้อิม้ลนี�อิาจชี่ว่ยผู้้้มีสำ่ว่นได้เสำียในการทำาคว่ามเข้าใจ และประเมินแง่มุม 

    สำถึานการณ์ขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง และการตัดสิำนใจเกี�ยว่กับอิงค์กร ข้อิม้ลรว่มถึึง 

    ข้อิม้ลทางการเงิน และข้อิม้ลที�ไม่เกี�ยว่ข้อิงกับการเงิน ซึ่ึ�งอิาจเปิดเผู้ยต่อิ 

    สำาธารณะ หร่อิใช้ีเพ่ั�อิวั่ตถุึประสำงค์ภายในอิงค์กร

    ตัว่อิย่าง รว่มถึึง

    ●	  รายงานการดำาเนินงานและผู้ลประกอิบการ

    ●	  การวิ่เคราะห์เพ่ั�อิสำนับสำนุนการตัดสิำนใจ

    ●		  งบประมาณและการคาดการณ์

    ●	  ข้อิม้ลที�ให้ผู้้้ตรว่จสำอิบภายในและผู้้้สำอิบบัญชีี

    ●	  การวิ่เคราะห์คว่ามเสีำ�ยง
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    ●	  งบการเงินเพั่ �อิว่ัตถึุประสำงค์ทั �ว่ไป และงบการเงินที �จ ัดทำาเพั่ �อิ 

      วั่ตถุึประสำงค์เฉพัาะ

    ●			  แบบแสำดงรายการภาษี์

    ●	  รายงานต่าง ๆ ที�ย่ �นต่อิหน่ว่ยงานกำากับด้แล เพั่�อิให้เป็นไปตาม 

      กฎหมาย และเพ่ั�อิแสำดงการปฏิิบัติตาม

220.3 A3   เพั่ �อิว่ัตถึุประสำงค์ขอิงหมว่ดนี� การจัดทำาหร่อิการนำาเสำนอิข้อิม้ล รว่มถึึง  

    การบันทึกข้อิม้ล การเก็บรักษ์าข้อิม้ล และการอินุมัติข้อิม้ล

R220.4    เม่�อิจัดทำาหร่อินำาเสำนอิข้อิม้ล ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิง

    (ก)  จัดทำา หร่อินำาเสำนอิข้อิม้ลให้เป็นไปตามกรอิบแนว่คิดการรายงาน 

      ที�เกี�ยว่ข้อิง เม่�อินำามาปรับใช้ี

    (ข)  จัดทำา หร่อินำาเสำนอิข้อิม้ลในร้ปแบบที�ตั�งใจไว่้ โดยไม่ทำาให้เข้าใจผู้ิด  

      หร่อิมีอิิทธิพัลต่อิผู้ลลัพัธ์ตามสำัญญาหร่อิตามกฎระเบียบต่าง ๆ  

      อิย่างไม่เหมาะสำม

    (ค)  ใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั เพ่ั�อิ

      (1)   นำาเสำนอิคว่ามจริงอิย่างถึ้กต้อิงและครบถึ้ว่นในสำ่ว่นที�เป็น 

         สำาระสำำาคัญทั�งหมด

      (2)   อิธิบายอิย่างชีัดเจนถึึงลักษ์ณะที�แท้จริงขอิงรายการหร่อิ 

         กิจกรรมทางธุรกิจ และ

      (3)   จัดประเภทและบันทึกข้อิม้ลให้ทันเว่ลาและในร้ปแบบ 

         ที�เหมาะสำม 

    (ง)  ไม่ละเว่้นข้อิม้ลใด ๆ โดยมีเจตนาที�จะทำาให้ข้อิม้ลนั�นทำาให้เกิดคว่าม 

      เข้าใจผู้ิด หร่อิมีอิิทธิพัลต่อิผู้ลลัพัธ์ตามสำัญญา หร่อิตามกฎระเบียบ 

      ต่าง ๆ อิย่างไม่เหมาะสำม

    (จั)  หลีกเลี�ยงอิิทธิพัลอัินเกินคว่รขอิงบุคคล อิงค์กร หร่อิเทคโนโลยี หร่อิ 

      การพึั�งพิังอัินเกินคว่รต่อิบุคคล อิงค์กร หร่อิเทคโนโลยี และ

    (ฉ)  ตระหนักถึึงคว่ามเสีำ�ยงจากอิคติ

220.4 A1   ตัว่อิย่างขอิงอิิทธิพัลต่อิผู้ลลัพัธ์ตามสำัญญา หร่อิตามกฎระเบียบต่าง ๆ อิย่าง 

    ไม่เหมาะสำม ค่อิ การใชี้ประมาณการที�ไม่สำมจริง โดยเจตนาที�จะหลีกเลี�ยง 

    การฝ่่าฝ่ืนข้อิกำาหนดตามสำัญญา เชี่น พัันธะสำัญญาการก้้เงิน หร่อิการฝ่่าฝ่ืน 

    ข้อิกำาหนดด้านกฎระเบียบ เช่ีน ทุนจดทะเบียนขอิงสำถึาบันการเงิน
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ก�รู้ใชี�คว�มรู้ะมัดรู้ะวังรู้อบคอบในก�รู้จััดทำำ� หรืู้อ นำ�เสำนอข�อม้ล
R220.5    การจัดทำา หร่อินำาเสำนอิข้อิม้ลอิาจต้อิงการ การใช้ีคว่ามระมัดระวั่งรอิบคอิบใน 

    การใชี้ดุลยพัินิจทางว่ชิีาชีีพั ผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่ใชี้คว่ามระมัดระว่ัง 

    รอิบคอิบดังกล่าว่อิย่างตั�งใจที�จะทำาให้ผู้้้อิ่�นเข้าใจผู้ิด หร่อิมีอิิทธพิัลต่อิผู้ลลัพัธ์ 

    ตามสัำญญาหร่อิตามกฎระเบียบต่างๆ อิย่างไม่เหมาะสำม

220.5 A1   ตัว่อิย่างการใชี้คว่ามระมัดระว่ังรอิบคอิบในทางที�ผู้ิดเพั่ �อิให้ได้ผู้ลลัพัธ์ที � 

    ไม่เหมาะสำม รว่มถึึง

    ●	  การกำาหนดประมาณการ ตัว่อิย่างเชี่น การกำาหนดประมาณการ 

      ม้ลค่ายุติธรรม เพ่ั�อินำาเสำนอิกำาไรหร่อิขาดทุนที�ขัดต่อิข้อิเท็จจริง

    ●	  การเล่อิก หร่อิการเปลี�ยนนโยบายการบัญชีีหร่อิว่ิธีการทางบัญชีี  

      ระหว่่างทางเล่อิกสำอิงทางหร่อิมากกว่่า ตามที�กรอิบรายงานทางการเงิน 

      กำาหนดไว่้ ตัว่อิย่างเชี่น การเล่อิกนโยบายการบัญชีีเกี�ยว่กับสำัญญา 

      ระยะยาว่ เพ่ั�อินำาเสำนอิกำาไรหร่อิขาดทุนที�ขัดต่อิข้อิเท็จจริง

    ●		  การกำาหนดเว่ลาบันทึกรายการ ตัว่อิย่างเชี่น กำาหนดเว่ลาขาย 

      สิำนทรัพัย์ใกล้สิำ�นปีบัญชีี เพ่ั�อิทำาให้เข้าใจผิู้ด

    ●		  การกำาหนดโครงสำร้างขอิงรายการ ตัว่อิย่างเชี่น กำาหนดโครงสำร้าง 

      รายการทางการเงินเพั่�อิให้นำาเสำนอิอิย่างขัดต่อิข้อิเท็จจริงเกี�ยว่กับ 

      สิำนทรัพัย์ และหนี�สิำน หร่อิการจัดประเภทกระแสำเงินสำด

    ●	  การเล่อิกเปิดเผู้ยข้อิม้ล ตัว่อิย่างเชี่น การละเว่้นไม่แสำดงข้อิม้ล หร่อิ 

      แสำดงข้อิม้ลอิย่างคลุมเคร่อิ ที�เกี�ยว่ข้อิงกับคว่ามเสีำ�ยงทางการเงิน หร่อิ 

      คว่ามเสีำ�ยงทางการดำาเนินงาน เพ่ั�อิให้เข้าใจผิู้ด 

R220.6    เม่�อิปฏิิบัติกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพัโดยเฉพัาะอิย่างยิ�ง กิจกรรมที�ไม่ต้อิงปฏิิบัติตาม 

    กรอิบแนว่คิดการรายงาน (ทางการเงิน) ที�เกี�ยว่ข้อิง ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี

    ต้อิงใช้ีดุลพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั เพ่ั�อิระบุและพิัจารณา 

    (ก)  วั่ตถุึประสำงค์ขอิงการนำาข้อิม้ลไปใช้ี

    (ข)  บริบทที�ข้อิม้ลนั�น ๆ ให้ และ

    (ค)  ผู้้้รับข้อิม้ลที�ประสำงค์จะส่ำ�อิให้

220.6 A1   ตัว่อิย่างเช่ีน เม่�อิจัดทำาหร่อินำาเสำนอิรายงานตามแบบที�กำาหนด (pro forma)  

    งบประมาณ หร่อิ การคาดการณ์นั�น การมีอิย่างเหมาะสำมเกี�ยว่กับ ประมาณการ  

    ค่าใกล้เคียง และข้อิสำมมติฐานที�เกี�ยว่ข้อิง จะช่ีว่ยให้ผู้้้ที�อิาจพึั�งพัาข้อิม้ลเหล่านั�น 

    ใช้ีดุลยพิันิจขอิงตนเอิงได้ 
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220.6 A2   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาจพัิจารณาให้คว่ามชีัดเจนเกี�ยว่กับ ผู้้้ตั�งใจให้เป็น 

    ผู้้้รับข้อิม้ล บริบท และวั่ตถุึประสำงค์ขอิงข้อิม้ลที�นำาเสำนอิ

ก�รู้พึั�งพั�ผลง�นของผ้�อื�น
R220.7    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ประสำงค์จะใชี้การพัึ�งพัาผู้ลงานขอิงผู้้้อิ่�นไม่ว่่าภายใน 

    หร่อิภายนอิกอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง หร่อิอิงค์กรอิ่�น ต้อิงใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพัเพั่�อิ 

    กำาหนดขั�นตอินการปฏิิบัติ ถึ้ามี เพั่�อิให้คว่ามรับผู้ิดชีอิบนั�นบรรลุผู้ลตาม 

    ที�กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า R220.4

220.7 A1   ปัจจัยเพั่�อิพัิจารณาในการกำาหนดว่่าจะใชี้ผู้ลงานขอิงผู้้้อิ่�นนั�นสำมเหตุสำมผู้ล 

    หร่อิไม่ รว่มถึึง

    ●	  ชี่�อิเสำียงและคว่ามเชีี�ยว่ชีาญขอิงบุคคลหร่อิงค์กรอิ่�นและแหล่งที�มา 

      ขอิงข้อิม้ลที�ได้

    ●	  บุคคลอิ่�นนั�นได้ปฏิิบัติตามมาตรฐานว่ิชีาชีีพัและจรรยาบรรณที�มี 

      หร่อิไม่

    ข้อิม้ลดังกล่าว่อิาจได้รับจากคว่ามสัำมพัันธ์ที�มีมาก่อิน หร่อิจากการปรึกษ์าผู้้อ่้ิ�น 

    เกี�ยว่กับบุคคลหร่อิอิงค์กรอ่ิ�นนั�น 

ก�รู้จััดก�รู้ข�อม้ลทีำ�ทำำ�ให�เข��ใจัผิด หรืู้ออ�จัทำำ�ให�เข��ใจัผิด
R220.8    เม่�อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีร้้ หร่อิมีเหตุผู้ลที�เชี่�อิได้ว่่า ข้อิม้ลที�ผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีเกี �ยว่ข้อิงอิย้่นั �นทำาให้เข้าใจผู้ิด ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิง 

    ดำาเนินการที�เหมาะสำมเพ่ั�อิหาทางแก้ไขเร่�อิงนั�น

220.8 A1   การดำาเนินการที�เหมาะสำม รว่มถึึง

    ●	  การปรึกษ์าหาร่อิข้อิกังว่ลเกี �ยว่กับข้อิม้ลที �ทำาให้เข้าใจผู้ิด กับ 

      ผู้้้บังคับบัญชีาขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี และ/หร่อิระดับผู้้้บริหาร 

      ที�เหมาะสำมในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี หร่อิผู้้้มี 

      หน้าที�กำากับด้แล และขอิให้บุคคลดังกล่าว่ดำาเนินการอิย่างเหมาะสำม 

      เพ่ั�อิแก้ไขเร่�อิงนั�น 

      การดำาเนินการดังกล่าว่ อิาจรว่มถึึง 

      o   การแก้ไขข้อิม้ลให้ถ้ึกต้อิง

      o   ถึ้าข้อิม้ลนั�นได้รับการเปิดเผู้ยไปยังผู้้ ้ตั �งใจจะให้เป็นผู้้้ใชี้ 

         รายงานแล้ว่ ให้แจ้งแก้ไขข้อิม้ลให้ถ้ึกต้อิง

-22-0106(001)P7-ebook.indd   61-22-0106(001)P7-ebook.indd   61 27/7/2565 BE   17:2827/7/2565 BE   17:28



ส่ว
นที่

� 2

62

คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

    ●	  การปรึกษ์าเกี �ยว่กับนโยบายและว่ิธีปฏิิบัติขอิงอิงค์กรผู้้ ้ว่ ่าจ้าง  

      (ตัว่อิย่างเชี่น นโยบายจรรยาบรรณ หร่อินโยบายการแจ้งเบาะแสำ 

      การกระทำาผิู้ด) เกี�ยว่กับวิ่ธีการจัดการเร่�อิงดังกล่าว่เป็นการภายใน

220.8 A2   ผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีีอิาจพัิจารณาว่่าอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างยังมิได้ดำาเนินการอิย่าง 

    เหมาะสำม ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีียังคงมีเหตุผู้ลที�เชี่�อิได้ว่่าข้อิม้ลดังกล่าว่ 

    ทำาให้เข้าใจผู้ิด การดำาเนินการเพัิ�มเติมต่อิไปนี�อิาจเหมาะสำมหากผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีตระหนักถึึงหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงการรักษ์าคว่ามลับ ด้ว่ยการ

    ●	  ปรึกษ์ากับ 

      o   อิงค์กรวิ่ชีาชีีพัที�เกี�ยว่ข้อิง

      o   ผู้้้ตรว่จสำอิบภายในหร่อิผู้้้สำอิบบัญชีีขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง 

      o   ที�ปรึกษ์ากฎหมาย

    ●	  พิัจารณาว่่ามีข้อิกำาหนดอ่ิ�นใดให้ส่ำ�อิสำารกับ

      o   บุคคลที�สำาม รว่มทั�งผู้้้ใช้ีข้อิม้ล

      o   หน่ว่ยงานกำากับด้แล และหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจกำากับด้แล

R220.9    ถึ้าหลังจากได้ใชี้ทางเล่อิกที�มีจนหมดแล้ว่ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีพัิจารณาว่่า 

    ยังไม่ได้ดำาเนินการที�เหมาะสำม และมีเหตุผู้ลที�เช่ี�อิได้ว่่าข้อิม้ลดังกล่าว่ยังคงทำาให้ 

    เข้าใจผู้ิดอิย้่ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิเสำธที�จะเกี�ยว่ข้อิงกับข้อิม้ล หร่อิ 

    ปฏิิเสำธที�จะยังคงข้อิม้ลดังกล่าว่ไว้่ต่อิไป

220.9 A1   ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่อิาจเป็นการเหมาะสำมสำำาหรับผู้้ ้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีที�จะลาอิอิกจากอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

เอกสำ�รู้หลักฐ�น
220.10 A1   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีคว่รได้รับการสำนับสำนุนให้บันทึกเอิกสำารหลักฐาน

    ●	  ข้อิเท็จจริง

    ●	  หลักการบัญชีีหร่อิมาตรฐานวิ่ชีาชีีพัที�เกี�ยว่ข้อิงอ่ิ�น

    ●	  การติดต่อิส่ำ�อิสำาร และฝ่่ายต่าง ๆ ที�นำาเร่�อิงไปปรึกษ์าหาร่อิ (สนทนา 

      อย่างเป็นทางการแลัะไม่เป็นทางการ)ด้ว่ย 

    ●		  แนว่ทางการดำาเนินงานที�พิัจารณา

    ●	  ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีได้พัยายามจัดการเร่�อิงนี�อิย่างไร
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ข�อพิัจั�รู้ณ�อื�น 
220.11 A1   เม่�อิอุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานเกี�ยว่กับการจัดทำาหร่อินำาเสำนอิ 

    ข้อิม้ล เกิดจากส่ำว่นได้เสีำยทางการเงิน รว่มถึึงค่าตอิบแทนและสิำ�งจ้งใจเช่ี�อิมโยง 

    กับการรายงานทางการเงินและการตัดสำินใจ ให้นำาข้อิกำาหนด และคำาอิธิบาย 

    การนำาไปปฏิิบัติที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 240 มาใช้ี

220.11 A2   เม่�อิข้อิม้ลที�ทำาให้เข้าใจผู้ิดอิาจเกี�ยว่ข้อิงกับการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและ 

    ข้อิบังคับ ให้นำาข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที �กำาหนดไว่้ใน 

    หมว่ด 260 มาใช้ี

220.11 A3   เม่�อิอิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานที�เกี �ยว่กับการจัดทำาหร่อิ 

    นำาเสำนอิข้อิม้ล เกิดจากคว่ามกดดัน ให้นำาข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไป 

    ปฏิิบัติที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 270 มาใช้ี 
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

หมวด 230   ก�รู้ปฏิิบัติง�นด�วยคว�มชีำ�น�ญทีำ�เพีัยงพัอ 

คำ�นำ�
230.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานและใชี้กรอิบแนว่คิด 

    ที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุอิุปสำรรค ประเมินนัยสำำาคัญ และจัดการ 

    อุิปสำรรค

230.2    การปฏิิบัติงานโดยไม่มีคว่ามชีำานาญเพัียงพัอิจะทำาให้เกิดอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน ในการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามร้้ คว่าม 

    สำามารถึ และคว่ามเอิาใจใสำ่ หมว่ดนี�ว่างข้อิกำาหนด และคำาอิธิบายการนำาไป 

    ปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับการนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ีในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R230.3    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่จงใจทำาให้อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างเข้าใจผิู้ดเกี�ยว่กับระดับ 

    คว่ามเชีี�ยว่ชีาญหร่อิประสำบการณ์ที�ตนมี

230.3 A1   หลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และคว่ามเอิาใจใสำ่ กำาหนดให ้

    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีรับงานที�สำำาคัญได้ต่อิเม่�อิ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีมีหร่อิ 

    ได้รับการฝึ่กอิบรมหร่อิมีประสำบการณ์ที�เพีัยงพัอิ

230.3 A2   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน ตามหลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามร้้ คว่าม 

    สำามารถึ และคว่ามเอิาใจใส่ำ อิาจเกิดขึ�นได้ ถ้ึาผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีมี

    ●  เว่ลาไม่เพัียงพัอิในการปฏิิบัติหน้าที � หร่อิในการปฏิิบัติหน้าที � 

      ที�เกี�ยว่ข้อิงให้สำำาเร็จ

    ●	  ข้อิม้ลที�ไม่สำมบ้รณ์ ถ้ึกจำากัด หร่อิไม่เพีัยงพัอิต่อิการปฏิิบัติหน้าที�

    ●	  ประสำบการณ์ การฝึ่กอิบรม และ/หร่อิการศึกษ์าไม่เพีัยงพัอิ

    ●	  ทรัพัยากรไม่เพีัยงพัอิสำำาหรับการปฏิิบัติหน้าที�

230.3 A3   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  ขอิบเขตที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีทำางานร่ว่มกับผู้้้อ่ิ�น

    ●	  คว่ามอิาวุ่โสำขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีในหน่ว่ยงานธุรกิจ

    ●	  ระดับขอิงการกำากับด้แลและการสำอิบทานงานที�ทำา
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230.3 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันในการจัดการอุิปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน รว่มถึึง

    ●	  การได้รับคว่ามช่ีว่ยเหล่อิ หร่อิการฝึ่กอิบรมจากผู้้้เชีี�ยว่ชีาญที�จำาเป็น

    ●	  การทำาให้มั�นใจได้ว่่ามีเว่ลาเพีัยงพัอิในการปฏิิบัติหน้าที�ที�เกี�ยว่ข้อิง

R230.4    ถ้ึาอุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และ 

    คว่ามเอิาใจใสำ่ ไม่สำามารถึจัดการได้ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงพัิจารณาว่่า 

    จะปฏิิเสำธการปฏิิบัติหน้าที�ที�เป็นปัญหาหร่อิไม่ ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 

    พิัจารณาว่่าการปฏิิเสำธเป็นการเหมาะสำม ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงส่ำ�อิสำารถึึง 

    เหตุผู้ลนั�น

ข�อพิัจั�รู้ณ�อื�น
230.5 A1   ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ ในหมว่ด 270 ใชี้เม่�อิผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีได้รับคว่ามกดดันให้กระทำาในลักษ์ณะที�อิาจนำาไปสำ้่การฝ่่าฝ่ืน 

    หลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และคว่ามเอิาใจใส่ำ
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หมวด 240  สำ่วนได�เสำียทำ�งก�รู้เงิน ค่�ตอบแทำน และสำิ�งจั้งใจัทำี�เชีื�อมโยงกับ 

    ก�รู้รู้�ยง�นทำ�งก�รู้เงินและก�รู้ตัดสิำนใจั

คำ�นำ�
240.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานและใชี้กรอิบแนว่คิด 

    ที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค

240.2    การมีสำ่ว่นได้เสำียทางการเงิน หร่อิการรับร้้เกี�ยว่กับสำ่ว่นได้เสำียทางการเงิน 

    ที�ถึ่อิโดยสำมาชีิกในครอิบครวั่ที�ใกล้ชีิดที�สำุด หร่อิสำมาชีิกในครอิบครวั่ที�ใกล้ชีิด  

    อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน ในการปฏิิบัติตามหลักการ 

    พั่�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรม หร่อิการรักษ์าคว่ามลับ ในหมว่ดนี�ได้กำาหนด 

    ข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับการใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R240.3    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่ตกแต่งข้อิม้ลหร่อิใชี้ข้อิม้ลที�เป็นคว่ามลับเพั่�อิ 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตัว่ หร่อิเพ่ั�อิผู้ลประโยชีน์ทางการเงินขอิงผู้้้อ่ิ�น

240.3 A1   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาจมีสำ่ว่นได้เสำียทางการเงิน หร่อิอิาจร้้ถึึงสำ่ว่นได้เสำีย 

    ทางการเงินขอิงสำมาชีิกในครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุด หร่อิสำมาชีิกในครอิบครัว่ 

    ที�ใกล้ชีิด ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมเชี่นนั�นอิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติ 

    ตามหลักการพ่ั�นฐาน ส่ำว่นได้เสีำยทางการเงิน รว่มถึึง ส่ำว่นได้เสีำยที�เกิดจากแผู้น 

    ค่าตอิบแทน และแผู้นสำิ�งจ้งใจที�เชี่ �อิมโยงกับการรายงานทางการเงินและ 

    การตัดสิำนใจ

240.3 A2   ตัว่อิย่างขอิงเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ 

    ส่ำว่นตน รว่มถึึง สำถึานการณ์ที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี หร่อิสำมาชิีกในครอิบครัว่ 

    ที�ใกล้ชิีดที�สุำด หร่อิสำมาชิีกในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด

    ●	  มีแรงจ้งใจและโอิกาสำในการตกแต่งข้อิม้ลที�มีคว่ามอิ่อินไหว่ต่อิราคา 

      เพ่ั�อิที�จะได้รับผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน

    ●		  ถึ่อิครอิงสำ่ว่นได้เสำียทางการเงินทั�งทางตรงและทางอิ้อิมในอิงค์กร 

      ผู้้้ว่่าจ้าง และม้ลค่าขอิงสำ่ว่นได้เสำียทางการเงินนั�นอิาจเป็นผู้ลกระทบ 

      โดยตรงจากการตัดสิำนใจขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี
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    ●	  มีสำิทธิได้รับโบนัสำผู้ันแปรตามผู้ลกำาไร และม้ลค่าขอิงโบนัสำนั �น 

      อิาจเป็นผู้ลกระทบโดยตรงจากการตัดสำินใจขอิงผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพั 

      บัญชีี

    ●	  ถึ่อิสำิทธิทางตรงหร่อิทางอิ้อิมในหุ้นโบนัสำรอิรับ หร่อิสำิทธิในการ 

      ซึ่่�อิหุ้นในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ม้ลค่าขอิงสำิทธิดังกล่าว่อิาจเป็นผู้ลกระทบ 

      จากการตัดสิำนใจขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี

    ●	  มีสำ่ว่นร่ว่มในแผู้นค่าตอิบแทนซึ่ึ�งให้แรงจ้งใจเพั่�อิบรรลุเป้าหมาย  

      หร่อิเพั่�อิสำนับสำนุนคว่ามพัยายามในการเพัิ�มม้ลค่าสำ้งสำุดให้กับหุ้นขอิง 

      อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ตัว่อิย่างขอิงแผู้นดังกล่าว่อิาจเกิดจากการมีสำ่ว่นร่ว่ม 

      ในแผู้นการจ้งใจซึ่ึ�งเชี่�อิมโยงกับเง่�อินไขในการบรรลุผู้ลการปฏิิบัติงาน 

      ที�กำาหนด

240.3 A3   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  นัยสำำาคัญขอิงสำ่ว่นได้เสำียทางการเงิน สำิ�งที�ทำาให้เกิดสำ่ว่นได้เสำียทาง 

      การเงินที�มีนัยสำำาคัญ จะขึ�นอิย้่กับเหตุการณ์แว่ดล้อิมสำ่ว่นบุคคลและ 

      สำาระสำำาคัญขอิงส่ำว่นได้เสีำยทางการเงินขอิงแต่ละบุคคล

    ●	  นโยบายและว่ิธีปฏิิบัติขอิงคณะกรรมการที�เป็นอิิสำระจากฝ่่ายบริหาร  

      ในการกำาหนดระดับหร่อิร้ปแบบขอิงค่าตอิบแทนผู้้้บริหารระดับส้ำง

    ●	  เพั่�อิให้สำอิดคล้อิงกับนโยบายภายใน การเปิดเผู้ยข้อิม้ลต่อิผู้้้มีหน้าที� 

      กำากับด้แลเกี�ยว่กับ

      o   ผู้ลประโยชีน์ที�เกี�ยว่ข้อิงทั�งหมด

      o   แผู้นการใช้ีสิำทธิ หร่อิแลกเปลี�ยนหุ้นที�เกี�ยว่ข้อิงกัน

    ●	  ว่ิธีปฏิิบัติการตรว่จสำอิบภายในและภายนอิกที�เฉพัาะเจาะจงเพั่�อิ 

      จัดการอุิปสำรรคที�ทำาให้เกิดส่ำว่นได้เสีำยทางการเงิน

240.3 A4   อิุปสำรรคที�เกิดขึ�นจากแผู้นค่าตอิบแทน หร่อิแผู้นสำิ�งจ้งใจอิาจเกิดจากทั�ง 

    แรงกดดันอิย่างชัีดเจนหร่อิโดยนัยจากผู้้้บังคับบัญชีาหร่อิเพ่ั�อินร่ว่มงาน ด้หมว่ด  

    270 คว่ามกดดันต่อิการฝ่่าฝื่นหลักการพ่ั�นฐาน
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หมวด 250   สิำ�งจ้ังใจั รู้วมถึุงของขวัญและก�รู้ต�อนรัู้บ

คำ�นำ�
250.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน และใชี้กรอิบแนว่คิด 

    ที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค

250.2    การเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับสำิ�งจ้งใจ อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ 

    ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ในการปฏิิบัติการ 

    ตามหลักการพ่ั�นฐานโดยเฉพัาะอิย่างยิ�งหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต  

    คว่ามเที�ยงธรรม และพัฤติกรรมทางวิ่ชีาชีีพั

250.3    หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติเกี �ยว่กับการใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดในเร่�อิงการเสำนอิให้และการยอิมรับสำิ�งจ้งใจเม่�อิดำาเนินกิจกรรม 

    ทางว่ิชีาชีีพั ที�ไม่ทำาให้เกิดการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ หมว่ดนี� 

    ยังกำาหนดให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ เม่�อิ 

    มีการเสำนอิให้หร่อิมีการยอิมรับสิำ�งจ้งใจ

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
250.4 A1   สิำ�งจ้งใจ ค่อิ สิำ�งขอิง สำถึานการณ์ หร่อิการกระทำาที�จะใช้ีในทางที�จะให้มีอิิทธิพัล 

    ต่อิพัฤติกรรมขอิงอิีกบุคคลหนึ�ง แต่ไม่จำาเป็นต้อิงมีเจตนาที�จะมีอิิทธิพัลอิย่าง 

    ไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงบุคคลนั�น สำิ�งจ้งใจ เป็นไปได้ตั�งแต่การกระทำา 

    เล็กน้อิยในการให้การต้อินรับระหว่่างผู้้้ร่ว่มงานทางธุรกิจ จนกระทั�งถึึงการ 

    กระทำาที�เป็นผู้ลให้เกิดการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ สิำ�งจ้งใจเป็นไปได้

    ในร้ปแบบต่าง ๆ กัน ตัว่อิย่างเช่ีน

    ●	  ขอิงขวั่ญ

    ●	  การต้อินรับ

    ●	  นันทนาการ 

    ●	  การบริจาคเพ่ั�อิการเม่อิง หร่อิ เพ่ั�อิการกุศล

    ●	  การร้อิงขอิคว่ามเป็นมิตร และคว่ามจงรักภักดี

    ●		  โอิกาสำในการจ้างงานหร่อิโอิกาสำในทางการค้าอ่ิ�น

    ●	  การได้รับเป็นกรณีพิัเศษ์ สิำทธิ หร่อิเอิกสิำทธิ�
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สิำ�งจ้ังใจัทีำ�ต�องห��มโดยกฎหม�ยหรืู้อข�อบังคับ
R250.5    ในหลายประเทศมีกฎหมายและข้อิบังคับ เช่ีน ส่ำว่นที�เกี�ยว่กับการให้สิำนบนและ 

    คอิร์รัปชีั�น ซึ่ึ�งห้ามการเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับสำิ�งจ้งใจในเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

    บางกรณี ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงได้มาซึึ่�งคว่ามเข้าใจกฎหมายและข้อิบังคับ 

    ที�เกี�ยว่ข้อิง และปฏิิบัติตาม กฎหมายและข้อิบังคับเหล่านั�น เม่�อิผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีประสำบเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

สิำ�งจ้ังใจัทีำ�ไม่ต�องห��มโดยกฎหม�ยหรืู้อข�อบังคับ
250.6 A1   การเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับสำิ�งจ้งใจที�ไม่ต้อิงห้ามโดยกฎหมายและข้อิบังคับ 

    อิาจยังทำาให้เกิดอุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน

สิ�งจูงใจที�มีเจตนาที�จะให้มีอิทธิพื้ลัอย่างไม่เหมาะสมต่อพื้ฤติกรรม (ทางวิ่ช้าชี้พื้)
R250.7    ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่เสำนอิให้ หร่อิสำนับสำนุนผู้้ ้อิ่ �นให้เสำนอิให้ซึ่ึ �ง 

    สำิ�งจ้งใจใด ๆ หร่อิสำิ�งที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีพัิจารณาว่่า บุคคลที�สำามซึ่ึ�งมี 

    คว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณเยี�ยงว่ิญญู้ชีน อิาจจะสำรุปได้ว่่าเป็นการให้ 

    ที �มีเจตนาที�จะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้ ้รับหร่อิ 

    บุคคลอ่ิ�น

R250.8    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัต้อิงไม่รับ หร่อิสำนับสำนุนผู้้อ่้ิ�นให้รับสิำ�งจ้งใจใด ๆ  ที�ผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพัสำรุปว่่าได้รับ หร่อิพัิจารณาว่่า บุคคลที�สำามซึ่ึ�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ 

    ว่ิจารณญาณเยี�ยงว่ิญญู้ชีน อิาจจะสำรุปได้ว่่าเป็นการรับที�มีเจตนาที�จะให้ม ี

    อิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้รับหร่อิบุคคลอ่ิ�น

250.9 A1   การพัิจารณาว่่าสำิ�งจ้งใจมีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้รับ  

    ถึ้าสำิ�งนั�นทำาให้บุคคลกระทำาการอิย่างผู้ิดจรรยาบรรณ การมีอิิทธิพัลอิย่าง 

    ไม่เหมาะสำมดังกล่าว่ อิาจมีโดยตรงต่อิผู้้้รับหร่อิต่อิอิีกบุคคลหนึ�งผู้้้ซึ่ึ�งมีคว่าม 

    สัำมพัันธ์กับผู้้้รับนั�น หลักการพ่ั�นฐานเป็นกรอิบการอ้ิางอิิงอิย่างเหมาะสำมสำำาหรับ 

    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีในการพิัจารณาว่่าพัฤติกรรมใดผิู้ดจรรยาบรรณในส่ำว่น 

    ขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีนั�น และถึ้าจำาเป็นโดยการอินุมาน ว่่าเป็นขอิง 

    บุคคลอ่ิ�น

250.9 A2   การฝ่่าฝื่นหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริตเกิดขึ�นเม่�อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั 

    บัญชีีเสำนอิให้หร่อิยอิมรับ หร่อิสำนับสำนุนผู้้้อิ่�นให้เสำนอิหร่อิยอิมรับสำิ�งจ้งใจ  

    เม่�อิมีเจตนาที�จะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้รับหร่อิขอิง 

    อีิกบุคคลหนึ�ง
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250.9 A3   การกำาหนดว่่ามีเจตนาที�แท้จริง หร่อิถ้ึกรับร้้ว่่ามีเจตนา ที�จะให้มีอิิทธิพัลอิย่าง 

    ไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้รับหร่อิไม่ ต้อิงใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั ปัจจัย 

    ที�เกี�ยว่ข้อิงในการพิัจารณาอิาจรว่มถึึง 

    ●	  ลักษ์ณะ คว่ามถีึ� ม้ลค่า และผู้ลกระทบสำะสำมขอิงสิำ�งจ้งใจ

    ●	  จังหว่ะเว่ลาเม่�อิสำิ�งจ้งใจถึ้กเสำนอิ สำัมพัันธ์กับการกระทำาใด หร่อิการ 

      ตัดสิำนใจใดที�อิาจมีอิิทธิพัล

    ●	  สำิ �งจ้งใจนั �นเป็นว่ิธีปฏิิบัติตามธรรมเนียมหร่อิตามว่ัฒนธรรมใน 

      เหตุการณ์แว่ดล้อิมหร่อิไม่ ตัว่อิย่างเช่ีน การเสำนอิให้ขอิงขวั่ญในโอิกาสำ

      ขอิงวั่นหยุดทางศาสำนาหร่อิงานมงคลสำมรสำ

    ●	  สำิ�งจ้งใจนั�นเป็นสำ่ว่นหนึ�งขอิงกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพัหร่อิไม่ ตัว่อิย่างเชี่น  

      การเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับ อิาหารกลางว่ันในระหว่่างการประชีุม 

      ทางธุรกิจ

    ●	  การเสำนอิให้สำิ�งจ้งใจนั�นจำากัดเพัียงบุคคลใดบุคคลหนึ�ง หร่อิมีให้กับ 

      กลุ่มคนที�กว้่างขึ�นหร่อิไม่ กลุ่มคนที�กว้่างขึ�นนั�นอิาจเป็นกลุ่มคนภายใน 

      หร่อิภายนอิกอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง เช่ีน ล้กค้ารายอ่ิ�น หร่อิผู้้้ขายรายอ่ิ�น

    ●	  บทบาทและตำาแหน่งขอิงบุคคลผู้้ ้เสำนอิให้ หร่อิได้รับการเสำนอิ 

      สิำ�งจ้งใจนั�น

    ●	  ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีทราบ หร่อิมีเหตุผู้ลที�คว่รเช่ี�อิได้ว่่าการยอิมรับ 

      สำิ�งจ้งใจนั�น เป็นการฝ่่าฝ่ืนนโยบายและว่ิธีปฏิิบัติขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง 

      ที�เป็นค่้สัำญญา หร่อิไม่

    ●	  ระดับขอิงคว่ามโปร่งใสำ ซึึ่�งสิำ�งจ้งใจนั�นถ้ึกเสำนอิให้

    ●	  ผู้้้รับต้อิงการหร่อิร้อิงขอิสิำ�งจ้งใจนั�นหร่อิไม่

    ●	  พัฤติกรรมที�รับทราบอิย้่แล้ว่ หร่อิช่ี�อิเสีำยงที�มีอิย้่แล้ว่ ขอิงผู้้้เสำนอิให้

การพิัจารณาการกระทำาในอินาคต
250.10 A1   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเริ�มตระหนักถึึงสำิ�งจ้งใจที�ได้รับการเสำนอิด้ว่ยเจตนา 

    ที�เกิดขึ�นจริงหร่อิซึึ่�งเข้าใจไปได้เช่ีนนั�นเพ่ั�อิจะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิ 

    พัฤติกรรม อิาจจะยังทำาให้เกิดอุิปสำรรคในการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานขึ�นได้ 

    แม้ว่่าได้มีการปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดย่อิหน้า R250.7 และ R250.8 แล้ว่
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250.10 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันในการจัดการอิุปสำรรค 

    ดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การรายงานให้เจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำหร่อิผู้้้มีหน้าที�ในการกำากับด้แล 

      ขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีหร่อิผู้้้เสำนอิให้เกี�ยว่กับ 

      ข้อิเสำนอินั�น

    ●	  การแก้ไขหร่อิการยกเลิกคว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจกับผู้้้เสำนอิให้

สิ�งจูงใจที�ไม่ประกอบด้ว่ยเจตนาที�จะให้มีอิทธิพื้ลัต่อพื้ฤติกรรม
250.11 A1   ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ ที�กำาหนดในกรอิบแนว่คิดที�นำาไปใช้ี 

    เม่�อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีได้สำรุปว่่าไม่มีเจตนาที�เกิดขึ�นจริงหร่อิซึึ่�งเข้าใจไปได้ 

    เช่ีนนั�นเพ่ั�อิจะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้รับหร่อิบุคคลอ่ิ�น

250.11 A2   ถึ้าสำิ�งจ้งใจนั�นเล็กน้อิยและไม่สำำาคัญ อิุปสำรรคใด ๆ ที�เกิดขึ�นจะอิย้่ในระดับ 

    ที�ยอิมรับได้ 

250.11 A3   ตัว่อิย่างขอิงเหตุการณ์แว่ดล้อิมเม่�อิมีการเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับสำิ�งจ้งใจนั�น  

    อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรค แม้ว่่าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ได้สำรุปว่่า ไม่มีเจตนา 

    ที�เกิดขึ�นจริงหร่อิเข้าใจไปได้เชี่นนั�น เพั่�อิจะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิ 

    พัฤติกรรม รว่มถึึง

    ●	  อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน

      o   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีได้รับการเสำนอิการว่่าจ้างให้ปฏิิบัติงาน 

         แบบไม่เต็มเว่ลาจากผู้้้ขาย

    ●	  อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย

      o   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีพัาล้กค้าหร่อิผู้้้ขายไปชีมการแข่งขัน 

         กีฬาเป็นประจำา

    ●	  อุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้

      o   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีียอิมรับการต้อินรับ ซึึ่�งมีลักษ์ณะที�ทำาให้

         เข้าใจไปได้ว่่าไม่เหมาะสำมเม่�อิมีการเปิดเผู้ยต่อิสำาธารณะ

250.11 A4   ปัจจัยที �เกี �ยว่ข้อิงในการประเมินระดับอิุปสำรรคดังกล่าว่ ที �เกิดจากการ 

    เสำนอิให้หร่อิการยอิมรับสำิ�งจ้งใจนั�น รว่มถึึงปัจจัยเดียว่กันที�กำาหนดไว่้ใน 

    ย่อิหน้า 250.9 A3 เพ่ั�อิการกำาหนดเจตนา
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250.11 A5   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอิุปสำรรคที�เกิดจากการเสำนอิให้หร่อิการ 

    ยอิมรับสิำ�งจ้งใจนั�น รว่มถึึง

    ●	  การปฏิิเสำธหร่อิการไม่เสำนอิสิำ�งจ้งใจ

    ●	  การโอินคว่ามรับผู้ิดชีอิบการตัดสำินใจใด ๆ เกี�ยว่กับธุรกิจที�เกี�ยว่ข้อิง 

      กับค้่สำัญญา ไปให้อิีกบุคคลหนึ�งผู้้ ้ซึ่ึ �งผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีไม่มี 

      เหตุผู้ลอัินคว่รเช่ี�อิได้ว่่ามี หร่อิอิาจทำาให้เข้าใจไปได้ว่่ามี อิิทธิพัลอิย่าง 

      ไม่เหมาะสำมในการตัดสิำนใจ

250.11 A6   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันในการจัดการอิุปสำรรค 

    ดังกล่าว่ ที�เกิดขึ�นจากการเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับสิำ�งจ้งใจนั�น รว่มถึึง

    ●	  การมีคว่ามโปร่งใสำกับเจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำ หร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับ 

      ด้แลขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี หร่อิขอิงค่้สัำญญา  

      เกี�ยว่กับการเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับสิำ�งจ้งใจ

    ●	  การบันทึกสำิ �งจ้งใจลงในสำมุดทะเบียนที�จัดทำาและเก็บรักษ์าโดย 

      อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี หร่อิขอิงค่้สัำญญา

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึึ่�งไม่เกี�ยว่ข้อิงในการปฏิิบัติกิจกรรม 

      ทางวิ่ชีาชีีพันั�น สำอิบทานงานใด ๆ ที�ได้กระทำาหร่อิได้ตัดสิำนใจไปโดย 

      ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ที�เกี�ยว่กับบุคคลหร่อิอิงค์กรผู้้้ซึ่ึ�งผู้้้ประกอิบ 

      วิ่ชีาชีีพับัญชีียอิมรับสิำ�งจ้งใจนั�น 

    ●	  การบริจาคสำิ�งจ้งใจนั�นให้แก่อิงค์กรการกุศลหลังจากที�ได้รับและ 

      ทำาการเปิดเผู้ยการบริจาคอิย่างเหมาะสำม ตัว่อิย่างเชี่น เปิดเผู้ยต่อิ 

      ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลหร่อิบุคคลผู้้้เสำนอิให้สิำ�งจ้งใจนั�น

    ●	  การจ่ายค่นราคาขอิงสิำ�งจ้งใจที�ได้รับ เช่ีน การต้อินรับ

    ●	  การส่ำงค่นสิำ�งจ้งใจโดยเร็ว่ที�สุำดเท่าที�เป็นไปได้ เช่ีน ขอิงขวั่ญ หลังจาก 

      ที�ได้รับมา

สำม�ชิีกครู้อบครัู้วทีำ�ใกล�ชิีดทีำ�สุำดหรืู้อทีำ�ใกล�ชิีด
R250.12   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีียังคงต้อิงเตรียมพัร้อิมสำำาหรับอิุปสำรรคที�อิาจเกิดขึ�น  

    ต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที �เกิดจาก 

    การเสำนอิให้สิำ�งจ้งใจ

    (ก)  ให้โดยสำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดหร่อิที�ใกล้ชีิดขอิงผู้้้ประกอิบ 

      ว่ิชีาชีีพับัญชีีแก่ค้่สำัญญาที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีคว่ามสำัมพัันธ์ทาง 

      วิ่ชีาชีีพั หร่อิ
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    (ข)  รับโดยสำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดหร่อิที�ใกล้ชีิดขอิงผู้้้ประกอิบ 

      วิ่ชีาชีีพับัญชีีจากค่้สัำญญาที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีมีคว่ามสัำมพัันธ์ทาง 

      วิ่ชีาชีีพั

R250.13   เม่�อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเริ�มตระหนักถึึงสำิ�งจ้งใจที�ได้รับการเสำนอิให้หร่อิ 

    กระทำาโดยสำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดหร่อิที�ใกล้ชีิดและสำรุปว่่ามีเจตนา 

    เพ่ั�อิจะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี  

    หร่อิขอิงค้่สำัญญา หร่อิพัิจารณาว่่าบุคคลที�สำามซึ่ึ�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ 

    วิ่จารณญาณเยี�ยงวิ่ญญู้ชีน อิาจสำรุปได้ว่่าเจตนานั�นมีอิย่้ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

    ต้อิงแนะนำาสำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดหร่อิที�ใกล้ชีิดว่่าไม่เสำนอิให้หร่อิ 

    ยอิมรับสิำ�งจ้งใจนั�น

250.13 A1   ปัจจัยต่าง ๆ ที�กำาหนดให้ไว่้ในย่อิหน้า 250.9 A3 มีคว่ามเกี�ยว่ข้อิงในการ 

    กำาหนดว่่า มีเจตนาที�เกิดขึ�นจริงหร่อิซึึ่�งเข้าใจไปได้เช่ีนนั�น เพ่ั�อิจะให้มีอิิทธิพัล 

    อิย่างไม่เหมาะสำมตอ่ิพัฤติกรรมขอิงผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีี หร่อิขอิงค้่สำัญญา 

    หร่อิไม่ อีิกปัจจัยหนึ�งที�เกี�ยว่ข้อิงค่อิ ลักษ์ณะหร่อิคว่ามใกล้ชิีดขอิงคว่ามสัำมพัันธ์ 

    ระหว่่าง 

    (ก)  ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีและสำมาชีิกครอิบครัว่ที �ใกล้ชีิดที �สำุดหร่อิ 

      ที�ใกล้ชิีด

    (ข)  สำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดหร่อิที�ใกล้ชิีดและค่้สัำญญา และ

    (ค)  ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีและค่้สัำญญา

    ตัว่อิย่างเชี่น การเสำนอิการจ้างงาน นอิกจากกระบว่นการจัดจ้างปกติ ใหก้ับ 

    ค้่สำมรสำขอิงผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีีโดยค้่สำัญญาที�ผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีกีำาลัง 

    เจรจาสัำญญาที�มีนัยสำำาคัญอิาจบ่งบอิกถึึงเจตนาดังกล่าว่นั�น

250.13 A2   คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้า 250.12 A2 ยังคงเกี�ยว่ข้อิงในการจัดการ 

    อุิปสำรรคที�อิาจเกิดขึ�นเม่�อิมีเจตนาที�เกิดขึ�นจริงหร่อิซึึ่�งเข้าใจไปได้เช่ีนนั�น เพ่ั�อิจะ 

    ให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี หร่อิ 

    ขอิงค้่สำัญญา แม้ว่่าสำมาชีิกครอิบครวั่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดหร่อิที�ใกล้ชีิดได้ปฏิบิัติตาม 

    คำาแนะนำาที�ได้รับตามย่อิหน้า R250.13 แล้ว่
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การนำากรอบแนว่คิดไปปฏิิบัติ
250.14 A1   เม่�อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเริ �มตระหนักถึึงสำิ�งจ้งใจที�ได้รับการเสำนอิให้ใน 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิมที�กำาหนดไว่้ในย่อิหน้า R250.12 อิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติ 

    ตามหลักการพ่ั�นฐานอิาจเกิดขึ�นเม่�อิ

    (ก)  สำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดหร่อิที�ใกล้ชีิดเสำนอิให้หร่อิยอิมรับ 

      สิำ�งจ้งใจที�ขัดแย้งกับคำาแนะนำาขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีตามย่อิหน้า  

      R250.13 หร่อิ

    (ข)  ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัไม่มีเหตุผู้ลที�จะเช่ี�อิว่่า มีเจตนาที�เกิดขึ�นจริงหร่อิซึึ่�ง 

      เข้าใจไปได้เช่ีนนั�น เพ่ั�อิจะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรม 

      ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี หร่อิขอิงค่้สัำญญานั�น

250.14 A2   คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้า 250.11 A1 ถึึง 250.11 A6 เกี�ยว่ข้อิงกับ 

    วั่ตถุึประสำงค์ในการระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรคดังกล่าว่ ปัจจัยต่าง ๆ  ที� 

    เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับอุิปสำรรคในเหตุการณ์แว่ดล้อิมเหล่านี� ยงัรว่มถึึง 

    ลักษ์ณะและคว่ามใกล้ชิีดขอิงคว่ามสัำมพัันธ์ที�กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า 250.13 A1

ข�อควรู้พิัจั�รู้ณ�อื�น
250.15 A1   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้รับข้อิเสำนอิสำิ�งจ้งใจจากผู้้้ว่่าจ้างที�เกี�ยว่ข้อิงกับ 

    ผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน ผู้ลตอิบแทน และสิำ�งจ้งใจ ที�เช่ี�อิมโยงกับผู้ลการปฏิิบัติงาน  

    ให้นำาข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 240 มาใช้ี 

250.15 A2   ถ้ึาผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีประสำบหร่อิตระหนักว่่าสิำ�งจ้งใจนั�น อิาจส่ำงผู้ลต่อิการ 

    ไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับโดยบุคคลอิ่�น 

    ที�ปฏิิบัติงานให้ หร่อิอิย้่ภายใต้การกำาหนดทิศทางขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ให้นำา 

    ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 260 มาใช้ี

250.15 A3   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี เผู้ชีิญคว่ามกดดันต่อิการเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับ 

    สำิ�งจ้งใจที�อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ให้นำา 

    ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 270 มาใช้ี
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หมวด 260 ก�รู้ตอบสำนองต่อก�รู้ไม่ปฏิิบัติต�มกฎหม�ยและข�อบังคับ

คำ�นำ�
260.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานและใชี้กรอิบแนว่คิด 

    ที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

260.2    อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนหร่อิอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ต่อิการปฏิิบัติ 

    ตามหลักการพั่�นฐาน เร่�อิงคว่ามซึ่่�อิสำัตย์สำุจริตและเร่�อิงพัฤติกรรมทางว่ิชีาชีีพั  

    จะเกิดขึ�นเม่�อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีตระหนักถึึงการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสัำยว่่า 

    ไม่ได้ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 

260.3    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจพับหร่อิตระหนักถึึงการไม่ปฏิิบัติตาม หร่อิสำงสัำยว่่า 

    ไม่ปฏิิบัติตามแนว่ทางในการดำาเนินกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพั หมว่ดนี�ให้แนว่ทาง 

    กับผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีในการประเมินคว่ามเกี�ยว่ข้อิงขอิงเร่�อิงและแนว่ทาง 

    ปฏิิบัติที �เป็นไปได้ เม่�อิตอิบสำนอิงต่อิการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ได ้

    ปฏิิบัติตาม

    (ก)  กฎหมายและข้อิบังคับ โดยทั�ว่ไปที�เป็นที�ร้ ้ว่่ามีผู้ลโดยตรงต่อิการ 

      กำาหนดจำานว่นที�มีสำาระสำำาคัญและการเปิดเผู้ยข้อิม้ลในงบการเงิน 

      ขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง และ

    (ข)  กฎหมายและข้อิบังคับอ่ิ�น ๆ  ที�ไม่ได้มีผู้ลกระทบโดยตรงต่อิการกำาหนด 

      จำานว่นและการเปิดเผู้ยข้อิม้ลในงบการเงินขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง แต่การ 

      ปฏิิบัติตาม อิาจเป็นพั่�นฐานในการดำาเนินงานตามธุรกิจขอิงอิงค์กร 

      ผู้้้ว่่าจ้าง คว่ามสำามารถึในการดำาเนินธุรกิจอิย่างต่อิเน่�อิง หร่อิเพั่�อิ 

      หลีกเลี�ยงบทลงโทษ์ที�มีสำาระสำำาคัญ

วัตถุุปรู้ะสำงค์ของผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีทำี�เกี�ยวกับก�รู้ไม่ปฏิิบัติต�มกฎหม�ยและ 

ข�อบังคับ
260.4    ข้อิแตกต่างที �เด่นชีัดขอิงผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ค่อิการยอิมรับคว่าม 

    รับผู้ิดชีอิบในการดำาเนินการเพั่�อิประโยชีน์สำาธารณะ เม่�อิการตอิบสำนอิงต่อิ 

    การไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ วั่ตถุึประสำงค์ 

    ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี ค่อิ 

    (ก)  เพั่�อิปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามซึ่่�อิสำัตย์สำุจริตและเร่�อิง 

      พัฤติกรรมทางวิ่ชีาชีีพั
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    (ข)  โดยแจ้งเต่อินผู้้้บริหารหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง  

      เม่�อิเหมาะสำม เพ่ั�อิหาทาง

      (1)   ชี่ว่ยให้ผู้้้บริหารหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล แก้ไข ฟ้ื�นฟ้้ หร่อิ 

         บรรเทาผู้ลกระทบจากการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 

         หร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับที�ระบุ หร่อิ

      (2)   ยับยั �งการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับเม่ �อิยัง 

         ไม่เกิดขึ�น และ 

    (ค)  ดำาเนินการขั�นต่อิไปตามคว่ามเหมาะสำมเพ่ั�อิประโยชีน์สำาธารณะ

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
260.5 A1   การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ (“non-compliance”) ประกอิบด้ว่ย  

    การกระทำาโดยละเลย หร่อิการกระทำาผู้ิดโดยเจตนาหร่อิไม่เจตนา ซึ่ึ�งขัดต่อิ 

    กฎหมายหร่อิข้อิบังคับที�มีอิย้่ ซึึ่�งกระทำาโดยบุคคลต่อิไปนี� 

    (ก)  อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี

    (ข)  ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

    (ค)  ผู้้้บริหารขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง หร่อิ

    (ง)  บุคคลอ่ิ�นที�ทำางานหร่อิอิย้ภ่ายใต้คำาสัำ�งขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

260.5 A2   ตัว่อิย่างขอิงกฎหมายและข้อิบังคับ ซึึ่�งหมว่ดนี�ได้กล่าว่ถึึง รว่มถึึงเร่�อิงที�เกี�ยว่กับ

    ●	  การทุจริต การคอิรัปชัี�น และการติดสิำนบน

    ●	  การฟ้อิกเงิน การสำนับสำนุนทางการเงินแก่การก่อิการร้ายและเงิน 

      ที�ได้จากการก่อิอิาชีญากรรม

    ●	  ตลาดทุน และการซ่ึ่�อิขายหลักทรัพัย์

    ●	  การธนาคาร และผู้ลิตภัณฑ์์และบริการทางการเงินอ่ิ�น

    ●	  การป้อิงกันข้อิม้ล

    ●	  ภาษี์และเงินบำานาญค้างจ่าย และการจ่ายเงินบำานาญ

    ●	  การป้อิงกันสำภาพัแว่ดล้อิม

    ●	  สุำขภาพัและคว่ามปลอิดภัยขอิงประชีาชีน
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260.5 A3   การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ อิาจสำ่งผู้ลให้เกิดค่าปรับ การถึ้ก 

    ดำาเนินคดี หร่อิผู้ลที�ตามมาอิ่�น กับอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ซึ่ึ�งอิาจมีผู้ลกระทบอิย่าง 

    มีสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงิน ที�สำำาคัญค่อิ การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 

    ดังกล่าว่อิาจมีผู้ลกระทบอิย่างกว้่างขว่างต่อิประโยชีน์สำาธารณะ ในด้านคว่าม 

    เสีำยหายอิย่างมากต่อินักลงทุน เจ้าหนี� พันักงาน หร่อิสำาธารณชีน เพ่ั�อิวั่ตถุึประสำงค์ 

    ในหมว่ดนี� การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับที�ทำาให้เกิดคว่ามเสำียหาย 

    อิย่างมาก เป็นเร่�อิงหนึ�งที�ทำาให้เกิดผู้ลที�ไม่พัึงประสำงค์อิย่างร้ายแรงต่อิฝ่่าย 

    ต่าง ๆ ในทางการเงินหร่อิที�มิใชี่ทางการเงิน ตัว่อิย่างรว่มถึึงการกระทำาผู้ิด 

    โดยการทุจริตที�มีผู้ลต่อิการขาดทุนทางการเงินอิย่างมีสำาระสำำาคัญขอิงผู้้้ลงทุน  

    และการฝ่่าฝื่นกฎหมายและข้อิบังคับด้านสิำ�งแว่ดล้อิมที�เป็นอัินตรายต่อิสุำขภาพั 

    หร่อิคว่ามปลอิดภัยขอิงพันักงาน หร่อิสำาธารณชีน 

R260.6    ในบางประเทศ มีข้อิกำาหนดทางกฎหมายหร่อิข้อิบังคับที�บังคับให้ผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงดำาเนินการอิย่างไรกับการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติ 

    ตามกฎหมายและข้อิบังคับ ข้อิกำาหนดทางกฎหมายหร่อิข้อิบังคับเหล่านี�  

    อิาจแตกต่างจากหร่อิลำ�าหน้ากว่่าที�กำาหนดในหมว่ดนี� เม่�อิพับว่่าการไม่ปฏิิบัติ 

    ตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับดังกล่าว่ ผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงทำาคว่ามเข้าใจเกี�ยว่กับข้อิกำาหนดทางกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ 

    เหล่านั�นและปฏิิบัติตาม รว่มถึึง

    (ก)  ข้อิกำาหนดใด ๆ ในการรายงานเร่�อิงนี�ต่อิผู้้้มีอิำานาจที�เหมาะสำม และ

    (ข)  การแจ้งเต่อินข้อิห้ามใด ๆ กับฝ่่ายที�เกี�ยว่ข้อิง

260.6 A1   การแจ้งเต่อินข้อิห้ามใด ๆ  ที�อิาจเกิดขึ�นกับฝ่่ายที�เกี�ยว่ข้อิง ตัว่อิย่างเช่ีน กฎหมาย

    การต่อิต้านการฟ้อิกเงิน

260.7 A1   หมว่ดนี�ใช้ีโดยไม่คำานึงถึึงลักษ์ณะขอิงอิงค์ผู้้้ว่่าจ้าง รว่มถึึง ไม่ว่่าจะเป็นกิจการ 

    ที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ หร่อิไม่

260.7 A2   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�พับหร่อิได้ตระหนักถึึงเร่ �อิงที�ไม่สำำาคัญอิย่างเห็น 

    ได้ชัีด ไม่ต้อิงปฏิิบัติตามหมว่ดนี� ไม่ว่่าเร่�อิงที�ไม่สำำาคัญอิย่างชัีดเจนนั�นจะได้รับ 

    การตัดสิำนโดยคำานึงถึึงลักษ์ณะและผู้ลกระทบทางการเงินหร่อิอ่ิ�น ๆ เกี�ยว่กับ 

    อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ผู้้้มีส่ำว่นได้เสีำย และสำาธารณชีนหร่อิไม่
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260.7 A3   หมว่ดนี�ไม่ได้กำาหนด 

    (ก)  การประพัฤติมิชีอิบที�ไม่เกี�ยว่กับกิจกรรมทางธุรกิจขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง  

      และ

    (ข)  การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ โดยฝ่่ายอ่ิ�น นอิกจากที�ระบุไว้่ 

      ในย่อิหน้า 260.5 A1

    อิย่างไรก็ตาม ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจพับแนว่ทางในหมว่ดนี� ที�เป็นประโยชีน์ 

    ในการพิัจารณาวิ่ธีการตอิบสำนอิงต่อิสำถึานการณ์เหล่านี�อิย่างไร

คว�มรัู้บผิดชีอบของผ้�บริู้ห�รู้ขององค์ก�รู้ผ้�ว่�จั��งและผ้�มีหน��ทีำ�กำ�กับด้แล
260.8 A1   ผู้้้บริหารขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ซึ่ึ�งมีการกำากับด้แลโดยผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล เป็น 

    ผู้้้รับผู้ิดชีอิบในการให้คว่ามมั�นใจว่่าการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจเป็นไปตาม 

    กฎหมายและขอ้ิบังคับ ผู้้้บริหารและผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล เป็นผู้้้รับผู้ิดชีอิบใน 

    การระบุและจัดการการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับใด ๆ โดย

    (ก)  อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

    (ข)  บุคคลแต่ละบุคคลที�กำากับด้แลอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

    (ค)  สำมาชิีกขอิงฝ่่ายบริหาร หร่อิ

    (ง)  บุคคลอ่ิ�นที�ทำางานให้หร่อิภายใต้การสัำ�งการขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

คว�มรัู้บผิดชีอบของผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีทุำกคน
R260.9    ถ้ึาแบบพิัธีและวิ่ธีปฏิิบัติที�มีอิย่้ภายในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี  

    ที�กำาหนดเกี�ยว่กับการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและ 

    ข้อิบังคับ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงพัิจารณากำาหนดว่ิธีการตอิบสำนอิงต่อิ 

    การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับดังกล่าว่

260.9 A1   อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างจำานว่นมากได้จัดทำาแบบพิัธีและวิ่ธีปฏิิบัติเกี�ยว่กับการยกประเด็น 

    การไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับเป็นการ 

    ภายในแบบพัิธีและว่ิธีปฏิิบัติเหล่านี� รว่มถึึงตัว่อิย่าง นโยบายด้านจริยธรรม 

    หร่อิกระบว่นการภายในในการแจ้งเบาะแสำการกระทำาผิู้ด แบบพิัธีและวิ่ธีปฏิิบัติ 

    ดังกล่าว่อิาจอินุญาตเร่�อิงที�ให้มีการรายงานโดยไม่ระบุตัว่ตนผู้่านชี่อิงทาง 

    ที�กำาหนด
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R260.10   ในกรณีที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีตระหนักถึึงเร่�อิงที�จะใชี้ในหมว่ดนี� ขั�นตอิน 

    ที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีใชี้เพั่�อิให้สำอิดคล้อิงกับหมว่ดนี�ต้อิงดำาเนินการอิย่าง 

    ทันท่ว่งที เพ่ั�อิวั่ตถุึประสำงค์ในการดำาเนินการอิย่างทันท่ว่งที ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั 

    บัญชีีต้อิงคำานึงถึึงลักษ์ณะขอิงเร่�อิง และคว่ามเสำียหายที�อิาจเป็นไปได้ต่อิ 

    ผู้ลประโยชีน์ขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ผู้้้ลงทุน เจ้าหนี� พันักงานหร่อิสำาธารณชีน

คว�มรัู้บผิดชีอบของผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีอ�วุโสำในหน่วยง�นธุ์รู้กิจั
260.11 A1   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำในหน่ว่ยงานธุรกิจ (“senior professional  

    accountants”) ค่อิ กรรมการ เจ้าหน้าที � หร่อิพันักงานระดับอิาวุ่โสำ 

    ซึึ่�งสำามารถึใช้ีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญและตัดสิำนใจเกี�ยว่กับ การได้มา การใช้ีงาน  

    และการคว่บคุมทรพััยากรด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี ที�มีตัว่ตน 

    และไม่มีตัว่ตนขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง คว่ามคาดหวั่งจะส้ำงขึ�นสำำาหรับบุคคลดังกล่าว่ 

    มากกว่่าผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีคนอ่ิ�นในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ที�จะดำาเนินการใด ๆ  

    ที�เหมาะสำมเพั่�อิประโยชีน์สำาธารณะ ในการตอิบสำนอิงต่อิการไม่ปฏิิบัติตาม 

    หร่อิสำงสำัยว่่าไม่ได้ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ นี�เป็นเพัราะบทบาท  

    ตำาแหน่งหน้าที� และขอิบข่ายอิิทธิพัลขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำ  

    ในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

การทำาคว่ามเข้้าใจเร่�อง/เน่�อหา (the Matter)
R260.12   ถึ้าในระหว่่างที�ปฏิิบัติงานทางว่ิชีาชีีพั ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำ ได ้

    ตระหนักถึึงข้อิม้ลเกี�ยว่กับการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย 

    และข้อิบังคับ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงทำาคว่ามเข้าใจเร่�อิง การทำาคว่ามเข้าใจนี�

    ต้อิงรว่มถึึง

    (ก)  ลักษ์ณะขอิงการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและ 

      ข้อิบังคับ และเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกิดขึ�นหร่อิอิาจเกิดขึ�น

    (ข)  การใช้ีกฎหมายและข้อิบังคับที�เกี�ยว่ข้อิงกับเหตุการณ์แว่ดล้อิม และ

    (ค)  การประเมินผู้ลกระทบที�อิาจเกิดขึ�นต่อิอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างนักลงทุน เจ้าหนี�  

      พันักงาน หร่อิ สำาธารณะอิย่างกว้่างขว่าง
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การจัดการเร่�อง/เน่�อหา (the Matter)
R260.13   ถ้ึาผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำระบุหร่อิสำงสัำยว่่ามีการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย 

    และข้อิบังคับที�เกิดขึ�นหร่อิอิาจเกิดขึ�น อิ้างถึึงในย่อิหน้า R260.9 ผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปรึกษ์าเร่�อิงนั�นกับผู้้้บังคับบัญชีาที�เหน่อิขึ�นไป (ถึ้ามี) ถึ้า 

    ผู้้้บังคับบัญชีาที�เหน่อิขึ�นไปขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีสำ่ว่นเกี�ยว่ข้อิงใน 

    เร่�อิงนั�น ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปรึกษ์าเร่�อิงนั�นกับผู้้้มีอิำานาจระดับสำ้งขึ�น 

    ไปอีิกในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

260.13 A1   จุดประสำงค์ขอิงการปรึกษ์า เพั่�อิให้สำามารถึตัดสำินใจได้ว่่าคว่รจัดการเร่�อิงนั�น 

    อิย่างไร 

R260.14   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำต้อิงดำาเนินการตามขั�นตอินที�เหมาะสำม เพ่ั�อิ

    (ก)  ส่ำ�อิสำารเร่�อิงนั�นไปยังผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

    (ข)  ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับที�มีอิย่้ รว่มทั�งข้อิกำาหนดทางกฎหมาย 

      หร่อิข้อิบังคับเกี�ยว่กับการรายงานการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่า 

      ไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับต่อิผู้้้มีอิำานาจที�เหมาะสำม

    (ค)  ให้แก้ไข ฟื้�นฟ้้ หร่อิบรรเทาผู้ลกระทบจากการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสัำยว่่า 

      ไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ

    (ง)  ลดคว่ามเสีำ�ยงจากการเกิดซึ่ำ�า และ

    (จั)  พัยายามยับยั�งการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ ถ้ึายังไม่เกิดขึ�น

260.14 A1   ว่ัตถึุประสำงค์ขอิงการสำ่�อิสำารเร่�อิงนั�นกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล เพั่�อิให้ได้รับ 

    คว่ามเห็นเกี�ยว่กับการดำาเนินการที�เหมาะสำมเพั่�อิตอิบสำนอิงต่อิเร่�อิงนั�น และ 

    เพ่ั�อิให้ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลสำามารถึทำาให้คว่ามรับผิู้ดชีอิบได้บรรลุผู้ล

260.14 A2   กฎหมายและข้อิบังคับบางฉบับอิาจกำาหนดชี่ว่งเว่ลาที�ต้อิงรายงานถึึงการ 

    ไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ ต่อิหน่ว่ยงาน 

    ที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม

R260.15   นอิกจากการตอิบสำนอิงต่อิเร่�อิงนั�น ตามที�ได้กำาหนดในหมว่ดนี� ผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำต้อิงตัดสำินใจว่่าจำาเป็นต้อิงเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�น (ถึ้ามี) แก่ 

    ผู้้้สำอิบบัญชีีขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างหร่อิไม่

260.15 A1   การเปิดเผู้ยเร่�อิงดังกล่าว่เป็นไปตามหน้าที�หร่อิภาระผู้้กพัันตามกฎหมาย 

    ขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำที�จะต้อิงให้ข้อิม้ลทั�งหมดที�จำาเป็นเพั่�อิให้ 

    ผู้้้สำอิบบัญชีีสำามารถึดำาเนินการตรว่จสำอิบได้
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การตัดสินใจว่่าจำาเป็นต้องดำาเนินการต่อไปหร่อไม่
R260.16   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำต้อิงประเมินคว่ามเหมาะสำมขอิงการตอิบสำนอิง 

    ขอิงผู้้้บังคับบัญชีาขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี (ถ้ึามี) และผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

260.16 A1   ปัจจัยที �เกี �ยว่ข้อิงเพั่ �อิพัิจารณาในการประเมินคว่ามเหมาะสำมขอิงการ 

    ตอิบสำนอิงขอิงผู้้้บังคับบัญชีาขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำ (ถึ้ามี) และ 

    ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล รว่มถึึง

    ●	  การตอิบสำนอิงที�ทันเว่ลา 

    ●	  การดำาเนินการหร่อิอินุญาตให้ดำาเนินการที�เหมาะสำม เพั่�อิหาทาง 

      แก้ไข ฟ้ื�นฟ้้ หร่อิบรรเทาผู้ลกระทบขอิงการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย 

      และข้อิบังคับ หร่อิเพั่�อิหลีกเลี�ยงการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและ 

      ข้อิบังคับ ถ้ึายังไม่เกิดขึ�น

    ●	  เร่�อิงนั�นได้เปิดเผู้ยต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำมแล้ว่ และการ 

      เปิดเผู้ยดังกล่าว่ เพีัยงพัอิหร่อิไม่

R260.17   ในแง่การตอิบสำนอิงขอิงผู้้้บังคับบัญชีาขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำ (ถ้ึามี)  

    และผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงพิัจารณาว่่าการดำาเนินการ 

    ต่อิไปจำาเป็น เพ่ั�อิผู้ลประโยชีน์สำาธารณะหร่อิไม่

260.17 A1   การพัิจารณาว่่าจำาเป็นต้อิงมีการดำาเนินการต่อิไปหร่อิไม่ และลักษ์ณะและ 

    ขอิบเขตขอิงการดำาเนินการนั�นจะขึ�นอิย้่กับหลายปัจจัย รว่มถึึง

    ●	  กรอิบขอิงกฎหมายและข้อิบังคับ

    ●	  คว่ามเร่งด่ว่นขอิงสำถึานการณ์

    ●	  การแผู่้กระจายขอิงเร่�อิงนั�นทั�ว่ทั�งอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง
    ●		  ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำยังคงมีคว่ามเชี่�อิมั�นในคว่ามซึ่่�อิสำัตย์ 
      ขอิงผู้้้บังคับบัญชีาขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีและผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล  
      หร่อิไม่
    ●	  การไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 
      อิาจเกิดขึ�นอีิก หร่อิไม่
    ●	  มีหลักฐานที�น่าเชี่�อิถึ่อิเกี�ยว่กับคว่ามเสำียหายอิย่างมากที�เกิดขึ�นจริง 
      หร่อิอิาจเกิดขึ�นต่อิผู้ลประโยชีน์ขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ผู้้้ลงทุน เจ้าหนี�  
      พันักงาน หร่อิสำาธารณชีน
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260.17 A2   ตัว่อิย่างเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�อิาจทำาให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำไม่มี 
    คว่ามเช่ี�อิมั�นในเร่�อิงคว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์ขอิงผู้้้บังคับบัญชีาขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 
    และผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลอีิกต่อิไป รว่มถึึงสำถึานการณ์ที�
    ●	  ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีสำงสำัยหร่อิมีหลักฐานว่่าผู้้้บังคับบัญชีาและ 
      ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลมีสำ่ว่นเกี�ยว่ข้อิงหร่อิตั�งใจที�จะเกี�ยว่ข้อิงในการ 
      ไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับใด ๆ
    ●	  โดยขัดต่อิข้อิกำาหนดทางกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ บุคคลเหล่านั�นไม่ได้ 
      รายงานหร่อิไม่อินุญาตให้รายงานเร่�อิงนั�นต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจ 
      ที�เหมาะสำมในช่ีว่งเว่ลาที�เหมาะสำม
R260.18   ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำต้อิงใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพัในการกำาหนด 
    คว่ามจำาเป็นและลักษ์ณะและขอิบเขตขอิงการดำาเนินการต่อิไป ในการกำาหนด 
    ดังกล่าว่ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงคำานึงว่่าบุคคลที�สำามซึ่ึ�งมีคว่ามรอิบร้้และ 
    ได้ใชี้ว่ิจารณญาณเยี�ยงว่ิญญู้ชีนจะได้ข้อิสำรุปว่่าผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมี 
    การดำาเนินการอิย่างเหมาะสำมเพ่ั�อิผู้ลประโยชีน์สำาธารณะหร่อิไม่
260.18 A1   การดำาเนินการต่อิไปที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำอิาจใช้ี รว่มถึึง
    ●	  แจ้งให้ผู้้้บริหารขอิงบริษ์ัทใหญ่เกี�ยว่กับเร่�อิงนั�น ถึ้าอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง 
      เป็นสำมาชิีกขอิงกลุ่ม
    ●		  เปิดเผู้ยเร่ �อิงนั �นไปยังหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม แม้ว่่าจะ 
      ไม่มีข้อิกำาหนดทางกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ ให้ทำาเช่ีนนั�น
    ●	  ลาอิอิกจากอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง
260.18 A2   การลาอิอิกจากอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง ไม่ได้เป็นการทดแทนการดำาเนินการอิ่�น 
    ที�จำาเป็นเพั่�อิบรรลุว่ัตถึุประสำงค์ขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำภายใต ้
    หมว่ดนี� อิย่างไรก็ตาม ในบางประเทศอิาจมีข้อิจำากัดเกี�ยว่กับการดำาเนินการ 
    ที�มีต่อิไปขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่ การลาอิอิก 
    อิาจเป็นเพีัยงสิำ�งเดียว่ที�ทำาได้
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การขอิคำาแนะนำา
260.19 A1   เน่�อิงจากการประเมินเร่�อิงนั�นอิาจเกี�ยว่ข้อิงกับการว่ิเคราะห์และดุลยพัินิจ 

    ที�ซัึ่บซ้ึ่อิน ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำอิาจพิัจารณา

    ●	  การปรึกษ์าเป็นการภายใน

    ●	  การขอิคำาแนะนำาทางกฎหมายเพั่�อิทำาคว่ามเข้าใจกับทางเล่อิกขอิง 

      ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี และผู้ลกระทบทางวิ่ชีาชีีพัหร่อิผู้ลกระทบทาง 

      กฎหมายในการดำาเนินการโดยเฉพัาะใด ๆ

    ●	  การปรึกษ์าในทางลับกับหน่ว่ยงานกำากับด้แลหร่อิอิงค์กรวิ่ชีาชีีพั

การพิัจารณาว่่าคว่รเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม
260.20 A1   ว่ัตถึุประสำงค์ขอิงการเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำมค่อิ 

    เพั่�อิให้หน่ว่ยงานนั�นสำามารถึสำอิบสำว่นและดำาเนินการเพั่�อิประโยชีน์สำาธารณะ  

    ในทางตรงกันข้าม การเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม 

    ไม่อิาจทำาได้ ถ้ึาการกระทำานั�นขัดต่อิกฎหมายและข้อิบังคับ

260.20 A2   การพัิจารณาว่่าคว่รเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นหร่อิไม่ ขึ�นอิย้่กับลักษ์ณะและขอิบเขต 

    โดยเฉพัาะขอิงคว่ามเสำียหายที�เกิดขึ�นจริงหร่อิอิาจเกิดขึ�น ซึ่ึ�งเร่�อิงนั�นมีหร่อิ 

    อิาจมีผู้ลต่อินักลงทุน เจ้าหนี� พันักงาน หร่อิสำาธารณชีน ตัว่อิย่างเช่ีน ผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำอิาจพิัจารณาว่่าการเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจ 

    ที�เหมาะสำม เป็นแนว่ทางที�เหมาะสำม ถ้ึา

    ●		  อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างมีส่ำว่นร่ว่มในการให้สิำนบน (ตัว่อิย่างเช่ีน กับเจ้าหน้าที� 

      ท้อิงถิึ�นหร่อิต่างประเทศ ขอิงรัฐเพ่ั�อิให้ได้สัำญญาขนาดใหญ่)

    ●	  อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างถ้ึกคว่บคุมและเร่�อิงนั�นมีนัยสำำาคัญที�ทำาให้เกิดอุิปสำรรค 

      ในการดำาเนินการตามใบอินุญาต

    ●	  อิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างเป็นบริษั์ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพัย์และเร่�อิงนั�น 

      อิาจมีผู้ลในทางลบต่อิหลักทรัพัย์ขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างในตลาดที�ยุติธรรม 

      และเป็นปกติ หร่อิอิาจเป็นคว่ามเสีำ�ยงที�เป็นระบบต่อิตลาดการเงิน

    ●	  มีแนว่โน้มว่่าอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างจะจำาหน่ายสำินค้าที�เป็นอิันตรายต่อิ 

      สุำขภาพัหร่อิคว่ามปลอิดภัยขอิงประชีาชีน

    ●	  อิงค์กรผู้้ ้ว่่าจ้างกำาลังสำนับสำนุนชี่อิงทางให้ล้กค้าเพั่ �อิชี่ว่ยในการ 

      หลีกเลี�ยงภาษี์
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260.20 A3   การพิัจารณาว่่าคว่รเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นหร่อิไม่ ขึ�นอิย้่กับปัจจัยภายนอิก เช่ีน

    ●	  มีหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำมที�สำามารถึรับข้อิม้ลได้ และมีการ 

      สำอิบสำว่นและดำาเนินการเร่�อิงนั�นต่อิไปหร่อิไม่ หน่ว่ยงานที�มีอิำานาจ 

      ที�เหมาะสำมขึ�นอิย้่กับลักษ์ณะขอิงเร่�อิงนั�น ตัว่อิย่างเชี่นหน่ว่ยงานที�มี 

      อิำานาจที�เหมาะสำมจะเป็นหน่ว่ยงานกำากับหลักทรัพัย์ ในกรณีที�มี 

      รายงานทางการเงินที�ทุจริต หร่อิเป็นหน่ว่ยงานคุ้มครอิงสำิ�งแว่ดล้อิม  

      ในกรณีที�มีการฝ่่าฝื่นกฎหมายและข้อิบังคับด้านสิำ�งแว่ดล้อิม

    ●	  มีการป้อิงกันที�มีเข้มแข็งและน่าเชี่ �อิถึ่อิจากคว่ามรับผู้ิดทางแพั่ง  

      ทางอิาญา หร่อิคว่ามรับผิู้ดทางวิ่ชีาชีีพั หร่อิการตอิบโต้โดยกฎหมาย  

      หร่อิข้อิบังคับ เช่ีนภายใต้กฎหมายและข้อิบังคับเร่�อิง การแจ้งเบาะแสำ 

      การกระทำาผิู้ด

    ●	  มีอุิปสำรรคที�เกิดขึ�นจริงหร่อิอิาจเกิดขึ�น ต่อิคว่ามปลอิดภัยทางกายภาพั 

      ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัอิาวุ่โสำหร่อิบุคคลอ่ิ�น

R260.21   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำพัิจารณาว่่าการเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นต่อิหน่ว่ยงาน 

    ที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม เป็นแนว่ทางที�เหมาะสำมในเหตุการณ์แว่ดล้อิมนั�น  

    การเปิดเผู้ยดังกล่าว่เป็นไปตาม ย่อิหน้า R114.1 (ง) ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ  

    การเปิดเผู้ยดังกล่าว่ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีจะต้อิงกระทำาโดยสำุจริตใจและ 

    ใช้ีคว่ามระมัดระวั่งในการรายงานและให้การรับรอิง

การกระทำาผิดอย่างฉัับพื้ลััน
R260.22   ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ผู้ิดปกติ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัอิาวุ่โสำ อิาจได้ตระหนักถึึง 

    คว่ามประพัฤติที�เกิดขึ�นจริงหร่อิตั�งใจจะให้เกิด ว่่าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี

    มีเหตุผู้ลที�เชี่�อิว่่าจะทำาการกระทำาผู้ิดกฎหมายหร่อิข้อิบังคับอิย่างฉับพัลัน  

    จะทำาให้เกิดคว่ามเสำียหายอิย่างมากต่อินักลงทุน เจ้าหนี� พันักงาน หร่อิ 

    สำาธารณชีน สิำ�งแรกคว่รพิัจารณาว่่าเป็นการเหมาะสำมที�จะปรึกษ์าหาร่อิเร่�อิงนั�น 

    กับผู้้้บริหารหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างหร่อิไม่ ผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั และพัิจารณาว่่าจะเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�น 

    ทันทีต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม เพั่�อิป้อิงกันหร่อิบรรเทาผู้ลกระทบ 

    ขอิงการกระทำาผู้ิดอิย่างฉับพัลันดังกล่าว่ ถึ้ามีการเปิดเผู้ย การเปิดเผู้ยนั�น 

    เป็นไปตาม ย่อิหน้า R114.1 (ง) ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ
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เอกสารหลัักฐาน
260.23 A1   ในสำ่ว่นที�เกี�ยว่กับการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและ 

    ข้อิบังคับที�อิย้่ในขอิบเขตขอิงหมว่ดนี� ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาวุ่โสำคว่รไดร้ับ 

    การสำนับสำนุนให้บันทึกเร่�อิงต่อิไปนี�

    ●	  เร่�อิงนั�น

    ●	  ผู้ลการปรึกษ์าหาร่อิกับผู้้้บังคับบัญชีาขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี  

      (ถ้ึามี) และผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล และฝ่่ายอ่ิ�น ๆ

    ●	  ผู้้้บังคับบัญชีาขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี (ถ้ึามี)  และผู้้้มีหน้าที�กำากับ 

      ด้แล ตอิบสำนอิงต่อิเร่�อิงนี�อิย่างไร

    ●	  ขั�นตอินการดำาเนินการที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีพิัจารณาแล้ว่ ดุลยพิันิจ 

      ที�ใช้ี และการตัดสิำนใจที�ได้กระทำา

    ●	  ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีคว่ามพัอิใจอิย่างไร ที�ตนได้บรรลุผู้ลในการ 

      ปฏิิบัติตามคว่ามรับผิู้ดชีอิบ ตามที�กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า R260.17

คว�มรัู้บผิดชีอบของผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีี นอกจั�กผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีอ�วุโสำ
R260.24   ถ้ึาในระหว่่างที�ดำาเนินกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพั ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีได้ตระหนักถึึง 

    ข้อิม้ลเกี�ยว่กับการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและ 

    ข้อิบังคับ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงพัยายามทำาคว่ามเข้าใจเร่�อิงนั�น คว่าม 

    เข้าใจนี�ต้อิงรว่มถึึงลักษ์ณะขอิงการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตาม 

    กฎหมายและข้อิบังคับ และเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกิดขึ�นหร่อิอิาจเกิดขึ�น

260.24 A1   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีถึ้กคาดหว่ังว่่าจะใชี้คว่ามร้้ คว่ามเชีี�ยว่ชีาญ และใชี้ 

    ดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั อิย่างไรก็ตาม ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีไม่ได้ถ้ึกคาดหวั่งว่่า 

    จะมีระดับขอิงคว่ามเข้าใจในกฎหมายและระเบียบข้อิบังคับมากไปกว่่าที� 

    ถึ้กกำาหนดโดยบทบาทขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง แม้ว่่า 

    การกระทำาที�ถึ่อิว่่าเป็นการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับนั�น ในที�สำุด 

    เป็นเร่�อิงที�ศาลหร่อิหน่ว่ยงานที�เหมาะสำมอ่ิ�นจะเป็นผู้้้พิัจารณาตัดสิำน

260.24 A2   ขึ�นอิย่้กับลักษ์ณะและคว่ามสำำาคัญขอิงเร่�อิง ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจปรึกษ์า 

    เป็นทางลับกับบุคคลอิ่�นในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง หร่อิอิงค์กรว่ิชีาชีีพั หร่อิที�ปรึกษ์า 

    กฎหมาย

-22-0106(001)P7-ebook.indd   85-22-0106(001)P7-ebook.indd   85 27/7/2565 BE   17:2827/7/2565 BE   17:28



ส่ว
นที่

� 2

86

คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

R260.25   ถึ้าผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีระบุหร่อิสำงสำัยว่่ามีการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย 

    และข้อิบังคับที�เกิดขึ�นหร่อิอิาจเกิดขึ�น ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงแจ้งให ้

    ผู้้้บังคับบัญชีาที�เหน่อิขึ�นไป ตามย่อิหน้า R260.9 เพ่ั�อิให้ผู้้้บังคับบัญชีาสำามารถึ 

    ดำาเนินการตามที�เหมาะสำมได้ ถึ้าผู้้้บังคับบัญชีาที�เหน่อิขึ�นไปขอิงผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีมีส่ำว่นเกี�ยว่ข้อิงในเร่�อิงนั�น ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงแจ้งเร่�อิงนั�น 

    กับผู้้้มีอิำานาจระดับส้ำงขึ�นไปอีิกในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

R260.26   ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ไม่ปกติผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาจต้อิงพัิจารณาว่่า 

    การเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม เป็นแนว่ทางปฏิิบัติ 

    ที�เหมาะสำม ถ้ึาผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีได้ทำาตามย่อิหน้า 260.20 A2 และ A3  

    การเปิดเผู้ยดังกล่าว่เป็นไปตามย่อิหน้า R114.1 (ง) ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ 

    การเปิดเผู้ยข้อิม้ลดังกล่าว่ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีจะต้อิงกระทำาโดยสำุจริตใจ 

    และใช้ีคว่ามระมัดระวั่งในการรายงานและให้การรับรอิง

เอกสำ�รู้หลักฐ�น
260.27 A1   ในสำ่ว่นที�เกี�ยว่กับการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและ 

    ข้อิบังคับที�อิย้่ในขอิบเขตขอิงหมว่ดนี� ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีคว่รได้รับการ 

    สำนับสำนุนให้บันทึกเร่�อิงต่อิไปนี�

    ●	  เร่�อิงนั�น

    ●	  ผู้ลการปรึกษ์าหาร่อิกับผู้้้บังคับบัญชีาขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี  

      ผู้้้บริหาร และถ้ึาเป็นไปได้ ปรึกษ์าหาร่อิกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล และ 

      ฝ่่ายอ่ิ�น ๆ 

    ●	  ผู้้ ้บังคับบัญชีาขอิงผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ตอิบสำนอิงต่อิเร่ �อิงนี � 

      อิย่างไร

    ●	  ขั�นตอินการดำาเนินการที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีพิัจารณาแล้ว่ ดุลยพิันิจ 

      ที�ใช้ี และการตัดสิำนใจที�ได้กระทำา
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หมวด 270 คว�มกดดันต่อก�รู้ฝ่่�ฝื่นหลักก�รู้พืั�นฐ�น

คำ�นำ�
270.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีถึ้กกำาหนดให้ปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานและใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค

270.2    แรงกดดันที�เกิดขึ�นต่อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี หร่อิโดยผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี  

    อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ หร่อิอิุปสำรรคอิ่�นต่อิการปฏิิบัติตาม 

    หลักการพั่�นฐานหนึ�งหลักการหร่อิมากกว่่า หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะ 

    และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับการนำากรอิบแนว่คิดไปใชี้ใน 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R270.3    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่

    (ก)  ปล่อิยให้คว่ามกดดันจากผู้้้อิ่ �นทำาให้เกิดการฝ่่าฝ่ืนการปฏิิบัติตาม 

      หลักการพ่ั�นฐาน หร่อิ

    (ข)  สำร้างแรงกดดันต่อิผู้้้อิ่�นที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีร้้หร่อิมีเหตุผู้ลที�จะ 

      เช่ี�อิว่่าจะส่ำงผู้ลให้บุคคลอ่ิ�นฝ่่าฝื่นหลักการพ่ั�นฐาน

270.3 A1   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาจเผู้ชีิญกับคว่ามกดดันที�ทำาให้เกิดอิุปสำรรคต่อิการ 

    ปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน ตัว่อิย่างเช่ีน อุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ เม่�อิปฏิิบัติ 

    กิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพั คว่ามกดดันอิาจมีคว่ามชัีดเจนหร่อิโดยนัยและอิาจมาจาก

    ●			  ภายในอิงค์กรผู้้ ้ว่ ่าจ ้าง ตัว่อิย่างเชี่น จากเพั่ �อินร่ว่มงานหร่อิ 

      ผู้้้บังคับบัญชีา

    ●	  บุคคลหร่อิอิงค์กรภายนอิก เช่ีน ผู้้้จำาหน่าย ล้กค้า หร่อิผู้้้ให้ก้้

    ●	  เป้าหมายภายในหร่อิภายนอิก และคว่ามคาดหวั่ง
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270.3 A2   ตัว่อิย่างขอิงแรงกดดันที�อิาจสำ่งผู้ลต่อิอิุปสำรรคในการปฏิิบัติตามหลักการ 

    พ่ั�นฐาน รว่มถึึง

    ●	  คว่ามกดดันที�เกี�ยว่ข้อิงกับคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์

      o   คว่ามกดดันจากการเสำนอิราคาขอิงสำมาชีิกในครอิบครัว่  

         เพั่�อิที�จะเป็นผู้้้จำาหน่ายให้กับอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างขอิงผู้้้ประกอิบ 

         ว่ิชีาชีีพับัญชีีในการเล่อิกสำมาชีิกในครอิบครัว่เป็นผู้้้จำาหน่าย 

         มากกว่่ารายอ่ิ�น

      ด้เพิั�มเติมที�หมว่ด 210 คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์

    ●	  คว่ามกดดันที�มีอิิทธิพัลต่อิการเตรียมหร่อิการนำาเสำนอิข้อิม้ล

      o   คว่ามกดดันที�จะรายงานผู้ลการดำาเนินงานที�ทำาให้เข้าใจผู้ิด  

         เพั่�อิให้เป็นไปตามคว่ามคาดหว่ังนักลงทุน นักว่ิเคราะห์หร่อิ 

         ผู้้้ให้ก้้

      o   คว่ามกดดันจากเจ้าหน้าที�ที�มาจากการเล่อิกตั�งต่อิผู้้้ประกอิบ 

         วิ่ชีาชีีพับัญชีีภาครัฐ เพ่ั�อิบิดเบ่อินคว่ามจริงเกี�ยว่กับแผู้นงาน 

         หร่อิโครงการต่อิผู้้้มีสิำทธิอิอิกเสีำยง

      o   คว่ามกดดันจากเพ่ั�อินร่ว่มงาน เพ่ั�อิให้บิดเบ่อินรายได้ ค่าใช้ีจ่าย  

         หร่อิอิัตราผู้ลตอิบแทน เพั่�อิให้เกิดอิคติในการตัดสำินใจต่อิ 

         โครงการลงทุน และการเข้าซ่ึ่�อิกิจการ

      o   คว่ามกดดันจากผู้้้บังคับบัญชีาเพั่�อิให้อินุมัติหร่อิดำาเนินการ 

         เกี�ยว่กับค่าใช้ีจ่ายที�ไม่ใช่ีค่าใช้ีจ่ายทางธุรกิจที�ถ้ึกกฎหมาย

      o   คว่ามกดดันให้ระงับรายงานการตรว่จสำอิบภายในที�มีผู้ลการ 

         ตรว่จสำอิบที�ไม่พึังประสำงค์

      ด้เพิั�มเติมที�หมว่ด 220 การจัดทำา และการนำาเสำนอิข้อิม้ล

    ●	  คว่ามกดดันที�ทำาให้ปฏิิบัติงานโดยไม่มีคว่ามชีำานาญที�เพัียงพัอิหร่อิ 

      ขาดคว่ามเอิาใจใส่ำ

      o   คว่ามกดดันจากผู้้้บังคับบัญชีาเพั่�อิลดขอิบเขตการทำางาน 

         ที�ไม่เหมาะสำม

      o   คว่ามกดดันจากผู้้้บังคับบัญชีาเพั่�อิปฏิิบัติงานโดยไม่มีทักษ์ะ 

         หร่อิการฝ่ึกอิบรมที �เพัียงพัอิหร่อิภายในกำาหนดเว่ลาที � 

         ไม่สำมจริง

      ด้เพิั�มเติมที�หมว่ด 230 การปฏิิบัติงานด้ว่ยคว่ามชีำานาญที�เพีัยงพัอิ
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    ●	  คว่ามกดดันที�เกี�ยว่ข้อิงกับส่ำว่นได้เสีำยทางการเงิน

      o   คว่ามกดดันจากผู้้้บังคับบัญชีา เพ่ั�อินร่ว่มงาน หร่อิบุคคลอ่ิ�น  

         ตัว่อิย่างเชี่น ผู้้้ที�อิาจได้รับประโยชีน์จากการมีสำ่ว่นร่ว่มใน 

         ค่าตอิบแทนหร่อิสำิ �งจ้งใจ เพั่ �อิจัดการกับตัว่ชีี �ว่ ัดผู้ลการ 

         ปฏิิบัติงาน

      ด้หมว่ด 240 สำ่ว่นได้เสำียทางการเงิน ค่าตอิบแทน และสำิ�งจ้งใจ 

      ที�เช่ี�อิมโยงกับการรายงานทางการเงินและการตัดสิำนใจ

    ●	  คว่ามกดดันที�เกี�ยว่ข้อิงกับสิำ�งจ้งใจ

      o   คว่ามกดดันจากบุคคลอิ่�นทั�งภายในและภายนอิกอิงค์กร 

         ผู้้ ้ว่่าจ้าง ในการเสำนอิในการให้สำิ �งจ้งใจ เพั่�อิให้มีอิิทธิพัล 

         ที�ไม่เหมาะสำมต่อิการตัดสำินหร่อิกระบว่นการตัดสำินใจขอิง 

         บุคคลหร่อิอิงค์กร

      o   คว่ามกดดันจากเพ่ั�อินร่ว่มงาน เพ่ั�อิให้รับสิำนบนหร่อิสิำ�งจ้งใจอ่ิ�น  

         ตัว่อิย่างเชี่น รับขอิงขว่ัญหร่อินันทนาการที�ไม่เหมาะสำมจาก 

         ผู้้้ที�อิาจเป็นผู้้้จำาหน่ายในกระบว่นการประม้ล

      ด้เพิั�มเติมที�มาตรา 250 สิำ�งจ้งใจ รว่มถึึงขอิงขวั่ญและการต้อินรับ

    ●	  คว่ามกดดันที�เกี�ยว่ข้อิงกับการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 

      o   คว่ามกดดันในการจัดโครงสำร้างรายการเพ่ั�อิหลีกเลี�ยงภาษี์

      ด้เพัิ�มเติมที�ว่รรค 260 การตอิบสำนอิงต่อิการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย 

      และข้อิบังคับ

270.3 A3   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคที�เกิดขึ�นจากคว่ามกดดัน  

    รว่มถึึง

    ●	  เจตนาขอิงบุคคลที �พัยายามสำร้างคว่ามกดดัน และลักษ์ณะและ 

      ขอิบเขตขอิงคว่ามกดดัน

    ●	  การนำากฎหมาย ข้อิบังคับ และมาตรฐานว่ิชีาชีีพัไปใชี้ในเหตุการณ์ 

      แว่ดล้อิม

    ●	  ว่ัฒนธรรมและคว่ามเป็นผู้้้นำาขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง รว่มถึึงขอิบเขต 

      ที�สำะท้อินหร่อิเน้นคว่ามสำำาคัญขอิงพัฤติกรรมทางจริยธรรมและ 

      คว่ามคาดหว่ังว่่าพันักงานจะทำาหน้าที�อิย่างมีจริยธรรม ตัว่อิย่างเชี่น  

      ว่ัฒนธรรมอิงค์กรที�ยอิมให้มีพัฤติกรรมที�ผู้ิดจรรยาบรรณอิาจเพัิ�ม 

      โอิกาสำที �คว่ามกดดันจะสำ่งผู้ลให้เกิดอิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตาม 

      หลักการพ่ั�นฐาน
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    ●		  นโยบายและว่ิธีปฏิิบัติ (ถึ้ามี) ซึ่ึ�งอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้างได้กำาหนดขึ�น เชี่น  

      จรรยาบรรณ หร่อินโยบายด้านทรัพัยากรมนุษ์ย์ที�จัดการคว่ามกดดัน

270.3 A4   การปรึกษ์าหาร่อิเกี�ยว่กับเหตุการณ์แว่ดลอ้ิมที�ทำาให้เกิดคว่ามกดดัน และการ 

    ปรึกษ์ากับบุคคลอิ่�นเกี�ยว่กับเหตุการณ์แว่ดล้อิมเหล่านั�น อิาจชี่ว่ยผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรค การปรึกษ์าหาร่อิและการปรึกษ์า 

    ดังกล่าว่จำาเป็นต้อิงตระหนักถึึงหลักการพั่�นฐานเร่ �อิงการรักษ์าคว่ามลับ  

    อิาจรว่มถึึง 

    ●	  การปรึกษ์าหาร่อิเร่�อิงนั�นกับบุคคลที�พัยายามสำร้างคว่ามกดดันเพ่ั�อิหา 

      แนว่ทางแก้ไข

    ●	  การปรึกษ์าหาร่อิเร่�อิงนั�นกับผู้้้บังคับบัญชีาขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี  

      ถ้ึาผู้้้บังคับบัญชีาไม่ได้เป็นบุคคลที�สำร้างคว่ามกดดัน

    ●	  การขยายเร่�อิงนั�นภายในอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง รว่มถึึงอิธิบายถึึงคว่ามเสำี�ยง 

      ที�เป็นผู้ลส่ำบเน่�อิงต่อิอิงค์กร เม่�อิเหมาะสำม ตัว่อิย่างเช่ีน 

      o   ต่อิฝ่่ายบริหารระดับที�ส้ำงกว่่า

      o   ต่อิผู้้้ตรว่จสำอิบภายในหร่อิผู้้้สำอิบบัญชีี

      o   ต่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

    ●	  การเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นตามนโยบายขอิงอิงค์ผู้้้ว่่าจ้าง รว่มถึึงนโยบาย 

      ด้านจริยธรรมและการแจ้งเบาะแสำ โดยใชี้ว่ิธีการที�กำาหนดไว่้ เชี่น  

      สำายด่ว่นจริยธรรมที�เป็นคว่ามลับ

    ●	  การปรึกษ์ากับ 

      o   เพ่ั�อินร่ว่มงาน ผู้้้บังคับบัญชีา เจ้าหน้าที�ทรัพัยากรมนุษ์ย์ หร่อิ 

         ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอ่ิ�น 

      o   อิงค์กรว่ิชีาชีีพัหร่อิหน่ว่ยงานกำากับด้แลที�เกี�ยว่ข้อิง หร่อิ 

         สำมาคมอุิตสำาหกรรม หร่อิ

      o   ที�ปรึกษ์ากฎหมาย

270.3 A5   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคที�เกิดจากคว่ามกดดัน ค่อิ การร้อิงขอิ 

    ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีเพ่ั�อิปรับโครงสำร้างหร่อิการแบ่งแยกคว่ามรับผิู้ดชีอิบ 

    และหน้าที�บางอิย่างเพั่�อิให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีไม่เกี�ยว่ข้อิงกับบุคคลหร่อิ 

    หน่ว่ยงานที�สำร้างคว่ามกดดันอีิกต่อิไป
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เอกสำ�รู้หลักฐ�น
270.4 A1   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีคว่รได้รับการสำนับสำนุนให้จัดทำาเอิกสำาร

    ●	  ข้อิเท็จจริง

    ●	  การติดต่อิส่ำ�อิสำาร และฝ่่ายต่าง ๆ ผู้้้ซึึ่�งจะถ้ึกนำาเร่�อิงนี�ไปปรึกษ์าหาร่อิ 

    ●	  แนว่ทางการดำาเนินงานที�พิัจารณา

    ●	  เร่�อิงนั�นได้รับการจัดการอิย่างไร
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ส่ำวนทีำ� 3   ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีทีำ�ให�บริู้ก�รู้สำ�ธ์�รู้ณะ
 

                หน��

หมว่ด 300    การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ี – ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 93

    ที�ให้บริการสำาธารณะ

    (Applying the Conceptual Framework – Professional 

    Accountants in Public Practice) 

หมว่ด 310    คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์     101

    (Conflicts of Interest) 

หมว่ด 320    การแต่งตั�งผู้้้ให้บริการวิ่ชีาชีีพั     109

    (Professional Appointments) 

หมว่ด 321    การให้คว่ามเห็นที�สำอิงในทางวิ่ชีาชีีพั   114

    (Second Opinions)

หมว่ด 330    ค่าธรรมเนียมและค่าตอิบแทนอ่ิ�น    116 

    (Fees and Other Types of Renumeration) 

หมว่ด 340    สิำ�งจ้งใจ รว่มถึึงขอิงขวั่ญและการต้อินรับ   119

    (Inducements, Including Gifts and Hospitality)

หมว่ด 350    การด้แลรักษ์าทรัพัย์สิำนขอิงล้กค้า    126

    (Custody of Client Assets) 

หมว่ด 360    การตอิบสำนอิงต่อิการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 127

    (Responding to Non-compliance with Laws and 

    Regulations)
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ส่ำวนทีำ� 3   ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีทีำ�ให�บริู้ก�รู้สำ�ธ์�รู้ณะ

หมวด 300   ก�รู้นำ�กรู้อบแนวคิดไปใชี� – ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีทำี�ให�บรู้ิก�รู้ 

    สำ�ธ์�รู้ณะ 

คำ�นำ�
300.1    ในสำ่ว่นนี�ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ ได้กำาหนดข้อิกำาหนด และคำาอิธิบายการ 

    นำาไปปฏิิบัติ สำำาหรับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ เม่�อินำา 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดในหมว่ด 120 มาปฏิิบัติ ซึ่ึ �งไม่อิาจอิธิบายได้ทุก 

    ข้อิเท็จจริง และเหตุการณ์แว่ดล้อิม รว่มทั�งกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพั สำ่ว่นได้เสำีย  

    และคว่ามสำัมพัันธ์ที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะอิาจเผู้ชีิญ  

    ซึ่ึ�งทำาให้เกิดหร่อิอิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน  

    ดังนั�น กรอิบแนว่คิดกำาหนดให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ  

    ตระหนักถึึงข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิมเหล่านั�น

300.2    ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�ใชี้กับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้ 

    บริการสำาธารณะ กำาหนดไว้่ในหัว่ข้อิดังต่อิไปนี�

    ●	  ส่ำว่นที� 3 – ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ หมว่ด 300  

      ถึึง 399 ใชี้กับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะทุกคน  

      ไม่ว่่าจะให้บริการงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นหร่อิไม่

    ●	  มาตรฐานระหว่่างประเทศเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ ต่อิไปนี�

      o   สำ่ว่นที� 4ก – คว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับงานสำอิบบัญชีีและงาน 

         สำอิบทาน หมว่ด 400 ถึึง 899 ใช้ีกับผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

         ที�ให้บริการสำาธารณะ เม่�อิปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน

      o   สำ่ว่นที� 4ข – คว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น 

         นอิกเหน่อิจากงานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน หมว่ด  

         900 – 999 ใช้ีกับผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ  

         เม่�อิปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นนอิกเหน่อิจากงานสำอิบบัญชีี 

         หร่อิงานสำอิบทาน

300.3    ในสำ่ว่นนี� คว่ามหมายขอิง “ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี” หมายถึึง ผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะที�เป็นบุคคลและสำำานักงาน 
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ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R300.4    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 110  

    และใช้ีกรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการ 

    อุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน

R300.5    เม่�อิต้อิงจัดการกับประเด็นทางจริยธรรม ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงพิัจารณา 

    บริบทขอิงประเด็นดังกล่าว่ที�เกิดขึ�นหร่อิที�อิาจจะเกิดขึ�น ในกรณีที�ผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะได้ปฏิิบัติกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพั ตามคว่าม 

    สำัมพัันธ์ขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีกับสำำานักงาน ไม่ว่่าจะเป็นร้ปแบบขอิง 

    ผู้้้รับจ้างตามสัำญญา พันักงาน หร่อิ เจ้าขอิง ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพันั�นต้อิงปฏิิบัติ 

    ตามข้อิกำาหนดในส่ำว่นที� 2 ที�เกี�ยว่ข้อิงกับเหตุการณ์แว่ดล้อิมเหล่านี�

300.5 A1   ตัว่อิย่างขอิงสำถึานการณ์ที�กำาหนดในสำ่ว่นที� 2 นำามาใชี้กับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพั 

    ที�ให้บริการสำาธารณะ รว่มถึึง 

    ●	  เผู้ชีิญกับคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ เม่�อิต้อิงรับผู้ิดชีอิบในการ 

      คัดเล่อิกผู้้้จำาหน่ายให้แก่สำำานักงาน โดยที�สำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด 

      กับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี อิาจได้รับผู้ลประโยชีน์ทางการเงินจาก 

      การทำาสำัญญา ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�กำาหนดไว่้ 

      ในหมว่ด 210 จะนำามาใช้ีในเหตุการณ์แว่ดล้อิมเหล่านี�

    ●	  เตรียมหร่อินำาเสำนอิข้อิม้ลทางการเงินให้แก่ล้กค้าหร่อิสำำานักงานขอิง 

      ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที� 

      กำาหนดไว้่ในหมว่ด 220 จะนำามาใช้ีในเหตุการณ์แว่ดล้อิมเหล่านี�

    ●	  ถ้ึกชัีกจ้งด้ว่ยผู้ลประโยชีน์ เช่ีน การเสำนอิให้บัตรเข้าร่ว่มชีมการแข่งขัน 

      กีฬาอิย้เ่ป็นนิจจากผู้้้จัดหาสิำนค้าขอิงบริษั์ท ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบาย 

      การนำาไปปฏิิบัติที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 250 จะนำามาใชี้ในเหตุการณ์ 

      แว่ดล้อิมเหล่านี�

    ●	  เผู้ชีิญกับคว่ามกดดันจากผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงาน ให้รายงาน 

      ชีั �ว่โมงทำางานอิย่างไม่ถึ้กต้อิงสำำาหรับล้กค้างานบริการว่ิชีาชีีพั  

      ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติกำาหนดไว่้ในหมว่ด 270  

      จะนำามาใช้ีในเหตุการณ์แว่ดล้อิมเหล่านี�
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ก�รู้รู้ะบุอุปสำรู้รู้ค
300.6 A1   อุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน อิาจเกิดจากคว่ามหลากหลายขอิง 

    ข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิมต่าง ๆ ประเภทขอิงอิุปสำรรคได้อิธิบายไว่้ 

    ในย่อิหน้า 120.6 A3 ต่อิไปนี�ค่อิตัว่อิย่างขอิงข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

    ในแต่ละประเภทขอิงอุิปสำรรค  ซึึ่�งอิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคต่อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

    ในการให้บริการทางวิ่ชีาชีีพั

    (ก)  อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน 

      ●	   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีสำ่ว่นได้เสำียทางการเงินโดยตรงกับ 

         ล้กค้า

      ●	   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีตกลงค่าธรรมเนียมที�ตำ�าเพั่�อิให้ได้มา 

         ซึ่ึ�งงานใหม่ และค่าธรรมเนียมนั�นตำ�าไปจนอิาจเป็นการยาก 

         ที �จะให้บริการทางว่ิชีาชีีพัให้สำอิดคล้อิงกับมาตรฐานการ 

         ปฏิิบัติงานและมาตรฐานทางวิ่ชีาชีีพัที�บังคับใช้ีด้ว่ยราคานั�น

      ●	   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีคว่ามสำัมพัันธ์ทางธุรกิจที�ใกล้ชีิด 

         กับล้กค้า

      ●	   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีสำามารถึเข้าถึึงข้อิม้ลที�เป็นคว่ามลับ 

         ที�อิาจถ้ึกนำามาใช้ีเพ่ั�อิประโยชีน์ส่ำว่นบุคคล

      ●	   ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีพับข้อิผู้ิดพัลาดที�มีนัยสำำาคัญเม่�อิ 

         ประเมินผู้ลขอิงบริการทางว่ิชีาชีีพัก่อินหน้า ที�ปฏิิบัติงาน 

         โดยสำมาชิีกขอิงสำำานักงานขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี

    (ข)  อุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง

      ●	   ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิอิกรายงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นต่อิ 

         คว่ามมีประสำิทธิผู้ลขอิงการปฏิิบัติงานระบบทางการเงิน  

         หลังจากที�ตนได้นำาระบบนั�นมาใช้ีงาน

      ●	   ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีจัดเตรียมข้อิม้ลต้นฉบับที �ใชี้ใน 

         การบันทึกรายการ ซึึ่�งรายการนั�นเป็นเร่�อิงที�เป็นเน่�อิหาสำาระ 

         ขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    (ค)  อุิปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

      ●	   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีให้การสำนับสำนุนสำว่่นได้เสำีย หร่อิหุ้น 

         ขอิงล้กค้า
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

      ●	   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติงานในลักษ์ณะที�เป็นผู้้้สำนับสำนุน 

         ในฐานะตัว่แทนขอิงล้กค้า ในการดำาเนินคดีหร่อิข้อิพิัพัาทกับ 

         บุคคลที�สำาม

      ●	   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีโน้มน้าว่ (lobby) เพ่ั�อิให้ล้กค้าได้รับ 

         ผู้ลประโยชีน์ทางกฎหมายในนามขอิงล้กค้า

    (ง)  อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย

      ●	   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีสำมาชีิกในครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดหร่อิ 

         สำมาชิีกในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที� 

         บริหารขอิงล้กค้า

      ●	   กรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้า หร่อิพันักงานใน 

         ตำาแหน่งที�ใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิเร่�อิงที�เป็นเน่�อิหา 

         สำาระขอิงงาน เพิั�งได้รับแต่งตั�งให้เป็นหุ้นส่ำว่นขอิงงานนั�น

      ●	   สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีมีคว่ามสัำมพัันธ์อัินยาว่นาน 

         กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี

    (จ)  อุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้

      ●	   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีถึ้กข่มข้่ว่่าจะยกเลิกงานจากล้กค้า  

         หร่อิสำำานักงาน เน่�อิงจากคว่ามเห็นที�ไม่ตรงกันในเร่�อิงทาง 

         วิ่ชีาชีีพั

      ●	   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีร้้สำึกกดดันให้เห็นด้ว่ยกับดุลยพัินิจ 

         ขอิงล้กค้า เน่�อิงจากล้กค้ามีคว่ามชีำานาญในเร่�อิงที�เป็นปัญหา 

         นั�นมากกว่่าตน

      ●	   ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้รับแจ้งว่่าจะไม่ได้รับการเล่�อิน 

         ตำาแหน่งตามแผู้น จนกว่่าผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีจะเห็นด้ว่ย 

         กับการปฏิิบัติด้านบัญชีีที�ไม่เหมาะสำม

      ●	   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีได้รับขอิงขวั่ญที�มีนัยสำำาคัญจากล้กค้า  

         และถ้ึกข่มข่้ว่่าการรับขอิงขวั่ญนี�จะถ้ึกเปิดเผู้ยต่อิสำาธารณะ

ก�รู้ปรู้ะเมินอุปสำรู้รู้ค
300.7 A1   เง่�อินไข นโยบาย และวิ่ธีปฏิิบัติที�อิธิบายไว้่ในย่อิหน้า 120.6 A1 และ 120.8 A2  

    อิาจกระทบการประเมินว่่า อิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานอิย้่ 

    ในระดับที�ยอิมรับได้หร่อิไม่ โดยเง่�อินไข นโยบาย และว่ิธีปฏิิบัติดังกล่าว่นั�น 

    อิาจเกี�ยว่ข้อิงกับ
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

    (ก)  ล้กค้าและสำภาพัแว่ดล้อิมการดำาเนินงานขอิงล้กค้า และ

    (ข)  สำำานักงานและสำภาพัแว่ดล้อิมการดำาเนินงานขอิงสำำานักงาน

300.7 A2   การประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี ยังได้รับผู้ลกระทบ 

    มาจากลักษ์ณะและขอิบเขตขอิงบริการทางวิ่ชีาชีีพัอีิกด้ว่ย

ลูักค้าแลัะสภิาพื้แว่ดล้ัอมการดำาเนินงานข้องลูักค้า
300.7 A3   การประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี อิาจได้รับผู้ลกระทบ 

    หากล้กค้ามีลักษ์ณะดังต่อิไปนี� 

    (ก)  ล้กค้างานสำอิบบัญชีี นั�นเป็นกิจการที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะหร่อิไม่

    (ข)  ล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นซึึ่�งไม่ใช่ีล้กค้างานสำอิบบัญชีี หร่อิ 

    (ค)  ล้กค้างานบริการที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 

    ตัว่อิย่างเช่ีน การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น กับล้กค้างานสำอิบบัญชีีที�เป็น 

    กิจการที�มีสำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะ อิาจถึ้กเข้าใจได้ว่่าทำาให้เกิดอิุปสำรรคในระดับ 

    ที�ส้ำงขึ�นต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรมต่อิงานสำอิบบัญชีี

300.7 A4   โครงสำร้างการกำากับด้แลกิจการ รว่มถึึงคว่ามเป็นผู้้้นำาขอิงล้กค้า อิาจสำ่งเสำริม 

    การปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ดังนั�นการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคขอิง 

    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจได้รับผู้ลกระทบจากสำภาพัแว่ดล้อิมการดำาเนินงาน 

    ขอิงล้กค้า ตัว่อิย่างเช่ีน 

    ●	  ล้กค้ากำาหนดให้บุคคลอิ่�นที�เหมาะสำมนอิกจากผู้้้บริหารในการรับรอิง 

      หร่อิอินุมัติการแต่งตั�งสำำานักงานให้ปฏิิบัติงาน

    ●	  ล้กค้ามีพันักงานที�มีคว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ มีประสำบการณ์ และ 

      มีคว่ามอิาวุ่โสำที�จะตัดสิำนใจด้านการจัดการ

    ●	  ล้กค้าได้ใชี้ว่ิธีปฏิิบัติภายในอิงค์กรที�สำ่งเสำริมทางเล่อิกที�เที�ยงธรรม 

      ในการคัดเล่อิกการว่่าจ้างงานบริการที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    ●	  ล้กค้ามีโครงสำร้างการกำากับด้แลกิจการ ที �มีการกำากับด้แลและ 

      การส่ำ�อิสำารที�เหมาะสำมเกี�ยว่กับบริการขอิงสำำานักงาน

สำานักงานแลัะสภิาพื้แว่ดล้ัอมการดำาเนินงานข้องสำานักงาน
300.7 A5   การประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจได้รับผู้ลกระทบ 

    จากสำภาพัแว่ดล้อิมในการทำางานภายในสำำานักงานและสำภาพัแว่ดล้อิมขอิงการ 

    ดำาเนินงานขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี ตัว่อิย่างเช่ีน
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    ●		  ผู้้้นำาขอิงสำำานักงานที�สำ่งเสำริมการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน และ 

      ตั�งคว่ามคาดหว่ังว่่ากลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นจะกระทำาเพั่�อิ 

      ประโยชีน์สำาธารณะ

    ●	  นโยบายหร่อิว่ิธีปฏิิบัติในการกำาหนดและการติดตามการปฏิิบัติตาม 

      หลักการพ่ั�นฐานขอิงบุคลากรทุกคน

    ●	  ค่าตอิบแทน การประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน นโยบายและว่ิธีปฏิิบัติ 

      ด้านระเบียบวิ่นัย ที�ส่ำงเสำริมการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน

    ●	  การจัดการเร่�อิงการพึั�งพิังรายได้ที�ได้จากล้กค้าสำำาคัญเพีัยงรายเดียว่

    ●	  ผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผิู้ดชีอิบงาน มีอิำานาจในการตัดสิำนใจภายในสำำานักงาน 

      เกี�ยว่กับการปฏิบิัติตามหลักการพั่�นฐาน รว่มถึึงการตัดสำินใจเกี�ยว่กับ 

      การตอิบรับงานหร่อิการให้บริการแก่ล้กค้า

    ●	  ข้อิกำาหนดเกี�ยว่กับการให้คว่ามร้้ การฝึ่กอิบรม และประสำบการณ์

    ●	  กระบว่นการเพั่ �อิอิำานว่ยคว่ามสำะดว่กและจัดการข้อิกังว่ลหร่อิ 

      ข้อิร้อิงเรียนทั�งภายในและภายนอิก

การพิื้จารณาข้้อมูลัใหม่ หร่อการเปลีั�ยนแปลังในข้้อเท็จจริงแลัะเหตุการณ์แว่ดล้ัอม
300.7 A6   ข้อิม้ลใหม่ หร่อิการเปลี�ยนแปลงในข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์แว่ดล้อิม อิาจ

    (ก)  กระทบต่อิระดับขอิงอุิปสำรรค หร่อิ

    (ข)  ส่ำงผู้ลต่อิข้อิสำรุปขอิงผู้้ป้ระกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีเกี�ยว่กับมาตรการป้อิงกัน 

      ที�เคยนำามาใช้ี ว่่ายังสำามารถึใช้ีจัดการอุิปสำรรคที�ระบุได้อิย่างที�ตั�งใจไว้่ 

      หร่อิไม่ 

    ในสำถึานการณ์ดังกล่าว่ มาตรการป้อิงกันที�ได้ดำาเนินการไปแล้ว่อิาจไม่มี 

    ประสำิทธิภาพัอิีกต่อิไปในการจัดการอิุปสำรรค ดังนั�น การใชี้กรอิบแนว่คิด  

    กำาหนดให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงประเมิน และจัดการอุิปสำรรคอีิกครั�งหนึ�ง  

    (อ้ิางอิิง: ย่อิหน้า R120.9 และ R120.10)

300.7 A7   ตัว่อิย่างขอิงข้อิม้ลใหม่ หร่อิการเปลี�ยนแปลงในข้อิเท็จจริงและเหตุการณ ์

    แว่ดล้อิมอิาจส่ำงผู้ลกระทบต่อิระดับขอิงอุิปสำรรค รว่มถึึง

    ●	  เม่�อิมีการขยายขอิบเขตขอิงงานบริการวิ่ชีาชีีพั

    ●	  เม่ �อิล้กค้าเข้าไปเป็นบริษ์ัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพัย์ หร่อิ 

      มีการซ่ึ่�อิหน่ว่ยธุรกิจอ่ิ�น

    ●	  เม่�อิสำำานักงานมีการคว่บรว่มกับสำำานักงานอ่ิ�น
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    ●	  เม่�อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้รับงานจากล้กค้าสำอิงรายร่ว่มกัน และ 

      เกิดข้อิพิัพัาทระหว่่างล้กค้าทั�งสำอิงรายดังกล่าว่

    ●	  เม่ �อิมีการเปลี �ยนแปลงในคว่ามสำัมพัันธ์สำ่ว่นตัว่ขอิงผู้้ ้ประกอิบ 

      วิ่ชีาชีีพับัญชีีหร่อิครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี

ก�รู้จััดก�รู้อุปสำรู้รู้ค
300.8 A1   ย่อิหน้าที� R120.10 ถึึง 120.10 A2 ระบุข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไป 

    ปฏิิบัติสำำาหรับการจัดการอุิปสำรรคที�ไม่อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้

ตัว่อย่างมาตรการป้องกัน
300.8 A2   มาตรการป้อิงกันต่าง ๆ  มีคว่ามหลากหลาย ขึ�นอิย่้กับข้อิเท็จจริงและเหตุการณ์ 

    แว่ดล้อิม ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�ในบางเหตุการณ์แว่ดล้อิมอิาจเป็นมาตรการ 

    ป้อิงกันในการจัดการกับอุิปสำรรค รว่มถึึง

    ●	  การให้เว่ลาเพัิ�มเติมและมอิบหมายบุคลากรที�มีคุณสำมบัติเหมาะสำม 

      กับงานที�ตอิบรับ เม่�อิงานนั�นอิาจมีอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึ่ึ�งไม่ใชี่สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน  

      สำอิบทานงานหร่อิให้คำาปรึกษ์าที�จำาเป็น อิาจสำามารถึจัดการอุิปสำรรค 

      จากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง

    ●	  การใช้ีหุ้นส่ำว่นและกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานอ่ิ�นที�ไม่อิย่้ในสำายการบังคับบัญชีา 

      เดียว่กัน ในการให้บริการที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นแก่ล้กค้างานที�ให้คว่าม 

      เชี่�อิมั�น อิาจสำามารถึจัดการอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง  

      อุิปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน หร่อิอุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย 

    ●	  การมอิบหมายงานบางสำ่ว่นให้สำำานักงานอิ่�น ปฏิิบัติงานหร่อิปฏิิบัติ 

      งานซึ่ำ �า อิาจสำามารถึจัดการอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน  

      อิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง อิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้ 

      การสำนับสำนุน อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้

    ●	  การเปิดเผู้ยต่อิล้กค้าเกี�ยว่กับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าที�ได้รับ 

      จากการแนะนำาบริการหร่อิสิำนค้า อิาจสำามารถึจัดการกับอุิปสำรรคจาก 

      ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน

    ●	  การแยกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน เม่�อิจัดการเร่�อิงที�มีลักษ์ณะเป็นคว่ามลับ  

      อิาจสำามารถึจัดการอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน
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300.8 A3   หมว่ดที�เหล่อิในสำ่ว่นที� 3 และมาตรฐานระหว่่างประเทศเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ  

    ได้อิธิบายถึึงอิุปสำรรคที�อิาจเกิดขึ�นระหว่่างการปฏิิบัติงานให้บริการว่ิชีาชีีพั  

    และได้รว่มตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจสำามารถึจัดการกับอุิปสำรรคดังกล่าว่

ผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม
300.8 A4   ผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม ค่อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัที�มีคว่ามร้้ ทักษ์ะ ประสำบการณ์  

    ที�จำาเป็น และมีอิำานาจในการสำอิบทานงานที�ทำาหร่อิการให้บริการที�เกี�ยว่ข้อิง 

    อิย่างเที�ยงธรรม ผู้้้สำอิบทานดังกล่าว่อิาจเป็นผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี

ก�รู้สืำ�อสำ�รู้กับผ้�มีหน��ทีำ�กำ�กับด้แล
R300.9    ในการสำ่�อิสำารกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลตามประมว่ลจรรยาบรรณ ผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงตัดสิำนใจว่่า คว่รจะส่ำ�อิสำารกับผู้้ใ้ดถึึงจะเหมาะสำมในโครงสำร้าง 

    การกำากับด้แลขอิงกิจการ ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีสำ่�อิสำารกับกลุ่มย่อิยขอิง 

    ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีตัดสิำนใจว่่าจำาเป็นหร่อิไม่ที�จะต้อิง 

    ส่ำ�อิสำารกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลทั�งหมด เพ่ั�อิที�ว่่าทุกท่านจะได้รับข้อิม้ลที�เพีัยงพัอิ

300.9 A1   ในการตัดสิำนใจว่่าคว่รส่ำ�อิสำารกับผู้้้ใด ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจพิัจารณาจาก

    (ก)  ลักษ์ณะและคว่ามสำำาคัญขอิงเหตุการณ์แว่ดล้อิม และ

    (ข)  เร่�อิงที�จะส่ำ�อิสำาร

300.9 A2   ตัว่อิย่างขอิงกลุ่มย่อิยขอิงผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล รว่มถึึงคณะกรรมการตรว่จสำอิบ  

    หร่อิบุคคลใดบุคคลหนึ�งขอิงคณะผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

R300.10   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี สำ่�อิสำารกับบุคคลผู้้้ซึ่ึ�งมีทั�งคว่ามรับผู้ิดชีอิบด้านการ 

    บริหารและคว่ามรับผู้ิดชีอิบด้านกำากับด้แล ผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีีต้อิงทำาให ้

    เกิดคว่ามพัอิใจว่่าการสำ่�อิสำารกับบุคคลท่านนั�น ได้ให้ข้อิม้ลที�เพัียงพัอิกับ 

    ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลทั�งมว่ลผู้้้ซึึ่�งผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีคว่รจะได้ทำาการส่ำ�อิสำาร 

    แล้ว่

300.10 A1   ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมบางเหตุการณ์ ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลทุกคนเกี�ยว่ข้อิงกับ 

    การบริหารกิจการ ตัว่อิย่าง เช่ีน ธุรกิจขนาดเล็ก ซึึ่�งเจ้าขอิงคนเดียว่บริหารงาน  

    และไม่มีผู้้้อ่ิ�นที�ทำาหน้าที�ด้านกำากับด้แล ในกรณีเหล่านี� ถ้ึาเร่�อิงที�จะส่ำ�อิสำารกับ 

    บุคคลผู้้้ซึึ่�งมีคว่ามรับผิู้ดชีอิบด้านการจัดการ และคว่ามรับผิู้ดชีอิบด้านกำากับด้แล  

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ต้อิงทำาให้เกิดคว่ามพัอิใจว่่าได้ปฏิิบัติตามข้อิกำาหนด 

    ว่่าด้ว่ยการส่ำ�อิสำารกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล
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หมวด 310   คว�มขัดแย�งทำ�งผลปรู้ะโยชีน์

คำ�นำ�
310.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานและใชี้กรอิบแนว่คิด 

    ที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค

310.2    คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ทำาให้เกิดอิุปสำรรคในการปฏิิบัติตามหลักการ 

    พั่�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรม และอิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคในการปฏิิบัติตาม 

    หลักการพ่ั�นฐานอ่ิ�น อุิปสำรรคดังกล่าว่อิาจเกิดขึ�นเม่�อิ

    (ก)  ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีให้บริการทางวิ่ชีาชีีพัที�เกี�ยว่ข้อิงกับเร่�อิงเฉพัาะ  

      กับล้กค้าสำอิงรายขึ�นไป ซึึ่�งผู้ลประโยชีน์ในเร่�อิงนั�นขัดแย้งกัน หร่อิ

    (ข)  ผู้ลประโยชีน์ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีที�เกี�ยว่ข้อิงกับเร่�อิงเฉพัาะ และ 

      ผู้ลประโยชีน์ขอิงล้กค้าที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีให้บริการทางวิ่ชีาชีีพั  

      เกี�ยว่ข้อิงกับเร่�อิงที�ขัดแย้งกัน

310.3    หมว่ดนี�นำาเสำนอิข้อิกำาหนดเฉพัาะ และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิง 

    กับการนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ีกับคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ เม่�อิผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีให้บริการงานสำอิบบัญชีี งานสำอิบทาน หร่อิงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นอ่ิ�น  

    คว่ามเป็นอิิสำระถึ้กกำาหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่่างประเทศเร่ �อิง 

    คว่ามเป็นอิิสำระด้ว่ย

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R310.4    ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่ยินยอิมให้มีคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์  

    มารอิมชีอิมการใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั หร่อิทางธุรกิจ

310.4 A1   ตัว่อิย่างขอิงเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�อิาจทำาให้เกิดคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์  

    รว่มถึึง

    ●	  การให้บริการที�ปรึกษ์ากับล้กค้าที�กำาลังจะซึ่่�อิกิจการที�เป็นล้กค้า 

      งานสำอิบบัญชีี โดยสำำานักงานได้รับข้อิม้ลที�เป็นคว่ามลับระหว่่าง 

      การตรว่จสำอิบซึึ่�งอิาจเกี�ยว่ข้อิงกับรายการซ่ึ่�อิกิจการดังกล่าว่

    ●	  การให้บริการที �ปรึกษ์ากับล้กค้าสำอิงรายในเว่ลาเดียว่กัน ซึ่ึ �งอิย้ ่ 

      ระหว่่างการแข่งขันกันเพั่�อิซึ่่�อิบริษ์ัทเดียว่กัน โดยที�การให้คำาปรึกษ์า 

      ดังกล่าว่อิาจเกี�ยว่ข้อิงกับสำถึานะการแข่งขันขอิงล้กค้าแต่ละราย
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    ●	  การให้บริการทั�งแก่ผู้้้ขายและผู้้้ซ่ึ่�อิที�เกี�ยว่ข้อิงในรายการเดียว่กัน

    ●	  การให้บริการประเมินม้ลค่าขอิงสำินทรัพัย์ให้กับทั�งสำอิงฝ่่ายที�อิย้ ่ 

      ตรงกันข้ามกัน ในประเด็นที�เกี�ยว่กับสิำนทรัพัย์ดังกล่าว่

    ●	  การเป็นตัว่แทนขอิงล้กค้าสำอิงรายในประเด็นข้อิพัิพัาททางกฎหมาย 

      ระหว่่างกัน เชี่น อิย้่ในชี่ว่งกระบว่นการฟ้้อิงหย่า หร่อิอิย้่ในชี่ว่งการ 

      เลิกเป็นหุ้นส่ำว่นกัน

    ●		  การให้รายงานคว่ามเชี่�อิมั�นกับผู้้้อินุญาตให้ใชี้สำิทธิเกี�ยว่กับค่าสำิทธ ิ

      คงค้างภายใต้สำัญญาให้ใชี้สำิทธิ ในขณะเดียว่กันให้คำาปรึกษ์ากับ 

      ผู้้้รับอินุญาตใช้ีสิำทธิ เกี�ยว่กับคว่ามถ้ึกต้อิงขอิงจำานว่นเงินที�ต้อิงจ่าย 

    ●	  การให้คำาปรึกษ์ากับล้กค้าเกี�ยว่กับการลงทุนในธุรกิจ ตัว่อิย่างเชี่น  

      ในธุรกิจที�ค้่สำมรสำขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีสำ่ว่นได้สำ่ว่นเสำียทาง 

      การเงิน

    ●	  การให้คำาปรึกษ์าด้านกลยุทธ์กับล้กค้า เร่�อิงสำถึานะในการแข่งขัน 

      ขอิงล้กค้า ในขณะที�ตนมีกิจการร่ว่มค้า หร่อิมีส่ำว่นได้เสีำยคล้ายคลึงกัน  

      กับค่้แข่งหลักขอิงล้กค้า

    ●	  การให้คำาปรึกษ์ากับล้กค้า เร่�อิงการซ่ึ่�อิธุรกิจ ซึึ่�งสำำานักงานก็สำนใจที�จะ 

      ซ่ึ่�อิธุรกิจดังกล่าว่

    ●	  การให้คำาปรึกษ์ากับล้กค้า เร่�อิงการซ่ึ่�อิผู้ลิตภัณฑ์์หร่อิบริการ ในขณะที� 

      มีข้อิตกลงได้รับค่าสำิทธิ หร่อิค่านายหน้า กับผู้้ ้ที �อิาจเป็นผู้้ ้ขาย 

      ผู้ลิตภัณฑ์์หร่อิบริการดังกล่าว่

ก�รู้รู้ะบุคว�มขัดแย�ง

ทั�ว่ไป
R310.5    ก่อินตอิบรับคว่ามสัำมพัันธ์กับล้กค้าใหม่ งานบริการ หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจ  

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงมีขั�นตอินที�สำมเหตุสำมผู้ล ในการระบุเหตุการณ์ 

    แว่ดล้อิมที�อิาจทำาให้เกิดคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ และเป็นอิุปสำรรคต่อิ 

    การปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานหนึ�งหลักการหร่อิมากกว่่า ขั�นตอินดังกล่าว่ 

    ต้อิงรว่มถึึงการระบุ

    (ก)  ลักษ์ณะขอิงผู้ลประโยชีน์และคว่ามสำัมพัันธ์ที �เกี �ยว่ข้อิง ระหว่่าง 

      ทุกฝ่่ายต่าง ๆ ที�เกี�ยว่ข้อิง และ

    (ข)  งานที �ให้บริการ และคว่ามหมายโดยนัยขอิงงานนั �นกับทุกฝ่่าย 

      ที�เกี�ยว่ข้อิง
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310.5 A1   กระบว่นการการระบุคว่ามขัดแย้งที�มีประสิำทธิภาพัช่ีว่ยผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

    ในการใชี้ขั�นตอินที�สำมเหตุสำมผู้ลในการระบุผู้ลประโยชีน์และคว่ามสำัมพัันธ์ 

    ที�อิาจทำาให้เกิดคว่ามขัดแยง้ทางผู้ลประโยชีน์ที�เกิดขึ�นจริงหร่อิที�อิาจจะเกิดขึ�น  

    ทั�งก่อินที�จะตัดสิำนใจตอิบรับงานและตลอิดระยะเว่ลาการปฏิิบัติงาน กระบว่นการ 

    ดังกล่าว่รว่มถึึงการพัิจารณาเร่�อิงที�ถึ้กระบุโดยบุคคลภายนอิก ตัว่อิย่างเชี่น  

    ล้กค้าหร่อิผู้้้ที�อิาจเป็นล้กค้า คว่ามขัดแย้งที�เกิดขึ�นแล้ว่หร่อิที�อิาจเกิดขึ�น 

    ถึ้กระบุได้เร็ว่เท่าใด ก็ยิ�งทำาให้โอิกาสำขอิงผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีีที�จะสำามารถึ 

    จัดการอุิปสำรรคที�เกิดจากคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์มีมากขึ�นเท่านั�น

310.5 A2   กระบว่นการที �มีประสำิทธิภาพัในการระบุคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ 

    ที�เกิดขึ�นจริงหร่อิอิาจเกิดขึ�น จะขึ�นอิย้่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี�

    ●	  ลักษ์ณะขอิงการบริการทางวิ่ชีาชีีพั

    ●	  ขนาดขอิงสำำานักงาน

    ●	  ขนาดและลักษ์ณะขอิงฐานล้กค้า

    ●	  โครงสำร้างขอิงสำำานักงาน ตัว่อิย่างเชี่น จำานว่นและสำถึานที�ตั�งทาง 

      ภ้มิศาสำตร์ขอิงสำำานักงาน

310.5 A3   ข้อิม้ลเพัิ �มเติมเกี �ยว่กับการตอิบรับล้กค้ากำาหนดไว่้ในหมว่ด 320 เร่ �อิง  

    การแต่งตั�งผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั

การเปลีั�ยนแปลังในเหตุการณ์แว่ดล้ัอม
R310.6    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีียังคงต้อิงตระหนักถึึงการเปลี�ยนแปลงเม่�อิเว่ลาเปลี�ยนไป 

    ขอิงลักษ์ณะขอิงบริการผู้ลประโยชีน์ และคว่ามสำัมพัันธ์ที�อิาจจะทำาให้เกิด 

    คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ขณะที�ปฏิิบัติงาน

310.6 A1   ลักษ์ณะขอิงบริการ ผู้ลประโยชีน์ และคว่ามสัำมพัันธ์อิาจเปลี�ยนแปลงระหว่่าง 

    ปฏิิบัติงาน โดยเฉพัาะอิย่างยิ�งเม่�อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้รับการร้อิงขอิให ้

    ปฏิิบัติงานในสำถึานการณ์ที�อิาจกลายเป็นคว่ามขัดแย้ง แม้ว่่าฝ่่ายที�ว่่าจ้าง 

    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจไม่มีส่ำว่นเกี�ยว่ข้อิงกับข้อิพิัพัาทนั�นเม่�อิแรกเริ�มก็ตาม
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สำานักงานเคร่อข่้าย
R310.7    ถึ้าสำำานักงานเป็นสำมาชีิกขอิงเคร่อิข่าย ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงพัิจารณา 

    คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีเหตุผู้ลที�จะเชี่�อิว่่า 

    อิาจมีอิย่้หร่อิอิาจเกิดขึ�นเน่�อิงจากผู้ลประโยชีน์และคว่ามสัำมพัันธ์ขอิงสำำานักงาน 

    เคร่อิข่าย

310.7 A1   ปัจจัยในการพัิจารณาเม่ �อิมีการระบุผู้ลประโยชีน์และคว่ามสำัมพัันธ์ขอิง 

    สำำานักงานเคร่อิข่าย รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะขอิงการบริการทางวิ่ชีาชีีพั

    ●	  ล้กค้าที�ให้บริการโดยเคร่อิข่าย

    ●	  สำถึานที�ตั�งทางภ้มิศาสำตร์ขอิงผู้้้ที�เกี�ยว่ข้อิงทั�งหมด

อุปสำรู้รู้คทีำ�เกิดจั�กคว�มขัดแย�งทำ�งผลปรู้ะโยชีน์
310.8 A1   โดยทั�ว่ไป คว่ามเชี่�อิมโยงระหว่่างบริการทางว่ิชีาชีีพักับเร่�อิงที�ผู้้้ที�ได้รับบริการ 

    ทางวิ่ชีาชีีพัมีคว่ามขัดแยง้ทางผู้ลประโยชีน์ เกี�ยว่ข้อิงโดยตรงมากเท่าใด ระดับ 

    ขอิงอุิปสำรรคยิ�งมีมากขึ�นจนอิย้ใ่นระดับที�ไม่สำามารถึยอิมรับได้

310.8 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงกับการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคที�เกิดจากคว่ามขัดแย้ง 

    ทางผู้ลประโยชีน์ รว่มถึึงมาตรการที�ป้อิงกันการเปิดเผู้ยข้อิม้ลที�เป็นคว่ามลับ 

    โดยไม่ได้รับอินุญาต เม่�อิให้บริการทางวิ่ชีาชีีพัที�เกี�ยว่ข้อิงกับเร่�อิงเฉพัาะให้กับ 

    ล้กค้าตั�งแต่สำอิงรายหร่อิมากกว่่าซึึ่�งผู้ลประโยชีน์ในเร่�อิงนั�นขอิงบุคคลดังกล่าว่ 

    มีคว่ามขัดแย้งกัน มาตรการเหล่านี� รว่มถึึง 

    ●	  การมีพั่�นที�ปฏิิบัติงานแยกต่างหากสำำาหรับหน่ว่ยงานพัิเศษ์ภายใน 

      สำำานักงาน เพ่ั�อิเป็นการปิดกั�นการส่ำงผู่้านข้อิม้ลขอิงล้กค้าที�เป็นคว่ามลับ 

      ระหว่่างพ่ั�นที�ปฏิิบัติงาน

    ●	  นโยบายและวิ่ธีปฏิิบัติเพ่ั�อิจำากัดการเข้าถึึงแฟ้้มข้อิม้ลขอิงล้กค้า

    ●	  ข้อิตกลงการรักษ์าคว่ามลับที�ลงนามโดยบุคลากรและหุ้นสำ่ว่นขอิง 

      สำำานักงาน

    ●	  การแบ่งแยกข้อิม้ลที�เป็นคว่ามลับทางกายภาพัและทางอิิเล็กทรอินิกส์ำ

    ●	  การฝึ่กอิบรมและการส่ำ�อิสำารที�เฉพัาะเจาะจง

310.8 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที �อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่ �อิจัดการอิุปสำรรค 

    ที�เกิดจากคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ รว่มถึึง 

    ●	  การมีกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานแยกกัน ซึ่ึ�งเป็นผู้้้ได้รับนโยบายและว่ิธีปฏิิบัติ 

      ในการรักษ์าคว่ามลับที�ชัีดเจน
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    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม ซึ่ึ�งเป็นผู้้้ที�ไม่เกี�ยว่ข้อิงกับการให้ 
      บริการหร่อิไม่ได้รับผู้ลกระทบจากคว่ามขัดแย้ง สำอิบทานงานที�ทำา 
      เพั่ �อิประเมินว่่ามีการใชี้ดุลยพัินิจที�สำำาคัญและข้อิสำรุปนั�นมีคว่าม 
      เหมาะสำม

ก�รู้เปิดเผยและคว�มยินยอม
ทั�ว่ไป
R310.9    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพัเพ่ั�อิตัดสิำนใจว่่าลักษ์ณะและ 
    นัยสำำาคัญขอิงคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์นั�นจำาเป็นต้อิงได้รับการเปิดเผู้ย 
    เร่�อิงเฉพัาะและต้อิงได้รับคว่ามยินยอิมอิย่างชีัดแจ้งหร่อิไม่ เม่�อิมีการจัดการ 
    กับอุิปสำรรคที�เกิดขึ�นจากคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์
310.9 A1   ปัจจัยที�ใชี้เพั่�อิตัดสำินใจว่่าการเปิดเผู้ยเร่�อิงเฉพัาะ และการไดร้ับคว่ามยินยอิม 
    อิย่างชัีดแจ้งมีคว่ามจำาเป็นหร่อิไม่ รว่มถึึง
    ●	  เหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ทำาให้เกิดคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์
    ●	  บุคคลที�อิาจได้รับผู้ลกระทบ
    ●	  ลักษ์ณะขอิงประเด็นที�อิาจเกิดขึ�น
    ●	  คว่ามเป็นไปได้ที�เร่�อิงเฉพัาะนั�นอิาจกลายเป็นเร่�อิงที�ไม่คาดคิด
310.9 A2   การเปิดเผู้ยและคว่ามยินยอิมอิาจใช้ีร้ปแบบที�แตกต่างกัน ตัว่อิย่างเช่ีน
    ●	  การเปิดเผู้ยเป็นการทั�ว่ไปแก่ล้กค้าเกี�ยว่กับเหตุการณ์แว่ดล้อิม ในการ 
      ปฏิิบัติทางการค้าปกติ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีจะไม่ให้บริการทาง 
      ว่ิชีาชีีพัเป็นพัิเศษ์แก่ล้กค้ารายใดรายหนึ�ง (ตัว่อิย่างเชี่น ในการให้ 
      บริการทางว่ิชีาชีีพัเฉพัาะ และในภาคการตลาดเฉพัาะ) เพั่�อิให้ได้รับ 
      คว่ามยินยอิมเป็นการทั �ว่ไปจากล้กค้า ตัว่อิย่างเชี่น ผู้้ ้ประกอิบ 
      ว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาจเปิดเผู้ยเป็นการทั�ว่ไป ตามมาตรฐานและเง่�อินไข 
      ขอิงงานนั�น
    ●	  การเปิดเผู้ยเร่�อิงเฉพัาะในรายละเอีิยดอิย่างเพีัยงพัอิแก่ล้กค้าซึึ่�งได้รับ 
      ผู้ลกระทบจากเหตุการณ์แว่ดล้อิมขอิงคว่ามขัดแยง้เฉพัาะเร่�อิง เพ่ั�อิให้ 
      ล้กค้าสำามารถึตัดสิำนใจโดยใช้ีข้อิม้ลที�ได้รับเกี�ยว่กับเร่�อิงดังกล่าว่ และ 
      เพั่�อิให้ได้รับคว่ามยินยอิมที�ชีัดเจนตามลำาดับ การเปิดเผู้ยดังกล่าว่  
      อิาจรว่มถึึงการนำาเสำนอิรายละเอิียดขอิงเหตุการณ์แว่ดล้อิม และ 
      คำาอิธิบายที�ครอิบคลุมถึึงมาตรการป้อิงกันใด ๆ ที�ได้ว่างแผู้นไว่้  
      และคว่ามเสีำ�ยงที�เกี�ยว่ข้อิง
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    ●	  คว่ามยินยอิมอิาจทราบได้โดยนัยจากการปฏิิบัติขอิงล้กค้า เม่ �อิ 

      ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีหลักฐานเพัียงพัอิที�จะสำรุปได้ว่่าล้กค้า 

      ได้ทราบถึึงเหตุการณ์แว่ดล้อิมนี�ตั�งแต่แรก และยอิมรับคว่ามขัดแย้ง 

      ทางผู้ลประโยชีน์ดังกล่าว่ ถึ้าล้กค้าไม่ยกเป็นข้อิคัดค้านต่อิคว่าม 

      ขัดแย้งที�มีอิย้่

310.9 A3   โดยทั�ว่ไป จำาเป็นที�จะ

    (ก)  เปิดเผู้ยลักษ์ณะขอิงคว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์ และอิุปสำรรค 

      ที�เกิดขึ�นได้รับการจัดการอิย่างไร ต่อิล้กค้าที�ได้รับผู้ลกระทบจาก 

      คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์นั�น และ 

    (ข)  ได้รับคว่ามยินยอิมจากล้กค้าที�ได้รับผู้ลกระทบ ในการให้บริการทาง 

      วิ่ชีาชีีพั เม่�อิใช้ีมาตรการป้อิงกันในจัดการกับอุิปสำรรค

310.9 A4   ถึ้าการเปิดเผู้ยหร่อิการไดร้ับคว่ามยินยอิมดังกล่าว่ไม่ได้เป็นลายลักษ์ณ์อิักษ์ร  

    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีคว่รได้รับการสำนับสำนุนให้จัดทำาเอิกสำารเกี�ยว่กับ

    (ก)  ลักษ์ณะขอิงเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เป็นสำาเหตุให้เกิดคว่ามขัดแย้งทาง 

      ผู้ลประโยชีน์

    (ข)  มาตรการป้อิงกันที�ใช้ีเพ่ั�อิจัดการกับอุิปสำรรค ถ้ึาสำามารถึทำาได้ และ

    (ค)  คว่ามยินยอิมที�ได้รับ

เม่�อการได้รับคว่ามยินยอมที�ชั้ดแจ้งถูึกปฏิิเสธ
R310.10   ถึ้าผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีพับว่่าการได้รับคว่ามยินยอิมตามที�กำาหนดใน 

    ย่อิหน้า R310.9 เป็นสิำ�งจำาเป็น และล้กค้าปฏิิเสำธที�จะให้คว่ามยินยอิม ผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีคว่รปฏิิบัติดังนี�

    (ก)  ยุติหร่อิปฏิิเสำธการให้บริการว่ิชีาชีีพัที�อิาจสำ่งผู้ลต่อิคว่ามขัดแย้งทาง 

      ผู้ลประโยชีน์

    (ข)  ยุติคว่ามสัำมพัันธ์ที�เกี�ยว่ข้อิง หร่อิจำาหน่ายส่ำว่นได้เสีำยที�เกี�ยว่ข้อิง เพ่ั�อิ 

      ขจัด หร่อิลดอุิปสำรรคให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้
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ก�รู้รัู้กษ�คว�มลับ

ทั�ว่ไป
R310.11   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีียงัคงต้อิงระมัดระวั่งต่อิหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงการรักษ์า 

    คว่ามลับ ซึ่ึ�งรว่มถึึงเม่�อิมีการเปิดเผู้ยหร่อิแบ่งปันข้อิม้ลภายในสำำานักงานหร่อิ 

    สำำานักงานเคร่อิข่าย และการขอิคำาแนะนำาจากบุคคลที�สำาม

310.11 A1   หมว่ดย่อิยที� 114 ระบุข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับ 

    สำถึานการณ์ที�อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานเร่�อิง 

    การรักษ์าคว่ามลับ

เม่�อการเปิดเผยเพ่ื้�อข้อรับคว่ามยินยอมอาจเป็นการลัะเมิดการรักษ์าคว่ามลัับ
R310.12   เม่�อิการเปิดเผู้ยข้อิม้ลเป็นการเฉพัาะโดยมีวั่ตถุึประสำงค์เพ่ั�อิได้รับคว่ามยินยอิม 

    อิย่างชีัดแจ้ง อิาจทำาให้เกิดการละเมิดต่อิการรักษ์าคว่ามลับ และไม่ได้รับ 

    คว่ามยินยอิมดังกล่าว่ สำำานักงานต้อิงตอิบรับงานหร่อิให้บริการต่อิเน่�อิงได้ ถ้ึา

    (ก)  สำำานักงานไม่ได้กระทำาการในฐานะผู้้้ให้การสำนับสำนุนแก่ล้กค้ารายหนึ�ง 

      ที�อิย้่ในสำถึานะปฏิิปักษ์์กับล้กค้าอีิกรายหนึ�งในเร่�อิงเดียว่กัน

    (ข)  มีมาตรการเฉพัาะเพ่ั�อิป้อิงกันการเปิดเผู้ยข้อิม้ลที�เป็นคว่ามลับระหว่่าง 

      กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้บริการล้กค้าทั�งสำอิงราย

    (ค)  สำำานักงานพัอิใจว่่าบุคคลที�สำามซึ่ึ�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณ 

      เยี�ยงวิ่ญญู้ชีน อิาจสำรุปว่่า เป็นการเหมาะสำมที�สำำานักงานจะตอิบรับหร่อิ 

      ให้บริการงานต่อิเน่�อิง เน่�อิงจากข้อิจำากัดต่อิคว่ามสำามารถึขอิงสำำานักงาน 

      ในการให้บริการทางวิ่ชีาชีีพั จะทำาให้เกิดผู้ลลัพัธ์เชิีงลบที�ไม่ร้ายแรงต่อิ 

      ล้กค้าหร่อิต่อิบุคคลที�สำามที�เกี�ยว่ข้อิง

310.12 A1   การละเมิดการรักษ์าคว่ามลับอิาจเกิดขึ�นได้ ตัว่อิย่างเช่ีน เม่�อิต้อิงการขอิคว่าม 

    ยินยอิมในการดำาเนินการดังต่อิไปนี�

    ●	  บริการที�เกี�ยว่ข้อิงกับการทำาธุรกรรมสำำาหรับล้กค้าในการเข้าครอิบงำา 

      กิจการอิย่างไม่เป็นมิตรกับล้กค้ารายอ่ิ�นขอิงสำำานักงาน

    ●	  การสำอิบสำว่นการทุจริตสำำาหรับล้กค้าที�มีข้อิสำงสำัยเกี�ยว่กับการทุจริต  

      เม่�อิสำำานักงานมีข้อิม้ลที�เป็นคว่ามลับที�ได้จากการทำางานให้ล้กค้ารายอ่ิ�น 

      ที�อิาจเกี�ยว่ข้อิงกับการทุจริตนั�น
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เอกสำ�รู้หลักฐ�น
R310.13   ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า R310.12 ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

    ต้อิงจัดทำาเอิกสำารหลักฐานเกี�ยว่กับ

    (ก)  ลักษ์ณะขอิงเหตุการณ์แว่ดล้อิม รว่มถึึงบทบาทที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพั 

      ต้อิงรับผิู้ดชีอิบ

    (ข)  มาตรการเฉพัาะที�ใชี้บังคับเพั่�อิป้อิงกันการเปิดเผู้ยข้อิม้ลระหว่่าง 

      กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้บริการล้กค้าทั�งสำอิงราย และ

    (ค)  เหตุที�การตอิบรับงานหร่อิการให้บริการต่อิเน่�อิงยังเหมาะสำม
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หมวด 320   ก�รู้แต่งตั�งผ้�ให�บริู้ก�รู้วิชี�ชีีพั

คำ�นำ�
320.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานและใชี้กรอิบแนว่คิด 

    ที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค

320.2    การตอิบรับคว่ามสำัมพัันธ์กับล้กค้ารายใหม่ หร่อิการเปลี�ยนแปลงในงานที�ให ้

    บริการอิย่้ อิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานหลักการใด 

    หลักการหนึ�งหร่อิมากกว่่า หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบาย 

    การนำาไปปฏิิบัติ ที�เกี�ยว่กับการนำากรอิบแนว่คิดไปใชี้กับเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

    ดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ก�รู้ตอบรัู้บล้กค��และก�รู้ตอบรัู้บง�น

ทั�ว่ไป
320.3 A1   อิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามซึ่่�อิสำัตย์สำุจริต หร่อิ 

    พัฤติกรรมขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั อิาจทำาให้เกิด ตัว่อิย่างเช่ีน ประเด็นข้อิสำงสัำย

    เกี�ยว่กับล้กค้า (เชี่น คว่ามเป็นเจ้าขอิง การบริหารงาน หร่อิกิจกรรมต่าง ๆ)  

    ประเด็นดังกล่าว่ ถ้ึาได้รับทราบ อิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรค รว่มถึึงการมีส่ำว่นร่ว่ม 

    ขอิงล้กค้าในกิจกรรมที�ผิู้ดกฎหมาย คว่ามไม่ซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต การปฏิิบัติเกี�ยว่กับ 

    การรายงานทางการเงินที�น่าสำงสัำย หร่อิพัฤติกรรมอัินผิู้ดจรรยาบรรณอ่ิ�น เป็นต้น

320.3 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  คว่ามร้้และคว่ามเข้าใจเกี�ยว่กับล้กค้า เจ้าขอิง ผู้้้บริหารและผู้้้มีหน้าที� 

      กำากับด้แล และกิจกรรมทางธุรกิจ 

    ●	  ข้อิตกลงขอิงล้กค้าในการจัดการประเด็นที�มีข้อิสำงสำัย เชี่น การ 

      ปรับปรุงเร่ �อิงการปฏิิบัติเกี �ยว่กับการกำากับด้แลกิจการ หร่อิการ 

      คว่บคุมภายใน

320.2 A3   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานเร่�อิง 

    คว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และคว่ามเอิาใจใสำ่ทางว่ิชีาชีีพั จะเกิดขึ�นได้ถึ้ากลุ่ม 

    ผู้้้ปฏิิบัติงาน ไม่มีหร่อิไม่สำามารถึได้มาซึึ่�งคว่ามร้้ คว่ามสำามารถึในการปฏิิบัติงาน 

    ให้บริการวิ่ชีาชีีพั
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320.3 A4   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  คว่ามเข้าใจอิย่างเหมาะสำมเกี�ยว่กับ

      o   ลักษ์ณะธุรกิจขอิงล้กค้า  

      o   คว่ามซัึ่บซ้ึ่อินขอิงการดำาเนินงาน

      o   คว่ามต้อิงการขอิงงาน และ

      o   วั่ตถุึประสำงค์ ลักษ์ณะและขอิบเขตขอิงงานที�ต้อิงปฏิิบัติ

    ●	  คว่ามร้้ในอุิตสำาหกรรมที�เกี�ยว่ข้อิง หร่อิเร่�อิงที�เป็นเน่�อิหาสำาระ

    ●	  ประสำบการณ์ในการกำากับด้แลที�เกี�ยว่ข้อิง หร่อิข้อิกำาหนดเกี�ยว่กับ 

      การรายงาน

    ●	  นโยบายและว่ธิีปฏิิบัติเกี�ยว่กับการคว่บคุมคุณภาพัที�มีอิย้่ได้อิอิกแบบ 

      เพ่ั�อิให้เกิดคว่ามมั�นใจที�สำมเหตุสำมผู้ลว่่า การตอิบรับงานใดได้ก็ต่อิเม่�อิ 

      สำามารถึที�จะปฏิิบัติงานนั�นด้ว่ยคว่ามร้้คว่ามสำามารถึ

320.3 A5   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน รว่มถึึง

    ●	  การมอิบหมายงานให้พันักงานที�มีคว่ามร้ ้คว่ามสำามารถึที�จำาเป็น  

      ในจำานว่นที�เพีัยงพัอิ

    ●	  การตกลงกรอิบเว่ลาที�มีคว่ามเป็นไปได้ในการปฏิิบัติงาน

    ●	  การใช้ีผู้้้เชีี�ยว่ชีาญในกรณีที�จำาเป็น

ก�รู้เปลี�ยนแปลงก�รู้แต่งตั�งผ้�ให�บริู้ก�รู้วิชี�ชีีพั
ทั�ว่ไป
R320.4    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงตัดสำินใจว่่ามีเหตุผู้ลใด ในการไม่ตอิบรับงาน  
    เม่�อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี
    (ก)  ถึ้กร้อิงขอิจากผู้้้ที�จะมาเป็นล้กค้าให้มาแทนผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 
      คนอ่ิ�น
    (ข)  อิย้่ระหว่่างการพัิจารณาเสำนอิงานที�มีผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีรายอิ่�น 
      เป็นผู้้้ให้บริการอิย้่แล้ว่
    (ค)  อิย้่ระหว่่างการพัิจารณาว่่าจะรับงานสำ่ว่นเสำริม หร่อิงานเพัิ�มเติมจาก 
      งานขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอ่ิ�น
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320.4 A1   เหตุผู้ลที�อิาจไม่ตอิบรับงาน เหตุผู้ลหนึ�งอิาจเกิดจากถ้ึาอุิปสำรรคที�เกิดจากข้อิเท็จจริง 
    และเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ไม่สำามารถึจัดการได้โดยการนำามาตรการป้อิงกันมาใช้ี  
    ตัว่อิย่างเช่ีน อิาจมีอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนต่อิการปฏิิบัติตามหลักการ 
    พ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และคว่ามเอิาใจใส่ำทางวิ่ชีาชีีพั ถ้ึาผู้้้ประกอิบ 
    วิ่ชีาชีีพัทางบัญชีีตอิบรับงานก่อินที�จะรับร้้ข้อิเท็จจริงที�เกี�ยว่ข้อิงทั�งหมด
320.4 A2   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้รับการขอิให้ปฏิิบัติงานที�เป็นงานสำ่ว่นเสำริม หร่อิ 
    เพัิ�มเติมจากงานขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบันหร่อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพั 
    บัญชีีคนก่อิน อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนต่อิหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามร้้ 
    คว่ามสำามารถึ และคว่ามเอิาใจใส่ำทางวิ่ชีาชีีพัอิาจเกิดขึ�น ตัว่อิย่างเช่ีน ผู้ลจาก 
    การได้ข้อิม้ลไม่ครบถ้ึว่น
320.4 A3   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรค ค่อิข้อิเสำนอิก่อินจะตอิบรับ 
    งานที�ระบุว่่าจะขอิติดต่อิกับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบันหร่อิคนก่อิน 
    เสีำยก่อิน เพ่ั�อิจะได้สำอิบถึามว่่ามีเหตุผู้ลใดหร่อิไม่ ที�ทำาให้ตนไม่คว่รตอิบรับงานนั�น
320.4 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 
    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน รว่มถึึง
    ●	  การร้อิงขอิให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบันหร่อิคนก่อินให้ข้อิม้ล 
      ที�ทราบอิย้่แล้ว่ ที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบันหร่อิคนก่อินม ี
      คว่ามเห็นว่่าผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีที�จะเสำนอิงานจำาเป็นต้อิงตระหนัก
      ก่อินที�จะตัดสิำนใจตอิบรับงานหร่อิไม่ ตัว่อิย่างเช่ีน การร้อิงขอิอิาจทำาให้
      ทราบถึึงข้อิเท็จจริงในประเด็นที�ปกปิดก่อินหน้านี� และอิาจชีี�ให้เห็นถึึง 
      การไม่เห็นชีอิบด้ว่ยกับผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบันหร่อิคนก่อิน 
      ซึึ่�งอิาจมีอิิทธิพัลต่อิการตัดสิำนใจรับงานนั�น

    ●	  การได้มาซึ่ึ�งข้อิม้ลจากแหล่งอิ่�น เชี่น การสำอิบถึามจากบุคคลที�สำาม  

      หร่อิสำ่บสำว่นภ้มิหลังขอิงเจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำ หร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับ 

      ด้แล (TCWG) ขอิงล้กค้า

การติดต่อส่�อสารกับผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้คนปัจจุบันหร่อคนก่อน
320.5 A1   โดยทั�ว่ไปแล้ว่ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงได้รับอินุญาตจากล้กค้า ซึึ่�งคว่รเป็น 

    ลายลักษ์ณ์อัิกษ์ร ก่อินเริ�มการปรึกษ์าหาร่อิกับผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบัน 

    หร่อิคนก่อิน

R320.6    ถึ้าไม่สำามารถึสำ่�อิสำารกับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบันหร่อิคนก่อินได้  

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�จะเสำนอิงานต้อิงดำาเนินตามขั�นตอินอิ่�นที�เหมาะสำม  

    เพ่ั�อิให้ได้รับข้อิม้ลเกี�ยว่กับอุิปสำรรคใด ๆ ที�อิาจเกิดขึ�น
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การติดต่อส่�อสารกับผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้ที�จะเสนองาน
R320.7    เม่�อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบันหร่อิคนก่อินถึ้กร้อิงขอิให้ตอิบสำนอิง 

    ต่อิการติดต่อิสำ่�อิสำารจากผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�จะเสำนอิงาน ผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบันหร่อิคนก่อินต้อิง

    (ก)  ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับอ่ิ�นที�เกี�ยว่ข้อิงกับการร้อิงขอินั�น และ

    (ข)  ให้ข้อิม้ลด้ว่ยคว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต ไม่คลุมเคร่อิ

320.7 A1   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบันหร่อิคนก่อินถึ้กผู้้กพัันด้ว่ยหลักการพั่�นฐาน  

    เร่�อิง การรักษ์าคว่ามลับ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบันหร่อิคนก่อิน จะต้อิง 

    ได้รับอินุญาตหร่อิถึ้กขอิให้ปรึกษ์าหาร่อิเร่�อิงดังกล่าว่ขอิงล้กค้ากับผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีที�จะเสำนอิงานหร่อิไม่นั�น จะขึ�นอิย้่กับลักษ์ณะงาน และ

    (ก)  ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบันหร่อิคนก่อินได้รับอินุญาตจากล้กค้า 

      ให้กระทำาการดังกล่าว่หร่อิไม่ และ

    (ข)  กฎหมาย หร่อิข้อิกำาหนดทางจรรยาบรรณเกี�ยว่กับ การติดต่อิส่ำ�อิสำาร  

      และการเปิดเผู้ย ซึึ่�งอิาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

320.7 A2   เหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีถ้ึกกำาหนด หร่อิอิาจถ้ึกกำาหนดให้ 

    เปิดเผู้ยข้อิม้ลที�เป็นคว่ามลับ หร่อิเม่�อิการเปิดเผู้ยดังกล่าว่อิาจถ่ึอิว่่าเหมาะสำม  

    ได้กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า 114.1 ขอิงส่ำว่น ก. ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณนี�

การเปลีั�ยนแปลังการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี้หร่อผู้สอบทาน
R320.8    ในกรณีที�มีการตรว่จสำอิบหร่อิสำอิบทานงบการเงิน ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 

    ต้อิงขอิให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีปัจจุบันหร่อิคนก่อินให้ข้อิม้ลที�ทราบเกี�ยว่กับ 

    ข้อิเท็จจริงหร่อิข้อิม้ลอิ่�น ที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีในปัจจุบันหร่อิคนก่อินมี 

    คว่ามเห็นว่่าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�จะเสำนอิงาน จำาเป็นต้อิงตระหนักก่อิน 

    ที�จะตัดสำินใจตอิบรับงานหร่อิไม่ เว่้นแต่จะเป็นเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกี�ยว่ข้อิง 

    กับเร่�อิงการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิต้อิงสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 

    ตามที�กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า R360.21 และ R360.22

    (ก)  ถ้ึาล้กค้ายินยอิมให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีปัจจุบันหร่อิคนก่อินเปิดเผู้ย 

      ข้อิเท็จจริงหร่อิข้อิม้ลอ่ิ�น ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีปัจจุบันหร่อิคนก่อิน 

      ต้อิงให้ข้อิม้ลอิย่างสุำจริตและไม่คลุมเคร่อิ และ
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    (ข)  ถึ้าล้กค้าไม่ยินยอิมหร่อิปฏิิเสำธที�จะอินุญาตให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 

      ปัจจุบันหร่อิคนก่อินปรึกษ์าหาร่อิเกี�ยว่กับงานขอิงล้กค้ากับผู้้้ประกอิบ 

      วิ่ชีาชีีพับัญชีีที�จะเสำนอิงาน ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีปัจจุบันหร่อิคนก่อิน 

      ต้อิงเปิดเผู้ยข้อิเท็จจริงนี�แก่ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีที�จะเสำนอิงาน ผู้้้ซึึ่�ง 

      ต้อิงพัิจารณาอิย่างรอิบคอิบถึึงการไม่ยินยอิมหร่อิการปฏิิเสำธนั�น 

      เม่�อิพิัจารณาว่่าจะตอิบรับงานหร่อิไม่

ล้กค��และง�นทีำ�ให�บริู้ก�รู้ต่อเนื�อง
R320.9    สำำาหรับงานบริการล้กค้าที�มีลักษ์ณะต่อิเน่�อิง ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิง 

    ทบทว่นเป็นระยะว่่าจะให้บริการต่อิไปหร่อิไม่

320.9 A1   อิุปสำรรคที�อิาจเกิดขึ�นต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานอิาจเกิดขึ�นหลังจาก 

    ที�ตอิบรับงานแล้ว่ ซึึ่�งหากผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีได้รับร้้ก่อินหน้านี� อิาจทำาให้ 

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีปฏิิเสำธงานได้ ตัว่อิย่างเชี่น อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ 

    ส่ำว่นตนต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต อิาจเกิดขึ�น 

    จากการจัดการรายได้ที�ไม่เหมาะสำมหร่อิการประเมินม้ลค่าในงบแสำดงฐานะ 

    การเงิน

ก�รู้ใชี�ผลง�นของผ้�เชีี�ยวชี�ญ
R320.10   เม่�อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีตั�งใจจะใช้ีผู้ลงานขอิงผู้้้เชีี�ยว่ชีาญ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั 

    บัญชีีต้อิงตัดสิำนใจว่่า การใช้ีผู้ลงานดังกล่าว่มีการรับรอิงหร่อิไม่

320.10 A1   ปัจจัยที�คว่รพิัจารณาเม่�อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีตั�งใจใช้ีผู้ลงานขอิงผู้้้เชีี�ยว่ชีาญ 

    นั�นรว่มถึึง ช่ี�อิเสีำยงและคว่ามชีำานาญขอิงผู้้้เชีี�ยว่ชีาญ ทรัพัยากรที�ผู้้้เชีี�ยว่ชีาญมีอิย่้  

    และมาตรฐานว่ิชีาชีีพัและจรรยาบรรณที�บังคับใชี้กับผู้้้เชีี�ยว่ชีาญนั�น ข้อิม้ล 

    เหล่านี�อิาจได้รับจากการที�เคยติดต่อิกับผู้้้เชีี�ยว่ชีาญมาก่อิน หร่อิจากปรึกษ์า 

    บุคคลอ่ิ�น
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หมวด 321   ก�รู้ให�คว�มเห็นทีำ�สำองในทำ�งวิชี�ชีีพั

คำ�นำ�
321.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานและใชี้กรอิบแนว่คิด 

    ที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค

321.2    การให้คว่ามเห็นที �สำอิงแก่กิจการที �ไม่ได้เป็นล้กค้าในขณะนั �นอิาจทำาให้ 

    เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนหร่อิอิุปสำรรคอิ่�น ๆ ต่อิการปฏิิบัติตาม 

    หลักการพั่ �นฐานหลักการใดหลักการหนึ �งหร่อิมากกว่่า หมว่ดนี �กำาหนด 

    ข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่กับการนำากรอิบแนว่คิด 

    ไปใช้ีกับเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
321.3 A1   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาจได้รับการร้อิงขอิให้แสำดงคว่ามเห็นที�สำอิงเกี�ยว่กับ 

    การใช้ีมาตรฐานการบัญชีี การสำอิบบัญชีี การรายงาน หร่อิมาตรฐานอ่ิ�น หร่อิ 

    หลักการสำำาหรับ ก) เหตุการณ์แว่ดล้อิมเฉพัาะ หร่อิ ข) รายการที�ทำาโดยบริษั์ท 

    หร่อิในนามขอิงบริษ์ัทหร่อิกิจการที�ไม่ได้เป็นล้กค้าในขณะนั�น ตัว่อิย่างขอิง 

    อิุปสำรรค เชี่น อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนต่อิการปฏิิบัติตามหลักการ 

    พ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และคว่ามเอิาใจใส่ำทางวิ่ชีาชีีพั อิาจเกิดขึ�นได้ 

    ถึ้าการให้คว่ามเห็นที�สำอิงไม่ได้อิย้่บนพั่�นฐานข้อิเท็จจริงเดียว่กับที�ผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบันหร่อิคนก่อินมีอิย้่ หร่อิอิย้่บนพั่�นฐานที�ไม่มีหลักฐาน 

    เพีัยงพัอิ

321.3 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน  

    ค่อิ เหตุการณ์แว่ดล้อิมขอิงการร้อิงขอิและข้อิเท็จจริงอิ่�นที�มีทั�งหมด และ 

    สำมมุติฐานที�เกี�ยว่กับการแสำดงคว่ามเห็นขอิงการใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั
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321.3 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ 

    ส่ำว่นตน รว่มถึึง

    ●	  การขอิอินุญาตล้กค้าในการขอิข้อิม้ลจากผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี

      คนปัจจุบันหร่อิคนก่อิน

    ●	  การอิธิบายถึึงข้อิจำากัดที�มีต่อิการให้คว่ามเห็นในการสำ่�อิสำารใด ๆ  

      กับล้กค้า

    ●	  การให้สำ ำาเนาคว่ามเห็นขอิงตนไปยังผู้ ้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 

      คนปัจจุบันหร่อิคนก่อิน

เม่�อไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อส่�อสาร
R321.4    ถ้ึากิจการที�ร้อิงขอิให้แสำดงคว่ามเห็นที�สำอิงจากผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีไม่อินุญาต 

    ให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีสำ่�อิสำารกับผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบันหร่อิ 

    คนก่อิน ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงตัดสิำนใจว่่าอิาจต้อิงให้คว่ามเห็นที�สำอิงตาม 

    ที�ได้รับการร้อิงขอิหร่อิไม่
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หมวด 330   ค่�ธ์รู้รู้มเนียมและค่�ตอบแทำนอื�น

คำ�นำ�
330.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานและใชี้กรอิบแนว่คิด 

    ที�กำาหนดในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค

330.2    ระดับและลักษ์ณะขอิงค่าธรรมเนียมและข้อิตกลงค่าตอิบแทนอิ่�น อิาจทำาให้ 

    เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน 

    หลักการใดหลักการหนึ�งหร่อิมากกว่่า หมว่ดนี�กำาหนดคำาอิธิบายการนำาไป 

    ปฏิิบัติเฉพัาะที�เกี�ยว่กับการนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ีกับเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

คำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

รู้ะดับของค่�ธ์รู้รู้มเนียม
330.3 A1   ระดับขอิงค่าธรรมเนียมที�เสำนอิอิาจกระทบต่อิคว่ามสำามารถึขอิงผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีในการให้บริการทางวิ่ชีาชีีพัตามมาตรฐานวิ่ชีาชีีพั

330.3 A2   ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาจเสำนอิราคาตามที�เห็นว่่าเหมาะสำม การเสำนอิ 

    ค่าธรรมเนียมที�ตำ�ากว่่า ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีรายอ่ิ�นนั�นไม่ขัดต่อิจรรยาบรรณ  

    อิย่างไรก็ตามระดับขอิงค่าธรรมเนียมที�เสำนอิอิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนในการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานเร่�อิง คว่ามร้้ คว่าม 

    สำามารถึ และคว่ามเอิาใจใส่ำทางวิ่ชีาชีีพั ถ้ึาค่าธรรมเนียมที�เสำนอิไปนั�นมีจำานว่น 

    ที�ตำ�ามาก จนอิาจยากที�จะปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิิบัติงาน 

    และมาตรฐานทางวิ่ชีาชีีพั

330.3 A3   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรค รว่มถึึง

    ●	  ล้กค้าได้ตระหนักแล้ว่หร่อิไม่ถึึงเง่ �อินไขขอิงงาน และโดยเฉพัาะ 

      เกณฑ์์ที�ใชี้ในการกำาหนดค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมที�เสำนอิไป 

      นั�นได้ครอิบคลุมการบริการทางวิ่ชีาชีีพัใดบ้าง

    ●	  ระดับขอิงค่าธรรมเนียมได้ถึ้กกำาหนดโดยบุคคลที�สำามที�เป็นอิิสำระ 

      หร่อิไม่ เช่ีน อิงค์กรกำากับด้แล 
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330.3 A4   ตัว่อิย่างการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันในการจัดการกับอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน รว่มถึึง

    ●	  การปรับระดับขอิงค่าธรรมเนียมหร่อิขอิบเขตขอิงงาน

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมเพ่ั�อิสำอิบทานงานที�ทำา

ค่�ธ์รู้รู้มเนียมทีำ�ขึ�นอย่้กับผลง�น
330.4 A1   ค่าธรรมเนียมที�ขึ �นอิย้่กับผู้ลงานใชี้สำำาหรับงานบริการที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

    อิย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมที�ขึ�นอิย้่กับผู้ลงานอิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคในการ 

    ปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน โดยเฉพัาะอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนต่อิ 

    การปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรมในบางเหตุการณ์แว่ดล้อิม

330.4 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงกับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรค รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะขอิงงานให้บริการ

    ●	  ช่ีว่งขอิงค่าธรรมเนียมที�เป็นไปได้

    ●	  หลักเกณฑ์์สำำาหรับการกำาหนดค่าธรรมเนียม

    ●	  การเปิดเผู้ยข้อิม้ลให้ผู้้ ้ตั �งใจจะให้เป็นผู้้ ้ใชี้รายงานขอิงผู้้ ้ประกอิบ 

      วิ่ชีาชีีพับัญชีีและหลักเกณฑ์์ขอิงค่าตอิบแทน

    ●	  นโยบายและวิ่ธีปฏิิบัติเกี�ยว่กับการคว่บคุมคุณภาพั

    ●	  ผู้ลลัพัธ์หร่อิผู้ลขอิงรายการได้รับการสำอิบทานโดยบุคคลที �สำาม 

      ที�เป็นอิิสำระหร่อิไม่

    ●	  ระดับขอิงค่าธรรมเนียมถึ้กกำาหนดโดยบุคคลที �สำามที �เป็นอิิสำระ 

      หร่อิไม่ เช่ีน อิงค์กรกำากับด้แล 

330.4 A3   ตัว่อิย่างการกระทำาที �อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่ �อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน รว่มถึึง

    ●	  การจัดให้มีผู้้ ้สำอิบทานที�เหมาะสำมผู้้้ซึ่ึ �งไม่มีสำ่ว่นเกี �ยว่ข้อิงกับงาน 

      บริการที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น สำอิบทานการปฏิิบัติงานขอิงผู้้้ประกอิบ 

      วิ่ชีาชีีพับัญชีี 

    ●	  การจัดทำาสำัญญาที�เป็นลายลักษ์ณ์อิักษ์รล่ว่งหน้ากับล้กค้าเกี�ยว่กับ 

      หลักเกณฑ์์ขอิงค่าตอิบแทน

330.4 A4   ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับค่าธรรมเนียมที�ขึ�นอิย้ ่

    กับผู้ลงาน สำำาหรับบริการที�ให้แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีหร่อิล้กค้างานสำอิบทาน  

    และล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นอ่ิ�น ได้ถ้ึกกำาหนดไว้่ในมาตรฐานระหว่่างประเทศ 

    เร่�องคว่ามเป็นอิสระ
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ค่�ธ์รู้รู้มเนียมจั�กก�รู้แนะนำ�หรืู้อค่�น�ยหน��
330.5 A1   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนในการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานเร่�อิง 

    คว่ามเที�ยงธรรม และเร่�อิงคว่ามร้้ คว่ามสำามารถึ และคว่ามเอิาใจใส่ำทางวิ่ชีาชีีพั  

    เกิดขึ�นได้ ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีจ่ายหร่อิได้รับค่าธรรมเนียมจากการ 

    แนะนำาหร่อิได้รับค่านายหน้าที�เกี�ยว่กับล้กค้า ค่าธรรมเนียมจากการแนะนำาหร่อิ 

    ค่านายหน้า รว่มถึึง ตัว่อิย่างเช่ีน 

    ●	  ค่าธรรมเนียมที�จ่ายให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิ่�น เพั่�อิว่ัตถึุประสำงค์ 

      สำำาหรับการได้รับล้กค้าใหม่ เม่�อิล้กค้ายังคงเป็นล้กค้าขอิงผู้้้ประกอิบ 

      ว่ิชีาชีีพับัญชีีอิ่�นนั�น แต่จำาเป็นต้อิงใชี้บริการงานขอิงผู้้้เชีี�ยว่ชีาญที� 

      ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอ่ิ�นนั�นไม่ได้ให้บริการ

    ●	  ค่าธรรมเนียมที�รับจากการแนะนำาล้กค้าขอิงตนให้กับผู้้้ประกอิบ 

      ว่ิชีาชีีพับัญชีีอิ่�นหร่อิผู้้้เชีี�ยว่ชีาญอิ่�น ในกรณีที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 

      คนปัจจุบันไม่ได้ให้บริการทางวิ่ชีาชีีพัเฉพัาะที�ล้กค้าต้อิงการ

    ●	  ค่านายหน้าที�รับจากบุคคลที�สำาม (ตัว่อิย่างเชี่น ผู้้้ขายซึ่อิฟ้ต์แว่ร์)  

      ในการขายสิำนค้าหร่อิบริการให้กับล้กค้า

330.5 A2   ตัว่อิย่างการกระทำาที �อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่ �อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน รว่มถึึง

    ●	  การได้รับสำัญญาล่ว่งหน้าจากล้กค้าสำำาหรับค่านายหน้าที�เกี �ยว่กับ 

      การขายสิำนค้าหร่อิบริการโดยบุคคลอ่ิ�นให้กับล้กค้า อิาจเป็นการจัดการ

      อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน

    ●	  การเปิดเผู้ยให้ล้กค้าทราบถึึงค่าธรรมเนียมในการแนะนำาหร่อิ 

      ค่านายหน้าใด ๆ  ที�ได้จ่ายให้ หร่อิรับจากผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีรายอ่ิ�น  

      หร่อิบุคคลที�สำาม สำำาหรับบริการหร่อิสิำนค้าที�แนะนำา อิาจเป็นการจัดการ 

      อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน

ก�รู้ซืื่�อหรืู้อข�ยสำำ�นักง�น
330.6 A1   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาจต้อิงซึ่่�อิสำำานักงานอิ่�นทั�งหมด หร่อิเพัียงบางสำ่ว่น  

    บนหลักเกณฑ์์ว่่าจะจ่ายให้กับบุคคลที�เคยเป็นเจ้าขอิงสำำานักงาน หร่อิทายาท  

    หร่อิกอิงมรดกขอิงบุคคลดังกล่าว่ การจ่ายเงินดังกล่าว่ไม่ถึ่อิว่่าเป็นการจ่าย 

    ค่าธรรมเนียมจากการแนะนำาหร่อิค่านายหน้า ตามวั่ตถุึประสำงค์ขอิงหมว่ดนี�
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หมวด 340   สิำ�งจ้ังใจั รู้วมถึุงของขวัญและก�รู้ต�อนรัู้บ

คำ�นำ�
340.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน และใชี้กรอิบแนว่คิด 

    ที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค

340.2    การเสำนอิให้หร่อิการรับสิำ�งจ้งใจ อิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน  

    อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ในการปฏิิบัติการตาม 

    หลักการพั่�นฐาน โดยเฉพัาะอิย่างยิ�งหลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามซึ่่�อิสำัตย์สำุจริต  

    คว่ามเที�ยงธรรม และพัฤติกรรมทางวิ่ชีาชีีพั

340.3    หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติเกี �ยว่กับการใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดในเร่ �อิงการเสำนอิให้และการรับสำิ�งจ้งใจเม่ �อิดำาเนินกิจกรรม 

    ทางว่ิชีาชีีพั ที�ไม่ทำาให้เกิดการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ หมว่ดนี� 

    ยังกำาหนดให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ เม่�อิ 

    มีการเสำนอิให้หร่อิมีการยอิมรับสิำ�งจ้งใจ

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
340.4 A1   สิำ�งจ้งใจ ค่อิ สิำ�งขอิง สำถึานการณ์ หร่อิการกระทำาที�จะใช้ีในทางที�จะให้มีอิิทธิพัล 

    ต่อิพัฤติกรรมขอิงอิีกบุคคลหนึ�ง แต่ไม่จำาเป็นต้อิงมีเจตนาที�จะมีอิิทธิพัลอิย่าง 

    ไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงบุคคลนั�น สำิ�งจ้งใจเป็นไปได้ตั�งแต่การกระทำา 

    เล็กน้อิยในการให้การต้อินรับระหว่่างผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีกับล้กค้าหร่อิ 

    ผู้้้ที�มีโอิกาสำเป็นล้กค้า จนกระทั�งถึึงการกระทำาที�เป็นผู้ลให้เกิดการไม่ปฏิิบัติตาม 

    กฎหมายและข้อิบังคับ สิำ�งจ้งใจเป็นไปได้ในร้ปแบบต่าง ๆ กัน ตัว่อิย่างเช่ีน

    ●	  ขอิงขวั่ญ

    ●	  การต้อินรับ

    ●	  นันทนาการ

    ●	  การบริจาคเพ่ั�อิการเม่อิง หร่อิ เพ่ั�อิการกุศล

    ●	  การร้อิงขอิคว่ามเป็นมิตร และคว่ามจงรักภักดี

    ●	  โอิกาสำในการจ้างงานหร่อิโอิกาสำในทางการค้าอ่ิ�น

    ●	  การได้รับเป็นกรณีพิัเศษ์ สิำทธิ หร่อิเอิกสิำทธิ�
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สิำ�งจ้ังใจัทีำ�ต�องห��มโดยกฎหม�ยหรืู้อข�อบังคับ
R340.5    ในหลายประเทศมีกฎหมายและข้อิบังคับ เชี่นสำ่ว่นที�เกี�ยว่กับการให้สำินบน 

    และคอิร์รัปชีั�น ซึ่ึ�งห้ามการเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับสำิ�งจ้งใจในเหตุการณ ์

    แว่ดล้อิมบางกรณี ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงได้มาซึ่ึ�งคว่ามเข้าใจกฎหมาย 

    และข้อิบังคับที�เกี�ยว่ข้อิง และปฏิิบัติตาม กฎหมายและข้อิบังคับเหล่านั�น  

    เม่�อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีประสำบเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

สิำ�งจ้ังใจัทีำ�ไม่ต�องห��มโดยกฎหม�ยหรืู้อข�อบังคับ
340.6 A1   การเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับสำิ�งจ้งใจที�ไม่ต้อิงห้ามโดยกฎหมายและข้อิบังคับ 

    อิาจยังทำาให้เกิดอุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน

สิ�งจูงใจที�มีเจตนาที�จะให้มีอิทธิพื้ลัอย่างไม่เหมาะสมต่อพื้ฤติกรรม (ทางวิ่ช้าชี้พื้)
R340.7    ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่เสำนอิให้ หร่อิสำนับสำนุนผู้้ ้อิ่ �นให้เสำนอิให้ซึ่ึ �ง 

    สำิ�งจ้งใจใด ๆ หร่อิสำิ�งที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีพัิจารณาว่่า บุคคลที�สำามซึ่ึ�งมี 

    คว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณเยี�ยงว่ิญญู้ชีน อิาจจะสำรุปได้ว่่าเป็นการให้ 

    ที�มีเจตนาที�จะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้รับหร่อิขอิง 

    บุคคลอ่ิ�น

R340.8    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่รับ หร่อิสำนับสำนุนผู้้้อิ่�นให้รับสำิ�งจ้งใจใด ๆ ที� 

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีสำรุปว่่าได้รับ หร่อิพัิจารณาว่่า บุคคลที�สำามซึ่ึ�งมีคว่าม 

    รอิบร้้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณเยี�ยงว่ิญญู้ชีน อิาจจะสำรุปได้ว่่าเป็นการรับที�มี 

    เจตนาที�จะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้รับหร่อิขอิง 

    บุคคลอ่ิ�น

340.9 A1   การพัิจารณาว่่าสำิ�งจ้งใจมีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมตอ่ิพัฤติกรรมขอิงผู้้้รับ ถึ้า 

    สำิ �งนั �นทำาให้บุคคลกระทำาการอิย่างผู้ิดจรรยาบรรณ การมีอิิทธิพัลอิย่าง 

    ไม่เหมาะสำมดังกล่าว่ อิาจมีโดยตรงต่อิผู้้้รับหร่อิต่อิอิีกบุคคลหนึ�งผู้้้ซึ่ึ�งมีคว่าม 

    สำัมพัันธ์กับผู้้้รับนั�น หลักการพั่�นฐานเป็นกรอิบการอิ้างอิิงอิย่างเหมาะสำม 

    สำำาหรับผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีในการพิัจารณาว่่าพัฤติกรรมใดผิู้ดจรรยาบรรณ 

    ในส่ำว่นขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีนั�น และ ถ้ึาจำาเป็นก็โดยการอินุมาน ว่่าเป็น 

    ขอิงบุคคลอ่ิ�น
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340.9 A2   การฝ่่าฝ่ืนหลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามซึ่่�อิสำัตย์สำุจริตเกิดขึ�น เม่�อิผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีเสำนอิให้หร่อิยอิมรับ หร่อิสำนับสำนุนผู้้้อ่ิ�นให้เสำนอิหร่อิยอิมรับสิำ�งจ้งใจ  

    เม่�อิมีเจตนาที�จะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้รับหร่อิขอิง 

    อีิกบุคคลหนึ�ง

340.9 A3   การกำาหนดว่่ามีเจตนาที�แท้จริง หร่อิถ้ึกรับร้้ว่่ามีเจตนา ที�จะให้มีอิิทธิพัลอิย่าง 

    ไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้รับหร่อิไม่ ต้อิงใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั ปัจจัย 

    ที�เกี�ยว่ข้อิงในการพิัจารณา อิาจรว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะ คว่ามถีึ� ม้ลค่า และผู้ลกระทบสำะสำมขอิงสิำ�งจ้งใจ

    ●	  จังหว่ะเว่ลาเม่�อิสำิ�งจ้งใจถึ้กเสำนอิ สำัมพัันธ์กับการกระทำาใด หร่อิการ 

      ตัดสิำนใจใดที�อิาจมีอิิทธิพัล

    ●	  สำิ �งจ้งใจนั �นเป็นว่ิธีปฏิิบัติตามธรรมเนียมหร่อิตามว่ัฒนธรรมใน 

      เหตุการณ์แว่ดล้อิมหร่อิไม่ ตัว่อิย่างเชี่น การเสำนอิให้ขอิงขว่ัญใน 

      โอิกาสำขอิงวั่นหยุดทางศาสำนาหร่อิงานมงคลสำมรสำ

    ●	  สำิ�งจ้งใจนั�นเป็นสำ่ว่นหนึ�งขอิงกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพัหร่อิไม่ ตัว่อิย่างเชี่น  

      การเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับ อิาหารกลางว่ันในระหว่่างการประชีุม 

      ทางธุรกิจ

    ●	  การเสำนอิให้สำิ�งจ้งใจนั�นจำากัดเพัียงบุคคลใดบุคคลหนึ�ง หร่อิมีให้กับ 

      กลุ่มคนที�กว้่างขึ�นหร่อิไม่ กลุ่มคนที�กว้่างขึ�นนั�นอิาจเป็นกลุ่มคนภายใน 

      หร่อิภายนอิกสำำานักงาน เช่ีน ผู้้้ขายรายอ่ิ�นขอิงล้กค้า

    ●	  บทบาทและตำาแหน่งขอิงบุคคลในสำำานักงาน หร่อิล้กค้าผู้้้เสำนอิให้  

      หร่อิได้รับการเสำนอิสิำ�งจ้งใจนั�น

    ●	  ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีทราบ หร่อิมีเหตุผู้ลที �คว่รเชี่ �อิได้ว่่าการ 

      ยอิมรับสำิ�งจ้งใจนั�น เป็นการฝ่่าฝ่ืนนโยบายและว่ิธีปฏิิบัติขอิงล้กค้า  

      หร่อิไม่

    ●	  ระดับขอิงคว่ามโปร่งใสำ ซึึ่�งสิำ�งจ้งใจนั�นถ้ึกเสำนอิให้

    ●	  ผู้้้รับต้อิงการหร่อิร้อิงขอิสิำ�งจ้งใจนั�นหร่อิไม่

    ●	  พัฤติกรรมที�รับทราบอิย้่แล้ว่ หร่อิช่ี�อิเสีำยงที�มีอิย้่แล้ว่ ขอิงผู้้้เสำนอิให้
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การพิัจารณาการกระทำาในอินาคต
340.10 A1   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเริ�มตระหนักถึึงสำิ�งจ้งใจที�ได้รับการเสำนอิด้ว่ยเจตนา 
    ที�เกิดขึ�นจริงหร่อิซึึ่�งเข้าใจไปได้เช่ีนนั�นเพ่ั�อิจะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิ 
    พัฤติกรรม อิาจจะยังทำาให้เกิดอุิปสำรรคในการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานขึ�นได้ 
    แม้ว่่าได้มีการปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดย่อิหน้า R340.7 และ R340.8 แล้ว่
340.10 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันในการจัดการอิุปสำรรค 
    ดังกล่าว่ รว่มถึึง
    ●	  การรายงานให้เจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำขอิงสำำานักงานหร่อิผู้้้มีหน้าที� 
      ในการกำากับด้แลขอิงล้กค้าเกี�ยว่กับข้อิเสำนอินั�น
    ●	  การแก้ไขหร่อิการยกเลิกคว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจกับล้กค้า

สิ�งจูงใจที�ไม่ประกอบด้ว่ยเจตนาที�จะให้มีอิทธิพื้ลัต่อพื้ฤติกรรม
340.11 A1   ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ ที�กำาหนดในกรอิบแนว่คิดที�นำาไปใช้ี 
    เม่�อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีได้สำรุปว่่าไม่มีเจตนาที�เกิดขึ�นจริงหร่อิซึึ่�งเข้าใจไปได้ 
    เชี่นนั�นเพั่ �อิจะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้รับหร่อิ 
    บุคคลอ่ิ�น
340.11 A2   ถึ้าสำิ�งจ้งใจนั�นเล็กน้อิยและไม่สำำาคัญ อิุปสำรรคใด ๆ ที�เกิดขึ�นจะอิย้่ในระดับ 
    ที�ยอิมรับได้
340.11 A3   ตัว่อิย่างขอิงเหตุการณ์แว่ดล้อิมเม่�อิมีการเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับสำิ�งจ้งใจนั�น  
    อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรค แม้ว่่าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ได้สำรุปว่่า ไม่มีเจตนา 
    ที�เกิดขึ�นจริงหร่อิเข้าใจไปได้เชี่นนั�น เพั่�อิจะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิ 
    พัฤติกรรม รว่มถึึง
    ●	  อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน
      o   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้รับการเสำนอิการต้อินรับจากผู้้้ที� 
         มีโอิกาสำเป็นผู้้้ซึ่่�อิกิจการขอิงล้กค้า ในขณะที�ให้บริการทาง 
         การเงินขอิงอิงค์กรธุรกิจแก่ล้กค้า
    ●	  อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย
      o   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีพัาล้กค้าหร่อิผู้้้ที�มีโอิกาสำเป็นล้กค้า 
         ไปชีมการแข่งขันกีฬาเป็นประจำา
    ●	  อุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้
      o   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีียอิมรับการต้อินรับจากล้กค้า ซึ่ึ�งมี 
         ลักษ์ณะที�ทำาให้เข้าใจไปได้ว่่าไม่เหมาะสำมเม่�อิมีการเปิดเผู้ย 

         ต่อิสำาธารณะ
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340.11 A4   ปัจจัยที �เกี �ยว่ข้อิงในการประเมินระดับอิุปสำรรคดังกล่าว่ ที �เกิดจากการ 
    เสำนอิให้หร่อิการยอิมรับสำิ�งจ้งใจนั�น รว่มถึึงปัจจัยเดียว่กันที�กำาหนดไว่้ใน 
    ย่อิหน้า 340.9 A3 เพ่ั�อิการกำาหนดเจตนา
340.11 A5   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอิุปสำรรคที�เกิดจากการเสำนอิให้หร่อิการ 
    ยอิมรับสิำ�งจ้งใจนั�น รว่มถึึง
    ●	  การปฏิิเสำธหร่อิการไม่เสำนอิสิำ�งจ้งใจ
    ●	  การโอินคว่ามรับผู้ิดชีอิบสำำาหรับการให้บริการทางว่ิชีาชีีพัใด ๆ ต่อิ 
      ล้กค้า ไปให้อิีกบุคคลหนึ�งผู้้้ซึ่ึ�งผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีไม่มีเหตุผู้ล 
      อิันคว่รเชี่ �อิได้ว่่ามี หร่อิอิาจทำาให้เข้าใจไปได้ว่่ามีอิิทธิพัลอิย่าง 
      ไม่เหมาะสำมเม่�อิให้บริการนั�น
340.11 A6   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันในการจัดการอิุปสำรรค 
    ดังกล่าว่ ที�เกิดขึ�นจากการเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับสิำ�งจ้งใจนั�น รว่มถึึง
    ●	  การมีคว่ามโปร่งใสำกับเจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำขอิงสำำานักงาน หร่อิ 
      ล้กค้า เกี�ยว่กับการเสำนอิให้หร่อิการยอิมรับสิำ�งจ้งใจ
    ●	  การบันทึกสำิ �งจ้งใจลงในสำมุดทะเบียนที �ติดตามประเมินผู้ลโดย 
      เจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำขอิงสำำานักงาน หร่อิอีิกบุคคลหนึ�งที�รับผิู้ดชีอิบ 
      ต่อิการปฏิิบัติตามจรรยาบรรณขอิงสำำานักงาน หร่อิที�เก็บรักษ์าโดย 
      ล้กค้า
    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึึ่�งไม่เกี�ยว่ข้อิงในการปฏิิบัติกิจกรรม 
      ทางวิ่ชีาชีีพันั�น สำอิบทานงานใด ๆ ที�ได้กระทำาหร่อิได้ตัดสิำนใจไปโดย 
      ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี ที�เกี�ยว่กับล้กค้าผู้้้ซึ่ึ�งผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี
      ยอิมรับสิำ�งจ้งใจนั�น
    ●	  การบริจาคสำิ�งจ้งใจนั�นให้แก่อิงค์กรการกุศลหลังจากที�ได้รับและ 
      ทำาการเปิดเผู้ยการบริจาคอิย่างเหมาะสำม ตัว่อิย่างเชี่น เปิดเผู้ยต่อิ 
      เจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำขอิงสำำานักงานหร่อิบุคคลผู้้้เสำนอิให้สิำ�งจ้งใจนั�น
    ●	  การจ่ายค่นราคาขอิงสิำ�งจ้งใจที�ได้รับ เช่ีน การต้อินรับ
    ●	  การส่ำงค่นสิำ�งจ้งใจโดยเร็ว่ที�สุำดเท่าที�เป็นไปได้ เช่ีน ขอิงขวั่ญ หลังจาก 
      ที�ได้รับมา
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สำม�ชิีกครู้อบครัู้วทีำ�ใกล�ชิีดทีำ�สุำดหรืู้อทีำ�ใกล�ชิีด
R340.12   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีียังคงต้อิงเตรียมพัร้อิมสำำาหรับอิุปสำรรคที�อิาจเกิดขึ�น  
    ต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�เกิดจากการ 
    เสำนอิให้สิำ�งจ้งใจ 
    (ก)  ให้โดยสำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดหร่อิที�ใกล้ชีิดขอิงผู้้้ประกอิบ 
      วิ่ชีาชีีพับัญชีีแก่ล้กค้าหร่อิผู้้้ที�มีโอิกาสำเป็นล้กค้าขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั 
      บัญชีี 
    (ข)  รับโดยสำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดหร่อิที�ใกล้ชีิดขอิงผู้้้ประกอิบ 
      วิ่ชีาชีีพับัญชีีจากล้กค้าหร่อิผู้้้ที�มีโอิกาสำเป็นล้กค้าขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั 
      บัญชีี
R340.13   เม่�อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเริ�มตระหนักถึึงสำิ�งจ้งใจที�ได้รับการเสำนอิให้หร่อิ 
    กระทำาโดยสำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดหร่อิที�ใกล้ชีิด และสำรุปว่่ามีเจตนา 
    เพ่ั�อิจะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี  
    หร่อิขอิงล้กค้าหร่อิผู้้้ที�มีโอิกาสำเป็นล้กค้า หร่อิพัิจารณาว่่าบุคคลที�สำามซึ่ึ�งมี 
    คว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณเยี�ยงว่ิญญู้ชีน อิาจสำรุปได้ว่่าเจตนานั�นมีอิย้่  
    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงแนะนำาสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดหร่อิที�ใกล้ชิีด 
    ว่่าไม่เสำนอิให้หร่อิยอิมรับสิำ�งจ้งใจนั�น
340.13 A1   ปัจจัยต่าง ๆ ที�กำาหนดให้ไว่้ในย่อิหน้า 340.9 A3 มีคว่ามเกี�ยว่ข้อิงในการ 
    กำาหนดว่่า มีเจตนาที�เกิดขึ�นจริงหร่อิซึึ่�งเข้าใจไปได้เช่ีนนั�น เพ่ั�อิจะให้มีอิิทธิพัล 
    อิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี หร่อิขอิงล้กค้า 
    หร่อิผู้้้ที�มีโอิกาสำเป็นล้กค้า หร่อิไม่ อิีกปัจจัยหนึ�งที�เกี�ยว่ข้อิงค่อิ ลักษ์ณะหร่อิ 
    คว่ามใกล้ชิีดขอิงคว่ามสัำมพัันธ์ระหว่่าง 

    (ก)  ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีและสำมาชีิกครอิบครัว่ที �ใกล้ชีิดที �สำุดหร่อิ 

      ที�ใกล้ชิีด

    (ข)  สำมาชีิกครอิบครัว่ที �ใกล้ชีิดที �สำุดหร่อิที �ใกล้ชีิดและล้กค้าหร่อิผู้้ ้ที � 

      มีโอิกาสำเป็นล้กค้า และ

    (ค)  ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีและล้กค้าหร่อิผู้้้ที�มีโอิกาสำเป็นล้กค้า 

    ตัว่อิย่างเชี่น การเสำนอิการจ้างงาน นอิกจากกระบว่นการจัดจ้างปกติ ใหก้ับ 

    ค้่สำมรสำขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีโดยล้กค้าผู้้้ซึ่ึ �งผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี

    กำาลังให้บริการประเมินม้ลค่าธุรกิจเพั่�อิการขายธุรกิจที�มีโอิกาสำเกิดขึ�น อิาจ 

    บ่งบอิกถึึงเจตนาดังกล่าว่นั�น
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340.13 A2   คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้า 340.12 A2 ยังคงเกี�ยว่ข้อิงในการจัดการ 

    อิุปสำรรคที�อิาจเกิดขึ�นเม่�อิมีเจตนาที�เกิดขึ�นจริงหร่อิซึ่ึ�งเข้าใจไปได้เชี่นนั�น เพั่�อิ 

    จะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี  

    หร่อิขอิงล้กค้าหร่อิผู้้้ที�มีโอิกาสำเป็นล้กค้า แม้ว่่าสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด 

    หร่อิที�ใกล้ชิีดได้ปฏิิบัติตามคำาแนะนำาที�ได้รับตามย่อิหน้า R340.13 แล้ว่

การนำากรอบแนว่คิดไปปฏิิบัติ
340.14 A1   เม่�อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเริ �มตระหนักถึึงสำิ�งจ้งใจที�ได้รับการเสำนอิให้ใน 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิมที�กำาหนดไว่้ในย่อิหน้า R340.12 อิุปสำรรคต่อิการปฏิิบัติ 

    ตามหลักการพ่ั�นฐานอิาจเกิดขึ�นเม่�อิ

    (ก)  สำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดหร่อิที�ใกล้ชีิดเสำนอิให้หร่อิยอิมรับ 

      สิำ�งจ้งใจที�ขัดแย้งกับคำาแนะนำาขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีตามย่อิหน้า  

      R340.13 หร่อิ

    (ข)  ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัไม่มีเหตุผู้ลที�จะเช่ี�อิว่่า มีเจตนาที�เกิดขึ�นจริงหร่อิซึึ่�ง 

      เข้าใจไปได้เช่ีนนั�น เพ่ั�อิจะให้มีอิิทธิพัลอิย่างไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรม 

      ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี หร่อิขอิงล้กค้าหร่อิผู้้้ที�มีโอิกาสำเป็นล้กค้านั�น

340.14 A2   คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้า 340.11 A1 ถึึง 340.11 A6 เกี�ยว่ข้อิงกับ 

    วั่ตถุึประสำงค์ในการระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรคดังกล่าว่ ปัจจัยต่าง ๆ  

    ที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับอุิปสำรรคในเหตุการณ์แว่ดล้อิมเหล่านี� ยังรว่มถึึง 

    ลักษ์ณะและคว่ามใกล้ชิีดขอิงคว่ามสัำมพัันธ์ที�กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า 340.13 A1

ข�อควรู้พิัจั�รู้ณ�อื�น
340.15 A1   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีประสำบหร่อิตระหนักว่่าสำิ�งจ้งใจนั�น อิาจสำ่งผู้ลต่อิ 

    การไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับโดยล้กค้า 

    หร่อิบุคคลอิ่�นที�ปฏิิบัติงานให้ หร่อิอิย้่ภายใต้การกำาหนดทิศทางขอิงล้กค้า  

    ให้นำาข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 360 มาใช้ี

340.15 A2   ถ้ึาสำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีได้รับ 

    เสำนอิขอิงขวั่ญ หร่อิการต้อินรับจากล้กค้างานสำอิบบัญชีี ให้นำาข้อิกำาหนดและ 

    คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 420 มาใช้ี

340.15 A3   ถ้ึาสำำานักงาน หร่อิสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นได้รับเสำนอิขอิงขวั่ญ  

    หร่อิการต้อินรับจากล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ให้นำาข้อิกำาหนดและคำาอิธิบาย 

    การนำาไปปฏิิบัติที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 906 มาใช้ี

 

-22-0106(001)P7-ebook.indd   125-22-0106(001)P7-ebook.indd   125 27/7/2565 BE   17:2827/7/2565 BE   17:28



ส่ว
นที่

� 3

126

คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

หมวด 350   ก�รู้ด้แลรัู้กษ�ทำรัู้พัย์สิำนของล้กค��

คำ�นำ�
350.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานและใชี้กรอิบแนว่คิด 
    ที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค
350.2    การถึ่อิครอิงทรัพัย์สำินล้กค้าอิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน 
    หร่อิอุิปสำรรคอ่ิ�นต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงพัฤติกรรมทางวิ่ชีาชีีพั 
    และคว่ามเที�ยงธรรม หมว่ดนี�ระบุข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไป 
    ปฏิิบัติที�เกี�ยว่กับการนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ีกับเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ
ก่อนก�รู้ให�บริู้ก�รู้ด้แลรัู้กษ�ทำรัู้พัย์สิำน
R350.3    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงไม่ด้แลรักษ์าเงินหร่อิทรัพัย์สิำนอ่ิ�นขอิงล้กค้า ยกเว้่น 
    ได้รับอินุญาตให้ทำาตามกฎหมาย และเป็นไปตามเง่ �อินไขการด้แลรักษ์า 
    ทรัพัย์สิำนที�อิาจต้อิงถ้ึกกำาหนดไว้่
R350.4    ส่ำว่นหนึ�งขอิงวิ่ธีปฏิิบัติในการตอิบรับล้กค้าและงานที�เกี�ยว่กับการด้แลรักษ์าเงิน 
    หร่อิทรัพัย์สิำนขอิงล้กค้า ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิง 
    (ก)  สำอิบถึามเกี�ยว่กับที�มาขอิงทรัพัย์สิำน และ
    (ข)  พิัจารณาถึึงภาระผู้้กพัันตามกฎหมายและข้อิบังคับที�เกี�ยว่ข้อิง
350.4 A1   การสำอิบถึามเกี�ยว่กับที�มาขอิงทรัพัย์สิำนขอิงล้กค้า อิาจเผู้ยให้เห็นว่่า ตัว่อิย่างเช่ีน  
    สิำนทรัพัย์นั�นได้มาจากกิจกรรมที�ผิู้ดกฎหมาย เช่ีน การฟ้อิกเงิน ในเหตุการณ์ 
    แว่ดล้อิมดังกล่าว่ อิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรค และข้อิกำาหนดตามหมว่ด 360 อิาจนำา 
    มาใช้ี

ภ�ยหลังก�รู้ให�บริู้ก�รู้ด้แลรัู้กษ�ทำรัู้พัย์สิำน
R350.5    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ได้รับคว่ามไว่้ว่างใจให้ด้แลเงินหร่อิทรัพัย์สำินอิ่�นขอิง 
    ผู้้้อ่ิ�นต้อิง
    (ก)  ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับที�เกี�ยว่ข้อิงกับการถึ่อิครอิงและ 
      รับผิู้ดชีอิบต่อิทรัพัย์สิำน
    (ข)  เก็บทรัพัย์สิำนดังกล่าว่แยกจากทรัพัย์สิำนส่ำว่นตัว่หร่อิขอิงสำำานักงาน
    (ค)  ใช้ีทรัพัย์สิำนดังกล่าว่สำำาหรับวั่ตถุึประสำงค์ที�ตั�งใจเท่านั�น และ
    (ง)  พัร้อิมตลอิดเว่ลาเพ่ั�อิบันทึกทรัพัย์สิำนนั�น และรายได้ใด ๆ เงินปันผู้ล  

      หร่อิผู้ลประโยชีน์ที�เกิดขึ�น ให้กับบุคคลที�มีสิำทธิในบัญชีีนั�น
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หมวด 360   ก�รู้ตอบสำนองต่อก�รู้ไม่ปฏิิบัติต�มกฎหม�ยและข�อบังคับ

คำ�นำ�
360.1    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานและใชี้กรอิบแนว่คิด 

    ที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค

360.2    อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนหร่อิอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ต่อิการปฏิิบัติ 

    ตามหลักการพ่ั�นฐาน เร่�อิงคว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต และเร่�อิงพัฤติกรรมทางวิ่ชีาชีีพั  

    จะเกิดขึ�นเม่�อิผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีตระหนักถึึงการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสัำยว่่า 

    ไม่ได้ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ

360.3    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจพับหร่อิตระหนักถึึงการไม่ปฏิิบัติตาม หร่อิสำงสัำยว่่า 

    ไม่ปฏิิบัติตามแนว่ทางในการให้บริการทางวิ่ชีาชีีพัแก่ล้กค้า หมว่ดนี�ให้แนว่ทาง 

    กับผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีในการประเมินคว่ามเกี�ยว่ข้อิงขอิงเร่�อิงและแนว่ทาง 

    ปฏิิบัติที�เป็นไปได้ เม่�อิตอิบสำนอิงต่อิการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสัำยว่่าไม่ได้ปฏิิบัติ 

    ตาม

    (ก)  กฎหมายและข้อิบังคับ โดยทั�ว่ไปที�เป็นที�ร้้ว่่ามีผู้ลโดยตรงต่อิการกำาหนด 

      จำานว่นที�มีสำาระสำำาคัญและการเปิดเผู้ยข้อิม้ลในงบการเงินขอิงล้กค้า  

      และ

    (ข)  กฎหมายและข้อิบังคับอ่ิ�น ๆ  ที�ไม่ได้มีผู้ลกระทบโดยตรงต่อิการกำาหนด 

      จำานว่นและการเปิดเผู้ยข้อิม้ลในงบการเงินขอิงล้กค้า แต่การปฏิิบัติตาม  

      อิาจเป็นพ่ั�นฐานในการดำาเนินงานตามธุรกิจขอิงล้กค้า คว่ามสำามารถึ 

      ในการดำาเนินธุรกิจอิย่างต่อิเน่�อิง หร่อิเพั่�อิหลีกเลี�ยงบทลงโทษ์ที�มี 

      สำาระสำำาคัญ

วัตถุุปรู้ะสำงค์ของผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีทำี�เกี�ยวกับก�รู้ไม่ปฏิิบัติต�มกฎหม�ยและ 

ข�อบังคับ
360.4    ข้อิแตกต่างที�เด่นชัีดขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี ค่อิการยอิมรับคว่ามรับผิู้ดชีอิบ 

    ในการดำาเนินการเพ่ั�อิประโยชีน์สำาธารณะ เม่�อิการตอิบสำนอิงต่อิการไม่ปฏิิบัติ 

    ตามหร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ วั่ตถุึประสำงค์ขอิงผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีี ค่อิ

    (ก)  เพั่�อิปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามซึ่่�อิสำัตย์สำุจริต และเร่�อิง 

      พัฤติกรรมทางวิ่ชีาชีีพั

-22-0106(001)P7-ebook.indd   127-22-0106(001)P7-ebook.indd   127 27/7/2565 BE   17:2827/7/2565 BE   17:28



ส่ว
นที่

� 3

128

คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

    (ข)  โดยแจ้งเต่อินผู้้้บริหารหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลขอิงล้กค้า เม่�อิเหมาะสำม  

      เพ่ั�อิหาทาง

      (1)   ชี่ว่ยให้ผู้้้บริหารหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล แก้ไข ฟ้ื�นฟ้้ หร่อิ 

         บรรเทาผู้ลกระทบจากการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและ 

         ข้อิบังคับหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 

         ที�ระบุ หร่อิ

      (2)   ยับยั �งการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับเม่ �อิยัง 

         ไม่เกิดขึ�น และ 

    (ค)  ดำาเนินการขั�นต่อิไปตามคว่ามเหมาะสำมเพ่ั�อิประโยชีน์สำาธารณะ

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
360.5 A1   การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ (“non-compliance”) ประกอิบด้ว่ย  

    การกระทำาโดยละเลย หร่อิการกระทำาผู้ิดโดยเจตนาหร่อิไม่เจตนา ซึ่ึ�งขัดต่อิ 

    กฎหมายหร่อิข้อิบังคับที�มีอิย้่ ซึึ่�งกระทำาโดยบุคคลต่อิไปนี� 

    (ก)  ล้กค้า

    (ข)  ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลขอิงล้กค้า

    (ค)  ผู้้้บริหารขอิงล้กค้า หร่อิ

    (ง)  บุคคลอ่ิ�นที�ทำางานหร่อิอิย้ภ่ายใต้คำาสัำ�งขอิงล้กค้า

360.5 A2   ตัว่อิย่างขอิงกฎหมายและข้อิบังคับ ซึึ่�งหมว่ดนี�ได้กล่าว่ถึึง รว่มถึึงเร่�อิงที�เกี�ยว่กับ

    ●	  การทุจริต การคอิรัปชัีน และการติดสิำนบน

    ●	  การฟ้อิกเงิน การสำนับสำนุนทางการเงินแก่การก่อิการร้ายและ 

      เงินที�ได้จากการก่อิอิาชีญากรรม

    ●	  ตลาดทุน และการซ่ึ่�อิขายหลักทรัพัย์

    ●	  การธนาคาร และผู้ลิตภัณฑ์์และบริการทางการเงินอ่ิ�น

    ●	  การป้อิงกันข้อิม้ล

    ●	  ภาษี์และเงินบำานาญค้างจ่าย และการจ่ายเงินบำานาญ

    ●	  การป้อิงกันสำภาพัแว่ดล้อิม

    ●		  สุำขภาพัและคว่ามปลอิดภัยขอิงประชีาชีน

-22-0106(001)P7-ebook.indd   128-22-0106(001)P7-ebook.indd   128 27/7/2565 BE   17:2827/7/2565 BE   17:28



ส่ว
นที่

� 3

129

คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

360.5 A3   การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ อิาจสำ่งผู้ลให้เกิดค่าปรับ การถึ้ก 

    ดำาเนินคดี หร่อิผู้ลที�ตามมาอ่ิ�น กับล้กค้า ซึึ่�งอิาจมีผู้ลกระทบอิย่างมีสำาระสำำาคัญ 

    ต่อิงบการเงิน ที�สำำาคัญค่อิ การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับดังกล่าว่ 

    อิาจมีผู้ลกระทบอิย่างกว้่างขว่างต่อิประโยชีน์สำาธารณะ ในด้านคว่ามเสีำยหาย 

    อิย่างมากต่อินักลงทุน เจ้าหนี� พันักงาน หร่อิสำาธารณชีนเพั่�อิว่ัตถึุประสำงค์ 

    ในหมว่ดนี� การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับที�ทำาให้เกิดคว่ามเสำียหาย 

    อิย่างมาก เป็นเร่�อิงหนึ�งที�ทำาให้เกิดผู้ลที�ไม่พัึงประสำงค์อิย่างร้ายแรงต่อิฝ่่าย 

    ต่าง ๆ ในทางการเงินหร่อิที�มิใชี่ทางการเงิน ตัว่อิย่างรว่มถึึงการกระทำาผู้ิด 

    โดยการทุจริตที�มีผู้ลต่อิการขาดทุนทางการเงินอิย่างมีสำาระสำำาคัญขอิงผู้้้ลงทุน  

    และการฝ่่าฝื่นกฎหมายและข้อิบังคับด้านสิำ�งแว่ดล้อิมที�เป็นอัินตรายต่อิสุำขภาพั 

    หร่อิคว่ามปลอิดภัยขอิงพันักงาน หร่อิสำาธารณชีน

R360.6    ในบางประเทศ มีข้อิกำาหนดทางกฎหมายหร่อิข้อิบังคับที�บังคับให้ผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงดำาเนินการอิย่างไร กับการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติ 

    ตามกฎหมายและข้อิบังคับ ข้อิกำาหนดทางกฎหมายหร่อิข้อิบังคับเหล่านี� อิาจ 

    แตกต่างจากหร่อิลำ�าหน้ากว่่าที�กำาหนดในหมว่ดนี� เม่�อิพับว่่าการไม่ปฏิิบัติตาม 

    หร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและขอ้ิบังคับดังกล่าว่ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพั 

    บัญชีีต้อิงทำาคว่ามเข้าใจเกี�ยว่กับข้อิกำาหนดทางกฎหมายหร่อิข้อิบังคับเหล่านั�น 

    และปฏิิบัติตาม รว่มถึึง

    (ก)  ข้อิกำาหนดใด ๆ ในการรายงานเร่�อิงนี�ต่อิผู้้้มีอิำานาจที�เหมาะสำม และ

    (ข)  การแจ้งเต่อินข้อิห้ามใด ๆ กับล้กค้า

360.6 A1   การแจ้งเต่อินข้อิห้ามใด ๆ ที�อิาจเกิดขึ�นกับล้กค้า ตัว่อิย่างเชี่น กฎหมาย 

    การต่อิต้านการฟ้อิกเงิน

360.7 A1   หมว่ดนี�ใชี้โดยไม่คำานึงถึึงลักษ์ณะขอิงล้กค้า รว่มถึึง ไม่ว่่าจะเป็นกิจการที�มี 

    ส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ หร่อิไม่

360.7 A2   ผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีีที�พับหร่อิได้ตระหนักถึึงเร่�อิงที�ไม่สำำาคัญอิย่างเห็นไดช้ีัด  

    ไม่ต้อิงปฏิิบัติตามหมว่ดนี� ไม่ว่่าเร่ �อิงที�ไม่สำำาคัญอิย่างชีัดเจนนั�นจะได้รับ 

    การตัดสิำนโดยคำานึงถึึงลักษ์ณะและผู้ลกระทบทางการเงินหร่อิอ่ิ�น ๆ เกี�ยว่กับ 

    ล้กค้า ผู้้้มีส่ำว่นได้เสีำย และสำาธารณชีนหร่อิไม่
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360.7 A3   หมว่ดนี�ไม่ได้กำาหนด 

    (ก)  การประพัฤติมิชีอิบที�ไม่เกี�ยว่กับกิจกรรมทางธุรกิจขอิงล้กค้า และ

    (ข)  การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ โดยฝ่่ายอ่ิ�น นอิกจากที�ระบุไว้่ 

      ในย่อิหน้า 360.5 A1 ซึ่ึ �งรว่มถึึง ตัว่อิย่างเหตุการณ์แว่ดล้อิมที� 

      ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้รับการว่่าจ้างจากล้กค้าเพั่�อิดำาเนินการ 

      สำอิบทานธุรกิจขอิงบุคคลที�สำาม และระบุได้ว่่าหร่อิสำงสำัยว่่าบุคคล 

      ที�สำามนั�นมีการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 

    อิย่างไรก็ตาม ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจพับแนว่ทางในหมว่ดนี� ที�เป็นประโยชีน์ 

    ในการพิัจารณาวิ่ธีการตอิบสำนอิงต่อิสำถึานการณ์เหล่านี�อิย่างไร

คว�มรัู้บผิดชีอบของผ้�บริู้ห�รู้และผ้�มีหน��ทีำ�กำ�กับด้แล
360.8 A1   ผู้้้บริหาร ซึึ่�งมีการกำากับด้แลโดยผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล เป็นผู้้้รับผิู้ดชีอิบในการให้ 

    คว่ามมั�นใจว่่าการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจขอิงล้กค้าเป็นไปตามกฎหมายและ 

    ข้อิบังคับ ผู้้้บริหารและผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล เป็นผู้้้รับผู้ิดชีอิบในการระบุและ 

    จัดการการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับใด ๆ โดย

    (ก)  ล้กค้า

    (ข)  บุคคลแต่ละบุคคลที�กำากับด้แลกิจการ

    (ค)  สำมาชิีกขอิงฝ่่ายบริหาร หร่อิ

    (ง)  บุคคลอ่ิ�นที�ทำางานให้หร่อิภายใต้การสัำ�งการขอิงล้กค้า

คว�มรัู้บผิดชีอบของผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีทุำกคน
R360.9    ในกรณีที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีตระหนักถึึงเร่�อิงที�จะใชี้ในหมว่ดนี� ขั�นตอินที� 

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีใชี้เพั่�อิให้สำอิดคล้อิงกับหมว่ดนี�ต้อิงดำาเนินการอิย่าง 

    ทันท่ว่งที เพ่ั�อิวั่ตถุึประสำงค์ในการดำาเนินการอิย่างทันท่ว่งที ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั 

    บัญชีีต้อิงคำานึงถึึงลักษ์ณะขอิงเร่�อิง และคว่ามเสำียหายที�อิาจเป็นไปได้ต่อิ 

    ผู้ลประโยชีน์ขอิงกิจการ ผู้้้ลงทุน เจ้าหนี� พันักงานหร่อิสำาธารณชีน
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ก�รู้ตรู้วจัสำอบงบก�รู้เงิน

การทำาคว่ามเข้้าใจเร่�อง/เน่�อหา (the Matter)
R360.10   ถึ้าผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที �ได ้ร ับการว่่าจ้างให้ตรว่จสำอิบงบการเง ิน  

    ได้ตระหนักถึึงข้อิม้ลที�มีคว่ามเกี�ยว่กับการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิข้อิสำงสำัยว่่าม ี

    การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงทำา 

    คว่ามเข้าใจเร่�อิง (เน่�อิหา) ดังกล่าว่ การทำาคว่ามเข้าใจนี�ต้อิงรว่มถึึงลักษ์ณะ 

    ขอิงการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ และ 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ได้เกิดขึ�นแล้ว่หร่อิที�อิาจเกิดขึ�น

360.10 A1   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจตระหนักถึึงการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติ 

    ตามกฎหมายและข้อิบังคับในขณะให้บริการทางว่ิชีาชีีพั หร่อิจากการได้รับ 

    ข้อิม้ลจากบุคคลอ่ิ�น

360.10 A2   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีถ้ึกคาดหวั่งว่่าจะใช้ีคว่ามร้้คว่ามสำามารถึ คว่ามเชีี�ยว่ชีาญ  

    และใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั อิย่างไรก็ตาม ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีไม่ได้ถึ้ก 

    คาดหว่ังว่่าจะมีระดับขอิงคว่ามเข้าใจในกฎหมายและระเบียบข้อิบังคับมาก 

    ไปกว่่าที�ถ้ึกกำาหนดเพ่ั�อิการให้บริการ แม้ว่่าการกระทำาที�ถ่ึอิว่่าเป็นการไม่ปฏิิบัติ 

    ตามกฎหมายและข้อิบังคับนั �น ในที �สำุดเป็นเร่ �อิงที �ศาลหร่อิหน่ว่ยงานที � 

    เหมาะสำมอ่ิ�นจะเป็นผู้้้พิัจารณาตัดสิำน

360.10 A3   ขึ�นอิย้่กับลักษ์ณะและคว่ามสำำาคัญขอิงเร่�อิง (เน่�อิหา) ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพั 

    บัญชีีอิาจปรึกษ์าเป็นทางลับกับบุคคลอิ่�นในสำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย  

    หร่อิอิงค์กรวิ่ชีาชีีพั หร่อิที�ปรึกษ์ากฎหมาย

R360.11   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีระบุได้ว่่าหร่อิสำงสำัยว่่ามีการไม่ปฏิบิัติตามกฎหมาย 

    และข้อิบังคับเกิดขึ�นหร่อิอิาจเกิดขึ�น ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงปรึกษ์าหาร่อิ 

    เร่�อิงนั�นกับผู้้้บริหารในระดับที�เหมาะสำม และผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลตามคว่าม 

    เหมาะสำม

360.11 A1   ว่ัตถึุประสำงค์ขอิงการปรึกษ์าหาร่อิ ค่อิการทำาให้คว่ามเข้าใจขอิงผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีเกี �ยว่กับข้อิเท็จจริงที�และเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกี �ยว่กับเร่�อิง 

    ดังกล่าว่และผู้ลกระทบที�อิาจเป็นไปได้มีคว่ามชัีดเจน การปรึกษ์าหาร่อิยังอิาจ 

    ทำาให้ผู้้้บริหารหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลสำอิบสำว่นเร่�อิงดังกล่าว่ในทันที
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360.11 A2   ผู้้้บริหารในระดับที�เหมาะสำมที�ปรึกษ์าเร่�อิงที�เป็นปัญหาเกี�ยว่กับดุลยพัินิจทาง 

    วิ่ชีาชีีพั ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการพิัจารณา รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะและเหตุการณ์แว่ดล้อิมขอิงเร่�อิงนั�น

    ●	  บุคคลที�เกี�ยว่ข้อิงหร่อิมีคว่ามเป็นไปได้ที�จะเกี�ยว่ข้อิง

    ●	  คว่ามเป็นไปได้ในการสำมร้้ร่ว่มคิด

    ●	  ผู้ลกระทบที�เป็นไปได้ขอิงเร่�อิงนั�น

    ●	  ผู้้ ้บริหารในตำาแหน่งนั�นมีคว่ามสำามารถึที�จะทำาการสำอิบสำว่นและ 

      ดำาเนินการตามที�เหมาะสำมได้หร่อิไม่

360.11 A3   ผู้้้บริหารในระดับที�เหมาะสำมนั�น โดยปกติแล้ว่จะเป็นผู้้้ที�ตำาแหน่งที�สำ้งกว่่า 

    บุคคลหร่อิ บุคคลที�เกี�ยว่ข้อิงหร่อิอิาจมีสำ่ว่นเกี�ยว่ข้อิงในเร่�อิงดังกล่าว่อิย่าง 

    น้อิยหนึ�งระดับ ในบริบทขอิงกลุ่มกิจการ ระดับขอิงผู้้้บริหารที�เหมาะสำมนั�น 

    อิาจเป็นผู้้้บริหารขอิงกิจการที�มีอิำานาจคว่บคุมกิจการขอิงล้กค้า

360.11 A4   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจพิัจารณาปรึกษ์าหาร่อิเร่�อิงดังกล่าว่กับผู้้้ตรว่จสำอิบ 

    ภายใน ถ้ึามี

R360.12   ถ้ึาผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีเช่ี�อิว่่าผู้้้บริหารมีส่ำว่นเกี�ยว่ข้อิงกับในการไม่ปฏิิบัติตาม 

    หร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิง 

    ปรึกษ์าหาร่อิเร่�อิงนี�กับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

การจัดการเร่�อง/เน่�อหา (the Matter) 
R360.13   ในการปรึกษ์าหาร่อิเกี�ยว่กับการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิต้อิงสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตาม 

    กฎหมายและข้อิบังคับกับผู้้้บริหาร และผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลหากเหมาะสำม  

    ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงให้คำาแนะนำาเพั่�อิให้สำามารถึดำาเนินการอิย่าง 

    เหมาะสำมและทันท่ว่งที ถ้ึาผู้้้บริหารและผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลยังไม่ได้ดำาเนินการ  

    เพ่ั�อิที�จะ

    (ก)  แก้ไข ฟื้�นฟ้้หร่อิบรรเทาผู้ลกระทบจากการไม่ปฏิิบัติตามฯ

    (ข)  ป้อิงกันการไม่ปฏิิบัติตามฯ หากเร่�อิงดังกล่าว่ยังไม่เกิดขึ�น หร่อิ

    (ค)  เปิดเผู้ยเร่ �อิงดังกล่าว่ต่อิหน่ว่ยงานที �มีอิำานาจที �เหมาะสำมเม่ �อิมี 

      ข้อิกำาหนดหร่อิข้อิบังคับทางกฎหมาย หร่อิเม่�อิพัิจารณาว่่ามีคว่าม 

      จำาเป็นต่อิผู้้้มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ
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R360.14   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงพัิจารณาว่่าผู้้้บริหารและผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล 

    เข้าใจถึึงคว่ามรับผิู้ดชีอิบตามกฎหมายหร่อิข้อิบังคับที�เกี�ยว่ข้อิงกับการไม่ปฏิิบัติ 

    ตามหร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ หร่อิไม่

360.14 A1   ถ้ึาผู้้้บริหารและผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลไม่เข้าใจคว่ามรับผิู้ดชีอิบตามกฎหมายหร่อิ 

    ข้อิบังคับที�เกี�ยว่ข้อิงกับเร่�อิงดังกล่าว่ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจแนะนำาแหล่ง 

    ข้อิม้ลที�เหมาะสำม หร่อิแนะนำาให้ขอิคำาปรึกษ์าทางกฎหมาย

R360.15   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงปฏิิบัติตาม

    (ก)  กฎหมายและข้อิบังคับ รว่มทั�งข้อิกำาหนดทางกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ 

      เกี�ยว่กับการรายงานการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตาม 

      กฎหมายและข้อิบังคับ กับหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม และ

    (ข)  ข ้อิกำาหนดภายใต้มาตรฐานการสำอิบบัญชีี รว่มถึึงข้อิกำาหนด 

      ที�เกี�ยว่ข้อิงกับ

      ●	   การระบุและการตอิบสำนอิงต่อิการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย 

         และข้อิบังคับ รว่มถึึงการทุจริต

      ●	   การส่ำ�อิสำารกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

      ●	   การพัิจารณาผู้ลกระทบจากการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่า 

         ไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ ในรายงานขอิงผู้้้สำอิบบัญชีี

360.15 A1   กฎหมายและข้อิบังคับบางฉบับอิาจกำาหนดระยะเว่ลาในการรายงานการ 

    ไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ ให้กับหน่ว่ยงาน 

    ที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม

การส่ำ�อิสำารกับกลุ่มกิจการ
R360.16   เม่�อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้ตระหนักถึึงการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม ่

    การปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับขอิงกิจการในกลุ่มกิจการในสำถึานการณ์ 

    อิย่างใดอิย่างหนึ�งดังต่อิไปนี� ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงสำ่�อิสำารเร่�อิงดังกล่าว่ 

    ต่อิผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผิู้ดชีอิบงานขอิงกลุ่มกิจการนั�น เว้่นแต่มีข้อิห้ามกระทำาการ 

    ดังกล่าว่โดยกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ

    (ก)  ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้รับการขอิจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี 

      ขอิงกลุ่มกิจการให้ทำางานที�เกี�ยว่ข้อิงกับข้อิม้ลทางการเงินขอิงกิจการ 

      นั�น เพ่ั�อิประโยชีน์ในการตรว่จสำอิบงบการเงินขอิงกลุ่มกิจการ 
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    (ข)  ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีสำ่ว่นร่ว่มในการตรว่จสำอิบงบการเงินขอิง 

      กิจการในกลุ่มกิจการเพั่�อิว่ัตถึุประสำงค์อิ่�นนอิกจากการตรว่จสำอิบ 

      รายงานทางการเงินขอิงกลุ่มกิจการ ตัว่อิย่างเชี่น การตรว่จสำอิบ 

      งบการเงินที�ต้อิงจัดทำาตามกฎหมาย 

    การสำ่�อิสำารต่อิผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงานขอิงกลุ่มกิจการต้อิงทำาเพัิ�มเติมเพั่�อิ 

    ตอิบสำนอิงต่อิเร่�อิงดังกล่าว่ภายใต้ข้อิกำาหนดขอิงหมว่ดนี�

360.16 A1   ว่ัตถึุประสำงค์ขอิงการสำ่�อิสำารค่อิ เพั่�อิให้ผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงานขอิงกลุ่ม 

    กิจการทราบถึึงเร่�อิงที�เกิดขึ�น และพิัจารณาว่่าในบริบทขอิงการตรว่จสำอิบกลุ่ม 

    กิจการจะต้อิงมีการจัดการใด ๆ ตามข้อิกำาหนดในหมว่ดนี�หร่อิไม่ และอิย่างไร  

    ข้อิกำาหนดในการสำ่�อิสำารที�ระบุไว่้ในย่อิหน้า R360.16 นั�นต้อิงนำาไปปฏิิบัติ 

    โดยไม่คำานึงว่่าสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายขอิงผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบ 

    งานขอิงกลุ่มกิจการ จะสัำงกัดสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายเดียว่กัน หร่อิ 

    ต่างสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย กับผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีหร่อิไม่

R360.17   เม่�อิผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงานขอิงกลุ่มกิจการตระหนักถึึงการไม่ปฏิบิัติตาม 

    หร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ ในระหว่่างการตรว่จสำอิบ 

    งบการเงินขอิงกลุ่มกิจการ ผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงานขอิงกลุ่มกิจการต้อิง 

    พัิจารณาว่่าเร่�อิงดังกล่าว่อิาจเกี�ยว่ข้อิงกับกิจการหนึ�งหร่อิมากกว่่าในเร่�อิง 

    ดังต่อิไปนี� หร่อิไม่

    (ก)  ข้อิม้ลทางการเงินขอิงกิจการนั�น เป็นไปเพั่�อิว่ัตถึุประสำงค์ขอิงการ 

      ตรว่จสำอิบงบการเงินขอิงกลุ่มกิจการ หร่อิ

    (ข)  งบการเงินขอิงกิจการนั�น เป็นไปเพั่�อิว่ัตถึุประสำงค์อิ่�นนอิกจากการ 

      ตรว่จสำอิบงบการเงินขอิงกลุ่มกิจการ ตัว่อิย่างเชี่น การตรว่จสำอิบ 

      งบการเงินที�ต้อิงจัดทำาตามกฎหมาย

    การพัิจารณานี�ต้อิงทำาเพัิ�มเติมเพั่�อิตอิบสำนอิงต่อิเร่�อิงดังกล่าว่ในบริบทขอิง 

    การตรว่จสำอิบกลุ่มกิจการ ภายใต้ข้อิกำาหนดขอิงหมว่ดนี�
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R360.18   ถึ้าการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ อิาจ 

    เกี�ยว่ข้อิงกับกิจการหนึ�งหร่อิมากกว่่าตามที�ระบุไว้่ในย่อิหน้า R360.17 (ก) และ  

    (ข) ผู้้้สำอิบบัญชีีที�รบัผิู้ดชีอิบงานขอิงกลุ่มกิจการต้อิงดำาเนินการให้มีการส่ำ�อิสำาร 

    เร่�อิงดังกล่าว่ต่อิผู้้้ที�ปฏิิบัติงานตรว่จสำอิบในกิจการเหล่านั�น เว้่นแต่จะมีข้อิห้าม 

    ไม่ให้มีการสำ่ �อิสำารโดยกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ ถึ้าจำาเป็น ผู้้ ้สำอิบบัญชีีที � 

    รับผู้ิดชีอิบงานขอิงกลุ ่มกิจการต้อิงจัดให้มีการสำอิบถึามอิย่างเหมาะสำม  

    (ไม่ว่่าจะกับผู้้้บริหารหร่อิจากแหล่งข้อิม้ลสำาธารณะที�มีอิย้ ่) ว่่ากิจการที� 

    เกี�ยว่ข้อิงกับที�ระบุไว้่ในย่อิหน้า R360.17 (ข) อิาจต้อิงมีการตรว่จสำอิบหร่อิไม่  

    และถึ้าใชี่ เพั่ �อิให้แน่ใจผู้้ ้สำอิบบัญชีีต้อิงขยายขอิบเขตการตรว่จสำอิบที �จะ 

    สำามารถึทำาได้

360.18 A1   ว่ัตถึุประสำงค์ขอิงการสำ่�อิสำารค่อิเพั่�อิให้ผู้้้ที�รับผู้ิดชีอิบงานในกิจการขอิงกลุ่ม 

    กิจการรับทราบถึึงเร่�อิงนั�นและเพ่ั�อิพิัจารณาว่่าจะจัดการเร่�อิงดังกล่าว่ให้เป็นไป 

    ตามข้อิกำาหนดในหมว่ดนี�อิย่างไร ข้อิกำาหนดในการส่ำ�อิสำารนั�นต้อิงนำาไปปฏิิบัติ  

    โดยไม่คำานึงว่่า สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายขอิงผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผิู้ดชีอิบงาน 

    ขอิงกลุ่มกิจการ จะสัำงกัดสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายเดียว่กัน หร่อิต่าง 

    สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย กับผู้้้ปฏิิบัติงานตรว่จสำอิบขอิงกิจการนั�น 

    หร่อิไม่

การกำาหนดว่่าจำาเป็นต้องมีการดำาเนินการต่อไปหร่อไม่
R360.19   ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงประเมินคว่ามเหมาะสำมขอิงการตอิบสำนอิงขอิง 

    ผู้้้บริหาร และผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลในกรณีที�เหมาะสำม

360.19 A1   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงเพ่ั�อิพิัจารณาในการประเมินคว่ามเหมาะสำมขอิงการตอิบสำนอิง 

    ขอิงผู้้้บริหาร และผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลในกรณีที�เหมาะสำมนั�น รว่มถึึงการ 

    พิัจารณาว่่า

    ●	  การตอิบสำนอิงเป็นไปอิย่างทันเว่ลา

    ●	  การไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 

      นั�น ได้รับการสำอิบสำว่นอิย่างเพีัยงพัอิ

    ●	  มีการดำาเนินการแล้ว่ หร่อิกำาลังดำาเนินการ เพั่�อิแก้ไข ฟ้ื�นฟ้้หร่อิ 

      บรรเทาผู้ลกระทบจากการไม่ปฏิิบัติตามใด ๆ

    ●	  มีการดำาเนินการ หร่อิกำาลังดำาเนินการ เพ่ั�อิป้อิงกันการไม่ปฏิิบัติตาม 

      กฎหมายและข้อิบังคับใด ๆ ที�ยังไม่เกิดขึ�น
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    ●	  ขั�นตอินที�เหมาะสำมได้นำามาใชี้ หร่อิกำาลังนำามาใชี้ เพั่�อิลดคว่ามเสำี�ยง 

      ในการเกิดซึ่ำ�า ตัว่อิย่างเช่ีน การคว่บคุมหร่อิการฝึ่กอิบรมเพิั�มเติม

    ●	  การไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ 

      นั�น ได้มีการเปิดเผู้ยต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจอิย่างเหมาะสำม และ 

      การเปิดเผู้ยดังกล่าว่เพีัยงพัอิ หร่อิไม่

R360.20   ในแง่การตอิบสำนอิงขอิงผู้้้บริหาร และผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลในกรณีที�เหมาะสำม  

    ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงพิัจารณาว่่าการดำาเนินการต่อิไปจำาเป็น  เพ่ั�อิประโยชีน์

    สำาธารณะหร่อิไม่

360.20 A1   การพัิจารณาว่่าจำาเป็นต้อิงมีการดำาเนินการต่อิไปหร่อิไม่ และลักษ์ณะและ 

    ขอิบเขตขอิงการดำาเนินการนั�นจะขึ�นอิย้่กับหลายปัจจัย รว่มถึึง

    ●	  กรอิบขอิงกฎหมายและข้อิบังคับ

    ●	  คว่ามเร่งด่ว่นขอิงสำถึานการณ์

    ●			  คว่ามแผู่้กระจายขอิงเร่�อิงนั�นทั�ว่ทั�งกิจการขอิงล้กค้า

    ●	  ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีียังคงมีคว่ามเชี่ �อิมั �นในคว่ามซึ่่�อิสำัตย์ขอิง 

      ผู้้้บริหารและผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลในกรณีที�เหมาะสำม หร่อิไม่

    ●	  การไม่ปฏิิบัติหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับอิาจ 

      เกิดขึ�นอีิก หร่อิไม่

    ●	  มีหลักฐานที�น่าเชี่�อิถึ่อิเกี�ยว่กับคว่ามเสำียหายอิย่างมากที�เกิดขึ�นจริง 

      หร่อิอิาจเกิดขึ�น ต่อิผู้ลประโยชีน์ขอิงกิจการ ผู้้้ลงทุน เจ้าหนี� พันักงาน  

      หร่อิสำาธารณชีน

360.20 A2   ตัว่อิย่างเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�อิาจทำาให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีไม่มีคว่ามเช่ี�อิมั�น 

    ในเร่�อิงคว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์ขอิงผู้้้บริหาร และผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลในกรณีที�เหมาะสำม  

    รว่มถึึงสำถึานการณ์ที� 

    ●	  ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีสำงสำัยหร่อิมีหลักฐานว่่าผู้้ ้บริหารและผู้้ ้ม ี

      หน้าที �กำากับด้แลมีสำ่ว่นเกี �ยว่ข้อิงหร่อิตั �งใจที �จะเกี �ยว่ข้อิงในการ 

      ไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับใด ๆ

    ●	  ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีตระหนักว่่าผู้้้บริหาร หร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับ 

      ด้แล และไม่ได้รายงาน หร่อิไม่อินุญาตให้รายงานเร่ �อิงนั �นต่อิ 

      หน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำมภายในชี่ว่งเว่ลาที�เหมาะสำม โดยขัด 

      ต่อิข้อิกำาหนดทางกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ
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R360.21   ผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีีต้อิงใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพัในการกำาหนดคว่ามจำาเป็น 

    และลักษ์ณะและขอิบเขตขอิงการดำาเนินการต่อิไป ในการกำาหนดดังกล่าว่ 

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงคำานึงว่่า บุคคลที�สำามซึ่ึ�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ 

    วิ่จารณญาณเยี�ยงวิ่ญญู้ชีนจะได้ข้อิสำรุปว่่าผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีมีการดำาเนินการ 

    อิย่างเหมาะสำมเพ่ั�อิผู้ลประโยชีน์สำาธารณะหร่อิไม่

360.21 A1   การดำาเนินการต่อิไปที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจใช้ี รว่มถึึง 

    ●	  เปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นไปยังหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม แม้ว่่าจะไม่มี 

      ข้อิกำาหนดทางกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ ให้ทำาเช่ีนนั�น

    ●	  การถึอินตัว่จากงาน และคว่ามสำัมพัันธ์ทางว่ชิีาชีีพันั�น เม่�อิกฎหมาย 

      หร่อิข้อิบังคับอินุญาต 

360.21 A2   การถึอินตัว่จากงาน และคว่ามสำัมพัันธ์ทางว่ิชีาชีีพั ไม่ได้เป็นการทดแทน 

    การดำาเนินการอิ่�นที�จำาเป็นเพั่�อิบรรลุว่ัตถึุประสำงค์ขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี

    ภายใต้หมว่ดนี� อิย่างไรก็ตาม ในบางประเทศอิาจมีข้อิจำากัดเกี�ยว่กับการ 

    ดำาเนินการที�มีต่อิไปขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่  

    การถึอินตัว่อิาจเป็นเพีัยงสิำ�งเดียว่ที�ทำาได้

R360.22   เม่�อิผู้้้ประกอิบว่ชิีาชีีพับัญชีถีึอินตวั่จากคว่ามสำัมพัันธ์ทางว่ชิีาชีีพัตามย่อิหน้าที�  

    R360.20 และ 360.21 A1 ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงให้ข้อิเท็จจริงและ 

    ข้อิม้ลอิ่�นทั�งหมดที�เกี�ยว่ข้อิงกับการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตาม 

    กฎหมายและข้อิบังคับต่อิผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�จะเสำนอิงาน ตามย่อิหน้า  

    R320.8 เม่�อิได้รับการร้อิงขอิ ผู้้้สำอิบบัญชีีคนก่อินต้อิงปฏิิบัติเช่ีนเดียว่กัน แม้ว่่า 

    จะมีเหตุการณ์แว่ดล้อิมตามที�ระบุในย่อิหน้า R320.8 (ข) เกี�ยว่กับการที�ล้กค้า 

    ไม่ยินยอิมให้ผู้้ ้สำอิบบัญชีีคนก่อินปรึกษ์าหาร่อิเกี�ยว่กับเร่ �อิงขอิงล้กค้ากับ 

    ผู้้้สำอิบบัญชีีที�จะเสำนอิงาน เว้่นแต่กฎหมายหร่อิข้อิบังคับไม่อินุญาตให้กระทำาได้

360.22 A1   ข้อิเท็จจริงและข้อิม้ลอิ่�นที�จะให้นั�นค่อิ ในคว่ามเห็นขอิงผู้้้สำอิบบัญชีีคนก่อิน 

    เห็นว่่าผู้้้สำอิบบัญชีีที�จะเสำนอิงานคว่รจะตระหนักก่อินที�จะตัดสิำนใจตอิบรับการ 

    แต่งตั�งให้เป็นผู้้้สำอิบบัญชีีหร่อิไม่ หมว่ด 320 ได้ระบุถึึงการติดตอ่ิสำ่�อิสำารจาก 

    ผู้้้สำอิบบัญชีีที�จะเสำนอิงาน 

R360.23   ถึ้าผู้้้สำอิบบัญชีีที�จะเสำนอิงานไมส่ำามารถึติดตอ่ิสำ่�อิสำารกับผู้้้สำอิบบัญชีีคนก่อินได้  

    ผู้้้สำอิบบัญชีีที�จะเสำนอิงานต้อิงดำาเนินการตามที�เห็นสำมคว่รเพั่�อิให้ได้มาซึ่ึ�ง 

    ข้อิม้ลเกี�ยว่กับเหตุการณ์แว่ดล้อิมขอิงการเปลี�ยนแปลงการแต่งตั�งผู้้้สำอิบบัญชีี  

    โดยวิ่ธีการอ่ิ�น
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360.23 A1   วิ่ธีการอ่ิ�นเพ่ั�อิให้ได้มาซึึ่�งข้อิม้ลเกี�ยว่กับเหตุการณ์แว่ดล้อิมขอิงการเปลี�ยนแปลง 

    การแต่งตั�งผู้้้สำอิบบัญชีี รว่มถึึง การสำอิบถึามบุคคลที�สำาม หร่อิทำาการส่ำบสำว่น 

    ภ้มิหลังขอิงผู้้้บริหาร หร่อิขอิงผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

360.24 A1   เน่�อิงจากการประเมินเร่�อิงนั�นอิาจเกี�ยว่ข้อิงกับการว่ิเคราะห์และดุลยพัินิจ 

    ที�ซัึ่บซ้ึ่อิน ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจพิัจารณา 

    ●	  การปรึกษ์าเป็นการภายใน

    ●	  การขอิคำาแนะนำาทางกฎหมายเพั่�อิทำาคว่ามเข้าใจกับทางเล่อิกขอิง 

      ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี และผู้ลกระทบทางว่ิชีาชีีพัหร่อิผู้ลกระทบ 

      ทางกฎหมายในการดำาเนินการโดยเฉพัาะใด ๆ

    ●	  การปรึกษ์าในทางลับกับหน่ว่ยงานกำากับด้แลหร่อิอิงค์กรวิ่ชีาชีีพั

การพิัจารณาว่่าคว่รเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม
360.25 A1   ว่ัตถึุประสำงค์ขอิงการเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำมค่อิ 

    เพั่�อิให้หน่ว่ยงานนั�นสำามารถึสำอิบสำว่นและดำาเนินการเพั่�อิประโยชีน์สำาธารณะ  

    ในทางตรงกันข้าม การเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม 

    ไม่อิาจทำาได้ ถ้ึาการกระทำานั�นขัดต่อิกฎหมายและข้อิบังคับ

360.25 A2   การพัิจารณาว่่าคว่รเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นหร่อิไม่ ขึ�นอิย้่กับลักษ์ณะและขอิบเขต 

    โดยเฉพัาะขอิงคว่ามเสำียหายที�เกิดขึ�นจริงหร่อิอิาจเกิดขึ�น ซึ่ึ�งเร่�อิงนั�นมีหร่อิ 

    อิาจมีผู้ลต่อินักลงทุน เจ้าหนี � พันักงาน หร่อิสำาธารณชีน ตัว่อิย่างเชี่น  

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาจพัิจารณาว่่าการเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นต่อิหน่ว่ยงานที�มี 

    อิำานาจที�เหมาะสำม เป็นแนว่ทางที�เหมาะสำม ถ้ึา

    ●	  กิจการมีส่ำว่นร่ว่มในการให้สิำนบน (ตัว่อิย่างเช่ีน กับเจ้าหน้าที�ท้อิงถิึ�น 

      หร่อิต่างประเทศ ขอิงรัฐเพ่ั�อิให้ได้สัำญญาขนาดใหญ่)

    ●	  กิจการถึ้กคว่บคุมและเร่�อิงนั�นมีนัยสำำาคัญที�ทำาให้เกิดอิุปสำรรคใน 

      การดำาเนินการตามใบอินุญาต

    ●	  กิจการเป็นบริษ์ัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพัย์และเร่ �อิงนั �น 

      อิาจมีผู้ลในทางลบต่อิหลักทรัพัย์ขอิงกิจการในตลาดที�ยุติธรรมและ 

      เป็นปกติ หร่อิอิาจเป็นคว่ามเสีำ�ยงที�เป็นระบบต่อิตลาดการเงิน

    ●	  มีแนว่โน้มว่่ากิจการจะจำาหน่ายสำินค้าที�เป็นอิันตรายต่อิสำุขภาพัหร่อิ 

      คว่ามปลอิดภัยขอิงประชีาชีน

    ●	  กิจการกำาลังสำนับสำนุนชี่อิงทางให้ล้กค้าเพั่�อิชี่ว่ยในการหลีกเลี �ยง 

      ภาษี์
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360.25 A3   การพิัจารณาว่่าคว่รเปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นหร่อิไม่ ขึ�นอิย้่กับปัจจัยภายนอิก เช่ีน
    ●	  มีหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำมที�สำามารถึรับข้อิม้ลได้ และมีการ 
      สำอิบสำว่นและดำาเนินการเร่�อิงนั�นต่อิไปหร่อิไม่ หน่ว่ยงานที�มีอิำานาจ 
      ที�เหมาะสำมขึ�นอิย้่กับลักษ์ณะขอิงเร่�อิงนั�น ตัว่อิย่างเช่ีน หน่ว่ยงานที�มี 
      อิำานาจที�เหมาะสำมจะเป็นหน่ว่ยงานกำากับหลักทรัพัย์ ในกรณีที�มี 
      รายงานทางการเงินที�ทุจริต หร่อิเป็นหน่ว่ยงานคุ้มครอิงสำิ�งแว่ดล้อิม  
      ในกรณีที�มีการฝ่่าฝื่นกฎหมายและข้อิบังคับด้านสิำ�งแว่ดล้อิม
    ●	  มีการป้อิงกันที�มีเข้มแข็งและน่าเชี่ �อิถึ่อิจากคว่ามรับผู้ิดทางแพั่ง  
      ทางอิาญา หร่อิคว่ามรับผิู้ดทางวิ่ชีาชีีพั หร่อิการตอิบโต้โดยกฎหมาย  
      หร่อิข้อิบังคับ เช่ีน ภายใต้กฎหมายและข้อิบังคับเร่�อิง การแจ้งเบาะแสำ
      การกระทำาผิู้ด
    ●	  มีอิุปสำรรคที �เกิดขึ �นจริงหร่อิอิาจเกิดขึ �น ต่อิคว่ามปลอิดภัยทาง 
      กายภาพัขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัหร่อิบุคคลอ่ิ�น
R360.26   ถ้ึาผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีพิัจารณาว่่าการเปิดเผู้ยการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสัำยว่่า 
    ไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม เป็น 
    แนว่ทางที�เหมาะสำมในเหตุการณ์แว่ดล้อิมนั�น การเปิดเผู้ยดังกล่าว่เป็นไปตาม 
    ย่อิหน้า R114.1 (ง) ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ การเปิดเผู้ยดังกล่าว่ผู้้้ประกอิบ 
    ว่ิชีาชีีพับัญชีีจะต้อิงกระทำาโดยสำุจริตใจและใชี้คว่ามระมัดระว่ังในการรายงาน 
    และให้การรับรอิง ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีียังต้อิงพัิจารณาว่่าคว่รมีการแจ้ง 
    ล้กค้าอิย่างเหมาะสำมให้ทราบถึึงเจตนาขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีก่อินที�จะมี 
    การเปิดเผู้ยข้อิม้ลดังกล่าว่หร่อิไม่

การกระทำาผิดอย่างฉัับพื้ลััน
R360.27   ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ผู้ิดปกติ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี อิาจได้ตระหนักถึึง 
    คว่ามประพัฤติที�เกิดขึ�นจริงหร่อิตั�งใจจะให้เกิด ว่่าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี
    มีเหตุผู้ลที�เชี่�อิว่่าจะทำาการกระทำาผู้ิดกฎหมายหร่อิข้อิบังคับอิย่างฉับพัลัน  
    จะทำาให้เกิดคว่ามเสำียหายอิย่างมากต่อินักลงทุน เจ้าหนี� พันักงาน หร่อิ 
    สำาธารณชีน สิำ�งแรกคว่รพิัจารณาว่่าเป็นการเหมาะสำมที�จะปรึกษ์าหาร่อิเร่�อิงนั�น 
    กับผู้้้บริหารหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลขอิงกิจการหร่อิไม่ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 
    ต้อิงใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั และพัิจารณาว่่าจะเปิดเผู้ยเร่ �อิงนั�นทันทีต่อิ 
    หน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม เพั่�อิป้อิงกันหร่อิบรรเทาผู้ลกระทบขอิงการ 
    กระทำาผู้ิดอิย่างฉับพัลันดังกล่าว่ ถึ้ามีการเปิดเผู้ย การเปิดเผู้ยนั�นเป็นไปตาม  
    ย่อิหน้า R114.1 (ง) ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ
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เอกสารหลัักฐาน
R360.28   ในสำ่ว่นที�เกี�ยว่กับการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่ามีการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย 

    และข้อิบังคับที�อิย้่ในขอิบเขตขอิงหมว่ดนี� ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงจัดทำา 

    เอิกสำารหลักฐาน ดังนี�

    ●	  ว่ิธ ีการที �ผู้ ้ ้บริหารและผู้้ ้มีหน้าที �ก ำากับด้แลในกรณีที �เหมาะสำม  

      ได้ตอิบสำนอิงต่อิเร่�อิงนั�น

    ●	  การดำาเนินการที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีพิัจารณา ดุลยพิันิจที�ใช้ี และ 

      การตัดสำินใจที�ได้ทำาไป ซึ่ึ�งได้ผู้่านการทดสำอิบประหนึ�งบุคคลที�สำาม 

      ซึึ่�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใช้ีวิ่จารณญาณเยี�ยงวิ่ญญู้ชีน

    ●	  ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีคว่ามพัอิใจอิย่างไร ที�ตนได้บรรลุผู้ลในการ 

      ปฏิิบัติตามคว่ามรับผิู้ดชีอิบ ตามที�กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า R360.20 

360.28 A1   เอิกสำารหลักฐานนี� เป็นส่ำว่นเพิั�มนอิกจากที�กำาหนดโดยมาตรฐานการสำอิบบัญชีี  

    ตัว่อิย่างเช่ีน มาตรฐานการสำอิบบัญชีี (TSA) กำาหนดให้ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

    ต้อิงปฏิิบัติในการตรว่จสำอิบงบการเงิน ดังนี� 

    ●		  จัดทำาเอิกสำารหลักฐานที�เพัียงพัอิเพั่�อิให้สำามารถึเข้าใจถึึงประเด็น 

      ที�สำำาคัญที�เกิดขึ�นระหว่่างการตรว่จสำอิบ และการใชี้ดุลยพัินิจทาง 

      วิ่ชีาชีีพัที�สำำาคัญเพ่ั�อิให้ได้มาซึึ่�งข้อิสำรุปจากการตรว่จสำอิบ

    ●	  บันทึกการปรึกษ์าหาร่อิเกี �ยว่กับประเด็นที �สำ ำาคัญกับผู้้ ้บริหาร  

      ผู้้ ้มีหน้าที �กำากับด้แล และอิ่�น ๆ ซึ่ึ �งรว่มถึึงลักษ์ณะขอิงประเด็น 

      ที�สำำาคัญ และเว่ลาที�ปรึกษ์าหาร่อิ และเข้าร่ว่มการปรึกษ์าหาร่อิกับใคร  

      และ

    ●	  บันทึกเร่�อิงที�พับหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ  

      และผู้ลขอิงการปรึกษ์าหาร่อิกับผู้้้บริหารและผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล 

      ในกรณีที�เหมาะสำม และบุคคลอ่ิ�นภายนอิกอิงค์กร
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ก�รู้ให�บริู้ก�รู้ทำ�งวิชี�ชีีพัอื�นนอกจั�กก�รู้ตรู้วจัสำอบงบก�รู้เงิน

การทำาคว่ามเข้้าใจเน่�อหาแลัะการระบุเน่�อหากับผู้บริหารแลัะผู้มีหน้าที�กำากับดูแลั
R360.29   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้รับการว่่าจ้างในการให้บริการทางว่ิชีาชีีพัอิ่�น 

    นอิกจากการตรว่จสำอิบงบการเงิน ได้ตระหนักถึึงข้อิม้ลที�เกี�ยว่ข้อิงกับการ 

    ไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ ผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงทำาคว่ามเข้าใจถึึงเน่�อิหาดังกล่าว่ การทำาคว่ามเข้าใจต้อิง 

    รว่มถึึงลักษ์ณะขอิงการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและ 

    ข้อิบังคับ และเหตุการณ์แว่ดล้อิมซึึ่�งได้เกิดขึ�นแล้ว่ หร่อิอิาจจะเกิดขึ�น

360.29 A1   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีถ้ึกคาดหวั่งว่่าจะใช้ีคว่ามร้้คว่ามสำามารถึ คว่ามเชีี�ยว่ชีาญ  

    และใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั อิย่างไรก็ตาม ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีไม่ได้ถึ้ก 

    คาดหว่ังว่่าจะมีระดับขอิงคว่ามเข้าใจในกฎหมายและระเบียบข้อิบังคับมาก 

    ไปกว่่าที�ถ้ึกกำาหนดเพ่ั�อิการให้บริการ แม้ว่่าการกระทำาที�ถ่ึอิว่่าเป็นการไม่ปฏิิบัติ 

    ตามกฎหมายและข้อิบังคับนั �น ในที �สำุดเป็นเร่ �อิงที �ศาลหร่อิหน่ว่ยงานที � 

    เหมาะสำมอ่ิ�นจะเป็นผู้้้พิัจารณาตัดสิำน

360.29 A2   ขึ�นอิย้่กับลักษ์ณะและคว่ามสำำาคัญขอิงเร่�อิง (เน่�อิหา) ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี

    อิาจปรึกษ์าเป็นทางลับกับบุคคลอ่ิ�นในสำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิอิงค์กร 

    วิ่ชีาชีีพั หร่อิที�ปรึกษ์ากฎหมาย

R360.30   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีระบุได้ว่่าหร่อิสำงสำัยว่่ามีการไม่ปฏิบิัติตามกฎหมาย 

    และข้อิบังคับเกิดขึ�นหร่อิอิาจเกิดขึ�น ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงปรึกษ์าหาร่อิ 

    เร่�อิงนั�นกับผู้้้บริหารในระดับที�เหมาะสำม ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีสำามารถึ 

    เข้าถึึงผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลได้ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงปรึกษ์าหาร่อิเร่�อิง 

    ดังกล่าว่ตามที�เหมาะสำม

360.30 A1   ว่ัตถึุประสำงค์ขอิงการปรึกษ์าหาร่อิ ค่อิการทำาให้คว่ามเข้าใจขอิงผู้้้ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีเกี �ยว่กับข้อิเท็จจริงที�และเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกี �ยว่กับเร่�อิง 

    ดังกล่าว่และผู้ลกระทบที�อิาจเป็นไปได้มีคว่ามชัีดเจน การปรึกษ์าหาร่อิยังอิาจ 

    ทำาให้ผู้้้บริหารหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลสำอิบสำว่นเร่�อิงดังกล่าว่ในทันที
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360.30 A2   ผู้้้บริหารในระดับที�เหมาะสำมที�ปรึกษ์าหาร่อิเร่�อิงที�เป็นปัญหาเกี�ยว่กับดุลยพิันิจ 

    ทางวิ่ชีาชีีพั ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการพิัจารณา รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะและเหตุการณ์แว่ดล้อิมขอิงเร่�อิงนั�น

    ●	  บุคคลที�เกี�ยว่ข้อิงหร่อิมีคว่ามเป็นไปได้ที�จะเกี�ยว่ข้อิง

    ●	  คว่ามเป็นไปได้ในการสำมร้้ร่ว่มคิด

    ●	  ผู้ลกระทบที�เป็นไปได้ขอิงเร่�อิงนั�น

    ●	  ผู้้ ้บริหารในตำาแหน่งนั�นมีคว่ามสำามารถึที�จะทำาการสำอิบสำว่นและ 

      ดำาเนินการตามที�เหมาะสำมได้หร่อิไม่

การส่�อสารเน่�อหากับผู้สอบบัญชี้ภิายนอกข้องกิจการ
R360.31   ถ้ึาผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีให้บริการงานที�ไม่ใช่ีงานสำอิบบัญชีีแก่

    (ก)  ล้กค้างานสำอิบบัญชีีขอิงสำำานักงาน หร่อิ

    (ข)  กิจการในกลุ่มกิจการขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีีขอิงสำำานักงาน

     ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงสำ่�อิสำารภายในสำำานักงานให้ทราบถึึงการไม่ปฏิิบัติ 

    ตามหร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ เว้่นแต่เป็นข้อิห้ามไม่ให้ 

    ทำาตามกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ การส่ำ�อิสำารต้อิงเป็นไปตามแบบพิัธีหร่อิวิ่ธีปฏิิบัติ 

    ขอิงสำำานักงาน ในกรณีที�ไม่มีแบบพัิธีและว่ิธีปฏิิบัติกำาหนดไว่้ ต้อิงสำ่�อิสำาร 

    โดยตรงต่อิผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผิู้ดชีอิบงานสำอิบบัญชีีนั�น

R360.32   ถ้ึาผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีให้บริการงานที�ไม่ใช่ีงานสำอิบบัญชีีแก่

    (ก)  ล้กค้างานสำอิบบัญชีีขอิงสำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิ

    (ข)  กิจการที�ในกลุ่มกิจการขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีีขอิงสำำานักงานเคร่อิข่าย

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงสำ่�อิสำารภายในสำำานักงานเคร่อิข่ายให้ทราบถึึงการ 

    ไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ การส่ำ�อิสำารต้อิง 

    เป็นไปตามแบบพัิธีหร่อิว่ิธีปฏิิบัติขอิงสำำานักงานเคร่อิข่าย ในกรณีที�ไม่มีแบบ 

    พัิธีและว่ิธีปฏิิบัติกำาหนดไว่้ ต้อิงสำ่�อิสำารโดยตรงต่อิผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบ 

    งานสำอิบบัญชีีนั�น
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R360.33   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีให้บริการงานที�ไม่ใชี่งานสำอิบบัญชีีแก่ล้กค้าที�ไม่ใชี่ 

    ล้กค้าดังต่อิไปนี�

    (ก)  ล้กค้างานสำอิบบัญชีีขอิงสำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิ

    (ข)  กิจการในกลุ่มกิจการขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีีขอิงสำำานักงาน หร่อิ 

      สำำานักงานเคร่อิข่าย

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีต้อิงพัิจารณาว่่าจะสำ่�อิสำารเร่�อิงการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิ 

    สำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ หร่อิไม่ แก่ผู้้้สำอิบบัญชีีภายนอิก 

    ขอิงล้กค้าดังกล่าว่ ถ้ึามี

ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการพิัจารณา
360.34 A1   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการพัิจารณาเร่�อิงการสำ่�อิสำารตามย่อิหน้า R360.31 ถึึง  

    R360.33 รว่มถึึง

    ●	  การปฏิิบัติดังกล่าว่อิาจขัดต่อิกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ หร่อิไม่

    ●	  มีข้อิจำากัดเกี�ยว่กับการเปิดเผู้ยข้อิม้ลที�กำาหนดโดยหน่ว่ยงานกำากับ 

      ด้แลหร่อิผู้้้ฟ้้อิงร้อิง ในระหว่่างการสำอิบสำว่นเกี�ยว่กับการไม่ปฏิิบัติตาม 

      หร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ หร่อิไม่

    ●	  ว่ัตถึุประสำงค์ขอิงงานค่อิการสำอิบสำว่นการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย 

      และข้อิบังคับที �อิาจเกิดขึ �นภายในกิจการเพั่ �อิให้กิจการสำามารถึ 

      ดำาเนินการอิย่างเหมาะสำม หร่อิไม่

    ●	  ผู้้้บริหารหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลได้แจ้งผู้้้สำอิบบัญชีีภายนอิกขอิง 

      กิจการเกี�ยว่กับประเด็นดังกล่าว่แล้ว่ หร่อิไม่

    ●	  สำาระสำำาคัญขอิงประเด็นดังกล่าว่อิาจมีผู้ลต่อิการตรว่จสำอิบงบการเงิน 

      ขอิงล้กค้า หร่อิต่อิการตรว่จสำอิบงบการเงินขอิงกลุ่มกิจการในกรณีที� 

      ประเด็นดังกล่าว่เกี�ยว่ข้อิงกับกิจการขอิงกลุ่มกิจการนั�น 

วั่ตถุึประสำงค์ขอิงการส่ำ�อิสำาร
360.35 A1   ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมตามที�ระบุในย่อิหน้า R360.31 ถึึง R360.33 วั่ตถุึประสำงค์ 

    ขอิงการสำ่�อิสำารค่อิเพั่�อิให้ผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงานให้บริการตรว่จสำอิบ 

    ได้รับทราบถึึงการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่ามีการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย 

    และข้อิบังคับ และเพั่�อิให้สำามารถึพัิจารณาว่่าจะจัดการเร่�อิงดังกล่าว่หร่อิไม่  

    อิย่างไร ให้สำอิดคล้อิงกับข้อิกำาหนดในหมว่ดนี�
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การพิื้จารณาว่่าจำาเป็นต้องมีการดำาเนินการต่อไปหร่อไม่
R360.36   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีต้อิงพิัจารณาว่่าจำาเป็นต้อิงมีการดำาเนินการต่อิไปหร่อิไม่ 

    เพ่ั�อิประโยชีน์สำาธารณะ

360.36 A1   การพิัจารณาว่่าจำาเป็นต้อิงมีการดำาเนินการต่อิไปหร่อิไม่นั�น และลักษ์ณะและ 

    ขอิบเขตขอิงการดำาเนินการนั�น จะขึ�นอิย้่กับหลายปัจจัย รว่มถึึง

    ●	  กรอิบขอิงกฎหมายและข้อิบังคับ

    ●	  คว่ามเหมาะสำมและคว่ามทันตอ่ิเว่ลาขอิงการตอิบสำนอิงขอิงผู้้้บริหาร  

      และผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลในกรณีที�เหมาะสำม

    ●	  คว่ามเร่งด่ว่นขอิงสำถึานการณ์

    ●	  การมีส่ำว่นร่ว่มในเร่�อิงดังกล่าว่ขอิงผู้้้บริหารและผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

    ●	  คว่ามน่าจะเป็นที �จะเกิดคว่ามเสำียหายอิย่างมากต่อิผู้ลประโยชีน์ 

      ขอิงล้กค้า ผู้้้ลงทุน เจ้าหนี� พันักงาน หร่อิสำาธารณชีน

360.36 A2   การดำาเนินการต่อิไปที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี อิาจรว่มถึึง 

    ●	  เปิดเผู้ยเร่�อิงนั�นต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม แม้ว่่าจะไม่มี 

      ข้อิกำาหนดทางกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ ให้ทำาเช่ีนนั�น

    ●	  การถึอินตัว่จากงาน และคว่ามสำัมพัันธ์ทางว่ชิีาชีีพันั�น เม่�อิกฎหมาย 

      หร่อิข้อิบังคับอินุญาต

360.36 A3   ในการพัิจารณาว่่าจะเปิดเผู้ยข้อิม้ลต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำมหร่อิไม่  

    ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงที�ต้อิงพิัจารณา รว่มถึึง

    ●	  การปฏิิบัติดังกล่าว่อิาจขัดต่อิกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ หร่อิไม่

    ●	  มีข้อิจำากัดเกี�ยว่กับการเปิดเผู้ยข้อิม้ลที�กำาหนดโดยหน่ว่ยงานกำากับ 

      ด้แลหร่อิผู้้้ฟ้้อิงร้อิง ในระหว่่างการสำอิบสำว่นเกี�ยว่กับการไม่ปฏิิบัติตาม 

      หร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อิบังคับ หร่อิไม่

    ●	  ว่ัตถึุประสำงค์ขอิงงานค่อิการสำอิบสำว่นการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย 

      และข้อิบังคับที �อิาจเกิดขึ �นภายในกิจการเพั่ �อิให้กิจการสำามารถึ 

      ดำาเนินการอิย่างเหมาะสำม หร่อิไม่
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R360.37   ถึ้าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีได้พัิจารณาแล้ว่ว่่าการเปิดเผู้ยข้อิม้ลการไม่ปฏิิบัติ 

    ตามหร่อิสำงสัำยว่่าไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและขอ้ิบังคับต่อิหน่ว่ยงานที�มีอิำานาจ 

    ที�เหมาะสำมเป็นแนว่ทางที�เหมาะสำมในเหตุการณ์แว่ดล้อิมนั�น การเปิดเผู้ย 

    ดังกล่าว่เป็นไปตามยอ่ิหน้า R114.1 (ง) ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ การเปิดเผู้ย 

    ดังกล่าว่ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีจะต้อิงกระทำาโดยสำุจริตใจและใชี้คว่าม 

    ระมัดระว่ังในการรายงานและให้การรับรอิง ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีียังต้อิง 

    พิัจารณาว่่าคว่รมีการแจ้งล้กค้าอิย่างเหมาะสำมให้ทราบถึึงเจตนาขอิงผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีีก่อินที�จะมีการเปิดเผู้ยข้อิม้ลดังกล่าว่หร่อิไม่

การกระทำาผิดอย่างฉัับพื้ลััน
R360.38   ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ผู้ิดปกติ ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี อิาจได้ตระหนักถึึง 

    คว่ามประพัฤติที�เกิดขึ�นจริงหร่อิตั�งใจจะให้เกิด ว่่าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี

    มีเหตุผู้ลที�เชี่�อิว่่าจะทำาการกระทำาผู้ิดกฎหมายหร่อิข้อิบังคับอิย่างฉับพัลัน  

    จะทำาให้เกิดคว่ามเสำียหายอิย่างมากต่อินักลงทุน เจ้าหนี� พันักงาน หร่อิ 

    สำาธารณชีน สิำ�งแรกคว่รพิัจารณาว่่าเป็นการเหมาะสำมที�จะปรึกษ์าหาร่อิเร่�อิงนั�น 

    กับผู้้้บริหารหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลขอิงกิจการหร่อิไม่ ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

    ต้อิงใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั และพัิจารณาว่่าจะเปิดเผู้ยเร่ �อิงนั�นทันทีต่อิ 

    หน่ว่ยงานที�มีอิำานาจที�เหมาะสำม เพั่�อิป้อิงกันหร่อิบรรเทาผู้ลกระทบขอิงการ 

    กระทำาผู้ิดกฎหมายหร่อิข้อิบังคับอิย่างฉับพัลันดังกล่าว่ ถึ้ามีการเปิดเผู้ย  

    การเปิดเผู้ยนั�นเป็นไปตาม ย่อิหน้า R114.1 (ง) ขอิงประมว่ลจรรยาบรรณ

การข้อรับคำาปรึกษ์า
360.39 A1   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีอิาจพิัจารณาถึึง

    ●	  การปรึกษ์าเป็นการภายใน

    ●	  การขอิคำาแนะนำาทางกฎหมายเพั่�อิทำาคว่ามเข้าใจกับทางเล่อิกขอิง 

      ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี และผู้ลกระทบทางวิ่ชีาชีีพัหร่อิผู้ลกระทบทาง 

      กฎหมายในการดำาเนินการโดยเฉพัาะใด ๆ 

    ●	  การปรึกษ์าในทางลับกับหน่ว่ยงานกำากับด้แลหร่อิอิงค์กรวิ่ชีาชีีพั
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เอกสารหลัักฐาน
360.40 A1   ในสำ่ว่นที�เกี�ยว่กับการไม่ปฏิิบัติตามหร่อิสำงสำัยว่่ามีการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย 

    และข้อิบังคับที�อิย้่ในขอิบเขตขอิงหมว่ดนี� ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีคว่รได้รับ 

    การสำนับสำนุนให้บันทึกเอิกสำารหลักฐาน ดังนี�

    ●	  ประเด็นปัญหา

    ●	  ผู้ลขอิงการปรึกษ์าหาร่อิกับผู้้้บริหารและผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลในกรณีที� 

      เหมาะสำม และบุคคลอ่ิ�น

    ●	  ว่ิธีการที�ผู้้ ้บริหารและผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลในกรณีที�เหมาะสำม ได้ 

      ตอิบสำนอิงต่อิเร่�อิงนั�น

    ●	  การดำาเนินการที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีพิัจารณา ดุลยพิันิจที�ใช้ี และ 

      การตัดสิำนใจที�ได้กระทำา

    ●		  ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีมีคว่ามพัอิใจอิย่างไร ที�ตนได้บรรลุผู้ลใน 

      การปฏิิบัติตามคว่ามรับผิู้ดชีอิบ ตามที�กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า R360.36
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ส่ำวนทีำ� 4ก  คว�มเป็นอิสำรู้ะสำำ�หรัู้บง�นสำอบบัญชีีและง�นสำอบทำ�น
 

                หน��

หมว่ด 400    การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ีในเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับ 149 

    งานสำอิบบัญชีี และงานสำอิบทาน

    (Applying the Conceptual Framework to Independence 

    for Audit and Review Engagements) 

หมว่ด 410    ค่าธรรมเนียม         166

    (Fees) 

หมว่ด 411    นโยบายการจ่ายค่าตอิบแทนและนโยบายการประเมินผู้ลงาน 171

    (Compensation and Evaluation Policies) 

หมว่ด 420    ขอิงขวั่ญและการต้อินรับ      173

    (Gifts and Hospitality) 

หมว่ด 430    คดีคว่ามที�ศาลรับฟ้้อิงแล้ว่หร่อิที�ถ้ึกข่มข่้ว่่าจะฟ้้อิง  174

    (Actual or Threatened Litigation) 

หมว่ด 510    ผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน      175

    (Financial Interests) 

หมว่ด 511    การก้้ย่มและการคำ�าประกัน     182 

    (Loans and Guarantees) 

หมว่ด 520    คว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจ      185

    (Business Relationships) 

หมว่ด 521    คว่ามสัำมพัันธ์ฉันท์ครอิบครัว่และคว่ามสัำมพัันธ์ส่ำว่นตัว่ 188

    (Family and Personal Relationships)

หมว่ด 522    การให้บริการเม่�อิไม่นานมานี� กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี 192

    (Recent Service with an Audit Client) 

หมว่ด 523    การเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี 194

    (Serving as a Director or Officer of an Audit Client) 

หมว่ด 524    การจ้างงานโดยล้กค้างานสำอิบบัญชีี   196

    (Employment with an Audit Client)

หมว่ด 525    การมอิบหมายให้เป็นพันักงานชัี�ว่คราว่   200

    (Temporary Personnel Assignments)
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                หน��

หมว่ด 540    คว่ามสัำมพัันธ์อัินยาว่นานขอิงบุคลากร   202

    (รว่มถึึงการหมุนเวี่ยนหุ้นส่ำว่น) กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี

    (Long Association of Personnel (Including Partner Rotation) 

    with an Audit Client) 

หมว่ด 600    การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นกับล้กค้างานสำอิบบัญชีี 210

    (Provision of Non-Assurance Services to an Audit Client) 

    หมว่ดย่อิย 601 - บริการด้านการบัญชีีและการจัดทำาบัญชีี 216

    หมว่ดย่อิย 602 - บริการด้านการบริหาร   219

    หมว่ดย่อิย 603 - บริการด้านการประเมินม้ลค่า  220

    หมว่ดย่อิย 604 - บริการด้านภาษี์อิากร   223

    หมว่ดย่อิย 605 - บริการด้านตรว่จสำอิบภายใน  231

    หมว่ดย่อิย 606 - บริการด้านระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศ 234

    หมว่ดย่อิย 607 - บริการสำนับสำนุนด้านคดีคว่าม  237

    หมว่ดย่อิย 608 - บริการด้านกฎหมาย   238

    หมว่ดย่อิย 609 - บริการด้านการสำรรหาบุคลากร  240

    หมว่ดย่อิย 610 - บริการด้านการเงินขอิงอิงค์กรธุรกิจ 242

หมว่ด 800   รายงานต่อิงบการเงินที�มีวั่ตถุึประสำงค์เฉพัาะ ซึึ่�งรว่มถึึง 245

    ข้อิจำากัดการใช้ี และการเผู้ยแพัร่ (งานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน) 

    (Reports on Special Purpose Financial Statements that 

    Include a Restriction on Use and Distribution 

    (Audit and Review Engagements)) 

-22-0106(001)P7-ebook.indd   148-22-0106(001)P7-ebook.indd   148 27/7/2565 BE   17:2827/7/2565 BE   17:28



ส่ว
นที่

� 4
ก

149

คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

ม�ตรู้ฐ�นรู้ะหว่�งเรืู้�องคว�มเป็นอิสำรู้ะ

(ส่ำวนทีำ� 4ก และ 4ข)

ส่ำวนทีำ� 4ก  คว�มเป็นอิสำรู้ะสำำ�หรัู้บง�นสำอบบัญชีีและง�นสำอบทำ�น

หมวด 400  ก�รู้นำ�กรู้อบแนวคิดไปใชี�ในเรู้ื �องคว�มเป็นอิสำรู้ะสำำ�หรู้ับง�น 

    สำอบบัญชีีและง�นสำอบทำ�น

คำ�นำ�

ทัำ�วไป
400.1    เพั่�อิประโยชีน์สำาธารณะและข้อิกำาหนดขอิงประมว่ลจรรยาบรรณที�กำาหนดให้ 

    ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะต้อิงเป็นอิิสำระในการปฏิิบัติงาน 

    สำอิบบัญชีีหร่อิงานสำอิบทาน

400.2    ให้ใชี้สำ่ว่นนี�กับทั�งงานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน คำาว่่า “การสำอิบบัญชีี”  

    “กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี” “งานสำอิบบัญชีี” “ล้กค้างานสำอิบบัญชีี” และ  

    “รายงานผู้้ ้สำอิบบัญชีี” ให้นำาไปใชี้กับ “การสำอิบทาน” “กลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติ 

    งานสำอิบทาน” “งานสำอิบทานข้อิม้ลทางการเงิน” “ล้กค้างานสำอิบทาน” และ  

    “รายงานการสำอิบทาน” ด้ว่ย

400.3    ในส่ำว่นนี�คำาว่่า “ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี” หมายคว่ามถึึงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 

    ที�ให้บริการสำาธารณะรายบุคคล และสำำานักงานที�สัำงกัด

400.4    TSQC ฉบับที� 1 กำาหนดให้สำำานักงานกำาหนดนโยบายและวิ่ธีปฏิิบัติที�อิอิกแบบ 

    เพั่�อิให้คว่ามเชี่�อิมั�นอิย่างสำมเหตุสำมผู้ลแก่สำำานักงานว่่า สำำานักงาน พันักงาน 

    ขอิงสำำานักงาน และบุคคลอิ่�น (ถึ้ามี) ที�ต้อิงปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดเร่�อิงคว่าม 

    เป็นอิิสำระ (รว่มถึึงพันักงานขอิงสำำานักงานเคร่อิข่าย) คงไว่้ซึ่ึ�งคว่ามเป็นอิิสำระ 

    ตามข้อิกำาหนดด้านจริยธรรมที�เกี�ยว่ข้อิง มาตรฐานการสำอิบบัญชีีและมาตรฐาน 

    งานสำอิบทาน (TSA และ TSRE) ยังได้กำาหนดคว่ามรับผู้ิดชีอิบสำำาหรับ 

    ผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงานและกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน ตามระดับงานตรว่จสำอิบ 

    และงานสำอิบทาน ตามลำาดับ การจัดแบ่งคว่ามรับผู้ิดชีอิบในสำำานักงาน  

    จะขึ�นอิย้่กับขนาด โครงสำร้างและอิงค์กร ข้อิกำาหนดหลายข้อิในสำ่ว่นนี� ไม่ได ้

    กำาหนดคว่ามรับผู้ิดชีอิบเฉพัาะขอิงบุคคลภายในสำำานักงานสำำาหรับการกระทำา 

    ที�เกี�ยว่กับคว่ามเป็นอิิสำระ หากแต่หมายถึึง “สำำานักงาน” เพั่�อิคว่ามสำะดว่ก 
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    ในการอิ้างอิิง สำำานักงานกำาหนดคว่ามรับผู้ิดชีอิบเกี�ยว่กับการกระทำาอิย่างใด 

    อิย่างหนึ�งให้กับบุคคลหร่อิกลุ่มบุคคล (เช่ีน กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี) ตาม  

    TSQC ฉบับที� 1 

             นอิกจากนี� ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีแต่ละคนยังคงต้อิงรับผู้ิดชีอิบต่อิ 

    การปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดต่างๆ ที�ต้อิงนำามาใชี้กับกิจกรรม ผู้ลประโยชีน์หร่อิ 

    คว่ามสัำมพัันธ์ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีนั�น

400.5    คว่ามเป็นอิิสำระเชี่�อิมโยงกับหลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรมและเร่�อิง 

    คว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต คว่ามเป็นอิิสำระประกอิบด้ว่ย

    (ก)  คว่ามเป็นอิิสำระด้านจิตใจ – สำภาว่ะจิตใจที�ยอิมให้มีการแสำดงอิอิก 

      ซึึ่�งข้อิสำรุป โดยไม่ถ้ึกกระทบจากอิิทธิพัลใด ๆ ที�จะให้รอิมชีอิมการใช้ี 

      ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั ซึ่ึ�งจะทำาให้บุคคลสำามารถึปฏิิบัติหน้าที�ได้ด้ว่ย 

      คว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต และใช้ีคว่ามเที�ยงธรรม และใช้ีการสัำงเกตและสำงสัำย 

      เยี�ยงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัได้

    (ข)  คว่ามเป็นอิิสำระอิันเป็นที�ประจักษ์์ – การหลีกเลี�ยงข้อิเท็จจริงและ 

      เหตุการณ์แว่ดล้อิมต่าง ๆ ที�มีนัยสำำาคัญมากจนทำาให้บุคคลที�สำามซึึ่�งมี 

      คว่ามรอิบร้้และได้ใช้ีวิ่จารณญาณเยี�ยงวิ่ญญู้ชีน อิาจสำรุปว่่าคว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์ 

      สุำจริต คว่ามเที�ยงธรรม หร่อิการสัำงเกตและสำงสัำยเยี�ยงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั 

      ขอิงสำำานักงาน หร่อิสำมาชีิกขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีนั�นได้ถึ้ก 

      รอิมชีอิม  

    ในสำ่ว่นนี � การอิ้างอิิงถึึงบุคคลหร่อิสำำานักงานว่่ามี “คว่ามเป็นอิิสำระ”  

    หมายคว่ามว่่า บุคคลหร่อิสำำานักงานนั�นได้ปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดในส่ำว่นนี�แล้ว่

400.6    เม่�อิปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี ประมว่ลจรรยาบรรณกำาหนดให้สำำานักงานปฏิิบัติตาม 

    หลักการพั่�นฐานและมีคว่ามเป็นอิิสำระ สำ่ว่นนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและ 

    คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ เกี�ยว่กับการนำากรอิบแนว่คิดไปใชี้เพั่�อิให้ดำารง 

    คว่ามเป็นอิิสำระขณะปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีนั�น

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 ใชี้กับเร่ �อิงคว่ามเป็นอิิสำระตาม 

    หลักการพ่ั�นฐานที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 110

400.7    ส่ำว่นนี�อิธิบาย 

    (ก)  ข้อิเท็จจริง และเหตุการณ์แว่ดล้อิม รว่มถึึงกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพั  

      ผู้ลประโยชีน์ทางว่ิชีาชีีพัและคว่ามสำัมพัันธ์ทางว่ิชีาชีีพั ที�ทำาให้เกิด 

      หร่อิอิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ
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    (ข)  การกระทำาที�อิาจเป็นไปได้ รว่มถึึงมาตรการป้อิงกันที�อิาจเหมาะสำม 

      กับการจัดการอุิปสำรรคใด ๆ ดังกล่าว่ และ

    (ค)  บางสำถึานการณ์ที�ไม่สำามารถึขจัดอิุปสำรรคหร่อิไม่มีมาตรการป้อิงกัน 

      เพ่ั�อิลดอุิปสำรรคให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้

กิจัก�รู้ทีำ�มีส่ำวนได�เสีำยสำ�ธ์�รู้ณะ
400.8    ข้อิกำาหนดบางประการและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�กำาหนดไว่้ในสำ่ว่นนี� 

    สำะท้อินถึึงขอิบเขตขอิงผู้ลประโยชีน์สำาธารณะในกิจการบางแห่งซึึ่�งถ้ึกกำาหนด 

    ให้เป็นกิจการที�มีสำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะ สำำานักงานคว่รได้รับการสำนับสำนุนให้ 

    พัิจารณาว่่าจะปฏิิบัติต่อิกิจการอิ่�น หร่อิต่อิกิจการบางประเภทในฐานะเป็น 

    กิจการที�มีสำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะ เน่�อิงจากกิจการเหล่านี�มีผู้้้มีสำ่ว่นได้เสำียเป็น 

    จำานว่นมากและเป็นว่งกว้่าง ปัจจัยที�ต้อิงนำามาพิัจารณา รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะขอิงธุรกิจ เชี่น ถึ่อิครอิงสำินทรัพัย์ในฐานะผู้้ ้ได้รับคว่าม 

      ไว่้ว่างใจจากผู้้้มีสำ่ว่นได้เสำียจำานว่นมาก ตัว่อิย่างอิาจรว่มถึึงสำถึาบัน 

      การเงิน เชี่น ธนาคาร และบริษ์ัทประกันภัย และกอิงทุนบำาเหน็จ 

      บำานาญ

    ●	  ขนาด

    ●	  จำานว่นพันักงาน

รู้�ยง�นทีำ�รู้วมข�อจัำ�กัดในก�รู้ใชี�ผลง�นและก�รู้เผยแพัรู่้
400.9    รายงานการตรว่จสำอิบอิาจรว่มถึึง ข้อิจำากัดในการใชี้ผู้ลงานและการเผู้ยแพัร่  

    ถ้ึามีและกำาหนดเง่�อินไขไว้่ในหมว่ด 800 แล้ว่ ข้อิกำาหนดเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ 

    ในส่ำว่นนี�อิาจต้อิงได้รับการเปลี�ยนแปลงตามหมว่ด 800

ง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�นนอกจั�กง�นสำอบบัญชีีและง�นสำอบทำ�น
400.10    มาตรฐานเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นที�ไม่ใช่ีงานสำอิบบัญชีี 

    หร่อิงานสำอิบทานได้กำาหนดไว้่ในส่ำว่นที� 4ข - คว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับงานที�ให้ 

    คว่ามเช่ี�อิมั�น นอิกเหน่อิจากงานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน
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ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R400.11   สำำานักงานที�ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระ

R400.12   สำำานักงานต้อิงใชี้กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน  

    และจัดการอุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระในส่ำว่นที�เกี�ยว่ข้อิงกับงานสำอิบบัญชีี

(เว�นว่�งเนื�อห�ในย่อหน��ทีำ� 400.13 ถึุง 400.19 ไว�)

กิจัก�รู้ทีำ�เกี�ยวข�องกัน
R400.20   ตามที�กำาหนดไว้่ ล้กค้างานสำอิบบัญชีีที�เป็นบริษั์ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพัย์  

    รว่มถึึงกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกันทั�งหมด การอิ้างอิิงล้กค้างานสำอิบบัญชีีในสำ่ว่นนี� 

    รว่มถึึงกิจการที�ล้กค้ามีอิำานาจคว่บคุมทั�งทางตรงและทางอ้ิอิม เม่�อิกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติ 

    งานสำอิบบัญชีีได้ทราบหร่อิมีเหตุอิันทำาให้เชี่�อิว่่าคว่ามสำัมพัันธ์หร่อิเหตุการณ ์

    แว่ดล้อิมที�เกี�ยว่กับกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกันขอิงล้กค้า มีคว่ามเกี�ยว่ข้อิงกับการ 

    ประเมินคว่ามเป็นอิิสำระขอิงสำำานักงานจากล้กค้า กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี 

    ต้อิงรว่มกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกันขอิงล้กค้า ในการระบุ ประเมิน และจัดการ 

    อุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

(เว�นว่�งเนื�อห�ในย่อหน��ทีำ� 400.21 ถึุง 400.29 ไว�)

ช่ีวงรู้ะยะเวล�ทีำ�กำ�หนดให�คงคว�มเป็นอิสำรู้ะ
R400.30   คว่ามเป็นอิิสำระที�กำาหนดในส่ำว่นนี�ต้อิงคงไว้่ในช่ีว่งระยะเว่ลา ทั�งสำอิงช่ีว่ง 

    (ก)  ช่ีว่งระยะเว่ลาในการปฏิิบัติงาน และ

    (ข)  ช่ีว่งระยะเว่ลาที�งบการเงินครอิบคลุม

400.30 A1   ชี่ว่งระยะเว่ลาในการปฏิิบัติงานเริ�มขึ�นเม่�อิกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีเริ�มทำา 

    การตรว่จสำอิบ ชี่ว่งระยะเว่ลาในการปฏิิบัติงานสำิ�นสำุดเม่�อิได้อิอิกรายงาน 

    การสำอิบบัญชีี เม่�อิงานมีลักษ์ณะเป็นงานที�เกิดขึ�นซึ่ำ�าใหม่ได้ จะถึ่อิว่่าสำิ�นสำุด 

    เม่�อิมีการแจ้งจากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ�งขอิงค้่สำัญญาถึึงการสำิ�นสำุดคว่ามสำัมพัันธ์ 

    ทางว่ิชีาชีีพั หร่อิเม่�อิมีการอิอิกรายงานการสำอิบบัญชีีฉบับสำุดท้าย แล้ว่แต่ 

    เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ�นภายหลัง

R400.31   ถึ้ากิจการเปลี�ยนเป็นล้กค้างานสำอิบบัญชีีในระหว่่างหร่อิหลังชี่ว่งระยะเว่ลา 

    ขอิงงบการเงินซึ่ึ�งสำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น สำำานักงานจะต้อิงตัดสำินใจว่่า 

    มีอุิปสำรรคใดต่อิคว่ามเป็นอิิสำระเกิดขึ�นจากสิำ�งต่อิไปนี�หร่อิไม่
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    (ก)  คว่ามสัำมพัันธ์ทางการเงินหร่อิทางธุรกิจกับล้กค้างานสำอิบบัญชีีที�เกิดขึ�น 

      ระหว่่างหร่อิหลังจากช่ีว่งระยะเว่ลาขอิงงบการเงิน แต่ก่อินการตอิบรับ 

      งานสำอิบบัญชีี หร่อิ

    (ข)  การให้บริการก่อินหน้านี�กับล้กค้างานสำอิบบัญชีีโดยสำำานักงานหร่อิ 

      สำำานักงานเคร่อิข่าย

400.31 A1   อุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระจะเกิดขึ�นถ้ึามีการให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 

    กับล้กค้างานสำอิบบัญชีีในระหว่่างหร่อิหลังจากชี่ว่งระยะเว่ลาขอิงงบการเงิน  

    แต่เกิดก่อินที�กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีจะเริ�มปฏิิบัติงานให้บริการงานสำอิบบัญชีี  

    และงานบริการที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นนั�น ไม่อินุญาตให้กระทำาในระหว่่างชี่ว่ง 

    ระยะเว่ลาในการปฏิิบัติงานนั�น

400.31 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที �อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่ �อิจัดการอิุปสำรรค 

    ดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การใชี้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัซึ่ึ�งไม่ใชี่สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี 

      เพ่ั�อิให้บริการทางวิ่ชีาชีีพันั�น

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมสำอิบทานงานสำอิบบัญชีีและงาน 

      ที�ใม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นตามคว่ามเหมาะสำม

    ●	  การว่่าจ้างสำำานักงานอิ่�นนอิกเคร่อิข่ายเพั่�อิประเมินผู้ลงานบริการ 

      ที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิ ให้สำำานักงานอ่ิ�นนอิกเคร่อิข่ายนั�นปฏิิบัติงาน 

      ที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นซึ่ำ�าอิีกครั�งในขอิบเขตที�จำาเป็นเพั่�อิให้สำำานักงานอิ่�น 

      นั�นรับผิู้ดชีอิบต่อิงานให้บริการดังกล่าว่

(เว�นว่�งเนื�อห�ในย่อหน��ทีำ� 400.32 ถึุง 400.39 ไว�)

ก�รู้สืำ�อสำ�รู้กับผ้�มีหน��ทีำ�กำ�กับด้แล (TCWG)
400.40 A1   ย่อิหน้า R300.9 และ R300.10 กำาหนดข้อิกำาหนดเกี�ยว่กับการติดต่อิส่ำ�อิสำาร 

    กับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

400.40 A2   แม้ว่่าจะไม่ได้กำาหนดไว่้ในประมว่ลจรรยาบรรณ มาตรฐานว่ิชีาชีีพั กฎหมาย 

    หร่อิข้อิบังคับ ที�บังคับใช้ี แต่สำนับสำนุนให้มีการส่ำ�อิสำารกันอิย่างสำมำ�าเสำมอิระหว่่าง 

    สำำานักงานกับผู้้้มีหน้าที�กำากบัด้แลขอิงล้กค้า เกี�ยว่กับคว่ามสัำมพัันธ์และเร่�อิงอ่ิ�น 

    ที�สำำานักงานเห็นว่่า อิาจมีผู้ลกระทบต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ การสำ่�อิสำารดังกล่าว่ 

    จะช่ีว่ยให้ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลกิจการ (TCWG) สำามารถึที�จะ 

    (ก)  พัิจารณาการใชี้ดุลยพัินิจขอิงสำำานักงาน ในการระบุและประเมิน 

      อุิปสำรรค
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    (ข)  พัิจารณาว่่าอิุปสำรรคนั�นได้มีการจัดการอิย่างไรรว่มถึึงคว่ามเหมาะสำม 

      ขอิงมาตรการป้อิงกันเม่�อิมีและสำามารถึนำามาใช้ีได้ และ

    (ค)  ดำาเนินการอิย่างเหมาะสำม

    ว่ิธีการดังกล่าว่จะเป็นประโยชีน์โดยเฉพัาะเม่�อิเป็นอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้ ่

    และอุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย

(เว�นว่�งเนื�อห�ในย่อหน��ทีำ� 400.41 ถึุง 400.49 ไว�)

สำำ�นักง�นเครืู้อข่�ย
400.50 A1   สำำานักงานมักร่ว่มกับสำำานักงานอิ่�นและกิจการอิ่�นในการสำร้างโครงสำร้างที� 

    ใหญ่ขึ�น เพั่�อิเพัิ�มคว่ามสำามารถึในการให้บริการทางว่ิชีาชีีพัขอิงสำำานักงาน  

    โครงสำร้างที�ใหญ่ขึ�นนี�จะสำร้างเป็นเคร่อิข่ายหร่อิไมข่ึ�นอิย้่กับข้อิเท็จจริงเฉพัาะ 

    และเหตุการณ์แว่ดล้อิมเฉพัาะ โดยไม่ได้ขึ�นกับว่่าสำำานักงานและกิจการอิ่�นนั�น 

    จะแบ่งแยกและแตกต่างกันทางกฎหมายหร่อิไม่

R400.51   สำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงเป็นอิิสำระจากล้กค้างานสำอิบบัญชีีขอิงสำำานักงานอิ่�น 

    ภายในเคร่อิข่ายตามที�กำาหนดไว้่ในส่ำว่นนี�

400.51 A1   ข้อิกำาหนดเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระในส่ำว่นนี�ที�นำามาใช้ีกับสำำานักงานเคร่อิข่ายให้นำา 

    ไปใชี้กับกิจการใด ๆ ซึ่ึ�งเป็นไปตามคำานิยามขอิงสำำานักงานเคร่อิข่าย ทั�งนี� 

    โดยไม่ต้อิงคำานึงว่่ากิจการดังกล่าว่เป็นไปตามคำานิยามขอิงสำำานักงานที�ประกอิบ 

    ว่ิชีาชีีพับัญชีีหร่อิไม่ ตัว่อิย่างเชี่น การปฏิิบัติงานที�ปรึกษ์าหร่อิการปฏิิบัติงาน 

    ตามวิ่ชีาชีีพักฎหมายอิาจเป็นสำำานักงานเคร่อิข่าย แต่ไม่ใช่ีสำำานักงานที�ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพับัญชีี

R400.52   เม่�อิร่ว่มกับสำำานักงานและกิจการอ่ิ�นเพ่ั�อิมีโครงสำร้างที�ใหญ่ขึ�น สำำานักงานต้อิง

    (ก)  ใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพัเพั่�อิพัิจารณาว่่าการมีโครงสำร้างที�ใหญ่ขึ�น 

      จะเป็นการสำร้างเคร่อิข่ายหร่อิไม่

    (ข)  พัิจารณาว่่าบุคคลที�สำามซึ่ึ�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณเยี�ยง 

      วิ่ญญู้ชีนอิาจสำรุปได้หร่อิไม่ว่่า สำำานักงานและกิจการอ่ิ�น ๆ  ในโครงสำร้าง 

      ที�ใหญ่ขึ�นนั�นมีคว่ามเกี�ยว่ข้อิงกันในลักษ์ณะขอิงการเป็นเคร่อิข่าย และ

    (ค)  ใช้ีดุลยพิันิจดังกล่าว่ในโครงสำร้างที�ใหญ่ขึ�นอิย่างสำมำ�าเสำมอิ

R400.53   เม่�อิพัิจารณาว่่าการมีโครงสำร้างที�ใหญ่ขึ�นขอิงสำำานักงานและกิจการอิ่�น ๆ  

    จะเป็นการสำร้างเคร่อิข่ายหร่อิไม่ สำำานักงานต้อิงสำรุปว่่าเคร่อิข่ายจะมีอิย้่ต่อิ 

    เม่�อิโครงสำร้างที�ใหญ่ขึ�นนั�น มีจุดมุ่งหมายเพั่�อิสำร้างคว่ามร่ว่มม่อิระหว่่างกัน  

    และ 
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    (ก)  มีจุดมุ่งหมายที�ชัีดเจนในการปันส่ำว่นผู้ลกำาไรหร่อิต้นทุนระหว่่างกิจการ 

      ที�อิย้่ภายในโครงสำร้าง (อ้ิางถึึงย่อิหน้า 400.53 A2)

    (ข)  กิจการที�อิย่้ภายในโครงสำร้าง มีส่ำว่นร่ว่มกันในคว่ามเป็นเจ้าขอิง ในการ 

      คว่บคุม หร่อิในการจัดการ (อ้ิางถึึงย่อิหน้า 400.53 A3)

    (ค)  กิจการที�อิย้่ภายในโครงสำร้าง มีนโยบายและว่ิธีปฏิิบัติเกี�ยว่กับการ 

      คว่บคุมคุณภาพัร่ว่มกัน (อ้ิางถึึงย่อิหน้า 400.53 A4)

    (ง)  กิจการที�อิย้่ภายในโครงสำร้าง มีกลยุทธ์ทางธุรกิจร่ว่มกัน (อิ้างถึึง 

      ย่อิหน้า 400.53 A5)

    (จั)  กิจการที�อิย้่ภายในโครงสำร้าง มีการใชี้ชี่�อิทางการค้าร่ว่มกัน (อิ้างถึึง 

      ย่อิหน้า 400.53 A6, 400.53 A7) หร่อิ

    (ฉ)  กิจการที�อิย้่ภายในโครงสำร้าง มีการใชี้ทรัพัยากรทางว่ิชีาชีีพัสำ่ว่นที� 

      นัยสำำาคัญร่ว่มกัน (อ้ิางถึึงย่อิหน้า 400.53 A8, 400.53 A9)

400.53 A1   นอิกจากข้อิตกลงที�ได้อิธิบายไว้่ในย่อิหน้า R400.53 อิาจมีข้อิตกลงอ่ิ�นระหว่่าง 

    สำำานักงานกับกิจการอิ่�น ๆ ภายในโครงสำร้างที�ใหญ่ขึ�นที�ก่อิตั�งเป็นเคร่อิข่าย  

    อิย่างไรก็ตาม โครงสำร้างที�ใหญ่ขึ�นอิาจมีจุดมุ่งหมายเพัียงเพั่�อิอิำานว่ยคว่าม 

    สำะดว่กในการแนะนำางาน ไม่ถ่ึอิเป็นเง่�อินไขที�จำาเป็นในการก่อิตั�งเคร่อิข่าย

400.53 A2   การปันสำ่ว่นต้นทุนที�ไม่มีสำาระสำำาคัญไม่ถึ่อิเป็นการสำร้างเคร่อิข่าย นอิกจาก 

    การปันสำ่ว่นต้นทุน เฉพัาะที�เกี�ยว่ข้อิงกับการพััฒนาว่ิธีการสำอิบบัญชีี ค้่ม่อิ 

    การสำอิบบัญชีี หร่อิหลักส้ำตรการฝึ่กอิบรมการสำอิบบัญชีีที�จะไม่ถ่ึอิเป็นการสำร้าง 

    เคร่อิข่ายแล้ว่ คว่ามสำัมพัันธ์ระหว่่างสำำานักงาน กับกิจการที�ไม่เกี�ยว่ข้อิงกัน  

    เพั่�อิให้บริการร่ว่มกันหร่อิพััฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ร่ว่มกัน ก็ไม่ถึ่อิเป็นการสำร้าง 

    เคร่อิข่ายด้ว่ย (อ้ิางอิิงย่อิหน้า R400.53 (ก))

400.53 A3   คว่ามเป็นเจ้าขอิง การคว่บคุม หร่อิการจัดการร่ว่มกัน อิาจอิย้่ในร้ปการทำา 

    สัำญญาหร่อิวิ่ธีการอ่ิ�น (อ้ิางอิิงย่อิหน้า R400.53 (ข))

400.53 A4   นโยบายและวิ่ธีปฏิิบัติเกี�ยว่กับการคว่บคุมคุณภาพัร่ว่มกัน ได้รับการอิอิกแบบ  

    นำามาใช้ีและติดตามผู้ล ทั�ว่ทั�งโครงสำร้างที�ใหญ่ขึ�น (อ้ิางอิิงย่อิหน้า R400.53 (ค))

400.53 A5   การใชี้กลยุทธ์ทางธุรกิจร่ว่มกัน เกี�ยว่ข้อิงกับข้อิตกลงที�กิจการมีเพั่�อิบรรล ุ

    ว่ัตถึุประสำงค์เชีิงกลยุทธ์ร่ว่มกันแต่กิจการจะไม่ถึ่อิเป็นสำำานักงานเคร่อิข่าย 

    เพัียงเพัราะการร่ว่มกันดำาเนินการทำาข้อิเสำนอิตามเอิกสำารเชีิญชีว่นเกี�ยว่กับ 

    การให้บริการทางวิ่ชีาชีีพัเท่านั�น (อ้ิางอิิงย่อิหน้า R400.53 (ง))
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400.53 A6   การใชี้ชี่ �อิทางการค้าร่ว่มกันรว่มถึึงการใชี้ตัว่ย่อิหร่อิชี่�อิร่ว่มกัน จะถึ่อิว่่า 

    สำำานักงานใช้ีช่ี�อิทางการค้าร่ว่มกัน ถ้ึารว่มสิำ�งเหล่านี� ตัว่อิย่างเช่ีน เม่�อิหุ้นส่ำว่น 

    ขอิงสำำานักงานลงชี่�อิในรายงานการสำอิบบัญชีีที�ใชี้ชี่�อิทางการค้าร่ว่มกันเป็น 

    สำ่ว่นหนึ�งขอิงชี่�อิสำำานักงาน หร่อิใชี้คว่บค้่กับชี่�อิขอิงสำำานักงาน (อิ้างอิิงย่อิหน้า  

    R400.53 (จ))

400.53 A7   แม้ว่่าสำำานักงานไม่ได้เป็นสำ่ว่นหนึ�งขอิงเคร่อิข่ายและไม่ได้ใชี้ชี่�อิทางการค้า 

    เป็นส่ำว่นหนึ�งขอิงช่ี�อิสำำานักงาน แต่อิาจปรากฏิว่่าสำำานักงานอิย่้ในเคร่อิข่าย หาก 

    สำำานักงานมีการอ้ิางอิิงช่ี�อิทางการค้าไว้่ในเคร่�อิงเขียนแบบพิัมพ์ั หร่อิส่ำ�อิโฆษ์ณา 

    ประชีาสัำมพัันธ์ต่าง ๆ ว่่า ตนเอิงเป็นสำมาชิีกขอิงสำำานักงานที�สัำมพัันธ์กัน ดังนั�น 

    ถึ้าสำำานักงานไม่มีการชีี�แจงถึึงการเป็นสำมาชีิกดังกล่าว่ อิาจทำาให้ถึ้กมอิงได้ว่่า  

    สำำานักงานเป็นส่ำว่นหนึ�งขอิงเคร่อิข่าย (อ้ิางอิิงย่อิหน้า R400.53 (จ))

400.53 A8   ทรัพัยากรทางด้านวิ่ชีาชีีพัรว่มถึึง

    ●	  ระบบที�ใช้ีร่ว่มกันที�ช่ีว่ยให้สำำานักงานสำามารถึแลกเปลี�ยนข้อิม้ลต่าง ๆ  

      เช่ีน ข้อิม้ลล้กค้า การเรียกเก็บเงินและบันทึกเว่ลา

    ●	  หุ้นส่ำว่นและบุคลากรอ่ิ�น ๆ

    ●	  ฝ่่ายเทคนิคที�ให้คำาปรึกษ์าเกี�ยว่กับประเด็นด้านเทคนิคหร่อิประเด็น 

      รายการหร่อิเหตุการณ์ต่าง ๆ เฉพัาะอิุตสำาหกรรมแต่ละด้านสำำาหรับ 

      งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    ●	  วิ่ธีการสำอิบบัญชีีหร่อิค่้ม่อิการสำอิบบัญชีี

    ●	  หลักส้ำตรในการฝึ่กอิบรม และสิำ�งอิำานว่ยคว่ามสำะดว่กในการฝึ่กอิบรม  

      (อ้ิางอิิงย่อิหน้า R400.53 (ฉ))

400.53 A9   ทรัพัยากรขอิงว่ิชีาชีีพัที�ใชี้ร่ว่มกันจะมีนัยสำำาคัญหร่อิไม่ขึ�นอิย้่กับเหตุการณ์ 

    แว่ดล้อิม ตัว่อิย่างเช่ีน

    ●	  ทรัพัยากรที�ใชี้ร่ว่มกันอิาจถึ้กจำากัดเพัียงการใชี้ว่ิธีการสำอิบบัญชี ี

      ร่ว่มกันหร่อิค้ ่ม่อิการสำอิบบัญชีีร่ว่มกัน โดยไม่มีการแลกเปลี�ยน 

      บุคลากรหร่อิ ล้กค้าหร่อิข้อิม้ลการตลาด ในเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

      ดังกล่าว่ยังไม่อิาจถึ่อิได้ว่่าการใชี้ทรัพัยากรร่ว่มกันนั�นมีนัยสำำาคัญ  

      แนว่คิดนี�ให้นำาไปถ่ึอิปฏิิบัติกับกรณีการฝึ่กอิบรมร่ว่มกัน

    ●	  ทรัพัยากรที�ใชี้ร่ว่มกันอิาจเกี�ยว่ข้อิงกับการแลกเปลี�ยนบุคลากรหร่อิ 

      ข้อิม้ล เชี่น เม่�อินำาบุคลากรจากกลุ่มที�จัดไว่้ใชี้ร่ว่มกัน หร่อิเม่�อิฝ่่าย 

      งานด้านเทคนิคร่ว่มกันได้รับการจัดตั�งขึ�นภายในโครงสำร้างที�ใหญ่ขึ�น  
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      เพั่�อิให้สำำานักงานที�เข้าร่ว่มได้รับคำาแนะนำาด้านว่ิชีาการที�ต้อิงปฏิิบัติ 
      ตาม ในกรณีดังกล่าว่บุคคลที�สำามซึึ่�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใช้ีวิ่จารณญาณ 
      เยี�ยงว่ิญญู้ชีน อิาจสำรุปได้ว่่าทรัพัยากรที�ใชี้ร่ว่มกันเชี่นนั�นมีนัยสำำาคัญ  
      (อ้ิางอิิงย่อิหน้า R400.53 (ฉ))
R400.54   ถึ้าสำำานักงานหร่อิเคร่อิข่ายขายสำ่ว่นงานหนึ�งอิอิกไป และสำ่ว่นงานดังกล่าว่ 
    ยังคงใช้ีช่ี�อิทั�งหมดหร่อิบางส่ำว่นขอิงสำำานักงานหร่อิเคร่อิข่ายต่อิเป็นเว่ลาที�จำากัด  
    สำำานักงานหร่อิเคร่อิข่ายตอ้ิงพิัจารณาวิ่ธีการเปิดเผู้ยว่่าสำ่ว่นงานที�ได้ขายไปนั�น 
    ไม่ใช่ีสำำานักงานเคร่อิข่ายเม่�อินำาเสำนอิต่อิบุคคลภายนอิก
400.54 A1   ข้อิตกลงในการขายสำ่ว่นงานหนึ�งอิาจกำาหนดให้สำ่ว่นงานดังกล่าว่สำามารถึ 
    ใชี้ชี่�อิทั�งหมดหร่อิบางสำ่ว่นขอิงชี่�อิขอิงสำำานักงานหร่อิเคร่อิข่ายต่อิไปอิีกเป็น 
    ระยะเว่ลาหนึ�งที�กำาหนดไว้่ แม้ว่่าส่ำว่นงานนั�น จะไม่เกี�ยว่ข้อิงกับสำำานักงานหร่อิ 
    เคร่อิข่ายอิีกต่อิไปแล้ว่ ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่ ขณะที�ทั�งสำอิงกิจการ 
    อิาจปฏิิบัติงานภายใต้ช่ี�อิร่ว่มกัน ข้อิเท็จจริงทั�งสำอิงกิจการไม่ได้อิย่้ในโครงสำร้าง 
    ที�ใหญ่ขึ�นที�มีจุดมุ่งหมายเพ่ั�อิให้เกิดคว่ามร่ว่มม่อิกัน กิจการทั�งสำอิงนั�นจึงไม่ถ่ึอิ 
    เป็นสำำานักงานเคร่อิข่าย
(เว�นว่�งเนื�อห�ในย่อหน��ทีำ� 400.55 ถึุง 400.59 ไว�)

เอกสำ�รู้หลักฐ�นทัำ�วไปเกี�ยวกับคว�มเป็นอิสำรู้ะสำำ�หรัู้บง�นสำอบบัญชีีและง�นสำอบทำ�น
R400.60   สำำานักงานต้อิงจัดทำาเอิกสำารสำรุปเกี�ยว่กับการปฏิิบัติตามที�กำาหนดในสำ่ว่นนี�  
    และเน่�อิหาขอิงการปรึกษ์าหาร่อิใด ๆ ที�เกี�ยว่ข้อิงซึ่ึ�งสำนับสำนุนเอิกสำารสำรุป 
    เหล่านี� โดยเฉพัาะอิย่างยิ�ง ในเร่�อิงต่อิไปนี� 
    (ก)  ในกรณทีี�มีการใชี้มาตรการปอ้ิงกันเพั่�อิจัดการกับอิุปสำรรค สำำานักงาน 
      ต้อิงจัดทำาลักษ์ณะขอิงอิุปสำรรคและมาตรการป้อิงกันที�มีอิย้่หร่อิ 
      ที�นำามาใช้ี และ
    (ข)  เม่�อิอิุปสำรรคถึ้กว่ิเคราะห์อิย่างมีนัยสำำาคัญ และ สำำานักงานสำรุปว่่า 
      อิุปสำรรคดังกล่าว่อิย้่ในระดับยอิมรับได้แล้ว่ สำำานักงานต้อิงบันทึก 
      ลักษ์ณะขอิงอุิปสำรรคนั�นและเหตุผู้ลในการให้ข้อิสำรุปดังกล่าว่
400.60 A1   เอิกสำารหลักฐานให้หลักฐานในการใช้ีดุลยพิันิจขอิงสำำานักงานเพ่ั�อิให้ได้ข้อิสำรุป 
    เกี�ยว่กับการถ่ึอิปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดในส่ำว่นนี� อิย่างไรก็ตาม การขาดเอิกสำาร 
    หลักฐานดังกล่าว่ ไม่เป็นตัว่กำาหนดว่่าสำำานักงานได้ตัดสำินเร่�อิงใดเร่�อิงหนึ�ง 
    ไปแล้ว่หร่อิไม่ หร่อิสำำานักงานมีคว่ามเป็นอิิสำระหร่อิไม่
(เว�นว่�งเนื�อห�ในย่อหน��ทีำ� 400.61 ถึุง 400.69 ไว�)
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ก�รู้ควบรู้วมและก�รู้ซืื่�อกิจัก�รู้

เม่�อการคว่บรว่มกิจการข้องลูักค้าทำาให้เกิดอุปสรรค
400.70 A1   กิจการอิาจเปลี�ยนเป็นกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกันกับล้กค้างานสำอิบบัญชีี อิันเป็น 

    ผู้ลมาจากการคว่บรว่มหร่อิการซึ่่�อิกิจการ อิุปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ และ 

    ด้ว่ยเหตุนั�น อุิปสำรรคต่อิคว่ามสำามารถึขอิงสำำานักงานในการปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี 

    ต่อิไป อิาจเกิดจากผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์ในอิดีตหร่อิปัจจุบัน ระหว่่าง 

    สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายกับกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกันดังกล่าว่

R400.71   ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า 400.70 A1

    (ก)  สำำานักงานต้อิงระบุและประเมินผู้ลประโยชีน์และคว่ามสัำมพัันธ์ในอิดีต 

      และในปัจจุบันกับกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกัน โดยคำานึงถึึงการดำาเนินการใด ๆ   

      ที�จะจัดการกับอุิปสำรรคซึึ่�งอิาจกระทบต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ และ ด้ว่ยเหตุนี�  

      ต่อิคว่ามสำามารถึในการปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีต่อิไป ภายหลังวั่นที�ที�การ 

      คว่บรว่มหร่อิซ่ึ่�อิกิจการมีผู้ล และ

    (ข)  ภายใต้ย่อิหน้า R400.72 สำำานักงานต้อิงใชี้ขั �นตอินเพั่ �อิสำิ �นสำุด 

      ผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์ใด ๆ  ที�ต้อิงห้ามตามประมว่ลจรรยาบรรณ 

      ภายในวั่นที�ที�การคว่บรว่มหร่อิซ่ึ่�อิกิจการมีผู้ล

R400.72   เพ่ั�อิเป็นข้อิยกเว้่นขอิงย่อิหน้า R400.71 (ข) ถ้ึาผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์ 

    ไม่สำามารถึสำิ�นสำุดอิย่างสำมเหตุสำมผู้ลในว่ันที�ที�การคว่บรว่มหร่อิซึ่่�อิกิจการมีผู้ล  

    สำำานักงานต้อิง

    (ก)  ประเมินอุิปสำรรคที�เกิดจากผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์ และ

    (ข)  ปรึกษ์าหาร่อิกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลถึึงเหตุผู้ลที�ผู้ลประโยชีน์หร่อิ 

      คว่ามสำัมพัันธ์ไม่สำามารถึสำิ�นสำุดได้อิย่างสำมเหตุสำมผู้ลในว่ันที�ที�การ 

      คว่บรว่มหร่อิซ่ึ่�อิกิจการมีผู้ล และระดับขอิงอุิปสำรรคจากการประเมิน

400.72 A1   ในบางเหตุการณ์แว่ดล้อิม อิาจไม่สำามารถึเป็นไปได้อิย่างสำมเหตุสำมผู้ลที�จะ 

    สำิ�นสำุดผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสำัมพัันธ์ที�ทำาให้เกิดอิุปสำรรคภายในว่ันที�ที�การ 

    คว่บรว่มหร่อิซึ่่�อิกิจการมีผู้ล อิาจเป็นเพัราะสำำานักงานให้บริการงานที�ไม่ให ้

    คว่ามเชี่�อิมั�นแก่กิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกัน ซึ่ึ�งกิจการไม่สำามารถึเปลี�ยนผู้่านเป็น 

    ผู้้้ให้บริการรายอ่ิ�นได้ตามลำาดับขั�นตอินในวั่นดังกล่าว่
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400.72 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงกับการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคที�เกิดจากการคว่บรว่ม 

    และการซึ่่�อิกิจการเม่�อิมีผู้ลประโยชีน์และคว่ามสำัมพัันธ์ที�ไม่สำามารถึสำิ�นสำุด 

    ได้อิย่างสำมเหตุสำมผู้ล รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะและนัยสำำาคัญขอิงผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์

    ●	  ลักษ์ณะและนัยสำำาคัญขอิงคว่ามสำัมพัันธ์ขอิงกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกัน  

      (ตัว่อิย่างเชี่น กิจการที�เกี�ยว่ข้อิงหร่อิเป็นบริษ์ัทย่อิยหร่อิบริษ์ัทใหญ่  

      หร่อิไม่)

    ●	  ระยะเว่ลาจนกว่่าผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสำัมพัันธ์จะสำิ�นสำุดลงอิย่าง 

      สำมเหตุสำมผู้ล

R400.73   ถ้ึาตามการปรึกษ์าหาร่อิที�กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า R400.72 (ข) ผู้้้มีหน้าที�กำากับ 

    ด้แลร้อิงขอิให้สำำานักงาน เป็นผู้้้สำอิบบัญชีีต่อิไป สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติเช่ีนว่่านั�น  

    ก็ต่อิเม่�อิ

    (ก)  ผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์จะสิำ�นสุำดโดยเร็ว่ที�สุำดเท่าที�จะเป็นไปได้ 

      อิย่างสำมเหตุสำมผู้ล แต่ไม่ข้ากว่่าหกเด่อินหลังจากว่ันที�ที�การคว่บรว่ม 

      หร่อิการซ่ึ่�อิกิจการมีผู้ล

    (ข)  บุคคลใด ๆ ที�มีผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสำัมพัันธ์ดังกล่าว่ รว่มถึึง 

      ผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสำัมพัันธ์ที�เกิดขึ�นจากการปฏิิบัติงานบริการ 

      ที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ซึ่ึ�งต้อิงห้ามตามหมว่ด 600 และหมว่ดย่อิย  

      จะต้อิงไม่เป็นสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี หร่อิ ไม่ได้รับผิู้ดชีอิบ 

      ในการสำอิบทานการคว่บคุมคุณภาพั และ

    (ค)  มีการใชี้มาตรการชี่ว่งการเปลี�ยนผู้่านตามคว่ามจำาเป็นและปรึกษ์า 

      หาร่อิกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

400.73 A1   ตัว่อิย่างขอิงมาตรการช่ีว่งการเปลี�ยนผู่้านดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การจัดให้มีผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีสำอิบทานงานสำอิบบัญชีีหร่อิ 

      งานบริการที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ตามคว่ามเหมาะสำม

    ●	  การจัดให้มีผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ไม่ได้เป็นสำมาชีิกขอิงสำำานักงาน 

      ที �แสำดงคว่ามเห็นต่อิงบการเงิน ทำาการสำอิบทานที�เทียบเท่ากับ 

      การสำอิบทานการคว่บคุมคุณภาพังาน

    ●	  ว่่าจ้างสำำานักงานอิ่�นประเมินผู้ลขอิงงานบริการที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

      หร่อิให้สำำานักงานอิ่�นปฏิิบัติงานให้บริการที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั �นซึ่ำ �า 

      อีิกครั�งในขอิบเขตที�จำาเป็นเพั่�อิให้สำำานักงานอิ่�นนั�นสำามารถึรับผู้ิดชีอิบ 

      งานให้บริการ
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R400.74   สำำานักงานอิาจปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีแล้ว่เสำร็จอิย่างนัยสำำาคัญก่อินว่ันที�ที�การ 

    คว่บรว่มหร่อิการซึ่่�อิกิจการมีผู้ล และอิาจทำาให้ว่ิธีการปฏิิบัติงานสำ่ว่นที�เหล่อิ 

    เสำร็จภายในระยะเว่ลาอิันสำั�น ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่ ถึ้าผู้้้มีหน้าที� 

    กำากับด้แลร้อิงขอิให้สำำานักงานปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีให้เสำร็จสำมบ้รณ์ในขณะที� 

    ยังคงมีผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์ต่อิไปตามที�ระบุไว้่ในย่อิหน้า 400.70A1  

    สำำานักงานจะดำาเนินการดังกล่าว่ได้ ก็ต่อิเม่�อิ

    (ก)  มีการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคและปรึกษ์าหาร่อิผู้ลการประเมินกับ 

      ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

    (ข)  ปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดขอิงย่อิหน้า R400.73 (ก) ถึึง (ค) และ

    (ค)  ยุติจากการเป็นผู้้้สำอิบบัญชีีไม่ช้ีากว่่าวั่นที�อิอิกรายงานการสำอิบบัญชีี

ถ้ึาหลัักการพ่ื้�นฐานเร่�องคว่ามเที�ยงธรรมยังคงถูึกรอมช้อม
R400.75   แม้ว่่าสำำานักงานจะสำามารถึปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดทั�งหมดขอิงย่อิหน้า R400.71  

    ถึึง R400.74 สำำานักงานต้อิงพิัจารณาว่่าเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ระบุไว้่ในย่อิหน้า  

    400.70 A1 ทำาให้เกิดอุิปสำรรคที�ไม่สำามารถึจัดการได้หร่อิไม่ เพ่ั�อิที�ว่่าหลักการ 

    พั่�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรมจะไม่ถึ้กรอิมชีอิม ถึ้าเป็นเชี่นนั�นสำำานักงานต้อิง 

    ยุติการเป็นผู้้้สำอิบบัญชีี

เอกสารหลัักฐาน
R400.76   สำำานักงานต้อิงจัดทำาเอิกสำารหลักฐาน

    (ก)  ผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์ใด ๆ ที�ระบุไว้่ในย่อิหน้า 400.70 A1  

      ที�ยังไม่สิำ�นสุำดในวั่นที�ที�การคว่บรว่มหร่อิการซ่ึ่�อิกิจการมีผู้ล และเหตุผู้ล 

      ที�ผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์นั�นยังไม่สิำ�นสุำด

    (ข)  มีการใช้ีมาตรการช่ีว่งการเปลี�ยนผู่้าน 

    (ค)  ผู้ลการปรึกษ์าหาร่อิกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล และ

    (ง)  เหตุผู้ลที�ผู้ลประโยชีน์และคว่ามสำัมพัันธ์ในอิดีตและปัจจุบันไม่ทำาให้ 

      เกิดอุิปสำรรค ที�ว่่าหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรมอิาจถ้ึกรอิมชีอิม

(เว�นว่�งเนื�อห�ในย่อหน��ทีำ� 400.77 ถึุง 400.79 ไว�)
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ก�รู้ฝ่่�ฝื่นข�อกำ�หนดคว�มเป็นอิสำรู้ะสำำ�หรัู้บง�นสำอบบัญชีีและง�นสำอบทำ�น

เม่�อสำานักงานพื้บการฝ่่าฝื่น
R400.80   ถ้ึาสำำานักงานสำรุปได้ว่่ามีการฝ่่าฝื่นข้อิกำาหนดในส่ำว่นนี� สำำานักงานต้อิง

    (ก)  ยุติ หยุดพัักหร่อิขจัดผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสำัมพัันธ์ ซึ่ึ�งเป็นสำาเหตทุี� 

      ทำาให้เกิดการฝ่่าฝื่น และจัดการผู้ลที�ตามมาขอิงการฝ่่าฝื่น

    (ข)  พัิจารณาว่่ามีกฎหมายหร่อิข้อิกำาหนด ที�จะนำามาใชี้กับการฝ่่าฝ่ืน 

      ดังกล่าว่หร่อิไม่ และถ้ึามี

      (1)   ปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดเหล่านั�น และ

      (2)   พัิจารณารายงานการฝ่่าฝ่ืนต่อิอิงค์กรว่ิชีาชีีพัหร่อิหน่ว่ยงาน 

         กำากับด้แลหร่อิผู้้ ้มีอิำานาจกำากับด้แล ถึ้าการรายงานนั�น 

         เป็นการปฏิิบัต ิตามปกติหร่อิเป็นไปตามที �คาดหว่ังใน 

         ประเทศนั�น

    (ค)  แจ้งการฝ่่าผู่้นทันที ตามนโยบายและวิ่ธีปฏิิบัติต่อิ

      (1)   ผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผิู้ดชีอิบงาน

      (2)   ผู้้ ้มีสำ่ว่นรับผู้ิดชีอิบในการกำาหนดนโยบายและว่ิธีปฏิิบัติ 

         เกี�ยว่กับคว่ามเป็นอิิสำระ

      (3)   บุคลากรอิ่�นที�เกี�ยว่ข้อิงในสำำานักงานและในกรณีที�เหมาะสำม 

         อิาจแจ้งต่อิเคร่อิข่าย และ

      (4)   ผู้้้ที�ต้อิงดำารงคว่ามเป็นอิิสำระ ในสำ่ว่นที� 4ก ซึ่ึ�งเป็นผู้้้ต้อิง 

         ดำาเนินการให้เหมาะสำม

    (ง)  ประเมินนัยสำำาคัญขอิงการฝ่่าฝ่ืนและผู้ลกระทบต่อิหลักการพั่�นฐาน 

      เร่ �อิงคว่ามเที �ยงธรรมและคว่ามสำามารถึในการอิอิกรายงานการ 

      สำอิบบัญชีีขอิงสำำานักงาน และ

    (จั)  ขึ�นอิย้่กับนัยสำำาคัญขอิงการฝ่่าฝื่น พิัจารณาจาก

      (1)   การสิำ�นสุำดขอิงงานสำอิบบัญชีีเป็นไปได้ หร่อิไม่

      (2)   จะเป็นไปได้หร่อิไม่ที�จะดำาเนินการอิย่างเหมาะสำม เพ่ั�อิจัดการ

         ผู้ลที �ตามมาขอิงการฝ่่าฝ่ืน และการดำาเนินการดังกล่าว่ 

         สำามารถึกระทำาอิย่างเหมาะสำมในเหตุการณ์แว่ดล้อิม หร่อิไม่

    ในการตัดสิำนใจนี� สำำานักงานต้อิงใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพัและคำานึงว่่าบุคคลที�สำาม 

    ซึ่ึ�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณเยี�ยงว่ิญญู้ชีน ที�จะสำรุปได้ว่่าหลักการ 

    พั่�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรมขอิงสำำานักงานจะถึ้กรอิมชีอิมหร่อิไม่ ดังนั�น 

    สำำานักงานจึงไม่สำามารถึอิอิกรายงานการสำอิบบัญชีีได้
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400.80 A1   การฝ่่าฝ่ืนบทบัญญัติในสำ่ว่นนี�อิาจเกิดขึ�นแม้ว่่าสำำานักงานจะมีนโยบายและ 

    วิ่ธีปฏิิบัติต่าง ๆ  ที�ได้รับการอิอิกแบบมาเพ่ั�อิให้มั�นใจว่่ามีการรักษ์าคว่ามเป็นอิิสำระ 

    ไว้่อิย่างสำมเหตุสำมผู้ล อิาจจำาเป็นต้อิงยุติการตรว่จสำอิบเน่�อิงจากมีการฝ่่าฝื่น

400.80 A2   นัยสำำาคัญและผู้ลกระทบขอิงการฝ่่าฝื่นต่อิหลักการพ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรม 

    ขอิงสำำานักงาน และคว่ามสำามารถึในการอิอิกรายงานการสำอิบบัญชีีจะขึ�นอิย่้กับ 

    ปัจจัยต่าง ๆ เช่ีน

    ●	  ลักษ์ณะและช่ีว่งเว่ลาขอิงการฝ่่าฝื่น

    ●	  จำานว่นและลักษ์ณะขอิงการฝ่่าฝ่ืนครั�งก่อิน ๆ ที�เกี�ยว่กับงานสำอิบ 

      บัญชีีปัจจุบัน

    ●	  สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีมีคว่ามร้้เกี �ยว่กับผู้ลประโยชีน์ 

      หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์ที�เป็นเหตุขอิงการฝ่่าฝื่นหร่อิไม่

    ●	  บุคคลที�ทำาให้เกิดการฝ่่าฝ่ืนเป็นสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชี ี

      หร่อิบุคคลอ่ิ�น ซึึ่�งต้อิงดำารงคว่ามเป็นอิิสำระหร่อิไม่

    ●	  ถึ้าการฝ่่าฝ่ืนนั�น เกี�ยว่ข้อิงกับสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีและ 

      บทบาทขอิงบุคคลนั�น

    ●	  ถึ้าการฝ่่าฝ่ืนนั�นเกิดจากการให้บริการทางว่ิชีาชีีพั ผู้ลกระทบจาก 

      การให้บริการนั�น (ถึ้ามี) ต่อิการบันทึกบัญชีีหร่อิจำานว่นเงินที�บันทึก 

      ในงบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น

    ●	  ขอิบเขตขอิงผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน การเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน การ 

      ถ้ึกข่มข่้ หร่อิอุิปสำรรคอ่ิ�น ๆ ที�เกิดจากการฝ่่าฝื่น

400.80 A3   ขึ�นอิย้่กับนัยสำำาคัญขอิงการฝ่่าฝ่ืน ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�สำำานักงานอิาจ 

    พิัจารณาที�จะจัดการให้เป็นที�พัอิใจเกี�ยว่กับการฝ่่าฝื่น รว่มถึึง

    ●	  การถึอินบุคคลที�เกี�ยว่ข้อิงอิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

    ●	  การใชี้บุคคลอิ่�นเพั่�อิทำาการสำอิบทานเพัิ�มเติมงานสำอิบบัญชีีที�ได้รับ 

      ผู้ลกระทบหร่อิปฏิิบัติงานซึ่ำ�าในขอิบเขตที�จำาเป็น

    ●	  การแนะนำาให้ล้กค้างานสำอิบบัญชีีว่่าจ้าง สำำานักงานอ่ิ�นตรว่จสำอิบหร่อิ 

      ปฏิิบัติงานซึ่ำ�าในงานสำอิบบัญชีีในขอิบเขตที�จำาเป็น

    ●	  ถึ้าการฝ่่าฝ่ืนดังกล่าว่เกี�ยว่ข้อิงกับงานให้บริการที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

      ที�มีผู้ลกระทบต่อิการบันทึกบัญชีีหร่อิจำานว่นเงินที�บันทึกในงบการเงิน  

      ให้ว่่าจ้างสำำานักงานอิ่�นในการประเมินผู้ลงานขอิงบริการที�ไม่ให้คว่าม 

      เช่ี�อิมั�นนั�นหร่อิให้สำำานักงานอ่ิ�นปฏิิบัติงานซึ่ำ�าในขอิบเขตที�จำาเป็น เพ่ั�อิให้ 

      สำำานักงานอ่ิ�นรับผิู้ดชีอิบในการให้บริการ
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R400.81   ถึ้าสำำานักงานตัดสำินว่่าไม่สำามารถึจัดการให้เป็นที�พัอิใจในผู้ลที�ตามมาจาก 

    การฝ่่าฝ่ืน สำำานักงานต้อิงแจ้งผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลให้เร็ว่ที�สำุดเท่าที�จะเป็นได้  

    และกระทำาการตามขั�นตอินที�จำาเป็นเพั่�อิยุติงานสำอิบบัญชีี เพั่�อิให้เป็นไปตาม 

    กฎหมายหร่อิข้อิกำาหนดที�บังคับใชี้เกี�ยว่กับ การยุติงานสำอิบบัญชีี ในกรณีที� 

    กฎหมายหร่อิข้อิบังคับ ไม่อินุญาตให้มีการยุติ สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตาม 

    ข้อิกำาหนดขอิงการรายงาน หร่อิการเปิดเผู้ยข้อิม้ล

R400.82   ถ้ึาสำำานักงานตัดสิำนว่่าการกระทำาใด ๆ  ที�จะทำาสำามารถึจัดการอิย่างเป็นที�พัอิใจ 

    กับผู้ลที�ตามมาขอิงการฝ่่าฝ่ืน สำำานักงานต้อิงปรึกษ์าหาร่อิกับผู้้้มีหน้าที�กำากับ 

    ด้แล (ในเร่�อิงต่อิไปนี�)

    (ก)  นัยสำำาคัญขอิงการฝ่่าฝื่นรว่มถึึงลักษ์ณะและช่ีว่งเว่ลา

    (ข)  การฝ่่าฝื่นเกิดขึ�นอิย่างไรและถ้ึกระบุได้อิย่างไร

    (ค)  การกระทำาที�นำาเสำนอิหร่อิที�ได้กระทำาไป และเหตุใดการกระทำานั�น 

      จะสำามารถึจัดการอิย่างเป็นที�พัอิใจกับผู้ลที�ตามมาจากการฝ่่าฝ่ืน  

      และช่ีว่ยให้สำำานักงานสำามารถึอิอิกรายงานการสำอิบบัญชีี

    (ง)  การให้ข้อิสำรุปในการใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพัขอิงสำำานักงานว่่าหลักการ 

      พ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรมไม่ได้ถ้ึกรอิมชีอิม และเหตุผู้ลขอิงการให้ 

      ข้อิสำรุปนั�น และ

    (จั)  ขั�นตอินใด ๆ ที�เสำนอิหร่อิที�ได้กระทำาไป โดยสำำานักงาน เพั่�อิลดหร่อิ 

      หลีกเลี�ยงคว่ามเสีำ�ยงในการเกิดการฝ่่าฝื่นครั�งต่อิไป 

    การปรึกษ์าหาร่อิดังกล่าว่ต้อิงเกิดขึ�นโดยเร็ว่ที�สุำดเท่าที�เป็นได้ ยกเว้่นผู้้้มีหน้าที� 

    กำากับด้แลได้กำาหนดทางเล่อิกสำำาหรับเว่ลาในการรายงาน กรณีการฝ่่าฝ่ืนที�มี 

    นัยสำำาคัญน้อิยกว่่า

การส่�อสารเร่�องการฝ่่าฝื่น (คว่ามเป็นอิสระ) กับผู้มีหน้าที�ในการกำากับดูแลั
400.83 A1   ย่อิหน้า R300.9 และ R300.10 กำาหนดข้อิกำาหนดเกี�ยว่กับการติดต่อิส่ำ�อิสำาร 

    กับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

R400.84   ในสำ่ว่นที�เกี�ยว่กับการฝ่่าฝ่ืน สำำานักงานต้อิงสำ่�อิสำารเป็นลายลักษ์ณ์กับผู้้้มีหน้าที� 

    กำากับด้แล

    (ก)  เร่�อิงทั�งหมดที�ได้ปรึกษ์าหาร่อิตามย่อิหน้า R400.82 และได้รับคว่ามเห็น 

      พ้ัอิงต้อิงกันกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลว่่าการกระทำาสำามารถึกระทำาได้หร่อิ 

      ถ้ึกนำาไปใช้ี เพ่ั�อิจัดการให้เป็นที�พัอิใจต่อิผู้ลที�ตามมาขอิงการฝ่่าฝื่น และ

    (ข)  คำาอิธิบายขอิง 
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      (1)   นโยบายและวิ่ธีปฏิิบัติขอิงสำำานักงานที�เกี�ยว่ข้อิงกับการฝ่่าฝื่น 

         ที�อิอิกแบบมาเพั่�อิให้มั �นใจว่่ามีการรักษ์าคว่ามเป็นอิิสำระ 

         ได้อิย่างสำมเหตุสำมผู้ล และ

      (2)   ขั�นตอินใด ๆ ที�สำำานักงานดำาเนินการหร่อิเสำนอิให้ดำาเนินการ 

         เพั่�อิลดหร่อิหลีกเลี�ยงคว่ามเสำี�ยงในการเกิดการฝ่่าฝ่ืนครั�ง 

         ต่อิไป

R400.85   ถึ้าผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลไม่เห็นด้ว่ยกับการกระทำาการที�สำำานักงานเสำนอิตาม 

    ย่อิหน้า R400.80(จ)(2) เพ่ั�อิจัดการผู้ลที�ตามมาขอิงการฝ่่าฝื่น ให้เป็นที�พัอิใจ 

    สำำานักงานต้อิงดำาเนินการตามขั�นตอินที�จำาเป็น เพั่�อิยุติงานสำอิบบัญชีีตาม 

    ย่อิหน้า R400.81

การฝ่่าฝื่นที�เกิดขึ้�นแล้ัว่ก่อนการออกรายงานการสอบบัญชี้ฉับับก่อน
R400.86   ถ้ึาการฝ่่าฝื่นนั�นเกิดขึ�นก่อินการอิอิกรายงานการสำอิบบัญชีีฉบับก่อิน สำำานักงาน 

    ต้อิงปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดขอิงส่ำว่นที� 4ก ในการประเมินนัยสำำาคัญขอิงการฝ่่าฝื่น  

    และผู้ลกระทบต่อิหลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรมขอิงสำำานักงานและ 

    คว่ามสำามารถึในการอิอิกรายงานการสำอิบบัญชีีงว่ดปัจจุบัน 

R400.87   สำำานักงานต้อิง

    (ก)  พัิจารณาผู้ลกระทบขอิงการฝ่่าฝ่ืน (ถึ้ามี) ต่อิหลักการพั่�นฐานเร่�อิง 

      คว่ามเที�ยงธรรมขอิงสำำานักงาน ในส่ำว่นที�เกี�ยว่กับรายงานการสำอิบบัญชีี 

      ฉบับก่อิน ๆ ที�อิอิกไปแล้ว่ และคว่ามเป็นไปได้ในการถึอินค่นรายงาน 

      การสำอิบบัญชีีดังกล่าว่ และ

    (ข)  ปรึกษ์าหาร่อิเกี�ยว่กับเร่�อิงนี�กับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

เอกสารหลัักฐาน
R400.88   ในการปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดในย่อิหน้า R400.80 ถึึง R400.87 สำำานักงาน 

    ต้อิงบันทึก 

    (ก)  การฝ่่าฝื่น

    (ข)  การกระทำาที�เกิดขึ�นแล้ว่

    (ค)  การตัดสิำนใจสำำาคัญที�ได้กระทำาแล้ว่

    (ง)  เร่�อิงทั�งหมดที�ได้ปรึกษ์าหาร่อิกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล และ

    (จั)  การปรึกษ์าหาร่อิใด ๆ กับอิงค์กรว่ิชีาชีีพัหร่อิอิงค์กรกำากับด้แลหร่อิ 

      หน่ว่ยงานที�มีอิำานาจกำากับด้แล
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R400.89   ถ้ึาสำำานักงานยังคงให้บริการงานสำอิบบัญชีี สำำานักงานต้อิงบันทึก

    (ก)  ข้อิสำรุปว่่า การใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพัขอิงสำำานักงาน เกี�ยว่กับหลักการ 

      พ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรมไม่ถ้ึกรอิมชีอิม และ

    (ข)  เหตุผู้ลว่่าเหตุใดการกระทำาที�ได้กระทำาแล้ว่ จึงจัดการได้เป็นที�พัอิใจ 

      ในผู้ลที�ตามมาขอิงการฝ่่าฝื่นนั�น เพ่ั�อิให้สำำานักงานสำามารถึอิอิกรายงาน 

      สำอิบบัญชีีได้
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หมวด 410   ค่�ธ์รู้รู้มเนียม

คำ�นำ�
410.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคตอ่ิ 

    คว่ามเป็นอิิสำระ

410.2    ลักษ์ณะและระดับขอิงค่าธรรมเนียมหร่อิค่าตอิบแทนประเภทอิ่�นอิาจทำาให้ 

    เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน หร่อิอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ หมว่ดนี� 

    กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับการใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ค่�ธ์รู้รู้มเนียม - เทีำยบเคียงต�มขน�ด

ลูักค้างานสอบบัญชี้ทุกราย
410.3 A1   เม่ �อิค่าธรรมเนียมทั�งหมดที�ได้รับจากล้กค้างานสำอิบบัญชีีรายใดรายหนึ�ง 

    ที�สำำานักงานได้แสำดงคว่ามเห็นต่อิการสำอิบบัญชีี คิดเป็นสำัดสำ่ว่นที�มากเม่�อิ 

    เทียบกับค่าธรรมเนียมทั�งหมดขอิงสำำานักงาน การพัึ�งพัิงล้กค้ารายดังกล่าว่ 

    และคว่ามกังว่ลที�จะสำ้ญเสำียล้กค้านั�นไป ทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ 

    ส่ำว่นตน หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้

410.3 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  โครงสำร้างการดำาเนินงานขอิงสำำานักงาน

    ●	  สำำานักงานที�ประสำบคว่ามสำำาเร็จมายาว่นานหร่อิเพิั�งตั�ง หร่อิไม่

    ●	  คว่ามสำำาคัญขอิงล้กค้าต่อิสำำานักงานในเชีิงคุณภาพัและ/หร่อิในเชีิง 

      ปริมาณ

410.3 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนหร่อิอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ดังกล่าว่ ค่อิ การเพัิ�มฐาน 

    ล้กค้าขอิงสำำานักงานเพ่ั�อิลดการพึั�งพิังล้กค้างานสำอิบบัญชีี

410.3 A4   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนหร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข้่เกิดขึ�นได้ เม่�อิ 

    ค่าธรรมเนียมที�สำำานักงานได้รับจากล้กค้างานสำอิบบัญชีีรายหนึ�ง คิดเป็น 

    สำัดสำ่ว่นขอิงรายได้ที�มากเม่�อิเทียบกับรายได้จากล้กค้าหลายรายขอิงหุ้นสำ่ว่น 

    รายใดรายหนึ�งหร่อิสำาขาใดสำาขาหนึ�งขอิงสำำานักงาน
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410.3 A5   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  คว่ามสำำาคัญขอิงล้กค้าต่อิหุ้นสำ่ว่นหร่อิสำำานักงานสำาขาในเชีิงคุณภาพั 

      และ/หร่อิในเชิีงปริมาณ

    ●	  ขอิบเขตขอิงค่าตอิบแทนขอิงหุ้นสำ่ว่นหร่อิหุ้นสำ่ว่นในสำำานักงานสำาขา 

      ขึ�นอิย้่กับค่าธรรมเนียมที�ได้รับจากล้กค้า

410.3 A6   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนหร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การเพัิ�มฐานล้กค้าขอิงหุ้นสำ่ว่นหร่อิขอิงสำำานักงานสำาขานั�น เพั่�อิลด 

      การพึั�งพิังล้กค้างานสำอิบบัญชีี

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม ซึึ่�งไม่ได้มีส่ำว่นร่ว่มในงานสำอิบบัญชีี  

      ทำาการสำอิบทานงานนั�น

ลูักค้างานสอบบัญชี้ซึึ่�งเป็นกิจการที�มีส่ว่นได้เสียสาธารณะ
R410.4    เม่�อิล้กค้างานสำอิบบัญชีีเป็นกิจการที�มีสำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะ ค่าธรรมเนียม 

    ทั�งหมดจากล้กค้าและกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกันขอิงล้กค้า คิดเป็นสัำดส่ำว่นมากกว่่า 

    ร้อิยละ 15 ขอิงค่าธรรมเนียมทั�งหมดที�สำำานักงานได้รับจากการแสำดงคว่ามเห็น 

    ต่อิงบการเงินขอิงล้กค้า ซึึ่�งเป็นล้กค้างานสำอิบบัญชีีต่อิเน่�อิงกันสำอิงปี สำำานักงาน 

    ต้อิง

    (ก)  เปิดเผู้ยข้อิม้ลต่อิผู้้้มีหน้าที�ในการกำากับด้แลขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี 

      ถึึงข้อิเท็จจริง ว่่าค่าธรรมเนียมดังกล่าว่คิดเป็นสำัดสำ่ว่นมากกว่่า 

      ร้อิยละ 15 ขอิงค่าธรรมเนียมทั�งหมดที�สำำานักงานได้รับ และ

    (ข)  ปรึกษ์าหาร่อิว่่าการดำาเนินการต่อิไปนี�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิ 

      จัดการอิุปสำรรคที�เกิดขึ�นจากค่าธรรมเนียมทั�งหมดที�สำำานักงานได้รับ 

      จากล้กค้า และถ้ึาเป็นเช่ีนนั�น ให้ใช้ี (มาตรการป้อิงกัน) นี�

      (1)   ก่อินที�จะแสำดงคว่ามเห็นต่อิงบการเงินในปีที� 2 ให้ผู้้้ประกอิบ 

         ว่ิชีาชีีพับัญชีีซึ่ึ �งไม่ได้เป็นสำมาชีิกขอิงสำำานักงานที �แสำดง 

         คว่ามเห็นต่อิงบการเงิน สำอิบทานคุณภาพังานสำอิบบัญชีี 

         ขอิงงานนั�น หร่อิให้อิงค์กรว่ิชีาชีีพัสำอิบทานงาน ซึ่ึ�งเทียบ 

         เท่ากับการสำอิบทานคุณภาพังานสำอิบบัญชีีงานนั�น (“สำอิบทาน 

         ก่อินอิอิกรายงาน pre-issuance review”) หร่อิ
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      (2)   ภายหลังจากการแสำดงคว่ามเห็นต่อิงบการเงินในปีที� 2 และ 

         ก่อินการแสำดงคว่ามเห็นต่อิงบการเงินในปีที� 3 ให้ผู้้้ประกอิบ 

         ว่ิชีาชีีพับัญชีีซึ่ึ �งไม่ได้เป็นสำมาชีิกขอิงสำำานักงานที �แสำดง 

         คว่ามเห็นต่อิงบการเงิน หร่อิให้อิงค์กรว่ิชีาชีีพัสำอิบทาน 

         งานสำอิบบัญชีีในปีที� 2 ซึึ่�งเทียบเท่ากับการสำอิบทานคุณภาพั 

         งานสำอิบบัญชีีงานนั�น (“สำอิบทานภายหลังอิอิกรายงาน  

         post-issuance review”) 

R410.5    เม่�อิค่าธรรมเนียมรว่มทั�งหมดที�อิธิบายไว้่ในย่อิหน้า R410.4 มีจำานว่นเกินกว่่า 

    ร้อิยละ 15 อิย่างเป็นนัยสำำาคัญ สำำานักงานต้อิงตัดสิำนใจว่่าการสำอิบทานภายหลัง 

    การอิอิกรายงานจะไม่ลดอิุปสำรรคให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้ ถึ้าเป็นเชี่นนั�น  

    สำำานักงานต้อิงจัดให้มีการสำอิบทานก่อินการอิอิกรายงาน

R410.6    ถึ้าค่าธรรมเนียมที�อิธิบายไว่้ในย่อิหน้า R410.4 ยังคงเกินกว่่าร้อิยละ 15  

    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติในแต่ละปีดังนี�

    (ก)  เปิดเผู้ยและปรึกษ์าหาร่อิกับผู้้ ้มีหน้าที�กำากับด้แลตามที�กำาหนดไว่้ 

      ในย่อิหน้า R410.4 และ

    (ข)  ปฏิิบัติตามย่อิหน้า R410.4 (ข) และ R410.5

ค่�ธ์รู้รู้มเนียม - ค��งชีำ�รู้ะ
410.7 A1   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนอิาจเกิดขึ�นได้ ถึ้าค่าธรรมเนียมสำ่ว่นที�มี 

    นัยสำำาคัญยังไม่ได้รับชีำาระ ก่อินอิอิกรายงานสำอิบบัญชีีสำำาหรับปีถึัดไป เป็นที� 

    คาดหว่ังโดยทั�ว่ไปว่่าสำำานักงานจะได้รับการชีำาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว่ 

    ก่อินอิอิกรายงาน ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที �ก ำาหนด 

    ในหมว่ด 511 เกี �ยว่กับการให้ก้ ้ย่มและการคำ �าประกัน อิาจนำาไปใชี้กับ 

    สำถึานการณ์ เม่�อิค่าธรรมเนียมดังกล่าว่ยังค้างชีำาระอิย้่

410.7 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนดังกล่าว่ รว่มถึึง 

    ●	  การได้รับชีำาระเงินบางส่ำว่นขอิงค่าธรรมเนียมที�ค้างชีำาระ

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึ่ึ�งไม่ได้มีสำ่ว่นร่ว่มในงานสำอิบบัญชีี  

      สำอิบทานงานนั�น
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R410.8    เม่�อิค่าธรรมเนียมส่ำว่นที�มีนัยสำำาคัญ ที�ยังไม่ได้รับชีำาระจากล้กค้างานสำอิบบัญชีี 

    เป็นเว่ลานาน สำำานักงานต้อิงตัดสิำนว่่า

    (ก)  ค่าธรรมเนียมที�ค้างชีำาระอิาจถ่ึอิได้ว่่าเทียบเท่ากับเงินให้ก้้ย่มแก่ล้กค้า 

      หร่อิไม่ และ

    (ข)  ยังคงเป็นการเหมาะสำมหร่อิไม่ที�สำำานักงานจะรับการแต่งตั�งอิีกครั�ง 

      หร่อิรับงานสำอิบบัญชีีต่อิไป

ค่�ธ์รู้รู้มเนียมทีำ�ขึ�นอย่้กับผลง�น
410.9 A1   ค่าธรรมเนียมที �ขึ �นอิย้ ่กับผู้ลงาน ค่อิค่าธรรมเนียมที �คำานว่ณตามเกณฑ์ ์

    ที�กำาหนดล่ว่งหน้าโดยสัำมพัันธ์กับผู้ลลัพัธ์ขอิงรายการ หร่อิผู้ลขอิงบริการที�ทำาให้  

    ค่าธรรมเนียมที�ขึ �นอิย้่กับผู้ลงานที�เรียกเก็บผู้่านตัว่กลางเป็นตัว่อิย่างขอิง 

    ค่าธรรมเนียมที�ขึ�นอิย้่กับผู้ลงานโดยอ้ิอิม ในหมว่ดนี�ค่าธรรมเนียมที�ถ้ึกกำาหนด 

    โดยศาลหร่อิหน่ว่ยงานอ่ิ�นขอิงรัฐจะไม่ถ่ึอิว่่าเป็นค่าธรรมเนียมที�ขึ�นกับผู้ลงาน 

R410.10   สำำานักงานต้อิงไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที�ขึ �นอิย้่กับผู้ลงานทั�งโดยตรงและ 

    โดยอ้ิอิมสำำาหรับงานสำอิบบัญชีี

R410.11   สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที�ขึ�นอิย้่กับ 

    ผู้ลงานทั�งโดยตรงและโดยอ้ิอิมสำำาหรับบริการที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นที�ให้แก่ล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีี ถ้ึา

    (ก)  ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บโดยสำำานักงานที�แสำดงคว่ามเห็นต่อิงบการเงิน  

      และค่าธรรมเนียมนั�นมีสำาระสำำาคัญหร่อิคาดว่่าจะมีสำาระสำำาคัญต่อิ 

      สำำานักงานนั�น

    (ข)  ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บโดยสำำานักงานเคร่อิข่าย ซึ่ึ�งมีสำ่ว่นร่ว่มในการ 

      สำอิบบัญชีีสำ่ว่นที�มีนัยสำำาคัญ และค่าธรรมเนียมนั�นมีสำาระสำำาคัญหร่อิ 

      คาดว่่าจะมีสำาระสำำาคัญต่อิสำำานักงานนั�น หร่อิ

    (ค)  ผู้ลลัพัธ์ขอิงงานบริการที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น และจำานว่นค่าธรรมเนียม 

      ขอิงงานดังกล่าว่ ขึ�นอิย้่กับการใชี้ดุลยพัินิจในอินาคตหร่อิในปัจจบุัน 

      ที�เกี�ยว่ข้อิงกับการตรว่จสำอิบจำานว่นที�มีสำาระสำำาคัญในงบการเงิน
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410.12 A1   ย่อิหน้า R410.10 และ R410.11 การปอ้ิงกันไม่ให้สำำานักงานหร่อิสำำานักงาน 

    เคร่อิข่ายเข้าไปเกี�ยว่ข้อิงกับการจัดเตรียมการคิดค่าธรรมเนียมที�ขึ�นอิย้่กับ 

    ผู้ลงานอิย่างใดอิย่างหนึ�งขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี แม้ว่่าการจัดเตรียมการคิด 

    ค่าธรรมเนียมที�ขึ�นอิย่้กับผู้ลงานจะได้รับการป้อิงกัน ในการให้บริการงานที�ไม่ให้ 

    คว่ามเชี่�อิมั�นแก่ล้กค้าที�เป็นล้กค้างานสำอิบบัญชีี อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ 

    ส่ำว่นตนก็ยังอิาจเกิดขึ�นได้

410.12 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  ช่ีว่งขอิงจำานว่นค่าธรรมเนียมที�อิาจเป็นไปได้

    ●	  ผู้้้มีอิำานาจที�เหมาะสำมตัดสิำนใจว่่าผู้ลลัพัธ์นั�นเป็นตัว่กำาหนด ค่าธรรมเนียม 

      ที�ขึ�นอิย้่กับผู้ลงานหร่อิไม่

    ●	  เปิดเผู้ยต่อิผู้้้ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใชี้รายงานขอิงงานที�ทำาโดยสำำานักงาน 

      และหลักเกณฑ์์ขอิงการคิดค่าตอิบแทน

    ●	  ลักษ์ณะขอิงงานบริการ

    ●	  ผู้ลกระทบขอิงเหตุการณ์หร่อิรายการในงบการเงิน

410.12 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การมีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึ่ึ�งไม่ได้มีสำ่ว่นเกี�ยว่ข้อิงในการปฏิิบัติงาน 

      บริการที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นดังกล่าว่สำอิบทานงานที�ปฏิิบัติโดยสำำานักงาน

    ●	  การรับข้อิตกลงล่ว่งหน้าเป็นลายลักษ์ณ์อิักษ์รกับล้กค้าเกี �ยว่กับ 

      การคิดค่าตอิบแทน
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หมวด 411   นโยบ�ยก�รู้จ่ั�ยค่�ตอบแทำนและนโยบ�ยก�รู้ปรู้ะเมินผลง�น

คำ�นำ�
411.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดตามที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการ 

    อุิปสำรรคในเร่�อิงขอิงคว่ามเป็นอิิสำระ

411.2    นโยบายการประเมินผู้ลงานหร่อินโยบายการจ่ายค่าตอิบแทนขอิงสำำานักงาน  

    อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน ในหมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนด 

    เฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที �เกี �ยว่กับการใชี้กรอิบแนว่คิดใน 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
411.3 A1   เม่�อิมีการประเมินผู้ลงานหร่อิการจ่ายค่าตอิบแทนขอิงสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

    สำอิบบัญชีีสำำาหรับล้กค้างานสำอิบบัญชีีรายใดรายหนึ�งสำำาหรับการขายงานบริการ 

    ที �ไม่ให้คว่ามเชี่ �อิมั �นกับล้กค้างานสำอิบบัญชีีนั �น ระดับขอิงอิุปสำรรคต่อิ 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนจะขึ�นอิย้่กับ 

    (ก)  สำัดสำ่ว่นค่าตอิบแทนหร่อิการประเมินผู้ลงานที�ใชี้การขายงานบริการ 

      ดังกล่าว่เป็นฐาน

    (ข)  บทบาทขอิงบุคคลนั�นในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี และ

    (ค)  การขายงานบริการที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นดังกล่าว่มีอิิทธิพัลต่อิการ 

      ตัดสิำนใจในการเล่�อินตำาแหน่งหร่อิไม่

411.3 A2   ตัว่อิย่างการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การทบทว่นแผู้นการจ่ายค่าตอิบแทนหร่อิการทบทว่นกระบว่นการ 

      ประเมินผู้ลงานสำำาหรับบุคคลนั�น

    ●	  การถึอินบุคคลนั�นอิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี
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411.3 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ 

    ส่ำว่นตนดังกล่าว่ ค่อิ การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมสำอิบทานงานขอิงสำมาชิีก 

    กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

R411.4    สำำานักงานต้อิงไม่ประเมินผู้ลงานหร่อิจ่ายค่าตอิบแทนผู้้้สำอิบบัญชีีหลัก จากฐาน 

    คว่ามสำำาเร็จขอิงผู้้้สำอิบบัญชีีในการขายงานบริการที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ให้กับ 

    ล้กค้างานสำอิบบัญชีีขอิงผู้้ ้สำอิบบัญชีีหลักนั �น ข้อิกำาหนดนี�ไม่ได้ขัดขว่าง 

    การจัดการแบ่งปันผู้ลกำาไรตามปกติระหว่่างหุ้นส่ำว่นขอิงสำำานักงาน
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หมวด 420   ของขวัญและก�รู้ต�อนรัู้บ

คำ�นำ�
420.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคตอ่ิ 

    คว่ามเป็นอิิสำระ

420.2    การรับขอิงขวั่ญหร่อิการต้อินรับจากล้กค้างานสำอิบบัญชีี อิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรค 

    จากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้  

    หมว่ดนี� กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะ และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่กับ 

    การใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ
R420.3    สำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี ต้อิงไม่รับ 

    ขอิงขว่ัญและการต้อินรับจากล้กค้างานสำอิบบัญชีี เว่้นแต่ขอิงขว่ัญและการ 

    ต้อินรับนั�นมีม้ลค่าเล็กน้อิย และ ไม่สำำาคัญ

420.3 A1   เม่�อิสำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี  

    มีการเสำนอิให้หร่อิการรับสำิ�งจ้งใจ จากล้กค้างานสำอิบบัญชีี ข้อิกำาหนดและ 

    คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 340 จะนำามาใช้ี และการไม่ปฏิิบัติ 

    ตามข้อิกำาหนดดังกล่าว่ อิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

420.3 A2   ตามที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 340 เกี�ยว่กับการเสำนอิให้ หร่อิการรับสำิ�งจ้งใจ  

    ไม่อินุญาตให้สำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

    สำอิบบัญชีี รับขอิงขว่ัญและการต้อินรับใด ๆ เม่�อิการให้หร่อิการรับดังกล่าว่  

    มีเจตนาที�จะให้มีอิิทธิพัลที�ไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรม (ทางวิ่ชีาชีีพั) แม้มีม้ลค่า 

    เล็กน้อิย และไม่สำำาคัญ 
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หมวด 430   คดีคว�มทีำ�ศ�ลรัู้บฟ้้องแล�วหรืู้อทีำ�ถุ้กข่มข่้ว่�จัะฟ้้อง

คำ�นำ�
430.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดตามที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการ 

    อุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

430.2    เม่�อิมีคดีคว่ามเกิดขึ�นหร่อิอิาจมีคว่ามเป็นไปได้ที�จะเกิดคดีคว่ามกับล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีี อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนและอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ 

    จะเกิดขึ�น ในหมว่ดนี�จะระบุถึึงคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับการใช้ี 

    กรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมทั�งหมดดังกล่าว่

คำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
430.3 A1   คว่ามสัำมพัันธ์ระหว่่างผู้้้บริหารขอิงล้กค้ากับสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี 

    จะต้อิงเป็นไปในลักษ์ณะตรงไปตรงมาอิย่างที�สุำด และต้อิงมีการเปิดเผู้ยข้อิม้ล 

    อิย่างครบถึ้ว่นในทุกด้านขอิงการดำาเนินธุรกิจขอิงล้กค้า สำถึานะขอิงค้่คว่าม 

    อิาจเกิดจากคดีคว่ามที�ศาลรับฟ้้อิงแล้ว่หร่อิที�ถึ้กข่มข้่ว่่าจะฟ้้อิงระหว่่างล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีีและสำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

    สำอิบบัญชีี สำถึานะขอิงค้่คว่ามดังกล่าว่อิาจสำ่งผู้ลกระทบต่อิคว่ามเต็มใจขอิง 

    ผู้้้บริหารที�จะเปิดเผู้ยข้อิม้ลให้ครบถ้ึว่น และทำาให้เกิดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ 

    ส่ำว่นตนและอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้

430.3 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  สำาระสำำาคัญขอิงคดีคว่าม

    ●	  คดีคว่ามเกี�ยว่ข้อิงกับงานสำอิบบัญชีีครั�งก่อินหร่อิไม่

430.3 A3   ถึ้าคดีคว่ามเกี�ยว่ข้อิงกับสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี ตัว่อิย่างขอิง 

    การกระทำาที�อิาจขจัดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนและอิุปสำรรคจาก 

    การถ้ึกข่มข่้ดังกล่าว่ ค่อิ การถึอินบุคคลนั�นจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี 

430.3 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนและอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ดังกล่าว่ ค่อิ การจัดให้มี 

    ผู้้้สำอิบทานงานที�เหมาะสำมสำอิบทานงานนั�น
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หมวด 510   ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงิน

คำ�นำ�
510.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้ 

    กรอิบคว่ามคิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

510.2    การมีผู้ลประโยชีน์ทางการเงินกับล้กค้างานสำอิบบัญชีี อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรค 

    จากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน ในหมว่ดนี� กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบาย 

    การนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่กับการใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
510.3 A1   ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินอิาจถึ่อิโดยตรงหร่อิโดยอิ้อิมผู้่านตัว่กลาง เชี่น  

    เคร่ �อิงม่อิการจัดการกอิงทุน มรดกหร่อิทรัสำต์ เม่ �อิผู้้ ้ได้รับผู้ลประโยชีน์ 

    มีอิำานาจคว่บคุมเหน่อิตัว่กลาง หร่อิสำามารถึมีอิิทธิพัลในการตัดสิำนใจการลงทุน 

    นั �น ประมว่ลจรรยาบรรณนี�ถึ่อิว่่าผู้ลประโยชีน์ทางการเงินดังกล่าว่เป็น 

    ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยตรง ในทางกลับกัน เม่�อิผู้้้ได้รับผู้ลประโยชีน์ 

    ไม่มีอิำานาจในการคว่บคุมเหน่อิตัว่กลาง หร่อิไม่สำามารถึมีอิิทธิพัลในการตัดสิำนใจ 

    การลงทุนนั�น ประมว่ลจรรยาบรรณนี�ถึ่อิว่่าผู้ลประโยชีน์ทางการเงินดังกล่าว่ 

    เป็นผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยอ้ิอิม

510.3 A2   หมว่ดนี�กล่าว่ถึึง “คว่ามมีสำาระสำำาคัญ” ขอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน ในการ 

    พัิจารณาว่่าผู้ลประโยชีน์ดังกล่าว่มีสำาระสำำาคัญต่อิบุคคลใด ม้ลค่าสำุทธิขอิง 

    บุคคลและสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงบุคคลนั�นอิาจต้อิงนำามาคำานว่ณ 

    รว่มกัน

510.3 A3   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน 

    ที�เกิดจากการถ่ึอิครอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงินในล้กค้างานสำอิบบัญชีี รว่มถึึง

    ●	  บทบาทขอิงผู้้้ถ่ึอิครอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน

    ●	  ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินนั�นเป็นแบบโดยตรงหร่อิโดยอ้ิอิม 

    ●	  คว่ามมีสำาระสำำาคัญขอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน
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ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงินทำี�ถุือครู้องโดยสำำ�นักง�น สำำ�นักง�นเครู้ือข่�ย สำม�ชีิกกลุ่ม 

ผ้�ปฏิิบัติง�นสำอบบัญชีี และอื�น ๆ
R510.4    ขึ�นอิย้่กับย่อิหน้า R510.5 ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยตรง หร่อิผู้ลประโยชีน์ 

    ทางการเงินที�มีสำาระสำำาคัญโดยอ้ิอิม ในล้กค้างานสำอิบบัญชีีต้อิงไม่ได้ถ่ึอิครอิงโดย

    (ก)  สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย

    (ข)  สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี หร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด 

      ที�สุำด

    (ค)  หุ้นส่ำว่นอ่ิ�นใดในสำำานักงานที�ผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผิู้ดชีอิบงานปฏิิบัติงานอิย่้  

      หร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงหุ้นส่ำว่นอ่ิ�นนั�น หร่อิ

    (ง)  หุ้นสำ่ว่นอิ่�นใดหร่อิพันักงานระดับบริหารอิ่�นใดที�ให้บริการงานที�ไม่ใชี่ 

      งานสำอิบบัญชีีกับล้กค้างานสำอิบบัญชีี ยกเว้่นบุคคลผู้้้ซึึ่�งมีคว่ามเกี�ยว่ข้อิง 

      เป็นส่ำว่นน้อิย หร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด

510.4 A1   สำำานักงานที�ผู้้ ้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงานปฏิิบัติงานอิย้่ ไม่จำาเป็นต้อิงเป็น 

    สำำานักงานที�หุ้นสำ่ว่นผู้้้สำอิบบัญชีีนั�นสำังกัดอิย้่ เม่�อิผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงาน 

    อิย้่คนละแห่งกับสำมาชีิกกลุม่ผู้้้ปฏิิบัติงาน จำาเป็นต้อิงใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั 

    ในการตัดสิำนใจว่่า สำำานักงานใดคว่รเป็นสำำานักงานที�ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

R510.5    เพั่ �อิเป็นข้อิยกเว่้นขอิงย่อิหน้า R510.4 สำมาชีิกครอิบครัว่ที �ใกล้ชีิดที�สำุด  

    ตามที�ระบุในย่อิหน้าย่อิย R510.4 (ค) หร่อิ (ง) อิาจต้อิงถ่ึอิครอิงผู้ลประโยชีน์ 

    ทางการเงินโดยตรง หร่อิผู้ลประโยชีน์ทางการเงินที�มีสำาระสำำาคัญโดยอิ้อิม  

    ในล้กค้างานสำอิบบัญชีี ดังนี�

    (ก)  สำมาชิีกครอิบครัว่ได้รับผู้ลประโยชีน์ทางการเงินเน่�อิงจากสิำทธิที�ได้จาก 

      การจ้างงาน ตัว่อิย่างเช่ีน บำานาญ หร่อิโครงการให้สิำทธิซ่ึ่�อิหุ้น และเม่�อิ 

      จำาเป็น สำำานักงานต้อิงจัดการอิุปสำรรคที�เกิดขึ�นจากผู้ลประโยชีน์ทาง 

      การเงิน และ

    (ข)  สำมาชิีกครอิบครัว่จำาหน่ายหร่อิสำละสิำทธิผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยเร็ว่ 

      ที�สุำดเท่าที�ปฏิิบัติได้ เม่�อิสำมาชิีกครอิบครัว่มีหร่อิได้รับสิำทธิที�จะทำาเช่ีนนั�น  

      หร่อิ ในกรณีขอิงสิำทธิในการซ่ึ่�อิหุ้น เม่�อิสำมาชิีกครอิบครัว่ได้รับสิำทธิใน 

      การใช้ีนั�น
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ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงินในกิจัก�รู้ทีำ�ควบคุมล้กค��ง�นสำอบบัญชีี 
R510.6    เม่�อิกิจการใดมีอิำานาจในการคว่บคุมสำ่ว่นได้เสำียในล้กค้างานสำอิบบัญชีี และ 

    ล้กค้านั�นมีสำาระสำำาคัญต่อิกิจการนั�น สำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิ 

    สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี หร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุด  

    ต้อิงไม่ถึ่อิครอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยตรงหร่อิผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน 

    โดยอ้ิอิมที�มีสำาระสำำาคัญในกิจการนั�น

ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงินทีำ�ถืุอครู้องในฐ�นะทำรัู้สำตี
R510.7    ย่อิหน้า R510.4 ต้อิงใชี้กับผู้ลประโยชีน์ทางการเงินขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี 
    ที�ถึ่อิครอิงโดยทรัสำต์ ซึ่ึ�งสำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิบุคคล ทำาหน้าที� 
    ในฐานะทรัสำตี ยกเว้่น
    (ก)  ไม่มีบุคคลต่อิไปนี�เป็นผู้้้ได้รับผู้ลประโยชีน์จากทรัสำต์ ได้แก่ ทรัสำตี  
      สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี หร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด 
      ที�สุำด สำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย
    (ข)  สำ่ว่นได้เสำียขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีีที �ถึ่อิครอิงโดยทรัสำต์ ไม่เป็น 
      สำาระสำำาคัญต่อิทรัสำต์นั�น
    (ค)  ทรัสำต์นั�นไม่สำามารถึใช้ีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิล้กค้างานสำอิบบัญชีี  
      และ
    (ง)  ไม่มีบุคคลต่อิไปนี�สำามารถึใชี้อิิทธิพัลอิย่างนัยสำำาคัญในการตัดสำินใจ 
      ลงทุนเกี�ยว่กับผู้ลประโยชีน์ทางการเงินในล้กค้างานสำอิบบัญชีี ได้แก่  
      ทรัสำตี สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี หร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ 
      ที�ใกล้ชิีดที�สุำด สำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย 

ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงินรู่้วมกันกับล้กค��ง�นสำอบบัญชีี
R510.8    (ก)  สำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 
      สำอิบบัญชีี หร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดต้อิงไม่ถึ่อิครอิง 
      ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินในกิจการใด เม่ �อิล้กค้างานสำอิบบัญชี ี
      มีผู้ลประโยชีน์ทางการเงินในกิจการนั�นด้ว่ย ยกเว้่น
      (1)   ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินไม่มีสำาระสำำาคัญกับสำำานักงาน สำำานักงาน 
         เคร่อิข่าย สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี และบุคคลใด 
         ในครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุด และล้กค้างานสำอิบบัญชีี เท่าที� 
         นำามาใช้ีได้ หร่อิ 
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      (2)   ล้กค้างานสำอิบบัญชีีไม่สำามารถึใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญ 
         ต่อิกิจการนั�น 
    (ข)  ก่อินที�บุคคลที�มีผู้ลประโยชีน์ทางการเงินตามที�ระบุไว่้ในย่อิหน้า  
      R510.8 (ก) จะเป็นสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี บุคคลนั�นหร่อิ 
      สำมาชิีกในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด ต้อิง
      (1)   จำาหน่ายส่ำว่นได้เสีำยนั�น หร่อิ
      (2)   จำาหน่ายสำ่ว่นได้เสำียในจำานว่นที�เพัียงพัอิ เพั่�อิให้สำ่ว่นได้เสำีย 

         ที�เหล่อิไม่มีสำาระสำำาคัญอีิกต่อิไป

ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงินทีำ�ได�รัู้บโดยไม่ได�ตั�งใจั
R510.9    ถึ้าสำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่ายหร่อิหุ้นสำ่ว่นหร่อิพันักงานขอิงสำำานักงาน  

    หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงบุคคลนั�น 

    ได้รับผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยตรงหร่อิผู้ลประโยชีน์ทางการเงินที �มี 

    สำาระสำำาคัญโดยอิ้อิม ในล้กค้างานสำอิบบัญชีีโดยการได้รับมรดก ขอิงขว่ัญ  

    โดยเป็นผู้ลมาจากการคว่บรว่มกิจการ หร่อิในเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�คล้ายคลึงกัน 

    และผู้ลประโยชีน์ดังกล่าว่ ไม่ได้รับอินุญาตให้ถ่ึอิครอิง ตามหมว่ดนี�

    (ก)  ถึ้าสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายหร่อิสำมาชีิกในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

      สำอิบบัญชีีหร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดได้รับผู้ลประโยชีน์  

      ต้อิงจำาหน่ายผู้ลประโยชีน์ทางการเงินนั �นทันที หร่อิจำาหน่าย 

      ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยอิ้อิมในจำานว่นที �เพัียงพัอิ เพั่ �อิให ้

      ผู้ลประโยชีน์ที�เหล่อิไม่มีสำาระสำำาคัญอีิกต่อิไป หร่อิ

    (ข)  (1)   ถึ้าบุคคลซึ่ึ�งไม่ใชี่สำมาชีิกกลุ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีหร่อิ 

         บุคคลใดในครอิบครัว่ที �ใกล้ชีิดที �สำ ุดได้รับผู้ลประโยชีน์  

         ต้อิงจำาหน่ายผู้ลประโยชีน์ทางการเงินนั�นทันที หร่อิจำาหน่าย 

         ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยอิ้อิมในจำานว่นที �เพัียงพัอิ  

         เพ่ั�อิให้ผู้ลประโยชีน์ที�เหล่อิไม่มีสำาระสำำาคัญอีิกต่อิไป และ 

      (2)    ระหว่่างรอิการจำาหน่ายผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน เม่�อิจำาเป็น  

         สำำานักงานต้อิงจัดการอุิปสำรรคที�เกิดขึ�น
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ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงิน – เหตุก�รู้ณ์แวดล�อมอื�น 

ครอบครัว่ที�ใกล้ัชิ้ดที�สุด
510.10 A1   อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน หร่อิอุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรค 

    จากการถึ้กข่มข้่อิาจเกิดได้ ถึ้าสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีหร่อิบุคคล 

    ในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงบุคคลนั�น หร่อิสำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย  

    มีผู้ลประโยชีน์ทางการเงินในกิจการ เม่�อิกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหาร หร่อิ 

    เจ้าขอิงผู้้้มีอิำานาจคว่บคุม  ขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี  เป็นที�ทราบกันว่่ามีผู้ลประโยชีน์ 

    ทางการเงินในกิจการนั�น

510.10 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  บทบาทขอิงสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

    ●	  คว่ามเป็นเจ้าขอิงในกิจการดังกล่าว่ เป็นการถึ่อิครอิงในว่งแคบหร่อิ 

      ว่งกว้่าง หร่อิไม่

    ●	  ผู้ลประโยชีน์นั�นทำาให้ผู้้้ลงทุนสำามารถึคว่บคุมหร่อิมีอิิทธิพัลอิย่าง 

      มีนัยสำำาคัญในกิจการนั�น หร่อิไม่

    ●	  คว่ามมีสำาระสำำาคัญขอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน

510.10 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรค 

    จากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ ค่อิ การถึอินสำมาชีิกกลุ่ม 

    ผู้้ ้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีที�มีผู้ลประโยชีน์ทางการเงินอิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติ 

    งานสำอิบบัญชีี

510.10 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน ค่อิ การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม สำอิบทานงานขอิง 

    สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

ครอบครัว่ที�ใกล้ัชิ้ด
510.10 A5   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนอิาจเกิดขึ �นได้ ถึ้าสำมาชีิกกลุ่มผู้้ ้ปฏิิบัติ 

    งานสำอิบบัญชีีทราบว่่าสำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิด มีผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน 

    โดยตรง หร่อิมีผู้ลประโยชีน์ทางการเงินที�มีสำาระสำำาคัญโดยอิ้อิม ในล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีี
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510.10 A6   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะขอิงคว่ามสำัมพัันธ์ระหว่่างสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชี ี

      กับสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด

    ●	  ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินนั�น เป็นไปโดยตรงหร่อิโดยอ้ิอิมหร่อิไม่

    ●	  สำาระสำำาคัญขอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงินนั�น ที�มีต่อิสำมาชิีกครอิบครัว่ 

      ที�ใกล้ชิีด

510.10 A7   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน รว่มถึึง

    ●	  การให้สำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดจำาหน่ายผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน 

      ทั�งหมดหร่อิจำาหน่ายผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยอิ้อิมในจำานว่น 

      ที�เพัียงพัอิ เพั่�อิให้ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นที�เหล่อิไม่มีสำาระสำำาคัญอิีกต่อิไป  

      โดยเร็ว่ที�สุำดเท่าที�ปฏิิบัติได้

    ●	  การถึอินบุคคลนั�นอิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

510.10 A8   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนนั�นค่อิจัดให้มีผู้้้สำอิบทานงานที�เหมาะสำม สำอิบทานงาน 

    ขอิงสำมาชิีกในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

บุคคลัอ่�นใด
510.10 A9   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิาจเกิดขึ �นได้ถึ้าสำมาชีิกกลุ่มผู้้ ้ปฏิิบัติ 

    งานสำอิบบัญชีีร้้ว่่า ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินในล้กค้างานสำอิบบัญชีีนั�น ถ้ึกถ่ึอิครอิง 

    โดยบุคคลอ่ิ�น ๆ เช่ีน

    ●	  หุ้นสำ่ว่นและพันักงานผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัขอิงสำำานักงานหร่อิสำำานักงาน 

      เคร่อิข่าย นอิกไปจากบุคคลผู้้้ซึึ่�งโดยเฉพัาะอิย่างยิ�งที�ไม่ได้รับอินุญาต 

      ให้ถึ่อิครอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงินดังกล่าว่ตามย่อิหน้า R510.4  

      หร่อิสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงกลุ่มบุคคลนั�น

    ●	  บุคคลที�มีคว่ามสำัมพัันธ์สำ่ว่นตัว่ใกล้ชีิดกับสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

      สำอิบบัญชีี

510.10 A10  ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  โครงสำร้างอิงค์กร โครงสำร้างการปฏิิบัติงานและโครงสำร้างการรายงาน 

      ขอิงสำำานักงาน

    ●	  ลักษ์ณะคว่ามสำัมพัันธ์ระหว่่างบุคคลกับสำมาชีิกกลุ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงาน 

      สำอิบบัญชีี
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510.10 A11  ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนค่อิการถึอิน 

    สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีที�มีคว่ามสำัมพัันธ์สำ่ว่นบุคคลอิอิกจากกลุ่ม 

    ผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

510.10 A12  ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพ่ั�อิจัดการกับอุิปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การไม่ให้สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีนั�น มีสำ่ว่นร่ว่มในการ 

      ตัดสิำนใจใด ๆ ที�สำำาคัญที�เกี�ยว่กับงานสำอิบบัญชีี

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมสำอิบทานงานขอิงกลุม่ผู้้้ปฏิิบัติงาน 

      สำอิบบัญชีี

โครงการผลัประโยช้น์พื้นักงานหลัังเกษี์ยณข้องสำานักงานหร่อสำานักงานเคร่อข่้าย
510.10 A13  อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิาจเกิดขึ �น ถึ้าโครงการผู้ลประโยชีน ์

    พันักงานหลังเกษี์ยณขอิงสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย ถ่ึอิครอิงผู้ลประโยชีน์ 

    ทางการเงินโดยตรงหร่อิผู้ลประโยชีน์ที�มีสำาระสำำาคัญโดยอิ้อิมในล้กค้างาน 

    สำอิบบัญชีี
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หมวด 511   ก�รู้ก้�ยืมและก�รู้คำ��ปรู้ะกัน

คำ�นำ�
511.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระและต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

511.2    การก้้ย่มและการคำ�าประกันเงินก้้ย่มกับล้กค้างานสำอิบบัญชีีอิาจทำาให้เกิด 

    อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนได้ ในหมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและ 

    คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับการใชี้กรอิบแนว่คิดในเหตุการณ ์

    แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
511.3 A1   หมว่ดนี�กล่าว่ถึึง “คว่ามมีสำาระสำำาคัญ” ขอิงการก้ ้ย่มและการคำ�าประกัน  

    ในการพิัจารณาว่่าการก้้ย่มและการคำ�าประกันดังกล่าว่มีสำาระสำำาคัญกับบุคคลใด  

    ม้ลค่าสำุทธิขอิงบุคคลและสำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดขอิงบุคคลนั�นอิาจ 

    ต้อิงนำามาคำานว่ณรว่มกัน

ก�รู้ก้�ยืมและก�รู้คำ��ปรู้ะกันกับล้กค��ง�นสำอบบัญชีี
R511.4    สำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีหร่อิครอิบครัว่ 

    ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงคนใดขอิงบุคคลนั�น ต้อิงไม่กระทำาการก้้ย่มหร่อิไม่คำ�าประกัน 

    เงินก้้กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี เว่้นแต่การก้้ย่มและการคำ�าประกันนั�นไม่มีสำาระ 

    สำำาคัญต่อิ

    (ก)  สำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิบุคคลที�กระทำาการก้้ย่มหร่อิ 

      การคำ�าประกัน เท่าที�นำามาใช้ีได้ และ

    (ข)  ล้กค้า
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ก�รู้ก้�ยืมและก�รู้คำ��ปรู้ะกันกับล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทีำ�เป็นธ์น�ค�รู้หรืู้อสำถุ�บันในลักษณะ 

ทีำ�คล��ยคลึงกัน
R511.5    สำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย สำมาชีิกกลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีหร่อิ 

    ครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดขอิงคนใดขอิงบุคคลนั�น ต้อิงไม่รับเงินก้้ หร่อิรับการ 

    คำ�าประกันเงินก้้จากล้กค้างานสำอิบบัญชีี ที�เป็นธนาคารหร่อิสำถึาบันในลักษ์ณะ 

    ที�คล้ายคลึงกัน เว้่นแต่การก้้ย่มและรับการคำ�าประกันนั�น เป็นไปตามกระบว่น 

    การก้้ย่ม เง่�อินเว่ลา และเง่�อินไขโดยปกติ

511.5 A1   ตัว่อิย่างขอิงเงินก้้ย่ม รว่มถึึง การจำานอิง เงินเบิกเกินบัญชีี เงินให้สิำนเช่ี�อิรถึยนต์ 

    และยอิดค้างชีำาระบัตรเครดิต

511.5 A2   แม้ว่่าสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย จะได้รับเงินก้้จากล้กค้างานสำอิบบัญชีี  

    ซึ่ึ�งเป็นธนาคารหร่อิสำถึาบันในลักษ์ณะคล้ายคลึงกัน เป็นไปตามกระบว่นการ 

    ขอิงการก้้ย่ม เง่�อินเว่ลา และเง่�อินไขโดยปกติ เงินก้้นั�นอิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรค 

    จากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนได้ ถึ้ามีสำาระสำำาคัญต่อิล้กค้างานสำอิบบัญชีี หร่อิต่อิ 

    สำำานักงานที�ได้รับเงินก้้นั�น 

511.5 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน ค่อิการจัดให้มีการสำอิบทานจากผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม  

    ผู้้้ซึึ่�งไม่ได้เป็นสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี จากสำำานักงานเคร่อิข่ายที�ไม่ใช่ี 

    ผู้้้รับประโยชีน์จากเงินก้้นั�น

บัญชี้เงินฝ่ากหร่อบัญชี้ซ่ึ่�อข้ายหลัักทรัพื้ย์
R511.6    สำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี หร่อิบุคคลใด 

    ในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงบุคคลนั�น ต้อิงไม่มีบัญชีีเงินฝ่ากหร่อิบัญชีีซ่ึ่�อิขาย 

    หลักทรัพัย์กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี ที�เป็นธนาคาร ตัว่แทนซึ่่�อิขายหลักทรัพัย์  

    หร่อิสำถึาบันลักษ์ณะคล้ายคลึงกัน เว่้นแต่เงินฝ่ากหร่อิบัญชีนีั�น ถึ่อิครอิงตาม 

    เง่�อินไขโดยปกติทางธุรกิจ
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ก�รู้ก้�ยืมและก�รู้คำ��ปรู้ะกันกับล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทีำ�ไม่ใช่ีธ์น�ค�รู้หรืู้อสำถุ�บันในลักษณะ 

คล��ยคลึงกัน
R511.7    สำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย สำมาชีิกในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีหร่อิ 

    ครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดคนใดขอิงบุคคลนั�น ต้อิงไม่รับเงินก้้ หร่อิรับการคำ�าประกัน 

    จากล้กค้างานสำอิบบัญชีีที�ไม่ใชี่ธนาคารหร่อิสำถึาบันในลักษ์ณะคล้ายคลึงกัน  

    เว้่นแต่เงินก้้หร่อิการคำ�าประกันนั�น ไม่มีสำาระสำำาคัญต่อิ

    (ก)  สำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิบุคคลที�ได้รับเงินก้้หร่อิการ 

      คำ�าประกัน เท่าที�นำามาใช้ีได้ และ

    (ข)  ล้กค้า
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หมวด 520   คว�มสัำมพัันธ์์ทำ�งธุ์รู้กิจั

คำ�นำ�
520.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระและต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    เร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ

520.2    คว่ามสำัมพัันธ์ทางธุรกิจอิย่างใกล้ชีิดกับล้กค้างานสำอิบบัญชีี หร่อิกับผู้้้บริหาร 

    ขอิงล้กค้า อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน หร่อิอิุปสำรรคจาก 

    การถึ้กข่มข้่ หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ 

    ที�เกี�ยว่กับการใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
520.3 A1   หมว่ดนี�กล่าว่ถึึง “คว่ามมีสำาระสำำาคัญ” ขอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน และ  

    “คว่ามมีนัยสำำาคัญ” ขอิงคว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจ ในการพิัจารณาว่่าผู้ลประโยชีน์ 

    ทางการเงินดังกล่าว่ มีคว่ามสำำาคัญต่อิบุคคลใดหร่อิไม่นั�น  ม้ลค่าสุำทธิขอิงบุคคล 

    และสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงบุคคลนั�นอิาจต้อิงนำามาคำานว่ณรว่มกัน

520.3 A2   ตัว่อิย่างคว่ามสำัมพัันธ์ทางธุรกิจอิย่างใกล้ชีิด ซึ่ึ�งเกิดจากคว่ามสำัมพัันธ์เชีิง 

    พัาณิชีย์ หร่อิผู้ลประโยชีน์ทางการเงินร่ว่มกัน รว่มถึึง

    ●	  การมีผู้ลประโยชีน์ทางการเงินในกิจการร่ว่มค้า ไม่ว่่าจะกับล้กค้า  

      หร่อิเจ้าขอิงผู้้้มีอิำานาจคว่บคุม กรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารบริหาร  

      หร่อิบุคคลอ่ิ�นใด ซึึ่�งทำาหน้าที�เจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำขอิงล้กค้านั�น

    ●		  มีข้อิตกลงที �จะรว่มบริการหร่อิสำินค้าประเภทหนึ�งหร่อิมากกว่่า 

      ขอิงสำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย กับบริการหร่อิสำินค้า 

      ประเภทหนึ�งหร่อิมากกว่่าขอิงล้กค้า และที�จะทำาการตลาดร่ว่มกัน  

      โดยใช้ีช่ี�อิหน่ว่ยงานทั�งสำอิง

    ●	  มีข้อิตกลงการจัดจำาหน่ายหร่อิการตลาด โดยสำำานักงาน หร่อิ 

      สำำานักงานเคร่อิข่าย เป็นผู้้้จัดจำาหน่าย หร่อิเป็นผู้้้ทำาการตลาดให้กับ 

      สำินค้าหร่อิบริการขอิงล้กค้า หร่อิล้กค้าเป็นผู้้้จัดจำาหน่าย หร่อิเป็น 

      ผู้้้ทำาการตลาดให้กับสำินค้าหร่อิบริการขอิงสำำานักงาน หร่อิสำำานักงาน 

      เคร่อิข่าย
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คว�มสำัมพัันธ์์ทำ�งธ์ุรู้กิจั (รู้ะหว่�ง) สำำ�นักง�น สำำ�นักง�นเครู้ือข่�ย สำม�ชีิกกลุ่ม 

ผ้�ปฏิิบัติง�นสำอบบัญชีี หรืู้อครู้อบครัู้วทีำ�ใกล�ชิีดทีำ�สุำด
R520.4    สำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี ต้อิงไม่มี 

    คว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจอิย่างใกล้ชิีด กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี หร่อิกับผู้้้บริหาร 

    ขอิงลก้ค้า เว่้นแต่ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินนั�น จะไมม่ีสำาระสำำาคัญ และคว่าม 

    สัำมพัันธ์ทางธุรกิจนั�น ไม่มีนัยสำำาคัญกับล้กค้า หร่อิกับผู้้้บริหารขอิงล้กค้า และ 

    กับสำำานักงาน กับสำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิกับสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี  

    เท่าที�นำามาใช้ีได้

520.4 A1   อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ อิาจเกิดขึ�นได้  

    ถึ้ามีคว่ามสำัมพัันธ์ทางธุรกิจอิย่างใกล้ชีิด ระหว่่างล้กค้างานสำอิบบัญชีี หร่อิ 

    ผู้้้บริหารขอิงล้กค้า กับครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุด ขอิงสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

    สำอิบบัญชีี

ส่ำวนได�เสีำยรู่้วมกันในกิจัก�รู้ทีำ�คว�มเป็นเจั��ของอย่้ในวงแคบ 

R520.5    สำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี หร่อิบุคคลใด 

    ในครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุด ต้อิงไม่มีคว่ามสำัมพัันธ์ทางธุรกิจเกี�ยว่ข้อิงกับการมี 

    ส่ำว่นได้เสีำยในกิจการที�มีคว่ามเป็นเจ้าขอิงอิย่้ในว่งแคบเม่�อิล้กค้างานสำอิบบัญชีี  

    หร่อิกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารบริหารขอิงล้กค้า หร่อิกลุ่มใด ๆ ดังกล่าว่  

    ถ่ึอิครอิงส่ำว่นได้เสีำยในกิจการนั�นด้ว่ย เว้่นแต่

    (ก)  คว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจไม่มีนัยสำำาคัญต่อิ สำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย  

      หร่อิบุคคลตามที�ปรับใช้ีได้ และล้กค้า

    (ข)  ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินไม่มีสำาระสำำาคัญต่อิผู้้้ลงทุนหร่อิกลุ่มผู้้้ลงทุน  

      และ

    (ค)  ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินไม่ให้ทำาผู้้้ลงทุนหร่อิกลุ่มผู้้้ลงทุน มีคว่าม 

      สำามารถึในการคว่บคุมกิจการ ที�มีคว่ามเป็นเจ้าขอิงอิย้่ในว่งแคบ
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ก�รู้ซืื่�อสิำนค��หรืู้อบริู้ก�รู้
520.6 A1   การซึ่่�อิสำินค้าและบริการจากล้กค้างานสำอิบบัญชีีโดย สำำานักงาน สำำานักงาน 

    เคร่อิข่าย สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี หร่อิบุคคลในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด 

    ที�สุำดคนใดขอิงบุคคลนั�น โดยทั�ว่ไปแล้ว่ไม่ทำาให้เกิดอุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ  

    ถึ้ารายการนั�นเป็นไปตามการค้าปกติขอิงธุรกิจ และมีคว่ามเป็นอิสิำระต่อิกัน  

    อิย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าว่ อิาจมีลักษ์ณะหร่อิขนาดที�ทำาให้เกิดอิุปสำรรค 

    จากต่อิผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน

520.6 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน รว่มถึึง 

    ●	  การขจัดหร่อิการลดขนาดขอิงรายการดังกล่าว่

    ●	  การถึอินบุคคลอิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี
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หมวด 521   คว�มสัำมพัันธ์์ฉันท์ำครู้อบครัู้วและคว�มสัำมพัันธ์์ส่ำวนตัว

คำ�นำ�
521.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระและต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

521.2    คว่ามสำัมพัันธ์ฉันท์ครอิบครัว่หร่อิคว่ามสำัมพัันธ์สำ่ว่นตัว่กับบุคลากรขอิงล้กค้า  

    อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย  

    หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบาย 

    การนำาไปปฏิิบัติในการใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
521.3 A1   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรค 

    จากการถ้ึกข่มข่้ อิาจเกิดขึ�นจากคว่ามสัำมพัันธ์ฉันท์ครอิบครัว่ และคว่ามสัำมพัันธ์

    สำ่ว่นตัว่ ระหว่่างสำมาชีิกในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี กับกรรมการ หร่อิ 

    เจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้า หร่อิพันักงานบางคนขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี  

    ซึึ่�งขึ�นอิย้่กับบทบาทขอิงพันักงานเหล่านั�น

521.3 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่นั�น รว่มถึึง

    ●	  คว่ามรับผิู้ดชีอิบขอิงแต่ละบุคคลในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

    ●	  บทบาทขอิงสำมาชีิกในครอิบครัว่ หร่อิบุคคลอิ่�นใดที�มีอิย้่ในล้กค้า  

      และคว่ามใกล้ชิีดขอิงคว่ามสัำมพัันธ์นั�น ๆ

ครู้อบครัู้วทีำ�ใกล�ชิีดทีำ�สุำดของสำม�ชิีกกลุ่มผ้�ปฏิิบัติง�นสำอบบัญชีี
521.4 A1   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรค 

    จากการถึ้กข่มข้่ จะเกิดขึ�นเม่�อิสำมาชีิกในครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุด ขอิงสำมาชีิก 

    กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี เป็นพันักงานในตำาแหน่ง ซึ่ึ�งใชี้อิิทธิพัลอิย่าง 

    มีนัยสำำาคัญต่อิฐานะการเงิน ผู้ลการดำาเนินงานทางการเงิน หร่อิกระแสำเงินสำด 

    ขอิงล้กค้า

-22-0106(001)P7-ebook.indd   188-22-0106(001)P7-ebook.indd   188 27/7/2565 BE   17:2827/7/2565 BE   17:28



ส่ว
นที่

� 4
ก

189

คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

521.4 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่นั�น รว่มถึึง

    ●	  ตำาแหน่งที�สำมาชิีกในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด ดำารงอิย้่

    ●	  บทบาทขอิงสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

521.4 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรค 

    จากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ดังกล่าว่ ค่อิ การถึอินบุคคลนั�น 

    อิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี 

521.4 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพั่�อิจัดการกับอิุปสำรรค 

    จากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรคจากการ 

    ถ้ึกข่มข่้นั�น ค่อิ การจัดโครงสำร้างคว่ามรับผิู้ดชีอิบขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี  

    เพ่ั�อิให้สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี ไม่ข้อิงเกี�ยว่กับการจัดการเร่�อิงที�อิย้่ 

    ในคว่ามรับผิู้ดชีอิบขอิงสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด

R521.5    บุคคลจะไม่เข้าร่ว่มในฐานะสำมาชิีกขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี เม่�อิบุคคลใด 

    ในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงบุคคลนั�น 

    (ก)  เป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี

    (ข)  เป็นพันักงานในตำาแหน่ง ซึ่ึ�งใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิการจัดทำา 

      บัญชีี หร่อิจัดทำางบการเงินขอิงล้กค้าที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น  

      หร่อิ

    (ค)  เคยดำารงอิย้ ่ในตำาแหน่งดังกล่าว่ ระหว่่างชี่ว่งเว่ลาใดเว่ลาหนึ �ง  

      ที�ครอิบคลุมในช่ีว่งการรับงาน หร่อิที�ครอิบคลุมในช่ีว่งงบการเงิน

ครู้อบครัู้วทีำ�ใกล�ชิีดของสำม�ชิีกกลุ่มผ้�ปฏิิบัติง�นสำอบบัญชีี
521.6 A1   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรค 

    จากการถึ้กข่มข้่ เกิดขึ�นเม่�อิสำมาชีิกในครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดขอิงสำมาชีิกกลุ่ม 

    ผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี เป็น

    (ก)  กรรมการ หร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี หร่อิ

    (ข)  พันักงานในตำาแหน่งซึ่ึ�งใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิการจัดทำาบัญชีี  

      หร่อิจัดทำางบการเงินขอิงล้กค้าที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น 

521.6 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะขอิงคว่ามสำัมพัันธ์ระหว่่างสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชี ี

      กับสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด

    ●	  ตำาแหน่งที�สำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด ดำารงอิย้่

    ●	  บทบาทขอิงสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี
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521.6 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรค 

    จากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ดังกล่าว่นั�น ค่อิ การถึอินบุคคลนั�น 

    อิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

521.6 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพั่�อิจัดการกับอิุปสำรรค 

    จากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรคจากการ 

    ถ้ึกข่มข่้นั�น ค่อิ การจัดโครงสำร้างคว่ามรับผิู้ดชีอิบขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี  

    เพ่ั�อิให้สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี ไม่ข้อิงเกี�ยว่กับการจัดการเร่�อิงที�อิย่้ใน 

    คว่ามรับผิู้ดชีอิบขอิงสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด

คว�มสัำมพัันธ์์ทีำ�ใกล�ชิีดอื�นของสำม�ชิีกกลุ่มผ้�ปฏิิบัติง�นสำอบบัญชีี
R521.7    สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีต้อิงปรึกษ์าตามนโยบายและว่ิธีปฏิิบัติขอิง 

    สำำานักงาน ถึ้าสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี มีคว่ามสำัมพัันธ์ใกล้ชีิดกับ 

    บุคคลที�ไม่ใช่ีสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดหร่อิครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด แต่เป็น

    (ก)  กรรมการ หร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี หร่อิ

    (ข)  พันักงานในตำาแหน่ง ซึึ่�งใช้ีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิการจัดทำาบัญชีี  

      หร่อิจัดทำางบการเงินขอิงล้กค้าที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น

521.7 A1   ปัจจัยที�เกี �ยว่กับการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน  

    อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ ที�เกิดจากคว่ามสัำมพัันธ์ 

    ดังกล่าว่รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะขอิงคว่ามสัำมพัันธ์ระหว่่าง บุคคลนั�น กับสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติ 

      งานสำอิบบัญชีี 

    ●	  ตำาแหน่งที�บุคคลนั�น ดำารงอิย้่กับล้กค้า

    ●	  บทบาทขอิงสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

521.7 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรค 

    จากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ดังกล่าว่ ค่อิ การถึอินบุคคลนั�น 

    อิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

521.7 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพั่�อิจัดการกับอิุปสำรรค 

    จากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรคจากการ 

    ถ้ึกข่มข่้นั�น ค่อิ การจัดโครงสำร้างคว่ามรับผิู้ดชีอิบขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี  

    เพ่ั�อิให้สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี ไม่ข้อิงเกี�ยว่กับการจัดการเร่�อิงที�อิย้่ 

    ในคว่ามรับผิู้ดชีอิบขอิงบุคคลที�สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีมีคว่ามสัำมพัันธ์ 

    ใกล้ชิีดด้ว่ย
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คว�มสัำมพัันธ์์ของหุ�นส่ำวนและพันักง�นของ สำำ�นักง�น
R521.8    หุ้นส่ำว่นและพันักงานขอิงสำำานักงานต้อิงปรึกษ์าตามนโยบายและวิ่ธีปฏิิบัติขอิง 

    สำำานักงาน ถ้ึาพัว่กเขาตระหนักถึึงคว่ามสัำมพัันธ์ส่ำว่นตัว่ หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์ฉันท์ 

    ครอิบครัว่ระหว่่าง

    (ก)  หุ้นส่ำว่น หร่อิพันักงานขอิงสำำานักงาน หร่อิ สำำานักงานเคร่อิข่ายซึึ่�งไม่ใช่ี 

      สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี กับ

    (ข)  กรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีีหร่อิพันักงาน 

      ขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีีที�อิย่้ในตำาแหน่ง ซึึ่�งใช้ีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญ 

      ต่อิการจัดทำาบัญชีี หร่อิจัดทำางบการเงินขอิงล้กค้าที�สำำานักงานจะแสำดง 

      คว่ามเห็น

521.8 A1   ปัจจัยที�เกี �ยว่กับการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน  

    อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ ที�เกิดจากคว่ามสัำมพัันธ์ 

    ดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะขอิงคว่ามสัำมพัันธ์ระหว่่าง หุ้นส่ำว่นหร่อิพันักงานขอิงสำำานักงาน  

      (ฝ่่ายหนึ�ง) กับ กรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหาร หร่อิพันักงานขอิงล้กค้า  

      (อีิกฝ่่ายหนึ�ง)

    ●	  ระดับการมีปฏิิสำัมพัันธ์ขอิงหุ้นสำ่ว่นหร่อิพันักงานขอิงสำำานักงานใน 

      กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

    ●	  ตำาแหน่งที �หุ ้นสำ่ว่นหร่อิพันักงานขอิงสำำานักงานนั �น ดำารงอิย้ ่ใน 

      สำำานักงาน

    ●	  ตำาแหน่งที�บุคคลนั�นดำารงอิย้ใ่นล้กค้า

521.8 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพ่ั�อิจัดการกับอุิปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนอิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ 

    ดังกล่าว่นั�น รว่มถึึง

    ●	  การจัดโครงสำร้างคว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิงหุ้นสำ่ว่นหร่อิพันักงาน เพั่�อิลด 

      อิิทธิพัลใด ๆ ที�อิาจมีต่อิงานสำอิบบัญชีี

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม สำอิบทานงานสำอิบบัญชีีที�เกี�ยว่ข้อิง 

      ที�ได้กระทำาแล้ว่
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หมวด 522   ก�รู้ให�บริู้ก�รู้เมื�อไม่น�นม�นี� กับล้กค��ง�นสำอบบัญชีี

คำ�นำ�
522.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระและต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

522.2    ถึ้าสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีได้เคยดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ หร่อิ 

    เจ้าหน้าที�บริหาร หร่อิพันักงานขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี เม่�อิไม่นานมานี�  

    อุิปสำรรคจากประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิ 

    อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย อิาจเกิดขึ�นได้ หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะ 

    และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับการใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์ 

    แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

บริู้ก�รู้ในช่ีวงเวล�ของรู้�ยง�นก�รู้สำอบบัญชีี
R522.3    กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีต้อิงไม่รว่มถึึงบุคคล ผู้้้ซึ่ึ�งในชี่ว่งระยะเว่ลาขอิง 

    รายงานการสำอิบบัญชีี

    (ก)  เคยดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที �บริหารขอิงล้กค้า 

      งานสำอิบบัญชีี หร่อิ

    (ข)  เคยเป็นพันักงานที�ดำารงตำาแหน่งซึ่ึ�งใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิ 

      การจัดทำาบัญชีีหร่อิจัดทำางบการเงินขอิงล้กค้าที�สำำานักงานจะแสำดง 

      คว่ามเห็น 
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บริู้ก�รู้ก่อนช่ีวงเวล�ของรู้�ยง�นก�รู้สำอบบัญชีี
522.4 A1   อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิ  

    อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคยอิาจเกิดขึ�นได้ ถึ้าก่อินชี่ว่งเว่ลาขอิงรายงานการ 

    สำอิบบัญชีี สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

    (ก)  เคยดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที �บริหารขอิงล้กค้า 

      งานสำอิบบัญชีี หร่อิ

    (ข)  เคยเป็นพันักงานที�ดำารงตำาแหน่งซึ่ึ�งใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิ 

      การจัดทำาบัญชีีหร่อิจัดทำางบการเงินขอิงล้กค้าที�สำำานักงานจะแสำดง 

      คว่ามเห็น

    ตัว่อิย่างเชี่น อิุปสำรรคจะเกิดขึ�น ถึ้าได้ตัดสำินใจหร่อิได้ปฏิิบัติงานแล้ว่โดย 

    บุคคลนั�นในช่ีว่งเว่ลาก่อินหน้านี�ในขณะที�ยังเป็นพันักงานขอิงล้กค้า จะต้อิงได้รับ 

    การประเมินในงว่ดปัจจุบัน อัินเป็นส่ำว่นหนึ�งขอิงงานสำอิบบัญชีีงว่ดปัจจุบัน

522.4 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่นั�น รว่มถึึง

    ●	  ตำาแหน่งที�บุคคลนั�นดำารงอิย้ใ่นล้กค้า

    ●	  ระยะเว่ลาตั�งแต่บุคคลนั�นยุติการเป็นพันักงานขอิงล้กค้า

    ●	  บทบาทขอิงสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

522.4 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพ่ั�อิจัดการกับอุิปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิ อุิปสำรรค 

    จากคว่ามคุ้นเคยนั�น ค่อิ การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม สำอิบทานงานขอิง 

    สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี
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หมวด 523   ก�รู้เป็นกรู้รู้มก�รู้หรืู้อเจั��หน��ทีำ�บริู้ห�รู้ของล้กค��ง�นสำอบบัญชีี

คำ�นำ�
523.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระและต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

523.2    การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี  

    ทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากประโยชีน์สำ่ว่นตน และอิุปสำรรคจากการสำอิบทาน 

    ผู้ลงานตนเอิง หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ 

    ที�เกี�ยว่ข้อิงกับการใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่นั�น

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ก�รู้เป็นกรู้รู้มก�รู้หรืู้อเจั��หน��ทีำ�บริู้ห�รู้
R523.3    หุ้นสำ่ว่น หร่อิพันักงานขอิงสำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย ต้อิงไม่ดำารง 

    ตำาแหน่งเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี ขอิง 

    สำำานักงาน

ก�รู้เป็นเลข�นุก�รู้บริู้ษัทำ
R523.4    หุ ้นสำ่ว่นหร่อิพันักงานขอิงสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่ดำารง 

    ตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษั์ทขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีีขอิงสำำานักงาน ยกเว้่น

    (ก)  ว่ิธีปฏิิบัตินี�สำามารถึกระทำาได้ตามกฎหมายท้อิงถึิ�น ข้อิบังคับหร่อิ 

      วิ่ธีปฏิิบัติวิ่ชีาชีีพั

    (ข)  ผู้้้บริหารเป็นผู้้้กระทำาการตัดสิำนใจในเร่�อิงต่างๆ ที�เกี�ยว่ข้อิงทั�งมว่ล

    (ค)  หน้าที�และกิจกรรมที�ปฏิิบัติ ถึ้กจำากัดอิย้่เพัียงงานที�มีลักษ์ณะเป็น 

      งานประจำาและงานด้านบริหาร เชี่น การจัดทำารายงานการประชีุม  

      และการเก็บรักษ์าแบบแสำดงรายการต่าง ๆ  ที�ต้อิงจัดทำาตามกฎหมาย
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523.4 A1   ตำาแหน่ง “เลขานุการบริษ์ัท” นั�น สำ่�อิคว่ามหมายที�แตกต่างกันไปในแต่ละ 

    ประเทศ หน้าที�อิาจมีตั�งแต่หน้าที�ในการบริหาร (เช่ีน การบริหารงานบุคคล และ 

    การเก็บรักษ์าบันทึกและทะเบียนต่าง ๆ  ขอิงบริษั์ท) จนถึึงหน้าที�ที�หลากหลาย  

    เพั่�อิให้มั�นใจว่่าบริษ์ัทได้ปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดต่าง ๆ หร่อิการให้คำาปรึกษ์า 

    เกี �ยว่กับเร่ �อิงการกำากับด้แลกิจการต่างๆ โดยปกติแล้ว่ ตำาแหน่งนี�ได้รับ 

    การอินุมานว่่ามีคว่ามเกี�ยว่พัันอิย่างใกล้ชีิดกับกิจการ ดังนั�น อิุปสำรรคอิาจ 

    เกิดขึ�นได้ ถึ้าหุ้นสำ่ว่น หร่อิพันักงานขอิงสำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย  

    ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษ์ัทขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี (ข้อิม้ลเพัิ�มเติม 

    เกี�ยว่กับการให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นกับล้กค้างานสำอิบบัญชีี ได้ระบุไว้่ 

    ในหมว่ด 600 การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี)
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หมวด 524   ก�รู้จั��งง�นโดยล้กค��ง�นสำอบบัญชีี

คำ�นำ�
524.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระและต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

524.2    คว่ามสำัมพัันธ์จากการจ้างงานโดยล้กค้างานสำอิบบัญชีี อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรค 

    จากประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้   

    หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติเฉพัาะที�เกี�ยว่ข้อิงกับ 

    การใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่นั�น

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทุำกรู้�ย
524.3 A1   อิุปสำรรคจากคว่ามคุ ้นเคยหร่อิอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้ ่อิาจเกิดขึ �นได้  

    ถ้ึาบุคคลใดดังต่อิไปนี�เป็นสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี หร่อิหุ้นส่ำว่นขอิง 

    สำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย

    ●	  เป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี 

    ●	  เป็นพันักงานในตำาแหน่ง ซึ่ึ �งใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิการ 

      จัดทำาบัญชีี หร่อิจัดทำางบการเงินขอิงล้กค้าที�สำำานักงานจะแสำดง 

      คว่ามเห็น

ข้้อจำากัดข้องผู้เคยเป็นหุ้นส่ว่นหร่อเคยเป็นสมาชิ้กกลุ่ัมผู้ปฏิิบัติงานสอบบัญชี้
R524.4    สำำานักงานต้อิงแน่ใจว่่าไม่มีสำายสัำมพัันธ์ (Connection) คงอิย้่อิย่างมีนัยสำำาคัญ 

    ระหว่่างสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย กับ

    (ก)  ผู้้้เคยเป็นหุ้นสำ่ว่นที�มาร่ว่มงานกับล้กค้างานสำอิบบัญชีีขอิงสำำานักงาน  

      หร่อิ

    (ข)  ผู้้้เคยเป็นสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีที�มาร่ว่มงานกับล้กค้า 

      งานสำอิบบัญชีี 
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    ถ้ึามาเข้าร่ว่มงานในฐานะ เป็น

    (1)  กรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหาร หร่อิ

    (2)  พันักงานในตำาแหน่ง ซึึ่�งใช้ีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิการจัดทำาบัญชีี  

      หร่อิจัดทำางบการเงินขอิงล้กค้าที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น

    การเชี่�อิมโยงอิย่างมีนัยสำำาคัญระหว่่างสำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายกับ 

    บุคคลนั�น ยังคงมีอิย้่ต่อิไป เว้่นแต่

    (ก)  บุคคลนั�นไม่ได้รับสิำทธิประโยชีน์หร่อิค่าตอิบแทนใด ๆ จากสำำานักงาน  

      หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย ที�ไม่ได้เป็นไปตามข้อิตกลงที�กำาหนดไว้่ชัีดเจน 

      ก่อินหน้าแล้ว่

    (ข)  จำานว่นเงินใด ๆ ที�เป็นหนี�บุคคลนั�นไม่เป็นสำาระสำำาคัญต่อิสำำานักงาน 

      หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายและ

    (ค)  บุคคลนั�นไม่ได้เข้าร่ว่มอิีกต่อิไป หร่อิปรากฏิว่่ามีสำ่ว่นร่ว่ม ในการ 

      ดำาเนินธุรกิจ หร่อิกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพั ขอิงสำำานักงานหร่อิสำำานักงาน 

      เคร่อิข่าย

524.4 A1   แม้ว่่าจะได้ปฏิิบัติตามข้อิกำาหนด ขอิงย่อิหน้า R524.4 อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย  

    หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ อิาจยังคงเกิดขึ�นได้

524.4 A2   อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ อิาจยังคงเกิดขึ�นได้  

    ถึ้าผู้้้เคยเป็นหุ้นสำ่ว่นขอิงสำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย เข้าร่ว่มงานใน 

    กิจการในตำาแหน่งใดตำาแหน่งหนึ�งที�กล่าว่ไว้่ในย่อิหน้า 524.3 A1 และกิจการนั�น  

    ต่อิมากลายเปลี�ยนเป็นล้กค้างานสำอิบบัญชีีขอิงสำำานักงาน

524.4 A3   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  ตำาแหน่งที�บุคคลนั�นได้รับจากล้กค้า

    ●	  คว่ามเกี�ยว่ข้อิงใด ๆ ที�บุคคลนั�นจะมีกับกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

    ●			  ระยะเว่ลาตั�งแต่บุคคลนั�น พั้นจากการเป็นสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

      สำอิบบัญชีี หร่อิหุ้นส่ำว่นขอิงสำำานักงาน หร่อิขอิงสำำานักงานเคร่อิข่าย

    ●	  ตำาแหน่งเดิมขอิงบุคคลนั�นในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี สำำานักงาน 

      หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย ตัว่อิย่างค่อิบุคคลนั�น ยังคงรับผู้ิดชีอิบใน 

      การติดต่อิเป็นประจำากับผู้้้บริหารหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลขอิงล้กค้า  

      หร่อิไม่
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524.4 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    คว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ เหล่านั�น รว่มถึึง

    ●	  การปรับเปลี�ยนแผู้นงานสำอิบบัญชีี

    ●	  การมอิบหมายให้บุคคลอิ่�น ๆ ในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี ซึ่ึ�งเป็น 

      ผู้้้มีประสำบการณ์เพีัยงพัอิ เม่�อิเทียบกับบุคคลที�ได้มาร่ว่มงานกับล้กค้า

    ●	  การจัดให้มีผู้้ ้สำอิบทานที �เหมาะสำม สำอิบทานงานขอิงผู้้ ้เคยเป็น 

      สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

สมาชิ้กกลุ่ัมผู้ปฏิิบัติงานสอบบัญชี้ที�ได้รับการจ้างงานจากลูักค้า
R524.5    สำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย ต้อิงมีนโยบายและว่ิธีปฏิิบัติที�กำาหนดให้  

    สำมาชีิกกลุม่ผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีตี้อิงแจ้งสำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย  

    เม่�อิมีการเจรจาต่อิรอิงเกี�ยว่กับการจ้างงานกับล้กค้างานสำอิบบัญชีีนั�น

524.5 A1   อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน เกิดขึ�นได้เม่�อิสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี  

    มีสำ่ว่นร่ว่มในงานสำอิบบัญชีี ในขณะที�ทราบอิย้่แล้ว่ว่่าสำมาชีิกกลุม่ผู้้้ปฏิิบัติงาน 

    สำอิบบัญชีีนั�น จะหร่อิอิาจจะมาร่ว่มงานกับล้กค้าในอินาคตได้

524.5 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนดังกล่าว่  

    ค่อิการถึอินบุคคลนั�นจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

524.5 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนดังกล่าว่ ค่อิจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม สำอิบทาน 

    ดุลยพิันิจใด ๆ ที�มีนัยสำำาคัญขอิงบุคคลนั�น ขณะอิย้ใ่นกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีีซึื่�งเป็นกิจัก�รู้ทีำ�มีส่ำวนได�เสีำยสำ�ธ์�รู้ณะ

ผู้้้สำอิบบัญชีีหลัก
R524.6    ขึ �นอิย้่กับย่อิหน้า R524.8 ถึ้าบุคคลผู้้้ซึ่ึ �งเป็นผู้้้สำอิบบัญชีีหลักขอิงล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีีที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ มาร่ว่มกับล้กค้า ในฐานะ

    (ก)  กรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหาร หร่อิ

    (ข)  เป็นพันักงานในตำาแหน่ง ซึ่ึ�งใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิการจัดทำา 

      บัญชีี หร่อิจัดทำางบการเงินขอิงล้กค้าที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น 

    คว่ามเป็นอิิสำระจะถึ้กรอิมชีอิม เว่้นแต่ (ปีที� 1) หลังจากบุคคลดังกล่าว่ยุติ 

    การเป็นผู้้้สำอิบบัญชีีหลักแล้ว่
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    (1)  ล้กค้างานสำอิบบัญชีีได้อิอิกงบการเงินที�ตรว่จสำอิบแล้ว่ (ปีที� 2) ไปเป็น 

      ระยะเว่ลาไม่น้อิยกว่่าสิำบสำอิงเด่อิน และ

    (2)  บุคคลดังกล่าว่มิได้เป็นสำมาชีิกในกลุ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีขอิง 

      การสำอิบบัญชีีขอิงงบการเงิน (ปีที� 1 และ 2) นั�น

หุ้นส่ำว่นผู้้้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหารหร่อิเทียบเท่า) ขอิงสำำานักงาน
R524.7    ขึ�นอิย้่กับย่อิหน้า R524.8 ถึ้าบุคคลผู้้้ซึ่ึ �งเป็นหุ้นสำ่ว่นผู้้้จัดการ (ประธาน 

    เจ้าหน้าที�บริหารหร่อิเทียบเท่า) ขอิงสำำานักงานร่ว่มงานกับล้กค้างานสำอิบบัญชีี 

    ที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ ในฐานะ

    (ก)  กรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหาร หร่อิ

    (ข)  เป็นพันักงานในตำาแหน่ง ซึ่ึ�งใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิการจัดทำา 

      บัญชีี หร่อิจัดทำางบการเงินขอิงล้กค้าที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น 

    คว่ามเป็นอิิสำระจะถึ้กรอิมชีอิม เว่้นแต่หลังจากบุคคลดังกล่าว่พั้นจากการ 

    เป็นหุ้นส่ำว่นผู้้้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหารหร่อิเทียบเท่า) ขอิงสำำานักงาน  

    เป็นเว่ลาไม่น้อิยกว่่า 12 เด่อิน

การรว่มธุรกิจ
R524.8    เพ่ั�อิเป็นข้อิยกเว้่นขอิงย่อิหน้า R524.6 และ R524.7 คว่ามเป็นอิิสำระจะไม่ถ้ึก 

    รอิมชีอิม ถึ้าเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�กำาหนดไว่้ในย่อิหน้าเหล่านั�นเกิดขึ�นจาก 

    ผู้ลขอิงการรว่มธุรกิจและ

    (ก)  ตำาแหน่งดังกล่าว่ไม่ได้มีการคำานึงถึึงในการพิัจารณาการรว่มธุรกิจ

    (ข)  สิำทธิประโยชีน์หร่อิค่าตอิบแทนใด ๆ ให้กับผู้้้ที�เคยเป็นหุ้นส่ำว่น ที�จ่าย 

      จากสำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย ซึ่ึ�งได้จ่ายเต็มจำานว่นแล้ว่  

      เว่้นแต่เพั่�อิให้เป็นไปตามข้อิตกลงที�กำาหนดไว่้ชีัดเจนก่อินหน้าแล้ว่ 

      และจำานว่นใด ๆ ที �เป็นหนี �หุ ้นสำ่ว่นผู้้ ้นั �นไม่เป็นสำาระสำำาคัญต่อิ 

      สำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย เท่าที�นำามาใช้ีได้

    (ค)  ผู้้้ที�เคยเป็นหุ้นสำ่ว่น ต้อิงไม่เข้าร่ว่มหร่อิปรากฏิว่่ามีสำ่ว่นร่ว่มอิย่าง 

      ต่อิเน่�อิง ในการดำาเนินธุรกิจ หร่อิกิจกรรมทางว่ชิีาชีีพัขอิงสำำานักงาน  

      หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย และ

    (ง)  สำำานักงานได้ปรึกษ์าหาร่อิ กับผู้้้มีหน้าที �กำากับด้แล ถึึงการดำารง 

      ตำาแหน่งขอิงผู้้้ที�เคยเป็นหุ้นส่ำว่นในล้กค้างานสำอิบบัญชีีแล้ว่
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หมวด 525   ก�รู้มอบหม�ยให�เป็นพันักง�นชัี�วครู้�ว

คำ�นำ�
525.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระและต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

525.2    การให้ย่มพันักงานแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากการ 

    สำอิบทานผู้ลงานขอิงตนเอิง อิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน หร่อิ 

    อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบาย 

    การนำาไปปฏิิบัติในการใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
525.3 A1   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพั่�อิจัดการอิุปสำรรค 

    ที�เกิดจากการให้ย่มพันักงานขอิงสำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย กับล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีี รว่มถึึง

    ●	  การดำาเนินการสำอิบทานเพัิ�มเติม งานขอิงพันักงานที�ให้ย่ม อิาจ 

      จัดการอุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง

    ●	  การไม่ให้พันักงานที�ถึ้กย่มตัว่ ร่ว่มเป็นสำมาชีิกกลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงาน 

      สำอิบบัญชีี อิาจจัดการอิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรคจาก 

      การเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

    ●	  การไม่ให้คว่ามรับผู้ิดชีอิบงานสำอิบบัญชีีในหน้าที�หร่อิกิจกรรมใด ๆ  

      แก่พันักงานที�ถึ้กย่มตัว่ ในระหว่่างที�พันักงานผู้้้นั�นปฏิิบัติงานตาม 

      การมอิบหมายเป็นพันักงานชีั�ว่คราว่ อิาจจัดการอิุปสำรรคจากการ 

      สำอิบทานผู้ลงานตนเอิง

525.3 A2   เม่�อิเกิดอุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย และอุิปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน  

    โดยการให้ย่มบุคลากรขอิงสำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย กับล้กค้างาน 

    สำอิบบัญชีี จนกระทั�งสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายเริ�มมีมุมมอิงและ 

    ผู้ลประโยชีน์ไปในทางเดียว่กับผู้้้บริหารมากเกินไป มาตรการป้อิงกันไม่สำามารถึ 

    ใช้ีได้
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R525.4    สำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย ต้อิงไม่ให้ย่มพันักงานแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี  

    เว้่นแต่

    (ก)  การให้คว่ามช่ีว่ยเหล่อิดังกล่าว่เป็นการให้เฉพัาะในช่ีว่งเว่ลาสัำ�น 

    (ข)  พันักงานต้อิงไม่มีส่ำว่นร่ว่มในการให้บริการงานไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ซึึ่�งจะ 

      ไม่ได้รับอินุญาตตามหมว่ด 600 และหมว่ดย่อิยนี� และ

    (ค)  พันักงานต้อิงไม่รับผู้ิดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหาร และล้กค้างานสำอิบบัญชี ี

      รับผิู้ดชีอิบในการสัำ�งการและด้แลกิจกรรมขอิงพันักงานนั�น
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หมวด 540   คว�มสำัมพัันธ์์อันย�วน�นของบุคล�กรู้ (รู้วมถุึงก�รู้หมุนเวียน 

    หุ�นส่ำวน) กับล้กค��ง�นสำอบบัญชีี

คำ�นำ�
540.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคตอ่ิ 

    คว่ามเป็นอิิสำระ

540.2    เม่�อิบุคคลมีส่ำว่นร่ว่มในงานสำอิบบัญชีีเป็นระยะเว่ลายาว่นาน อิาจเกิดอุิปสำรรค 

    จากคว่ามคุ้นเคยและอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน หมว่ดนี�กำาหนด 

    ข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในการใชี้กรอิบแนว่คิดใน 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทุำกรู้�ย
540.3 A1   ถึึงแม้ว่่าการทำาคว่ามเข้าใจล้กค้างานสำอิบบัญชีีและเหตุการณ์แว่ดล้อิมเป็น 

    พั่�นฐานขอิงคุณภาพังานสำอิบบัญชีี อิุปสำรรคอิาจเกิดจากผู้ลที�บุคคลมีคว่าม 

    สัำมพัันธ์อัินยาว่นาน ในฐานะสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีกับ

    (ก)  ล้กค้างานสำอิบบัญชีี และการดำาเนินงานขอิงล้กค้า

    (ข)  เจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี หร่อิ

    (ค)  งบการเงินซึึ่�งสำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น หร่อิข้อิม้ลทางการเงินที�ใช้ี 

      เป็นฐานในการจัดทำางบการเงิน

540.3 A2   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิาจเกิดจากผู้ลขอิงคว่ามกังว่ลขอิงบุคคล 

    เกี�ยว่กับการส้ำญเสีำยล้กค้าที�มีคว่ามสัำมพัันธ์ยาว่นาน หร่อิการส้ำญเสีำยผู้ลประโยชีน์ 

    ในการรักษ์าไว้่ซึึ่�งคว่ามสัำมพัันธ์ส่ำว่นตัว่ที�ใกล้ชิีด กับสำมาชิีกขอิงเจ้าหน้าที�บริหาร 

    อิาวุ่โสำ หร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล อิุปสำรรคดังกล่าว่อิาจมีอิิทธิพัลต่อิดุลยพัินิจ 

    ที�ไม่เหมาะสำมขอิงบุคคลนั�น
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540.3 A3   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรค 

    จากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน รว่มถึึง

    (ก)  ในส่ำว่นที�เกี�ยว่กับบุคคล

      ●	   ระยะเว่ลาโดยรว่มขอิงคว่ามสำัมพัันธ์กับล้กค้างานสำอิบบัญชี ี

         ขอิงบุคคลนั�น รว่มถึึง ถ้ึาคว่ามสัำมพัันธ์นั�นมีอิย่้ ขณะที�บุคคลนั�น 

         ยังคงอิย้่กับสำำานักงานก่อินหน้า

      ●	   บุคคลนั�นเป็นสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานมานานเท่าใด และ 

         มีบทบาทอิย่างไร 

      ●	   ขอิบเขตงานที�บุคคลนั�น ได้รับการสัำ�งการ รับการสำอิบทานงาน  

         และรับการกำากับงาน จากบุคคลผู้้้มีตำาแหน่งงานส้ำงกว่่า 

      ●	   ขอิบเขตที�บุคคลนั�น เน่�อิงจากคว่ามมีอิาวุ่โสำ สำามารถึมีอิิทธิพัล

         ต่อิผู้ลลัพัธ์ขอิงงานสำอิบบัญชีี ตัว่อิย่างเช่ีน การตัดสิำนใจที�สำำาคัญ  

         หร่อิการสัำ�งงานสำมาชิีกอ่ิ�น ๆ ในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน

      ●	   คว่ามใกล้ชีิดขอิงคว่ามสำัมพัันธ์สำ่ว่นตัว่ขอิงบุคคลนั�น กับ 

         เจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำ หร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

      ●	   ลักษ์ณะ คว่ามถีึ� และขอิบเขตขอิงปฏิิสัำมพัันธ์ระหว่่างบุคคล 

         นั�นกับเจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำ หร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

    (ข)  ในส่ำว่นที�เกี�ยว่กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี

      ●	   ลักษ์ณะหร่อิคว่ามซึ่ับซึ่้อินขอิงประเด็นทางบัญชีีขอิงล้กค้า  

         และประเด็นการรายงานทางการเงินขอิงล้กค้า และว่่าม ี

         การเปลี�ยนแปลงหร่อิไม่

      ●	   มีการเปลี�ยนแปลงใด ๆ ในเจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำ หร่อิ 

         ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล เม่�อิไม่นานมานี�หร่อิไม่

      ●	   มีการเปลี�ยนแปลงโครงสำร้างอิงค์กรขอิงล้กค้าซึ่ึ�งมีผู้ลต่อิ 

         ลักษ์ณะ คว่ามถีึ� และขอิบเขต ขอิงปฏิิสัำมพัันธ์ส่ำว่นบุคคลนั�น 

         กับเจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำ หร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล
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540.3 A4   การรว่มกันขอิงปัจจัยสำอิงอิย่างหร่อิมากกว่่า อิาจเพิั�มหร่อิลดระดับขอิงอุิปสำรรค  

    ตัว่อิย่างเชี่น อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคยที�เกิดขึ�นตลอิดชี่ว่งเว่ลา จากคว่าม 

    สำัมพัันธ์ใกล้ชีิดที�เพัิ�มขึ�นระหว่่างบุคคลนั�น กับสำมาชีิกขอิงเจ้าหน้าที�บริหาร 

    อิาวุ่โสำขอิงล้กค้า จะลดลงโดยการที�สำมาชีิกเจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำขอิงล้กค้า 

    รายนั�นอิอิกจากการเป็นพันักงานขอิงล้กค้า

540.3 A5   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย และอิุปสำรรค 

    จากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน ที�เกิดจากบุคคลที�มีสำ่ว่นร่ว่มในงานสำอิบบัญชีีเป็น 

    ระยะเว่ลาอิันยาว่นาน ค่อิการหมุนเว่ียนบุคคลนั�นอิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

    สำอิบบัญชีี

540.3 A6   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    คว่ามคุ้นเคยหร่อิอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การเปลี�ยนบทบาทขอิงบุคคลในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี หร่อิ 

      การเปลี�ยนแปลงลักษ์ณะ และขอิบเขตขอิงงานที�บุคคลนั�นปฏิิบัติ

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม ซึ่ึ�งไม่ใชี่สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

      สำอิบบัญชีี สำอิบทานงานขอิงบุคคลนั�น

    ●	  การดำาเนินการสำอิบทานคุณภาพังานสำมำ�าเสำมอิ จากภายในหร่อิจาก 

      ภายนอิก อิย่างเป็นอิิสำระ 

R540.4    ถ้ึาสำำานักงานตัดสิำนว่่าระดับขอิงอุิปสำรรคที�เกิดสำามารถึจัดการโดยการหมุนเวี่ยน 

    บุคคลนั�นอิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี สำำานักงานต้อิงกำาหนดระยะเว่ลา 

    ที�เหมาะสำม ซึึ่�งบุคคลนั�นต้อิงไม่

    (ก)  เป็นสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

    (ข)  ทำาหน้าที�คว่บคุมคุณภาพังานสำอิบบัญชีี หร่อิ

    (ค)  ใช้ีอิิทธิพัลโดยตรงต่อิผู้ลลัพัธ์งานสำอิบบัญชีี

    ระยะเว่ลาดังกล่าว่ต้อิงยาว่พัอิ ที�จะทำาให้มีการจัดการอิุปสำรรคจากคว่าม 

    คุ้นเคย และอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน ในกรณีขอิงกิจการที�มีส่ำว่นได้เสีำย 

    สำาธารณะให้ใช้ีย่อิหน้า R540.5 ถึึง R540.20
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ลูักค้างานสอบบัญชี้ซึึ่�งเป็นกิจการที�มีส่ว่นได้เสียสาธารณะ
R540.5    ขึ�นอิย้่กับย่อิหน้า R540.7 ถึึง R540.9 ในสำ่ว่นที�เกี�ยว่กับการสำอิบบัญชีีขอิง 

    กิจการที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ บุคคลต้อิงไม่ปฏิิบัติหน้าที�ในบทบาทใดต่อิไปนี�  

    หร่อิเม่�อิรว่มกับบทบาทต่าง ๆ ดังกล่าว่ เป็นระยะเว่ลามากกว่่า 7 ปีสำะสำม  

    (“ช่ีว่งเว่ลาในการปฏิิบัติงาน”)

    (ก)  ผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผิู้ดชีอิบงาน

    (ข)  บุคคลที�ได้รับการแต่งตั�งให้รับผู้ิดชีอิบในการสำอิบทานการคว่บคุม 

      คุณภาพังานสำอิบบัญชีี หร่อิ

    (ค)  บทบาทใด ๆ ขอิงผู้้้สำอิบบัญชีีหลักอ่ิ�น 

    หลังจากชี่ว่งเว่ลาในการปฏิิบัติงาน บุคคลดังกล่าว่ต้อิงมีการเว่้นระยะในการ 

    ปฏิิบัติงาน ตามข้อิกำาหนดในย่อิหน้า R540.11 ถึึง R540.19

R540.6    ในการคำานว่ณชี่ว่งเว่ลาในการปฏิิบัติงาน การนับจำานว่นปีต้อิงไม่เริ�มต้นใหม่  

    เว้่นแต่บุคคลนั�นยุติบทบาทใด ๆ  ในย่อิหน้า R540.5 (ก) ถึึง (ค) เป็นระยะเว่ลา 

    ขั�นตำ�า อิันเป็นระยะเว่ลาต่อิเน่�อิงกันอิย่างน้อิยเท่ากับการเว่้นระยะในการ 

    ปฏิิบัติงานที�กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า R540.11 ถึึง R540.13 เท่าที�นำามาใช้ีได้กับ 

    บทบาทที�บุคคลได้ให้บริการในปีก่อินที�จะยุติการมีส่ำว่นร่ว่มดังกล่าว่

540.6 A1   ตัว่อิย่างเชี่น บุคคลที�เป็นผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงานมาสำี�ปี ต่อิจากนั�นหยุด 

    การปฏิิบัติงานไปสำามปี จะสำามารถึกลับมาเป็นผู้้้สำอิบบัญชีีหลักในงานสำอิบบัญชีี 

    เดียว่กันเป็นเว่ลาต่อิได้อิีกเพัียงสำามปี (นับสำะสำมรว่มเป็นเจ็ดปี) หลังจากนั�น 

    บุคคลนั�นจะต้อิงเว้่นระยะในการปฏิิบัติงาน ตามย่อิหน้า R540.14

R540.7    เพั่�อิเป็นข้อิยกเว่้นขอิงย่อิหน้า R540.5 ผู้้้สำอิบบัญชีีหลัก ผู้้้ซึ่ึ�งคว่ามต่อิเน่�อิง 

    มีคว่ามสำำาคัญ โดยเฉพัาะอิย่างยิ�งต่อิคุณภาพังานสำอิบบัญชีี โดยในกรณีที�เกิดขึ�น 

    ได้ยากเน่�อิงจากเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�ไม่คาดคิดล่ว่งหน้า ซึึ่�งอิย่้นอิกการคว่บคุม 

    ขอิงสำำานักงาน และหากผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลให้คว่ามเห็นพ้ัอิงด้ว่ย อิาจต้อิงได้รับ 

    อินุญาตให้ทำาหน้าที�เป็นผู้้้สำอิบบัญชีีหลักเพิั�มอีิกหนึ�งปี ตราบเท่าที�อุิปสำรรคต่อิ 

    คว่ามเป็นอิิสำระถ้ึกขจัด หร่อิลดให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้
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540.7 A1   ตัว่อิย่างเชี่น ผู้้้สำอิบบัญชีีหลักอิาจต้อิงดำารงบทบาทนั�นในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

    สำอิบบัญชีีต่อิไปได้อิีกไม่เกินหนึ�งปี ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกิดจากเหตุการณ ์

    ที�ไม่คาดคิดล่ว่งหน้า เชี่น การหมุนเว่ียนตามข้อิกำาหนดไม่สำามารถึเป็นไปได้  

    เน่�อิงจากอิาจเกิดกรณีเจ็บป่ว่ยอิย่างร้ายแรงขอิงผู้้้ที�ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้สำอิบบัญชีี 

    ที�รับผู้ิดชีอิบงาน ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมเชี่นนี� สำำานักงานจะปรึกษ์าหาร่อิกับ 

    ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลถึึงเหตุผู้ลขอิงการไม่สำามารถึหมุนเว่ียนตามที�ว่างแผู้นไว่้  

    และคว่ามจำาเป็นในการใช้ีมาตรการป้อิงกันใด ๆ  เพ่ั�อิลดอุิปสำรรคใด ๆ  ที�เกิดขึ�น

R540.8    ถึ้าล้กค้างานสำอิบบัญชีีเปลี�ยนสำถึานภาพัเป็นกิจการที�มีสำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะ  

    สำำานักงานต้อิงคำานึงถึึงระยะเว่ลาที�บุคคลให้บริการแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี 

    ในฐานะผู้้้สำอิบบัญชีีหลักก่อินที�ล้กค้างานสำอิบบัญชีีนั�น จะเปลี�ยนสำถึานภาพั 

    เป็นกิจการที�มีสำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะในการพัิจารณาชี่ว่งเว่ลาการหมุนเว่ียน  

    ถึ้าบุคคลนั�นให้บริการแก่ล้กค้าในฐานะผู้้้สำอิบบัญชีีหลักเป็นระยะเว่ลาสำะสำม 

    มา 5 ปีหร่อิน้อิยกว่่า เม่�อิล้กค้าเปลี�ยนสำถึานภาพัเป็นกิจการที�มีสำ่ว่นได้เสำีย 

    สำาธารณะ จำานว่นปีที�บุคคลนั�นอิาจต้อิงยังคงให้บริการแก่ล้กค้ารายนั�นในฐานะ 

    ผู้้้สำอิบบัญชีีหลักก่อินที�จะหมุนเวี่ยนอิอิกจากงานให้บริการจะเป็นจำานว่นเจ็ดปี  

    หักด้ว่ยจำานว่นปีที�ได้ให้บริการมาแล้ว่ 

    เพั่�อิเป็นข้อิยกเว่้นขอิงย่อิหน้า R540.5 ถึ้าบุคคลนั�นได้ให้บริการล้กค้างาน 

    สำอิบบัญชีีในฐานะผู้้้สำอิบบัญชีีหลักเป็นระยะเว่ลาสำะสำมหกปี หร่อิมากกว่่านั�น  

    เม่�อิล้กค้างานสำอิบบัญชีีเปลี�ยนสำถึานภาพัเป็นกิจการที�มีสำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะ  

    บุคคลนั�นอิาจต้อิงยังคงให้บริการต่อิเน่�อิงในฐานะผู้้้สำอิบบัญชีีหลักเป็นเว่ลา 

    ไม่เกินกว่่าสำอิงปีก่อินหมุนเว่ียนอิอิกจากงานให้บริการ ด้ว่ยการเห็นพั้อิงขอิง 

    ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

R540.9    เม่�อิสำำานักงานมีคนเพัียงสำอิงสำามคน ที�มีคว่ามร้้และประสำบการณ์ที�จำาเป็น 

    ในการให้บริการในฐานะผู้้้สำอิบบัญชีีหลักในงานสำอิบบัญชีีขอิงกิจการที�มี 

    ส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ การหมุนเวี่ยนขอิงผู้้้สำอิบบัญชีีหลักอิาจไม่สำามารถึเป็นไปได้  

    เพั่�อิเป็นข้อิยกเว่้นขอิงย่อิหน้า R540.5 ถึ้าอิงค์กรกำากับด้แลอิิสำระในประเทศ 

    กำาหนดข้อิยกเว่้นการหมุนเว่ียนขอิงผู้้้สำอิบบัญชีีในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่  

    บุคคลนั�นอิาจต้อิงยังคงเป็นผู้้้สำอิบบัญชีีหลักได้มากกว่่าเจ็ดปีเพ่ั�อิให้เป็นไปตาม 

    ข้อิยกเว่้นดังกล่าว่ ทั�งนี� ถึ้าหากว่่าอิงค์กรกำากับด้แลอิิสำระมีข้อิกำาหนดเฉพัาะ 

    เจาะจงอิ่�นที�ต้อิงนำามาใชี้ เชี่น ระยะเว่ลาที�ผู้้้สำอิบบัญชีีหลักอิาจต้อิงได้รับ 

    การยกเว่้นการหมุนเว่ียน หร่อิการสำอิบทานจากภายนอิกที�เป็นอิิสำระอิย่าง 

    สำมำ�าเสำมอิ 
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ข้อิคว่รพิัจารณาอ่ิ�น ๆ ที�เกี�ยว่กับช่ีว่งเว่ลาในการปฏิิบัติงาน
R540.10   ในการประเมินอิุปสำรรคที�เกิดจากคว่ามสำัมพัันธ์ที�ยาว่นานกับงานสำอิบบัญชีี  

    สำำานักงานต้อิงให้คว่ามสำำาคัญโดยเฉพัาะกับบทบาทที�บุคคลนั�นปฏิิบัติและ 

    ระยะเว่ลาที�บุคคลนั�นเกี�ยว่ข้อิงกับงานสำอิบบัญชีีก่อินที�บุคคลนั�นจะเปลี�ยน 

    สำถึานภาพัเป็นผู้้้สำอิบบัญชีีหลัก

540.10 A1   อิาจมีหลายสำถึานการณ์ที�สำำานักงานใช้ีกรอิบแนว่คิดสำรุปว่่าเป็นการไม่เหมาะสำม 

    สำำาหรับบุคคลที�เป็นผู้้้สำอิบบัญชีีหลักที�จะปฏิิบัติหน้าที�ต่อิไปในบทบาทดังกล่าว่  

    แม้ว่่าระยะเว่ลาที�ปฏิิบัติหน้าที�ในการเป็นผู้้้สำอิบบัญชีีหลักจะน้อิยกว่่าเจ็ดปี

การเว้่นระยะในการปฏิิบัติงาน
R540.11   ถึ้าบุคคลทำาหน้าที�เป็นผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงานมาเป็นเว่ลาเจ็ดปีสำะสำม  

    การเว้่นระยะในการปฏิิบัติงานต้อิงเป็นห้าปีต่อิเน่�อิงกัน

R540.12   ในกรณีที�บุคคลได้รับการแต่งตั�งให้เป็นผู้้้รับผิู้ดชีอิบในการสำอิบทานการคว่บคุม 

    คุณภาพังานสำอิบบัญชีี และได้ปฏิิบัติหน้าที �ในฐานะดังกล่าว่เป็นเว่ลา 

    เจ็ดปีสำะสำม การเว้่นระยะในการปฏิิบัติงานต้อิงเป็นสำามปีต่อิเน่�อิงกัน

R540.13   ถึ้าบุคคลทำาหน้าที�เป็นผู้้้สำอิบบัญชีีหลักนอิกจากหน้าที�ที�กำาหนดไว่้ในย่อิหน้า  

    R540.11 และ R540.12 เป็นเว่ลาเจ็ดปีสำะสำม การเว้่นระยะในการปฏิิบัติงาน 

    ต้อิงเป็นสำอิงปีต่อิเน่�อิงกัน

การให้บริการที�รว่มบทบาทในฐานะผู้้้สำอิบบัญชีีหลัก
R540.14   ถึ้าบุคคลปฏิิบัติหน้าที�ในฐานะที�รว่มบทบาทผู้้้สำอิบบัญชีีหลักและให้บริการใน 

    ฐานะผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผิู้ดชีอิบงานตั�งแต่สีำ�ปีสำะสำมหร่อิมากกว่่า การเว้่นระยะใน 

    การปฏิิบัติงานต้อิงเป็นห้าปีต่อิเน่�อิงกัน

R540.15   ขึ�นอิย้่กับย่อิหน้า R540.16 (ก) ถึ้าบุคคลปฏิบิัติหน้าที�ในฐานะที�รว่มบทบาท 

    ผู้้้สำอิบบัญชีีหลักและให้บริการในฐานะผู้้้สำอิบบัญชีีหลักผู้้้รับผู้ิดชีอิบในการ 

    สำอิบทานการคว่บคุมคุณภาพังานสำอิบบัญชีี ตั�งแต่สำี �ปีสำะสำมหร่อิมากกว่่า  

    การเว้่นระยะในการปฏิิบัติงานต้อิงเป็นสำามปีต่อิเน่�อิงกัน
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R540.16   ถึ้าบุคคลปฏิิบัติหน้าที�ในฐานะที�รว่มบทบาทผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงานและ 

    ผู้้้รับผิู้ดชีอิบในการสำอิบทานการคว่บคุมคุณภาพังานสำอิบบัญชีี ตั�งแต่สีำ�ปีสำะสำม 

    หร่อิมากกว่่าในระหว่่างช่ีว่งเว่ลาในการปฏิิบัติงาน การเว้่นระยะในการปฏิิบัติงาน

    ต้อิง

    (ก)  เพ่ั�อิเป็นข้อิยกเว้่นขอิงย่อิหน้า R540.15 เป็นเว่ลาห้าปีต่อิเน่�อิงกันเม่�อิ 

      บุคคลนั�นเป็นผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงานมาสำามปีหร่อิมากกว่่านั�น  

      หร่อิ

    (ข)  เป็นเว่ลาสำามปีต่อิเน่�อิงกันในกรณีขอิงการรว่มกับบทบาทอ่ิ�น ๆ

R540.17   ถ้ึาบุคคลที�ปฏิิบัติงานรว่มกับบทบาทใดขอิงผู้้้สำอิบบัญชีีหลัก นอิกจากที�ระบุไว้่ 

    ในย่อิหน้า R540.14 ถึึง R540.16 การเว่้นระยะในการปฏิิบัติงานต้อิงเป็น 

    สำอิงปีต่อิเน่�อิงกัน

การให้บริการขอิงสำำานักงานก่อินหน้า
R540.18   ในการกำาหนดจำานว่นปีที �บุคคลเป็นผู้้ ้สำอิบบัญชีีหลักตามที �กำาหนดไว่้ใน 

    ย่อิหน้า R540.5 ระยะเว่ลาขอิงคว่ามสัำมพัันธ์ ถ้ึามีผู้ลเกี�ยว่ข้อิง ต้อิงรว่มถึึงเว่ลา 

    ในขณะที�บุคคลนั�นเป็นผู้้้สำอิบบัญชีีหลักขอิงงานนั�น ขอิงสำำานักงานก่อินหน้าด้ว่ย

การเว้่นระยะในการปฏิิบัติงานที�สัำ�นกว่่า ตามที�กฎหมายหร่อิข้อิบังคับกำาหนด
R540.19   ในกรณีที�อิงค์กรนิติบัญญัติหร่อิอิงค์กรกำากับด้แล (หร่อิอิงค์กรที�ได้รับอินุญาต 

    หร่อิได้รับการยอิมรับจากอิงค์กรนิติบัญญัติหร่อิอิงค์กรกำากับด้แลนั�น) ได ้

    กำาหนดการเว้่นระยะในการปฏิิบัติงาน สำำาหรับผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผิู้ดชีอิบงานที�มี 

    ระยะเว่ลาน้อิยกว่่า 5 ปีต่อิเน่�อิงกัน จำานว่นปีที�สำ้งกว่่าชี่ว่งเว่ลานั�นหร่อิ 

    สำามปี อิาจต้อิงนำามาทดแทนการเว่้นระยะในการปฏิิบัติงานห้าปีต่อิเน่�อิงกัน  

    ที�กำาหนดไว่้ในย่อิหน้า R540.11, R540.14 และ R540.16 (ก) ถึ้าแม้นว่่า 

    ช่ีว่งเว่ลาในการปฏิิบัติงานที�ใช้ีได้ไม่เกินเจ็ดปี
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ข้อิจำากัดในการปฏิิบัติงานในช่ีว่งการเว้่นระยะในการปฏิิบัติงาน
R540.20   ในช่ีว่งการเว้่นระยะในการปฏิิบัติงาน บุคคลต้อิงไม่

    (ก)  เป็นสำมาชีิกกลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงาน หร่อิให้การคว่บคุมคุณภาพังาน 

      สำอิบบัญชีีนั�น

    (ข)  ให้คำาปรึกษ์ากลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานหร่อิล้กค้าเกี�ยว่กับประเด็นทางเทคนิค  

      หร่อิประเด็น รายการหร่อิเหตุการณ์ต่าง ๆ เฉพัาะอิุตสำาหกรรม  

      ที�มีผู้ลกระทบต่อิงานสำอิบบัญชีีนั�น (นอิกจากการปรึกษ์าหาร่อิกับ 

      กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�จำากัดเฉพัาะงานที�ปฏิิบัติอิย้่หร่อิข้อิสำรุปที�ได้รับ 

      ในปีที�แล้ว่ขอิงบุคคลนั�นในชี่ว่งเว่ลาในการปฏิิบัติงานที�ยังคงมีคว่าม 

      เกี�ยว่ข้อิงกับการสำอิบบัญชีี)

    (ค)  เป็นผู้้้รับผู้ิดชีอิบในการนำาหร่อิประสำานงานบริการทางว่ิชีาชีีพัที�ให ้

      โดยสำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายให้กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี  

      หร่อิกำากับด้แลคว่ามสำัมพัันธ์ระหว่่างสำำานักงาน หร่อิสำำานักงาน 

      เคร่อิข่าย กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี หร่อิ

    (ง)  ปฏิิบัติงานในบทบาทอิ่�น หร่อิกิจกรรมอิ่�นที�ไม่ได้กล่าว่ถึึงข้างต้น 

      เกี�ยว่กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี รว่มถึึงการให้บริการงานที�ไม่ให้คว่าม 

      เช่ี�อิมั�นซึึ่�งจะส่ำงผู้ลต่อิบุคคลนั�น

      (1)   การมีปฏิิสำัมพัันธ์ที�มีนัยสำำาคัญหร่อิบ่อิยครั�งกับเจ้าหน้าที� 

         บริหารอิาวุ่โสำหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล หร่อิ

      (2)   การใช้ีอิิทธิพัลโดยตรงต่อิผู้ลลัพัธ์ขอิงงานสำอิบบัญชีี

540.20 A1   ข้อิกำาหนดขอิงย่อิหน้า R540.20 ไม่ได้มีไว่้เพั่�อิป้อิงกันไม่ให้บุคคลนั�นเข้ารับ 

    ตำาแหน่งผู้้้นำาใน สำำานักงาน หร่อิ สำำานักงานเคร่อิข่าย เชี่น หุ้นสำ่ว่นผู้้้จัดการ  

    (ประธานเจ้าหน้าที�บริหารหร่อิเทียบเท่า) ขอิงสำำานักงาน
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หมวด 600   ก�รู้ให�บริู้ก�รู้ง�นทีำ�ไม่ให�คว�มเชืี�อมั�นกับล้กค��ง�นสำอบบัญชีี 

คำ�นำ�
600.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคตอ่ิ 

    คว่ามเป็นอิิสำระ

600.2    สำำานักงาน และ สำำานักงานเคร่อิข่ายอิาจให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น 

    หลากหลายประเภทแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี ที�สำอิดคล้อิงกับทักษ์ะและคว่าม 

    ชีำานาญ การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีอิาจทำาให้ 

    เกิดอุิปสำรรคต่อิการปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน และอุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

600.3    หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงในการใชี้ 

    กรอิบแนว่คิด เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ 

    ในเว่ลาที�ให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี หมว่ดย่อิย 

    ที�ตามมา กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิง  

    เม่ �อิสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั �น 

    บางอิย่างแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีและบ่งชีี�ประเภทขอิงอิุปสำรรคที�อิาจเกิดขึ�น 

    จากผู้ลดังกล่าว่นั�น หมว่ดย่อิยบางหมว่ดรว่มข้อิกำาหนดที�ห้ามไว่้อิย่างชีัดเจน  

    ไม่ให้สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายให้บริการบางอิย่างแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี 

    ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมบางกรณี เพัราะว่่าอิุปสำรรคที�เกิดนั�นไม่สำามารถึใชี้ 

    มาตรการป้อิงกันจัดการได้

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R600.4    ก่อินที�สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายจะรับงานให้บริการงานที�ไม่ให้คว่าม 

    เชี่�อิมั�นแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี สำำานักงานต้อิงตัดสำินว่่าการให้บริการดังกล่าว่ 

    อิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระหร่อิไม่

600.4 A1   ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในหมว่ดนี �ชี ่ว่ยสำำานักงานใน 

    การว่ิเคราะห์การบริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นบางประเภทและอิุปสำรรค 

    ที�เกี�ยว่ข้อิงที�อิาจเกิดขึ�น เม่�อิสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายรับงานหร่อิ 

    ให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี
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600.4 A2   พััฒนาการทั�งหลาย เช่ีน การดำาเนินธุรกิจใหม่ ๆ  วิ่วั่ฒนาการขอิงตลาดการเงิน  

    และการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีสำารสำนเทศ ทำาให้ไม่สำามารถึกำาหนดรายการ 

    ที�ครอิบคลุมทุกรายการบริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ซึ่ึ�งอิาจให้บริการกับ 

    ล้กค้างานสำอิบบัญชีีได้ ดังนั�นประมว่ลจรรยาบรรณจึงไม่รว่มรายการอิย่าง 

    ละเอีิยดขอิงบริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี

การประเมินอุปสรรค
600.5 A1   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคที�เกิดขึ�นจากการให้บริการงาน 

    ที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะ ขอิบเขต และวั่ตถุึประสำงค์ขอิงบริการ

    ●	  ระดับขอิงคว่ามเชี่�อิมั�นที�ให้กับผู้ลลัพัธ์ขอิงบริการ ซึ่ึ�งเป็นสำ่ว่นหนึ�ง 

      ขอิงการสำอิบบัญชีี

    ●	  สำภาพัแว่ดล้อิมทางกฎหมายและกฎระเบียบขอิงบริการที�ให้

    ●	  ผู้ลลัพัธ์ขอิงบริการจะกระทบต่อิเร่ �อิงที �สำะท้อินในงบการเงินที � 

      สำำานักงานแสำดงคว่ามเห็นหร่อิไม่ และถ้ึามี

      o   ขอิบเขตที�ผู้ลลัพัธ์ขอิงบริการจะมีผู้ลกระทบที�เป็นสำาระสำำาคัญ 

         ต่อิงบการเงิน

      o   ระดับขอิงการใชี้คว่ามเห็นสำ่ว่นตัว่ ที�เกี�ยว่กับการตัดสำินใจ 

         ในจำานว่นเงินหร่อิวิ่ธีปฏิิบัติที�เหมาะสำม สำำาหรับเร่�อิงที�สำะท้อิน 

         ในงบการเงิน

    ●	  ระดับคว่ามชีำานาญขอิงฝ่่ายบริหารและพันักงานขอิงล้กค้าที�เกี�ยว่กับ 

      ประเภทขอิงบริการที�ให้

    ●	  ขอิบเขตขอิงการมีสำ่ว่นร่ว่มขอิงล้กค้าในการตัดสำินใจใชี้ดุลยพัินิจ 

      ในเร่�อิงที�มีนัยสำำาคัญ

    ●	  ลักษ์ณะและขอิบเขตขอิงผู้ลกระทบขอิงบริการ (ถึ้ามี) ในระบบที� 

      ผู้ลิตข้อิม้ลที�เป็นส่ำว่นสำำาคัญขอิงระบบขอิงล้กค้า

      o   รายการบัญชีีหร่อิงบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น

      o   การคว่บคุมภายในที�เกี�ยว่กับการรายงานทางการเงิน

    ●	  ล้กค้าเป็นกิจการที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะหร่อิไม่ ตัว่อิย่างเช่ีน การให้ 

      บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีที�เป็นกิจการที�มี 

      สำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะอิาจถึ้กเข้าใจได้ว่่า ทำาให้เกิดอิุปสำรรคในระดับ 

      ที�ส้ำงขึ�น
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600.5 A2   หมว่ดย่อิย 601 ถึึง 610 รว่มถึึงตัว่อิย่างขอิงปัจจัยเพัิ �มเติมที�เกี �ยว่ข้อิง 

    ในการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคที�เกิดจากการให้บริการงานที�ไม่ให้คว่าม 

    เช่ี�อิมั�น ที�กำาหนดไว้่ในหมว่ดย่อิยเหล่านั�น

สำาระสำำาคัญในงบการเงิน
600.5 A3   หมว่ดย่อิย 601 ถึึง 610 อิ้างอิิงถึึงสำาระสำำาคัญในงบการเงินขอิงล้กค้างาน 

    สำอิบบัญชีี แนว่คิดเร่�อิง สำาระสำำาคัญ ในการสำอิบบัญชีมีีระบุไว่้ใน TSA 320  

    คว่ามมีสาระสำาคัญในการว่างแผนแลัะการปฏิิบัติงานสอบบัญช้ี และใน  

    การสอบทาน ใน TSRE 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต  

    การตัดสำินใจถึึงสำาระสำำาคัญเกี�ยว่กับการใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพัและการได้รับ 

    ผู้ลกระทบทั�งปัจจัยเชิีงปริมาณและเชิีงคุณภาพั อีิกทั�งยังรว่มถึึงผู้ลกระทบจาก 

    มุมมอิงขอิงคว่ามต้อิงการข้อิม้ลทางการเงินขอิงผู้้้ใช้ี

การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นหลายประเภทแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีรายเดียว่กัน
600.5 A4   สำำานักงานหร่อิ สำำานักงานเคร่อิข่ายอิาจให้ บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

    หลายประเภท แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีรายเดียว่ ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมเหล่านี�  

    การพิัจารณาถึึงผู้ลกระทบรว่มขอิงอุิปสำรรคที�เกิดขึ�นจากการให้บริการเหล่านั�น 

    สัำมพัันธ์กับการประเมินอุิปสำรรคขอิงสำำานักงาน

การจัดการอุปสรรค
600.6 A1   หมว่ดย่อิย 601 ถึึง 610 รว่มถึึงตัว่อิย่างการกระทำา และมาตรการป้อิงกัน  
    ที�อิาจจัดการอิุปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระที�เกิดจากการให้บริการงานที�ไม่ให ้
    คว่ามเช่ี�อิมั�น เม่�อิอุิปสำรรคไม่อิย่้ในระดับที�ยอิมรับได้ ตัว่อิย่างเหล่านี�ไม่ครอิบคลุม 
    รายละเอีิยดทั�งหมด
600.6 A2   หมว่ดย่อิยบางหมว่ดรว่มถึึงข้อิกำาหนดที�ห้ามไว้่อิย่างชัีดเจน ไม่ให้สำำานักงานหร่อิ 
    สำำานักงานเคร่อิข่ายให้บริการบางอิย่างกับล้กค้างานสำอิบบัญชีีในเหตุการณ ์
    แว่ดล้อิมบางกรณี เพัราะว่่าอิุปสำรรคที�เกิดนั�นไม่สำามารถึใชี้มาตรการป้อิงกัน 
    จัดการได้
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600.6 A3   ย่อิหน้า 120.10 A2 รว่มถึึงคำาอิธิบายขอิงมาตรการปอ้ิงกัน ในกรณีการให ้
    บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช้่�อมั�นแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี มาตรการปอ้ิงกันเป็น 
    การกระทำา มาตรการเดียว่หร่อิหลายมาตรการรว่มกันก็ได้ ที�สำำานักงานนำามาใช้ี 
    อิย่างมีประสิำทธิผู้ลเพ่ั�อิลดอุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระให้อิย่้ในระดับที�ยอิมรับได้  
    ในสำถึานการณ์บางอิย่าง เม่�อิอิุปสำรรคที�เกิดจากการให้บริการงานที�ไม่ให ้
    คว่ามเช่ี�อิมั�น แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี อิาจไม่มีมาตรการป้อิงกันใด ๆ  นำามาใช้ีได้  
    ในสำถึานการณ์เชี่นนี� การนำากรอิบแนว่คิดในหมว่ด 120 มาใชี้ กำาหนดให้ 
    สำำานักงานต้อิงปฏิิเสำธหร่อิยุติการให้ บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิการให้  
    บริการงานสำอิบบัญชีี

ข้้อห้ามในการปฏิิบัติหน้าที�รับผิดช้อบเยี�ยงผู้บริหาร
R600.7    สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่ปฏิิบัติหน้าที�รับผิู้ดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหาร 
    ให้กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี
600.7 A1   คว่ามรับผิู้ดชีอิบขอิงผู้้้บริหารเกี�ยว่ข้อิงกับการคว่บคุม การนำาและกำาหนดทิศทาง 
    ขอิงกิจการ รว่มถึึงการตัดสำินใจเกี�ยว่กับการจัดหา การใชี้ และการคว่บคุม 
    ทรัพัยากรมนุษ์ย์ ทรัพัยากรทางการเงิน ทรัพัยากรทางเทคโนโลยี ทรัพัยากร 
    ทางกายภาพั และทรัพัยากรที�ไม่มีตัว่ตน
600.7 A2   การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่ �อิมั �นแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี ทำาให้เกิด 
    อุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง และอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน  
    ถึ้าสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายปฏิิบัติหน้าที�รับผู้ิดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหาร 
    เม่�อิให้บริการ การปฏิิบัติหน้าที�รับผิู้ดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหาร ยังทำาให้เกิดอุิปสำรรค 
    จากคว่ามคุ้นเคย และอิาจเกิดอิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุนด้ว่ย  
    เพัราะว่่าสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายเริ�มมีมุมมอิงและผู้ลประโยชีน์ไป 
    ในทางเดียว่กับผู้้้บริหารมากเกินไป

600.7 A3   การตัดสิำนว่่ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ�งเป็นคว่ามรับผิู้ดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหารหร่อิไม่  

    ขึ�นอิย้่กับเหตุการณ์แว่ดล้อิม และต้อิงใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั ตัว่อิย่างขอิง 

    กิจกรรมที�ถ่ึอิว่่าเป็นคว่ามรับผิู้ดชีอิบขอิงผู้้้บริหาร รว่มถึึง

    ●	  การกำาหนดนโยบายและทิศทางเชิีงกลยุทธ์

    ●	  การจ้างหร่อิการเลิกจ้างพันักงาน

    ●	  การกำาหนดทิศทางและการเข้ารับผิู้ดชีอิบต่อิการกระทำาขอิงพันักงาน 

      ในส่ำว่นที�เกี�ยว่กับงานขอิงพันักงานเพ่ั�อิกิจการ

    ●	  การอินุมัติรายการต่าง ๆ
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    ●	  การคว่บคุมหร่อิการจัดการบัญชีีธนาคารหร่อิการลงทุน

    ●	  การตัดสำินใจว่่าจะปฏิิบัติตามข้อิเสำนอิแนะใดที�ได้รับจากสำำานักงาน 

      หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย หร่อิบุคคลที�สำามอ่ิ�น ๆ 

    ●	  การรายงานต่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลในนามขอิงผู้้้บริหาร

    ●	  การเข้ารับผิู้ดชีอิบใน

      o   การจัดทำาและการนำาเสำนอิงบการเงินที�เป็นไปตามกรอิบ 

         แนว่คิดสำำาหรับการรายงานทางการเงิน ที�นำามาปรับใช้ีได้

      o   การอิอิกแบบ การนำาไปใชี้ การติดตามประเมินผู้ล หร่อิ 

         การด้แลรักษ์า การคว่บคุมภายใน

600.7 A4   การให้คำาแนะนำาและข้อิเสำนอิแนะ เพั่�อิชี่ว่ยผู้้้บริหารขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี  

    ให้ปลดเปล่�อิงคว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิงผู้้้บริหาร ไม่ใชี่การปฏิิบัติหน้าที�เยี �ยง 

    ผู้้้บริหาร (ตามย่อิหน้า R600.7 ถึึง 600.7 A3)

R600.8    เพั่�อิหลีกเลี�ยงการปฏิิบัติหน้าที�รับผู้ิดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหารเม่�อิการให้บริการงาน 

    ที�ไม่ได้ให้คว่ามเชี่�อิมั �น แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี สำำานักงานต้อิงทำาให้เกิด 

    คว่ามพัอิใจว่่าฝ่่ายบริหารขอิงล้กค้าเป็นผู้้้รับผู้ิดชีอิบในการใชี้ดุลยพัินิจและ 

    การตัดสำินใจทั�งหมดอิย่างเหมาะสำม ทั�งนี�รว่มถึึงการทำาให้แน่ใจว่่าฝ่่ายจัดการ 

    ขอิงล้กค้า

    (ก)  กำาหนดบุคคลซึ่ึ�งมีทักษ์ะ คว่ามร้้ และประสำบการณ์ ที�เหมาะสำม 

      มารับผู้ิดชีอิบตลอิดเว่ลา เกี�ยว่กับการตัดสำินใจขอิงล้กค้าและกำากับ 

      ด้แล การให้บริการดังกล่าว่ บุคคลดังกล่าว่คว่รมาจากกลุ่มเจ้าหน้าที� 

      บริหารอิาวุ่โสำ และต้อิงมีคว่ามเข้าใจ (เร่�อิงต่อิไปนี�)

      (1)   วั่ตถุึประสำงค์ ลักษ์ณะและผู้ลจากการบริการ และ

      (2)   คว่ามรับผู้ิดชีอิบตามลำาดับขอิงล้กค้า และสำำานักงานหร่อิ 

         สำำานักงานเคร่อิข่าย 

      อิย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าว่ไม่จำาเป็นต้อิงมีคว่ามเชีี�ยว่ชีาญที�จะปฏิิบัติ  

      หร่อิทำาซึ่ำ�าซึึ่�งบริการนั�น

    (ข)  ให้การกำากับด้แลบริการ และประเมินคว่ามเพีัยงพัอิขอิงผู้ลขอิงการให้ 

      บริการตามวั่ตถุึประสำงค์ขอิงล้กค้า

    (ค)  ยอิมรับคว่ามรับผู้ิดชีอิบต่อิการกระทำา ถึ้ามี ที�เกิดขึ�นจากผู้ลขอิง 

      การบริการ
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การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช้่�อมั�นแก่ลัูกค้างานสอบบัญช้ีซึ่ึ�งต่อมาเปลัี�ยนเป็นกิจการ 

ที�มีส่ว่นได้เสียสาธารณะ
R600.9    งานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นที�ให้บริการทั�งในปัจจุบันและก่อินหน้านี�แก่ล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีีโดยสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย จะรอิมชีอิมคว่ามเป็นอิิสำระ 

    ขอิงสำำานักงานเม่�อิล้กค้างานสำอิบบัญชีีเปลี�ยนเป็นกิจการที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ  

    เว้่นแต่

    (ก)  บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นก่อินหน้านี�เป็นไปตามข้อิกำาหนดขอิง 

      หมว่ดนี�ที�เกี�ยว่กับล้กค้างานสำอิบบัญชีีซึ่ึ�งเป็นกิจการที�ไม่มีสำ่ว่นได้เสำีย 

      สำาธารณะ

    (ข)  บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นที�อิย้่ในระหว่่างดำาเนินการ ซึึ่�งไม่ได้รับ 

      อินุญาตภายใต้หมว่ดนี� สำำาหรับล้กค้างานสำอิบบัญชีีซึ่ึ�งเป็นกิจการที�มี 

      สำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะต้อิงยุติก่อิน หร่อิโดยเร็ว่ที�สำุดเท่าที�ปฏิิบัติได้ 

      หลังจากที�ล้กค้าเปลี�ยนเป็นกิจการที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ และ

    (ค)  สำำานักงานได้จัดการกับอุิปสำรรคที�เกิดขึ�นซึึ่�งไม่อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้

ข้้อคว่รพิื้จารณาสำาหรับกิจการที�เกี�ยว่ข้้องกันบางประเภิท
R600.10   หมว่ดนี�ประกอิบด้ว่ยข้อิกำาหนดที�ห้ามไม่ให้ สำำานักงานและสำำานักงานเคร่อิข่าย  

    ปฏิิบัติหน้าที�รับผู้ิดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหาร หร่อิให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น 

    บางอิย่างแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี เพ่ั�อิเป็นข้อิยกเว้่นข้อิกำาหนดดังกล่าว่ สำำานักงาน 

    หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย อิาจต้อิงปฏิิบัติหน้าที�รับผู้ิดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหาร หร่อิ 

    ให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นบางอิย่างซึ่ึ�งอิาจไม่ได้รับอินุญาตแก่กิจการ 

    ที�เกี�ยว่ข้อิงกันดังต่อิไปนี� ขอิงล้กค้าซึึ่�งสำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็นต่อิงบการเงิน

    (ก)  กิจการที�คว่บคุมล้กค้าโดยตรงหร่อิโดยอ้ิอิม

    (ข)  กิจการที�มีผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยตรงในล้กค้าถึ้ากิจการนั�น 

      มีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิล้กค้าและผู้ลประโยชีน์ในล้กค้า 

      มีสำาระสำำาคัญต่อิกิจการนั�น หร่อิ

    (ค)  กิจการที�อิย้่ภายใต้การคว่บคุมเดียว่กันกับล้กค้า
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    โดยต้อิงบรรลุเง่�อินไขต่อิไปนี�ทั�งหมด

    (1)  สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายไม่แสำดงคว่ามเห็นต่อิงบการเงิน 

      ขอิงกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกัน

    (2)  สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายไม่ปฏิิบัติหน้าที�รับผู้ิดชีอิบเยี�ยง 

      ผู้้้บริหาร ไม่ว่่าโดยตรงหร่อิโดยอิ้อิม ในกิจการที�สำำานักงานจะแสำดง 

      คว่ามเห็นต่อิงบการเงินนั�น

    (3)  บริการไม่ทำาให้เกิดอุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง เน่�อิงจาก 

      ผู้ลขอิงบริการจะไม่ขึ�นกับวิ่ธีการตรว่จสำอิบ และ

    (4)  สำำานักงานได้จัดการกับอิุปสำรรคอิ่�น ๆ ที�เกิดขึ�นซึ่ึ�งไม่อิย้่ในระดับ 

      ที�ยอิมรับได้ ที�เกิดขึ�นจากการให้บริการดังกล่าว่

หมวดย่อย 601 – บริู้ก�รู้ด��นก�รู้บัญชีีและก�รู้จััดทำำ�บัญชีี

คำ�นำ�
601.1    การให้บริการด้านการบัญชีีและการจัดทำาบัญชีีแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี อิาจทำาให้ 

    เกิดอุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง

601.2    นอิกจากข้อิกำาหนดเฉพัาะ และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในหมว่ดย่อิยนี�  

    ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้า 600.1 ถึึง R600.10  

    เกี�ยว่ข้อิงกับการใช้ีกรอิบแนว่คิดเม่�อิให้บริการด้านการบัญชีีและการจัดทำาบัญชีี 

    แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี หมว่ดย่อิยนี�รว่มข้อิกำาหนดที�ห้ามไม่ให้สำำานักงานและ 

    สำำานักงานเคร่อิข่าย ให้บริการด้านการบัญชีีและการจัดทำาบัญชีีแก่ล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีีในเหตุการณ์แว่ดล้อิมบางกรณี เพัราะว่่าอิุปสำรรคที�เกิดขึ�น 

    ไม่สำามารถึจัดการได้โดยใช้ีมาตรการป้อิงกัน

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทุำกรู้�ย
601.3 A1   บริการด้านการบัญชีีและการจัดทำาบัญชีี ประกอิบด้ว่ยบริการที�มีขอิบเขต 

    กว้่างขว่าง รว่มถึึง

    ●	  การจัดทำาบันทึกทางบัญชีีและงบการเงิน

    ●	  การบันทึกรายการ

    ●	  การให้บริการบัญชีีเงินเด่อิน
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601.3 A2   ผู้้้บริหารเป็นผู้้้รับผู้ิดชีอิบในการจัดทำาและนำาเสำนอิงบการเงินโดยถึ้กต้อิงตาม 
    ที�คว่ร ตามกรอิบแนว่คิดการรายงานทางการเงินที�นำามาปรับใช้ี คว่ามรับผิู้ดชีอิบ
    เหล่านี� รว่มถึึง
    ●	  การกำาหนดนโยบายการบัญชีี และว่ิธีปฏิิบัติทางบัญชีีตามนโยบาย 
      ดังกล่าว่
    ●	  การจัดทำา หร่อิการเปลี�ยนเอิกสำารเบ่�อิงต้น หร่อิการอิอิกข้อิม้ล 
      แรกเริ�ม ในร้ปแบบอิิเล็กทรอินิกสำ์หร่อิร้ปแบบอิ่�น เพั่�อิเป็นหลักฐาน 
      การเกิดขึ�นขอิงรายการ ตัว่อิย่างรว่มถึึง
      o   คำาสัำ�งซ่ึ่�อิ
      o   บันทึกเว่ลาทำางาน
      o   คำาสัำ�งซ่ึ่�อิสิำนค้าจากล้กค้า
    ●	  การเริ�ม หร่อิการเปลี�ยนรายการในสำมุดรายวั่น
    ●	  การกำาหนดหร่อิการอินุมัติการจัดประเภทบัญชีีขอิงรายการ
601.3 A3   ในกระบว่นการตรว่จสำอิบจำาเป็นต้อิงมีการพ้ัดคุยระหว่่างสำำานักงานกับผู้้้บริหาร 
    ขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี ซึึ่�งอิาจเกี�ยว่ข้อิงกับ
    ●	  การใชี้มาตรฐานการบัญชีี หร่อินโยบายการบัญชีีและข้อิกำาหนด 
      ในการเปิดเผู้ยข้อิม้ลงบการเงิน
    ●	  การประเมินคว่ามเหมาะสำมขอิงการคว่บคุมทางการเง ินและ 
      การบัญชีี และว่ิธีการที�ใชี้ในการกำาหนดจำานว่นที�แสำดงเกี �ยว่กับ 
      สิำนทรัพัย์และหนี�สิำน
    ●	  การเสำนอิรายการปรับปรุงบัญชีี
    กิจกรรมเหล่านี�ได้รับการพัิจารณาว่่าเป็นสำ่ว่นปกติสำ่ว่นหนึ�งขอิงกระบว่นการ 
    ตรว่จสำอิบ และโดยปกติไม่ทำาให้เกิดอุิปสำรรคตราบเท่าที�ล้กค้าเป็นผู้้้รับผิู้ดชีอิบ 
    ต่อิการตัดสิำนใจในการจัดทำาบัญชีีและงบการเงิน
601.3 A4   ในทำานอิงเดียว่กัน ล้กค้าอิาจขอิคว่ามช่ีว่ยเหล่อิทางเทคนิคจากสำำานักงานในเร่�อิง 
    ต่างๆ เชี่น การแก้ไขปัญหาการกระทบยอิดรายการบัญชีี หร่อิการว่ิเคราะห ์
    และการรว่บรว่มข้อิม้ลเพั่�อิรายงานต่อิหน่ว่ยราชีการ นอิกจากนี�ล้กค้าอิาจขอิ 
    คำาแนะนำาทางเทคนิคเกี�ยว่กับประเด็นทางบัญชีี เช่ีน การแปลงงบการเงินที�มีอิย่้  
    ซึึ่�งจัดทำาตามกรอิบแนว่คิดสำำาหรับรายงานทางการเงินหนึ�งให้เป็นกรอิบแนว่คิด 
    อ่ิ�น ตัว่อิย่างรว่มถึึง
    ●	  ปฏิิบัติตามนโยบายการบัญชีีขอิงกลุ่มกิจการ
    ●	  การเปลี �ยนผู้่านไปสำ้ ่กรอิบแนว่คิดสำำาหรับรายงานทางการเงิน 
      ที�แตกต่างไป เช่ีน มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่่างประเทศ
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    โดยทั�ว่ไปการให้บริการดังกล่าว่ ไม่ทำาให้เกิดอิุปสำรรคถึ้าสำำานักงานหร่อิ 

    สำำานักงานเคร่อิข่าย ไม่ได้ปฏิิบัติหน้าที�รับผิู้ดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหารขอิงล้กค้า

บริการด้านการบัญชี้แลัะการจัดทำาบัญชี้ซึึ่�งเป็นแบบประจำาหร่องานประมว่ลัผลัอย่างง่าย
601.4 A1   บริการด้านการบัญชีีและการจัดทำาบัญชีีซึึ่�งเป็นแบบประจำาหร่อิงานประมว่ลผู้ล 

    อิย่างง่ายที�ไม่ต้อิงใชี้หร่อิใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพัเพัียงเล็กน้อิย ตัว่อิย่างขอิง 

    บริการเหล่านี�ค่อิ

    ●		  การจัดทำาการคำานว่ณหร่อิรายงานบัญชีีเงินเด่อินตามข้อิม้ลแรก 

      เริ�มที�ล้กค้าให้มาเพ่ั�อิอินุมัติและทำาจ่ายโดยล้กค้า

    ●	  การบันทึกรายการที�เกิดขึ�นประจำาซึ่ึ�งจำานว่นเงินสำามารถึกำาหนด 

      ได้ง่ายจากเอิกสำารเบ่�อิงต้นหร่อิข้อิม้ลแรกเริ�ม เช่ีน ค่าสำาธารณ้ปโภค 

      ที�ล้กค้าได้ตัดสิำนใจหร่อิอินุมัติการจัดประเภทบัญชีีที�เหมาะสำม

    ●	  การคำานว่ณค่าเสำ่ �อิมราคาขอิงสำินทรัพัย์ถึาว่รเม่ �อิล้กค้าตัดสำินใจ 

      เกี�ยว่กับนโยบายการบัญชีีและการประมาณอิายกุารให้ประโยชีน์และ 

      ม้ลค่าคงเหล่อิ

    ●	  การผู้่านรายการตามรหัสำที �ล้กค้ากำาหนดเข้าบัญชีีแยกประเภท 

      ทั�ว่ไป

    ●	  การผู่้านรายการที�ได้รับอินุมัติจากล้กค้าไปส่้ำงบทดลอิง

    ●		  การจัดทำางบการเงินตามข้อิม้ลในงบทดลอิงที �ได้ร ับการอินุมัติ 

      จากล้กค้า และการจัดทำาหมายเหตุประกอิบงบการเงินที�เกี�ยว่ข้อิง 

      ตามบันทึกที�ได้รับอินุมัติจากล้กค้า

ลูักค้างานสอบบัญชี้ซึึ่�งเป็นกิจการที�ไม่มีส่ว่นได้เสียสาธารณะ
R601.5    สำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่ให้บริการด้านการบัญชีีและการจัดทำา 

    บัญชีีแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีซึ่ึ�งไม่เป็นกิจการที�มีสำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะ รว่มถึึง 

    การจัดทำางบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น หร่อิการจัดทำาข้อิม้ลทาง 

    การเงินที�เป็นเกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงินดังกล่าว่ เว้่นแต่

    (ก)  บริการเป็นแบบประจำาหร่อิงานประมว่ลผู้ลอิย่างง่าย

    (ข)  สำำานักงานจัดการกับอิุปสำรรคซึ่ึ�งไม่อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้ ที�เกิดขึ�น 

      จากการให้บริการดังกล่าว่
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601.5 A1   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    การสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง เม่�อิให้บริการด้านการบัญชีีและการจัดทำาบัญชี ี

    ซึึ่�งเป็นแบบประจำาหร่อิงานประมว่ลผู้ลอิย่างง่ายแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี รว่มถึึง

    ●	  การใชี้ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพัซึ่ึ �งไม่ได้เป็นสำมาชีิกกลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงาน 

      สำอิบบัญชีี เพ่ั�อิให้บริการนั�น

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึ่ึ�งไม่เกี�ยว่ข้อิงกับการให้บริการ 

      บัญชีีและจัดทำาบัญชีี ทำาการสำอิบทานงานสำอิบบัญชีี หร่อิงานให ้

      บริการนั�น

ลูักค้างานสอบบัญชี้ซึึ่�งเป็นกิจการที�มีส่ว่นได้เสียสาธารณะ
R601.6    ขึ�นอิย้่กับย่อิหน้า R601.7 สำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่ให้บริการ 

    ด้านการบัญชีีและการจัดทำาบัญชีีแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีซึ่ึ�งเป็นกิจการที�มี 

    ส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ รว่มถึึงการจัดทำางบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น  

    หร่อิการจัดทำาข้อิม้ลทางการเงินที�เป็นเกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงินดังกล่าว่ 

R601.7    เพั่�อิเป็นข้อิยกเว่้นขอิงย่อิหน้า R601.6 สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย  

    อิาจต้อิงให้บริการด้านการบัญชีีและการจัดทำาบัญชีีซึ่ึ�งเป็นแบบประจำาหร่อิ 

    งานประมว่ลผู้ลอิย่างง่าย แก่สำ่ว่นงานหร่อิกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกันขอิงล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีีซึ่ึ�งเป็นกิจการที�มีสำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะ ถึ้าบุคลากรที�ให้บริการ 

    ไม่ได้เป็นสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี และ

    (ก)  สำ่ว่นงานหร่อิกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกันซึ่ึ�งได้รับบริการนั�น โดยรว่มไม่มี 

      สำาระสำำาคัญต่อิงบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น หร่อิ

    (ข)  บริการนั�นเกี�ยว่กับเร่�อิงที�โดยรว่มไม่มีสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงินขอิง 

      ส่ำว่นงานหร่อิกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกัน

หมวดย่อย 602 – บริู้ก�รู้ด��นก�รู้บริู้ห�รู้

คำ�นำ�
602.1    การให้บริการด้านการบริหารแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีมักไม่ทำาให้เกิดอุิปสำรรค

602.2    นอิกจากคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติเฉพัาะที�แสำดงอิย่้ในหมว่ดย่อิยนี� ข้อิกำาหนด 

    และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้า 600.1 ถึึง R600.10 เกี�ยว่ข้อิงกับ 

    การใช้ีกรอิบแนว่คิดเม่�อิให้บริการด้านการบริหาร
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คำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทุำกรู้�ย
602.3 A1   บริการด้านการบริหารเกี�ยว่ข้อิงกับการให้คว่ามชี่ว่ยเหล่อิล้กค้าเกี�ยว่กับงาน 

    แบบประจำาหร่อิงานประมว่ลผู้ลอิย่างง่ายในการดำาเนินงานตามปกติ บริการ 

    ดังกล่าว่ไม่ต้อิงใชี้หร่อิใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพัเพัียงเล็กน้อิย และมีลักษ์ณะ 

    เป็นงานธุรการ

602.3 A2   ตัว่อิย่างบริการด้านการบริหาร รว่มถึึง

    ●	  บริการงานพิัมพ์ัตามคำาสัำ�งงาน

    ●	  การจัดเตรียมแบบฟ้อิร์มการบริหารหร่อิแบบฟ้อิร์มที �ต้อิงจัดทำา 

      ตามกฎหมายเพ่ั�อิให้ล้กค้าอินุมัติ

    ●	  การนำาส่ำงแบบฟ้อิร์มดังกล่าว่ตามคำาสัำ�งขอิงล้กค้า

    ●	  การติดตามประเมินผู้ล วั่นที�ถึึงกำาหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายในการย่�น 

      แบบฟ้อิร์ม และให้คำาแนะนำา(ปรึกษ์า) ล้กค้างานสำอิบบัญชีีเกี�ยว่กับ 

      วั่นถึึงกำาหนดต่าง ๆ ดังกล่าว่

หมวดย่อย 603 – บริู้ก�รู้ด��นก�รู้ปรู้ะเมินม้ลค่�

คำ�นำ�
603.1    การให้บริการด้านการประเมินม้ลค่าแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีอิาจทำาให้เกิด 

    อิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิงหร่อิอิุปสำรรคจากการเป็นผู้้ ้ให ้

    การสำนับสำนุน

603.2    นอิกจากข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในหมว่ดย่อิยนี�  

    ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้า 600.1 ถึึง R600.10  

    เกี�ยว่ข้อิงกับการใช้ีกรอิบแนว่คิดเม่�อิให้บริการด้านการประเมินม้ลค่าแก่ล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีี หมว่ดย่อิยนี�รว่มถึึงข้อิกำาหนดที�ห้ามไม่ให้ สำำานักงานและ 

    สำำานักงานเคร่อิข่ายให้บริการด้านการประเมินม้ลค่าบางประเภทแก่ล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีีในเหตุการณ์แว่ดล้อิมบางกรณีเพัราะว่่าอิุปสำรรคที�เกิดขึ�นนั�น 

    ไม่สำามารถึจัดการได้โดยใช้ีมาตรการป้อิงกัน
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ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทุำกรู้�ย
603.3 A1   การประเมินม้ลค่าประกอิบด้ว่ยการกำาหนดสำมมติฐานเกี�ยว่กับการพััฒนา 

    ในอินาคต การใช้ีวิ่ธีการและเทคนิคที�เหมาะสำม และการรว่มกันขอิงทั�งสำอิงเร่�อิง 

    เพ่ั�อิคำานว่ณหาม้ลค่าบางม้ลค่า หร่อิช่ีว่งขอิงม้ลค่าขอิงสิำนทรัพัย์ หนี�สิำน หร่อิ 

    ขอิงธุรกิจโดยรว่ม

603.3 A2   ถึ้าสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายได้รับการร้อิงขอิให้ชี่ว่ยทำาการประเมิน 

    ม้ลค่าให้ล้กค้างานสำอิบบัญชีีในด้านภาระเกี�ยว่กับการรายงานภาษ์ีหร่อิเพั่�อิ 

    ว่ัตถึุประสำงค์การว่างแผู้นภาษ์ี และผู้ลขอิงการประเมินม้ลค่าจะไม่กระทบ 

    โดยตรงต่อิงบการเงิน ย่อิหน้า 604.9 A1 ถึึง 604.9 A5 กำาหนดคำาอิธิบาย 

    การนำาไปปฏิิบัติเกี�ยว่กับการให้บริการดังกล่าว่ 

603.3 A3   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง  

    หร่อิอิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน ที�เกิดจากการให้บริการด้านการ 

    ประเมินม้ลค่าแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี รว่มถึึง

    ●	  การใช้ีและวั่ตถุึประสำงค์ขอิงรายงานการประเมินม้ลค่า

    ●	  จะต้อิงเผู้ยแพัร่รายงานการประเมินม้ลค่าต่อิสำาธารณะหร่อิไม่

    ●	  ขอิบเขตขอิงการมีสำ่ว่นร่ว่มขอิงล้กค้าในการตัดสำินใจและอินุมัติ 

      วิ่ธีการประเมินม้ลค่าและเร่�อิงอ่ิ�นที�มีนัยสำำาคัญในการใช้ีดุลยพิันิจ

    ●	  ระดับขอิงการใช้ีคว่ามเห็นส่ำว่นตัว่ที�มีอิย้่ในรายการการประเมินม้ลค่า 

      ที�เกี�ยว่ข้อิงกับมาตรฐานหร่อิวิ่ธีการที�กำาหนด

    ●	  การประเมินม้ลค่าจะมีผู้ลกระทบที�เป็นสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงิน 

      หร่อิไม่

    ●	  ขอิบเขตและคว่ามชีัดเจนขอิงการเปิดเผู้ยข้อิม้ลเกี�ยว่กับการประเมิน 

      ม้ลค่าในงบการเงิน

    ●	  ระดับขอิงการพัึ�งพัาเหตุการณ์ในอินาคตที�มีลักษ์ณะที�อิาจทำาให้เกิด 

      คว่ามผัู้นผู้ว่นอิย่างมีนัยสำำาคัญในจำานว่นเงินที�เกี�ยว่ข้อิง
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603.3 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพ่ั�อิจัดการอุิปสำรรคต่าง ๆ  

    รว่มถึึง

    ●	  การใช้ีผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัซึึ่�งไม่ได้เป็นสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี 

      ทำาการให้บริการ อิาจจัดการอุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง  

      หร่อิอุิปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึ่ึ�งไม่ได้เกี�ยว่ข้อิงกับการให้บริการ  

      (งานประเมินม้ลค่า) สำอิบทานงานสำอิบบัญชีีหร่อิบริการที�ให้ อิาจจัดการ 

      อุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง

ลูักค้างานสอบบัญชี้ซึึ่�งเป็นกิจการที�ไม่มีส่ว่นได้เสียสาธารณะ
R603.4    สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายจะต้อิงไม่ให้บริการด้านการประเมินม้ลค่า 

    แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีซึึ่�งเป็นกิจการที�ไม่มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ ถ้ึา

    (ก)  การประเมินม้ลค่าเกี�ยว่ข้อิงกับระดับคว่ามมีนัยสำำาคัญขอิงการใชี้ 

      คว่ามเห็นส่ำว่นตัว่ และ

    (ข)  การประเมินม้ลค่าจะมีผู้ลกระทบอิย่างมีสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงิน 

      ที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น

603.4 A1   การประเมินม้ลค่าบางอิย่างไม่เกี�ยว่ข้อิงกับระดับคว่ามเป็นส่ำว่นตัว่ที�มีนัยสำำาคัญ  

    อิาจเป็นไปได้ว่่ากรณีสำมมติฐานที�ตั�งขึ�นตามกฎหมายหร่อิข้อิบังคับหร่อิเป็น 

    ที�ยอิมรับกันโดยทั�ว่ไปและเม่�อิขั�นตอินและว่ิธีการที�จะใชี้เป็นไปตามมาตรฐาน 

    ที�ยอิมรับโดยทั�ว่ไปหร่อิตามที�กฎหมายหร่อิข้อิบังคับกำาหนด ในกรณีดังกล่าว่ 

    ผู้ลลัพัธ์ขอิงการประเมินม้ลค่าที�ดำาเนินการโดยค่้สัำญญาสำอิงฝ่่ายหร่อิมากกว่่านั�น 

    มีแนว่โน้มที�จะไม่แตกต่างกันอิย่างเป็นสำาระสำำาคัญ

ลูักค้างานสอบบัญชี้ซึึ่�งเป็นกิจการที�มีส่ว่นได้เสียสาธารณะ
R603.5    สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่ให้บริการด้านการประเมินม้ลค่าแก ่

    ล้กค้างานสำอิบบัญชีีซึ่ึ�งเป็นกิจการที�มีสำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะ ถึ้าบริการด้านการ 

    ประเมินม้ลค่ามีผู้ลกระทบที�มีสำาระสำำาคัญในรายการใดรายการหนึ�งหร่อิ 

    ทุกรายการโดยรว่มต่อิงบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น

    [ individually or in the aggregate = รายการใดรายการหนึ �งหร่อ 

    ทุกรายการโดยรว่ม – TSA 320.2 ]
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หมวดย่อย 604 – บริู้ก�รู้ด��นภ�ษีอ�กรู้

คำ�นำ�
604.1    การให้บริการด้านภาษี์อิากรแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีอิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคจาก 

    การสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิอุิปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

604.2    นอิกจากข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในหมว่ดย่อิยนี�  

    ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้า 600.1 ถึึง R600.10  

    เกี�ยว่ข้อิงกับการใชี้กรอิบแนว่คิดเม่�อิให้บริการด้านภาษ์ีอิากรแก่ล้กค้างาน 

    สำอิบบัญชีี หมว่ดย่อิยนี�รว่มข้อิกำาหนดที�ห้ามไม่ให้สำำานักงานและสำำานักงาน 

    เคร่อิข่าย ให้บริการด้านภาษ์ีอิากรบางประเภทแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีใน 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิมบางกรณี เพัราะว่่าอิุปสำรรคที�เกิดขึ�นไม่สำามารถึจัดการได ้

    โดยใช้ีมาตรการป้อิงกัน

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทุำกรู้�ย
604.3 A1   การให้บริการด้านภาษ์ีอิากรประกอิบด้ว่ยบริการที�มีขอิบเขตกว่้างขว่าง  

    รว่มถึึงกิจกรรมต่างๆ เช่ีน

    ●	  การจัดเตรียมแบบแสำดงรายการภาษี์

    ●	  การคำานว่ณภาษี์เพ่ั�อิวั่ตถุึประสำงค์ในการบันทึกรายการบัญชีี

    ●	  บริการว่างแผู้นภาษี์ และบริการให้คำาปรึกษ์าอ่ิ�น ๆ ทางภาษี์อิากร

    ●	  บริการด้านภาษี์อิากรที�เกี�ยว่ข้อิงกับการประเมินม้ลค่า

    ●	  การให้คว่ามช่ีว่ยเหล่อิในการระงับข้อิพิัพัาททางภาษี์อิากร

    ในทางปฏิิบัติ แม้ว่่าหมว่ดย่อิยนี�จะเกี�ยว่กับประเภทขอิงบริการด้านภาษี์อิากร 

    แต่ละประเภทตามที�ระบุไว่้ข้างต้น กิจกรรมที�เกี�ยว่ข้อิงในการให้บริการต่างๆ  

    ด้านภาษี์อิากรมักมีคว่ามสัำมพัันธ์กัน

604.3 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคที�เกิดขึ�นจากการให้บริการ 

    ด้านภาษี์อิากรใด ๆ แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะเฉพัาะขอิงแต่ละงาน

    ●	  ระดับคว่ามชีำานาญด้านภาษี์อิากรขอิงพันักงานขอิงล้กค้า
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    ●	  ระบบซึ่ึ �งหน่ว่ยงานจัดเก็บภาษ์ีอิากรใชี้ประเมินและจัดการกับ 

      ภาษ์ีอิากรที�ถึ้กเรียกเก็บ และบทบาทขอิงสำำานักงานหร่อิสำำานักงาน 

      เคร่อิข่าย ในกระบว่นการดังกล่าว่ [เป็นระบบในประเทศที�ผู้ประกอบการ 

      ทำาคว่ามตกลังกับหน่ว่ยงานจัดเก็บภิาษ์ีอากรปีต่อปี ว่่ามีภิาระภิาษ์ี 

      เท่าใด – ประเทศไทยใช้้วิ่ธีการประเมินโดยตนเอง Self-assessment]

    ●	  คว่ามซึ่ับซึ่้อินขอิงระบบภาษ์ีที �เกี �ยว่ข้อิงและระดับขอิงดุลยพัินิจ 

      ที�จำาเป็นในการใช้ี

ก�รู้จััดเตรีู้ยมแบบแสำดงรู้�ยก�รู้ภ�ษี

ลูักค้างานสอบบัญชี้ทุกราย
604.4 A1   การให้บริการจัดเตรียมแบบแสำดงรายการภาษี์มักไม่ทำาให้เกิดอุิปสำรรค

604.4 A2   บริการการจัดเตรียมแบบแสำดงรายการภาษี์เกี�ยว่ข้อิงกับ

    ●	  การชี่ว่ยเหล่อิล้กค้าเกี�ยว่กับภาระในการรายงานทางภาษ์ีอิากรโดย 

      การร่างและรว่บรว่มข้อิม้ล รว่มถึึงจำานว่นภาษี์อิากรที�ถึึงกำาหนดชีำาระ  

      (มักเป็นแบบฟ้อิร์มมาตรฐาน) เพ่ั�อินำาย่�นต่อิหน่ว่ยงานจัดเก็บภาษี์อิากร 

      ที�เกี�ยว่ข้อิง

    ●	  การให้คำาแนะนำาว่ิธีปฏิิบัติในแบบแสำดงรายการภาษ์ีอิากรสำำาหรับ 

      รายการในอิดีตและทำาการชีี �แจงในนามขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี  

      ต่อิคำาร้อิงขอิจากหน่ว่ยงานจัดเก็บภาษ์ีอิากร เกี�ยว่กับข้อิม้ลและ 

      การวิ่เคราะห์เพิั�มเติม (ตัว่อิย่างเช่ีน การให้คำาอิธิบายและการสำนับสำนุน 

      ทางเทคนิคสำำาหรับวิ่ธีการที�ล้กค้าใช้ี)

604.4 A3   โดยปกติบริการการจัดเตรียมแบบแสำดงรายการภาษี์จะใช้ีเกณฑ์์ข้อิม้ลจากอิดีต 

    และโดยหลักการจะเกี�ยว่ข้อิงกับการว่ิเคราะห์และนำาเสำนอิข้อิม้ลจากอิดีตนั�น 

    ตามกฎหมายภาษ์ีอิากรที�มีอิย้่ รว่มถึึงว่ิธีการปฏิิบัติที�เป็นบรรทัดฐานและ 

    เป็นที�ยอิมรับ นอิกจากนี�แบบแสำดงรายการภาษี์ยังขึ�นอิย้่กับกระบว่นการใด ๆ   

    ในการสำอิบทาน หร่อิในการอินุมัติ ที�หน่ว่ยงานจัดเก็บภาษ์ีอิากรพัิจารณาว่่า 

    เหมาะสำม 

-22-0106(001)P7-ebook.indd   224-22-0106(001)P7-ebook.indd   224 27/7/2565 BE   17:2827/7/2565 BE   17:28



ส่ว
นที่

� 4
ก

225

คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

ก�รู้คำ�นวณภ�ษีเพืั�อวัตถุุปรู้ะสำงค์ในก�รู้บันทึำกรู้�ยก�รู้บัญชีี

ลูักค้างานสอบบัญชี้ทุกราย
604.5 A1   การเตรียมการคำานว่ณ หนี�สำิน (หร่อิสำินทรัพัย์) ภาษ์ีเงินได้ขอิงงว่ดปัจจุบัน  

    และภาษี์เงินได้รอิการตัดบัญชีี สำำาหรับล้กค้างานสำอิบบัญชีี เพ่ั�อิวั่ตถุึประสำงค์ใน 

    การบันทึกรายการบัญชีีซึ่ึ�งจะได้รับการตรว่จสำอิบในภายหลังโดยสำำานักงาน  

    ทำาให้เกิดอุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง

604.5 A2   นอิกจากปัจจัยในย่อิหน้า 604.3 A2 แล้ว่ ปัจจัยที�เกี �ยว่กับการประเมิน 

    ระดับขอิงอิุปสำรรคที�เกิดขึ�นเม่�อิจัดเตรียมการคำานว่ณดังกล่าว่ให้กับล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีี ค่อิ การคำานว่ณอิาจมีผู้ลกระทบอิย่างเป็นสำาระสำำาคัญหร่อิไม่ 

    ต่อิงบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น

ลูักค้างานสอบบัญชี้ซึึ่�งเป็นกิจการที�ไม่มีส่ว่นได้เสียสาธารณะ
604.5 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    การสำอิบทานผู้ลงานตนเอิงดังกล่าว่ เม่�อิล้กค้างานสำอิบบัญชีีเป็นกิจการที�ไม่มี 

    ส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ รว่มถึึง

    ●		  การใชี้ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพัซึ่ึ �งไม่ได้เป็นสำมาชีิกกลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงาน 

      สำอิบบัญชีีเพ่ั�อิให้บริการนั�น

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึ่ึ�งไม่ได้เกี�ยว่ข้อิงกับการให้บริการ  

      (การคำานว่ณภาษ์ีเพั่ �อิว่ัตถึุประสำงค์ในการบันทึกรายการบัญชีี)  

      สำอิบทานงานสำอิบบัญชีีหร่อิบริการที�ให้

ลูักค้างานสอบบัญชี้ซึึ่�งเป็นกิจการที�มีส่ว่นได้เสียสาธารณะ
R604.6    สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่จัดทำา การเตรียมการคำานว่ณหนี�สำิน  

    (หร่อิสำินทรัพัย์) ภาษ์ีเงินได้ขอิงงว่ดปัจจุบัน และภาษ์ีเงินได้รอิการตัดบัญชีี  

    สำำาหรับล้กค้างานสำอิบบัญชีีซึ่ึ �งเป็นกิจการที�มีสำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะ เพั่ �อิ 

    ว่ัตถึุประสำงค์ในการบันทึกรายการบัญชีีซึ่ึ�งมีสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงิน ซึ่ึ�ง 

    สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น

604.6 A1   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันในย่อิหน้า 604.5 A3  

    เพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิงสำามารถึปรับใชี้ได้กับ 

    การเตรียมการคำานว่ณหนี�สิำน (หร่อิสิำนทรัพัย์) ภาษี์เงินได้ขอิงงว่ดปัจจุบัน และ 

    ภาษ์ีเงินได้รอิการตัดบัญชีี ซึ่ึ�งไม่เป็นสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงินล้กค้าซึ่ึ�งเป็น 

    กิจการที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น
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บริู้ก�รู้ว�งแผนภ�ษี และบริู้ก�รู้ให�คำ�ปรึู้กษ�อื�น ๆ ทำ�งภ�ษีอ�กรู้

ลูักค้างานสอบบัญชี้ทุกราย
604.7 A1   การให้บริการว่างแผู้นภาษี์ และการให้บริการให้คำาปรึกษ์าอ่ิ�น ๆ  ทางภาษี์อิากร 

    อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิอิุปสำรรคจาก 

    การเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

604.7 A2   บริการว่างแผู้นภาษี์ และบริการให้คำาปรึกษ์าอ่ิ�น ๆ  ทางภาษี์อิากร ประกอิบด้ว่ย 

    บริการที�มีขอิบเขตกว้่างขว่าง เช่ีน การให้คำาแนะนำาล้กค้าในการจัดโครงสำร้าง 

    การดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ั�อิให้มีประสิำทธิภาพัด้านภาษี์ หร่อิการให้คำาแนะนำา 

    ในการนำากฎหมายและข้อิบังคับใหม่ทางภาษี์มาใช้ี

604.7 A3   นอิกจากย่อิหน้า 604.3 A2 ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรค 

    จากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิอิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน  

    ที�เกิดจากการให้บริการว่างแผู้นภาษ์ี และบริการให้คำาปรึกษ์าอิ่�น ๆ ทาง 

    ภาษี์อิากรแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี รว่มถึึง

    ●	  ระดับขอิงการใช้ีคว่ามเห็นส่ำว่นตัว่ ที�เกี�ยว่กับการตัดสิำนใจในวิ่ธีปฏิิบัติ 

      ที�เหมาะสำม สำำาหรับคำาแนะนำาด้านภาษี์อิากรในงบการเงิน

    ●	  วิ่ธีปฏิิบัติทางภาษี์จะได้รับการสำนับสำนุนหร่อิไม่ จากข้อิหาร่อิส่ำว่นบุคคล  

      หร่อิ มิฉะนั�นได้รับคว่ามชีัดเจนจากหนว่่ยงานจัดเก็บภาษ์ีอิากรก่อิน 

      การจัดทำางบการเงิน 

      ตัว่อิย่างเชี่น คำาแนะนำาที�ให้ ซึ่ึ�งเป็นผู้ลมาจากการให้บริการว่างแผู้น 

      ภาษี์ และบริการให้คำาปรึกษ์าอ่ิ�น ๆ ทางภาษี์อิากร

      o   ได้รับการสำนับสำนุนอิย่างชัีดเจนจากหน่ว่ยงานจัดเก็บภาษี์อิากร  

         หร่อิบรรทัดฐานอ่ิ�น ๆ 

      o   เป็นการปฏิิบัติที�เป็นที�ยอิมรับ

      o   มีเกณฑ์์ในกฎหมายภาษี์อิากรที�เป็นไปได้ว่่าจะมีผู้ลบังคับใช้ี

    ●	  ขอิบเขตที�ผู้ลลัพัธ์ขอิงคำาแนะนำาทางภาษี์อิากรจะกระทบต่อิงบการเงิน 

      อิย่างเป็นสำาระสำำาคัญ

    ●	  คว่ามมีประสำิทธิผู้ลขอิงคำาแนะนำาทางภาษ์ีอิากรขึ�นอิย้่กับว่ิธีปฏิิบัติ 

      ทางบัญชีีหร่อิการนำาเสำนอิในงบการเงิน และมีข้อิสำงสำัยในคว่าม 

      เหมาะสำมขอิงว่ิธีปฏิิบัติทางบัญชีี หร่อิการนำาเสำนอิตามกรอิบแนว่คิด 

      การรายงานทางการเงินที�เกี�ยว่ข้อิงหร่อิไม่
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604.7 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที �อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่ �อิจัดการอิุปสำรรค 

    ดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การใชี้ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพัผู้้ ้ซึ่ึ �งไม่ได้เป็นสำมาชีิกกลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงาน 

      สำอิบบัญชีีให้บริการ (บริการว่างแผนภิาษ์ี แลัะบริการให้คำาปรึกษ์า 

      อ่�น ๆ ทางภิาษ์ีอากร) อิาจจัดการอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงาน 

      ตนเอิง หร่อิอุิปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

    ●	  การจัดให้มีผู้้ ้สำอิบทานที�เหมาะสำมผู้้ ้ซึ่ึ �งไม่ได้เกี �ยว่ข้อิงกับการให้ 

      บริการ (บริการว่างแผนภิาษ์ี แลัะบริการให้คำาปรึกษ์าอ่�น ๆ ทาง 

      ภิาษ์ีอากร) สำอิบทานงานสำอิบบัญชีีหร่อิบริการที�ให้ อิาจจัดการ 

      อุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง

    ●	  การได้รับคว่ามเห็นชีอิบก่อินล่ว่งหน้าจากหน่ว่ยงานจัดเก็บภาษี์อิากร  

      อิาจจัดการอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิอิุปสำรรค 

      จากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

เม่ �อิคว่ามมีประสำิทธิผู้ลขอิงคำาแนะนำาทางภาษ์ีอิากรขึ �นอิย้ ่กับว่ิธีปฏิิบัติเฉพัาะทางบัญชีี 

หร่อิการนำาเสำนอิ

R604.8    สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่ให้บริการว่างแผู้นภาษ์ีและบริการให้ 

    คำาปรึกษ์าอ่ิ�น ๆ ทางภาษี์อิากรให้ล้กค้างานสำอิบบัญชีี เม่�อิคว่ามมีประสิำทธิผู้ล 

    ขอิงคำาแนะนำาทางภาษี์อิากรขึ�นอิย่้กับวิ่ธีปฏิิบัติเฉพัาะทางบัญชีี หร่อิการนำาเสำนอิ

    งบการเงิน และ

    (ก)  กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีมีข้อิสำงสำัยอิย่างสำมเหตุสำมผู้ลเกี�ยว่กับ 

      คว่ามเหมาะสำมขอิงว่ิธีปฏิิบัติทางบัญชีีที�เกี�ยว่ข้อิง หร่อิการนำาเสำนอิ 

      ตามกรอิบแนว่คิดรายงานทางการเงินที�เกี�ยว่ข้อิง และ

    (ข)  ผู้ลลัพัธ์หร่อิผู้ลที�ตามมาขอิงคำาแนะนำาทางภาษ์ีอิากรจะมีผู้ลกระทบ 

      อิย่างเป็นสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น

บริู้ก�รู้ด��นภ�ษีอ�กรู้ทีำ�เกี�ยวกับก�รู้ปรู้ะเมินม้ลค่�

ลูักค้างานสอบบัญชี้ทุกราย
604.9 A1   การให้บริการประเมินม้ลค่าด้านภาษ์ีอิากรแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี อิาจทำาให้ 

    เกิดอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิอิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให ้

    การสำนับสำนุน
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604.9 A2   สำำานักงาน หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายอิาจให้การบริการประเมินม้ลค่าเพั่�อิ 

    ว่ัตถึุประสำงค์ด้านภาษ์ีอิากรเท่านั�น ซึ่ึ�งผู้ลขอิงการประเมินไม่มีผู้ลกระทบ 

    โดยตรงต่อิงบการเงิน (นั�นค่อิ งบการเงินได้รับเพัียงผู้ลกระทบผู้่านรายการ 

    ทางบัญชีีที�เกี�ยว่กับภาษี์อิากร) การให้บริการนี�โดยปกติ ไม่ทำาให้เกิดอุิปสำรรค 

    ถ้ึาผู้ลกระทบต่อิงบการเงินไม่มีสำาระสำำาคัญ หร่อิการประเมินม้ลค่านั�นขึ�นอิย่้กับ 

    การสำอิบทานจากภายนอิกโดยหน่ว่ยงานจัดเก็บภาษ์ีอิากรหร่อิหน่ว่ยกำากับ 

    ด้แลที�คล้ายคลึงกัน

604.9 A3   ถึ้าการประเมินม้ลค่าซึ่ึ�งถึ้กปฏิิบัติเพั่�อิว่ัตถึุประสำงค์ด้านภาษ์ีอิากรไม่ขึ�นอิย้่กับ 

    การสำอิบทานจากภายนอิก และผู้ลกระทบเป็นสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงิน  

    นอิกจากย่อิหน้า 604.3 A2 ปัจจัยต่อิไปนี�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิง 

    อิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิอิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การ 

    สำนับสำนุน ที�เกิดจากการให้บริการเหล่านั�นแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี

    ●	  ขอิบเขตที�ว่ิธีการประเมินม้ลค่า ได้รับการสำนับสำนุนโดยกฎหมาย 

      หร่อิข้อิบังคับทางภาษ์ีอิากร บรรทัดฐานอิ่�นหร่อิว่ิธีปฏิิบัติที �เป็น 

      ที�ยอิมรับ

    ●	  ระดับขอิงการใช้ีคว่ามเห็นส่ำว่นตัว่ที�มีอิย้่ในการประเมินม้ลค่า

    ●	  คว่ามน่าเช่ี�อิถ่ึอิและขอิบเขตขอิงข้อิม้ลอ้ิางอิิง

604.9 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคต่างๆ  

    รว่มถึึง

    ●	  การใชี้ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพัผู้้ ้ซึ่ึ �งไม่ได้เป็นสำมาชีิกกลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงาน 

      สำอิบบัญชีีให้บริการ (บริการด้านภิาษ์ีอากรที�เกี�ยว่กับการประเมิน 

      มูลัค่า) อิาจจัดการอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิ 

      อุิปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึ่ึ�งไม่ได้เกี�ยว่ข้อิงกับการให้บริการ  

      (บริการด้านภาษ์ีอิากรที�เกี�ยว่กับการประเมินม้ลค่า) สำอิบทานงาน 

      สำอิบบัญชีีหร่อิบริการที�ให้ อิาจจัดการอิุปสำรรคจากการสำอิบทาน 

      ผู้ลงานตนเอิง

    ●	  การได้รับคว่ามเห็นชีอิบก่อินล่ว่งหน้าจากหน่ว่ยงานจัดเก็บภาษี์อิากร  

      อิาจจัดการอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิอิุปสำรรค 

      จากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน
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604.9 A5   สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย อิาจให้บริการประเมินม้ลค่าด้านภาษี์อิากร  

    เพั่�อิชี่ว่ยล้กค้างานสำอิบบัญชีีในด้านภาระเกี�ยว่กับรายงานภาษ์ี หร่อิเพั่�อิ 

    ว่ัตถึุประสำงค์การว่างแผู้นภาษ์ีด้ว่ย ซึ่ึ�งผู้ลขอิงการประเมินจะกระทบโดยตรง 

    ต่อิงบการเงิน ในสำถึานการณ์ดังกล่าว่ให้นำาข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไป 

    ปฏิิบัติ ที�กำาหนดไว้่ในหมว่ดย่อิย 603 เกี�ยว่กับบริการประเมินม้ลค่าไปใช้ี

ก�รู้ให�คว�มช่ีวยเหลือในก�รู้รู้ะงับข�อพิัพั�ทำทำ�งภ�ษีอ�กรู้

ลูักค้างานสอบบัญชี้ทุกราย
604.10 A1   การให้บริการให้คว่ามชี่ว่ยเหล่อิในการระงับข้อิพัิพัาททางภาษ์ีอิากรแก่ล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีี อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง  

    หร่อิอุิปสำรรคจากเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

604.10 A2   ข้อิพัิพัาททางภาษ์ีอิากรอิาจถึึงจุดที�หน่ว่ยงานจัดเก็บภาษ์ีอิากรได้แจ้งล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีีว่่าข้อิโต้แย้งในประเด็นเฉพัาะได้ถึ้กปฏิิเสำธ และทั�งหน่ว่ยงาน 

    จัดเก็บภาษ์ีอิากรหร่อิล้กค้า อิย้่ระหว่่างการนำาข้อิพัิพัาทเข้าสำ้่การตัดสำินใจ 

    ในกระบว่นการที�เป็นทางการ ตัว่อิย่างเช่ีน ต่อิคณะอินุญาโตตุลาการหร่อิศาล

604.10 A3   นอิกจากย่อิหน้า 604.3 A2 ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรค 

    จากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิอิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน 

    ที�เกิดจากการให้คว่ามช่ีว่ยเหล่อิล้กค้างานสำอิบบัญชีีในการระงับข้อิพิัพัาททาง 

    ภาษี์อิากร รว่มถึึง

    ●	  บทบาทขอิงฝ่่ายบริหารในการระงับข้อิพิัพัาท

    ●		  ขอิบเขตที�ผู้ลลัพัธ์ขอิงข้อิพัิพัาทจะมีผู้ลกระทบอิย่างเป็นสำาระสำำาคัญ 

      ต่อิงบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น

    ●	  คำาแนะนำาที�ให้ เป็นเร่�อิงขอิงข้อิพิัพัาทหร่อิไม่

    ●	  ขอิบเขตซึึ่�งเร่�อิงดังกล่าว่ได้รับการสำนับสำนุนโดยกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ 

      ทางภาษี์อิากร บรรทัดฐานอ่ิ�นหร่อิวิ่ธีปฏิิบัติที�เป็นที�ยอิมรับ

    ●	  กระบว่นการต่าง ๆ ได้ดำาเนินการต่อิสำาธารณะหร่อิไม่
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604.10 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพ่ั�อิจัดการอุิปสำรรคต่าง ๆ  

    รว่มถึึง

    ●	  การใชี้ผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพัผู้้ ้ซึ่ึ �งไม่ได้เป็นสำมาชีิกกลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงาน 

      สำอิบบัญชีีให้บริการ (การให้คว่ามช้่ว่ยเหลั่อในการระงับข้้อพื้ิพื้าท 

      ทางภิาษ์ีอากร) อิาจจัดการอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง  

      หร่อิอุิปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึ่ึ�งไม่ได้เกี�ยว่ข้อิงกับการให้บริการ  

      (การให้คว่ามช่้ว่ยเหล่ัอในการระงับข้้อพิื้พื้าททางภิาษี์อากร) สำอิบทาน 

      งานสำอิบบัญชีีหร่อิบริการที�ให้ อิาจจัดการอิุปสำรรคจากการสำอิบทาน 

      ผู้ลงานตนเอิง

การหาข้อิยุติทางภาษี์เกี�ยว่ข้อิงกับการเป็นตัว่แทนแก้ต่าง 
R604.11   สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่ให้บริการด้านภาษ์อีิากรเกี�ยว่ข้อิงกับ 

    การช่ีว่ยล้กค้างานสำอิบบัญชีี ในการระงับข้อิพิัพัาททางภาษี์อิากร ถ้ึา

    (ก)  การให้บริการนั�นเกี�ยว่ข้อิงกับการเป็นตัว่แทนแก้ต่าง สำำาหรับล้กค้า 

      งานสำอิบบัญชีีต่อิคณะอินุญาโตตุลาการหร่อิศาล และ

    (ข)  จำานว่นเงินที�เกี�ยว่ข้อิงเป็นสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงินที�สำำานักงานจะ 

      แสำดงคว่ามเห็น

604.11 A1   ย่อิหน้า R604.11 ไม่ได้ขัดขว่างสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายจากการ 

    มีบทบาทอิย่างต่อิเน่�อิงในการให้คำาปรึกษ์าเกี�ยว่กับเร่�อิงที�กำาลังมีการตัดสำิน 

    ทางคดีต่อิคณะอินุญาโตตุลาการหร่อิศาล ตัว่อิย่างเช่ีน

    ●	  การให้ข้อิม้ลเม่�อิถ้ึกร้อิงขอิเป็นการเฉพัาะ

    ●	  การให้ข้อิเท็จจริงทางคดีหร่อิเป็นพัยานเกี�ยว่กับงานที�ทำา

    ●	  การช่ีว่ยเหล่อิล้กค้าในการวิ่เคราะห์ประเด็นทางภาษี์

604.11 A2   การตั�งคณะอินุญาโตตุลาการหร่อิศาล ขึ�นอิย้่กับวิ่ธีการตัดสิำนคดีทางภาษี์ขอิง 

    เฉพัาะประเทศนั�น
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หมวดย่อย 605 - บริู้ก�รู้ด��นตรู้วจัสำอบภ�ยใน

คำ�นำ�
605.1    การให้บริการด้านตรว่จสำอิบภายในแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีอิาจทำาให้เกิด 

    อุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง

605.2    นอิกจากข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในหมว่ดย่อิยนี�  

    ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้าที� 600.1 - R600.10  

    เกี�ยว่ข้อิงกับการใชี้กรอิบแนว่คิดเม่�อิมีการให้บริการด้านตรว่จสำอิบภายในแก ่

    ล้กค้างานสำอิบบัญชีี หมว่ดย่อิยนี�รว่มถึึงข้อิกำาหนดที�ห้ามไม่ให้สำำานักงานและ 

    สำำานักงานเคร่อิข่ายให้บริการด้านตรว่จสำอิบภายในบางประเภทแก่ล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีีในเหตุการณ์แว่ดล้อิมบางกรณี เพัราะว่่าอิุปสำรรคที�เกิดขึ�น 

    ไม่สำามารถึจัดการได้โดยใช้ีมาตรการป้อิงกัน

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทุำกรู้�ย
605.3 A1   บริการด้านตรว่จสำอิบภายในเกี�ยว่กับการช่ีว่ยล้กค้างานสำอิบบัญชีีในการดำาเนิน 

    กิจกรรมตรว่จสำอิบภายใน อิาจรว่มถึึง

    ●	  การติดตามการคว่บคุมภายใน - การสำอิบทานการคว่บคุม การติดตามผู้ล 

      การปฏิิบัติงานและให้คำาแนะนำาในการปรับปรุงการคว่บคุมเหล่านั�น

    ●	  การตรว่จสำอิบข้อิม้ลทางการเงินและการปฏิิบัติงาน โดย

      o   การสำอิบทานวิ่ธีการที�ใช้ีในการระบุ การวั่ดค่า การจัดประเภท 

         รายการและการรายงานข้อิม้ลทางการเงินและการปฏิิบัติงาน

      o   การสำอิบถึามเป็นการเฉพัาะเกี�ยว่กับรายการใดรายการหนึ�ง  

         รว่มถึึงการทดสำอิบรายละเอิียดขอิงรายการขอิงยอิดคงเหล่อิ 

         และวิ่ธีปฏิิบัติ

    ●	  การสำอิบทานคว่ามคุ้มค่าทางเศรษ์ฐกิจ ประสิำทธิภาพัและประสิำทธิผู้ล 

      ขอิงกิจกรรมการดำาเนินงานต่าง ๆ  รว่มถึึงกิจกรรมที�ไม่เกี�ยว่กับการเงิน 

      ขอิงกิจการ 

    ●	  การสำอิบทานการปฏิิบัติตาม

      o   ข้อิกฎหมาย ข้อิกำาหนดที �บ ังคับใชี้และคว่ามต้อิงการ 

         ภายนอิกอ่ิ�น

      o   นโยบาย ทิศทางการบริหารและคว่ามต้อิงการภายในอ่ิ�น
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605.3 A2   ขอิบเขตและวั่ตถุึประสำงค์ขอิงกิจกรรมงานตรว่จสำอิบภายในมีคว่ามหลากหลาย 

    อิย่างมาก และขึ�นอิย้่กับขนาดและโครงสำร้างขอิงกิจการและคว่ามต้อิงการ 

    ขอิงฝ่่ายบริหารและผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

R605.4    เม่�อิให้บริการด้านตรว่จสำอิบภายในแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี สำำานักงานต้อิง 

    พัอิใจว่่า

    (ก)  ล้กค้าเป็นผู้้้กำาหนดบุคคลผู้้้เหมาะสำมซึ่ึ�งมีคว่ามร้้คว่ามสำามารถึ และ 

      คว่รมาจากกลุ่มเจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำ เพ่ั�อิ

      (1)   รับผู้ิดชีอิบเกี�ยว่กับกิจกรรมการตรว่จสำอิบภายในตลอิดเว่ลา  

         และ

      (2)   รับทราบถึึงคว่ามรับผู้ิดชีอิบในการอิอิกแบบ การนำาไปใชี้  

         การติดตาม ประเมินผู้ล หร่อิการด้แลรักษ์าการคว่บคุมภายใน

    (ข)  ฝ่่ายบริหารขอิงล้กค้าหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล สำอิบทาน ประเมินและ 

      อินุมัติขอิบเขตคว่ามเสีำ�ยงและคว่ามถีึ�ขอิงบริการด้านตรว่จสำอิบภายใน

    (ค)  ฝ่่ายบริหารขอิงล้กค้าประเมินคว่ามเพีัยงพัอิขอิงบริการด้านตรว่จสำอิบ 

      ภายใน และสิำ�งที�ตรว่จพับอัินเป็นผู้ลจากการปฏิิบัติงาน

    (ง)  ฝ่่ายบริหารขอิงล้กค้าประเมินและตัดสำินใจว่่า จะนำาข้อิเสำนอิแนะใด 

      ที �เป็นผู้ลจากบริการด้านตรว่จสำอิบภายในไปปฏิิบัติ และจัดการ 

      กระบว่นการนำาไปปฏิิบัตินั�น และ

    (จั)  ฝ่่ายบริหารขอิงลก้ค้ารายงานตอ่ิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลถึึงประเด็นที�พับ 

      ที�สำำาคัญ และข้อิเสำนอิแนะที�ได้จากบริการด้านตรว่จสำอิบภายใน 

605.4 A1   ย่อิหน้าที� R600.7 ป้อิงกันไม่ให้สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายเข้าไป 

    ทำาหน้าที�รับผู้ิดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหาร การปฏิิบัติงานในกิจกรรมการตรว่จสำอิบ 

    ภายในในส่ำว่นที�มีนัยสำำาคัญขอิงล้กค้า คว่ามเป็นไปได้ที�บุคลากรขอิงสำำานักงาน 

    หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายที�ให้บริการด้านตรว่จสำอิบภายในจะทำาหน้าที�รับผิู้ดชีอิบ 

    เยี�ยงผู้้้บริหารเพิั�มส้ำงขึ�น

605.4 A2   ตัว่อิย่างขอิงบริการด้านตรว่จสำอิบภายในที�เกี�ยว่ข้อิงกับการปฏิิบัติหน้าที� 

    รับผิู้ดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหาร รว่มถึึง

    ●	  การกำาหนดนโยบายการตรว่จสำอิบภายใน หร่อิทิศทางเชีิงกลยุทธ์ 

      ขอิงกิจกรรมตรว่จสำอิบภายใน

    ●	  การกำาหนดทิศทางและรับผู้ิดชีอิบการปฏิิบัติงานขอิงพันักงาน 

      ตรว่จสำอิบภายในขอิงกิจการ
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    ●	  การตัดสำินใจเล่อิก ว่่าจะนำาข้อิเสำนอิแนะใดจากผู้ลขอิงกิจกรรม 

      ตรว่จสำอิบภายในไปปฏิิบัติ

    ●	  การรายงานผู้ลขอิงกิจกรรมการตรว่จสำอิบภายในต่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับ 

      ด้แลในฐานะผู้้้บริหาร

    ●	  การสำร้างว่ิธีการปฏิิบัติงานที�เป็นสำ่ว่นหนึ�งขอิงการคว่บคุมภายใน  

      เชี่น การสำอิบทานหร่อิการอินุมัติการเปลี�ยนแปลงสำิทธิขอิงพันักงาน 

      ในการเข้าถึึงข้อิม้ล

    ●	  การรับผู้ิดชีอิบในการอิอิกแบบ การนำาไปใชี้ การติดตามประเมินผู้ล  

      หร่อิการด้แลรักษ์าการคว่บคุมภายใน

    ●	  การให้บริการด้านตรว่จสำอิบภายในในฐานะผู้้้รับจ้างภายนอิก ซึ่ึ�ง 

      ประกอิบด้ว่ยการปฏิิบัติหน้าที�ตรว่จสำอิบภายในทั�งหมดหร่อิส่ำว่นใหญ่  

      โดยสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายเป็นผู้้้รับผู้ิดชีอิบในการกำาหนด 

      ขอิบเขตงานตรว่จสำอิบภายใน และอิาจรับผิู้ดชีอิบเร่�อิงใดเร่�อิงหนึ�งหร่อิ 

      มากกว่่าที�กล่าว่ไว้่ข้างต้น 

605.4 A3   เม่�อิสำำานักงานใช้ีงานขอิงส่ำว่นงานตรว่จสำอิบภายในในงานสำอิบบัญชีี มาตรฐาน 

    การสำอิบบัญชีี (TSA) กำาหนดให้ ต้อิงทำาการประเมินคว่ามเพีัยงพัอิขอิงงานนั�น  

    เชี่นเดียว่กับเม่ �อิสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายรับงานให้บริการด้าน 

    ตรว่จสำอิบภายในแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี ผู้ลขอิงการให้บริการนั�นอิาจนำาไปใช้ี 

    ในงานสำอิบบัญชีีภายนอิก อิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิงเกิดขึ�นได้  

    เพัราะว่่ามีคว่ามเป็นไปได้ที�กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีจะนำาผู้ลงานขอิงบริการ 

    ด้านตรว่จสำอิบภายในไปใช้ี โดย

    (ก)  ไม่มีการประเมินผู้ลงานเหล่านั�นอิย่างเหมาะสำม หร่อิ

    (ข)  ไม่ได้ใชี้การสำังเกตและสำงสำัยเยี�ยงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัในระดับเดียว่กับ 

      ที�ใชี้กับงานตรว่จสำอิบภายในที�ปฏิิบัติโดยบุคคลที�ไม่ใชี่สำมาชีิกขอิง 

      สำำานักงาน 

605.4 A4   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงาน 

    ตนเอิงนั�น รว่มถึึง

    ●	  สำาระสำำาคัญขอิงจำานว่นเงินที�เกี�ยว่ข้อิงในงบการเงิน

    ●	  คว่ามเสำี�ยงขอิงการแสำดงข้อิม้ลที�ขัดต่อิข้อิเท็จจริงในสำิ�งที�ผู้้้บริหารให้ 

      การรับรอิงไว้่เกี�ยว่กับจำานว่นเงินในงบการเงิน 
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    ●	  ระดับขอิงคว่ามเชี่�อิมั �นที�กลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีจะให้ในงาน 

      ขอิงบริการด้านตรว่จสำอิบภายใน ที�รว่มอิย้่ในกระบว่นการสำอิบบัญชีี 

      ภายนอิก

605.4 A5   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    การสำอิบทานผู้ลงานขอิงตนเอิงนั�น ค่อิ การใชี้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัซึ่ึ�งไม่ได้เป็น 

    สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีเพ่ั�อิให้บริการนั�น

ลูักค้างานสอบบัญชี้ซึึ่�งเป็นกิจการที�มีส่ว่นได้เสียสาธารณะ
R605.5    สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่ให้บริการด้านตรว่จสำอิบภายในแก่ 

    ล้กค้างานสำอิบบัญชีีซึึ่�งเป็นกิจการที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ ถ้ึาการให้บริการนั�น 

    เกี�ยว่กับ

    (ก)  สำ่ว่นที�มีนัยสำำาคัญขอิงการคว่บคุมภายในเกี�ยว่กับการรายงานทาง 

      การเงิน

    (ข)  ระบบบัญชีีการเงินที�ประมว่ลข้อิม้ลที�มีสำาระสำำาคัญไม่ว่่ารายการหนึ�ง 

      รายการเดียว่หร่อิหลายรายการรว่มกัน ต่อิการบันทึกบัญชีีหร่อิ 

      งบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น หร่อิ

    (ค)  จำานว่นเงินหร่อิการเปิดเผู้ยข้อิม้ลที�มีสำาระสำำาคัญไม่ว่่ารายการหนึ�ง 

      รายการเดียว่หร่อิหลายรายการรว่มกันต่อิงบการเงินที�สำำานักงาน 

      จะแสำดงคว่ามเห็น

หมวดย่อย 606 - บริู้ก�รู้ด��นรู้ะบบเทำคโนโลยีสำ�รู้สำนเทำศ

คำ�นำ�
606.1    การให้บริการด้านระบบเทคโนโลยสีำารสำนเทศแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีอิาจทำาให้ 

    เกิดอุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง

606.2    นอิกจากข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในหมว่ดย่อิยนี�  

    ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้าที� 600.1 - R600.10  

    เกี�ยว่ข้อิงกับการใชี้กรอิบแนว่คิดเม่�อิมีการให้บริการด้านระบบเทคโนโลย ี

    สำารสำนเทศแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี หมว่ดย่อิยนี�รว่มถึึงข้อิกำาหนดที�ห้ามไม่ให้ 

    สำำานักงานและสำำานักงานเคร่อิข่ายให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศ 

    บางประเภทแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีในเหตุการณ์แว่ดล้อิมบางกรณี เพัราะว่่า 

    อุิปสำรรคที�เกิดขึ�นไม่สำามารถึจัดการได้โดยใช้ีมาตรการป้อิงกัน
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ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทุำกรู้�ย
606.3 A1   บริการที�เกี�ยว่ข้อิงกับงานระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศ รว่มถึึงการอิอิกแบบหร่อิ 

    การนำาระบบฮาร์ดแว่ร์หร่อิซึ่อิฟ้แว่ร์ไปปฏิิบัติ ระบบเทคโนโลยสีำารสำนเทศ อิาจ

    (ก)  รว่บรว่มข้อิม้ลเบ่�อิงต้น

    (ข)  เป็นส่ำว่นหนึ�งขอิงการคว่บคุมภายในขอิงการรายงานทางการเงิน หร่อิ

    (ค)  ทำาให้เกิดข้อิม้ลที�กระทบต่อิบันทึกทางบัญชีีหร่อิงบการเงิน รว่มถึึง 

      การเปิดเผู้ยข้อิม้ลที�เกี�ยว่ข้อิง

    อิย่างไรก็ตาม ระบบเทคโนโลยีสำนเทศอิาจเกี�ยว่กับเร่�อิงที�ไม่เกี�ยว่กับการบันทึก 

    ทางบัญชีีขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี หร่อิการคว่บคุมภายในขอิงการรายงาน 

    ทางการเงินหร่อิงบการเงิน 

606.3 A2   ย่อิหน้า R600.7 ป้อิงกันไม่ให้สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายเข้าไปทำาหน้าที� 

    รับผู้ิดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหาร การให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศแก่ 

    ล้กค้างานสำอิบบัญชีีดังต่อิไปนี� โดยปกติไม่ทำาให้เกิดอิุปสำรรคตราบเท่าที� 

    บุคคลากรขอิงสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย ไม่ได้ทำาหน้าที�รับผู้ิดชีอิบ 

    เยี�ยงผู้้้บริหาร

    (ก)  การอิอิกแบบหร่อิการนำาระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศ ที�ไม่เกี�ยว่ข้อิงกับ 

      การคว่บคุมภายในขอิงการรายงานทางการเงินไปปฏิิบัติ

    (ข)  การอิอิกแบบหร่อิการนำาระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศไปปฏิิบัติ  

      ที�ไม่ทำาให้เกิดข้อิม้ลที�เป็นสำ่ว่นสำำาคัญขอิงการบันทึกทางบัญชีีหร่อิ 

      งบการเงิน

    (ค)  การนำาระบบบัญชีีสำำาเร็จร้ปหร่อิซึ่อิฟ้แว่ร์ระบบการรายงานข้อิม้ล 

      ทางการเงิน ที�สำำานักงานไม่ได้พััฒนามาใช้ี ถ้ึาการปรับแต่งระบบ เพ่ั�อิให้ 

      สำอิดคล้อิงกับคว่ามต้อิงการขอิงล้กค้านั�นไม่มีนัยสำำาคัญ และ

    (ง)  การประเมินและการให้ข้อิเสำนอิแนะเกี�ยว่กับระบบที�อิอิกแบบ ติดตั�ง  

      หร่อินำามาใช้ีโดยผู้้้ให้บริการรายอ่ิ�นหร่อิล้กค้าเอิง

R606.4    เม่�อิให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี สำำานักงาน 

    หร่อิสำำานักงานในเคร่อิข่ายต้อิงพัอิใจว่่า

    (ก)  ล้กค้ารับร้้คว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิงตนในการกำาหนด และติดตามระบบ 

      การคว่บคุมภายใน
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    (ข)  ล้กค้ามอิบหมายคว่ามรับผิู้ดชีอิบในการตัดสิำนใจด้านการบริหารทั�งหมด 

      เกี�ยว่กับการอิอิกแบบและการนำาระบบฮาร์ดแว่ร์หร่อิซึ่อิฟ้แว่ร์ไปใชี้ 

      ปฏิิบัติ แก่พันักงานที�มีคว่ามร้้คว่ามสำามารถึ ซึ่ึ�งคว่รเป็นเจ้าหน้าที� 

      บริหารอิาวุ่โสำ

    (ค)  ล้กค้าตัดสิำนใจด้านการบริหารทั�งหมด ในการอิอิกแบบ และกระบว่นการ 

      นำาไปปฏิิบัติ

    (ง)  ล้กค้าประเมินคว่ามเพัียงพัอิ และผู้ลขอิงการอิอิกแบบ และการนำา 

      ระบบไปปฏิิบัติ และ

    (จั)  ล้กค้ารับผิู้ดชีอิบต่อิการปฏิิบัติงานขอิงระบบ (ฮาร์ดแว่ร์หร่อิซึ่อิฟ้แว่ร์)  

      และต่อิการใช้ีหร่อิการทำาให้เกิดข้อิม้ล

606.4 A1   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง  

    ที�เกิดจากการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศกับล้กค้างานสำอิบบัญชีี  

    รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะขอิงการให้บริการ

    ●	  ลักษ์ณะขอิงระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศ และขอิบเขตที�กระทบหร่อิ 

      มีปฏิิสัำมพัันธ์กับบันทึกทางบัญชีีหร่อิงบการเงินขอิงล้กค้า

    ●	  ระดับขอิงคว่ามเชี่�อิมั�นที�ให้กับระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศที�เฉพัาะ 

      เจาะจง ที�เป็นส่ำว่นหนึ�งขอิงการสำอิบบัญชีี

606.4 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    การสำอิบทานผู้ลงานขอิงตนเอิงนั�น ค่อิ การใชี้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัซึ่ึ�งไม่ได้เป็น 

    สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีเพ่ั�อิให้บริการนั�น

ลูักค้างานสอบบัญชี้ซึึ่�งเป็นกิจการที�มีส่ว่นได้เสียสาธารณะ
R606.5    สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี 

    สำารสำนเทศแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีซึ่ึ�งเป็นกิจการที�มีสำ่ว่นได้เสำียสำาธารณะ  

    ถึ้าการให้บริการเกี�ยว่ข้อิงกับการอิอิกแบบ หร่อิการนำาระบบเทคโนโลยี 

    สำารสำนเทศไปใช้ี โดย

    (ก)  เป็นส่ำว่นสำำาคัญขอิงการคว่บคุมภายในขอิงการรายงานทางการเงิน หร่อิ

    (ข)  ทำาให้เกิดข้อิม้ลที�มีนัยสำำาคัญต่อิบันทึกทางบัญชีี หร่อิงบการเงินขอิง 

      ล้กค้าที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น
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หมวดย่อย 607 - บริู้ก�รู้สำนับสำนุนด��นคดีคว�ม

คำ�นำ�
607.1    การให้บริการสำนับสำนุนด้านคดีคว่ามแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีอิาจทำาให้เกิด 

    อิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิอิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การ 

    สำนับสำนุน

607.2    นอิกจากคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติเฉพัาะที�แสำดงอิย่้ในหมว่ดย่อิยนี� ข้อิกำาหนด 

    และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้า 600.1 ถึึง R600.10 เกี�ยว่ข้อิงกับ 

    การใช้ีกรอิบแนว่คิดเม่�อิให้บริการสำนับสำนุนด้านคดีคว่ามแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี

คำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทุำกรู้�ย
607.3 A1   บริการสำนับสำนุนด้านคดีคว่าม อิาจรว่มถึึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่ีน

    ●	  การช่ีว่ยเหล่อิด้านการจัดการและการค้นหาเอิกสำาร

    ●	  การเป็นพัยาน รว่มถึึงการเป็นพัยานผู้้้เชีี�ยว่ชีาญ

    ●	  การคำานว่ณประมาณค่าคว่ามเสำียหายหร่อิจำานว่นอิ่�นใดที�อิาจได้รับ 

      หร่อิอิาจชีำาระ อิันเป็นผู้ลจากการฟ้้อิงร้อิงดำาเนินคดีหร่อิการมี 

      ข้อิพิัพัาทอ่ิ�นทางกฎหมาย

607.3 A2   ปัจจัยที�เกี �ยว่กับการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงาน 

    ตนเอิงหร่อิอิุปสำรรคจาการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุนที�เกิดจากการให้บริการ 

    สำนับสำนุนด้านคดีคว่ามแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี รว่มถึึง

    ●	  สำภาพัแว่ดล้อิมทางกฎหมายและกฎระเบียบขอิงบริการที�ให้ ตัว่อิย่างเช่ีน  

      การเป็นพัยานในฐานะผู้้้เชีี�ยว่ชีาญ ได้รับคัดเล่อิกและแต่งตั�งจากศาล 

      หร่อิไม่

    ●	  ลักษ์ณะและลักษ์ณะเฉพัาะขอิงบริการ

    ●	  ขอิบเขตที�ผู้ลลัพัธ์ขอิงบริการสำนับสำนุนด้านคดีคว่ามจะมีผู้ลกระทบ 

      อิย่างเป็นสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น

607.3 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    การสำอิบทานผู้ลงานขอิงตนเอิง หร่อิอุิปสำรรคจาการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน ค่อิ  

    การใชี้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัซึ่ึ�งไม่ได้เป็นสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีเพั่�อิให้ 

    บริการนั�น
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607.3 A4   ถ้ึาสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายให้บริการสำนับสำนุนด้านคดีคว่ามแก่ล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีีและบริการที�เกี�ยว่ข้อิงกับประมาณค่าคว่ามเสำียหายหร่อิอิ่�นใด 

    ที�มีผู้ลกระทบต่อิงบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น ให้นำาข้อิกำาหนด 

    และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�กำาหนดไว่้ในหมว่ดย่อิย 603 เกี�ยว่ข้อิงกับ 

    บริการประเมินม้ลค่ามาใช้ี

หมวดย่อย 608 - บริู้ก�รู้ด��นกฎหม�ย

คำ�นำ�
608.1    การให้บริการด้านกฎหมายแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีอิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจาก 

    การสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิอุิปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

608.2    นอิกจากข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในหมว่ดย่อิยนี�  

    ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้าที� 600.1 - R600.10  

    เกี�ยว่ข้อิงกับการใชี้กรอิบแนว่คิดเม่�อิมีการให้บริการด้านกฎหมายแก่ล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีี หมว่ดย่อิยนี�รว่มถึึงข้อิกำาหนดที�ห้ามไม่ให้สำำานักงานและสำำานักงาน 

    เคร่อิข่ายให้บริการด้านกฎหมายแกล่้กค้างานสำอิบบัญชีีในเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

    บางกรณี เพัราะว่่าอุิปสำรรคที�เกิดขึ�นไม่สำามารถึจัดการได้โดยใช้ีมาตรการป้อิงกัน

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทุำกรู้�ย
608.3 A1   บริการด้านกฎหมาย หมายถึึงบริการใด ๆ ที�ผู้้้ให้บริการต้อิง

    (ก)  ได้รับการฝึ่กปฏิิบัติงานด้านกฎหมาย หร่อิ 

    (ข)  ต้อิงได้รับอินุญาตโดยขอิบเขตอิำานาจศาลขอิงประเทศนั�น ในการให ้

    บริการงานด้านกฎหมาย

การกระทำาการในบทบาทที�ปรึกษ์า
608.4 A1   ขึ�นอิย้่กับเขตอิำานาจศาล บริการให้คำาปรึกษ์าด้านกฎหมายอิาจมีขอิบเขต 

    บริการที�กว้่างและหลากหลาย รว่มถึึงการให้บริการด้านธุรกิจและด้านการค้า 

    แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี เช่ีน

    ●	  การสำนับสำนุนการทำาสัำญญา

    ●	  การสำนับสำนุนล้กค้างานสำอิบบัญชีีในการดำาเนินการทำาธุรกรรม
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    ●	  การคว่บรว่มและซ่ึ่�อิกิจการ

    ●	  การสำนับสำนุนและให้คว่ามชี่ว่ยเหล่อิฝ่่ายกฎหมายภายในขอิงล้กค้า 

      งานสำอิบบัญชีี

    ●	  การตรว่จสำอิบว่ิเคราะห์สำถึานะขอิงกิจการด้านกฎหมายและการ 

      ปรับโครงสำร้าง

608.4 A2   ปัจจัยที�เกี �ยว่กับการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงาน 

    ตนเอิง หร่อิอิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน ที�เกิดจากการให้บริการ 

    ด้านกฎหมายแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี รว่มถึึง

    ●		  คว่ามมีสำาระสำำาคัญขอิงเร่ �อิงเฉพัาะเจาะจงที �เกี �ยว่กับงบการเงิน 

      ขอิงล้กค้า

    ●	  คว่ามซึ่ับซึ่้อินขอิงข้อิกฎหมายและระดับขอิงดุลยพัินิจที�จำาเป็นใน 

      การให้บริการ

608.4 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพ่ั�อิจัดการอุิปสำรรคต่าง ๆ  

    รว่มถึึง

    ●	  การใชี้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัผู้้้ซึ่ึ�งไม่ใชี่สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชี ี

      เป็นผู้้้ให้บริการ อิาจจัดการอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง 

      หร่อิอุิปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึึ่�งไม่มีส่ำว่นเกี�ยว่ข้อิงในการให้บริการ  

      มาสำอิบทานงานตรว่จสำอิบบัญชีีหร่อิบริการที�ให้ อิาจจัดการอุิปสำรรค 

      จากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง

การกระทำาการเป็นที�ปรึกษ์าทั�ว่ไป
R608.5    หุ้นสำ่ว่นหร่อิพันักงานขอิงสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย ต้อิงไม่ทำาหน้าที� 

    เป็นที�ปรึกษ์าทั�ว่ไปด้านกฎหมายให้แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี

608.5 A1   ตำาแหน่งขอิงที�ปรึกษ์าทั�ว่ไป โดยปกติจะเป็นตำาแหน่งเจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำ 

    ที�มีขอิบเขตคว่ามรับผิู้ดชีอิบกว้่างสำำาหรับงานด้านกฎหมายขอิงบริษั์ท

การกระทำาการในบทบาทผู้ให้การสนับสนุน
R608.6    สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่ทำาหน้าที�เป็นผู้้้มีบทบาทในการให ้

    การสำนับสำนุนแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีในการยุติข้อิพัิพัาทหร่อิคดีคว่าม เม่�อิ 

    จำานว่นเงินที�เกี�ยว่ข้อิงมีสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น
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608.6 A1   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    การสำอิบทานผู้ลงานตนเอิงที�เกิดขึ�นเม่�อิกระทำาการในบทบาทผู้้้สำนับสำนุนแก่ 

    ล้กค้างานสำอิบบัญชีี เม่�อิจำานว่นเงินที�เกี�ยว่ข้อิงไม่มีสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงินที� 

    สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น รว่มถึึง

    ●	  การใช้ีผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัผู้้้ซึึ่�งไม่ใช่ีสำมาชิีกขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี 

      เป็นผู้้้ให้บริการ

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึึ่�งไม่มีส่ำว่นเกี�ยว่ข้อิงในการให้บริการ  

      มาสำอิบทานงานสำอิบบัญชีีหร่อิบริการที�ให้ 

หมวดย่อย 609 - บริู้ก�รู้ด��นก�รู้สำรู้รู้ห�บุคล�กรู้

คำ�นำ�
609.1    การให้บริการด้านการสำรรหาบุคลากรแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีอิาจทำาให้เกิด 

    อิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิอิุปสำรรคจากคว่ามคุน้เคย หร่อิ 

    อุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้

609.2    นอิกจากข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในหมว่ดย่อิยนี�  

    ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้าที� 600.1 - R600.10  

    เกี�ยว่ข้อิงกับการใชี้กรอิบแนว่คิดเม่�อิมีการให้บริการด้านการสำรรหาบุคลากร 

    แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี หมว่ดย่อิยนี�รว่มถึึงข้อิกำาหนดที�ห้ามไม่ให้สำำานักงาน 

    และสำำานักงานเคร่อิข่ายให้บริการด้านการสำรรหาบุคลากรบางประเภทแก่ล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีีในเหตุการณ์แว่ดล้อิมบางกรณี เพัราะว่่าอิุปสำรรคที�เกิดขึ�น 

    ไม่สำามารถึจัดการได้โดยใช้ีมาตรการป้อิงกัน

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทุำกรู้�ย
609.3 A1   บริการด้านการสำรรหาบุคลากร อิาจรว่มถึึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่ีน

    ●	  จัดทำาคำาบรรยายลักษ์ณะงาน

    ●	  จัดทำากระบว่นการในการระบุและเล่อิกผู้้้สำมัครแข่งขันที�อิาจเป็น 

      ไปได้

    ●	  การสำรรหาหร่อิเสำาะหาผู้้้สำมัครแข่งขัน
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    ●	  การคัดกรอิงผู้้้สำมัครแข่งขันที�อิาจเป็นไปได้ในบทบาทโดย

      o   สำอิบทานคุณสำมบัติหร่อิคว่ามสำามารถึทางวิ่ชีาชีีพัขอิงผู้้้สำมัคร 

         และพัิจารณาคว่ามเหมาะสำมขอิงผู้้้สำมัครกับตำาแหน่งงาน 

         ดังกล่าว่

      o   การดำาเนินการตรว่จสำอิบข้อิม้ลการอ้ิางอิิงขอิงผู้้้สำมัครแข่งขัน 

         ในคว่ามคาดหวั่ง

      o   การสำัมภาษ์ณ์และคัดเล่อิกผู้้้สำมัครแข่งขันที�เหมาะสำมและให้ 

         คำาปรึกษ์าเกี�ยว่กับคว่ามสำามารถึขอิงผู้้้สำมัครแข่งขันดังกล่าว่

    ●	  การกำาหนดเง่�อินไขการจ้างงานและรายละเอิียดการเจรจาต่อิรอิง  

      เช่ีน เงินเด่อิน ชัี�ว่โมงการทำางานและค่าตอิบแทนอ่ิ�น ๆ

609.3 A2   ย่อิหน้าที� R600.7 ป้อิงกันไม่ให้สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายเข้าไป 

    ทำาหน้าที�รับผิู้ดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหาร การให้บริการต่อิไปนี�แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี 

    โดยปกติไม่ทำาให้เกิดอุิปสำรรค  ตราบเท่าที�บุคลากรขอิงสำำานักงานหร่อิสำำานักงาน 

    เคร่อิข่ายไม่ได้ทำาหน้าที�รับผิู้ดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหาร

    ●	  การสำอิบทานคุณสำมบัติทางว่ิชีาชีีพัขอิงผู้้้สำมัครจำานว่นหนึ�งและให้ 

      คำาแนะนำาถึึงคว่ามเหมาะสำมขอิงตำาแหน่งดังกล่าว่

    ●	  การสำัมภาษ์ณ์ผู้้้สำมัครแข่งขันและการให้คำาแนะนำาถึึงคว่ามสำามารถึ 

      ขอิงผู้้้สำมัครแข่งขันในตำาแหน่งด้านบัญชีีการเงิน การบริหารหร่อิ 

      การคว่บคุม

R609.4    เม่�อิสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายให้บริการด้านการสำรรหาบุคลากรแก่ล้กค้า 

    งานสำอิบบัญชีี สำำานักงานต้อิงพัอิใจว่่า

    (ก)  ล้กค้ามอิบหมายคว่ามรับผิู้ดชีอิบในการตัดสิำนใจด้านการบริหารทั�งหมด 

      เกี�ยว่กับการจ้างงานในตำาแหน่งขอิงผู้้้สำมัครแข่งขัน แก่พันักงานที�มี 

      คว่ามร้้คว่ามสำามารถึ ซึึ่�งคว่รเป็นเจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำ และ

    (ข)  ล้กค้าตัดสิำนใจด้านการบริหารทั�งหมด ในกระบว่นการจ้างงาน รว่มถึึง

      ●	   การพัิจารณาคว่ามเหมาะสำมขอิงผู้้้สำมัครแข่งขันที�คาดหมาย 

         และเล่อิกผู้้้ที�เหมาะสำมในตำาแหน่งดังกล่าว่

      ●	   การกำาหนดเง่�อินไขการจ้างงานและรายละเอิียดการเจรจา 

         ต่อิรอิง เช่ีน เงินเด่อิน ชัี�ว่โมงการทำางานและค่าตอิบแทนอ่ิ�น ๆ
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609.5 A1   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง  

    อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ ในการให้บริการ 

    ด้านการสำรรหาบุคลากรแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะขอิงการให้บริการที�ร้อิงขอิ

    ●	  บทบาทขอิงบุคคลที�ถ้ึกสำรรหา

    ●	  คว่ามขัดแย้งทางผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสำัมพัันธ์ใด ๆ ที�อิาจเกิดขึ�น 

      ระหว่่างผู้้้สำมัครแข่งขันกับสำำานักงานที�ให้คำาแนะนำาหร่อิให้บริการ

609.5 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้  

    ค่อิ การใชี้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัซึ่ึ�งไม่ได้เป็นสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชี ี

    เพ่ั�อิให้บริการนั�น

 

บริการด้านการสรรหาบุคลัากร ที�ต้องห้าม
R609.6    เม่�อิให้บริการด้านการสำรรหาบุคลากรแกล่้กค้างานสำอิบบัญชีี สำำานักงานหร่อิ 

    สำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่กระทำาการในฐานะผู้้้เจรจาต่อิรอิงในนามขอิงล้กค้า

R609.7    สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่ให้บริการด้านการสำรรหาบุคลากรแก่ 

    ล้กค้างานสำอิบบัญชีี ถ้ึาบริการดังกล่าว่เกี�ยว่ข้อิงกับ

    (ก)  การสำรรหาหร่อิเสำาะหาผู้้้สำมัครแข่งขัน หร่อิ

    (ข)  การดำาเนินการตรว่จสำอิบข้อิม้ลการอิ้างอิิงขอิงผู้้้สำมัครแข่งขันใน 

      คว่ามคาดหวั่งในตำาแหน่งต่อิไปนี�

      (1)   กรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงกิจการ หร่อิ

      (2)   เป็นสำมาชีิกขอิงเจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำซึ่ึ�งอิย้่ในตำาแหน่ง 

         ที�ใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิการจัดทำาบัญชีี หร่อิจัดทำา 

         งบการเงินขอิงล้กค้าที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น 

หมวดย่อย 610 – บริู้ก�รู้ด��นก�รู้เงินขององค์กรู้ธุ์รู้กิจั

คำ�นำ�
610.1    การให้บริการด้านการเงินขอิงอิงค์กรธุรกิจแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีอิาจทำาให้ 

    เกิดอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิอิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให ้

    การสำนับสำนุน
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610.2    นอิกจากข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในหมว่ดย่อิยนี�  

    ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในย่อิหน้าที� 600.1 - R600.10  

    เกี�ยว่ข้อิงกับการใช้ีกรอิบแนว่คิดเม่�อิมีการให้บริการด้านการเงินขอิงอิงค์กรธุรกิจ 

    แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี หมว่ดย่อิยนี�รว่มถึึงข้อิกำาหนดที�ห้ามไม่ให้สำำานักงาน 

    และสำำานักงานเคร่อิข่ายให้บริการด้านการเงินขอิงอิงค์กรธุรกิจบางประเภทแก่ 

    ล้กค้างานสำอิบบัญชีีในเหตุการณ์แว่ดล้อิมบางกรณี เพัราะว่่าอุิปสำรรคที�เกิดขึ�น 

    ไม่สำามารถึจัดการได้โดยใช้ีมาตรการป้อิงกัน

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีีทุำกรู้�ย
610.3 A1   ตัว่อิย่างขอิงบริการด้านการเงินขอิงอิงค์กรธุรกิจ ที�อิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคจาก 

    การสำอิบทานผู้ลงานขอิงตนเอิงหร่อิอิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน  

    รว่มถึึง

    ●	  การช่ีว่ยล้กค้างานสำอิบบัญชีีในการพััฒนากลยุทธ์อิงค์กร

    ●	  การระบุเป้าหมายที�เป็นไปได้เพ่ั�อิการซ่ึ่�อิกิจการให้แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี 

    ●	  การให้คำาแนะนำาเกี�ยว่กับรายการจำาหน่ายต่างๆ 

    ●	  การช่ีว่ยในรายการระดมเงินทุน

    ●	  การให้คำาแนะนำาเกี�ยว่กับการจัดโครงสำร้าง

    ●	  การให้คำาปรึกษ์าเกี�ยว่กับการจัดโครงสำร้างรายการทางการเงินขอิง 

      อิงค์กรธุรกิจ หร่อิการจัดเตรียมการจัดหาเงินซึ่ึ�งมีผู้ลกระทบโดยตรง 

      ต่อิจำานว่นเงินที�จะรายงานในงบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น

610.3 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคดังกล่าว่ ที�เกิดขึ�นจากการให ้

    บริการด้านการเงินขอิงอิงค์กรธุรกิจแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี รว่มถึึง 

    ●	  ระดับการใชี้คว่ามเห็นสำ่ว่นตัว่ที�เกี �ยว่กับการตัดสำินใจในว่ิธีปฏิิบัติ 

      ที�เหมาะสำม สำำาหรับผู้ลลัพัธ์หร่อิผู้ลที�ตามมาต่อิงบการเงิน จากการให้ 

      คำาปรึกษ์าด้านการเงินขอิงอิงค์กรธุรกิจ 

    ●	  ขอิบเขตที�

      o   ผู้ลลัพัธ์จากคำาปรึกษ์าด้านการเงินขอิงอิงค์กรธุรกิจจะสำ่ง 

         ผู้ลกระทบโดยตรงต่อิจำานว่นเงินที�บันทึกในงบการเงิน

      o   จำานว่นเงินนั�นมีสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงิน
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    ●	  ประสิำทธิผู้ลขอิงการให้คำาปรึกษ์าด้านการเงินขอิงอิงค์กรธุรกิจ ขึ�นอิย่้ 

      กับว่ิธีปฏิิบัติทางบัญชีีหร่อิการแสำดงรายการในงบการเงินซึ่ึ�งปฏิิบัติ 

      เป็นการเฉพัาะเจาะจง และการปฏิิบัติดังกล่าว่ทำาให้เกิดข้อิสำงสำัย 

      เกี�ยว่กับคว่ามเหมาะสำมขอิงว่ธิีปฏิิบัติทางบัญชีีหร่อิการแสำดงรายการ 

      ภายใต้กรอิบการรายงานทางการเงินที�เกี�ยว่ข้อิงหร่อิไม่

610.3 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพ่ั�อิจัดการอุิปสำรรคต่าง ๆ  

    รว่มถึึง

    ●	  การใชี้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัผู้้้ซึ่ึ�งไม่ใชี่สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชี ี

      เป็นผู้้้ให้บริการ อิาจจัดการอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง 

      หร่อิอุิปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุน

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึึ่�งไม่มีส่ำว่นเกี�ยว่ข้อิงในการให้บริการ  

      มาสำอิบทานงานสำอิบบัญชีีหร่อิบริการ อิาจจัดการอิุปสำรรคจากการ 

      สำอิบทานผู้ลงานตนเอิง

บริการด้านการเงินข้ององค์กรธุรกิจ ที�ต้องห้าม
R610.4    สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่ให้บริการด้านการเงินขอิงอิงค์กรธุรกิจ 

    แก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีีที �เกี �ยว่ข้อิงกับการสำ่งเสำริม การจำาหน่ายหร่อิการ 

    รับประกันการจำาหน่ายหุ้นขอิงล้กค้างานสำอิบบัญชีี

R610.5    สำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่ายต้อิงไม่ให้คำาปรึกษ์าทางการเงินขอิงอิงค์กร 

    ธุรกิจแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี ในกรณีที�ประสำิทธิผู้ลขอิงการให้คำาปรึกษ์า 

    ดังกล่าว่ขึ�นอิย้่กับว่ิธีปฏิิบัติทางบัญชีีหร่อิการแสำดงรายการซึ่ึ�งปฏิิบัติเป็นการ 

    เฉพัาะเจาะจงต่อิงบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดงคว่ามเห็น และ

    (ก)  กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีมีข้อิสำงสำัยอิย่างสำมเหตุสำมผู้ลเกี�ยว่กับ 

      คว่ามเหมาะสำมขอิงว่ิธีปฏิิบัติทางบัญชีีที�เกี�ยว่ข้อิง หร่อิการนำาเสำนอิ 

      ตามกรอิบแนว่คิดรายงานทางการเงินที�เกี�ยว่ข้อิง และ

    (ข)  ผู้ลลัพัธ์หร่อิผู้ลที�ตามมาขอิงคำาแนะนำาทางด้านการเงินขอิงอิงค์กรธุรกิจ 

      จะมีผู้ลกระทบอิย่างเป็นสำาระสำำาคัญต่อิงบการเงินที�สำำานักงานจะแสำดง 

      คว่ามเห็น
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หมวด 800  รู้�ยง�นต่องบก�รู้เงินทำี�มีวัตถุุปรู้ะสำงค์เฉพั�ะ ซื่ึ�งรู้วมถุึงข�อจัำ�กัด 

    ก�รู้ใชี�และก�รู้เผยแพัรู่้ (ง�นสำอบบัญชีีและง�นสำอบทำ�น)

คำ�นำ�
800.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคตอ่ิ 

    คว่ามเป็นอิิสำระ

800.2    หมว่ดนี�กล่าว่ถึึงการเปลี�ยนแปลงบางส่ำว่นต่อิส่ำว่นที� 4ก ซึึ่�งได้รับอินุญาตในบาง 

    เหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกี�ยว่กับงานสำอิบบัญชีีขอิงงบการเงินที�มีวั่ตถุึประสำงค์เฉพัาะ  

    ซึ่ึ�งรายงานรว่มถึึงข้อิจำากัดการใชี้และการเผู้ยแพัร่ ในหมว่ดนี�งานสำอิบบัญชี ี

    เพั่�อิอิอิกรายงานซึ่ึ�งมีข้อิจำากัดการใชี้และการเผู้ยแพัร่ในเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

    ที�กำาหนดไว่้ในย่อิหน้า R800.3 เรียกว่่า “งานสำอิบบัญชีีที�มีคุณสำมบัติตาม 

    ที�กำาหนด (eligible audit engagement)”

    งานสอบบัญชี้ที�มีคุณสมบัติตามที�กำาหนด หมายถึึง มีวั่ตถุึประสงค์เฉัพื้าะ แลัะ 

    รว่มถึึงข้้อจำากัดการใช้้แลัะการเผยแพื้ร่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R800.3    เม่ �อิสำำานักงานประสำงค์จะอิอิกรายงานการสำอิบบัญชีีขอิงงบการเงินที �มี 

    ว่ัตถึุประสำงค์เฉพัาะ ซึ่ึ�งรว่มถึึงข้อิจำากัดในการใชี้และการเผู้ยแพัร่ ข้อิกำาหนด 

    เร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระที�กำาหนดไว่้ในสำ่ว่นที� 4ก จะถึ่อิเป็นการเปลี�ยนแปลง 

    คุณสำมบัติที�เหมาะสำมต้อิงได้รับการอินุญาตตามหมว่ดนี�ได้ ก็ต่อิเม่�อิ  

    (ก)  สำำานักงานสำ่ �อิสำารให้ผู้้ ้ที �ตั �งใจจะให้เป็นผู้้ ้ใชี้รายงานคำานึงถึึงการ 

      เปลี�ยนแปลงข้อิกำาหนดเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระที�จะนำามาใชี้ในการให ้

      บริการ และ

    (ข)  ผู้้้ที�ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใชี้รายงานเข้าใจว่ัตถึุประสำงค์และข้อิจำากัดขอิง 

      รายงานและยินยอิมอิย่างชีัดแจ้งต่อิการเปลี �ยนแปลงข้อิกำาหนด  

      (เร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ)
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800.3 A1   ผู้้้ที�ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใชี้รายงานต้อิงมีคว่ามเข้าใจในว่ัตถึุประสำงค์และข้อิจำากัด 

    ขอิงรายงานด้ว่ยการมีสำ่ว่นร่ว่ม ไม่ว่่าจะเป็นทางตรงหร่อิทางอิ้อิมโดยผู้่าน 

    ตัว่แทนผู้้้มีอิำานาจกระทำาการแทนผู้้้ที�ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใช้ีรายงานในการกำาหนด 

    ลักษ์ณะและขอิบเขตขอิงงานนั�น ในการเข้ามามีส่ำว่นร่ว่มนี� ไม่ว่่าจะเป็นทางตรง 

    หร่อิทางอิ้อิม มีสำ่ว่นชี่ว่ยสำำานักงานในการสำ่�อิสำารกับผู้้้ที�ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใชี้ 

    รายงานเกี�ยว่กับเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระรว่มถึึงเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกี�ยว่กับการ 

    นำากรอิบแนว่คิดมาใชี้ ทั�งยังอินุญาตให้สำำานักงานได้รับข้อิตกลงขอิงผู้้้ที�ตั�งใจ 

    จะให้เป็นผู้้้ใช้ีรายงานในการเปลี�ยนแปลงข้อิกำาหนดด้านคว่ามเป็นอิิสำระ

R800.4    เม่�อิผู้้้ที�ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใช้ีรายงานเป็นกลุ่มผู้้้ใช้ีที�ไม่สำามารถึระบุช่ี�อิได้ในขณะทำา 

    หนังส่ำอิตอิบรับงาน สำำานักงานต้อิงทำาให้กลุ่มผู้้้ใช้ีรายงานดังกล่าว่รับร้้ในภายหลัง 

    ถึึงข้อิกำาหนดด้านคว่ามเป็นอิิสำระที�ได้รับการเปลี�ยนแปลงซึ่ึ�งตกลงกันโดย 

    ตัว่แทนขอิงกลุ่มผู้้้ใช้ี

800.4 A1   ตัว่อิย่างเชี่น เม่�อิผู้้้ที�ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใชี้รายงาน เป็นกลุ่มขอิงผู้้้ใชี้ เชี่น ผู้้้ให้ 

    ก้้ย่มตามสัำญญาก้้ร่ว่ม สำำานักงานอิาจอิธิบายถึึงข้อิกำาหนดด้านคว่ามเป็นอิิสำระ 

    ที�ได้รับการเปลี�ยนแปลงในหนังส่ำอิตอิบรับงานแก่ตัว่แทนผู้้้ให้ก้้ ตัว่แทนอิาจให้ 

    หนังสำ่อิตอิบรับงานขอิงสำำานักงานแก่สำมาชีิกในกลุ่มผู้้้ให้ก้้เพั่�อิให้เป็นไปตาม 

    ข้อิกำาหนดขอิงสำำานักงานในการทำาให้ผู้้้ใชี้รายงานรับร้้ถึึงข้อิกำาหนดด้านคว่าม 

    เป็นอิิสำระที�ได้รับการเปลี�ยนแปลงซึึ่�งตกลงกันโดยตัว่แทนขอิงกลุ่มผู้้้ใช้ี

R800.5    เม่ �อิสำำานักงานดำาเนินการงานสำอิบบัญชีีที �มีคุณสำมบัติตามที�กำาหนด การ 

    เปลี�ยนแปลงใด ๆ  ในส่ำว่นที� 4ก ต้อิงถ้ึกจำากัดเฉพัาะส่ำว่นที�กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า  

    R800.7 ถึึง R800.14 สำำานักงานต้อิงไม่ใชี้การเปลี�ยนแปลงเหล่านี�เม่�อิมีการ 

    ตรว่จสำอิบงบการเงินตามกฎหมายหร่อิข้อิบังคับ

R800.6    ถ้ึาสำำานักงานอิอิกรายงานการสำอิบบัญชีีด้ว่ย โดยไม่รว่มข้อิจำากัดในการใช้ีและ 

    การเผู้ยแพัร่ให้แก่ล้กค้ารายเดียว่กัน สำำานักงานต้อิงนำาส่ำว่นที� 4ก มาใช้ีในงาน 

    สำอิบบัญชีีดังกล่าว่

กิจัก�รู้ทีำ�มีส่ำวนได�เสีำยสำ�ธ์�รู้ณะ
R800.7    เม่�อิสำำานักงานปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีที�มีคุณสำมบัติตามที�กำาหนด สำำานักงาน 

    ไม่จำาเป็นต้อิงใชี้ข้อิกำาหนดเร่ �อิงคว่ามเป็นอิิสำระที�กำาหนดไว่้ในสำ่ว่นที� 4ก  

    ที�ใช้ีเฉพัาะกับกิจการที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะในงานสำอิบบัญชีี
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กิจัก�รู้ทีำ�เกี�ยวข�องกัน
R800.8    เม่�อิสำำานักงานปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีที�มีคุณสำมบัติตามที�กำาหนด การอิ้างอิิงถึึง  

    “ล้กค้างานสำอิบบัญชีี” ในส่ำว่นที� 4ก ไม่จำาเป็นต้อิงรว่มถึึงกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกัน  

    อิย่างไรก็ตาม เม่�อิกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีร้้หร่อิมีเหตุอิันเชี่�อิได้ว่่า คว่าม 

    สำัมพัันธ์หร่อิเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกี�ยว่กับกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกันขอิงล้กค้า  

    เกี�ยว่ข้อิงกับการประเมินคว่ามเป็นอิิสำระต่อิล้กค้าขอิงสำำานักงาน กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติ 

    งานสำอิบบัญชีีต้อิงรว่มกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกันนั�นในเว่ลาระบุ ประเมิน และ 

    จัดการอุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ 

เครืู้อข่�ยและสำำ�นักง�นเครืู้อข่�ย
R800.9    เม่�อิสำำานักงานปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีที�มีคุณสำมบัติตามที�กำาหนด ข้อิกำาหนดเฉพัาะ 

    ที�เกี�ยว่กับสำำานักงานเคร่อิข่ายที�กำาหนดไว่้ในสำ่ว่นที� 4ก ไม่จำาเป็นต้อิงนำามาใชี้  

    อิย่างไรก็ตาม เม่�อิสำำานักงานร้้หร่อิมีเหตุอัินเช่ี�อิได้ว่่า อุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ 

    เกิดขึ�นจากผู้ลประโยชีน์และคว่ามสัำมพัันธ์ใด ๆ  ขอิงสำำานักงานหนึ�งในเคร่อิข่าย  

    สำำานักงานต้อิงประเมิน และจัดการอุิปสำรรคใด ๆ นั�น 

ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงิน ก�รู้ก้�ยืมและก�รู้คำ��ปรู้ะกัน คว�มสำัมพัันธ์์ทำ�งธ์ุรู้กิจัอย่�ง 

ใกล�ชิีดและคว�มสัำมพัันธ์์ฉันท์ำครู้อบครัู้วและคว�มสัำมพัันธ์์ส่ำวนตัว
R800.10   เม่�อิสำำานักงานปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีที�มีคุณสำมบัติตามที�กำาหนด 

    (ก)  ข้อิกำาหนดที�เกี�ยว่ข้อิงกำาหนดไว้่ในหมว่ด 510, 511, 520, 521, 522, 

      524 และ 525 ให้นำาไปใช้ีเฉพัาะกับสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน สำมาชิีก 

      ครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดและสำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิด (ถึ้ามี) ขอิง 

      กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน

    (ข)  สำำานักงานต้อิงระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคใด ๆ ต่อิคว่าม 

      เป็นอิิสำระที�เกิดจากผู้ลประโยชีน์และคว่ามสำัมพัันธ์ใด ๆ ที�กำาหนดไว่้ 

      ในหมว่ด 510, 511, 520, 521, 522, 524 และ 525 ระหว่่างล้กค้า 

      งานสำอิบบัญชีี กับสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีต่อิไปนี�

      (1)   บุคคลที�ให้คำาปรึกษ์าเกี �ยว่กับประเด็นด้านเทคนิค หร่อิ 

         ประเด็นเฉพัาะ อุิตสำาหกรรม รายการ หร่อิเหตุการณ์ และ

      (2)   บุคคลที�คว่บคุมคุณภาพัสำำาหรับงานนั�น รว่มถึึงบุคคลที�ทำาหน้าที� 

         สำอิบทานการคว่บคุมคุณภาพังาน และ
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    (ค)  สำำานักงานต้อิงประเมิน และจัดการอุิปสำรรคใด ๆ ที�กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน  

      มีเหตุผู้ลที�เชี่�อิได้ว่่าเกิดจากผู้ลประโยชีน์และคว่ามสำัมพัันธ์ระหว่่าง 

      ล้กค้างานสำอิบบัญชีี กับบุคคลอ่ิ�นภายในสำำานักงานผู้้้สำามารถึใช้ีอิิทธิพัล

      โดยตรงต่อิผู้ลลัพัธ์ขอิงงานสำอิบบัญชีี

800.10 A1   บุคคลใด ๆ  ในสำำานักงานผู้้้สำามารถึใช้ีอิิทธิพัลโดยตรงต่อิผู้ลลัพัธ์ขอิงงานสำอิบบัญชีี 

    รว่มถึึงผู้้้ที�ให้คำาแนะนำาเร่�อิงค่าตอิบแทน หร่อิผู้้้คว่บคุมด้แลโดยตรง ผู้้้บริหารหร่อิ 

    ผู้้้กำากับด้แลอิ่�นขอิงผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงานสำอิบบัญชีี ที�เกี�ยว่ข้อิงกับการ 

    ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี รว่มถึึงบุคคลทั�งหมดที�อิย้่ในระดับอิาวุ่โสำกว่่าหุ้นสำ่ว่น 

    ที �รับผู้ิดชีอิบงานตามลำาดับ (Engagement partner) ไปจนกระทั�งถึึง 

    ผู้้้ที�เป็นหุ้นสำ่ว่นอิาวุ่โสำหร่อิหุ้นสำ่ว่นผู้้้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหารหร่อิ 

    เทียบเท่า) ขอิงสำำานักงาน

R800.11   เม่�อิสำำานักงานปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีที�มีคุณสำมบัติตามที�กำาหนด สำำานักงานต้อิง 

    ประเมิน และจัดการอุิปสำรรคใด ๆ  ซึึ่�งกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานมีเหตุผู้ลเช่ี�อิได้ว่่าเกิดขึ�น 

    จากผู้ลประโยชีน์ทางการเงินที�มีต่อิล้กค้างานสำอิบบัญชีี ที�ถึ่อิครอิงโดยแต่ละ 

    บุคคลตามที�กำาหนดในย่อิหน้า R510.4 (ค) และ (ง), R510.5, R510.7 และ  

    510.10 A5 และ A9

R800.12   เม่�อิสำำานักงานปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีที�มีคุณสำมบัติตามที�กำาหนด สำำานักงานต้อิง 

    ไม่ถึ่อิครอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงินที�มีสำาระสำำาคัญทั�งโดยตรงหร่อิโดยอิ้อิมใน 

    ล้กค้างานสำอิบบัญชีี โดยนำาข้อิกำาหนดในย่อิหน้า R510.4 (ก) R510.6 และ  

    R510.7 เกี�ยว่กับผู้ลประโยชีน์ขอิงสำำานักงานนั�นมาใช้ี

ก�รู้ได�รัู้บก�รู้จั��งเป็นพันักง�นจั�กล้กค��ง�นสำอบบัญชีี
R800.13   เม่�อิสำำานักงานปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีที�มีคุณสำมบัติตามที�กำาหนด สำำานักงาน 

    ต้อิงประเมิน และจัดการอิุปสำรรคใด ๆ ที�เกิดขึ�นจากคว่ามสำัมพัันธ์ในการ 

    จ้างงานใด ๆ ตามที�กำาหนดไว้่ในย่อิหน้า 524.3 A1 ถึึง 524.5 A3.

ก�รู้ให�บริู้ก�รู้ง�นทีำ�ไม่ใช่ีง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น
R800.14   ถ้ึาสำำานักงานปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีที�มีคุณสำมบัติตามที�กำาหนดและให้บริการงาน 

    ที�ไม่ใชี่งานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นแก่ล้กค้างานสำอิบบัญชีี สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตาม 

    ข้อิกำาหนดในหมว่ด 410 ถึึง 430 และ หมว่ด 600 รว่มถึึงหมว่ดย่อิยตาม 

    ที�ระบุในย่อิหน้า R800.7 ถึึง R800.9
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ส่ำวนทีำ� 4ข  คว�มเป็นอิสำรู้ะสำำ�หรัู้บง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น 

    นอกเหนือจั�กง�นสำอบบัญชีีและง�นสำอบทำ�น

                หน��

หมว่ด 900    การนำากรอิบแนว่คิดไปใช้ีในเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับ 251

    งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น นอิกเหน่อิจากงานสำอิบบัญชีีและ

    งานสำอิบทาน

    (Applying the Conceptual Framework to Independence 

    for Assurance Engagements Other than Audit and 

    Review Engagements) 

หมว่ด 905    ค่าธรรมเนียม         260

    (Fees) 

หมว่ด 906    ขอิงขวั่ญและการต้อินรับ      263

    (Gifts and Hospitality) 

หมว่ด 907    คดีคว่ามที�ศาลรับฟ้้อิงแล้ว่หร่อิที�ถ้ึกข่มข่้ว่่าจะฟ้้อิง  264

    (Actual or Threatened Litigation) 

หมว่ด 910    ผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน      265

    (Financial Interests) 

หมว่ด 911    การก้้ย่มและการคำ�าประกัน     269

    (Loans and Guarantees) 

หมว่ด 920    คว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจ      272

    (Business Relationships) 

หมว่ด 921    คว่ามสัำมพัันธ์ฉันท์ครอิบครัว่และคว่ามสัำมพัันธ์ส่ำว่นตัว่ 274

    (Family and Personal Relationships) 

หมว่ด 922    การให้บริการเม่�อิไม่นานมานี� กับล้กค้างานสำอิบบัญชีี 279

    (Recent Service with an Assurance Client) 

หมว่ด 923    การเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิง  281

    ล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    (Serving as a Director or Officer of an Assurance Client) 

หมว่ด 924    การจ้างงานโดยล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น   283

    (Employment with an Assurance Client)
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                หน��

หมว่ด 940    คว่ามสัำมพัันธ์อัินยาว่นานขอิงบุคลากรกับล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 286

    (Long Association of Personnel with an Assurance Client) 

หมว่ด 950    การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นกับล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 289

    (Provision of Non-Assurance Services to Assurance Clients 

    Other than Audit and Review Engagement Clients) 

หมว่ด 990   รายงานซึึ่�งรว่มถึึงข้อิจำากัดการใช้ีและการเผู้ยแพัร่ (งานที�ให้  294

    คว่ามเช่ี�อิมั�น นอิกเหน่อิจากงานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน)

    (Reports that Include a Restriction on Use and 

    Distribution (Assurance Engagements Other than 

    Audit and Review Engagements)) 
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ส่ำวนทีำ� 4ข  คว�มเป็นอิสำรู้ะสำำ�หรัู้บง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น 

    นอกเหนือจั�กง�นสำอบบัญชีีและง�นสำอบทำ�น

หมวด 900  ก�รู้นำ�กรู้อบแนวคิดไปใชี�ในเรู้ื�องคว�มเป็นอิสำรู้ะสำำ�หรู้ับง�นทำี�ให� 

    คว�มเชืี�อมั�น นอกเหนือจั�กง�นสำอบบัญชีีและง�นสำอบทำ�น

คำ�นำ�

ทัำ�วไป
900.1    สำ่ว่นนี�นำาไปใชี้สำำาหรับงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นที�ไม่ใชี่งานสำอิบบัญชีีและงาน 

    สำอิบทาน ตัว่อิย่างขอิงงานดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การให้คว่ามเชี่�อิมั �นในตัว่ชีี �ว่ัดที�สำำาคัญขอิงผู้ลการดำาเนินงานขอิง 

      กิจการ

    ●	  การให้คว่ามเชี่�อิมั �นในการปฏิิบัติตามกฎหมายหร่อิข้อิบังคับขอิง 

      กิจการ

    ●	  การให้คว่ามเชี่�อิมั�นในเกณฑ์์ว่ัดผู้ลการดำาเนินงาน เชี่น การว่ัดคว่าม 

      คุ้มค่าขอิงเงินที�จ่าย (VFM - economy) ขอิงอิงค์กรภาครัฐ

    ●	  การให้คว่ามเชี่ �อิมั �นในประสำิทธิผู้ลขอิงระบบการคว่บคุมภายใน 

      ขอิงอิงค์กร

    ●		  การให้คว่ามเช่ี�อิมั�นในรายงานก๊าซึ่เร่อินกระจกขอิงอิงค์กร

    ●	  การตรว่จสำอิบ อิงค์ประกอิบเฉพัาะ บัญชีีเฉพัาะ หร่อิรายการเฉพัาะ  

      ขอิงงบใดงบหนึ�ง

900.2    ในสำ่ว่นนี� คำาว่่า “ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี” กล่าว่ถึึง ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 

    รายบุคคลที�ให้บริการสำาธารณะและสำำานักงานขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี

    ดังกล่าว่

900.3    TSQC ฉบับที� 1 กำาหนดให้สำำานักงานกำาหนดนโยบายและวิ่ธีปฏิิบัติที�อิอิกแบบ 

    เพ่ั�อิให้คว่ามเช่ี�อิมั�นอิย่างสำมเหตุสำมผู้ลแก่สำำานักงานว่่า สำำานักงาน พันักงานขอิง 

    สำำานักงาน และบุคคลอิ่�น (ถึ้ามี) ที�ต้อิงปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดคว่ามเป็นอิสิำระ  

    คงไว้่ซึึ่�งคว่ามเป็นอิิสำระตามมาตรฐานด้านจรรยาบรรณที�เกี�ยว่ข้อิง นอิกจากนี�  

    มาตรฐานงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นและมาตรฐานการสำอิบบัญชีี (TSRE และ  

    TSA) ยังได้กำาหนดคว่ามรับผู้ิดชีอิบสำำาหรับผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงานและ 
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    กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานตามระดับงานการจัดแบ่งคว่ามรับผู้ิดชีอิบภายในสำำานักงาน  

    จะขึ�นอิย้่กับขนาด โครงสำร้างและอิงค์กร ข้อิกำาหนดหลายข้อิในส่ำว่นที� 4ข นี�  

    ไม่ได้กำาหนดคว่ามรับผู้ิดชีอิบเฉพัาะขอิงบุคคลภายในสำำานักงานสำำาหรับ 

    การกระทำาที�เกี�ยว่กับคว่ามเป็นอิิสำระ หากแต่หมายถึึง “สำำานักงาน” เพั่�อิ 

    คว่ามสำะดว่กในการอิ้างอิิง สำำานักงานมอิบหมายคว่ามรับผู้ิดชีอิบเกี�ยว่กับ 

    การกระทำาอิย่างใดอิย่างหนึ�งให้กับบุคคลหร่อิกลุ่มบุคคล (เช่ีน กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

    ให้คว่ามเชี่�อิมั�น) ตาม TSQC  ฉบับที� 1 นอิกจากนี� ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีี 

    แต่ละคนยังคงต้อิงรับผิู้ดชีอิบต่อิการปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดต่าง ๆ  ที�ต้อิงนำามาใช้ี

    กับกิจกรรม ผู้ลประโยชีน์ หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีนั�น

900.4    คว่ามเป็นอิิสำระเชี่�อิมโยงกับหลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรม และเร่�อิง 

    คว่ามซ่ึ่�อิสัำตย์สุำจริต คว่ามเป็นอิิสำระประกอิบด้ว่ย

    (ก)  คว่ามเป็นอิิสำระด้านจิตใจ – สำภาว่ะจิตใจที�ยอิมให้มีการแสำดงอิอิก 

      ซึึ่�งข้อิสำรุป โดยไม่ถ้ึกกระทบจากอิิทธิพัลใด ๆ ที�จะให้รอิมชีอิมการใช้ี 

      ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั ซึ่ึ�งจะทำาให้บุคคลสำามารถึปฏิิบัติหน้าที�ได้ด้ว่ย 

      คว่ามซึ่่�อิสำัตย์สำุจริต และใชี้คว่ามเที�ยงธรรม และใชี้การสำังเกตและ 

      สำงสัำยเยี�ยงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัได้ 

    (ข)  คว่ามเป็นอิิสำระอิันเป็นที�ประจักษ์์ – การหลีกเลี�ยงข้อิเท็จจริงและ 

      เหตุการณ์แว่ดล้อิมต่าง ๆ ที�มีนัยสำำาคัญมากจนทำาให้บุคคลที�สำามซึึ่�งมี 

      คว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณเยี�ยงว่ิญญู้ชีน อิาจสำรุปว่่าคว่าม 

      ซึ่่ �อิสำัตย์สำุจริต คว่ามเที �ยงธรรม หร่อิการสำังเกตและสำงสำัยเยี �ยง 

      ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัขอิงสำำานักงาน หร่อิสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้ 

      คว่ามเช่ี�อิมั�นนั�นได้ถ้ึกรอิมชีอิม 

    ในส่ำว่นนี� การอ้ิางอิิงถึึงบุคคลหร่อิสำำานักงานว่่ามี “คว่ามเป็นอิิสำระ” หมายคว่ามว่่า  

    บุคคลหร่อิสำำานักงานนั�นได้ปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดในส่ำว่นนี�แล้ว่

900.5    เม่�อิปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ประมว่ลจรรยาบรรณกำาหนดให้สำำานักงานปฏิิบัติ 

    ตามหลักการพั่�นฐานและมีคว่ามเป็นอิิสำระ สำ่ว่นนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะ 

    และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ เกี�ยว่กับการนำากรอิบแนว่คิดไปใชี้เพั่�อิให ้

    ดำารงคว่ามเป็นอิิสำระขณะปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นที�ไม่ใช่ีงานสำอิบบัญชีีและ 

    งานสำอิบทานงบการเงินนั�น กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 ใช้ีกับเร่�อิง 

    คว่ามเป็นอิิสำระตามหลักการพ่ั�นฐานที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 110
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900.6    ส่ำว่นนี�อิธิบาย

    (ก)  ข้อิเท็จจริง และเหตุการณ์แว่ดล้อิม รว่มถึึงกิจกรรมทางว่ิชีาชีีพั  

      ผู้ลประโยชีน์ทางว่ิชีาชีีพั และคว่ามสำัมพัันธ์ทางว่ิชีาชีีพั ที�ทำาให้เกิด 

      หร่อิอิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

    (ข)  การกระทำาที�อิาจเป็นไปได้ รว่มถึึงมาตรการป้อิงกัน ที�อิาจเหมาะสำม 

      กับการจัดการอุิปสำรรคใด ๆ ดังกล่าว่ และ

    (ค)  บางสำถึานการณ์ที�ไม่สำามารถึขจัดอิุปสำรรคหร่อิไม่มีมาตรการป้อิงกัน 

      เพ่ั�อิลดอุิปสำรรคให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้

คำ�อธิ์บ�ยถึุงง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น
900.7    ในงานให้คว่ามเชี่�อิมั�น สำำานักงานตั�งใจที�จะได้รับหลักฐานที�เหมาะสำมเพัียงพัอิ  

    เพ่ั�อิที�ให้ได้แสำดงข้อิสำรุปที�ถ้ึกอิอิกแบบมาเพ่ั�อิเพิั�มระดับคว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงผู้้้ตั�งใจ 

    จะให้เป็นผู้้ ้ใชี้รายงาน นอิกจากฝ่่ายที�มีหน้าที �รับผู้ิดชีอิบเกี �ยว่กับข้อิม้ล 

    ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น มาตรฐานงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นนอิกเหน่อิจากการ 

    ตรว่จสำอิบหร่อิสำอิบทานข้อิม้ลทางการเงินในอิดีต TSAE 3000 (ปรับปรุง)  

    อิธิบายอิงค์ประกอิบและว่ัตถึุประสำงค์ขอิงงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นที�ปฏิิบัติตาม 

    มาตรฐานฉบับนั�น และแม่บทสำำาหรับงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นให้คำาอิธิบายทั�ว่ไป 

    สำำาหรับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นอิาจเป็นงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 

    ต่อิคำารับรอิงขอิงบุคคลอ่ิ�น (Attestation Engagement) หร่อิงานที�ผู้้้ประกอิบ 

    วิ่ชีาชีีพัให้คว่ามเช่ี�อิมั�นด้ว่ยตนเอิงโดยตรง (Direct engagement)

900.8    ในส่ำว่นนี� คำาว่่า “งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น” หมายคว่ามถึึง งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 

    นอิกเหน่อิจากงานสำอิบบัญชีีและงานสำอิบทาน 

รู้�ยง�นทีำ�รู้วมข�อจัำ�กัดในก�รู้ใชี�ผลง�นและก�รู้เผยแพัรู่้
900.9    รายงานการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น อิาจรว่มถึึงข้อิจำากัด ในการใช้ีผู้ลงานและการเผู้ยแพัร่  

    ถ้ึามีและกำาหนดเง่�อินไขไว้่ในหมว่ด 990 แล้ว่ ข้อิกำาหนดเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ 

    ในส่ำว่นนี�อิาจต้อิงได้รับการเปลี�ยนแปลงตามหมว่ด 990
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ง�นตรู้วจัสำอบและง�นสำอบทำ�น
900.10    มาตรฐานเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระสำำาหรับงานตรว่จสำอิบและงานสำอิบทาน ได้ 

    กำาหนดไว่้ในสำ่ว่นที� 4ก - คว่ามเป็นอิิสำระในการให้บริการงานสำอิบบัญชีีและ 

    งานสำอิบทาน ถ้ึาสำำานักงานปฏิิบัติงานทั�งงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นและงานสำอิบบัญชีี  

    หร่อิงานสำอิบทานให้กับล้กค้ารายเดียว่กัน ข้อิกำาหนดในส่ำว่นที� 4ก ยังคงนำาไป 

    ปฏิิบัติกับสำำานักงาน สำำานักงานเคร่อิข่าย และกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานตรว่จสำอิบหร่อิ 

    กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบทาน

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R900.11   สำำานักงานที�ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีต้อิงเป็นอิิสำระจากล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

900.11 A1   สำำาหรับวั่ตถุึประสำงค์ขอิงส่ำว่นนี� ล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นเป็นผู้้้รับผิู้ดชีอิบและ  

    ในทำานอิงเดียว่กันในงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นต่อิคำารับรอิงขอิงบุคคลอิ่�น ล้กค้า 

    เป็นผู้้้รับผิู้ดชีอิบต่อิข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นเช่ีนกัน (อิาจเป็นคนเดียว่กัน 

    กับผู้้้รับผิู้ดชีอิบ)

900.11 A2   บทบาทขอิงผู้้้ที�เกี�ยว่ข้อิงกับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น อิาจแตกต่างและส่ำงผู้ลกระทบ 

    ต่อิการนำาไปปฏิิบัติขอิงข้อิกำาหนดคว่ามเป็นอิิสำระในส่ำว่นนี� งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 

    ต่อิคำารับรอิงขอิงบุคคลอิ่�นสำ่ว่นใหญ่นั�น ผู้้้มีหน้าที�รับผู้ิดชีอิบและผู้้้รับผู้ิดชีอิบ 

    ต่อิข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นเป็นบุคคลเดียว่กัน กรณีนี�รว่มถึึงเหตุการณ์ 

    แว่ดล้อิมที�ผู้้้มีหน้าที�รับผู้ิดชีอิบเกี�ยว่ข้อิงกับอิีกฝ่่ายหนึ�ง เพั่�อิว่ัดหร่อิประเมิน 

    เร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นกับเกณฑ์์ (ผู้้้วั่ดหร่อิผู้้้ประเมิน) เม่�อิผู้้้มีหน้าที� 

    รับผู้ิดชีอิบต้อิงรับผู้ิดชีอิบต่อิข้อิม้ลและเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

    อิย่างไรก็ตาม ผู้้้มีหน้าที�รับผิู้ดชีอิบหร่อิผู้้้ปฏิิบัติงานอิาจแต่งตั�งผู้้้อ่ิ�นเพ่ั�อิเตรียม 

    ข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�นบนพั่�นฐานที�ว่่า ผู้้้นี�จะรับผู้ิดชีอิบต่อิข้อิม้ล 

    ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมนี� ผู้้้มีหน้าที�รับผู้ิดชีอิบและ 

    ผู้้้รับผู้ิดชีอิบต่อิข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น เป็นทั�งล้กค้างานที�ให้คว่าม 

    เช่ี�อิมั�นสำำาหรับวั่ตถุึประสำงค์ในส่ำว่นนี�

900.11 A3   นอิกจากผู้้้มีหน้าที�รับผู้ิดชีอิบและ ในกรณีที�เป็นงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นต่อิ 

    คำารับรอิงขอิงบุคคลอิ่�น ผู้้้ที�รับผู้ิดชีอิบต่อิข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

    อิาจมีฝ่่ายอ่ิ�น ๆ ที�เกี�ยว่กับงานนั�น
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    ตัว่อิย่างเชี่น อิาจแยกเป็นผู้้้ปฏิิบัติงาน หร่อิผู้้้ว่ัด หร่อิผู้้้ประเมิน นอิกจาก 

    ผู้้้รับผิู้ดชีอิบต่อิข้อิม้ลเร่�อิงที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมเหล่านี�  

    การใชี้กรอิบแนว่คิด กำาหนดให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีระบุ และประเมิน 

    อุิปสำรรคต่อิหลักการพ่ั�นฐานที�เกิดขึ�นจากผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์ใด ๆ  

    กับฝ่่ายหร่อิบุคคลนั �น ๆ รว่มถึึงกรณีที �คว่ามขัดแย้งด้านผู้ลประโยชีน์  

    ยังมีอิย้่ตามที�ระบุไว้่ในหมว่ดที� 310

R900.12   สำำานักงานต้อิงใชี้กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน 

    และจัดการอิุปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระในสำ่ว่นที�เกี�ยว่ข้อิงกับงานที�ให้คว่าม 

    เช่ี�อิมั�น

ผู้มีหน้าที�รับผิดช้อบที�หลัากหลัาย แลัะผู้รับผิดช้อบต่อข้้อมูลัเร่�องที�ต้องการให้คว่ามเช่้�อมั�น
900.13 A1   งานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นบางงาน ไม่ว่่าจะเป็นงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นต่อิคำารับรอิง 

    ขอิงบุคคลอิ่�นหร่อิ งานที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัให้คว่ามเชี่�อิมั�นด้ว่ยตนเอิงโดยตรง  

    อิาจมีผู้้้มีหน้าที�รับผิู้ดชีอิบหลายคน หร่อิ ในงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นต่อิคำารับรอิง 

    ขอิงบุคคลอิ่�น มีผู้้้รับผู้ิดชีอิบต่อิข้อิม้ลเร่�อิงที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�นหลายคน  

    ในการกำาหนดว่่า จำาเป็นหร่อิไม่ที�จะใชี้ข้อิกำาหนดในสำ่ว่นนี� กับผู้้้มีหน้าที� 

    รับผิู้ดชีอิบแต่ละบุคคล หร่อิผู้้้รับผิู้ดชีอิบต่อิข้อิม้ลเร่�อิงที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 

    แต่ละบุคคล ในงานนั�น สำำานักงานอิาจต้อิงนำาเร่�อิงเหล่านี�มาพิัจารณา 

    เร่�อิงเหล่านี�ไม่ว่่าจะรว่มถึึงผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสำัมพัันธ์ขอิงสำำานักงานหร่อิ 

    สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานให้คว่ามเชี่�อิมั�น และผู้้้มีหน้าที�รับผู้ิดชีอิบเฉพัาะ  

    หร่อิผู้้้มีหน้าที�รับผู้ิดชีอิบต่อิข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น จะทำาให้เกิด 

    อิุปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ ซึ่ึ�งเล็กน้อิยและไม่สำำาคัญในบริบทขอิงข้อิม้ล 

    ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น การพิัจารณาดังกล่าว่ คว่รคำานึงถึึงปัจจัยต่าง ๆ เช่ีน

    ●	  สำาระสำำาคัญขอิงเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นหร่อิข้อิม้ลที�ต้อิงการ 

      ให้คว่ามเชี่�อิมั�นที�บุคคลหร่อิหน่ว่ยงานนั�นรับผู้ิดชีอิบในบริบทขอิง 

      งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นโดยรว่ม

    ●	  ระดับขอิงส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะที�เกี�ยว่ข้อิงกับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    ถ้ึาสำำานักงานตัดสิำนใจว่่าอุิปสำรรคที�เกิดจากผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสัำมพัันธ์ใด ๆ   

    กับบุคคลหร่อิหน่ว่ยงานนั�นเป็น เร่�อิงเล็กน้อิยและไม่สำำาคัญ อิาจไม่จำาเป็นที�จะ 

    ต้อิงใช้ีข้อิกำาหนดในหมว่ดนี�ทุกข้อิกับผู้้้มีส่ำว่นรับผิู้ดชีอิบ 
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สำำ�นักง�นเครืู้อข่�ย
R900.14   เม่�อิสำำานักงานร้้หร่อิมีเหตุอิันเชี่�อิได้ว่่าผู้ลประโยชีน์และคว่ามสำัมพัันธ์ขอิง 

    สำำานักงานเคร่อิข่าย ทำาให้เกิดอิุปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระขอิงสำำานักงาน  

    สำำานักงานต้อิงประเมิน และจัดการอุิปสำรรคใด ๆ ดังกล่าว่  

900.14 A1   สำำานักงานเคร่อิข่ายได้มีการกล่าว่ถึึงในย่อิหน้า 400.50 A1 ถึึง 400.54 A1.

กิจัก�รู้ทีำ�เกี�ยวข�องกัน
R900.15   เม่�อิกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นได้ร้ ้หร่อิมีเหตุอิันทำาให้เชี่ �อิได้ว่่ามี 

    คว่ามสำัมพัันธ์หร่อิมีเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกี�ยว่กับกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกันขอิง 

    ล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ซึึ่�งเกี�ยว่กับการประเมินคว่ามเป็นอิิสำระขอิงสำำานักงาน 

    จากล้กค้า กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานให้คว่ามเชี่�อิมั�นต้อิงรว่มกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกันนั�น  

    เม่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

[เว�นว่�งเนื�อห�ในย่อหน�� 900.16 ถึุง 900.20 ไว�]

ช่ีวงรู้ะยะเวล�ทีำ�กำ�หนดให�คงคว�มเป็นอิสำรู้ะ
R900.30   คว่ามเป็นอิิสำระที�กำาหนดในส่ำว่นนี�ต้อิงคงไว้่ในช่ีว่งระยะเว่ลาทั�งสำอิงช่ีว่ง

    (ก)  ช่ีว่งระยะเว่ลาในการปฏิิบัติงาน และ

    (ข)  ช่ีว่งระยะเว่ลาที�ครอิบคลุมข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

900.30 A1   ชี่ว่งระยะเว่ลาในการปฏิิบัติงานเริ�มขึ�นเม่�อิกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

    เริ �มให้บริการงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นงานใดงานหนึ�ง ชี่ว่งระยะเว่ลาในการ 

    ปฏิิบัติงานสำิ�นสำุดเม่�อิได้อิอิกรายงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นนั�น เม่�อิงานมีลักษ์ณะ 

    เป็นงานที�เกิดขึ�นซึ่ำ�าใหม่ได้ จะถึ่อิว่่าสำิ�นสำุดเม่�อิมีการแจ้งจากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ�ง 

    ขอิงค่้สัำญญาถึึงการสิำ�นสุำดคว่ามสัำมพัันธ์ทางวิ่ชีาชีีพั หร่อิเม่�อิมีการอิอิกรายงาน 

    การให้คว่ามเช่ี�อิมั�นฉบับสุำดท้าย แล้ว่แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ�นภายหลัง

R900.31   เม่�อิกิจการเปลี�ยนเป็นล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นในระหว่่างหร่อิหลังจาก 

    ชี่ว่งระยะเว่ลาที�ครอิบคลุมข้อิม้ลเร่�อิงที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น ซึ่ึ�งสำำานักงาน 

    จะต้อิงแสำดงข้อิสำรุป สำำานักงานต้อิงตัดสิำนใจว่่ามีอุิปสำรรคใด ๆ  ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ  

    เกิดขึ�นโดยสิำ�งต่อิไปนี�หร่อิไม่

    (ก)  คว่ามสัำมพัันธ์ทางการเงินหร่อิทางธุรกิจกับล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 

      ที�เกิดขึ�นระหว่่างหร่อิหลังจากชี่ว่งระยะเว่ลาที�เกี�ยว่ข้อิงกับข้อิม้ล 

      ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น แต่ก่อินการตอิบรับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิ

    (ข)  การให้บริการก่อินหน้านี�กับล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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R900.32   อุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระจะเกิดขึ�น ถ้ึามีการให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 

    กับล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นในระหว่่างหร่อิหลังจากช่ีว่งระยะเว่ลาที�ครอิบคลุม 

    โดยข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นนั�น แต่เกิดก่อินที�กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานให้คว่าม 

    เชี่�อิมั�นจะเริ�มปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น และงานบริการนั�น ไม่อินุญาตให้ 

    กระทำาในระหว่่างชีว่่งระยะเว่ลาปฏิบิัติงานนั�น ในเหตุการณ์แว่ดลอ้ิมดังกล่าว่  

    สำำานักงานต้อิงประเมิน และจัดการอุิปสำรรคใด ๆ ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระที�เกิดจาก 

    การให้บริการนั�น ถึ้าอิุปสำรรคที�เกิดขึ�นไม่อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้ สำำานักงาน 

    จะรับงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นได้ก็ต่อิเม่�อิสำามารถึลดอิุปสำรรคให้อิย้่ในระดับ 

    ที�ยอิมรับได้

900.32 A1   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพ่ั�อิจัดการอุิปสำรรคดังกล่าว่  

    รว่มถึึง

    ●	  การใชี้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัที�ไม่ใชี่สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่าม 

      เช่ี�อิมั�นในการให้บริการ

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม สำอิบทานงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น 

      และงานที�ไม่ใช่ีงานให้คว่ามเช่ี�อิมั�นตามคว่ามเหมาะสำม

R900.33   ถึ้างานให้บริการที�ไม่ใชี่งานให้คว่ามเชี่�อิมั�นซึ่ึ�งจะไม่ได้รับอินุญาตให้ปฏิิบัต ิ

    ในระหว่่างช่ีว่งระยะเว่ลาที�การปฏิิบัติงานยังไม่เสำร็จสิำ�น และเป็นไปไม่ได้ในทาง 

    ปฏิิบัติที�จะเสำร็จสำิ�นการบริการนั�น หร่อิยุติการบริการนั�นก่อินการเริ�มต้นขอิง 

    งานบริการทางวิ่ชีาชีีพัที�เกี�ยว่กับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น สำำานักงานจะยอิมรับงาน 

    ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นนั�นได้ ก็ต่อิเม่�อิ 

    (ก)  สำำานักงานพัอิใจว่่า 

      (1)   งานให้บริการที�ไม่ใชี่งานให้คว่ามเชี่�อิมั�นดังกล่าว่จะเสำร็จสำิ�น 

         ภายในระยะเว่ลาอัินสัำ�น หร่อิ

      (2)   ล้กค้าได้เตรียมการที�จะเปลี�ยนผู้่านบริการดังกล่าว่ให้กับ 

         ผู้้้ให้บริการรายอ่ิ�นภายในช่ีว่งระยะเว่ลาอัินสัำ�น

    (ข)  สำำานักงานนำามาตรการป้อิงกันมาใชี้เม่�อิจำาเป็นระหว่่างชี่ว่งระยะเว่ลา 

      ให้บริการ และ

    (ค)  สำำานักงานปรึกษ์าหาร่อิเร่�อิงดังกล่าว่นั�นกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

[เว�นว่�งเนื�อห�ในย่อหน�� 900.34 ถึุง 900.39 ไว�]
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เอกสำ�รู้หลักฐ�นทัำ�วไปเกี�ยวกับคว�มเป็นอิสำรู้ะสำำ�หรัู้บง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น
R900.40   สำำานักงานต้อิงบันทึกข้อิสำรุปเกี�ยว่กับการปฏิิบัติตามสำ่ว่นนี�และสำาระสำำาคัญ 

    ขอิงการปรึกษ์าหาร่อิต่าง ๆ ที�เกี�ยว่ข้อิงซึึ่�งสำนับสำนุนข้อิสำรุปเหล่านี� โดยเฉพัาะ 

    อิย่างยิ�ง:

    (ก)  ในกรณทีี�มีการใชี้มาตรการปอ้ิงกันเพั่�อิจัดการกับอิุปสำรรค สำำานักงาน 

      ต้อิงบันทึกลักษ์ณะขอิงอิุปสำรรคและมาตรการป้อิงกันที�มีอิย้่หร่อิ 

      ที�นำามาใช้ี และ

    (ข)  เม่ �อิอิุปสำรรคถึ้กว่ิเคราะห์อิย่างมีนัยสำำาคัญและสำำานักงานสำรุปว่่า 

      อิุปสำรรคดังกล่าว่อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้แล้ว่ สำำานักงานต้อิงบันทึก 

      ลักษ์ณะขอิงอุิปสำรรคนั�นและเหตุผู้ลในการให้ข้อิสำรุป

900.40 A1   เอิกสำารหลักฐานให้หลักฐานในการใช้ีดุลยพิันิจขอิงสำำานักงานเพ่ั�อิให้ได้ข้อิสำรุป 

    เกี�ยว่กับการถ่ึอิปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดในส่ำว่นนี� อิย่างไรก็ตาม การขาดเอิกสำาร 

    หลักฐานดังกล่าว่ ไม่เป็นตัว่กำาหนดว่่าสำำานักงานได้ตัดสำินเร่�อิงใดเร่�อิงหนึ�ง 

    ไปแล้ว่หร่อิไม่ หร่อิสำำานักงานมีคว่ามเป็นอิิสำระหร่อิไม่

[เว�นว่�งเนื�อห�ในย่อหน�� 900.41 ถึุง 900.49 ไว�]

ก�รู้ฝ่่�ฝื่นข�อกำ�หนดคว�มเป็นอิสำรู้ะสำำ�หรัู้บง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น 

เม่�อสำานักงานพื้บการฝ่่าฝื่น
R900.50   ถ้ึาสำำานักงานสำรุปได้ว่่ามีการฝ่่าฝื่นข้อิกำาหนดในส่ำว่นนี� สำำานักงานต้อิง

    (ก)  ยุติ หยุดพัักหร่อิขจัดผู้ลประโยชีน์หร่อิคว่ามสำัมพัันธ์ ซึ่ึ�งทำาให้เกิด 

      การฝ่่าฝื่น 

    (ข)  ประเมินนัยสำำาคัญขอิงการฝ่่าฝ่ืน และผู้ลกระทบตอ่ิหลักการพั่�นฐาน 

      เร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรม และคว่ามสำามารถึในการอิอิกรายงานที�ให้คว่าม 

      เช่ี�อิมั�นขอิงสำำานักงาน และ

    (ค)  ตัดสำินว่่าการกระทำานั�น สำามารถึจัดการได้อิย่างเป็นที�น่าพัอิใจกับผู้ล 

      ขอิงการฝ่่าฝื่นนั�นหร่อิไม่

      ในการตัดสำินใจนี� สำำานักงานต้อิงใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพัและคำานึงว่่า 

      บุคคลที�สำามซึ่ึ�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณเยี�ยงว่ิญญู้ชีน  

      ที�จะสำรุปได้ว่่าหลักการพั่�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรมขอิงสำำานักงาน 

      จะถ้ึกรอิมชีอิมหร่อิไม่ ดังนั�นสำำานักงานจึงไม่สำามารถึอิอิกรายงานที�ให้ 

      คว่ามเช่ี�อิมั�นได้
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R900.51   ถ้ึาสำำานักงานตัดสิำนว่่า การดำาเนินการที�นำามาใช้ีนั�น ไม่สำามารถึจัดการผู้ลเน่�อิงจาก 

    การฝ่่าฝ่ืนได้อิย่างเป็นที�น่าพัอิใจ สำำานักงานต้อิงแจ้งผู้้้ว่่าจ้างหร่อิผู้้้มีหน้าที� 

    กำากับด้แลแล้ว่แต่ตามคว่ามเหมาะสำมทันทีที�ทำาได้ และดำาเนินการตามขั�นตอิน 

    ที�จำาเป็นเพั่�อิยุติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น โดยปฏิิบัติตามกฎหมายหร่อิข้อิกำาหนด 

    ที�บังคับใชี้ได้ขอิงหน่ว่ยงานกำากับด้แลต่าง ๆ ที�เกี�ยว่ข้อิงกับการยุติงานที�ให้ 

    คว่ามเช่ี�อิมั�น

R900.52   ถ้ึาสำำานักงานตัดสิำนว่่า การกระทำานั�นสำามารถึจัดการผู้ลเน่�อิงมาจากการฝ่่าฝื่น 

    ได้อิย่างเป็นที�น่าพัอิใจ สำำานักงานต้อิงปรึกษ์าหาร่อิเร่�อิงการฝ่่าฝื่นและการกระทำา 

    ที�ได้นำามาใช้ี หร่อิคาดว่่าจะนำามาใช้ีต่อิผู้้้ว่่าจ้างหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลแล้ว่แต่ 

    คว่ามเหมาะสำม สำำานักงานต้อิงปรึกษ์าหาร่อิเร่�อิงการฝ่่าฝ่ืนและการกระทำา 

    ที�คาดว่่าจะนำามาใชี้ให้ทันเว่ลาโดยคำานึงถึึงเหตุการณ์แว่ดล้อิมขอิงงานและ 

    การฝ่่าฝื่น

R900.53   ถึ้าผู้้้ว่่าจ้างหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล ไม่เห็นด้ว่ยกับการกระทำาที�เสำนอิโดย 

    สำำานักงานตามย่อิหน้า R900.50 (ค) นั�นจะจัดการผู้ลได้อิย่างเป็นที�น่าพัอิใจ  

    สำำานักงานต้อิงดำาเนินการตามขั�นตอินที�จำาเป็นเพ่ั�อิยุติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น โดย 

    ปฏิิบัติตามกฎหมายหร่อิข้อิกำาหนดที�บังคับใช้ีได้ขอิงหน่ว่ยงานกำากับด้แลต่าง ๆ   

    ที�เกี�ยว่ข้อิงกับการยุติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

เอกสารหลัักฐาน
R900.54   ในการปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดในย่อิหน้า R900.50 ถึึง R900.53 สำำานักงาน 

    ต้อิงบันทึก

    (ก)  การฝ่่าฝื่น

    (ข)  การกระทำาที�เกิดขึ�นแล้ว่

    (ค)  การตัดสิำนใจสำำาคัญที�ได้กระทำาแล้ว่ และ

    (ง)  เร่�อิงทั�งหมดที�ได้ปรึกษ์าหาร่อิกับผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล

R900.55   ถ้ึาสำำานักงานยังคงให้บริการงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น สำำานักงานต้อิงบันทึก

    (ก)  ข้อิสำรุปว่่า การใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพัขอิงสำำานักงาน เกี�ยว่กับหลักการ 

      พ่ั�นฐานเร่�อิงคว่ามเที�ยงธรรมไม่ถ้ึกรอิมชีอิม และ

    (ข)  เหตุผู้ลว่่าเหตุใดการกระทำาที�ได้กระทำาแล้ว่ จึงจัดการได้เป็นที�พัอิใจ 

      ในผู้ลที�ตามมาขอิงการฝ่่าฝื่นนั�น เพ่ั�อิให้สำำานักงานสำามารถึอิอิกรายงาน 

      ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นได้
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หมวด 905   ค่�ธ์รู้รู้มเนียม

คำ�นำ�
905.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคตอ่ิ 

    คว่ามเป็นอิิสำระ

905.2    ลักษ์ณะและระดับขอิงค่าธรรมเนียมหร่อิค่าตอิบแทนประเภทอิ่�นอิาจทำาให้ 

    เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน หร่อิอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ หมว่ดนี� 

    กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับการใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ค่�ธ์รู้รู้มเนียม - เทีำยบเคียงต�มขน�ด
905.3 A1    เม่�อิค่าธรรมเนียมวิ่ชีาชีีพัโดยรว่มที�ได้รับจากล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นรายใด 

    รายหนึ�งที�สำำานักงานเป็นผู้้้ให้ข้อิสำรุปต่อิงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น เป็นสัำดส่ำว่นที�มาก 

    เม่�อิเทียบกับค่าธรรมเนียมทั�งหมดขอิงสำำานักงาน การพึั�งพิังล้กค้ารายดังกล่าว่ 

    และคว่ามกังว่ลที�จะสำ้ญเสำียล้กค้านั�นไป ทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ 

    ส่ำว่นตน หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้

905.3 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  โครงสำร้างการดำาเนินงานขอิงสำำานักงาน 

    ●	  สำำานักงานที�ประสำบคว่ามสำำาเร็จมายาว่นานหร่อิเพิั�งตั�ง หร่อิไม่

    ●	  คว่ามสำำาคัญขอิงล้กค้าต่อิสำำานักงานในเชีิงคุณภาพัและ/หร่อิในเชีิง 

      ปริมาณ

905.3 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน หร่อิอิุปสำรรคจากการถึก้ข่มข้่ดังกล่าว่ ค่อิ การเพัิ�มฐาน 

    ล้กค้าขอิงสำำานักงานเพ่ั�อิลดการพึั�งพิังล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

905.3 A4   อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้เกิดขึ�นได้ เม่�อิ 

    ค่าธรรมเนียมที�สำำานักงานได้รับจากล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นรายหนึ�ง คิดเป็น 

    สำัดสำ่ว่นขอิงรายได้ที�มากเม่�อิเทียบกับรายได้จากล้กค้าหลายรายขอิงหุ้นสำ่ว่น 

    ขอิงสำำานักงานรายใดรายหนึ�ง
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905.3 A5   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การเพัิ�มฐานล้กค้าขอิงหุ้นสำ่ว่นนั�น เพั่�อิลดการพัึ�งพัิงล้กค้างานที�ให้ 

      คว่ามเช่ี�อิมั�น

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม ซึึ่�งไม่ได้เป็นสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

      ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น สำอิบทานงานนั�น

ค่�ธ์รู้รู้มเนียมวิชี�ชีีพั – ก�รู้ค��งชีำ�รู้ะ
905.4 A1   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนอิาจเกิดขึ�นได้ ถึ้าค่าธรรมเนียมสำ่ว่นที�มี 

    นัยสำำาคัญยังไม่ได้รับชีำาระ ก่อินอิอิกรายงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นสำำาหรับปีถึัดไป  

    เป็นที�คาดหว่ังโดยทั�ว่ไปว่่าสำำานักงานจะได้รับการชีำาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว่ 

    ก่อินอิอิกรายงาน ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที �กำาหนดใน 

    หมว่ด 911 เกี�ยว่กับการให้ก้้ย่มและการคำ�าประกัน อิาจนำาไปใช้ีกับสำถึานการณ์  

    เม่�อิค่าธรรมเนียมดังกล่าว่ยังค้างชีำาระอิย้่

905.4 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนดังกล่าว่ รว่มถึึง 

    ●	  การได้รับชีำาระเงินบางส่ำว่นขอิงค่าธรรมเนียมที�ค้างชีำาระ

    ●		  การจัดให้มีผู้้ ้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึ่ึ �งไม่ได้มีสำ่ว่นร่ว่มในงานที �ให้ 

      คว่ามเช่ี�อิมั�น สำอิบทานงานนั�น

R905.5    เม่�อิค่าธรรมเนียมสำ่ว่นที�มีนัยสำำาคัญ ที�ยังไม่ได้รับชีำาระจากล้กค้างานที�ให ้

    คว่ามเช่ี�อิมั�นเป็นเว่ลานาน สำำานักงานต้อิงตัดสิำนใจว่่า

    (ก)  ค่าธรรมเนียมที�ค้างชีำาระอิาจถ่ึอิได้ว่่าเทียบเท่ากับเงินให้ก้้ย่มแก่ล้กค้า 

      หร่อิไม่ และ

    (ข)  ยังคงเป็นการเหมาะสำมหร่อิไม่ที�สำำานักงานจะรับการแต่งตั�งอิีกครั�ง 

      หร่อิรับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นต่อิไป

ค่�ธ์รู้รู้มเนียมทีำ�ขึ�นอย่้กับผลง�น
905.6 A1   ค่าธรรมเนียมที�ขึ�นอิย่้กับผู้ลงาน ค่อิค่าธรรมเนียมที�คำานว่ณตามเกณฑ์์ที�กำาหนด 

    ล่ว่งหน้าโดยสำัมพัันธ์กับผู้ลลัพัธ์ขอิงรายการ หร่อิผู้ลขอิงบริการที�ทำาให้  

    ค่าธรรมเนียมที�ขึ �นอิย้่กับผู้ลงานที�เรียกเก็บผู้่านตัว่กลางเป็นตัว่อิย่างขอิง 

    ค่าธรรมเนียมที�ขึ�นอิย้่กับผู้ลงานโดยอ้ิอิม ในหมว่ดนี�ค่าธรรมเนียมที�ถ้ึกกำาหนด 

    โดยศาลหร่อิหน่ว่ยงานอ่ิ�นขอิงรัฐจะไม่ถ่ึอิว่่าเป็นค่าธรรมเนียมที�ขึ�นกับผู้ลงาน
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R905.7    สำำานักงานต้อิงไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที�ขึ �นอิย้่กับผู้ลงานทั�งโดยตรงและ 

    โดยอ้ิอิมสำำาหรับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

R905.8    สำำานักงานต้อิงไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที�ขึ �นอิย้่กับผู้ลงานทั�งโดยตรงและ 

    โดยอิ้อิมสำำาหรับบริการที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นที�ให้แก่ล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

    ถึ้าผู้ลลัพัธ์ขอิงงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น และจำานว่นค่าธรรมเนียมขอิงงาน 

    ดังกล่าว่ ขึ�นอิย้่กับการใชี้ดุลยพัินิจในอินาคตหร่อิในปัจจุบันที�เกี�ยว่ข้อิงกับ 

    เร่�อิงที�มีสำาระสำำาคัญต่อิข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

905.9 A1   ย่อิหน้า R905.7 และ R905.8 การป้อิงกันไม่ให้สำำานักงานเข้าไปเกี�ยว่ข้อิงกับ 

    การจัดเตรียมการคิดค่าธรรมเนียมที�ขึ�นอิย้่กับผู้ลงานอิย่างใดอิย่างหนึ�งขอิง 

    ล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น แม้ว่่าการจัดเตรียมการคิดค่าธรรมเนียมที�ขึ�นอิย่้กับ 

    ผู้ลงานจะได้รับการป้อิงกัน ในการให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นแก่ล้กค้า 

    ที�เป็นล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนก็ยังอิาจ 

    เกิดขึ�นได้

905.9 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  ช่ีว่งขอิงจำานว่นค่าธรรมเนียมที�อิาจเป็นไปได้ 

    ●	  ผู้้้มีอิำานาจที�เหมาะสำมตัดสิำนใจว่่าผู้ลลัพัธ์นั�นเป็นตัว่กำาหนด ค่าธรรมเนียม 

      ที�ขึ�นอิย้่กับผู้ลงานหร่อิไม่

    ●	  เปิดเผู้ยต่อิผู้้้ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใชี้รายงานขอิงงานที�ทำาโดยสำำานักงาน 

      และหลักเกณฑ์์ขอิงการคิดค่าตอิบแทน

    ●	  ลักษ์ณะขอิงงานบริการ

    ●	  ผู้ลกระทบขอิงเหตุการณ์หร่อิรายการในข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่าม 

      เช่ี�อิมั�น

905.9 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การมีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมซึ่ึ�งไม่ได้มีสำ่ว่นเกี�ยว่ข้อิงในการปฏิิบัติงาน 

      ที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นดังกล่าว่สำอิบทานงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นที�เกี�ยว่ข้อิง

    ●	  การรับข้อิตกลงล่ว่งหน้าเป็นลายลักษ์ณ์อัิกษ์รกับล้กค้าเกี�ยว่กับการคิด 

      ค่าตอิบแทน
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

หมวด 906   ของขวัญและก�รู้ต�อนรัู้บ

คำ�นำ�
906.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคตอ่ิ 

    คว่ามเป็นอิิสำระ

906.2    การรับขอิงขวั่ญหร่อิการต้อินรับจากล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น อิาจทำาให้เกิด 

    อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจาก 

    การถ้ึกข่มข่้ หมว่ดนี� กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะ และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ 

    ที�เกี�ยว่กับการใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ
R906.3    สำำานักงานหร่อิสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ต้อิงไม่รับขอิงขว่ัญ 

    และการต้อินรับจากล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น เว้่นแต่ขอิงขวั่ญและการต้อินรับ 

    นั�นมีม้ลค่าเล็กน้อิย และไม่สำำาคัญ

906.3 A1   เม่�อิสำำานักงานหร่อิสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น มีการเสำนอิให้  

    หร่อิการรับสำิ�งจ้งใจ ล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบาย 

    การนำาไปปฏิบิัติที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 340 จะนำามาใชี้ และการไม่ปฏิบิัติตาม 

    ข้อิกำาหนดดังกล่าว่ อิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

906.3 A2   ตามที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 340 เกี�ยว่กับการเสำนอิให้ หร่อิการรับสำิ�งจ้งใจ  

    ไม่อินุญาตให้สำำานักงานหร่อิสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น รับขอิงขวั่ญ  

    และการต้อินรับใด ๆ เม่�อิการให้หร่อิการรับดังกล่าว่ มีเจตนาที�จะให้มีอิิทธิพัล 

    ที�ไม่เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรม (ทางวิ่ชีาชีีพั) แม้มีม้ลค่าเล็กน้อิย และไม่สำำาคัญ
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

หมวด 907   คดีคว�มทีำ�ศ�ลรัู้บฟ้้องแล�วหรืู้อทีำ�ถุ้กข่มข่้ว่�จัะฟ้้อง

คำ�นำ�
907.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคตอ่ิ 

    คว่ามเป็นอิิสำระ

907.2    เม่�อิมีคดีคว่ามเกิดขึ�นหร่อิอิาจมีคว่ามเป็นไปได้ที�จะเกิดคดีคว่ามกับล้กค้างานที� 

    ให้คว่ามเชี่�อิมั�น อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน และอิุปสำรรคจากการถึ้ก 

    ข่มข้่จะเกิดขึ�น ในหมว่ดนี�จะระบุถึึงคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับ 

    การใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมทั�งหมดดังกล่าว่

คำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
907.3 A1   คว่ามสำัมพัันธ์ระหว่่างผู้้้บริหารขอิงล้กค้าและสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้ 

    คว่ามเชี่�อิมั�นจะต้อิงเป็นไปในลักษ์ณะตรงไปตรงมาอิย่างที�สำุด และต้อิงมีการ 

    เปิดเผู้ยข้อิม้ลอิย่างครบถ้ึว่นในทุกด้านขอิงการดำาเนินธุรกิจขอิงล้กค้า สำถึานะ 

    ขอิงค้่คว่ามอิาจเกิดจากคดีคว่ามที�ศาลรับฟ้้อิงแล้ว่หร่อิที�ถึ้กข่มข้่ว่่าจะฟ้้อิง 

    ระหว่่างล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นและสำำานักงาน หร่อิสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

    ที �ให้คว่ามเชี่ �อิมั �น สำถึานะขอิงค้่คว่ามดังกล่าว่อิาจสำ่งผู้ลกระทบต่อิคว่าม 

    เต็มใจขอิงผู้้้บริหารที�จะเปิดเผู้ยข้อิม้ลให้ครบถึ้ว่น และทำาให้เกิดอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน และอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้

907.3 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  สำาระสำำาคัญขอิงคดีคว่าม

    ●	  คดีคว่ามเกี�ยว่ข้อิงกับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ครั�งก่อินหร่อิไม่

907.3 A3   ถ้ึาคดีคว่ามเกี�ยว่ข้อิงกับสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ตัว่อิย่างขอิง 

    การกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน และอุิปสำรรคจากการ 

    ถ้ึกข่มข่้ดังกล่าว่ ค่อิ การถึอินบุคคลนั�นจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

907.3 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน และอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ดังกล่าว่ ค่อิ การจัดให้มี 

    ผู้้้สำอิบทานงานที�เหมาะสำมสำอิบทานงานนั�น
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

หมวด 910   ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงิน

คำ�นำ�
910.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคตอ่ิ 

    คว่ามเป็นอิิสำระ

910.2    การมีผู้ลประโยชีน์ทางการเงินกับล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น อิาจทำาให้เกิด 

    อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน ในหมว่ดนี� กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและ 

    คำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่กับการใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

    ดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
910.3 A1   ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินอิาจถ่ึอิโดยตรงหร่อิโดยอ้ิอิมผู่้านตัว่กลาง เช่ีน เคร่�อิงม่อิ 

    การจัดการกอิงทุน มรดก หร่อิทรัสำต์ เม่�อิผู้้้ได้รับผู้ลประโยชีน์มีอิำานาจคว่บคุม 

    เหน่อิตัว่กลาง หร่อิสำามารถึมีอิิทธิพัลในการตัดสำินใจการลงทุนนั�น ประมว่ล 

    จรรยาบรรณนี�ถึ่อิว่่าผู้ลประโยชีน์ทางการเงินดังกล่าว่เป็นผู้ลประโยชีน์ทาง 

    การเงินโดยตรง ในทางกลับกัน เม่�อิผู้้้ได้รับผู้ลประโยชีน์ไม่มีอิำานาจในการ 

    คว่บคุมเหน่อิตัว่กลาง หร่อิไม่สำามารถึมีอิิทธิพัลในการตัดสำินใจการลงทุนนั�น  

    ประมว่ลจรรยาบรรณนี�ถ่ึอิว่่าผู้ลประโยชีน์ทางการเงินดังกล่าว่เป็นผู้ลประโยชีน์ 

    ทางการเงินโดยอ้ิอิม

910.3 A2   หมว่ดนี�กล่าว่ถึึง “คว่ามมีสำาระสำำาคัญ” ขอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน ในการ 

    พัิจารณาว่่าผู้ลประโยชีน์ดังกล่าว่มีสำาระสำำาคัญต่อิบุคคลใด ม้ลค่าสำุทธิขอิง 

    บุคคลและสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงบุคคลนั�นอิาจต้อิงนำามาคำานว่ณ 

    รว่มกัน

910.3 A3   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน 

    ที�เกิดจากการถึ่อิครอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงินในล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

    รว่มถึึง

    ●	  บทบาทขอิงผู้้้ถ่ึอิครอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน

    ●	  ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินนั�นเป็นแบบโดยตรงหร่อิโดยอ้ิอิม

    ●	  คว่ามมีสำาระสำำาคัญขอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

ผลปรู้ะโยชีนท์ำ�งก�รู้เงินทำี�ถุือครู้องโดยสำำ�นักง�น สำม�ชีิกกลุม่ผ้�ปฏิบิัติง�นทำี�ให�คว�ม 

เชืี�อมั�น และครู้อบครัู้วทีำ�ใกล�ชิีดทีำ�สุำด
R910.4    ส่ำว่นได้เสีำยทางการเงินโดยตรงหร่อิส่ำว่นได้เสีำยทางการเงินโดยอ้ิอิมที�มีนัยสำำาคัญ 

    ที�มีในล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นจะต้อิงไม่ถ่ึอิโดย

    (ก)  สำำานักงาน หร่อิ

    (ข)  สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นหร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ 

      ที�ใกล้ชิีดที�สุำด

ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงินในกิจัก�รู้ทีำ�ควบคุมล้กค��ง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น
R910.5    เม่�อิกิจการใดมีอิำานาจในการคว่บคุมสำ่ว่นได้เสำียในล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

    และล้กค้านั�นมีสำาระสำำาคัญต่อิกิจการนั�น สำำานักงาน หร่อิสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

    ที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น หร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุด ต้อิงไม่ถึ่อิครอิง 

    ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยตรงหร่อิผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยอิ้อิมที�มี 

    สำาระสำำาคัญในกิจการนั�น

ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงินทีำ�ถืุอครู้องในฐ�นะทำรัู้สำตี
R910.6    ย่อิหน้า R910.4 ต้อิงใชี้กับผู้ลประโยชีน์ทางการเงินขอิงล้กค้างานที�ให้คว่าม 

    เช่ี�อิมั�นที�ถ่ึอิครอิงโดยทรัสำต์ ซึึ่�งสำำานักงาน หร่อิบุคคล ทำาหน้าที�ในฐานะทรัสำตี  

    ยกเว้่น

    (ก)  ไม่มีบุคคลต่อิไปนี�เป็นผู้้้ได้รับผู้ลประโยชีน์จากทรัสำต์ ได้แก่ ทรัสำตี  

      สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นหร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ 

      ที�ใกล้ชิีดที�สุำด หร่อิสำำานักงาน 

    (ข)  ส่ำว่นได้เสีำยขอิงล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นที�ถ่ึอิครอิงโดยทรัสำต์ ไม่เป็น 

      สำาระสำำาคัญต่อิทรัสำต์นั�น

    (ค)  ทรัสำต์นั�นไม่สำามารถึใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิล้กค้างานที�ให้ 

      คว่ามเช่ี�อิมั�น และ

    (ง)  ไม่มีบุคคลต่อิไปนี�สำามารถึใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญในการตัดสำินใจ 

      ลงทุนเกี�ยว่กับผู้ลประโยชีน์ทางการเงินในล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

      ได้แก่ ทรัสำตี สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิบุคคลใด 

      ในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด หร่อิสำำานักงาน 

-22-0106(001)P7-ebook.indd   266-22-0106(001)P7-ebook.indd   266 27/7/2565 BE   17:2827/7/2565 BE   17:28



ส่ว
นที่

� 4
ข

267

คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงินทีำ�ได�รัู้บโดยไม่ได�ตั�งใจั
R910.7    ถึ้าสำำานักงาน หร่อิสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น หร่อิบุคคลใด 

    ในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงบุคคลนั�น ได้รับผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยตรง 

    หร่อิผู้ลประโยชีน์ทางการเงินที�มีสำาระสำำาคัญโดยอิ้อิม ในล้กค้างานที�ให้คว่าม 

    เชี่�อิมั�นโดยการได้รับมรดก ขอิงขว่ัญ โดยเป็นผู้ลมาจากการคว่บรว่มกิจการ  

    หร่อิในเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�คล้ายคลึงกันและผู้ลประโยชีน์ดังกล่าว่ ไม่ได้รับ 

    อินุญาตให้ถ่ึอิครอิง ตามหมว่ดนี�

    (ก)  ถ้ึาสำำานักงานได้รับผู้ลประโยชีน์ ต้อิงจำาหน่ายผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน 

      นั�นทันที หร่อิจำาหน่ายผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยอิ้อิมในจำานว่น 

      ที�เพีัยงพัอิ เพ่ั�อิให้ผู้ลประโยชีน์ที�เหล่อิไม่มีสำาระสำำาคัญอีิกต่อิไป หร่อิ

    (ข)  ถ้ึาสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ 

      ที�ใกล้ชิีดที�สุำดได้รับผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน ต้อิงจำาหน่ายผู้ลประโยชีน์ 

      ทางการเงินนั�นทันที หร่อิจำาหน่ายผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยอ้ิอิมใน 

      จำานว่นที�เพีัยงพัอิ เพ่ั�อิให้ผู้ลประโยชีน์ที�เหล่อิไม่มีสำาระสำำาคัญอีิกต่อิไป 

ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงิน – เหตุก�รู้ณ์แวดล�อมอื�น

ครอบครัว่ที�ใกล้ัชิ้ด
910.8 A1   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนอิาจเกิดขึ�นถึ้าสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานให้ 

    คว่ามเชี่�อิมั�นทราบว่่าบุคคลใกล้ชีิดในครอิบครัว่มีผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน 

    โดยตรงหร่อิผู้ลประโยชีน์ทางการเงินที�มีสำาระสำำาคัญโดยอ้ิอิมกับล้กค้างานที�ให้ 

    คว่ามเช่ี�อิมั�น

910.8 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะขอิงคว่ามสำัมพัันธ์ระหว่่างสำมาชีิกกลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงานที�ให ้

      คว่ามเช่ี�อิมั�นกับสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด

    ●	  ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินนั�น เป็นไปโดยตรงหร่อิโดยอ้ิอิมหร่อิไม่

    ●	  สำาระสำำาคัญขอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงินนั�น ที�มีต่อิสำมาชิีกครอิบครัว่ 

      ที�ใกล้ชิีด
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910.8 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน รว่มถึึง:

    ●	  การให้สำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดจำาหน่ายผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน 

      ทั�งหมดหร่อิจำาหน่ายผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยอิ้อิมในจำานว่น 

      ที�เพัียงพัอิ เพั่�อิให้ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นที�เหล่อิไม่มีสำาระสำำาคัญอิีกต่อิไป  

      โดยเร็ว่ที�สุำดเท่าที�ปฏิิบัติได้

    ●	  การถึอินบุคคลนั�นอิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

910.8 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนนั�นค่อิจัดให้มีผู้้้สำอิบทานงานที�เหมาะสำม สำอิบทานงานขอิง 

    สำมาชิีกในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

บุคคลัอ่�นใด
910.8 A5   อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อิาจเกิดขึ�นได้ถ้ึาสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้ 

    คว่ามเชี่�อิมั�นร้้ว่่า ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินในล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นนั�น  

    ถ้ึกถ่ึอิครอิงโดยบุคคลอ่ิ�น ๆ เช่ีน

    ●	  หุ้นสำ่ว่นและพันักงานผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัขอิงสำำานักงาน นอิกไปจาก 

      บุคคลผู้้้ซึึ่�งโดยเฉพัาะอิย่างยิ�งที�ไม่ได้รับอินุญาตให้ถ่ึอิครอิงผู้ลประโยชีน์ 

      ทางการเงินดังกล่าว่ ตามย่อิหน้า R910.4 หร่อิสำมาชีิกครอิบครัว่ 

      ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงกลุ่มบุคคลนั�น

    ●	  บุคคลที�มีคว่ามสัำมพัันธ์ส่ำว่นตัว่ใกล้ชิีดกับสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้ 

      คว่ามเช่ี�อิมั�น

910.8 A6    ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนนั�น ค่อิ 

    การถึอินสำมาชีิกกลุม่ผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นที�มีคว่ามสำัมพัันธส์ำ่ว่นบุคคล 

    อิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

910.8 A7   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพ่ั�อิจัดการกับอุิปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การไม่ให้สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นนั�น มีสำ่ว่นร่ว่มใน 

      การตัดสิำนใจใด ๆ ที�สำำาคัญที�เกี�ยว่กับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำมสำอิบทานงานขอิงกลุม่ผู้้้ปฏิิบัติงาน 

      ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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หมวด 911   ก�รู้ก้�ยืมและก�รู้คำ��ปรู้ะกัน

คำ�นำ�
911.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

911.2    การก้้ย่มและการคำ�าประกันเงินก้้ย่มกับล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น อิาจทำาให้ 

    เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนได้ ในหมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะ 

    และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับการใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์ 

    แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
911.3 A1   หมว่ดนี�กล่าว่ถึึง “คว่ามมีสำาระสำำาคัญ” ขอิงการก้ ้ย่มและการคำ�าประกัน  

    ในการพัิจารณาว่่า การก้้ย่มและการคำ�าประกันดังกล่าว่มีสำาระสำำาคัญกับ 

    บุคคลใด ม้ลค่าสุำทธิขอิงบุคคลและสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงบุคคลนั�น 

    อิาจต้อิงนำามาคำานว่ณรว่มกัน

ก�รู้ก้�ยืมและก�รู้คำ��ปรู้ะกันกับล้กค��ง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น
R911.4    สำำานักงาน สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด 

    คนใดขอิงบุคคลนั�นต้อิงไม่กระทำาการก้้ย่มหร่อิการไม่คำ �าประกันเงินก้้กับ 

    ล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น เว้่นแต่การก้้ย่มและการคำ�าประกันนั�นไม่มีสำาระสำำาคัญ 

    ต่อิ

    (ก)  สำำานักงาน หร่อิบุคคลที�กระทำาการก้้ย่มหร่อิการคำ�าประกัน เท่าที�จะ 

      นำามาใช้ีได้ และ

    (ข)  ล้กค้า
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

ก�รู้ก้�ยืมและก�รู้คำ��ปรู้ะกันกับล้กค��ง�นทำี�ให�คว�มเชีื�อมั�นทำี�เป็นธ์น�ค�รู้หรู้ือสำถุ�บัน 

ในลักษณะทีำ�คล��ยคลึงกัน
R911.5    สำำานักงาน สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด 

    คนใดขอิงบุคคลนั�นต้อิงไม่รับเงินก้้ หร่อิรับการคำ�าประกันเงินก้้จากล้กค้างาน 

    ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ที�เป็นธนาคารหร่อิสำถึาบันในลักษ์ณะที�คล้ายคลึงกัน เว้่นแต่ 

    การก้้ย่มและรับการคำ�าประกันนั�น เป็นไปตามกระบว่นการก้้ย่ม เง่�อินเว่ลา และ 

    เง่�อินไขโดยปกติ

911.5 A1   ตัว่อิย่างขอิงเงินก้้ย่ม รว่มถึึง การจำานอิง เงินเบิกเกินบัญชีี เงินให้สิำนเช่ี�อิรถึยนต์ 

    และยอิดค้างชีำาระบัตรเครดิต

911.5 A2   แม้ว่่าสำำานักงาน จะไดร้ับเงินก้้จากล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นซึ่ึ�งเป็นธนาคาร 

    หร่อิสำถึาบันในลักษ์ณะคล้ายคลึงกัน เป็นไปตามกระบว่นการก้้ย่ม เง่�อินเว่ลา 

    และเง่�อินไขโดยปกติ เงินก้้นั�นอิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน 

    ได้ ถึ้ามีสำาระสำำาคัญต่อิล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น หร่อิต่อิสำำานักงานที�ได้รับ 

    เงินก้้นั�น

911.5 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน ค่อิการจัดให้มีการสำอิบทานจากผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม  

    ผู้้้ซึึ่�งไม่ได้เป็นสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น จากสำำานักงานเคร่อิข่าย 

    ที�ไม่ใช่ีผู้้้รับประโยชีน์จากเงินก้้นั�น

บัญชี้เงินฝ่ากหร่อบัญชี้ซ่ึ่�อข้ายหลัักทรัพื้ย์
R911.6    สำำานักงาน สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นหร่อิบุคคลใดในครอิบครัว่ 

    ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงบุคคลนั�น ต้อิงไม่มีบัญชีีเงินฝ่ากหร่อิบัญชีีซ่ึ่�อิขายหลักทรัพัย์กับ 

    ล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นที�เป็นธนาคาร ตัว่แทนซ่ึ่�อิขายหลักทรัพัย์ หร่อิสำถึาบัน

    ลักษ์ณะคล้ายคลึงกัน เว้่นแต่เงินฝ่ากหร่อิบัญชีีนั�น ถ่ึอิครอิงตามเง่�อินไขโดยปกติ 

    ทางธุรกิจ
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ก�รู้ก้�ยืมและก�รู้คำ��ปรู้ะกันกับล้กค��ง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�นทีำ�ไม่ใช่ีธ์น�ค�รู้หรืู้อสำถุ�บันใน 

ลักษณะคล��ยคลึงกัน
R911.7    สำำานักงาน สำมาชิีกในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด 

    ที�สุำดคนใดขอิงบุคคลนั�น ต้อิงไม่รับเงินก้้หร่อิรับการคำ�าประกันเงินก้้จากล้กค้างาน 

    ที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ที�ไม่ใชี่ธนาคารหร่อิสำถึาบันในลักษ์ณะคล้ายคลึงกัน เว่้นแต่ 

    เงินก้้หร่อิการคำ�าประกันนั�น ไม่มีสำาระสำำาคัญต่อิ

    (ก)  สำำานักงาน หร่อิบุคคลที�ได้รับเงินก้้หร่อิการคำ�าประกัน เท่าที�นำามาใช้ีได้  

      และ

    (ข)  ล้กค้า
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

หมวด 920   คว�มสัำมพัันธ์์ทำ�งธุ์รู้กิจั

คำ�นำ�
920.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    เร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ

920.2    คว่ามสำัมพัันธ์ทางธุรกิจอิย่างใกล้ชีิดกับล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น หร่อิกับ 

    ผู้้้บริหารขอิงล้กค้า อิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน หร่อิ 

    อุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำา 

    ไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่กับการใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
920.3 A1   หมว่ดนี�กล่าว่ถึึง “คว่ามมีสำาระสำำาคัญ” ขอิงผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน และ  

    “คว่ามมีนัยสำำาคัญ” ขอิงคว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจ ในการพิัจารณาว่่าผู้ลประโยชีน์ 

    ทางการเงินดังกล่าว่ มีคว่ามสำำาคัญต่อิบุคคลใดหร่อิไม่นั�น  ม้ลค่าสุำทธิขอิงบุคคล 

    และสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงบุคคลนั�นอิาจต้อิงนำามาคำานว่ณรว่มกัน

920.3 A2   ตัว่อิย่างคว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจอิย่างใกล้ชิีด ซึึ่�งเกิดจากคว่ามสัำมพัันธ์เชิีงพัาณิชีย์  

    หร่อิผู้ลประโยชีน์ทางการเงินร่ว่มกัน รว่มถึึง

    ●	  การมีผู้ลประโยชีน์ทางการเงินในกิจการร่ว่มค้า ไม่ว่่ากับล้กค้างาน 

      ที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น หร่อิเจ้าขอิงผู้้้มีอิำานาจคว่บคุม กรรมการหร่อิ 

      เจ้าหน้าที�บริหาร หร่อิบุคคลอิ่�นใด ซึ่ึ�งทำาหน้าที�ผู้้้บริหารอิาวุ่โสำขอิง 

      ล้กค้านั�น

    ●	  มีข้อิตกลงที�จะรว่มบริการหร่อิสำินค้าประเภทหนึ�งหร่อิมากกว่่าขอิง 

      สำำานักงาน กับบริการหร่อิสำินค้าประเภทหนึ�งหร่อิมากกว่่าขอิงล้กค้า  

      และที�จะทำาการตลาดร่ว่มกันโดยใช้ีช่ี�อิหน่ว่ยงานทั�งสำอิง

    ●	  มีข้อิตกลงการจัดจำาหน่ายหร่อิการตลาด โดยสำำานักงาน เป็นผู้้้จัดจำาหน่าย  

      หร่อิเป็นผู้้้ทำาการตลาดให้กับสำินค้าหร่อิบริการขอิงล้กค้า หร่อิล้กค้า 

      เป็นผู้้้จัดจำาหน่าย หร่อิเป็นผู้้้ทำาการตลาดให้กับสิำนค้าหร่อิบริการขอิง 

      สำำานักงาน 
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

คว�มสัำมพัันธ์์ทำ�งธุ์รู้กิจั (รู้ะหว่�ง) สำำ�นักง�น หรืู้อสำม�ชิีกกลุ่มผ้�ปฏิิบัติง�นทีำ�ให�คว�ม

เชืี�อมั�น หรืู้อครู้อบครัู้วทีำ�ใกล�ชิีดทีำ�สุำด
R920.4    สำำานักงาน หร่อิสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ต้อิงไม่มีคว่าม 

    สำัมพัันธ์ทางธุรกิจอิย่างใกล้ชีิด กับล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่ �อิมั �น หร่อิกับ 

    ผู้้้บริหารขอิงล้กค้า เว้่นแต่ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินนั�น จะไม่มีสำาระสำำาคัญ และ 

    คว่ามสัำมพัันธ์ทางธุรกิจนั�น ไม่มีนัยสำำาคัญกับล้กค้า หร่อิกับผู้้้บริหารขอิงล้กค้า  

    และกับสำำานักงาน หร่อิกับสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น เท่าที�นำามา 

    ใช้ีได้

920.4 A1   อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ อิาจเกิดขึ�นได้  

    ถึ้ามีคว่ามสำัมพัันธ์ทางธุรกิจอิย่างใกล้ชีิด ระหว่่างล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

    หร่อิผู้้้บริหารขอิงล้กค้า กับครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด ขอิงสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

    ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

ก�รู้ซืื่�อสิำนค��หรืู้อบริู้ก�รู้
920.5 A1   การซึ่่�อิสำินค้าและบริการจากล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น โดยสำำานักงาน หร่อิ 

    สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิบุคคลในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด 

    คนใดขอิงบุคคลนั�น โดยทั�ว่ไปแล้ว่ไม่ทำาให้เกิดอิุปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ  

    ถึ้ารายการนั�นเป็นไปตามการค้าปกติขอิงธุรกิจ และมีคว่ามเป็นอิสิำระต่อิกัน  

    อิย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าว่ อิาจมีลักษ์ณะหร่อิขนาดที�ทำาให้เกิดอิุปสำรรค 

    จากต่อิผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน

920.5 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนนั�น รว่มถึึง 

    ●	  การขจัดหร่อิการลดขนาดขอิงรายการดังกล่าว่

    ●	  การถึอินบุคคลอิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

หมวด 921   คว�มสัำมพัันธ์์ฉันท์ำครู้อบครัู้วและคว�มสัำมพัันธ์์ส่ำวนตัว

คำ�นำ�
921.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

921.2    คว่ามสำัมพัันธ์ฉันท์ครอิบครัว่หร่อิคว่ามสำัมพัันธ์สำ่ว่นตัว่กับบุคลากรขอิงล้กค้า  

    อิาจทำาให้เกิดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิ 

    อิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการ 

    นำาไปปฏิิบัติในการใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
921.3 A1   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรค 

    จากการถ้ึกข่มข่้ อิาจเกิดขึ�นจากคว่ามสัำมพัันธ์ฉันท์ครอิบครัว่ และคว่ามสัำมพัันธ์ 

    สำ่ว่นตัว่ ระหว่่างสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น กับกรรมการ  

    หร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้า หร่อิพันักงานบางคนขอิงล้กค้างานที�ให้คว่าม 

    เช่ี�อิมั�น ซึึ่�งขึ�นอิย้่กับบทบาทขอิงพันักงานเหล่านั�น

921.3 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●		  คว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิงแต่ละบุคคลในกลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงานที �ให้คว่าม 

      เช่ี�อิมั�น

    ●	  บทบาทขอิงสำมาชีิกในครอิบครัว่ หร่อิบุคคลอิ่�นใดที�มีอิย้่ในล้กค้า 

      งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น และคว่ามใกล้ชิีดขอิงคว่ามสัำมพัันธ์นั�น ๆ

ครู้อบครัู้วทีำ�ใกล�ชิีดทีำ�สุำดของสำม�ชิีกกลุ่มผ้�ปฏิิบัติง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น
921.4 A1   อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจาก 

    การถ้ึกข่มข่้ จะเกิดขึ�นเม่�อิสำมาชิีกในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด ขอิงสำมาชิีกกลุ่ม 

    ผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น เป็นพันักงานในตำาแหน่ง ซึ่ึ�งใชี้อิิทธิพัลอิย่าง 

    มีนัยสำำาคัญต่อิเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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921.4 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่ข้อิงในการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่นั�น รว่มถึึง

    ●	  ตำาแหน่งที�สำมาชิีกในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด ดำารงอิย้่

    ●	  บทบาทขอิงสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

921.4 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรค 

    จากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ดังกล่าว่ ค่อิ การถึอินบุคคลนั�น 

    อิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

921.4 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพั่�อิจัดการกับอิุปสำรรค 

    จากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิุปสำรรคจากคว่ามคุ ้นเคย หร่อิอิุปสำรรคจาก 

    การถ้ึกข่มข่้นั�น ค่อิ การจัดโครงสำร้างคว่ามรับผิู้ดชีอิบขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้ 

    คว่ามเชี่�อิมั�น เพั่�อิให้สำมาชีิกกลุม่ผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นไม่ข้อิงเกี�ยว่กับ 

    การจัดการเร่�อิงที�อิย้่ในคว่ามรับผิู้ดชีอิบขอิงสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด

R921.5    บุคคลจะไม่เข้าร่ว่มในฐานะสำมาชิีกขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น เม่�อิ 

    บุคคลใดในครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำดขอิงบุคคลนั�น 

    (ก)  เป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    (ข)  ในกรณีงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นต่อิคำารับรอิงขอิงบุคคลอ่ิ�น เป็นพันักงาน 

      ในตำาแหน่งซึ่ึ�งใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่าม 

      เช่ี�อิมั�น ขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิ

    (ค)  เคยดำารงอิย้ ่ในตำาแหน่งดังกล่าว่ ระหว่่างชี่ว่งเว่ลาใดเว่ลาหนึ �ง 

      ที�ครอิบคลุมโดยงานหร่อิข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

ครู้อบครัู้วทีำ�ใกล�ชิีดของสำม�ชิีกกลุ่มผ้�ปฏิิบัติง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น
921.6 A1   อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจาก 
    การถึ้กข่มข้่ เกิดขึ�นเม่�อิสำมาชีิกในครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดขอิงสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติ 
    งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น เป็น
    (ก)  กรรมการ หร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิ
    (ข)  พันักงานในตำาแหน่งซึึ่�งใช้ีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการ 
      ให้คว่ามเชี่�อิมั�น หร่อิกรณีในงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นต่อิคำารับรอิงขอิง 
      บุคคลอ่ิ�น พันักงานในตำาแหน่งซึึ่�งใช้ีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิข้อิม้ล 
      ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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921.6 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง
    ●	  ลักษ์ณะขอิงคว่ามสำัมพัันธ์ระหว่่างสำมาชีิกกลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงานที�ให ้
      คว่ามเช่ี�อิมั�นกับสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด
    ●	  ตำาแหน่งที�สำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด ดำารงอิย้่
    ●	  บทบาทขอิงสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
921.6 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรค 
    จากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ดังกล่าว่นั�น ค่อิ การถึอินบุคคล 
    นั�นอิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
921.6 A4   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพั่�อิจัดการกับอิุปสำรรค 
    จากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึก 
    ข่มข้่นั �น ค่อิ การจัดโครงสำร้างคว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้ 
    คว่ามเช่ี�อิมั�น เพ่ั�อิให้สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ไม่ข้อิงเกี�ยว่กับ 
    การจัดการเร่�อิงที�อิย้่ในคว่ามรับผิู้ดชีอิบขอิงสำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีด

คว�มสัำมพัันธ์์ทีำ�ใกล�ชิีดอื�นของสำม�ชิีกกลุ่มผ้�ปฏิิบัติง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น
R921.7    สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ต้อิงปรึกษ์าตามนโยบายและวิ่ธีปฏิิบัติ 
    ขอิงสำำานักงาน ถึ้าสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น มีคว่ามสำัมพัันธ ์
    ใกล้ชีิดกับบุคคลที�ไม่ใชี่สำมาชิีกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุดหร่อิครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิด  
    แต่เป็น
    (ก)  กรรมการ หร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิ
    (ข)  พันักงานในตำาแหน่งซึึ่�งใช้ีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการ 
      ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิในงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นต่อิคำารับรอิงขอิงบุคคลอ่ิ�น  
      พันักงานในตำาแหน่งซึ่ึ�งใชี้อิิทธพิัลอิย่างมนีัยสำำาคัญตอ่ิข้อิมล้ที�ต้อิงการ 

      ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

921.7 A1   ปัจจัยที�เกี �ยว่กับการประเมินระดับขอิงอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน  

    อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ ที�เกิดจากคว่ามสัำมพัันธ์ 

    ดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะขอิงคว่ามสัำมพัันธ์ระหว่่างบุคคลนั�น กับสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

      ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 

    ●	  ตำาแหน่งที�บุคคลนั�น ดำารงอิย้่กับล้กค้า

    ●	  บทบาทขอิงสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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921.7 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรค 

    จากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ดังกล่าว่ ค่อิ การถึอินบุคคลนั�น 

    อิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

921.7 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพ่ั�อิจัดการกับอุิปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้นั�น  

    ค่อิ การจัดโครงสำร้างคว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

    เพั่�อิให้สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ไม่ข้อิงเกี�ยว่กับการจัดการ 

    เร่�อิงที�อิย้่ในคว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิงบุคคลที�สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่าม 

    เช่ี�อิมั�น มีคว่ามสัำมพัันธ์ใกล้ชิีดด้ว่ย

คว�มสัำมพัันธ์์ของหุ�นส่ำวนและพันักง�นของสำำ�นักง�น
921.8 A1   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรค 

    จากการถึ้กข่มข้่ อิาจเกิดขึ�นโดยคว่ามสำัมพัันธ์สำ่ว่นตนและคว่ามสำัมพัันธ์ฉันท์ 

    ครอิบครัว่ ระหว่่าง

    (ก)  หุ้นส่ำว่น หร่อิพันักงานขอิงสำำานักงาน ซึึ่�งไม่ใช่ีสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

      ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น กับ

    (ข)  บุคคลใดบุคคลหนึ�งดังต่อิไปนี� ในล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

      (1)   กรรมการ หร่อิเจ้าหน้าที�บริหาร

      (2)   พันักงานในตำาแหน่งซึึ่�งใช้ีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิเร่�อิงราว่ 

         ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น หร่อิกรณีในงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น 

         ต่อิคำารับรอิงขอิงบุคคลอ่ิ�น พันักงานในตำาแหน่งซึึ่�งใช้ีอิิทธิพัล 

         อิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�นขอิงงาน 

         ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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921.8 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคเหล่านั�น รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะขอิงคว่ามสัำมพัันธ์ระหว่่าง หุ้นส่ำว่นหร่อิพันักงานขอิงสำำานักงาน  

      (ฝ่่ายหนึ�ง) กับ กรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหาร หร่อิพันักงานขอิงล้กค้า  

      (อีิกฝ่่ายหนึ�ง)

    ●	  ระดับการมีปฏิิสำัมพัันธ์ขอิงหุ้นสำ่ว่นหร่อิพันักงานขอิงสำำานักงานใน 

      กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    ●	  ตำาแหน่งที�หุ้นส่ำว่นหร่อิพันักงานขอิงสำำานักงานนั�น ดำารงอิย่้ในสำำานักงาน

    ●	  ตำาแหน่งที�บุคคลนั�นดำารงอิย้ใ่นล้กค้า

921.8 A3    ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพ่ั�อิจัดการกับอุิปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ 

    ดังกล่าว่นั�น รว่มถึึง

    ●	  การจัดโครงสำร้างคว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิงหุ้นสำ่ว่นหร่อิพันักงาน เพั่�อิลด 

      อิิทธิพัลใด ๆ ที�อิาจมีต่อิงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม สำอิบทานงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น 

      ที�เกี�ยว่ข้อิงที�ได้กระทำาแล้ว่
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หมวด 922   ก�รู้ให�บริู้ก�รู้เมื�อไม่น�นม�นี� กับล้กค��ง�นสำอบบัญชีี

คำ�นำ�
922.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

922.2    ถึ้าสำมาชีิกกลุ ่มผู้้ ้ปฏิิบัติงานที �ให้คว่ามเชี่ �อิมั �นได้เคยดำารงตำาแหน่งเป็น 

    กรรมการ หร่อิเจ้าหน้าที�บริหาร หร่อิพันักงานขอิงล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น  

    เม่�อิไม่นานมานี� อิุปสำรรคจากประโยชีน์สำ่ว่นตน อิุปสำรรคจากการสำอิบทาน 

    ผู้ลงานตนเอิง หร่อิอิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย อิาจเกิดขึ�นได้ หมว่ดนี�กำาหนด 

    ข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงกับการใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

บริู้ก�รู้ในช่ีวงเวล�ของรู้�ยง�นก�รู้ให�คว�มเชืี�อมั�น
R922.3    กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นต้อิงไม่รว่มถึึงบุคคล ผู้้้ซึ่ึ�งในชี่ว่งเว่ลาขอิง 

    รายงานการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นนั�น

    (ก)  เคยดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างาน 

      ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิ

    (ข)  เคยเป็นพันักงานในตำาแหน่งซึึ่�งใช้ีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิเร่�อิงราว่ 

      ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิกรณี ในงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นต่อิคำารับรอิง 

      ขอิงบุคคลอ่ิ�นเคยเป็นพันักงานในตำาแหน่งซึึ่�งมีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญ 

      ต่อิข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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บริู้ก�รู้ก่อนช่ีวงเวล�ของรู้�ยง�นก�รู้ให�คว�มเชืี�อมั�น
922.4 A1   อุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิ  

    อิุปสำรรคจากคว่ามคุน้เคย อิาจเกิดขึ�นได้ ถึ้าก่อินชี่ว่งเว่ลาขอิงรายงานการให ้

    คว่ามเช่ี�อิมั�น สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    (ก)  เคยดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างาน 

      ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิ

    (ข)  เคยเป็นพันักงานในตำาแหน่งซึึ่�งใช้ีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิเร่�อิงราว่ 

      ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิกรณีในงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นต่อิคำารับรอิง 

      ขอิงบุคคลอ่ิ�น เคยเป็นพันักงานในตำาแหน่งซึึ่�งใช้ีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญ 

      ต่อิข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นนั�น

      ตัว่อิย่างเช่ีน อุิปสำรรคจะเกิดขึ�น ถ้ึาได้ตัดสิำนใจหร่อิได้ปฏิิบัติงานแล้ว่ 

      โดยบุคคลนั �นในชี่ว่งเว่ลาก่อินหน้านี �ในขณะที �ย ังเป็นพันักงาน 

      ขอิงล้กค้า จะต้อิงได้รับการประเมินใหม่ในงว่ดปัจจุบัน อิันเป็น 

      ส่ำว่นหนึ�งขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นงว่ดปัจจุบัน

922.4 A2   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่นั�น รว่มถึึง

    ●	  ตำาแหน่งที�บุคคลนั�นดำารงอิย้ใ่นล้กค้า

    ●	  ระยะเว่ลาตั�งแต่บุคคลนั�นยุติการเป็นพันักงานขอิงล้กค้า

    ●	  บทบาทขอิงสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

922.4 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพ่ั�อิจัดการกับอุิปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน อุิปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หร่อิ อุิปสำรรคจาก 

    คว่ามคุ้นเคยนั�น ค่อิ การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม สำอิบทานงานขอิง 

    สำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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หมวด 923   ก�รู้เป็นกรู้รู้มก�รู้หรืู้อเจั��หน��ทีำ�บริู้ห�รู้ของล้กค��ง�นทีำ�ให�

    คว�มเชืี�อมั�น

คำ�นำ�
923.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

923.2    การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานที�ให้ 

    คว่ามเชี่�อิมั�น ทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากประโยชีน์สำ่ว่นตน และอิุปสำรรคจาก 

    การสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบาย 

    การนำาไปปฏิิบัติที �เกี �ยว่ข้อิงกับการใชี้กรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิม 

    ดังกล่าว่นั�น

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ก�รู้เป็นกรู้รู้มก�รู้หรืู้อเจั��หน��ทีำ�บริู้ห�รู้
R923.3    หุ้นสำ่ว่น หร่อิพันักงานขอิงสำำานักงาน ต้อิงไม่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหร่อิ 

    เจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ขอิงสำำานักงาน

ก�รู้เป็นเลข�นุก�รู้บริู้ษัทำ
R923.4    หุ้นสำ่ว่นหร่อิพันักงานขอิงสำำานักงาน ต้อิงไม่ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษ์ัท 

    ขอิงล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงสำำานักงาน ยกเว้่น

    (ก)  ว่ิธีปฏิิบัตินี�สำามารถึกระทำาได้ตามกฎหมายท้อิงถึิ�น ข้อิบังคับหร่อิ 

      วิ่ธีปฏิิบัติทางวิ่ชีาชีีพั

    (ข)  ผู้้้บริหารเป็นผู้้้กระทำาการตัดสิำนใจทั�งมว่ล และ

    (ค)  หน้าที�และกิจกรรมที�ปฏิิบัติ ถึ้กจำากัดอิย้่เพัียงงานที�มีลักษ์ณะเป็น 

      งานประจำาและงานด้านบริหาร เชี่น การจัดทำารายงานการประชีุม  

      และการเก็บรักษ์าแบบแสำดงรายการต่างๆ ที�ต้อิงจัดทำาตามกฎหมาย
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923.4 A1   ตำาแหน่ง “เลขานุการบริษั์ท” นั�น ส่ำ�อิคว่ามหมายที�แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  

    หน้าที�อิาจมีตั�งแต่ หน้าที�ในการบริหาร (เช่ีน การบริหารงานบุคคล และการ 

    เก็บรักษ์าบันทึกและทะเบียนต่างๆ ขอิงบริษั์ท) จนถึึงหน้าที�ที�หลากหลาย เพ่ั�อิ 

    ให้มั�นใจว่่าบริษั์ทได้ปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดต่างๆ หร่อิการให้คำาปรึกษ์าเกี�ยว่กับ 

    เร่�อิงการกำากับด้แลกิจการต่างๆ โดยปกติแล้ว่ ตำาแหน่งนี�ได้รับการอินุมานว่่ามี 

    คว่ามเกี�ยว่พัันอิยา่งใกล้ชิีดกับกิจการ ดังนั�น อุิปสำรรคอิาจเกิดขึ�นได้ ถ้ึาหุ้นส่ำว่น 

    หร่อิพันักงานขอิงสำำานักงาน ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษั์ทขอิงล้กค้างาน 

    ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น (ข้อิม้ลเพิั�มเติมเกี�ยว่กับการให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 

    กับล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ได้ระบุไว้่ในหมว่ด 950 การให้บริการงานที�ไม่ให้ 

    คว่ามเช่ี�อิมั�น กับล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น)
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หมวด 924   ก�รู้จั��งง�นโดยล้กค��ง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น 

คำ�นำ�
924.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงมีคว่ามเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 120 เพ่ั�อิระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรค 

    ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ

924.2    คว่ามสำัมพัันธ์จากการจ้างงานโดยล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น อิาจทำาให้เกิด 

    อิุปสำรรคจากประโยชีน์สำ่ว่นตน อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรคจาก 

    การถ้ึกข่มข่้ หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ ที� 

    เกี�ยว่ข้อิงกับการใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่นั�น

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
924.3 A1   อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคยหร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้อิาจเกิดขึ�นได้ ถ้ึาบุคคลใด 

    ดังต่อิไปนี�เป็นสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น หร่อิหุ้นสำ่ว่นขอิง 

    สำำานักงาน 

    ●	  เป็นกรรมการ หร่อิเจ้าหน้าที�บริหารขอิงล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    ●	  เป็นพันักงานในตำาแหน่งซึ่ึ�งใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิเร่�อิงราว่ 

      ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิกรณีในงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นต่อิคำารับรอิง 

      ขอิงบุคคลอิ่�น พันักงานในตำาแหน่งซึ่ึ�งใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิ 

      ข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

ข้้อจำากัดข้องผู้เคยเป็นหุ้นส่ว่นหร่อเคยเป็นสมาชิ้กกลุ่ัมผู้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่้�อมั�น
R924.4    ถ้ึาผู้้้เคยเป็นหุ้นส่ำว่นมาร่ว่มงานกับล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงสำำานักงาน หร่อิ 

    ถึ้าผู้้้เคยเป็นสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นมาร่ว่มงานกับล้กค้างาน 

    ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นในฐานะ

    (ก)  เป็นกรรมการ หร่อิเจ้าหน้าที�บริหาร หร่อิ

    (ข)  เป็นพันักงานในตำาแหน่งซึ่ึ�งใชี้อิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิเร่�อิงราว่ 

      ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิกรณีในงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นต่อิคำารับรอิง 

      ขอิงบุคคลอ่ิ�น เป็นพันักงานในตำาแหน่งซึึ่�งใช้ีอิิทธิพัลอิย่างมีนัยสำำาคัญต่อิ 

      ข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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    บุคคลนั�นต้อิงไม่เข้าร่ว่มอีิกต่อิไป ในกิจกรรมทางธุรกิจหร่อิกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพั 

    ขอิงสำำานักงาน 

924.4 A1   แม้ว่่าบุคคลใดบุคคลหนึ�ง ตามที�ระบุไว้่ในย่อิหน้า R924.4 มาร่ว่มงานกับล้กค้า 

    งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ในตำาแหน่งดังกล่าว่และไม่ได้มีส่ำว่นร่ว่มอีิกต่อิไปในธุรกิจ 

    ขอิงสำำานักงานหร่อิกิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพัขอิงสำำานักงาน อุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย  

    อุิปสำรรคจาการถ้ึกข่มข่้ อิาจยังคงเกิดขึ�น

924.4 A2   อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอิุปสำรรคจากการถึ้กข่มข้่ อิาจยังคงเกิดขึ�นได้  

    ถึ้าผู้้ ้เคยเป็นหุ ้นสำ่ว่นขอิงสำำานักงาน เข้าร่ว่มงานในกิจการในตำาแหน่งใด 

    ตำาแหน่งหนึ�งที�กล่าว่ไว้่ในย่อิหน้า 924.3 A1 และกิจการนั�น ต่อิมากลายเป็น 

    ล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงสำำานักงาน

924.4 A3   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  ตำาแหน่งที�บุคคลนั�นได้รับจากล้กค้า

    ●	  คว่ามเกี�ยว่ข้อิงใด ๆ ที�บุคคลนั�นจะมีกับกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่าม 

      เช่ี�อิมั�น

    ●	  ระยะเว่ลาตั�งแต่บุคคลนั�นพั้นจากการเป็นสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

      ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นหร่อิหุ้นส่ำว่นขอิงสำำานักงาน

    ●	  ตำาแหน่งเดิมขอิงบุคคลนั�นในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น หร่อิ 

      สำำานักงาน ตัว่อิย่างค่อิบุคคลนั�น ยังคงรับผิู้ดชีอิบในการติดต่อิเป็นประจำา 

      กับผู้้้บริหารหร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลขอิงล้กค้า หร่อิไม่

924.4 A4   ตัว่อิย่างต่าง ๆ  ขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพ่ั�อิจัดการอุิปสำรรค 

    จากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากการถ้ึกข่มข่้ เหล่านั�น รว่มถึึง

    ●	  การทำาข้อิตกลงว่่าบุคคลดังกล่าว่ไม่มีสิำทธิในผู้ลประโยชีน์หร่อิการจ่าย 

      ค่าตอิบแทนใด ๆ  จากสำำานักงาน ยกเว้่นทำาตามข้อิตกลงที�ได้กำาหนดไว้่ 

      ตายตัว่ก่อินหน้านี�แล้ว่

    ●	  การทำาข้อิตกลงเกี�ยว่กับจำานว่นเงินที�ติดค้างกับบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

      ไม่เป็นสำาระสำำาคัญต่อิสำำานักงาน

    ●	  การเปลี�ยนแปลงแผู้นงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    ●	  การมอิบหมายให้บุคคลอิ่�น ๆ ในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

      ซึึ่�งเป็นผู้้้มีประสำบการณ์เพีัยงพัอิ เม่�อิเทียบกับบุคคลที�ได้มาร่ว่มงานกับ 

      ล้กค้า

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม สำอิบทานงานขอิงผู้้้เคยเป็นสำมาชิีก 

      กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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สมาช้ิกกลัุ่มผู้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช้่�อมั�น ที�ได้รับการเจรจาต่อรองเกี�ยว่กับการจ้างงาน

กับลูักค้า
R924.5    สำำานักงาน ต้อิงมีนโยบายและว่ธิีปฏิิบัติที�กำาหนดให้ สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

    ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นต้อิงแจ้งสำำานักงาน เม่�อิมีการเจรจาต่อิรอิงเกี�ยว่กับการจ้างงาน 

    กับล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นนั�น

924.5 A1   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน เกิดขึ�นได้เม่�อิสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้ 

    คว่ามเชี่�อิมั�นมีสำ่ว่นร่ว่มในงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ในขณะที�ทราบอิย้่แล้ว่ว่่า 

    สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นนั�น จะหร่อิอิาจจะมาร่ว่มงานกับ 

    ล้กค้าในอินาคตได้

924.5 A2   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนดังกล่าว่  

    ค่อิการถึอินบุคคลนั�นจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

924.5 A3   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกันเพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    ผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตนดังกล่าว่ ค่อิจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม สำอิบทาน 

    ดุลยพัินิจใด ๆ ที�มีนัยสำำาคัญขอิงบุคคลนั�น ขณะอิย้่ในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้ 

    คว่ามเช่ี�อิมั�น
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หมวด 940   คว�มสัำมพัันธ์์อันย�วน�นของบุคล�กรู้กับล้กค��ง�นทีำ�ให�
    คว�มเชืี�อมั�น

คำ�นำ�
940.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้กรอิบ 
    แนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคตอ่ิ 
    คว่ามเป็นอิิสำระ
940.2    เม่�อิบุคคลมีส่ำว่นร่ว่มในงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นมีลักษ์ณะเป็นงานที�เกิดขึ�นซึ่ำ�าใหม่ 
    ได้เป็นระยะเว่ลายาว่นาน อิาจเกิดอุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย และอุิปสำรรคจาก 
    ผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน หมว่ดนี�กำาหนดข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติ 
    เกี�ยว่กับการใช้ีกรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ
ทัำ�วไป
940.3 A1   อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคยอิาจเกิดจากผู้ลที�บุคคลมีคว่ามสำัมพัันธ์อิันยาว่นาน  
    กับ
    (ก)  ล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 
    (ข)  เจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำขอิงล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิ
    (ค)  เร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นต่อิคำารับรอิง 
      ขอิงบุคคลอ่ิ�น ข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงล้กค้างานที�ให้คว่าม 
      เช่ี�อิมั�น
940.3 A2   อิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์สำ่ว่นตน อิาจเกิดจากผู้ลขอิงคว่ามกังว่ลขอิงบุคคล 
    เกี�ยว่กับการส้ำญเสีำยล้กค้าที�มีคว่ามสัำมพัันธ์ยาว่นาน หร่อิการส้ำญเสีำยผู้ลประโยชีน์ 
    ในการรักษ์าไว้่ซึึ่�งคว่ามสัำมพัันธ์ส่ำว่นตัว่ที�ใกล้ชิีด กับสำมาชิีกขอิงเจ้าหน้าที�บริหาร 
    อิาวุ่โสำ หร่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล อิุปสำรรคดังกล่าว่อิาจมีอิิทธิพัลต่อิดุลยพัินิจ 
    ที�ไม่เหมาะสำมขอิงบุคคลนั�น
940.3 A3   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรค 
    จากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตน รว่มถึึง
    ●	  ลักษ์ณะขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
    ●	  บุคคลนั�นเป็นสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นมานานเท่าใด  
      คว่ามมีอิาวุ่โสำขอิงบุคคลนั�นในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน และลักษ์ณะขอิง 
      บทบาทการปฏิิบัติงาน รว่มถึึงกรณีถึ้าคว่ามสำัมพัันธ์นั�นคงอิย้่ขณะที� 

      บุคคลนั�นยังอิย้่กับสำำานักงานก่อินหน้า
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    ●	  ขอิบเขตงานที�บุคคลนั�น ได้รับการสำั�งการ รับการสำอิบทานงาน และ 

      รับการกำากับงานจากบุคคลผู้้้มีตำาแหน่งงานส้ำงกว่่า 

    ●	  ขอิบเขตที�บุคคลนั�น เน่�อิงจากคว่ามมีอิาวุ่โสำ สำามารถึจะมีอิิทธิพัลต่อิ 

      ผู้ลลัพัธ์ขอิงงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ตัว่อิย่างเชี่น การตัดสำินใจที�สำำาคัญ  

      หร่อิการสัำ�งงานสำมาชิีกอ่ิ�น ๆ ในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน

    ●	  คว่ามใกล้ชีิดขอิงคว่ามสำัมพัันธ์สำ่ว่นตัว่ขอิงบุคคลนั�น กับล้กค้างาน 

      ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิกับเจ้าหน้าที�บริหารอิาวุ่โสำ ถ้ึามีผู้ลเกี�ยว่ข้อิง

    ●	  ลักษ์ณะ คว่ามถึี� และขอิบเขตขอิงปฏิิสำัมพัันธ์ระหว่่างบุคคลนั�น กับ 

      ล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    ●	  ลักษ์ณะหร่อิคว่ามซัึ่บซ้ึ่อินขอิงเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิ 

      ข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ว่่ามีการเปลี�ยนแปลงหร่อิไม่

    ●	  เม่�อิไม่นานมานี�มีการเปลี�ยนแปลงใด ๆ  หร่อิไม่ ที�บุคคลหร่อิบุคคลใด ๆ   

      ในล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ผู้้้ซึ่ึ�งรับผู้ิดชีอิบ เร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให ้

      คว่ามเชี่�อิมั�น หร่อิในกรณีงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นต่อิคำารับรอิงขอิง 

      บุคคลอิ่�น ข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น หร่อิกับเจ้าหน้าที�บริหาร 

      ระดับอิาวุ่โสำ ถ้ึามีผู้ลเกี�ยว่ข้อิง 

940.3 A4   การรว่มกันขอิงปัจจัยสำอิงอิย่างหร่อิมากกว่่า อิาจเพิั�มหร่อิลดระดับขอิงอุิปสำรรค  

    ตัว่อิย่างเชี่น อิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคยที�เกิดขึ�นตลอิดชี่ว่งเว่ลา จากคว่าม 

    สำัมพัันธ์ใกล้ชีิดที�เพัิ�มขึ�นระหว่่างสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

    กับ บุคคลในล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นผู้้้อิย้่ในตำาแหน่งซึ่ึ�งใชี้อิิทธิพัลอิย่าง 

    มีนัยสำำาคัญต่อิเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น หร่อิกรณีในงานที�ให้คว่าม 

    เชี่�อิมั�นต่อิคำารับรอิงขอิงบุคคลอิ่�น จะลดลงโดยการที �บุคคลผู้้้นั�นอิอิกจาก 

    การเป็นพันักงานขอิงล้กค้า

940.3 A5   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจขจัดอิุปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย และอิุปสำรรค 

    จากผู้ลประโยชีนส์ำ่ว่นตนที�เกี�ยว่ข้อิงกับงานใดงานหนึ�งเป็นการเฉพัาะ ค่อิการ 

    หมุนเวี่ยนบุคคลนั�นอิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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940.3 A6   ตัว่อิย่างขอิงการกระทำาที�อิาจเป็นมาตรการป้อิงกัน เพั่�อิจัดการอิุปสำรรคจาก 

    คว่ามคุ้นเคย หร่อิอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนดังกล่าว่ รว่มถึึง

    ●	  การเปลี�ยนบทบาทขอิงบุคคลในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

      หร่อิการเปลี�ยนแปลงลักษ์ณะ และขอิบเขตขอิงงานที�บุคคลนั�นปฏิิบัติ

    ●	  การจัดให้มีผู้้้สำอิบทานที�เหมาะสำม ซึ่ึ�งไม่ใชี่สำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

      ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น สำอิบทานงานขอิงบุคคลนั�น

    ●	  การดำาเนินการสำอิบทานคุณภาพังานสำมำ�าเสำมอิ จากภายในหร่อิจาก 

      ภายนอิก อิย่างเป็นอิิสำระ 

R940.4    ถึ้าสำำานักงานตัดสำินใจว่่าระดับขอิงอิุปสำรรคที �เกิดสำามารถึจัดการโดยการ 

    หมุนเว่ียนบุคคลนั�นอิอิกจากกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น สำำานักงาน 

    ต้อิงกำาหนดระยะเว่ลาที�เหมาะสำม ซึึ่�งบุคคลนั�นต้อิงไม่

    (ก)  เป็นสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    (ข)  ทำาหน้าที�คว่บคุมคุณภาพังานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น หร่อิ

    (ค)  ใช้ีอิิทธิพัลโดยตรงต่อิผู้ลลัพัธ์งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    ระยะเว่ลาดังกล่าว่ต้อิงยาว่พัอิ ที�จะทำาให้มีการจัดการอิุปสำรรคจากคว่าม 

    คุ้นเคย และอุิปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ส่ำว่นตนในกรณีขอิงกิจการที�มีส่ำว่นได้เสีำย 

    สำาธารณะ
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หมวด 950   ก�รู้ให�บริู้ก�รู้ง�นทีำ�ไม่ให�คว�มเชืี�อมั�นกับล้กค��ง�นทีำ�ให�

    คว�มเชืี�อมั�น

คำ�นำ�
950.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคตอ่ิ 

    คว่ามเป็นอิิสำระ

950.2    สำำานักงานอิาจให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นหลากหลายประเภทแก่ล้กค้า 

    งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ที�สำอิดคล้อิงกับทักษ์ะและคว่ามชีำานาญ การให้บริการงาน 

    ที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นแก่ล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นอิาจทำาให้เกิดอิุปสำรรคต่อิ 

    การปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน และอิุปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ หมว่ดนี� 

    กำาหนดข้อิกำาหนดเฉพัาะ และคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติที�เกี�ยว่ข้อิงในการใชี้ 

    กรอิบแนว่คิดในเหตุการณ์แว่ดล้อิมดังกล่าว่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R950.3    ก่อินที�สำำานักงานจะรับงานให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นแก่ล้กค้างานที�ให ้

    คว่ามเชี่�อิมั�น สำำานักงานต้อิงตัดสำินว่่าการให้บริการดังกล่าว่อิาจทำาให้เกิด 

    อุิปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระหร่อิไม่

950.3 A1   ข้อิกำาหนดและคำาอิธิบายการนำาไปปฏิิบัติในหมว่ดนี�ชี่ว่ยสำำานักงานในการ 

    วิ่เคราะห์การบริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นบางประเภทและอุิปสำรรคที�เกี�ยว่ข้อิง 

    ที�อิาจเกิดขึ�น เม่�อิสำำานักงานรับงานหร่อิให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นแก ่

    ล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

950.3 A2   พััฒนาการทั�งหลาย เช่ีน การดำาเนินธุรกิจใหม่ ๆ  วิ่วั่ฒนาการขอิงตลาดการเงิน  

    และการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีสำารสำนเทศ ทำาให้ไม่สำามารถึกำาหนดรายการ 

    ที�ครอิบคลุมทุกรายการบริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ซึ่ึ�งอิาจให้บริการกับ 

    ล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นได้ ดังนั�นประมว่ลจรรยาบรรณจึงไม่รว่มรายการ 

    อิย่างละเอีิยดขอิงบริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นแก่ล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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การประเมินอุปสรรค
950.4 A1   ปัจจัยที�เกี�ยว่กับการประเมินระดับขอิงอุิปสำรรคที�เกิดขึ�นจากการให้บริการงาน 

    ที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นแก่ล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น รว่มถึึง

    ●	  ลักษ์ณะ ขอิบเขต และวั่ตถุึประสำงค์ขอิงบริการ

    ●	  ระดับขอิงคว่ามเชี่�อิมั�นที�ให้กับผู้ลลัพัธ์ขอิงบริการ ซึ่ึ�งเป็นสำ่ว่นหนึ�ง 

      ขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

    ●	  สำภาพัแว่ดล้อิมทางกฎหมายและกฎระเบียบขอิงบริการที�ให้

    ●	  ผู้ลลัพัธ์ขอิงบริการจะกระทบต่อิเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

      ในงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นต่อิคำารับรอิงขอิงบุคคลอิ่�น เร่�อิงที�สำะท้อิน 

      ข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นในงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นหร่อิไม่ที� และ 

      ถ้ึามี

      o   ขอิบเขตที�ผู้ลขอิงบริการจะมีผู้ลกระทบที�เป็นสำาระสำำาคัญ 

         หร่อิมีนัยสำำาคัญต่อิเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น และ 

         ในงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นต่อิคำารับรอิงขอิงบุคคลอิ่�น ข้อิม้ล 

         ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นในงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 

      o   ขอิบเขตขอิงล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นที�เกี�ยว่ข้อิงในการ 

         พิัจารณาเร่�อิงสำำาคัญที�ต้อิงใช้ีดุลยพิันิจ 

    ●	  ระดับคว่ามชีำานาญขอิงฝ่่ายบริหารและพันักงานขอิงล้กค้าที�เกี�ยว่กับ 

      ประเภทขอิงบริการที�ให้

สำาระสำำาคัญที�เกี�ยว่ข้อิงกับข้อิม้ลขอิงล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
950.4 A2   แนว่คิดเร่�อิงคว่ามมีสำาระสำำาคัญที�เกี�ยว่กับข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น 

    ขอิงล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ที�ได้ระบุไว้่ใน มาตรฐานงานที�ให้คว่ามเช่้�อมั�น 

    รหัส (TSAE) 3000 (ปรับปรุง) งานที �ให้คว่ามเช้่ �อมั �นนอกเหน่อจาก 

    การตรว่จสอบหร่อการสอบทานข้้อมูลัทางการเงินในอดีต การกำาหนดคว่าม 

    มีสำาระสำำาคัญเกี�ยว่ข้อิงกับการใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั และได้รับผู้ลกระทบ 

    ทั�งจากปัจจัยเชีิงปริมาณและเชีิงคุณภาพั อิีกทั�งยังรว่มถึึงผู้ลกระทบจาก 

    มุมมอิงขอิงคว่ามต้อิงการข้อิม้ลทางการเงินหร่อิข้อิม้ลอ่ิ�นขอิงผู้้้ใช้ี
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การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นหลายประเภทแก่ล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น 

รายเดียว่กัน
950.4 A3   สำำานักงานอิาจให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น หลายประเภทแก่ล้กค้างาน 

    ที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นรายเดียว่ ในเหตุการณ์แว่ดล้อิมเหล่านี� การพัิจารณาถึึง 

    ผู้ลกระทบรว่มขอิงอิุปสำรรคที�เกิดขึ�นจากการให้บริการเหล่านั�นสำัมพัันธ์กับ 

    การประเมินอุิปสำรรคขอิงสำำานักงาน

การจัดการอุปสรรค
950.5 A1   ย่อิหน้า 120.10 A2 รว่มถึึงคำาอิธิบายขอิงมาตรการปอ้ิงกัน ในกรณีการให ้

    บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นแก่ล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น มาตรการ 

    ป้อิงกันเป็นการกระทำา มาตรการเดียว่หร่อิหลายมาตรการรว่มกันก็ได้  

    ที�สำำานักงานนำามาใชี้อิย่างมีประสำิทธิผู้ลเพั่�อิลดอิุปสำรรคต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ 

    ให้อิย้่ในระดับที�ยอิมรับได้ ในสำถึานการณ์บางอิย่าง เม่�อิอิุปสำรรคที�เกิดจาก 

    การให้บริการแก่ล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น อิาจไม่มีมาตรการป้อิงกันใด ๆ  

    นำามาใชี้ได้ ในสำถึานการณ์เชี่นนี� การนำากรอิบแนว่คิดในหมว่ด 120 มาใชี้  

    กำาหนดให้สำำานักงานต้อิงปฏิิเสำธหร่อิยุติการให้ บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น  

    หร่อิงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นนั�น

ข้้อห้ามในการปฏิิบัติหน้าที�รับผิดช้อบเยี�ยงผู้บริหาร
R950.6    สำำานักงานต้อิงไม่ปฏิิบัติหน้าที�รับผู้ิดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหารที�เกี�ยว่กับ เร่�อิงราว่ 

    ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น และในงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นต่อิคำารับรอิงขอิง 

    บุคคลอ่ิ�น ข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นที�สำำานักงาน 

    ให้บริการ ถึ้าสำำานักงานต้อิงปฏิิบัติหน้าที�รับผู้ิดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหาร ซึ่ึ�งเป็น 

    สำ่ว่นหนึ�งขอิงบริการอิ่�นใดที�ให้กับล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น สำำานักงานต้อิง 

    มั�นใจว่่าคว่ามรับผู้ิดชีอิบนั�นไม่เกี�ยว่ข้อิงกับเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

    และในงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นต่อิคำารับรอิงขอิงบุคคลอิ่�น ข้อิม้ลที�ต้อิงการให้ 

    คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นที�สำำานักงานให้บริการ
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950.6 A1   คว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิงผู้้้บริหารเกี�ยว่ข้อิงกับการคว่บคุม การนำาและกำาหนด 

    ทิศทางขอิงกิจการ รว่มถึึงการตัดสำินใจเกี�ยว่กับการจัดหา การใชี้ และการ 

    คว่บคุมทรัพัยากรมนุษ์ย์ ทรัพัยากรทางการเงิน ทรัพัยากรทางเทคโนโลยี  

    ทรัพัยากรทางกายภาพั และทรัพัยากรที�ไม่มีตัว่ตน

950.6 A2   การให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�นแก่ล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ทำาให้ 

    เกิดอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิง และอิุปสำรรคจากผู้ลประโยชีน์ 

    สำ่ว่นตน ถึ้าสำำานักงานปฏิิบัติหน้าที�รับผู้ิดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหาร เม่�อิปฏิิบัติงาน 

    ให้บริการ ในกรณีการให้บริการที�เกี�ยว่ข้อิงกับ เร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่าม 

    เช่ี�อิมั�น และในงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นต่อิคำารับรอิงขอิงบุคคลอ่ิ�น ข้อิม้ลที�ต้อิงการ 

    ให้คว่ามเชี่�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นที�สำำานักงานให้บริการ การปฏิิบัติ 

    หน้าที�รับผิู้ดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหารยังทำาให้เกิดอุิปสำรรคจากคว่ามคุ้นเคย และอิาจ 

    เกิดอิุปสำรรคจากการเป็นผู้้้ให้การสำนับสำนุนด้ว่ย เพัราะว่่าสำำานักงานเริ�มม ี

    มุมมอิงและผู้ลประโยชีน์ไปในทางเดียว่กับผู้้้บริหารมากเกินไป

950.6 A3   การตัดสิำนว่่ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ�งเป็นคว่ามรับผิู้ดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหารหร่อิไม่  

    ขึ�นอิย้่กับเหตุการณ์แว่ดล้อิม และต้อิงใชี้ดุลยพัินิจทางว่ิชีาชีีพั ตัว่อิย่างขอิง 

    กิจกรรมที�ถ่ึอิว่่าเป็นคว่ามรับผิู้ดชีอิบขอิงผู้้้บริหาร รว่มถึึง

    ●	  การกำาหนดนโยบายและทิศทางเชิีงกลยุทธ์

    ●	  การจ้างหร่อิการเลิกจ้างพันักงาน

    ●	  การกำาหนดทิศทางและการเข้ารับผิู้ดชีอิบต่อิการกระทำาขอิงพันักงาน  

      ในส่ำว่นที�เกี�ยว่กับงานขอิงพันักงานเพ่ั�อิกิจการ 

    ●	  การอินุมัติรายการต่าง ๆ

    ●	  การคว่บคุม หร่อิการจัดการบัญชีีธนาคาร หร่อิการลงทุน

    ●	  การตัดสำินใจว่่าจะปฏิิบัติตามข้อิเสำนอิแนะใดที�ได้รับจากสำำานักงาน 

      หร่อิบุคคลที�สำามอ่ิ�น ๆ

    ●	  การรายงานต่อิผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แลในนามขอิงผู้้้บริหาร

    ●	  การเข้ารับผิู้ดชีอิบในการอิอิกแบบ การนำาไปใช้ี การติดตามประเมินผู้ล  

      หร่อิการด้แลรักษ์าการคว่บคุมภายใน

950.6 A4   การให้คำาแนะนำาและข้อิเสำนอิแนะ เพั่�อิชี่ว่ยผู้้้บริหารขอิงล้กค้างานที�ให้คว่าม 

    เชี่�อิมั�น ให้ปลดเปล่�อิงคว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิงผู้้้บริหาร ไม่ใชี่การปฏิิบัติหน้าที� 

    เยี�ยงผู้้้บริหาร (ตามย่อิหน้า R950.6 ถึึง 950.6 A3)
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R950.7    เพั่�อิหลีกเลี�ยงการปฏิิบัติหน้าที�รับผู้ิดชีอิบเยี�ยงผู้้้บริหารเม่�อิให้บริการงาน 

    ที�ไม่ให้คว่ามเชี่�อิมั�น แก่ล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ที�เกี�ยว่ข้อิงกับเร่�อิงราว่ 

    ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น และในงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นต่อิคำารับรอิงขอิง 

    บุคคลอ่ิ�น ข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น สำำานักงาน 

    ต้อิงทำาให้เกิดคว่ามพัอิใจว่่าฝ่่ายบริหารขอิงล้กค้าเป็นผู้้้รับผู้ิดชีอิบในการใชี้ 

    ดุลยพัินิจและการตัดสำินใจที�เกี�ยว่ข้อิงทั�งหมดอิย่างเหมาะสำม ทั�งนี�รว่มถึึง 

    การทำาให้แน่ใจว่่าฝ่่ายจัดการขอิงล้กค้า

    (ก)  กำาหนดบุคคลซึ่ึ�งมีทักษ์ะ คว่ามร้้ และประสำบการณ์ ที�เหมาะสำมมา 

      รับผู้ิดชีอิบตลอิดเว่ลา เกี�ยว่กับการตัดสำินใจขอิงล้กค้าและกำากับด้แล 

      การให้บริการดังกล่าว่ บุคคลดังกล่าว่คว่รมาจากกลุ่มเจ้าหน้าที�บริหาร 

      อิาวุ่โสำ และต้อิงมีคว่ามเข้าใจ (เร่�อิงต่อิไปนี�)

      (1)   วั่ตถุึประสำงค์ ลักษ์ณะ และผู้ลจากการบริการ และ

      (2)   คว่ามรับผิู้ดชีอิบตามลำาดับขอิงล้กค้าและสำำานักงาน 

      อิย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าว่ไม่จำาเป็นต้อิงมีคว่ามเชีี�ยว่ชีาญที�จะปฏิิบัติ  

      หร่อิทำาซึ่ำ�าซึึ่�งบริการนั�น

    (ข)  ให้การกำากับด้แลบริการ และประเมินคว่ามเพีัยงพัอิขอิงผู้ลขอิงการให้ 

      บริการตามวั่ตถุึประสำงค์ขอิงล้กค้า และ

    (ค)  ยอิมรับคว่ามรับผู้ิดชีอิบต่อิการกระทำา ถึ้ามี ที�เกิดขึ�นจากผู้ลขอิง 

      การบริการ

ข้้อคว่รพิื้จารณาอ่�นเกี�ยว่กับการให้บริการงานที�ไม่ให้คว่ามเช่้�อมั�นเฉัพื้าะเร่�อง
950.8 A1   อิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิงอิาจเกิดขึ�น ถึ้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น 

    ต่อิคำารับรอิงขอิงบุคคลอ่ิ�น สำำานักงานจะเข้าไปเกี�ยว่ข้อิงในการจัดเตรียมข้อิม้ล 

    ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น ที�ในภายหลังกลายเป็นข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่าม 

    เช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ตัว่อิย่างขอิงบริการที�ไม่ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น อิาจ 

    ทำาให้เกิดอิุปสำรรคจากการสำอิบทานผู้ลงานตนเอิงดังกล่าว่ เม่�อิให้บริการ 

    ที�เกี�ยว่ข้อิงกับข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น รว่มถึึง

    (ก)  การพััฒนาและการจัดเตรียมประมาณการข้อิม้ลในอินาคต และต่อิมา 

      ภายหลังอิอิกรายงานการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ให้กับข้อิม้ลนี�

    (ข)  การประเมินม้ลค่าที �เกี �ยว่ข้อิงกับ หร่อิเป็นสำ่ว่นหนึ �งขอิงข้อิม้ล 

      ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นขอิงงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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หมวด 990  รู้�ยง�นซึื่�งรู้วมถึุงข�อจัำ�กัดก�รู้ใชี�และก�รู้เผยแพัรู่้ 

    (ง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น นอกเหนือจั�กง�นสำอบบัญชีี

    และง�นสำอบทำ�น)

คำ�นำ�
990.1    สำำานักงานต้อิงปฏิิบัติตามหลักการพั่�นฐาน ต้อิงเป็นอิิสำระ และต้อิงใชี้กรอิบ 

    แนว่คิดที�กำาหนดไว่้ในหมว่ด 120 เพั่�อิระบุ ประเมิน และจัดการอิุปสำรรคตอ่ิ 

    คว่ามเป็นอิิสำระ

990.2     หมว่ดนี�กล่าว่ถึึงการเปลี�ยนแปลงบางสำ่ว่นต่อิสำ่ว่นที�  4ข ซึ่ึ�งได้รับอินุญาต 

    ในบางเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกี�ยว่กับงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ซึ่ึ�งรายงานรว่มถึึง 

    ข้อิจำากัดการใชี้และการเผู้ยแพัร่ ในหมว่ดนี�งานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นเพั่�อิอิอิก 

    รายงานซึ่ึ�งมขี้อิจำากัดการใชี้และการเผู้ยแพัร่ในเหตุการณ์แว่ดลอ้ิมที�กำาหนดไว่้ 

    ในย่อิหน้า R990.3 เรียกว่่า “งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นที�มีคุณสำมบัติตามที�กำาหนด  

    (eligible assurance engagement)”

    งานที�ให้คว่ามเช่้�อมั�นที�มีคุณสมบัติตามที�กำาหนด หมายถึึง มีวั่ตถุึประสงค์เฉัพื้าะ  

    แลัะรว่มถึึงข้้อจำากัดการใช้้แลัะการเผยแพื้ร่

ข�อกำ�หนดและคำ�อธิ์บ�ยก�รู้นำ�ไปปฏิิบัติ

ทัำ�วไป
R990.3    เม่�อิสำำานักงานประสำงค์จะอิอิกรายงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ซึ่ึ�งรว่มถึึงข้อิจำากัด 

    ในการใชี้และการเผู้ยแพัร่ ข้อิกำาหนดเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระที�กำาหนดไว่้ใน 

    สำ่ว่นที� 4ข จะถึ่อิเป็นการเปลี�ยนแปลงคุณสำมบัติที�เหมาะสำมต้อิงได้รับการ 

    อินุญาตตามหมว่ดนี�ได้ ก็ต่อิเม่�อิ  

    (ก)  สำำานักงานสำ่ �อิสำารให้ผู้้ ้ที �ตั �งใจจะให้เป็นผู้้ ้ใชี้รายงานคำานึงถึึงการ 

      เปลี�ยนแปลงข้อิกำาหนดเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระที�จะนำามาใชี้ในการให ้

      บริการ และ

    (ข)  ผู้้้ที�ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใชี้รายงานเข้าใจว่ัตถึุประสำงค์ ข้อิม้ลที�ต้อิงการให้ 

      คว่ามเชี่�อิมั�น และข้อิจำากัดขอิงรายงาน และยินยอิมอิย่างชีัดแจ้งต่อิ 

      การเปลี�ยนแปลงข้อิกำาหนด (เร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ)
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990.3 A1   ผู้้้ที�ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใช้ีรายงานต้อิงมีคว่ามเข้าใจในวั่ตถุึประสำงค์ ข้อิม้ลที�ต้อิงการ 

    ให้คว่ามเชี่�อิมั�น และข้อิจำากัดขอิงรายงานด้ว่ยการมีสำ่ว่นร่ว่ม ไม่ว่่าจะเป็น 

    โดยตรงหร่อิโดยอิ้อิมโดยผู้่านตัว่แทนผู้้้มีอิำานาจกระทำาการแทนผู้้้ที �ตั �งใจ 

    จะให้เป็นผู้้้ใชี้รายงานในการกำาหนดลักษ์ณะและขอิบเขตขอิงงานนั�น ในการ 

    เข้ามามีสำ่ว่นร่ว่มนี� ไม่ว่่าจะเป็นโดยตรงหร่อิโดยอิ้อิม มีสำ่ว่นชี่ว่ยสำำานักงาน 

    ในการสำ่�อิสำารกับผู้้้ที�ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใชี้รายงานเกี�ยว่กับเร่�อิงคว่ามเป็นอิิสำระ 

    รว่มถึึงเหตุการณ์แว่ดล้อิมที�เกี�ยว่กับการนำากรอิบแนว่คิดมาใช้ี ทั�งยังอินุญาตให้ 

    สำำานักงานได้รับข้อิตกลงขอิงผู้้้ที�ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใช้ีรายงานในการเปลี�ยนแปลง 

    ข้อิกำาหนดด้านคว่ามเป็นอิิสำระ

R990.4    เม่�อิผู้้้ที�ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใชี้รายงานเป็นกลุ่มผู้้้ใชี้ที�ไม่สำามารถึระบุชี่�อิได้ในขณะ 

    ทำาหนังสำ่อิตอิบรับงาน สำำานักงานต้อิงทำาให้กลุ่มผู้้้ใชี้รายงานดังกล่าว่รับร้้ใน 

    ภายหลังถึึงข้อิกำาหนดด้านคว่ามเป็นอิิสำระที�ได้รับการเปลี�ยนแปลงซึึ่�งตกลงกัน 

    โดยตัว่แทนขอิงกลุ่มผู้้้ใช้ี

990.4 A1   ตัว่อิย่างเชี่น เม่�อิผู้้้ที�ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใชี้รายงาน เป็นกลุ่มขอิงผู้้้ใชี้ เชี่น ผู้้้ให้ 

    ก้้ย่มตามสัำญญาก้้ร่ว่ม สำำานักงานอิาจอิธิบายถึึงข้อิกำาหนดด้านคว่ามเป็นอิิสำระ 

    ที�ได้รับการเปลี�ยนแปลงในหนังส่ำอิตอิบรับงานแก่ตัว่แทนผู้้้ให้ก้้ ตัว่แทนอิาจให้ 

    หนังสำ่อิตอิบรับงานขอิงสำำานักงานแก่สำมาชีิกในกลุ่มผู้้้ให้ก้้เพั่�อิให้เป็นไปตาม 

    ข้อิกำาหนดขอิงสำำานักงานในการทำาให้ผู้้้ใชี้รายงานรับร้้ถึึงข้อิกำาหนดด้านคว่าม 

    เป็นอิิสำระที�ได้รับการเปลี�ยนแปลงซึึ่�งตกลงกันโดยตัว่แทนขอิงกลุ่มผู้้้ใช้ี

R990.5    เม่�อิสำำานักงานดำาเนินการงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นที�มีคุณสำมบัติตามที�กำาหนด  

    การเปลี�ยนแปลงใด ๆ ในสำ่ว่นที� 4ข ต้อิงถึ้กจำากัดเฉพัาะสำ่ว่นที�กำาหนดไว่้ 

    ในย่อิหน้า R990.7 ถึึง R990.8

R990.6    ถึ้าสำำานักงานอิอิกรายงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นด้ว่ย โดยไม่รว่มข้อิจำากัดในการใชี้ 

    และการเผู้ยแพัร่ให้แก่ล้กค้ารายเดียว่กัน สำำานักงานต้อิงนำาสำ่ว่นที� 4ข มาใชี้ 

    ในงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นดังกล่าว่
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ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงิน ก�รู้ก้�ยืมและก�รู้คำ��ปรู้ะกัน คว�มสำัมพัันธ์์ทำ�งธ์ุรู้กิจัอย่�ง 

ใกล�ชิีด คว�มสัำมพัันธ์์ฉันท์ำครู้อบครัู้ว และคว�มสัำมพัันธ์์ส่ำวนตัว
R990.7    เม่�อิสำำานักงานปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นที�มีคุณสำมบัติตามที�กำาหนด 

    (ก)  ข้อิกำาหนดที�เกี�ยว่ข้อิงที�กำาหนดไว้่ในหมว่ด 910, 911, 920, 921, 922  

      และ 924 ให้นำาไปใชี้เฉพัาะกับสำมาชีิกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน สำมาชีิก 

      ครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดที�สำุด และสำมาชีิกครอิบครัว่ที�ใกล้ชีิดขอิงกลุ่ม 

      ผู้้้ปฏิิบัติงาน

    (ข)  สำำานักงานต้อิงระบุ ประเมิน และจัดการอุิปสำรรคใด ๆ  ต่อิคว่ามเป็นอิิสำระ 

      ที �เกิดจากผู้ลประโยชีน์ และคว่ามสำัมพัันธ์ใด ๆ ที �กำาหนดไว่้ใน 

      หมว่ด 910, 911, 920, 921, 922 และ 924 ระหว่่างล้กค้างานที�ให้ 

      คว่ามเช่ี�อิมั�นกับสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ต่อิไปนี�

      (1)   บุคคลที�ให้คำาปรึกษ์าเกี �ยว่กับประเด็นด้านเทคนิค หร่อิ 

         ประเด็นเฉพัาะ อุิตสำาหกรรม รายการ หร่อิเหตุการณ์ และ

      (2)   บุคคลที�คว่บคุมคุณภาพัสำำาหรับงานนั�น รว่มถึึงบุคคลที�ทำาหน้าที� 

         สำอิบทานการคว่บคุมคุณภาพังาน และ

    (ค)  สำำานักงานต้อิงประเมินและจัดการอิุปสำรรคใด ๆ ที�กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน  

      มีเหตุผู้ลที�เชี่�อิได้ว่่าเกิดจากผู้ลประโยชีน์และคว่ามสำัมพัันธ์ระหว่่าง 

      ล้กค้างานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นกับบุคคลอิ่�นภายในสำำานักงานผู้้้สำามารถึใชี้ 

      อิิทธิพัลโดยตรงต่อิผู้ลลัพัธ์ขอิงงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นที�กำาหนดไว่้ใน 

      หมว่ด 910, 911, 920, 921, 922 และ 924 

990.7 A1   บุคคลใด ๆ ในสำำานักงานผู้้้สำามารถึใชี้อิิทธิพัลโดยตรงต่อิผู้ลลัพัธ์ขอิงงานที�ให้ 

    คว่ามเช่ี�อิมั�นรว่มถึึง ผู้้้ที�ให้คำาแนะนำาเร่�อิงค่าตอิบแทน หร่อิผู้้้คว่บคุมด้แลโดยตรง  

    ผู้้้บริหาร หร่อิผู้้้กำากับด้แลอิ่�นขอิงหุ้นสำ่ว่นที�รับผู้ิดชีอิบงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

    ที�เกี�ยว่ข้อิงกับการปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

R990.8    เม่�อิสำำานักงานปฏิิบัติงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นที�มีคุณสำมบัติตามที�กำาหนด สำำานักงาน 

    ต้อิงไม่ถึ่อิผู้ลประโยชีน์ทางการเงินที�เป็นสำาระสำำาคัญทั�งโดยตรงและโดยอิ้อิม  

    ในล้กค้างานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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อภิธ์�นศัพัท์ำ และรู้�ยก�รู้ของอักษรู้ย่อ
ในประมว่ลจรรยาบรรณระหว่่างประเทศสำาหรับผู ้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้บัญช้ี (รว่มมาตรฐาน 

ระหว่่างประเทศเร่�องคว่ามเป็นอิสระ) คำาเอิกพัจน์อิาจจะถึ้กตีคว่ามเป็นคำาพัห้พัจน์ หร่อิ 

ตีคว่ามในทางตรงกันข้าม และคำาศัพัท์ด้านล่างมีคว่ามหมายตามที�ได้กำาหนดต่อิไปนี�

ในอิภิธานศัพัท์นี� คำาอิธิบายศัพัท์ที�กำาหนดไว่้แสำดงเป็นแบบอิักษ์รปกติ สำ่ว่นตัว่อิักษ์รเอินใชี้ 

อิธิบายคำาศัพัท์ที�มีคว่ามหมายเฉพัาะในสำ่ว่นที�กล่าว่ถึึงในประมว่ลจรรยาบรรณ หร่อิสำำาหรับ 

อิธิบายเพัิ�มเติมขอิงคำาศัพัท์ที�กำาหนด หากมีการอิ้างอิิงถึึงคำาศัพัท์อิ่�นที�ได้มีระบุไว่้ในประมว่ล 

จรรยาบรรณนี�แล้ว่ ให้เป็นไปตามนั�น

การเรียงลัำาดับคำาในอภิิธานศัพื้ท์นี� เรียงตามลัำาดับอักษ์รภิาษ์าอังกฤษ์

รู้ะดับทีำ�ยอมรัู้บได�       ระดับที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีใช้ีการทดสำอิบประหนึ�ง 

Acceptable level       บุคคลที�สำามซึ่ึ�งมีคว่ามรอิบร้้และได้ใชี้ว่ิจารณญาณ 

           เยี�ยงว่ิญญู้ชีน อิาจสำรุปว่่าผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี

           ปฏิิบัติตามหลักการพ่ั�นฐาน

ก�รู้โฆษณ�          การส่ำ�อิสำารข้อิม้ลให้สำาธารณะ เกี�ยว่กับบริการ หร่อิ 

Advertising          ทักษ์ะ ที�ให้โดยผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการ 

           สำาธารณะ ซึึ่�งมีลักษ์ณะเพ่ั�อิจัดหาธุรกิจทางวิ่ชีาชีีพั

ผ้�สำอบทำ�นทีำ�เหม�ะสำม      ผู้สอบทานที�เหมาะสม ค่อผู้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้บัญช้ี 

Appropriate reviewer       ที�มีคว่ามรู ้ ทักษ์ะ ประสบการณ์ที �จำาเป็น แลัะ 

           มีอำานาจในการสอบทานงานที�ทำาหร่อบริการที�ให้  

           ที�เกี�ยว่ข้้องอย่างเที�ยงธรรม ผู้สอบทานดังกลั่าว่อาจ 

           เป็นผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้

           คำาศัพื้ท์นี�อธิบายไว้่ในย่อหน้า 300.8 A4

ล้กค��ง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น     สำ่ว่นที�รับผู้ิดชีอิบรว่มถึึงฝ่่ายที�รับผู้ิดชีอิบต่อิข้อิม้ล 

Assurance client        ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�นในกรณีขอิงงานที�ให้คว่าม 

           เชี่�อิมั�นต่อิคำารับรอิงขอิงบุคคลอิ่�น (ซึ่ึ�งอิาจเป็นฝ่่าย 

           เดียว่กันกับฝ่่ายที�รับผิู้ดชีอิบ)

ง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�น      งานซึ่ึ�งผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ 

Assurance engagement      มุ่งประสำงค์ได้รับหลักฐานที�เหมาะสำมเพัียงพัอิใน 

           การให้ข้อิสำรุปซึ่ึ�งกำาหนดขึ�นเพั่�อิเพิั�มระดับขอิงคว่าม 

           เช่ี�อิมั�นขอิงผู้้้ตั�งใจจะให้เป็นผู้้้ใช้ีรายงาน มากกว่่าฝ่่าย 

           ที�รับผิู้ดชีอิบเกี�ยว่กับข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น  

-22-0106(001)P7-ebook.indd   297-22-0106(001)P7-ebook.indd   297 27/7/2565 BE   17:2827/7/2565 BE   17:28



อภิ
ธา

นศั
พ
ท์

298

คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

           (ผู้ลลัพัธ์ขอิงการประเมินหร่อิการวั่ดผู้ลขอิงเร่�อิงที�เป็น 

           เน่�อิหาสำาระเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์์)

           (TSAE 3000 - ปรับปรุง) อิธิบายอิงค์ประกอิบและ 

           ว่ัตถึุประสำงค์ขอิงงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นที�ปฏิิบัติตาม 

           มาตรฐานฉบับนั�น และแม่บทสำำาหรับงานที�ให้คว่าม 

           เช่ี�อิมั�นให้คำาอิธิบายทั�ว่ไปสำำาหรับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น  

           ซึ่ึ �งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญช้ี (TSAs),  

           มาตรฐานงานสอบทาน (TSREs) มาตรฐานงานที�ให้ 

           คว่ามเช่้�อมั�น (TSAEs)

           ในส่ว่นที� 4ข้ คำาว่่า “งานที�ให้คว่ามเช่้�อมั�น” หมายถึึง  

           งานที�ให้คว่ามเช้่�อมั�น นอกเหน่อจากงานสอบบัญช้ ี

           หร่องานสอบทาน

กลุ่มผ้�ปฏิิบัติง�นให�คว�มเชืี�อมั�น   (ก)  สำมาชิีกทั�งหมดขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานให้คว่าม 

Assurance team          เช่ี�อิมั�นสำำาหรับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

           (ข)  บุคคลอ่ิ�นทั�งหมดในสำำานักงานผู้้้ซึึ่�งมีอิิทธิพัล 

             โดยตรงต่อิผู้ลงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น รว่มถึึง

             (1) ผู้้้ที�ให้คำาแนะนำาเร่�อิงค่าตอิบแทน 

              หร่อิผู้้้คว่บคุมด้แลโดยตรง ผู้้้บริหาร 

              หร่อิผู้้้กำากับด้แลอิ่�นขอิงหุ้นสำ่ว่น 

              ที�รับผู้ิดชีอิบงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

              ที�เกี�ยว่ข้อิงกับการปฏิิบัติงานขอิง 

              งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

             (2) ผู้้้ที�ให้คำาปรึกษ์าเกี�ยว่กับประเด็น 

              ด้านเทคนิคหร่อิประเด็นเฉพัาะ 

              อุิตสำาหกรรม รายการ หร่อิเหตุการณ์  

              สำำาหรับงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นและ

             (3) ผู้้้ที�คว่บคุมคุณภาพัสำำาหรับงานที�ให้

              คว่ามเชี่�อิมั�นนั�น รว่มถึึงบุคคลที� 

              ทำาหน้าที �สำอิบทานการคว่บคุม 

              คุณภาพังานสำำาหรับงานที�ให้คว่าม 

              เช่ี�อิมั�น
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ง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�นต่อคำ�รัู้บรู้อง  งานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นที�ฝ่่ายหนึ�งที� นอิกเหน่อิจาก 

ของบุคคลอื�น         ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ ว่ัด 

Attestation engagement     หร่อิประเมินเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�นตาม 

           เกณฑ์์ ฝ่่ายหนึ�งที�นอิกเหน่อิจาก ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี  

           มักจะเสำนอิผู้ลข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�นใน 

           รายงาน หร่อิข้อิคว่าม 

           ในบางกรณีข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่ �อิมั �นอิาจ 

           เสำนอิโดยผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีในรายงานที �ให้ 

           คว่ามเชี่�อิมั�น ในงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นต่อิคำารับรอิง 

           ขอิงบุคคลอิ่�น ข้อิสำรุปขอิงผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชี ี

           แสำดงให้เห็นว่่าข้อิม้ลที �ต้อิงการให้คว่ามเชี่ �อิมั �น 

           ปราศจากข้อิม้ลที�ขัดต่อิข้อิเท็จจริงอัินเป็นสำาระสำำาคัญ 

           หร่อิไม่

           ข้อิสำรุปขอิงผู้้ ้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีอิาจแสำดงใน 

           ร้ปแบบขอิง

           (1)  เร่ �อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั �น และ 

             เกณฑ์์ที�นำามาใช้ี

           (2)  ข้อิม้ลที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�นและเกณฑ์์ 

             ที�นำามาใช้ี หร่อิ

           (3)  ข้อิคว่ามที�จัดทำาโดยฝ่่ายที�เหมาะสำม

ก�รู้สำอบบัญชีี         ในส่ว่นที� 4ก คำาว่่า “การสอบทาน” ใช้้เช่้นเดียว่กับ 

Audit            “การสอบบัญชี้”

ล้กค��ง�นสำอบบัญชีี       กิจการที�สำำานักงานปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีีให้ เม่�อิล้กค้า 

Audit client          เป็นบริษั์ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพัย์ ล้กค้างาน 

           สำอิบบัญชีีจะรว่มถึึงกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกันขอิงล้กค้า 

           เสำมอิ เม่�อิล้กค้างานสำอิบบัญชีีไม่เป็นบริษั์ทจดทะเบียน  

           ล้กค้างานสำอิบบัญชีีรว่มถึึงกิจการที �เกี �ยว่ข้อิงกัน 

           ที�ล้กค้ามีอิำานาจคว่บคุมทั�งโดยตรงและโดยอ้ิอิม

           (ดูย่อหน้า R400.20 ประกอบด้ว่ย) 

           ในส่ว่นที� 4ก คำาว่่า “ลูักค้างานสอบทาน” ใช้้เทียบเท่า

           กับ “ลูักค้างานสอบบัญชี้”

-22-0106(001)P7-ebook.indd   299-22-0106(001)P7-ebook.indd   299 27/7/2565 BE   17:2827/7/2565 BE   17:28



อภิ
ธา

นศั
พ
ท์

300

คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณของผู้่�ประกอบวิชาชีพบัญชี แนบท้�ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท้ี� 39/2564

ง�นสำอบบัญชีี         งานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�นอิย่างสำมเหตุสำมผู้ล ซึึ่�งผู้้้ประกอิบ 

Audit engagement       วิ่ชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ แสำดงคว่ามเห็นว่่า  

           งบการเงินถึ้กจัดทำาตามที�คว่รในสำาระสำำาคัญหร่อิไม่  

           (หร่อิให้คว่ามเห็นว่่าถ้ึกต้อิงและเป็นธรรม หร่อิแสำดง 

           ว่่าถึ้กต้อิงตามที�คว่รในสำาระสำำาคัญ) ตามกรอิบการ 

           รายงานทางเงินที�นำามาใชี้ เชี่น งานที�ปฏิิบัติตาม 

           มาตรฐานการสำอิบบัญชีี ซึ่ึ�งรว่มถึึง การสำอิบบัญชี ี

           ที �ต้อิงเสำนอิต่อิหน่ว่ยงานตามคว่ามต้อิงการขอิง 

           กฎหมายหร่อิข้อิกำาหนดอ่ิ�น

           ในส่ว่นที� 4ก คำาว่่า “งานสอบทาน” ใช้้ในคว่ามหมาย 

           เดียว่กันกับ “งานสอบบัญชี้”

รู้�ยง�นก�รู้สำอบบัญชีี      ในส่ว่นที� 4ก คำาว่่า “รายงานการสอบบัญช้ี” ใช้้ 

Audit report          เช่้นเดียว่กับ “รายงานการสอบทาน”  

กลุ่มผ้�ปฏิิบัติง�นสำอบบัญชีี     (ก)  สำมาชิีกทั�งหมดขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี 

Audit team            สำำาหรับงานสำอิบบัญชีี

           (ข)  บุคคลอ่ิ�นทั�งหมดในสำำานักงานผู้้้ซึึ่�งมีอิิทธิพัล 

             โดยตรงต่อิผู้ลขอิงงานสำอิบบัญชีี รว่มถึึง

             (1) ผู้้้ที�ให้คำาแนะนำาเร่�อิงค่าตอิบแทน 

              หร่อิผู้้้คว่บคุมด้แลโดยตรง ผู้้้บริหาร 

              หร่อิผู้้้กำากับด้แลอ่ิ�นขอิงผู้้้สำอิบบัญชีี

              ที�รับผิู้ดชีอิบงานสำอิบบัญชีี ที�เกี�ยว่ข้อิง 

              กับการปฏิิบัติงานขอิงงานสำอิบบัญชีี 

              รว่มถึึงบุคคลที�อิย่้ในระดับอิาวุ่โสำกว่่า 

              หุ้นส่ำว่นที�รับผิู้ดชีอิบงานตามลำาดับ 

              ไปจนกระทั�งถึึงผู้้้ที�เป็นหุ้นส่ำว่นอิาวุ่โสำ 

              หร่อิหุ ้นสำ่ว่นผู้้ ้จัดการ (ประธาน 

              เจ้าหน้าที �บริหารหร่อิเทียบเท่า)  

              ขอิงสำำานักงาน

             (2) ผู้้้ที�ให้คำาปรึกษ์าเกี�ยว่กับประเด็น 

              ด้านเทคนิคหร่อิประเด็นเฉพัาะ 

              อุิตสำาหกรรม รายการ หร่อิเหตุการณ์  

              สำำาหรับงานสำอิบบัญชีีนั�น และ
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             (3) ผู้้้ที�คว่บคุมคุณภาพังานสำอิบบัญชีีนั�น  

              รว่มถึึงบุคคลที�ทำาหน้าที�สำอิบทาน 

              การคว่บคุมคุณภาพังานสำำาหรับ 

              งานสำอิบบัญชีี และ

           (ค)  บุคคลทั�งหมดในสำำานักงานเคร่อิข่ายผู้้้ซึ่ึ�งม ี

             อิิทธิพัลโดยตรงต่อิผู้ลงานการสำอิบบัญชีี

           ในส่ว่นที� 4ก คำาว่่า“กลุ่ัมผู้ปฏิิบัติงานสอบบัญชี้” ใช้้ 

           เช่้นเดียว่กับ “กลุ่ัมผู้ปฏิิบัติงานสอบทาน” 

ครู้อบครัู้วทีำ�ใกล�ชิีด       บิดา มารดา บุตรธิดา หร่อิพีั�น้อิง ผู้้้ซึึ่�งไม่ใช่ีสำมาชิีก 

Close family          ครอิบครัว่ที�ใกล้ชิีดที�สุำด

กรู้อบแนวคิด         คำานี�อธิบายไว้่ในหมว่ด 120

Conceptual framework

ค่�ธ์รู้รู้มเนียมทีำ�ขึ�นอย่้กับผลง�น   ค่าธรรมเนียมที�คำานว่ณตามเกณฑ์์ที�กำาหนดล่ว่งหน้า 

Contingent fee        โดยสัำมพัันธ์กับผู้ลลัพัธ์ขอิงรายการ หร่อิผู้ลขอิงบริการ 

           ที�สำำานักงานปฏิิบัติงานให้ ค่าธรรมเนียมที�กำาหนดโดย 

           ศาลหร่อิหน่ว่ยงานอ่ิ�นขอิงรัฐไม่ถ่ึอิเป็นค่าธรรมเนียม 

           ที�ขึ�นอิย้่กับผู้ลงาน

ก�รู้เว�นรู้ะยะในก�รู้ปฏิิบัติง�น    คำานี�อธิบายไว่้ในย่อหน้า R540.5 เพื้่�อใช้้สำาหรับ 

Cooling-off period       ย่อหน้า R540.11 ถึึง R540.19

เกณฑ์์            ในงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ตัว่ชีี�วั่ดที�ถ้ึกใช้ีในการวั่ดหร่อิ

Criteria           การประเมินผู้ลเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�น  

           “เกณฑ์์ที�นำามาใช้ี” เป็นเกณฑ์์ที�ใช้ีสำำาหรับงานเฉพัาะ

ง�นทีำ�ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีปฏิิบัติ งานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นซึ่ึ�งผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีทีี�ให ้

ด�วยตนเองโดยตรู้ง       บริการสำาธารณะใช้ีวั่ด หร่อิ ประเมินผู้ล เร่�อิงราว่ที� 

หรืู้อ ง�นทีำ�ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีให� ต้อิงการให้คว่ามเชี่�อิมั�นต่อิเกณฑ์์ที�นำามาใชี้ และ 

คว�มเชืี�อมั�นด�วยตนเองโดยตรู้ง   ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีแสำดงผู้ลขอิงข้อิม้ลที�ต้อิงการ

Direct engagement      ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ซึ่ึ�งถึ่อิเป็นสำ่ว่นหนึ�งหร่อิแนบมากับ 

           รายงานการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

           ในงานที�ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีปฏิิบัติด้ว่ยตนเอิง 

           โดยตรง ข้อิสำรุปจะรายงานผู้ลลัพัธ์ขอิงการว่ัดหร่อิ 

           การประเมินผู้ลขอิงเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการให้คว่ามเช่ี�อิมั�น 

           ต่อิเกณฑ์์ที�นำามาใช้ี
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ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงินโดยตรู้ง   ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินที�

Direct financial interest     (ก)  บุคคลหร่อิกิจการเป็นเจ้าขอิงโดยตรง และ 

             เป็นผู้้้คว่บคุม (รว่มถึึง ผู้ลประโยชีน์ทางการเงิน 

             จากการจัดการตามคว่ามเห็นขอิงบุคคลอ่ิ�น)  

             หร่อิ

           (ข)  บุคคลหร่อิกิจการได้รับผู้ลประโยชีน์ทาง 

             การเงินจากการเป็นเจ้าขอิงผู้่านเคร่�อิงม่อิ 

             การจัดการกอิงทุน มรดก ทรัสำต์ หร่อิ 

             ตัว่กลางอิ่�น ซึ่ึ�งบุคคล หร่อิกิจการดังกล่าว่ 

             คว่บคุม หร่อิมีคว่ามสำามารถึที�จะมีอิิทธิพัล 

             ต่อิการตัดสิำนใจลงทุนนั�น 

กรู้รู้มก�รู้หรืู้อเจั��หน��ทีำ�      ผู้้้มีหน้าที�กำากับด้แล (TCWG) ขอิงกิจการ หร่อิ  

Director or officer       ผู้้ ้ปฏิิบัติหน้าที�เทียบเคียงกัน โดยไม่คำานึงถึึงชี่ �อิ 

           ตำาแหน่ง ซึึ่�งอิาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

ง�นสำอบบัญชีีทีำ�มีคุณสำมบัติ     คำานี �อธิบายไว่้ในย่อหน้า 800.2 เพื้่ �อใช้้สำาหรับ 

ต�มทีำ�กำ�หนด         หมว่ด 800

Eligible audit engagement   

ง�นทีำ�ให�คว�มเชืี�อมั�นทีำ�มีคุณสำมบัติ  คำานี �อธิบายไว่้ในย่อหน้า 990.2 เพื้่ �อใช้้สำาหรับ 

ต�มทีำ�กำ�หนด         หมว่ด 990

Eligible assurance engagement    

ผ้�สำอบบัญชีีทีำ�รัู้บผิดชีอบง�น     หุ้นส่ำว่นหร่อิบุคคลอ่ิ�นในสำำานักงาน ผู้้้ซึึ่�งรับผิู้ดชีอิบงาน 

Engagement partner       และการปฏิิบัติงาน และรายงานที �อิอิกในนาม 

           สำำานักงาน และเป็นผู้้้ซึ่ึ�งมีอิำานาจเหมาะสำม หากมี 

           การกำาหนดโดยอิงค์กรว่ิชีาชีีพั อิงค์กรทางกฎหมาย  

           หร่อิอิงค์กรกำากับด้แล 

ช่ีวงเวล�ก�รู้ปฏิิบัติง�น หรืู้อ

ช่ีวงรู้ะยะเวล�ในก�รู้ปฏิิบัติง�น

Engagement period 

ช่ีวงเวล�ก�รู้ปฏิิบัติง�น      ชี่ว่งเว่ลาการปฏิิบัติงานเริ�มขึ�นเม่�อิกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

(ง�นสำอบบัญชีีและง�นสำอบทำ�น)  สำอิบบัญชีีเริ�มทำาการตรว่จสำอิบ ช่ีว่งเว่ลาการปฏิิบัติงาน 

Engagement period      สำิ�นสำุดเม่�อิได้อิอิกรายงานการสำอิบบัญชีีแล้ว่ เม่�อิ 

(Audit and Review Engagements) งานมีลักษ์ณะเป็นงานที�เกิดขึ�นซึ่ำ�าใหม่ได้ จะถึ่อิว่่า 
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           สิำ�นสุำดเม่�อิมีการแจ้งจากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ�งขอิงค่้สัำญญา 

           ถึึงการสำิ�นสำุดคว่ามสำัมพัันธ์ทางว่ิชีาชีีพั หร่อิเม่�อิม ี

           การอิอิกรายงานการสำอิบบัญชีีฉบับสำุดท้าย แลว้่แต่ 

           เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ�นภายหลัง

ช่ีวงเวล�ก�รู้ปฏิิบัติง�น (ง�นทีำ�ให�คว�ม ชี่ว่งเว่ลาการปฏิิบัติงานเริ�มขึ�นเม่�อิกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน 

เชืี�อมั�นนอกเหนือจั�กง�นสำอบบัญชีี ที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น เริ�มให้บริการงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น

และง�นสำอบทำ�น)       งานใดงานหนึ�ง ช่ีว่งเว่ลาการปฏิิบัติงานสิำ�นสุำดเม่�อิได้

Engagement period      อิอิกรายงานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นนั�นแล้ว่ เม่�อิงานมี 

(Assurance Engagements Other than ลักษ์ณะเป็นงานที�เกิดขึ�นซึ่ำ�าใหม่ได้ จะถึ่อิว่่าสำิ�นสำุด 

Audit and Review Engagements) เม่�อิมีการแจ้งจากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ�งขอิงค้่สำัญญาถึึง 

           การสำิ�นสำุดคว่ามสำัมพัันธ์ทางว่ิชีาชีีพั หร่อิเม่�อิมีการ 

           อิอิกรายงานการให้คว่ามเช่ี�อิมั�นฉบับสุำดท้าย แล้ว่แต่ 

           เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ�นภายหลัง

ก�รู้สำอบทำ�นก�รู้ควบคุมคุณภ�พัง�น  กระบว่นการที�อิอิกแบบขึ�นเพั่�อิให้เกิดการประเมิน 

Engagement quality control review โดยเที�ยงธรรม ทั�งขณะหร่อิก่อินการอิอิกรายงาน  

           ขอิงดุลยพัินิจที�มีนัยสำำาคัญซึ่ึ�งกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานได้ใชี้  

           และข้อิสำรุปที�นำาไปจัดทำารายงาน

กลุ่มผ้�ปฏิิบัติง�น       หุ้นสำ่ว่นและพันักงานทั�งหมดที�ปฏิิบัติงาน และ 

Engagement team       บุคคลใด ๆ ที �จ้างโดยสำำานักงานหร่อิสำำานักงาน 

           เคร่อิข่ายซึึ่�งเป็นผู้้้ปฏิิบัติตามวิ่ธีปฏิิบัติงานที�ให้คว่าม 

           เช่ี�อิมั�นในงานนั�น ทั�งนี� ไม่รว่มถึึง ผู้้้เชีี�ยว่ชีาญภายนอิก 

           ที�จ้างโดยสำำานักงานหร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย

           คำาว่่า “กลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน” ต้อิงไม่รว่มบุคคลที�อิย้่ 

           ในฝ่่ายตรว่จสำอิบภายในขอิงล้กค้าซึ่ึ�งเป็นผู้้้ให้คว่าม 

           ชี่ว่ยเหล่อิโดยตรงกับงานสำอิบบัญชีี เม่�อิผู้้้สำอิบบัญชีี 

           ภายนอิกปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดขอิง TSA610 (ปรับปรุง),  

           การใช้ีผู้ลงานขอิงผู้้้ตรว่จสำอิบภายใน

ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีคนปัจัจุับัน  ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะที�ปัจจุบัน 

Existing accountant      ได้รับการแต่งตั�งเป็นผู้้้สำอิบบัญชีี หร่อิ กำาลังให้บริการ 

           ทำาบัญชีี ภาษี์อิากร ที�ปรึกษ์า หร่อิบริการทางวิ่ชีาชีีพั 

           ที�คล้ายคลึงกันให้ล้กค้า
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ผ้�เชีี�ยวชี�ญภ�ยนอก       บุคคล (ผู้้้ซึึ่�งไม่ใช่ีหุ้นส่ำว่น หร่อิสำมาชิีกกลุ่มพันักงาน 

External expert       ทางวิ่ชีาชีีพั รว่มถึึงพันักงานชัี�ว่คราว่ ขอิงสำำานักงาน 

           หร่อิสำำานักงานเคร่อิข่าย) หร่อิ อิงค์กรที�มีทักษ์ะ คว่ามร้้  

           และประสำบการณ์ในสำาขาอิ่�นนอิกเหน่อิจากการ 

           บัญชีีหร่อิการสำอิบบัญชีี ซึ่ึ �งงานขอิงเขาในสำาขา 

           ดังกล่าว่ช่ีว่ยผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีให้ได้รับหลักฐาน 

           ที�เหมาะสำมเพีัยงพัอิ 

ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงิน      ผู้ลประโยชีน์ในหุ้นทุน หร่อิหลักทรัพัย์อ่ิ�น หุ้นก้้  เงินก้้ 

Financial interest       หร่อิ ตราสำารหนี�อิ่�นขอิงกิจการ รว่มถึึง สำิทธิและ 

           ภาระผู้้กพัันที�จะได้รับผู้ลประโยชีน์ดังกล่าว่และ 

           อินุพัันธ์ที�เกี�ยว่ข้อิงโดยตรงกับผู้ลประโยชีน์นั�น

งบก�รู้เงิน          โครงสำร้างการนำาเสำนอิข้อิม้ลทางการเงินในอิดีต  

Financial statements       รว่มถึึงหมายเหตุประกอิบงบการเงินที�เกี �ยว่ข้อิง  

           ที�เจตนาจะส่ำ�อิสำาร ถึึงทรัพัยากรทางเศรษ์ฐกิจ หร่อิ 

           ภาระผู้้กพัันขอิงกิจการ ณ เว่ลาใดเว่ลาหนึ�ง หร่อิ  

           การเปลี�ยนแปลงในชี่ว่งเว่ลาใดเว่ลาหนึ�ง ซึ่ึ�งเป็นไป 

           ตามกรอิบการรายงานทางการเงิน หมายเหตุที � 

           เกี�ยว่ข้อิงโดยทั�ว่ไปประกอิบด้ว่ย สำรุปนโยบายบัญชีี 

           ที�สำำาคัญ และข้อิม้ลอิธิบายอ่ิ�น นิยามนี� สำามารถึใช้ีกับ 

           งบการเงินฉบับสำมบ้รณ์  แต่ยังคงใช้ีได้กับงบการเงิน 

           งบใดงบหนึ�ง ตัว่อิย่างเช่ีน งบดุล หร่อิ งบแสำดงรายได้

           และค่าใช้ีจ่าย และหมายเหตุอิธิบายที�เกี�ยว่ข้อิง

           คำานิยามนี�ไม่อ้างอิงถึึง องค์ประกอบใด บัญชี้ใด หร่อ 

           รายการใด ในรายงานทางการเงิน โดยเฉัพื้าะ

งบก�รู้เงินทีำ�สำำ�นักง�นจัะแสำดงคว�มเห็น ในกรณีขอิงกิจการเดียว่ หมายถึึงงบการเงินขอิง 

Financial statements on which กิจการนั�น ในกรณีขอิงงบการเงินรว่ม จะหมายถึึง 

the firm will express an opinion งบการเงินขอิงกลุ่มกิจการรว่มกัน 
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สำำ�นักง�น          (ก)  ผู้้้ที�ปฏิิบัติงานคนเดียว่ ห้างหุ้นส่ำว่น หร่อิบริษั์ท 

Firm              ขอิงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี

           (ข)  กิจการที�คว่บคุมกลุ่มบุคคลใน (ก) ข้างต้น ผู่้าน 

             การเป็นเจ้าขอิง การจัดการ หร่อิโดยวิ่ธีการอ่ิ�น  

             และ

           (ค)  กิจการที�ถ้ึกคว่บคุมโดยกลุ่มบุคคลใน (ก) และ  

             (ข) ข้างต้น ผู่้านการเป็นเจ้าขอิง การจัดการ  

             หร่อิโดยวิ่ธีการอ่ิ�น

           ย่อหน้า 400.4 แลัะ 900.3 อธิบายคำาว่่า “สำานักงาน”  

           เพื้่�อแสดงถึึงคว่ามรับผิดช้อบข้องผูป้ระกอบว่ิช้าช้ีพื้ 

           บัญชี้แลัะสำานักงาน ว่่าปฏิิบัติตามส่ว่นที� 4ก แลัะ 4ข้  

           ตามลัำาดับ อย่างไร

หลักก�รู้พืั�นฐ�น        คำาศัพื้ท์นี�อธิบายไว้่ในย่อหน้า 110.1A1 

Fundamental principles     หลัักการพื้่�นฐานแต่ลัะข้้อได้อธิบายไว่้ตามลัำาดับ 

           ในย่อหน้าต่อไปนี� 

           R111.1 คว่ามซ่ึ่�อสัตย์สุจริต

           R112.1 คว่ามเที�ยงธรรม 

           R113.1 คว่ามรู้ คว่ามสามารถึ แลัะคว่ามเอาใจใส่ 

           R114.1 การรักษ์าคว่ามลัับ 

           R115.1 พื้ฤติกรรมทางวิ่ช้าชี้พื้ 

ข�อม้ลทำ�งก�รู้เงินในอดีต      ข้อิม้ลที �ถึ้กแสำดงเป็นจำานว่นเงินที �เกี �ยว่ข้อิงกับ 

Historical financial information  กิจการหนึ�งโดยเฉพัาะ ซึึ่�งได้รับเป็นเบ่�อิงต้นจากระบบ 

           บัญชีีขอิงกิจการนั�น เกี�ยว่กับเหตุการณ์ทางเศรษ์ฐกิจ 

           ที�เกิดขึ�นในชี่ว่งเว่ลาที�ผู้่านมา หร่อิเกี�ยว่กับเง่�อินไข 

           ทางเศรษ์ฐกิจ หร่อิ เหตุการณ์แว่ดล้อิม ณ เว่ลาใด 

           เว่ลาหนึ�ง ในอิดีต

ครู้อบครัู้วทีำ�ใกล�ชิีดทีำ�สุำด      ค่้สำมรสำ (หร่อิเทียบเท่า) หร่อิผู้้้ที�อิย้่ในอุิปการะ

Immediate family 
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คว�มเป็นอิสำรู้ะ         คว่ามเป็นอิิสำระ ประกอิบด้ว่ย

Independence        (ก)  คว่ามเป็นอิิสำระด้านจิตใจ

             สำภาว่ะจิตใจที�ยอิมให้มีการแสำดงอิอิกซึ่ึ�ง 

             ข้อิสำรุป โดยไม่ถ้ึกกระทบจากอิิทธิพัลใด ๆ  

             ที�จะให้รอิมชีอิมการใช้ีดุลยพิันิจทางวิ่ชีาชีีพั 

             ซึ่ึ�งจะทำาให้บุคคลสำามารถึปฏิิบัติหน้าที�ได ้

             ด้ว่ยคว่ามซึ่่ �อิสำัตย์สำ ุจร ิต และใชี้คว่าม 

             เที �ยงธรรม และใชี้การสำังเกตและสำงสำัย 

             เยี�ยงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพัได้

           (ข)  คว่ามเป็นอิิสำระอัินเป็นที�ประจักษ์์

             การหลีกเลี �ยงข้อิเท็จจริงและเหตุการณ ์

             แว่ดล้อิมต่าง ๆ ที�มีนัยสำำาคัญมากจนทำาให้ 

             บุคคลที �สำามซึ่ึ �งมีคว่ามรอิบร้ ้และได้ใชี้ 

             ว่ิจารณญาณเยี �ยงว่ิญญู้ชีน อิาจสำรุปว่่า 

             คว่ามซึ่่�อิสำัตย์สำุจริต คว่ามเที�ยงธรรม และ 

             การสัำงเกตและสำงสัำยเยี�ยงผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพั 

             ขอิงสำำานักงาน หร่อิสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน

             สำอิบบัญชีี หร่อิสำมาชิีกกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานที�ให้ 

             คว่ามเช่ี�อิมั�นนั�น ได้ถ้ึกรอิมชีอิม

           ตามที�ระบุไว่้ในย่อหน้า 400.5 แลัะ 900.4 อ้างถึึง 

           บุคคลัหร่อสำานักงานที�มี “คว่ามเป็นอิสระ” หมาย 

           คว่ามว่่าบุคคลัหร่อ สำานักงาน ได้ปฏิิบัติตามส่ว่นที� 4ก  

           แลัะ 4ข้ ตามคว่ามเหมาะสม

ผลปรู้ะโยชีน์ทำ�งก�รู้เงินโดยอ�อม  ผู้ลประโยชีน์ทางการเงินซึ่ึ�งบุคคลหร่อิกิจการได้รับ 

Indirect financial interest      ผู้ลประโยชีน์จากการเป็นเจ้าขอิงผู้่านโครงการ 

           จัดการกอิงทุน มรดก ทรัสำต์ หร่อิตัว่กลางอิ่�น ซึ่ึ�ง 

           บุคคลหร่อิกิจการดังกล่าว่ไมม่ีอิำานาจคว่บคุม หร่อิ  

           ไม่มีคว่ามสำามารถึที�จะมีอิิทธิพัลต่อิการตัดสำินใจ 

           ลงทุน
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สิำ�งจ้ังใจั           สำิ�งขอิง สำถึานการณ์ หร่อิการกระทำาที�ถึ้กใชี้ในทาง 

Inducement          ที�จะให้มีอิิทธิพัลต่อิพัฤติกรรมขอิงอิีกบุคคลหนึ�ง  

           แต่ไม่จำาเป็นต้อิงมีเจตนาที �จะมีอิิทธิพัลอิย่างไม่ 

           เหมาะสำมต่อิพัฤติกรรมขอิงบุคคลนั�น 

           สิ�งจูงใจ เป็นไปได้ตั�งแต่การกระทำาเล็ักน้อยในการให้ 

           การต้อนรับระหว่่างผู้ร่ว่มงานทางธุรกิจ (สำาหรับ 

           ผู ้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้บัญช้ีในธุรกิจ) หร่อระหว่่าง 

           ผู ้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้บัญช้ีก ับลัูกค้าปัจจุบันหร่อ 

           ที�คาดว่่าจะเป็นลูักค้า (สำาหรับผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้ 

           สาธารณะ) จนกระทั�งถึึงการกระทำาที�เป็นผลัให้เกิด 

           การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายแลัะข้้อบังคับ สิ�งจูงใจ 

           เป็นไปได้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน

           ตัว่อย่างเช่้น

           ●  ข้องข้วั่ญ

           ●  การต้อนรับ

           ●  นันทนาการ 

           ●  การบริจาคเพ่ื้�อการเม่อง หร่อ เพ่ื้�อการกุศลั

           ●  การร้องข้อคว่ามเป็นมิตร แลัะคว่ามจงรักภัิกดี

           ●  โอกาสในการจ้างงานหร่อโอกาสในทาง 

             การค้าอ่�น

           ●  การได้รับเป็นกรณีพิื้เศษ์ สิทธิ หร่อเอกสิทธิ�

ผ้�สำอบบัญชีีหลัก        ผู้้้สำอิบบัญชีีที�รับผู้ิดชีอิบงาน บุคคลที�ผู้้้รับผู้ิดชีอิบ  

Key audit partner        ต่อิการสำอิบทานการคว่บคุมคุณภาพังานและผู้้้สำอิบ 

           บัญชีีอิ่�น (ถึ้ามี) ที�อิย้่ในกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงาน ซึ่ึ�งเป็น 

           ผู้้้ตัดสิำนใจหลัก หร่อิใช้ีดุลยพิันิจในเร่�อิงที�มีนัยสำำาคัญ 

           เกี�ยว่กับการตรว่จสำอิบงบการเงิน ซึ่ึ�งสำำานักงานจะ 

           แสำดงคว่ามเห็น 

           “ผู้้้สำอิบบัญชีีอ่ิ�น” อิาจรว่มถึึง ตัว่อิย่างเช่ีน ผู้้้สำอิบบัญชีี 

           ผู้้ ้ซึ่ึ �งรับผู้ิดชีอิบต่อิบริษ์ัทย่อิยหร่อิหน่ว่ยงานที�มี 

           นัยสำำาคัญ ทั�งนี�ขึ�นอิย่้กับเหตุการณ์แว่ดล้อิมและบทบาท 

           ขอิงบุคคลนั�นในการสำอิบบัญชีี  
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กิจัก�รู้ทีำ�จัดทำะเบียนในตล�ดหลักทำรัู้พัย์ กิจการที� หุ้นทุน หุ้นหร่อิตราสำารหนี� ขอิงกิจการนั�น 

Listed entity         มีการเสำนอิขายหร่อิจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพัย์ 

           ที�ได้รับการยอิมรับ หร่อิขายสำ้่ตลาดที�อิย้่ภายใต้ 

           ข้อิกำาหนดขอิงตลาดหลักทรัพัย์ที�ได้รับการยอิมรับ 

           หร่อิอิงค์กรเทียบเท่าอ่ิ�น 

อ�จัต�อง          คำานี �ใช้้ในประมว่ลัจรรยาบรรณเพื้่�อแสดงถึึงการ 

May            อนุญาตให้กระทำาการอย่างเจาะจงในบางเหตุการณ์ 

           แว่ดลั้อม รว่มทั�งแสดงถึึงการยกเว่้นต่อข้้อกำาหนด  

           คำานี�ไม่ได้ใช้้เพ่ื้�อแสดงถึึงคว่ามเป็นไปได้

อ�จั           คำานี�ใช้้ในประมว่ลัจรรยาบรรณเพื้่�อแสดงถึึงคว่าม 

Might            เป็นไปได้ข้องเร่�องที�เกิดขึ้�น เหตุการณ์ที�เกิดขึ้�น หร่อ 

           ขั้�นตอนการดำาเนินการที�จัดทำาขึ้�น

           คำานี�ไม่ได้กำาหนดระดับข้องสิ�งที�เป็นไปได้หร่อคว่าม 

           เป็นไปได้โดยเฉัพื้าะใด ๆ เม่�อใช้้ร่ว่มกับอุปสรรค  

           เน่�องจากการประเมินระดับข้องอุปสรรคข้ึ�นอยู่กับ 

           ข้้อเท็จจริงแลัะเหตุการณ์แว่ดล้ัอมข้อง เร่�อง เหตุการณ์  

           หร่อขั้�นตอนการดำาเนินการใด ๆ โดยเฉัพื้าะ

เครืู้อข่�ย          โครงสำร้างที�ใหญ่ขึ�น

Network          (ก)  มีจุดมุ่งหมายเพ่ั�อิสำร้างคว่ามร่ว่มม่อิระหว่่างกัน  

             และ

           (ข)  มีจุดมุ่งหมายที�ชีัดเจนในการปันสำ่ว่นกำาไร 

             หร่อิต้นทุน หร่อิมีสำ่ว่นร่ว่มกันในคว่ามเป็น 

             เจ้าขอิง ในการคว่บคุมหร่อิในการจัดการ  

             มีนโยบายและวิ่ธีปฏิิบัติเกี�ยว่กับการคว่บคุม 

             คุณภาพัร่ว่มกัน มีกลยุทธ์ทางธุรกิจร่ว่มกัน  

             การใชี้ชี่ �อิทางการค้าหร่อิทรัพัยากรทาง 

             วิ่ชีาชีีพัส่ำว่นที�มีนัยสำำาคัญร่ว่มกัน

สำำ�นักง�นเครืู้อข่�ย       สำำานักงาน หร่อิ กิจการที�เป็นขอิงเคร่อิข่าย

Network firm         สำาหรับข้้อมูลัเพื้ิ�มเติม ดูย่อหน้า 400.50 A1 ถึึง  

           400.54 A1
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ก�รู้ไม่ปฏิิบัติต�มกฎหม�ยและข�อบังคับ การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายแลัะข้้อบังคับ (“non- 

(ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีในหน่วยง�น compliance”) ประกอบด้ว่ยการกระทำาโดยลัะเลัย 

ธุ์รู้กิจั)           หร่อกระทำาผิดโดยเจตนาหร่อไม่เจตนา ซึ่ึ�งข้ัดต่อ 

Non-compliance with laws and กฎหมายหร่อข้้อบังคับที�มีอยู ่กระทำาโดยกลุ่ัมต่าง ๆ  

Regulations (Professional     ดังต่อไปนี�

Accountants in Business)     (ก)  องค์กรผู้ว่่าจ้างผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้

           (ข้)  ผู้มีหน้าที�กำากับดูแลัข้ององค์กรผู้ว่่าจ้าง

           (ค)  ผู้บริหารข้ององค์กรผู้ว่่าจ้าง หร่อ

           (ง)  บุคคลัอ่�นที�ทำางานหร่ออยู่ภิายใต้คำาสั�งข้อง 

             องค์กรผู้ว่่าจ้าง

           คำานี�อธิบายไว้่ในย่อหน้า 260.5 A1

ก�รู้ไม่ปฏิิบัติต�มกฎหม�ยและ    การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายแลัะข้้อบังคับ (“non- 

ข�อบังคับ (ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีี  compliance”) ประกอบด้ว่ยการกระทำาโดยลัะเลัย

ทีำ�ให�บริู้ก�รู้สำ�ธ์�รู้ณะ)      หร่อกระทำาผิดโดยเจตนาหร่อไม่เจตนา ซึ่ึ�งข้ัดต่อ 

Non-compliance with laws and กฎหมายหร่อข้้อบังคับที�มีอยู ่กระทำาโดยกลุ่ัมบุคคลั 

Regulations (Professional     ดังต่อไปนี�

Accountants in Public Practice) (ก)  ลูักค้า

           (ข้)  ผู้ที�มีหน้าที�กำากับดูแลัข้องลูักค้า

           (ค)  ผู้บริหารข้องลูักค้า หร่อ

           (ง)  บุคคลัอ่�นที�ทำางานหร่ออยู่ภิายใต้คำาสั�งข้อง 

             ลัูกค้า

           คำานี�ได้อธิบายไว้่ในย่อหน้า 360.5 A1

ส่ำวนง�นย่อย         สำ่ว่นงานย่อิยที�แยกอิอิกมาชีัดเจน ไม่ว่่าจะจัดตาม 

Office            สำายงานทางภ้มิศาสำตร์ หร่อิสำายงานทางการปฏิิบัติงาน

ผ้�สำอบบัญชีีคนก่อน       ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะผู้้้ซึึ่�งเป็น 

Predecessor accountant      คนล่าสำุดที�ได้รับการแต่งตั�งให้เป็นผู้้้สำอิบบัญชีี หร่อิ 

           ดำาเนินการด้านบัญชีี ภาษ์ี การให้คำาปรึกษ์าหร่อิ 

           การให้บริการทางวิ่ชีาชีีพัที�คล้ายคลึงกันสำำาหรับล้กค้า  

           ที�ยังไม่มีผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีคนปัจจุบัน
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ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีี      บุคคลัผู้ที�เป็นสมาชิ้กข้ององค์กร ซึึ่�งเป็นสมาชิ้กข้อง 

Professional accountant      IFAC

           ในส่ว่นที� 1 คำาว่่า “ผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้” หมายถึึง  

           บุคคลั ผู้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้บัญช้ีในหน่ว่ยงานธุรกิจ 

           แลัะผู้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้บัญช้ีที�ให้บริการสาธารณะ  

           แลัะ สำานักงานข้องผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้นั�น

           ในส่ว่นที� 2 คำาว่่า “ผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้” อ้างถึึง  

           ผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้ในหน่ว่ยงานธุรกิจ 

           ในส่ว่นที�  3, 4ก  แลัะ 4ข้ คำาว่่า “ผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้

           บัญช้ี” อ้างถึึง ผู้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้บัญช้ีที�ให้บริการ 

           สาธารณะ แลัะ สำานักงานข้องผู้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้ 

           บัญชี้นั�น

ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีใน     ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ปฏิิบัติงานในด้านต่าง ๆ  

หน่วยง�นธุ์รู้กิจั        เช่ีน พัาณิชียกรรม อุิตสำาหกรรม การบริการ ภาครัฐ  

Professional accountant in    การศึกษ์า อิงค์กรไม่แสำว่งหากำาไร หร่อิหน่ว่ยงาน 

business          กำากับด้แลหร่อิอิงค์กรวิ่ชีาชีีพั ผู้้้ซึึ่�งอิาจเป็นพันักงาน  

           ผู้้้รับจ้างตามสำัญญา หุ้นสำ่ว่น กรรมการ (กรรมการ 

           บริหารหร่อิกรรมการที�ไม่เป็นผู้้้บริหาร) เจ้าขอิงกิจการ 

           ที�เป็นผู้้้จัดการ หร่อิอิาสำาสำมัครขอิงอิงค์กรผู้้้ว่่าจ้าง

ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีทีำ�ให�     ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีีในสำำานักงานที�ให้ บริการทาง 

บริู้ก�รู้สำ�ธ์�รู้ณะ       วิ่ชีาชีีพั ซึึ่�งปฏิิบัติหน้าที�งานใด ๆ  ก็ตาม (ตัว่อิย่างเช่ีน  

Professional accountant in    งานสำอิบบัญชีี งานภาษี์ หร่อิที�ปรึกษ์า) 

public practice       คำาว่่า “ผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้ที�ให้บริการสาธารณะ”  

           ให้ใช้้ในการอ้างถึึง สำานักงานข้องผู้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้ 

           บัญชี้ที�ให้บริการสาธารณะด้ว่ย

กิจักรู้รู้มทำ�งวิชี�ชีีพั       กิจกรรมที�ต้อิงการทักษ์ะว่ิชีาชีีพับัญชีีหร่อิทักษ์ะ 

Professional activity      ที�เกี�ยว่ข้อิง ที�ดำาเนินการโดยผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี  

           รว่มถึึง งานบัญชีี งานสำอิบบัญชีี งานภาษ์ี งานให ้

           คำาปรึกษ์าด้านการบริหาร และงานจัดการทางการเงิน
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ดุลยพิันิจัทำ�งวิชี�ชีีพั      ดุลัยพิื้นิจทางวิ่ช้าชี้พื้ เกี�ยว่ข้้องกับการใช้้การฝึ่กอบรม 

Professional judgment      คว่ามรู้ คว่ามช้ำานาญ แลัะประสบการณ์ทางวิ่ช้าชี้พื้ 

           ที�เกี�ยว่ข้้อง ซึึ่�งสอดคล้ัองกับข้้อเท็จจริงแลัะเหตุการณ์ 

           แว่ดลั้อม โดยคำานึงถึึง ลัักษ์ณะแลัะข้อบเข้ตข้อง 

           กิจกรรมทางวิ่ช้าชี้พื้เฉัพื้าะเร่�องนั�น กับ ผลัประโยช้น์ 

           แลัะคว่ามสัมพัื้นธ์ที�เกี�ยว่ข้้อง

            คำานี�ได้อธิบายไว้่ในย่อหน้า 120.5 A4

ก�รู้ให�บริู้ก�รู้ทำ�งวิชี�ชีีพั     กิจกรรมทางวิ่ชีาชีีพัที�ดำาเนินการให้แก่ล้กค้า

Professional services      

ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีทีำ�เสำนอง�น  ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีที�ให้บริการสำาธารณะ ผู้้้ซึ่ึ�ง 

Proposed accountant      กำาลังพัิจารณารับการแต่งตั�งเป็นผู้้้สำอิบบัญชีี หร่อิ 

           รับงานให้บริการงานบัญชีี งานภาษี์ งานให้คำาปรึกษ์า  

           หร่อิงานบริการทางว่ิชีาชีีพัที�คล้ายคลึงกันสำำาหรับ 

           ผู้้้ที�มีโอิกาสำเป็นล้กค้า (หร่อิในบางกรณี ล้กค้าปัจจุบัน)

กิจัก�รู้ทีำ�มีส่ำวนได�เสีำยสำ�ธ์�รู้ณะ    (ก)  กิจการที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพัย์ หร่อิ

Public interest entity      (ข)  กิจการที� 

             (1) ถ้ึกนิยามโดยข้อิกำาหนดหร่อิกฎหมาย

              ว่่าเป็นกิจการที�มีส่ำว่นได้เสีำยสำาธารณะ  

              หร่อิ

             (2) กิจการที�ถึ้กกำาหนดโดยข้อิกำาหนด 

              หร่อิกฎหมายให้มีการสำอิบบัญชีี  

              ต้อิงปฏิิบัติตามข้อิกำาหนดด้าน 

              คว่ามเป็นอิิสำระเชี่นเดียว่กับที�ใชี้ 

              ในการสำอิบบัญชีีขอิงกิจการที � 

              จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพัย์  

              ข้อิกำาหนดดังกล่าว่อิาจถ้ึกประกาศใช้ี 

              โดยหน่ว่ยงานกำากับด้แลที�เกี�ยว่ข้อิง

              ใด ๆ รว่มถึึงหน่ว่ยงานกำากับด้แล 

              งานสำอิบบัญชีี

           หน่ว่ยงานอ่�น ๆ อาจถึ่อได้ว่่าเป็นกิจการที�มีส่ว่น 

           ได้เสียสาธารณะ ตามที�กำาหนดไว้่ในย่อหน้า 400.8
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ก�รู้ทำดสำอบปรู้ะหนึ�งบุคคลทีำ�สำ�มซึื่�งมี การทดสอบประหนึ�งบุคคลัที�สามซึ่ึ�งมีคว่ามรอบรู้ 

คว�มรู้อบรู้้�และได�ใชี�วิจั�รู้ณญ�ณ  แลัะได้ใช้้ว่ิจารณญาณเยี �ยงว่ิญญููช้น เป็นการที � 

เยี�ยงวิญญู้ชีน (RITP test)     ผู้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้บัญช้ีใช้้พื้ิจารณาว่่า บุคคลัที�สาม 

Reasonable and informed third จะได้ข้้อสรุปเช่้นเดียว่กันหร่อไม่ การพิื้จารณาเช่้นว่่า 

party test          นั�นมาจากมุมมองข้องบุคคลัที�สามซึ่ึ�งมีคว่ามรอบรู้ 

           แลัะได้ใช้้ว่ิจารณญาณเยี�ยงว่ิญญููช้น ผู้ได้ให้นำ�าหนัก 

           กับข้้อเท็จจริงแลัะเหตุการณ์แว่ดลั้อมที�เกี�ยว่ข้้อง 

           ทั�งหมดที�ผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้รู้ หร่อ สามารถึคาด 

           ได้อย่างสมเหตุสมผลัว่่าคว่รรู้ ในข้ณะที�ได้ข้้อสรุปนั�น

           บุคคลัที�สามซึ่ึ�งมีคว่ามรอบรู้แลัะได้ใช้้ว่ิจารณญาณ 

           เยี�ยงว่ิญญููช้นไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้ 

           บัญชี้ แต่คว่รมีคว่ามรู้ แลัะประสบการณ์ที�เกี�ยว่ข้้อง 

           เพ่ื้�อที�จะเข้้าใจแลัะประเมินคว่ามเหมาะสมข้องข้้อสรุป 

           ข้องผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้ ในลัักษ์ณะที�เป็นกลัาง 

           คำาเหล่ัานี�ได้อธิบายไว้่ในย่อหน้า 120.5 A6

กิจัก�รู้ทีำ�เกี�ยวข�องกัน      กิจการที�มีคว่ามสัำมพัันธ์ใด ๆ ต่อิไปนี�กับล้กค้า

Related entity        (ก)  กิจการที�มีการคว่บคุมล้กค้าโดยตรงหร่อิ 

             โดยอิ้อิม ถึ้าล้กค้ามีสำาระสำำาคัญต่อิกิจการ 

             ดังกล่าว่

           (ข)  กิจการที�มีผู้ลประโยชีน์ทางการเงินโดยตรง 

             ในล้กค้า ถึ้ากิจการนั �นมีอิิทธิพัลอิย่าง 

             มีนัยสำำาคัญต่อิล้กค้า และผู้ลประโยชีน์ใน 

             ล้กค้ามีสำาระสำำาคัญต่อิกิจการดังกล่าว่

           (ค)  กิจการที�ล้กค้ามีอิำานาจคว่บคุมโดยตรงหร่อิ 

             โดยอ้ิอิม

           (ง)  กิจการที�ล้กค้า หร่อิกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกับ 

             ล้กค้าตามข้อิ (ค) ข้างต้น มีผู้ลประโยชีน์ 

             ทางการเง ินโดยตรง ซึ่ึ �งท ำาให้ล ้กค้ามี 

             อิิทธิพัลอิย่างเป็นสำาระสำำาคัญต่อิกิจการ 

             ดังกล่าว่ และผู้ลประโยชีน์นั�นมีสำาระสำำาคัญ 

             ต่อิล้กค้าและกิจการที�เกี�ยว่ข้อิงกับล้กค้า 

             ตามข้อิ (ค) และ
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           (จ)  กิจการซึึ่�งอิย่้ภายใต้การคว่บคุมร่ว่มเดียว่กัน
             กับล้กค้า (“บริษั์ทในเคร่อิ sister entity”)  
             ถ้ึาทั�งบริษั์ทในเคร่อิและล้กค้ามีสำาระสำำาคัญ 
             ต่อิกิจการ ที�มีอิำานาจคว่บคุมทั�งล้กค้าและ 
             บริษั์ทในเคร่อิ 
ฝ่่�ยทีำ�มีหน��ทีำ�รัู้บผิดชีอบ      ฝ่่ายที�มีหน้าที�รับผู้ิดชีอิบสำำาหรับเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการ 
Responsible party       ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น ในงานที�ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
ล้กค��ง�นสำอบทำ�น       กิจการที�สำำานักงานปฏิิบัติงานสำอิบทานให้
Review client 
ง�นสำอบทำ�น         งานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�น ที�ปฏิิบัติตาม มาตรฐานเร่�อิง 
Review engagement       งานสำอิบทานหร่อิเทียบเท่า ซึึ่�งผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 
           ที�ให้บริการสำาธารณะแสำดงข้อิสำรุปว่่า บนพั่�นฐาน 
           ขอิงวิ่ธีการซึึ่�งไม่ได้รับหลักฐานทั�งหมดตามที�ต้อิงการ 
           ในการสำอิบบัญชีีนั�น มีสิำ�งใดที�ผู้้้ประกอิบวิ่ชีาชีีพับัญชีี 
           พับและเป็นเหตุให้ผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพับัญชีีเชี่�อิได้ว่่า  
           งบการเงินไม่ได้จัดทำาตามกรอิบรายงานทางการเงิน 
           เท่าที�นำามาใช้ีได้ในส่ำว่นที�เป็นสำาระสำำาคัญ หร่อิไม่ 
กลุ่มผ้�ปฏิิบัติง�นสำอบทำ�น     (ก)  สำมาชิีกทั�งหมดขอิงกลุ่มผู้้้ปฏิิบัติงานสำอิบทาน  
Review team           และ
           (ข)  บุคคลอ่ิ�นทั�งหมดในสำำานักงาน ผู้้้สำามารถึใช้ี 
             อิิทธิพัลโดยตรงต่อิผู้ลลัพัธ์ขอิงงานสำอิบทาน  
             รว่มถึึง
             (1) ผู้้้ที�ให้คำาแนะนำาเร่�อิงค่าตอิบแทน 
              หร่อิผู้้้คว่บคุมด้แลโดยตรง ผู้้้บริหาร
              หร่อิผู้้้กำากับด้แลอิ่�นขอิงหุ้นสำ่ว่น 
              ที �ร ับผู้ิดชีอิบงานที �เกี �ยว่ข้อิงกับ 
              การปฏิิบัติงานสำอิบทาน รว่มถึึง 
              บุคคลทั�งหมดที�อิย้่ในระดับอิาวุ่โสำ 
              ตามลำาดับกว่่าหุ้นส่ำว่นที�รับผิู้ดชีอิบ 
              งาน ไปจนกระทั�งถึึงผู้้้ที�เป็นหุ้นส่ำว่น 
              อิาวุ่โสำหร่อิหุ้นส่ำว่นผู้้้จัดการ (ประธาน 
              เจ้าหน้าที �บริหารหร่อิเทียบเท่า) 
              ขอิงสำำานักงาน
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             (2) ผู้้ ้ให้คำาปรึกษ์าเกี�ยว่กับเร่ �อิงทาง 

              เทคนิคหร่อิเร่�อิงเฉพัาะอุิตสำาหกรรม  

              รายการ หร่อิ เหตุการณ์สำำาหรับ 

              งานนั�น และ

             (3) ผู้้ ้ให้การคว่บคุมคุณภาพัสำำาหรับ 

              งานนั �น รว่มถึึง ผู้้ ้ที �ปฏิิบัติงาน 

              สำอิบทานการคว่บค ุมค ุณภาพั 

              สำำาหรับงานนั�น และ

           (ค)  บ ุคคลทั �งหมดในสำ ำาน ักงานเคร ่อิข ่าย  

             ผู้้ ้สำามารถึใชี้อิิทธิพัลโดยตรงต่อิผู้ลลัพัธ์ 

             ขอิงงานสำอิบทาน

ม�ตรู้ก�รู้ป้องกัน       มาตรการป้องกัน ค่อ การกระทำาอย่างใดอย่างหนึ�ง 

Safeguards          หร่อหลัายอย่างประกอบกัน ที�ผู้ประกอบวิ่ช้าชี้พื้บัญชี้ 

           กระทำาอย่างมีประสิทธิผลั เพื้่�อลัดอุปสรรคต่อการ 

           ปฏิิบัติตามหลัักการพ่ื้�นฐานให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้

           คำานี�ได้อธิบายไว้่ในย่อหน้า 120.10 A2

ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีีรู้ะดับอ�วุโสำ ผู้ประกอบว่ิช้าช้ีพื้บัญช้ีอาวุ่โสในหน่ว่ยงานธุรกิจ  

ในหน่วยง�นธุ์รู้กิจั       (“senior professional accountants”) ค่อ  

Senior professional accountant in กรรมการ เจ้าหน้าที� หร่อพื้นักงานระดับอาวุ่โส  

business          ซึ่ึ�งสามารถึใช้้อิทธิพื้ลัอย่างมีนัยสำาคัญแลัะตัดสินใจ 

           เกี �ยว่กับ การได้มา การใช้้งาน แลัะการคว่บคุม 

           ทรัพื้ยากรด้านบุคคลั ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลัยี  

           ที�มีตัว่ตนแลัะไม่มีตัว่ตนข้ององค์กรผู้ว่่าจ้าง 

           คำานี�ได้อธิบายไว้่ในย่อหน้า 260.11 A1

งบก�รู้เงินทีำ�จััดทำำ�เพืั�อวัตถุุปรู้ะสำงค์ งบการเงินที�จัดทำาตามกรอิบรายงานทางการเงิน  

เฉพั�ะ           ซึึ่�งอิอิกแบบเพ่ั�อิสำนอิงคว่ามต้อิงการข้อิม้ลทางการเงิน 

Special purpose financial statements ขอิงผู้้้ใช้ีที�ได้ระบุไว้่

ข�อม้ลทีำ�ต�องก�รู้ให�คว�มเชืี�อมั�น   ผู้ลลัพัธ์ขอิงการวั่ดหร่อิการประเมินเร่�อิงราว่ที�ต้อิงการ 

Subject matter information    ให้คว่ามเชี่�อิมั�นตามเกณฑ์์ที�กำาหนด ตัว่อิย่างเชี่น  

           ข้อิม้ลที�เป็นผู้ลมาจากการใช้ีเกณฑ์์กับข้อิม้ลที�ต้อิงการ 

           ให้คว่ามเช่ี�อิมั�น
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คว�มเสีำยห�ยอย่�งม�ก      คำานี�ได้อธิบายไว้่ในย่อหน้า 260.5 A3 แลัะ 360.5 A3

Substantial harm        การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายแลัะข้้อบังคับ มีผลักระทบ 

           อย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงิน แลัะมีผลักระทบ 

           อย่างกว้่างข้ว่างต่อประโยช้น์สาธารณะ

ผ้�มีหน��ทีำ�กำ�กับด้แล (TCWG)    บุคคล (กลุ ่มบุคคล) หร่อิอิงค์กร (กลุ ่มอิงค์กร) 

Those charged with governance (ตัว่อิย่างเชี่น ผู้้้ด้แลผู้ลประโยชีน์ขอิงอิงค์กร) ซึ่ึ�งม ี

           คว่ามรับผิู้ดชีอิบต่อิการกำากับด้แล

           -   ทิศทางเชิีงกลยุทธ์ขอิงกิจการ และ

           -  ภาระผู้้กพัันที�เกี�ยว่กับคว่ามรับผู้ิดชีอิบขอิง 

             กิจการ รว่มถึึง

           -  กระบว่นการรายงานทางการเงิน 

           สำำาหรับกิจการบางประเภทในบางประเทศ ผู้้้มีหน้าที�

           กำากับด้แล (TCWG) อิาจรว่มถึึง บุคคลในระดับบริหาร  

           ตัว่อิย่างเช่ีน สำมาชิีกระดับบริหารขอิงคณะกรรมการ 

           กำากับด้แลกิจการภาคเอิกชีน หร่อิหน่ว่ยงานภาครัฐ  

           หร่อิ เจ้าขอิงกิจการที�เป็นผู้้้จัดการด้ว่ย

อุปสำรู้รู้ค          คำานี�ได้อธิบายไว่้ในย่อหน้า 120.6 A3 แลัะรว่มถึึง 

Threats          หมว่ดหมู่ต่อไปนี�:

           ผลัประโยช้น์ส่ว่นตน 120.6 A3 (ก)

           การสอบทานผลังานตนเอง 120.6 A3 (ข้)

           การเป็นผู้ให้การสนับสนุน 120.6 A3 (ค)

           คว่ามคุ้นเคย 120.6 A3 (ง)

           การถูึกข่้มขู่้ 120.6 A3 (จ)

ช่ีวงเวล�ในก�รู้ปฏิิบัติง�น     คำานี�ได้อธิบายไว้่ในย่อหน้า R540.5

Time-on period

เรืู้�องรู้�วทีำ�ต�องก�รู้ให�คว�มเชืี�อมั�น  เร่�อิงราว่ที�ต้อิงการวั่ดหร่อิประเมินโดยการใช้ีเกณฑ์์

Underlying subject matter
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LISTS OF ABBREVIATIONS AND STANDARDS 

REFERRED TO IN THE CODE

ABBREVIATIONS 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
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LIST OF STANDARDS REFERRED TO IN THE CODE

ม�ตรู้ฐ�น ชืี�อม�ตรู้ฐ�น

TSA รหัสำ 320 คว่ามมีสำาระสำำาคัญในการว่างแผู้นและการปฏิิบัติงานสำอิบบัญชีี

TSA รหัสำ 610 

(ปรับปรุง)

การใช้ีผู้ลงานขอิงผู้้้ตรว่จสำอิบภายใน

TSAE รหัสำ 3000 

(ปรับปรุง)

งานที�ให้คว่ามเชี่�อิมั�นนอิกเหน่อิจากการตรว่จสำอิบหร่อิการสำอิบทาน 

ข้อิม้ลทางการเงินในอิดีต

TSQC 1 การคว่บคุมคุณภาพัสำำาหรับสำำานักงานที�ให้บริการด้านการตรว่จสำอิบ 

และการสำอิบทานงบการเงินและงานที �ให้คว่ามเชี่ �อิมั �นอิ่ �นตลอิดจน 

บริการเกี�ยว่เน่�อิง

TSRE รหัสำ 2400 งานการสำอิบทานงบการเงิน (โดยผู้้้ประกอิบว่ิชีาชีีพัซึ่ึ�งไม่ใชี่ผู้้้สำอิบบัญชีี

รับอินุญาตขอิงกิจการ)
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วันทีำ�มีผลบังคับใชี� ตั�งแต่วั่นที� 31 ธันว่าคม  2565  เป็นต้นไป ทั�งนี� อินุญาตให้ถ่ึอิปฏิิบัติก่อิน 

วั่นที�มีผู้ลบังคับใช้ี
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คณะอนุกรู้รู้มก�รู้กำ�หนดจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณ
องค์ปรู้ะกอบ

ว�รู้ะ 2563 – 2566
1. นางปราณี   ภาษี์ผู้ล ประธานอินุกรรมการ

2. นายปกรณ์   เพ็ัญภาคกุล  ที�ปรึกษ์า

3. นางสำาว่จินตนา   มหาว่นิชี อินุกรรมการ

4. นางดารินทร์   หยกไพัศาล อินุกรรมการ

5. นายเดชี  คติว่รเว่ชี อินุกรรมการ

6. นายนันทวั่ฒน์   แย้มสำกุล อินุกรรมการ

7. นางสำาว่ปิยว่รรณ แก้ว่จันทร์ อินุกรรมการ

8. นางสำาว่วิ่ภาว่รรณ ปัทวั่นวิ่เว่ก อินุกรรมการ

9. นางสำาว่สำกุณา แย้มสำกุล อินุกรรมการ

10. นายสุำดวิ่ณ ปัญญาว่งศ์ขันติ อินุกรรมการ

11. นางสุำมาลี โชีคดีอินันต์ อินุกรรมการ

12. นายโสำภณ เพิั�มศิริวั่ลลภ อินุกรรมการ

13. ผู้้้แทนกรมพััฒนาธุรกิจการค้า อินุกรรมการ

 นางสำาว่จุฑ์ามณี   ยอิดแสำง ผู้้้แทนหลัก

 นางสำาว่ประนอิม โอิว่าททัศนีย์ ผู้้้แทนสำำารอิง (1)

 (27 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน) 

 นางสำาว่ว่ลัยพัร ขจรกลิ�น ผู้้้แทนสำำารอิง (2)

14. ผู้้้แทนกรมสำรรพัากร  อินุกรรมการ

 นายคณภัทร   ธนนันทนสำกุล  

15. ผู้้้แทนสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพัย์  อินุกรรมการ

 และตลาดหลักทรัพัย์ 

 นางสำาว่อิภิชียา ฟ้อิตเล็ต ผู้้้แทนหลัก

 นางสำาว่กฤษ์ณา กัมปนาทโกศล ผู้้้แทนสำำารอิง

16. ผู้้้แทนตลาดหลักทรัพัย์แห่งประเทศไทย อินุกรรมการ

 นางสิำนีนาฎ  แจ่มศรี 

17. ดร.ฐาน์รตี มุขดี อินุกรรมการและเลขานุการ

 (9 ธันว่าคม 2563 – 2 ธันว่าคม 2564) 

 นางปัญญรสำ ลี�สำมบ้รณ์กิจ เลขานุการ

 (2 ธันว่าคม 2564 – ปัจจุบัน)  
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คณะทำำ�ง�นจััดทำำ�ค่้มือปรู้ะมวลจัรู้รู้ย�บรู้รู้ณสำำ�หรัู้บ

ผ้�ปรู้ะกอบวิชี�ชีีพับัญชีี
องค์ปรู้ะกอบ
1. นางปราณี ภาษี์ผู้ล ประธานคณะทำางาน

2. นายปกรณ์ เพ็ัญภาคกุล คณะทำางาน

3. นางสุำมาลี โชีคดีอินันต์ คณะทำางาน

4. นางสำาว่สำกุณา แย้มสำกุล คณะทำางาน

5. นายสุำดวิ่ณ ปัญญาว่งศ์ขันติ คณะทำางาน

6. นางสำาว่ปิยว่รรณ แก้ว่จันทร์ คณะทำางาน

7. ดร.ฐาน์รตี มุขดี คณะทำางาน
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