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ลิขสิทธิ์และการแปล 

คูมือประมวลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับปรับปรุง 2020 

Handbook of the code of Ethics for Professional Accountants 2020 Edition พิ มพ เ ผ ยแพร เ ป น

ภาษาอังกฤษในเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2564  โดย The International Ethics Standards Board for 

Accountants (IESBA) ซ่ึงเปนลิขสิทธ์ิของ The International Federation of Accountants (IFAC)  

คูมือประมวลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับปรับปรุง 2020 นี้ ไดแปลเปนภาษาไทยโดย สภา

วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 และทําซํ้าโดยไดรับอนุญาตจาก IFAC  ท้ังนี้

ข้ันตอนในการแปลคูมือประมวลจรรยาบรรณระหวางประเทศไดรับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ได

ดําเนินการตาม “แถลงการณนโยบาย – นโยบายในการแปลและทําซํ้ามาตรฐานท่ีออกโดย IFAC” ขอความ

ของคู มือประมวลจรรยาบรรณระหวางประเทศท้ังหมดท่ีได รับการอนุมัติ คือขอความท่ีเผยแพรเปน

ภาษาอังกฤษโดย IFAC  IFAC ไมขอรับผิดชอบตอความถูกตองและความสมบูรณของการแปล หรือตอการ

กระทําท่ีทําใหเกิดผลกระทบตามมา 

ขอความภาษาอังกฤษ Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2020 Edition 

สงวนสิทธ์ิโดย The International Federation of Accountants (IFAC)  

ขอความภาษาไทยของคูมือประมวลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2564 สงวนลิขสิทธ์ิโดย  

The International Federation of Accountants (IFAC) 

ตนฉบับ : Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2020 Edition            

ISBN: 987-1-60815-455-5 

ติดตอ Permisions@ifac.org เพ่ือขออนุมัติทําซํ้า ครอบครองหรือเปนสื่อ หรือใชเอกสารฉบับนี้ในลักษณะอ่ืน

ท่ีคลายคลึงกัน 

 

จัดทําโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

เลขท่ี 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท 0-2685 2500 โทรสาร 0-2685-2501 E-mail : tfac@tfac.or.th 

www.tfac.or.th 
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ทําความรูจักกับ คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหวางประเทศสําหรับนักบัญชี 

คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหวางประเทศสําหรับนักบัญชี (IESBA) เปนหนวยงานอิสระท่ีทําหนาท่ี

กําหนดมาตรฐาน และพัฒนาประมวลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีระหวางประเทศท่ีเหมาะสม 

(รวมถึงมาตรฐานระหวางประเทศเร่ืองความเปนอิสระ) (“ประมวลจรรยาบรรณ”)  

วัตถุประสงคของ IESBA ตามท่ีไดกําหนดไว คือเพ่ือใหบริการท่ีเปนประโยชนสาธารณะโดยการกําหนด

มาตรฐานทางจริยธรรมท่ีมีคุณภาพสูงสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี วัตถุประสงคระยะยาวของ IESBA คือการ

ประมวลจรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ซ่ึงรวมถึงมาตรฐานเก่ียวกับความเปนอิสระของผูสอบ

บัญชี) ท่ีกําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแลและหนวยงานกําหนดมาตรฐานแหงชาติ เขาดวยกัน การประมวล

เปนมาตรฐานชุดเดียวจะสามารถยกระดับคุณภาพและความสมํ่าเสมอของบริการท่ัวโลกท่ีใหโดยผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี และพัฒนาประสิทธิภาพตลาดทุน 

IESBA ประกอบดวยคณะกรรมการ 18 ทาน จากท่ัวโลก ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานวิชาชีพไมเกิน 9 ทานและ เปน 

ผูอยูนอกวิชาชีพไมนอยกวา 3 ทาน (ผูซ่ึงไดรับการคาดหวังวาจะสะทอนและตองเห็นเปนท่ีประจักษวาสะทอน 

ผลประโยชนสาธารณะท่ีกวางข้ึน) คณะกรรมการได รับการแตงตั้ งโดยคณะกรรมการของสหพันธ 

นักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC) ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาของ IFAC และไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการกํากับดูแลประโยชนสาธารณะ (Public Interest Oversight Board - PIOB) ท่ีกํากับดูแล

กิจกรรมตาง ๆ ของ IESBA 

กระบวนการกําหนดมาตรฐานของ IESBA รวมถึงการมีสวนรวมของ PIOB และคณะท่ีปรึกษา (Consultative 

Advisory Group - CAG) ของ IESBA ซ่ึงใหขอมูลเก่ียวกับประโยชนสาธารณะในการพัฒนามาตรฐานและ

แนวทางปฏิบัติของ IESBA 

ในการพัฒนามาตรฐาน IESBA ไดรับการกําหนดใหดําเนินกิจกรรมอยางโปรงใส และเปนไปตามกระบวนการท่ี

ไดรับอนุมัติ จาก PIOB การประชุมคณะกรรมการรวมถึงการประชุมทางไกล ตองเปดใหสาธารณะรับทราบ 

และวาระการประชุม มี ให ในเ ว็บไซตของ IESBA สามารถเข า ไปดูขอ มูล เ พ่ิมเติมได จากเ ว็บไซต  

www.ethicsboard.org 
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บทบาทของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC)  

สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC) รับใชประโยชนสาธารณะ โดยเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาความ

เขมแข็งและความยั่งยืนขององคกรตาง ๆ การตลาด และเศรษฐกิจโดยรวม IFAC สนับสนุนใหมีรายงาน 

ทางการเงินท่ีโปรงใส ภาระรับผิดชอบ และสามารถเปรียบเทียบกันได ซ่ึงจะชวยพัฒนาวิชาชีพบัญชี และ

สื่อสารความสําคัญและคุณคาของนักบัญชี ตอโครงสรางทางการเงินโลก IFAC กอตั้งในป 1977 ปจจุบัน

ประกอบดวยสมาชิก 175 หนวยงาน จาก 130 ประเทศและเขตอํานาจศาล เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีประมาณ 3 ลานคน ท่ีปฏิบัติงานใหบริการสาธารณะ การศึกษา หนวยงานรัฐ อุตสาหกรรม และ 

การพาณิชย  

ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของการไดรับมอบหมายใหดูแลประโยชนสาธารณะ ในชั้นตน IFAC ไดใหการสนับสนุน 

IESBA ดวยการดําเนินการพัฒนา รับมาปฏิบัติ และนําไปใช ซ่ึงมาตรฐานทางจริยธรรมระหวางประเทศท่ีมี

คุณภาพสูงสําหรับนักบัญชี IFAC ใหความชวยเหลือดานบุคลากร เคร่ืองมือและอุปกรณการทํางาน  

การติดตอสื่อสาร และการสนับสนุนทางการเงินใหกับ คณะกรรมการอิสระท่ีกําหนดมาตรฐานกลุมนี้ และ

เอ้ืออํานวยกระบวนการเสนอชื่อ และสรรหา คณะกรรมการ  

IESBA กําหนดวาระการประชุมของตนเอง และอนุมัติสิ่งท่ีตองการเผยแพรตามกระบวนการของ IESBA โดย 

IFAC ไมมีสวนเก่ียวของ ท้ังนี้ IFAC ไมสามารถมีอิทธิพลตอการกําหนดวาระการประชุม หรือสิ่งท่ีตองการ

เผยแพร IFAC เปนเพียงผูจัดพิมพคูมือ มาตรฐาน และสิ่งท่ีตองการเผยแพรอ่ืน และเปนเจาของลิขสิทธ์ิ  

ความเปนอิสระของ IESBA มีมาตรการปองกันหลายวิธี  

• การกํากับดูแลประโยชนสาธารณะอยางเปนอิสระและเปนทางการ โดยคณะกรรมการ กํากับดูแล

ความเปนอิสระ (PIOB) (ศึกษาเพ่ิมเติมไดจาก www.ipiob.org) ซ่ึงรวมถึงกระบวนการท่ีเขมงวด

เก่ียวกับการทําประชาพิจารณ  

• PIOB กํากับดูแลอยางเปนอิสระและเปนทางการเก่ียวกับกระบวนการเสนอชื่อและ คัดเลือกโดย

ประกาศใหสาธารณะไดรับทราบ 

• มีความโปรงใสอยางครบถวน ท้ังในกระบวนการกําหนดมาตรฐาน และในการใหสาธารณะเขาถึง

เอกสารวาระการประชุม การประชุม และการจัดพิมพเกณฑการสรุปของมาตรฐานแตละฉบับ  

• การมีสวนรวมของคณะท่ีปรึกษา (CAG) และผูสังเกตการณในกระบวนการกําหนดมาตรฐาน และ  
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• ขอกําหนดวากรรมการ IESBA และผูท่ีไดรับการเสนอชื่อและองคกรท่ีเปนผูวาจางของผูท่ีไดรับ

การเสนอชื่อตองยืนยันการปฏิบัติตามพันธกิจของคณะกรรมการในเร่ือง ความเปนอิสระ  

ความซ่ือสัตย และประโยชนสาธารณะ  

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต www.ifac.org สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
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ขอบเขตของคูมือประมวลจรรยาบรรณ 2020 Edition 

คูมือนี้นํามารวมกันเพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงตอเนื่องเก่ียวกับบทบาทของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ 

(IFAC) และเอกสารอางอิงอยางเปนทางการของประมวลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมถึง

มาตรฐานระหวางประเทศเร่ืองความเปนอิสระ) (“ประมวลจรรยาบรรณ”) ท่ีกําหนดโดย IESBA 
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  คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ 

คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ 

วัตถุประสงคของประมวลจรรยาบรรณ 

1. ประมวลจรรยาบรรณระหวางประเทศของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมถึงมาตรฐานระหวางประเทศ

เร่ืองความเปนอิสระ) (“ประมวลจรรยาบรรณ”) กําหนดหลักเกณฑพ้ืนฐานของจริยธรรมของ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีสะทอนใหเห็นถึงการรับรู ซ่ึงความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ี

มีตอสวนไดเสียสาธารณะ หลักการเหลานี้กําหนดมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีคาดหวังจากผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี หลักการพ้ืนฐานดังกลาว คือ ความซ่ือสัตย ความเท่ียงธรรม ความรูความสามารถทาง

วิชาชีพ ความเอาใจใส การรักษาความลับ และพฤติกรรมทางวิชาชีพ  

2. ประมวลจรรยาบรรณใหกรอบแนวคิด เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีนําไปปรับใชเพ่ือระบุ ประเมิน

และจัดการ อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ประมวลจรรยาบรรณกําหนด ขอกําหนด 

และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหลายหัวขอ เพ่ือชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีนํากรอบแนวคิดไป

ปรับใชกับหัวขอเหลานั้น 

3. ในกรณีของงานสอบบัญชี งานสอบทาน หรืองานท่ีใหความเชื่อม่ันอ่ืน ๆ ประมวลจรรยาบรรณ

กําหนดมาตรฐานระหวางประเทศเร่ืองความเปนอิสระ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยการนํากรอบแนวคิดไปใชกับ

อุปสรรคตอความเปนอิสระท่ีเก่ียวของกับงานเหลานี้ 

การจัดโครงสรางประมวลจรรยาบรรณ 

4. ประมวลจรรยาบรรณประกอบดวยคําอธิบายตอไปนี้ 

• สวนท่ี 1 - การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐาน และกรอบแนวคิด ซ่ึง

รวมถึง หลักการพ้ืนฐาน และกรอบแนวคิด และท่ีสามารถนําไปปรับใชกับผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีทุกคน 

• สวนท่ี 2 – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ (Professional Accountants in 

Business—PAIB) 

ซ่ึงกําหนดคําอธิบายเพ่ิมเติม ท่ีนําไปปฏิบัติกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ เม่ือ

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ รวมถึง ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีท่ีไดรับการวาจาง เปนพนักงาน การจางงานหรือการทําสัญญาในฐานะผูบริหาร 

หรือผูบริหารท่ีไมไดเปนผูบริหารในองคกรเหลานี้ ตัวอยางเชน 

o พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือบริการ 
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  คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ 

o ภาครัฐ 

o ภาคการศึกษา 

o หนวยงานท่ีไมแสวงหากําไร 

o องคกรกํากับดูแลหรือองคกรทางวิชาชีพ 

สวนท่ี 2 ยังนําไปปรับใชกับบุคคลท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ เม่ือ

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพตามความสัมพันธของผูประกอบวิชาชีพบัญชี กับสํานักงานของ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไมวาจะเปนในฐานะ คูสัญญา ลูกจาง หรือเจาของ 

• สวนท่ี 3 – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ (Professional Accountants in 

Public Practice--PAPP) ไดกําหนดคําอธิบายเพ่ิมเติมท่ีนําไปปฏิบัติกับผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ เม่ือใหบริการทางวิชาชีพ 

• มาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ ไดกําหนดคําอธิบายเพ่ิมเติมท่ีนําไปปฏิบัติกับ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ เม่ือใหบริการใหความเชื่อม่ัน ดังตอไปนี้ 

o สวนท่ี 4 ก - ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน ท่ีนําไปใชเม่ือ

ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรืองานสอบทาน 

o สวนท่ี 4 ข - ความเปนอิสระสําหรับงานท่ีใหความเชื่อม่ัน นอกเหนือจากงานสอบบัญชี

และงานสอบทาน ซ่ึงนําไปใช เม่ือปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ท่ีไมใชงานสอบบัญชีหรือ

งานสอบทาน 

• อภิธานศัพท ซ่ึงบรรจุ คําศัพท ท่ีระบุความหมายไวแลว (พรอมกับคําอธิบายเพ่ิมเติมตาม

ความเหมาะสม) และคําศัพทเชิงอธิบายท่ีมีความหมายเฉพาะในสวนนั้น ๆ ของประมวล

จรรยาบรรณ ตัวอยางเชน ตามท่ีหมายเหตุไวในอภิธานศัพทในสวนท่ี 4ก คําวา “งานสอบ

บัญชี” ใชกับงานสอบบัญชีและงานสอบทานอยางเทาเทียมกัน อภิธานศัพทยังรวมถึง 

ประมวลอักษรยอท่ีใชในประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานฉบับอ่ืนซ่ึงประมวลจรรยาบรรณ

อางอิงถึง 

5. ประมวลจรรยาบรรณประกอบดวยหมวดตาง ๆ ท่ีกลาวถึงหัวขอเฉพาะ บางหมวดประกอบดวย

หมวดยอยท่ีเก่ียวของกับมุมมองเฉพาะของหัวขอเหลานั้น แตละหมวดของประมวลจรรยาบรรณ

ไดรับการจัดโครงสราง ตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

• คํานํา - กําหนดเนื้อเร่ืองท่ีกลาวถึงในหมวดนั้น และแนะนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไป

ปฏิบัติ ในบริบทของกรอบแนวคิด คําอธิบายคํานําประกอบดวย ขอมูล รวมถึงคําอธิบาย

คําศัพทท่ีใช ซ่ึงมีความสําคัญตอความเขาใจและการนําไปปฏิบัติของแตละสวนของหมวดนั้น 

9  

 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



  คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ 

• ขอกําหนด (Requirements) – กําหนดภาระผูกพันท่ัวไปและภาระผูกพันเฉพาะ ท่ีเก่ียวของ

กับเนื้อเร่ืองท่ีกลาวถึง 

• คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ (Application Material) – ใหบริบท คําอธิบาย คําแนะนํา 

สําหรับการปฏิบัติหรือเร่ืองท่ีตองพิจารณา ตัวอยาง และคําแนะนําอ่ืน ๆ เพ่ือชวยในการ

ปฏิบัติตามขอกําหนด 

การนําประมวลจรรยาบรรณไปใช 

หลักการพ้ืนฐาน ความเปนอิสระ และกรอบแนวคิด 

6. ประมวลจรรยาบรรณ กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานทางจริยธรรม 

ประมวลจรรยาบรรณ ยังกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีนํากรอบแนวคิด ไปใชเพ่ือระบุ ประเมิน

และจัดการอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน การนํากรอบแนวคิดไปใชนั้นตองใชดุลยพินิจ

ทางวิชาชีพ การรักษาไวซ่ึงความตื่นตัวตอขอมูลขาวสารใหม และการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและ

เหตุการณแวดลอม (Circumstances) และการทดสอบประหนึ่งบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและได

ใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน (RITP test ดูอภิธานศัพท หนา 259) 

7. กรอบแนวคิดรับรูวาความมีอยูของเง่ือนไข นโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดโดยวิชาชีพ กฎหมาย 

ขอบังคับ สํานักงาน หรือองคกรผูวาจาง อาจสงผลกระทบตอการระบุอุปสรรคตาง ๆ เง่ือนไข 

นโยบายและวิธีปฏิบัติเหลานั้น ยังอาจเปนปจจัยท่ีเก่ียวของตอการประเมินของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี วาอุปสรรคเหลานั้นอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม เม่ืออุปสรรคเหลานั้นไมอยูในระดับท่ี

ยอมรับได กรอบแนวคิดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีจัดการอุปสรรคเหลานั้น การใชมาตรการ

ปองกันเปนวิธีหนึ่งท่ีอาจจัดการอุปสรรค มาตรการปองกันคือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางรวมกัน ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีใช เพ่ือลดอุปสรรคใหอยูในระดับท่ียอมรับไดอยางมี

ประสิทธิผล 

8. นอกจากนี้ ประมวลจรรยาบรรณยังกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองมีความเปนอิสระ เม่ือ

ปฏิบัติงานสอบบัญชี งานสอบทาน หรืองานท่ีใหความเชื่อม่ันอ่ืน กรอบแนวคิดนําไปใชในลักษณะ

เดียวกันในการระบุ การประเมินและ การจัดการอุปสรรค ตอความเปนอิสระ ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน  

9. การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ ตองมีความรูมีความเขาใจและมีการนําไปใช ในเร่ืองตอไปนี้ 

• ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ เฉพาะหมวดท้ังหมดในบริบทของหมวดท่ี 1 และ ขอกําหนดเพ่ิมเติมท่ี

กําหนดไว ในสวนท่ี 200, 300, 400 และ 900 เทาท่ีสามารถ นําไปปฏิบัติได 
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  คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ 

• ขอกําหนดท่ีเก่ียวของเฉพาะหมวดท้ังหมด ตัวอยางเชน การใชขอกําหนดท่ีกําหนดไวภายใต

หัวขอยอย “ท่ัวไป” และ ”ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย” ซ่ึงประกอบดวยขอกําหนดเฉพาะ 

รวมถึงท่ีกําหนดไวภายใตหัวขอยอย “ลูกคางานสอบบัญชีท่ีไมใชกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะ” หรือ “ลูกคางานสอบบัญชีท่ีเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ” 

• ขอกําหนดท่ีเก่ียวของท้ังหมด ท่ีกําหนดไว เฉพาะหมวด รวมถึงขอกําหนดเพ่ิมเติมท่ีกําหนดไว

ในหมวดยอยท่ีเก่ียวของ 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

10. ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ตองไดรับการอานและนําไปใชดวยวัตถุประสงคของ (ก) 

การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน (ข) การนํากรอบแนวคิดไปปฏิบัติ และ (ค) เม่ือปฏิบัติงานสอบบัญชี 

งานสอบทาน และงานใหความเชื่อม่ันอ่ืน ตองมีความเปนอิสระ 

ขอกําหนด  

11. ขอกําหนด ไดรับการกําหนดไวดวยอักษร "R" และ ในกรณีสวนใหญรวมถึงคําวา “ตอง” ("shall.")  

คําวา “ตอง” ในประมวลจรรยาบรรณนั้นกําหนดใหเปนภาระหนาท่ี ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี

หรือสํานักงาน ในการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะเม่ือมีการใชคําวา “ตอง” 

12. ในบางสถานการณ ประมวลจรรยาบรรณใหขอยกเวนเฉพาะในขอกําหนดนั้น ในสถานการณ

ดังกลาว ขอกําหนด ไดรับการกําหนดไวดวยอักษร "R" แตใชคําวา อาจตอง" ("may") หรือ ใช

ถอยคําท่ีเปนเง่ือนไข 

13. เม่ือใชคําวา "อาจตอง" ("may") ในประมวลจรรยาบรรณ เปนการแสดงความหมายวาอนุญาตให

กระทําการเฉพาะอยางในบางเหตุการณแวดลอม รวมถึงการยกเวนในขอกําหนด คําวา "อาจตอง" 

ไมไดแสดงถึงเร่ืองความเปนไปได 

14. เม่ือใชคําวา “อาจ” ("might" ) ในประมวลจรรยาบรรณ เปนการแสดงความหมายถึงความเปนไปได

ของ (ก) เร่ืองท่ีเกิดข้ึน (ข) เหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึน หรือ (ค) แนวทางการกระทําตาง ๆ ท่ีกําลัง

ดําเนินการ คําวา “อาจ” ไมไดแสดงถึง ระดับของความเปนไปได หรือ ความนาจะเปน วาอยูระดับ

ใด เม่ือใชรวมกับ อุปสรรค เม่ือการประเมินระดับของอุปสรรคข้ึนอยูกับขอเท็จจริงและเหตุการณ

แวดลอมของเร่ืองเฉพาะ เหตุการณ หรือแนวทางการกระทําใด ๆ 

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

15. นอกเหนือจากขอกําหนด ประมวลจรรยาบรรณประกอบดวยคําอธิบาย การนําไปปฏิบัติ ท่ีใหบริบท

ท่ีเก่ียวของกับการทําความเขาใจประมวลจรรยาบรรณอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งคําอธิบาย

11  
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  คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ 

การนําไปปฏิบัตินั้น มีจุดมุงหมายท่ีจะชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี เขาใจวิธีการนํากรอบแนวคิด 

ไปใชกับเหตุการณแวดลอมเฉพาะ และ เพ่ือใหเขาใจและปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะ แมวา

คําอธิบายการนําไปปฏิบัตินั้น ไมไดบังคับเร่ืองขอกําหนด การพิจารณาคําอธิบายเปนสิ่งจําเปนตอ

การนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมของขอกําหนดในประมวลจรรยาบรรณ รวมถึง การนํากรอบแนวคิด

ไปใช คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ถูกกําหนดไว ดวยตัวอักษร "A"  

16. เม่ือคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ รวมรายการของตัวอยางตาง ๆ รายการเหลานี้ไมมีเจตนาท่ีจะให

รายละเอียดครบถวน 

17. ภาคผนวกของคําแนะนํานี้ ใหภาพรวมของประมวลจรรยาบรรณ  
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  คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ 

ภาคผนวกของคําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ 
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  คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ 

ภาพรวมคูมือประมวลจรรยาบรรณ – สวน และ หมวด 

สวนท่ี 1  การปฏิบัตติามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐาน และกรอบแนวคิด 

 (Complying with the Code, Fundamental Principles and Conceptual Framework) 

 หมวด 100  การปฏิบัตติามประมวลจรรยาบรรณ (Complying with the Code) 

หมวด 110  หลักการพ้ืนฐาน (The Fundamental Principles) 

หมวด 120  กรอบแนวคิด (The Conceptual Framework) 
 

สวนท่ี 2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ  สวนท่ี 3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ 

 (Professional Accountants in Business)   (Professional Accountants in Public Practice) 

หมวด 200  การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ  

(Applying the Conceptual Framework – 

Professional Accountants In Business) 

 หมวด 300 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ี

ใหบริการสาธารณะ 

(Applying the Conceptual Framework – 

Professional Accountants in Public Practice) 

หมวด 210 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

(Conflicts of Interest) 

 หมวด 310 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

(Conflicts of Interest) 

หมวด 220  การจัดทํา และการนําเสนอขอมลู   

(Preparation and Presentation of 

Information) 

 หมวด 320 การแตงตั้งผูใหบริการวิชาชีพ 

(Professional Appointments) 

 หมวด 321 การใหความเห็นท่ีสองในทางวิชาชีพ 

(Second Opinions) หมวด 230 การปฏิบัติงานดวยความชํานาญท่ีเพียงพอ 

(Acting with Sufficient Expertise) 

 

 หมวด 330 คาธรรมเนียมและคาตอบแทนอ่ืน 

(Fees and Other Types of Renumeration) หมวด 240 สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และ

สิ่งจูงใจท่ีเช่ือมโยงกับการรายงานทางการเงิน

และการตัดสินใจ 

(Financial Interests, Compensation and 

Incentives Linked to Financial 

Reporting and Decision Making) 

 

 หมวด 340 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ 

(Inducements, Including Gifts and Hospitality) 

 หมวด 350 การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา 

(Custody of Client Assets) 

 หมวด 360 การตอบสนองตอการไมปฏิบัตติามกฎหมายและ

ขอบังคับ 

(Responding to Non-compliance with Laws 

and Regulations) 

หมวด 250  สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ 

(Inducements, including Gifts and 

Hospitality) 

 

หมวด 260 การตอบสนองตอการไมปฏิบัตติามกฎหมาย

และขอบังคับ 

(Responding to Non-compliance with 

Laws and Regulations) 

   

หมวด 270  

 

ความกดดันตอการฝาฝนหลักการพ้ืนฐาน 

(Pressure to Breach the Fundamental 

Principles) 
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  คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ 

ภาพรวมคูมือประมวลจรรยาบรรณ – สวน และ หมวด 

มาตรฐานระหวางประเทศเร่ืองความเปนอิสระ (สวนที่ 4ก และ 4ข) 

International Independence Standards (Parts 4A and 4B) 

สวนที่ 4ก ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน  สวนที่ 4ข ความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเชือ่มั่น นอกเหนอืจาก 

 (Independence For Audit and Review Engagements)   งานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

    (Independence For Assurance Engagements Other 

Than Audit and Review Engagements) 

หมวด 400 การนํากรอบแนวคิดไปใชในเร่ืองความเปนอิสระสําหรับ

งานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

(Applying the Conceptual Framework to 

Independence for Audit and Review Engagements) 

 หมวด 900 การนํากรอบแนวคิดไปใชในเร่ืองความเปนอิสระสําหรับงานที่

ใหความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

(Applying the Conceptual Framework to 

Independence for  

หมวด 410 คาธรรมเนียม 

(Fees) 

 หมวด 905 คาธรรมเนียม 

(Fees) 

หมวด 411 นโยบายการจายคาตอบแทนและนโยบายการประเมินผลงาน 

(Compensation and Evaluation Policies) 

 หมวด 906 ของขวัญและการตอนรับ 

(Gifts and Hospitality) 

หมวด 420 ของขวัญและการตอนรับ 

(Gifts and Hospitality) 

 หมวด 907 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือทีถู่กขมขูวาจะฟอง 

(Actual or Threatened Litigation) 

หมวด 430 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือทีถู่กขมขูวาจะฟอง 

(Actual or Threatened Litigation) 

 หมวด 910 ผลประโยชนทางการเงิน 

(Financial Interests) 

หมวด 510 ผลประโยชนทางการเงิน 

(Financial Interests) 

 หมวด 911 การกูยืมและการคํ้าประกัน 

(Loans and Guarantees) 

หมวด 511 การกูยืมและการคํ้าประกัน 

(Loans and Guarantees) 

 หมวด 920 ความสัมพันธทางธุรกิจ 

(Business Relationships) 

หมวด 520 ความสัมพันธทางธุรกิจ 

(Business Relationships) 

 หมวด 921 ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว  

(Family and Personal Relationships) 
หมวด 521 ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว 

(Family and Personal Relationships) 

 หมวด 922 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กบัลูกคางานสอบบัญช ี

(Recent Service with an Assurance Client) 

หมวด 522 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กบัลูกคางานสอบบัญช ี

(Recent Service with an Audit Client) 

 หมวด 923 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ให

ความเชื่อมั่น 

(Serving as a Director or Officer of an Assurance 

Client) 

หมวด 523 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบญัช ี

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

 

หมวด 524 การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญช ี

(Employment with an Audit Client) 

 หมวด 924 การจางงานโดยลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น 

(Employment with an Assurance Client) 

หมวด 525 การมอบหมายใหเปนพนักงานชั่วคราว 

(Temporary Personnel Assignments) 

 หมวด 940 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากรกบัลูกคางานที่ใหความ

เชื่อมั่น 

(Long Association of Personnel with an Assurance 

Client) 

หมวด 540 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากร (รวมถึงการหมุนเวยีน

หุนสวน) กบัลูกคางานสอบบัญช ี

(Long Association of Personnel (Including Partner 

Rotation) with an Audit Client) 

 

 หมวด 950 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกบัลูกคางานที่ใหความ

เชื่อมั่น 

(Provision of Non-Assurance Services to Assurance Clients 

Other than Audit and Review Engagement Clients) 

หมวด 600 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกบัลูกคางานสอบบัญช ี

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

 

หมวด 800 รายงานตองบการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ ซ่ึงรวมถึงขอจาํกัดการ

ใชและการเผยแพร (งานสอบบัญชีและงานสอบทาน) 

(Reports on Special Purpose Financial Statements that 

Include a Restriction on Use and Distribution (Audit and 

Review Engagements) 

 หมวด 990 รายงานซ่ึงรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร (งานที่ให

ความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบญัชีและงานสอบทาน)

(Reports that Include a Restriction on Use and 

Distribution (Assurance Engagements Other than 

Audit and Review Engagements)) 
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  สารบัญคูมือประมวลจรรยาบรรณ 

คูมือประมวลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 2020 Edition 

รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเปนอิสระ 
 

สารบัญคูมือประมวลจรรยาบรรณ 

 หนา 

คํานํา 22 

สวนท่ี 1  การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐาน และกรอบแนวคิด 23 

หมวด 100  การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ  

 (Complying with the Code) 
24 

หมวด 110  หลักการพ้ืนฐาน   

 (The Fundamental Principles) 
27 

 หมวดยอย 111 ความซ่ือสัตยสุจริต 29 

 หมวดยอย 112 ความเท่ียงธรรม 29 

 หมวดยอย 113 ความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวิชาชีพ  

  (การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน) 
30 

 หมวดยอย 114 การรักษาความลับ 31 

 หมวดยอย 115 พฤติกรรมทางวิชาชีพ 32 

หมวด 120  กรอบแนวคิด  

 (The conceptual framework) 
34 

สวนท่ี 2  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ 45 

หมวด 200  การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ 

 (Applying the Conceptual Framework – Professional  Accountants 

 In Business) 

46 

หมวด 210   ความขัดแยงทางผลประโยชน  

 (Conflicts of Interest) 
51 

หมวด 220  การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล 

 (Preparation and Presentation of Information) 
54 

หมวด 230  การปฏิบัติงานดวยความชํานาญท่ีเพียงพอ  

 (Acting with Sufficient Expertise) 
59 
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  สารบัญคูมือประมวลจรรยาบรรณ 

 หนา 

หมวด 240  สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และสิ่งจูงใจท่ีเชื่อมโยงกับ   

 การรายงานทางการเงินและการตัดสินใจ  

 (Financial Interests, Compensation and Incentives Linked to  

 Financial Reporting and Decision Making) 

61 

หมวด 250  สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ 

 (Inducements, including Gifts and Hospitality) 
63 

หมวด 260  การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

 (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations) 
69 

หมวด 270  ความกดดันตอการฝาฝนหลักการพ้ืนฐาน 

 (Pressure to Breach the Fundamental Principles) 
79 

สวนท่ี 3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ 83 

หมวด 300  การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ 

 (Applying the Conceptual Framework – Professional  Accountants 

 in Public Practice) 

84 

หมวด 310  ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 (Conflicts of Interest) 
92 

หมวด 320   การแตงตั้งผูใหบริการวิชาชีพ 

 (Professional Appointments) 
99 

หมวด 321  การใหความเห็นท่ีสองในทางวิชาชีพ 

 (Second Opinions) 
104 

หมวด 330  คาธรรมเนียมและคาตอบแทนอ่ืน 

 (Fees and Other Types of Renumeration) 
105 

หมวด 340  สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ

 (Inducements, Including Gifts and Hospitality) 
108 

หมวด 350  การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา 

 (Custody of Client Assets) 
114 

หมวด 360  การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

 (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations) 

 

 

115 
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  สารบัญคูมือประมวลจรรยาบรรณ 

 หนา 

สวนท่ี 4ก  ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 131 

หมวด 400  การนํากรอบแนวคิดไปใชในเร่ืองความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชี 

 และงานสอบทาน 

 (Applying the Conceptual Framework to Independence for Audit  

 and Review Engagements) 

133 

หมวด 410  คาธรรมเนียม 

 (Fees) 
148 

หมวด 411  นโยบายการจายคาตอบแทนและนโยบายการประเมินผลงาน 

 (Compensation and Evaluation Policies) 
152 

หมวด 420  ของขวัญและการตอนรับ 

 (Gifts and Hospitality) 
153 

หมวด 430  คดีความท่ีศาลรับฟองแลวหรือท่ีถูกขมขูวาจะฟอง 

 (Actual or Threatened Litigation) 
154 

หมวด 510  ผลประโยชนทางการเงิน 

 (Financial Interests) 
155 

หมวด 511  การกูยืมและการคํ้าประกัน 

 (Loans and Guarantees) 
161 

หมวด 520  ความสัมพันธทางธุรกิจ 

 (Business Relationships) 
163 

หมวด 521  ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว 

 (Family and Personal Relationships) 
165 

หมวด 522  การใหบริการเม่ือไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี 

 (Recent Service with an Audit Client) 
169 

หมวด 523  การเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญช ี

 (Serving as a Director or Officer of an Audit Client) 
171 

หมวด 524  การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญช ี

 (Employment with an Audit Client) 
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  สารบัญคูมือประมวลจรรยาบรรณ 

 หนา 

หมวด 525  การมอบหมายใหเปนพนักงานชั่วคราว 

 (Temporary Personnel Assignments) 
177 

หมวด 540  ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากร (รวมถึงการหมุนเวียนหุนสวน) กับ 

 ลูกคางานสอบบัญชี 

 (Long Association of Personnel (Including Partner Rotation)  

 with an Audit Client) 

179 

หมวด 600  การใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันกับลูกคางานสอบบัญชี 

 (Provision of Non-Assurance Services to an Audit Client) 
185 

 หมวดยอย 601 - บริการดานการบัญชแีละการจัดทําบัญช ี 190 

 หมวดยอย 602 – บริการดานการบริหาร 193 

 หมวดยอย 603 - บริการดานการประเมินมูลคา 194 

 หมวดยอย 604 – บริการดานภาษีอากร 196 

 หมวดยอย 605 - บริการดานตรวจสอบภายใน 203 

 หมวดยอย 606 - บริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 206 

 หมวดยอย 607 - บริการสนับสนุนดานคดีความ 208 

 หมวดยอย 608 - บริการดานกฎหมาย 209 

 หมวดยอย 609 - บริการดานการสรรหาบุคลากร 211 

 หมวดยอย 610 – บริการดานการเงินขององคกรธุรกิจ 213 

หมวด 800 รายงานตองบการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ ซ่ึงรวมถึงขอจํากัดการใช 

 และการเผยแพร (งานสอบบัญชีและงานสอบทาน)  

 (Reports on Special Purpose Financial Statements that  

 Include a Restriction on Use and Distribution  

 (Audit and Review Engagements)) 

216 
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สวนท่ี 4ข  ความเปนอิสระสําหรับงานท่ีใหความเช่ือม่ัน นอกเหนือจาก  

 งานสอบบัญชีและงานสอบทาน 
220 

หมวด 900  การนํากรอบแนวคิดไปใชในเร่ืองความเปนอิสระสําหรับงานท่ีใหความเชื่อม่ัน  

 นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

 (Applying the Conceptual Framework to Independence for 

 Assurance Engagements Other than Audit and Review

 Engagements) 

222 

หมวด 905  คาธรรมเนียม 

 (Fees) 
230 

หมวด 906  ของขวัญและการตอนรับ 

 (Gifts and Hospitality) 
233 

หมวด 907  คดีความท่ีศาลรับฟองแลวหรือท่ีถูกขมขูวาจะฟอง 

 (Actual or Threatened Litigation) 
234 

หมวด 910  ผลประโยชนทางการเงิน 

 (Financial Interests) 
235 

หมวด 911  การกูยืมและการคํ้าประกัน 

 (Loans and Guarantees) 
239 

หมวด 920  ความสัมพันธทางธุรกิจ 

 (Business Relationships) 
241 

หมวด 921  ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว 

 (Family and Personal Relationships) 
243 

หมวด 922  การใหบริการเม่ือไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี 

 (Recent Service with an Assurance Client) 
247 

หมวด 923  การเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน

 (Serving as a Director or Officer of an Assurance Client) 
249 

หมวด 924  การจางงานโดยลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน

 (Employment with an Assurance Client) 
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  สารบัญคูมือประมวลจรรยาบรรณ 

 หนา 

หมวด 940  ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากรกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

 (Long Association of Personnel with an Assurance Client) 
253 

หมวด 950  การใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

 (Provision of Non-Assurance Services to Assurance Clients  

 Other than Audit and Review Engagement Clients) 

256 

หมวด 990 รายงานซ่ึงรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร (งานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

 นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน) 

 (Reports that Include a Restriction on Use and Distribution 

 (Assurance Engagements Other than Audit and Review 

 Engagements)) 

260 

อภิธานศัพท และรายการของอักษรยอ 263 
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คํานํา 

IESBA อาศัยอํานาจในการกําหนดมาตรฐานของคณะกรรมการเอง ไดพัฒนาและออกคู มือประมวล

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมถึงมาตรฐานความเปนอิสระระหวางประเทศ) (“ประมวล

จรรยาบรรณ”) เพ่ือใชสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ัวโลก IESBA กําหนดประมวลจรรยาบรรณสําหรับใช

ระหวางประเทศตามข้ันตอนการจัดทํา 

สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC) บัญญัติความตองการท่ีแตกตางกันสําหรับองคกรสมาชิกท่ียอมรับ

ประมวลจรรยาบรรณนี้ 
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 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 1
 

สวนท่ี 1 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐาน และกรอบแนวคิด 

 หนา 

หมวด 100  การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ  

 (Complying with the Code) 

24 

หมวด 110  หลักการพ้ืนฐาน   

 (The Fundamental Principles) 

27 

 หมวดยอย 111 ความซ่ือสัตยสุจริต 29 

 หมวดยอย 112 ความเท่ียงธรรม 29 

 หมวดยอย 113 ความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวิชาชีพ  

  (การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน) 

30 

 หมวดยอย 114 การรักษาความลับ 31 

 หมวดยอย 115 พฤติกรรมทางวิชาชีพ 32 

หมวด 120  กรอบแนวคิด    

 (The conceptual framework) 

34 
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 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 1
 

สวนท่ี 1 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐาน และกรอบแนวคิด 

หมวด 100 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ 

คํานํา 

100.1  วิชาชีพบัญชีแตกตางจากวิชาชีพอ่ืนอยางเห็นไดชัด คือ การยอมรับความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบัติ

หนาท่ีเพ่ือ“ประโยชนสาธารณะ” 

100.2 “ความไวใจ” ในวิชาชีพบัญชีเปนเหตุผลหนึ่งวา เหตุใดองคกรธุรกิจ หนวยงานรัฐบาล และ

องคกรอ่ืน ๆ นําผูประกอบวิชาชีพบัญชีมามีสวนรวมในขอบเขตท่ีกวางขวาง ซ่ึงรวมถึงการ

รายงานทางการเงิน และผลประกอบการของกิจการ กิจกรรมใหความเชื่อม่ัน และกิจกรรม 

ทางวิชาชีพอ่ืน ๆ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเขาใจและรับรูวาความไวใจนั้นมีพ้ืนฐานมาจากทักษะ

และคุณคา ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชี นํามาสูกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีตนปฏิบัติ รวมถึง 

(ก) การยึดม่ันตอหลักการทางจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ 

(ข) ใชความหลักแหลมทางธุรกิจ 

(ค) การใชความเชี่ยวชาญในการใชเทคนิคและเรื่องอ่ืน ๆ และ 

(ง) การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ 

การใชทักษะและคุณคาเหลานี้ ชวยทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถใหคําปรึกษา หรือให

ผลงานอ่ืน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการใหบริการดังกลาว และสามารถเปนท่ีนาเชื่อถือของผูท่ี

ตองการใหเปนผูใชผลงานดังกลาวนั้น 

100.3 ประมวลจรรยาบรรณ กําหนดมาตรฐานคุณภาพข้ันสูงของพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีคาดหวัง

จากผูประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือการรับมาใชโดยองคกรผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงเปนสมาชิก

ของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC) หรือเพ่ือการนํามาใชโดยสมาชิกดังกลาว  

เปนเกณฑของประมวลจรรยาบรรณของสมาชิกเหลานั้น ประมวลฯ อาจตองถูกนํามาใชหรือ

รับมาใช โดยผูท่ีรับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน

ภาคสวนหรือประเทศใด ๆ โดยเฉพาะ และโดยสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพในการพัฒนา

นโยบายจริยธรรมและความเปนอิสระของสํานักงาน 

100.4 ประมวลจรรยาบรรณ กําหนดหลักการพ้ืนฐาน 5 ขอ เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน

ยึดถือปฏิบัติ ประมวลจรรยาบรรณยังรวมถึงกรอบแนวคิดท่ีกําหนดวิธีการ ในการระบุ 

ประเมิน และจัดการ อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานนั้น และอุปสรรคตอความเปน

อิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานท่ีใหความเชื่อม่ันอ่ืน ประมวลจรรยาบรรณยังนําหลักการ

พ้ืนฐานและกรอบแนว คิด ไปใช  ในขอบ เขตข อ เ ท็จจริ งและเหตุการณ แวดล อม  
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 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 1
 

(Circumstances) ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจพบ ไมวาจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน

หนวยงานธุรกิจ หรือผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

100.5 A1 ขอกําหนด (Requirements) ในประมวลจรรยาบรรณนี้ ท่ีข้ึนตนดวยตัวอักษร “R” ถือเปน

ภาระหนาท่ี 

100.5 A2 คําอธิบายและการนําไปปฏิบัติ (Application material) ข้ึนตนดวยตัวอักษร “A” แสดง

เนื้อหา คําอธิบาย คําแนะนําในการปฏิบัติ หรือเรื่องท่ีตองพิจารณา ตัวอยางและแนวทางอ่ืนท่ี

เก่ียวของเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองในประมวลจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

คําอธิบายและการนําไปปฏิบัติ ตั้งใจจะชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหเขาใจในการนํากรอบ

แนวคิดมาปฏิบัติ ตอเหตุการณแวดลอมใดเหตุการณหนึ่งเปนการเฉพาะ และเพ่ือใหเขาใจและ

ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเฉพาะเจาะจง ในขณะท่ีคําอธิบายการนําไปปฏิบัตินั้นไมใชขอกําหนด

โดยตัวมันเอง การพิจารณาคําอธิบายเปนสิ่งจําเปนเพ่ือการนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมของ

ขอกําหนดของประมวลจรรยาบรรณ รวมท้ังการนํากรอบแนวคิดไปปฏิบัติ 

R100.6 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ  

100.6 A1 การสนับสนุนหลักการพ้ืนฐาน และการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะของประมวลจรรยาบรรณ

ชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีบรรลุความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน

สาธารณะ 

100.6 A2 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ รวมถึงการใหความตระหนักท่ีเหมาะสมของเปาหมาย

และความตั้งใจของขอกําหนดเฉพาะ 

100.6 A3 การปฏิบัติตามขอกําหนดของประมวลจรรยาบรรณ ไมไดหมายความวาผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

จะบรรลุความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสาธารณะเสมอไป อาจมี

เหตุการณแวดลอมท่ีไมปกติหรือเปนขอยกเวน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชี เชื่อวาการปฏิบัติ

ตามขอกําหนดใดขอกําหนดหนึ่งหรือหลายขอ ของประมวลจรรยาบรรณอาจไมเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ หรือ นําไปสูผลลัพธท่ีมิไดเปนสัดสวนกัน ในเหตุการณแวดลอมเชนนั้น 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ควรไดรับการสนับสนุนใหปรึกษาหารือกับองคกรท่ีเหมาะสม เชน 

องคกรวิชาชีพ หรือองคกรกํากับดูแล 

100.6 A4 ในการปฏิบัติตนใหเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมพิจารณา 

เพียงแตความพึงพอใจหรือความตองการของลูกคารายใดรายหนึ่งหรือองคกรผูวาจาง แตตอง

คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอ่ืนเม่ือปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ 

R100.7 ถามีเหตุการณแวดลอมอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอบังคับหามมิใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ

ตามสวนใดสวนหนึ่งของประมวลจรรยาบรรณ กฎหมายและขอบังคับเหลานั้นยังคงมีผลบังคับ
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ใช และผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามสวนอ่ืน ๆ ท่ีเหลือท้ังหมดของประมวล

จรรยาบรรณ  

100.7 A1 หลักการของพฤติกรรมทางวิชาชีพ กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ในบางประเทศอาจมีขอกําหนดท่ีแตกตางจากหรือล้ําหนากวาท่ีกําหนดไว

ในประมวลจรรยาบรรณนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศนั้นตองตระหนักถึงความแตกตาง

เหลานั้นและตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเขมงวดกวา เวนแตจะมีขอหามตามกฎหมายหรือ

ขอบังคับ 

การฝาฝนประมวลจรรยาบรรณ 

R100.8 ยอหนา R400.80 ถึง R400.89 และ R900.50 ถึง R900.55 กลาวถึงการฝาฝนมาตรฐาน

ระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีผูซ่ึงฝาฝนขอกําหนดใด ๆ ของ

ประมวลจรรยาบรรณ ตองประเมินนัยสําคัญของการฝาฝน และผลกระทบตอความสามารถ

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังตอง 

(ก) กระทําการใด ๆ ท่ีจะทําไดโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได เพ่ือจัดการผลของการฝาฝนใหเปน

ท่ีพอใจ และ 

(ข) ตัดสินวาจะรายงานการฝาฝนนี้ไปยังผูท่ีเก่ียวของหรือไม 

100.8 A1 ผูท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจจะเปนผูท่ีไดรับรายงานการฝาฝน รวมถึง ผูท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการ

ฝาฝน องคกรวิชาชีพ องคกรกํากับดูแล หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแล 
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 หมวด 110 หลักการพ้ืนฐาน (The Fundamental Principles) 

ท่ัวไป 

110.1 A1 หลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีมี 6 ขอ 

(ก) ความซ่ือสัตยสุจริต (Integrity)  

 ประพฤติตนอยางตรงไปตรงมา จริงใจในความสัมพันธท้ังมวล ท้ังทางวิชาชีพและทาง

ธุรกิจ 

(ข) ความเท่ียงธรรม (Objectivity) และความเปนอิสระ Independence  

 การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ โดยปราศจากการรอมชอม (Being 

compromised) จาก 

(1)  อคต ิ

(2)  ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ 

(3)  อิทธิพลอันเกินควรของบุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอ่ืน หรือการพ่ึงพิงอัน

เกินควรตอบุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอ่ืน  

 สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ ซ่ึงเปนผูใหบริการงานใหความ

เชื่อม่ัน ตองมีความเปนอิสระจากลูกคางานใหความเชื่อม่ันนั้น อันประกอบดวยความเปนอิสระ

ทางดานจิตใจ และความเปนอิสระในเชิงประจักษ ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ท่ีใหบริการสาธารณะสามารถแสดงขอสรุป และแสดงใหผู อ่ืนเห็นวา ตนไดขอสรุปโดยไมถูก

กระทบจากอิทธิพลใด ๆ ท่ีจะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ และใชการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได 

(ค) ความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวิชาชีพ (Professional Competence 

and Due Care) และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

(1) มีและรักษาไวซ่ึงความรู ความสามารถ และความชํานาญทางวิชาชีพในระดับท่ีรับรอง

ไดวาลูกคาหรือองคกรผูวาจางไดรับบริการทางวิชาชีพท่ีถึงพรอมดวยเทคนิคการ

ปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ และตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวของลาสุด และ 

(2) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเอาใจใสและเปนไปตามเทคนิคการปฏิบัติงานและมาตรฐาน

วิชาชีพท่ีนํามาปรับใชได 

(ง)  การรักษาความลับ (Confidentiality) 

 ใหความสําคัญกับความลับของขอมูลท่ีไดมาจากความสัมพันธทางวิชาชีพและทางธุรกิจ 

(จ)  พฤติกรรมทางวิชาชีพ (Professional Behavior) 

  ให 
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(1) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

(2) ประพฤติตนในลักษณะท่ีสอดคลองกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติหนาท่ี

เพ่ือประโยชนสาธารณะ ในกิจกรรมท้ังมวล ท้ังทางวิชาชีพและความสัมพันธทางธุรกิจ  

(3) หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีรูหรือควรรูวาอาจทําใหเกิดความ

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี  

(4) รับผิดชอบตอผูรับบริการ และ 

(5) รับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ปฏิบัติหนาท่ีให 

(ฉ) ความโปรงใส (Transparency) 

 แสดงภาพลักษณใหเห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบตาง ๆ และ

มาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนดไว และไมปกปดขอเท็จจริง หรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ

ซ่ึงสามารถติดตามตรวจสอบได 

R110.2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานแตละขอ 

110.2 A1 หลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ กําหนดมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีคาดหวังไวจากผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดกําหนดแนวทางซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตาม

หลักการพ้ืนฐานเหลานั้น หมวดยอย 111 ถึง 115 กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไป

ปฏิบัติ สําหรับแตละหลักการพ้ืนฐาน 

110.2 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจเผชิญสถานการณในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานใดหลักการหนึ่ง 

ขัดแยงกับการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอ่ืนหลักการหนึ่งหรือมากกวา ในสถานการณเชนนั้น  

ถาจําเปน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาปรึกษาโดยไมเปดเผยชื่อ กับ 

• บุคคลอ่ืนภายในสํานักงาน หรือองคกรผูวาจาง 

• ผูมีหนาท่ีกํากับดูแล (Those charged with governance – TCWG) 

• องคกรวิชาชีพ 

• องคกรกํากับดูแล 

• ท่ีปรึกษากฎหมาย 

อยางไรก็ตาม การปรึกษาดังกลาวไมทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีหลุดพนจากความรับผิดชอบใน

การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพ่ือแกไขขอขัดแยง หรือ ถาจําเปนและไมมีขอหามตามกฎหมายหรือ

ขอบังคับ ใหถอนตัวจากเรื่องท่ีทําใหเกิดขอขัดแยง  

110.2 A3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหบันทึกประเด็นสําคัญ รายละเอียดของการ

ปรึกษาหารือใด ๆ การตัดสินใจ และเหตุผลท่ีใชประกอบการตัดสินใจ 
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 หมวดยอย 111 ความซ่ือสตัยสุจริต 

R111.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงกําหนดให 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีประพฤติตนอยางตรงไปตรงมา จริงใจในความสัมพันธท้ังมวล ท้ังทาง

วิชาชีพและทางธุรกิจ 

111.1 A1 ความซ่ือสัตยสุจริต เก่ียวของกับการปฏิบัติตอกันอยางยุติธรรม ความจริงใจ และมีลักษณะนิสัยท่ี

เขมแข็งในการกระทําอยางเหมาะสม แมเม่ือเผชิญกับแรงกดดันใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน หรือเม่ือ

การกระทําเชนนั้น อาจมีแนวโนมทําใหเกิดผลท่ีตามมาตอบุคคลหรือองคกรในทางลบ   

111.1 A2 การกระทําอยางเหมาะสม เก่ียวของกับ 

(ก) การมีจุดยืนอยางม่ันคง เม่ือเผชิญกับสภาวะลําบากในการตัดสินใจ และสถานการณท่ียาก 

หรือ 

(ข) การโตแยงผูอ่ืน เม่ือมีเหตุการณแวดลอมท่ีมีเหตุผลสมควร  

ในลักษณะท่ีเหมาะสมกับเหตุการณแวดลอมนั้น 

R111.2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมเขาไปเก่ียวของท้ัง ๆ ท่ีรู กับรายงาน แบบแสดงรายการภาษี  

การสื่อสาร หรือขอมูลอ่ืน ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อวาขอมูลนั้น 

(ก) ประกอบดวยขอผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญ หรือ รายงานท่ีทําใหเกิดความเขาใจผิด 

(ข) ประกอบดวยรายงานหรือขอมูลท่ีจัดทําข้ึนโดยไมไตรตรอง  หรือ 

(ค) ละเวนหรือปดบังขอมูลท่ีจําเปนตองมี ซ่ึงการละเวนหรือปดบังนั้นอาจทําใหเกิดความเขาใจ

ผิด 

111.2 A1 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีแสดงรายงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปตอ รายงาน แบบแสดงรายการภาษี 

การสื่อสาร หรือขอมูลอ่ืน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมฝาฝนยอหนา R111.2 

R111.3 เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักวาตนเก่ียวของกับขอมูลท่ีอธิบายไวในยอหนา R111.2  

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองดําเนินการเพ่ือยุติการเก่ียวของกับขอมูลนั้น 

หมวดยอย 112 ความเท่ียงธรรม 

R112.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรม ซ่ึงกําหนดให 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ โดยปราศจากการรอมชอมจาก 

(ก) อคต ิ

(ข) ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ 

(ค) อิทธิพลอันเกินควรของบคุคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอ่ืน หรือการพ่ึงพิงอันเกินควรตอ

บุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอ่ืน 
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R112.2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ตองไมดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ ถาเหตุการณแวดลอมหรือ

ความสัมพันธ ทําใหเกิดอิทธิพลอันเกินควรตอดุลยพินิจทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมนั้นของ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

หมวดยอย 113 ความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวิชาชีพ (การรกัษามาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน) 

R113.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความรู ความสามารถ และความเอา

ใจใสทางวิชาชีพ (การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน) ซ่ึงกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพตอง 

(ก) มีและรักษาไวซ่ึงความรู และทักษะทางวิชาชีพในระดับท่ีรับรองไดวาลูกคา หรือองคกรผู

วาจางไดรับบริการทางวิชาชีพท่ีถึงพรอมดวยเทคนิคการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ 

และตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวของลาสุด และ 

(ข) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเอาใจใสใหเปนไปตามเทคนิคการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพท่ี

เก่ียวของ 

113.1 A1 การใหบริการลูกคาและองคกรผูวาจางดวยความรู ความสามารถทางวิชาชีพ ตองใชดุลยพินิจท่ีดี

ในการใชความรู และทักษะทางวิชาชีพ ในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ 

113.1 A2 การรักษาไวซ่ึงความรู ความสามารถทางวิชาชีพ ตองการใหตระหนักรูอยางตอเนื่องและมีความ

เขาใจเก่ียวกับ การพัฒนาทางเทคนิค ทางวิชาชีพ ทางธุรกิจ และทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ การ

พัฒนาทางวิชาชีพบัญชีอยางตอเนื่อง ทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี พัฒนาและรักษาไวซ่ึง

ความสามารถในการใหบริการอยางมีความชํานาญในสภาพแวดลอมทางวิชาชีพ 

113.1 A3 การปฏิบัติงานอยางมุงม่ัน ขยันหม่ันเพียร ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของงานท่ีไดรับมอบหมายอยางระมัดระวังรอบคอบ ครบถวน และทันตอเวลา 

R113.2 ในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน เรื่องความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวิชาชีพ (การ

รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําตามข้ันตอนท่ีสมเหตุสมผล 

เพ่ือใหม่ันใจวา ผูชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของตน ไดรับการฝกอบรม

และการกํากับดูแลท่ีเหมาะสม 

R113.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองทําใหลูกคา องคกรผูวาจาง หรือบุคคลอ่ืนท่ีเปนผูใชบริการทาง

วิชาชีพหรือกิจกรรมทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตระหนักถึงขอจํากัดท่ีมีอยูในการ

ใหบริการหรือกิจกรรม  
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 หมวดยอย 114 การรักษาความลับ 

R114 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องการรักษาความลับ ซ่ึงกําหนดให 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใหความสําคัญกับความลับของขอมูลท่ีไดมาจากความสัมพันธทาง

วิชาชีพและทางธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง  

(ก) ระมัดระวังความเปนไปไดท่ีจะเปดเผยขอมูลโดยพลั้งเผลอ รวมท้ัง ในสภาพแวดลอมทาง

สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งตอบุคคลท่ีเปนผูรวมงานทางธุรกิจท่ีใกลชิด หรือสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด หรือสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิด 

(ข) รักษาความลับของขอมูลภายในสํานักงานหรือองคกรผูวาจาง 

(ค) รักษาความลับของขอมูลท่ีเปดเผยโดยผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคา หรือองคกรผูวาจาง 

(ง) ไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ ท่ีไดมาจากผลของความสัมพันธทางวิชาชีพและทางธุรกิจ 

ภายนอกสํานักงาน หรือองคกรผูวาจางโดยไมมีอํานาจหนาท่ีท่ีเหมาะสมและเฉพาะเจาะจง  

เวนแต เปนการเปดเผยตามหนาท่ีทางกฎหมายหรือหนาท่ีทางวิชาชีพหรือเปนสิทธิท่ีตอง

เปดเผย 

(จ) ไมใชขอมูลท่ีเปนความลับ ซ่ึงไดมาจากผลของความสัมพันธทางวิชาชีพและทางธุรกิจเพ่ือ

ประโยชนสวนตนของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือ เพ่ือประโยชนของบุคคลท่ีสาม 

(ฉ) ไมใชหรือเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับใด ซ่ึงไดมา หรือไดรับ จากผลของความสัมพันธทาง

วิชาชีพ หรือทางธุรกิจ แมวาความสัมพันธนั้น ไดสิ้นสุดลงแลวก็ตาม และ 

(ช) ทําตามข้ันตอนท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือใหม่ันใจวา บุคลากรท่ีอยูภายใตการควบคุมของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี และ บุคคลท่ีตนไดขอคําปรึกษาและความชวยเหลือปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐานเรื่องการรักษาความลับซ่ึงเปนหนาท่ีของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

114.1 A1 การรักษาความลับเปนการรับใชประโยชนสาธารณะ เพราะการรักษาความลับชวยใหการไหลของ

ขอมูลอยางเสรีจากลูกคา หรือองคกรของผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไปยังผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี เปนไปดวยความรับรูวาขอมูลนั้นจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลท่ีสาม อยางไรก็ตาม 

เหตุการณแวดลอมตอไปนี้ เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองเปดเผย หรืออาจตองเปดเผยขอมูลท่ี

เปนความลับ หรือ เม่ือการเปดเผยขอมูลดังกลาวเหมาะสม 

(ก) การเปดเผยขอมูลท่ีกําหนดโดยกฎหมาย ตัวอยาง  

(1)  การจัดทําเอกสาร หรือ การจัดหาหลักฐานอ่ืนในการดําเนินการทางกฎหมาย หรือ 

(2)  การเปดเผยขอมูลตอหนวยราชการท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการละเมิดกฎหมาย เม่ือพบ 

(ข) การเปดเผยขอมูลท่ีกฎหมายอนุญาต และไดรับอนุมัติจากลูกคา หรือ องคกรผูวาจาง และ 

(ค) มีหนาท่ีหรือสิทธิทางวิชาชีพท่ีจะเปดเผย เม่ือไมมีขอหามทางกฎหมาย  
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(1)  เพ่ือใหเปนไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ขององคกรวิชาชีพ 

(2)  เพ่ือตอบขอซักถาม หรือ การไตสวนโดยองคกรวิชาชีพ หรือองคกรกํากับดูแล 

(3)  เพ่ือปกปองผลประโยชนทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการดําเนินการทาง

กฎหมาย หรือ 

(4)  เพ่ือเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาการ และมาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังขอกําหนดดาน

จรรยาบรรณ 

114.1 A2 ในการตัดสินวาจะเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ ปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณาข้ึนอยูกับเหตุการณ

แวดลอมตางๆ รวมถึง  

• ผลประโยชนของฝายใดฝายหนึ่ง รวมถึงผลประโยชนของบุคคลท่ีสามผูอาจถูกกระทบ อาจ

ไดรับความเสียหายหรือไม แมวาลูกคา หรือองคกรผูวาจาง ยินยอมใหเปดเผยขอมูลแลวก็ตาม  

• ขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมดไดรับรูและพิสูจนเทาท่ีปฏิบัติได หรือไม ปจจัยท่ีกระทบตอการตัดสิน

วาจะเปดเผย รวมถึง 

o ขอเท็จจริงท่ีไมสามารถพิสูจนได 

o ขอมูลไมสมบูรณ  

o ขอสรุปท่ีไมสามารถท่ีพิสูจนได 

• รูปแบบการสื่อสารท่ีนําเสนอ และนําเสนอถึงใคร 

• บุคคลผูรับการสื่อสารเปนผูรับท่ีเหมาะสมหรือไม 

R114.2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอยางตอเนื่องในเรื่องการรักษาความลับ 

แมวาความสัมพันธระหวางผูประกอบวิชาชีพบัญชี กับลูกคา หรือองคกรผูวาจาง ไดสิ้นสุดลงแลว 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการจางงานหรือมีการรับลูกคารายใหม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสิทธิใช

ประสบการณครั้งกอน แตตองไมใชหรือเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับใด ๆ ซ่ึงไดมา หรือไดรับจาก

ผลของความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ 

หมวดยอย 115 พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

R115.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องพฤติกรรมทางวิชาชีพ ซ่ึงกําหนดให 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง 

(ก) ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

(ข) ประพฤติตนในลักษณะท่ีสอดคลองกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ ในกิจกรรมท้ังมวล ท้ังทางวิชาชีพและความสัมพันธทางธุรกิจ และ 
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(ค) หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีรูหรืออาจรูวาอาจทําใหเกิดความเสื่อม

เสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญช ี

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมรับงานในธุรกิจ ในอาชีพ หรือในกิจกรรมใด ๆ ท้ังท่ีรูวาทําใหหรือ

อาจทําใหลดทอนความซ่ือสัตยสุจริต ความเท่ียงธรรม หรือชื่อเสียงท่ีดีของวิชาชีพ และเปนผลให

ไมสามารถดํารงไวซ่ึงหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ 

115.1 A1 การประพฤตผิิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ รวมถึง บุคคล

ท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปวามีผลกระทบในทางลบตอ

ชื่อเสียงท่ีดีของวิชาชีพ 

R115.2 ในการทํากิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมสงเสริมการตลาด ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมทํา

ใหวิชาชีพบัญชีเสื่อมเสียชื่อเสียง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมีความซ่ือสัตยสุจริต และอยูบน

พ้ืนฐานของความจริง และตองไมกระทําการ ตอไปนี ้

(ก) การโออวดเกินความเปนจริง ในการใหบริการทางวิชาชีพบัญชีของตน ไมวาในทาง

คุณสมบัติ หรือในทางประสบการณท่ีมี หรือ 

(ข) การอางอิงโดยใชถอยคําดูหม่ิน หรือเปรียบเทียบงานของตนกับผูอ่ืนโดยไมไดอยูบนหลัก

ความจริง 

115.2 A1 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี สงสัยวารูปแบบของการโฆษณาหรือการตลาดเหมาะสมหรือไม  

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหปรึกษาองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
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 หมวด 120 กรอบแนวคิด (The conceptual framework) 

คํานํา 

120.1 เหตุการณแวดลอมตางๆ ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงานอยูอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการ

ปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน หมวด 120 นี้จึงไดกําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

รวมถึงกรอบแนวคิดเพ่ือชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและบรรลุความ

รับผิดชอบท่ีมีตอประโยชนสาธารณะขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติดังกลาว สามารถ

นําไปปรับใชกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมในวงกวางได รวมถึงกิจกรรมทางวิชาชีพ 

ผลประโยชนและความสัมพันธท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐาน นอกจากนั้น ยังชวยยับยั้งผูประกอบวิชาชีพบัญชีจากการใหขอสรุปวาสถานการณหนึ่ง

ยอมรับได เพียงเพราะวาสถานการณนั้นไมไดตองหามอยางเฉพาะเจาะจงตามประมวล

จรรยาบรรณนี้ 

120.2 กรอบแนวคิดระบุแนวทางใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีนําไปใชเพ่ือ 

(ก) ระบุอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ 

(ข) ประเมินอุปสรรคท่ีระบุไว และ 

(ค) จัดการอุปสรรคโดย ขจัด หรือ ลด อุปสรรคใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R120.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชกรอบแนวคิด เพ่ือระบ ุประเมิน และ จดัการอุปสรรคตอการปฏิบัติ

ตามหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ ท่ีกําหนดในหมวด 110 

120.3.A1 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดไดกําหนดไว

ใน  

(ก) สวนท่ี 2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ (Professional Accountants in 

Business--PAIB) 

(ข) สวนท่ี 3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ (Professional Accountants in 

Public Practice--PAPP) และ 

(ค) มาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ ดังนี้ 

(1) สวนท่ี 4ก ความเปนอิสระในการใหบริการงานสอบบัญชีและงานสอบทาน และ 
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(2) สวนท่ี 4ข ความเปนอิสระในการใหบริการงานใหความเชื่อม่ัน นอกเหนือจากงานสอบ

บัญชีและงานสอบทาน 

R120.4 เม่ือจัดการประเด็นทางจรรยาบรรณ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาบริบทท่ีทําใหเกิดหรือ

อาจทําใหเกิดประเด็นนั้นข้ึน ในกรณีท่ีผูนั้นเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะกําลัง

ปฏิบัติหนาท่ีทางวิชาชีพเก่ียวเนื่องกับความสัมพันธของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับสํานักงาน ไมวา

จะในฐานะคูสัญญา พนักงาน หรือเจาของ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการทางวิชาชีพผูนั้น

ตองปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนท่ี 2 ท่ีนําไปปฏิบัติในเหตุการณแวดลอมตาง ๆ เหลานี้ 

R120.5 ในการปฏิบัติตามกรอบแนวคิด ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง 

(ก) มีจิตชางสงสัย (Have an inquiring mind) (ซ่ึงนําไปสู  “การสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผูประกอบวิชาชีพ”) 

(ข) ใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ (Exercise professional judgment) และ 

(ค) ใชการทดสอบประหนึ่งบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน 

(Use the reasonable and informed third party test) ดังอธิบายในยอหนา 120.5 A6 

การมีจิตชางสงสัย 

120.5 A1 จิตชางสงสัย เปนสภาวะกอนท่ีจะไดมาซ่ึงความเขาใจเก่ียวกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม

ท่ีรูอยูแลว ซ่ึงจําเปนตอการนํากรอบแนวคิดท่ีถูกตองไปใช การมีจิตชางสงสัยเก่ียวของกับ 

(ก) การพิจารณา แหลงท่ีมา ความเก่ียวของ และความเพียงพอของขอมูลท่ีไดมา โดยคํานึงถึง

ลักษณะขอบเขตและผลลัพธของกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีดําเนินการอยู และ 

(ข) การเปดใจและการเตรียมพรอมตอความตองการท่ีจะทําการสืบสวนหรือทําการอ่ืนตอไป 

120.5 A2 เม่ือพิจารณาแหลงท่ีมา ความเก่ียวของ และความเพียงพอของขอมูลท่ีไดมา ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีอาจพิจารณาเรื่องตาง ๆ วา 

• ขอมูลใหมเกิดข้ึนหรือมีการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม 

• ขอมูลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลนั้นอาจไดรับอิทธิพลจากอคติหรือจากผลประโยชนสวนตน  

• มีเหตุผลท่ีตองกังวลวาขอมูลท่ีอาจจะเก่ียวของ อาจหายไปจากขอเท็จจริงและเหตุการณ

แวดลอมท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรู   

• มีความไมสอดคลองกันระหวางขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมท่ีเปนท่ีรับรู กับความ

คาดหวังของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

• ขอมูลใหเกณฑท่ีสมเหตุสมผลในการบรรลุขอสรุป 

• อาจมีขอสรุปท่ีสมเหตุสมผลอ่ืน ซ่ึงอาจบรรลุไดจากขอมูลท่ีไดรับ 

35  

 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 1
 

120.5 A3 ยอหนา R120.5 กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนมีจิตชางสงสัยเม่ือระบุ ประเมิน และ

จัดการอุปสรรคตอหลักการพ้ืนฐาน การมีจิตชางสงสัยเปนสภาวะท่ีตองมีกอน ในการใชกรอบ

แนวคิดสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน ไมวาจะประกอบกิจกรรมทางวิชาชีพประเภทใด 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี การสอบทาน และงานท่ีใหความเชื่อม่ันอ่ืน รวมถึงท่ีออกโดย

คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ (สําหรับประเทศไทย หมายถึง  

สภาวิชาชีพบัญชีฯ) ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังไดรับการกําหนดใหใชการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผูประกอบวิชาชีพ อันรวมถึงการประเมินอยางจริงจังซ่ึงหลักฐาน 

การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ 

120.5 A4 ดุลยพินิจทางวิชาชีพ เก่ียวของกับการใชการฝกอบรม ความรู ความชํานาญ และประสบการณ

ทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสอดคลองกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม โดยคํานึงถึง ลักษณะ

และขอบเขตของกิจกรรมทางวิชาชีพเฉพาะเรื่องนั้น และ ผลประโยชนกับความสัมพันธท่ี

เก่ียวของ 

120.5 A5 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ เม่ือนํากรอบแนวคิดมาใช เพ่ือการตัดสินใจท่ี

มีขอมูลครบถวน เก่ียวกับแนวทางการกระทําท่ีมีอยู และเพ่ือกําหนดวาการตัดสินใจดังกลาว 

เหมาะสมในเหตุการณแวดลอมนั้นหรือไม ในการตัดสินใจนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังกลาววา 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความชํานาญและประสบการณเพียงพอท่ีจะบรรลุขอสรุป 

• มีความจําเปนตองปรึกษากับบุคคลอ่ืนท่ีมีความชํานาญหรือมีประสบการณท่ีเก่ียวของ 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีการตั้งขอสรุปไวลวงหนา หรือมีอคติ อันอาจสงผลกระทบตอการใช

ดุลยพินิจทางวิชาชีพ 

บุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน 

120.5 A6 การทดสอบประหนึ่งบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน เปนการท่ี 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใชพิจารณาวา บุคคลท่ีสามจะไดขอสรุปเชนเดียวกัน หรือไม การพิจารณา

เชนวานั้นมาจากมุมมองของบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน ผูได

ใหน้ําหนักกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมท่ีเก่ียวของท้ังหมดท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีรู 

หรือ สามารถคาดไดอยางสมเหตุสมผลวาควรรู ในขณะท่ีไดขอสรุปนั้น บุคคลท่ีสามซ่ึงมีความ

รอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชนไมจําเปนตองเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี แตควรมี

ความรูความสามารถและประสบการณท่ีเก่ียวของเพ่ือท่ีจะเขาใจและประเมินความเหมาะสมของ

ขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพ ในลักษณะท่ีเปนกลาง  
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การระบุอุปสรรค 

R120.6 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองระบุอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

120.6 A1 การเขาใจถึงขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม รวมถึง กิจกรรมทางวิชาชีพ ผลประโยชนและ

ความสัมพันธใด ๆ ท่ีทําใหการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอาจถูกรอมชอม เปนสิ่งจําเปนท่ีตองมี

กอนท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะระบุอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานดังกลาว  

การมีอยูของเง่ือนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติบางเรื่องท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ กฎหมาย 

ขอบังคับ สํานักงาน หรือองคกรผูวาจาง ซ่ึงสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตนอยางมี

จริยธรรม อาจชวยระบุอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน  

ยอหนา 120.8 A2 รวมถึงตัวอยางโดยท่ัวไปของเง่ือนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติดังกลาวซ่ึงเปน

ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรค  

120.6 A2 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน อาจทําใหเกิดขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมใน

ขอบเขตท่ีกวางขวาง ซ่ึงเปนไปไมไดท่ีจะกําหนดใหไดทุกสถานการณท่ีทําใหเกิดอุปสรรค 

นอกจากนั้น ลักษณะของงานและการมอบหมายงานอาจแตกตางกัน และผลท่ีตามมาอาจทําให

เกิดประเภทท่ีตางกันของอุปสรรค 

120.6 A3 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน อาจเปนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือมากกวา 

ดังตอไปนี้  

(ก) อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน  (Self-interest threat) คือ อุปสรรคท่ีเ กิดจาก

ผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอ่ืนท่ีมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอการใชดุลย

พินิจ หรือพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

(ข) อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง (Self-review threat) คืออุปสรรคท่ีผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีไมสามารถประเมินไดอยางเหมาะสมเก่ียวกับผลของการใชดุลยพินิจท่ีผานมา

ของตน หรือกิจกรรมท่ีกระทําโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชีเอง หรือโดยบุคคลอ่ืนภายใน

สํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือองคกรผูวาจาง ซ่ึงเปนผูท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชี

เชื่อในการใชดุลยพินิจเพ่ือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมท่ีทําอยู 

(ค) อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน (Advocacy threat) คืออุปสรรคท่ีผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีเปนผูใหการสนับสนุนสถานภาพของลูกคาหรือองคกรผูวาจางรายใดรายหนึ่ง 

จนถึงจุดท่ีความเท่ียงธรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกรอมชอม 

(ง) อุปสรรคจากความคุนเคย (Familiarity threat) คือ อุปสรรคท่ีเกิดจากความสัมพันธอัน

ยาวนานหรือใกลชิดกับลูกคาหรือองคกรผูวาจาง จนทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีเกิด

ความเห็นอกเห็นใจจนเกินไปในผลประโยชนหรืองายตอการยอมรับในผลงานของบุคคล

ดังกลาว และ 
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(จ) อุปสรรคจากการถูกขมขู (Intimidation threat) คืออุปสรรคท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูก

ยับยั้งจากการปฏิบัติงานอยางเท่ียงธรรม เนื่องจากแรงกดดัน ซ่ึงไมวาจะเกิดข้ึนจริงหรือซ่ึง

เขาใจไปไดเชนนั้น รวมถึงการใชความพยายามท่ีจะใชอิทธิพลอันเกินควรตอผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี 

120.6 A4 เหตุการณแวดลอมอาจทําใหเกิดอุปสรรคมากกวาหนึ่งประเภท และอุปสรรคอาจสงผลตอการ

ปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานมากกวาหนึ่งหลักการ 

การประเมินอุปสรรค 

R120.7 เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองประเมินวาอุปสรรคนั้นอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม 

ระดับท่ียอมรับได 

120.7 A1 ระดับท่ียอมรับได คือ ระดับท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดใชการทดสอบอยางท่ีบุคคลท่ีสามท่ีมี

ความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปไดวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐาน 

ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรค 

120.8 A1 ในการประเมินอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองพิจารณาปจจัยท้ังในเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ และผลกระทบรวมของอุปสรรคถามีมากกวาหนึ่งประเภท  

120.8 A2 การมีอยูของเง่ือนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติ ตามท่ีอธิบายไวในยอหนา 120.6 A1 อาจเปนปจจัย

ท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

ตัวอยางของ เง่ือนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติดังกลาว รวมถึง 

• ขอกําหนดในการกํากับดูแลกิจการ 

• ขอกําหนดเรื่องการศึกษา การฝกอบรม ประสบการณ สําหรับวิชาชีพ 

• ระบบการรองเรียนท่ีมีประสิทธิผล ท่ีทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีและประชาชนท่ัวไป ให

ความสนใจตอพฤติกรรมท่ีผิดจรรยาบรรณ 

• การกําหนดอยางชัดเจนถึงหนาท่ีในการรายงานการละเมิดขอกําหนดทางจรรยาบรรณ 

• การติดตามประเมินผลทางวิชาชีพ หรือการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามขอบังคับ และ

วิธีปฏิบัติในการลงโทษทางวินัย 

การพิจารณาขอมูลใหมหรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม 

R120.9 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีเพ่ิงไดรับทราบขอมูลใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริง และ

เหตุการณแวดลอม ท่ีอาจมีผลกระทบตอการ ขจัด หรือ ลด อุปสรรคนั้นใหอยูในระดับท่ียอมรับ
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ไดหรือไม ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประเมินใหมเก่ียวกับอุปสรรค และจัดการกับ

อุปสรรคดังกลาวดวย 

120.9 A1 การคงไวซ่ึงการเตรียมพรอมตลอดกิจกรรมทางวิชาชีพ ชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตัดสินวา

การมีขอมูลใหมเกิดข้ึน หรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมท่ีเกิดข้ึน มีผล

หรือไม ตอ 

(ก) ผลกระทบตอระดับของอุปสรรค หรือ 

(ข) ผลตอขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพบัญชีวามาตรการปองกันยังคงเหมาะสม ในการจัดการ

กับอุปสรรคท่ีระบุไดหรือไม 

120.9 A2 ถาขอมูลใหมเปนผลใหมีการระบุอุปสรรคใหม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประเมินและถาเปนการ

เหมาะสม ตองจัดการอุปสรรคใหมนี้ (อางอิง ยอหนา R120.7 และ R120.10) 

การจัดการอุปสรรค 

R120.10 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีตัดสินใจวาอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานท่ีระบุได ไมอยู

ในระดับท่ียอมรับได ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองจัดการอุปสรรคนั้นดวยการขจัด หรือ ลด 

อุปสรรคนั้น ใหอยูในระดับท่ียอมรับได ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองกระทําเชนวานั้นโดย  

(ก) การขจัดเหตุการณแวดลอม รวมถึง ผลประโยชนหรือความสัมพันธ ท่ีทําใหเกิดอุปสรรคนั้น  

(ข) การใชมาตรการปองกัน เทาท่ีมีอยูและสามารถนํามาปฏิบัติไดเพ่ือลดอุปสรรคนั้น ใหอยูใน

ระดับท่ียอมรับได หรือ 

(ค) การปฏิเสธ หรือ ยุติ กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีปฏิบัติอยูนั้น 

การกระทําเพ่ือขจัดอุปสรรค 

120.10 A1 ข้ึนอยูกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม อุปสรรคอาจไดรับการจัดการโดยขจัด เหตุการณ

แวดลอมท่ีทําใหเกิดอุปสรรค อยางไรก็ตาม ยังมีบางสถานการณท่ีอุปสรรคนั้นสามารถไดรับการ

จัดการไดเพียงการปฏิเสธ หรือ ยุติกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีปฏิบัติอยูนั้น นั่นเปนเพราะวาเหตุการณ

แวดลอมท่ีทําใหเกิดอุปสรรคไมสามารถท่ีจะถูกขจัด และ มาตรการปองกันไมสามารถนํามา

ปฏิบัติได เพ่ือลดอุปสรรคนั้นใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

มาตรการปองกัน 

120.10 A2 มาตรการปองกัน (Safeguards) คือ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน ท่ี

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีกระทําอยางมีประสิทธิผล เพ่ือลดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐานใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
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การพิจารณาการใชดุลยพินิจท่ีสําคัญ และขอสรุปโดยรวมท่ีได 

R120.11 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใหขอสรุปโดยรวมวา การดําเนินการท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีกระทํา 

หรือ ตั้งใจจะกระทํา เพ่ือจัดการอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจะขจัด หรือ ลดอุปสรรคนั้น ๆ ใหอยูในระดับท่ี

ยอมรับไดหรือไม ในการใหขอสรุปโดยรวม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง 

(ก) ทบทวนการใชดุลยพินิจท่ีสําคัญใด ๆ หรือขอสรุปโดยรวมท่ีได และ 

(ข) ใชการทดสอบประหนึ่งบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน 

ขอควรพิจารณาอ่ืนเม่ือนํากรอบแนวคิดมาใช 

อคติ  

120.12 A1 การมีอคติ ไมวาจะรูตัวหรือไม กระทบตอการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ เม่ือระบุ ประเมิน และ

จัดการอุปสรรคตอการปฏิบัติการหลักการพ้ืนฐาน  

120.12 A2 ตัวอยางของอคติท่ีอาจเปนไปไดท่ีตองตระหนัก เม่ือใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ รวมถึง  

• การมีอคติจากการยึดติด (Anchoring bias) ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีจะปกใจเชื่อในขอมูลแรกท่ี

ไดรับเปนหลัก เพ่ือตอตานขอมูลท่ีรับมาภายหลังใหไดรับการประเมินอยางไมเพียงพอ  

• การมีอคติตอระบบอัตโนมัติ (Automation bias) ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีจะใหความสําคัญกับ

ผลลัพธท่ีประมวลไดจากระบบอัตโนมัติ แมวาเม่ือมีการใหเหตุผลโดยมนุษยหรือขอมูลท่ี

ขัดแยงกัน ทําใหเกิดคําถามวาผลลัพธดังกลาวเชื่อถือได หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงคนั้น

หรือไม 

• การมีอคติเนื่องจากความมี (Availability bias) ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีจะใหน้ําหนักกับเหตุการณ 

หรือประสบการณท่ีนึกไดในทันที หรือมีอยูแลว มากกวาสิ่งท่ียังไมมี  

• การมีอคติเนื่องจากมีคํายืนยัน (Confirmation bias) ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีจะใหน้ําหนักกับ

ขอมูลท่ีสอดคลองกับความเชื่อท่ีมีอยู มากกวาขอมูลท่ีขัดแยงหรือทําใหเกิดความสงสัย

เก่ียวกับความเชื่อนั้น 

• ความคิดกลุม (Groupthink) ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีจะใหกลุมบุคคล ลดทอนความคิดสรางสรรค

และความรับผิดชอบสวนบุคคล และเปนผลใหนํามาสูการตัดสินใจท่ีปราศจากการใหเหตุผล

เชิงวิพากษ หรือการพิจารณาทางเลือกอ่ืน 

• อคติเพราะมีความม่ันใจสูงเกิน (Overconfidence bias) ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีจะประเมิน

ความสามารถของตนท่ีมากเกินไปในการประเมินความเสี่ยงอยางแมนยํา หรือในการใชดุลย

พินิจหรือการตัดสินใจตางๆ 
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• อคติจากการใชตัวแทน (Representation bias) ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีจะอางอิงความเขาใจใน

รูปแบบของประสบการณ เหตุการณ หรือความเชื่อท่ีอนุมานวาเปนตัวแทน   

• การเลือกรับรู (Selective perception) ซ่ึงเปนแนวโนมสําหรับความคาดหวังของบุคคล  

ท่ีจะมีอิทธิพลตอการท่ีบุคคลนั้นจะมีมุมมองตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

120.12 A3 การกระทําท่ีอาจลดผลกระทบของการมีอคติ รวมถึง 

• การหาคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเพ่ือท่ีจะไดรับขอมูลเพ่ิมข้ึน 

• การปรึกษากับผูอ่ืน เพ่ือใหม่ันใจไดมีการโตแยงท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ประเมินผล 

• การรับการฝกอบรมเก่ียวกับ การระบุการมีอคติ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการทางวิชาชีพ 

วัฒนธรรมองคกร 

120.13 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะเพ่ิมประสิทธิผลในการนํากรอบแนวคิดไปใช เม่ือความสําคัญของคุณคา

ทางจริยธรรมท่ีสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานและขอกําหนดอ่ืนท่ีกําหนดไวในประมวล

จรรยาบรรณ ไดรับการสงเสรมิผานวัฒนธรรมภายในองคกรของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

120.13 A2 การสงเสริมวัฒนธรรมดานจริยธรรมภายในองคกรจะมีประสิทธิผลท่ีสุดเม่ือ  

(ก) ผูนําและผูท่ีมีบทบาทในการบริหาร สงเสริมความสําคัญของคุณคาทางจริยธรรมขององคกร 

และยังตองใหตนและผู อ่ืนในปกครองของตนรับผิดชอบตอการแสดงออกซ่ึงคุณคาทาง

จริยธรรมขององคกรดวย 

(ข) จัดใหมีโปรแกรมการศึกษาและฝกอบรมท่ีเหมาะสม กระบวนการจัดการ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑการใหรางวัล ท่ีสงเสริมวัฒนธรรมดานจริยธรรม 

(ค) จัดใหมีนโยบายและกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการสนับสนุนและปกปองผูท่ีรายงาน

พฤติกรรมการกระทําผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีนาสงสัย รวมท้ังผูสง

สัญญาณ (whistle-blowers) พฤติกรรมเหลานั้น และ 

(ง) องคกรยึดม่ันตอคุณคาทางจริยธรรมในการติดตอกับบุคคลท่ีสาม  

[เทียบเคียง COSO 2013 – Control Environment]  

120.13 A3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการคาดหวังวาจะสนับสนุนและสงเสริมวัฒนธรรมท่ีมีจริยธรรมเปน

ฐานในองคกรของตน โดยคํานึงถึงตําแหนงและความอาวุโสของแตละคน 
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ขอควรพิจารณาสําหรับงานสอบบัญชี งานสอบทาน งานท่ีใหความเช่ือม่ันอ่ืน และงานใหบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง 

วัฒนธรรมสํานักงาน 

120.14 A1 TSQM 1 กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ เก่ียวกับวัฒนธรรมสํานักงานในบริบท

ความรับผิดชอบของสํานักงานในการออกแบบ การนําไปปฏิบัติ และการดําเนินระบบการบริหาร

คุณภาพสําหรับงานสอบบัญชี หรืองานสอบทานงบการเงิน หรืองานท่ีใหความเชื่อม่ันอ่ืน หรือ

งานใหบริการท่ีเก่ียวเนื่อง 

ความเปนอิสระ 

120.15 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะถูกกําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความ

เปนอิสระ ใหดํารงความเปนอิสระ เม่ือปฏิบัติงานสอบบัญชี งานสอบทาน และ งานท่ีใหความ

เชื่อม่ันอ่ืน ความเปนอิสระเชื่อมโยงกับหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ เรื่อง ความเท่ียงธรรม

และความซ่ือสัตยสุจริต ความเปนอิสระประกอบดวย 

(ก) ความเปนอิสระดานจิตใจ (Independence of mind) สภาวะจิตใจท่ียอมใหมีการแสดงออก

ซ่ึงขอสรุป โดยไมถูกกระทบจากอิทธิพลใด ๆ ท่ีจะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ซ่ึง

จะทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดวยความซ่ือสัตยสุจริต และใชความเท่ียงธรรม และ

ใชการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได 

(ข) ความเปนอิสระอันเปนท่ีประจักษ  (Independence of Appearance) การหลีกเลี่ยง

ขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากจนทําใหบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบ

รูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปวาความซ่ือสัตยสุจริต ความเท่ียงธรรม หรือ

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของสํานักงาน หรือสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงาน

สอบบัญชี หรือสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันนั้น ไดถูกรอมชอม  

120.15 A2 มาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

เก่ียวกับการนํากรอบแนวคิดไปใชเพ่ือดํารงความเปนอิสระ เม่ือปฏิบัติงานสอบบัญชี งานสอบ

ทาน และงานใหความเชื่อม่ันอ่ืน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและสํานักงานถูกกําหนดใหตองปฏิบัติ

ตามมาตรฐานเหลานี้เพ่ือใหเปนอิสระเม่ือปฏิบัติงานดังกลาว กรอบแนวคิดเพ่ือระบุ ประเมิน 

และจัดการอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ใชในทํานองเดียวกันเพ่ือใหเปนไปตาม

ขอกําหนดเรื่องความเปนอิสระ ประเภทของอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานท่ีได

อธิบายไวใน ยอหนา 120.6 A3 เปนประเภทเดียวกันกับอุปสรรคในการปฏิบัติตามขอกําหนด

เรื่องความเปนอิสระดวย 
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การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

120.16 A1 ในงานสอบบัญช ีงานสอบทาน และงานใหความเชื่อม่ันอ่ืน รวมถึงงานอ่ืนใดท่ีกําหนดโดย IAASB 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะถูกกําหนดใหตองใชการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผูประกอบวิชาชีพเม่ือวางแผนและปฏิบัติงานสอบบัญชี งานสอบทาน และงานใหความเชื่อม่ันอ่ืน 

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและหลักการพ้ืนฐาน ท่ีอธิบายไวในหมวด 110 มี

แนวคิดท่ีสัมพันธกัน 

120.16 A2 ในการตรวจสอบงบการเงิน ตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานแตละขอและโดยรวม เพ่ือสนับสนุน

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

• ความซ่ือสัตยสุจริต กําหนดให ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองประพฤติตนอยางตรงไปตรงมา 

และซ่ือสัตย ตัวอยางเชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานวาดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต ดวยการ 

o ประพฤติตนอยางตรงไปตรงมาและซ่ือสัตยเม่ือมีขอกังวลเก่ียวกับจุดยืนของลูกคา  

o ติดตามสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ีไมสอดคลองกัน และคนหาหลักฐานการสอบบัญชี

อ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือจัดการขอกังวลเก่ียวกับงบการเงินท่ีอาจมีขอผิดพลาดอยางมี

สาระสําคัญ หรือทําใหเขาใจผิด เพ่ือท่ีจะตัดสินใจอยางมีขอมูลเก่ียวกับการ

ดําเนินการอยางเหมาะสมในเหตุการณแวดลอมนั้น 

o การมีลักษณะนิสัยท่ีเขมแข็งในการกระทําอยางเหมาะสม แมเม่ือเผชิญกับแรงกดดัน

ใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน หรือเม่ือการกระทําเชนนั้น อาจมีแนวโนมทําใหเกิดผลท่ี

ตามมาตอบุคคลหรือองคกรในทางลบ การกระทําอยางเหมาะสม เก่ียวของกับ 

(ก) การมีจุดยืนอยางม่ันคง เม่ือเผชิญกับสภาวะลําบากในการตัดสินใจ และ

สถานการณท่ียาก หรือ 

(ข) การโตแยงผู อ่ืน เม่ือมีเหตุการณแวดลอมท่ีมีเหตุผลสมควร ในลักษณะท่ี

เหมาะสมกับเหตุการณแวดลอมนั้น 

ในการทําเชนนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดแสดงใหเห็นการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

สําคัญ เพ่ือทําใหเกิดการใช การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ  

• ความเท่ียงธรรม กําหนดให ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมรอมชอมในการใชดุลยพินิจทาง

วิชาชีพและทางธุรกิจ จาก 

(ก) อคติ  

(ข) ความขัดแยงทางผลประโยชน  

(ค) อิทธิพลอันเกินควรของบุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอ่ืน หรือการพ่ึงพิงอันเกิน

ควรตอบุคคล องคกร เทคโนโลย ีหรือปจจัยอ่ืน 
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 ตัวอยางผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรม โดย 

(ก) ตระหนักถึงเหตุการณแวดลอมหรือความสัมพันธใด ๆ เชน ความคุนเคยกับลูกคา ท่ีอาจ

ทําใหเกิดการรอมชอม การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี และ 

(ข) พิจารณาผลกระทบของเหตุการณแวดลอมหรือความสัมพันธดังกลาว ในการใชดุลยพินิจ

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี เม่ือประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของหลักฐานการ

สอบบัญชีท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินของลูกคา 

ในการทําเชนนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดประพฤติในลักษณะท่ีเห็นไดวาทําใหเกิด  

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

• ความรู ความสามารถ และความเอาใจใส กําหนดให ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมี ความรู 

ความสามารถ และความชํานาญทางวิชาชีพในระดับท่ีถึงพรอมและปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

เอาใจใสใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ ตัวอยางเชน  

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานวาดวยความรู ความสามารถ และความ

เอาใจใส โดย 

(ก) การนําความรูไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมและธุรกิจของแตละลูกคาโดยเฉพาะ 

เพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไดอยาง

เหมาะสม 

(ข) การวางแผนและการปฏิบัติตามวิธีตรวจสอบท่ีเหมาะสม และ 

(ค) การนําความรูท่ีเก่ียวของไปปฏิบัติ เม่ือประเมินดวยการใชวิจารณญาณอยางระมัดระวัง

ยิ่ง วาหลักฐานการสอบบัญชี เพียงพอและเหมาะสมในเหตุการณแวดลอมนั้น 

ในการทําเชนนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดประพฤติในลักษณะท่ีเห็นไดวาทําใหเกิดการ

สังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
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สวนท่ี 2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ 

 หนา 

หมวด 200  การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ 

 (Applying the Conceptual Framework – Professional  Accountants 

 In Business) 

46 

หมวด 210   ความขัดแยงทางผลประโยชน  

 (Conflicts of Interest) 
51 

หมวด 220  การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล 

 (Preparation and Presentation of Information) 
54 

หมวด 230  การปฏิบัติงานดวยความชํานาญท่ีเพียงพอ  

 (Acting with Sufficient Expertise) 
59 

หมวด 240  สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และสิ่งจูงใจท่ีเชื่อมโยงกับ   

 การรายงานทางการเงินและการตัดสินใจ  

 (Financial Interests, Compensation and Incentives Linked to 

 Financial Reporting and Decision Making) 

61 

หมวด 250  สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ 

 (Inducements, including Gifts and Hospitality) 
63 

หมวด 260  การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

 (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations) 
69 

หมวด 270  ความกดดันตอการฝาฝนหลักการพ้ืนฐาน 

 (Pressure to Breach the Fundamental Principles) 
79 
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สวนท่ี 2  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ 

หมวด 200 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ 

คํานํา 

200.1 ในสวนนี้ของประมวลจรรยาบรรณ ไดกําหนดขอกําหนด และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ เม่ือนํากรอบแนวคิดท่ีกําหนดในหมวด 120 

มาปฏิบัติ ซ่ึงไมอาจอธิบายไดทุกขอเท็จจริง และเหตุการณแวดลอม รวมท้ังกิจกรรมทาง

วิชาชีพ ผลประโยชนและความสัมพันธท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจอาจเผชิญ 

ซ่ึงทําใหเกิดอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ดังนั้น 

กรอบแนวคิดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจตระหนักถึงขอเท็จจริงและ

เหตุการณแวดลอมเหลานั้น 

200.2 ผูลงทุน เจาหนี้ องคกรผูวาจางและสวนอ่ืน ๆ ของธุรกิจ รวมท้ังหนวยงานของรัฐและ

สาธารณชน ผูอาจใชผลการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ  

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจอาจรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวหรือรวมกันรับผิดชอบ

ในการจัดทําและการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลอ่ืน ๆ ซ่ึงท้ังองคกรผูวาจางและบุคคล

ท่ีสามอาจใชขอมูลดังกลาว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจอาจรับผิดชอบในการ

จัดการทางการเงินอยางมีประสิทธิผลและใหคําแนะนําอยางเต็มความรูความสามารถในเรื่อง

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ 

200.3 ผูประกอบวิชาชีพในหนวยงานธุรกิจอาจเปนลูกจาง ผูรับจางตามสัญญา หุนสวน กรรมการ 

(ผูบริหารหรือผูท่ีไมไดเปนผูบริหาร) เจาของกิจการท่ีเปนผูจัดการ หรืออาสาสมัครขององคกร 

ผูวาจาง รูปแบบทางกฎหมายของความสัมพันธของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับองคกรผูวาจาง

ไมมีผลกระทบตอความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  

200.4 ในสวนนี้ คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” ประกอบดวย 

(ก) ผูประกอบวิชาชีพในหนวยงานธุรกิจ และ 

(ข) บุคคลผูเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ เม่ือปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ

ตามความสัมพันธของผูประกอบวิชาชีพบัญชี กับสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไม

วาจะเปนรูปแบบของผูรับจางตามสัญญา พนักงาน หรือ เจาของ ขอมูลเพ่ิมเติมเม่ือสวน  

ท่ี 2 นําไปใชกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะไดกําหนดไวในยอหนาท่ี 

R120.4 R300.5 และ 300.5 A1 
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ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R200.5 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานท่ีกําหนดไวในหมวด 110 และใชกรอบ

แนวคิดท่ีกําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐาน 

200.5 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรับผิดชอบในการสงเสริมวัตถุประสงคท่ีถูกกฎหมายขององคกรผูวาจาง

(ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี) ประมวลจรรยาบรรณนี้มิไดพยายามขัดขวางผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีจากการทําใหความรับผิดชอบนั้นบรรลุผล แตจัดการกับเหตุการณแวดลอมท่ีอาจทําให

การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานถูกรอมชอม  

200.5 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจตองสงเสริมสถานะขององคกรผูวาจาง เม่ือสงเสริมเปาหมายและ

วัตถุประสงคท่ีถูกกฎหมายขององคกรผูวาจาง ถารายงานใด ๆ ท่ีไดกระทําไมผิดหรือทําให

เขาใจผิด การกระทําเชนนั้นจะไมถือวาทําใหเกิดอุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

200.5 A3 เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีตําแหนงสูงข้ึน ก็จะยิ่งมีความสามารถและมีโอกาสในการเขาถึง

ขอมูล และมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกระทําโดยบุคคลอ่ืนท่ี

เก่ียวของ ในองคกรผูวาจาง ตราบเทาท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถจะทําได เม่ือคํานึงถึง

ตําแหนงและความอาวุโสในองคกร ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการคาดหวังวาจะสนับสนุน

และสงเสริมวัฒนธรรมท่ีใชจรรยาบรรณเปนเกณฑในองคกร ตามยอหนา 120.13 A3 ตัวอยาง

ของการกระทําดังกลาว รวมถึงการแนะนํา การนํามาปฏิบัติ  และการกํากับดูแล เรื่องตอไปนี้ 

• โปรแกรมการศึกษาและการฝกอบรมดานจรรยาบรรณ  

• กระบวนการจัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑการใหรางวัล ท่ีสงเสริม

วัฒนธรรมดานจริยธรรม 

• นโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณและสงสัญญาณพฤติกรรม (whistle-blowing) 

• นโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีออกแบบเพ่ือปองกัน การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

การระบุอุปสรรค 

200.6 A1 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน อาจเกิดจากความหลากหลายของขอเท็จจริงและ

เหตุการณแวดลอมตาง ๆ ประเภทของอุปสรรคไดอธิบายไวในยอหนา120.6 A3 ตอไปนี้คือ

ตัวอยางของขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมในแตละประเภทของอุปสรรค ซ่ึงอาจทําใหเกิด

อุปสรรคตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ 

(ก) อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 
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• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนไดเสียทางการเงิน หรือไดรับเงินกูหรือการคํ้าประกัน 

จากองคกรผูวาจาง 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนรวมในการจัดทําแผนคาตอบแทนท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ

จากองคกรผูวาจาง 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับสิทธิการใช ทรัพยสินของบริษัทเพ่ือประโยชนสวนตน 

(หมายเหตุ สิทธิการใช = access ใชไดท้ัง Tangible และ Intangible) 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับขอเสนอเปนของขวัญ หรือการปฏิบัติเปนพิเศษจากคูคา

ขององคกรผูวาจาง 

(ข) อุปสรรคจากการสอบทานผลงานของตนเอง 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนผูกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีเหมาะสมในการรวมธุรกิจ 

หลังจากทําการศึกษาความเปนไปไดเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจซ้ือ 

(ค) อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีโอกาสตกแตงขอมูลในหนังสือชี้ชวนเพ่ือใหไดรับประโยชน

จากการจัดหาเงินทุน 

(ง) อุปสรรคจากความคุนเคย 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนผูรับผิดชอบในการรายงานทางการเงินขององคกรผูวาจาง 

เม่ือสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด หรือครอบครัวท่ีใกลชิดไดรับการวาจางจากองคกร

นั้น เปนผูตัดสินใจซ่ึงมีผลกระทบตอรายงานทางการเงินขององคกร 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธอันยาวนานกับบุคคลผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ 

(จ) อุปสรรคจากการถูกขมขู 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด หรือครอบครัวท่ีใกลชิด 

ตองเผชิญอุปสรรคจากการถูกปลดหรือโยกยาย เนื่องจากขอขัดแยงเก่ียวกับ 

o การใชหลักการบัญชี 

o วิธีการนําเสนอขอมูลทางการเงิน 

• บุคคลท่ีพยายามมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

ตัวอยาง เชน ในเรื่องการตกลงทําสัญญา (ใหชนะการประมูล) หรือการใชหลักการ

บัญชี 
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การประเมินอุปสรรค 

200.7 A1 เง่ือนไข นโยบาย และวิธีการ ท่ีอธิบายไวในยอหนา 120.6 A1 และ 120.8 A2 อาจกระทบการ

ประเมินวา อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม 

200.7 A2 การประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไดรับผลกระทบมาจากลักษณะ

และขอบเขตของกิจกรรมทางวิชาชีพอีกดวย 

200.7 A3 การประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจไดรับผลกระทบมาจาก

สภาพแวดลอมการปฏิบัติงานภายในองคกรของผูวาจาง และสภาพแวดลอมการดําเนินงาน 

ตัวอยาง เชน 

• ภาวะผูนําซ่ึงเนนความสําคัญของพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ และความคาดหวังท่ีวา

พนักงานจะปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนั้น 

• นโยบายและวิธีปฏิบั ติ ท่ีให อํานาจและสนับสนุนพนักงาน ใหสื่อสารประเด็นทาง

จรรยาบรรณซ่ึงเก่ียวกับพนักงานเอง ตอผูบริหารระดับอาวุโส โดยปราศจากความกังวล

เก่ียวกับผลลบท่ีตามมา 

• นโยบายและวิธีปฏิบั ติในการนําไปปฏิบัติและติดตามประเมินผลคุณภาพของการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน 

• ระบบเก่ียวกับการกํากับดูแลองคกร หรือโครงสรางการกํากับดูแล และความเขมแข็งของ

การควบคุมภายใน 

• วิธีปฏิบัติในการรับสมัครงาน ซ่ึงเนนความสําคัญของการวาจางบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถสูง 

• การสื่อสารท่ีทันเวลาเก่ียวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติ  รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงท่ีมี 

ใหพนักงานท้ังหมดทราบ พรอมท้ัง การฝกอบรมและใหการศึกษาท่ีเหมาะสม เก่ียวกับ

นโยบายและวิธีปฏิบัติดังกลาวนั้น 

• นโยบายจรรยาบรรณและขอกําหนด 

200.7 A4 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาขอคําแนะนําดานกฎหมาย ในกรณีท่ีเชื่อวาอาจมีการ

กระทําผิดจรรยาบรรณ หรือการกระทําโดยผูอ่ืนเกิดข้ึน หรือ จะเกิดข้ึนตอไปภายในองคกร 

ผูวาจาง 

การจัดการอุปสรรค 

200.8 A1 หมวด 210 ถึง 270 อธิบายอุปสรรคตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ 

รวมถึงตัวอยางของการกระทําท่ีอาจจะทําใหเกิดอุปสรรคนั้น 
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200.8 A2 ถึงท่ีสุดแลว ถาเหตุการณแวดลอมท่ีทําใหเกิดอุปสรรค ไมสามารถขจัดได และไมมีมาตรการ

ปองกันหรือไมสามารถนํามาตรการปองกันมาใชเพ่ือลดอุปสรรคใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

อาจจะเปนการเหมาะสมท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองลาออกจากองคกรผูวาจาง 

การส่ือสารกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

R200.9 เม่ือสื่อสารกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแลตามท่ีกําหนดไวในประมวลจรรยาบรรณ ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองตัดสินใจวา ควรจะสื่อสารกับผูใดถึงจะเหมาะสมในโครงสรางการกํากับดูแลของ

องคกรผูวาจาง ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีสื่อสารกับกลุมยอยของผู มีหนาท่ีกํากับดูแล  

ผูประกอบวิชาชีพตองตัดสินใจวาจําเปนหรือไมท่ีจะตองสื่อสารกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแลท้ังหมด 

เพ่ือท่ีวาทุกทานจะไดรับขอมูลท่ีเพียงพอ 

200.9 A1 ในการตัดสินใจวาควรสื่อสารกับผูใด ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาจาก 

(ก) ลักษณะและความสําคัญของเหตุการณแวดลอม และ 

(ข) เรื่องท่ีจะสื่อสาร 

200.9 A2 ตัวอยางของกลุมยอยของผูมีหนาท่ีกํากับดูแล รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลใด

บุคคลหนึ่งของคณะผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

R200.10 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี สื่อสารกับบุคคลผูซ่ึงมีท้ังความรับผิดชอบดานการจัดการและความ

รับผิดชอบดานกํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําใหเกิดความพอใจวาการสื่อสารกับ

บุคคลทานนั้น ไดใหขอมูลท่ีเพียงพอกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแลท้ังมวลผูซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ควรจะไดทําการสื่อสารแลว  

200.10 A1 ในเหตุการณแวดลอมบางเหตุการณ ผูมีหนาท่ีกํากับดูแลทุกคนเก่ียวของกับการบริหารงาน

องคกรผูวาจาง ตัวอยาง เชน ธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงเจาของคนเดียวบริหารงาน และไมมีผูอ่ืน 

ท่ีทําหนาท่ีดานกํากับดูแล  

ในกรณีเหลานี้ ถาเรื่องท่ีจะสื่อสารกับบุคคลผูซ่ึงมีความรับผิดชอบดานการจัดการ และความ

รับผิดชอบดานกํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองทําใหเกิดความพอใจวา ไดปฏิบัติตาม

ขอกําหนดวาดวยการสื่อสารกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 
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หมวด 210  ความขัดแยงทางผลประโยชน  

คํานํา 

210.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

210.2 ความขัดแยงทางผลประโยชนทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความ

เท่ียงธรรม และอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอ่ืน อุปสรรคดังกลาว 

อาจเกิดข้ึนเม่ือ 

(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับเรื่องเฉพาะ ใหกับผูท่ี

ไดรับบริการทางวิชาชีพ ตั้งแตสองหนวยงานข้ึนไปซ่ึงผลประโยชนในเรื่องนั้นขัดแยงกัน 

หรือ 

(ข) ผลประโยชนของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเก่ียวของกับเรื่องเฉพาะ และ ผลประโยชนของ 

ผูท่ีไดรับบริการทางวิชาชีพท่ีผูประกอบวิชาชีพดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ เก่ียวของกับ

เรื่องท่ีขัดแยงกัน 

ผูท่ีไดรับบริการทางวิชาชีพ อาจรวมถึง องคกรผูวาจาง ผูจําหนาย ลูกคา ผูใหกูยืม ผูถือหุน 

หรือบุคคลอ่ืน 

210.3 หมวดนี้นําเสนอขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการนํากรอบ

แนวคิดไปใชกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R210.4 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมยินยอมใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือรอมชอมการใช

ดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ 

210.4 A1 ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง  

• การดํารงตําแหนงผูบริหารหรือผูกํากับดูแลในองคกรผูวาจางสองแหงและไดรับขอมูลท่ี

เปนความลับจากองคกรผูวาจางแหงหนึ่ง ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจนํามาใชเพ่ือทําให

องคกรผูวาจางอีกแหงหนึ่งไดเปรียบหรือเสียเปรียบ 

• การดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพใหกับหุนสวนท้ังสองฝายซ่ึงเปนผูวาจางผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี เพ่ือชวยใหท้ังสองฝายสิ้นสุดจากการเปนหุนสวนกัน 

51  

 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 2
 

• การจัดเตรียมขอมูลทางการเงินใหแกสมาชิกบางคนของผูบริหารในองคกรผูวาจาง 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ซ่ึงผูบริหารคนดังกลาวอยูระหวางดําเนินการซ้ือกิจการนั้น 

• การเปนผูรับผิดชอบในการเลือกผูจําหนายใหกับองคกรผูวาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

เม่ือ ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไดรับผลประโยชนทาง

การเงินจากการนั้น 

• การดํารงตําแหนงท่ีสามารถกํากับดูแลในองคกรผูวาจาง ท่ีอยูระหวางการอนุมัติการลงทุน

ของบริษัท ซ่ึงการลงทุนนั้นมีสวนหนึ่งจะเพ่ิมมูลคาหลักทรัพยในความครอบครองของ 

ผูประกอบวิชาชีพเองหรือของครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด 

การระบุความขัดแยง 

R210.5 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือระบุเหตุการณแวดลอมท่ี

อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และ เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐานหนึ่งหลักการหรือมากกวา ข้ันตอนดังกลาวตองรวมถึงการระบุ  

(ก) ลักษณะของผลประโยชนและความสัมพันธท่ีเก่ียวของ ระหวางฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ และ 

(ข) กิจกรรม และความหมายโดยนัยของกิจกรรมนั้น กับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

R210.6 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองยังคงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเม่ือเวลาเปลี่ยนไปของลักษณะ

กิจกรรม ผลประโยชน และความสัมพันธท่ีอาจจะทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ขณะท่ีปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ 

อุปสรรคท่ีเกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชน 

210.7 A1 โดยท่ัวไป ความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมทางวิชาชีพกับเรื่องท่ีผูท่ีไดรับบริการทางวิชาชีพมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน เก่ียวของโดยตรงมากเทาใด ระดับของอุปสรรคยิ่งมีมากข้ึนจน

อยูในระดับท่ีไมสามารถยอมรับได 

210.7 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัด อุปสรรคอันเกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชนคือ การ

ถอนตัวจากกระบวนการตัดสินใจซ่ึงเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

210.7 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคท่ีเกิดจากความขัดแยง

ทางผลประโยชน รวมถึง  

• การปรับโครงสรางหรือการแบงแยกความรับผิดชอบและหนาท่ี 

• การมีการกํากับดูแลท่ีเหมาะสม ตัวอยางเชน การปฏิบัติงานภายใตการดูแลของ

กรรมการบริหารหรือกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
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การเปดเผยและความยินยอม 

ท่ัวไป 

210.8 A1 โดยท่ัวไป จําเปนตอง 

(ก) เปดเผยลักษณะของความขัดแยงทางผลประโยชน และมีการจัดการอยางไรตออุปสรรคท่ี

เกิดข้ึน แกบุคคลท่ีเก่ียวของ รวมถึง แกบุคคลในระดับท่ีเหมาะสมในองคกรผูวาจางท่ี

ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงนั้น และ 

(ข) ไดรับการยินยอมจากบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติกิจกรรมทาง

วิชาชีพเม่ือไดนํามาตรการปองกันมาใชจัดการอุปสรรคนั้น 

210.8 A2 การยินยอมอาจอนมุานไดจากการกระทําของบุคคลในเหตุการณแวดลอมซ่ึงผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีมีหลักฐานเพียงพอท่ีจะสรุปไดวา บุคคลนั้นรับรูเหตุการณแวดลอมตั้งแตแรก และยอมรับ

ความขัดแยงทางผลประโยชน ถาบุคคลเหลานั้นไมยกเปนขอคัดคาน ตอการมีอยูของความ

ขัดแยง 

210.8 A3 ถาการเปดเผยหรือการยินยอมนั้นไมเปนลายลักษณอักษร ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับ

การสนับสนุนใหบันทึก 

(ก) ลักษณะของเหตุการณแวดลอมตางๆท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ข) มาตรการปองกันท่ีใชเพ่ือจัดการอุปสรรคตางๆท่ีเกิดข้ึน และ 

(ค) การยินยอมท่ีไดรับ 

ขอพิจารณาอ่ืน 

210.9 A1 เม่ือจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ควรไดรับการสนับสนุนใหหา

แนวทาง จากภายในองคกรผูวาจาง หรือจากแหลงอ่ืน เชน องคกรวิชาชีพ ท่ีปรึกษากฎหมาย 

หรือผูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ืน เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปดเผยขอมูลเหลานั้น หรือแบงปน

ขอมูลภายในองคกรผูวาจาง และหาคําแนะนําจากบุคคลท่ีสาม ตองนําหลักการเรื่องการรักษา

ความลับมาปฏิบัติ 
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หมวด 220 การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล  

คํานํา 

220.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน และนํากรอบแนวคิด ซ่ึงกําหนดไวใน

หมวด 120 มาใช เพ่ือระบุอุปสรรค ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

220.2 การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรค

จากการถูกขมขู หรืออุปสรรคอ่ืนตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานหนึ่งหลักการหรือมากกวา 

หมวดนี้นําเสนอขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการนํากรอบ

แนวคิดไปใชในแตละเหตุการณแวดลอม 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

220.3 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับในองคกรผูวาจาง มีสวนเก่ียวของในการจัดทํา และการ

นําเสนอขอมูล ท้ังภายใน และภายนอกองคกรผูวาจาง 

220.3 A2 ผูมีสวนไดเสียท้ังผูรับและผูใหขอมูลในการจัดทําและนําเสนอขอมูลดังกลาว รวมถึง 

• ฝายบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

• นักลงทุน และ ผูใหกูหรือเจาหนี้อ่ืน 

• หนวยงานกํากับดูแล 

ขอมูลนี้อาจชวยผูมีสวนไดเสียในการทําความเขาใจ และประเมินแงมุมสถานการณขององคกร

ผูวาจาง และการตัดสินใจเก่ียวกับองคกร ขอมูลรวมถึงขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ีไม

เก่ียวของกับการเงิน ซ่ึงอาจเปดเผยตอสาธารณะ หรือใชเพ่ือวัตถุประสงคภายในองคกร 

ตัวอยาง รวมถึง 

• รายงานการดําเนินงานและผลประกอบการ 

• การวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

• งบประมาณและการคาดการณ 

• ขอมูลท่ีใหผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี 

• การวิเคราะหความเสี่ยง 

• งบการเงินเพ่ือวัตถุประสงคท่ัวไป และงบการเงินท่ีจัดทําเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 

• แบบแสดงรายการภาษี 
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• รายงานตาง ๆ ท่ียื่นตอหนวยงานกํากับดูแล เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย และเพ่ือแสดง

การปฏิบัติตาม 

220.3 A3 เพ่ือวัตถุประสงคของหมวดนี้ การจัดทําหรือการนําเสนอขอมูล รวมถึง การบันทึกขอมูล  

การเก็บรักษาขอมูล และการอนุมัติขอมูล 

R220.4 เม่ือจัดทําหรือนําเสนอขอมูล ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง 

(ก)  จัดทํา หรือนําเสนอขอมูลใหเปนไปตามกรอบแนวคิดการรายงานท่ีเก่ียวของ เม่ือนํามา

ปรับใช 

(ข)  จัดทํา หรือนําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีตั้งใจไว โดยไมทําใหเขาใจผิด หรือมีอิทธิพลตอ

ผลลัพธตามสัญญาหรือตามกฎระเบียบตางๆ อยางไมเหมาะสม 

(ค)  ใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ เพ่ือ 

(1) นําเสนอความจริงอยางถูกตองและครบถวนในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังหมด 

(2) อธิบายอยางชัดเจนถึงลักษณะท่ีแทจริงของรายการหรือกิจกรรมทางธุรกิจ และ 

(3) จัดประเภทและบันทึกขอมูลใหทันเวลาและในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

(ง) ไมละเวนขอมูลใด ๆ โดยมีเจตนาท่ีจะทําใหขอมูลนั้นทําใหเกิดความเขาใจผิด หรือมี

อิทธิพลตอผลลัพธตามสัญญา หรือตามกฎระเบียบตาง ๆ อยางไมเหมาะสม 

(จ) หลีกเลี่ยงอิทธิพลอันเกินควรของบุคคล องคกร หรือเทคโนโลยี หรือการพ่ึงพิงอันเกินควร

ตอบุคคล องคกร หรือเทคโนโลยี และ 

(ฉ) ตระหนักถึงความเสี่ยงจากอคติ 

220.4 A1 ตัวอยางของอิทธิพลตอผลลัพธตามสัญญา หรือตามกฎระเบียบตาง ๆ อยางไมเหมาะสม คือ 

การใชประมาณการท่ีไมสมจริง โดยเจตนาท่ีจะหลีกเลี่ยงการฝาฝนขอกําหนดตามสัญญา เชน 

พันธะสัญญาการกูเงิน หรือการฝาฝนขอกําหนดดานกฎระเบียบ เชน ทุนจดทะเบียนของ

สถาบันการเงิน 

การใชความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทํา หรือ นําเสนอขอมูล 

R220.5 การจัดทํา หรือนําเสนอขอมูลอาจตองการ การใชความระมัดระวังรอบคอบในการใชดุลยพินิจ

ทางวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมใชความระมัดระวังรอบคอบดังกลาวอยางตั้งใจท่ีจะ

ทําใหผูอ่ืนเขาใจผิด หรือมีอิทธิพลตอผลลัพธตามสัญญาหรือตามกฎระเบียบตางๆ อยางไม

เหมาะสม 

220.5 A1 ตัวอยางการใชความระมัดระวังรอบคอบในทางท่ีผิดเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีไมเหมาะสม รวมถึง 

• การกําหนดประมาณการ ตัวอยางเชน การกําหนดประมาณการมูลคายุติธรรม เพ่ือ

นําเสนอกําไรหรือขาดทุนท่ีขัดตอขอเท็จจริง 
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• การเลือก หรือการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี หรือวิธีการทางบัญชี ระหวางทางเลือกสอง

ทางหรือมากกวา ตามท่ีกรอบรายงานทางการเงินกําหนดไว ตัวอยางเชน การเลือกนโย

บายการบัญชีเก่ียวกับสัญญาระยะยาว เพ่ือนําเสนอกําไรหรือขาดทุนท่ีขัดตอขอเท็จจริง 

• การกําหนดเวลาบันทึกรายการ ตัวอยางเชน กําหนดเวลาขายสินทรัพยใกลสิ้นปบัญชี เพ่ือ

ทําใหเขาใจผิด 

• การกําหนดโครงสรางของรายการ ตัวอยางเชน กําหนดโครงสรางรายการทางการเงิน

เพ่ือใหนําเสนออยางขัดตอขอเท็จจริงเก่ียวกับสินทรัพย และหนี้สิน หรือการจัดประเภท

กระแสเงินสด 

• การเลือกเปดเผยขอมูล  ตัวอยางเชน การละเวนไมแสดงขอมูล หรือแสดงขอมูลอยาง

คลุมเครือ ท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงทางการเงิน หรือความเสี่ยงทางการดําเนินงาน เพ่ือให

เขาใจผิด  

R220.6 เม่ือปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่ง กิจกรรมท่ีไมตองปฏิบัติตามกรอบแนวคิด

การรายงาน (ทางการเงิน) ท่ีเก่ียวของ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลพินิจทางวิชาชีพ เพ่ือ

ระบุและพิจารณา  

(ก) วัตถุประสงคของการนําขอมูลไปใช 

(ข) บริบทท่ีขอมูลนั้น ๆ ให และ 

(ค) ผูรับขอมูลท่ีประสงคจะสื่อให 

220.6 A1 ตัวอยางเชน เม่ือจัดทําหรือนําเสนอรายงานตามแบบท่ีกําหนด (pro forma) งบประมาณ หรือ 

การคาดการณนั้น การมีอยางเหมาะสมเก่ียวกับ ประมาณการ คาใกลเคียง และขอสมมติฐานท่ี

เก่ียวของ จะชวยใหผูท่ีอาจพ่ึงพาขอมูลเหลานั้นใชดุลยพินิจของตนเองได  

220.6 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาใหความชัดเจนเก่ียวกับ ผูตั้งใจใหเปนผูรับขอมูล บริบท 

และวัตถุประสงคของขอมูลท่ีนําเสนอ 

การพ่ึงพาผลงานของผูอ่ืน 

R220.7 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีประสงคจะใชการพ่ึงพาผลงานของผูอ่ืนไมวาภายในหรือภายนอก

องคกรผูวาจาง หรือองคกรอ่ืน ตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพ่ือกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ ถามี 

เพ่ือใหความรับผิดชอบนั้นบรรลุผลตามท่ีกําหนดไวในยอหนา R220.4 

220.7 A1 ปจจัยเพ่ือพิจารณาในการกําหนดวาจะใชผลงานของผูอ่ืนนั้นสมเหตุสมผลหรือไม รวมถึง: 

• ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของบุคคลหรือองคกรอ่ืน และแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีได 

• บุคคลอ่ืนนั้นไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ีมีหรือไม 
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ขอมูลดังกลาวอาจไดรับจากความสัมพันธท่ีมีมากอน หรือจากการปรึกษาผูอ่ืนเก่ียวกับบุคคล

หรือองคกรอ่ืนนั้น  

การจัดการขอมูลท่ีทําใหเขาใจผิด หรืออาจทําใหเขาใจผิด 

R220.8 เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีรู หรือมีเหตุผลท่ีเชื่อไดวา ขอมูลท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีเก่ียวของ

อยูนั้นทําใหเขาใจผิด ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือหาทางแกไขเรื่อง

นั้น 

220.8 A1 การดําเนินการท่ีเหมาะสม รวมถึง 

• การปรึกษาหารือขอกังวลเก่ียวกับขอมูลท่ีทําใหเขาใจผิด กับผูบังคับบัญชาของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี และ/หรือระดับผูบริหารท่ีเหมาะสมในองคกรผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี หรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแล และขอใหบุคคลดังกลาวดําเนินการอยางเหมาะสมเพ่ือ

แกไขเรื่องนั้น  

การดําเนินการดังกลาว อาจรวมถึง  

o การแกไขขอมูลใหถูกตอง 

o ถาขอมูลนั้นไดรับการเปดเผยไปยังผูตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานแลว ใหแจงแกไข

ขอมูลใหถูกตอง 

• การปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติขององคกรผูวาจาง (ตัวอยางเชน นโยบาย

จรรยาบรรณ หรือนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด) เก่ียวกับวิธีการจัดการเรื่อง

ดังกลาวเปนการภายใน 

220.8 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาวาองคกรผูวาจางยังมิไดดําเนินการอยางเหมาะสม ถา 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงมีเหตุผลท่ีเชื่อไดวาขอมูลดังกลาวทําใหเขาใจผิด การดําเนินการ

เพ่ิมเติมตอไปนี้อาจเหมาะสมหากผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงหลักการพ้ืนฐานเรื่องการ

รักษาความลับ ดวยการ 

• ปรึกษากับ  

o องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

o ผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีขององคกรผูวาจาง  

o ท่ีปรึกษากฎหมาย 

• พิจารณาวามีขอกําหนดอ่ืนใดใหสื่อสารกับ : 

o บุคคลท่ีสาม รวมท้ังผูใชขอมูล 

o หนวยงานกํากับดูแล และหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแล 
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R220.9 ถาหลังจากไดใชทางเลือกท่ีมีจนหมดแลว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวายังไมได

ดําเนินการท่ีเหมาะสม และมีเหตุผลท่ีเชื่อไดวาขอมูลดังกลาวยังคงทําใหเขาใจผิดอยู   

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิเสธท่ีจะเก่ียวของกับขอมูล หรือปฏิเสธท่ีจะยังคงขอมูลดังกลาว

ไวตอไป 

220.9 A1 ในเหตุการณแวดลอมดังกลาวอาจเปนการเหมาะสมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะลาออก

จากองคกรผูวาจาง 

เอกสารหลักฐาน 

220.10 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหบันทึกเอกสารหลักฐาน: 

• ขอเท็จจริง 

• หลักการบัญชีหรือมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของอ่ืน 

• การติดตอสื่อสาร และฝายตาง ๆ ท่ีนําเรื่องไปปรึกษาหารือ (สนทนาอยางเปนทางการและ

ไมเปนทางการ)ดวย  

• แนวทางการดําเนินงานท่ีพิจารณา 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดพยายามจัดการเรื่องนี้อยางไร 

ขอพิจารณาอ่ืน  

220.11 A1 เม่ืออุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดทําหรือนําเสนอขอมูล เกิดจาก

สวนไดเสียทางการเงิน รวมถึงคาตอบแทนและสิ่งจูงใจเชื่อมโยงกับการรายงานทางการเงินและ

การตัดสินใจ ใหนําขอกําหนด และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดไวในหมวด 240 มาใช 

220.11 A2 เม่ือขอมูลท่ีทําใหเขาใจผิดอาจเก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ใหนํา

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดไวในหมวด 260 มาใช 

220.11 A3 เม่ืออุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการจัดทําหรือนําเสนอขอมูล เกิดจาก

ความกดดัน ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดไวในหมวด 270 มาใช  
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หมวด 230 การปฏิบตัิงานดวยความชํานาญที่เพียงพอ  

คํานํา 

230.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพ่ือระบุอุปสรรค ประเมินนัยสําคัญและจัดการอุปสรรค 

230.2 การปฏิบัติงานโดยไมมีความชํานาญเพียงพอจะทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ใน

การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความรู ความสามารถ และความเอาใจใส หมวดนี้วาง

ขอกําหนด และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการนํากรอบแนวคิดไปใชในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R230.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมจงใจทําใหองคกรผูวาจางเขาใจผิดเก่ียวกับระดับความเชี่ยวชาญ

หรือประสบการณท่ีตนมี 

230.3 A1 หลักการพ้ืนฐานเรื่องความรู ความสามารถ และความเอาใจใส กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีรับงานท่ีสําคัญไดตอเม่ือ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีหรือไดรับการฝกอบรมหรือมี

ประสบการณท่ีเพียงพอ 

230.3 A2 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความรู ความสามารถ และความ

เอาใจใส อาจเกิดข้ึนได ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีมี 

• เวลาไมเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ี หรือในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหสําเร็จ 

• ขอมูลท่ีไมสมบูรณ ถูกจํากัด หรือไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี 

• ประสบการณ การฝกอบรม และ/หรือการศึกษาไมเพียงพอ 

• ทรัพยากรไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี 

230.3 A3 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• ขอบเขตท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีทํางานรวมกับผูอ่ืน 

• ความอาวุโสของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ 

• ระดับของการกํากับดูแลและการสอบทานงานท่ีทํา 

230.3 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคจากผลประโยชน 

สวนตน รวมถึง: 
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• การไดรับความชวยเหลือ หรือการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญท่ีจําเปน 

• การทําใหม่ันใจไดวามีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

R230.4 ถาอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความรู ความสามารถ และความเอาใจใส 

ไมสามารถจัดการได ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาจะปฏิเสธการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเปน

ปญหาหรือไม ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวาการปฏิเสธเปนการเหมาะสม ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีตองสื่อสารถึงเหตุผลนั้น 

ขอพิจารณาอ่ืน 

230.5 A1 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ในหมวด 270 ใชเม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับ

ความกดดันใหกระทําในลักษณะท่ีอาจนําไปสูการฝาฝนหลักการพ้ืนฐานเรื่องความรู  

ความสามารถ และความเอาใจใส 
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หมวด 240 สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และสิ่งจูงใจที่เช่ือมโยงกับการรายงาน 

ทางการเงินและการตัดสินใจ 

คํานํา 

240.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

240.2 การมีสวนไดเสียทางการเงิน หรือการรับรูเก่ียวกับสวนไดเสียทางการเงินท่ีถือโดยสมาชิก

ในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด หรือสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิด อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตน ในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรม หรือการ

รักษาความลับ ในหมวดนี้ไดกําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ี

เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R240.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมตกแตงขอมูลหรือใชขอมูลท่ีเปนความลับเพ่ือผลประโยชน

สวนตัว หรือเพ่ือผลประโยชนทางการเงินของผูอ่ืน 

240.3 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจมีสวนไดเสียทางการเงิน หรืออาจรูถึงสวนไดเสียทางการเงินของ

สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด หรือสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิด ในเหตุการณแวดลอม

เชนนั้นอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานสวนไดเสียทางการเงิน รวมถึง 

สวนไดเสียท่ีเกิดจากแผนคาตอบแทน และแผนสิ่งจูงใจท่ีเชื่อมโยงกับการรายงานทางการเงิน

และการตัดสินใจ 

240.3 A2 ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมท่ีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง 

สถานการณท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด หรือสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีใกลชิด 

• มีแรงจูงใจและโอกาสในการตกแตงขอมูลท่ีมีความออนไหวตอราคาเพ่ือท่ีจะไดรับ

ผลประโยชนทางการเงิน 

• ถือครองสวนไดเสียทางการเงินท้ังทางตรงและทางออมในองคกรผูวาจาง และมูลคาของ

สวนไดเสียทางการเงินนั้นอาจเปนผลกระทบโดยตรงจากการตัดสินใจของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี 
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• มีสิทธิไดรับโบนัสผันแปรตามผลกําไร และมูลคาของโบนัสนั้นอาจเปนผลกระทบโดยตรง

จากการตัดสินใจของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

• ถือสิทธิทางตรงหรือทางออมในหุนโบนัสรอรับ หรือสิทธิในการซ้ือหุนในองคกรผูวาจาง 

มูลคาของสิทธิดังกลาวอาจเปนผลกระทบจากการตัดสินใจของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

• มีสวนรวมในแผนคาตอบแทนซ่ึงใหแรงจูงใจเพ่ือบรรลุเปาหมาย หรือเพ่ือสนับสนุนความ

พยายามในการเพ่ิมมูลคาสูงสุดใหกับหุนขององคกรผูวาจาง ตัวอยางของแผนดังกลาวอาจ

เกิดจากการมีสวนรวมในแผนการจูงใจซ่ึงเชื่อมโยงกับเง่ือนไขในการบรรลุผลการ

ปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

240.3 A3 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• นัยสําคัญของสวนไดเสียทางการเงิน สิ่งท่ีทําใหเกิดสวนไดเสียทางการเงินท่ีมีนัยสําคัญ 

จะข้ึนอยูกับเหตุการณแวดลอมสวนบุคคลและสาระสําคัญของสวนไดเสียทางการเงินของ 

แตละบุคคล 

• นโยบายและวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการท่ีเปนอิสระจากฝายบริหาร ในการกําหนดระดับ

หรือรูปแบบของคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 

• เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายภายใน การเปดเผยขอมูลตอผูมีหนาท่ีกํากับดูแลเก่ียวกับ : 

o ผลประโยชนท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

o แผนการใชสิทธิ หรือแลกเปลี่ยนหุนท่ีเก่ียวของกัน 

• วิธีปฏิบัติการตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือจัดการอุปสรรคท่ีทําให

เกิดสวนไดเสียทางการเงิน 

240.3 A4 อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากแผนคาตอบแทน หรือแผนสิ่งจูงใจอาจเกิดจากท้ังแรงกดดันอยางชัดเจน

หรือโดยนัยจากผูบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงาน ดูหมวด 270 ความกดดันตอการฝาฝน

หลักการพ้ืนฐาน 
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หมวด 250 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ 

คํานํา 

250.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน และใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

250.2 การเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจ อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรค

จากความคุนเคยหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูในการปฏิบัติการตามหลักการพ้ืนฐานโดยเฉพาะ

อยางยิ่งหลักการในเรื่องความซ่ือสัตย ความเท่ียงธรรม และพฤติกรรมทางวิชาชีพ 

250.3 หมวดนี้กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเก่ียวกับการใชกรอบแนวคิดในเรื่อง

การเสนอใหและการยอมรับสิ่งจูงใจเม่ือดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ ท่ีไมทําใหเกิดการไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายและขอบังคับ หมวดนี้ยังกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับ เม่ือมีการเสนอใหหรือมีการยอมรับสิ่งจูงใจ 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

250.4 A1 สิ่งจูงใจ คือ สิ่งของ สถานการณ หรือการกระทําท่ีจะใชในทางท่ีจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของอีกบุคคลหนึ่ง แตไมจําเปนตองมีเจตนาท่ีจะมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของ

บุคคลนั้น สิ่งจูงใจ เปนไปไดตั้งแตการกระทําเล็กนอยในการใหการตอนรับระหวางผูรวมงาน

ทางธุรกิจ จนกระท่ังถึงการกระทําท่ีเปนผลใหเกิดการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

สิ่งจูงใจเปนไปไดในรูปแบบตางๆ กัน ตัวอยางเชน 

• ของขวัญ 

• การตอนรับ 

• นันทนาการ  

• การบริจาคเพ่ือการเมือง หรือ เพ่ือการกุศล 

• การรองขอความเปนมิตร และความจงรักภักดี 

• โอกาสในการจางงานหรือโอกาสในทางการคาอ่ืน 

• การไดรับเปนกรณีพิเศษ สิทธิ หรือเอกสิทธิ์ 
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ส่ิงจูงใจท่ีตองหามโดยกฎหมายหรือขอบังคับ 

R250.5 ในหลายประเทศมีกฎหมายและขอบังคับ เชน สวนท่ีเก่ียวกับการใหสินบนและคอรรัปชั่น  

ซ่ึงหามการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจในเหตุการณแวดลอมบางกรณี ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองไดมาซ่ึงความเขาใจกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติตาม กฎหมายและ

ขอบังคับเหลานั้น เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ส่ิงจูงใจท่ีไมตองหามโดยกฎหมายหรือขอบังคับ 

250.6 A1 การเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจท่ีไมตองหามโดยกฎหมายและขอบังคับอาจยังทําใหเกิด

อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

สิ่งจูงใจท่ีมีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม (ทางวิชาชีพ) 

R250.7 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมเสนอให หรือสนับสนุนผูอ่ืนใหเสนอใหซ่ึงสิ่งจูงใจใด ๆ หรือสิ่งท่ี 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวา บุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยง

วิญูชน อาจจะสรุปไดวาเปนการใหท่ีมีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม

ของผูรับหรืออีกบุคคลหนึ่ง 

R250.8 ผูประกอบวิชาชีพตองไมรับ หรือสนับสนุนผูอ่ืนใหรับสิ่งจูงใจใด ๆ ท่ีผูประกอบวิชาชีพสรุปวา

ไดรับ หรือพิจารณาวา บุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจจะ

สรุปไดวาเปนการรับท่ีมีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับหรืออีก

บุคคลหนึ่ง 

250.9 A1 การพิจารณาวาสิ่งจูงใจมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับ ถาสิ่งนั้นทําใหบุคคล

กระทําการอยางผิดจรรยาบรรณ การมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมดังกลาว อาจมีโดยตรงตอผูรับ

หรือตออีกบุคคลหนึ่งผูซ่ึงมีความสัมพันธกับผูรับนั้น หลักการพ้ืนฐานเปนกรอบการอางอิงอยาง

เหมาะสมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการพิจารณาวาพฤติกรรมใดผิดจรรยาบรรณในสวน

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น และถาจําเปนโดยการอนุมาน วาเปนของบุคคลอ่ืน 

250.9 A2 การฝาฝนหลักการพ้ืนฐานเรื่องความซ่ือสัตยสุจริตเกิดข้ึนเม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีเสนอให

หรือยอมรับ หรือสนับสนุนผูอ่ืนใหเสนอหรือยอมรับสิ่งจูงใจ เม่ือมีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลอยาง

ไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับหรือของอีกบุคคลหนึ่ง 

250.9 A3 การกําหนดวามีเจตนาท่ีแทจริง หรือถูกรับรูวามีเจตนา ท่ีจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอ

พฤติกรรมของผูรับหรือไม ตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ปจจัยท่ีเก่ียวของในการพิจารณาอาจ

รวมถึง  

• ลักษณะ ความถ่ี มูลคา และผลกระทบสะสมของสิ่งจูงใจ 
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• จังหวะเวลาเม่ือสิ่งจูงใจถูกเสนอ สัมพันธกับการกระทําใด หรือการตัดสินใจใดท่ีอาจมี

อิทธิพล 

• สิ่งจูงใจนั้นเปนวิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือตามวัฒนธรรมในเหตุการณแวดลอมหรือไม 

ตัวอยางเชน การเสนอใหของขวัญในโอกาสของวันหยุดทางศาสนาหรืองานมงคลสมรส 

• สิ่งจูงใจนั้นเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาชีพหรือไม ตัวอยางเชน การเสนอใหหรือ 

การยอมรับ อาหารกลางวันในระหวางการประชุมทางธุรกิจ 

• การเสนอใหสิ่งจูงใจนั้นจํากัดเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือมีใหกับกลุมคนท่ีกวางข้ึน

หรือไม กลุมคนท่ีกวางข้ึนนั้นอาจเปนกลุมคนภายในหรือภายนอกองคกรผูวาจาง เชน 

ลูกคารายอ่ืน หรือผูขายรายอ่ืน 

• บทบาทและตําแหนงของบุคคลผูเสนอให หรือไดรับการเสนอสิ่งจูงใจนั้น 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทราบ หรือมีเหตุผลท่ีควรเชื่อไดวาการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น เปน 

การฝาฝนนโยบายและวิธีปฏิบัติขององคกรผูวาจางท่ีเปนคูสัญญา หรือไม 

• ระดับของความโปรงใส ซ่ึงสิ่งจูงใจนั้นถูกเสนอให 

• ผูรับตองการหรือรองขอสิ่งจูงใจนั้นหรือไม 

• พฤติกรรมท่ีรับทราบอยูแลว หรือชื่อเสียงท่ีมีอยูแลว ของผูเสนอให 

การพิจารณาการกระทําในอนาคต 

250.10 A1 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักถึงสิ่งจูงใจท่ีไดรับการเสนอดวยเจตนาท่ีเกิดข้ึนจริงหรือ

ซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้นเพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม อาจจะยังทําใหเกิด

อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานข้ึนไดแมวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดยอหนา 

R250.7 และ R250.8 แลว 

250.10 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• การรายงานใหเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสหรือผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลขององคกรผูวาจาง 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูเสนอใหเก่ียวกับขอเสนอนั้น 

• การแกไขหรือการยกเลิกความสัมพันธทางธุรกิจกับผูเสนอให 

สิ่งจูงใจท่ีไมประกอบดวยเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 

250.11 A1 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ท่ีกําหนดในกรอบแนวคิดท่ีนําไปใชเม่ือผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีไดสรุปวาไมมีเจตนาท่ีเกิดข้ึนจริงหรือซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้นเพ่ือจะใหมีอิทธิพล

อยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับหรือบุคคลอ่ืน 

250.11 A2 ถาสิ่งจูงใจนั้นเล็กนอยและไมสําคัญ อุปสรรคใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจะอยูในระดับท่ียอมรับได  
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250.11 A3 ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมเม่ือมีการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น อาจทําใหเกิด

อุปสรรค แมวาผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไดสรุปวา ไมมีเจตนาท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเขาใจไปได

เชนนั้น เพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม รวมถึง 

• อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

o ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการเสนอการวาจางใหปฏิบัติงานแบบไมเต็มเวลาจากผูขาย 

• อุปสรรคจากความคุนเคย 

o ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพาลูกคาหรือผูขายไปชมการแขงขันกีฬาเปนประจํา 

• อุปสรรคจากการถูกขมขู 

o ผูประกอบวิชาชีพบัญชียอมรับการตอนรับ ซ่ึงมีลักษณะท่ีทําใหเขาใจไปไดวาไม

เหมาะสมเม่ือมีการเปดเผยตอสาธารณะ 

250.11 A4 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับอุปสรรคดังกลาว ท่ีเกิดจากการเสนอใหหรือการยอมรับ

สิ่งจูงใจนั้น รวมถึงปจจัยเดียวกันท่ีกําหนดไวในยอหนา 250.9 A3 เพ่ือการกําหนดเจตนา 

250.11 A5 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคท่ีเกิดจากการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น 

รวมถึง 

• การปฏิเสธหรือการไมเสนอสิ่งจูงใจ 

• การโอนความรับผิดชอบการตัดสินใจใด ๆ เก่ียวกับธุรกิจท่ีเก่ียวของกับคูสัญญา ไปใหอีก

บุคคลหนึ่งผูซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวามี หรืออาจทําใหเขาใจ

ไปไดวามี อิทธิพลอยางไมเหมาะสมในการตัดสินใจ 

250.11 A6 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคดังกลาว ท่ีเกิดข้ึน

จากการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น รวมถึง 

• การมีความโปรงใสกับเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส หรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแลขององคกรผูวาจาง 

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสัญญา เก่ียวกับการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจ 

• การบันทึกสิ่งจูงใจลงในสมุดทะเบียนท่ีจัดทําและเก็บรักษาโดยองคกรผูวาจางของ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสัญญา 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมเก่ียวของในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพนั้น สอบ

ทานงานใด ๆ ท่ีไดกระทําหรือไดตัดสินใจไปโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีเก่ียวกับบุคคล

หรือองคกรผูซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชียอมรับสิ่งจูงใจนั้น  

• การบริจาคสิ่งจูงใจนั้นใหแกองคกรการกุศลหลังจากท่ีไดรับและทําการเปดเผยการบริจา

คอยางเหมาะสม ตัวอยางเชน เปดเผยตอผูมีหนาท่ีกํากับดูแลหรือบุคคลผูเสนอใหสิ่งจูงใจ

นั้น 
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• การจายคืนราคาของสิ่งจูงใจท่ีไดรับ เชน การตอนรับ 

• การสงคืนสิ่งจูงใจโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได เชน ของขวัญ หลังจากท่ีไดรับมา 

สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิด 

R250.12 ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงตองเตรียมพรอมสําหรับอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน ตอการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเกิดจากการเสนอใหสิ่งจูงใจ 

(ก) ใหโดยสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิดของผูประกอบวิชาชีพบัญชีแกคูสัญญา

ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือ 

(ข) รับโดยสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิดของผูประกอบวิชาชีพบัญชีจาก

คูสัญญาท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธทางวิชาชีพ 

R250.13 เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักถึงสิ่งจูงใจท่ีไดรับการเสนอใหหรือกระทําโดยสมาชิก

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิดและสรุปวามีเจตนาเพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสม

ตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสัญญา หรือพิจารณาวาบุคคลท่ีสามซ่ึงมี

ความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปไดวาเจตนานั้นมีอยู ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองแนะนําสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิดวาไมเสนอใหหรือยอมรับสิ่งจูงใจ

นั้น 

250.13 A1 ปจจัยตางๆ ท่ีกําหนดใหไวในยอหนา 250.9 A3 มีความเก่ียวของในการกําหนดวา มีเจตนาท่ี

เกิดข้ึนจริงหรือซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้น เพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสัญญาหรือไม อีกปจจัยหนึ่งท่ีเก่ียวของคือ ลักษณะหรือ

ความใกลชิดของความสัมพันธระหวาง  

(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิด 

(ข) สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิดและคูสัญญา และ 

(ค) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและคูสัญญา 

ตัวอยางเชน การเสนอการจางงาน นอกจากกระบวนการจัดจางปกติ ใหกับคูสมรสของ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีโดยคูสัญญาท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีกําลังเจรจาสัญญาท่ีมีนัยสําคัญ

อาจบงบอกถึงเจตนาดังกลาวนั้น 

250.13 A2 คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 250.12 A2 ยังคงเก่ียวของในการจัดการอุปสรรคท่ีอาจ

เกิดข้ึนเม่ือมีเจตนาท่ีเกิดข้ึนจริงหรือซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้น เพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสม

ตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสัญญา แมวาสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิด

ท่ีสุดหรือท่ีใกลชิดไดปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีไดรับตามยอหนา R250.13 แลว 
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การนํากรอบแนวคิดไปปฏิบัติ 

250.14 A1 เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักถึงสิ่งจูงใจท่ีไดรับการเสนอใหในเหตุการณแวดลอมท่ี

กําหนดไวในยอหนา R250.12 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอาจเกิดข้ึนเม่ือ 

(ก) สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิดเสนอใหหรือยอมรับสิ่งจูงใจท่ีขัดแยงกับ

คําแนะนําของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามยอหนา R250.13 หรือ 

(ข) ผูประกอบวิชาชีพไมมีเหตุผลท่ีจะเชื่อวา มีเจตนาท่ีเกิดข้ึนจริงหรือซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้น 

เพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของ

คูสัญญานั้น 

250.14 A2 คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 250.11 A1 ถึง 250.11 A6 เก่ียวของกับวัตถุประสงคใน

การระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคดังกลาว ปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับ

อุปสรรคในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ ยังรวมถึงลักษณะและความใกลชิดของความสัมพันธท่ี

กําหนดไวในยอหนา 250.13 A1 

ขอควรพิจารณาอ่ืน 

250.15 A1 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับขอเสนอสิ่งจูงใจจากผูวาจางท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทาง

การเงิน ผลตอบแทน และสิ่งจูงใจ ท่ีเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน ใหนําขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดไวในหมวด 240 มาใช  

250.15 A2 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบหรือตระหนักวาสิ่งจูงใจนั้น อาจสงผลตอการไมปฏิบัติตาม

หรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับโดยบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติงานให หรืออยูภายใต

การกําหนดทิศทางขององคกรผูวาจาง ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ี

กําหนดไวในหมวด 260 มาใช 

250.15 A3 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี เผชิญความกดดันตอการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจท่ีอาจทําให

เกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

ท่ีกําหนดไวในหมวด 270 มาใช 
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หมวด 260 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

คํานํา 

260.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค  

260.2 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูตอการปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐาน เรื่องความซ่ือสัตยสุจริตและเรื่องพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพ จะเกิดข้ึนเม่ือ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมไดปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับ  

260.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพบหรือตระหนักถึงการไมปฏิบัติตาม หรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม

แนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ หมวดนี้ใหแนวทางกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการ

ประเมินความเก่ียวของของเรื่องและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนไปได เม่ือตอบสนองตอการไมปฏิบัติ

ตามหรือสงสัยวาไมไดปฏิบัติตาม 

(ก) กฎหมายและขอบังคับ โดยท่ัวไปท่ีเปนท่ีรูวามีผลโดยตรงตอการกําหนดจํานวนท่ีมี

สาระสําคัญและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินขององคกรผูวาจาง และ 

(ข) กฎหมายและขอบังคับอ่ืน ๆ ท่ีไมไดมีผลกระทบโดยตรงตอการกําหนดจํานวนและ 

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินขององคกรผูวาจาง แตการปฏิบัติตาม อาจเปนพ้ืนฐานใน

การดําเนินงานตามธุรกิจขององคกรผูวาจาง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยาง

ตอเนื่อง หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงบทลงโทษท่ีมีสาระสําคัญ 

วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

260.4 ขอแตกตางท่ีเดนชัดของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  คือการยอมรับความรับผิดชอบใน 

การดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ เม่ือการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี คือ  

(ก) เพ่ือปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความซ่ือสัตยสุจริตและเรื่องพฤติกรรมทางวิชาชีพ 

(ข) โดยแจงเตือนผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแลขององคกรผูวาจาง เม่ือเหมาะสม เพ่ือ

หาทาง : 

(1) ชวยใหผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแล แกไข ฟนฟู หรือบรรเทาผลกระทบจากการ

ไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

ท่ีระบุ หรือ 

(2) ยับยั้งการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเม่ือยังไมเกิดข้ึน และ  
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(ค) ดําเนินการข้ันตอไปตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

260.5 A1 การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ("non-compliance") ประกอบดวย การกระทําโดย

ละเลย หรือการกระทําผิดโดยเจตนาหรือไมเจตนา ซ่ึงขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับท่ีมีอยู  

ซ่ึงกระทําโดยบุคคลตอไปนี:้  

(ก) องคกรผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

(ข) ผูมีหนาท่ีกํากับดูแลขององคกรผูวาจาง 

(ค) ผูบริหารขององคกรผูวาจาง หรือ 

(ง) บุคคลอ่ืนท่ีทํางานหรืออยูภายใตคําสั่งขององคกรผูวาจาง 

260.5 A2 ตัวอยางของกฎหมายและขอบังคับ ซ่ึงหมวดนี้ไดกลาวถึง รวมถึงเรื่องท่ีเก่ียวกับ: 

• การทุจริต การคอรัปชั่น และการติดสินบน 

• การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและเงินท่ีไดจากการกอ

อาชญากรรม 

• ตลาดทุน และการซ้ือขายหลักทรัพย 

• การธนาคาร และผลิตภัณฑและบริการทางการเงินอ่ืน 

• การปองกันขอมูล 

• ภาษีและเงินบํานาญคางจาย และการจายเงินบํานาญ 

• การปองกันสภาพแวดลอม 

• สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน 

260.5 A3 การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ อาจสงผลใหเกิดคาปรับ การถูกดําเนินคดี หรือผลท่ี

ตามมาอ่ืน กับองคกรผูวาจาง ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน ท่ีสําคัญคือ 

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางกวางขวางตอประโยชน

สาธารณะ ในดานความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือสาธารณชน เพ่ือ

วัตถุประสงคในหมวดนี้ การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีทําใหเกิดความเสียหายอยาง

มาก เปนเรื่องหนึ่งท่ีทําใหเกิดผลท่ีไมพึงประสงคอยางรายแรงตอฝายตาง ๆ ในทางการเงิน

หรือท่ีมิใชทางการเงิน ตัวอยางรวมถึงการกระทําผิดโดยการทุจริตท่ีมีผลตอการขาดทุน

ทางการเงินอยางมีสาระสําคัญของผูลงทุน และการฝาฝนกฎหมายและขอบังคับดาน

สิ่งแวดลอมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงาน หรือสาธารณชน  
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R260.6 ในบางประเทศ มีขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับท่ีบังคับใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง

ดําเนินการอยางไรกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

ขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับเหลานี้ อาจแตกตางจากหรือล้ําหนากวาท่ีกําหนดใน

หมวดนี้ เม่ือพบวาการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาว 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับ

เหลานั้นและปฏิบัติตาม รวมถึง: 

(ก) ขอกําหนดใด ๆ ในการรายงานเรื่องนี้ตอผูมีอํานาจท่ีเหมาะสม และ 

(ข) การแจงเตือนขอหามใด ๆ กับฝายท่ีเก่ียวของ 

260.6 A1 การแจงเตือนขอหามใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับฝายท่ีเก่ียวของ ตัวอยางเชน กฎหมายการตอตาน

การฟอกเงิน 

260.7 A1 หมวดนี้ใชโดยไมคํานึงถึงลักษณะขององคผูวาจาง รวมถึง ไมวาจะเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะ หรือไม 

260.7 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีพบหรือไดตระหนักถึงเรื่องท่ีไมสําคัญอยางเห็นไดชัด ไมตองปฏิบัติ

ตามหมวดนี้ ไมวาเรื่องท่ีไมสําคัญอยางชัดเจนนั้นจะไดรับการตัดสินโดยคํานึงถึงลักษณะและ

ผลกระทบทางการเงินหรืออ่ืน ๆ เก่ียวกับองคกรผูวาจาง ผูมีสวนไดเสีย และสาธารณชน

หรือไม 

260.7 A3 หมวดนี้ไมไดกําหนด  

(ก) การประพฤติมิชอบท่ีไมเก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจขององคกรผูวาจาง และ 

(ข) การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ โดยฝายอ่ืน นอกจากท่ีระบุไวในยอหนา 260.5 A1 

อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพบแนวทางในหมวดนี้ ท่ีเปนประโยชนในการ

พิจารณาวิธีการตอบสนองตอสถานการณเหลานี้อยางไร 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารขององคการผูวาจางและผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

260.8 A1 ผูบริหารขององคกรผูวาจาง ซ่ึงมีการกํากับดูแลโดยผูมีหนาท่ีกํากับดูแล เปนผูรับผิดชอบในการ

ใหความม่ันใจวาการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ ผูบริหารและ 

ผูมีหนาท่ีกํากับดูแล เปนผูรับผิดชอบในการระบุและจัดการการไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับใด ๆ โดย : 

(ก) องคกรผูวาจาง 

(ข) บุคคลแตละบุคคลท่ีกํากับดูแลองคกรผูวาจาง 
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(ค) สมาชิกของฝายบริหาร หรือ 

(ง) บุคคลอ่ืนท่ีทํางานใหหรือภายใตการสั่งการขององคกรผูวาจาง 

 

ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน 

R260.9 ถาแบบพิธีและวิธีปฏิบัติท่ีมีอยูภายในองคกรผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีกําหนด

เก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองพิจารณากําหนดวิธีการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาว 

260.9 A1 องคกรผูวาจางจํานวนมากไดจัดทําแบบพิธีและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการยกประเด็นการไมปฏิบัติ

ตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเปนการภายในแบบพิธีและวิธีปฏิบัติ

เหลานี้ รวมถึงตัวอยาง นโยบายดานจรยิธรรมหรือกระบวนการภายในในการแจงเบาะแสการ

กระทําผิด แบบพิธีและวิธีปฏิบัติดังกลาวอาจอนุญาตเรื่องท่ีใหมีการรายงานโดยไมระบุตัวตน

ผานชองทางท่ีกําหนด 

R260.10 ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงเรื่องท่ีจะใชในหมวดนี้ ข้ันตอนท่ีผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีใชเพ่ือใหสอดคลองกับหมวดนี้ตองดําเนินการอยางทันทวงที เพ่ือวัตถุประสงคในการ

ดําเนินการอยางทันทวงที ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองคํานึงถึงลักษณะของเรื่อง และความ

เสียหายท่ีอาจเปนไปไดตอผลประโยชนขององคกรผูวาจาง ผูลงทุน เจาหนี้ พนักงานหรือ

สาธารณชน 

ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสในหนวยงานธุรกิจ 

260.11 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสในหนวยงานธุรกิจ (“senior professional accountants”) คือ 

กรรมการ เจาหนาท่ี หรือพนักงานระดับอาวุโสซ่ึงสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญและ

ตัดสินใจเก่ียวกับ การไดมา การใชงาน และการควบคุมทรัพยากรดานบุคคล ดานการเงิน ดาน

เทคโนโลยี ท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตนขององคกรผูวาจาง ความคาดหวังจะสูงข้ึนสําหรับบุคคล

ดังกลาวมากกวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอ่ืนในองคกรผูวาจาง ท่ีจะดําเนินการใด ๆ ท่ี

เหมาะสมเพ่ือประโยชนสาธารณะ ในการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมได

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ นี่เปนเพราะบทบาท ตําแหนงหนาท่ี และขอบขายอิทธิพล

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส ในองคกรผูวาจาง 

การทําความเขาใจเรื่อง/เนื้อหา (the Matter) 

R260.12 ถาในระหวางท่ีปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส ไดตระหนักถึงขอมูล

เก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองทําความเขาใจเรื่อง การทําความเขาใจนี้ตองรวมถึง: 
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(ก) ลักษณะของการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ และ

เหตุการณแวดลอมท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน 

(ข) การใชกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับเหตุการณแวดลอม และ 

(ค) การประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอองคกรผูวาจางนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือ 

สาธารณะอยางกวางขวาง 

การจัดการเรื่อง/เนื้อหา (the Matter) 

R260.13 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสระบุหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ี

เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน อางถึงในยอหนา R206.9 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาเรื่องนั้น

กับผูบังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไป (ถามี) ถาผูบังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไปของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีมีสวนเก่ียวของในเรื่องนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาเรื่องนั้นกับผูมีอํานาจ

ระดับสูงข้ึนไปอีกในองคกรผูวาจาง 

260.13 A1 จุดประสงคของการปรึกษา เพ่ือใหสามารถตัดสินใจไดวาควรจัดการเรื่องนั้นอยางไร  

R260.14 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือ: 

(ก) สื่อสารเรื่องนั้นไปยังผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

(ข) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีมีอยู รวมท้ังขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับ

เก่ียวกับการรายงานการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม กฎหมายและขอบังคับ

ตอผูมีอํานาจท่ีเหมาะสม 

(ค) ใหแกไข ฟนฟู หรือบรรเทาผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับ 

(ง) ลดความเสี่ยงจากการเกิดซํ้า และ 

(จ) พยายามยับยั้งการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ถายังไมเกิดข้ึน 

260.14 A1 วัตถุประสงคของการสื่อสารเรื่องนั้นกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล เพ่ือใหไดรับความเห็นเก่ียวกับการ

ดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองตอเรื่องนั้น และเพ่ือใหผูมีหนาท่ีกํากับดูแลสามารถทําให

ความรับผิดชอบไดบรรลุผล 

260.14 A2 กฎหมายและขอบังคับบางฉบับอาจกําหนดชวงเวลาท่ีตองรายงานถึงการไมปฏิบัติตามหรือ

สงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสม 

R260.15 นอกจากการตอบสนองตอเรื่องนั้น ตามท่ีไดกําหนดในหมวดนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส

ตองตัดสินใจวาจําเปนตองเปดเผยเรื่องนั้น (ถามี) แกผูสอบบัญชีขององคกรผูวาจางหรือไม 
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260.15 A1 การเปดเผยเรื่องดังกลาวเปนไปตามหนาท่ีหรือภาระผูกพันตามกฎหมายของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีอาวุโสท่ีจะตองใหขอมูลท้ังหมดท่ีจําเปนเพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถดําเนินการตรวจสอบ

ได 

การตัดสินใจวาจําเปนตองดําเนินการตอไปหรือไม 

R260.16 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสตองประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองของผูบังคับบัญชา

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ถามี) และผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

260.16 A1 ปจจัยท่ีเ ก่ียวของเพ่ือพิจารณาในการประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองของ

ผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส (ถามี) และผูมีหนาท่ีกํากับดูแลรวมถึง: 

• การตอบสนองท่ีทันเวลา  

• การดําเนินการหรืออนุญาตใหดําเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือหาทางแกไข ฟนฟูหรือบรรเทา

ผลกระทบของการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายและขอบังคับ ถายังไมเกิดข้ึน 

• เรื่องนั้นไดเปดเผยตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมแลว และการเปดเผยดังกลาว 

เพียงพอหรือไม 

R260.17 ในแงการตอบสนองของผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส (ถามี) และผูมีหนาท่ี

กํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาการดําเนินการตอไปจําเปน เพ่ือ

ผลประโยชนสาธารณะหรือไม 

260.17 A1 การพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไม และลักษณะและขอบเขตของการ

ดําเนินการนั้นจะข้ึนอยูกับหลายปจจัย รวมถึง 

• กรอบของกฎหมายและขอบังคับ 

• ความเรงดวนของสถานการณ 

• การแผกระจายของเรื่องนั้นท่ัวท้ังองคกรผูวาจาง 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสยังคงมีความเชื่อม่ันในความซ่ือสัตยของผูบังคับบัญชาของ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและผูมีหนาท่ีกํากับดูแล หรือไม 

• การไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับอาจเกิดข้ึนอีก หรือไม 

• มีหลักฐานท่ีนาเชื่อถือเก่ียวกับความเสียหายอยางมากท่ีเกิดข้ึนจริงหรืออาจเกิดข้ึน  

ตอผลประโยชนขององคกรผูวาจาง ผูลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือสาธารณชน 

260.17 A2 ตัวอยางเหตุการณแวดลอมท่ีอาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสไมมีความเชื่อม่ันในเรื่อง

ความซ่ือสัตยของผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีและผูมีหนาท่ีกํากับดูแลอีกตอไป 

รวมถึงสถานการณท่ี 
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• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสงสัยหรือมีหลักฐานวาผูบังคับบัญชาและผูมีหนาท่ีกํากับดูแลมี

สวนเก่ียวของหรือตั้งใจท่ีจะเก่ียวของในการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับใด ๆ 

• โดยขัดตอขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับ บุคคลเหลานั้นไมไดรายงานหรือไม

อนุญาตใหรายงานเรื่องนั้นตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

R260.18 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพในการกําหนดความจําเปนและ

ลักษณะและขอบเขตของการดําเนินการตอไป ในการกําหนดดังกลาวผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ตองคํานึงวาบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชนจะไดขอสรุปวา 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีการดําเนินการอยางเหมาะสมเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหรือไม 

260.18 A1 การดําเนินการตอไปท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสอาจใช รวมถึง 

• แจงใหผูบริหารของบริษัทใหญเก่ียวกับเรื่องนั้น ถาองคกรผูวาจางเปนสมาชิกของกลุม 

• เปดเผยเรื่องนั้นไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสม แมวาจะไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย

หรือขอบังคับ ใหทําเชนนั้น 

• ลาออกจากองคกรผูวาจาง 

260.18 A2 การลาออกจากองคกรผูวาจาง ไมไดเปนการทดแทนการดําเนินการอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสภายใตหมวดนี้ อยางไรก็ตาม ในบางประเทศ

อาจมีขอจํากัดเก่ียวกับการดําเนินการท่ีมีตอไปของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว การลาออกอาจเปนเพียงสิ่งเดียวท่ีทําได 

การขอคําแนะนํา 

260.19 A1 เนื่องจากการประเมินเรื่องนั้นอาจเก่ียวของกับการวิเคราะหและดุลยพินิจท่ีซับซอน ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีอาวุโสอาจพิจารณา 

• การปรึกษาเปนการภายใน 

• การขอคําแนะนําทางกฎหมายเพ่ือทําความเขาใจกับทางเลือกของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

และผลกระทบทางวิชาชีพหรือผลกระทบทางกฎหมายในการดําเนินการโดยเฉพาะใด ๆ 

• การปรึกษาในทางลับกับหนวยงานกํากับดูแลหรือองคกรวิชาชีพ 

การพิจารณาวาควรเปดเผยเรื่องนั้นตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสม 

260.20 A1 วัตถุประสงคของการเปดเผยเรื่องนั้นตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมคือเพ่ือใหหนวยงาน

นั้นสามารถสอบสวนและดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ ในทางตรงกันขาม การเปดเผย

เรื่องนั้นตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมไมอาจทําได ถาการกระทํานั้นขัดตอกฎหมายและ

ขอบังคับ 
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260.20 A2 การพิจารณาวาควรเปดเผยเรื่องนั้นหรือไม ข้ึนอยูกับลักษณะและขอบเขตโดยเฉพาะของความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงหรืออาจเกิดข้ึน ซ่ึงเรื่องนั้นมีหรืออาจมีผลตอนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน 

หรือสาธารณชน ตัวอยางเชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสอาจพิจารณาวาการเปดเผยเรื่อง

นั้นตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสม เปนแนวทางท่ีเหมาะสม ถา 

• องคกรผูวาจางมีสวนรวมในการใหสินบน (ตัวอยางเชน กับเจาหนาท่ีทองถ่ินหรือ

ตางประเทศ ของรัฐเพ่ือใหไดสัญญาขนาดใหญ) 

• องคกรผูวาจางถูกควบคุมและเรื่องนั้นมีนัยสําคัญท่ีทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินการ

ตามใบอนุญาต 

• องคกรผูวาจางเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและเรื่องนั้นอาจมีผลในทางลบ

ตอหลักทรัพยขององคกรผูวาจางในตลาดท่ียุติธรรมและเปนปกติ หรืออาจเปนความเสี่ยง

ท่ีเปนระบบตอตลาดการเงิน 

• มีแนวโนมวาองคกรผูวาจางจะจําหนายสินคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัย

ของประชาชน 

• องคกรผูวาจางกําลังสนับสนุนชองทางใหลูกคาเพ่ือชวยในการหลีกเลี่ยงภาษี 

260.20 A3 การพิจารณาวาควรเปดเผยเรื่องนั้นหรือไม ข้ึนอยูกับปจจัยภายนอก เชน 

• มีหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมท่ีสามารถรับขอมูลได และมีการสอบสวนและดําเนินการ

เรื่องนั้นตอไปหรือไม หนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับลักษณะของเรื่องนั้น 

ตัวอยางเชนหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมจะเปนหนวยงานกํากับหลักทรัพย ในกรณีท่ีมี

รายงานทางการเงินท่ีทุจริต หรือเปนหนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอม ในกรณีท่ีมีการฝาฝน

กฎหมายและขอบังคับดานสิ่งแวดลอม 

• มีการปองกันท่ีมีเขมแข็งและนาเชื่อถือจากความรับผิดทางแพง ทางอาญา หรือความรับ

ผิดทางวิชาชีพ หรือการตอบโตโดยกฎหมาย หรือขอบังคับ เชนภายใตกฎหมายและ

ขอบังคับเรื่อง การแจงเบาะแสการกระทําผิด 

• มีอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจริงหรืออาจเกิดข้ึน ตอความปลอดภัยทางกายภาพของผูประกอบ

วิชาชีพอาวุโสหรือบุคคลอ่ืน 

R260.21 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสพิจารณาวาการเปดเผยเรื่องนั้นตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ี

เหมาะสม เปนแนวทางท่ีเหมาะสมในเหตุการณแวดลอมนั้น การเปดเผยดังกลาวเปนไปตาม 

ยอหนา R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ การเปดเผยดังกลาวผูประกอบวิชาชีพบัญชี

จะตองกระทําโดยสุจริตใจและใชความระมัดระวังในการรายงานและใหการรับรอง 
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การกระทําผิดอยางฉับพลัน 

R260.22 ในเหตุการณแวดลอมท่ีผิดปกติ ผูประกอบวิชาชีพอาวุโส อาจไดตระหนักถึงความประพฤติท่ี

เกิดข้ึนจริงหรือตั้งใจจะใหเกิด วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีเหตุผลท่ีเชื่อวาจะทําการกระทําผิด

กฎหมายหรือขอบังคับอยางฉับพลัน จะทําใหเกิดความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้ 

พนักงาน หรือสาธารณชน สิ่งแรกควรพิจารณาวาเปนการเหมาะสมท่ีจะปรึกษาหารือเรื่องนั้น

กับผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแลขององคกรผูวาจางหรือไม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใช

ดุลยพินิจทางวิชาชีพ และพิจารณาวาจะเปดเผยเรื่องนั้นทันทีตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ี

เหมาะสม เพ่ือปองกันหรือบรรเทาผลกระทบของการกระทําผิดอยางฉับพลันดังกลาว ถามีการ

เปดเผย การเปดเผยนั้นเปนไปตาม ยอหนา R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ 

เอกสารหลักฐาน 

260.23 A1 ในสวนท่ีเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีอยูใน

ขอบเขตของหมวดนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสควรไดรับการสนับสนุนใหบันทึกเรื่อง

ตอไปนี ้

• เรื่องนั้น 

• ผลการปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ถามี) และผูมีหนาท่ี

กํากับดูแล และฝายอ่ืน ๆ 

• ผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ถามี)  และผูมีหนาท่ีกํากับดูแล ตอบสนองตอ

เรื่องนี้อยางไร 

• ข้ันตอนการดําเนินการท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาแลว ดุลยพินิจท่ีใช และการ

ตัดสินใจท่ีไดกระทํา 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความพอใจอยางไร ท่ีตนไดบรรลุผลในการปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบ ตามท่ีกําหนดไวในยอหนา R260.17 

ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส 

R260.24 ถาในระหวางท่ีดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดตระหนักถึงขอมูลเก่ียวกับ

การไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง

พยายามทําความเขาใจเรื่องนั้น ความเขาใจนี้ตองรวมถึงลักษณะของการไมปฏิบัติตามหรือ

สงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ และเหตุการณแวดลอมท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน 

260.24 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกคาดหวังวาจะใชความรู ความเชี่ยวชาญ และใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ 

อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมไดถูกคาดหวังวาจะมีระดับของความเขาใจในกฎหมาย
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และระเบียบขอบังคับมากไปกวาท่ีถูกกําหนดโดยบทบาทของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในองคกร

ผูวาจาง แมวาการกระทําท่ีถือวาเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้น ในท่ีสุดเปน

เรื่องท่ีศาลหรือหนวยงานท่ีเหมาะสมอ่ืนจะเปนผูพิจารณาตัดสิน 

260.24 A2 ข้ึนอยูกับลักษณะและความสําคัญของเรื่อง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจปรึกษาเปนทางลับกับ

บุคคลอ่ืนในองคกรผูวาจาง หรือองคกรวิชาชีพ หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

R260.25 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกิดข้ึน

หรืออาจเกิดข้ึน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองแจงใหผูบังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไป ตามยอหนา 

R260.9 เพ่ือใหผูบังคับบัญชาสามารถดําเนินการตามท่ีเหมาะสมได ถาผูบังคับบัญชาท่ีเหนือ

ข้ึนไปของผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนเก่ียวของในเรื่องนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองแจง

เรื่องนั้นกับผูมีอํานาจระดับสูงข้ึนไปอีกในองคกรผูวาจาง 

R260.26 ในเหตุการณแวดลอมท่ีไมปกติผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจตองพิจารณาวาการเปดเผยเรื่องนั้น

ตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสม เปนแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ไดทําตามยอหนา 260.20 A2 และ A3 การเปดเผยดังกลาวเปนไปตามยอหนา R114.1 (ง) 

ของประมวลจรรยาบรรณ การเปดเผยขอมูลดังกลาว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะตองกระทํา

โดยสุจริตใจและใชความระมัดระวังในการรายงานและใหการรับรอง 

เอกสารหลักฐาน 

260.27 A1 ในสวนท่ีเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีอยูใน

ขอบเขตของหมวดนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหบันทึกเรื่องตอไปนี ้

• เรื่องนั้น 

• ผลการปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ผูบริหาร และถาเปนไป

ได ปรึกษาหารือกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล และฝายอ่ืน ๆ  

• ผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตอบสนองตอเรื่องนี้อยางไร 

• ข้ันตอนการดําเนินการท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาแลว ดุลยพินิจท่ีใช และ 

การตัดสินใจท่ีไดกระทํา 
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หมวด 270 ความกดดันตอการฝาฝนหลักการพ้ืนฐาน 

คํานํา 

270.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกกําหนดใหปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนด

ไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

270.2 แรงกดดันท่ีเกิดข้ึนตอผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจทําใหเกิด

อุปสรรคจากการถูกขมขู หรืออุปสรรคอ่ืนตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานหนึ่งหลักการหรือ

มากกวา หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัตท่ีิเก่ียวของกับการนํา

กรอบแนวคิดไปใชในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R270.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไม 

(ก) ปลอยใหความกดดันจากผูอ่ืนทําใหเกิดการฝาฝนการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน หรือ 

(ข) สรางแรงกดดันตอผูอ่ืนท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีรูหรือมีเหตุผลท่ีจะเชื่อวาจะสงผลใหบุคคล

อ่ืนฝาฝนหลักการพ้ืนฐาน 

270.3 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเผชิญกับความกดดันท่ีทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐาน ตัวอยางเชน อุปสรรคจากการถูกขมขู เม่ือปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ ความกดดันอาจ

มีความชัดเจนหรือโดยนัยและอาจมาจาก 

• ภายในองคกรผูวาจาง ตัวอยางเชน จากเพ่ือนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา 

• บุคคลหรือองคกรภายนอก เชน ผูจําหนาย ลูกคา หรือผูใหกู 

• เปาหมายภายในหรือภายนอก และความคาดหวัง 

270.3 A2 ตัวอยางของแรงกดดันท่ีอาจสงผลตออุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานรวมถึง 

• ความกดดันท่ีเก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

o ความกดดันจากการเสนอราคาของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือท่ีจะเปนผูจําหนายใหกับ

องคกรผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในการเลือกสมาชิกในครอบครัวเปน 

ผูจําหนายมากกวารายอ่ืน 

ดูเพ่ิมเติมท่ีหมวด 210 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
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• ความกดดันท่ีมีอิทธิพลตอการเตรียมหรือการนําเสนอขอมูล 

o ความกดดันท่ีจะรายงานผลการดําเนินงานท่ีทําใหเขาใจผิด เพ่ือใหเปนไปตามความ

คาดหวังนักลงทุน นักวิเคราะหหรือผูใหกู 

o ความกดดันจากเจาหนาท่ีท่ีมาจากการเลือกต้ังตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีภาครัฐ เพ่ือ

บิดเบือนความจริงเก่ียวกับแผนงานหรือโครงการตอผูมีสิทธิออกเสียง 

o ความกดดันจากเพ่ือนรวมงาน เพ่ือใหบิดเบือนรายได คาใชจาย หรืออัตราผลตอบแทน 

เพ่ือใหเกิดอคติในการตัดสินใจตอโครงการลงทุน และการเขาซ้ือกิจการ 

o ความกดดันจากผูบังคับบัญชาเพ่ือใหอนุมัติหรือดําเนินการเก่ียวกับคาใชจายท่ีไมใช

คาใชจายทางธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย 

o ความกดดันใหระงับรายงานการตรวจสอบภายในท่ีมีผลการตรวจสอบท่ีไมพึงประสงค 

ดูเพ่ิมเติมท่ีหมวด 220 การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล 

• ความกดดันท่ีทําใหปฏิบัติงานโดยไมมีความชํานาญท่ีเพียงพอหรือขาดความเอาใจใส 

o ความกดดันจากผูบังคับบัญชาเพ่ือลดขอบเขตการทํางานท่ีไมเหมาะสม 

o ความกดดันจากผูบังคับบัญชาเพ่ือปฏิบัติงานโดยไมมีทักษะหรือการฝกอบรมท่ี

เพียงพอหรือภายในกําหนดเวลาท่ีไมสมจริง 

ดูเพ่ิมเติมท่ีหมวด 230 การปฏิบัติงานดวยความชํานาญท่ีเพียงพอ 

• ความกดดันท่ีเก่ียวของกับสวนไดเสียทางการเงิน 

o ความกดดันจากผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานหรือ บุคคลอ่ืน ตัวอยางเชน ผูท่ีอาจ

ไดรับประโยชนจากการมีสวนรวมในคาตอบแทนหรือสิ่งจูงใจ เพ่ือจัดการกับตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงาน 

ดูหมวด 240 สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และสิ่งจูงใจท่ีเชื่อมโยงกับการรายงานทาง

การเงินและการตัดสินใจ 

• ความกดดันท่ีเก่ียวของกับสิ่งจูงใจ 

o ความกดดันจากบุคคลอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองคกรผูวาจาง ในการเสนอในการให

สิ่งจูงใจ เพ่ือใหมีอิทธิพลท่ีไมเหมาะสมตอการตัดสินหรือกระบวนการตัดสินใจของ

บุคคลหรือองคกร 

o ความกดดันจากเพ่ือนรวมงาน เพ่ือใหรับสินบนหรือสิ่งจูงใจอ่ืน ตัวอยางเชน รับ

ของขวัญหรือนันทนาการท่ีไมเหมาะสมจากผูท่ีอาจเปนผูจําหนายในกระบวนการ

ประมูล 

ดูเพ่ิมเติมท่ีมาตรา 250 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรบั 
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• ความกดดันท่ีเก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ  

o ความกดดันในการจัดโครงสรางรายการเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี 

ดูเพ่ิมเติมท่ีวรรค 260 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

270.3 A3 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากความกดดัน รวมถึง 

• เจตนาของบุคคลท่ีพยายามสรางความกดดัน และลักษณะและขอบเขตของความกดดัน 

• การนํากฎหมาย ขอบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพไปใชในเหตุการณแวดลอม 

• วัฒนธรรมและความเปนผูนําขององคกรผูวาจาง รวมถึงขอบเขตท่ีสะทอนหรือเนน

ความสําคัญของพฤติกรรมทางจริยธรรมและความคาดหวังวาพนักงานจะทําหนาท่ีอยางมี

จริยธรรม ตัวอยางเชน วัฒนธรรมองคกรท่ียอมใหมีพฤติกรรมท่ีผิดจรรยาบรรณอาจเพ่ิม

โอกาสท่ีความกดดันจะสงผลใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

• นโยบายและวิธีปฏิบัติ (ถามี) ซ่ึงองคกรผูวาจางไดกําหนดข้ึน เชน จรรยาบรรณ หรือ

นโยบายดานทรัพยากรมนุษยท่ีจัดการความกดดัน 

270.3 A4 การปรึกษาหารือเก่ียวกับเหตุการณแวดลอมท่ีทําใหเกิดความกดดัน และการปรึกษากับบุคคล

อ่ืนเก่ียวกับเหตุการณแวดลอมเหลานั้น อาจชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการประเมินระดับ

ของอุปสรรค การปรึกษาหารือและการปรึกษาดังกลาวจําเปนตองตระหนักถึงหลักการรักษา

ความลับอาจรวมถึง  

• การปรึกษาหารือเรื่องนั้นกับบุคคลท่ีพยายามสรางความกดดันเพ่ือหาแนวทางแกไข 

• การปรึกษาหารือเรื่องนั้นกับผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ถาผูบังคับบัญชา

ไมไดเปนบุคคลท่ีสรางความกดดัน 

• การขยายเรื่องนั้นภายในองคกรผูวาจาง รวมถึงอธิบายถึงความเสี่ยงท่ีเปนผลสืบเนื่องตอ

องคกร เม่ือเหมาะสม ตัวอยางเชน  

o ตอระดับการบริหารท่ีสูงกวา 

o ตอผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชี 

o ตอผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

• การเปดเผยเรื่องนั้นตามนโยบายขององคผูวาจาง รวมถึงนโยบายดานจริยธรรมและการ

แจงเบาะแส โดยใชวิธีการท่ีกําหนดไว เชน สายดวนจริยธรรมท่ีเปนความลับ 

• การปรึกษากับ  

o เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา เจาหนาท่ีทรัพยากรมนุษย หรือผูประกอบวิชาชีพบัญชี

อ่ืน  
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o องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ หรือสมาคมอุตสาหกรรม หรือ 

o ท่ีปรึกษากฎหมาย 

270.3 A5 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคท่ีเกิดจากความกดดัน คือ การรองขอของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีเพ่ือปรับโครงสรางหรือการแบงแยกความรับผิดชอบและหนาท่ีบางอยางเพ่ือให 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมเก่ียวของกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีสรางความกดดันอีกตอไป 

เอกสารหลักฐาน 

270.4 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหจัดทําเอกสาร 

• ขอเท็จจริง 

• การติดตอสื่อสาร และฝายตาง ๆ ผูซ่ึงจะถูกนําเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือ 

• แนวทางการดําเนินงานท่ีพิจารณา 

• เรื่องนั้นไดรับการจัดการอยางไร 
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สวนท่ี 3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ 

 หนา 

หมวด 300  การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ 

 (Applying the Conceptual Framework – Professional  Accountants

 in Public Practice) 

84 

หมวด 310  ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 (Conflicts of Interest) 

92 

หมวด 320   การแตงตั้งผูใหบริการวิชาชีพ 

 (Professional Appointments) 

99 

หมวด 321  การใหความเห็นท่ีสองในทางวิชาชีพ 

 (Second Opinions) 

104 

หมวด 330  คาธรรมเนียมและคาตอบแทนอ่ืน 

 (Fees and Other Types of Renumeration) 

105 

หมวด 340  สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ  

 (Inducements, Including Gifts and Hospitality) 

108 

หมวด 350  การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา 

 (Custody of Client Assets) 

114 

หมวด 360  การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

 (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations) 
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สวนท่ี 3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ 

หมวด 300 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ  

คํานํา 

300.1 ในสวนนี้ของประมวลจรรยาบรรณ ไดกําหนดขอกําหนด และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ เม่ือนํากรอบแนวคิดท่ีกําหนดในหมวด 

120 มาปฏิบัติ ซ่ึงไมอาจอธิบายไดทุกขอเท็จจริง และเหตุการณแวดลอม รวมท้ังกิจกรรมทาง

วิชาชีพ สวนไดเสีย และความสัมพันธท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะอาจเผชิญ 

ซ่ึงทําใหเกิดอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ดังนั้น 

กรอบแนวคิดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ ตระหนักถึงขอเท็จจริง

และเหตุการณแวดลอมเหลานั้น 

300.2 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีใชกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ 

กําหนดไวในหัวขอดังตอไปนี้ 

• สวนท่ี 3 – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ หมวด 300 ถึง 399 ใชกับ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะทุกคน ไมวาจะใหบริการงานใหความเชื่อม่ัน

หรือไม 

• มาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ ตอไปนี้ 

o สวนท่ี 4ก – ความเปนอิสระตองานสอบบัญชีและงานสอบทาน หมวด 400 ถึง 899 

ใชกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ เม่ือปฏิบัติงานสอบบัญชีและ

งานสอบทาน 

o สวนท่ี 4ข – ความเปนอิสระตองานใหความเชื่อม่ันท่ีนอกจากงานสอบบัญชีและ

งานสอบทาน หมวด 900 – 999 ใชกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ  

เม่ือปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ันท่ีนอกจากงานสอบบัญชีหรืองานสอบทาน 

300.3 ในสวนนี้ ความหมายของ “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ี

ใหบริการสาธารณะท่ีเปนบุคคลและสํานักงาน  
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ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R300.4 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานท่ีกําหนดไวในหมวด 110 และใชกรอบ

แนวคิดท่ีกําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐาน 

R300.5 เม่ือตองจัดการกับประเด็นทางจริยธรรม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาบริบทของ

ประเด็นดังกลาวท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการ

สาธารณะไดปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ ตามความสัมพันธกับของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับ

สํานักงาน ไมวาจะเปนรูปแบบของผูรับจางตามสัญญา พนักงาน หรือ เจาของ ผูประกอบ

วิชาชีพนั้นตองปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนท่ี 2 ท่ีเก่ียวของกับเหตุการณแวดลอมเหลานี้ 

300.5 A1 ตัวอยางของสถานการณท่ีกําหนดในสวนท่ี 2 นํามาใชกับผูประกอบวิชาชีพท่ีใหบริการ

สาธารณะ รวมถึง  

• เผชิญกับความขัดแยงทางผลประโยชน เม่ือตองรับผิดชอบในการคัดเลือกผูจําหนายใหแก

สํานักงาน โดยท่ีสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดกับผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจไดรับ

ผลประโยชนทางการเงินจากการทําสัญญา ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ี

กําหนดไวในหมวด 210 จะนํามาใชในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ 

• เตรียมหรือนําเสนอขอมูลทางการเงินใหแกลูกคาหรือสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ท่ีกําหนดไวในหมวด 220 จะนํามาใชใน

เหตุการณแวดลอมเหลานี้ 

• ถูกชักจูงดวยผลประโยชน เชน การเสนอใหบัตรเขารวมชมการแขงขันกีฬาอยูเปนนิจจาก

ผูจัดหาสินคาของบริษัท ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดไวในหมวด 

250 จะนํามาใชในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ 

• เผชิญกับความกดดันจากผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน ใหรายงานชั่วโมงทํางานอยางไม

ถูกตองสําหรับลูกคางานบริการวิชาชีพ ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติกําหนด

ไวในหมวด 270 จะนํามาใชในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ 

การระบุอุปสรรค 

300.6 A1 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน อาจเกิดจากความหลากหลายของขอเท็จจริงและ

เหตุการณแวดลอมตางๆ ประเภทของอุปสรรคไดอธิบายไวในยอหนา120.6 A3 ตอไปนี้คือ
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ตัวอยางของขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมในแตละประเภทของอุปสรรค ซ่ึงเปนอาจทําให

เกิดอุปสรรคตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการใหบริการทางวิชาชีพ : 

(ก) อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน  

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนไดเสียทางการเงินโดยตรงกับลูกคา 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตกลงคาธรรมเนียมท่ีต่ําเ พ่ือใหไดมาซ่ึงงานใหม และ

คาธรรมเนียมนั้นตํ่าไปจนอาจเปนการยากท่ีจะใหบริการทางวิชาชีพใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานทางวิชาชีพท่ีบังคับใชดวยราคานั้น 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีใกลชิดกับลูกคา 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเปนความลับท่ีอาจถูกนํามาใชเพ่ือ

ประโยชนสวนบคุคล 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีพบขอผิดพลาดท่ีมีนัยสําคัญเม่ือประเมินผลของบริการทาง

วิชาชีพกอนหนา ท่ีปฏิบัติงานโดยสมาชิกของสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

(ข) อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีออกรายงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอความมีประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานระบบทางการเงิน หลังจากท่ีตนไดนําระบบนั้นมาใชงาน 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจัดเตรียมขอมูลตนฉบับท่ีใชในการบันทึกรายการ ซ่ึงรายการ

นั้นเปนเรื่องท่ีเปนเนื้อหาสาระของงานใหความเชื่อม่ัน 

(ค) อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหการสนับสนุนสวนไดเสีย หรือหุนของลูกคา 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเปนผูสนับสนุนในฐานะตัวแทนของ

ลูกคา ในการดําเนินคดีหรือขอพิพาทกับบุคคลท่ีสาม 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีโนมนาว (lobby) เพ่ือใหลูกคาไดรับผลประโยชนทางกฎหมาย

ในนามของลูกคา 

(ง) อุปสรรคจากความคุนเคย 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดหรือสมาชิกในครอบครัวท่ี

ใกลชิดท่ีสุดเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคา 

• กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคา หรือพนักงานในตําแหนงท่ีใชอิทธิพลอยางมี

นัยสําคัญตอเรื่องท่ีเปนเนื้อหาสาระของงาน เพ่ิงไดรับแตงตั้งใหเปนหุนสวนของงาน

นั้น 

• สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีมีความสัมพันธอันยาวนานกับลูกคางานสอบบัญชี 
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(จ) อุปสรรคจากการถูกขมขู 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกขมขูวาจะยกเลิกงานจากลูกคา หรือสํานักงาน เนื่องจาก

ความเห็นท่ีไมตรงกันในเรื่องทางวิชาชีพ 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรูสึกกดดันใหเห็นดวยกับดุลยพินิจของลูกคา เนื่องจากลูกคามี

ความชํานาญในเรื่องท่ีเปนปญหานั้นมากกวาตน 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับแจงวาจะไมไดรับการเลื่อนตําแหนงตามแผน จนกวา 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะเห็นดวยกับการปฏิบัติดานบัญชีท่ีไมเหมาะสม 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับของขวัญท่ีมีนัยสําคัญจากลูกคา และถูกขมขูวาการรับ

ของขวัญนี้จะถูกเปดเผยตอสาธารณะ 

การประเมินอุปสรรค 

300.7 A1 เง่ือนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีอธิบายไวในยอหนา 120.6 A1 และ 120.8 A2 อาจกระทบ

การประเมินวา อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม โดย

เง่ือนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติดังกลาวนั้นอาจเก่ียวของกับ :  

(ก) ลูกคาและสภาพแวดลอมการดําเนินงานของลูกคา และ 

(ข) สํานักงานและสภาพแวดลอมการดําเนินงานของสํานักงาน 

300.7 A2 การประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ยังไดรับผลกระทบมาจากลักษณะ

และขอบเขตของบริการทางวิชาชีพอีกดวย 

ลูกคาและสภาพแวดลอมการดําเนินงานของลูกคา 

300.7 A3 การประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจไดรับผลกระทบหากลูกคามี

ลักษณะดังตอไปนี้  

(ก) ลูกคางานสอบบัญชี ท่ีเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะหรือไม 

(ข) ลูกคางานใหความเชื่อม่ันซ่ึงไมใชลูกคางานสอบบัญชี หรือ  

(ค) ลูกคางานบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ัน  

ตัวอยางเชน การใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน กับลูกคางานสอบบัญชีท่ีเปนกิจการท่ีมีสวน

ไดเสียสาธารณะ อาจถูกเขาใจไดวาทําใหเกิดอุปสรรคในระดับท่ีสูงข้ึนตอการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรมตองานสอบบัญช ี

300.7 A4 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงความเปนผูนําของลูกคา อาจสงเสริมการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐาน ดังนั้นการประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไดรับ

ผลกระทบจากสภาพแวดลอมการดําเนินงานของลูกคา ตัวอยางเชน  
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• ลูกคากําหนดใหบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสมนอกจากผูบริหารในการรับรองหรืออนุมัติการแตงตั้ง

สํานักงานใหปฏิบัติงาน 

• ลูกคามีพนักงานท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความอาวุโสท่ีจะตัดสินใจ

ดานการจัดการ 

• ลูกคาไดใชวิธีปฏิบัติภายในองคกรท่ีสงเสริมทางเลือกท่ีเท่ียงธรรมในการคัดเลือกการ

วาจางงานบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ัน 

• ลูกคามีโครงสรางการกํากับดูแลกิจการ ท่ีมีการกํากับดูแลและการสื่อสารท่ีเหมาะสม

เก่ียวกับบริการของสํานักงาน 

สํานักงานและสภาพแวดลอมการดําเนินงานของสํานักงาน 

300.7 A5 การประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไดรับผลกระทบจาก

สภาพแวดลอมในการทํางานภายในสํานักงานและสภาพแวดลอมของการดําเนินงานของ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตัวอยางเชน: 

• ผูนําของสํานักงานท่ีสงเสริมการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน และตั้งความคาดหวังวากลุม

ผูปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ันจะกระทําเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

• นโยบายหรือวิธีปฏิบัติในการกําหนดและการติดตามการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานของ

บุคลากรทุกคน 

• คาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีปฏิบัติดานระเบียบวินัย  

ท่ีสงเสริมการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

• การจัดการเรื่องการพ่ึงพิงรายไดท่ีไดจากลูกคาสําคัญเพียงรายเดียว 

• ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน มีอํานาจในการตัดสินใจภายในสํานักงานเก่ียวกับการปฏิบัติ

ตามหลักการพ้ืนฐาน รวมถึงการตัดสินใจเก่ียวกับการตอบรับงานหรือการใหบริการแก

ลูกคา 

• ขอกําหนดเก่ียวกับการใหความรู การฝกอบรม และประสบการณ 

• กระบวนการเพ่ืออํานวยความสะดวกและจัดการขอกังวลหรือขอรองเรียนท้ังภายในและ

ภายนอก 

การพิจารณาขอมูลใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม 

300.7 A6 ขอมูลใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม อาจ 

(ก) กระทบตอระดับของอุปสรรค; หรือ 
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(ข) สงผลตอขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับมาตรการปองกันท่ีเคยนํามาใช วายัง

สามารถใชจัดการอุปสรรคท่ีระบุไดอยางท่ีตั้งใจไวหรือไม  

ในสถานการณดังกลาว มาตรการปองกันท่ีไดดําเนินการไปแลวอาจไมมีประสิทธิภาพอีกตอไป

ในการจัดการอุปสรรค ดังนั้น การใชกรอบแนวคิด กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง

ประเมินและจัดการอุปสรรคอีกครั้งหนึ่ง (อางอิง: ยอหนา R120.9 และ R120.10) 

300.7 A7 ตัวอยางของขอมูลใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมอาจสงผล

กระทบตอระดับของอุปสรรค รวมถึง 

• เม่ือมีการขยายขอบเขตของงานบริการวิชาชีพ 

• เม่ือลูกคาเขาไปเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือมีการซ้ือหนวยธุรกิจอ่ืน 

• เม่ือสํานักงานมีการควบรวมกับสํานักงานอ่ืน 

• เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับงานจากลูกคาสองรายรวมกัน และเกิดขอพิพาทระหวาง

ลูกคาท้ังสอง รายดังกลาว 

• เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธสวนตัวของผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือครอบครัวท่ี

ใกลชิดท่ีสุดของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

222Bการจัดการอุปสรรค 

300.8 A1 ยอหนาท่ี R120.10 ถึง 120.10 A2 ระบุขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติสําหรับการ

จัดการอุปสรรคท่ีไมอยูในระดับท่ียอมรับได 

ตัวอยางมาตรการปองกัน 

300.8 A2 มาตรการปองกันตาง ๆ มีความหลากหลาย ข้ึนอยูกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม 

ตัวอยางของการกระทําท่ีในบางเหตุการณแวดลอมอาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการกับ

อุปสรรค รวมถึง: 

• การใหเวลาเพ่ิมเติมและมอบหมายบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานท่ีตอบรับ  

เม่ืองานนั้นอาจมีอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน สอบทานงานหรือให

คําปรึกษาท่ีจําเปน อาจสามารถจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

• การใชหุนสวนและกลุมผูปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไมอยูในสายการบังคับบัญชาเดียวกัน ในการ

ใหบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ันแกลูกคางานใหความเชื่อม่ัน อาจสามารถจัดการอุปสรรค

จากการสอบทานผลงานตนเอง อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน หรืออุปสรรคจาก

ความคุนเคย  

89 

 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 3
 

• การมอบหมายงานบางสวนใหสํานักงานอ่ืน ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานซํ้า อาจสามารถ

จัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง  

อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการ

ถูกขมขู 

• การเปดเผยตอลูกคาเก่ียวกับคาธรรมเนียมและคานายหนาท่ีไดรับจากการแนะนําบริการ

หรือสินคา อาจสามารถจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

• การแยกกลุมผูปฏิบัติงาน เม่ือจัดการเรื่องท่ีมีลักษณะเปนความลับ อาจสามารถจัดการ

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

300.8 A3 หมวดท่ีเหลือในสวนท่ี 3 และมาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ ไดอธิบายถึง

อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานใหบริการวิชาชีพ และไดรวมตัวอยางของการ

กระทําท่ีอาจสามารถจัดการกับอุปสรรคดังกลาว 

ผูสอบทานท่ีเหมาะสม 

300.8 A4 ผูสอบทานท่ีเหมาะสม คือผูประกอบวิชาชีพท่ีมีความรู ทักษะ ประสบการณ ท่ีจําเปน และมี

อํานาจในการสอบทานงานท่ีทําหรือการใหบริการท่ีเก่ียวของอยางเท่ียงธรรม ผูสอบทาน

ดังกลาวอาจเปนผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

การส่ือสารกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

R300.9 ในการสื่อสารกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแลตามประมวลจรรยาบรรณ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ตัดสินใจวา ควรจะสื่อสารกับผูใดถึงจะเหมาะสมในโครงสรางการกํากับดูแลของกิจการ ถา 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสื่อสารกับกลุมยอยของผูมีหนาท่ีกํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ตัดสินใจวาจําเปนหรือไมท่ีจะตองสื่อสารกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแลท้ังหมด เพ่ือท่ีวาทุกทานจะ

ไดรับขอมูลท่ีเพียงพอ 

300.9 A1 ในการตัดสินใจวาควรสื่อสารกับผูใด ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาจาก: 

(ก) ลักษณะและความสําคัญของเหตุการณแวดลอม และ 

(ข) เรื่องท่ีจะสื่อสาร 

300.9 A2 ตัวอยางของกลุมยอยของผูมีหนาท่ีกํากับดูแล รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลใด

บุคคลหนึ่งของคณะผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

R300.10 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี สื่อสารกับบุคคลผูซ่ึงมีท้ังความรับผิดชอบดานการบริหารและความ

รับผิดชอบดานกํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําใหเกิดความพอใจวาการสื่อสารกับ

บุคคลทานนั้น ไดใหขอมูลท่ีเพียงพอกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแลท้ังมวลผูซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ควรจะไดทําการสื่อสารแลว 

90 

 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 3
 

300.10 A1 ในเหตุการณแวดลอมบางเหตุการณ ผูมีหนาท่ีกํากับดูแลทุกคนเก่ียวของกับการบริหารกิจการ 

ตัวอยาง เชน ธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงเจาของคนเดียวบริหารงาน และไมมีผูอ่ืนท่ีทําหนาท่ีดาน

กํากับดูแล ในกรณีเหลานี้ ถาเรื่องท่ีจะสื่อสารกับบุคคลผูซ่ึงมีความรับผิดชอบดานการจัดการ 

และความรับผิดชอบดานกํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองทําใหเกิดความพอใจวาได

ปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยการสื่อสารกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 
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หมวด 310 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คํานํา 

310.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

310.2 ความขัดแยงทางผลประโยชนทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความ

เท่ียงธรรม และอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอ่ืน อุปสรรคดังกลาว

อาจเกิดข้ึนเม่ือ 

(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับเรื่องเฉพาะ กับลูกคาสองราย

ข้ึนไป ซ่ึงผลประโยชนในเรื่องนั้นขัดแยงกัน หรือ 

(ข) ผลประโยชนของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเก่ียวของกับเรื่องเฉพาะ และผลประโยชนของ

ลูกคาท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการทางวิชาชีพ เก่ียวของกับเรื่องท่ีขัดแยงกัน 

310.3 หมวดนี้นําเสนอขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการนํากรอบ

แนวคิดไปใชกับความขัดแยงทางผลประโยชน เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการงานสอบ

บัญชี งานสอบทาน หรืองานใหความเชื่อม่ันอ่ืน ความเปนอิสระถูกกําหนดใหเปนไปตาม

มาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระดวย 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R310.4 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมยินยอมใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน มารอมชอมการใช

ดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ 

310.4 A1 ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง 

• การใหบริการท่ีปรึกษากับลูกคาท่ีกําลังจะซ้ือกิจการท่ีเปนลูกคางานสอบบัญชี โดย

สํานักงานไดรับขอมูลท่ีเปนความลับระหวางการตรวจสอบซ่ึงอาจเก่ียวของกับรายการซ้ือ

กิจการดังกลาว 

• การใหบริการท่ีปรึกษากับลูกคาสองรายในเวลาเดียวกัน ซ่ึงอยูระหวางการแขงขันกันเพ่ือ

ซ้ือบริษัทเดียวกัน โดยท่ีการใหคําปรึกษาดังกลาวอาจเก่ียวของกับสถานะการแขงขันของ

ลูกคาแตละราย 

• การใหบริการท้ังแกผูขายและผูซ้ือท่ีเก่ียวของในรายการเดียวกัน 
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• การใหบริการประเมินมูลคาของสินทรัพยใหกับท้ังสองฝายท่ีอยูตรงกันขามกัน ในประเด็น

ท่ีเก่ียวกับสินทรัพยดังกลาว 

• การเปนตัวแทนของลูกคาสองรายในประเด็นขอพิพาททางกฎหมายระหวางกัน เชน  

อยูในชวงกระบวนการฟองหยา หรืออยูในชวงการเลิกเปนหุนสวนกัน 

• การใหรายงานความเชื่อม่ันกับผูอนุญาตใหใชสิทธิเก่ียวกับคาสิทธิคงคางภายใตสัญญาให

ใชสิทธิ ในขณะเดียวกันใหคําปรึกษากับผูรับอนุญาตใชสิทธิ เก่ียวกับความถูกตองของ

จํานวนเงินท่ีตองจาย  

• การใหคําปรึกษากับลูกคาเก่ียวกับการลงทุนในธุรกิจ ตัวอยางเชน ในธุรกิจท่ีคูสมรสของ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนไดสวนเสียทางการเงิน 

• การใหคําปรึกษาดานกลยุทธกับลูกคา เรื่องสถานะในการแขงขันของลูกคา ในขณะท่ีตนมี

กิจการรวมคา หรือมีสวนไดเสียคลายคลึงกัน กับคูแขงหลักของลูกคา 

• การใหคําปรึกษากับลูกคา เรื่องการซ้ือธุรกิจ ซ่ึงสํานักงานก็สนใจท่ีจะซ้ือธุรกิจดังกลาว 

• การใหคําปรึกษากับลูกคา เรื่องการซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการ ในขณะท่ีมีขอตกลงไดรับ 

คาสิทธิ หรือคานายหนา กับผูท่ีอาจเปนผูขายผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาว 

การระบุความขัดแยง 

ท่ัวไป 

R310.5 กอนตอบรับความสัมพันธกับลูกคาใหม งานบริการ หรือความสัมพันธทางธุรกิจ ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีตองมีข้ันตอนท่ีสมเหตุสมผล ในการระบุเหตุการณแวดลอมท่ีอาจทําใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานหนึ่งหลักการหรือ

มากกวา ข้ันตอนดังกลาวตองรวมถึงการระบุ 

(ก) ลักษณะของผลประโยชนและความสัมพันธท่ีเก่ียวของ ระหวางทุกฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

และ 

(ข) งานท่ีใหบริการ และความหมายโดยนัยของงานนั้นกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

310.5 A1 กระบวนการการระบุความขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการใช

ข้ันตอนท่ีสมเหตุสมผลในการระบุผลประโยชนและความสัมพันธท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังกอนท่ีจะตัดสินใจตอบรับงานและตลอด

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน กระบวนการดังกลาวรวมถึงการพิจารณาเรื่องท่ีถูกระบุโดย

บุคคลภายนอก ตัวอยางเชนลูกคาหรือผูท่ีอาจเปนลูกคา ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนแลวหรือท่ีอาจ

เกิดข้ึนถูกระบุไดเร็วเทาใด ก็ยิ่งทําใหโอกาสของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะสามารถจัดการ

อุปสรรคท่ีเกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชนมีมากข้ึนเทานั้น 
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310.5 A2 กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการระบุความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจริงหรืออาจ

เกิดข้ึน จะข้ึนอยูกับปจจัยตางๆดังนี ้

• ลักษณะของการบริการทางวิชาชีพ 

• ขนาดของสํานักงาน 

• ขนาดและลักษณะของฐานลูกคา 

• โครงสรางของสํานักงาน ตัวอยางเชน จํานวนและสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของสํานักงาน 

310.5 A3 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตอบรับลูกคากําหนดไวในหมวด 320 เรื่อง การแตงตั้งผูประกอบ

วิชาชีพ 

การเปลี่ยนแปลงในเหตุการณแวดลอม 

R310.6 ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงตองตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเม่ือเวลาเปลี่ยนไปของลักษณะ

ของบริการผลประโยชน และความสัมพันธท่ีอาจจะทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ขณะท่ีปฏิบัติงาน 

310.6 A1 ลักษณะของบริการ ผลประโยชน และความสัมพันธอาจเปลี่ยนแปลงระหวางปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการรองขอใหปฏิบัติงานในสถานการณท่ี

อาจกลายเปนความขัดแยง แมวาฝายท่ีวาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไมมีสวนเก่ียวของกับ

ขอพิพาทนั้นเม่ือแรกเริ่มก็ตาม 

สํานักงานเครือขาย 

R310.7 ถาสํานักงานเปนสมาชิกของเครือขาย ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาความขัดแยงทาง

ผลประโยชนท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีเหตุผลท่ีจะเชื่อวาอาจมีอยูหรืออาจเกิดข้ึนเนื่องจาก

ผลประโยชนและความสัมพันธของสํานักงานเครือขาย 

310.7 A1 ปจจัยในการพิจารณาเม่ือมีการระบุผลประโยชนและความสัมพันธของสํานักงานเครือขาย

รวมถึง 

• ลักษณะของการบริการทางวิชาชีพ 

• ลูกคาท่ีใหบริการโดยเครือขาย 

• สถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของผูท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

อุปสรรคท่ีเกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชน 

310.8 A1 โดยท่ัวไป ความเชื่อมโยงระหวางบริการทางวิชาชีพกับเรื่องท่ีผูท่ีไดรับบริการทางวิชาชีพมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน เก่ียวของโดยตรงมากเทาใด ระดับของอุปสรรคยิ่งมีมากข้ึนจน

อยูในระดับท่ีไมสามารถยอมรับได 
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310.8 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินระดับของอุปสรรคท่ีเกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชน 

รวมถึงมาตรการท่ีปองกันการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยไมไดรับอนุญาต เม่ือใหบริการ

ทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับเรื่องเฉพาะใหกับลูกคาตั้งแตสองรายหรือมากกวาซ่ึงผลประโยชนใน

เรื่องนั้นของบุคคลดังกลาวมีความขัดแยงกัน มาตรการเหลานี้รวมถึง  

• การมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานแยกตางหากสําหรับหนวยงานพิเศษภายในสํานักงาน เพ่ือเปนการ

ปดก้ันการสงผานขอมูลของลูกคาท่ีเปนความลับระหวางพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

• นโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือจํากัดการเขาถึงแฟมขอมูลของลูกคา 

• ขอตกลงการรักษาความลับท่ีลงนามโดยบุคลากรและหุนสวนของสํานักงาน 

• การแบงแยกขอมูลท่ีเปนความลับทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส 

• การฝกอบรมและการสื่อสารท่ีเฉพาะเจาะจง 

310.8 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคท่ีเกิดจากความขัดแยง

ทางผลประโยชนรวมถึง  

• การมีกลุมผูปฏิบัติงานแยกกัน ซ่ึงเปนผูไดรับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับท่ี

ชัดเจน 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนผูท่ีไมเก่ียวของกับการใหบริการหรือไมไดรับ

ผลกระทบจากความขัดแยง สอบทานงานท่ีทําเพ่ือประเมินวามีการใชดุลยพินิจท่ีสําคัญ

และขอสรุปนั้นมีความเหมาะสม 

การเปดเผยและความยินยอม 

ท่ัวไป 

R310.9 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพ่ือตัดสินใจวาลักษณะและนัยสําคัญของ

ความขัดแยงทางผลประโยชนนั้นจําเปนตองไดรับการเปดเผยเรื่องเฉพาะและตองไดรับความ

ยินยอมอยางชัดแจงหรือไม เม่ือมีการจัดการกับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

310.9 A1 ปจจัยท่ีใชเพ่ือตัดสินใจวาการเปดเผยเรื่องเฉพาะ และการไดรับความยินยอมอยางชัดแจงมี

ความจําเปนหรือไม รวมถึง 

• เหตุการณแวดลอมท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

• บุคคลท่ีอาจไดรับผลกระทบ 

• ลักษณะของประเด็นท่ีอาจเกิดข้ึน 

• ความเปนไปไดท่ีเรื่องเฉพาะนั้นอาจกลายเปนเรื่องท่ีไมคาดคิด 
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310.9 A2 การเปดเผยและความยินยอมอาจใชรูปแบบท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชน 

• การเปดเผยเปนการท่ัวไปแกลูกคาเก่ียวกับเหตุการณแวดลอม ในการปฏิบัติทางการคา

ปกติ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะไมใหบริการทางวิชาชีพเปนพิเศษแกลูกคารายใดรายหนึ่ง 

(ตัวอยางเชน ในการใหบริการทางวิชาชีพเฉพาะ และในภาคการตลาดเฉพาะ) เพ่ือให

ไดรับความยินยอมเปนการท่ัวไปจากลูกคา ตัวอยางเชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจ

เปดเผยเปนการท่ัวไป ตามมาตรฐานและเง่ือนไขของงานนั้น 

• การเปดเผยเรื่องเฉพาะในรายละเอียดอยางเพียงพอแกลูกคาซ่ึงไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณแวดลอมของความขัดแยงเฉพาะเรื่อง เพ่ือใหลูกคาสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูล

ท่ีไดรับเก่ียวกับเรื่องดังกลาว และเพ่ือใหไดรับความยินยอมท่ีชัดเจนตามลําดับ การ

เปดเผยดังกลาว อาจรวมถึงการนําเสนอรายละเอียดของเหตุการณแวดลอม และ

คําอธิบายท่ีครอบคลุมถึงมาตรการปองกันใด ๆ ท่ีไดวางแผนไว และความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ 

• ความยินยอมอาจทราบไดโดยนัยจากการปฏิบัติของลูกคา เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีมี

หลักฐานเพียงพอท่ีจะสรุปไดวาลูกคาไดทราบถึงเหตุการณแวดลอมนี้ตั้งแตแรก และ

ยอมรับความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว ถาลูกคาไมยกเปนขอคัดคานตอความ

ขัดแยงท่ีมีอยู 

310.9 A3 โดยท่ัวไป จําเปนท่ีจะ 

(ก) เปดเผยลักษณะของความขัดแยงทางผลประโยชน และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดรับการจัดการ

อยางไร ตอลูกคาท่ีไดรับผลกระทบจากความขัดแยงทางผลประโยชนนั้น และ  

(ข) ไดรับความยินยอมจากลูกคาท่ีไดรับผลกระทบ ในการใหบริการทางวิชาชีพ เม่ือใช

มาตรการปองกันในจดัการกับอุปสรรค 

310.9 A4 ถาการเปดเผยหรือการไดรับความยินยอมดังกลาวไมไดเปนลายลักษณอักษร ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหจัดทําเอกสารเก่ียวกับ 

(ก) ลักษณะของเหตุการณแวดลอมท่ีเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ข) มาตรการปองกันท่ีใชเพ่ือจัดการกับอุปสรรค ถาสามารถทําได และ 

(ค) ความยินยอมท่ีไดรับ 

เม่ือการไดรับความยินยอมท่ีชัดแจงถูกปฏิเสธ 

R310.10 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีพบวาการไดรับความยินยอมตามท่ีกําหนดในยอหนา R310.9 เปน

สิ่งจําเปน และลูกคาปฏิเสธท่ีจะใหความยินยอม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรปฏิบัติดังนี้ 

(ก) ยุติหรือปฏิเสธการใหบริการวิชาชีพท่ีอาจสงผลตอความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ข) ยุติความสัมพันธท่ีเก่ียวของ หรือจําหนายสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ เพ่ือขจัด หรือลดอุปสรรค

ใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
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การรักษาความลับ 

ท่ัวไป 

R310.11 ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงตองระมัดระวังตอหลักการพ้ืนฐานเรื่องการรักษาความลับ ซ่ึง

รวมถึงเม่ือมีการเปดเผยหรือแบงปนขอมูลภายในสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย และ 

การขอคําแนะนําจากบุคคลท่ีสาม 

310.11 A1 หมวดยอยท่ี 114 ระบุขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับสถานการณท่ี

อาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องการรักษาความลับ 

เม่ือการเปดเผยเพ่ือขอรับความยินยอมอาจเปนการละเมิดการรักษาความลับ 

R310.12 เม่ือการเปดเผยขอมูลเปนการเฉพาะโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือไดรับความยินยอมอยางชัดแจง 

อาจทําใหเกิดการละเมิดตอการรักษาความลับ และไมไดรับความยินยอมดังกลาว สํานักงาน

ตองตอบรับงานหรือใหบริการตอเนื่องได ถา 

(ก) สํานักงานไมไดกระทําการในฐานะผูใหการสนับสนุนแกลูกคารายหนึ่งท่ีอยูในสถานะ

ปฏิปกษกับลูกคาอีกรายหนึ่งในเรื่องเดียวกัน 

(ข) มีมาตรการเฉพาะเพ่ือปองกันการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับระหวางกลุมผูปฏิบัติงานท่ี

ใหบริการลูกคาท้ังสองราย 

(ค) สํานักงานพอใจวาบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน  

อาจสรุปวา เปนการเหมาะสมท่ีสํานักงานจะตอบรับหรือใหบริการงานตอเนื่อง เนื่องจาก

ขอจํากัดตอความสามารถของสํานักงานในการใหบริการทางวิชาชีพ จะทําใหเกิดผลลัพธ

เชิงลบท่ีไมรายแรงตอลูกคาหรือตอบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวของ 

310.12 A1 การละเมิดการรักษาความลับอาจเกิดข้ึนได ตัวอยางเชน เม่ือตองการขอความยินยอมในการ

ดําเนินการดังตอไปนี ้

• บริการท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกรรมสําหรับลูกคาในการเขาครอบงํากิจการอยางไมเปน

มิตรกับลูกคารายอ่ืนของสํานักงาน 

• การสอบสวนการทุจริตสําหรับลูกคาท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับการทุจริต เม่ือสํานักงานมีขอมูล

ท่ีเปนความลับท่ีไดจากการทํางานใหลูกคารายอ่ืนท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริตนั้น 

97 

 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 3
 

เอกสารหลักฐาน 

R310.13 ในเหตุการณแวดลอมท่ีกําหนดไวในยอหนา R310.12 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองจัดทํา

เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 

(ก) ลักษณะของเหตุการณแวดลอม รวมถึงบทบาทท่ีผูประกอบวิชาชีพตองรับผิดชอบ; 

(ข) มาตรการเฉพาะท่ีใชบังคับเพ่ือปองกันการเปดเผยขอมูลระหวางกลุมผูปฏิบัติงานท่ี

ใหบริการลูกคาท้ังสองราย; และ 

(ค) เหตุท่ีการตอบรับงานหรือการใหบริการตอเนื่องยังเหมาะสม 
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หมวด 320  การแตงตั้งผูใหบริการวิชาชีพ 

คํานํา 

320.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค 

320.2 การตอบรับความสัมพันธกับลูกคารายใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในงานท่ีใหบริการอยู อาจทํา

ใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานหลักการใดหลักการหนึ่งหรือมากกวา หมวด

นี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ท่ีเก่ียวกับการนํากรอบแนวคิดไปใช

กับเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

การตอบรับลูกคาและการตอบรับงาน 

ท่ัวไป 

320.3 A1 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต หรือพฤติกรรมของ 

ผูประกอบวิชาชีพ อาจทําใหเกิด ตัวอยางเชน ประเด็นขอสงสัยเก่ียวกับลูกคา (เชน ความเปน

เจาของ การบริหารงาน หรือกิจกรรมตางๆ) ประเด็นดังกลาว ถาไดรับทราบ อาจทําใหเกิด

อุปสรรค รวมถึงการมีสวนรวมของลูกคาในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย ความไมซ่ือสัตยสุจริต  

การปฏิบัติเก่ียวกับการรายงานทางการเงินท่ีนาสงสัย หรือพฤติกรรมอันผิดจรรยาบรรณอ่ืน 

เปนตน 

320.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• ความรูและความเขาใจเก่ียวกับลูกคา เจาของ ผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแล และ

กิจกรรมทางธุรกิจ  

• ขอตกลงของลูกคาวาในการจัดการประเด็นท่ีมีขอสงสัย เชน การปรับปรุงเรื่องการปฏิบัติ

เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ หรือการควบคุมภายใน 

320.2 A3 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความรู ความสามารถ

และความเอาใจใสทางวิชาชีพ จะเกิดข้ึนไดถากลุมผูปฏิบัติงาน ไมมีหรือไมสามารถไดมาซ่ึง

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหบริการวิชาชีพ 

320.3 A4 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• ความเขาใจอยางเหมาะสมเก่ียวกับ 
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o ลักษณะธุรกิจของลกูคา   

o ความซับซอนของการดําเนินงาน 

o ความตองการของงาน และ 

o วัตถุประสงค ลักษณะและขอบเขตของงานท่ีตองปฏิบัติ 

• ความรูในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ หรือเรื่องท่ีเปนเนื้อหาสาระ 

• ประสบการณในการกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ หรือขอกําหนดเก่ียวกับการรายงาน 

• นโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพท่ีมีอยูไดออกแบบเพ่ือใหเกิดความม่ันใจ

ท่ีสมเหตุสมผลวา การตอบรับงานใดไดก็ตอเม่ือสามารถท่ีจะปฏิบัติงานนั้นดวยความรู

ความสามารถ 

320.3 A5 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

รวมถึง 

• การมอบหมายงานใหพนักงานท่ีมีความรูความสามารถท่ีจําเปน ในจํานวนท่ีเพียงพอ 

• การตกลงกรอบเวลาท่ีมีความเปนไปไดในการปฏิบัติงาน 

• การใชผูเชี่ยวชาญในกรณีท่ีจําเปน 

การเปล่ียนแปลงการแตงตั้งผูใหบริการวิชาชีพ 

ท่ัวไป 

R320.4 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองตัดสินใจวามีเหตุผลใด ในการไมตอบรับงาน เม่ือผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี 

(ก) ถูกรองขอจากผูท่ีจะมาเปนลูกคาใหมาแทนผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอ่ืน 

(ข) อยูระหวางการพิจารณาเสนองานท่ีมีผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอ่ืนเปนผูใหบริการอยูแลว 

(ค) อยูระหวางการพิจารณาวาจะรับงานสวนเสริม หรืองานเพ่ิมเติมจากงานของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีอ่ืน 

320.4 A1 เหตุผลท่ีไมตอบรับงาน เหตุผลหนึ่งอาจเกิดจากถาอุปสรรคท่ีเกิดจากขอเท็จจริงและเหตุการณ

แวดลอมท่ีไมสามารถจัดการไดโดยการนํามาตรการปองกันมาใช ตัวอยางเชน อาจมีอุปสรรค

จากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความรูความสามารถและความ

เอาใจใสทางวิชาชีพ ถาผูประกอบวิชาชีพทางบัญชีตอบรับงานกอนท่ีจะรับรูขอเท็จจริงท่ี

เก่ียวของท้ังหมด 

320.4 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการขอใหปฏิบัติงานท่ีเปนงานสวนเสริม หรือเพ่ิมเติมจากงานของ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนกอน อุปสรรคจาก
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ผลประโยชนสวนตนตอหลักการพ้ืนฐานเรื่องความรูความสามารถและความเอาใจใส 

ทางวิชาชีพอาจเกิดข้ึน ตัวอยางเชน ผลจากการไดขอมูลไมครบถวน 

320.4 A3 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรค คือขอเสนอกอนจะตอบรับงานท่ีระบุวาจะ

ขอติดตอกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนเสียกอน เพ่ือจะไดสอบถามวามี

เหตุผลใดหรือไม ท่ีทําใหตนไมควรตอบรับงานนั้น 

320.4 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

รวมถึง 

• การรองขอใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนใหขอมูลท่ีทราบอยูแลว  

ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนมีความเห็นวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะ

เสนองานจําเปนตองตระหนักกอนท่ีจะตัดสินใจตอบรับงานหรือไม ตัวอยางเชน การรอง

ขออาจทําใหทราบถึงขอเท็จจริงในประเด็นท่ีปกปดกอนหนานี้  และอาจชี้ใหเห็นถึงการไม

เห็นชอบดวยกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน ซ่ึงอาจมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจรับงานนั้น 

• การไดมาซ่ึงขอมูลจากแหลงอ่ืน เชน การสอบถามจากบุคคลท่ีสาม หรือสืบสวนภูมิหลัง

ของเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส หรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแล (TCWG) ของลูกคา 

การติดตอสื่อสารกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน 

320.5 A1 โดยท่ัวไปแลว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไดรับอนุญาตจากลูกคา ซ่ึงควรเปนลายลักษณอักษร 

กอนเริ่มการปรึกษาหารือกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน 

R320.6 ถาไมสามารถสื่อสารกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนได ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีท่ีจะเสนองานตองดําเนินตามข้ันตอนอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไดรับขอมูลเก่ียวกับอุปสรรค

ใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

การติดตอสื่อสารกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะเสนองาน 

R320.7 เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนถูกรองขอใหตอบสนองตอการติดตอสื่อสาร

จากผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะเสนองาน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนตอง 

(ก) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการรองขอนั้น และ 

(ข) ใหขอมูลดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมคลุมเครือ 

320.7 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนถูกผูกพันดวยหลักการพ้ืนฐาน เรื่อง การรักษา

ความลับ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน จะตองไดรับอนุญาตหรือถูกขอให

ปรึกษาหารือเรื่องดังกลาวของลูกคากับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะเสนองานหรือไมนั้น  

จะข้ึนอยูกับลักษณะงาน และ: 
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(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนไดรับอนุญาตจากลูกคาใหกระทําการ

ดังกลาวหรือไม และ 

(ข) กฎหมาย หรือขอกําหนดทางจรรยาบรรณเก่ียวกับ การติดตอสื่อสาร และการเปดเผย  

ซ่ึงอาจแตกตางกันในแตละประเทศ 

320.7 A2 เหตุการณแวดลอมท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกกําหนด หรืออาจถูกกําหนดใหเปดเผยขอมูลท่ี

เปนความลับ หรือเม่ือการเปดเผยดังกลาวอาจถือวาเหมาะสม ไดกําหนดไวในยอหนา 114.1 

ของสวน ก. ของประมวลจรรยาบรรณนี้ 

การเปลี่ยนแปลงการแตงตั้งผูสอบบัญชีหรือผูสอบทาน 

R320.8 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองขอใหผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีปจจุบันหรือคนกอนใหขอมูลท่ีทราบเก่ียวกับขอเท็จจริงหรือขอมูลอ่ืน  

ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีในปจจุบันหรือคนกอนมีความเห็นวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะเสนอ

งาน จําเปนตองตระหนักกอนท่ีจะตัดสินใจตอบรับงานหรือไม เวนแตจะเปนเหตุการณ

แวดลอมท่ีเก่ียวของกับเรื่องการไมปฏิบัติตามหรือตองสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับตามท่ีกําหนดไวในยอหนา R360.21 และ R360.22: 

(ก) ถาลูกคายินยอมใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปจจุบันหรือคนกอนเปดเผยขอเท็จจริงหรือ

ขอมูลอ่ืน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปจจุบันหรือคนกอนตองใหขอมูลอยางสุจริตและ 

ไมคลุมเครือ และ 

(ข) ถาลูกคาไมยินยอมหรือปฏิเสธท่ีจะอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปจจุบันหรือคนกอน

ปรึกษาหารือเก่ียวกับงานของลูกคากับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะเสนองาน ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีปจจุบันหรือคนกอนตองเปดเผยขอเท็จจริงนี้แกผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะ

เสนองาน ผู ซ่ึงตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงการไมยินยอมหรือการปฏิเสธนั้นเม่ือ

พิจารณาวาจะตอบรับงานหรือไม 

ลูกคาและงานท่ีใหบริการตอเนื่อง 

R320.9 สําหรับงานบริการลูกคาท่ีมีลักษณะตอเนื่อง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทบทวนเปนระยะวา

จะใหบริการตอไปหรือไม 

320.9 A1 อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอาจเกิดข้ึนหลังจากท่ีตอบรับงานแลว 

ซ่ึงหากผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับรูกอนหนานี้ อาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิเสธงาน

ได ตัวอยางเชน อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความ

ซ่ือสัตยสุจริต อาจเกิดข้ึนจากการจัดการรายไดท่ีไมเหมาะสมหรือการประเมินมูลคาในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
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การใชผลงานของผูเช่ียวชาญ 

R320.10 เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีตั้งใจจะใชผลงานของผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง

ตัดสินใจวา การใชผลงานดังกลาวมีการรับรองหรือไม 

320.10 A1 ปจจัยท่ีควรพิจารณาเม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีตั้งใจใชผลงานของผูเชี่ยวชาญนั้นรวมถึง 

ชื่อเสียงและความชํานาญของผูเชี่ยวชาญ ทรัพยากรท่ีผูเชี่ยวชาญมีอยู และมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณท่ีบังคับใชกับผูเชี่ยวชาญนั้น จรรยาบรรณ ขอมูลเหลานี้อาจไดรับจากการท่ี

เคยติดตอกับผูเชี่ยวชาญมากอน หรือจากปรึกษาบุคคลอ่ืน 
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หมวด 321 การใหความเห็นที่สองในทางวิชาชีพ 

คํานํา 

321.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค 

321.2 การใหความเห็นท่ีสองแกกิจการท่ีไมไดเปนลูกคาในขณะนั้นอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคอ่ืน ๆ ตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานหลักการใดหลักการ

หนึ่งหรือมากกวานั้น หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวกับ

การนํากรอบแนวคิดไปใชกับเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

321.3 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไดรับการรองขอใหแสดงความเห็นท่ีสองเก่ียวกับการใชมาตรฐาน

การบัญชี การสอบบัญชี การรายงาน หรือมาตรฐานอ่ืน หรือหลักการสําหรับ ก) เหตุการณ

แวดลอมเฉพาะ หรือ ข) รายการท่ีทําโดยบริษัทหรือในนามของบริษัทหรือกิจการท่ีไมไดเปน

ลูกคาในขณะนั้น ตัวอยางของอุปสรรคเชน อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติ

ตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความรู ความสามารถและความเอาใจใสทางวิชาชีพ อาจเกิดข้ึนไดถา

การใหความเห็นท่ีสองไมไดอยูบนพ้ืนฐานขอเท็จจริงเดียวกับท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

คนปจจุบันหรือคนกอนมีอยู หรืออยูบนพ้ืนฐานท่ีไมมีหลักฐานเพียงพอ 

321.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน คือ เหตุการณ

แวดลอมของการรองขอและขอเท็จจริงอ่ืนท่ีมีท้ังหมด และสมมุติฐานท่ีเก่ียวกับการแสดง

ความเห็นของการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ 

321.3 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง 

• การขออนุญาตลูกคาในการขอขอมูลจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน 

• การอธิบายถึงขอจํากัดท่ีมีตอการใหความเห็นในการสื่อสารใด ๆ กับลูกคา 

• การใหสําเนาความเห็นของตนไปยังผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน 

เม่ือไมไดรับอนุญาตใหติดตอสื่อสาร 

R321.4 ถากิจการท่ีรองขอใหแสดงความเห็นท่ีสองจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมอนุญาตใหผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีสื่อสารกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน ผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ตองตัดสินใจวาอาจตองใหความเห็นท่ีสองตามท่ีไดรับการรองขอหรือไม 
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หมวด 330 คาธรรมเนียมและคาตอบแทนอ่ืน 

คํานํา 

330.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดในหมวด 

120 เพ่ือระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค 

330.2 ระดับและลักษณะของคาธรรมเนียมและขอตกลงคาตอบแทนอ่ืน อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานหลักการใดหลักการหนึ่งหรือมากกวา 

หมวดนี้กําหนดคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเฉพาะท่ีเก่ียวกับการนํากรอบแนวคิดไปใชกับ

เหตุการณแวดลอมดังกลาว 

คําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ระดับของคาธรรมเนียม 

330.3 A1 ระดับของคาธรรมเนียมท่ีเสนออาจกระทบตอความสามารถของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการ

ใหบริการทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

330.3 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเสนอราคาตามท่ีเห็นวาเหมาะสม การเสนอคาธรรมเนียมท่ีตํ่ากวา 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอ่ืนนั้นไมขัดตอจรรยาบรรณ อยางไรก็ตามระดับของคาธรรมเนียม

ท่ีเสนออาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่อง

ความรูความสามารถและความเอาใจใสทางวิชาชีพถาคาธรรมเนียมท่ีเสนอไปนั้นมีจํานวนท่ีตํ่า

มากจนอาจยากท่ีจะปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานทาง

วิชาชีพ 

330.3 A3 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรค รวมถึง 

• ลูกคาไดตระหนักแลวหรือไมถึงเง่ือนไขของงาน และโดยเฉพาะเกณฑท่ีใชในการกําหนด

คาธรรมเนียม และคาธรรมเนียมท่ีเสนอไปนั้นไดครอบคลุมการบริการทางวิชาชีพใดบาง 

• ระดับของคาธรรมเนียมไดถูกกําหนดโดยบุคคลท่ีสามท่ีเปนอิสระหรือไม เชน องคกรกํากับ

ดูแล  

330.3 A4 ตัวอยางการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

รวมถึง 

• การปรับระดับของคาธรรมเนียมหรือขอบเขตของงาน 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมเพ่ือสอบทานงานท่ีทํา 
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คาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงาน 

330.4 A1 คาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานใชสําหรับงานบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ัน อยางไรก็ตาม 

คาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

โดยเฉพาะอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียง

ธรรมในบางเหตุการณแวดลอม 

330.4 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินระดับของอุปสรรค รวมถึง: 

• ลักษณะของงานใหบริการ 

• ชวงของคาธรรมเนียมท่ีเปนไปได 

• หลักเกณฑสําหรับการกําหนดคาธรรมเนียม 

• การเปดเผยขอมูลใหผูตั้งใจจะใหเปนผู ใชรายงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีและ

หลักเกณฑของคาตอบแทน 

• นโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ 

• ผลลัพธหรือผลของรายการไดรับการสอบทานโดยบุคคลท่ีสามท่ีเปนอิสระหรือไม 

• ระดับของคาธรรมเนียมถูกกําหนดโดยบุคคลท่ีสามท่ีเปนอิสระหรือไม เชน องคกรกํากับ

ดูแล  

330.4 A3 ตัวอยางการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

รวมถึง 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมผูซ่ึงไมมีสวนเก่ียวของกับงานบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ัน 

สอบทานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  

• การจัดทําสัญญาท่ีเปนลายลักษณอักษรลวงหนากับลูกคาเก่ียวกับหลักเกณฑของ

คาตอบแทน 

330.4 A4 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงาน 

สําหรับบริการท่ีใหแกลูกคางานสอบบัญชีหรือลูกคางานสอบทาน และลูกคางานใหความ

เชื่อม่ันอ่ืน ไดถูกกําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ 

คาธรรมเนียมจากการแนะนาํหรือคานายหนา 

330.5 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรม และ

เรื่องความรูความสามารถและความเอาใจใสทางวิชาชีพ เกิดข้ึนได ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี

จายหรือไดรับคาธรรมเนียมจากการแนะนําหรือไดรับคานายหนาท่ี เ ก่ียวกับลูกคา 

คาธรรมเนียมจากการแนะนําหรือคานายหนา รวมถึง ตัวอยางเชน  
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• คาธรรมเนียมท่ีจายใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ืน เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการไดรับลูกคา

ใหม เม่ือลูกคายังคงเปนลูกคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ืนนั้น แตจําเปนตองใชบริการ

งานของผูเชี่ยวชาญท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ืนนั้นไมไดใหบริการ 

• คาธรรมเนียมท่ีรับจากการแนะนําลูกคาของตนใหกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ืนหรือ

ผูเชี่ยวชาญอ่ืน ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันไมไดใหบริการทางวิชาชีพ

เฉพาะท่ีลูกคาตองการ 

• คานายหนาท่ีรับจากบุคคลท่ีสาม (ตัวอยางเชน ผูขายซอฟตแวร) ในการขายสินคาหรือ

บริการใหกับลูกคา 

330.5 A2 ตัวอยางการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

รวมถึง 

• การไดรับสัญญาลวงหนาจากลูกคาสําหรับคานายหนาท่ีเก่ียวกับการขายสินคาหรือบริการ

โดยบุคคลอ่ืนใหกับลูกคา อาจเปนการจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

• การเปดเผยใหลูกคาทราบถึงคาธรรมเนียมในการแนะนําหรือคานายหนาใด ๆ ท่ีไดจายให 

หรือรับจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอ่ืน หรือบุคคลท่ีสาม สําหรับบริการหรือสินคาท่ี

แนะนํา อาจเปนการจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

การซ้ือหรือขายสํานักงาน 

330.6 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจตองซ้ือสํานักงานอ่ืนท้ังหมด หรือเพียงบางสวน บนหลักเกณฑวา

จะจายใหกับบุคคลท่ีเคยเปนเจาของสํานักงาน หรือทายาท หรือกองมรดกของบุคคลดังกลาว 

การจายเงินดังกลาวไมถือวาเปนการจายคาธรรมเนียมจากการแนะนําหรือคานายหนา ตาม

วัตถุประสงคของหมวดนี้ 
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หมวด 340 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ 

คํานํา 

340.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน และใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

340.2 การเสนอใหหรือการรับสิ่งจูงใจ อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจาก

ความคุนเคยหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูในการปฏิบัติการตามหลักการพ้ืนฐานโดยเฉพาะ

อยางยิ่งหลักการในเรื่องความซ่ือสัตย ความเท่ียงธรรม และพฤติกรรมทางวิชาชีพ 

340.3 หมวดนี้กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเก่ียวกับการใชกรอบแนวคิดในเรื่อง

การเสนอใหและการรับสิ่งจูงใจเม่ือดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ ท่ีไมทําใหเกิดการไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับ หมวดนี้ยังกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับ เม่ือมีการเสนอใหหรือมีการยอมรับสิ่งจูงใจ 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

340.4 A1 สิ่งจูงใจ คือ สิ่งของ สถานการณ หรือการกระทําท่ีจะใชในทางท่ีจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของอีกบุคคลหนึ่ง แตไมจําเปนตองมีเจตนาท่ีจะมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของ

บุคคลนั้น สิ่งจูงใจเปนไปไดตั้งแตการกระทําเล็กนอยในการใหการตอนรับระหวางผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีกับลูกคาหรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคา จนกระท่ังถึงการกระทําท่ีเปนผลใหเกิดการไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ สิ่งจูงใจเปนไปไดในรูปแบบตางๆ กัน ตัวอยางเชน 

• ของขวัญ 

• การตอนรับ 

• นันทนาการ 

• การบริจาคเพ่ือการเมือง หรือ เพ่ือการกุศล 

• การรองขอความเปนมิตร และความจงรักภักดี 

• โอกาสในการจางงานหรือโอกาสในทางการคาอ่ืน 

• การไดรับเปนกรณีพิเศษ สิทธิ หรือเอกสิทธิ์ 
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ส่ิงจูงใจท่ีตองหามโดยกฎหมายหรือขอบังคับ 

R340.5 ในหลายประเทศมีกฎหมายและขอบังคับ เชนสวนท่ีเก่ียวกับการใหสินบนและคอรรัปชั่น ซ่ึง

หามการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจในเหตุการณแวดลอมบางกรณี ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองไดมาซ่ึงความเขาใจกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติตาม กฎหมายและ

ขอบังคับเหลานั้น เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ส่ิงจูงใจท่ีไมตองหามโดยกฎหมายหรือขอบังคับ 

340.6 A1 การเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจท่ีไมตองหามโดยกฎหมายและขอบังคับอาจยังทําใหเกิด

อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

สิ่งจูงใจท่ีมีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม (ทางวิชาชีพ) 

R340.7 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมเสนอให หรือสนับสนุนผูอ่ืนใหเสนอใหซ่ึงสิ่งจูงใจใด ๆ หรือสิ่งท่ี 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวา บุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยง

วิญูชน อาจจะสรุปไดวาเปนการใหท่ีมีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม

ของผูรับหรือของบุคคลอ่ืน 

R340.8 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมรับ หรือสนับสนุนผูอ่ืนใหรับสิ่งจูงใจใด ๆ ท่ีผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีสรุปวาไดรับ หรือพิจารณาวา บุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยง

วิญูชน อาจจะสรุปไดวาเปนการรับท่ีมีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม

ของผูรับหรือของบุคคลอ่ืน 

340.9 A1 การพิจารณาวาสิ่งจูงใจมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับ ถาสิ่งนั้นทําใหบุคคล

กระทําการอยางผิดจรรยาบรรณ การมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมดังกลาว อาจมีโดยตรงตอผูรับ

หรือตออีกบุคคลหนึ่งผูซ่ึงมีความสัมพันธกับผูรับนั้น หลักการพ้ืนฐานเปนกรอบการอางอิงอยาง

เหมาะสมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการพิจารณาวาพฤติกรรมใดผิดจรรยาบรรณในสวน

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น และ ถาจําเปนก็โดยการอนุมาน วาเปนของบุคคลอ่ืน 

340.9 A2 การฝาฝนหลักการพ้ืนฐานเรื่องความซ่ือสัตยสุจริตเกิดข้ึน เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีเสนอให

หรือยอมรับ หรือสนับสนุนผูอ่ืนใหเสนอหรือยอมรับสิ่งจูงใจ เม่ือมีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลอยาง

ไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับหรือของอีกบุคคลหนึ่ง 

340.9 A3 การกําหนดวามีเจตนาท่ีแทจริง หรือถูกรับรูวามีเจตนา ท่ีจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอ

พฤติกรรมของผูรับหรือไม ตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ปจจัยท่ีเก่ียวของในการพิจารณาอาจ

รวมถึง 

• ลักษณะ ความถ่ี มูลคา และผลกระทบสะสมของสิ่งจูงใจ 
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• จังหวะเวลาเม่ือสิ่งจูงใจถูกเสนอ สัมพันธกับการกระทําใด หรือการตัดสินใจใดท่ีอาจมี

อิทธิพล 

• สิ่งจูงใจนั้นเปนวิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือตามวัฒนธรรมในเหตุการณแวดลอมหรือไม 

ตัวอยางเชน การเสนอใหของขวัญในโอกาสของวันหยุดทางศาสนาหรืองานมงคลสมรส 

• สิ่งจูงใจนั้นเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาชีพหรือไม ตัวอยางเชน การเสนอใหหรือการ

ยอมรับ อาหารกลางวันในระหวางการประชุมทางธุรกิจ 

• การเสนอใหสิ่งจูงใจนั้นจํากัดเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมีใหกับกลุมคนท่ีกวางข้ึน

หรือไม กลุมคนท่ีกวางข้ึนนั้นอาจเปนกลุมคนภายในหรือภายนอกสํานักงาน เชน ผูขาย

รายอ่ืนของลูกคา 

• บทบาทและตําแหนงของบุคคลในสํานักงาน หรือลูกคาผูเสนอให หรือไดรับการเสนอ

สิ่งจูงใจนั้น 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทราบ หรือมีเหตุผลท่ีควรเชื่อไดวาการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น เปนการ

ฝาฝนนโยบายและวิธีปฏิบัติของลูกคา หรือไม 

• ระดับของความโปรงใส ซ่ึงสิ่งจูงใจนั้นถูกเสนอให 

• ผูรับตองการหรือรองขอสิ่งจูงใจนั้นหรือไม 

• พฤติกรรมท่ีรับทราบอยูแลว หรือชื่อเสียงท่ีมีอยูแลว ของผูเสนอให 

การพิจารณาการกระทําในอนาคต 

340.10 A1 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักถึงสิ่งจูงใจท่ีไดรับการเสนอดวยเจตนาท่ีเกิดข้ึนจริงหรือ

ซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้นเพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม อาจจะยังทําใหเกิด

อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานข้ึนไดแมวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดยอหนา 

R340.7 และ R340.8 แลว 

340.10 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• การรายงานใหเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสของสํานักงานหรือผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลของ

ลูกคาเก่ียวกับขอเสนอนั้น 

• การแกไขหรือการยกเลิกความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา 

สิ่งจูงใจท่ีไมประกอบดวยเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 

340.11 A1 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ท่ีกําหนดในกรอบแนวคิดท่ีนําไปใชเม่ือผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีไดสรุปวาไมมีเจตนาท่ีเกิดข้ึนจริงหรือซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้นเพ่ือจะใหมีอิทธิพล

อยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับหรือบุคคลอ่ืน 

340.11 A2 ถาสิ่งจูงใจนั้นเล็กนอยและไมสําคัญ อุปสรรคใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจะอยูในระดับท่ียอมรับได 
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340.11 A3 ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมเม่ือมีการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น อาจทําใหเกิด

อุปสรรค แมวาผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไดสรุปวา ไมมีเจตนาท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเขาใจไปได

เชนนั้น เพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม รวมถึง 

• อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

o ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการเสนอการตอนรับจากผูท่ีมีโอกาสเปนผูซ้ือกิจการของ

ลูกคา ในขณะท่ีใหบริการทางการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคา 

• อุปสรรคจากความคุนเคย 

o ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพาลูกคาหรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคาไปชมการแขงขันกีฬาเปน

ประจาํ 

• อุปสรรคจากการถูกขมขู 

o ผูประกอบวิชาชีพบัญชียอมรับการตอนรับจากลูกคา ซ่ึงมีลักษณะท่ีทําใหเขาใจไปได

วาไมเหมาะสมเม่ือมีการเปดเผยตอสาธารณะ 

340.11 A4 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับอุปสรรคดังกลาว ท่ีเกิดจากการเสนอใหหรือการยอมรับ

สิ่งจูงใจนั้น รวมถึงปจจัยเดียวกันท่ีกําหนดไวในยอหนา 340.9 A3 เพ่ือการกําหนดเจตนา 

340.11 A5 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคท่ีเกิดจากการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น 

รวมถึง 

• การปฏิเสธหรือการไมเสนอสิ่งจูงใจ 

• การโอนความรับผิดชอบสําหรับการใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ตอลูกคา  ไปใหอีกบุคคล

หนึ่งผูซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวามี หรืออาจทําใหเขาใจไปไดวา

มีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมเม่ือใหบริการนั้น 

340.11 A6 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคดังกลาว ท่ีเกิดข้ึน

จากการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น รวมถึง 

• การมีความโปรงใสกับเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสของสํานักงาน หรือลูกคา เก่ียวกับการเสนอ

ใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจ 

• การบันทึกสิ่งจูงใจลงในสมุดทะเบียนท่ีติดตามประเมินผลโดยเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสของ

สํานักงาน หรืออีกบุคคลหนึ่งท่ีรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสํานักงาน 

หรือท่ีเก็บรักษาโดยลูกคา 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมเก่ียวของในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพนั้น  

สอบทานงานใด ๆ ท่ีไดกระทําหรือไดตัดสินใจไปโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีเก่ียวกับ

ลูกคาผูซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชียอมรับสิ่งจูงใจนั้น 

111 

 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 3
 

• การบริจาคสิ่งจูงใจนั้นใหแกองคกรการกุศลหลังจากท่ีไดรับและทําการเปดเผยการบริจาค

อยางเหมาะสม ตัวอยางเชน เปดเผยตอเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสของสํานักงานหรือบุคคล 

ผูเสนอใหสิ่งจูงใจนั้น 

• การจายคืนราคาของสิ่งจูงใจท่ีไดรับ เชน การตอนรับ 

• การสงคืนสิ่งจูงใจโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได เชน ของขวัญ หลังจากท่ีไดรับมา 

สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิด 

R340.12 ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงตองเตรียมพรอมสําหรับอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน ตอการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเกิดจากการเสนอใหสิ่งจูงใจ  

(ก) ใหโดยสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิดของผูประกอบวิชาชีพบัญชีแกลูกคา

หรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  

(ข) รับโดยสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิดของผูประกอบวิชาชีพบัญชีจากลูกคา

หรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

R340.13 เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักถึงสิ่งจูงใจท่ีไดรับการเสนอใหหรือกระทําโดยสมาชิก

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิด และสรุปวามีเจตนาเพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสม

ตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของลูกคาหรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคา หรือ

พิจารณาวาบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปไดวา

เจตนานั้นมีอยู ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองแนะนําสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิด

วาไมเสนอใหหรือยอมรับสิ่งจูงใจนั้น 

340.13 A1 ปจจัยตางๆ ท่ีกําหนดใหไวในยอหนา 340.9 A3 มีความเก่ียวของในการกําหนดวา มีเจตนาท่ี

เกิดข้ึนจริงหรือซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้น เพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของลูกคาหรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคา หรือไม อีกปจจัยหนึ่งท่ี

เก่ียวของคือ ลักษณะหรือความใกลชิดของความสัมพันธระหวาง  

(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิด 

(ข) สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิดและลูกคาหรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคา และ 

(ค) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและลูกคาหรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคา  

ตัวอยางเชน การเสนอการจางงาน นอกจากกระบวนการจัดจางปกติ ใหกับคูสมรสของ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีโดยลูกคาผูซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีกําลังใหบริการประเมินมูลคา

ธุรกิจเพ่ือการขายธุรกิจท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน อาจบงบอกถึงเจตนาดังกลาวนั้น 

340.13 A2 คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 340.12 A2 ยังคงเก่ียวของในการจัดการอุปสรรคท่ีอาจ

เกิดข้ึนเม่ือมีเจตนาท่ีเกิดข้ึนจริงหรือซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้น เพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสม

ตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของลูกคาหรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคา แมวา
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สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิดไดปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีไดรับตามยอหนา 

R340.13 แลว 

การนํากรอบแนวคิดไปปฏิบัติ 

340.14 A1 เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักถึงสิ่งจูงใจท่ีไดรับการเสนอใหในเหตุการณแวดลอมท่ี

กําหนดไวในยอหนา R340.12 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอาจเกิดข้ึนเม่ือ 

(ก) สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิดเสนอใหหรือยอมรับสิ่งจูงใจท่ีขัดแยงกับ

คําแนะนําของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามยอหนา R340.13 หรือ 

(ข) ผูประกอบวิชาชีพไมมีเหตุผลท่ีจะเชื่อวา มีเจตนาท่ีเกิดข้ึนจริงหรือซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้น 

เพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของ

ลูกคาหรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคานั้น 

340.14 A2 คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 340.11 A1 ถึง 340.11 A6 เก่ียวของกับวัตถุประสงคใน

การระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคดังกลาว ปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับ

อุปสรรคในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ ยังรวมถึงลักษณะและความใกลชิดของความสัมพันธท่ี

กําหนดไวในยอหนา 340.13 A1 

ขอควรพิจารณาอ่ืน 

340.15 A1 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบหรือตระหนักวาสิ่งจูงใจนั้น อาจสงผลตอการไมปฏิบัติตาม

หรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับโดยลูกคาหรือบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติงานให หรือ

อยูภายใตการกําหนดทิศทางของลูกคา ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ี

กําหนดไวในหมวด 360 มาใช 

340.15 A2 ถาสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีไดรับเสนอของขวัญ 

หรือการตอนรับจากลูกคางานสอบบัญชี ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ี

กําหนดไวในหมวด 420 มาใช 

340.15 A3 ถาสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ันไดรับเสนอของขวัญ หรือการตอนรับ

จากลูกคางานใหความเชื่อม่ัน ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดไวใน

หมวด 906  มาใช 
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หมวด 350 การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา 

คํานํา 

350.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค 

350.2 การถือครองทรัพยสินลูกคาอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคอ่ืนตอ

การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องพฤติกรรมทางวิชาชีพและความเท่ียงธรรม หมวดนี้ระบุ

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการนํากรอบแนวคิดไปใชกับ

เหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

กอนการใหบริการดูแลรักษาทรัพยสิน 

R350.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมดูแลรักษาเงินหรือทรัพยสินอ่ืนของลูกคา ยกเวนไดรับอนุญาตให

ทําตามกฎหมาย และเปนไปตามเง่ือนไขการดูแลรักษาทรัพยสินท่ีอาจตองถูกกําหนดไว 

R350.4 สวนหนึ่งของวิธีปฏิบัติในการตอบรับลูกคาและงานท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาเงินหรือทรัพยสิน

ของลูกคา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง  

(ก) สอบถามเก่ียวกับท่ีมาของทรัพยสิน; และ 

(ข) พิจารณาถึงภาระผูกพันตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

350.4 A1 การสอบถามเก่ียวกับท่ีมาของทรัพยสินของลูกคา อาจเผยใหเห็นวา ตัวอยางเชน สินทรัพยนั้น

ไดมาจากกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย เชน การฟอกเงิน ในเหตุการณแวดลอมดังกลาว อาจทําให

เกิดอุปสรรค และขอกําหนดตามหมวด 360 อาจนํามาใช 

ภายหลังการใหบริการดูแลรักษาทรัพยสิน 

R350.5 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีไดรับความไววางใจใหดูแลเงินหรือทรัพยสินอ่ืนของผูอ่ืนตอง: 

(ก) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการถือครองและรับผิดชอบตอทรัพยสิน 

(ข) เก็บทรัพยสินดังกลาวแยกจากทรัพยสินสวนตัวหรือของสํานักงาน 

(ค) ใชทรัพยสินดังกลาวสําหรับวัตถุประสงคท่ีตั้งใจเทานั้น และ 

(ง) พรอมตลอดเวลาเพ่ือบันทึกทรัพยสินนั้น และรายไดใด ๆ เงินปนผล หรือผลประโยชนท่ี

เกิดข้ึน ใหกับบุคคลท่ีมีสิทธิในบัญชีนั้น 
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หมวด 360 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

คํานํา 

360.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

360.2 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูตอการปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐาน เรื่องความซ่ือสัตยสุจริตและเรื่องพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพ จะเกิดข้ึนเม่ือ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมไดปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับ 

360.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพบหรือตระหนักถึงการไมปฏิบัติตาม หรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม

แนวทางในการใหบริการทางวิชาชีพแกลูกคา หมวดนี้ใหแนวทางกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน

การประเมินความเก่ียวของของเรื่องและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนไปได เม่ือตอบสนองตอการไม

ปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมไดปฏิบัติตาม :  

(ก) กฎหมายและขอบังคับ โดยท่ัวไปท่ีเปนท่ีรูวามีผลโดยตรงตอการกําหนดจํานวนท่ีมี

สาระสําคัญและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของลูกคา และ 

(ข) กฎหมายและขอบังคับอ่ืน ๆ ท่ีไมไดมีผลกระทบโดยตรงตอการกําหนดจํานวนและการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินของลูกคา แตการปฏิบัติตาม อาจเปนพ้ืนฐานในการดําเนินงาน

ตามธุรกิจของลูกคา ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หรือเพ่ือหลีกเลี่ยง

บทลงโทษท่ีมีสาระสําคัญ 

วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

360.4 ขอแตกตางท่ีเดนชัดของผูประกอบวิชาชีพบัญชี คือการยอมรับความรับผิดชอบในการ

ดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ เม่ือการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี คือ :  

(ก) เพ่ือปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเรื่องความซ่ือสัตยสุจริตและเรื่องพฤติกรรมทางวิชาชีพ 

(ข) โดยแจงเตือนผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแลของลูกคา เม่ือเหมาะสม เพ่ือหาทาง: 

(1) ชวยใหผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแล แกไข ฟนฟู หรือบรรเทาผลกระทบจากการ

ไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

ท่ีระบุ หรือ 

(2) ยับยั้งการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเม่ือยังไมเกิดข้ึน และ  

(ค) ดําเนินการข้ันตอไปตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
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ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

360.5 A1 การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ("non-compliance") ประกอบดวย การกระทําโดย

ละเลย หรือการกระทําผิดโดยเจตนาหรือไมเจตนา ซ่ึงขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับท่ีมีอยู ซ่ึง

กระทําโดยบุคคลตอไปนี้  

(ก) ลูกคา 

(ข) ผูมีหนาท่ีกํากับดูแลของลูกคา 

(ค) ผูบริหารของลูกคา หรือ 

(ง) บุคคลอ่ืนท่ีทํางานหรืออยูภายใตคําสั่งของลูกคา 

360.5 A2 ตัวอยางของกฎหมายและขอบังคับ ซ่ึงหมวดนี้ไดกลาวถึง รวมถึงเรื่องท่ีเก่ียวกับ: 

• การทุจริต การคอรัปชัน และการติดสินบน 

• การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและเงินท่ีไดจากการกอ

อาชญากรรม 

• ตลาดทุน และการซ้ือขายหลักทรัพย 

• การธนาคาร และผลิตภัณฑและบริการทางการเงินอ่ืน 

• การปองกันขอมูล 

• ภาษีและเงินบํานาญคางจาย และการจายเงินบํานาญ 

• การปองกันสภาพแวดลอม 

• สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน 

360.5 A3 การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ อาจสงผลใหเกิดคาปรับ การถูกดําเนินคดี หรือผลท่ี

ตามมาอ่ืน กับลูกคา ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน ท่ีสําคัญคือ การไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางกวางขวางตอประโยชน

สาธารณะ ในดานความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือสาธารณชน เพ่ือ

วัตถุประสงคในหมวดนี้ การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีทําใหเกิดความเสียหายอยาง

มาก เปนเรื่องหนึ่งท่ีทําใหเกิดผลท่ีไมพึงประสงคอยางรายแรงตอฝายตาง ๆ ในทางการเงินหรือ

ท่ีมิใชทางการเงิน ตัวอยางรวมถึงการกระทําผิดโดยการทุจริตท่ีมีผลตอการขาดทุนทางการเงิน

อยางมีสาระสําคัญของผูลงทุน และการฝาฝนกฎหมายและขอบังคับดานสิ่งแวดลอมท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงาน หรือสาธารณชน 
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R360.6 ในบางประเทศ มีขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับท่ีบังคับใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง

ดําเนินการอยางไร กับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

ขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับเหลานี้ อาจแตกตางจากหรือล้ําหนากวาท่ีกําหนดใน

หมวดนี้ เม่ือพบวาการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาว 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับ

เหลานั้นและปฏิบัติตาม รวมถึง : 

(ก) ขอกําหนดใด ๆ ในการรายงานเรื่องนี้ตอผูมีอํานาจท่ีเหมาะสม และ 

(ข) การแจงเตือนขอหามใด ๆ กับลูกคา 

360.6 A1 การแจงเตือนขอหามใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับลูกคา ตัวอยางเชน กฎหมายการตอตานการฟอกเงิน 

360.7 A1 หมวดนี้ใชโดยไมคํานึงถึงลักษณะของลูกคา รวมถึง ไมวาจะเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

หรือไม 

360.7 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีพบหรือไดตระหนักถึงเรื่องท่ีไมสําคัญอยางเห็นไดชัด ไมตองปฏิบัติ

ตามหมวดนี้ ไมวาเรื่องท่ีไมสําคัญอยางชัดเจนนั้นจะไดรับการตัดสินโดยคํานึงถึงลักษณะและ

ผลกระทบทางการเงินหรืออ่ืน ๆ เก่ียวกับลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสาธารณชนหรือไม 

360.7 A3 หมวดนี้ไมไดกําหนด  

(ก) การประพฤติมิชอบท่ีไมเก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจของลูกคา และ 

(ข) การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ โดยฝายอ่ืน นอกจากท่ีระบุไวในยอหนา 360.5 A1 

ซ่ึงรวมถึง ตัวอยางเหตุการณแวดลอมท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการวาจางจากลูกคา

เพ่ือดําเนินการสอบทานธุรกิจของบุคคลท่ีสาม และระบุไดวาหรือสงสัยวาบุคคลท่ีสามนั้น

มีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ  

อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพบแนวทางในหมวดนี้ ท่ีเปนประโยชนในการ

พิจารณาวิธีการตอบสนองตอสถานการณเหลานี้อยางไร 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

360.8 A1 ผูบริหาร ซ่ึงมีการกํากับดูแลโดยผูมีหนาท่ีกํากับดูแล เปนผูรับผิดชอบในการใหความม่ันใจวา

การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของลูกคาเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ ผูบริหารและผูมี

หนาท่ีกํากับดูแล เปนผูรับผิดชอบในการระบุและจัดการการไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับใด ๆ โดย : 

(ก) ลูกคา 

(ข) บุคคลแตละบุคคลท่ีกํากับดูแลกิจการ 

(ค) สมาชิกของฝายบริหาร หรือ 

(ง) บุคคลอ่ืนท่ีทํางานใหหรือภายใตการสั่งการของลูกคา 

117 

 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 3
 

ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน 

R360.9 ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงเรื่องท่ีจะใชในหมวดนี้ ข้ันตอนท่ีผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีใชเพ่ือใหสอดคลองกับหมวดนี้ตองดําเนินการอยางทันทวงที เพ่ือวัตถุประสงคในการ

ดําเนินการอยางทันทวงที ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองคํานึงถึงลักษณะของเรื่อง และความ

เสียหายท่ีอาจเปนไปไดตอผลประโยชนของกิจการ ผูลงทุน เจาหนี้ พนักงานหรือสาธารณชน 

การตรวจสอบงบการเงิน 

การทําความเขาใจเรื่อง/เนื้อหา(the Matter) 

R360.10 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีไดรับการวาจางใหตรวจสอบงบการเงิน ไดตระหนักถึงขอมูลท่ีมี

ความเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ  

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําความเขาใจเรื่อง (เนื้อหา) ดังกลาว การทําความเขาใจนี้ตอง

รวมถึงลักษณะของการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ และ

เหตุการณแวดลอมท่ีไดเกิดข้ึนแลวหรือท่ีอาจเกิดข้ึน 

360.10 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับในขณะใหบริการทางวิชาชีพ หรือจากการไดรับขอมูลจากบุคคลอ่ืน 

360.10 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกคาดหวังวาจะใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และใชดุลย

พินิจทางวิชาชีพ อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมไดถูกคาดหวังวาจะมีระดับของความ

เขาใจในกฎหมายและระเบียบขอบังคับมากไปกวาท่ีถูกกําหนดเพ่ือการใหบริการ แมวา 

การกระทําท่ีถือวาเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้น ในท่ีสุดเปนเรื่องท่ีศาลหรือ

หนวยงานท่ีเหมาะสมอ่ืนจะเปนผูพิจารณาตัดสิน 

360.10 A3 ข้ึนอยูกับลักษณะและความสําคัญของเรื่อง (เนื้อหา) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจปรึกษาเปน

ทางลับกับบุคคลอ่ืนในสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือองคกรวิชาชีพ หรือท่ีปรึกษา

กฎหมาย 

R360.11 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุไดวาหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาหารือเรื่องนั้นกับผูบริหารในระดับท่ี

เหมาะสม และผูมีหนาท่ีกํากับดูแลตามความเหมาะสม 

360.11 A1 วัตถุประสงคของการปรึกษาหารือ คือการทําใหความเขาใจของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับ

ขอเท็จจริงท่ีและเหตุการณแวดลอมท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกลาวและผลกระทบท่ีอาจเปนไปไดมี

ความชัดเจน การปรึกษาหารือยังอาจทําใหผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแลสอบสวนเรื่อง

ดังกลาวในทันที 
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360.11 A2 ผูบริหารในระดับท่ีเหมาะสมท่ีปรึกษาเรื่องท่ีเปนปญหาเก่ียวกับดุลยพินิจทางวิชาชีพ ปจจัยท่ี

เก่ียวของในการพิจารณารวมถึง 

• ลักษณะและเหตุการณแวดลอมของเรื่องนั้น 

• บุคคลท่ีเก่ียวของหรือมีความเปนไปไดท่ีจะเก่ียวของ 

• ความเปนไปไดในการสมรูรวมคิด 

• ผลกระทบท่ีเปนไปไดของเรื่องนั้น 

• ผูบริหารในตําแหนงนั้นมีความสามารถท่ีจะทําการสอบสวนและดําเนินการตามท่ี

เหมาะสมไดหรือไม 

360.11 A3 ผูบริหารในระดับท่ีเหมาะสมนั้น โดยปกติแลวจะเปนผูท่ีตําแหนงท่ีสูงกวาบุคคลหรือ บุคคลท่ี

เก่ียวของหรืออาจมีสวนเก่ียวของในเรื่องดังกลาวอยางนอยหนึ่งระดับ ในบริบทของกลุมกิจการ 

ระดับของผูบริหารท่ีเหมาะสมนั้นอาจเปนผูบริหารของกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการของ

ลูกคา 

360.11 A4 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาปรึกษาหารือเรื่องดังกลาวกับผูตรวจสอบภายใน ถามี 

R360.12 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อวาผูบริหารมีสวนเก่ียวของกับในการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาหารือเรื่องนี้กับผูมีหนาท่ี

กํากับดูแล 

การจัดการเรื่อง/เนื้อหา (the Matter)  

R360.13 ในการปรึกษาหารือเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือตองสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับกับผูบริหาร และผูมีหนาท่ีกํากับดูแลหากเหมาะสม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองให

คําแนะนําเพ่ือใหสามารถดําเนินการอยางเหมาะสมและทันทวงที ถาผูบริหารและผูมีหนาท่ี

กํากับดูแลยังไมไดดําเนินการ เพ่ือท่ีจะ 

(ก) แกไข ฟนฟูหรือบรรเทาผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามฯ 

(ข) ปองกันการไมปฏิบัติตามฯ หากเรื่องดังกลาวยังไมเกิดข้ึน หรือ 

(ค) เปดเผยเรื่องดังกลาวตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมเม่ือมีขอกําหนดหรือขอบังคับทาง

กฎหมาย หรือเม่ือพิจารณาวามีความจําเปนตอผูมีสวนไดเสียสาธารณะ 

R360.14 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาผูบริหารและผู มีหนาท่ีกํากับดูแลเขาใจถึงความ

รับผิดชอบตามกฎหมายหรือขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายและขอบังคับ หรือไม 
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360.14 A1 ถาผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแลไมเขาใจความรับผิดชอบตามกฎหมายหรือขอบังคับท่ี

เก่ียวของกับเรื่องดังกลาว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจแนะนําแหลงขอมูลท่ีเหมาะสม หรือ

แนะนําใหขอคําปรึกษาทางกฎหมาย 

R360.15 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตาม 

(ก) กฎหมายและขอบังคับ รวมท้ังขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับเก่ียวกับการรายงาน

การไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ กับหนวยงานท่ีมี

อํานาจท่ีเหมาะสม และ 

(ข) ขอกําหนดภายใตมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับ : 

• การระบุและการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ รวมถึงการ

ทุจริต 

• การสื่อสารกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

• การพิจารณาผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับ ในรายงานของผูสอบบัญชี 

360.15 A1 กฎหมายและขอบังคับบางฉบับอาจกําหนดระยะเวลาในการรายงานการไมปฏิบัติตามหรือ

สงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ใหกับหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสม 

การสื่อสารกับกลุมกิจการ 

R360.16 เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมการปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับของกิจการในกลุมกิจการในสถานการณอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองสื่อสารเรื่องดังกลาวตอผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานของกลุมกิจการ

นั้น เวนแตมีขอหามกระทําการดังกลาวโดยกฎหมายหรือขอบังคับ 

(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการขอจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีของกลุมกิจการให

ทํางานท่ีเก่ียวของกับขอมูลทางการเงินของกิจการนั้น เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบงบ

การเงินของกลุมกิจการ  

(ข) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนรวมในการตรวจสอบงบการเงินของกิจการในกลุมกิจการเพ่ือ

วัตถุประสงคอ่ืนนอกจากการตรวจสอบรายงานทางการเงินของกลุมกิจการ ตัวอยางเชน 

การตรวจสอบงบการเงินท่ีตองจัดทําตามกฎหมาย  

การสื่อสารตอผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานของกลุมกิจการตองทําเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองตอ

เรื่องดังกลาวภายใตขอกําหนดของหมวดนี ้

360.16 A1 วัตถุประสงคของการสื่อสารคือ  เพ่ือใหผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานของกลุมกิจการทราบถึง

เรื่องท่ีเกิดข้ึน และพิจารณาวาในบริบทของการตรวจสอบกลุมกิจการจะตองมีการจัดการใด ๆ 
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ตามขอกําหนดในหมวดนี้หรือไม และอยางไร ขอกําหนดในการสื่อสารท่ีระบุไวในยอหนา 

R360.16 นั้นตองนําไปปฏิบัติโดยไมคํานึงวาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายของผูสอบบัญชี

ท่ีรับผิดชอบงานของกลุมกิจการ จะสังกัดสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเดียวกัน หรือตาง

สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย กับผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือไม 

R360.17 เม่ือผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานของกลุมกิจการตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวา 

ไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ในระหวางการตรวจสอบงบการเงินของกลุมกิจการ 

ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานของกลุมกิจการตองพิจารณาวาเรื่องดังกลาวอาจเก่ียวของกับ

กิจการหนึ่งหรือมากกวาในเรื่องดังตอไปนี้ หรือไม 

(ก) ขอมูลทางการเงินของกิจการนั้น เปนไปเพ่ือวัตถุประสงคของการตรวจสอบงบการเงินของ

กลุมกิจการ หรือ 

(ข) งบการเงินของกิจการนั้น เปนไปเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนนอกจากการตรวจสอบงบการเงิน

ของกลุมกิจการ ตัวอยางเชน การตรวจสอบงบการเงินท่ีตองจัดทําตามกฎหมาย 

การพิจารณานี้ตองทําเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองตอเรื่องดังกลาวในบริบทของการตรวจสอบกลุม

กิจการ ภายใตขอกําหนดของหมวดนี้ 

R360.18 ถาการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ อาจเก่ียวของกับกิจการ

หนึ่งหรือมากกวาตามท่ีระบุไวในยอหนา R360.17 (ก) และ (ข) ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน

ของกลุมกิจการตองดําเนินการใหมีการสื่อสารเรื่องดังกลาวตอผูท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบใน

กิจการเหลานั้น เวนแตจะมีขอหามไมใหมีการสื่อสารโดยกฎหมายหรือขอบังคับ ถาจําเปน 

ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานของกลุมกิจการตองจัดใหมีการสอบถามอยางเหมาะสม (ไมวาจะ

กับผูบริหารหรือจากแหลงขอมูลสาธารณะท่ีมีอยู) วากิจการท่ีเก่ียวของกับท่ีระบุไวในยอหนา 

R360.17 (ข) อาจตองมีการตรวจสอบหรือไม และถาใช เพ่ือใหแนใจผูสอบบัญชีตองขยาย

ขอบเขตการตรวจสอบท่ีจะสามารถทําได 

360.18 A1 วัตถุประสงคของการสื่อสารคือเพ่ือใหผูท่ีรับผิดชอบงานในกิจการของกลุมกิจการรับทราบถึง

เรื่องนั้นและเพ่ือพิจารณาวาจะจัดการเรื่องดังกลาวใหเปนไปตามขอกําหนดในหมวดนี้อยางไร 

ขอกําหนดในการสื่อสารนั้นตองนําไปปฏิบัติ โดยไมคํานึงวา สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย

ของผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานของกลุมกิจการ จะสังกัดสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย

เดียวกัน หรือตางสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย กับผูปฏิบัติงานตรวจสอบของกิจการนั้น

หรือไม 

การกําหนดวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไม 

R360.19 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองของผูบริหาร และผูมี

หนาท่ีกํากับดูแลในกรณีท่ีเหมาะสม 
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360.19 A1 ปจจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาในการประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองของผูบริหาร 

และผูมีหนาท่ีกํากับดูแลในกรณีท่ีเหมาะสมนั้น รวมถึงการพิจารณาวา: 

• การตอบสนองเปนไปอยางทันเวลา 

• การไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้นไดรับการสอบสวน

อยางเพียงพอ 

• มีการดําเนินการแลว หรือกําลังดําเนินการ เพ่ือแกไข ฟนฟูหรือบรรเทาผลกระทบจากการ

ไมปฏิบัติตามใด ๆ 

• มีการดําเนินการ หรือกําลังดําเนินการ เพ่ือปองกันการไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับใด ๆ ท่ียังไมเกิดข้ึน 

• ข้ันตอนท่ีเหมาะสมไดนํามาใช หรือกําลังนํามาใช เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดซํ้า 

ตัวอยางเชน การควบคุมหรือการฝกอบรมเพ่ิมเติม 

• การไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้น ไดมีการเปดเผยตอ

หนวยงานท่ีมีอํานาจอยางเหมาะสม และการเปดเผยดังกลาวเพียงพอ หรือไม 

R360.20 ในแงการตอบสนองของผูบริหาร และผูมีหนาท่ีกํากับดูแลในกรณีท่ีเหมาะสม ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาการดําเนินการตอไปจําเปน เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือไม 

360.20 A1 การพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไม และลักษณะและขอบเขตของการ

ดําเนินการนั้นจะข้ึนอยูกับหลายปจจัย รวมถึง 

• กรอบของกฎหมายและขอบังคับ 

• ความเรงดวนของสถานการณ 

• ความแผกระจายของเรื่องนั้นท่ัวท้ังกิจการของลูกคา 

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงมีความเชื่อม่ันในความซ่ือสัตยของผูบริหารและผูมีหนาท่ี

กํากับดูแลในกรณีท่ีเหมาะสม หรือไม 

• การไมปฏิบัติหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับอาจเกิดข้ึนอีก หรือไม 

• มีหลักฐานท่ีนาเชื่อถือเก่ียวกับความเสียหายอยางมากท่ีเกิดข้ึนจริงหรืออาจเกิดข้ึน  

ตอผลประโยชนของกิจการ ผูลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือสาธารณชน 

360.20 A2 ตัวอยางเหตุการณแวดลอมท่ีอาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมมีความเชื่อม่ันในเรื่อง 

ความซ่ือสัตยของผูบริหาร และผูมีหนาท่ีกํากับดูแลในกรณีท่ีเหมาะสม รวมถึงสถานการณท่ี  

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสงสัยหรือมีหลักฐานวาผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแลมีสวน

เก่ียวของหรือตั้งใจท่ีจะเก่ียวของในการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับใด ๆ 
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• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักวาผูบริหาร หรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแล และไมไดรายงาน 

หรือไมอนุญาตใหรายงานเรื่องนั้นตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมภายในชวงเวลาท่ี

เหมาะสม โดยขัดตอขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับ 

R360.21 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพในการกําหนดความจําเปนและลักษณะและ

ขอบเขตของการดําเนินการตอไป ในการกําหนดดังกลาวผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองคํานึงวา 

บุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชนจะไดขอสรุปวาผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีมีการดําเนินการอยางเหมาะสมเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหรือไม 

360.21 A1 การดําเนินการตอไปท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจใช รวมถึง  

• เปดเผยเรื่องนั้นไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสม แมวาจะไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย

หรือขอบังคับ ใหทําเชนนั้น 

• การถอนตัวจากงาน และความสัมพันธทางวิชาชีพนั้น เม่ือกฎหมายหรือขอบังคับอนุญาต  

360.21 A2 การถอนตัวจากงาน และความสัมพันธทางวิชาชีพ ไมไดเปนการทดแทนการดําเนินการอ่ืนท่ี

จําเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีภายใตหมวดนี้ อยางไรก็ตาม ในบาง

ประเทศอาจมีขอจํากัดเก่ียวกับการดําเนินการท่ีมีตอไปของผูประกอบวิชาชีพบัญชี   

ในเหตุการณแวดลอมดังกลาว การถอนตัวอาจเปนเพียงสิ่งเดียวท่ีทําได 

R360.22 เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีถอนตัวจากความสัมพันธทางวิชาชีพตามยอหนาท่ี R360.20 และ 

360.21 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใหขอเท็จจริงและขอมูลอ่ืนท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการ

ไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะ

เสนองาน ตามยอหนา R320.8 เม่ือไดรับการรองขอ ผูสอบบัญชีคนกอนตองปฏิบัติเชนเดียวกัน 

แมวาจะมีเหตุการณแวดลอมตามท่ีระบุในยอหนา R320.8 (ข) เก่ียวกับการท่ีลูกคาไมยินยอม

ใหผูสอบบัญชีคนกอนปรึกษาหารือเก่ียวกับเรื่องของลูกคากับผูสอบบัญชีท่ีจะเสนองาน เวนแต

กฎหมายหรือขอบังคับไมอนุญาตใหกระทําได 

360.22 A1 ขอเท็จจริงและขอมูลอ่ืนท่ีจะใหนั้นคือ ในความเห็นของผูสอบบัญชีคนกอนเห็นวาผูสอบบัญชีท่ี

จะเสนองานควรจะตระหนักกอนท่ีจะตัดสินใจตอบรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีหรือไม 

หมวด 320 ไดระบุถึงการติดตอสื่อสารจากผูสอบบัญชีท่ีจะเสนองาน  

R360.23 ถาผูสอบบัญชีท่ีจะเสนองานไมสามารถติดตอสื่อสารกับผูสอบบัญชีคนกอนได ผูสอบบัญชีท่ีจะ

เสนองานตองดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลเก่ียวกับเหตุการณแวดลอมของ

การเปลี่ยนแปลงการแตงตั้งผูสอบบัญชี โดยวิธีการอ่ืน 

360.23 A1 วิธีการอ่ืนเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลเก่ียวกับเหตุการณแวดลอมของการเปลี่ยนแปลงการแตงตั้ง

ผูสอบบัญชี รวมถึง การสอบถามบุคคลท่ีสาม หรือทําการสืบสวนภูมิหลังของผูบริหาร หรือ

ของผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 
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360.24 A1 เนื่องจากการประเมินเรื่องนั้นอาจเก่ียวของกับการวิเคราะหและดุลยพินิจท่ีซับซอน ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีอาจพิจารณา  

• การปรึกษาเปนการภายใน 

• การขอคําแนะนําทางกฎหมายเพ่ือทําความเขาใจกับทางเลือกของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

และผลกระทบทางวิชาชีพหรือผลกระทบทางกฎหมายในการดําเนินการโดยเฉพาะใด ๆ 

• การปรึกษาในทางลับกับหนวยงานกํากับดูแลหรือองคกรวิชาชีพ 

การพิจารณาวาควรเปดเผยเรื่องนั้นตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสม 

360.25 A1 วัตถุประสงคของการเปดเผยเรื่องนั้นตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมคือเพ่ือใหหนวยงาน

นั้นสามารถสอบสวนและดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ ในทางตรงกันขาม การเปดเผย

เรื่องนั้นตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมไมอาจทําได ถาการกระทํานั้นขัดตอกฎหมายและ

ขอบังคับ 

360.25 A2 การพิจารณาวาควรเปดเผยเรื่องนั้นหรือไม ข้ึนอยูกับลักษณะและขอบเขตโดยเฉพาะของความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงหรืออาจเกิดข้ึน ซ่ึงเรื่องนั้นมีหรืออาจมีผลตอนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน 

หรือสาธารณชน ตัวอยางเชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาวาการเปดเผยเรื่องนั้นตอ

หนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสม เปนแนวทางท่ีเหมาะสม ถา 

• กิจการมีสวนรวมมีสวนรวมในการใหสินบน(ตัวอยางเชน กับเจาหนาท่ีทองถ่ินหรือ

ตางประเทศ ของรัฐเพ่ือใหไดสัญญาขนาดใหญ) 

•  กิจการถูกควบคุมและเรื่องนั้นมีนัยสําคัญท่ีทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินการตาม

ใบอนุญาต 

• กิจการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและเรื่องนั้นอาจมีผลในทางลบตอ

หลักทรัพยของกิจการในตลาดท่ียุติธรรมและเปนปกติ หรืออาจเปนความเสี่ยงท่ีเปนระบบ

ตอตลาดการเงิน 

• มีแนวโนมวากิจการจะจําหนายสินคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของ

ประชาชน 

• กิจการกําลังสนับสนุนชองทางใหลูกคาเพ่ือชวยในการหลีกเลี่ยงภาษี 

360.25 A3 การพิจารณาวาควรเปดเผยเรื่องนั้นหรือไม ข้ึนอยูกับปจจัยภายนอก เชน 

• มีหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมท่ีสามารถรับขอมูลได และมีการสอบสวนและดําเนินการ

เรื่องนั้นตอไปหรือไม หนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับลักษณะของเรื่องนั้น 

ตัวอยางเชนหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมจะเปนหนวยงานกํากับหลักทรัพย ในกรณีท่ีมี
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รายงานทางการเงินท่ีทุจริต หรือเปนหนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอม ในกรณีท่ีมีการฝาฝน

กฎหมายและขอบังคับดานสิ่งแวดลอม 

• มีการปองกันท่ีมีเขมแข็งและนาเชื่อถือจากความรับผิดทางแพง ทางอาญา หรือความรับ

ผิดทางวิชาชีพ หรือการตอบโตโดยกฎหมาย หรือขอบังคับ เชนภายใตกฎหมายและ

ขอบังคับเรื่อง การแจงเบาะแสการกระทําผิด 

• มีอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจริงหรืออาจเกิดข้ึน ตอความปลอดภัยทางกายภาพของผูประกอบ

วิชาชีพหรือบุคคลอ่ืน 

R360.26 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวาการเปดเผยการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสม เปนแนวทางท่ีเหมาะสมใน

เหตุการณแวดลอมนั้น การเปดเผยดังกลาวเปนไปตามยอหนา R114.1 (ง) ของประมวล

จรรยาบรรณ การเปดเผยดังกลาวผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะตองกระทําโดยสุจริตใจและ 

ใชความระมัดระวังในการรายงานและใหการรับรอง ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังตองพิจารณาวา

ควรมีการแจงลูกคาอยางเหมาะสมใหทราบถึงเจตนาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกอนท่ีจะมีการ

เปดเผยขอมูลดังกลาวหรือไม 

การกระทําผิดอยางฉับพลัน 

R360.27 ในเหตุการณแวดลอมท่ีผิดปกติ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจไดตระหนักถึงความประพฤติท่ี

เกิดข้ึนจริงหรือตั้งใจจะใหเกิด วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีเหตุผลท่ีเชื่อวาจะทําการกระทําผิด

กฎหมายหรือขอบังคับอยางฉับพลัน จะทําใหเกิดความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้ 

พนักงาน หรือสาธารณชน สิ่งแรกควรพิจารณาวาเปนการเหมาะสมท่ีจะปรึกษาหารือเรื่องนั้น

กับผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแลของกิจการหรือไม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจ

ทางวิชาชีพ และพิจารณาวาจะเปดเผยเรื่องนั้นทันทีตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสม เพ่ือ

ปองกันหรือบรรเทาผลกระทบของการกระทําผิดอยางฉับพลันดังกลาว ถามีการเปดเผย  

การเปดเผยนั้นเปนไปตาม ยอหนา R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ 

เอกสารหลักฐาน 

R360.28 ในสวนท่ีเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีอยู

ในขอบเขตของหมวดนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองจัดทําเอกสารหลักฐานดังนี ้

● วิธีการท่ีผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแลในกรณีท่ีเหมาะสม ไดตอบสนองตอเรื่องนั้น 

● การดําเนินการท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณา ดุลยพินิจท่ีใช และการตัดสินใจท่ีได 

ทําไป ซ่ึงไดผานการทดสอบประหนึ่งบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณ

เยี่ยงวิญูชน 

125 

 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 3
 

● ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความพอใจอยางไร ท่ีตนไดบรรลุผลในการปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบ ตามท่ีกําหนดไวในยอหนา R360.20  

360.28 A1 เอกสารหลักฐานนี้ เปนสวนเพ่ิมนอกจากท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี ตัวอยางเชน 

มาตรฐานการสอบบัญชี (TSA) กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติในการตรวจสอบ

งบการเงิน ดังนี้  

● จัดทําเอกสารหลักฐานท่ีเพียงพอเพ่ือใหสามารถเขาใจถึงประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนระหวาง

การตรวจสอบ และการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพท่ีสําคัญเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอสรุปจากการ

ตรวจสอบ 

● บันทึกการปรึกษาหารือเก่ียวกับประเด็นท่ีสําคัญกับผูบริหาร ผูมีหนาท่ีกํากับดูแล และอ่ืน ๆ 

ซ่ึงรวมถึงลักษณะของประเด็นท่ีสําคัญ และเวลาท่ีปรึกษาหารือ และเขารวมการ

ปรึกษาหารือกับใคร และ 

● บันทึกเรื่องท่ีพบหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ และผลของการ

ปรึกษาหารือกับผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแลในกรณีท่ีเหมาะสม และบุคคลอ่ืน

ภายนอกองคกร 

การใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนนอกจากการตรวจสอบงบการเงิน 

การทําความเขาใจเนื้อหาและการระบุเนื้อหากับผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

R360.29 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการวาจางในการใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนนอกจากการ

ตรวจสอบงบการเงิน ไดตระหนักถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําความเขาใจถึงเนื้อหาดังกลาว 

การทําความเขาใจตองรวมถึงลักษณะของการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับ และเหตุการณแวดลอมซ่ึงไดเกิดข้ึนแลว หรืออาจจะเกิดข้ึน 

360.29 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกคาดหวังวาจะใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และใชดุลย

พินิจทางวิชาชีพ อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมไดถูกคาดหวังวาจะมีระดับของความ

เขาใจในกฎหมายและระเบียบขอบังคับมากไปกวาท่ีถูกกําหนดเพ่ือการใหบริการ แมวาการ

กระทําท่ีถือวาเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้น ในท่ีสุดเปนเรื่องท่ีศาลหรือ

หนวยงานท่ีเหมาะสมอ่ืนจะเปนผูพิจารณาตัดสิน 

360.29 A2 ข้ึนอยูกับลักษณะและความสําคัญของเรื่อง (เนื้อหา) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจปรึกษาเปน

ทางลับกับบุคคลอ่ืนในสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือองคกรวิชาชีพ หรือท่ีปรึกษา

กฎหมาย 
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R360.30 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุไดวาหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาหารือเรื่องนั้นกับผูบริหารในระดับท่ี

เหมาะสม ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถเขาถึงผูมีหนาท่ีกํากับดูแลได ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองปรึกษาหารือเรื่องดังกลาวตามท่ีเหมาะสม 

360.30 A1 วัตถุประสงคของการปรึกษาหารือ คือการทําใหความเขาใจของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับ

ขอเท็จจริงท่ีและเหตุการณแวดลอมท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกลาวและผลกระทบท่ีอาจเปนไปไดมี

ความชัดเจน การปรึกษาหารือยังอาจทําใหผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแลสอบสวนเรื่อง

ดังกลาวในทันที 

360.30 A2 ผูบริหารในระดับท่ีเหมาะสมท่ีปรึกษาหารือเรื่องท่ีเปนปญหาเก่ียวกับดุลยพินิจทางวิชาชีพ 

ปจจัยท่ีเก่ียวของในการพิจารณารวมถึง 

● ลักษณะและเหตุการณแวดลอมของเรื่องนั้น 

● บุคคลท่ีเก่ียวของหรือมีความเปนไปไดท่ีจะเก่ียวของ 

● ความเปนไปไดในการสมรูรวมคิด 

● ผลกระทบท่ีเปนไปไดของเรื่องนั้น 

● ผูบริหารในตําแหนงนั้นมีความสามารถท่ีจะทําการสอบสวนและดําเนินการตามท่ี

เหมาะสมไดหรือไม 

การสื่อสารเนื้อหากับผูสอบบัญชีภายนอกของกิจการ 

R360.31 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการงานท่ีไมใชงานสอบบัญชีแก 

(ก) ลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน หรือ 

(ข) กิจการในกลุมกิจการของลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองสื่อสารภายในสํานักงานใหทราบถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวา

ไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ เวนแตเปนขอหามไมใหทําตามกฎหมายหรือขอบังคับ 

การสื่อสารตองเปนไปตามแบบพิธีหรือวิธีปฏิบัติของสํานักงาน ในกรณีท่ีไมมีแบบพิธีและวิธี

ปฏิบัติกําหนดไว ตองสื่อสารโดยตรงตอผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีนั้น 

R360.32 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการงานท่ีไมใชงานสอบบัญชีแก 

(ก) ลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงานเครือขาย หรือ 

(ข) กิจการท่ีในกลุมกิจการของลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงานเครือขาย 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองสื่อสารภายในสํานักงานเครือขายใหทราบถึงการไมปฏิบัติตามหรือ

สงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ การสื่อสารตองเปนไปตามแบบพิธีหรือวิธีปฏิบัติ
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ของสํานักงานเครือขาย ในกรณีท่ีไมมีแบบพิธีและวิธีปฏิบัติกําหนดไว ตองสื่อสารโดยตรงตอ

ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีนั้น 

R360.33 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการงานท่ีไมใชงานสอบบัญชีแกลูกคาท่ีไมใชลูกคาดังตอไปนี ้

(ก) ลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย หรือ 

(ข) กิจการในกลุมกิจการของลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาจะสื่อสารเรื่องการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายและขอบังคับ หรือไม แกผูสอบบัญชีภายนอกของลูกคาดังกลาว ถามี 

ปจจัยท่ีเก่ียวของในการพิจารณา 

360.34 A1 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการพิจารณาเรื่องการสื่อสารตามยอหนา R360.31 ถึง R360.33 รวมถึง 

● การปฏิบัติดังกลาวอาจขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับ หรือไม 

● มีขอจํากัดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลท่ีกําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแลหรือผูฟองรอง  

ในระหวางการสอบสวนเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับ หรือไม 

● วัตถุประสงคของงานคือการสอบสวนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีอาจเกิดข้ึน

ภายในกิจการเพ่ือใหกิจการสามารถดําเนินการอยางเหมาะสม หรือไม 

● ผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแลไดแจงผูสอบบัญชีภายนอกของกิจการเก่ียวกับประเด็น

ดังกลาวแลว หรือไม 

● สาระสําคัญของประเด็นดังกลาวอาจมีผลตอการตรวจสอบงบการเงินของลูกคา หรือตอ

การตรวจสอบงบการเงินของกลุมกิจการในกรณีท่ีประเด็นดังกลาวเก่ียวของกับกิจการของ

กลุมกิจการนั้น  

วัตถุประสงคของการสื่อสาร 

360.35 A1 ในเหตุการณแวดลอมตามท่ีระบุในยอหนา R360.31 ถึง R360.33 วัตถุประสงคของการสื่อสาร

คือเพ่ือใหผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานใหบริการตรวจสอบไดรับทราบถึงการไมปฏิบัติตามหรือ

สงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ และเพ่ือใหสามารถพิจารณาวาจะจัดการ

เรื่องดังกลาวหรือไม อยางไร ใหสอดคลองกับขอกําหนดในหมวดนี ้

การพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไม 

R360.36 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไมเพ่ือประโยชน

สาธารณะ 

360.36 A1 การพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไมนั้น และลักษณะและขอบเขตของการ

ดําเนินการนั้น จะข้ึนอยูกับหลายปจจัย รวมถึง: 
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● กรอบของกฎหมายและขอบังคับ 

● ความเหมาะสมและความทันตอเวลาของการตอบสนองของผูบริหาร และผูมีหนาท่ีกํากับ

ดูแลในกรณีท่ีเหมาะสม 

● ความเรงดวนของสถานการณ 

● การมีสวนรวมในเรื่องดังกลาวของผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

● ความนาจะเปนท่ีจะเกิดความเสียหายอยางมากตอผลประโยชนของลูกคา ผูลงทุน เจาหนี้ 

พนักงาน หรือสาธารณชน 

360.36 A2 การดําเนินการตอไปท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจ รวมถึง  

● เปดเผยเรื่องนั้นตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสม แมวาจะไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย

หรือขอบังคับ ใหทําเชนนั้น 

● การถอนตัวจากงาน และความสัมพันธทางวิชาชีพนั้น เม่ือกฎหมายหรือขอบังคับอนุญาต 

360.36 A3 ในการพิจารณาวาจะเปดเผยขอมูลตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมหรือไม ปจจัยท่ี

เก่ียวของท่ีตองพิจารณารวมถึง 

● การปฏิบัติดังกลาวอาจขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับ หรือไม 

● มีขอจํากัดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลท่ีกําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแลหรือผูฟองรอง  

ในระหวางการสอบสวนเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับ หรือไม 

● วัตถุประสงคของงานคือการสอบสวนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีอาจเกิดข้ึน

ภายในกิจการเพ่ือใหกิจการสามารถดําเนินการอยางเหมาะสม หรือไม 

R360.37 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดพิจารณาแลววาการเปดเผยขอมูลการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสมเปนแนวทางท่ีเหมาะสม

ในเหตุการณแวดลอมนั้น การเปดเผยดังกลาวเปนไปตามยอหนา R114.1 (ง) ของประมวล

จรรยาบรรณ การเปดเผยดังกลาวผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะตองกระทําโดยสุจริตใจและ 

ใชความระมัดระวังในการรายงานและใหการรับรอง ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังตองพิจารณาวา

ควรมีการแจงลูกคาอยางเหมาะสมใหทราบถึงเจตนาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกอนท่ีจะมีการ

เปดเผยขอมูลดังกลาวหรือไม 

การกระทําผิดอยางฉับพลัน 

R360.38 ในเหตุการณแวดลอมท่ีผิดปกติ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจไดตระหนักถึงความประพฤติท่ี

เกิดข้ึนจริงหรือตั้งใจจะใหเกิด วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีเหตุผลท่ีเชื่อวาจะทําการกระทําผิด

กฎหมายหรือขอบังคับอยางฉับพลัน จะทําใหเกิดความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้ 
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พนักงาน หรือสาธารณชน สิ่งแรกควรพิจารณาวาเปนการเหมาะสมท่ีจะปรึกษาหารือเรื่องนั้น

กับผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแลของกิจการหรือไม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจ

ทางวิชาชีพ และพิจารณาวาจะเปดเผยเรื่องนั้นทันทีตอหนวยงานท่ีมีอํานาจท่ีเหมาะสม เพ่ือ

ปองกันหรือบรรเทาผลกระทบของการกระทําผิดกฎหมายหรือขอบังคับอยางฉับพลันดังกลาว 

ถามีการเปดเผย การเปดเผยนั้นเปนไปตาม ยอหนา R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ 

การขอรับคําปรึกษา 

360.39 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาถึง 

● การปรึกษาเปนการภายใน 

● การขอคําแนะนําทางกฎหมายเพ่ือทําความเขาใจกับทางเลือกของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

และผลกระทบทางวิชาชีพหรือผลกระทบทางกฎหมายในการดําเนินการโดยเฉพาะใด ๆ  

● การปรึกษาในทางลับกับหนวยงานกํากับดูแลหรือองคกรวิชาชีพ 

เอกสารหลักฐาน 

360.40 A1 ในสวนท่ีเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีอยู

ในขอบเขตของหมวดนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหบันทึกเอกสาร

หลักฐานดังนี ้

● ประเด็นปญหา 

● ผลของการปรึกษาหารือกับผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแลในกรณีท่ีเหมาะสม และ

บุคคลอ่ืน 

● วิธีการท่ีผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแลในกรณีท่ีเหมาะสม ไดตอบสนองตอเรื่องนั้น 

● การดําเนินการท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณา ดุลยพินิจท่ีใช และการตัดสินใจท่ีไดกระทํา 

● ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความพอใจอยางไร ท่ีตนไดบรรลุผลในการปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบ ตามท่ีกําหนดไวในยอหนา R360.36 
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สวนท่ี 4ก ความเปนอสิระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

 หนา 

หมวด 400  การนํากรอบแนวคิดไปใชในเรื่องความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญช ี

 และงานสอบทาน 

 (Applying the Conceptual Framework to Independence for  

 Audit and Review Engagements) 

133 

หมวด 410  คาธรรมเนียม 

 (Fees) 

148 

หมวด 411  นโยบายการจายคาตอบแทนและนโยบายการประเมินผลงาน

 (Compensation and Evaluation Policies) 

152 

หมวด 420  ของขวัญและการตอนรับ 

 (Gifts and Hospitality) 

153 

หมวด 430  คดีความท่ีศาลรับฟองแลวหรือท่ีถูกขมขูวาจะฟอง 

 (Actual or Threatened Litigation) 

154 

หมวด 510  ผลประโยชนทางการเงิน 

 (Financial Interests) 

155 

หมวด 511  การกูยืมและการคํ้าประกัน 

 (Loans and Guarantees) 

161 

หมวด 520  ความสัมพันธทางธุรกิจ 

 (Business Relationships) 

163 

หมวด 521  ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว 

 (Family and Personal Relationships) 

165 

หมวด 522  การใหบริการเม่ือไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี 

 (Recent Service with an Audit Client) 

169 

หมวด 523  การเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญช ี

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

171 

หมวด 524  การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญช ี

 (Employment with an Audit Client) 

 

173 
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 หนา 

หมวด 525  การมอบหมายใหเปนพนักงานชั่วคราว 

 (Temporary Personnel Assignments) 
177 

หมวด 540  ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากร (รวมถึงการหมุนเวียนหุนสวน)  

 กับลูกคางานสอบบัญชี 

 (Long Association of Personnel (Including Partner Rotation)  

 with an Audit Client) 

179 

หมวด 600  การใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันกับลูกคางานสอบบัญช ี

 (Provision of Non-Assurance Services to an Audit Client) 
185 

 หมวดยอย 601 - บริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชี 190 

 หมวดยอย 602 – บริการดานการบริหาร 193 

 หมวดยอย 603 - บริการดานการประเมินมูลคา 194 

 หมวดยอย 604 – บริการดานภาษีอากร 196 

 หมวดยอย 605 - บริการดานตรวจสอบภายใน 203 

 หมวดยอย 606 - บริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 206 

 หมวดยอย 607 - บริการสนับสนุนดานคดีความ 208 

 หมวดยอย 608 - บริการดานกฎหมาย 209 

 หมวดยอย 609 - บริการดานการสรรหาบุคลากร 211 

 หมวดยอย 610 – บริการดานการเงินขององคกรธุรกิจ 213 

หมวด 800 รายงานตองบการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ ซ่ึงรวมถึงขอจํากัดการใช 

 และการเผยแพร (งานสอบบัญชีและงานสอบทาน)  

 (Reports on Special Purpose Financial Statements that  

 Include a Restriction on Use and Distribution  

 (Audit and Review Engagements)) 

216 
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สวนท่ี 4ก ความเปนอสิระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

หมวด 400 การนํากรอบแนวคิดไปใชในเร่ืองความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและ

งานสอบทาน 

คํานํา 

ท่ัวไป 

400.1 เพ่ือประโยชนสาธารณะและขอกําหนดของประมวลจรรยาบรรณท่ีกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีท่ีใหบริการสาธารณะตองเปนอิสระในการปฏิบัติงานสอบบัญชีหรืองานสอบทาน 

400.2 ใหใชสวนนี้กับท้ังงานสอบบัญชีและงานสอบทาน คําวา "งานสอบบัญช"ี "กลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี" "งานสอบบัญชี" "ลูกคางานสอบบัญชี" และ "รายงานผูสอบบัญชี" ใหนําไปใชกับ 

"งานสอบทาน" "กลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน" "งานสอบทานขอมูลทางการเงิน" "ลูกคางานสอบ

ทาน" และ "รายงานการสอบทาน" ดวย 

400.3 ในสวนนี้คําวา "ผูประกอบวิชาชีพบัญชี" หมายความถึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการ

สาธารณะรายบุคคล และสํานักงานท่ีสังกัด 

400.4 TSQC ฉบับท่ี 1 กําหนดใหสํานักงานกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีออกแบบเพ่ือใหความ

เชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลแกสํานักงานวา สํานักงาน พนักงานของสํานักงาน และบุคคลอ่ืน (ถามี) 

ท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนดความเปนอิสระ (รวมถึงพนักงานของสํานักงานเครือขาย) คงไวซ่ึง

ความเปนอิสระตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีเก่ียวของ  มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐาน

งานสอบทาน (TSA และ TSRE) ยังไดกําหนดความรับผิดชอบสําหรับผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบ

งานและกลุมผูปฏิบัติงาน ตามระดับงานตรวจสอบและงานสอบทาน ตามลําดับ การจัดแบง

ความรับผิดชอบในสํานักงาน จะข้ึนอยูกับขนาด โครงสรางและองคกร ขอกําหนดหลายขอใน

สวนนี้ ไมไดกําหนดความรับผิดชอบเฉพาะของบุคคลภายในสํานักงานสําหรับการกระทําท่ี

เก่ียวกับความเปนอิสระ หากแตหมายถึง “สํานักงาน” เพ่ือความสะดวกในการอางอิง 

สํานักงานกําหนดความรับผิดชอบเก่ียวกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งใหกับบุคคลหรือกลุม

บุคคล (เชนกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี) ตาม TSQC ฉบับท่ี 1  

       นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีแตละคนยังคงตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดตางๆ ท่ีตองนํามาใชกับกิจกรรม ผลประโยชนหรือความสัมพันธของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีนั้น 

133 

 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ 

สว
นที่

 4
 ก

 

400.5 ความเปนอิสระเชื่อมโยงกับหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรมและเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต 

ความเปนอิสระประกอบดวย: 

(ก) ความเปนอิสระดานจิตใจ – สภาวะจิตใจท่ียอมใหมีการแสดงออกซ่ึงขอสรุป โดยไมถูก

กระทบจากอิทธิพลใด ๆ ท่ีจะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ซ่ึงจะทําใหบุคคล

สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดวยความซ่ือสัตยสุจริต และใชความเท่ียงธรรม และใชการสังเกต

และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได 

(ข) ความเปนอิสระอันเปนท่ีประจักษ – การหลีกเลี่ยงขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมตาง ๆ 

ท่ีมีนัยสําคัญมากจนทําใหบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน 

อาจสรุปวาความซ่ือสัตยสุจริต ความเท่ียงธรรม หรือการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพของสํานักงาน หรือสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้นไดถูกรอมชอม   

ในสวนนี้ การอางอิงถึงบุคคลหรือสํานักงานวามี "ความเปนอิสระ" หมายความวา บุคคลหรือ

สํานักงานนั้นไดปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนนี้แลว 

400.6 เม่ือปฏิบัติงานสอบบัญชี ประมวลจรรยาบรรณกําหนดใหสํานักงานปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน

และมีความเปนอิสระ สวนนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ เก่ียวกับ

การนํากรอบแนวคิดไปใชเพ่ือ.ใหดํารงความเปนอิสระขณะปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้น 

กรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวในหมวด 120 ใชกับเรื่องความเปนอิสระตามหลักการพ้ืนฐานท่ี

กําหนดไวในหมวด 110 

400.7 สวนนี้อธิบาย  

(ก) ขอเท็จจริง และเหตุการณแวดลอม รวมถึงกิจกรรมทางวิชาชีพ ผลประโยชนทางวิชาชีพ

และความสัมพันธทางวิชาชีพ ท่ีทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

(ข) การกระทําท่ีอาจเปนไปได รวมถึงมาตรการปองกันท่ีอาจเหมาะสมกับการจัดการอุปสรรค

ใด ๆ ดังกลาว และ 

(ค) บางสถานการณท่ีไมสามารถขจัดอุปสรรคหรือไมมีมาตรการปองกันเพ่ือลดอุปสรรคใหอยู

ในระดับท่ียอมรับได 

กิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

400.8 ขอกําหนดบางประการและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดไวในสวนนี้สะทอนถึงขอบเขต

ของผลประโยชนสาธารณะในกิจการบางแหงซ่ึงถูกกําหนดใหเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะ สํานักงานควรไดรับการสนับสนุนใหพิจารณาวาจะปฏิบัติตอกิจการอ่ืน หรือตอ

กิจการบางประเภทในฐานะเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ เนื่องจากกิจการเหลานี้มีผูมี

สวนไดเสียเปนจํานวนมากและเปนวงกวาง ปจจัยท่ีตองนํามาพิจารณา รวมถึง 
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• ลักษณะของธุรกิจ เชน ถือครองสินทรัพยในฐานะผูไดรับความไววางใจจากผูมีสวนไดเสีย

จํานวนมาก ตัวอยางอาจรวมถึงสถาบันการเงินเชน ธนาคารและ บริษัทประกันภัย และ

กองทุนบําเหน็จบํานาญ 

• ขนาด 

• จํานวนพนักงาน 

รายงานท่ีรวมขอจํากัดในการใชผลงานและการเผยแพร 

400.9 รายงานการตรวจสอบอาจรวมถึงขอจํากัด ในการใชผลงานและการเผยแพร ถามีและกําหนด

เง่ือนไขไวในหมวด 800 แลว ขอกําหนดเรื่องความเปนอิสระในสวนนี้อาจตองไดรับการ

เปลี่ยนแปลงตามหมวด 800 

งานใหความเช่ือม่ันนอกจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

400.10 มาตรฐานเรื่องความเปนอิสระสําหรับงานใหความเชื่อม่ันท่ีไมใชงานสอบบัญชีหรืองานสอบ

ทานไดกําหนดไวในสวนท่ี 4ข - ความเปนอิสระสําหรับงานใหความเชื่อม่ันนอกจากงานสอบ

บัญชีและงานสอบทาน 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R400.11 สํานักงานท่ีปฏิบัติงานสอบบัญชีตองมีความเปนอิสระ 

R400.12 สํานักงานตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค

ตอความเปนอิสระในสวนท่ีเก่ียวของกับงานสอบบัญชี 

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาท่ี 400.13 ถึง 400.19ไว) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

R400.20 ตามท่ีกําหนดไว ลูกคางานสอบบัญชีท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึงกิจการ

ท่ีเก่ียวของกันท้ังหมด การอางอิงลูกคางานสอบบัญชีในสวนนี้รวมถึงกิจการท่ีลูกคามีอํานาจ

ควบคุมท้ังทางตรงและทางออม เม่ือกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีไดทราบหรือมีเหตุอันทําใหเชื่อ

วาความสัมพันธหรือเหตุการณแวดลอมท่ีเก่ียวกับกิจการท่ีเก่ียวของกันของลูกคา มีความ

เก่ียวของกับการประเมินความเปนอิสระของสํานักงานจากลูกคา กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี

ตองรวมกิจการท่ีเก่ียวของกันของลูกคา ในการระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปน

อิสระ 

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาท่ี 400.21 ถึง 400.29 ไว) 
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ชวงระยะเวลาท่ีกําหนดใหคงความเปนอิสระ 

R400.30 ความเปนอิสระท่ีกําหนดในสวนนี้ตองคงไวในชวงระยะเวลา ท้ังสองชวง  

(ก) ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ 

(ข) ชวงระยะเวลาท่ีงบการเงินครอบคลุม 

400.30 A1 ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานเริ่มข้ึนเม่ือกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเริ่มทําการตรวจสอบ  

ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานสิ้นสุดเม่ือไดออกรายงานการสอบบัญชี เม่ืองานมีลักษณะเปน

งานท่ีเกิดข้ึนซํ้าใหมได จะถือวาสิ้นสุดเม่ือมีการแจงจากฝายใดฝายหนึ่งของคูสัญญาถึงการ

สิ้นสุดความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือเม่ือมีการออกรายงานการสอบบัญชีฉบับสุดทาย แลวแต

เหตุการณใดจะเกิดข้ึนภายหลัง 

R400.31 ถากิจการเปลี่ยนเปนลูกคางานสอบบัญชีในระหวางหรือหลังชวงระยะเวลาของงบการเงินซ่ึง

สํานักงานจะแสดงความเห็น สํานักงานจะตองตัดสินใจวามีอุปสรรคใดตอความเปนอิสระ

เกิดข้ึนจากสิ่งตอไปนี้หรือไม : 

(ก) ความสัมพันธทางการเงินหรือทางธุรกิจกับลูกคางานสอบบัญชีท่ีเกิดข้ึนระหวางหรือ

หลังจากชวงระยะเวลาของงบการเงิน แตกอนการตอบรับงานสอบบัญชี หรือ 

(ข) การใหบริการกอนหนานี้กับลูกคางานสอบบัญชีโดยสํานักงานหรือ สํานักงานเครือขาย 

400.31 A1 อุปสรรคตอความเปนอิสระจะเกิดข้ึนถามีการใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันกับลูกคา

งานสอบบัญชีในระหวางหรือหลังจากชวงระยะเวลาของงบการเงิน แตเกิดกอนท่ีกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีจะเริ่มปฏิบัติงานใหบริการงานสอบบัญชี และงานบริการท่ีไมใหความ

เชื่อม่ันนั้น ไมอนุญาตใหกระทําในระหวางชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานนั้น 

400.31 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือใหบริการทาง

วิชาชีพนั้น 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมสอบทานงานสอบบัญชีและงานท่ีใมใหความเชื่อม่ันตาม

ความเหมาะสม 

• การวาจางสํานักงานอ่ืนนอกเครือขายเพ่ือประเมินผลงานบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ัน หรือ 

ใหสํานักงานอ่ืนนอกเครือขายนั้นปฏิบัติงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันซํ้าอีกครั้งในขอบเขตท่ี

จําเปนเพ่ือใหสํานักงานอ่ืนนั้นรับผิดชอบตองานใหบริการดังกลาว 

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาท่ี 400.32 ถึง 400.39 ไว) 
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การส่ือสารกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล (TCWG) 

400.40 A1 ยอหนา R300.9 และ R300.10 กําหนดขอกําหนดเก่ียวกับการติดตอสื่อสารกับผูมีหนาท่ีกํากับ

ดูแล 

400.40 A2 แมวาจะไมไดกําหนดไวในประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายหรือขอบังคับ  

ท่ีบังคับใช แตสนับสนุนใหมีการสื่อสารกันอยางสมํ่าเสมอระหวางสํานักงานกับผูมีหนาท่ีกํากับ

ดูแลของลูกคา เก่ียวกับความสัมพันธและเรื่องอ่ืนท่ีสํานักงานเห็นวา อาจมีผลกระทบตอความ

เปนอิสระ การสื่อสารดังกลาวจะชวยใหผูมีหนาท่ีกํากับดูแล กิจการ (TCWG) สามารถท่ีจะ  

(ก) พิจารณาการใชดุลยพินิจของสํานักงาน ในการระบุและประเมินอุปสรรค 

(ข) พิจารณาวาอุปสรรคนั้นไดมีการจัดการอยางไรรวมถึงความเหมาะสมของมาตรการปองกัน

เม่ือมีและสามารถนํามาใชได และ 

(ค) ดําเนินการอยางเหมาะสม 

วิธีการดังกลาวจะเปนประโยชนโดยเฉพาะเม่ือเปนอุปสรรคจากการถูกขมขูและอุปสรรคจาก

ความคุนเคย 

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาท่ี 400.41 ถึง 400.49 ไว) 

สํานักงานเครือขาย 

400.50 A1 สํานักงานมักรวมกับสํานักงานอ่ืนและกิจการอ่ืนในการสรางโครงสรางท่ีใหญข้ึน  เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการใหบริการทางวิชาชีพของสํานักงาน โครงสรางท่ีใหญข้ึนนี้จะสรางเปน

เครือขายหรือไมข้ึนอยูกับขอเท็จจริงเฉพาะและเหตุการณแวดลอมเฉพาะ โดยไมไดข้ึนกับวา

สํานักงานและกิจการอ่ืนนั้นจะแบงแยกและแตกตางกันทางกฎหมายหรือไม 

R400.51 สํานักงานเครือขายตองเปนอิสระจากลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงานอ่ืนภายในเครือขาย

ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

400.51 A1 ขอกําหนดเรื่องความเปนอิสระในสวนนี้ท่ีนํามาใชกับสํานักงานเครือขายใหนําไปใชกับกิจการ

ใด ๆ ซ่ึงเปนไปตามคํานิยามของสํานักงานเครือขาย ท้ังนี้โดยไมตองคํานึงวากิจการดังกลาว

เปนไปตามคํานิยามของสํานักงานท่ีประกอบวิชาชีพบัญชีหรือไม ตัวอยางเชนการปฏิบัติงานท่ี

ปรึกษาหรือการปฏิบัติงานตามวิชาชีพกฎหมายอาจเปนสํานักงานเครือขาย แตไมใชสํานักงาน

ท่ีประกอบวิชาชีพบัญชี 

R400.52 เม่ือรวมกับสํานักงานและกิจการอ่ืนเพ่ือมีโครงสรางท่ีใหญข้ึน สํานักงานตอง: 

(ก) ใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพ่ือพิจารณาวาการมีโครงสรางท่ีใหญข้ึนจะเปนการสรางเครือขาย

หรือไม 
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(ข) พิจารณาวาบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชนอาจสรุปได

หรือไมวา สํานักงานและกิจการอ่ืน ๆ ในโครงสรางท่ีใหญข้ึนนั้นมีความเก่ียวของกันใน

ลักษณะของการเปนเครือขาย และ 

(ค) ใชดุลยพินิจดังกลาวในโครงสรางท่ีใหญข้ึนอยางสมํ่าเสมอ 

R400.53 เม่ือพิจารณาวาการมีโครงสรางท่ีใหญข้ึนของสํานักงานและกิจการอ่ืน ๆ จะเปนการสราง

เครือขายหรือไม สํานักงานตองสรุปวาเครือขายจะมีอยูตอเม่ือโครงสรางท่ีใหญข้ึนนั้น มี

จุดมุงหมายเพ่ือสรางความรวมมือระหวางกัน 

และ  

(ก) มีจุดมุงหมายท่ีชัดเจนในการปนสวนผลกําไรหรือตนทุนระหวางกิจการท่ีอยูภายใน

โครงสราง (อางถึงยอหนา 400.53 A2) 

(ข) กิจการท่ีอยูภายในโครงสราง มีสวนรวมกันในความเปนเจาของ ในการควบคุม หรือในการ

จัดการ (อางถึงยอหนา 400.53 A3) 

(ค) กิจการท่ีอยูภายในโครงสราง มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพรวมกัน 

(อางถึงยอหนา 400.53 A4) 

(ง) กิจการท่ีอยูภายในโครงสราง มีกลยุทธทางธุรกิจรวมกัน (อางถึงยอหนา 400.53 A5) 

(จ) กิจการท่ีอยูภายในโครงสราง มีการใชชื่อทางการคารวมกัน (อางถึงยอหนา 400.53 A6, 

400.53 A7) หรือ 

(ฉ) กิจการท่ีอยูภายในโครงสราง มีการใชทรัพยากรทางวิชาชีพสวนท่ีนัยสําคัญรวมกัน (อางถึง

ยอหนา 400.53 A8, 400.53 A9) 

400.53 A1 นอกจากขอตกลงท่ีไดอธิบายไวในยอหนา R400.53 อาจมีขอตกลงอ่ืนระหวางสํานักงานกับ

กิจการอ่ืน ๆ ภายในโครงสรางท่ีใหญข้ึนท่ีกอตั้งเปนเครือขาย อยางไรก็ตาม โครงสรางท่ีใหญข้ึน

อาจมีจุดมุงหมายเพียงเพ่ืออํานวยความสะดวกในการแนะนํางาน ไมถือเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนใน

การกอตั้งเครือขาย 

400.53 A2 การปนสวนตนทุนท่ีไมมีสาระสําคัญไมถือเปนการสรางเครือขาย นอกจากการปนสวนตนทุน 

เฉพาะท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาวิธีการสอบบัญชี คูมือการสอบบัญชี หรือหลักสูตรการ

ฝกอบรมการสอบบัญชีท่ีจะไมถือเปนการสรางเครือขายแลว ความสัมพันธระหวางสํานักงาน 

กับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน เพ่ือใหบริการรวมกันหรือพัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน ก็ไมถือเปนการ

สรางเครือขายดวย (อางอิงยอหนา R400.53 (ก)) 

400.53 A3 ความเปนเจาของ การควบคุม หรือการจัดการรวมกัน อาจอยูในรูปการทําสัญญาหรือวิธีการ

อ่ืน (อางอิงยอหนา R400.53 (ข)) 
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400.53 A4 นโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพรวมกัน ไดรับการออกแบบ นํามาใชและ

ติดตามผล ท่ัวท้ังโครงสรางท่ีใหญข้ึน 

(อางอิงยอหนา R400.53 (ค)) 

400.53 A5 การใชกลยุทธทางธุรกิจรวมกัน เก่ียวของกับขอตกลงท่ีกิจการมีเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคเชิง 

กลยุทธรวมกันแตกิจการจะไมถือเปนสํานักงานเครือขายเพียงเพราะการรวมกันดําเนินการทํา

ขอเสนอตามเอกสารเชิญชวนเก่ียวกับการใหบริการทางวิชาชีพเทานั้น (อางอิงยอหนา 

R400.53 (ง)) 

400.53 A6 การใชชื่อทางการคารวมกันรวมถึงการใชตัวยอหรือชื่อรวมกัน จะถือวาสํานักงานใชชื่อ 

ทางการคารวมกัน ถารวมสิ่งเหลานี้ ตัวอยางเชน เม่ือหุนสวนของสํานักงานลงชื่อในรายงาน

การสอบบัญชีท่ีใชชื่อทางการคารวมกันเปนสวนหนึ่งของชื่อสํานักงาน หรือใชควบคูกับชื่อของ

สํานักงาน (อางอิงยอหนา R400.53 (จ)) 

400.53 A7 แมวาสํานักงานไมไดเปนสวนหนึ่งของเครือขายและไมไดใชชื่อทางการคาเปนสวนหนึ่งของชื่อ

สํานักงาน แตอาจปรากฏวาสํานักงานอยูในเครือขาย หากสํานักงานมีการอางอิงชื่อทางการคา

ไวในเครื่องเขียนแบบพิมพ หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธตาง ๆ วา ตนเองเปนสมาชิกของ

สํานักงานท่ีสัมพันธกัน ดังนั้นถาสํานักงานไมมีการชี้แจงถึงการเปนสมาชิกดังกลาว อาจทําให

ถูกมองไดวา สํานักงานเปนสวนหนึ่งของเครือขาย (อางอิงยอหนา R400.53 (จ)) 

400.53 A8 ทรัพยากรทางดานวิชาชีพรวมถึง: 

• ระบบท่ีใชรวมกันท่ีชวยใหสํานักงานสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ เชนขอมูลลูกคา  

การเรียกเก็บเงินและบันทึกเวลา 

• หุนสวนและบุคลากรอ่ืน ๆ 

• ฝายเทคนิคท่ีใหคําปรึกษาเก่ียวกับประเด็นดานเทคนิคหรือประเด็นรายการหรือเหตุการณ

ตาง ๆ เฉพาะอุตสาหกรรมแตละดานสําหรับงานใหความเชื่อม่ัน 

• วิธีการสอบบัญชีหรือคูมือการสอบบัญชี 

• หลักสูตรในการฝกอบรม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม (อางอิงยอหนา 

R400.53 (ฉ)) 

400.53 A9 ทรัพยากรของวิชาชีพท่ีใชรวมกันจะมีนัยสําคัญหรือไม ข้ึนอยู กับเหตุการณแวดลอม 

ตัวอยางเชน: 

• ทรัพยากรท่ีใชรวมกันอาจถูกจํากัดเพียงการใชวิธีการสอบบัญชีรวมกันหรือคูมือการสอบ

บัญชีรวมกัน โดยไม มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือ ลูกคาหรือ ขอมูลการตลาด  
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ในเหตุการณแวดลอมดังกลาวยังไมอาจถือไดวาการใชทรัพยากรรวมกันนั้นมีนัยสําคัญ 

แนวคิดนี้ใหนําไปถือปฏิบัติกับกรณีการฝกอบรมรวมกัน 

• ทรัพยากรท่ีใชรวมกันอาจเก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือขอมูล เชน เม่ือนํา

บุคลากรจากกลุมท่ีจัดไวใชรวมกัน หรือเม่ือฝายงานดานเทคนิครวมกันไดรับการจัดต้ังข้ึน

ภายในโครงสรางท่ีใหญข้ึน เพ่ือใหสํานักงานท่ีเขารวมไดรับคําแนะนําดานวิชาการท่ีตอง

ปฏิบัติตาม ในกรณีดังกลาวบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน 

อาจสรุปไดวาทรัพยากรท่ีใชรวมกันเชนนั้นมีนัยสําคัญ (อางอิงยอหนา R400.53 (ฉ)) 

R400.54 ถาสํานักงานหรือเครือขายขายสวนงานหนึ่งออกไป และสวนงานดังกลาวยังคงใชชื่อท้ังหมด

หรือบางสวนของสํานักงานหรือเครือขายตอเปนเวลาท่ีจํากัด สํานักงานหรือเครือขายตอง

พิจารณาวิธีการเปดเผยวาสวนงานท่ีไดขายไปนั้นไมใชสํานักงานเครือขายเม่ือนําเสนอตอ

บุคคลภายนอก 

400.54 A1 ขอตกลงในการขายสวนงานหนึ่งอาจกําหนดใหสวนงานดังกลาวสามารถใชชื่อท้ังหมดหรือ

บางสวนของชื่อของสํานักงานหรือเครือขายตอไปอีกเปนระยะเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว แมวา 

สวนงานนั้น จะไมเก่ียวของกับสํานักงานหรือเครือขายอีกตอไปแลว 

ในเหตุการณแวดลอมดังกลาว ขณะท่ีท้ังสองกิจการอาจปฏิบัติงานภายใตชื่อรวมกัน ขอเท็จจริง

ท้ังสองกิจการไมไดอยูในโครงสรางท่ีใหญข้ึนท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดความรวมมือกัน กิจการ 

ท้ังสองนั้นจึงไมถือเปนสํานักงานเครือขาย 

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาท่ี 400.55 ถึง 400.59 ไว) 

เอกสารหลักฐานท่ัวไปเกี่ยวกับความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

R400.60 สํานักงานตองจัดทําเอกสารสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติตามท่ีกําหนดในสวนนี้ และเนื้อหาของการ

ปรึกษาหารือใด ๆ ท่ีเก่ียวของซ่ึงสนับสนุนเอกสารสรุปเหลานี้ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องตอไปนี้  

(ก) ในกรณีท่ีมีการใชมาตรการปองกันเพ่ือจัดการกับอุปสรรค สํานักงานตองจัดทําลักษณะ

ของอุปสรรคและมาตรการปองกันท่ีมีอยูหรือท่ีนํามาใช และ 

(ข) เม่ืออุปสรรคถูกวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญ และ สํานักงานสรุปวาอุปสรรคดังกลาวอยูใน

ระดับยอมรับไดแลว สํานักงานตองบันทึกลักษณะของอุปสรรคนั้นและเหตุผลในการให

ขอสรุปดังกลาว 

400.60 A1 เอกสารหลักฐานใหหลักฐานในการใชดุลยพินิจของสํานักงานเพ่ือใหไดขอสรุปเก่ียวกับการถือ

ปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนนี้ อยางไรก็ตาม การขาดเอกสารหลักฐานดังกลาว ไมเปน
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ตัวกําหนดวาสํานักงานไดตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแลวหรือไม หรือสํานักงานมีความเปนอิสระ

หรือไม 

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาท่ี 400.61 ถึง 400.69 ไว) 

การควบรวมและการซ้ือกิจการ 

เม่ือการควบรวมกิจการของลูกคาทําใหเกิดอุปสรรค 

400.70 A1 กิจการอาจเปลี่ยนเปนกิจการท่ีเก่ียวของกันกับลูกคางานสอบบัญชี อันเปนผลมาจากการควบ

รวมหรือการ ซ้ือกิจการ  อุปสรรคตอความเปนอิสระ และดวยเหตุนั้น อุปสรรคตอ

ความสามารถของสํานักงานในการปฏิบัติงานสอบบัญชีตอไป อาจเกิดจากผลประโยชนหรือ

ความสัมพันธในอดีตหรือปจจุบัน ระหวางสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายกับกิจการท่ี

เก่ียวของกันดังกลาว 

R400.71 ในเหตุการณแวดลอมท่ีกําหนดไวในยอหนา 400.70 A1 

(ก) สํานักงานตองระบุและประเมินผลประโยชนและความสัมพันธในอดีตและในปจจุบันกับ

กิจการท่ีเก่ียวของกัน โดยคํานึงถึงการดําเนินการใด ๆ ท่ีจะจัดการกับอุปสรรคซ่ึงอาจ

กระทบตอความเปนอิสระ และ ดวยเหตุนี้ ตอความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ตอไป ภายหลังวันท่ีท่ีการควบรวมหรือซ้ือกิจการมีผล และ 

(ข) ภายใตยอหนา R400.72 สํ านักงานตองใช ข้ันตอนเ พ่ือสิ้นสุดผลประโยชนหรือ

ความสัมพันธใด ๆ ท่ีตองหามตามประมวลจรรยาบรรณภายในวันท่ีท่ีการควบรวมหรือซ้ือ

กิจการมีผล 

R400.72 เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R400.71 (ข) ถาผลประโยชนหรือความสัมพันธไมสามารถ

สิ้นสุดอยางสมเหตุสมผลในวันท่ีท่ีการควบรวมหรือซ้ือกิจการมีผล สํานักงานตอง : 

(ก) ประเมินอุปสรรคท่ีเกิดจากผลประโยชนหรือความสัมพันธ และ 

(ข) ปรึกษาหารือกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแลถึงเหตุผลท่ีผลประโยชนหรือความสัมพันธไมสามารถ

สิ้นสุดไดอยางสมเหตุสมผลในวันท่ีท่ีการควบรวมหรือซ้ือกิจการมีผล และระดับของ

อุปสรรคจากการประเมิน 

400.72 A1 ในบางเหตุการณแวดลอม อาจไมสามารถเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลท่ีจะสิ้นสุดผลประโยชน

หรือความสัมพันธท่ีทําใหเกิดอุปสรรคภายในวันท่ีท่ีการควบรวมหรือซ้ือกิจการมีผล อาจเปน

เพราะสํานักงานใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน ซ่ึงกิจการไม

สามารถเปลี่ยนผานเปนผูใหบริการรายอ่ืนไดตามลําดับข้ันตอนในวันดังกลาว 

400.72 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินระดับของอุปสรรคท่ีเกิดจากการควบรวมและการซ้ือกิจการ

เม่ือมีผลประโยชนและความสัมพันธท่ีไมสามารถสิ้นสุดไดอยางสมเหตุสมผล รวมถึง 
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• ลักษณะและนัยสําคัญของผลประโยชนหรือความสัมพันธ 

• ลักษณะและนัยสําคัญของความสัมพันธของกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตัวอยางเชน กิจการท่ี

เก่ียวของหรือเปนบริษัทยอยหรือบริษัทใหญ หรือไม) 

• ระยะเวลาจนกวาผลประโยชนหรือความสัมพันธจะสิ้นสุดลงอยางสมเหตุสมผล 

R400.73 ถาตามการปรึกษาหารือท่ีกําหนดไวในยอหนา R400.72 (ข)  ผูมีหนาท่ีกํากับดูแลรองขอให

สํานักงาน เปนผูสอบบัญชีตอไป สํานักงานตองปฏิบัติเชนวานั้น ก็ตอเม่ือ 

(ก) ผลประโยชนหรือความสัมพันธจะสิ้นสุดโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล 

แตไมขากวาหกเดือนหลังจากวันท่ีท่ีการควบรวมหรือการซ้ือกิจการมีผล 

(ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีผลประโยชนหรือความสัมพันธดังกลาว รวมถึงผลประโยชนหรือ

ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ัน ซ่ึงตองหามตามหมวด 

600 และหมวดยอย จะตองไมเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือ ไมไดรับผิดชอบ

ในการสอบทานการควบคุมคุณภาพ และ 

(ค) มีการใชมาตรการชวงการเปลี่ยนผานตามความจําเปนและปรึกษาหารือกับผูมีหนาท่ีกํากับ

ดูแล 

400.73 A1 ตัวอยางของมาตรการชวงการเปลี่ยนผานดังกลาว รวมถึง: 

• การจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพบัญชีสอบทานงานสอบบัญชีหรืองานบริการท่ีไมใหความ

เชื่อม่ัน ตามความเหมาะสม 

• การจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีไมไดเปนสมาชิกของสํานักงานท่ีแสดงความเห็นตองบ

การเงิน ทําการสอบทานท่ีเทียบเทากับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 

• วาจางสํานักงานอ่ืนประเมินผลของงานบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ัน หรือใหสํานักงานอ่ืน

ปฏิบัติงานใหบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ันซํ้าอีกครั้งในขอบเขตท่ีจําเปนเพ่ือใหสํานักงานอ่ืน

นั้นสามารถรับผิดชอบงานใหบริการ 

R400.74 สํานักงานอาจปฏิบัติงานสอบบัญชีแลวเสร็จอยางนัยสําคัญกอนวันท่ีท่ีการควบรวมหรือการซ้ือ

กิจการมีผล และอาจทําใหวิธีการปฏิบัติงานสวนท่ีเหลือเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น  

ในเหตุการณแวดลอมดังกลาว ถาผูมีหนาท่ีกํากับดูแลรองขอใหสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชี

ใหเสร็จสมบูรณในขณะท่ียังคงมีผลประโยชนหรือความสัมพันธตอไปตามท่ีระบุไวในยอหนา 

400.70A1 สํานักงานจะดําเนินการดังกลาวได ก็ตอเม่ือ 

(ก) มีการประเมินระดับของอุปสรรคและปรึกษาหารือผลการประเมินกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

(ข) ปฏิบัติตามขอกําหนดของยอหนา R400.73 (ก) ถึง (ค); และ 

(ค) ยุติจากการเปนผูสอบบัญชีไมชากวาวันท่ีออกรายงานการสอบบัญช ี
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ถาหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรมยังคงถูกรอมชอม 

R400.75 แมวาสํานักงานจะสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดท้ังหมดของยอหนา R400.71 ถึง R400.74 

สํานักงานตองพิจารณาวาเหตุการณแวดลอมท่ีระบุไวในยอหนา 400.70 A1 ทําใหเกิดอุปสรรค

ท่ีไมสามารถจัดการไดหรือไม เพ่ือท่ีวาหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรมจะไมถูกรอมชอม 

ถาเปนเชนนั้นสํานักงานตองยุติการเปนผูสอบบัญชี 

เอกสารหลักฐาน 

R400.76 สํานักงานตองจัดทําเอกสารหลักฐาน 

(ก) ผลประโยชนหรือความสัมพันธใด ๆ ท่ีระบุไวในยอหนา 400.70 A1 ท่ียังไมสิ้นสุดในวันท่ี 

ท่ีการควบรวมหรือการซ้ือกิจการมีผล และเหตุผลท่ีผลประโยชนหรือความสัมพันธนั้น 

ยังไมสิ้นสุด 

(ข) มีการใชมาตรการชวงการเปลี่ยนผาน  

(ค) ผลการปรึกษาหารือกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล และ 

(ง) เหตุผลท่ีผลประโยชนและความสัมพันธในอดีตและปจจุบันไมทําใหเกิดอุปสรรค ท่ีวา

หลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรมอาจถูกรอมชอม 

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาท่ี 400.77 ถึง 400.79 ไว) 

การฝาฝนขอกําหนดความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

เม่ือสํานักงานพบการฝาผืน 

R400.80 ถาสํานักงานสรุปไดวามีการฝาฝนขอกําหนดในสวนนี้ สํานักงานตอง : 

(ก) ยุติ หยุดพักหรือขจัดผลประโยชนหรือความสัมพันธ ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการฝาฝน 

และจัดการผลท่ีตามมาของการฝาฝน 

(ข) พิจารณาวามีกฎหมายหรือขอกําหนด ท่ีจะนํามาใชกับการฝาฝนดังกลาวหรือไม และถามี 

(1) ปฏิบัติตามขอกําหนดเหลานั้น และ 

(2) พิจารณารายงานการฝาฝนตอองคกรวิชาชีพหรือหนวยงานกํากับดูแล หรือผูมีอํานาจ

กํากับดูแล ถาการรายงานนั้นเปนการปฏิบัติตามปกติหรือเปนไปตามท่ีคาดหวังใน

ประเทศนั้น 

(ค) แจงการฝาผืนทันที ตามนโยบายและวิธีปฏิบัติตอ 

(1) ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน 

(2) ผูมีสวนรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับความเปนอิสระ 

(3) บุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวของในสํานักงานและในกรณีท่ีเหมาะสมอาจแจงตอเครือขาย และ 
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(4) ผูท่ีตองดํารงความเปนอิสระ ในสวนท่ี 4ก ซ่ึงเปนผูตองดําเนินการใหเหมาะสม 

(ง) ประเมินนัยสําคัญของการฝาฝนและผลกระทบตอหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรม

และความสามารถในการออกรายงานการสอบบัญชีของสํานักงาน และ 

(จ) ข้ึนอยูกับนัยสําคัญของการฝาฝน พิจารณาจาก : 

(1) การสิ้นสุดของงานสอบบัญชีเปนไปได หรือไม 

(2) จะเปนไปไดหรือไมท่ีจะดําเนินการอยางเหมาะสม เพ่ือจัดการผลท่ีตามมาของการฝาฝน 

และการดําเนินการดังกลาวสามารถกระทําอยางเหมาะสมในเหตุการณแวดลอม 

หรือไม 

ในการตัดสินใจนี้ สํานักงานตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพและคํานึงวาบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบ

รูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน ท่ีจะสรุปไดวาหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรมของ

สํานักงานจะถูกรอมชอมหรือไม ดังนั้นสํานักงานจึงไมสามารถออกรายงานการสอบบัญชีได 

400.80 A1 การฝาฝนบทบัญญัติในสวนนี้อาจเกิดข้ึนแมวาสํานักงานจะมีนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ ท่ี

ไดรับการออกแบบมาเพ่ือใหม่ันใจวามีการรักษาความเปนอิสระไวอยางสมเหตุสมผล อาจ

จําเปนตองยุติการตรวจสอบเนื่องจากมีการฝาฝน 

400.80 A2 นัยสําคัญและผลกระทบของการฝาฝนตอหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรมของสํานักงาน 

และความสามารถในการออกรายงานการสอบบัญชีจะข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน 

• ลักษณะและชวงเวลาของการฝาฝน 

• จํานวนและลักษณะของการฝาฝนครั้งกอนๆ ท่ีเก่ียวกับงานสอบบัญชีปจจุบัน 

• สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนหรือความสัมพันธท่ีเปน

เหตุของการฝาฝนหรือไม 

• บุคคลท่ีทําใหเกิดการฝาฝนเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงตอง

ดํารงความเปนอิสระหรือไม 

• ถาการฝาฝนนั้น เก่ียวของกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีและบทบาทของบุคคลนั้น 

• ถาการฝาฝนนั้นเกิดจากการใหบริการทางวิชาชีพ ผลกระทบจากการใหบริการนั้น (ถามี) 

ตอการบันทึกบัญชีหรือจํานวนเงินท่ีบันทึกในงบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

• ขอบเขตของผลประโยชนสวนตน การเปนผูใหการสนับสนุน การถูกขมขูหรืออุปสรรคอ่ืน ๆ 

ท่ีเกิดจากการฝาฝน 

400.80 A3 ข้ึนอยูกับนัยสําคัญของการฝาฝน ตัวอยางของการกระทําท่ีสาํนักงานอาจพิจารณาท่ีจะจัดการ

ใหเปนท่ีพอใจเก่ียวกับการฝาฝน รวมถึง 

• การถอนบุคคลท่ีเก่ียวของออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 
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• การใชบุคคลอ่ืนเพ่ือทําการสอบทานเพ่ิมเติมงานสอบบัญชี ท่ีไดรับผลกระทบหรือ

ปฏิบตัิงานซํ้าในขอบเขตท่ีจําเปน 

• การแนะนําใหลูกคางานสอบบัญชีวาจาง สํานักงานอ่ืนตรวจสอบหรือปฏิบัติงานซํ้า 

ในงานสอบบัญชีในขอบเขตท่ีจําเปน 

• ถาการฝาฝนดังกลาวเก่ียวของกับงานใหบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ัน ท่ีมีผลกระทบตอการ

บันทึกบัญชีหรือจํานวนเงินท่ีบันทึกในงบการเงิน ใหวาจางสํานักงานอ่ืนในการประเมินผล

งานของบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ันนั้นหรือใหสํานักงานอ่ืนปฏิบัติงานซํ้าในขอบเขตท่ี

จําเปน เพ่ือใหสํานักงานอ่ืนรับผิดชอบในการใหบริการ 

R400.81 ถาสํานักงานตัดสินวาไมสามารถจัดการใหเปนท่ีพอใจในผลท่ีตามมาจากการฝาฝน สํานักงาน

ตองแจงผูมีหนาท่ีกํากับดูแลใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได และกระทําการตามข้ันตอนท่ีจําเปน

เพ่ือยุติงานสอบบัญชี เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีบังคับใชเก่ียวกับ การยุติ

งานสอบบัญชี ในกรณีท่ีกฎหมายหรือขอบังคับ ไมอนุญาตใหมีการยุติ สํานักงานตองปฏิบัติ

ตามขอกําหนดของการรายงาน หรือการเปดเผยขอมูล 

R400.82 ถาสํานักงานตัดสินวาการกระทําใด ๆ ท่ีจะทําสามารถจัดการอยางเปนท่ีพอใจกับผลท่ีตามมา

ของการฝาฝน สํานักงานตองปรึกษาหารือกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล (ในเรื่องตอไปนี้) 

(ก) นัยสําคัญของการฝาฝนรวมถึงลักษณะและชวงเวลา 

(ข) การฝาฝนเกิดข้ึนอยางไรและถูกระบุไดอยางไร 

(ค) การกระทําท่ีนําเสนอหรือท่ีไดกระทําไป และเหตุใดการกระทํานั้นจะสามารถจัดการอยาง

เปนท่ีพอใจกับผลท่ีตามมาจากการฝาฝน และชวยใหสํานักงานสามารถออกรายงานการ

สอบบัญช ี

(ง) การใหขอสรุปในการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพของสํานักงานวาหลักการพ้ืนฐานเรื่องความ

เท่ียงธรรมไมไดถูกรอมชอม และเหตุผลของการใหขอสรุปนั้น และ 

(จ) ข้ันตอนใด ๆ ท่ีเสนอหรือท่ีไดกระทําไป โดยสํานักงาน เพ่ือลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใน

การเกิดการฝาฝนครั้งตอไป  

การปรึกษาหารือดังกลาวตองเกิดข้ึนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนได ยกเวนผูมีหนาท่ีกํากับดูแลได

กําหนดทางเลือกสําหรับเวลาในการรายงาน กรณีการฝาฝนท่ีมีนัยสําคัญนอยกวา 

การสื่อสารเรื่องการฝาฝน (ความเปนอิสระ) กับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล 

400.83 A1 ยอหนา R300.9 และ R300.10 กําหนดขอกําหนดเก่ียวกับการติดตอสื่อสารกับผูมีหนาท่ีกํากับ

ดูแล 

R400.84 ในสวนท่ีเก่ียวกับการฝาฝน สํานักงานตองสื่อสารเปนลายลักษณกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 
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(ก) เรื่องท้ังหมดท่ีไดปรึกษาหารือตามยอหนา R400.82 และไดรับความเห็นพองตองกันกับผูมี

หนาท่ีกํากับดูแลวาการกระทําสามารถกระทําไดหรือถูกนําไปใช เพ่ือจัดการใหเปนท่ีพอใจ

ตอผลท่ีตามมาของการฝาฝน และ 

(ข) คําอธิบายของ  

(1) นโยบายและวิธีปฏิบัติของสํานักงานท่ีเก่ียวของกับการฝาฝนท่ีออกแบบมาเพ่ือให

ม่ันใจวามีการรักษาความเปนอิสระไดอยางสมเหตุสมผล และ 

(2) ข้ันตอนใด ๆ ท่ี สํานักงานดําเนินการหรือเสนอใหดําเนินการเพ่ือลดหรือหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยงในการเกิดการฝาฝนครั้งตอไป 

R400.85 ถาผูมีหนาท่ีกํากับดูแลไมเห็นดวยกับการกระทําการท่ีสํานักงานเสนอตามยอหนา R400.80(จ)(2) 

เพ่ือจัดการผลท่ีตามมาของการฝาฝน ใหเปนท่ีพอใจสํานักงานตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ี

จําเปน เพ่ือยุติงานสอบบัญชีตามยอหนา R400.81 

การฝาฝนท่ีเกิดข้ึนแลวกอนการออกรายงานการสอบบัญชีฉบับกอน 

R400.86 ถาการฝาฝนนั้นเกิดข้ึนกอนการออกรายงานการสอบบัญชีฉบับกอน สํานักงานตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของสวน 4ก ในการประเมินนัยสําคัญของการฝาฝน และผลกระทบตอหลักการ

พ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรมของสํานักงานและความสามารถในการออกรายงานการสอบบัญชี

งวดปจจุบัน  

R400.87 สํานักงานตอง 

(ก) พิจารณาผลกระทบของการฝาฝน (ถามี) ตอหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรมของ

สํานักงาน ในสวนท่ีเก่ียวกับรายงานการสอบบัญชีฉบับกอนๆ ท่ีออกไปแลว และความ

เปนไปไดในการถอนคืนรายงานการสอบบัญชีดังกลาว และ 

(ข) ปรึกษาหารือเก่ียวกับเรื่องนี้กับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

เอกสารหลักฐาน 

R400.88 ในการปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา R400.80 ถึง R400.87 สํานักงานตองบันทึก  

(ก) การฝาฝน 

(ข) การกระทําท่ีเกิดข้ึนแลว 

(ค) การตัดสินใจสําคัญท่ีไดกระทําแลว 

(ง) เรื่องท้ังหมดท่ีไดปรึกษาหารือกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล และ 

(จ) การปรึกษาหารือใด ๆ กับองคกรวิชาชีพหรือองคกรกํากับดูแลหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจ

กํากับดูแล 
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R400.89 ถาสํานักงานยังคงใหบริการงานสอบบัญชีสํานักงานตองบันทึก 

(ก) ขอสรุปวา การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพของสํานักงาน เก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานเรื่องความ

เท่ียงธรรมไมถูกรอมชอม และ 

(ข) เหตุผลวาเหตุใดการกระทําท่ีไดกระทําแลว จึงจัดการไดเปนท่ีพอใจในผลท่ีตามมาของการ

ฝาฝนนั้น เพ่ือใหสํานักงานสามารถออกรายงานสอบบัญชีได 
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หมวด 410 คาธรรมเนียม 

คํานํา 

410.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว

ในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

410.2 ลักษณะและระดับของคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนประเภทอ่ืนอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

คาธรรมเนียม - เทียบเคียงตามขนาด 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

410.3 A1 เม่ือคาธรรมเนียมท้ังหมดท่ีไดรับจากลูกคางานสอบบัญชีรายใดรายหนึ่งท่ีสํานักงานไดแสดง

ความเห็นตอการสอบบัญชี คิดเปนสัดสวนท่ีมากเม่ือเทียบกับคาธรรมเนียมท้ังหมดของ

สํานักงาน การพ่ึงพิงลูกคารายดังกลาวและความกังวลท่ีจะสูญเสียลูกคานั้นไป ทําใหเกิด

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

410.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• โครงสรางการดําเนินงานของสํานักงาน 

• สํานักงานท่ีประสบความสําเร็จมายาวนานหรือเพ่ิงตั้ง หรือไม 

• ความสําคัญของลูกคาตอสํานักงานในเชิงคุณภาพและ/หรือในเชิงปริมาณ 

410.3 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การเพ่ิมฐานลูกคาของสํานักงานเพ่ือลดการพ่ึงพิง

ลูกคางานสอบบัญช ี

410.3 A4 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูเกิดข้ึนได เม่ือคาธรรมเนียมท่ี

สํานักงานไดรับจากลูกคางานสอบบัญชีรายหนึ่ง คิดเปนสัดสวนของรายไดท่ีมากเม่ือเทียบกับ

รายไดจากลูกคาหลายรายของหุนสวนรายใดรายหนึ่งหรือสาขาใดสาขาหนึ่งของสํานักงาน 

410.3 A5 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• ความสําคัญของลูกคาตอหุนสวนหรือสํานักงานสาขาในเชิงคุณภาพและ/หรือในเชิง

ปริมาณ 
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• ขอบเขตของคาตอบแทนของหุนสวนหรือหุนสวนในสํานักงานสาขาข้ึนอยูกับคาธรรมเนียม

ท่ีไดรับจากลูกคา 

410.3 A6 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว รวมถึง 

• การเพ่ิมฐานลูกคาของหุนสวนหรือของสํานักงานสาขานั้น เพ่ือลดการพ่ึงพิงลูกคางานสอบ

บัญชี 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม ซ่ึงไมไดมีสวนรวมในงานสอบบัญชี ทําการสอบทานงาน

นั้น 

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

R410.4 เม่ือลูกคางานสอบบัญชีเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ คาธรรมเนียมท้ังหมดจากลูกคา

และกิจการท่ีเก่ียวของกันของลูกคา คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 15 ของคาธรรมเนียม

ท้ังหมดท่ีสํานักงานไดรับจากการแสดงความเห็นตองบการเงินของลูกคา ซ่ึงเปนลูกคางานสอบ

บัญชีตอเนื่องกันสองป สํานักงานตอง 

(ก) เปดเผยขอมูลตอผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลของลูกคางานสอบบัญชีถึงขอเท็จจริง วา

คาธรรมเนียมดังกลาวคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 15 ของคาธรรมเนียมท้ังหมดท่ี

สํานักงานไดรับ และ 

(ข) ปรึกษาหารือวาการดําเนินการตอไปนี้อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนจากคาธรรมเนียมท้ังหมดท่ีสํานักงานไดรับจากลูกคา และถาเปนเชนนั้น ใหใช 

(มาตรการปองกัน) นี้ 

(1) กอนท่ีจะแสดงความเห็นตองบการเงินในปท่ี 2 ใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงไมไดเปน

สมาชิกของสํานักงานท่ีแสดงความเห็นตองบการเงิน สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี

ของงานนั้น หรือใหองคกรวิชาชีพสอบทานงาน ซ่ึงเทียบเทากับการสอบทานคุณภาพ

งานสอบบัญชีงานนั้น (“สอบทานกอนออกรายงาน pre-issuance review”) หรือ 

(2) ภายหลังจากการแสดงความเห็นตองบการเงินในปท่ี 2 และกอนการแสดงความเห็น

ตองบการเงินในปท่ี 3  ใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของสํานักงานท่ี

แสดงความเห็นตองบการเงิน หรือใหองคกรวิชาชีพสอบทานงานสอบบัญชีในปท่ี 2 

ซ่ึงเทียบเทากับการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีงานนั้น (“สอบทานภายหลังออก

รายงาน post-issuance review”)  

R410.5 เม่ือคาธรรมเนียมรวมท้ังหมดท่ีอธิบายไวในยอหนา R410.4 มีจํานวนเกินกวารอยละ 15 อยาง

เปนนัยสําคัญ สํานักงานตองตัดสินใจวาการสอบทานภายหลังการออกรายงานจะไมลด
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อุปสรรคใหอยูในระดับท่ียอมรับได ถาเปนเชนนั้น สํานักงานตองจัดใหมีการสอบทานกอนการ

ออกรายงาน 

R410.6 ถาคาธรรมเนียมท่ีอธิบายไวในยอหนา R410.4 ยังคงเกินกวารอยละ 15 สํานักงานตองปฏิบัติ

ในแตละปดังนี้ 

(ก) เปดเผยและปรึกษาหารือกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแลตามท่ีกําหนดไวในยอหนา R410.4 และ 

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

คาธรรมเนียม - คางชําระ 

410.7 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนอาจเกิดข้ึนได ถาคาธรรมเนียมสวนท่ีมีนัยสําคัญยังไมไดรับ

ชําระ กอนออกรายงานสอบบัญชีสําหรับปถัดไป เปนท่ีคาดหวังโดยท่ัวไปวาสํานักงานจะไดรับ

การชําระคาธรรมเนียมดังกลาวกอนออกรายงาน  

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดในหมวด 511 เก่ียวกับการใหกูยืมและ 

การคํ้าประกัน อาจนําไปใชกับสถานการณ เม่ือคาธรรมเนียมดังกลาวยังคางชําระอยู 

410.7 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนดังกลาว รวมถึง  

• การไดรับชําระเงินบางสวนของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมไดมีสวนรวมในงานสอบบัญชี สอบทานงานนั้น 

R410.8 เม่ือคาธรรมเนียมสวนท่ีมีนัยสําคัญ ท่ียังไมไดรับชําระจากลูกคางานสอบบัญชีเปนเวลานาน 

สํานักงานตองตัดสินวา 

(ก) คาธรรมเนียมท่ีคางชําระอาจถือไดวาเทียบเทากับเงินใหกูยืมแกลูกคาหรือไม และ 

(ข) ยังคงเปนการเหมาะสมหรือไมท่ีสํานักงานจะรับการแตงตั้งอีกครั้งหรือรับงานสอบบัญชี

ตอไป 

คาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงาน 

410.9 A1 คาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงาน คือคาธรรมเนียมท่ีคํานวณตามเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาโดย

สัมพันธกับผลลัพธของรายการ หรือผลของบริการท่ีทําให คาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานท่ี

เรียกเก็บผานตัวกลางเปนตัวอยางของคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานโดยออม ในหมวดนี้

คาธรรมเนียมท่ีถูกกําหนดโดยศาลหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐจะไมถือวาเปนคาธรรมเนียมท่ี

ข้ึนกับผลงาน  

R410.10 สํานักงานตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานท้ังโดยตรงและโดยออมสําหรับ

งานสอบบัญชี 
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R410.11 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานท้ังโดยตรง

และโดยออมสําหรับบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ันท่ีใหแกลูกคางานสอบบัญชี ถา 

(ก) คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บโดยสํานักงานท่ีแสดงความเห็นตองบการเงิน และคาธรรมเนียม

นั้นมีสาระสําคัญหรือคาดวาจะมีสาระสําคัญตอสํานักงานนั้น 

(ข) คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บโดยสํานักงานเครือขาย ซ่ึงมีสวนรวมในการสอบบัญชีสวนท่ีมี

นัยสําคัญ และคาธรรมเนียมนั้นมีสาระสําคัญหรือคาดวาจะมีสาระสําคัญตอสํานักงานนั้น 

หรือ 

(ค) ผลลัพธของงานบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ัน และจํานวนคาธรรมเนียมของงานดังกลาว 

ข้ึนอยูกับการใชดุลยพินิจในอนาคตหรือในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบจํานวนท่ีมี

สาระสําคัญในงบการเงิน 

410.12 A1 ยอหนา R410.10 และ R410.11 การปองกันไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเขาไป

เก่ียวของกับการจัดเตรียมการคิดคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานอยางใดอยางหนึ่งของลูกคา

งานสอบบัญชี แมวาการจัดเตรียมการคิดคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานจะไดรับการปองกัน 

ในการใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันแกลูกคาท่ีเปนลูกคางานสอบบัญชี อุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตนก็ยังอาจเกิดข้ึนได 

410.12 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• ชวงของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีอาจเปนไปได 

• ผูมีอํานาจท่ีเหมาะสมตัดสินใจวาผลลัพธนั้นเปนตัวกําหนด คาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับ

ผลงานหรือไม 

• เปดเผยตอผูต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานของงานท่ีทําโดยสํานักงานและหลักเกณฑของการ

คิดคาตอบแทน 

• ลักษณะของงานบริการ 

• ผลกระทบของเหตุการณหรือรายการในงบการเงิน 

410.12 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนดังกลาว รวมถึง 

• การมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมไดมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงานบริการท่ีไมใหความ

เชื่อม่ันดังกลาวสอบทานงานท่ีปฏิบัติโดยสํานักงาน 

• การรับขอตกลงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกับลูกคาเก่ียวกับการคิดคาตอบแทน 
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หมวด 411 นโยบายการจายคาตอบแทนและนโยบายการประเมินผลงาน 

คํานํา 

411.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิด

ตามท่ีกําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคในเรื่องของความเปน

อิสระ 

411.2 นโยบายการประเมินผลงานหรือนโยบายการจายคาตอบแทนของสํานักงาน อาจทําใหเกิด

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ในหมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไป

ปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

411.3 A1 เม่ือมีการประเมินผลงานหรือการจายคาตอบแทนของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี

สําหรับลูกคางานสอบบัญชีรายใดรายหนึ่งสําหรับการขายงานบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ันกับ

ลูกคางานสอบบัญชีนั้น ระดับของอุปสรรคตอผลประโยชนสวนตนจะข้ึนอยูกับ  

(ก) สัดสวนคาตอบแทนหรือการประเมินผลงานท่ีใชการขายงานบริการดังกลาวเปนฐาน 

(ข) บทบาทของบุคคลนั้นในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี และ 

(ค) การขายงานบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ันดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลื่อน

ตําแหนงหรือไม 

411.3 A2 ตัวอยางการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว รวมถึง 

• การทบทวนแผนการจายคาตอบแทนหรือการทบทวนกระบวนการประเมินผลงานสําหรับ

บุคคลนั้น 

• การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

411.3 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว 

คือ การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมสอบทานงานของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

R411.4 สํานักงานตองไมประเมินผลงานหรือจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีหลัก จากฐานความสําเร็จของ

ผูสอบบัญชีในการขายงานบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ัน ใหกับลูกคางานสอบบัญชีของผูสอบบัญชี

หลักนั้น ขอกําหนดนี้ไมไดขัดขวางการจัดการแบงปนผลกําไรตามปกติระหวางหุนสวนของ

สํานักงาน 
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หมวด 420 ของขวัญและการตอนรับ 

คํานํา 

420.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว

ในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

420.2 การรับของขวัญหรือการตอนรับจากลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้ กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

R420.3 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ตองไมรับของขวัญและ

การตอนรับจากลูกคางานสอบบัญชี เวนแตของขวัญและการตอนรับนั้นมีมูลคาเล็กนอย และ 

ไมสําคัญ 

420.3 A1 เม่ือสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี มีการชักนําดวยการให 

หรือ การรับจาก ลูกคางานสอบบัญชี ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดไวใน

หมวด 340 การใชและการไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว อาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความ

เปนอิสระ 

420.3 A2 ตามท่ีกําหนดไวในหมวด 340 เก่ียวกับการชักนํา ดวยการให หรือ การรับ ไมอนุญาตให

สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี รับของขวัญและการ

ตอนรับใด ๆ เม่ือการใหหรือการรับดังกลาว มีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลท่ีไมเหมาะสมตอ

พฤติกรรม (ทางวิชาชีพ) แมมีมูลคาเล็กนอย และไมสําคัญ  
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หมวด 430 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง 

คํานํา 

430.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิด

ตามท่ีกําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

430.2 เม่ือมีคดีความเกิดข้ึนหรืออาจมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดคดีความกับลูกคางานสอบบัญชี 

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูจะเกิดข้ึน ในหมวดนี้จะระบุถึง

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมท้ังหมด

ดังกลาว 

คําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

430.3 A1 ความสัมพันธระหวางผูบริหารของลูกคากับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีจะตองเปนไปใน

ลักษณะตรงไปตรงมาอยางท่ีสุด และตองมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนในทุกดานของการ

ดําเนินธุรกิจของลูกคา สถานะของคูความอาจเกิดจากคดีความท่ีศาลรับฟองแลวหรือท่ีถูกขมขู

วาจะฟองระหวางลูกคางานสอบบัญชีและสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชี สถานะของคูความดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความเต็มใจของ

ผูบริหารท่ีจะเปดเผยขอมูลใหครบถวน และทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและ

อุปสรรคจากการถูกขมขู 

430.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• สาระสําคัญของคดีความ 

• คดีความเก่ียวของกับงานสอบบัญชีครั้งกอนหรือไม 

430.3 A3 ถาคดีความเก่ียวของกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัด

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลนั้น

จากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี  

430.3 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การจัดใหมีผูสอบทานงานท่ีเหมาะสมสอบทาน

งานนั้น 
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หมวด 510 ผลประโยชนทางการเงิน 

คํานํา 

510.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบความคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

510.2 การมีผลประโยชนทางการเงินกับลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน ในหมวดนี้ กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการใช

กรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

510.3 A1 ผลประโยชนทางการเงินอาจถือโดยตรงหรือโดยออมผานตัวกลาง เชน เครื่องมือการจัดการ

กองทุน มรดกหรือทรัสต เม่ือผูไดรับผลประโยชนมีอํานาจควบคุมเหนือตัวกลาง หรือสามารถมี

อิทธิพลในการตัดสินใจการลงทุนนั้น ประมวลจรรยาบรรณนี้ถือวาผลประโยชนทางการเงิน

ดังกลาวเปนผลประโยชนทางการเงินโดยตรง ในทางกลับกัน เม่ือผูไดรับผลประโยชนไมมี

อํานาจในการควบคุมเหนือตัวกลาง หรือสามารถมีอิทธิพลในการตัดสินใจการลงทุนนั้น 

ประมวลจรรยาบรรณนีถื้อวาผลประโยชนทางการเงินดังกลาวเปนผลประโยชนทางการเงินโดย

ออม 

510.3 A2 หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของผลประโยชนทางการเงิน ในการพิจารณาวา

ผลประโยชนดังกลาวมีสาระสําคัญตอบุคคลใด มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิกครอบครัวท่ี

ใกลชิดท่ีสุดของบุคคลนั้นอาจตองนํามาคํานวณรวมกัน 

510.3 A3 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนท่ีเกิดจากการ 

ถือครองผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง 

• บทบาทของผูถือครองผลประโยชนทางการเงิน 

• ผลประโยชนทางการเงินนั้นเปนแบบโดยตรงหรือโดยออม  

• ความมีสาระสําคัญของผลประโยชนทางการเงิน 
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ผลประโยชนทางการเงินท่ีถือครองโดยสํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

และอ่ืน ๆ 

R510.4 ข้ึนอยูกับยอหนา R510.5 ผลประโยชนทางการเงินโดยตรง หรือผลประโยชนทางการเงินท่ีมี

สาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานสอบบัญชีตองไมไดถือครองโดย 

(ก) สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย 

(ข) สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด 

(ค) หุนสวนอ่ืนใดในสํานักงานท่ีผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานปฏิบัติงานอยู หรือบุคคลใดใน

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดของหุนสวนอ่ืนนั้น หรือ 

(ง) หุนสวนอ่ืนใดหรือพนักงานระดับบริหารอ่ืนใดท่ีใหบริการงานท่ีไมใชงานสอบบัญชีกับ

ลูกคางานสอบบัญชี ยกเวนบุคคลผูซ่ึงมีความเก่ียวของเปนสวนนอย หรือบุคคลใดใน

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด 

510.4 A1 สํานักงานท่ีผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานปฏิบัติงานอยู ไมจําเปนตองเปนสํานักงานท่ีหุนสวน

ผูสอบบัญชีนั้นสังกัดอยู เม่ือผูสอบบัญชี ท่ีรับผิดชอบงานอยูคนละแหงกับสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงาน จําเปนตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพในการตัดสินใจวา สํานักงานใดควรเปน

สํานักงานท่ีปฏิบัติงานสอบบัญชี 

R510.5 เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R510.4 สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด ตามท่ีระบุในยอหนา

ยอย R510.4 (ค) หรือ (ง) อาจตองถือครองผลประโยชนทางการเงินโดยตรง หรือผลประโยชน

ทางการเงินท่ีมีสาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานสอบบัญชี ดังนี้ 

(ก) สมาชิกครอบครัวไดรับผลประโยชนทางการเงินเนื่องจากสิทธิท่ีไดจากการจางงาน 

ตัวอยางเชน บํานาญ หรือโครงการใหสิทธิซ้ือหุน และเม่ือจําเปน สํานักงานตองจัดการ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากผลประโยชนทางการเงิน และ 

(ข) สมาชิกครอบครัวจําหนายหรือสละสิทธิผลประโยชนทางการเงินโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีปฏิบัติได 

เม่ือสมาชิกครอบครัวมีหรือไดรับสิทธิท่ีจะทําเชนนั้น หรือ ในกรณีของสิทธิในการซ้ือหุน 

เม่ือสมาชิกครอบครัวไดรับสิทธิในการใชนั้น 

ผลประโยชนทางการเงินในกิจการท่ีควบคุมลูกคางานสอบบัญชี  

R510.6 เม่ือกิจการใดมีอํานาจในการควบคุมสวนไดเสียในลูกคางานสอบบัญชี และลูกคานั้นมี

สาระสําคัญตอกิจการนั้น สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด ตองไมถือครองผลประโยชนทางการเงินโดยตรง

หรือผลประโยชนทางการเงินโดยออมท่ีมีสาระสําคัญในกิจการนั้น 
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ผลประโยชนทางการเงินท่ีถือครองในฐานะทรัสตี 

R510.7 ยอหนา R510.4 ตองใชกับผลประโยชนทางการเงินของลูกคางานสอบบัญชีท่ีถือครอง

โดยทรัสต ซ่ึงสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือบุคคล ทําหนาท่ีในฐานะทรัสตี ยกเวน 

(ก) ไมมีบุคคลตอไปนี้เปนผูไดรับผลประโยชนจากทรัสต ไดแก ทรัสตี สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน

สอบบัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย 

(ข) สวนไดเสียของลูกคางานสอบบัญชีท่ีถือครองโดยทรัสต ไมเปนสาระสําคัญตอทรัสตนั้น 

(ค) ทรัสตนั้นไมสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอลูกคางานสอบบัญชี และ 

(ง) ไมมีบุคคลตอไปนี้สามารถใชอิทธิพลอยางนัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนเก่ียวกับ

ผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานสอบบัญชี ไดแก ทรัสตี สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย  

ผลประโยชนทางการเงินรวมกันกับลูกคางานสอบบัญชี 

R510.8 (ก) สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบุคคลใด

ในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดตองไมถือครองผลประโยชนทางการเงินในกิจการใด เม่ือลูกคา

งานสอบบัญชีมีผลประโยชนทางการเงินในกิจการนั้นดวย ยกเวน 

(1) ผลประโยชนทางการเงินไมมีสาระสําคัญกับสํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิก

กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี และบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด และลูกคา

งานสอบบัญชี เทาท่ีนํามาใชได หรือ  

(2) ลูกคางานสอบบัญชีไมสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการนั้น  

(ข) กอนท่ีบุคคลท่ีมีผลประโยชนทางการเงินตามท่ีระบุไวในยอหนา R510.8 (ก) จะเปน

สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี บุคคลนั้นหรือสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด ตอง 

(1) จําหนายสวนไดเสียนั้น หรือ 

(2) จําหนายสวนไดเสียในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือใหสวนไดเสียท่ีเหลือไมมีสาระสําคัญอีก

ตอไป 

ผลประโยชนทางการเงินท่ีไดรับโดยไมไดตั้งใจ 

R510.9 ถาสํานักงาน สํานักงานเครือขายหรือหุนสวนหรือพนักงานของสํานักงาน หรือสํานักงาน

เครือขาย หรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดของบุคคลนั้นไดรับผลประโยชนทางการเงิน

โดยตรงหรือผลประโยชนทางการเงินท่ีมีสาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานสอบบัญชีโดยการ

ไดรับมรดก ของขวัญ โดยเปนผลมาจากการควบรวมกิจการ หรือในเหตุการณแวดลอมท่ี

คลายคลึงกันและผลประโยชนดังกลาว ไมไดรับอนุญาตใหถือครอง ตามหมวดนี ้
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(ก) ถาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายหรือสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือบุคคล

ใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดไดรับผลประโยชน ตองจําหนายผลประโยชนทางการเงินนั้น

ทันที หรือจําหนายผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือให

ผลประโยชนท่ีเหลือไมมีสาระสําคัญอีกตอไป หรือ 

(ข) (1) ถาบุคคลซ่ึงไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิด

ท่ีสุดไดรับผลประโยชน ตองจําหนายผลประโยชนทางการเงินนั้นทันที หรือจําหนาย

ผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือใหผลประโยชนท่ีเหลือไมมี

สาระสําคัญอีกตอไป และ 

(2) ระหวางรอการจําหนายผลประโยชนทางการเงิน เม่ือจําเปน สํานักงานตองจัดการ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

ผลประโยชนทางการเงิน – เหตุการณแวดลอมอ่ืน  

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด 

510.10 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู

อาจเกิดได ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือบุคคลในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดของ

บุคคลนั้น หรือสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย มีผลประโยชนทางการเงินในกิจการ เม่ือ

กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารบริหาร หรือเจาของผูมีอํานาจควบคุม ของลูกคางานสอบบัญชี 

เปนท่ีทราบกันวามีผลประโยชนทางการเงินในกิจการนั้น 

510.10 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

• ความเปนเจาของในกิจการดังกลาว เปนการถือครองในวงแคบหรือวงกวาง หรือไม 

• ผลประโยชนนั้นทําใหผูลงทุนสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการนั้น 

หรือไม 

• ความมีสาระสําคัญของผลประโยชนทางการเงิน 

510.10 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู คือ การถอนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีผลประโยชน

ทางการเงินออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

510.10 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

คือ การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 
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ครอบครัวท่ีใกลชิด 

510.10 A5 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนอาจเกิดข้ึนได ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีทราบวา

สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิด มีผลประโยชนทางการเงินโดยตรง หรือมีผลประโยชนทางการเงินท่ี

มีสาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานสอบบัญชี 

510.10 A6 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• ลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีกับสมาชิกครอบครัวท่ี

ใกลชิด 

• ผลประโยชนทางการเงินนั้น เปนไปโดยตรงหรือโดยออมหรือไม 

• สาระสําคัญของผลประโยชนทางการเงินนั้น ท่ีมีตอสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิด 

510.10 A7 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง: 

• การใหสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดจําหนายผลประโยชนทางการเงินท้ังหมดหรือจําหนาย

ผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือใหผลประโยชนสวนท่ีเหลือไมมี

สาระสําคัญอีกตอไป โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีปฏิบัติได 

• การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

510.10 A8 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนนั้นคือจัดใหมีผูสอบทานงานท่ีเหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี 

บุคคลอ่ืนใด 

510.10 A9 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดข้ึนไดถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีรูวา 

ผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานสอบบัญชีนั้น ถูกถือครองโดยบุคคลอ่ืน ๆ เชน 

• หุนสวนและพนักงานผูประกอบวิชาชีพของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย นอกไปจาก

บุคคลผู ซ่ึงโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีไมไดรับอนุญาตใหถือครองผลประโยชนทางการเงิน

ดังกลาว ตามยอหนา R510.4 หรือสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดของกลุมบุคคลนั้น 

• บุคคลท่ีมีความสัมพันธสวนตัวใกลชิดกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ี

510.10 A10 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• โครงสรางองคกร โครงสรางการปฏิบัติงานและโครงสรางการรายงานของสํานักงาน 

• ลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

510.10 A11 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนคือการถอนสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีความสัมพันธสวนบุคคลออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 
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510.10 A12 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตนดังกลาว รวมถึง 

• การไมใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้น มีสวนรวมในการตัดสินใจใด ๆ ท่ีสําคัญท่ี

เก่ียวกับงานสอบบัญชี 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมสอบทานงานของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

โครงการผลประโยชนพนักงานหลังเกษียณของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย 

510.10 A13 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดข้ึน ถาโครงการผลประโยชนพนักงานหลังเกษียณ

ของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย ถือครองผลประโยชนทางการเงินโดยตรงหรือ

ผลประโยชนท่ีมีสาระสําคัญโดยออมในลูกคางานสอบบัญช ี
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หมวด 511 การกูยืมและการคํ้าประกัน 

คํานํา 

511.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

511.2 การกูยืมและการคํ้าประกันเงินกูยืมกับลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตนได ในหมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ี

เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

511.3 A1 หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของการกูยืมและการคํ้าประกัน ในการพิจารณาวาการ

กูยืมและการคํ้าประกันดังกลาวมีสาระสําคัญกับบุคคลใด มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิก

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดของบุคคลนั้นอาจตองนํามาคํานวณรวมกัน 

การกูยืมและการค้ําประกันกับลูกคางานสอบบัญชี 

R511.4 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด

ของคนใดของบุคคลนั้น ตองไมกระทําการกูยืมหรือไมคํ้าประกันเงินกูกับลูกคางานสอบบัญชี 

เวนแตการกูยืมและการคํ้าประกันนั้นไมมีสาระสําคัญตอ 

(ก) สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือบุคคลท่ีกระทําการกูยืมหรือการคํ้าประกัน เทาท่ี

นํามาใชได และ 

(ข) ลูกคา 

การกูยืมและการค้ําประกันกับลูกคางานสอบบัญชีท่ีเปนธนาคารหรือสถาบันในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน 

R511.5 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด

ของคนใดของบุคคลนั้น ตองไมรับเงินกู หรือรับการคํ้าประกันเงินกูจากลูกคางานสอบบัญชี  

ท่ีเปนธนาคารหรือสถาบันในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน เวนแตการกูยืมและรับการคํ้าประกันนั้น 

เปนไปตามกระบวนการกูยืม เง่ือนเวลา และเง่ือนไขโดยปกต ิ

511.5 A1 ตัวอยางของเงินกูยืม รวมถึง การจํานอง เงินเบิกเกินบัญชี เงินใหสินเชื่อรถยนตและยอดคาง

ชําระบัตรเครดิต 
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511.5 A2 แมวาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย จะไดรับเงินกูจากลูกคางานสอบบัญชี ซ่ึงเปนธนาคาร

หรือสถาบันในลักษณะคลายคลึงกัน เปนไปตามกระบวนการของการกูยืม เง่ือนเวลา และ

เง่ือนไขโดยปกติ เงินกูนั้นอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนได ถามีสาระสําคัญ

ตอลูกคางานสอบบัญชี หรือตอสํานักงานท่ีไดรับเงินกูนั้น  

511.5 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตน คือการจัดใหมีการสอบทานจากผูสอบทานท่ีเหมาะสม ผู ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชี จากสํานักงานเครือขายท่ีไมใชผูรับประโยชนจากเงินกูนั้น 

บัญชีเงินฝากหรือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย 

R511.6 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวท่ี

ใกลชิดท่ีสุดของบุคคลนั้น ตองไมมีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับลูกคางานสอบ

บัญชี ท่ีเปนธนาคาร ตัวแทนซ้ือขายหลักทรัพย หรือสถาบันลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตเงิน

ฝากหรือบัญชีนั้น ถือครองตามเง่ือนไขโดยปกติทางธุรกิจ 

การกูยืมและการค้ําประกันกับลูกคางานสอบบัญชีท่ีไมใชธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคลายคลึงกัน 

R511.7 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือครอบครัวท่ีใกลชิด

ท่ีสุดคนใดของบุคคลนั้น ตองไมรับเงินกู หรือรับการคํ้าประกันจากลูกคางานสอบบัญชีท่ีไมใช

ธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตเงินกูหรือการคํ้าประกันนั้น ไมมี

สาระสําคัญตอ 

(ก) สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือบุคคลท่ีไดรับเงินกูหรือการคํ้าประกัน เทาท่ีนํามาใชได 

และ 

(ข) ลูกคา 
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หมวด 520 ความสัมพันธทางธุรกิจ 

คํานํา 

520.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคเรื่องความเปนอิสระ 

520.2 ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิดกับลูกคางานสอบบัญชี หรือกับผูบริหารของลูกคา อาจทํา

ใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

520.3 A1 หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของผลประโยชนทางการเงิน และ “ความมีนัยสําคัญ” 

ของความสัมพันธทางธุรกิจ ในการพิจารณาวาผลประโยชนทางการเงินดังกลาว มีความสําคัญ

ตอบุคคลใดหรือไมนั้น  มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดของบุคคลนั้น

อาจตองนํามาคํานวณรวมกัน 

520.3 A2 ตัวอยางความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิด ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธเชิงพาณิชย หรือ

ผลประโยชนทางการเงินรวมกัน รวมถึง 

• การมีผลประโยชนทางการเงินในกิจการรวมคา ไมวาจะกับลูกคา หรือเจาของผูมีอํานาจ

ควบคุม กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงทําหนาท่ีเจาหนาท่ี

บริหารอาวุโสของลูกคานั้น 

• มีขอตกลงท่ีจะรวมบริการหรือสินคาประเภทหนึ่งหรือมากกวาของสํานักงาน หรือ

สํานักงานเครือขาย กับบริการหรือสินคาประเภทหนึ่งหรือมากกวาของลูกคา และท่ีจะทํา

การตลาดรวมกัน โดยใชชื่อหนวยงานท้ังสอง 

• มีขอตกลงการจัดจําหนายหรือการตลาด โดยสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย เปนผูจัด

จําหนาย หรือเปนผูทําการตลาดใหกับสินคาหรือบริการของลูกคา หรือลูกคาเปนผูจัด

จําหนาย หรือเปนผูทําการตลาดใหกับสินคาหรือบริการของสํานักงาน หรือสํานักงาน

เครือขาย 
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ความสัมพันธทางธุรกิจ (ระหวาง) สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือ

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด 

R520.4 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ตองไมมีความสัมพันธทาง

ธุรกิจอยางใกลชิด กับลูกคางานสอบบัญชี หรือกับผูบริหารของลูกคา เวนแตผลประโยชนทาง

การเงินนั้น จะไมมีสาระสําคัญ และความสัมพันธทางธุรกิจนั้น ไมมีนัยสําคัญกับลูกคา หรือกับ

ผูบริหารของลูกคา และกับสํานักงาน กับสํานักงานเครือขาย หรือกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน

สอบบัญชี เทาท่ีนํามาใชได 

520.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู  อาจเกิดข้ึนได ถามี

ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิด ระหวางลูกคางานสอบบัญชี หรือผูบริหารของลูกคา กับ

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด ของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ี

สวนไดเสียรวมกันในกิจการท่ีความเปนเจาของอยูในวงแคบ  

R520.5 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวท่ี

ใกลชิดท่ีสุด ตองไมมีความสัมพันธทางธุรกิจเก่ียวของกับการมีสวนไดเสียในกิจการท่ีมีความ

เปนเจาของอยูในวงแคบเม่ือลูกคางานสอบบัญชี หรือกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารบริหาร

ของลูกคา หรอืกลุมใด ๆ ดังกลาว ถือครองสวนไดเสียในกิจการนั้นดวย เวนแต 

(ก) ความสัมพันธทางธุรกิจไมมีนัยสําคัญตอ สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือบุคคลตามท่ี

ปรับใชได และลูกคา 

(ข) ผลประโยชนทางการเงินไมมีสาระสําคัญตอผูลงทุนหรือกลุมผูลงทุน และ 

(ค) ผลประโยชนทางการเงินไมใหทําผูลงทุนหรือกลุมผูลงทุน มีความสามารถในการควบคุม

กิจการ ท่ีมีความเปนเจาของอยูในวงแคบ 

การซ้ือสินคาหรือบริการ 

520.6 A1 การซ้ือสินคาและบริการจากลูกคางานสอบบัญชีโดย สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกก

ลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบุคคลในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดคนใดของบุคคลนั้น โดยท่ัวไป

แลวไมทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ ถารายการนั้นเปนไปตามการคาปกติของธุรกิจ 

และมีความเปนอิสระตอกัน อยางไรก็ตาม รายการดังกลาว อาจมีลักษณะหรือขนาดท่ีทําให

เกิดอุปสรรคจากตอผลประโยชนสวนตน 

520.6 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง  

• การขจัดหรือการลดขนาดของรายการดังกลาว 

• การถอนบุคคลออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 
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หมวด 521 ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว 

คํานํา 

521.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

521.2 ความสัมพันธฉันทครอบครัวหรือความสัมพันธสวนตัวกับบุคลากรของลูกคา อาจทําใหเกิด

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในการใชกรอบแนวคิดใน

เหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

521.3 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

อาจเกิดข้ึนจากความสัมพันธฉันทครอบครัว และความสัมพันธสวนตัว ระหวางสมาชิกในกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชี กับกรรมการ หรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคา หรือพนักงานบางคนของ

ลูกคางานสอบบัญชี ซ่ึงข้ึนอยูกับบทบาทของพนักงานเหลานั้น 

521.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาวนั้น รวมถึง 

• ความรับผิดชอบของแตละบุคคลในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

• บทบาทของสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีอยูในลูกคา และความใกลชิดของ

ความสัมพันธนั้น ๆ 

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

521.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู จะ

เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด ของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เปน

พนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทาง

การเงิน หรือกระแสเงินสดของลูกคา 

521.4 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาวนั้น รวมถึง 

• ตําแหนงท่ีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด ดํารงอยู 

• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 
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521.4 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี  

521.4 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน  อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสราง

ความรับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เพ่ือใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม

ของเก่ียวกับการจัดการเรื่องท่ีอยูในความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด 

R521.5 บุคคลจะไมเขารวมในฐานะสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เม่ือบุคคลใดในครอบครัวท่ี

ใกลชิดท่ีสุดของบุคคลนั้น  

(ก) เปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญชี 

(ข) เปนพนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบ

การเงินของลูกคาท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น หรือ 

(ค) เคยดํารงอยูในตําแหนงดังกลาว ระหวางชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ท่ีครอบคลุมในชวงการรับ

งาน หรือท่ีครอบคลุมในชวงงบการเงิน 

ครอบครัวท่ีใกลชิดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

521.6 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เปน 

(ก) กรรมการ หรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญชี หรือ 

(ข) พนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบการเงิน

ของลูกคาท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น  

521.6 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• ลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีกับสมาชิกครอบครัวท่ี

ใกลชิด 

• ตําแหนงท่ีสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิด ดํารงอยู 

• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

521.6 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาวนั้น คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญช ี

521.6 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน  อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสราง
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ความรับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เพ่ือใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม

ของเก่ียวกับการจัดการเรื่องท่ีอยูในความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิด 

ความสัมพันธท่ีใกลชิดอ่ืนของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

R521.7 สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตองปรึกษาตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของสํานักงาน ถา

สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี มีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลท่ีไมใชสมาชิกครอบครัวท่ี

ใกลชิดท่ีสุดหรือครอบครัวท่ีใกลชิด แตเปน 

(ก) กรรมการ หรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญชี หรือ 

(ข) พนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบการเงิน

ของลูกคาท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

521.7 A1 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจาก

ความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู ท่ีเกิดจากความสัมพันธดังกลาวรวมถึง 

• ลักษณะของความสัมพันธระหวาง บุคคลนั้น กับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี  

• ตําแหนงท่ีบุคคลนั้น ดํารงอยูกับลูกคา 

• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

521.7 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญช ี

521.7 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน  อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสราง

ความรับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เพ่ือใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี  

ไมของเก่ียวกับการจัดการเรื่องท่ีอยูในความรับผิดชอบของบุคคลท่ีสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน

สอบบัญชีมีความสัมพันธใกลชิดดวย 

ความสัมพันธของหุนสวนและพนักงานของ สํานักงาน 

R521.8 หุนสวนและพนักงานของสํานักงานตองปรึกษาตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของสํานักงาน ถา

พวกเขาตระหนักถึงความสัมพันธสวนตัว หรือความสัมพันธฉันทครอบครัวระหวาง 

(ก) หุนสวน หรือพนักงานของสํานักงาน หรือ สํานักงานเครือขายซ่ึงไมใชสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชี กับ 

(ข) กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญชีหรือพนักงานของลูกคางานสอบ

บัญชีท่ีอยู ในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํา 

งบการเงินของลูกคาท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 
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521.8 A1 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจาก

ความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู ท่ีเกิดจากความสัมพันธดังกลาว รวมถึง 

• ลักษณะของความสัมพันธระหวาง หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงาน (ฝายหนึ่ง) กับ 

กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร หรือพนักงานของลูกคา (อีกฝายหนึ่ง) 

• ระดับการมีปฏิสัมพันธของหุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานในกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญช ี

• ตําแหนงท่ีหุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานนั้น ดํารงอยูในสํานักงาน 

• ตําแหนงท่ีบุคคลนั้นดํารงอยูในลูกคา 

521.8 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตนอุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาวนั้น รวมถึง 

• การจัดโครงสรางความรับผิดชอบของหุนสวนหรือพนักงาน เพ่ือลดอิทธิพลใด ๆ ท่ีอาจมี

ตองานสอบบัญชี 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม สอบทานงานสอบบัญชีท่ีเก่ียวของท่ีไดกระทําแลว 
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หมวด 522 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี 

คํานํา 

522.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

522.2 ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีไดเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือเจาหนาท่ีบริหาร 

หรือพนักงานของลูกคางานสอบบัญชี เม่ือไมนานมานี้ อุปสรรคจากประโยชนสวนตน อุปสรรค

จากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากความคุนเคย อาจเกิดข้ึนได หมวดนี้กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

บริการในชวงเวลาของรายงานการสอบบัญชี 

R522.3 กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตองไมรวมถึงบุคคล ผูซ่ึงในชวงระยะเวลาของรายงานการสอบบัญชี 

(ก) เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญชี หรือ 

(ข) เคยเปนพนักงานท่ีดํารงตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชีหรือ

จัดทํางบการเงินของลูกคาท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น  

บริการกอนชวงเวลาของรายงานการสอบบัญชี 

522.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ อุปสรรคจาก

ความคุนเคยอาจเกิดข้ึนได ถากอนชวงเวลาของรายงานการสอบบัญชี สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน

สอบบัญชี 

(ก) เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญชี หรือ 

(ข) เคยเปนพนักงานท่ีดํารงตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชีหรือ

จัดทํางบการเงินของลูกคาท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

ตัวอยางเชน อุปสรรคจะเกิดข้ึน ถาไดตัดสินใจหรือไดปฏิบัติงานแลวโดยบุคคลนั้นในชวงเวลา

กอนหนานี้ในขณะท่ียังเปนพนักงานของลูกคา จะตองไดรับการประเมินในงวดปจจุบัน อันเปน

สวนหนึ่งของงานสอบบัญชีงวดปจจุบัน 

522.4 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาวนั้น รวมถึง 

• ตําแหนงท่ีบุคคลนั้นดํารงอยูในลูกคา 
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• ระยะเวลาตั้งแตบุคคลนั้นยุติการเปนพนักงานของลูกคา 

• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ี

522.4 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ อุปสรรคจากความคุนเคยนั้น คือ การ

จัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 
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หมวด 523 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี 

คํานํา 

523.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

523.2 การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญชี ทําใหเกิด

อุปสรรคจากประโยชนสวนตน และอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หมวดนี้กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดใน

เหตุการณแวดลอมดังกลาวนั้น 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

การเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร 

R523.3 หุนสวน หรือพนักงานของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย ตองไมดํารงตําแหนงเปนกรรม

การหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญชี ของสํานักงาน 

การเปนเลขานุการบริษัท 

R523.4 หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมดํารงตําแหนงเปนเลขานุ

การบริษัทของลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน ยกเวน 

(ก) วิธีปฏิบัตินี้สามารถกระทําไดตามกฎหมายทองถ่ิน ขอบังคับหรือวิธีปฏิบัติวิชาชีพ 

(ข) ผูบริหารเปนผูกระทําการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังมวล 

(ค) หนาท่ีและกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ถูกจํากัดอยูเพียงงานท่ีมีลักษณะเปนงานประจําและ 

งานดานบริหาร เชน การจัดทํารายงานการประชุม และการเก็บรักษาแบบแสดงรายการ

ตางๆ ท่ีตองจัดทําตามกฎหมาย 

523.4 A1 ตําแหนง “เลขานุการบริษัท” นั้น สื่อความหมายท่ีแตกตางกันไปในแตละประเทศ หนาท่ี

อาจมีตั้งแตหนาท่ีในการบริหาร (เชน การบริหารงานบุคคล และการเก็บรักษาบันทึกและ

ทะเบียนตางๆ ของบริษัท) จนถึงหนาท่ีท่ีหลากหลาย เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติตาม

ขอกําหนดตางๆ หรือการใหคําปรึกษาเก่ียวกับเรื่องการกํากับดูแลกิจการตางๆ โดยปกติแลว 

ตําแหนงนี้ไดรับการอนุมานวามีความเก่ียวพันอยางใกลชิดกับกิจการ ดังนั้น อุปสรรคอาจ

เกิดข้ึนได ถาหุนสวน หรือพนักงานของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย ดํารงตําแหนงเปน

เลขานุการบริษัทของลูกคางานสอบบัญชี (ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใหบริการงานท่ีไมให
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ความเชื่อม่ันกับลูกคางานสอบบัญชี ไดระบุไวในหมวด 600 การใหบริการงานท่ีไมใหความ

เชื่อม่ัน กับลูกคางานสอบบัญช)ี 
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หมวด 524 การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญชี 

คํานํา 

524.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

524.2 ความสัมพันธจากการจางงานโดยลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากประโยชน

สวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู  หมวดนี้กําหนดขอกําหนด

และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอม

ดังกลาวนั้น 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

524.3 A1 อุปสรรคจากความคุนเคยหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูอาจเกิดข้ึนได ถาบุคคลใดดังตอไปนี้

เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือหุนสวนของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย 

• เปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญชี  

• เปนพนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํา 

งบการเงินของลูกคาท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

ขอจํากัดของผูเคยเปนหุนสวนหรือเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

R524.4 สํานักงานตองแนใจวาไมมีสายสัมพันธ (Connection) คงอยูอยางมีนัยสําคัญระหวาง

สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย กับ 

(ก) ผูเคยเปนหุนสวนท่ีมารวมงานกับลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน หรือ 

(ข) ผูเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมารวมงานกับลูกคางานสอบบัญชี  

ถามาเขารวมงานในฐานะ เปน 

(1) กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร หรือ 

(2) พนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบการเงิน

ของลูกคาท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

การเชื่อมโยงอยางมีนัยสําคัญระหวางสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขายกับบุคคลนั้น ยังคงมี

อยูตอไป เวนแต 

173 

 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ 

สว
นที่

 4
 ก

 

  

(ก) บุคคลนั้นไมไดรับสิทธิประโยชนหรือคาตอบแทนใด ๆ จากสํานักงาน หรือสํานักงาน

เครือขาย ท่ีไมไดเปนไปตามขอตกลงท่ีกําหนดไวชัดเจนกอนหนาแลว 

(ข) จํานวนเงินใด ๆ ท่ีเปนหนี้บุคคลนั้นไมเปนสาระสําคัญตอสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย

และ 

(ค) บุคคลนั้นไมไดเขารวมอีกตอไป หรือปรากฏวามีสวนรวม ในการดําเนินธุรกิจ หรือกิจกรรม

ทางวิชาชีพ ของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย 

524.4 A1 แมวาจะไดปฏิบัติตามขอกําหนด ของยอหนา R524.4 อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรค

จากการถูกขมขู อาจยังคงเกิดข้ึนได 

524.4 A2 อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู อาจยังคงเกิดข้ึนได ถาผูเคยเปน

หุนสวนของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย เขารวมงานในกิจการในตําแหนงใดตําแหนง

หนึ่งท่ีกลาวไวในยอหนา 524.3 A1 และกิจการนั้น ตอมากลายเปลี่ยนเปนลูกคางานสอบบัญชี

ของสํานักงาน 

524.4 A3 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• ตําแหนงท่ีบุคคลนั้นไดรับจากลูกคา 

• ความเก่ียวของใด ๆ ท่ีบุคคลนั้นจะมีกับกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

• ระยะเวลาตั้งแตบุคคลนั้น พนจากการเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือหุนสวน

ของสํานักงาน หรือของสํานักงานเครือขาย 

• ตําแหนงเดิมของบุคคลนั้นในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย 

ตัวอยางคือบุคคลนั้น ยังคงรับผิดชอบในการติดตอเปนประจํากับผูบริหารหรือผูมีหนาท่ี

กํากับดูแลของลูกคา หรือไม 

524.4 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการอุปสรรคจากความคุนเคย หรือ

อุปสรรคจากการถูกขมขู เหลานั้น รวมถึง 

• การปรับเปลี่ยนแผนงานสอบบัญช ี

• การมอบหมายใหบุคคลอ่ืน ๆ ในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึงเปนผูมีประสบการณ

เพียงพอ เม่ือเทียบกับบุคคลท่ีไดมารวมงานกับลูกคา 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม สอบทานงานของผูเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี 

 

สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีไดรับการจางงานจากลูกคา 

174 

 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ 

สว
นที่

 4
 ก

 

R524.5 สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย ตองมีนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดให สมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตองแจงสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย เม่ือมีการเจรจาตอรอง

เก่ียวกับการจางงานกับลูกคางานสอบบัญชีนั้น 

524.5 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน เกิดข้ึนไดเม่ือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี มีสวนรวม

ในงานสอบบัญชี ในขณะท่ีทราบอยูแลววาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้น จะหรือ

อาจจะมารวมงานกับลูกคาในอนาคตได 

524.5 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว คือการถอนบุคคล

นั้นจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

524.5 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนดังกลาว คือจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม สอบทานดุลยพินิจใด ๆ ท่ีมีนัยสําคัญของบุคคล

นั้น ขณะอยูในกลุมผูปฏิบัติงาน 

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

ผูสอบบัญชีหลัก 

R524.6 ข้ึนอยูกับยอหนา R524.8 ถาบุคคลผูซ่ึงเปนผูสอบบัญชีหลักของลูกคางานสอบบัญชีท่ีมีสวนได

เสียสาธารณะ มารวมกับลูกคา ในฐานะ 

(ก) กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร หรือ 

(ข) เปนพนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํา 

งบการเงินของลูกคาท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น  

ความเปนอิสระจะถูกรอมชอม เวนแต (ปท่ี 1) หลังจากบุคคลดังกลาวยุติการเปนผูสอบบัญชี

หลักแลว 

(1) ลูกคางานสอบบัญชีไดออกงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว (ปท่ี 2) ไปเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสิบสองเดือน และ 

(2) บุคคลดังกลาวมิไดเปนสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีของการสอบบัญชีของงบ

การเงิน (ปท่ี 1 และ 2) นั้น 

หุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือเทียบเทา) ของสํานักงาน 

R524.7 ข้ึนอยูกับยอหนา R524.8 ถาบุคคลผูซ่ึงเปนหุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือ

เทียบเทา) ของสํานักงานรวมงานกับลูกคางานสอบบัญชีท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ ในฐานะ 

(ก) กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร หรือ 

(ข) เปนพนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํา 

งบการเงินของลูกคาท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น  
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ความเปนอิสระจะถูกรอมชอม เวนแตหลังจากบุคคลดังกลาวพนจากการเปนหุนสวนผูจัดการ    

(ประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือเทียบเทา) ของสํานักงาน เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน 

 

การรวมธุรกิจ 

R524.8 เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R524.6 และ R524.7 ความเปนอิสระจะไมถูกรอมชอม  

ถาเหตุการณแวดลอมท่ีกําหนดไวในยอหนาเหลานั้นเกิดข้ึนจากผลของการรวมธุรกิจและ 

(ก) ตําแหนงดังกลาวไมไดมีการคํานึงถึงในการพิจารณาการรวมธุรกิจ 

(ข) สิทธิประโยชนหรือคาตอบแทนใด ๆ ใหกับผูท่ีเคยเปนหุนสวน ท่ีจายจากสํานักงาน หรือ

สํานักงานเครือขาย ซ่ึงไดจายเต็มจํานวนแลว เวนแตเพ่ือใหเปนไปตามขอตกลงท่ีกําหนด

ไวชัดเจนกอนหนาแลวและจํานวนใด ๆ ท่ีเปนหนี้หุนสวนผูนั้นไมเปนสาระสําคัญตอ

สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย เทาท่ีนํามาใชได 

(ค) ผูท่ีเคยเปนหุนสวน ตองไมเขารวมหรือปรากฏวามีสวนรวมอยางตอเนื่อง ในการดําเนิน

ธุรกิจ หรือกิจกรรมทางวิชาชีพของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย และ 

(ง) สํานักงานไดปรึกษาหารือ กับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล ถึงการดํารงตําแหนงของผูท่ีเคยเปน

หุนสวนในลูกคางานสอบบัญชีแลว 
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หมวด 525 การมอบหมายใหเปนพนักงานช่ัวคราว 

คํานํา 

525.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

525.2 การใหยืมพนักงานแกลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงานของ

ตนเอง อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน หรืออุปสรรคจากความคุนเคย หมวดนี้กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอม

ดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

525.3 A1 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการอุปสรรคท่ีเกิดจากการใหยืม

พนักงานของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย กับลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง 

• การดําเนินการสอบทานเพ่ิมเติม งานของพนักงานท่ีใหยืม อาจจัดการอุปสรรคจากการ

สอบทานผลงานตนเอง 

• การไมใหพนักงานท่ีถูกยืมตัว รวมเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี อาจจัดการ

อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

• การไมใหความรับผิดชอบงานสอบบัญชีในหนาท่ีหรือกิจกรรมใด ๆ แกพนักงานท่ีถูกยืมตัว 

ในระหวางท่ีพนักงานผูนั้นปฏิบัติงานตามการมอบหมายเปนพนักงานชั่วคราว อาจจัดการ

อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

525.3 A2 เม่ือเกิดอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน โดยการใหยืม

บุคลากรของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย กับลูกคางานสอบบัญชี จนกระท่ังสํานักงาน

หรือสํานักงานเครือขายเริ่มมีมุมมองและผลประโยชนไปในทางเดียวกับผูบริหารมากเกินไป 

มาตรการปองกันไมสามารถใชได 

R525.4 สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย ตองไมใหยืมพนักงานแกลูกคางานสอบบัญชี เวนแต 

(ก) การใหความชวยเหลือดังกลาวเปนการใหเฉพาะในชวงเวลาสั้น  

(ข) พนักงานตองไมมีสวนรวมในการใหบริการงานไมใหความเชื่อม่ัน ซ่ึงจะไมไดรับอนุญาต

ตามหมวด 600 และหมวดยอยนี้ และ 
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(ค) พนักงานตองไมรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และลูกคางานสอบบัญชีรับผิดชอบในการสั่งการ

และดูแลกิจกรรมของพนักงานนั้น 
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หมวด 540 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากร (รวมถึงการหมุนเวียนหุนสวน) กับลูกคา

งานสอบบัญชี 

คํานํา 

540.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

540.2 เม่ือบุคคลมีสวนรวมในงานสอบบัญชีเปนระยะเวลายาวนาน อาจเกิดอุปสรรคจากความคุนเคย

และอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไป

ปฏิบัติในการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

540.3 A1 ถึงแมวาการทําความเขาใจลูกคางานสอบบัญชีและเหตุการณแวดลอมเปนพ้ืนฐานของคุณภาพ

งานสอบบัญชี อุปสรรคอาจเกิดจากผลท่ีบุคคลมีความสัมพันธอันยาวนาน ในฐานะสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีกับ 

(ก) ลูกคางานสอบบัญชี และการดําเนินงานของลูกคา 

(ข) เจาหนาท่ีบริหารอาวุโสของลูกคางานสอบบัญชี หรือ 

(ค) งบการเงินซ่ึงสํานักงานจะแสดงความเห็น หรือขอมูลทางการเงินท่ีใชเปนฐานในการจัดทํา

งบการเงิน 

540.3 A2 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดจากผลของความกังวลของบุคคลเก่ียวกับการสูญเสีย

ลูกคาท่ีมีความสัมพันธยาวนาน หรือการสูญเสียผลประโยชนในการรักษาไวซ่ึงความสัมพันธ

สวนตัวท่ีใกลชิด กับสมาชิกของเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส หรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแล อุปสรรค

ดังกลาวอาจมีอิทธิพลตอดุลยพินิจท่ีไมเหมาะสมของบุคคลนั้น 

540.3 A3 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน รวมถึง 

(ก) ในสวนท่ีเก่ียวกับบุคคล 

• ระยะเวลาโดยรวมของความสัมพันธกับลูกคางานสอบบัญชีของบุคคลนั้น รวมถึง  

ถาความสัมพันธนั้นมีอยู ขณะท่ีบุคคลนั้นยังคงอยูกับสํานักงานกอนหนา 

• บุคคลนั้นเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานมานานเทาใด และมีบทบาทอยางไร  
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• ขอบเขตงานท่ีบุคคลนั้น ไดรับการสั่งการ รับการสอบทานงาน และรับการกํากับงาน 

จากบุคคลผูมีตําแหนงงานสูงกวา  

• ขอบเขตท่ีบุคคลนั้น เนื่องจากความมีอาวุโส สามารถมีอิทธิพลตอผลลัพธของงานสอบ

บัญชี ตัวอยางเชน การตัดสินใจท่ีสําคัญ หรือการสั่งงานสมาชิกอ่ืน ๆ ในกลุม

ผูปฏิบัติงาน 

• ความใกลชิดของความสัมพันธสวนตัวของบุคคลนั้น กับเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส หรือผูมี

หนาท่ีกํากับดูแล 

• ลักษณะ ความถ่ี และขอบเขตของปฏิสัมพันธระหวางบุคคลนั้นกับเจาหนาท่ีบริหาร

อาวุโส หรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

(ข) ในสวนท่ีเก่ียวกับลูกคางานสอบบัญชี 

• ลักษณะหรือความซับซอนของประเด็นทางบัญชีของลูกคา และประเด็นการรายงาน

ทางการเงินของลูกคา และวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม 

• มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส หรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแล เม่ือไมนาน

มานี้หรือไม 

• มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรของลูกคาซ่ึงมีผลตอลักษณะ ความถ่ี และขอบเขต 

ของปฏิสัมพันธสวนบุคคลนั้นกับเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส หรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

540.3 A4 การรวมกันของปจจัยสองอยางหรือมากกวา อาจเพ่ิมหรือลดระดับของอุปสรรค ตัวอยางเชน 

อุปสรรคจากความคุนเคยท่ีเกิดข้ึนตลอดชวงเวลา จากความสัมพันธใกลชิดท่ีเพ่ิมข้ึนระหวาง

บุคคลนั้น กับสมาชิกของเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสของลูกคา จะลดลงโดยการท่ีสมาชิกเจาหนาท่ี

บริหารอาวุโสของลูกคารายนั้นออกจากการเปนพนักงานของลูกคา 

540.3 A5 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตน ท่ีเกิดจากบุคคลท่ีมีสวนรวมในงานสอบบัญชีเปนระยะเวลาอันยาวนาน คือการหมุนเวียน

บุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

540.3 A6 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการอุปสรรคจากความคุนเคยหรือ

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว รวมถึง 

• การเปลี่ยนบทบาทของบุคคลในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะ 

และขอบเขตของงานท่ีบุคคลนั้นปฏิบัติ 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม ซ่ึงไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี สอบทานงาน

ของบุคคลนั้น 

• การดําเนินการสอบทานคุณภาพงานสมํ่าเสมอ จากภายในหรือจากภายนอก อยางเปนอิสระ  
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R540.4 ถาสํานักงานตัดสินวาระดับของอุปสรรคท่ีเกิดสามารถจัดการโดยการหมุนเวียนบุคคลนั้นออก

จากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี สํานักงานตองกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงบุคคลนั้นตองไม 

(ก) เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

(ข) ทําหนาท่ีควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี หรือ 

(ค) ใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธงานสอบบัญชี 

ระยะเวลาดังกลาวตองยาวพอ ท่ีจะทําใหมีการจัดการอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรค

จากผลประโยชนสวนตน ในกรณีของกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะใหใชยอหนา R540.5 ถึง 

R540.20 

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

R540.5 ข้ึนอยูกับยอหนา R540.7 ถึง R540.9 ในสวนท่ีเก่ียวกับการสอบบัญชีของกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะ บุคคลตองไมปฏิบัติหนาท่ีในบทบาทใดตอไปนี้ หรือเม่ือรวมกับบทบาทตางๆ ดังกลาว 

เปนระยะเวลามากกวา 7 ปสะสม (“ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน”) 

(ก) ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน 

(ข) บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 

หรือ 

(ค) บทบาทใด ๆ ของผูสอบบัญชีหลักอ่ืน  

หลังจากชวงเวลาในการปฏิบัติงาน บุคคลดังกลาวตองมีการเวนระยะในการปฏิบัติงาน ตาม

ขอกําหนดในยอหนา R540.11 ถึง R540.19 

R540.6 ในการคํานวณชวงเวลาในการปฏิบัติงาน การนับจํานวนปตองไมเริ่มตนใหม เวนแตบุคคลนั้นยุติ

บทบาทใด ๆ ในยอหนา R540.5 (ก) ถึง (ค) เปนระยะเวลาข้ันต่ํา อันเปนระยะเวลาตอเนื่องกัน

อยางนอยเทากับการเวนระยะในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวในยอหนา R540.11 ถึง R540.13 

เทาท่ีนํามาใชไดกับบทบาทท่ีบุคคลไดใหบริการในปกอนท่ีจะยุติการมีสวนรวมดังกลาว 

540.6 A1 ตัวอยางเชน บุคคลท่ีเปนผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานมาสี่ป ตอจากนั้นหยุดการปฏิบัติงานไป

สามป จะสามารถกลับมาเปนผูสอบบัญชีหลักในงานสอบบัญชีเดียวกันเปนเวลาตอไดอีกเพียง

สามป (นับสะสมรวมเปนเจ็ดป) หลังจากนั้นบุคคลนั้นจะตองเวนระยะในการปฏิบัติงาน ตาม 

ยอหนา R540.14 

R540.7 เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R540.5 ผูสอบบัญชีหลัก ผู ซ่ึงความตอเนื่องมีความสําคัญ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตอคุณภาพงานสอบบัญชี โดยในกรณีท่ีเกิดข้ึนไดยากเนื่องจากเหตุการณ

แวดลอมท่ีไมคาดคิดลวงหนา ซ่ึงอยูนอกการควบคุมของสํานักงาน และหากผูมีหนาท่ีกํากับดูแล
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ใหความเห็นพองดวย อาจตองไดรับอนุญาตใหทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีหลักเพ่ิมอีกหนึ่งป ตราบ

เทาท่ีอุปสรรคตอความเปนอิสระถูกขจัด หรือลดใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

540.7 A1 ตัวอยางเชน ผูสอบบัญชีหลักอาจตองดํารงบทบาทนั้นในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตอไปไดอีก

ไมเกินหนึ่งป ในเหตุการณแวดลอมท่ีเกิดจากเหตุการณท่ีไมคาดคิดลวงหนา เชน การหมุนเวียน

ตามขอกําหนดไมสามารถเปนไปได เนื่องจากอาจเกิดกรณีเจ็บปวยอยางรายแรงของผูท่ีตั้งใจจะ

ใหเปนผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน ในเหตุการณแวดลอมเชนนี้ สาํนักงานจะปรึกษาหารือกับผูมี

หนาท่ีกํากับดูแลถึงเหตุผลของการไมสามารถหมุนเวียนตามท่ีวางแผนไว และความจําเปนในการ

ใชมาตรการปองกันใด ๆ เพ่ือลดอุปสรรคใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

R540.8 ถาลูกคางานสอบบัญชีเปลี่ยนสถานภาพเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ สํานักงานตอง

คํานึงถึงระยะเวลาท่ีบุคคลใหบริการแกลูกคางานสอบบัญชีในฐานะผูสอบบัญชีหลักกอนท่ีลูกคา

งานสอบบัญชีนั้น จะเปลี่ยนสถานภาพเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะในการพิจารณา

ชวงเวลาการหมุนเวียน ถาบุคคลนั้นใหบริการแกลูกคาในฐานะผูสอบบัญชีหลักเปนระยะเวลา

สะสมมา 5 ปหรือนอยกวา เม่ือลูกคาเปลี่ยนสถานภาพเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

จํานวนปท่ีบุคคลนั้นอาจตองยังคงใหบริการแกลูกคารายนั้นในฐานะผูสอบบัญชีหลักกอนท่ีจะ

หมุนเวียนออกจากงานใหบริการจะเปนจํานวนเจ็ดป หักดวยจํานวนปท่ีไดใหบริการมาแลว 

เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R540.5 ถาบุคคลนั้นไดใหบริการลูกคางานสอบบัญชีในฐานะ

ผูสอบบัญชีหลักเปนระยะเวลาสะสมหกป หรือมากกวานั้น เม่ือลูกคางานสอบบัญชีเปลี่ยน

สถานภาพเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ บุคคลนั้นอาจตองยังคงใหบริการตอเนื่องในฐานะ

ผูสอบบัญชีหลักเปนเวลาไมเกินกวาสองปกอนหมุนเวียนออกจากงานใหบริการ ดวยการเห็นพอง

ของผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

R540.9 เม่ือสํานักงานมีคนเพียงสองสามคน ท่ีมีความรูและประสบการณท่ีจําเปนในการใหบริการใน

ฐานะผูสอบบัญชีหลักในงานสอบบัญชีของกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ การหมุนเวียนของ

ผูสอบบัญชีหลักอาจไมสามารถเปนไปได เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R540.5 ถาองคกรกํากับ

ดูแลอิสระในประเทศกําหนดขอยกเวนการหมุนเวียนของผูสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอม

ดังกลาว บุคคลนั้นอาจตองยังคงเปนผูสอบบัญชีหลักไดมากกวาเจ็ดปเพ่ือใหเปนไปตามขอยกเวน

ดังกลาว ท้ังนี้ ถาหากวาองคกรกํากับดูแลอิสระมีขอกําหนดเฉพาะเจาะจงอ่ืนท่ีตองนํามาใช เชน 

ระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีหลักอาจตองไดรับการยกเวนการหมุนเวียน หรือการสอบทานจาก

ภายนอกท่ีเปนอิสระอยางสมํ่าเสมอ  

ขอควรพิจารณาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับชวงเวลาในการปฏิบัติงาน 
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R540.10 ในการประเมินอุปสรรคท่ีเกิดจากความสัมพันธท่ียาวนานกับงานสอบบัญชี สํานักงานตองให

ความสําคัญโดยเฉพาะกับบทบาทท่ีบุคคลนั้นปฏิบัติและระยะเวลาท่ีบุคคลนั้นเก่ียวของกับ

งานสอบบัญชีกอนท่ีบุคคลนั้นจะเปลี่ยนสถานภาพเปนผูสอบบัญชีหลัก 

540.10 A1 อาจมีหลายสถานการณท่ีสํานักงานใชกรอบแนวคิดสรุปวาเปนการไมเหมาะสมสําหรับบุคคลท่ี

เปนผูสอบบัญชีหลักท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตอไปในบทบาทดังกลาว แมวาระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน

การเปนผูสอบบัญชีหลักจะนอยกวาเจ็ดป 

การเวนระยะในการปฏิบัติงาน 

R540.11 ถาบุคคลทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานมาเปนเวลาเจ็ดปสะสม การเวนระยะในการ

ปฏิบัติงานตองเปนหาปตอเนื่องกัน 

R540.12 ในกรณีท่ีบุคคลไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบ

บัญชี และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะดังกลาวเปนเวลาเจ็ดปสะสม การเวนระยะในการปฏิบัติงาน

ตองเปนสามปตอเนื่องกัน 

R540.13 ถาบุคคลทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีหลักนอกจากหนาท่ีท่ีกําหนดไวในยอหนา R540.11 และ 

R540.12 เปนเวลาเจ็ดปสะสม การเวนระยะในการปฏิบัติงานตองเปนสองปตอเนื่องกัน 

การใหบริการท่ีรวมบทบาทในฐานะผูสอบบัญชีหลัก 

R540.14 ถาบุคคลปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีรวมบทบาทผูสอบบัญชีหลักและใหบริการในฐานะผูสอบบัญชีท่ี

รับผิดชอบงานตั้งแตสี่ปสะสมหรือมากกวา การเวนระยะในการปฏิบัติงานตองเปนหาป

ตอเนื่องกัน 

R540.15 ข้ึนอยูกับยอหนา R540.16 (ก) ถาบุคคลปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีรวมบทบาทผูสอบบัญชีหลักและ

ใหบริการในฐานะผูสอบบัญชีหลักผูรับผิดชอบในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 

ตั้งแตสี่ปสะสมหรือมากกวา การเวนระยะในการปฏิบัติงานตองเปนสามปตอเนื่องกัน 

R540.16 ถาบุคคลปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีรวมบทบาทผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานและผูรับผิดชอบในการ

สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ตั้งแตสี่ปสะสมหรือมากกวาในระหวางชวงเวลาใน

การปฏิบัติงาน การเวนระยะในการปฏิบัติงานตอง 

(ก) เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R540.15 เปนเวลาหาปตอเนื่องกันเม่ือบุคคลนั้นเปนผูสอบ

บัญชีท่ีรับผิดชอบงานมาสามปหรือมากกวานั้น หรือ 

(ข) เปนเวลาสามปตอเนื่องกันในกรณีของการรวมกับบทบาทอ่ืน ๆ 

R540.17 ถาบุคคลท่ีปฏิบัติงานรวมกับบทบาทใดของผูสอบบัญชีหลัก นอกจากท่ีระบุไวในยอหนา 

R540.14 ถึง R540.16 การเวนระยะในการปฏิบัติงานตองเปนสองปตอเนื่องกัน 
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การใหบริการของสํานักงานกอนหนา 

R540.18 ในการกําหนดจํานวนป ท่ีบุคคลเปนผูสอบบัญชีหลักตามท่ีกําหนดไวในยอหนา R540.5 

ระยะเวลาของความสัมพันธ ถามีผลเก่ียวของ ตองรวมถึงเวลาในขณะท่ีบุคคลนั้นเปนผูสอบบัญชี

หลักของงานนั้น ของสํานักงานกอนหนาดวย 

การเวนระยะในการปฏิบัติงานท่ีสั้นกวา ตามท่ีกฎหมายหรือขอบังคับกําหนด 

R540.19 ในกรณีท่ีองคกรนิติบัญญัติหรือองคกรกํากับดูแล (หรือองคกรท่ีไดรับอนุญาตหรือไดรับการ

ยอมรับจากองคกรนิติบัญญัติหรือองคกรกํากับดูแลนั้น) ไดกําหนดการเวนระยะในการ

ปฏิบัติงาน สําหรับผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานท่ีมีระยะเวลานอยกวา 5 ปตอเนื่องกัน จํานวนป

ท่ีสูงกวาชวงเวลานั้นหรือสามป อาจตองนํามาทดแทนการเวนระยะในการปฏิบัติงานหาป

ตอเนื่องกัน ท่ีกําหนดไวในยอหนา R540.11, R540.14 และ R540.16 (ก) ถาแมนวาชวงเวลาใน

การปฏิบัติงานท่ีใชไดไมเกินเจ็ดป 

ขอจํากัดในการปฏิบัติงานในชวงการเวนระยะในการปฏิบัติงาน 

R540.20 ในชวงการเวนระยะในการปฏิบัติงาน บุคคลตองไม 

(ก) เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน หรือใหการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีนั้น 

(ข) ใหคําปรึกษากลุมผูปฏิบัติงานหรือลูกคาเก่ียวกับประเด็นทางเทคนิค หรือประเด็น รายการ

หรือเหตุการณตาง ๆ เฉพาะอุตสาหกรรม ท่ีมีผลกระทบตองานสอบบัญชีนั้น (นอกจากการ

ปรึกษาหารือกับกลุมผูปฏิบัติงานท่ีจํากัดเฉพาะงานท่ีปฏิบัติอยูหรือขอสรุปท่ีไดรับในปท่ีแลว

ของบุคคลนั้นในชวงเวลาในการปฏิบัติงานท่ียังคงมีความเก่ียวของกับการสอบบัญชี) 

(ค) เปนผูรับผิดชอบในการนําหรือประสานงานบริการทางวิชาชีพท่ีใหโดยสํานักงาน หรือ

สํานักงานเครือขายใหกับลูกคางานสอบบัญชี หรือกํากับดูแลความสัมพันธระหวางสํานักงาน 

หรือสํานักงานเครือขาย กับลูกคางานสอบบัญชี หรือ 

(ง) ปฏิบัติงานในบทบาทอ่ืน หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีไมไดกลาวถึงขางตนเก่ียวกับลูกคางานสอบบัญชี 

รวมถึงการใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันซ่ึงจะสงผลตอบุคคลนั้น 

(1) การมีปฏิสัมพันธท่ีมีนัยสําคัญหรือบอยครั้งกับเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสหรือผูมีหนาท่ี

กํากับดูแล หรือ 

(2) การใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานสอบบัญช ี

540.20 A1 ขอกําหนดของยอหนา R540.20 ไมไดมีไวเพ่ือปองกันไมใหบุคคลนั้นเขารับตําแหนงผูนําใน 

สํานักงาน หรือ สํานักงานเครือขาย เชน หุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือ

เทียบเทา) ของสํานักงาน 
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หมวด 600 การใหบริการงานที่ไมใหความเช่ือมั่นกับลูกคางานสอบบัญชี  

คํานํา 

600.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนด

ไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

600.2 สํานักงาน และ สํานักงานเครือขายอาจใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันหลากหลายประเภท

แกลูกคางานสอบบัญชี ท่ีสอดคลองกับทักษะและความชํานาญ การใหบริการงานท่ีไมให

ความเชื่อม่ันแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

และอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

600.3 หมวดนี้กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของในการใชกรอบแนวคิด 

เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระในเวลาท่ีใหบริการงานท่ีไมใหความ

เชื่อม่ันแกลูกคางานสอบบัญชี  

      หมวดยอยท่ีตามมา กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

เม่ือสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันบางอยางแกลูกคา

งานสอบบัญชีและบงชี้ประเภทของอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลดังกลาวนั้น หมวดยอยบาง

หมวดรวมขอกําหนดท่ีหามไวอยางชัดเจน ไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายใหบริการ

บางอยางแกลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคท่ีเกิดนั้นไม

สามารถใชมาตรการปองกันจัดการได 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R600.4 กอนท่ีสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายจะรับงานใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันแกลูกคา

งานสอบบัญชี สํานักงานตองตัดสินวาการใหบริการดังกลาวอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความ

เปนอิสระหรือไม 

600.4 A1 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดนี้ชวยสํานักงานในการวิเคราะหการบริการ

งานท่ีไมใหความเชื่อม่ันบางประเภทและอุปสรรคท่ีเก่ียวของท่ีอาจเกิดข้ึน เม่ือสํานักงานหรือ

สํานักงานเครือขายรับงานหรือใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันแกลูกคางานสอบบัญชี 

600.4 A2 พัฒนาการท้ังหลาย เชน การดําเนินธุรกิจใหม ๆ วิวัฒนาการของตลาดการเงิน และการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหไมสามารถกําหนดรายการท่ีครอบคลุมทุกรายการ

บริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน ซ่ึงอาจใหบริการกับลูกคางานสอบบัญชีได ดังนั้นประมวล
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จรรยาบรรณจึงไมรวมรายการอยางละเอียดของบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันแกลูกคา

งานสอบบัญชี 

 

การประเมินอุปสรรค 

600.5 A1 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการงานท่ีไมใหความ

เชื่อม่ันแกลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง 

● ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงคของบริการ 

● ระดับของความเชื่อม่ันท่ีใหกับผลลัพธของบริการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการสอบบัญชี 

● สภาพแวดลอมทางกฎหมายและกฎระเบียบของบริการท่ีให 

● ผลลัพธของบริการจะกระทบตอเรื่องท่ีสะทอนในงบการเงินท่ีสํานักงานแสดงความเห็น

หรือไม และถามี 

o ขอบเขตท่ีผลลัพธของบริการจะมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

o ระดับของการใชความเห็นสวนตัว ท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจในจํานวนเงินหรือวิธีปฏิบัติ

ท่ีเหมาะสม สําหรับเรื่องท่ีสะทอนในงบการเงิน 

● ระดับความชํานาญของฝายบริหารและพนักงานของลูกคาท่ีเก่ียวกับประเภทของบริการ

ท่ีให 

● ขอบเขตของการมีสวนรวมของลูกคาในการตัดสินใจใชดุลยพินิจในเรื่องท่ีมีนัยสําคัญ 

● ลักษณะและขอบเขตของผลกระทบของบริการ (ถามี) ในระบบท่ีผลิตขอมูลท่ีเปนสวน

สําคัญของระบบของลูกคา: 

o รายการบัญชีหรืองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

o การควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน 

• ลูกคาเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะหรือไม ตัวอยางเชน การใหบริการงานท่ีไมให

ความเชื่อม่ันแกลูกคางานสอบบัญชีท่ีเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะอาจถูกเขาใจได

วา ทําใหเกิดอุปสรรคในระดับท่ีสูงข้ึน 

600.5 A2 หมวดยอย 601 ถึง 610 รวมถึงตัวอยางของปจจัยเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับ

ของอุปสรรคท่ีเกิดจากการใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน ท่ีกําหนดไวในหมวดยอย

เหลานั้น 

สาระสําคัญในงบการเงิน 

600.5 A3 หมวดยอย 601 ถึง 610 อางอิงถึงสาระสําคัญในงบการเงินของลูกคางานสอบบัญชี แนวคิด

เรื่อง สาระสําคัญ ในการสอบบัญชีมีระบุไวใน TSA 320 ความมีสาระสําคัญในการวางแผน
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และการปฏิบัติงานสอบบัญชี และใน การสอบทาน ใน TSRE 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบ

ทานงบการเงินในอดีต การตัดสินใจถึงสาระสําคัญเก่ียวกับการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพและ

การไดรับผลกระทบท้ังปจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อีกท้ังยังรวมถึงผลกระทบจาก

มุมมองของความตองการขอมูลทางการเงินของผูใช 

การให บริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน หลายประเภทแกลูกคางานสอบบัญชีรายเดียวกัน 

600.5 A4 สํานักงานหรือ สํานักงานเครือขายอาจให บริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน หลายประเภท  

แกลูกคางานสอบบัญชีรายเดียว ในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ การพิจารณาถึงผลกระทบรวม

ของอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการเหลานั้นสัมพันธกับการประเมินอุปสรรคของ

สํานักงาน 

การจัดการอุปสรรค 

600.6 A1 หมวดยอย 601 ถึง 610 รวมถึงตัวอยางการกระทํา และมาตรการปองกัน ท่ีอาจจัดการ

อุปสรรคตอความเปนอิสระท่ีเกิดจากการให บริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน เม่ืออุปสรรคไม

อยูในระดับท่ียอมรับได ตัวอยางเหลานี้ไมครอบคลุมรายละเอียดท้ังหมด 

600.6 A2 หมวดยอยบางหมวดรวมถึงขอกําหนดท่ีหามไวอยางชัดเจน ไมใหสํานักงานหรือสํานักงาน

เครือขายใหบริการบางอยางกับลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวา

อุปสรรคท่ีเกิดนั้นไมสามารถใชมาตรการปองกันจัดการได 

600.6 A3 ยอหนา 120.10 A2 รวมถึงคําอธิบายของมาตรการปองกัน ในกรณีการใหบริการงานท่ีไมให

ความเชื่อม่ันแกลูกคางานสอบบัญชี มาตรการปองกันเปนการกระทํา มาตรการเดียวหรือ

หลายมาตรการรวมกันก็ได ท่ีสํานักงานนํามาใชอยางมีประสิทธิผลเพ่ือลดอุปสรรคตอความ

เปนอิสระใหอยูในระดับท่ียอมรับได ในสถานการณบางอยาง เม่ืออุปสรรคท่ีเกิดจากการให 

บริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน แกลูกคางานสอบบัญชี อาจไมมีมาตรการปองกันใด ๆ 

นํามาใชได ในสถานการณเชนนี้ การนํากรอบแนวคิดในหมวด 120 มาใช กําหนดให

สํานักงานตองปฏิเสธหรือยุติการให บริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน หรือการให บริการ

งานสอบบัญชี 

ขอหามในการปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร 

R600.7 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารใหกับลูกคา

งานสอบบัญชี 

600.7 A1 ความรับผิดชอบของผูบริหารเก่ียวของกับการควบคุม การนําและกําหนดทิศทางของกิจการ 

รวมถึงการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดหา การใช และการควบคุมทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร

ทางการเงิน ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ทรัพยากรทางกายภาพ และทรัพยากรท่ีไมมีตัวตน 
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600.7 A2 การให บริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันแกลูกคางานสอบบัญชี ทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบ

ทานผลงานตนเอง และอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ถาสํานักงานหรือสํานักงาน

เครือขายปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารเม่ือใหบริการ การปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบ

เยี่ยงผูบริหาร ยังทําใหเกิดอุปสรรคจากความคุนเคย และอาจเกิดอุปสรรคจากการเปนผูให

การสนับสนุนดวย เพราะวาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเริ่มมีมุมมองและผลประโยชน

ไปในทางเดียวกับผูบริหารมากเกินไป 

600.7 A3 การตัดสินวากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเปนความรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารหรือไม ข้ึนอยูกับ

เหตุการณแวดลอม และตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ตัวอยางของกิจกรรมท่ีถือวาเปนความ

รับผิดชอบของผูบริหาร รวมถึง 

• การกําหนดนโยบายและทิศทางเชิงกลยุทธ 

• การจางหรือการเลิกจางพนักงาน 

• การกําหนดทิศทางและการเขารับผิดชอบตอการกระทําของพนักงานในสวนท่ีเก่ียวกับ

งานของพนักงานเพ่ือกิจการ 

• การอนุมัติรายการตางๆ 

• การควบคุมหรือการจัดการบัญชีธนาคารหรือการลงทุน 

• การตัดสินใจวาจะปฏิบัติตามขอเสนอแนะใดท่ีไดรับจากสํานักงานหรือสํานักงาน

เครือขาย หรือบุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ  

• การรายงานตอผูมีหนาท่ีกํากับดูแลในนามของผูบริหาร 

• การเขารับผิดชอบใน 

o การจัดทําและการนําเสนองบการเงินท่ีเปนไปตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน

ทางการเงิน ท่ีนํามาปรับใชได 

o การออกแบบ การนําไปใช การติดตามประเมินผล หรือการดูแลรักษาการควบคุม

ภายใน 

600.7 A4 การใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ เพ่ือชวยผูบริหารของลูกคางานสอบบัญชี ใหปลดเปลื้อง

ความรับผิดชอบของผูบริหาร ไมใชการปฏิบัติหนาท่ีเยี่ยงผูบริหาร (ตามยอหนา R600.7 ถึง 

600.7 A3) 

R600.8 เพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารเม่ือการให บริการงานท่ีไมไดใหความ

เชื่อม่ัน แกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานตองทําใหเกิดความพอใจวาฝายบริหารของลูกคา

เปนผูรับผิดชอบในการใชดุลยพินิจและการตัดสินใจท้ังหมดอยางเหมาะสม ท้ังนี้รวมถึงการ

ทําใหแนใจวาฝายจัดการของลูกคา 
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(ก) กําหนดบุคคลซ่ึงมีทักษะ ความรู และประสบการณ ท่ีเหมาะสมมารับผิดชอบตลอดเวลา 

เก่ียวกับการตัดสินใจของลูกคาและกํากับดูแลการใหบริการดังกลาว บุคคลดังกลาวควร

มาจากกลุมเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส และตองมีความเขาใจ (เรื่องตอไปนี้) 

(1) วัตถุประสงค ลักษณะและผลจากการบริการ และ 

(2) ความรับผิดชอบตามลําดับของลูกคา และสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย  

อยางไรก็ตามบุคคลดังกลาวไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญท่ีจะปฏิบัติ หรือทําซํ้าซ่ึง

บริการนั้น 

(ข) ใหการกํากับดูแลบริการ และประเมินความเพียงพอของผลของการใหบริการตาม

วัตถุประสงคของลูกคา 

(ค) ยอมรับความรับผิดชอบตอการกระทํา ถามี ท่ีเกิดข้ึนจากผลของการบริการ 

การใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันแกลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงตอมาเปลี่ยนเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะ 

R600.9 งานท่ีไมใหความเชื่อม่ันท่ีใหบริการท้ังในปจจุบันและกอนหนานี้แกลูกคางานสอบบัญชีโดย

สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย จะรอมชอมความเปนอิสระของสํานักงานเม่ือลูกคา

งานสอบบัญชีเปลี่ยนเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ เวนแต 

(ก) บริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันกอนหนานี้เปนไปตามขอกําหนดของหมวดนี้ท่ีเก่ียวกับ

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

(ข) บริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันท่ีอยูในระหวางดําเนินการ ซ่ึงไมไดรับอนุญาตภายใต

หมวดนี้ สําหรับลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะตองยุติกอน 

หรือโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีปฏิบัติไดหลังจากท่ีลูกคาเปลี่ยนเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะ และ 

(ค) สํานักงานไดจัดการกับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไมอยูในระดับท่ียอมรับได 

ขอควรพิจารณาสําหรับกิจการท่ีเก่ียวของกันบางประเภท 

R600.10 หมวดนี้ประกอบดวยขอกําหนดท่ีหามไมให สํานักงานและสํานักงานเครือขาย ปฏิบัติหนาท่ี

รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร หรือใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันบางอยางแกลูกคางานสอบ

บัญชี เพ่ือเปนขอยกเวนขอกําหนดดังกลาว สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย อาจตอง

ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร หรือใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันบางอยางซ่ึงอาจ

ไมไดรับอนุญาตแกกิจการท่ีเก่ียวของกันดังตอไปนี้ ของลูกคาซ่ึงสํานักงานจะแสดงความเห็น

ตองบการเงิน 

(ก) กิจการท่ีควบคุมลูกคาโดยตรงหรือโดยออม 
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(ข) กิจการท่ีมีผลประโยชนทางการเงินโดยตรงในลูกคาถากิจการนั้นมีอิทธิพลอยางมี

นัยสําคัญตอลูกคาและผลประโยชนในลูกคามีสาระสําคัญตอกิจการนั้น หรือ 

(ค) กิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับลูกคา 

โดยตองบรรลุเง่ือนไขตอไปนี้ท้ังหมด 

(1) สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายไมแสดงความเห็นตองบการเงินของกิจการท่ีเก่ียวของ

กัน 

(2) สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายไมปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร ไมวาโดยตรง

หรือโดยออม ในกิจการท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็นตองบการเงินนั้น 

(3) บริการไมทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง เนื่องจากผลของบริการจะไม

ข้ึนกับวิธีการตรวจสอบ และ 

(4) สํานักงานไดจัดการกับอุปสรรคอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไมอยูในระดับท่ียอมรับได ท่ีเกิดข้ึนจาก

การใหบริการดังกลาว 

หมวดยอย 601 – บริการดานการบัญชแีละการจัดทําบัญชี 

คํานํา 

601.1 การใหบริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีแกลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรค

จากการสอบทานผลงานตนเอง 

601.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 600.1 ถึง R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เม่ือใหบริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีแกลูกคางานสอบบัญชี 

หมวดยอยนี้รวมขอกําหนดท่ีหามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขาย ใหบริการดานการ

บัญชีและการจัดทําบัญชีแกลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวา

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

601.3 A1 บริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชี ประกอบดวยบริการท่ีมีขอบเขตกวางขวาง เชน 

• การจัดทําบันทึกทางบัญชีและงบการเงิน 

• การบันทึกรายการ 
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• การใหบริการบัญชีเงินเดือน 

601.3 A2 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควร ตาม

กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินท่ีนํามาปรับใช ความรับผิดชอบเหลานี้รวมถึง 

• การกําหนดนโยบายการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีตามนโยบายดังกลาว 

• การจัดทํา หรือการเปลี่ยนเอกสารเบื้องตน หรือการออกขอมูลแรกเริ่ม ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบอ่ืน เพ่ือเปนหลักฐานการเกิดข้ึนของรายการ ตัวอยางรวมถึง 

o  คําสั่งซ้ือ 

o บันทึกเวลาทํางาน 

o คําสั่งซ้ือสินคาจากลูกคา 

• การเริ่ม หรือการเปลี่ยนรายการในสมุดรายวัน 

• การกําหนดหรือการอนุมัติการจัดประเภทบัญชีของรายการ 

601.3 A3 ในกระบวนการตรวจสอบจําเปนตองมีการพูดคุยระหวางสํานักงานกับผูบริหารของลูกคา

งานสอบบัญชี ซ่ึงอาจเก่ียวของกับ : 

• การใชมาตรฐานการบัญชี หรือนโยบายการบัญชีและขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลงบ

การเงิน 

• การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมทางการเงินและการบัญชี และวิธีการท่ีใชใน

การกําหนดจํานวนท่ีแสดงเก่ียวกับสินทรัพยและหนี้สิน 

• การเสนอรายการปรับปรุงบัญชี 

กิจกรรมเหลานี้ไดรับการพิจารณาวาเปนสวนปกติสวนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ และ

โดยปกติไมทําใหเกิดอุปสรรคตราบเทาท่ีลูกคาเปนผูรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการจัดทํา

บัญชีและงบการเงิน 

601.3 A4 ในทํานองเดียวกัน ลูกคาอาจขอความชวยเหลือทางเทคนิคจากสํานักงานในเรื่องตางๆ เชน

การแกไขปญหาการกระทบยอดรายการบัญชี หรือการวิเคราะหและการรวบรวมขอมูลเพ่ือ

รายงานตอหนวยราชการ นอกจากนี้ลูกคาอาจขอคําแนะนําทางเทคนิคเก่ียวกับประเด็นทาง

บัญชี เชน การแปลงงบการเงินท่ีมีอยู ซ่ึงจัดทําตามกรอบแนวคิดสําหรับรายงานทางการเงิน

หนึ่งใหเปนกรอบแนวคิดอ่ืน ตัวอยางรวมถึง 

• ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ 

• การเปลี่ยนผานไปสูกรอบแนวคิดสําหรับรายงานทางการเงินท่ีแตกตางไป เชน มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
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โดยท่ัวไปการใหบริการดังกลาว ไมทําใหเกิดอุปสรรคถาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย 

ไมไดปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารของลูกคา 

บริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีซ่ึงเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยางงาย 

601.4 A1 บริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีซ่ึงเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยางงายท่ีไม

ตองใชหรือใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพียงเล็กนอย ตัวอยางของบริการเหลานี้คือ 

• การจัดทําการคํานวณหรือรายงานบัญชีเงินเดือนตามขอมูลแรกเริ่มท่ีลูกคาใหมาเพ่ือ

อนุมัติและทําจายโดยลูกคา 

• การบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนประจําซ่ึงจํานวนเงินสามารถกําหนดไดงายจากเอกสาร

เบื้องตนหรือขอมูลแรกเริ่ม เชน คาสาธารณูปโภคท่ีลูกคาไดตัดสินใจหรืออนุมัติการจัด

ประเภทบัญชีท่ีเหมาะสม 

• การคํานวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรเม่ือลูกคาตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายการบัญชี

และการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ 

• การผานรายการตามรหัสท่ีลูกคากําหนดเขาบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

• การผานรายการท่ีไดรับอนุมัติจากลูกคาไปสูงบทดลอง 

• การจัดทํางบการเงินตามขอมูลในงบทดลองท่ีไดรับการอนุมัติจากลูกคา และการจัดทํา

หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวของตามบันทึกท่ีไดรับอนุมัติจากลูกคา 

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

R601.5 สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีแกลูกคา

งานสอบบัญชีซ่ึงไมเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ รวมถึงการจัดทํางบการเงินท่ี

สํานักงานจะแสดงความเห็น หรือการจัดทําขอมูลทางการเงินท่ีเปนเกณฑในการจัดทํางบ

การเงินดังกลาว เวนแต 

(ก) บริการเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยางงาย 

(ข) สํานักงานจัดการกับอุปสรรคซ่ึงไมอยูในระดับท่ียอมรับได ท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการ

ดังกลาว 

601.5 A1 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเอง เม่ือใหบริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีซ่ึงเปนแบบประจําหรืองาน

ประมวลผลอยางงายแกลูกคางานสอบบัญชีรวมถึง 

• การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เพ่ือใหบริการนั้น 
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• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมเก่ียวของกับการใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชี 

ทําการสอบทานงานสอบบัญชี หรืองานใหบริการนั้น 

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

R601.6 ข้ึนอยูกับยอหนา R601.7 สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานการบัญชี

และการจัดทําบัญชีแกลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ รวมถึงการ

จัดทํางบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น หรือการจัดทําขอมูลทางการเงินท่ีเปนเกณฑ

ในการจัดทํางบการเงินดังกลาว  

R601.7 เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R601.6 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย อาจตองใหบริการ

ดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีซ่ึงเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยางงาย แกสวน

งานหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันของลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

ถาบุคลากรท่ีใหบริการไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี และ 

(ก) สวนงานหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซ่ึงไดรับบริการนั้น โดยรวมไมมีสาระสําคัญตองบ

การเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น หรือ 

(ข) บริการนั้นเก่ียวกับเรื่องท่ีโดยรวมไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของสวนงานหรือกิจการท่ี

เก่ียวของกัน 

หมวดยอย 602 – บริการดานการบริหาร 

คํานํา 

602.1 การใหบริการดานการบริหารแกลูกคางานสอบบัญชีมักไมทําใหเกิดอุปสรรค 

602.2 นอกจากคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเฉพาะท่ีแสดงอยูในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและคําอธิบาย

การนําไปปฏิบัติในยอหนา 600.1 ถึง R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดเม่ือ

ใหบริการดานการบริหาร 

คําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

602.3 A1 บริการดานการบริหารเก่ียวของกับการใหความชวยเหลือลูกคาเก่ียวกับงานแบบประจําหรือ

งานประมวลผลอยางงายในการดําเนินงานตามปกติ บริการดังกลาวไมตองใชหรือใชดุลย

พินิจทางวิชาชีพเพียงเล็กนอย และมีลักษณะเปนงานธุรการ 

602.3 A2 ตัวอยางบริการดานการบริหาร รวมถึง 

• บริการงานพิมพตามคําสั่งงาน 
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• การจัดเตรียมแบบฟอรมการบริหารหรือแบบฟอรมท่ีตองจัดทําตามกฎหมายเพ่ือให

ลูกคาอนุมัติ 

• การนําสงแบบฟอรมดังกลาวตามคําสั่งของลูกคา 

• การติดตามประเมินผล วันท่ีถึงกําหนดตางๆ ตามกฎหมายในการยื่นแบบฟอรม และให

คําแนะนํา(ปรึกษา) ลูกคางานสอบบัญชีเก่ียวกับวันถึงกําหนดตางๆ ดังกลาว 

หมวดยอย 603 - บริการดานการประเมินมูลคา 

คํานํา 

603.1 การใหบริการดานการประเมินมูลคาแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการ

สอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

603.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 600.1 ถึง R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เม่ือใหบริการดานการประเมินมูลคาแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมถึงขอกําหนดท่ี

หามไมให สํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการดานการประเมินมูลคาบางประเภทแก

ลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณีเพราะวาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนนั้นไมสามารถ

จัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

603.3 A1 การประเมินมูลคาประกอบดวยการกําหนดสมมติฐานเก่ียวกับการพัฒนาในอนาคต การใช

วิธีการและเทคนิคท่ีเหมาะสม และการรวมกันของท้ังสองเรื่องเพ่ือคํานวณหามูลคาบางมูลคา 

หรือชวงของมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน หรือของธุรกิจโดยรวม 

603.3 A2 ถาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายไดรับการรองขอใหชวยทําการประเมินมูลคาใหลูกคา

งานสอบบัญชีในดานภาระเก่ียวกับการรายงานภาษีหรือเพ่ือวัตถุประสงคการวางแผนภาษี 

และผลของการประเมินมูลคาจะไมกระทบโดยตรงตองบการเงิน ยอหนา 604.9 A1 ถึง 

604.9 A5 กําหนดคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเก่ียวกับการใหบริการดังกลาว  

603.3 A3 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรค

จากการเปนผูใหการสนับสนุน ท่ีเกิดจากการใหบริการดานการประเมินมูลคาแกลูกคา

งานสอบบัญชี รวมถึง 

• การใชและวัตถุประสงคของรายงานการประเมินมูลคา 
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• จะตองเผยแพรรายงานการประเมินมูลคาตอสาธารณะหรือไม 

• ขอบเขตของการมีสวนรวมของลูกคาในการตัดสินใจและอนุมัติวิธีการประเมินมูลคาและ

เรื่องอ่ืนท่ีมีนัยสําคัญในการใชดุลยพินิจ 

• ระดับของการใชความเห็นสวนตัวท่ีมีอยูในรายการการประเมินมูลคาท่ีเก่ียวของกับ

มาตรฐานหรือวิธีการท่ีกําหนด 

• การประเมินมูลคาจะมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินหรือไม 

• ขอบเขตและความชัดเจนของการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการประเมินมูลคาในงบการเงิน 

• ระดับของการพ่ึงพาเหตุการณในอนาคตท่ีมีลักษณะท่ีอาจทําใหเกิดความผันผวนอยางมี

นัยสําคัญในจํานวนเงินท่ีเก่ียวของ 

603.3 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคตางๆ รวมถึง 

• การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีทําการใหบริการ 

อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการ

สนับสนุน 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมไดเก่ียวของกับการใหบริการ(งานประเมินมูลคา) 

สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการท่ีให อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงาน

ตนเอง 

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

R603.4 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายจะตองไมใหบริการดานการประเมินมูลคาแกลกูคา

งานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ ถา 

(ก) การประเมินมูลคาเก่ียวของกับระดับความมีนัยสําคัญของการใชความเห็นสวนตัว และ 

(ข) การประเมินมูลคาจะมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดง

ความเห็น 

603.4 A1 การประเมินมูลคาบางอยางไมเก่ียวของกับระดับความเปนสวนตัวท่ีมีนัยสําคัญ อาจเปนไปได

วากรณีสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายหรือขอบังคับหรือเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปและเม่ือ

ข้ันตอนและวิธีการท่ีจะใชเปนไปตามมาตรฐานท่ียอมรับโดยท่ัวไปหรือตามท่ีกฎหมายหรือ

ขอบังคับกําหนด ในกรณีดังกลาวผลลัพธของการประเมินมูลคาท่ีดําเนินการโดยคูสัญญาสอง

ฝายหรือมากกวานั้นมีแนวโนมท่ีจะไมแตกตางกันอยางเปนสาระสําคัญ 
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ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

R603.5 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานการประเมินมูลคาแกลูกคางานสอบ

บัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ ถาบริการดานการประเมินมูลคามีผลกระทบท่ีมี

สาระสําคัญในรายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการโดยรวมตองบการเงินท่ีสํานักงานจะ

แสดงความเห็น 

[ individually or in the aggregate = รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการโดยรวม – 

TSA 320.2] 

หมวดยอย 604 – บริการดานภาษีอากร 

คํานํา 

604.1 การใหบริการดานภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

604.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 600.1 ถึง R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เม่ือใหบริการดานภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมขอกําหนดท่ีหามไมให

สํานักงานและสํานักงานเครือขาย ใหบริการดานภาษีอากรบางประเภทแกลูกคางานสอบ

บัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไมสามารถจัดการไดโดยใช

มาตรการปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

604.3 A1 การใหบริการดานภาษีอากรประกอบดวยบริการท่ีมีขอบเขตกวางขวาง รวมถึงกิจกรรมตางๆ 

เชน 

• การจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษี 

• การคํานวณภาษีเพ่ือวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชี 

• บริการวางแผนภาษี และบริการใหคําปรึกษาอ่ืน ๆ ทางภาษีอากร 

• บริการดานภาษีอากรท่ีเก่ียวของกับการประเมินมูลคา 

• การใหความชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร 
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ในทางปฏิบัติ แมวาหมวดยอยนี้จะเก่ียวกับประเภทของบริการดานภาษีอากรแตละประเภท

ตามท่ีระบุไวขางตน กิจกรรมท่ีเก่ียวของในการใหบริการตางๆ ดานภาษีอากรมักมี

ความสัมพันธกัน 

604.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการดานภาษีอากรใด ๆ 

แกลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง 

• ลักษณะเฉพาะของแตละงาน 

• ระดับความชํานาญดานภาษีอากรของพนักงานของลูกคา 

• ระบบซ่ึงหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรใชประเมินและจัดการกับภาษีอากรท่ีถูกเรียกเก็บ 

และบทบาทชองสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย ในกระบวนการดังกลาว [เปนระบบ

ในประเทศท่ีผูประกอบการทําความตกลงกับหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรปตอป วามี

ภาระภาษีเทาใด – ประเทศไทยใชวิธีการประเมินโดยตนเอง Self-assessment] 

• ความซับซอนของระบบภาษีท่ีเก่ียวของและระดับของดุลยพินิจท่ีจําเปนในการใช 

การจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษี 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

604.4 A1 การใหบริการจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีมักไมทําใหเกิดอุปสรรค 

604.4 A2 บริการการจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีเก่ียวของกับ 

• การชวยเหลือลูกคาเก่ียวกับภาระในการรายงานทางภาษีอากรโดยการรางและรวบรวม

ขอมูล รวมถึงจํานวนภาษีอากรท่ีถึงกําหนดชําระ (มักเปนแบบฟอรมมาตรฐาน) เพ่ือนํา

ยื่นตอหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรท่ีเก่ียวของ 

• การใหคําแนะนําวิธีปฏิบัติในแบบแสดงรายการภาษีอากรสําหรับรายการในอดีตและทํา

การชี้แจงในนามของลูกคางานสอบบัญชี ตอคํารองขอจากหนวยงานจัดเก็บภาษีอากร 

เก่ียวกับขอมูลและการวิเคราะหเพ่ิมเติม (ตัวอยางเชน การใหคําอธิบายและการ

สนับสนุนทางเทคนิคสําหรับวิธีการท่ีลูกคาใช) 

604.4 A3 โดยปกติบริการการจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีจะใชเกณฑขอมูลจากอดีตและโดย

หลักการจะเก่ียวของกับการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลจากอดีตนั้นตามกฎหมายภาษีอากร

ท่ีมีอยู รวมถึงวิธีการปฏิบัติท่ีเปนบรรทัดฐานและเปนท่ียอมรับ นอกจากนี้แบบแสดงรายการ

ภาษียังข้ึนอยูกับกระบวนการใด ๆ ในการสอบทาน หรือในการอนุมัติ ท่ีหนวยงานจัดเก็บ

ภาษีอากรพิจารณาวาเหมาะสม  
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การคํานวณภาษีเพ่ือวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชี 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

604.5 A1 การเตรียมการคํานวณ หนี้สิน (หรือสินทรัพย) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอ

การตัดบัญชี สําหรับลูกคางานสอบบัญชี เพ่ือวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชีซ่ึงจะ

ไดรับการตรวจสอบในภายหลังโดยสํานักงาน ทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงาน

ตนเอง 

604.5 A2 นอกจากปจจัยในยอหนา 604.3 A2 แลว ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนเม่ือจัดเตรียมการคํานวณดังกลาวใหกับลูกคางานสอบบัญชี คือ การคํานวณอาจมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญหรือไมตองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

604.5 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเองดังกลาว เม่ือลูกคางานสอบบัญชีเปนกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ รวมถึง 

• การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือใหบริการนั้น 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมไดเก่ียวของกับการใหบริการ (การคํานวณภาษี

เพ่ือวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชี) สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการท่ีให 

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

R604.6 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมจัดทํา การเตรียมการคํานวณหนี้สิน (หรือสินทรัพย) 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปน

กิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ เพ่ือวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชีซ่ึงมีสาระสําคัญ

ตองบการเงิน ซ่ึงสํานักงานจะแสดงความเห็น 

604.6 A1 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันในยอหนา 604.5 A3 เพ่ือจัดการอุปสรรค

จากการสอบทานผลงานตนเองสามารถปรับใชไดกับการเตรียมการคํานวณหนี้สิน (หรือ

สินทรัพย) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ซ่ึงไมเปนสาระสําคัญ

ตองบการเงินลูกคาซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

บริการวางแผนภาษี และบริการใหคําปรึกษาอ่ืน ๆ ทางภาษีอากร 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

604.7 A1 การใหบริการวางแผนภาษี และการใหบริการใหคําปรึกษาอ่ืน ๆ ทางภาษีอากรอาจทําใหเกิด

อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 
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604.7 A2 บริการวางแผนภาษี และบริการใหคําปรึกษาอ่ืน ๆ ทางภาษีอากร ประกอบดวยบริการท่ีมี

ขอบเขตกวางขวาง เชน การใหคําแนะนําลูกคาในการจัดโครงสรางการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพดานภาษี หรือการใหคําแนะนําในการนํากฎหมายและขอบังคับใหม

ทางภาษีมาใช 

604.7 A3 นอกจากยอหนา 604.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน ท่ีเกิดจากการใหบริการวางแผน

ภาษี และบริการใหคําปรึกษาอ่ืน ๆ ทางภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง 

• ระดับของการใชความเห็นสวนตัว ท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจในวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม สําหรับ

คําแนะนําดานภาษีอากรในงบการเงิน 

• วิธีปฏิบัติทางภาษีจะไดรับการสนับสนุนหรือไม จากขอหารือสวนบุคคล หรือ มิฉะนั้น

ไดรับความชัดเจนจากหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรกอนการจัดทํางบการเงิน  

ตัวอยางเชน คําแนะนําท่ีให ซ่ึงเปนผลมาจากการใหบริการวางแผนภาษี และบริการให

คําปรึกษาอ่ืน ๆ ทางภาษีอากร 

o ไดรับการสนับสนุนอยางชัดเจนจากหนวยงานจัดเก็บภาษีอากร หรือบรรทัดฐานอ่ืน ๆ  

o เปนการปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับ 

o มีเกณฑในกฎหมายภาษีอากรท่ีเปนไปไดวาจะมีผลบังคับใช 

• ขอบเขตท่ีผลลัพธของคําแนะนําทางภาษีอากรจะกระทบตองบการเงินอยางเปน

สาระสําคัญ 

• ความมีประสิทธิผลของคําแนะนําทางภาษีอากรข้ึนอยูกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีหรือการ

นําเสนอในงบการเงิน และมีขอสงสัยในความเหมาะสมของวิธีปฏิบัติทางบัญชี หรือการ

นําเสนอตามกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของหรือไม 

604.7 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• การใชผูประกอบวิชาชีพผูซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีใหบริการ 

(บริการวางแผนภาษี และบริการใหคําปรึกษาอ่ืน ๆ ทางภาษีอากร) อาจจัดการอุปสรรค

จากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมผูซ่ึงไมไดเก่ียวของกับการใหบริการ (บริการวางแผน

ภาษี และบริการใหคําปรึกษาอ่ืน ๆ ทางภาษีอากร) สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการท่ี

ให อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

• การไดรับความเห็นชอบกอนลวงหนาจากหนวยงานจัดเก็บภาษีอากร อาจจัดการ

อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 
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เม่ือความมีประสิทธิผลของคําแนะนําทางภาษีอากรข้ึนอยูกับวิธีปฏิบัติเฉพาะทางบัญชี หรือการนําเสนอ 

R604.8 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการวางแผนภาษีและบริการใหคําปรึกษาอ่ืน ๆ 

ทางภาษีอากรใหลูกคางานสอบบัญชี เม่ือความมีประสิทธิผลของคําแนะนําทางภาษีอากร

ข้ึนอยูกับวิธีปฏิบัติเฉพาะทางบัญชี หรือการนําเสนองบการเงิน และ 

(ก) กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีมีขอสงสัยอยางสมเหตุสมผลเก่ียวกับความเหมาะสมของวิธี

ปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของ หรือการนําเสนอตามกรอบแนวคิดรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวของ และ 

(ข) ผลลัพธหรือผลท่ีตามมาของคําแนะนําทางภาษีอากรจะมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

บริการดานภาษีอากรท่ีเกี่ยวกับการประเมินมูลคา 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

604.9 A1 การใหบริการประเมินมูลคาดานภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

การสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

604.9 A2 สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขายอาจใหการบริการประเมินมูลคาเพ่ือวัตถุประสงคดานภาษี

อากรเทานั้น ซ่ึงผลของการประเมินไมมีผลกระทบโดยตรงตองบการเงิน (นั่นคือ งบการเงิน

ไดรับเพียงผลกระทบผานรายการทางบัญชีท่ีเก่ียวกับภาษีอากร) การใหบริการนี้โดยปกติ  

ไมทําใหเกิดอุปสรรคถาผลกระทบตองบการเงินไมมีสาระสําคัญ หรือการประเมินมูลคานั้น

ข้ึนอยูกับการสอบทานจากภายนอกโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรหรือหนวยกํากับดูแลท่ี

คลายคลึงกัน 

604.9 A3 ถาการประเมินมูลคาซ่ึงถูกปฏิบัติเพ่ือวัตถุประสงคดานภาษีอากรไมข้ึนอยูกับการสอบทาน

จากภายนอก และผลกระทบเปนสาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากยอหนา 604.3 A2 

ปจจัยตอไปนี้เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ

อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน ท่ีเกิดจากการใหบริการเหลานั้นแกลูกคางานสอบ

บัญชี 

• ขอบเขตท่ีวิธีการประเมินมูลคา ไดรับการสนับสนุนโดยกฎหมายหรือขอบังคับทางภาษี

อากร บรรทัดฐานอ่ืนหรือวิธีปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับ 

• ระดับของการใชความเห็นสวนตัวท่ีมีอยูในการประเมินมูลคา 

• ความนาเชื่อถือและขอบเขตของขอมูลอางอิง 
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604.9 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคตางๆ รวมถึง 

• การใชผูประกอบวิชาชีพผูซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีใหบริการ 

(บริการดานภาษีอากรท่ีเก่ียวกับการประเมินมูลคา) อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบ

ทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมไดเก่ียวของกับการใหบริการ (บริการดานภาษี

อากรท่ีเก่ียวกับการประเมินมูลคา) สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการท่ีให อาจจัดการ

อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

• การไดรับความเห็นชอบกอนลวงหนาจากหนวยงานจัดเก็บภาษีอากร อาจจัดการ

อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

604.9 A5 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย อาจใหบริการประเมินมูลคาดานภาษีอากร เพ่ือชวยลูกคา

งานสอบบัญชีในดานภาระเก่ียวกับรายงานภาษี หรือเพ่ือวัตถุประสงคการวางแผนภาษีดวย 

ซ่ึงผลของการประเมินจะกระทบโดยตรงตองบการเงิน ในสถานการณดังกลาวใหนํา

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ท่ีกําหนดไวในหมวดยอย 603 เก่ียวกับบริการ

ประเมินมูลคาไปใช 

การใหความชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

604.10 A1 การใหบริการใหความชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญชี 

อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองและอุปสรรคจากเปนผูใหการสนับสนุน 

604.10 A2 ขอพิพาททางภาษีอากรอาจถึงจุดท่ีหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรไดแจงลูกคางานสอบบัญชีวา

ขอโตแยงในประเด็นเฉพาะไดถูกปฏิเสธ และท้ังหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรหรือลูกคา  

อยูระหวางการนําขอพิพาทเขาสูการตัดสินใจในกระบวนการท่ีเปนทางการ ตัวอยางเชน  

ตอคณะอนุญาโตตุลาการหรือศาล 

604.10 A3 นอกจากยอหนา 604.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุนท่ีเกิดจากการใหความชวยเหลือ

ลูกคางานสอบบัญชีในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร รวมถึง 

• บทบาทของฝายบริหารในการระงับขอพิพาท 

• ขอบเขตท่ีผลลัพธของขอพิพาทจะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินท่ี

สํานักงานจะแสดงความเห็น 

• คําแนะนําท่ีให เปนเรื่องของขอพิพาทหรือไม 
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• ขอบเขตซ่ึงเรื่องดังกลาวไดรับการสนับสนุนโดยกฎหมายหรือขอบังคับทางภาษีอากร 

บรรทัดฐานอ่ืนหรือวิธีปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับ 

• กระบวนการตาง ๆ ไดดําเนินการตอสาธารณะหรือไม 

604.10 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคตาง ๆ รวมถึง 

• การใชผูประกอบวิชาชีพผูซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีใหบริการ (การ

ใหความชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร) อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบ

ทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมไดเก่ียวของกับการใหบริการ (การใหความ

ชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร) สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการท่ีให 

อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

 

การหาขอยุติทางภาษีเก่ียวของกับการเปนตัวแทนแกตาง  

R604.11 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานภาษีอากรเก่ียวของกับการชวยลูกคา

งานสอบบัญชี ในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร ถา 

(ก) การใหบริการนั้นเก่ียวของกับการเปนตัวแทนแกตาง สําหรับลูกคางานสอบบัญชีตอคณะ

อนุญาโตตุลาการหรือศาล และ 

(ข) จํานวนเงินท่ีเก่ียวของเปนสาระสําคัญตองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

604.11 A1 ยอหนา R604.11 ไมไดขัดขวางสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายจากการมีบทบาทอยาง

ตอเนื่องในการใหคําปรึกษาเก่ียวกับเรื่องท่ีกําลังมีการตัดสินทางคดีตอคณะอนุญาโตตุลาการ

หรือศาล ตัวอยางเชน 

• การใหขอมูลเม่ือถูกรองขอเปนการเฉพาะ 

• การใหขอเท็จจริงทางคดีหรือเปนพยานเก่ียวกับงานท่ีทํา 

• การชวยเหลือลูกคาในการวิเคราะหประเด็นทางภาษี 

604.11 A2 การตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือศาล ข้ึนอยูกับวิธีการตัดสินคดีทางภาษีของเฉพาะประเทศ

นั้น 

202 

 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ 

สว
นที่

 4
 ก

 

หมวดยอย 605 - บริการดานตรวจสอบภายใน 

คํานํา 

605.1 การใหบริการดานตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการ

สอบทานผลงานตนเอง 

605.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาท่ี 600.1 - R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เม่ือมีการใหบริการดานตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมถึง

ขอกําหนดท่ีหามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการดานตรวจสอบภายในบาง

ประเภทแกลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไม

สามารถจัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

605.3 A1 บริการดานตรวจสอบภายในเก่ียวกับการชวยลูกคางานสอบบัญชีในการดําเนินกิจกรรม

ตรวจสอบภายใน อาจรวมถึง 

• การติดตามการควบคุมภายใน - การสอบทานการควบคุม การติดตามผลการปฏิบัติงาน

และใหคําแนะนําในการปรับปรุงการควบคุมเหลานั้น 

• การตรวจสอบขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติงาน โดย 

o การสอบทานวิธีการท่ีใชในการระบุ การวัดคา การจัดประเภทรายการและการ

รายงานขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติงาน 

o การสอบถามเปนการเฉพาะเก่ียวกับรายการใดรายการหนึ่ง รวมถึงการทดสอบ

รายละเอียดของรายการของยอดคงเหลือและวิธีปฏิบัติ 

• การสอบทานความคุมคาทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการ

ดําเนินงานตางๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีไมเก่ียวกับการเงินของกิจการ  

• การสอบทานการปฏิบัติตาม 

o ขอกฎหมาย ขอกําหนดท่ีบังคับใชและความตองการภายนอกอ่ืน 

o นโยบาย ทิศทางการบริหารและความตองการ ภายในอ่ืน 
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605.3 A2 ขอบเขตและวัตถุประสงคของกิจกรรมงานตรวจสอบภายในมีความหลากหลายอยางมาก 

และข้ึนอยูกับขนาดและโครงสรางของกิจการและความตองการของฝายบริหารและผูมีหนาท่ี

กํากับดูแล 

R605.4 เม่ือใหบริการดานตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานตองพอใจวา 

(ก) ลูกคาเปนผูกําหนดบุคคลผูเหมาะสมซ่ึงมีความรูความสามารถ และควรมาจากกลุม

เจาหนาท่ีบริหารอาวุโส เพ่ือ 

(1) รับผิดชอบเก่ียวกับกิจกรรมการตรวจสอบภายในตลอดเวลา และ 

(2) รับทราบถึงความรับผิดชอบในการออกแบบ การนําไปใช การติดตามประเมินผล 

หรือการดูแลรักษาการควบคุมภายใน 

(ข) ฝายบริหารของลูกคาหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแล สอบทาน ประเมินและอนุมัติขอบเขต

ความเสี่ยงและความถ่ีของบริการดานตรวจสอบภายใน 

(ค) ฝายบริหารของลูกคาประเมินความเพียงพอของบริการดานตรวจสอบภายใน และสิ่งท่ี

ตรวจพบอันเปนผลจากการปฏิบัติงาน 

(ง) ฝายบริหารของลูกคาประเมินและตัดสนิใจวา จะนําขอเสนอแนะใดท่ีเปนผลจากบริการ

ดานตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ และจัดการกระบวนการนําไปปฏิบัตินั้น และ 

(จ) ฝายบริหารของลูกคารายงานตอผูมีหนาท่ีกํากับดูแลถึงประเด็นท่ีพบท่ีสําคัญ และ

ขอเสนอแนะท่ีไดจากบริการดานตรวจสอบภายใน  

605.4 A1 ยอหนาท่ี R600.7 ปองกันไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเขาไปทําหนาท่ีรับผิดชอบ

เยี่ยงผูบริหาร การปฏิบัติงานในกิจกรรมการตรวจสอบภายในในสวนท่ีมีนัยสําคัญของลูกคา 

ความเปนไปไดท่ีบุคลากรของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายท่ีใหบริการดานตรวจสอบ

ภายในจะทําหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารเพ่ิมสูงข้ึน 

605.4 A2 ตัวอยางของบริการดานตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยง

ผูบริหาร รวมถึง 

• การกําหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน หรือทิศทางเชิงกลยุทธของกิจกรรมตรวจสอบ

ภายใน 

• การกําหนดทิศทางและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในของ

กิจการ 

• การตัดสินใจเลือก วาจะนําขอเสนอแนะใดจากผลของกิจกรรมตรวจสอบภายในไป

ปฏิบัติ 

• การรายงานผลของกิจกรรมการตรวจสอบภายในตอผูมีหนาท่ีกํากับดูแลในฐานะ

ผูบริหาร 
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• การสรางวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนสวนหนึ่งของการควบคุมภายใน เชน การสอบทานหรือ

การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสิทธิของพนักงานในการเขาถึงขอมูล 

• การรับผิดชอบในการออกแบบ การนําไปใช การติดตามประเมินผล หรือการดูแล

รักษาการควบคุมภายใน 

• การใหบริการดานตรวจสอบภายในในฐานะผูรับจางภายนอก ซ่ึงประกอบดวยการปฏิบัติ

หนาท่ีตรวจสอบภายในท้ังหมดหรือสวนใหญ โดยสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเปน

ผูรับผิดชอบในการกําหนดขอบเขตงานตรวจสอบภายใน และอาจรับผิดชอบเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งหรือมากกวาท่ีกลาวไวขางตน  

605.4 A3 เม่ือสํานักงานใชงานของสวนงานตรวจสอบภายในในงานสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 

(TSA) กําหนดให ตองทําการประเมินความเพียงพอของงานนั้น เชนเดียวกับเม่ือสํานักงาน

หรือสํานักงานเครือขายรับงานใหบริการดานตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบบัญชี ผลของ

การใหบริการนั้นอาจนําไปใชในงานสอบบัญชีภายนอก อุปสรรคจากการสอบทานผลงาน

ตนเองเกิดข้ึนได เพราะวามีความเปนไปไดท่ีกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีจะนําผลงานของ

บริการดานตรวจสอบภายในไปใช โดย 

(ก) ไมมีการประเมินผลงานเหลานั้นอยางเหมาะสม หรือ 

(ข) ไมไดใชการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในระดับเดียวกับท่ีใชกับงาน

ตรวจสอบภายในท่ีปฏิบัติโดยบุคคลท่ีไมใชสมาชิกของสํานักงาน  

605.4 A4 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองนั้น รวมถึง 

• สาระสําคัญของจํานวนเงินท่ีเก่ียวของในงบการเงิน 

• ความเสี่ยงของการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงในสิ่งท่ีผูบริหารใหการรับรองไว

เก่ียวกับจํานวนเงินในงบการเงิน  

• ระดับของความเชื่อม่ันท่ีกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีจะใหในงานของบริการดาน

ตรวจสอบภายใน ท่ีรวมอยูในกระบวนการสอบบัญชีภายนอก 

605.4 A5 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานของตนเองนั้น คือ การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชีเพ่ือใหบริการนั้น 

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

R605.5 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบ

บัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ ถาการใหบริการนั้นเก่ียวกับ 

(ก) สวนท่ีมีนัยสําคัญของการควบคุมภายในเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน 
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(ข) ระบบบัญชีการเงินท่ีประมวลขอมูลท่ีมีสาระสําคัญไมวารายการหนึ่งรายการเดียวหรือ

หลายรายการรวมกัน ตอการบันทึกบัญชีหรืองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

หรือ 

(ค) จํานวนเงินหรือการเปดเผยขอมูลท่ีมีสาระสําคัญไมวารายการหนึ่งรายการเดียวหรือ

หลายรายการรวมกันตองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

หมวดยอย 606 - บริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คํานํา 

606.1 การใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรค

จากการสอบทานผลงานตนเอง 

606.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาท่ี 600.1 - R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เม่ือมีการใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้

รวมถึงขอกําหนดท่ีหามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศบางประเภทแกลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวา

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

606.3 A1 บริการท่ีเก่ียวของกับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการออกแบบหรือการนําระบบ

ฮารดแวรหรือซอฟแวรไปปฏิบัติ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจ 

(ก) รวบรวมขอมูลเบื้องตน 

(ข) เปนสวนหนึ่งของการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงิน หรือ 

(ค) ทําใหเกิดขอมูลท่ีกระทบตอบันทึกทางบัญชีหรืองบการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ี

เก่ียวของ 

อยางไรก็ตาม ระบบเทคโนโลยีสนเทศอาจเก่ียวกับเรื่องท่ีไมเก่ียวกับการบันทึกทางบัญชีของ

ลูกคางานสอบบัญชี หรือการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงินหรืองบการเงิน  

606.3 A2 ยอหนา R600.7 ปองกันไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเขาไปทําหนาท่ีรับผิดชอบ

เยี่ยงผูบริหาร การใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคางานสอบบัญชดีังตอไปนี้ 
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โดยปกติไมทําใหเกิดอุปสรรคตราบเทาท่ีบุคคลากรของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย 

ไมไดทําหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร 

(ก) การออกแบบหรือการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีไมเก่ียวของกับการควบคุม

ภายในของการรายงานทางการเงินไปปฏิบัติ 

(ข) การออกแบบหรือการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ ท่ีไมทําใหเกิดขอมูลท่ีเปน

สวนสําคัญของการบันทึกทางบัญชีหรืองบการเงิน 

(ค) การนําระบบบัญชีสําเร็จรูปหรือซอฟแวรระบบการรายงานขอมูลทางการเงิน ท่ี

สํานักงานไมไดพัฒนามาใช ถาการปรับแตงระบบ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

ลูกคานั้นไมมีนัยสําคัญ และ 

(ง) การประเมินและการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบท่ีออกแบบ ติดตั้ง หรือนํามาใชโดยผู

ใหบริการรายอ่ืนหรือลูกคาเอง 

R606.4 เม่ือใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานหรือ

สํานักงานในเครือขายตองพอใจวา 

(ก) ลูกคารับรูความรับผิดชอบของตนในการกําหนด และติดตามระบบการควบคุมภายใน 

(ข) ลูกคามอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจดานการบริหารท้ังหมดเก่ียวกับการ

ออกแบบและการนําระบบฮารดแวรหรือซอฟแวรไปใชปฏิบัติ แกพนักงานท่ีมีความรู

ความสามารถ ซ่ึงควรเปนเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส 

(ค) ลูกคาตัดสินใจดานการบริหารท้ังหมด ในการออกแบบ และกระบวนการนําไปปฏิบัติ 

(ง) ลูกคาประเมินความเพียงพอ และผลของการออกแบบ และการนําระบบไปปฏิบัติ และ 

(จ) ลูกคารับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของระบบ (ฮารดแวรหรือซอฟแวร) และตอการใช

หรือการทําใหเกิดขอมูล 

606.4 A1 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง ท่ีเกิดจากการ

ใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง 

• ลักษณะของการใหบริการ 

• ลักษณะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอบเขตท่ีกระทบหรือมีปฏิสัมพันธกับ

บันทึกทางบัญชีหรืองบการเงินของลูกคา 

• ระดับของความเชื่อม่ันท่ีใหกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเฉพาะเจาะจง ท่ีเปนสวน

หนึ่งของการสอบบัญชี 

606.4 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานของตนเองนั้น คือ การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชีเพ่ือใหบริการนั้น 
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ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

R606.5 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคา

งานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ ถาการใหบริการเก่ียวของกับการ

ออกแบบ หรอืการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช โดย 

(ก) เปนสวนสําคัญของการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงิน หรือ 

(ข) ทําใหเกิดขอมูลท่ีมีนัยสําคัญตอบันทึกทางบัญชี หรืองบการเงินของลูกคาท่ีสํานักงานจะ

แสดงความเห็น 

หมวดยอย 607 - บริการสนับสนุนดานคดีความ 

คํานํา 

607.1 การใหบริการสนับสนุนดานคดีความแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการ

สอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

607.2 นอกจากคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเฉพาะท่ีแสดงอยูในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและคําอธิบาย

การนําไปปฏิบัติในยอหนา 600.1 ถึง R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดเม่ือ

ใหบริการสนับสนุนดานคดีความแกลูกคางานสอบบัญชี 

คําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

607.3 A1 บริการสนับสนุนดานคดีความ อาจรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน 

• การชวยเหลือดานการจัดการและการคนหาเอกสาร 

• การเปนพยาน รวมถึงการเปนพยานผูเชี่ยวชาญ 

• การคํานวณประมาณคาความเสียหายหรือจํานวนอ่ืนใดท่ีอาจไดรับหรืออาจชําระ  

อันเปนผลจากการฟองรองดําเนินคดีหรือการมีขอพิพาทอ่ืนทางกฎหมาย 

607.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรค

จาการเปนผูใหการสนับสนุนท่ีเกิดจากการใหบริการสนับสนุนดานคดีความแกลูกคางานสอบ

บัญชี รวมถึง 

• สภาพแวดลอมทางกฎหมายและกฎระเบียบของบริการท่ีให ตัวอยางเชน การเปนพยาน

ในฐานะผูเชี่ยวชาญ ไดรับคัดเลือกและแตงตั้งจากศาลหรือไม 

• ลักษณะและลักษณะเฉพาะของบริการ 
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• ขอบเขตท่ีผลลัพธของบริการสนับสนุนดานคดีความจะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ

ตองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

607.3 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานของตนเองหรืออุปสรรคจาการเปนผูใหการสนับสนุน คือ การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึง

ไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือใหบริการนั้น 

607.3 A4 ถาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายใหบริการสนับสนุนดานคดีความแกลูกคางานสอบบัญชี

และบริการท่ีเก่ียวของกับประมาณคาความเสียหายหรืออ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินท่ี

สํานักงานจะแสดงความเห็น ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดไวใน

หมวดยอย 603 เก่ียวของกับบริการประเมินมูลคามาใช 

หมวดยอย 608 - บริการดานกฎหมาย 

คํานํา 

608.1 การใหบริการดานกฎหมายแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

608.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาท่ี 600.1 - R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เม่ือมีการใหบริการดานกฎหมายแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมถึงขอกําหนดท่ีหาม

ไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการดานกฎหมายแกลูกคางานสอบบัญชีใน

เหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการ

ปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

608.3 A1 บริการดานกฎหมาย หมายถึงบริการใด ๆ ท่ีผูใหบริการตอง 

(ก) ไดรับการฝกปฏิบัติงานดานกฎหมาย หรือ  

(ข) ตองไดรับอนุญาตโดยขอบเขตอํานาจศาลของประเทศนั้น ในการใหบริการงานดาน

กฎหมาย 

การกระทําการในบทบาทท่ีปรึกษา 

608.4 A1 ข้ึนอยูกับเขตอํานาจศาล บริการใหคําปรึกษาดานกฎหมายอาจมีขอบเขตบริการท่ีกวางและ

หลากหลาย รวมถึงการใหบริการดานธุรกิจและดานการคาแกลูกคางานสอบบัญชี เชน 
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• การสนับสนุนการทําสัญญา 

• การสนับสนุนลูกคางานสอบบัญชีในการดําเนินการทําธุรกรรม 

• การควบรวมและซ้ือกิจการ 

• การสนับสนนุและใหความชวยเหลือฝายกฎหมายภายในของลูกคางานสอบบัญชี 

• การตรวจสอบวิเคราะหสถานะของกิจการดานกฎหมายและการปรับโครงสราง 

608.4 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรค

จากการเปนผูใหการสนับสนุนท่ีเกิดจากการใหบริการดานกฎหมายแกลูกคางานสอบบัญชี 

รวมถึง 

• ความมีสาระสําคัญของเรื่องเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวกับงบการเงินของลูกคา 

• ความซับซอนของขอกฎหมายและระดับของดุลยพินิจท่ีจําเปนในการใหบริการ 

608.4 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคตางๆ รวมถึง 

• การใชผูประกอบวิชาชีพผูซ่ึงไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเปนผูใหบริการ อาจ

จัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรือเปนผูใหการสนับสนุน 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมมีสวนเก่ียวของในการใหบริการ มาสอบทานงาน

ตรวจสอบบัญชีหรือบริการท่ีให อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

การกระทําการเปนท่ีปรึกษาท่ัวไป 

R608.5 หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย ตองไมทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา

ท่ัวไปดานกฎหมายใหแกลูกคางานสอบบัญชี 

608.5 A1 ตําแหนงของท่ีปรึกษาท่ัวไป โดยปกติจะเปนตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสท่ีมีขอบเขต

ความรับผิดชอบกวางสําหรับงานดานกฎหมายของบริษัท 

การกระทําการในบทบาทผูใหการสนับสนุน 

R608.6 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมทําหนาท่ีเปนผูมีบทบาทในการใหการสนับสนุนแก

ลูกคางานสอบบัญชีในการยุติขอพิพาทหรือคดีความเม่ือจํานวนเงินท่ีเก่ียวของมีสาระสําคัญ

ตองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

608.6 A1 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเองท่ีเกิดข้ึนเม่ือกระทําการในบทบาทผูสนับสนุนแกลูกคางานสอบบัญชี เม่ือ

จํานวนเงินท่ีเก่ียวของไมมีสาระสําคัญตองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น รวมถึง 

• การใชผูประกอบวิชาชีพผูซ่ึงไมใชสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเปนผูใหบริการ 
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• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมมีสวนเก่ียวของในการใหบริการ มาสอบทาน

งานสอบบัญชีหรือบริการท่ีให  

 

 

หมวดยอย 609 - บริการดานการสรรหาบุคลากร 

คํานํา 

609.1 การใหบริการดานการสรรหาบุคลากรแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการ

สอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

609.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาท่ี 600.1 - R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เม่ือมีการใหบริการดานการสรรหาบุคลากรแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมถึง

ขอกําหนดท่ีหามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการดานการสรรหาบุคลากร

บางประเภทแกลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

609.3 A1 บริการดานการสรรหาบุคลากร อาจรวมถึงกิจกรรมตาง ๆ เชน 

• จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 

• จัดทํากระบวนการในการระบุและเลือกผูสมัครแขงขันท่ีอาจเปนไปได 

• การสรรหาหรือเสาะหาผูสมัครแขงขัน 

• การคัดกรองผูสมัครแขงขันท่ีอาจเปนไปไดในบทบาทโดย 

o สอบทานคุณสมบัติหรือความสามารถทางวิชาชีพของผูสมัครและพิจารณาความ

เหมาะสมของผูสมัครกับตําแหนงงานดังกลาว 

o การดําเนินการตรวจสอบขอมูลการอางอิงของผูสมัครแขงขันในความคาดหวัง 

o การสัมภาษณและคัดเลือกผูสมัครแขงขันท่ีเหมาะสมและใหคําปรึกษาเก่ียวกับ

ความสามารถของผูสมัครแขงขันดังกลาว 

• การกําหนดเง่ือนไขการจางงานและรายละเอียดการเจรจาตอรอง เชน เงินเดือน ชั่วโมง

การทํางานและคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
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609.3 A2 ยอหนาท่ี R600.7 ปองกันไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเขาไปทําหนาท่ีรับผิดชอบ

เยี่ยงผูบริหาร การใหบริการตอไปนี้แกลูกคางานสอบบัญชีโดยปกติไมทําใหเกิดอุปสรรค  

ตราบเทาท่ีบุคลากรของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายไมไดทําหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยง

ผูบริหาร 

• การสอบทานคุณสมบัติทางวิชาชีพของผูสมัครจํานวนหนึ่งและใหคําแนะนําถึงความ

เหมาะสมของตําแหนงดังกลาว 

• การสัมภาษณผูสมัครแขงขันและการใหคําแนะนําถึงความสามารถของผูสมัครแขงขันใน

ตําแหนงดานบัญชีการเงิน การบริหารหรือการควบคุม 

R609.4 เม่ือสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายใหบริการดานการสรรหาบุคลากรแกลูกคางานสอบ

บัญชี สํานักงานตองพอใจวา 

(ก) ลูกคามอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจดานการบริหารท้ังหมดเก่ียวกับการจาง

งานในตําแหนงของผูสมัครแขงขัน แกพนักงานท่ีมีความรูความสามารถ ซ่ึงควรเปน

เจาหนาท่ีบริหารอาวุโส และ 

(ข) ลูกคาตัดสินใจดานการบริหารท้ังหมด ในกระบวนกาการจางงาน รวมถึง 

• การพิจารณาความเหมาะสมของผูสมัครแขงขันท่ีคาดหมายและเลือกผูท่ีเหมาะสม

ในตําแหนงดังกลาว 

• การกําหนดเง่ือนไขการจางงานและรายละเอียดการเจรจาตอรอง เชน เงินเดือน 

ชั่วโมงการทํางานและคาตอบแทนอ่ืน ๆ 

609.5 A1 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง อุปสรรคจาก 

ความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู ในการใหบริการดานการสรรหาบุคลากรแกลูกคา

งานสอบบัญชี รวมถึง 

• ลักษณะของการใหบริการท่ีรองขอ 

• บทบาทของบุคคลท่ีถูกสรรหา 

• ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือความสัมพันธใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางผูสมัคร

แขงขันกับสํานักงานท่ีใหคําแนะนําหรือใหบริการ 

609.5 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู คือ การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไมได

เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือใหบริการนั้น 
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บริการดานการสรรหาบุคลากร ท่ีตองหาม 

R609.6 เม่ือใหบริการดานการสรรหาบุคลากรแกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานหรือสํานักงาน

เครือขายตองไมกระทําการในฐานะผูเจรจาตอรองในนามของลูกคา 

R609.7 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานการสรรหาบุคลากรแกลูกคางานสอบ

บัญชี ถาบริการดังกลาวเก่ียวของกับ 

(ก) การสรรหาหรือเสาะหาผูสมัครแขงขัน หรือ 

(ข) การดําเนินการตรวจสอบขอมูลการอางอิงของผูสมัครแขงขันในความคาดหวัง 

ในตําแหนงตอไปนี้ 

(1) กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของกิจการ หรือ 

(2) เปนสมาชิกของเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสซ่ึงอยูในตําแหนงท่ีใชอิทธิพลอยางมี

นัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบการเงินของลูกคาท่ีสํานักงานจะแสดง

ความเห็น  

หมวดยอย 610 – บริการดานการเงินขององคกรธรุกิจ 

คํานํา 

610.1 การใหบริการดานการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

การสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

610.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาท่ี 600.1 - R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เม่ือมีการใหบริการดานการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมถึง

ขอกําหนดท่ีหามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการดานการเงินขององคกร

ธุรกิจบางประเภทแกลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

610.3 A1 ตัวอยางของบริการดานการเงินขององคกรธุรกิจ ท่ีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานของตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน รวมถึง 

• การชวยลูกคางานสอบบัญชีในการพัฒนากลยุทธองคกร 

• การระบุเปาหมายท่ีเปนไปไดเพ่ือการซ้ือกิจการใหแกลูกคางานสอบบัญชี   
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• การใหคําแนะนําเก่ียวกับรายการจําหนายตางๆ  

• การชวยในรายการระดมเงินทุน 

• การใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดโครงสราง 

• การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการจัดโครงสรางรายการทางการเงินขององคกรธุรกิจ หรือการ

จัดเตรียมการจัดหาเงินซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอจํานวนเงินท่ีจะรายงานในงบการเงินท่ี

สํานักงานจะแสดงความเห็น 

610.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว ท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการดาน

การเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง  

• ระดับการใชความเห็นสวนตัวท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจในวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม สําหรับ

ผลลัพธหรือผลท่ีตามมาตองบการเงิน จากการใหคําปรึกษาดานการเงินขององคกรธุรกิจ  

• ขอบเขตท่ี 

o ผลลัพธจากคําปรึกษาดานการเงินขององคกรธุรกิจจะสงผลกระทบโดยตรงตอ

จํานวนเงินท่ีบันทึกในงบการเงิน 

o จํานวนเงินนั้นมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

• ประสิทธิผลของการใหคําปรึกษาดานการเงินขององคกรธุรกิจ ข้ึนอยูกับวิธีปฏิบัติทาง

บัญชีหรือการแสดงรายการในงบการเงินซ่ึงปฏิบัติเปนการเฉพาะเจาะจงและการปฏิบัติ

ดังกลาวทําใหเกิดขอสงสัยเก่ียวกับความเหมาะสมของวิธีปฏิบัติทางบัญชีหรือการแสดง

รายการภายใตกรอบการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของหรือไม 

610.3 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคตาง ๆ รวมถึง 

• การใชผูประกอบวิชาชีพผูซ่ึงไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเปนผูใหบริการ อาจ

จัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการ

สนับสนุน 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมมีสวนเก่ียวของในการใหบริการ มาสอบทาน

งานสอบบัญชีหรือบริการ อาจจดัการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

บริการดานการเงินขององคกรธุรกิจ ท่ีตองหาม 

R610.4 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคา

งานสอบบัญชีท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม การจําหนายหรือการรับประกันการจําหนายหุนของ

ลูกคางานสอบบัญชี 
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R610.5 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหคําปรึกษาทางการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคา

งานสอบบัญชี ในกรณีท่ีประสิทธิผลของการใหคําปรึกษาดังกลาวข้ึนอยูกับวิธีปฏิบัติทางบัญชี

หรือการแสดงรายการซ่ึงปฏิบัติเปนการเฉพาะเจาะจงตองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดง

ความเห็น และ 

(ก) กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีมีขอสงสัยอยางสมเหตุสมผลเก่ียวกับความเหมาะสมของวิธี

ปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของ หรือการนําเสนอตามกรอบแนวคิดรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวของ และ 

(ข) ผลลัพธหรือผลท่ีตามมาของคําแนะนําทางดานการเงินขององคกรธุรกิจจะมีผลกระทบ

อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 
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หมวด 800  รายงานตองบการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งรวมถึงขอจํากัดการใชและการ

เผยแพร (งานสอบบัญชีและงานสอบทาน) 

คํานํา 

800.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว

ในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

800.2 หมวดนี้กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงบางสวนตอสวนท่ี 4ก ซ่ึงไดรับอนุญาตในบางเหตุการณ

แวดลอมท่ีเก่ียวกับงานสอบบัญชีของงบการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ ซ่ึงรายงานรวมถึง

ขอจํากัดการใชและการเผยแพร ในหมวดนี้งานสอบบัญชีเพ่ือออกรายงานซ่ึงมีขอจํากัดการใช

และการเผยแพรในเหตุการณแวดลอมท่ีกําหนดไวในยอหนา R800.3 เรียกวา “งานสอบบัญชี

ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด (eligible audit engagement)” 

งานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หมายถึง มีวัตถุประสงคเฉพาะ และรวมถึงขอจํากัด

การใชและการเผยแพร 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R800.3 เม่ือสํานักงานประสงคจะออกรายงานการสอบบัญชีของงบการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ  

ซ่ึงรวมถึงขอจํากัดในการใชและการเผยแพร ขอกําหนดเรื่องความเปนอิสระท่ีกําหนดไวในสวน

ท่ี 4ก จะถือเปนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตองไดรับการอนุญาตตามหมวดนี้ได  

ก็ตอเม่ือ   

(ก) สํานักงานสื่อสารใหผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเรื่อง

ความเปนอิสระท่ีจะนํามาใชในการใหบริการ และ 

(ข) ผูท่ีต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานเขาใจวัตถุประสงคและขอจํากัดของรายงานและยินยอม

อยางชัดแจงตอการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด (เรื่องความเปนอิสระ) 

800.3 A1 ผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานตองมีความเขาใจในวัตถุประสงคและขอจํากัดของรายงานดวย

การมีสวนรวม ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมโดยผานตัวแทนผูมีอํานาจกระทําการแทน 

ผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานในการกําหนดลักษณะและขอบเขตของงานนั้น ในการเขามามี

สวนรวมนี้ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม มีสวนชวยสํานักงานในการสื่อสารกับผูท่ีตั้งใจจะ

ใหเปนผูใชรายงานเก่ียวกับเรื่องความเปนอิสระรวมถึงเหตุการณแวดลอมท่ีเก่ียวกับการนํา
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กรอบแนวคิดมาใช ท้ังยังอนุญาตใหสํานักงานไดรับขอตกลงของผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงาน

ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดดานความเปนอิสระ 

R800.4 เม่ือผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานเปนกลุมผูใชท่ีไมสามารถระบุชื่อไดในขณะทําหนังสือตอบรับ

งาน สํานักงานตองทําใหกลุมผูใชรายงานดังกลาวรับรูในภายหลังถึงขอกําหนดดานความเปน

อิสระท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงตกลงกันโดยตัวแทนของกลุมผูใช 

800.4 A1 ตัวอยางเชน เม่ือผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงาน เปนกลุมของผูใช เชน ผูใหกูยืมตามสัญญากู

รวม สํานักงานอาจอธิบายถึงขอกําหนดดานความเปนอิสระท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงในหนังสือ

ตอบรับงานแกตัวแทนผูใหกู ตัวแทนอาจใหหนังสือตอบรับงานของสํานักงานแกสมาชิกในกลุม

ผูใหกูเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานในการทําใหผูใชรายงานรับรูถึงขอกําหนดดาน

ความเปนอิสระท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงตกลงกันโดยตัวแทนของกลุมผูใช 

R800.5 เม่ือสํานักงานดําเนินการงานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน

สวนท่ี 4ก ตองถูกจํากัดเฉพาะสวนท่ีกําหนดไวในยอหนา R800.7 ถึง R800.14 สํานักงานตอง

ไมใชการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เม่ือมีการตรวจสอบงบการเงินตามกฎหมายหรือขอบังคับ 

R800.6 ถาสํานักงานออกรายงานการสอบบัญชีดวย โดยไมรวมขอจํากัดในการใชและการเผยแพร

ใหแกลูกคารายเดียวกัน สํานักงานตองนําสวนท่ี 4ก มาใชในงานสอบบัญชีดังกลาว 

กิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

R800.7 เม่ือสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด สํานักงานไมจําเปนตองใช

ขอกําหนดเรื่องความเปนอิสระท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 4ก ท่ีใชเฉพาะกับกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะในงานสอบบัญชี 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

R800.8 เม่ือสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด การอางอิงถึง “ลูกคางานสอบ

บัญชี” ในสวน 4ก ไมจําเปนตองรวมถึงกิจการท่ีเก่ียวของกัน อยางไรก็ตาม เม่ือกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีรูหรือมีเหตุอันเชื่อไดวา ความสัมพันธหรือเหตุการณแวดลอมท่ีเก่ียวกับ

กิจการท่ีเก่ียวของกันของลูกคา เก่ียวของกับการประเมินความเปนอิสระตอลูกคาของ

สํานักงาน กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตองรวมกิจการท่ีเก่ียวของกันนั้นในเวลาระบุ ประเมิน 

และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ  

เครือขายและสํานักงานเครือขาย 

R800.9 เม่ือสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ขอกําหนดเฉพาะท่ีเก่ียวกับ

สํานักงานเครือขายท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 4ก ไมจําเปนตองนํามาใช อยางไรก็ตาม เม่ือสํานักงาน
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รูหรือมีเหตุอันเชื่อไดวา อุปสรรคตอความเปนอิสระเกิดข้ึนจากผลประโยชนและความสัมพันธ

ใด ๆ ของสํานักงานหนึ่งในเครือขาย สํานักงานตองประเมินและจัดการอุปสรรคใด ๆ นั้น  

ผลประโยชนทางการเงิน การกูยืมและการค้ําประกัน ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิดและ

ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว 

R800.10 เม่ือสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  

(ก) ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกําหนดไวในหมวด 510, 511, 520, 521, 522, 524 และ 525 ให

นําไปใชเฉพาะกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดและสมาชิก

ครอบครัวท่ีใกลชิด (ถามี) ของกลุมผูปฏิบัติงาน 

(ข) สํานักงานตองระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคใด ๆ ตอความเปนอิสระท่ีเกิดจาก

ผลประโยชนและความสัมพันธใด ๆ ท่ีกําหนดไวในหมวด 510, 511, 520, 521, 522, 524 

และ 525 ระหวางลูกคางานสอบบัญชี กับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตอไปนี้ 

(1) บุคคลท่ีใหคําปรึกษาเก่ียวกับประเด็นดานเทคนิค หรือประเด็นเฉพาะอุตสาหกรรม 

รายการ หรือเหตุการณ และ 

(2) บุคคลท่ีควบคุมคุณภาพสําหรับงานนั้น รวมถึงบุคคลท่ีทําหนาท่ีสอบทานการควบคุม

คุณภาพงาน และ 

(ค) สํานักงานตองประเมินและจัดการอุปสรรคใด ๆ ท่ีกลุมผูปฏิบัติงาน มีเหตุผลท่ีเชื่อไดวา

เกิดจากผลประโยชนและความสัมพันธระหวางลูกคางานสอบบัญชีกับบุคคลอ่ืนภายใน

สํานักงานผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานสอบบัญช ี

800.10 A1 บุคคลใด ๆ ในสํานักงานผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานสอบบัญชีรวมถึงผูท่ีให

คําแนะนําเรื่องคาตอบแทน หรือผูควบคุมดูแลโดยตรง ผูบริหารหรือผูกํากับดูแลอ่ืนของผูสอบ

บัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชี ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงบุคคลท้ังหมดท่ี

อยู ในระดับอาวุโสกวาหุนสวนท่ีรับผิดชอบงานตามลําดับ (Engagement partner) ไป

จนกระท่ังถึงผู ท่ีเปนหุนสวนอาวุโสหรือหุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือ

เทียบเทา) ของสํานักงาน 

R800.11 เม่ือสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด สํานักงานตองประเมินและ

จัดการอุปสรรคใด ๆ ซ่ึงกลุมผูปฏิบัติงานมีเหตุผลเชื่อไดวาเกิดข้ึนจากผลประโยชนทางการเงิน

ท่ีมีตอลูกคางานสอบบัญชี ท่ีถือครองโดยแตละบุคคลตามท่ีกําหนดในยอหนา R510.4 (ค) และ 

(ง), R510.5, R510.7 และ 510.10 A5 และ A9 

R800.12 เม่ือสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด สํานักงานตองไมถือครอง

ผลประโยชนทางการเงินท่ีมีสาระสําคัญท้ังโดยตรงหรือโดยออมในลูกคางานสอบบัญชี โดยนํา
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ขอกําหนดในยอหนา R510.4 (ก) R510.6 และ R510.7 เก่ียวกับผลประโยชนของสํานักงาน

นั้นมาใช 

 

การไดรับการจางเปนพนักงานจากลูกคางานสอบบัญชี 

R800.13 เม่ือสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด สํานักงานตองประเมินและ

จัดการอุปสรรคใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธในการจางงานใด ๆ ตามท่ีกําหนดไวในยอหนา 

524.3 A1 ถึง 524.5 A3. 

การใหบริการงานท่ีไมใชงานใหความเช่ือม่ัน 

R800.14 ถาสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดและใหบริการงานท่ีไมใชงานท่ีให

ความเชื่อม่ันแกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานตองปฏิบัติตามขอกําหนดในหมวด 410 ถึง 430 

และ หมวด 600 รวมถึงหมวดยอยตามท่ีระบุในยอหนา R800.7 ถึง R800.9 
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สวนท่ี 4ข ความเปนอสิระสําหรับงานท่ีใหความเช่ือมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี

และงานสอบทาน 

 หนา 

หมวด 900  การนํากรอบแนวคิดไปใชในเรื่องความเปนอิสระสําหรับงานท่ีใหความเชื่อม่ัน  

 นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

 (Applying the Conceptual Framework to Independence for 

 Assurance Engagements Other than Audit and ReviewEngagements) 

222 

หมวด 905  คาธรรมเนียม 

 (Fees) 
230 

หมวด 906  ของขวัญและการตอนรับ 

 (Gifts and Hospitality) 
233 

หมวด 907  คดีความท่ีศาลรับฟองแลวหรือท่ีถูกขมขูวาจะฟอง 

 (Actual or Threatened Litigation) 
234 

หมวด 910  ผลประโยชนทางการเงิน 

 (Financial Interests) 
235 

หมวด 911  การกูยืมและการคํ้าประกัน 

 (Loans and Guarantees) 
239 

หมวด 920  ความสัมพันธทางธุรกิจ 

 (Business Relationships) 
241 

หมวด 921  ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว 

 (Family and Personal Relationships) 
243 

หมวด 922  การใหบริการเม่ือไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี 

 (Recent Service with an Assurance Client) 
247 

หมวด 923  การเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน

 (Serving as a Director or Officer of an Assurance Client) 
249 

หมวด 924  การจางงานโดยลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

 (Employment with an Assurance Client) 

 

 

 

 

250 
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 หนา 

หมวด 940  ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากรกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

 (Long Association of Personnel with an Assurance Client) 
253 

หมวด 950  การใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

 (Provision of Non-Assurance Services to Assurance Clients 

 Other than Audit and Review Engagement Clients) 

256 

หมวด 990 รายงานซ่ึงรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร (งานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

 นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน) 

 (Reports that Include a Restriction on Use and Distribution 

 (Assurance Engagements Other than Audit and Review 

 Engagements)) 

260 
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สวนท่ี 4ข ความเปนอสิระสําหรับงานท่ีใหความเช่ือมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี

และงานสอบทาน 

หมวด 900 การนํากรอบแนวคิดไปใชในเร่ืองความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเช่ือมั่น 

นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

คํานํา 

ท่ัวไป 

900.1 สวนนี้นําไปใชสําหรับงานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีไมใชงานสอบบัญชีและงานสอบทาน ตัวอยาง

ของงานดังกลาว รวมถึง 

• การใหความเชื่อม่ันในตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินงานของกิจการ 

• การใหความเชื่อม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับของกิจการ 

• การใหความเชื่อม่ันในเกณฑวัดผลการดําเนินงาน เชน การวัดความคุมคาของเงินท่ีจาย 

(VFM - economy) ขององคกรภาครัฐ 

• การใหความเชื่อม่ันในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององคกร 

• การใหความเชื่อม่ันในรายงานกาซเรือนกระจกขององคกร 

• การตรวจสอบ องคประกอบเฉพาะ บัญชีเฉพาะ หรือรายการเฉพาะ ของงบใดงบหนึ่ง 

900.2 ในสวนนี้ คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” กลาวถึง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายบุคคลท่ี

ใหบริการสาธารณะและสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดังกลาว 

900.3 TSQC ฉบับท่ี 1 กําหนดใหสํานักงานกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีออกแบบเพ่ือใหความ

เชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลแกสํานักงานวา สํานักงาน พนักงานของสํานักงาน และบุคคลอ่ืน (ถามี) 

ท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนดความเปนอิสระ คงไวซ่ึงความเปนอิสระตามมาตรฐานจริยธรรมท่ี

เก่ียวของ นอกจากนี้ มาตรฐานงานท่ีใหความเชื่อม่ันและมาตรฐานการสอบบัญชี  (TSRE และ 

TSA) ยังไดกําหนดความรับผิดชอบสําหรับผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานและกลุมผูปฏิบัติงาน

ตามระดับงานการจัดแบงความรับผิดชอบภายในสํานักงาน จะข้ึนอยูกับขนาด โครงสรางและ

องคกร ขอกําหนดหลายขอในสวน 4ข นี้ ไมไดกําหนดความรับผิดชอบเฉพาะของบุคคลภายใน

สํานักงานสําหรับการกระทําท่ีเก่ียวกับความเปนอิสระ หากแตหมายถึง “สํานักงาน” เพ่ือ

ความสะดวกในการอางอิง สํานักงานมอบหมายความรับผิดชอบเก่ียวกับการกระทําอยางใด

อยางหนึ่งใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคล (เชน กลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ัน) ตาม TSQC  

ฉบับท่ี 1 นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีแตละคนยังคงตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติตาม
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ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีตองนํามาใชกับกิจกรรม ผลประโยชน หรือความสัมพันธของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีนั้น 

900.4 ความเปนอิสระเชื่อมโยงกับหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรมและเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต 

ความเปนอิสระประกอบดวย 

(ก) ความเปนอิสระดานจิตใจ – สภาวะจิตใจท่ียอมใหมีการแสดงออกซ่ึงขอสรุป โดยไมถูก

กระทบจากอิทธิพลใด ๆ ท่ีจะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ซ่ึงจะทําใหบุคคล

สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดวยความซ่ือสัตยสุจริต และใชความเท่ียงธรรม และใชการสังเกต

และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได  

(ข) ความเปนอิสระอันเปนท่ีประจักษ – การหลีกเลี่ยงขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมตาง 

ๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากจนทําใหบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญู

ชน อาจสรุปวาความซ่ือสัตยสุจริต ความเท่ียงธรรม หรือการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพของสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันนั้นไดถูก

รอมชอม  

ในสวนนี้ การอางอิงถึงบุคคลหรือสํานักงานวามี "ความเปนอิสระ" หมายความวา บุคคลหรือ

สํานักงานนั้นไดปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนนี้แลว 

900.5 เม่ือปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ัน ประมวลจรรยาบรรณกําหนดใหสํานักงานปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐานและมีความเปนอิสระ สวนนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

เก่ียวกับการนํากรอบแนวคิดไปใชเพ่ือใหดํารงความเปนอิสระขณะปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ันท่ี

ไมใชงานสอบบัญชีและงานสอบทานงบการเงินนั้น กรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวในหมวด 120 ใช

กับเรื่องความเปนอิสระตามหลักการพ้ืนฐานท่ีกําหนดไวในหมวด 110 

900.6 สวนนี้อธิบาย 

(ก) ขอเท็จจริง และเหตุการณแวดลอม รวมถึงกิจกรรมทางวิชาชีพ ผลประโยชนทางวิชาชีพ 

และความสัมพันธทางวิชาชีพ ท่ีทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

(ข) การกระทําท่ีอาจเปนไปได รวมถึงมาตรการปองกัน ท่ีอาจเหมาะสมกับการจัดการ

อุปสรรคใด ๆ ดังกลาว และ 

(ค) บางสถานการณท่ีไมสามารถขจัดอุปสรรคหรือไมมีมาตรการปองกันเพ่ือลดอุปสรรคใหอยู

ในระดับท่ียอมรับได 

คําอธิบายถึงงานท่ีใหความเช่ือม่ัน 

900.7 ในงานใหความเชื่อม่ัน สํานักงานตั้งใจท่ีจะไดรับหลักฐานท่ีเหมาะสมเพียงพอ เพ่ือใหไดแสดง

ขอสรุปท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมระดับความเชื่อม่ันของผูตั้งใจจะใหเปนผู ใชรายงาน 

นอกเหนือจากฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน มาตรฐานงาน
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ท่ีใหความเชื่อม่ันนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานขอมูลทางการเงินในอดีต TSAE 

3000 (ปรับปรุง) อธิบายองคประกอบและวัตถุประสงคของงานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีปฏิบัติตาม

มาตรฐานฉบับนั้น และแมบทสําหรับงานท่ีใหความเชื่อม่ันใหคําอธิบายท่ัวไปสําหรับงานให

ความเชื่อม่ัน งานใหความเชื่อม่ันอาจเปนงานใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน 

(Attestation Engagement) หรืองานท่ีผูประกอบวิชาชีพใหความเชื่อม่ันดวยตนเองโดยตรง 

(Direct engagement) 

900.8 ในสวนนี้ คําวา “งานใหความเชื่อม่ัน” หมายความถึง งานใหความเชื่อม่ันนอกเหนือจาก

งานสอบบัญชีและงานสอบทาน  

รายงานท่ีรวมขอจํากัดในการใชผลงานและการเผยแพร 

900.9 รายงานการใหความเชื่อม่ัน อาจรวมถึงขอจํากัด ในการใชผลงานและการเผยแพร ถามีและ

กําหนดเง่ือนไขไวในหมวด 990 แลว ขอกําหนดเรื่องความเปนอิสระในสวนนี้อาจตองไดรับการ

เปลี่ยนแปลงตามหมวด 990 

งานตรวจสอบและงานสอบทาน 

900.10 มาตรฐานเรื่องความเปนอิสระสําหรับงานตรวจสอบและงานสอบทาน ไดกําหนดไวในสวนท่ี 4ก -

ความเปนอิสระในการใหบริการงานสอบบัญชีและงานสอบทาน ถาสํานักงานปฏิบัติงานท้ังงาน

ใหความเชื่อม่ันและงานสอบบัญชี หรืองานสอบทานใหกับลูกคารายเดียวกัน ขอกําหนดใน 

สวนท่ี 4ก ยังคงนําไปปฏิบัติกับสํานักงาน สํานักงานเครือขาย และกลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบ

หรือกลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R900.11 สํานักงานท่ีปฏิบัติงานสอบบัญชีตองเปนอิสระจากลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

900.11 A1 สําหรับวัตถุประสงคของสวนนี้ ลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันเปนผูรับผิดชอบและ ในทํานอง

เดียวกันในงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน ลูกคาเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลท่ี

ตองการใหความเชื่อม่ันเชนกัน (อาจเปนคนเดียวกันกับผูรับผิดชอบ) 

900.11 A2 บทบาทของผูท่ีเก่ียวของกับงานท่ีใหความเชื่อม่ัน อาจแตกตางและสงผลกระทบตอการนําไป

ปฏิบัติของขอกําหนดความเปนอิสระในสวนนี้ งานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน

สวนใหญนั้น ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบและผูรับผิดชอบตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันเปนบุคคล

เดียวกัน  

กรณีนี้รวมถึงเหตุการณแวดลอมท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวของกับอีกฝายหนึ่ง เพ่ือวัดหรือ

ประเมินเรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ันกับเกณฑ (ผูวัดหรือผูประเมิน) เม่ือผูมีหนาท่ี

รับผิดชอบตองรับผิดชอบตอขอมูลและเรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน อยางไรก็ตาม  
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ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบหรือผูปฏิบัติงานอาจแตงตั้งผูอ่ืนเพ่ือเตรียมขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน

บนพ้ืนฐานท่ีวา ผูนี้จะรับผิดชอบตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน ในเหตุการณแวดลอมนี้  

ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบและผูรับผิดชอบตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน เปนท้ังลูกคางานท่ีให

ความเชื่อม่ันสําหรับวัตถุประสงคในสวนนี ้

900.11 A3 นอกจากผูมีหนาท่ีรับผิดชอบและ ในกรณีท่ีเปนงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคล

อ่ืน ผูท่ีรับผิดชอบตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน อาจมีฝายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับงานนั้น 

ตัวอยางเชน อาจแยกเปนผูปฏิบัติงาน หรือผูวัด หรือผูประเมิน นอกจากผูรับผิดชอบตอขอมูล

เรื่องท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน ในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ การใชกรอบแนวคิด กําหนดให 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุและประเมินอุปสรรคตอหลักการพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนจากผลประโยชน

หรือความสัมพันธใด ๆ กับฝายหรือบุคคลนั้น ๆ รวมถึงกรณีท่ีความขัดแยงดานผลประโยชน 

ยังมีอยูตามท่ีระบุไวในสวนท่ี 310 

R900.12 สํานักงานตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค

ตอความเปนอิสระในสวนท่ีเก่ียวของกับงานสอบบัญชี 

ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีหลากหลาย และผูรับผิดชอบตอขอมูลเรื่องท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน 

900.13 A1 งานท่ีใหความเชื่อม่ันบางงาน ไมวาจะเปนงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืนหรือ 

งานท่ีผูประกอบวิชาชีพใหความเชื่อม่ันดวยตนเอง อาจมีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบหลายคน หรือ ใน

งานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน มีผูรับผิดชอบตอขอมูลเรื่องท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ันหลายคน ในการกําหนดวา จําเปนหรือไมท่ีจะใชขอกําหนดในสวนนี้ กับผูมีหนาท่ี

รับผิดชอบแตละบุคคล หรือผูรับผิดชอบตอขอมูลเรื่องท่ีตองการใหความเชื่อม่ันแตละบุคคล 

ในงานนั้น สํานักงานอาจตองนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณา  

เรื่องเหลานี้ไมวาจะรวมถึงผลประโยชนหรือความสัมพันธของสํานักงานหรือสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ัน และผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเฉพาะ หรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตอขอมูล

ท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน จะทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ ซ่ึงเล็กนอยและไมสําคัญใน

บริบทของขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน การพิจารณาดังกลาว ควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เชน 

• สาระสําคัญของเรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ันหรือขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันท่ี

บุคคลหรือหนวยงานนั้นรับผิดชอบในบริบทของงานท่ีใหความเชื่อม่ันโดยรวม 

• ระดับของสวนไดเสียสาธารณะท่ีเก่ียวของกับงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

ถาสํานักงานตัดสินใจวาอุปสรรคท่ีเกิดจากผลประโยชนหรือความสัมพันธใด ๆ กับบุคคลหรือ

หนวยงานนั้นเปน เรื่องเล็กนอยและไมสําคัญ อาจไมจําเปนท่ีจะตองใชขอกําหนดในหมวดนี้ทุก

ขอกับผูมีสวนรับผิดชอบ  
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สํานักงานเครือขาย 

R900.14 เม่ือสํานักงานรูหรือมีเหตุอันเชื่อไดวาผลประโยชนและความสัมพันธของสํานักงานเครือขาย 

ทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระของสํานักงาน สํานักงานตองประเมิน และจัดการ

อุปสรรคใด ๆ ดังกลาว   

900.14 A1 สํานักงานเครือขายไดมีการกลาวถึงในยอหนา 400.50 A1 ถึง 400.54 A1. 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

R900.15 เม่ือกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันไดรูหรือมีเหตุอันทําใหเชื่อไดวามีความสัมพันธหรือมี

เหตุการณแวดลอมท่ีเก่ียวกับกิจการท่ีเก่ียวของกันของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน ซ่ึงเก่ียวกับ

การประเมินความเปนอิสระของสํานักงานจากลูกคา กลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ันตองรวม

กิจการท่ีเก่ียวของกันนัน้ เม่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

[เวนวางเนื้อหาในยอหนา 900.16 ถึง 900.20 ไว] 

ชวงระยะเวลาท่ีกําหนดใหคงความเปนอิสระ 

R900.30 ความเปนอิสระท่ีกําหนดในสวนนี้ตองคงไวในชวงระยะเวลาท้ังสองชวง 

(ก) ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ 

(ข) ชวงระยะเวลาท่ีครอบคลุมขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน 

900.30 A1 ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานเริ่มข้ึนเม่ือกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน เริ่มใหบริการงาน

ท่ีใหความเชื่อม่ันงานใดงานหนึ่ง ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานสิ้นสุดเม่ือไดออกรายงานให

ความเชื่อม่ันนั้น เม่ืองานมีลักษณะเปนงานท่ีเกิดข้ึนซํ้าใหมได จะถือวาสิ้นสุดเม่ือมีการแจงจาก

ฝายใดฝายหนึ่งของคูสัญญาถึงการสิ้นสุดความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือเม่ือมีการออกรายงาน

การใหความเชื่อม่ันฉบับสุดทาย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดข้ึนภายหลัง 

R900.31 เม่ือกิจการเปลี่ยนเปนลูกคางานใหความเชื่อม่ันในระหวางหรือหลังจากชวงระยะเวลาท่ี

ครอบคลุมขอมูลเรื่องท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน ซ่ึงสํานักงานจะตองแสดงขอสรุป สํานักงาน

ตองตัดสินใจวามีอุปสรรคใด ๆ ตอความเปนอิสระ เกิดข้ึนโดยสิ่งตอไปนี้หรือไม 

(ก) ความสัมพันธทางการเงินหรือทางธุรกิจกับลูกคางานใหความเชื่อม่ันท่ีเกิดข้ึนระหวางหรือ

หลังจากชวงระยะเวลาท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน แตกอนการตอบรับ

งานใหความเชื่อม่ัน หรือ 

(ข) การใหบริการกอนหนานี้กับลูกคางานใหความเชื่อม่ัน 

R900.32 อุปสรรคตอความเปนอิสระจะเกิดข้ึน ถามีการใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันกับลูกคางาน

ใหความเชื่อม่ันในระหวางหรือหลังจากชวงระยะเวลาท่ีครอบคลุมโดยขอมูลท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ันนั้น แตเกิดกอนท่ีกลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ันจะเริ่มปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ัน และ

งานบริการนั้น ไมอนุญาตใหกระทําในระหวางชวงระยะเวลาปฏิบัติงานนั้น  
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ในเหตุการณแวดลอมดังกลาว สํานักงานตองประเมินและจัดการอุปสรรคใด ๆ ตอความเปน

อิสระท่ีเกิดจากการใหบริการนั้น ถาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไมอยูในระดับท่ียอมรับได สํานักงานจะ

รับงานท่ีใหความเชื่อม่ันไดก็ตอเม่ือสามารถลดอุปสรรคใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

900.32 A1 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• การใชผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ันในการใหบริการ 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม สอบทานงานใหความเชื่อม่ันและงานท่ีไมใชงานใหความ

เชื่อม่ันตามความเหมาะสม 

R900.33 ถางานใหบริการท่ีไมใชงานใหความเชื่อม่ันซ่ึงจะไมไดรับอนุญาตใหปฏิบัติในระหวางชวง

ระยะเวลาท่ีการปฏิบัติงานยังไมเสร็จสิ้น และเปนไปไมไดในทางปฏิบัติท่ีจะเสร็จสิ้นการบริการ

นั้น หรือยุติการบริการนั้นกอนการเริ่มตนของงานบริการทางวิชาชีพท่ีเก่ียวกับงานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน สํานักงานจะยอมรับงานท่ีใหความเชื่อม่ันนั้นได ก็ตอเม่ือ  

(ก)  สํานักงานพอใจวา  

(1) งานใหบริการท่ีไมใชงานใหความเชื่อม่ันดังกลาวจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น 

หรือ 

(2) ลูกคาไดเตรียมการท่ีจะเปลี่ยนผานบริการดังกลาวใหกับผูใหบริการรายอ่ืนภายในชวง

ระยะเวลาอันสั้น 

(ข) สํานักงานนํามาตรการปองกันมาใชเม่ือจําเปนระหวางชวงระยะเวลาใหบริการ และ 

(ค)  สํานักงานปรึกษาหารือเรื่องดังกลาวนั้นกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

[เวนวางเนื้อหาในยอหนา 900.34 ถึง 900.39 ไว] 

เอกสารหลักฐานท่ัวไปเกี่ยวกับความเปนอิสระสําหรับงานใหความเช่ือม่ัน 

R900.40 สํานักงานตองบันทึกขอสรุปเ ก่ียวกับการปฏิบัติตามสวนนี้และสาระสําคัญของการ

ปรึกษาหารือตางๆ ท่ีเก่ียวของซ่ึงสนับสนุนขอสรุปเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง: 

(ก) ในกรณีท่ีมีการใชมาตรการปองกันเพ่ือจัดการกับอุปสรรค สํานักงานตองบันทึกลักษณะ

ของอุปสรรคและมาตรการปองกันท่ีมีอยูหรือท่ีนํามาใช และ 

(ข) เม่ืออุปสรรคถูกวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญและสํานักงานสรุปวาอุปสรรคดังกลาวอยูใน

ระดับท่ียอมรับไดแลว สํานักงานตองบันทึกลักษณะของอุปสรรคนั้นและเหตุผลในการให

ขอสรุป 

900.40 A1 เอกสารหลักฐานใหหลักฐานในการใชดุลยพินิจของสํานักงานเพ่ือใหไดขอสรุปเก่ียวกับการถือ

ปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนนี้ อยางไรก็ตาม การขาดเอกสารหลักฐานดังกลาว ไมเปน

ตัวกําหนดวาสํานักงานไดตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแลวหรือไม หรือสํานักงานมีความเปนอิสระ

หรือไม 
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[เวนวางเนื้อหาในยอหนา 900.41 ถึง 900.49 ไว] 

การฝาฝนขอกําหนดความเปนอิสระสําหรับงานใหความเช่ือม่ัน  

เม่ือสํานักงานพบการฝาฝน 

R900.50 ถาสํานักงานสรุปไดวามีการฝาฝนขอกําหนดในสวนนี้ สํานักงานตอง 

(ก) ยุติ หยุดพักหรือขจัดผลประโยชนหรือความสัมพันธ ซ่ึงทําใหเกิดการฝาฝน  

(ข) ประเมินนัยสําคัญของการฝาฝนและผลกระทบตอหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรม

และความสามารถในการออกรายงานใหความเชื่อม่ันของสํานักงาน และ 

(ค) ตัดสินวาการกระทํานั้น สามารถจัดการไดอยางเปนท่ีนาพอใจกับผลของการฝาฝนนั้น

หรือไม 

ในการตัดสินใจนี้ สํานักงานตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพและคํานึงวาบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรู

และไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน ท่ีจะสรุปไดวาหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเท่ียงธรรมของ

สํานักงานจะถูกรอมชอมหรือไม ดงันั้นสํานักงานจึงไมสามารถออกรายงานใหความเชื่อม่ันได 

R900.51 ถาสํานักงานตัดสินวา การดําเนินการท่ีนํามาใชนั้น ไมสามารถจัดการผลเนื่องจากการฝาฝนได

อยางเปนท่ีนาพอใจ สํานักงานตองแจงผูวาจางหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแลแลวแตตามความ

เหมาะสมทันทีท่ีทําได และดําเนินการตามข้ันตอนท่ีจําเปนเพ่ือยุติงานใหความเชื่อม่ัน  

โดยปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีบังคับใชไดของหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการยุติงานใหความเชื่อม่ัน 

R900.52 ถาสํานักงานตัดสินวา การกระทํานั้นสามารถจัดการผลเนื่องมาจากการฝาฝนไดอยางเปนท่ี 

นาพอใจ สํานักงานตองปรึกษาหารือเรื่องการฝาฝนและการกระทําท่ีไดนํามาใช หรือคาดวาจะ

นํามาใชตอผูวาจางหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแลแลวแตความเหมาะสม สํานักงานตองปรึกษาหารือ

เรื่องการฝาฝนและการกระทําท่ีคาดวาจะนํามาใชใหทันเวลาโดยคํานึงถึงเหตุการณแวดลอม

ของงานและการฝาฝน 

R900.53 ถาผูวาจางหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแล ไมเห็นดวยกับการกระทําท่ีเสนอโดยสํานักงานตามยอหนา 

R900.50 (ค) นั้นจะจัดการผลได อยางเปนท่ีนาพอใจ สํานักงานตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ี

จําเปนเพ่ือยุติงานใหความเชื่อม่ัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีบังคับใชไดของ

หนวยงานกํากับดูแลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการยุติงานใหความเชื่อม่ัน 

เอกสารหลักฐาน 

R900.54 ในการปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา R900.50 ถึง R900.53 สํานักงานตองบันทึก 

(ก) การฝาฝน 

(ข) การกระทําท่ีเกิดข้ึนแลว 
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(ค) การตัดสินใจสําคัญท่ีไดกระทําแลว และ 

(ง) เรื่องท้ังหมดท่ีไดปรึกษาหารือกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

R900.55 ถาสํานักงานยังคงใหบริการงานท่ีใหความเชื่อม่ัน สํานักงานตองบันทึก 

(ก) ขอสรุปวา การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพของสํานักงาน เก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานเรื่องความ

เท่ียงธรรมไมถูกรอมชอม และ 

(ข) เหตุผลวาเหตุใดการกระทําท่ีไดกระทําแลว จึงจัดการไดเปนท่ีพอใจในผลท่ีตามมาของการ

ฝาฝนนั้น เพ่ือใหสํานักงานสามารถออกรายงานท่ีใหความเชื่อม่ันได 
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หมวด 905 คาธรรมเนียม 

คํานํา 

905.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว

ในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

905.2 ลักษณะและระดับของคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนประเภทอ่ืนอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

คาธรรมเนียม - เทียบเคียงตามขนาด 

905.3 A1  เม่ือคาธรรมเนียมวิชาชีพโดยรวมท่ีไดรับจากลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันรายใดรายหนึ่งท่ี

สํานักงานเปนผูใหขอสรุปตองานท่ีใหความเชื่อม่ัน เปนสัดสวนท่ีมากเม่ือเทียบกับคาธรรมเนียม

ท้ังหมดของสํานักงาน การพ่ึงพิงลูกคารายดังกลาวและความกังวลท่ีจะสูญเสียลูกคานั้นไป  

ทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

905.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดบัของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• โครงสรางการดําเนินงานของสํานักงาน  

• สํานักงานท่ีประสบความสําเร็จมายาวนานหรือเพ่ิงตั้ง หรือไม 

• ความสําคัญของลูกคาตอสํานักงานในเชิงคุณภาพและ/หรือในเชิงปริมาณ 

905.3 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การเพ่ิมฐานลูกคาของสํานักงานเพ่ือลดการพ่ึงพิง

ลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

905.3 A4 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูเกิดข้ึนได เม่ือคาธรรมเนียมท่ี

สํานักงานไดรับจากลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันรายหนึ่ง คิดเปนสัดสวนของรายไดท่ีมากเม่ือ

เทียบกับรายไดจากลูกคาหลายรายของหุนสวนของสํานักงานรายใดรายหนึ่ง 

905.3 A5 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว รวมถึง 

• การเพ่ิมฐานลูกคาของหุนสวนนั้น เพ่ือลดการพ่ึงพิงลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

สอบทานงานนั้น 
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คาธรรมเนียมวิชาชีพ – การคางชําระ 

905.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนอาจเกิดข้ึนได ถาคาธรรมเนียมสวนท่ีมีนัยสําคัญยังไมไดรับ

ชําระ กอนออกรายงานท่ีใหความเชื่อม่ันสําหรับปถัดไป เปนท่ีคาดหวังโดยท่ัวไปวาสํานักงาน

จะไดรับการชําระคาธรรมเนียมดังกลาวกอนออกรายงาน ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไป

ปฏิบัติ ท่ีกําหนดในหมวด 911 เก่ียวกับการใหกูยืมและการคํ้าประกัน อาจนําไปใชกับ

สถานการณ เม่ือคาธรรมเนียมดังกลาวยังคางชําระอยู 

905.4 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนดังกลาว รวมถึง  

• การไดรับชําระเงินบางสวนของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมไดมีสวนรวมในงานท่ีใหความเชื่อม่ัน สอบทานงาน

นั้น 

R905.5 เม่ือคาธรรมเนียมสวนท่ีมีนัยสําคัญ ท่ียังไมไดรับชําระจากลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันเปน

เวลานาน สํานักงานตองตัดสินใจวา 

(ก) คาธรรมเนียมท่ีคางชําระอาจถือไดวาเทียบเทากับเงินใหกูยืมแกลูกคาหรือไม และ 

(ข) ยังคงเปนการเหมาะสมหรือไมท่ีสํานักงานจะรับการแตงตั้งอีกครั้งหรือรับงานท่ีใหความ

เชื่อม่ันตอไป 

คาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงาน 

905.6 A1 คาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงาน คือคาธรรมเนียมท่ีคํานวณตามเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาโดย

สัมพันธกับผลลัพธของรายการ หรือผลของบริการท่ีทําให คาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานท่ี

เรียกเก็บผานตัวกลางเปนตัวอยางของคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานโดยออม ในหมวดนี้

คาธรรมเนียมท่ีถูกกําหนดโดยศาลหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐจะไมถือวาเปนคาธรรมเนียมท่ี

ข้ึนกับผลงาน 

R905.7 สํานักงานตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานท้ังโดยตรงและโดยออมสําหรับงานท่ี

ใหความเชื่อม่ัน 

R905.8 สํานักงานตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานท้ังโดยตรงและโดยออมสําหรับ

บริการท่ีไมใหความเชื่อม่ันท่ีใหแกลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน ถาผลลัพธของงานท่ีไมใหความ

เชื่อม่ัน และจํานวนคาธรรมเนียมของงานดังกลาว ข้ึนอยูกับการใชดุลยพินิจในอนาคตหรือใน

ปจจุบันท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีมีสาระสําคัญตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของงานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน 

905.9 A1 ยอหนา R905.7 และ R905.8 การปองกันไมใหสํานักงานเขาไปเก่ียวของกับการจัดเตรียมการ

คิดคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานอยางใดอยางหนึ่งของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน แมวาการ
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จัดเตรียมการคิดคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานจะไดรับการปองกัน ในการใหบริการงานท่ี

ไมใหความเชื่อม่ันแกลูกคาท่ีเปนลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน

ก็ยังอาจเกิดข้ึนได 

905.9 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• ชวงของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีอาจเปนไปได  

• ผูมีอํานาจท่ีเหมาะสมตัดสินใจวาผลลัพธนั้นเปนตัวกําหนด คาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับ

ผลงานหรือไม 

• เปดเผยตอผูต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานของงานท่ีทําโดยสํานักงานและหลักเกณฑของการ

คิดคาตอบแทน 

• ลักษณะของงานบริการ 

• ผลกระทบของเหตุการณหรือรายการในขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน 

905.9 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนดังกลาว รวมถึง 

• การมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมไดมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน

ดังกลาวสอบทานงานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีเก่ียวของ 

• การรับขอตกลงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกับลูกคาเก่ียวกับการคิดคาตอบแทน 
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หมวด 906 ของขวัญและการตอนรับ 

คํานํา 

906.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว

ในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

906.2 การรับของขวัญหรือการตอนรับจากลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้ กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

R906.3 สํานักงานหรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ตองไมรับของขวัญและการตอนรับ

จากลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน เวนแตของขวัญและการตอนรับนั้นมีมูลคาเล็กนอย และ  

ไมสําคัญ 

906.3 A1 เม่ือสํานักงานหรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน มีการชักนําดวยการให หรือ การ

รับจาก ลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดไวใน

หมวด 340 การใชและการไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว อาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความ

เปนอิสระ 

906.3 A2 ตามท่ีกําหนดไวในหมวด 340 เก่ียวกับการชักนําดวยการให หรือ การรับ ไมอนุญาตให

สํานักงานหรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน รับของขวัญและการตอนรับใด ๆ เม่ือ

การใหหรือการรับดังกลาว มีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลท่ีไมเหมาะสมตอพฤติกรรม (ทางวิชาชีพ) 

แมมีมูลคาเล็กนอย และไมสําคัญ 
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หมวด 907 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง 

คํานํา 

907.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว

ในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

907.2 เม่ือมีคดีความเกิดข้ึนหรืออาจมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดคดีความกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูจะเกิดข้ึน ในหมวดนี้จะระบุถึง

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมท้ังหมด

ดังกลาว 

คําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

907.3 A1 ความสัมพันธระหวางผูบริหารของลูกคาและสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันจะตอง

เปนไปในลักษณะตรงไปตรงมาอยางท่ีสุด และตองมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนในทุกดาน

ของการดําเนินธุรกิจของลูกคา สถานะของคูความอาจเกิดจากคดีความท่ีศาลรับฟองแลวหรือ

ท่ีถูกขมขูวาจะฟองระหวางลูกคางานสอบบัญชีและสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ี

ใหความเชื่อม่ัน สถานะของคูความดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความเต็มใจของผูบริหารท่ีจะ

เปดเผยขอมูลใหครบถวน และทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจาก

การถูกขมขู 

907.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• สาระสําคัญของคดีความ 

• คดีความเก่ียวของกับงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ครั้งกอนหรือไม 

907.3 A3 ถาคดีความเก่ียวของกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ตัวอยางของการกระทําท่ี

อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอน

บุคคลนั้นจากกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

907.3 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การจัดใหมีผูสอบทานงานท่ีเหมาะสมสอบทาน

งานนั้น 
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หมวด 910 ผลประโยชนทางการเงิน 

คํานํา 

910.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว

ในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

910.2 การมีผลประโยชนทางการเงินกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตน ในหมวดนี้ กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ี

เก่ียวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

910.3 A1 ผลประโยชนทางการเงินอาจถือโดยตรงหรือโดยออมผานตัวกลาง เชน เครื่องมือการจัดการ

กองทุน มรดก หรือทรัสต เม่ือผูไดรับผลประโยชนมีอํานาจควบคุมเหนือตัวกลาง หรือสามารถ

มีอิทธิพลในการตัดสินใจการลงทุนนั้น ประมวลจรรยาบรรณนี้ถือวาผลประโยชนทางการเงิน

ดังกลาวเปนผลประโยชนทางการเงินโดยตรง ในทางกลับกัน เม่ือผูไดรับผลประโยชนไมมี

อํานาจในการควบคุมเหนือตัวกลาง หรือสามารถมีอิทธิพลในการตัดสินใจการลงทุนนั้น 

ประมวลจรรยาบรรณนี้ถือวาผลประโยชนทางการเงินดังกลาวเปนผลประโยชนทางการเงิน 

โดยออม 

910.3 A2 หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของผลประโยชนทางการเงิน ในการพิจารณาวา

ผลประโยชนดังกลาวมีสาระสําคัญตอบุคคลใด มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิกครอบครัวท่ี

ใกลชิดท่ีสุดของบุคคลนั้นอาจตองนํามาคํานวณรวมกัน 

910.3 A3 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนท่ีเกิดจากการถือ

ครองผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน รวมถึง 

• บทบาทของผูถือครองผลประโยชนทางการเงิน 

• ผลประโยชนทางการเงินนั้นเปนแบบโดยตรงหรือโดยออม 

• ความมีสาระสําคัญของผลประโยชนทางการเงิน 

ผลประโยชนทางการเงินท่ีถือครองโดยสํานักงาน สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเช่ือม่ัน และครอบครัว

ท่ีใกลชิดท่ีสุด 

R910.4 สวนไดเสียทางการเงินโดยตรงหรือสวนไดเสียทางการเงินโดยออมท่ีมีนัยสําคัญท่ีมีในลูกคาท่ีให

ความเชื่อม่ันจะตองไมถือโดย 

235 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 4
 ข

 

(ก) สํานักงาน หรือ 

(ข) สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันหรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด 

ผลประโยชนทางการเงินในกิจการท่ีควบคุมลูกคางานท่ีใหความเช่ือม่ัน 

R910.5 เม่ือกิจการใดมีอํานาจในการควบคุมสวนไดเสียในลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน และลูกคานั้นมี

สาระสําคัญตอกิจการนั้น สํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือบุคคล

ใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด ตองไมถือครองผลประโยชนทางการเงินโดยตรงหรือผลประโยชน

ทางการเงินโดยออมท่ีมีสาระสําคัญในกิจการนั้น 

ผลประโยชนทางการเงินท่ีถือครองในฐานะทรัสตี 

R910.6 ยอหนา R910.4 ตองใชกับผลประโยชนทางการเงินของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีถือครอง

โดยทรัสต ซ่ึงสํานักงาน หรือบุคคล ทําหนาท่ีในฐานะทรัสตี ยกเวน 

(ก) ไมมีบุคคลตอไปนี้เปนผูไดรับผลประโยชนจากทรัสต ไดแก ทรัสตี สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน

งานท่ีใหความเชื่อม่ันหรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด หรือสํานักงาน  

(ข) สวนไดเสียของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีถือครองโดยทรัสต ไมเปนสาระสําคัญตอทรัสต

นั้น 

(ค) ทรัสตนั้นไมสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน และ 

(ง) ไมมีบุคคลตอไปนี้สามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนเก่ียวกับ

ผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน ไดแก ทรัสตี สมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด หรือสํานักงาน  

ผลประโยชนทางการเงินท่ีไดรับโดยไมไดตั้งใจ 

R910.7 ถาสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิด

ท่ีสุดของบุคคลนั้น ไดรับผลประโยชนทางการเงินโดยตรงหรือผลประโยชนทางการเงินท่ีมี

สาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันโดยการไดรับมรดก ของขวัญ โดยเปนผลมา

จากการควบรวมกิจการ หรือในเหตุการณแวดลอมท่ีคลายคลึงกันและผลประโยชนดังกลาว 

ไมไดรับอนุญาตใหถือครอง ตามหมวดนี ้

(ก) ถาสํานักงานไดรับผลประโยชน ตองจําหนายผลประโยชนทางการเงินนั้นทันที หรือ

จําหนายผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือใหผลประโยชนท่ีเหลือ

ไมมีสาระสําคัญอีกตอไป หรือ 

(ข) (ข) ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด

ไดรับผลประโยชนทางการเงิน ตองจําหนายผลประโยชนทางการเงินนั้นทันที หรือ

จําหนายผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือใหผลประโยชนท่ีเหลือ

ไมมีสาระสําคัญอีกตอไป  
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ผลประโยชนทางการเงิน – เหตุการณแวดลอมอ่ืน 

ครอบครัวท่ีใกลชิด 

910.8 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนอาจเกิดข้ึนถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ันทราบ

วาบุคคลใกลชิดในครอบครัวมีผลประโยชนทางการเงินโดยตรงหรือผลประโยชนทางการเงินท่ี

มีสาระสําคัญโดยออมกับลูกคางานใหความเชื่อม่ัน 

910.8 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• ลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันกับสมาชิก

ครอบครัวท่ีใกลชิด 

• ผลประโยชนทางการเงินนั้น เปนไปโดยตรงหรือโดยออมหรือไม 

• สาระสําคัญของผลประโยชนทางการเงินนั้น ท่ีมีตอสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิด 

910.8 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง: 

• การใหสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดจําหนายผลประโยชนทางการเงินท้ังหมดหรือจําหนาย

ผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือใหผลประโยชนสวนท่ีเหลือไมมี

สาระสําคัญอีกตอไป โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีปฏิบัติได 

• การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ี

910.8 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนนั้นคือจัดใหมีผูสอบทานงานท่ีเหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานท่ีให

ความเชื่อม่ัน 

บุคคลอ่ืนใด 

910.8 A5 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดข้ึนไดถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันรู

วา ผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันนั้น ถูกถือครองโดยบุคคลอ่ืน ๆ เชน 

• หุนสวนและพนักงานผูประกอบวิชาชีพของสํานักงาน นอกไปจากบุคคลผูซ่ึงโดยเฉพาะ

อยางยิ่งท่ีไมไดรับอนุญาตใหถือครองผลประโยชนทางการเงินดังกลาว ตามยอหนา 

R910.4 หรือสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดของกลุมบุคคลนั้น 

• บุคคลท่ีมีความสัมพันธสวนตัวใกลชิดกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

910.8 A 6 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนนั้น คือการถอนสมาชิก

กลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีมีความสัมพันธสวนบุคคลออกจากกลุมผูปฏิบัติงานท่ีให

ความเชื่อม่ัน 

910.8 A7 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตนดังกลาว รวมถึง 
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• การไมใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันนั้น มีสวนรวมในการตัดสินใจใด ๆ ท่ี

สําคัญท่ีเก่ียวกับงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมสอบทานงานของกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 
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หมวด 911 การกูยืมและการคํ้าประกัน 

คํานํา 

911.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

911.2 การกูยืมและการคํ้าประกันเงินกูยืมกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตนได ในหมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ี

เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

911.3 A1 หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของการกูยืมและการคํ้าประกัน ในการพิจารณาวา 

การกูยืมและการคํ้าประกันดังกลาวมีสาระสําคัญกับบุคคลใด มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิก

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดของบุคคลนั้นอาจตองนํามาคํานวณรวมกัน 

การกูยืมและการค้ําประกันกับลูกคางานท่ีใหความเช่ือม่ัน 

R911.4 สํานักงาน สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันหรือครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดคนใดของ

บุคคลนั้นตองไมกระทําการกูยืมหรือการไมคํ้าประกันเงินกูกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน  

เวนแตการกูยืมและการคํ้าประกันนั้นไมมีสาระสําคัญตอ 

(ก) สํานักงาน หรือบุคคลท่ีกระทําการกูยืมหรือการคํ้าประกัน เทาท่ีจะนํามาใชได และ 

(ข) ลูกคา 

การกูยืมและการค้ําประกันกับลูกคางานท่ีใหความเช่ือม่ันท่ีเปนธนาคารหรือสถาบันในลักษณะท่ี 

คลายคลึงกัน 

R911.5 สํานักงาน สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันหรือครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดคนใดของ

บุคคลนั้นตองไมรับเงินกู หรือรับการคํ้าประกันเงินกูจากลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน ท่ีเปน

ธนาคารหรือสถาบันในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน เวนแตการกูยืมและรับการคํ้าประกันนั้น เปนไป

ตามกระบวนการกูยืม เง่ือนเวลา และเง่ือนไขโดยปกต ิ

911.5 A1 ตัวอยางของเงินกูยืม รวมถึง การจํานอง เงินเบิกเกินบัญชี เงินใหสินเชื่อรถยนตและยอดคาง

ชําระบัตรเครดิต 

911.5 A2 แมวาสํานักงาน จะไดรับเงินกูจากลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันซ่ึงเปนธนาคารหรือสถาบันใน

ลักษณะคลายคลึงกัน เปนไปตามกระบวนการของการกูยืม เง่ือนเวลาและเง่ือนไขโดยปกติ 
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เงินกูนั้นอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนได ถามีสาระสําคัญตอลูกคางานท่ีให

ความเชื่อม่ัน หรือตอสํานักงานท่ีไดรับเงินกูนั้น 

911.5 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตน คือการจัดใหมีการสอบทานจากผูสอบทานท่ีเหมาะสม ผู ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน จากสํานักงานเครือขายท่ีไมใชผูรับประโยชนจากเงินกูนั้น 

บัญชีเงินฝากหรือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย 

R911.6 สํานักงาน สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันหรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด

ของบุคคลนั้น ตองไมมีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน

ท่ีเปนธนาคาร ตัวแทนซ้ือขายหลักทรัพย หรือสถาบันลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตเงินฝากหรือ

บัญชีนั้น ถือครองตามเง่ือนไขโดยปกติทางธุรกิจ 

การกูยืมและการค้ําประกันกับลูกคางานท่ีใหความเช่ือม่ันท่ีไมใชธนาคารหรือสถาบันในลักษณะ 

คลายคลึงกัน 

R911.7 สํานักงาน สมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดคนใดของ

บุคคลนั้น ตองไมรับเงินกูหรือรับการคํ้าประกันเงินกูจากลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน ท่ีไมใช

ธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตเงินกูหรือการคํ้าประกันนั้น ไมมี

สาระสําคัญตอ 

(ก) สํานักงาน หรือบุคคลท่ีไดรับเงินกูหรือการคํ้าประกัน เทาท่ีนํามาใชได และ 

(ข) ลูกคา 
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หมวด 920 ความสัมพันธทางธุรกิจ 

คํานํา 

920.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคเรื่องความเปนอิสระ 

920.2 ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิดกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือกับผูบริหารของลูกคา 

อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

920.3 A1 หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของผลประโยชนทางการเงิน และ “ความมีนัยสําคัญ” 

ของความสัมพันธทางธุรกิจ ในการพิจารณาวาผลประโยชนทางการเงินดังกลาว มีความสําคัญ

ตอบุคคลใดหรือไมนั้น  มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดของบุคคลนั้น

อาจตองนํามาคํานวณรวมกัน 

920.3 A2 ตัวอยางความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิด ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธเชิงพาณิชย หรือ

ผลประโยชนทางการเงินรวมกัน รวมถึง 

• การมีผลประโยชนทางการเงินในกิจการรวมคา ไมวากับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

หรือเจาของผูมีอํานาจควบคุม กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงทํา

หนาท่ีผูบริหารอาวุโสของลูกคานั้น 

• มีขอตกลงท่ีจะรวมบริการหรือสินคาประเภทหนึ่งหรือมากกวาของสํานักงาน กับ

บริการหรือสินคาประเภทหนึ่งหรือมากกวาของลูกคา และท่ีจะทําการตลาดรวมกัน

โดยใชชื่อหนวยงานท้ังสอง 

• มีขอตกลงการจัดจําหนายหรือการตลาด โดยสํานักงาน เปนผูจัดจําหนาย หรือเปน

ผูทําการตลาดใหกับสินคาหรือบริการของลูกคา หรือลูกคาเปนผูจัดจําหนาย หรือเปน

ผูทําการตลาดใหกับสินคาหรือบริการของสํานักงาน  

ความสัมพันธทางธุรกิจ (ระหวาง) สํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเช่ือม่ัน หรือครอบครัว

ท่ีใกลชิดท่ีสุด 

R920.4 สํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ตองไมมีความสัมพันธทางธุรกิจอยาง

ใกลชิด กับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือกับผูบริหารของลูกคา เวนแตผลประโยชนทาง
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การเงินนั้น จะไมมีสาระสําคัญ และความสัมพันธทางธุรกิจนั้น ไมมีนัยสําคัญกับลูกคา หรือกับ

ผูบริหารของลูกคา และกับสํานักงาน หรือกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน เทาท่ี

นํามาใชได 

920.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู อาจเกิดข้ึนได ถามีความสัมพันธ

ทางธุรกิจอยางใกลชิด ระหวางลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือผูบริหารของลูกคา กับครอบครัว

ท่ีใกลชิดท่ีสุด ของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

การซ้ือสินคาหรือบริการ 

920.5 A1 การซ้ือสินคาและบริการจากลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน โดยสํานักงาน หรือสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือบุคคลในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดคนใดของบุคคลนั้น โดยท่ัวไป

แลวไมทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ ถารายการนั้นเปนไปตามการคาปกติของธุรกิจ และ

มีความเปนอิสระตอกัน อยางไรก็ตาม รายการดังกลาว อาจมีลักษณะหรือขนาดท่ีทําใหเกิด

อุปสรรคจากตอผลประโยชนสวนตน 

920.5 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนนั้น รวมถึง  

• การขจัดหรือการลดขนาดของรายการดังกลาว 

• การถอนบุคคลออกจากกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 
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หมวด 921 ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว 

คํานํา 

921.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

921.2 ความสัมพันธฉันทครอบครัวหรือความสัมพันธสวนตัวกับบุคลากรของลูกคา อาจทําใหเกิด

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในการใชกรอบแนวคิดใน

เหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

921.3 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู  

อาจเกิดข้ึนจากความสัมพันธฉันทครอบครัว และความสัมพันธสวนตัว ระหวางสมาชิกในกลุม

ผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน กับกรรมการ หรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคา หรือพนักงาน 

บางคนของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน ซ่ึงข้ึนอยูกับบทบาทของพนักงานเหลานั้น 

921.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• ความรับผิดชอบของแตละบุคคลในกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

• บทบาทของสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีอยูในลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน และ

ความใกลชิดของความสัมพันธนั้น ๆ 

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเช่ือม่ัน 

921.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู จะ

เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด ของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

เปนพนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน

ของงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

921.4 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาวนั้น รวมถึง 

• ตําแหนงท่ีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด ดํารงอยู 

• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

921.4 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานท่ีให

ความเชื่อม่ัน 
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921.4 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสรางความ

รับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน เพ่ือใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความ

เชื่อม่ันไมของเก่ียวกับการจัดการเรื่องท่ีอยูในความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิด

ท่ีสุด 

R921.5 บุคคลจะไมเขารวมในฐานะสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน เม่ือบุคคลใดใน

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดของบุคคลนั้น  

(ก) เปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

(ข) ในกรณีงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน เปนพนักงานในตําแหนงซ่ึงใช

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน ของงานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือ 

(ค) เคยดํารงอยูในตําแหนงดังกลาว ระหวางชวงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีครอบคลุมโดยงานหรือ

ขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน 

ครอบครัวท่ีใกลชิดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเช่ือม่ัน 

921.6 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน เปน 

(ก) กรรมการ หรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือ 

(ข) พนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน 

หรือกรณีในงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน พนักงานในตําแหนงซ่ึงใช

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

921.6 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• ลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันกับสมาชิก

ครอบครัวท่ีใกลชิด 

• ตําแหนงท่ีสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิด ดํารงอยู 

• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

921.6 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาวนั้น คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานท่ีให

ความเชื่อม่ัน 

921.6 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสรางความ

รับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน เพ่ือใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน ไมของเก่ียวกับการจัดการเรื่องท่ีอยูในความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิด 
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ความสัมพันธท่ีใกลชิดอ่ืนของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเช่ือม่ัน 

R921.7 สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ตองปรึกษาตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของสํานักงาน 

ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน มีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลท่ีไมใชสมาชิก

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือครอบครัวท่ีใกลชิด แตเปน 

(ก) กรรมการ หรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือ 

(ข) พนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน 

หรือในงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน พนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพล

อยางมีนัยสําคัญตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

921.7 A1 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจาก

ความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู ท่ีเกิดจากความสัมพันธดังกลาว รวมถึง 

• ลักษณะของความสัมพันธระหวางบุคคลนั้น กับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน  

• ตําแหนงท่ีบุคคลนั้น ดํารงอยูกับลูกคา 

• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

921.7 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานท่ีให

ความเชื่อม่ัน 

921.7 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสรางความ

รับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน เพ่ือใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน ไมของเก่ียวกับการจัดการเรื่องท่ีอยูในความรับผิดชอบของบุคคลท่ีสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน มีความสัมพันธใกลชิดดวย 

ความสัมพันธของหุนสวนและพนักงานของ สํานักงาน 

921.8 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู  

อาจเกิดข้ึนโดยความสัมพันธสวนตนและความสัมพันธฉันทครอบครัว ระหวาง 

(ก) หุนสวน หรือพนักงานของสํานักงาน ซ่ึงไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน กับ 

(ข) บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ ในลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

(1) กรรมการ หรือเจาหนาท่ีบริหาร 

(2) พนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ัน หรือกรณีในงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน พนักงานใน

ตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของงานท่ีให

ความเชื่อม่ัน 
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921.8 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคเหลานั้น รวมถึง 

• ลักษณะของความสัมพันธระหวาง หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงาน (ฝายหนึ่ง) กับ 

กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร หรือพนักงานของลูกคา (อีกฝายหนึ่ง) 

• ระดับการมีปฏิสัมพันธของหุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานในกลุมผูปฏิบัติงานท่ีให

ความเชื่อม่ัน 

• ตําแหนงท่ีหุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานนั้น ดํารงอยูในสํานักงาน 

• ตําแหนงท่ีบุคคลนั้นดํารงอยูในลูกคา 

921.8 A3  ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตนอุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาวนั้น รวมถึง 

• การจัดโครงสรางความรับผิดชอบของหุนสวนหรือพนักงาน เพ่ือลดอิทธิพลใด ๆ ท่ีอาจมี

ตองานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม สอบทานงานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีเก่ียวของท่ีไดกระทํา

แลว 
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หมวด 922 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี 

คํานํา 

922.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

922.2 ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันไดเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือเจาหนาท่ี

บริหาร หรือพนักงานของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน เม่ือไมนานมานี้ อุปสรรคจากประโยชน

สวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากความคุนเคย อาจเกิดข้ึนได 

หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการใชกรอบ

แนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

บริการในชวงเวลาของรายงานการใหความเช่ือม่ัน 

R922.3 กลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันตองไมรวมถึงบุคคล ผูซ่ึงในชวงเวลาของรายงานการให 

ความเชื่อม่ันนั้น 

(ก) เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือ 

(ข) เคยเปนพนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ัน หรือกรณี ในงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืนเคยเปนพนักงานใน

ตําแหนงซ่ึงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของงานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน 

บริการกอนชวงเวลาของรายงานการใหความเช่ือม่ัน 

922.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ อุปสรรคจาก

ความคุนเคย อาจเกิดข้ึนได ถากอนชวงเวลาของรายงานการใหความเชื่อม่ัน สมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

(ก) เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือ 

(ข) เคยเปนพนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ัน หรือกรณีในงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน เคยเปนพนักงานใน

ตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของงานท่ีให

ความเชื่อม่ันนั้น 
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ตัวอยางเชน อุปสรรคจะเกิดข้ึน ถาไดตัดสินใจหรือไดปฏิบัติงานแลวโดยบุคคลนั้นในชวงเวลา

กอนหนานี้ในขณะท่ียังเปนพนักงานของลูกคา จะตองไดรับการประเมินใหมในงวดปจจุบัน อัน

เปนสวนหนึ่งของงานท่ีใหความเชื่อม่ันงวดปจจุบัน 

922.4 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาวนั้น รวมถึง 

• ตําแหนงท่ีบุคคลนั้นดํารงอยูในลูกคา 

• ระยะเวลาตั้งแตบุคคลนั้นยุติการเปนพนักงานของลูกคา 

• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

922.4 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ อุปสรรคจากความคุนเคยนั้น คือ การ

จัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 
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หมวด 923 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเช่ือมั่น 

คํานํา 

923.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

923.2 การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน ทําใหเกิด

อุปสรรคจากประโยชนสวนตน และอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หมวดนี้กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาวนั้น 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

การเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร 

R923.3 หุนสวน หรือพนักงานของสํานักงาน ตองไมดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร

ของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน ของสํานักงาน 

การเปนเลขานุการบริษัท 

R923.4 หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงาน ตองไมดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทของลูกคางานท่ีให

ความเชื่อม่ันของสํานักงาน ยกเวน 

(ก) วิธีปฏิบัตินี้สามารถกระทําไดตามกฎหมายทองถ่ิน ขอบังคับหรือวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(ข) ผูบริหารเปนผูกระทําการตัดสินใจท้ังมวล และ 

(ค) หนาท่ีและกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ถูกจํากัดอยูเพียงงานท่ีมีลักษณะเปนงานประจําและงานดาน

บริหาร เชน การจัดทํารายงานการประชุม และการเก็บรักษาแบบแสดงรายการตางๆ ท่ี

ตองจัดทําตามกฎหมาย 

923.4 A1 ตําแหนง “เลขานุการบริษัท” นั้น สื่อความหมายท่ีแตกตางกันไปในแตละประเทศ หนาท่ีอาจ

มีตั้งแต หนาท่ีในการบริหาร (เชน การบริหารงานบุคคล และการเก็บรักษาบันทึกและทะเบียน

ตางๆ ของบริษัท) จนถึงหนาท่ีท่ีหลากหลาย เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนด

ตางๆ หรือการใหคําปรึกษาเก่ียวกับเรื่องการกํากับดูแลกิจการตางๆ โดยปกติแลว ตําแหนงนี้

ไดรับการอนุมานวามีความเก่ียวพันอยางใกลชิดกับกิจการ ดังนั้น อุปสรรคอาจเกิดข้ึนได  

ถาหุนสวนหรือพนักงานของสํานักงาน ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทของลูกคางานท่ีให

ความเชื่อม่ัน (ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันกับลูกคางานท่ีให

ความเชื่อม่ัน ไดระบุไวในหมวด 950 การใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน กับลูกคางานท่ีให

ความเชื่อม่ัน) 
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หมวด 924 การจางงานโดยลูกคางานที่ใหความเช่ือมั่น  

คํานํา 

924.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

924.2 ความสัมพันธจากการจางงานโดยลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดใน

เหตุการณแวดลอมดังกลาวนั้น 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

924.3 A1 อุปสรรคจากความคุนเคยหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูอาจเกิดข้ึนได ถาบุคคลใดดังตอไปนี้

เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือหุนสวนของสํานักงาน  

• เปนกรรมการ หรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน  

• เปนพนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ัน หรือกรณีในงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน พนักงานในตําแหนง

ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

ขอจํากัดของผูเคยเปนหุนสวนหรือเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

R924.4 ถาผูเคยเปนหุนสวนมารวมงานกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันของสํานักงาน หรือถาผูเคยเปน

สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันมารวมงานกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันในฐานะ 

(ก) เปนกรรมการ หรือเจาหนาท่ีบริหาร หรือ 

(ข) เปนพนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ัน หรือกรณีในงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน เปนพนักงานใน

ตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของงานท่ีให

ความเชื่อม่ัน 

บุคคลนั้นตองไมเขารวมอีกตอไป ในกิจกรรมทางธุรกิจหรือกิจกรรมทางวิชาชีพของสํานักงาน  

924.4 A1 แมวาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามท่ีระบุไวในยอหนา R924.4 มารวมงานกับลูกคางานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน ในตําแหนงดังกลาวและไมไดมีสวนรวมอีกตอไปในธุรกิจของสํานักงานหรือกิจกรรม

ทางวิชาชีพของสํานักงาน อุปสรรคจากความคุนเคย อุปสรรคจาการถูกขมขู อาจยังคงเกิดข้ึน 
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924.4 A2 อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู อาจยังคงเกิดข้ึนได ถาผูเคยเปน

หุนสวนของสํานักงาน เขารวมงานในกิจการในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งท่ีกลาวไวในยอหนา 

924.3 A1 และกิจการนั้น ตอมากลายเปนลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันของสํานักงาน 

924.4 A3 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

• ตําแหนงท่ีบุคคลนั้นไดรับจากลูกคา 

• ความเก่ียวของใด ๆ ท่ีบุคคลนั้นจะมีกับกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

• ระยะเวลาตั้งแตบุคคลนั้นพนจากการเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันหรือ

หุนสวนของสํานักงาน 

• ตําแหนงเดิมของบุคคลนั้นในกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือสํานักงาน ตัวอยางคือ

บุคคลนั้น ยังคงรับผิดชอบในการติดตอเปนประจํากับผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแล

ของลูกคา หรือไม 

924.4 A4 ตัวอยางตางๆ ของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการอุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู เหลานั้น รวมถึง 

• การทําขอตกลงวาบุคคลดังกลาวไมมีสิทธิในผลประโยชนหรือการจายคาตอบแทนใด ๆ 

จากสํานักงาน ยกเวนทําตามขอตกลงท่ีไดกําหนดไวตายตัวกอนหนานี้แลว 

• การทําขอตกลงเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีติดคางกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไมเปนสาระสําคัญตอ

สํานักงาน 

• การเปลี่ยนแปลงแผนงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

• การมอบหมายใหบุคคลอ่ืน ๆ  ในกลุมผูปฏิบัติ งานท่ีใหความเชื่อ ม่ัน ซึงเปนผู มี

ประสบการณเพียงพอ เม่ือเทียบกับบุคคลท่ีไดมารวมงานกับลูกคา 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม สอบทานงานของผูเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีให

ความเชื่อม่ัน 

สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ท่ีไดรับการเจรจาตอรองเก่ียวกับการจางงานกับลูกคา 

R924.5 สํานักงาน ตองมีนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดให สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน

ตองแจงสํานักงาน เม่ือมีการเจรจาตอรองเก่ียวกับการจางงานกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน

นั้น 

924.5 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน เกิดข้ึนไดเม่ือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

มีสวนรวมในงานงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ในขณะท่ีทราบอยูแลววาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีให

ความเชื่อม่ันนั้น จะหรืออาจจะมารวมงานกับลูกคาในอนาคตได 
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924.5 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว คือการถอนบุคคล

นั้นจากกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

924.5 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชน 

สวนตนดังกลาว คือจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม สอบทานดุลยพินิจใด ๆ ท่ีมีนัยสําคัญของ

บุคคลนั้น ขณะอยูในกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 
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หมวด 940 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากรกับลูกคางานที่ใหความเช่ือมั่น 

คํานํา 

940.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว

ในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

940.2 เม่ือบุคคลมีสวนรวมในงานท่ีใหความเชื่อม่ันมีลักษณะเปนงานท่ีเกิดข้ึนซํ้าใหมไดเปนระยะเวลา

ยาวนาน อาจเกิดอุปสรรคจากความคุนเคยและอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หมวดนี้

กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเก่ียวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

940.3 A1 อุปสรรคจากความคุนเคยอาจเกิดจากผลท่ีบุคคลมีความสัมพันธอันยาวนาน กับ 

(ก) ลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน  

(ข) เจาหนาท่ีบริหารอาวุโสของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือ 

(ค) เรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน หรืองานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน 

ขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

940.3 A2 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดจากผลของความกังวลของบุคคลเก่ียวกับการ

สูญเสียลูกคาท่ีมีความสัมพันธยาวนาน หรือการสูญเสียผลประโยชนในการรักษาไวซ่ึง

ความสัมพันธสวนตัวท่ีใกลชิด กับสมาชิกของเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส หรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

อุปสรรคดังกลาวอาจมีอิทธิพลตอดุลยพินิจท่ีไมเหมาะสมของบุคคลนั้น 

940.3 A3 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน รวมถึง 

• ลักษณะของงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

• บุคคลนั้นเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันมานานเทาใด ความมีอาวุโสของ

บุคคลนั้นในกลุมผูปฏิบัติงาน และลักษณะของบทบาทการปฏิบัติงาน รวมถึงกรณีถา

ความสัมพันธนั้นคงอยูขณะท่ีบุคคลนั้นยังอยูกับสํานักงานกอนหนา 

• ขอบเขตงานท่ีบุคคลนั้น ไดรับการสั่งการ รับการสอบทานงาน และรับการกํากับงานจาก

บุคคลผูมีตําแหนงงานสูงกวา  
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• ขอบเขตท่ีบุคคลนั้น เนื่องจากความมีอาวุโส สามารถจะมีอิทธิพลตอผลลัพธของงานท่ีให

ความเชื่อม่ัน ตัวอยางเชน การตัดสินใจท่ีสําคัญ หรือการสั่งงานสมาชิกอ่ืน ๆ ในกลุม

ผูปฏิบัติงาน 

• ความใกลชิดของความสัมพันธสวนตัวของบุคคลนั้น กับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือ

กับเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส ถามีผลเก่ียวของ 

• ลักษณะ ความถ่ี และขอบเขตของปฏิสัมพันธระหวางบุคคลนั้น กับลูกคางานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน 

• ลักษณะหรือความซับซอนของเรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน หรือขอมูลท่ีตองการให

ความเชื่อม่ัน วามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม 

• เม่ือไมนานมานี้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือไม ท่ีบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ในลูกคางานท่ีให

ความเชื่อม่ัน ผูซ่ึงรับผิดชอบ เรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน หรือในกรณีงานท่ีใหความ

เชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน ขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน หรือกับเจาหนาท่ี

บริหารระดับอาวุโส ถามีผลเก่ียวของ  

940.3 A4 การรวมกันของปจจัยสองอยางหรือมากกวา อาจเพ่ิมหรือลดระดับของอุปสรรค ตัวอยางเชน 

อุปสรรคจากความคุนเคยท่ีเกิดข้ึนตลอดชวงเวลา จากความสัมพันธใกลชิดท่ีเพ่ิมข้ึนระหวาง

สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน กับ บุคคลในลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันผูอยูใน

ตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน หรือกรณีในงานท่ี

ใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน จะลดลงโดยการท่ีบุคคลผูนั้นออกจากการเปน

พนักงานของลูกคา 

940.3 A5 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตนท่ีเก่ียวของกับงานใดงานหนึ่งเปนการเฉพาะ คือการหมุนเวียนบุคคลนั้นออกจากกลุม

ผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

940.3 A6 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการอุปสรรคจากความคุนเคยหรือ

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว รวมถึง 

• การเปลี่ยนบทบาทของบุคคลในกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะ และขอบเขตของงานท่ีบุคคลนั้นปฏิบัติ 

• การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม ซ่ึงไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน  

สอบทานงานของบุคคลนั้น 

• การดําเนินการสอบทานคุณภาพงานสมํ่าเสมอ จากภายในหรือจากภายนอก อยางเปน

อิสระ  
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R940.4 ถาสํานักงานตัดสินใจวาระดับของอุปสรรคท่ีเกิดสามารถจัดการโดยการหมุนเวียนบุคคลนั้น

ออกจากกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน สํานักงานตองกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

ซ่ึงบุคคลนั้นตองไม 

(ก) เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

(ข) ทําหนาท่ีควบคุมคุณภาพงานท่ีใหความเชื่อม่ัน หรือ 

(ค) ใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

ระยะเวลาดังกลาวตองยาวพอ ท่ีจะทําใหมีการจัดการอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรค

จากผลประโยชนสวนตนในกรณีของกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 
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หมวด 950 การใหบริการงานที่ไมใหความเช่ือมั่นกับลูกคางานที่ใหความเช่ือมั่น 

คํานํา 

950.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนด

ไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

950.2 สํานักงานอาจใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันหลากหลายประเภทแกลูกคางานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน ท่ีสอดคลองกับทักษะและความชํานาญ การใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันแก

ลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน และ

อุปสรรคตอความเปนอิสระ หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

ท่ีเก่ียวของในการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R950.3 กอนท่ีสํานักงานจะรับงานใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันแกลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

สํานักงานตองตัดสินวาการใหบริการดังกลาวอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ

หรือไม 

950.3 A1 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดนี้ชวยสํานักงานในการวิเคราะหการ

บริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันบางประเภทและอุปสรรคท่ีเก่ียวของท่ีอาจเกิดข้ึน เม่ือ

สํานักงานรับงานหรือใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันแกลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

950.3 A2 พัฒนาการท้ังหลาย เชน การดําเนินธุรกิจใหม ๆ วิวัฒนาการของตลาดการเงิน และ 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหไมสามารถกําหนดรายการท่ีครอบคลุมทุก

รายการบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน ซ่ึงอาจใหบริการกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันได 

ดังนั้นประมวลจรรยาบรรณจึงไมรวมรายการอยางละเอียดของบริการงานท่ีไมใหความ

เชื่อม่ันแกลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

การประเมินอุปสรรค 

950.4 A1 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการงานท่ีไมใหความ

เชื่อม่ันแกลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน รวมถึง 

• ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงคของบริการ 

• ระดับของความเชื่อม่ันท่ีใหกับผลลัพธของบริการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน 
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• สภาพแวดลอมทางกฎหมายและกฎระเบียบของบริการท่ีให 

• ผลลัพธของบริการจะกระทบตอเรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน ในงานท่ีใหความ

เชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน เรื่องท่ีสะทอนขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันในงาน

ท่ีใหความเชื่อม่ันหรือไมท่ี และถามี 

o ขอบเขตท่ีผลของบริการจะมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญหรือมีนัยสําคัญตอ

เรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน และในงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของ

บุคคลอ่ืน ขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันในงานท่ีใหความเชื่อม่ัน  

o ขอบเขตของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีเก่ียวของในการพิจารณาเรื่องสําคัญท่ีตอง

ใชดุลยพินิจ  

• ระดับความชํานาญของฝายบริหารและพนักงานของลูกคาท่ีเก่ียวกับประเภทของบริการ

ท่ีให 

สาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับขอมูลของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

950.4 A2 แนวคิดเรื่องความมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของลูกคางานท่ีให

ความเชื่อม่ัน ท่ีไดระบุไวใน มาตรฐานงานท่ีใหความเชื่อม่ันรหัส (TSAE) 3000 (ปรับปรุง) 

งานท่ีใหความเชื่อม่ันนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานขอมูลทางการเงิน 

ในอดีต การกําหนดความมีสาระสําคัญเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ และไดรับ

ผลกระทบท้ังจากปจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อีกท้ังยังรวมถึงผลกระทบจากมุมมอง

ของความตองการขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอ่ืนของผูใช 

การใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันหลายประเภทแกลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันรายเดียวกัน 

950.4 A3 สํานักงานอาจใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน หลายประเภทแกลูกคางานท่ีใหความ

เชื่อม่ันรายเดียว ในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ การพิจารณาถึงผลกระทบรวมของอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนจากการใหบริการเหลานั้นสัมพันธกับการประเมินอุปสรรคของสํานักงาน 

การจัดการอุปสรรค 

950.5 A1 ยอหนา 120.10 A2 รวมถึงคําอธิบายของมาตรการปองกัน ในกรณีการใหบริการงานท่ีไมให

ความเชื่อม่ันแกลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน มาตรการปองกันเปนการกระทํา มาตรการเดียว

หรือหลายมาตรการรวมกันก็ได ท่ีสํานักงานนํามาใชอยางมีประสิทธิผลเพ่ือลดอุปสรรคตอ

ความเปนอิสระใหอยูในระดับท่ียอมรับได ในสถานการณบางอยาง เม่ืออุปสรรคท่ีเกิดจาก

การให บริการแกลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน อาจไมมีมาตรการปองกันใด ๆ นํามาใชได ใน

สถานการณเชนนี้ การนํากรอบแนวคิดในหมวด 120 มาใช กําหนดใหสํานักงานตองปฏิเสธ

หรือยุติการให บริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน หรือการให บริการงานท่ีใหความเชื่อม่ันนั้น 

257 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 4
 ข

 

ขอหามในการปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร 

R950.6 สํานักงานตองไมปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารท่ีเก่ียวกับ เรื่องราวท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ัน และในงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน ขอมูลท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ันของงานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีสํานักงานใหบริการ ถาสํานักงานตองปฏิบัติหนาท่ี

รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของบริการอ่ืนใดท่ีใหกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

สํานักงานตองม่ันใจวาความรับผิดชอบนั้นไมเก่ียวของกับเรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน 

และในงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน ขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของ

งานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีสํานักงานใหบริการ 

950.6 A1 ความรับผิดชอบของผูบริหารเก่ียวของกับการควบคุม การนําและกําหนดทิศทางของกิจการ 

รวมถึงการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดหา การใช และการควบคุมทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร

ทางการเงิน ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ทรัพยากรทางกายภาพ และทรัพยากรท่ีไมมีตัวตน 

950.6 A2 การใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันแกลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน ทําใหเกิดอุปสรรคจาก

การสอบทานผลงานตนเอง และอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ถาสํานักงานปฏิบัติหนาท่ี

รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร เม่ือปฏิบัติงานใหบริการ ในกรณีการใหบริการท่ีเก่ียวของกับ 

เรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน และในงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน 

ขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของงานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีสํานักงานใหบริการ การปฏิบัติ

หนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารยังทําใหเกิดอุปสรรคจากความคุนเคย และอาจเกิดอุปสรรค

จากการเปนผูใหการสนับสนุนดวย เพราะวาสํานักงานเริ่มมีมุมมองและผลประโยชนไป

ในทางเดียวกับผูบริหารมากเกินไป 

950.6 A3 การตัดสินวากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเปนความรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารหรือไม ข้ึนอยูกับ

เหตุการณแวดลอม และตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ตัวอยางของกิจกรรมท่ีถือวาเปนความ

รับผิดชอบของผูบริหาร รวมถึง 

• การกําหนดนโยบายและทิศทางเชิงกลยุทธ 

• การจางหรือการเลิกจางพนักงาน 

• การกําหนดทิศทางและการเขารับผิดชอบตอการกระทําของพนักงาน ในสวนท่ีเก่ียวกับ

งานของพนักงานเพ่ือกิจการ  

• การอนุมัติรายการตางๆ 

• การควบคุม หรือการจัดการบัญชีธนาคาร หรือการลงทุน 

• การตัดสินใจวาจะปฏิบัติตามขอเสนอแนะใดท่ีไดรับจากสํานักงานหรือบุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ 

• การรายงานตอผูมีหนาท่ีกํากับดูแลในนามของผูบริหาร 

258 

สภ
าวิ
ชา
ชีพ

บัญ
ชี ใ

นพ
ระ
บร
มร
าชู
ปถั

มภ์



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สว
นที่

 4
 ข

 

• การเขารับผิดชอบในการออกแบบ การนําไปใช การติดตามประเมินผล หรือการดูแล

รักษาการควบคุมภายใน 

950.6 A4 การใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ เพ่ือชวยผูบริหารของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน ใหปลด

เปลื้องความรับผิดชอบของผูบริหาร ไมใชการปฏิบัติหนาท่ีเยี่ยงผูบริหาร (ตามยอหนา 

R950.6 ถึง 950.6 A3) 

R950.7 เพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารเม่ือใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ัน 

แกลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน ท่ีเก่ียวของกับเรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน และในงานท่ี

ใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน ขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของงานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน สํานักงานตองทําใหเกิดความพอใจวาฝายบริหารของลูกคาเปนผูรับผิดชอบในการใช

ดุลยพินิจและการตัดสินใจท่ีเก่ียวของท้ังหมดอยางเหมาะสม ท้ังนี้รวมถึงการทําใหแนใจวา

ฝายจัดการของลูกคา 

(ก) กําหนดบุคคลซ่ึงมีทักษะ ความรู และประสบการณ ท่ีเหมาะสมมารับผิดชอบตลอดเวลา 

เก่ียวกับการตัดสินใจของลูกคาและกํากับดูแลการใหบริการดังกลาว บุคคลดังกลาวควร

มาจากกลุมเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส และตองมีความเขาใจ (เรื่องตอไปนี้) 

(1) วัตถุประสงค ลักษณะ และผลจากการบริการ และ 

(2) ความรับผิดชอบตามลําดับของลูกคาและสํานักงาน  

อยางไรก็ตาม บุคคลดังกลาวไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญท่ีจะปฏิบัติ หรือทําซํ้าซ่ึง

บริการนั้น 

(ข) ใหการกํากับดูแลบริการ และประเมินความเพียงพอของผลของการใหบริการตาม

วัตถุประสงคของลูกคา และ 

(ค) ยอมรับความรับผิดชอบตอการกระทํา ถามี ท่ีเกิดข้ึนจากผลของการบริการ 

ขอควรพิจารณาอ่ืนเก่ียวกับการใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันเฉพาะเรื่อง 

950.8 A1 อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองอาจเกิดข้ึน ถางานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรอง

ของบุคคลอ่ืน สํานักงานจะเขาไปเก่ียวของในการจัดเตรียมขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน 

ท่ีในภายหลังกลายเปนขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ตัวอยาง

ของบริการท่ีไมใหความเชื่อม่ัน อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง

ดังกลาว เม่ือใหบริการท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของงานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน รวมถึง 

(ก) การพัฒนาและการจัดเตรียมประมาณการขอมูลในอนาคต และตอมาภายหลังออก

รายงานการใหความเชื่อม่ัน ใหกับขอมูลนี ้

(ข) การประเมินมูลคาท่ีเก่ียวของกับ หรือเปนสวนหนึ่งของขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน

ของงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 
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หมวด 990  รายงานซึ่งรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร (งานที่ใหความเช่ือมั่น 

นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน) 

คํานํา 

990.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนด

ไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

990.2  

 

หมวดนี้กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงบางสวนตอสวนท่ี  4ข ซ่ึงไดรับอนุญาตในบางเหตุการณ

แวดลอมท่ีเก่ียวกับงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ซ่ึงรายงานรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร 

ในหมวดนี้งานท่ีใหความเชื่อม่ันเพ่ือออกรายงานซ่ึงมีขอจํากัดการใชและการเผยแพรใน

เหตุการณแวดลอมท่ีกําหนดไวในยอหนา R990.3 เรียกวา “งานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีมี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนด (eligible assurance engagement)” 

งานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หมายถึง มีวัตถุประสงคเฉพาะ และรวมถึง

ขอจํากัดการใชและการเผยแพร 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัต ิ

ท่ัวไป 

R990.3 เม่ือสํานักงานประสงคจะออกรายงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ซ่ึงรวมถึงขอจํากัดในการใชและ 

การเผยแพร ขอกําหนดเรื่องความเปนอิสระท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 4ข จะถือเปนการ

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตองไดรับการอนุญาตตามหมวดนี้ได ก็ตอเม่ือ   

(ก) สํานักงานสื่อสารใหผูท่ีต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด

เรื่องความเปนอิสระท่ีจะนํามาใชในการใหบริการ และ 

(ข) ผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานเขาใจวัตถุประสงค ขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน และ

ขอจํากัดของรายงาน และยินยอมอยางชัดแจงตอการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด (เรื่อง

ความเปนอิสระ) 

990.3 A1 ผูท่ีต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานตองมีความเขาใจในวัตถุประสงค ขอมูลท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ัน และขอจํากัดของรายงานดวยการมีสวนรวม ไมวาจะเปนโดยตรงหรือโดยออมโดย

ผานตัวแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานในการกําหนดลักษณะ

และขอบเขตของงานนั้น ในการเขามามีสวนรวมนี้ ไมวาจะเปนโดยตรงหรือโดยออม  

มีสวนชวยสํานักงานในการสื่อสารกับผูท่ีต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานเก่ียวกับเรื่องความเปน

อิสระรวมถึงเหตุการณแวดลอมท่ีเก่ียวกับการนํากรอบแนวคิดมาใช ท้ังยังอนุญาตให
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สํานักงานไดรับขอตกลงของผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด

ดานความเปนอิสระ 

R990.4 เม่ือผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานเปนกลุมผูใชท่ีไมสามารถระบุชื่อไดในขณะทําหนังสือตอบ

รับงาน สํานักงานตองทําใหกลุมผูใชรายงานดังกลาวรับรูในภายหลังถึงขอกําหนดดานความ

เปนอิสระท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงตกลงกันโดยตัวแทนของกลุมผูใช 

990.4 A1 ตัวอยางเชน เม่ือผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงาน เปนกลุมของผูใช เชน ผูใหกูยืมตามสัญญา 

กูรวม สํานักงานอาจอธิบายถึงขอกําหนดดานความเปนอิสระท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงใน

หนังสือตอบรับงานแกตัวแทนผูใหกู ตัวแทนอาจใหหนังสือตอบรับงานของสํานักงานแก

สมาชิกในกลุมผูใหกูเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานในการทําใหผูใชรายงานรับรู

ถึงขอกําหนดดานความเปนอิสระท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงตกลงกันโดยตัวแทนของกลุม

ผูใช 

R990.5 เม่ือสํานักงานดําเนินการงานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด การเปลี่ยนแปลง

ใด ๆ ในสวนท่ี 4ข ตองถูกจํากัดเฉพาะสวนท่ีกําหนดไวในยอหนา R990.7 ถึง R990.8 

R990.6 ถาสํานักงานออกรายงานท่ีใหความเชื่อม่ันดวย โดยไมรวมขอจํากัดในการใชและการ

เผยแพรใหแกลูกคารายเดียวกัน สํานักงานตองนําสวนท่ี 4ข มาใชในงานท่ีใหความเชื่อม่ัน

ดังกลาว 

ผลประโยชนทางการเงิน การกูยืมและการค้ําประกัน ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิด ความสัมพันธ

ฉันทครอบครัว และความสัมพันธสวนตัว 

R990.7  เม่ือสํานักงานปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  

(ก) ขอกําหนดท่ีเก่ียวของท่ีกําหนดไวในหมวด 910, 911, 920, 921, 922 และ 924 ให

นําไปใชเฉพาะกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด และสมาชิก

ครอบครัวท่ีใกลชิดของกลุมผูปฏิบัติงาน 

(ข) สํานักงานตองระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรคใด ๆ ตอความเปนอิสระท่ีเกิดจาก

ผลประโยชน และความสัมพันธใด ๆ ท่ีกําหนดไวในหมวด 910, 911, 920, 921, 922 

และ 924 ระหวางลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน ตอไปนี้ 

(1) บุคคลท่ีใหคําปรึกษาเก่ียวกับประเด็นดานเทคนิค หรือประเด็นเฉพาะ

อุตสาหกรรม รายการ หรือเหตุการณ และ 

(2) บุคคลท่ีควบคุมคุณภาพสําหรับงานนั้น รวมถึงบุคคลท่ีทําหนาท่ีสอบทานการ

ควบคุมคุณภาพงาน และ 
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(ค) สํานักงานตองประเมินและจัดการอุปสรรคใด ๆ ท่ีกลุมผูปฏิบัติงาน มีเหตุผลท่ีเชื่อไดวา

เกิดจากผลประโยชนและความสัมพันธระหวางลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ันกับบุคคลอ่ืน

ภายในสํานักงานผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ี

กําหนดไวในหมวด 910, 911, 920, 921, 922 และ 924  

990.7 A1 บุคคลใด ๆ ในสํานักงานผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานท่ีใหความเชื่อม่ัน

รวมถึง ผูท่ีใหคําแนะนําเรื่องคาตอบแทน หรือผูควบคุมดูแลโดยตรง ผูบริหาร หรือผูกํากับ

ดูแลอ่ืนของหุนสวนท่ีรับผิดชอบงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานท่ีให

ความเชื่อม่ัน 

R990.8 เม่ือสํานักงานปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด สํานักงานตองไมถือ

ผลประโยชนทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญท้ังโดยตรงและโดยออม ในลูกคางานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน 
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อภิธานศัพท และรายการของอักษรยอ 

ในประมวลจรรยาบรรณระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมมาตรฐานระหวางประเทศเรื่อง

ความเปนอิสระ) คําเอกพจนอาจจะถูกตีความเปนคําพหูพจน หรือตีความในทางตรงกันขาม และคําศัพท

ดานลางมีความหมายตามท่ีไดกําหนดตอไปนี ้

ในอภิธานศัพทนี้ คําอธิบายศัพทท่ีกําหนดไวแสดงเปนแบบอักษรปกติ สวนตัวอักษรเอนใชอธิบายคําศัพทท่ีมี

ความหมายเฉพาะในสวนท่ีกลาวถึงในประมวลจรรยาบรรณ หรือสําหรับอธิบายเพ่ิมเติมของคําศัพทท่ีกําหนด 

หากมีการอางอิงถึงคําศัพทอ่ืนท่ีไดมีระบุไวในประมวลจรรยาบรรณนี้แลว ใหเปนไปตามนั้น 

การเรียงลําดับคําในอภิธานศัพทนี้ เรียงตามลําดับอักษรภาษาอังกฤษ 

ระดับท่ียอมรับได 

Acceptable level 

ระดับท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีใชการทดสอบประหนึ่งบุคคลท่ี

สามซ่ึงมีความรอบรูและได ใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน  

อาจสรุปวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

การโฆษณา 

Advertising 

การสื่อสารขอมูลใหสาธารณะ เก่ียวกับบริการ หรือ ทักษะ ท่ีให

โดยผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ ซ่ึงมีลักษณะ

เพ่ือจัดหาธุรกิจทางวิชาชีพ 

ผูสอบทานท่ีเหมาะสม 

Appropriate reviewer 

ผูสอบทานท่ีเหมาะสม คือผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีความรู 

ทักษะ ประสบการณท่ีจําเปน และมีอํานาจในการสอบทานงานท่ี

ทําหรือบริการท่ีให ท่ีเก่ียวของอยางเท่ียงธรรม ผูสอบทาน

ดังกลาวอาจเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

คําศัพทนี้อธิบายไวในยอหนา 300.8 A4 

ลูกคางานใหความเช่ือม่ัน 

Assurance client 

สวนท่ีรับผิดชอบรวมถึงฝายท่ีรับผิดชอบตอขอมูลท่ีตองการให

ความเชื่อม่ันในกรณีของงานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของ

บุคคลอ่ืน (ซ่ึงอาจเปนฝายเดียวกันกับฝายท่ีรับผิดชอบ) 

งานท่ีใหความเช่ือม่ัน  

Assurance engagement 

งานซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะมุงประสงค

ไดรับหลักฐานท่ีเหมาะสมเพียงพอในการใหขอสรุปซ่ึงกําหนดข้ึน

เพ่ือเพ่ิมระดับของความเชื่อม่ันของผูตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงาน 

มากกวาฝายท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน 

(ผลลัพธของการประเมินหรือการวัดผลของเรื่องท่ีเปนเนื้อหา

สาระเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ) 

(TSAE 3000 - ปรับปรุง) อธิบายองคประกอบและวัตถุประสงค

ของงานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนั้น และ

แมบทสําหรับงานท่ีใหความเชื่อม่ันใหคําอธิบายท่ัวไปสําหรับงาน
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ท่ีใหความเชื่อม่ัน ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี (TSAs), 

มาตรฐานงานสอบทาน (TSREs) 

มาตรฐานงานท่ีใหความเชื่อม่ัน (TSAEs) 

ในสวน 4ข คําวา “งานท่ีใหความเชื่อม่ัน” หมายถึง งานท่ีให

ความเชื่อม่ัน นอกเหนือจากงานสอบบัญชีหรืองานสอบทาน 

กลุมผูปฏิบัติงานใหความเช่ือม่ัน 

Assurance team 

(ก) สมาชิกท้ังหมดของกลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ันสําหรับ

งานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

 (ข) บุคคลอ่ืนท้ังหมดในสํานักงานผู ซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงตอ

ผลงานท่ีใหความเชื่อม่ัน รวมถึง 

 (1) ผู ท่ีใหคําแนะนําเรื่องคาตอบแทนหรือผูควบคุมดูแล

โดยตรง ผูบริหารหรือผู กํากับดูแลอ่ืนของหุนสวนท่ี

รับผิดชอบงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานของงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

 (2) ผู ท่ี ให คําปรึกษาเ ก่ียวกับประเด็นดานเทคนิคหรือ

ประเด็นเฉพาะอุตสาหกรรม รายการ หรือเหตุการณ 

สําหรับงานท่ีใหความเชื่อม่ันและ 

 (3) ผู ท่ีควบคุมคุณภาพสําหรับงานท่ีใหความเชื่อม่ันนั้น 

รวมถึงบุคคลท่ีทําหนาท่ีสอบทานการควบคุมคุณภาพ

งานสําหรับงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

งานท่ีใหความเช่ือม่ันตอคํารับรองของ

บุคคลอ่ืน  

Attestation engagement 

งานท่ีใหความเชื่อม่ันท่ีฝายหนึ่งท่ี นอกเหนือจากผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ วัดหรือประเมินเรื่องราวท่ี

ตองการใหความเชื่อม่ันตามเกณฑ ฝายหนึ่งท่ีนอกเหนือจาก 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี มักจะเสนอผลขอมูลท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ันในรายงาน หรือขอความ 

ในบางกรณีขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อ ม่ันอาจเสนอโดย 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในรายงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ในงานท่ีให

ความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน ขอสรุปของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีแสดงใหเห็นวาขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน

ปราศจากขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

ขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจแสดงในรูปแบบของ 

(1) เรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน และเกณฑท่ีนํามาใช 
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(2) ขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันและเกณฑท่ีนํามาใช หรือ 

(3) ขอความท่ีจัดทําโดยฝายท่ีเหมาะสม 

การสอบบัญชี  

Audit 

ในสวน 4ก คําวา “การสอบทาน” ใชเชนเดียวกับ “การสอบ

บัญชี” 

ลูกคางานสอบบัญชี  

Audit client 

กิจการท่ีสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีให เม่ือลูกคาเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ลูกคางานสอบบัญชีจะรวมถึง

กิจการท่ีเก่ียวของกันของลูกคาเสมอ เม่ือลูกคางานสอบบัญชีไม

เปนบริษัทจดทะเบียน ลูกคางานสอบบัญชีรวมถึงกิจการท่ี

เก่ียวของกันท่ีลูกคามีอํานาจควบคุมท้ังโดยตรงและโดยออม 

(ดูยอหนา R400.20 ประกอบดวย) ในสวน 4ก คําวา “ลูกคา

งานสอบทาน” ใชเทียบเทากับ “ลูกคางานสอบบัญชี” 

งานสอบบัญชี  

Audit engagement 

งานท่ีใหความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผล ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ แสดงความเห็นวา งบการเงินถูก

จัดทําตามท่ีควรในสาระสําคัญหรือไม (หรือใหความเห็นวา

ถูกตองและเปนธรรม หรือแสดงวา ถูกตองตามท่ีควรใน

สาระสําคัญ) ตามกรอบการรายงานทางเงินท่ีนํามาใช เชน งานท่ี

ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึง การสอบบัญชีท่ี

ตองเสนอตอหนวยงานตามความตองการของกฎหมายหรือ

ขอกําหนดอ่ืน 

ในสวน 4ก คําวา“งานสอบทาน” ใชในความหมายเดียวกันกับ 

“งานสอบบัญชี” 

รายงานการสอบบัญชี 

Audit report 

ในสวน 4ก คําวา “รายงานการสอบบัญชี” ใชเชนเดียวกับ

“รายงานการสอบทาน”   

กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

Audit team 

(ก) สมาชิกท้ังหมดของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีสําหรับ

งานสอบบัญชี 

(ข) บุคคลอ่ืนท้ังหมดในสํานักงานผูซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงตอผล

ของงานสอบบัญชี รวมถึง 

(1) ผู ท่ีใหคําแนะนําเรื่องคาตอบแทนหรือผูควบคุมดูแล

โดยตรง ผูบริหารหรือผูกํากับดูแลอ่ืนของผูสอบบัญชีท่ี

รับผิดชอบงานสอบบัญชี ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

ของงานสอบบัญชี รวมถึงบุคคลท่ีอยูในระดับอาวุโสกวา
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หุนสวนท่ีรับผิดชอบงานตามลําดับ ไปจนกระท่ังถึงผูท่ี

เปนหุนสวนอาวุโสหรือหุนสวนผูจัดการ (ประธาน

เจาหนาท่ีบริหารหรือเทียบเทา) ของสํานักงาน 

(2) ผู ท่ี ให คําปรึกษาเ ก่ียวกับประเด็นดานเทคนิคหรือ

ประเด็นเฉพาะอุตสาหกรรม รายการ หรือเหตุการณ 

สําหรับงานสอบบัญชีนั้น และ 

(3) ผูท่ีควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงบุคคลท่ีทํา

หนาท่ีสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสําหรับงานสอบ

บัญชี และ 

(ค) บุคคลท้ังหมดในสํานักงานเครือขายผูซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงตอ

ผลงานการสอบบัญชี 

ในสวน 4ก คําวา“กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี”  ใชเชนเดียวกับ 

“กลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน”  

ครอบครัวท่ีใกลชิด 

Close family 

บิดา มารดา บุตรธิดา หรือพ่ีนอง ผูซ่ึงไมใชสมาชิกครอบครัวท่ี

ใกลชิดท่ีสุด 

กรอบแนวคิด 

Conceptual framework 

คํานี้อธิบายไวในหมวด 120 

คาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงาน 

Contingent fee 

คาธรรมเนียมท่ีคํานวณตามเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาโดยสัมพันธ

กับผลลัพธของรายการ หรือผลของบริการท่ีสํานักงานปฏิบัติงาน

ให คาธรรมเนียมท่ีกําหนดโดยศาลหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐไมถือ

เปนคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงาน 

การเวนระยะในการปฏิบัติงาน  

Cooling-off period 

คํานี้อธิบายไวในยอหนา R540.5 เพ่ือใชสําหรับยอหนา R540.11 

ถึง R540.19 

เกณฑ  

Criteria 

ในงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ตัวชี้วัด ท่ีถูกใชในการวัดหรือการ

ประเมินผลเรื่องราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน “เกณฑท่ีนํามาใช” 

เปนเกณฑท่ีใชสําหรับงานเฉพาะ 

งานท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติดวย

ตนเองโดยตรง 

หรือ งานท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีให

ความเช่ือม่ันดวยตนเองโดยตรง 

Direct engagement 

งานท่ีใหความเชื่อม่ันซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการ

สาธารณะใชวัด หรือ ประเมินผล เรื่องราวท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ันตอเกณฑท่ีนํามาใช และผูประกอบวิชาชีพบัญชีแสดงผล

ของขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งหรือแนบ

มากับรายงานงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 
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ในงานท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติดวยตนเองโดยตรง ขอสรุป

จะรายงานผลลัพธของการวัดหรือการประเมินผลของเรื่องราวท่ี

ตองการใหความเชื่อม่ันตอเกณฑท่ีนํามาใช 

ผลประโยชนทางการเงินโดยตรง ผลประโยชนทางการเงินท่ี 

Direct financial interest (ก) บุคคลหรือกิจการเปนเจาของโดยตรง และเปนผูควบคุม 

(รวมถึง ผลประโยชนทางการเงินจากการจัดการตาม

ความเห็นของบุคคลอ่ืน) หรือ 

 (ข) บุคคลหรือกิจการไดรับผลประโยชนทางการเงินจากการเปน

เจาของผานเครื่องมือการจัดการกองทุน มรดก ทรัสต หรือ

ตัวกลางอ่ืน ซ่ึงบุคคลหรือกิจการดังกลาวควบคุม หรือมี

ความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนนั้น  

กรรมการหรือเจาหนาท่ี 

Director or officer 

ผูมีหนาท่ีกํากับดูแล (TCWG) ของกิจการ หรือ ผูปฏิบัติหนาท่ี

เทียบเคียงกัน โดยไมคํานึงถึงชื่อตําแหนง ซ่ึงอาจแตกตางกันใน

แตละประเทศ 

งานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 

Eligible audit engagement 

คํานี้อธิบายไวในยอหนา 800.2 เพ่ือใชสําหรับหมวด 800 

งานท่ีใหความเช่ือม่ันท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี

กําหนด 

Eligible assurance engagement 

คํานี้อธิบายไวในยอหนา 990.2 เพ่ือใชสําหรับหมวด 990 

ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน  

Engagement partner 

หุนสวนหรือบุคคลอ่ืนในสํานักงาน ผูซ่ึงรับผิดชอบงานและการ

ปฏิบัติงาน และรายงานท่ีออกในนามสํานักงาน และเปนผูซ่ึงมี

อํานาจเหมาะสม หากมีการกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ องคกร

ทางกฎหมาย หรือองคกรกํากับดูแล  

ชวงเวลาการปฏิบัติงาน หรือ 

ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

Engagement period 

 

ชวงเวลาการปฏิบัติงาน (งานสอบบัญชี

และงานสอบทาน) 

Engagement period 

(Audit and Review Engagements) 

ชวงเวลาการปฏิบัติงานเริ่มข้ึนเม่ือกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี

เริ่มทําการตรวจสอบ ชวงเวลาการปฏิบัติงานสิ้นสุดเม่ือไดออก

รายงานการสอบบัญชีแลว เม่ืองานมีลักษณะเปนงานท่ีเกิดข้ึนซํ้า

ใหมได จะถือวาสิ้นสุดเม่ือมีการแจงจากฝายใดฝายหนึ่งของ

คูสัญญาถึงการสิ้นสุดความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือเม่ือมีการ
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ออกรายงานการสอบบัญชีฉบับสุดทาย แลวแตเหตุการณใดจะ

เกิดข้ึนภายหลัง 

ชวงเวลาการปฏิบัติงาน (งานใหความ

เชื่อม่ันนอกเหนือจากงานสอบบัญชีและ

งานสอบทาน) 

Engagement period 

( Assurance Engagements Other than 

Audit and Review Engagements) 

ชวงเวลาการปฏิบัติงานเริ่มข้ึนเม่ือกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความ

เชื่อม่ัน เริ่มใหบริการงานท่ีใหความเชื่อม่ันงานใดงานหนึ่ง 

ชวงเวลาการปฏิบัติงานสิ้นสุดเม่ือไดออกรายงานท่ีใหความ

เชื่อม่ันนั้นแลว เม่ืองานมีลักษณะเปนงานท่ีเกิดข้ึนซํ้าใหมได  

จะถือวาสิ้นสุดเม่ือมีการแจงจากฝายใดฝายหนึ่งของคูสัญญาถึง

การสิ้นสุดความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือเม่ือมีการออกรายงาน

การใหความเชื่อม่ันฉบับสุดทาย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดข้ึน

ภายหลัง 

การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 

Engagement quality control review 

กระบวนการท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือใหเกิดการประเมินโดยเท่ียงธรรม 

ท้ังขณะหรือกอนการออกรายงาน ของดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคัญซ่ึง

กลุมผูปฏิบัติงานไดใช และขอสรุปท่ีนําไปจัดทํารายงาน 

กลุมผูปฏิบัติงาน 

Engagement team 

หุนสวนและพนักงานท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน และบุคคลใด ๆ ท่ีจาง

โดยสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายซ่ึงเปนผูปฏิบัติตามวิธี

ปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ันในงานนั้น ท้ังนี้ ไมรวมถึง ผูเชี่ยวชาญ

ภายนอกท่ีจางโดยสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย 

คําว า  “กลุ มผูปฏิบั ติ งาน” ตองไม รวมบุคคลท่ีอยู ในฝาย

ตรวจสอบภายในของลูกคาซ่ึงเปนผูใหความชวยเหลือโดยตรงกับ

งานสอบบัญชี เม่ือผูสอบบัญชีภายนอกปฏิบัติตามขอกําหนดของ 

TSA610 (ปรับปรุง), การใชผลงานของผูตรวจสอบภายใน 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบัน 

Existing accountant 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะท่ีปจจุบันไดรับการ

แตงต้ังเปนผูสอบบัญชี หรือ กําลังใหบริการทําบัญชี ภาษีอากร  

ท่ีปรึกษา หรือบริการทางวิชาชีพท่ีคลายคลึงกันใหลูกคา 

ผูเช่ียวชาญภายนอก 

External expert 

บุคคล (ผูซ่ึงไมใชหุนสวน หรือสมาชิกกลุมพนักงานทางวิชาชีพ 

รวมถึงพนักงานชั่วคราว ของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย) 

หรือ องคกรท่ีมีทักษะ ความรู และประสบการณในสาขาอ่ืน

นอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี ซ่ึงงานของเขาใน

สาขาดังกลาวชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหไดรับหลักฐานท่ี

เหมาะสมเพียงพอ  

ผลประโยชนทางการเงิน ผลประโยชนในหุนทุน หรือหลักทรัพยอ่ืน หุนกู  เงินกู หรือ 

ตราสารหนี้อ่ืนของกิจการ รวมถึง สิทธิและภาระผูกพันท่ีจะไดรับ
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Financial interest ผลประโยชนดังกลาวและอนุพันธ ท่ี เ ก่ียวของโดยตรงกับ

ผลประโยชนนั้น 

งบการเงิน 

Financial statements 

โครงสรางการนําเสนอขอมูลทางการเงินในอดีต รวมถึงหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวของ ท่ีเจตนาจะสื่อสาร ถึงทรัพยากร

ทางเศรษฐกิจ หรือภาระผูกพันของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

หรือ การเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงเปนไปตาม

กรอบการรายงานทางการเงิน หมายเหตุท่ีเก่ียวของโดยท่ัวไป

ประกอบดวย สรุปนโยบายบัญชีท่ีสําคัญ และขอมูลอธิบายอ่ืน  

นิยามนี้ สามารถใชกับงบการเงินฉบับสมบูรณ  แตยังคงใชไดกับ

งบการเงินงบใดงบหนึ่ง ตัวอยางเชน งบดุล หรือ งบแสดงรายได

และคาใชจาย และหมายเหตุอธิบายท่ีเก่ียวของ 

คํานิยามนี้ไมอางอิงถึง องคประกอบใด บัญชีใด หรือรายการใด 

ในรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะ 

งบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

Financial statements on which the 

firm will express an opinion 

ในกรณีของกิจการเดียว หมายถึงงบการเงินของกิจการนั้น  

ในกรณีของงบการเงินรวม จะหมายถึง งบการเงินของกลุม

กิจการรวมกัน  

สํานักงาน 

Firm 

(ก) ผู ท่ีปฏิบัติ งานคนเดียว  ห างหุนส วน หรือบริ ษัทของ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

(ข) กิจการท่ีควบคุมกลุมบุคคลใน (ก) ขางตน ผานการเปน

เจาของ การจัดการ หรือโดยวิธีการอ่ืน และ 

(ค) กิจการท่ีถูกควบคุมโดยกลุมบุคคลใน (ก) และ (ข) ขางตน 

ผานการเปนเจาของ การจัดการ หรือโดยวิธีการอ่ืน 

ยอหนา 400.4 และ 900.3 อธิบายคําวา “สํานักงาน” เพ่ือแสดง

ถึงความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีและสํานักงาน  

วาปฏิบัติตามสวน 4ก และ 4ข ตามลําดับ อยางไร 

หลักการพ้ืนฐาน 

Fundamental principles 

คําศัพทนี้อธิบายไวในยอหนา 110.1A1  

หลักการพ้ืนฐานแตละขอไดอธิบายไวตามลําดับในยอหนาตอไปนี้  

R111.1 ความซ่ือสัตยสุจริต 

R112.1 ความเท่ียงธรรม  

R113.1 ความรู ความสามารถ และความเอาใจใส  

R114.1 การรักษาความลับ  
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R115.1 พฤติกรรมทางวิชาชีพ  

ขอมูลทางการเงินในอดีต  

Historical financial information 

ขอมูลท่ีถูกแสดงเปนจํานวนเงินท่ีเ ก่ียวของกับกิจการหนึ่ ง

โดยเฉพาะ ซ่ึงไดรับเปนเบื้องตนจากระบบบัญชีของกิจการนั้น 

เก่ียวกับเหตุการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีผานมา 

หรือเก่ียวกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ หรือ เหตุการณแวดลอม  

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในอดีต 

ครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด 

Immediate family 

คูสมรส (หรือเทียบเทา) หรือผูท่ีอยูในอุปการะ 

ความเปนอิสระ  ความเปนอิสระ ประกอบดวย 

Independence (ก) ความเปนอิสระดานจิตใจ 

สภาวะจิตใจท่ียอมใหมีการแสดงออกซ่ึงขอสรุป โดยไมถูก

กระทบจากอิทธิพลใด ๆ ท่ีจะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทาง

วิชาชีพ ซ่ึงจะทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต และใชความเท่ียงธรรม และใชการสังเกตและ

สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได 

 (ข) ความเปนอิสระอันเปนท่ีประจักษ 

การหลีกเลี่ยงขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมตาง ๆ ท่ีมี

นัยสําคัญมากจนทําใหบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใช

วิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปวาความซ่ือสัตยสุจริต 

ความเท่ียงธรรม และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพของสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันนั้น ไดถูก

รอมชอม 

 ตามท่ีระบุไวในยอหนา 400.5 และ 900.4 อางถึงบุคคลหรือ

สํานักงานท่ีมี "ความเปนอิสระ" หมายความวาบุคคลหรือ 

สํานักงาน ไดปฏิบัติตามสวน 4ก และ 4ข ตามความเหมาะสม 

ผลประโยชนทางการเงินโดยออม 

Indirect financial interest 

ผลประโยชนทางการเงินซ่ึงบุคคลหรือกิจการไดรับผลประโยชน

จากการเปนเจาของผานโครงการจัดการกองทุน มรดก ทรัสต 

หรือตัวกลางอ่ืน ซ่ึงบุคคลหรือกิจการดังกลาวไมมีอํานาจควบคุม 

หรือ ไมมีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน 
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ส่ิงจูงใจ  

Inducement 

สิ่งของ สถานการณ หรือการกระทําท่ีถูกใชในทางท่ีจะใหมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่ง แตไมจําเปนตองมีเจตนา

ท่ีจะมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น 

สิ่งจูงใจ เปนไปไดตั้งแตการกระทําเล็กนอยในการใหการตอนรับ

ระหวางผูรวมงานทางธุรกิจ (สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน

ธุรกิจ) หรือระหวางผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับลูกคาปจจุบันหรือ

ท่ีคาดวาจะเปนลูกคา (สําหรับผูประกอบวิชาชีบัญชีสาธารณะ) 

จนกระท่ังถึงการกระทําท่ีเปนผลให เ กิดการไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับ สิ่งจูงใจเปนไปไดในรูปแบบตางๆ กัน : 

ตัวอยางเชน 

• ของขวัญ 

• การตอนรับ 

• นันทนาการ  

• การบริจาคเพ่ือการเมือง หรือ เพ่ือการกุศล 

• การรองขอความเปนมิตร และความจงรักภักดี 

• โอกาสในการจางงานหรือโอกาสในทางการคาอ่ืน 

• การไดรับเปนกรณีพิเศษ สิทธิ หรือเอกสิทธิ์ 

ผูสอบบัญชีหลัก 

Key audit partner 

ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน บุคคลท่ีผูรับผิดชอบตอการสอบทาน

การควบคุมคุณภาพงาน และผูสอบบัญชีอ่ืน (ถามี) ท่ีอยู ในกลุม

ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนผูตัดสินใจหลัก หรือใชดุลยพินิจในเรื่องท่ีมี

นัยสําคัญเก่ียวกับการตรวจสอบงบการเงิน ซ่ึงสํานักงานจะแสดง

ความเห็น  

“ผูสอบบัญชีอ่ืน” อาจรวมถึง ตัวอยางเชน ผูสอบบัญชีผู ซ่ึง

รับผิดชอบตอบริษัทยอยหรือหนวยงานท่ีมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ข้ึนอยู

กับเหตุการณแวดลอมและบทบาทของบุคคลนั้นในการสอบบัญชี   

กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

Listed entity 

กิจการท่ี หุนทุน หุนหรือตราสารหนี้ ของกิจการนั้น มีการเสนอ

ขายหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีไดรับการยอมรับ หรือ

ขายสูตลาดท่ีอยูภายใตขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยท่ีไดรับ

การยอมรับหรือองคกรเทียบเทาอ่ืน  

อาจตอง 

May 

คํานี้ใชในประมวลจรรยาบรรณเพ่ือแสดงถึงการอนุญาตให

กระทําการอยางเจาะจงในบางเหตุการณแวดลอม รวมท้ังแสดง
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ถึงการยกเวนตอขอกําหนด คํานี้ไมไดใชเพ่ือแสดงถึงความเปนไป

ได 

อาจ 

Might 

คํานี้ใชในประมวลจรรยาบรรณเพ่ือแสดงถึง  

ความเปนไปไดของเรื่องท่ีเกิดข้ึน เหตุการณท่ีเกิดข้ึน หรือ

ข้ันตอนการดําเนินการท่ีจัดทําข้ึน 
 

คํานี้ไมไดกําหนดระดับของสิ่งท่ีเปนไปไดหรือความเปนไปได

โดยเฉพาะใด ๆ เม่ือใชรวมกับอุปสรรค เนื่องจากการประเมิน

ระดับของอุปสรรคข้ึนอยูกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม

ของ เรื่อง เหตุการณ หรือข้ันตอนการดําเนินการใด ๆ โดยเฉพาะ 

เครือขาย โครงสรางท่ีใหญข้ึน 

Network (ก) มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความรวมมือระหวางกัน และ 

 (ข) มีจุดมุงหมายท่ีชัดเจนในการปนสวนกําไรหรือตนทุน หรือ  

มีสวนรวมกันในความเปนเจาของ ในการควบคุมหรือในการ

จัดการ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ

รวมกัน มีกลยุทธทางธุรกิจรวมกัน การใชชื่อทางการคาหรือ

ทรัพยากรทางวิชาชีพสวนท่ีมีนัยสําคัญรวมกัน 

สํานักงานเครือขาย 

Network firm 

สํานักงาน หรือ กิจการท่ีเปนของเครือขาย 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดูยอหนา 400.50 A1 ถึง 400.54 A1 

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ  

(ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงาน

ธุรกิจ) 

Non-compliance with laws and 

Regulations (Professional 

Accountants in Business) 

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ (“non-compliance”) 

ประกอบดวยการกระทําโดยละเลยหรือกระทําผิดโดยเจตนา

หรือไมเจตนา ซ่ึงขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับท่ีมีอยู กระทําโดย

กลุมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(ก) องคกรผูวาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

(ข) ผูมีหนาท่ีกํากับดูแลขององคกรผูวาจาง 

(ค) ผูบริหารขององคกรผูวาจาง หรือ 

(ง) บุคคลอ่ืนท่ีทํางานหรืออยูภายใตคําสั่งขององคกรผูวาจาง 

คํานี้อธิบายไวในยอหนา 260.5 A1 

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ขอบังคับ  

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ (“non-compliance”) 

ประกอบดวยการกระทําโดยละเลยหรือกระทําผิดโดยเจตนา

หรือไมเจตนา ซ่ึงขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับท่ีมีอยู กระทําโดย

กลุมบุคคลดังตอไปนี ้
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(ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการ

สาธารณะ) 

Non-compliance with laws and 

Regulations (Professional 

Accountants in Public Practice) 

(ก) ลูกคา; 

(ข) ผูท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลของลูกคา 

(ค) ผูบริหารของลูกคา หรือ 

(ง) บุคคลอ่ืนท่ีทํางานหรืออยูภายใตคําสั่งของลูกคา 

คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 360.5 A1 

สวนงานยอย 

Office 

สวนงานยอยท่ีแยกออกมาชัดเจน ไมวาจะจัดตามสายงานทาง

ภูมิศาสตร หรือสายงานทางการปฏิบัติงาน 

ผูสอบบัญชีคนกอน 

Predecessor accountant 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะผูซ่ึงเปนคนลาสุดท่ี

ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชี หรือดําเนินการดานบัญชี 

ภาษี การใหคําปรึกษาหรือการใหบริการทางวิชาชีพท่ีคลายคลึง

กันสําหรับลูกคา ท่ียังไมมีผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบัน 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

Professional accountant 

บุคคลผูท่ีเปนสมาชิกขององคกร ซ่ึงเปนสมาชิกของ IFAC 

ในสวนท่ี 1 คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายถึง บุคคล  

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจและผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ และ สํานักงานของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีนั้น 

ในสวนท่ี 2 คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” อางถึง ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ  

ในสวนท่ี 3, 4ก และ 4ข คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี”  อาง

ถึง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ และ สํานักงาน

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงาน

ธุรกิจ 

Professional accountant in 

business 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน พาณิชย-

กรรม อุตสาหกรรม การบริการ ภาครัฐ การศึกษา องคกรไม

แสวงหากําไร หรือหนวยงานกํากับดูแลหรือองคกรวิชาชีพ ผูซ่ึง

อาจเปนพนักงาน ผูรับจางตามสัญญา หุนสวน กรรมการ 

(กรรมการบริหารหรือกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) เจาของกิจการ

ท่ีเปนผูจัดการ หรืออาสาสมัครขององคกรผูวาจาง 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีใหบริ การ

สาธารณะ 

Professional accountant in public 

practice 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสํานักงานท่ีให บริการทางวิชาชีพ  

ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีงานใด ๆ ก็ตาม (ตัวอยางเชน งานสอบบัญชี  

งานภาษี หรือท่ีปรึกษา)  
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คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ” ใหใชใน

การอางถึง สํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการ

สาธารณะดวย 

กิจกรรมทางวิชาชีพ 

Professional activity 

กิจกรรมท่ีตองการทักษะวิชาชีพบัญชีหรือทักษะท่ีเก่ียวของ  

ท่ีดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง งานบัญชี 

งานสอบบัญชี งานภาษี งานใหคําปรึกษาดานการบริหาร และ

งานจัดการทางการเงิน 

ดุลยพินิจทางวิชาชีพ  

Professional judgment 

ดุลยพินิจทางวิชาชีพ เก่ียวของกับการใชการฝกอบรม ความรู 

ความชํานาญ และประสบการณทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ซ่ึง

สอดคลองกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม โดยคํานึงถึง 

ลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมทางวิชาชีพเฉพาะเรื่องนั้น กับ 

ผลประโยชนและความสัมพันธท่ีเก่ียวของ 

 คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 120.5 A4 

การใหบริการทางวิชาชีพ 

Professional services 

กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีดําเนินการใหแกลูกคา 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเสนองาน 

Proposed accountant 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ ผูซ่ึงกําลังพิจารณา

รับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชี หรือรับงานใหบริการงานบัญชี, 

งานภาษี , งานให คําปรึกษา หรืองานบริการทางวิชาชีพท่ี

คลายคลึงกันสําหรับผู ท่ีมีโอกาสเปนลูกคา (หรือในบางกรณี 

ลูกคาปจจุบัน) 

กิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ (ก) กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ 

Public interest entity (ข) กิจการท่ี  

 (1) ถูกนิยามโดยขอกําหนดหรือกฎหมายวาเปนกิจการท่ีมี

สวนไดเสียสาธารณะ หรือ 

 (2) กิจการท่ีถูกกําหนดโดยขอกําหนดหรือกฎหมายใหมีการ

สอบบัญชี ตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานความเปน

อิสระเชนเดียวกับท่ีใชในการสอบบัญชีของกิจการท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดดังกลาวอาจถูก

ประกาศใชโดยหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของใด ๆ 

รวมถึงหนวยงานกํากับดูแลงานสอบบัญช ี
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 หนวยงานอ่ืน ๆ อาจถือไดวาเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

ตามท่ีกําหนดไวในยอหนา 400.8 

การทดสอบประหนึ่งบุคคลท่ีสามซ่ึงมี

ความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเย่ียง

วิญูชน (RITP test) 

Reasonable and informed third 

party test 

การทดสอบประหนึ่งบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใช

วิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน เปนการท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีใช

พิจารณาวา บุคคลท่ีสามจะไดขอสรุปเชนเดียวกันหรือไม  

การพิจารณาเชนวานั้นมาจากมุมมองของบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความ

รอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน ผูไดใหน้ําหนักกับ

ขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมท่ีเก่ียวของท้ังหมดท่ีผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีรู หรือ สามารถคาดไดอยางสมเหตุสมผลวาควรรู 

ในขณะท่ีไดขอสรุปนั้น 

บุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน

ไมจําเปนตองเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี แตควรมีความรู และ

ประสบการณท่ีเ ก่ียวของเพ่ือท่ีจะเขาใจและประเมินความ

เหมาะสมของขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในลักษณะท่ี

เปนกลาง  

คําเหลานี้ไดอธิบายไวในยอหนา R120.5 A6 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน กิจการท่ีมีความสัมพันธใด ๆ ตอไปนี้กับลูกคา 

Related entity (ก) กิจการท่ีมีการควบคุมลูกคาโดยตรงหรือโดยออม ถาลูกคามี

สาระสําคัญตอกิจการดังกลาว 

 (ข) กิจการท่ีมีผลประโยชนทางการเงินโดยตรงในลูกคา ถา

กิจการนั้ น มี อิทธิพลอย า ง มีนั ยสํ า คัญตอลู กค า  และ

ผลประโยชนในลูกคามีสาระสําคัญตอกิจการดังกลาว 

 (ค) กิจการท่ีลูกคามีอํานาจควบคุมโดยตรงหรือโดยออม 

 (ง) กิจการท่ีลูกคา หรือกิจการท่ีเก่ียวของกับลูกคาตามขอ (ค) 

ขางตน มีผลประโยชนทางการเงินโดยตรง ซ่ึงทําใหลูกคามี

อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอกิจการดังกลาว และ

ผลประโยชนนั้นมีสาระสําคัญตอลูกคาและกิจการท่ีเก่ียวของ

กับลูกคาตามขอ (ค) และ 

 (จ) กิจการซ่ึงอยูภายใตการควบคุมรวมเดียวกันกับลูกคา 

(“บริษัทในเครือ sister entity”) ถาท้ังบริษัทในเครือและ
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ลูกคามีสาระสําคัญตอกิจการ ท่ีมีอํานาจควบคุมท้ังลูกคา

และบริษัทในเครือ  

ฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

Responsible party 

ฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบสําหรับเรื่องราวท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ัน ในงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

ลูกคางานสอบทาน 

Review client 

กิจการท่ีสํานักงานปฏิบัติงานสอบทานให 

งานสอบทาน 

Review engagement 

งานท่ีใหความเชื่อม่ัน ท่ีปฏิบัติตาม มาตรฐานเรื่องงานสอบทาน

หรือเทียบเทา ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ

แสดงขอสรุปวา บนพ้ืนฐานของวิธีการซ่ึงไมไดรับหลักฐาน

ท้ังหมดตามท่ีตองการในการสอบบัญชีนั้น มีสิ่งใดท่ีผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีพบและเปนเหตุใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อไดวา 

งบการเงินไมไดจัดทําตามกรอบรายงานทางการเงินเทาท่ีนํามาใช

ไดในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ หรือไม  

กลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน (ก) สมาชิกท้ังหมดของกลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน และ 

Review team (ข) บุคคลอ่ืนท้ังหมดในสํานักงาน ผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรง

ตอผลลัพธของงานสอบทาน รวมถึง 

 (1) ผู ท่ีใหคําแนะนําเรื่องคาตอบแทนหรือผูควบคุมดูแล

โดยตรง ผูบริหารหรือผู กํากับดูแลอ่ืนของหุนสวนท่ี

รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานสอบทาน 

รวมถึงบุคคลท้ังหมดท่ีอยูในระดับอาวุโสตามลําดับกวา

หุนสวนท่ีรับผิดชอบงาน ไปจนกระท่ังถึงผูท่ีเปนหุนสวน

อาวุโสหรือหุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

หรือเทียบเทา)ของสํานักงาน 

 (2) ผูใหคําปรึกษาเก่ียวกับเรื่องทางเทคนิคหรือเรื่องเฉพาะ

อุตสาหกรรม รายการ หรือเหตุการณสําหรับงานนั้น 

และ 

 (3) ผูใหการควบคุมคุณภาพสําหรับงานนั้น รวมถึง ผู ท่ี

ปฏิบัติงานสอบทานการควบคุมคุณภาพสําหรับงานนั้น 

และ 

 (ค) บุคคลท้ังหมดในสํานักงานเครือขาย ผูสามารถใชอิทธิพล

โดยตรงตอผลลัพธของงานสอบทาน 
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มาตรการปองกัน 

Safeguards 

มาตรการปองกัน คือ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยางประกอบกัน ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีกระทําอยางมี

ประสิทธิผล เพ่ือลดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน

ใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 120.10 A2 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีระดับอาวุโสใน

หนวยงานธุรกิจ 

Senior professional accountant in 

business 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสในหนวยงานธุรกิจ (“senior 

professional accountants”) คือ กรรมการ เจาหนาท่ี หรือ

พนักงานระดับอาวุโส ซ่ึงสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญและ

ตัดสินใจเ ก่ียวกับ การไดมา การใชงาน และการควบคุม

ทรัพยากรดานบุคคล ดานการเงิน ดานเทคโนโลยี ท่ีมีตัวตนและ

ไมมีตัวตนขององคกรผูวาจาง  

คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 260.11 A1 

งบการเ งินท่ีจัดทําเ พ่ือวัตถุประสงค

เฉพาะ 

Special purpose financial statements 

งบการเงินท่ีจัดทําตามกรอบรายงานทางการเงิน ซ่ึงออกแบบเพ่ือ

สนองความตองการขอมูลทางการเงินของผูใชท่ีไดระบุไว 

ขอมูลท่ีตองการใหความเช่ือม่ัน 

Subject matter information 

ผลลัพธของการวัดหรือการประเมินเรื่องราวท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ันตามเกณฑท่ีกําหนด ตัวอยางเชน ขอมูลท่ีเปนผลมาจาก

การใชเกณฑกับขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน 

ความเสียหายอยางมาก 

Substantial harm 

คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 260.5 A3 และ 360.5 A3 

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ มีผลกระทบอยางมี

สาระสําคัญตองบการเงิน และมีผลกระทบอยางกวางขวางตอ

ประโยชนสาธารณะ 

ผูมีหนาท่ีกํากับดูแล (TCWG) 

Those charged with governance 

 

บุคคล (กลุมบุคคล) หรือองคกร (กลุมองคกร) (ตัวอยางเชน 

ผูดูแลผลประโยชนขององคกร) ซ่ึงมีความรับผิดชอบตอการกํากับ

ดูแล 

- ทิศทางเชิงกลยุทธของกิจการ และ 

- ภาระผูกพันท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบของกิจการ รวมถึง 

- กระบวนการรายงานทางการเงิน  

สําหรับกิจการบางประเภทในบางประเทศ ผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

(TCWG) อาจรวมถึง บุคคลในระดับบริหาร ตัวอยางเชน สมาชิก
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ระดับบริหารของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการภาคเอกชน 

หรือหนวยงานภาครัฐ หรือ เจาของกิจการท่ีเปนผูจัดการดวย 

อุปสรรค 

Threats 

คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 120.6 A3 และรวมถึงหมวดหมู

ตอไปนี้: 

ผลประโยชนสวนตน 120.6 A3 (ก) 

การสอบทานผลงานตนเอง 120.6 A3 (ข) 

การเปนผูใหการสนับสนุน 120.6 A3 (ค) 

ความคุนเคย 120.6 A3 (ง) 

การถูกขมขู 120.6 A3 (จ) 

ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน 

Time-on period 

คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา R540.5 

เรื่องราวท่ีตองการใหความเช่ือม่ัน 

Underlying subject matter 

เรื่องราวท่ีตองการวัดหรือประเมินโดยการใชเกณฑ 
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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 

มาตรฐาน ช่ือมาตรฐาน 

TSA รหัส 320 ความมีสาระสําคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

TSA รหัส 610 (ปรับปรุง) การใชผลงานของผูตรวจสอบภายใน 

TSAE รหัส 3000 

(ปรับปรุง) 

งานท่ีใหความเชื่อม่ันนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานขอมูลทาง

การเงินในอดีต 

TSQC 1 การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานท่ีใหบริการดานการตรวจสอบและการสอบ

ทานงบการเงินและงานใหความเชื่อม่ันอ่ืนตลอดจนบริการเก่ียวเนื่อง 

TSRE รหัส 2400  งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไมใชผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของกิจการ) 
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คับ
ใช

  

วันท่ีมีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี 31 ธันวาคม  2565  เปนตนไป ท้ังนี ้อนุญาตใหถือปฏิบัติกอนวันท่ีมีผลบังคับใช 
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	หมวด 210  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
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	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
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	เอกสารหลักฐาน
	ข้อพิจารณาอื่น 


	หมวด 230 การปฏิบัติงานด้วยความชำนาญที่เพียงพอ 
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	ข้อพิจารณาอื่น


	หมวด 240 ส่วนได้เสียทางการเงิน ค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงกับการรายงานทางการเงินและการตัดสินใจ
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป


	หมวด 250 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการต้อนรับ
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	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
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	สิ่งจูงใจที่ต้องห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ
	สิ่งจูงใจที่ไม่ต้องห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ
	สิ่งจูงใจที่มีเจตนาที่จะให้มีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อพฤติกรรม (ทางวิชาชีพ)
	การพิจารณาการกระทำในอนาคต

	สิ่งจูงใจที่ไม่ประกอบด้วยเจตนาที่จะให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

	สมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุดหรือที่ใกล้ชิด
	การนำกรอบแนวคิดไปปฏิบัติ

	ข้อควรพิจารณาอื่น


	หมวด 260 การตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
	คำนำ
	วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	ความรับผิดชอบของผู้บริหารขององค์การผู้ว่าจ้างและผู้มีหน้าที่กำกับดูแล
	ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน
	ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสในหน่วยงานธุรกิจ
	การทำความเข้าใจเรื่อง/เนื้อหา (the Matter)
	การจัดการเรื่อง/เนื้อหา (the Matter)
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	การพิจารณาว่าควรเปิดเผยเรื่องนั้นต่อหน่วยงานที่มีอำนาจที่เหมาะสม

	การกระทำผิดอย่างฉับพลัน
	เอกสารหลักฐาน

	ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส
	เอกสารหลักฐาน


	หมวด 270 ความกดดันต่อการฝ่าฝืนหลักการพื้นฐาน
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	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
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	เอกสารหลักฐาน


	สารบัญ ส่วนที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ
	ส่วนที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ
	หมวด 300 การนำกรอบแนวคิดไปใช้ – ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ 
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	ลูกค้าและสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของลูกค้า
	สำนักงานและสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของสำนักงาน
	การพิจารณาข้อมูลใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อเท็จจริงและเหตุการณ์แวดล้อม

	การจัดการอุปสรรค
	ตัวอย่างมาตรการป้องกัน
	ผู้สอบทานที่เหมาะสม


	การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่กำกับดูแล


	หมวด 310 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
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	อุปสรรคที่เกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	การเปิดเผยและความยินยอม
	ทั่วไป
	เมื่อการได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งถูกปฏิเสธ

	การรักษาความลับ
	ทั่วไป
	เมื่อการเปิดเผยเพื่อขอรับความยินยอมอาจเป็นการละเมิดการรักษาความลับ

	เอกสารหลักฐาน


	หมวด 320  การแต่งตั้งผู้ให้บริการวิชาชีพ
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	การตอบรับลูกค้าและการตอบรับงาน
	ทั่วไป

	การเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งผู้ให้บริการวิชาชีพ
	ทั่วไป
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	การติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะเสนองาน
	การเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบทาน
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	การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
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	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
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	สิ่งจูงใจที่ต้องห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ
	สิ่งจูงใจที่ไม่ต้องห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ
	สิ่งจูงใจที่มีเจตนาที่จะให้มีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อพฤติกรรม (ทางวิชาชีพ)
	การพิจารณาการกระทำในอนาคต
	สิ่งจูงใจที่ไม่ประกอบด้วยเจตนาที่จะให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม


	สมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุดหรือที่ใกล้ชิด
	การนำกรอบแนวคิดไปปฏิบัติ
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	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแล
	ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน
	การตรวจสอบงบการเงิน
	การทำความเข้าใจเรื่อง/เนื้อหา(the Matter)
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	การกำหนดว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการต่อไปหรือไม่
	การพิจารณาว่าควรเปิดเผยเรื่องนั้นต่อหน่วยงานที่มีอำนาจที่เหมาะสม

	การกระทำผิดอย่างฉับพลัน
	เอกสารหลักฐาน

	การให้บริการทางวิชาชีพอื่นนอกจากการตรวจสอบงบการเงิน
	การทำความเข้าใจเนื้อหาและการระบุเนื้อหากับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแล
	การสื่อสารเนื้อหากับผู้สอบบัญชีภายนอกของกิจการ
	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
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	การพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการต่อไปหรือไม่
	การกระทำผิดอย่างฉับพลัน
	การขอรับคำปรึกษา
	เอกสารหลักฐาน



	สารบัญ ส่วนที่ 4ก ความเป็นอิสระสำหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
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	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
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	เอกสารหลักฐานทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นอิสระสำหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
	การควบรวมและการซื้อกิจการ
	เมื่อการควบรวมกิจการของลูกค้าทำให้เกิดอุปสรรค
	ถ้าหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรมยังคงถูกรอมชอม
	เอกสารหลักฐาน

	การฝ่าฝืนข้อกำหนดความเป็นอิสระสำหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
	เมื่อสำนักงานพบการฝ่าผืน
	การสื่อสารเรื่องการฝ่าฝืน (ความเป็นอิสระ) กับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล
	การฝ่าฝืนที่เกิดขึ้นแล้วก่อนการออกรายงานการสอบบัญชีฉบับก่อน
	เอกสารหลักฐาน



	หมวด 410 ค่าธรรมเนียม
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ค่าธรรมเนียม - เทียบเคียงตามขนาด
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	ลูกค้างานสอบบัญชีซึ่งเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

	ค่าธรรมเนียม - ค้างชำระ
	ค่าธรรมเนียมที่ขึ้นอยู่กับผลงาน


	หมวด 411 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและนโยบายการประเมินผลงาน
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป


	หมวด 420 ของขวัญและการต้อนรับ
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ

	หมวด 430 คดีความที่ศาลรับฟ้องแล้วหรือที่ถูกข่มขู่ว่าจะฟ้อง
	คำนำ
	คำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป


	หมวด 510 ผลประโยชน์ทางการเงิน
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	ผลประโยชน์ทางการเงินที่ถือครองโดยสำนักงาน สำนักงานเครือข่าย สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี และอื่น ๆ
	ผลประโยชน์ทางการเงินในกิจการที่ควบคุมลูกค้างานสอบบัญชี 
	ผลประโยชน์ทางการเงินที่ถือครองในฐานะทรัสตี
	ผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกันกับลูกค้างานสอบบัญชี
	ผลประโยชน์ทางการเงินที่ได้รับโดยไม่ได้ตั้งใจ
	ผลประโยชน์ทางการเงิน – เหตุการณ์แวดล้อมอื่น 
	ครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด
	ครอบครัวที่ใกล้ชิด
	บุคคลอื่นใด
	โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณของสำนักงานหรือสำนักงานเครือข่าย



	หมวด 511 การกู้ยืมและการค้ำประกัน
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	การกู้ยืมและการค้ำประกันกับลูกค้างานสอบบัญชี
	การกู้ยืมและการค้ำประกันกับลูกค้างานสอบบัญชีที่เป็นธนาคารหรือสถาบันในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
	บัญชีเงินฝากหรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

	การกู้ยืมและการค้ำประกันกับลูกค้างานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคล้ายคลึงกัน


	หมวด 520 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ระหว่าง) สำนักงาน สำนักงานเครือข่าย สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด
	ส่วนได้เสียร่วมกันในกิจการที่ความเป็นเจ้าของอยู่ในวงแคบ 
	การซื้อสินค้าหรือบริการ


	หมวด 521 ความสัมพันธ์ฉันท์ครอบครัวและความสัมพันธ์ส่วนตัว
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	ครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุดของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
	ครอบครัวที่ใกล้ชิดของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
	ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอื่นของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
	ความสัมพันธ์ของหุ้นส่วนและพนักงานของ สำนักงาน


	หมวด 522 การให้บริการเมื่อไม่นานมานี้ กับลูกค้างานสอบบัญชี
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	บริการในช่วงเวลาของรายงานการสอบบัญชี
	บริการก่อนช่วงเวลาของรายงานการสอบบัญชี


	หมวด 523 การเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารของลูกค้างานสอบบัญชี
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	การเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร
	การเป็นเลขานุการบริษัท


	หมวด 524 การจ้างงานโดยลูกค้างานสอบบัญชี
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	ข้อจำกัดของผู้เคยเป็นหุ้นส่วนหรือเคยเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
	สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ได้รับการจ้างงานจากลูกค้า

	ลูกค้างานสอบบัญชีซึ่งเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
	ผู้สอบบัญชีหลัก
	หุ้นส่วนผู้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า) ของสำนักงาน
	การรวมธุรกิจ



	หมวด 525 การมอบหมายให้เป็นพนักงานชั่วคราว
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป


	หมวด 540 ความสัมพันธ์อันยาวนานของบุคลากร (รวมถึงการหมุนเวียนหุ้นส่วน) กับลูกค้างานสอบบัญชี
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	ลูกค้างานสอบบัญชีซึ่งเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
	ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน
	การเว้นระยะในการปฏิบัติงาน
	การให้บริการที่รวมบทบาทในฐานะผู้สอบบัญชีหลัก
	การให้บริการของสำนักงานก่อนหน้า
	การเว้นระยะในการปฏิบัติงานที่สั้นกว่า ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด
	ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานในช่วงการเว้นระยะในการปฏิบัติงาน




	หมวด 600 การให้บริการงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้างานสอบบัญชี 
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	การประเมินอุปสรรค
	สาระสำคัญในงบการเงิน
	การให้ บริการงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่น หลายประเภทแก่ลูกค้างานสอบบัญชีรายเดียวกัน

	การจัดการอุปสรรค
	ข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร
	การให้บริการงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้างานสอบบัญชีซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
	ข้อควรพิจารณาสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกันบางประเภท


	หมวดย่อย 601 – บริการด้านการบัญชีและการจัดทำบัญชี
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	บริการด้านการบัญชีและการจัดทำบัญชีซึ่งเป็นแบบประจำหรืองานประมวลผลอย่างง่าย
	ลูกค้างานสอบบัญชีซึ่งเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
	ลูกค้างานสอบบัญชีซึ่งเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ



	หมวดย่อย 602 – บริการด้านการบริหาร
	คำนำ
	คำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย


	หมวดย่อย 603 - บริการด้านการประเมินมูลค่า
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	ลูกค้างานสอบบัญชีซึ่งเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
	ลูกค้างานสอบบัญชีซึ่งเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ



	หมวดย่อย 604 – บริการด้านภาษีอากร
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	การจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษี
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย

	การคำนวณภาษีเพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกรายการบัญชี
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	ลูกค้างานสอบบัญชีซึ่งเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
	ลูกค้างานสอบบัญชีซึ่งเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ


	บริการวางแผนภาษี และบริการให้คำปรึกษาอื่น ๆ ทางภาษีอากร
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	เมื่อความมีประสิทธิผลของคำแนะนำทางภาษีอากรขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติเฉพาะทางบัญชี หรือการนำเสนอ


	บริการด้านภาษีอากรที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่า
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย

	การให้ความช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาททางภาษีอากร
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	การหาข้อยุติทางภาษีเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนแก้ต่าง 




	หมวดย่อย 605 - บริการด้านตรวจสอบภายใน
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	ลูกค้างานสอบบัญชีซึ่งเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ



	หมวดย่อย 606 - บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	ลูกค้างานสอบบัญชีซึ่งเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ



	หมวดย่อย 607 - บริการสนับสนุนด้านคดีความ
	คำนำ
	คำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย


	หมวดย่อย 608 - บริการด้านกฎหมาย
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	การกระทำการในบทบาทที่ปรึกษา
	การกระทำการเป็นที่ปรึกษาทั่วไป
	การกระทำการในบทบาทผู้ให้การสนับสนุน



	หมวดย่อย 609 - บริการด้านการสรรหาบุคลากร
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	บริการด้านการสรรหาบุคลากร ที่ต้องห้าม



	หมวดย่อย 610 – บริการด้านการเงินขององค์กรธุรกิจ
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ลูกค้างานสอบบัญชีทุกราย
	บริการด้านการเงินขององค์กรธุรกิจ ที่ต้องห้าม




	หมวด 800  รายงานต่องบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดการใช้และการเผยแพร่ (งานสอบบัญชีและงานสอบทาน)
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	เครือข่ายและสำนักงานเครือข่าย
	ผลประโยชน์ทางการเงิน การกู้ยืมและการค้ำประกัน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดและความสัมพันธ์ฉันท์ครอบครัวและความสัมพันธ์ส่วนตัว
	การได้รับการจ้างเป็นพนักงานจากลูกค้างานสอบบัญชี
	318Bการให้บริการงานที่ไม่ใช่งานให้ความเชื่อมั่น


	สารบัญ ส่วนที่ 4ข ความเป็นอิสระสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
	ส่วนที่ 4ข ความเป็นอิสระสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
	หมวด 900 การนำกรอบแนวคิดไปใช้ในเรื่องความเป็นอิสระสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
	คำนำ
	ทั่วไป
	คำอธิบายถึงงานที่ให้ความเชื่อมั่น
	รายงานที่รวมข้อจำกัดในการใช้ผลงานและการเผยแพร่
	งานตรวจสอบและงานสอบทาน

	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่หลากหลาย และผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลเรื่องที่ต้องการให้ความเชื่อมั่น

	สำนักงานเครือข่าย
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	ช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้คงความเป็นอิสระ
	เอกสารหลักฐานทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นอิสระสำหรับงานให้ความเชื่อมั่น
	การฝ่าฝืนข้อกำหนดความเป็นอิสระสำหรับงานให้ความเชื่อมั่น 
	เมื่อสำนักงานพบการฝ่าฝืน
	เอกสารหลักฐาน



	หมวด 905 ค่าธรรมเนียม
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ค่าธรรมเนียม - เทียบเคียงตามขนาด
	ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – การค้างชำระ
	ค่าธรรมเนียมที่ขึ้นอยู่กับผลงาน


	หมวด 906 ของขวัญและการต้อนรับ
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ

	หมวด 907 คดีความที่ศาลรับฟ้องแล้วหรือที่ถูกข่มขู่ว่าจะฟ้อง
	คำนำ
	คำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป


	หมวด 910 ผลประโยชน์ทางการเงิน
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	ผลประโยชน์ทางการเงินที่ถือครองโดยสำนักงาน สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความเชื่อมั่น และครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด
	ผลประโยชน์ทางการเงินในกิจการที่ควบคุมลูกค้างานที่ให้ความเชื่อมั่น
	ผลประโยชน์ทางการเงินที่ถือครองในฐานะทรัสตี
	ผลประโยชน์ทางการเงินที่ได้รับโดยไม่ได้ตั้งใจ
	ผลประโยชน์ทางการเงิน – เหตุการณ์แวดล้อมอื่น
	ครอบครัวที่ใกล้ชิด
	บุคคลอื่นใด



	หมวด 911 การกู้ยืมและการค้ำประกัน
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	การกู้ยืมและการค้ำประกันกับลูกค้างานที่ให้ความเชื่อมั่น
	การกู้ยืมและการค้ำประกันกับลูกค้างานที่ให้ความเชื่อมั่นที่เป็นธนาคารหรือสถาบันในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
	บัญชีเงินฝากหรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

	การกู้ยืมและการค้ำประกันกับลูกค้างานที่ให้ความเชื่อมั่นที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคล้ายคลึงกัน


	หมวด 920 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ระหว่าง) สำนักงาน หรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความเชื่อมั่น หรือครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด
	การซื้อสินค้าหรือบริการ


	หมวด 921 ความสัมพันธ์ฉันท์ครอบครัวและความสัมพันธ์ส่วนตัว
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	ครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุดของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความเชื่อมั่น
	ครอบครัวที่ใกล้ชิดของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความเชื่อมั่น
	ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอื่นของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความเชื่อมั่น
	ความสัมพันธ์ของหุ้นส่วนและพนักงานของ สำนักงาน


	หมวด 922 การให้บริการเมื่อไม่นานมานี้ กับลูกค้างานสอบบัญชี
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	บริการในช่วงเวลาของรายงานการให้ความเชื่อมั่น
	บริการก่อนช่วงเวลาของรายงานการให้ความเชื่อมั่น


	หมวด 923 การเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารของลูกค้างานที่ให้ความเชื่อมั่น
	171Bคำนำ
	172Bข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	353Bการเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร
	354Bการเป็นเลขานุการบริษัท


	หมวด 924 การจ้างงานโดยลูกค้างานที่ให้ความเชื่อมั่น 
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	ข้อจำกัดของผู้เคยเป็นหุ้นส่วนหรือเคยเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความเชื่อมั่น
	สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความเชื่อมั่น ที่ได้รับการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการจ้างงานกับลูกค้า



	หมวด 940 ความสัมพันธ์อันยาวนานของบุคลากรกับลูกค้างานที่ให้ความเชื่อมั่น
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	356Bทั่วไป


	หมวด 950 การให้บริการงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้างานที่ให้ความเชื่อมั่น
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	การประเมินอุปสรรค
	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้างานที่ให้ความเชื่อมั่น
	การให้บริการงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นหลายประเภทแก่ลูกค้างานที่ให้ความเชื่อมั่นรายเดียวกัน

	การจัดการอุปสรรค
	ข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร
	ข้อควรพิจารณาอื่นเกี่ยวกับการให้บริการงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นเฉพาะเรื่อง



	หมวด 990  รายงานซึ่งรวมถึงข้อจำกัดการใช้และการเผยแพร่ (งานที่ให้ความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน)
	คำนำ
	ข้อกำหนดและคำอธิบายการนำไปปฏิบัติ
	ทั่วไป
	ผลประโยชน์ทางการเงิน การกู้ยืมและการค้ำประกัน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด ความสัมพันธ์ฉันท์ครอบครัว และความสัมพันธ์ส่วนตัว
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