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ดําเนินการตาม “แถลงการณนโยบาย – นโยบายในการแปลและทําซ้ํามาตรฐานที่ออกโดย IFAC” ขอความ
ของคู มื อ ประมวลจรรยาบรรณระหว า งประเทศทั้ ง หมดที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ คื อ ข อ ความที่ เ ผยแพร เ ป น
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ทําความรูจักกับ คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหวางประเทศสําหรับนักบัญชี
คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหวางประเทศสําหรับนักบัญชี (IESBA) เปนหนวยงานอิสระที่ทําหนาที่
กําหนดมาตรฐาน และพัฒนาประมวลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีระหวางประเทศที่เหมาะสม
(รวมถึงมาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ) (“ประมวลจรรยาบรรณ”)
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วั ต ถุ ป ระสงค ข อง IESBA ตามที่ ไ ด กํ า หนดไว คื อ เพื่ อ ให บ ริ ก ารที่ เป น ประโยชน ส าธารณะโดยการกํ าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมที่มีคุณภาพสูงสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี วัตถุประสงคระยะยาวของ IESBA คือการ
ประมวลจรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ซึ่งรวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับความเปนอิสระของผูสอบ
บัญชี) ที่กําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแลและหนวยงานกําหนดมาตรฐานแหงชาติ เขาดวยกัน การประมวล
เปนมาตรฐานชุดเดียวจะสามารถยกระดับคุณภาพและความสม่ําเสมอของบริการทั่วโลกที่ใหโดยผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี และพัฒนาประสิทธิภาพตลาดทุน
IESBA ประกอบดวยคณะกรรมการ 18 ทาน จากทั่วโลก ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานวิชาชีพไมเกิน 9 ทานและ เปน
ผูอยูนอกวิชาชีพไมนอยกวา 3 ทาน (ผูซึ่งไดรับการคาดหวังวาจะสะทอนและตองเห็นเปนที่ประจักษวาสะทอน
ผลประโยชน ส าธารณะที่ ก ว า งขึ้ น ) คณะกรรมการได รั บ การแต ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการของสหพั น ธ
นักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC) ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาของ IFAC และไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลประโยชน ส าธารณะ (Public Interest Oversight Board - PIOB) ที่ กํ า กั บ ดู แ ล
กิจกรรมตาง ๆ ของ IESBA
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กระบวนการกําหนดมาตรฐานของ IESBA รวมถึงการมีสวนรวมของ PIOB และคณะที่ปรึกษา (Consultative
Advisory Group - CAG) ของ IESBA ซึ่งให ขอมูลเกี่ ยวกับประโยชนสาธารณะในการพัฒนามาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติของ IESBA
ในการพัฒนามาตรฐาน IESBA ไดรับการกําหนดใหดําเนินกิจกรรมอยางโปรงใส และเปนไปตามกระบวนการที่
ไดรับอนุมัติ จาก PIOB การประชุมคณะกรรมการรวมถึงการประชุมทางไกล ตองเปดใหสาธารณะรับทราบ
และวาระการประชุ ม มี ใ ห ใ นเว็ บ ไซต ข อง IESBA สามารถเข า ไปดู ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได จ ากเว็ บ ไซต
www.ethicsboard.org
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สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC) รับใชประโยชนสาธารณะ โดยเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาความ
เข มแข็ งและความยั่ งยืน ขององค กรต า ง ๆ การตลาด และเศรษฐกิจโดยรวม IFAC สนับ สนุน ใหมีรายงาน
ทางการเงินที่โปรงใส ภาระรั บผิดชอบ และสามารถเปรียบเทียบกันได ซึ่งจะชวยพัฒนาวิ ชาชีพบัญชี และ
สื่อสารความสํ าคั ญ และคุ ณค า ของนั กบั ญ ชี ตอโครงสรางทางการเงิน โลก IFAC กอตั้งในป 1977 ปจจุบัน
ประกอบดวยสมาชิก 175 หนวยงาน จาก 130 ประเทศและเขตอํานาจศาล เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพ
บั ญ ชี ป ระมาณ 3 ล า นคน ที่ ป ฏิ บั ติ ง านให บ ริ ก ารสาธารณะ การศึ ก ษา หน ว ยงานรั ฐ อุ ต สาหกรรม และ
การพาณิชย
ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการไดรับมอบหมายใหดูแลประโยชนสาธารณะ ในชั้นตน IFAC ไดใหการสนับสนุน
IESBA ดวยการดําเนินการพัฒนา รับมาปฏิบัติ และนําไปใช ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมระหวางประเทศที่มี
คุ ณ ภาพสู ง สํ า หรั บ นั ก บั ญ ชี IFAC ให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นบุ ค ลากร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ก ารทํ า งาน
การติดตอสื่อสาร และการสนับสนุนทางการเงินใหกับ คณะกรรมการอิสระที่กําหนดมาตรฐานกลุมนี้ และ
เอื้ออํานวยกระบวนการเสนอชื่อ และสรรหา คณะกรรมการ

IESBA กําหนดวาระการประชุมของตนเอง และอนุมัติสิ่งที่ตองการเผยแพรตามกระบวนการของ IESBA โดย
IFAC ไมมีสวนเกี่ยวของ ทั้ งนี้ IFAC ไมสามารถมีอิทธิพลต อการกําหนดวาระการประชุม หรื อสิ่งที่ตองการ
เผยแพร IFAC เปนเพียงผูจัดพิมพคูมือ มาตรฐาน และสิ่งที่ตองการเผยแพรอื่น และเปนเจาของลิขสิทธิ์
ความเปนอิสระของ IESBA มีมาตรการปองกันหลายวิธี
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• การกํากับดูแลประโยชนสาธารณะอยางเปนอิสระและเปนทางการ โดยคณะกรรมการ กํากับดูแล
ความเปนอิสระ (PIOB) (ศึกษาเพิ่มเติมไดจาก www.ipiob.org) ซึ่งรวมถึงกระบวนการที่เขมงวด
เกี่ยวกับการทําประชาพิจารณ

• PIOB กํากับดูแลอยางเปนอิสระและเปนทางการเกี่ยวกับกระบวนการเสนอชื่อและ คัดเลือกโดย
ประกาศใหสาธารณะไดรับทราบ
• มีความโปรงใสอยางครบถวน ทั้งในกระบวนการกําหนดมาตรฐาน และในการใหสาธารณะเขาถึง
เอกสารวาระการประชุม การประชุม และการจัดพิมพเกณฑการสรุปของมาตรฐานแตละฉบับ
• การมีสวนรวมของคณะที่ปรึกษา (CAG) และผูสังเกตการณในกระบวนการกําหนดมาตรฐาน และ
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• ขอกําหนดวากรรมการ IESBA และผูที่ไดรับการเสนอชื่อและองคกรที่เปนผูวาจางของผูที่ไดรับ
การเสนอชื่ อ ต อ งยื น ยั น การปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกิ จ ของคณะกรรมการในเรื่ อ ง ความเป น อิ ส ระ
ความซื่อสัตย และประโยชนสาธารณะ
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สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต www.ifac.org สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
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คูมือนี้นํามารวมกันเพื่อใชเปนขอมูลอางอิงตอเนื่องเกี่ยวกับบทบาทของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ
(IFAC) และเอกสารอางอิงอยางเปนทางการของประมวลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมถึง
มาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ) (“ประมวลจรรยาบรรณ”) ที่กําหนดโดย IESBA
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คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ

คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ
วัตถุประสงคของประมวลจรรยาบรรณ
ประมวลจรรยาบรรณระหวางประเทศของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมถึงมาตรฐานระหวางประเทศ
เรื่ องความเป น อิ ส ระ) (“ประมวลจรรยาบรรณ”) กํ าหนดหลั กเกณฑพื้น ฐานของจริย ธรรมของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ที่สะทอนใหเห็นถึงการรับรู ซึ่งความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่
มีตอสวนไดเสียสาธารณะ หลักการเหลานี้กําหนดมาตรฐานของพฤติกรรมที่คาดหวังจากผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี หลักการพื้นฐานดังกลาว คือ ความซื่อสัตย ความเที่ยงธรรม ความรูความสามารถทาง
วิชาชีพ ความเอาใจใส การรักษาความลับ และพฤติกรรมทางวิชาชีพ

2.

ประมวลจรรยาบรรณใหกรอบแนวคิด เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีนําไปปรับใชเพื่อระบุ ประเมิน
และจัดการ อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ประมวลจรรยาบรรณกําหนด ขอกําหนด
และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหลายหัวขอ เพื่อชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีนํากรอบแนวคิดไป
ปรับใชกับหัวขอเหลานั้น

3.

ในกรณีของงานสอบบัญชี งานสอบทาน หรืองานที่ใหความเชื่อมั่น อื่น ๆ ประมวลจรรยาบรรณ
กําหนดมาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ ซึ่งเกิดขึ้นโดยการนํากรอบแนวคิดไปใชกับ
อุปสรรคตอความเปนอิสระที่เกี่ยวของกับงานเหลานี้

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

1.

การจัดโครงสรางประมวลจรรยาบรรณ

ประมวลจรรยาบรรณประกอบดวยคําอธิบายตอไปนี้
•

ส วนที่ 1 - การปฏิ บั ติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพื้น ฐาน และกรอบแนวคิด ซึ่ง
รวมถึง หลักการพื้นฐาน และกรอบแนวคิด และที่สามารถนําไปปรับใชกับผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีทุกคน

•

ส ว นที่ 2 – ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในหน ว ยงานธุ ร กิ จ (Professional Accountants in
Business—PAIB)
ซึ่งกําหนดคําอธิบายเพิ่มเติม ที่นําไปปฏิบัติกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ เมื่อ
ปฏิบั ติกิจกรรมทางวิช าชี พ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ รวมถึง ผูป ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ไดรับการวาจาง เปนพนักงาน การจางงานหรือการทําสัญญาในฐานะผูบริหาร
หรือผูบริหารที่ไมไดเปนผูบริหารในองคกรเหลานี้ ตัวอยางเชน
o พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือบริการ

สภ
าวิช
าช

4.
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ถัม
ภ์

o ภาครัฐ
o ภาคการศึกษา
o หนวยงานที่ไมแสวงหากําไร
o องคกรกํากับดูแลหรือองคกรทางวิชาชีพ
สวนที่ 2 ยังนําไปปรับใชกับบุคคลที่เปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ เมื่อ
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพตามความสัมพันธของผูประกอบวิชาชีพบัญชี กับสํานักงานของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไมวาจะเปนในฐานะ คูสัญญา ลูกจาง หรือเจาของ
สวนที่ 3 – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ (Professional Accountants in
Public Practice--PAPP) ไดกําหนดคําอธิบ ายเพิ่มเติมที่นํ าไปปฏิบัติกับผู ประกอบวิช าชี พ
บัญชีที่ใหบริการสาธารณะ เมื่อใหบริการทางวิชาชีพ

•

มาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ ไดกําหนดคําอธิบายเพิ่มเติมที่นําไปปฏิบัติกับ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ เมื่อใหบริการใหความเชื่อมั่น ดังตอไปนี้
o ส วนที่ 4 ก - ความเปน อิส ระสํา หรับ งานสอบบัญ ชีและงานสอบทาน ที่ นําไปใชเมื่ อ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรืองานสอบทาน
o สวนที่ 4 ข - ความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี
และงานสอบทาน ซึ่งนําไปใช เมื่อปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น ที่ไมใชงานสอบบัญชีหรือ
งานสอบทาน

•

อภิธานศัพท ซึ่งบรรจุ คําศัพท ที่ระบุความหมายไวแลว (พรอมกับ คําอธิบายเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม) และคํ าศั พทเชิงอธิบายที่มีความหมายเฉพาะในสวนนั้น ๆ ของประมวล
จรรยาบรรณ ตัวอยางเชน ตามที่หมายเหตุไวในอภิธานศัพทในสวนที่ 4ก คําวา “งานสอบ
บั ญ ชี ” ใช กั บ งานสอบบั ญ ชี แ ละงานสอบทานอย า งเท า เที ย มกั น อภิ ธ านศั พ ท ยั ง รวมถึ ง
ประมวลอักษรยอที่ใชในประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานฉบับอื่นซึ่งประมวลจรรยาบรรณ
อางอิงถึง
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•

5.

ประมวลจรรยาบรรณประกอบดวยหมวดตาง ๆ ที่กลาวถึงหัวขอเฉพาะ บางหมวดประกอบดวย
หมวดยอยที่เกี่ยวของกับมุมมองเฉพาะของหัวขอเหลานั้น แตละหมวดของประมวลจรรยาบรรณ
ไดรับการจัดโครงสราง ตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้
•

คํานํา - กําหนดเนื้อเรื่องที่กลาวถึงในหมวดนั้น และแนะนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไป
ปฏิบัติ ในบริบทของกรอบแนวคิ ด คําอธิบ ายคํานําประกอบดวย ขอมูล รวมถึ งคําอธิบาย
คําศัพทที่ใช ซึ่งมีความสําคัญตอความเขาใจและการนําไปปฏิบัติของแตละสวนของหมวดนั้น
9
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ขอกําหนด (Requirements) – กําหนดภาระผูกพันทั่วไปและภาระผูกพันเฉพาะ ที่เกี่ยวของ
กับเนื้อเรื่องที่กลาวถึง

•

คํ า อธิ บ ายการนํ า ไปปฏิ บั ติ (Application Material) – ให บ ริ บ ท คํ า อธิ บ าย คํ า แนะนํ า
สํา หรั บการปฏิ บัติหรื อเรื่องที่ตองพิจารณา ตัวอยาง และคําแนะนําอื่น ๆ เพื่อชวยในการ
ปฏิบัติตามขอกําหนด

การนําประมวลจรรยาบรรณไปใช
หลักการพื้นฐาน ความเปนอิสระ และกรอบแนวคิด

ถัม
ภ์

•

ประมวลจรรยาบรรณ กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานทางจริยธรรม
ประมวลจรรยาบรรณ ยังกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีนํากรอบแนวคิด ไปใชเพื่อระบุ ประเมิน
และจัดการอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน การนํากรอบแนวคิดไปใชนั้นตองใชดุลยพินิจ
ทางวิชาชีพ การรักษาไวซึ่งความตื่นตัวตอขอมูลขาวสารใหม และการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและ
เหตุการณแวดลอม (Circumstances) และการทดสอบประหนึ่งบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและได
ใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน (RITP test ดูอภิธานศัพท หนา 259)

7.

กรอบแนวคิดรับรูวาความมีอยูของเงื่อนไข นโยบายและวิธีปฏิบัติที่กําหนดโดยวิชาชีพ กฎหมาย
ขอบั งคั บ สํ า นั กงาน หรื อองค กรผูวาจาง อาจสงผลกระทบตอการระบุอุป สรรคตาง ๆ เงื่ อนไข
นโยบายและวิธีปฏิบัติเหลานั้น ยังอาจเปนปจจัยที่เกี่ยวของตอการประเมินของผูประกอบวิชาชีพ
บัญ ชี ว า อุ ปสรรคเหลา นั้ น อยู ในระดับ ที่ย อมรับ ไดหรือไม เมื่ออุป สรรคเหลานั้น ไมอยูในระดับ ที่
ยอมรับได กรอบแนวคิดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีจัดการอุปสรรคเหลานั้น การใชมาตรการ
ปองกั นเปน วิธีหนึ่งที่อาจจัด การอุปสรรค มาตรการป องกัน คือการกระทําอยางใดอย างหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใช เพื่อลดอุปสรรคใหอยูในระดับที่ยอมรับไดอยางมี
ประสิทธิผล
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6.

8.

นอกจากนี้ ประมวลจรรยาบรรณยังกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองมีความเปนอิสระ เมื่อ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี งานสอบทาน หรืองานที่ใหความเชื่อมั่นอื่น กรอบแนวคิดนําไปใชในลักษณะ
เดียวกันในการระบุ การประเมินและ การจัดการอุปสรรค ตอความเปนอิสระ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน

9.

การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ ตองมีความรูมีความเขาใจและมีการนําไปใช ในเรื่องตอไปนี้
•

ขอกําหนดที่เกี่ยวของ เฉพาะหมวดทั้งหมดในบริบทของหมวดที่ 1 และ ขอกําหนดเพิ่มเติมที่
กําหนดไว ในสวนที่ 200, 300, 400 และ 900 เทาที่สามารถ นําไปปฏิบัติได
10
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ขอกําหนดที่เกี่ยวของเฉพาะหมวดทั้งหมด ตัวอยางเชน การใชขอกําหนดที่กําหนดไวภายใต
หัวขอยอย “ทั่วไป” และ ”ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย” ซึ่งประกอบดวยขอกําหนดเฉพาะ
รวมถึ ง ที่ กํ า หนดไว ภ ายใต หั ว ข อ ย อ ย “ลู ก ค า งานสอบบั ญ ชี ที่ ไ ม ใช กิ จ การที่ มี ส ว นได เ สี ย
สาธารณะ” หรือ “ลูกคางานสอบบัญชีที่เปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ”

•

ขอกําหนดที่เกี่ยวของทั้งหมด ที่กําหนดไว เฉพาะหมวด รวมถึงขอกําหนดเพิ่มเติมที่กําหนดไว
ในหมวดยอยที่เกี่ยวของ

ถัม
ภ์

•

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ตองไดรับการอานและนําไปใชดวยวัตถุประสงคของ (ก)
การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน (ข) การนํากรอบแนวคิดไปปฏิบัติ และ (ค) เมื่อปฏิบัติงานสอบบัญชี
งานสอบทาน และงานใหความเชื่อมั่นอื่น ตองมีความเปนอิสระ

ขอกําหนด
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10.

ขอกําหนด ไดรับการกําหนดไวดวยอักษร "R" และ ในกรณีสวนใหญรวมถึงคําวา “ตอง” ("shall.")
คําวา “ตอง” ในประมวลจรรยาบรรณนั้นกําหนดใหเปนภาระหนาที่ ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
หรือสํานักงาน ในการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะเมื่อมีการใชคําวา “ตอง”

12.

ในบางสถานการณ ประมวลจรรยาบรรณให ข อยกเว น เฉพาะในข อกํ า หนดนั้ น ในสถานการณ
ดั งกล า ว ข อกํ า หนด ได รับ การกํ า หนดไวดว ยอักษร "R" แตใชคํา วา อาจตอง" ("may") หรื อ ใช
ถอยคําที่เปนเงื่อนไข

13.

เมื่อใชคําวา "อาจตอง" ("may") ในประมวลจรรยาบรรณ เปนการแสดงความหมายวาอนุญาตให
กระทําการเฉพาะอยางในบางเหตุการณแวดลอม รวมถึงการยกเวนในขอกําหนด คําวา "อาจตอง"
ไมไดแสดงถึงเรื่องความเปนไปได
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11.

14.

เมื่อใชคําวา “อาจ” ("might" ) ในประมวลจรรยาบรรณ เปนการแสดงความหมายถึงความเปนไปได
ของ (ก) เรื่องที่เกิดขึ้น (ข) เหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น หรือ (ค) แนวทางการกระทําตาง ๆ ที่กําลัง
ดําเนินการ คําวา “อาจ” ไมไดแสดงถึง ระดับของความเปนไปได หรือ ความนาจะเปน วาอยูระดับ
ใด เมื่อใชรวมกับ อุปสรรค เมื่อการประเมินระดับของอุปสรรคขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและเหตุการณ
แวดลอมของเรื่องเฉพาะ เหตุการณ หรือแนวทางการกระทําใด ๆ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
15.

นอกเหนือจากขอกําหนด ประมวลจรรยาบรรณประกอบดวยคําอธิบาย การนําไปปฏิบัติ ที่ใหบริบท
ที่เกี่ยวของกับการทําความเขาใจประมวลจรรยาบรรณอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งคําอธิบาย
11

คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ

การนําไปปฏิบัตินั้น มีจุดมุงหมายที่จะชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี เขาใจวิธีการนํากรอบแนวคิด
ไปใช กั บ เหตุ ก ารณ แ วดล อ มเฉพาะ และ เพื่ อ ให เ ข า ใจและปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดเฉพาะ แม ว า
คําอธิบายการนําไปปฏิบัตินั้น ไมไดบังคับเรื่องขอกําหนด การพิจารณาคําอธิบายเปนสิ่งจําเปนตอ
การนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมของขอกําหนดในประมวลจรรยาบรรณ รวมถึง การนํากรอบแนวคิด
ไปใช คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ถูกกําหนดไว ดวยตัวอักษร "A"
เมื่อคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ รวมรายการของตัวอยางตาง ๆ รายการเหลานี้ไมมีเจตนาที่จะให
รายละเอียดครบถวน

17.

ภาคผนวกของคําแนะนํานี้ ใหภาพรวมของประมวลจรรยาบรรณ

สภ
าวิช
าช

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

16.

12

คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ

สภ
าวิช
าช

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

ภาคผนวกของคําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ

13

คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ
ภาพรวมคูมือประมวลจรรยาบรรณ – สวน และ หมวด
สวนที่ 1

การปฏิบัตติ ามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพื้นฐาน และกรอบแนวคิด
(Complying with the Code, Fundamental Principles and Conceptual Framework)
หมวด 100 การปฏิบัตติ ามประมวลจรรยาบรรณ (Complying with the Code)
หมวด 110 หลักการพืน้ ฐาน (The Fundamental Principles)
หมวด 120 กรอบแนวคิด (The Conceptual Framework)

หมวด 210
หมวด 220

หมวด 230

สภ
าวิช
าช

หมวด 240

หมวด 250

หมวด 260

หมวด 270

สวนที่ 3
หมวด 300

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ
(Professional Accountants in Public Practice)
การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่
ใหบริการสาธารณะ
(Applying the Conceptual Framework –
Professional Accountants in Public Practice)
ความขัดแยงทางผลประโยชน
(Conflicts of Interest)
การแตงตั้งผูใหบริการวิชาชีพ
(Professional Appointments)
การใหความเห็นทีส่ องในทางวิชาชีพ
(Second Opinions)
คาธรรมเนียมและคาตอบแทนอื่น
(Fees and Other Types of Renumeration)
สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ
(Inducements, Including Gifts and Hospitality)
การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา
(Custody of Client Assets)
การตอบสนองตอการไมปฏิบัตติ ามกฎหมายและ
ขอบังคับ
(Responding to Non-compliance with Laws
and Regulations)

ถัม
ภ์

หมวด 200

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ
(Professional Accountants in Business)
การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ
(Applying the Conceptual Framework –
Professional Accountants In Business)
ความขัดแยงทางผลประโยชน
(Conflicts of Interest)
การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล
(Preparation and Presentation of
Information)
การปฏิบัติงานดวยความชํานาญทีเ่ พียงพอ
(Acting with Sufficient Expertise)
สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และ
สิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงกับการรายงานทางการเงิน
และการตัดสินใจ
(Financial Interests, Compensation and
Incentives Linked to Financial
Reporting and Decision Making)
สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ
(Inducements, including Gifts and
Hospitality)
การตอบสนองตอการไมปฏิบัตติ ามกฎหมาย
และขอบังคับ
(Responding to Non-compliance with
Laws and Regulations)
ความกดดันตอการฝาฝนหลักการพื้นฐาน
(Pressure to Breach the Fundamental
Principles)

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

สวนที่ 2
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หมวด 310
หมวด 320
หมวด 321
หมวด 330
หมวด 340
หมวด 350
หมวด 360

คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ
ภาพรวมคูมือประมวลจรรยาบรรณ – สวน และ หมวด
มาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ (สวนที่ 4ก และ 4ข)

หมวด 410
หมวด 411
หมวด 420
หมวด 430
หมวด 510
หมวด 511
หมวด 520
หมวด 521
หมวด 522

ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว
(Family and Personal Relationships)
การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี
(Recent Service with an Audit Client)
การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี
(Serving as a Director or Officer of an Audit Client)
การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญชี
(Employment with an Audit Client)
การมอบหมายใหเปนพนักงานชั่วคราว
(Temporary Personnel Assignments)
ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากร (รวมถึงการหมุนเวียน
หุนสวน) กับลูกคางานสอบบัญชี
(Long Association of Personnel (Including Partner
Rotation) with an Audit Client)
การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางานสอบบัญชี
(Provision of Non-Assurance Services to an Audit Client)
รายงานตองบการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งรวมถึงขอจํากัดการ
ใชและการเผยแพร (งานสอบบัญชีและงานสอบทาน)
(Reports on Special Purpose Financial Statements that
Include a Restriction on Use and Distribution (Audit and
Review Engagements)

สภ
าวิช
าช

หมวด 523

ถัม
ภ์

หมวด 400

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

สวนที่ 4ก

International Independence Standards (Parts 4A and 4B)
ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
สวนที่ 4ข
ความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเชือ่ มั่น นอกเหนือจาก
(Independence For Audit and Review Engagements)
งานสอบบัญชีและงานสอบทาน
(Independence For Assurance Engagements Other
Than Audit and Review Engagements)
การนํากรอบแนวคิดไปใชในเรื่องความเปนอิสระสําหรับ
หมวด 900
การนํากรอบแนวคิดไปใชในเรื่องความเปนอิสระสําหรับงานที่
งานสอบบัญชีและงานสอบทาน
ใหความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
(Applying the Conceptual Framework to
(Applying the Conceptual Framework to
Independence for Audit and Review Engagements)
Independence for
คาธรรมเนียม
หมวด 905
คาธรรมเนียม
(Fees)
(Fees)
นโยบายการจายคาตอบแทนและนโยบายการประเมินผลงาน
หมวด 906
ของขวัญและการตอนรับ
(Compensation and Evaluation Policies)
(Gifts and Hospitality)
ของขวัญและการตอนรับ
หมวด 907
คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือทีถ่ ูกขมขูว าจะฟอง
(Gifts and Hospitality)
(Actual or Threatened Litigation)
คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือทีถ่ ูกขมขูว าจะฟอง
หมวด 910
ผลประโยชนทางการเงิน
(Actual or Threatened Litigation)
(Financial Interests)
ผลประโยชนทางการเงิน
หมวด 911
การกูยืมและการค้ําประกัน
(Financial Interests)
(Loans and Guarantees)
การกูย ืมและการค้ําประกัน
หมวด 920
ความสัมพันธทางธุรกิจ
(Loans and Guarantees)
(Business Relationships)
ความสัมพันธทางธุรกิจ
หมวด 921
ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว
(Business Relationships)
(Family and Personal Relationships)

หมวด 524
หมวด 525
หมวด 540

หมวด 600
หมวด 800
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หมวด 922
หมวด 923

หมวด 924
หมวด 940

หมวด 950

หมวด 990

การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี
(Recent Service with an Assurance Client)
การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ให
ความเชื่อมั่น
(Serving as a Director or Officer of an Assurance
Client)
การจางงานโดยลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
(Employment with an Assurance Client)
ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากรกับลูกคางานที่ใหความ
เชื่อมั่น
(Long Association of Personnel with an Assurance
Client)
การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางานที่ใหความ
เชื่อมั่น
(Provision of Non-Assurance Services to Assurance Clients
Other than Audit and Review Engagement Clients)
รายงานซึ่งรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร (งานที่ให
ความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน)
(Reports that Include a Restriction on Use and
Distribution (Assurance Engagements Other than
Audit and Review Engagements))

สารบัญคูมือประมวลจรรยาบรรณ

คูมือประมวลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 2020 Edition
รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเปนอิสระ
สารบัญคูมือประมวลจรรยาบรรณ
หนา
คํานํา

ถัม
ภ์

22

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

สวนที่ 1 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพื้นฐาน และกรอบแนวคิด
หมวด 100 การปฏิบตั ิตามประมวลจรรยาบรรณ
(Complying with the Code)
หมวด 110 หลักการพื้นฐาน
(The Fundamental Principles)
หมวดยอย 111 ความซื่อสัตยสุจริต

23

24
27
29

หมวดยอย 112 ความเที่ยงธรรม

29

หมวดยอย 113 ความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวิชาชีพ
(การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน)
หมวดยอย 114 การรักษาความลับ

30

หมวดยอย 115 พฤติกรรมทางวิชาชีพ

32

สภ
าวิช
าช

หมวด 120 กรอบแนวคิด
(The conceptual framework)
สวนที่ 2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ
หมวด 200 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ
(Applying the Conceptual Framework – Professional Accountants
In Business)
หมวด 210 ความขัดแยงทางผลประโยชน
(Conflicts of Interest)
หมวด 220 การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล
(Preparation and Presentation of Information)
หมวด 230 การปฏิบัติงานดวยความชํานาญที่เพียงพอ
(Acting with Sufficient Expertise)
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31
34
45
46

51
54
59

สารบัญคูมือประมวลจรรยาบรรณ

หนา
61

63

สภ
าวิช
าช

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

หมวด 240 สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และสิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงกับ
การรายงานทางการเงินและการตัดสินใจ
(Financial Interests, Compensation and Incentives Linked to
Financial Reporting and Decision Making)
หมวด 250 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ
(Inducements, including Gifts and Hospitality)
หมวด 260 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
(Responding to Non-compliance with Laws and Regulations)
หมวด 270 ความกดดันตอการฝาฝนหลักการพื้นฐาน
(Pressure to Breach the Fundamental Principles)
สวนที่ 3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ
หมวด 300 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ
(Applying the Conceptual Framework – Professional Accountants
in Public Practice)
หมวด 310 ความขัดแยงทางผลประโยชน
(Conflicts of Interest)
หมวด 320 การแตงตั้งผูใหบริการวิชาชีพ
(Professional Appointments)
หมวด 321 การใหความเห็นที่สองในทางวิชาชีพ
(Second Opinions)
หมวด 330 คาธรรมเนียมและคาตอบแทนอื่น
(Fees and Other Types of Renumeration)
หมวด 340 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ
(Inducements, Including Gifts and Hospitality)
หมวด 350 การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา
(Custody of Client Assets)
หมวด 360 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
(Responding to Non-compliance with Laws and Regulations)

17

69

79

83
84

92
99
104
105
108
114
115

สารบัญคูมือประมวลจรรยาบรรณ

หนา
131
133

148

สภ
าวิช
าช

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

สวนที่ 4ก ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
หมวด 400 การนํากรอบแนวคิดไปใชในเรื่องความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชี
และงานสอบทาน
(Applying the Conceptual Framework to Independence for Audit
and Review Engagements)
หมวด 410 คาธรรมเนียม
(Fees)
หมวด 411 นโยบายการจายคาตอบแทนและนโยบายการประเมินผลงาน
(Compensation and Evaluation Policies)
หมวด 420 ของขวัญและการตอนรับ
(Gifts and Hospitality)
หมวด 430 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง
(Actual or Threatened Litigation)
หมวด 510 ผลประโยชนทางการเงิน
(Financial Interests)
หมวด 511 การกูยืมและการค้ําประกัน
(Loans and Guarantees)
หมวด 520 ความสัมพันธทางธุรกิจ
(Business Relationships)
หมวด 521 ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว
(Family and Personal Relationships)
หมวด 522 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี
(Recent Service with an Audit Client)
หมวด 523 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี
(Serving as a Director or Officer of an Audit Client)
หมวด 524 การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญชี
(Employment with an Audit Client)
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165
169
171
173
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หมวด 525 การมอบหมายใหเปนพนักงานชั่วคราว
(Temporary Personnel Assignments)
หมวด 540 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากร (รวมถึงการหมุนเวียนหุนสวน) กับ
ลูกคางานสอบบัญชี
(Long Association of Personnel (Including Partner Rotation)
with an Audit Client)
หมวด 600 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางานสอบบัญชี
(Provision of Non-Assurance Services to an Audit Client)
หมวดยอย 601 - บริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชี

185

190
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 รายงานตองบการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งรวมถึงขอจํากัดการใช
และการเผยแพร (งานสอบบัญชีและงานสอบทาน)
(Reports on Special Purpose Financial Statements that
Include a Restriction on Use and Distribution
(Audit and Review Engagements))

216

สภ
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าช

หมวดยอย 602 – บริการดานการบริหาร
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สวนที่ 4ข ความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น นอกเหนือจาก
งานสอบบัญชีและงานสอบทาน
หมวด 900 การนํากรอบแนวคิดไปใชในเรื่องความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
(Applying the Conceptual Framework to Independence for
Assurance Engagements Other than Audit and Review
Engagements)
หมวด 905 คาธรรมเนียม
(Fees)
หมวด 906 ของขวัญและการตอนรับ
(Gifts and Hospitality)
หมวด 907 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง
(Actual or Threatened Litigation)
หมวด 910 ผลประโยชนทางการเงิน
(Financial Interests)
หมวด 911 การกูยืมและการค้ําประกัน
(Loans and Guarantees)
หมวด 920 ความสัมพันธทางธุรกิจ
(Business Relationships)
หมวด 921 ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว
(Family and Personal Relationships)
หมวด 922 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี
(Recent Service with an Assurance Client)
หมวด 923 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
(Serving as a Director or Officer of an Assurance Client)
หมวด 924 การจางงานโดยลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
(Employment with an Assurance Client)
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หมวด 940 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากรกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
(Long Association of Personnel with an Assurance Client)
หมวด 950 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
(Provision of Non-Assurance Services to Assurance Clients
Other than Audit and Review Engagement Clients)
หมวด 990 รายงานซึ่งรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร (งานที่ใหความเชื่อมั่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน)
(Reports that Include a Restriction on Use and Distribution
(Assurance Engagements Other than Audit and Review
Engagements))
อภิธานศัพท และรายการของอักษรยอ
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263

คํานํา
IESBA อาศั ย อํ า นาจในการกํ า หนดมาตรฐานของคณะกรรมการเอง ได พั ฒ นาและออกคู มื อ ประมวล
จรรยาบรรณของผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี (รวมถึงมาตรฐานความเปน อิส ระระหวางประเทศ) (“ประมวล
จรรยาบรรณ”) เพื่อใชสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก IESBA กําหนดประมวลจรรยาบรรณสําหรับใช
ระหวางประเทศตามขั้นตอนการจัดทํา
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สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC) บัญญัติความตองการที่แตกตางกันสําหรับองคกรสมาชิกที่ยอมรับ
ประมวลจรรยาบรรณนี้

22

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หนา
24

หมวด 110 หลักการพื้นฐาน
(The Fundamental Principles)

27

ถัม
ภ์

หมวด 100 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ
(Complying with the Code)

หมวดยอย 111 ความซื่อสัตยสุจริต

29
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หมวดยอย 112 ความเที่ยงธรรม

29

หมวดยอย 113 ความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวิชาชีพ
(การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน)

30

หมวดยอย 114 การรักษาความลับ

31

หมวดยอย 115 พฤติกรรมทางวิชาชีพ

32

สภ
าวิช
าช

หมวด 120 กรอบแนวคิด
(The conceptual framework)
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34

สวนที่ 1

สวนที่ 1 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพื้นฐาน และกรอบแนวคิด

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สวนที่ 1

สวนที่ 1 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพื้นฐาน และกรอบแนวคิด
หมวด 100 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ
คํานํา
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100.3

ถัม
ภ์

100.2

วิชาชีพบัญชีแตกตางจากวิชาชีพอื่นอยางเห็นไดชัด คือ การยอมรับความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติ
หนาที่เพื่อ“ประโยชนสาธารณะ”
“ความไวใจ” ในวิชาชีพบัญชีเปนเหตุผลหนึ่งวา เหตุใดองคกรธุรกิจ หนวยงานรัฐบาล และ
องคกรอื่น ๆ นําผูประกอบวิชาชีพบัญชีมามีสวนรวมในขอบเขตที่กวางขวาง ซึ่งรวมถึงการ
รายงานทางการเงิน และผลประกอบการของกิจการ กิจกรรมใหความเชื่อมั่น และกิจกรรม
ทางวิชาชีพอื่น ๆ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเขาใจและรับรูวาความไวใจนั้นมีพื้นฐานมาจากทักษะ
และคุณคา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชี นํามาสูกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตนปฏิบัติ รวมถึง
(ก) การยึดมั่นตอหลักการทางจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ
(ข) ใชความหลักแหลมทางธุรกิจ
(ค) การใชความเชี่ยวชาญในการใชเทคนิคและเรื่องอื่น ๆ และ
(ง) การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ
การใชทักษะและคุณคาเหลานี้ ชวยทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถใหคําปรึกษา หรือให
ผลงานอื่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการใหบริการดังกลาว และสามารถเปนที่นาเชื่อถือของผูที่
ตองการใหเปนผูใชผลงานดังกลาวนั้น
ประมวลจรรยาบรรณ กําหนดมาตรฐานคุณภาพขั้นสูงของพฤติกรรมทางจริยธรรมที่คาดหวัง
จากผูประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อการรับมาใชโดยองคกรผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเปนสมาชิก
ของสหพั น ธ นั ก บั ญ ชี ร ะหว า งประเทศ (IFAC) หรื อ เพื่ อ การนํ า มาใช โ ดยสมาชิ ก ดั ง กล า ว
เปนเกณฑของประมวลจรรยาบรรณของสมาชิกเหลานั้น ประมวลฯ อาจตองถูกนํามาใชหรือ
รับมาใช โดยผูที่รับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน
ภาคสวนหรือประเทศใด ๆ โดยเฉพาะ และโดยสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพในการพัฒนา
นโยบายจริยธรรมและความเปนอิสระของสํานักงาน
ประมวลจรรยาบรรณ กําหนดหลักการพื้นฐาน 5 ขอ เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน
ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ประมวลจรรยาบรรณยั ง รวมถึ ง กรอบแนวคิ ด ที่ กํ า หนดวิ ธี ก าร ในการระบุ
ประเมิน และจัดการ อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานนั้น และอุปสรรคตอความเปน
อิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานที่ใหความเชื่อมั่นอื่น ประมวลจรรยาบรรณยังนําหลักการ
พื้ น ฐานและกรอบแนวคิ ด ไปใช ในขอบเขตข อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ก ารณ แ วดล อ ม
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100.1

100.4
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(Circumstances) ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจพบ ไมวาจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน
หนวยงานธุรกิจ หรือผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
100.5 A1

R100.6
100.6 A1

100.6 A2

สภ
าวิช
าช

100.6 A3
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100.5 A2

ขอกําหนด (Requirements) ในประมวลจรรยาบรรณนี้ ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “R” ถือเปน
ภาระหนาที่
คํ า อธิ บ ายและการนํ า ไปปฏิ บั ติ (Application material) ขึ้ น ต น ด ว ยตั ว อั ก ษร “A” แสดง
เนื้อหา คําอธิบาย คําแนะนําในการปฏิบัติ หรือเรื่องที่ตองพิจารณา ตัวอยางและแนวทางอื่นที่
เกี่ ย วข อ งเพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งในประมวลจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
คําอธิบายและการนําไปปฏิบัติ ตั้งใจจะชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหเขาใจในการนํากรอบ
แนวคิดมาปฏิบัติ ตอเหตุการณแวดลอมใดเหตุการณหนึ่งเปนการเฉพาะ และเพื่อใหเขาใจและ
ปฏิบัติตามขอกําหนดที่เฉพาะเจาะจง ในขณะที่คําอธิบายการนําไปปฏิบัตินั้นไมใชขอกําหนด
โดยตัวมันเอง การพิจารณาคําอธิบายเปนสิ่งจําเปนเพื่อการนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมของ
ขอกําหนดของประมวลจรรยาบรรณ รวมทัง้ การนํากรอบแนวคิดไปปฏิบัติ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ
การสนับสนุนหลักการพื้นฐาน และการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะของประมวลจรรยาบรรณ
ชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีบรรลุความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน
สาธารณะ
การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ รวมถึงการใหความตระหนักที่เหมาะสมของเปาหมาย
และความตั้งใจของขอกําหนดเฉพาะ
การปฏิบัติตามขอกําหนดของประมวลจรรยาบรรณ ไมไดหมายความวาผูประกอบวิชาชีพบัญชี
จะบรรลุความรับ ผิ ด ชอบของตนในการปฏิ บั ติงานเพื่อประโยชนส าธารณะเสมอไป อาจมี
เหตุการณแวดลอมที่ไมปกติหรือเปนขอยกเวน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชี เชื่อวาการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดใดขอกําหนดหนึ่งหรือหลายขอ ของประมวลจรรยาบรรณอาจไมเปนไปเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ หรือ นําไปสูผลลัพธที่มิไดเปนสัดสวนกัน ในเหตุการณแวดลอมเชนนั้น
ผูประกอบวิชาชีพบั ญชี ควรไดรับการสนับสนุนใหปรึกษาหารือกับองคกรที่เหมาะสม เชน
องคกรวิชาชีพ หรือองคกรกํากับดูแล
ในการปฏิบัติตนใหเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมพิจารณา
เพียงแตความพึงพอใจหรือความตองการของลูกคารายใดรายหนึ่งหรือองคกรผูวาจาง แตตอง
คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอื่นเมื่อปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ
ถามีเหตุการณแวดลอมอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับหามมิใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ
ตามสวนใดสวนหนึ่งของประมวลจรรยาบรรณ กฎหมายและขอบังคับเหลานั้นยังคงมีผลบังคับ

100.6 A4

R100.7
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100.7 A1

ใช และผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งปฏิ บั ติ ต ามส ว นอื่ น ๆ ที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดของประมวล
จรรยาบรรณ
หลักการของพฤติกรรมทางวิชาชีพ กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ ในบางประเทศอาจมีขอกําหนดที่แตกตางจากหรือล้ําหนากวาที่กําหนดไว
ในประมวลจรรยาบรรณนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศนั้นตองตระหนักถึงความแตกตาง
เหลานั้นและตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่เขมงวดกวา เวนแตจะมีขอหามตามกฎหมายหรือ
ขอบังคับ

การฝาฝนประมวลจรรยาบรรณ

สภ
าวิช
าช

100.8 A1

ย อ หน า R400.80 ถึ ง R400.89 และ R900.50 ถึ ง R900.55 กล า วถึ ง การฝ า ฝ น มาตรฐาน
ระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีผูซึ่งฝาฝนขอกําหนดใด ๆ ของ
ประมวลจรรยาบรรณ ตองประเมินนัยสําคัญของการฝาฝน และผลกระทบตอความสามารถ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังตอง
(ก) กระทําการใด ๆ ที่จะทําไดโดยเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได เพื่อจัดการผลของการฝาฝนใหเปน
ที่พอใจ และ
(ข) ตัดสินวาจะรายงานการฝาฝนนี้ไปยังผูที่เกี่ยวของหรือไม
ผูที่เกี่ยวของซึ่งอาจจะเปนผูที่ไดรับรายงานการฝาฝน รวมถึง ผูที่อาจไดรับผลกระทบจากการ
ฝาฝน องคกรวิชาชีพ องคกรกํากับดูแล หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
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หมวด 110 หลักการพื้นฐาน (The Fundamental Principles)
ทั่วไป
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีมี 6 ขอ
(ก) ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity)
ประพฤติตนอยางตรงไปตรงมา จริงใจในความสัมพันธทั้งมวล ทั้งทางวิชาชีพและทาง
ธุรกิจ
(ข) ความเที่ยงธรรม (Objectivity) และความเปนอิสระ Independence
การใช ดุ ล ยพิ นิ จ ทางวิ ช าชี พ หรื อ ทางธุ ร กิ จ โดยปราศจากการรอมชอม (Being
compromised) จาก
(1) อคติ
(2) ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ
(3) อิทธิพลอันเกินควรของบุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอื่น หรือการพึ่งพิงอัน
เกินควรตอบุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอื่น
สําหรับ ผูป ระกอบวิ ชาชีพบัญชีที่ใหบ ริการสาธารณะ ซึ่งเปน ผูใหบ ริการงานใหความ
เชื่อมั่น ตองมีความเปนอิสระจากลูกคางานใหความเชื่อมั่นนั้น อันประกอบดวยความเปนอิสระ
ทางดานจิตใจ และความเปนอิสระในเชิงประจักษ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ให บริ การสาธารณะสามารถแสดงขอสรุป และแสดงใหผูอื่น เห็นวา ตนไดขอสรุป โดยไมถูก
กระทบจากอิทธิพลใด ๆ ที่จะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ และใชการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได
(ค)
ความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวิชาชีพ (Professional Competence
and Due Care) และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(1) มีและรักษาไวซึ่งความรู ความสามารถ และความชํานาญทางวิชาชีพในระดับที่รับรอง
ได ว า ลู กค า หรื อองคกรผูวาจางได รับ บริการทางวิช าชีพที่ ถึงพรอมดว ยเทคนิคการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ และตามกฎหมาย ที่เกี่ยวของลาสุด และ
(2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใสและเปนไปตามเทคนิคการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
วิชาชีพที่นํามาปรับใชได
(ง)
การรักษาความลับ (Confidentiality)
ใหความสําคัญกับความลับของขอมูลที่ไดมาจากความสัมพันธทางวิชาชีพและทางธุรกิจ
(จ)
พฤติกรรมทางวิชาชีพ (Professional Behavior)
ให
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R110.2
110.2 A1

• บุคคลอื่นภายในสํานักงาน หรือองคกรผูวาจาง
• ผูมีหนาที่กํากับดูแล (Those charged with governance – TCWG)
• องคกรวิชาชีพ
• องคกรกํากับดูแล
• ที่ปรึกษากฎหมาย
อยางไรก็ตาม การปรึกษาดังกลาวไมทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีหลุดพนจากความรับผิดชอบใน
การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพื่อแกไขขอขัดแยง หรือ ถาจําเปนและไมมีขอหามตามกฎหมายหรือ
ขอบังคับ ใหถอนตัวจากเรื่องที่ทําใหเกิดขอขัดแยง
ผูประกอบวิช าชีพบัญชีควรไดรับการสนั บสนุน ใหบั นทึกประเด็น สําคัญ รายละเอีย ดของการ
ปรึกษาหารือใด ๆ การตัดสินใจ และเหตุผลที่ใชประกอบการตัดสินใจ
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110.2 A2
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(1) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
(2) ประพฤติตนในลักษณะที่สอดคลองกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชนสาธารณะ ในกิจกรรมทั้งมวล ทั้งทางวิชาชีพและความสัมพันธทางธุรกิจ
(3) หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรูหรือควรรูวาอาจทําใหเกิดความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี
(4) รับผิดชอบตอผูรับบริการ และ
(5) รับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบัติหนาที่ให
(ฉ) ความโปรงใส (Transparency)
แสดงภาพลั กษณ ใ หเ ห็ น ถึ งการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ข อบั งคั บ ระเบี ย บต าง ๆ และ
มาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว และไมปกปดขอเท็จจริง หรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ
ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานแตละขอ
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ กําหนดมาตรฐานของพฤติกรรมที่คาดหวังไวจากผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดกําหนดแนวทางซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตาม
หลักการพื้นฐานเหลานั้น หมวดยอย 111 ถึง 115 กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไป
ปฏิบัติ สําหรับแตละหลักการพื้นฐาน
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจเผชิญสถานการณในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานใดหลักการหนึ่ง
ขัดแยงกับการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอื่นหลักการหนึ่งหรือมากกวา ในสถานการณเชนนั้น
ถาจําเปน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาปรึกษาโดยไมเปดเผยชื่อ กับ

110.2 A3
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หมวดยอย 111 ความซื่อสัตยสุจริต

111.1 A2

R111.2

111.2 A1
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111.1 A1

ผูประกอบวิชาชีพบั ญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่ องความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งกําหนดให
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีประพฤติตนอยางตรงไปตรงมา จริงใจในความสัมพันธทั้งมวล ทั้งทาง
วิชาชีพและทางธุรกิจ
ความซื่อสัตยสุจริต เกี่ยวของกับการปฏิบัติตอกันอยางยุติธรรม ความจริงใจ และมีลักษณะนิสัยที่
เขมแข็งในการกระทําอยางเหมาะสม แมเมื่อเผชิญกับแรงกดดันใหปฏิบัติเปนอยางอื่น หรือเมื่อ
การกระทําเชนนั้น อาจมีแนวโนมทําใหเกิดผลที่ตามมาตอบุคคลหรือองคกรในทางลบ
การกระทําอยางเหมาะสม เกี่ยวของกับ
(ก) การมีจุดยืนอยางมั่นคง เมื่อเผชิญกับสภาวะลําบากในการตัดสินใจ และสถานการณที่ยาก
หรือ
(ข) การโตแยงผูอื่น เมื่อมีเหตุการณแวดลอมที่มีเหตุผลสมควร
ในลักษณะที่เหมาะสมกับเหตุการณแวดลอมนั้น
ผูป ระกอบวิ ช าชีพบั ญ ชี ตองไมเขาไปเกี่ยวของทั้ง ๆ ที่รู กับ รายงาน แบบแสดงรายการภาษี
การสื่อสาร หรือขอมูลอื่น ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อวาขอมูลนั้น
(ก) ประกอบดวยขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญ หรือ รายงานที่ทําใหเกิดความเขาใจผิด
(ข) ประกอบดวยรายงานหรือขอมูลที่จัดทําขึ้นโดยไมไตรตรอง หรือ
(ค) ละเวนหรือปดบังขอมูลที่จําเปนตองมี ซึ่งการละเวนหรือปดบังนั้นอาจทําใหเกิดความเขาใจ
ผิด
ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีแสดงรายงานที่เปลี่ยนแปลงไปตอ รายงาน แบบแสดงรายการภาษี
การสื่อสาร หรือขอมูลอื่น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมฝาฝนยอหนา R111.2
เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักวาตนเกี่ยวของกับขอมูลที่อธิบายไวในยอหนา R111.2
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองดําเนินการเพื่อยุติการเกี่ยวของกับขอมูลนั้น
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R111.1

หมวดยอย 112 ความเที่ยงธรรม
R112.1

ผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การพื้ น ฐานเรื่ อ งความเที่ ย งธรรม ซึ่ ง กํ า หนดให
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ โดยปราศจากการรอมชอมจาก
(ก) อคติ
(ข) ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ
(ค) อิทธิพลอันเกินควรของบุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอื่น หรือการพึ่งพิงอันเกินควรตอ
บุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอื่น
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R112.2

ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งไม ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางวิ ช าชี พ ถ า เหตุ ก ารณ แ วดล อ มหรื อ
ความสัมพันธ ทําใหเกิดอิทธิพลอันเกินควรตอดุลยพินิจทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้นของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี

หมวดยอย 113 ความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวิชาชีพ (การรักษามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน)

113.1 A1
113.1 A2
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สภ
าวิช
าช

113.1 A3

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความรู ความสามารถ และความเอา
ใจใสทางวิชาชีพ (การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน) ซึ่งกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพตอง
(ก) มีและรักษาไวซึ่งความรู และทักษะทางวิชาชีพในระดับที่รับรองไดวาลูกคา หรือองคกรผู
วาจางไดรับบริการทางวิชาชีพที่ถึงพรอมดวยเทคนิคการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ
และตามกฎหมาย ที่เกี่ยวของลาสุด และ
(ข) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใสใหเปนไปตามเทคนิคการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพที่
เกี่ยวของ
การใหบริการลูกคาและองคกรผูวาจางดวยความรู ความสามารถทางวิชาชีพ ตองใชดุลยพินิจที่ดี
ในการใชความรู และทักษะทางวิชาชีพ ในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ
การรักษาไวซึ่งความรู ความสามารถทางวิชาชีพ ตองการใหตระหนักรูอยางตอเนื่องและมีความ
เขาใจเกี่ยวกับ การพัฒนาทางเทคนิค ทางวิชาชีพ ทางธุรกิจ และทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ การ
พั ฒ นาทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี อ ย างต อ เนื่ อ ง ทํ า ให ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี พั ฒ นาและรั ก ษาไว ซึ่ ง
ความสามารถในการใหบริการอยางมีความชํานาญในสภาพแวดลอมทางวิชาชีพ
การปฏิ บั ติงานอย า งมุ งมั่ น ขยัน หมั่น เพีย ร ครอบคลุมถึง ความรับ ผิดชอบในการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของงานที่ไดรับมอบหมายอยางระมัดระวังรอบคอบ ครบถวน และทันตอเวลา
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R113.1

R113.2

R113.3

ในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน เรื่องความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวิชาชีพ (การ
รักษามาตรฐานในการปฏิบั ติงาน) ผูประกอบวิ ชาชีพบัญชีต องทํ าตามขั้นตอนที่ส มเหตุ สมผล
เพื่อใหมั่นใจวา ผูชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่อยูภายใตการกํากับดูแลของตน ไดรับการฝกอบรม
และการกํากับดูแลที่เหมาะสม
ผูป ระกอบวิ ช าชี พบั ญชี ตองทําใหลูกคา องคกรผูวาจาง หรือบุคคลอื่น ที่เปน ผูใชบริการทาง
วิชาชีพหรือกิจกรรมทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตระหนักถึงขอจํากัดที่มีอยูในการ
ใหบริการหรือกิจกรรม
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หมวดยอย 114 การรักษาความลับ
ผูประกอบวิ ชาชี พบัญชี ตองปฏิบัติ ตามหลักการพื้น ฐานเรื่องการรั กษาความลั บ ซึ่งกําหนดให
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใหความสําคัญกับความลับของขอมูลที่ไดมาจากความสัมพันธทาง
วิชาชีพและทางธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
(ก) ระมัดระวังความเปนไปไดที่จะเปดเผยขอมูลโดยพลั้งเผลอ รวมทั้ง ในสภาพแวดลอมทาง
สั ง คม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ต อ บุ ค คลที่ เ ป น ผู ร ว มงานทางธุ ร กิ จ ที่ ใ กล ชิ ด หรื อ สมาชิ ก ใน
ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด
(ข) รักษาความลับของขอมูลภายในสํานักงานหรือองคกรผูวาจาง
(ค) รักษาความลับของขอมูลที่เปดเผยโดยผูที่มีโอกาสเปนลูกคา หรือองคกรผูวาจาง
(ง) ไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ ที่ไดมาจากผลของความสัมพันธทางวิชาชีพและทางธุรกิจ
ภายนอกสํานักงาน หรือองคกรผูวาจางโดยไมมีอํานาจหนาที่ที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง
เวนแต เปนการเปดเผยตามหนาที่ทางกฎหมายหรือหนาที่ทางวิชาชีพหรือเปนสิทธิที่ตอง
เปดเผย
(จ) ไมใชขอมูลที่เปนความลับ ซึ่งไดมาจากผลของความสัมพันธทางวิชาชีพและทางธุรกิจเพื่อ
ประโยชนสวนตนของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือ เพื่อประโยชนของบุคคลที่สาม
(ฉ) ไมใชหรือเปดเผยขอมูลที่เปนความลับใด ซึ่งไดมา หรือไดรับ จากผลของความสัมพันธทาง
วิชาชีพ หรือทางธุรกิจ แมวาความสัมพันธนั้น ไดสิ้นสุดลงแลวก็ตาม และ
(ช) ทํ า ตามขั้ น ตอนที่ ส มเหตุ ส มผลเพื่ อ ให มั่ น ใจว า บุ ค ลากรที่ อ ยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม ของผู
ประกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี และ บุคคลที่ตนไดข อคําปรึกษาและความชว ยเหลือปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐานเรื่องการรักษาความลับซึ่งเปนหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี

114.1 A1

การรักษาความลับเปนการรับใชประโยชนสาธารณะ เพราะการรักษาความลับชวยใหการไหลของ
ขอมูลอยางเสรีจากลูกคา หรือองคกรของผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไปยังผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี เปนไปดวยความรับรูวาขอมูลนั้นจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลที่สาม อยางไรก็ตาม
เหตุการณแวดลอมตอไปนี้ เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองเปดเผย หรืออาจตองเปดเผยขอมูลที่
เปนความลับ หรือ เมื่อการเปดเผยขอมูลดังกลาวเหมาะสม
(ก) การเปดเผยขอมูลที่กําหนดโดยกฎหมาย ตัวอยาง
(1) การจัดทําเอกสาร หรือ การจัดหาหลักฐานอื่นในการดําเนินการทางกฎหมาย หรือ
(2) การเปดเผยขอมูลตอหนวยราชการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย เมื่อพบ
(ข) การเปดเผยขอมูลที่กฎหมายอนุญาต และไดรับอนุมัติจากลูกคา หรือ องคกรผูวาจาง และ
(ค) มีหนาที่หรือสิทธิทางวิชาชีพที่จะเปดเผย เมื่อไมมีขอหามทางกฎหมาย
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ถัม
ภ์

114.1 A2

(1) เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ขององคกรวิชาชีพ
(2) เพือ่ ตอบขอซักถาม หรือ การไตสวนโดยองคกรวิชาชีพ หรือองคกรกํากับดูแล
(3) เพื่อปกปองผลประโยชนทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการดําเนินการทาง
กฎหมาย หรือ
(4) เพื่อเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาการ และมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งขอกําหนดดาน
จรรยาบรรณ
ในการตัดสินวาจะเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ ปจจัยที่ควรนํามาพิจารณาขึ้นอยูกับเหตุการณ
แวดลอมตางๆ รวมถึง

• รูปแบบการสื่อสารที่นําเสนอ และนําเสนอถึงใคร
• บุคคลผูรับการสื่อสารเปนผูรับที่เหมาะสมหรือไม
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอยางตอเนื่องในเรื่องการรักษาความลับ
แมวาความสัมพันธระหวางผูประกอบวิชาชีพบัญชี กับลูกคา หรือองคกรผูวาจาง ไดสิ้นสุดลงแลว
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจางงานหรือมีการรับลูกคารายใหม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสิทธิใช
ประสบการณครั้งกอน แตตองไมใชหรือเปดเผยขอมูลที่เปนความลับใด ๆ ซึ่งไดมา หรือไดรับจาก
ผลของความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ
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• ผลประโยชนของฝายใดฝายหนึ่ง รวมถึงผลประโยชนของบุคคลที่สามผูอาจถูกกระทบ อาจ
ไดรับความเสียหายหรือไม แมวาลูกคา หรือองคกรผูวาจาง ยินยอมใหเปดเผยขอมูลแลวก็ตาม
• ขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดไดรับรูและพิสูจนเทาที่ปฏิบัติได หรือไม ปจจัยที่กระทบตอการตัดสิน
วาจะเปดเผย รวมถึง
o ขอเท็จจริงที่ไมสามารถพิสูจนได
o ขอมูลไมสมบูรณ
o ขอสรุปที่ไมสามารถที่พิสูจนได

หมวดยอย 115 พฤติกรรมทางวิชาชีพ
R115.1

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องพฤติกรรมทางวิชาชีพ ซึ่งกําหนดให
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
(ก) ปฏิบตั ิตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
(ข) ประพฤติตนในลักษณะที่สอดคลองกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชนสาธารณะ ในกิจกรรมทั้งมวล ทั้งทางวิชาชีพและความสัมพันธทางธุรกิจ และ
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115.1 A1

(ค) หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรูหรืออาจรูวาอาจทําใหเกิดความเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมรับงานในธุรกิจ ในอาชีพ หรือในกิจกรรมใด ๆ ทั้งที่รูวาทําใหหรือ
อาจทําใหลดทอนความซื่อสัตยสุจริต ความเที่ยงธรรม หรือชื่อเสียงที่ดีของวิชาชีพ และเปนผลให
ไมสามารถดํารงไวซึ่งหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ รวมถึง บุคคล
ที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปวามีผลกระทบในทางลบตอ
ชื่อเสียงที่ดีของวิชาชีพ
ในการทํากิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมสงเสริมการตลาด ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมทํา
ใหวิชาชีพบัญชีเสื่อมเสียชื่อเสียง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมีความซื่อสัตยสุจริต และอยูบน
พื้นฐานของความจริง และตองไมกระทําการ ตอไปนี้
(ก) การโอ อ วดเกิ น ความเป น จริ ง ในการให บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี ข องตน ไม ว า ในทาง
คุณสมบัติ หรือในทางประสบการณที่มี หรือ
(ข) การอางอิงโดยใชถอยคําดูหมิ่น หรือเปรียบเทียบงานของตนกับผูอื่นโดยไมไดอยูบนหลัก
ความจริง
ถ าผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญชี สงสั ย ว ารู ป แบบของการโฆษณาหรื อการตลาดเหมาะสมหรือ ไม
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหปรึกษาองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
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สวนที่ 1

หมวด 120 กรอบแนวคิด (The conceptual framework)
คํานํา
เหตุการณแวดลอมตางๆ ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงานอยูอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน หมวด 120 นี้จึงไดกําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
รวมถึงกรอบแนวคิดเพื่อชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและบรรลุความ
รับผิดชอบที่มีตอประโยชนสาธารณะขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติดังกลาว สามารถ
นํา ไปปรับ ใช กับ ขอเท็ จ จริงและเหตุการณแวดลอมในวงกวางได รวมถึงกิจกรรมทางวิ ช าชีพ
ผลประโยชนและความสัมพันธที่หลากหลาย ซึ่งอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการ
พื้นฐาน นอกจากนั้น ยังชวยยับยั้งผูประกอบวิชาชีพบัญชีจากการใหขอสรุปวาสถานการณหนึ่ง
ยอมรั บ ได เพี ย งเพราะว า สถานการณ นั้ น ไม ไ ด ต อ งห า มอย า งเฉพาะเจาะจงตามประมวล
จรรยาบรรณนี้
กรอบแนวคิดระบุแนวทางใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีนําไปใชเพื่อ
(ก) ระบุอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ
(ข) ประเมินอุปสรรคทีร่ ะบุไว และ
(ค) จัดการอุปสรรคโดย ขจัด หรือ ลด อุปสรรคใหอยูในระดับที่ยอมรับได

120.2

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

120.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชกรอบแนวคิด เพื่อระบุ ประเมิน และ จัดการอุปสรรคตอการปฏิบัติ
ตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ ที่กําหนดในหมวด 110
ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิดไดกําหนดไว
ใน
(ก) ส ว นที่ 2 ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นหน ว ยงานธุ ร กิ จ (Professional Accountants in
Business--PAIB)
(ข) สวนที่ 3 ผูประกอบวิ ชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ (Professional Accountants in
Public Practice--PAPP) และ
(ค) มาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ ดังนี้
(1) สวนที่ 4ก ความเปนอิสระในการใหบริการงานสอบบัญชีและงานสอบทาน และ
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R120.5

การมีจิตชางสงสัย
120.5 A1

จิตชางสงสัย เปนสภาวะกอนที่จะไดมาซึ่งความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม
ที่รูอยูแลว ซึ่งจําเปนตอการนํากรอบแนวคิดที่ถูกตองไปใช การมีจิตชางสงสัยเกี่ยวของกับ
(ก) การพิจารณา แหลงที่มา ความเกี่ยวของ และความเพียงพอของขอมูลที่ไดมา โดยคํานึงถึง
ลักษณะขอบเขตและผลลัพธของกิจกรรมทางวิชาชีพที่ดําเนินการอยู และ
(ข) การเปดใจและการเตรียมพรอมตอความตองการที่จะทําการสืบสวนหรือทําการอื่นตอไป
เมื่อพิจารณาแหลงที่มา ความเกี่ยวของ และความเพียงพอของขอมูลที่ไดมา ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีอาจพิจารณาเรื่องตาง ๆ วา
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R120.4

(2) สวนที่ 4ข ความเปนอิสระในการใหบริการงานใหความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบ
บัญชีและงานสอบทาน
เมื่อจัดการประเด็นทางจรรยาบรรณ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาบริบทที่ทําใหเกิดหรือ
อาจทําใหเกิดประเด็นนั้นขึ้น ในกรณีที่ผูนั้นเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะกําลัง
ปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับสํานักงาน ไมวา
จะในฐานะคูสัญญา พนักงาน หรือเจาของ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการทางวิชาชีพผูนั้น
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนที่ 2 ที่นําไปปฏิบัติในเหตุการณแวดลอมตาง ๆ เหลานี้
ในการปฏิบัติตามกรอบแนวคิด ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
(ก) มี จิ ต ช า งสงสั ย (Have an inquiring mind) (ซึ่ ง นํ า ไปสู “การสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย ง
ผูประกอบวิชาชีพ”)
(ข) ใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ (Exercise professional judgment) และ
(ค) ใชการทดสอบประหนึ่งบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูช น
(Use the reasonable and informed third party test) ดังอธิบายในยอหนา 120.5 A6

• ขอมูลใหมเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม
• ขอมูลหรือแหลงที่มาของขอมูลนั้นอาจไดรับอิทธิพลจากอคติหรือจากผลประโยชนสวนตน
• มีเหตุผลที่ตองกังวลวาขอมูลที่อาจจะเกี่ยวของ อาจหายไปจากขอเท็จจริงและเหตุการณ
แวดลอมที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรู
• มีความไม สอดคล องกัน ระหวางขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมที่เปน ที่รับรู กับ ความ
คาดหวังของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
• ขอมูลใหเกณฑที่สมเหตุสมผลในการบรรลุขอสรุป
• อาจมีขอสรุปที่สมเหตุสมผลอื่น ซึ่งอาจบรรลุไดจากขอมูลที่ไดรับ
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ยอหนา R120.5 กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนมีจิตชางสงสัยเมื่อระบุ ประเมิน และ
จัดการอุปสรรคตอหลักการพื้นฐาน การมีจิตชางสงสัยเปนสภาวะที่ตองมีกอน ในการใชกรอบ
แนวคิดสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน ไมวาจะประกอบกิจกรรมทางวิชาชีพประเภทใด
ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี การสอบทาน และงานที่ ใหค วามเชื่อ มั่น อื่ น รวมถึง ที่อ อกโดย
คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ร ะหว า งประเทศ (สํ า หรั บ ประเทศไทย หมายถึ ง
สภาวิชาชีพบัญชีฯ) ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังไดรับการกําหนดใหใชการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพ อันรวมถึงการประเมินอยางจริงจังซึ่งหลักฐาน
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120.5 A3

การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ

120.5 A5

ดุลยพินิจทางวิชาชีพ เกี่ยวของกับการใชการฝกอบรม ความรู ความชํานาญ และประสบการณ
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวของ ซึ่งสอดคลองกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม โดยคํานึงถึง ลักษณะ
และขอบเขตของกิ จ กรรมทางวิ ช าชี พ เฉพาะเรื่ อ งนั้ น และ ผลประโยชนกั บ ความสั มพั น ธ ที่
เกี่ยวของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ เมื่อนํากรอบแนวคิดมาใช เพื่อการตัดสินใจที่
มีขอมูลครบถวน เกี่ยวกับแนวทางการกระทําที่มีอยู และเพื่อกําหนดวาการตัดสินใจดังกลาว
เหมาะสมในเหตุการณแวดลอมนั้นหรือไม ในการตัดสินใจนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังกลาววา
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120.5 A4

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความชํานาญและประสบการณเพียงพอที่จะบรรลุขอสรุป
• มีความจําเปนตองปรึกษากับบุคคลอื่นที่มีความชํานาญหรือมีประสบการณที่เกี่ยวของ
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีการตั้งขอสรุปไวลวงหนา หรือมีอคติ อันอาจสงผลกระทบตอการใช
ดุลยพินิจทางวิชาชีพ
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บุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน
120.5 A6

การทดสอบประหนึ่งบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน เปนการที่
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใชพิจารณาวา บุคคลที่สามจะไดขอสรุปเชนเดียวกัน หรือไม การพิจารณา
เชนวานั้นมาจากมุมมองของบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน ผูได
ใหน้ําหนักกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรู
หรือ สามารถคาดไดอยางสมเหตุสมผลวาควรรู ในขณะที่ไดขอสรุปนั้น บุคคลที่สามซึ่งมีความ
รอบรู และไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูช นไมจําเปนต องเป นผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี แตควรมี
ความรูความสามารถและประสบการณที่เกี่ยวของเพื่อที่จะเขาใจและประเมินความเหมาะสมของ
ขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพ ในลักษณะที่เปนกลาง
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ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองระบุอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
การเขาใจถึงขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม รวมถึง กิจกรรมทางวิชาชีพ ผลประโยชนและ
ความสัมพันธใด ๆ ที่ทําใหการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอาจถูกรอมชอม เปนสิ่งจําเปนที่ตองมี
กอนที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะระบุอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานดังกลาว
การมี อยู ของเงื่ อนไข นโยบาย และวิธีป ฏิบัติบางเรื่องที่กําหนดโดยองคกรวิช าชีพ กฎหมาย
ขอบังคับ สํานักงาน หรือองคกรผูวาจาง ซึ่งสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตนอยางมี
จริยธรรม อาจชวยระบุอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
ยอหนา 120.8 A2 รวมถึงตัวอยางโดยทั่วไปของเงื่อนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติดังกลาวซึ่งเปน
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรค
อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน อาจทําใหเกิดขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมใน
ขอบเขตที่ ก ว า งขวาง ซึ่ ง เป น ไปไม ไ ด ที่ จ ะกํ า หนดให ไ ด ทุ ก สถานการณ ที่ ทํ า ให เ กิ ด อุ ป สรรค
นอกจากนั้น ลักษณะของงานและการมอบหมายงานอาจแตกตางกัน และผลที่ตามมาอาจทําให
เกิดประเภทที่ตางกันของอุปสรรค
อุ ป สรรคต อการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การพื้ น ฐาน อาจเปน ประเภทใดประเภทหนึ่ ง หรื อ มากกว า
ดังตอไปนี้
(ก) อุ ป สรรคจากผลประโยชน ส ว นตน (Self-interest threat) คื อ อุ ป สรรคที่ เ กิ ด จาก
ผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นที่มีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอการใชดุลย
พินิจ หรือพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
(ข) อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง (Self-review threat) คืออุปสรรคที่ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีไมสามารถประเมินไดอยางเหมาะสมเกี่ยวกับผลของการใชดุลยพินิจที่ผานมา
ของตน หรือกิจ กรรมที่กระทําโดยผู ประกอบวิช าชี พบัญชีเอง หรือโดยบุคคลอื่ นภายใน
สํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือองคกรผูวาจาง ซึ่งเปนผูที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
เชื่อในการใชดุลยพินิจเพื่อเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมที่ทําอยู
(ค) อุ ป สรรคจากการเป น ผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น (Advocacy threat) คื อ อุ ป สรรคที่ ผู ป ระกอบ
วิชาชีพบัญชีเปนผูใหการสนับสนุนสถานภาพของลูกคาหรือองคกรผูวาจางรายใดรายหนึ่ง
จนถึงจุดที่ความเที่ยงธรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกรอมชอม
(ง) อุปสรรคจากความคุนเคย (Familiarity threat) คือ อุปสรรคที่เกิดจากความสัมพันธอัน
ยาวนานหรื อ ใกล ชิ ด กับ ลูก คาหรือ องคก รผูวาจ าง จนทําให ผูป ระกอบวิช าชีพบั ญชีเกิ ด
ความเห็นอกเห็นใจจนเกินไปในผลประโยชนหรืองายตอการยอมรับในผลงานของบุคคล
ดังกลาว และ

120.6 A2
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120.6 A4

(จ) อุปสรรคจากการถูกขมขู (Intimidation threat) คืออุปสรรคที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูก
ยับยั้งจากการปฏิบัติงานอยางเที่ยงธรรม เนื่องจากแรงกดดัน ซึ่งไมวาจะเกิดขึ้นจริงหรือซึ่ง
เขาใจไปไดเชนนั้น รวมถึงการใชความพยายามที่จะใชอิทธิพลอันเกินควรตอผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี
เหตุการณแวดลอมอาจทําใหเกิดอุปสรรคมากกวาหนึ่งประเภท และอุปสรรคอาจสงผลตอการ
ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานมากกวาหนึ่งหลักการ
เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีตองประเมินวาอุปสรรคนั้นอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม

ระดับที่ยอมรับได
120.7 A1
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R120.7

ถัม
ภ์

การประเมินอุปสรรค

ระดับที่ยอมรับได คือ ระดับที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดใชการทดสอบอยางที่บุคคลที่สามที่มี
ความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปไดวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐาน

ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรค
120.8 A1
120.8 A2

ในการประเมินอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองพิจารณาปจจัยทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และผลกระทบรวมของอุปสรรคถามีมากกวาหนึ่งประเภท
การมีอยูของเงื่อนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติ ตามที่อธิบายไวในยอหนา 120.6 A1 อาจเปนปจจัย
ที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
ตัวอยางของ เงื่อนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติดังกลาว รวมถึง

สภ
าวิช
าช

• ขอกําหนดในการกํากับดูแลกิจการ
• ขอกําหนดเรื่องการศึกษา การฝกอบรม ประสบการณ สําหรับวิชาชีพ
• ระบบการรองเรียนที่มีประสิทธิผล ที่ทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีและประชาชนทั่วไป ให
ความสนใจตอพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ
• การกําหนดอยางชัดเจนถึงหนาที่ในการรายงานการละเมิดขอกําหนดทางจรรยาบรรณ
• การติดตามประเมินผลทางวิชาชีพ หรือการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามขอบังคับ และ
วิธีปฏิบัติในการลงโทษทางวินัย

การพิจารณาขอมูลใหมหรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม
R120.9

ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีเพิ่งไดรับทราบขอมูล ใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริง และ
เหตุการณแวดลอม ที่อาจมีผลกระทบตอการ ขจัด หรือ ลด อุปสรรคนั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับ
38
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การจัดการอุปสรรค
R120.10
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120.9 A1

ได ห รื อ ไม ดั งนั้ น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญชี ต อ งประเมิน ใหม เ กี่ ย วกั บ อุ ป สรรค และจั ด การกั บ
อุปสรรคดังกลาวดวย
การคงไวซึ่งการเตรียมพรอมตลอดกิจกรรมทางวิชาชีพ ชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตัดสินวา
การมีขอมูลใหมเกิดขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมที่เกิดขึ้น มีผล
หรือไม ตอ
(ก) ผลกระทบตอระดับของอุปสรรค หรือ
(ข) ผลตอขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพบัญชีวามาตรการปองกันยังคงเหมาะสม ในการจัดการ
กับอุปสรรคที่ระบุไดหรือไม
ถาขอมูลใหมเปนผลใหมีการระบุอุปสรรคใหม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประเมินและถาเปนการ
เหมาะสม ตองจัดการอุปสรรคใหมนี้ (อางอิง ยอหนา R120.7 และ R120.10)
ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีตัดสินใจวาอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานที่ระบุได ไมอยู
ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได ผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ต องจั ดการอุ ป สรรคนั้ น ดว ยการขจั ด หรื อ ลด
อุปสรรคนั้น ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองกระทําเชนวานั้นโดย
(ก) การขจัดเหตุการณแวดลอม รวมถึง ผลประโยชนหรือความสัมพันธ ที่ทําใหเกิดอุปสรรคนั้น
(ข) การใชมาตรการปองกัน เทาที่มีอยูและสามารถนํามาปฏิบัติไดเพื่อลดอุปสรรคนั้น ใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได หรือ
(ค) การปฏิเสธ หรือ ยุติ กิจกรรมทางวิชาชีพที่ปฏิบัติอยูนั้น

การกระทําเพื่อขจัดอุปสรรค

ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม อุปสรรคอาจไดรับการจัดการโดยขจัด เหตุการณ
แวดลอมที่ทําใหเกิดอุปสรรค อยางไรก็ตาม ยังมีบางสถานการณที่อุปสรรคนั้นสามารถไดรับการ
จัดการไดเพียงการปฏิเสธ หรือ ยุติกิจกรรมทางวิชาชีพที่ปฏิบัติอยูนั้น นั่นเปนเพราะวาเหตุการณ
แวดลอมที่ทําให เกิ ดอุป สรรคไมสามารถที่จะถูกขจัด และ มาตรการปองกันไมสามารถนํามา
ปฏิบัติได เพื่อลดอุปสรรคนั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได
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120.10 A1

มาตรการปองกัน
120.10 A2

มาตรการปองกัน (Safeguards) คือ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน ที่
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีกระทําอยางมีประสิทธิผล เพื่อลดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการ
พื้นฐานใหอยูในระดับที่ยอมรับได
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R120.11

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใหขอสรุปโดยรวมวา การดําเนินการที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีกระทํา
หรือ ตั้งใจจะกระทํา เพื่อจัดการอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะขจัด หรือ ลดอุปสรรคนั้น ๆ ใหอยูในระดับที่
ยอมรับไดหรือไม ในการใหขอสรุปโดยรวม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
(ก) ทบทวนการใชดุลยพินิจที่สําคัญใด ๆ หรือขอสรุปโดยรวมที่ได และ
(ข) ใชการทดสอบประหนึ่งบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน

ถัม
ภ์

ขอควรพิจารณาอื่นเมื่อนํากรอบแนวคิดมาใช
120.12 A1

การมีอคติ ไมวาจะรูตัวหรือไม กระทบตอการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ เมื่อระบุ ประเมิน และ
จัดการอุปสรรคตอการปฏิบัติการหลักการพื้นฐาน
ตัวอยางของอคติที่อาจเปนไปไดที่ตองตระหนัก เมื่อใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ รวมถึง
• การมีอคติจากการยึดติด (Anchoring bias) ซึ่งเปน แนวโนมที่จะปกใจเชื่อในขอมูลแรกที่
ไดรับเปนหลัก เพื่อตอตานขอมูลที่รับมาภายหลังใหไดรับการประเมินอยางไมเพียงพอ
• การมี อคติ ตอระบบอัตโนมัติ (Automation bias) ซึ่งเปน แนวโน มที่จ ะใหความสําคัญกับ
ผลลัพธที่ประมวลไดจากระบบอั ตโนมัติ แมวาเมื่อมีการใหเหตุ ผลโดยมนุษยหรื อขอมูล ที่
ขัดแยงกัน ทําใหเกิดคําถามวาผลลัพธดังกลาวเชื่อถือได หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงคนั้น
หรือไม
• การมีอคติเนื่องจากความมี (Availability bias) ซึ่งเปนแนวโนมที่จะใหน้ําหนักกับเหตุการณ
หรือประสบการณที่นึกไดในทันที หรือมีอยูแลว มากกวาสิ่งที่ยังไมมี
• การมี อคติ เ นื่ องจากมี คํายื น ยัน (Confirmation bias) ซึ่งเปน แนวโนม ที่จ ะใหน้ํ าหนักกั บ
ข อมู ล ที่ ส อดคล องกั บ ความเชื่อที่มีอยู มากกวาขอมูล ที่ขัดแยงหรือ ทําใหเกิดความสงสั ย
เกี่ยวกับความเชื่อนั้น
• ความคิดกลุม (Groupthink) ซึ่งเปนแนวโนมที่จะใหกลุมบุคคล ลดทอนความคิดสรางสรรค
และความรับผิดชอบสวนบุคคล และเปนผลใหนํามาสูการตัดสินใจที่ปราศจากการใหเหตุผล
เชิงวิพากษ หรือการพิจารณาทางเลือกอื่น
• อคติ เ พราะมี ค วามมั่ น ใจสู ง เกิ น (Overconfidence bias) ซึ่ ง เป น แนวโน ม ที่ จ ะประเมิ น
ความสามารถของตนที่มากเกินไปในการประเมินความเสี่ยงอยางแมนยํา หรือในการใชดุลย
พินิจหรือการตัดสินใจตางๆ
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การพิจารณาการใชดุลยพินิจที่สําคัญ และขอสรุปโดยรวมที่ได

120.12 A3

• อคติจากการใชตัวแทน (Representation bias) ซึ่งเปนแนวโนมที่จะอางอิงความเขาใจใน
รูปแบบของประสบการณ เหตุการณ หรือความเชื่อที่อนุมานวาเปนตัวแทน
• การเลื อกรับ รู (Selective perception) ซึ่งเป นแนวโนมสําหรั บความคาดหวังของบุ คคล
ที่จะมีอิทธิพลตอการที่บุคคลนั้นจะมีมุมมองตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
การกระทําที่อาจลดผลกระทบของการมีอคติ รวมถึง

วัฒนธรรมองคกร
120.13 A1

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะเพิ่มประสิทธิผลในการนํากรอบแนวคิดไปใช เมื่อความสําคัญของคุณคา
ทางจริ ย ธรรมที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก การพื้ น ฐานและข อ กํ า หนดอื่ น ที่ กํ า หนดไว ใ นประมวล
จรรยาบรรณ ไดรับการสงเสริมผานวัฒนธรรมภายในองคกรของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
การสงเสริมวัฒนธรรมดานจริยธรรมภายในองคกรจะมีประสิทธิผลที่สุดเมื่อ
(ก) ผูนําและผูที่มีบทบาทในการบริหาร สงเสริมความสําคัญของคุณคาทางจริยธรรมขององคกร
และยั งต องให ต นและผู อื่น ในปกครองของตนรั บ ผิ ด ชอบต อ การแสดงออกซึ่ งคุ ณค า ทาง
จริยธรรมขององคกรดวย
(ข) จั ด ให มี โ ปรแกรมการศึ ก ษาและฝ ก อบรมที่ เ หมาะสม กระบวนการจั ด การ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑการใหรางวัล ที่สงเสริมวัฒนธรรมดานจริยธรรม
(ค) จัดใหมีน โยบายและกระบวนการที่มีป ระสิทธิผลในการสนับสนุนและปกปองผูที่รายงาน
พฤติกรรมการกระทําผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่นาสงสัย รวมทั้งผูสง
สัญญาณ (whistle-blowers) พฤติกรรมเหลานั้น และ
(ง) องคกรยึดมั่นตอคุณคาทางจริยธรรมในการติดตอกับบุคคลที่สาม
[เทียบเคียง COSO 2013 – Control Environment]
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการคาดหวังวาจะสนับสนุนและสงเสริมวัฒนธรรมที่มีจริยธรรมเปน
ฐานในองคกรของตน โดยคํานึงถึงตําแหนงและความอาวุโสของแตละคน
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• การหาคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเพื่อที่จะไดรับขอมูลเพิ่มขึ้น
• การปรึกษากับผูอื่น เพื่อใหมั่นใจไดมีการโตแยงที่เหมาะสม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ประเมินผล
• การรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ การระบุการมีอคติ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการทางวิชาชีพ

120.13 A3
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

วัฒนธรรมสํานักงาน
TSQM 1 กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ เกี่ยวกับวัฒนธรรมสํานักงานในบริบท
ความรับผิดชอบของสํานักงานในการออกแบบ การนําไปปฏิบัติ และการดําเนินระบบการบริหาร
คุณภาพสําหรับงานสอบบัญชี หรืองานสอบทานงบการเงิน หรืองานที่ใหความเชื่อมั่นอื่น หรือ
งานใหบริการที่เกี่ยวเนื่อง

ถัม
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120.14 A1

ความเปนอิสระ
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120.15 A2

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะถูกกําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความ
เปนอิสระ ใหดํารงความเปนอิสระ เมื่อปฏิบัติงานสอบบัญชี งานสอบทาน และ งานที่ใหความ
เชื่อมั่นอื่น ความเปนอิสระเชื่อมโยงกับหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ เรื่อง ความเที่ยงธรรม
และความซื่อสัตยสุจริต ความเปนอิสระประกอบดวย
(ก) ความเปนอิสระดานจิตใจ (Independence of mind) สภาวะจิตใจที่ยอมใหมีการแสดงออก
ซึ่งขอสรุป โดยไมถูกกระทบจากอิทธิพลใด ๆ ที่จะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ซึ่ง
จะทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความซื่อสัตยสุจริต และใชความเที่ยงธรรม และ
ใชการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได
(ข) ความเป น อิ ส ระอั น เป น ที่ ป ระจั ก ษ (Independence of Appearance) การหลี ก เลี่ ย ง
ขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมตางๆ ที่มีนัยสําคัญมากจนทําใหบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบ
รูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปวาความซื่อสัตยสุจริต ความเที่ยงธรรม หรือ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของสํานักงาน หรือสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงาน
สอบบัญชี หรือสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นนั้น ไดถูกรอมชอม
มาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
เกี่ยวกับการนํากรอบแนวคิดไปใชเพื่อดํารงความเปนอิสระ เมื่อปฏิบัติงานสอบบัญชี งานสอบ
ทาน และงานใหความเชื่อมั่นอื่น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและสํานักงานถูกกําหนดใหตองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานเหลานี้เพื่อใหเปนอิสระเมื่อปฏิบัติงานดังกลาว กรอบแนวคิดเพื่อระบุ ประเมิน
และจัดการอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ใชในทํานองเดียวกันเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดเรื่องความเปน อิส ระ ประเภทของอุป สรรคในการปฏิบั ติต ามหลั กการพื้น ฐานที่ ได
อธิบายไวใน ยอหนา 120.6 A3 เปนประเภทเดียวกันกับอุปสรรคในการปฏิบัติตามขอกําหนด
เรื่องความเปนอิสระดวย
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ขอควรพิจารณาสําหรับงานสอบบัญชี งานสอบทาน งานที่ใหความเชื่อมั่นอื่น และงานใหบริการที่เกี่ยวเนื่อง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

• ความซื่อสัตยสุจริต กําหนดให ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองประพฤติตนอยางตรงไปตรงมา
และซื่อสัตย ตัวอยางเชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานวาดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ดวยการ
o ประพฤติตนอยางตรงไปตรงมาและซื่อสัตยเมื่อมีขอกังวลเกี่ยวกับจุดยืนของลูกคา
o ติดตามสอบถามเกี่ยวกับขอมูลที่ไมสอดคลองกัน และคนหาหลักฐานการสอบบัญชี
อื่ น เพิ่ มเติ ม เพื่ อ จั ด การข อ กั ง วลเกี่ ย วกั บ งบการเงิ น ที่ อ าจมี ข อ ผิ ด พลาดอย า งมี
สาระสํ า คั ญ หรื อ ทํ า ให เ ข า ใจผิ ด เพื่ อ ที่ จ ะตั ด สิ น ใจอย า งมี ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินการอยางเหมาะสมในเหตุการณแวดลอมนั้น
o การมีลักษณะนิสัยที่เขมแข็งในการกระทําอยางเหมาะสม แมเมื่อเผชิญกับแรงกดดัน
ใหป ฏิบั ติเ ปน อยางอื่น หรือเมื่อการกระทําเชน นั้น อาจมีแนวโนมทํ าใหเ กิดผลที่
ตามมาตอบุคคลหรือองคกรในทางลบ การกระทําอยางเหมาะสม เกี่ยวของกับ
(ก) การมี จุ ด ยื น อย า งมั่ น คง เมื่ อ เผชิ ญ กั บ สภาวะลํ า บากในการตั ด สิ น ใจ และ
สถานการณที่ยาก หรือ
(ข) การโต แ ย ง ผู อื่ น เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ แ วดล อ มที่ มี เ หตุ ผ ลสมควร ในลั ก ษณะที่
เหมาะสมกับเหตุการณแวดลอมนั้น
ในการทําเชนนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดแสดงใหเห็นการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที่
สําคัญ เพื่อทําใหเกิดการใช การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
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ในงานสอบบัญชี งานสอบทาน และงานใหความเชื่อมั่นอื่น รวมถึงงานอื่นใดที่กําหนดโดย IAASB
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ที่ใ หบ ริ การสาธารณะถูกกํ าหนดใหต องใชการสัง เกตและสงสัย เยี่ย ง
ผูประกอบวิชาชีพเมื่อวางแผนและปฏิบัติงานสอบบัญชี งานสอบทาน และงานใหความเชื่อมั่นอื่น
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและหลักการพื้นฐาน ที่อธิบายไวในหมวด 110 มี
แนวคิดที่สัมพันธกัน
ในการตรวจสอบงบการเงิน ตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานแตละขอและโดยรวม เพื่อสนับสนุน
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ดังตัวอยางตอไปนี้
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120.16 A1

• ความเที่ยงธรรม กําหนดให ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมรอมชอมในการใชดุลยพินิจทาง
วิชาชีพและทางธุรกิจ จาก
(ก) อคติ
(ข) ความขัดแยงทางผลประโยชน
(ค) อิทธิพลอันเกินควรของบุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอื่น หรือการพึ่งพิงอันเกิน
ควรตอบุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอืน่
43

สวนที่ 1

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
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(ก) ตระหนักถึงเหตุการณแวดลอมหรือความสัมพันธใด ๆ เชน ความคุนเคยกับลูกคา ที่อาจ
ทําใหเกิดการรอมชอม การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี และ
(ข) พิจารณาผลกระทบของเหตุการณแวดลอมหรือความสัมพันธดังกลาว ในการใชดุลยพินิจ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี เมื่อประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของหลักฐานการ
สอบบัญชีที่เกี่ยวของกับประเด็นที่มีสาระสําคัญตองบการเงินของลูกคา
ในการทํ า เช น นั้ น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด ป ระพฤติ ใ นลั ก ษณะที่ เ ห็ น ได ว า ทํ า ให เ กิ ด
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
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• ความรู ความสามารถ และความเอาใจใส กําหนดให ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมี ความรู
ความสามารถ และความชํานาญทางวิชาชีพในระดับที่ถึงพรอมและปฏิบัติหนาที่ดวยความ
เอาใจใสใหเป นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายและขอบังคับ ที่เกี่ยวของ ตัวอยา งเชน
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานวาดวยความรู ความสามารถ และความ
เอาใจใส โดย
(ก) การนําความรูไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและธุรกิจของแตละลูกคาโดยเฉพาะ
เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไดอยาง
เหมาะสม
(ข) การวางแผนและการปฏิบัติตามวิธีตรวจสอบที่เหมาะสม และ
(ค) การนําความรูที่เกี่ยวของไปปฏิบัติ เมื่อประเมินดวยการใชวิจารณญาณอยางระมัดระวัง
ยิ่ง วาหลักฐานการสอบบัญชี เพียงพอและเหมาะสมในเหตุการณแวดลอมนั้น
ในการทํ าเช นนั้ น ผูป ระกอบวิช าชีพบัญ ชีไดประพฤติในลักษณะที่เห็นไดวาทําใหเกิดการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
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ตัวอยางผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรม โดย

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สวนที่ 2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ
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หมวด 200 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ
(Applying the Conceptual Framework – Professional Accountants
In Business)
หมวด 210 ความขัดแยงทางผลประโยชน
(Conflicts of Interest)
หมวด 220 การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล
(Preparation and Presentation of Information)
หมวด 230 การปฏิบัติงานดวยความชํานาญที่เพียงพอ
(Acting with Sufficient Expertise)
หมวด 240 สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และสิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงกับ
การรายงานทางการเงินและการตัดสินใจ
(Financial Interests, Compensation and Incentives Linked to
Financial Reporting and Decision Making)
หมวด 250 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ
(Inducements, including Gifts and Hospitality)
หมวด 260 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
(Responding to Non-compliance with Laws and Regulations)
หมวด 270 ความกดดันตอการฝาฝนหลักการพื้นฐาน
(Pressure to Breach the Fundamental Principles)

หนา
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สวนที่ 2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ
หมวด 200 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ
ในส ว นนี้ ของประมวลจรรยาบรรณ ไดกําหนดขอกําหนด และคําอธิบ ายการนํ าไปปฏิบัติ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ เมื่อนํากรอบแนวคิดที่กําหนดในหมวด 120
มาปฏิ บัติ ซึ่ งไม อาจอธิ บ ายไดทุกขอเท็จ จริง และเหตุการณแวดลอม รวมทั้งกิจ กรรมทาง
วิชาชีพ ผลประโยชนและความสัมพันธที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจอาจเผชิญ
ซึ่งทํ าใหเ กิดอุ ปสรรคหรืออาจทําให เกิดอุป สรรคตอการปฏิ บัติ ตามหลั กการพื้นฐาน ดั งนั้น
กรอบแนวคิดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจตระหนักถึงขอเท็จจริงและ
เหตุการณแวดลอมเหลานั้น
ผู ล งทุ น เจ า หนี้ องค ก รผู ว า จ า งและส ว นอื่ น ๆ ของธุ ร กิ จ รวมทั้ ง หน ว ยงานของรั ฐ และ
สาธารณชน ผู อ าจใช ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นหน ว ยงานธุ ร กิ จ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจอาจรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวหรือรวมกันรับผิดชอบ
ในการจัดทําและการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่น ๆ ซึ่งทั้งองคกรผูวาจางและบุคคล
ที่สามอาจใชขอมูลดังกลาว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจอาจรับผิดชอบในการ
จัดการทางการเงินอยางมีประสิทธิผลและใหคําแนะนําอยางเต็มความรูความสามารถในเรื่อง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ผูประกอบวิชาชีพในหนวยงานธุรกิจอาจเปนลูกจาง ผูรับจางตามสัญญา หุนสวน กรรมการ
(ผูบริหารหรือผูที่ไมไดเปนผูบริหาร) เจาของกิจการที่เปนผูจัดการ หรืออาสาสมัครขององคกร
ผูวาจาง รูปแบบทางกฎหมายของความสัมพันธของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับองคกรผูวาจาง
ไมมีผลกระทบตอความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ในสวนนี้ คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” ประกอบดวย
(ก) ผูประกอบวิชาชีพในหนวยงานธุรกิจ และ
(ข) บุคคลผูเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ เมื่อปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ
ตามความสัมพันธของผูประกอบวิชาชีพบัญชี กับสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไม
วาจะเปนรูปแบบของผูรับจางตามสัญญา พนักงาน หรือ เจาของ ขอมูลเพิ่มเติมเมื่อสวน
ที่ 2 นํา ไปใช กับ ผูป ระกอบวิช าชีพบัญชีที่ใหบ ริการสาธารณะไดกําหนดไวในย อหนาที่
R120.4 R300.5 และ 300.5 A1
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ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

200.5 A2

200.5 A3

ถัม
ภ์

200.5 A1

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานที่กําหนดไวในหมวด 110 และใชกรอบ
แนวคิดที่กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอการปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐาน
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรับผิดชอบในการสงเสริมวัตถุประสงคที่ถูกกฎหมายขององคกรผูวาจาง
(ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี) ประมวลจรรยาบรรณนี้มิไดพยายามขัดขวางผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีจากการทําใหความรับผิดชอบนั้นบรรลุผล แตจัดการกับเหตุการณแวดลอมที่อาจทําให
การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานถูกรอมชอม
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจตองสงเสริมสถานะขององคกรผูวาจาง เมื่อสงเสริมเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่ถูกกฎหมายขององคกรผูวาจาง ถารายงานใด ๆ ที่ไดกระทําไมผิดหรือทําให
เขาใจผิด การกระทําเชนนั้นจะไมถือวาทําใหเกิดอุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีตําแหนงสูงขึ้น ก็จะยิ่งมีความสามารถและมีโอกาสในการเขาถึง
ขอมู ล และมี อิทธิ พลในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกระทําโดยบุคคลอื่น ที่
เกี่ยวของ ในองคกรผูวาจาง ตราบเทาที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถจะทําได เมื่อคํานึงถึง
ตําแหนงและความอาวุโสในองคกร ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการคาดหวังวาจะสนับสนุน
และสงเสริมวัฒนธรรมที่ใชจรรยาบรรณเปนเกณฑในองคกร ตามยอหนา 120.13 A3 ตัวอยาง
ของการกระทําดังกลาว รวมถึงการแนะนํา การนํามาปฏิบัติ และการกํากับดูแล เรื่องตอไปนี้
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R200.5

สภ
าวิช
าช

• โปรแกรมการศึกษาและการฝกอบรมดานจรรยาบรรณ
• กระบวนการจัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑการใหรางวัล ที่สงเสริม
วัฒนธรรมดานจริยธรรม
• นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและสงสัญญาณพฤติกรรม (whistle-blowing)
• นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบเพื่อปองกัน การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

การระบุอุปสรรค
200.6 A1

อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน อาจเกิดจากความหลากหลายของขอเท็จจริงและ
เหตุการณแวดลอมตาง ๆ ประเภทของอุปสรรคไดอธิบายไวในยอหนา120.6 A3 ตอไปนี้คือ
ตัวอยางของขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมในแตละประเภทของอุปสรรค ซึ่งอาจทําใหเกิด
อุปสรรคตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ
(ก) อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
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ทั่วไป
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• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนไดเสียทางการเงิน หรือไดรับเงินกูหรือการค้ําประกัน
จากองคกรผูวาจาง

ถัม
ภ์

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับสิทธิการใช ทรัพยสินของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตน
(หมายเหตุ สิทธิการใช = access ใชไดทั้ง Tangible และ Intangible)
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• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับขอเสนอเปนของขวัญ หรือการปฏิบัติเปนพิเศษจากคูคา
ขององคกรผูวาจาง
(ข) อุปสรรคจากการสอบทานผลงานของตนเอง
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนผูกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมในการรวมธุรกิจ
หลังจากทําการศึกษาความเปนไปไดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจซื้อ
(ค) อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีโอกาสตกแตงขอมูลในหนังสือชี้ชวนเพื่อใหไดรับประโยชน
จากการจัดหาเงินทุน
(ง) อุปสรรคจากความคุนเคย
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนผูรับผิดชอบในการรายงานทางการเงินขององคกรผูวาจาง
เมื่อสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด หรือครอบครัวที่ใกลชิดไดรับการวาจางจากองคกร
นั้น เปนผูตัดสินใจซึ่งมีผลกระทบตอรายงานทางการเงินขององคกร

สภ
าวิช
าช

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธอันยาวนานกับบุคคลผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
(จ) อุปสรรคจากการถูกขมขู
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด หรือครอบครัวที่ใกลชิด
ตองเผชิญอุปสรรคจากการถูกปลดหรือโยกยาย เนื่องจากขอขัดแยงเกี่ยวกับ
o การใชหลักการบัญชี
o วิธีการนําเสนอขอมูลทางการเงิน
• บุ ค คลที่ พ ยายามมี อิ ท ธิ พ ลในกระบวนการตั ด สิ น ใจของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ตัวอยาง เชน ในเรื่องการตกลงทําสัญญา (ใหชนะการประมูล) หรือการใชหลักการ
บัญชี
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• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนรวมในการจัดทําแผนคาตอบแทนที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ
จากองคกรผูวาจาง
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200.7 A2

• ภาวะผู นํา ซึ่ งเน นความสําคัญ ของพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ และความคาดหวังที่วา
พนักงานจะปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนั้น
• นโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ใ ห อํ า นาจและสนั บ สนุ น พนั ก งาน ให สื่ อ สารประเด็ น ทาง
จรรยาบรรณซึ่งเกี่ยวกับพนักงานเอง ตอผูบริหารระดับอาวุโส โดยปราศจากความกังวล
เกี่ยวกับผลลบที่ตามมา
• นโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการนํ า ไปปฏิ บั ติ แ ละติ ด ตามประเมิ น ผลคุ ณ ภาพของการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
• ระบบเกี่ยวกับการกํากับดูแลองคกร หรือโครงสรางการกํากับดูแล และความเขมแข็งของ
การควบคุมภายใน
• วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการรั บ สมั ค รงาน ซึ่ ง เน น ความสํ า คั ญ ของการว า จ า งบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถสูง
• การสื่ อ สารที่ ทั น เวลาเกี่ ย วกั บ นโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ มี
ใหพนักงานทั้งหมดทราบ พรอมทั้ง การฝกอบรมและใหการศึกษาที่เหมาะสม เกี่ยวกับ
นโยบายและวิธีปฏิบัติดังกลาวนั้น
• นโยบายจรรยาบรรณและขอกําหนด
ผูประกอบวิช าชีพบั ญชีอาจพิจารณาขอคําแนะนําดานกฎหมาย ในกรณี ที่เชื่อวาอาจมีการ
กระทําผิดจรรยาบรรณ หรือการกระทําโดยผูอื่นเกิดขึ้น หรือ จะเกิดขึ้นตอไปภายในองคกร
ผูวาจาง
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200.7 A3

เงื่อนไข นโยบาย และวิธีการ ที่อธิบายไวในยอหนา 120.6 A1 และ 120.8 A2 อาจกระทบการ
ประเมินวา อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม
การประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไดรับผลกระทบมาจากลักษณะ
และขอบเขตของกิจกรรมทางวิชาชีพอีกดวย
การประเมิ น ระดั บ ของอุ ป สรรคของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี อาจได รั บ ผลกระทบมาจาก
สภาพแวดลอมการปฏิบัติงานภายในองคกรของผูวาจาง และสภาพแวดลอมการดําเนินงาน
ตัวอยาง เชน

ถัม
ภ์

200.7 A1

200.7 A4

การจัดการอุปสรรค
200.8 A1

หมวด 210 ถึง 270 อธิบายอุปสรรคตางๆที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ
รวมถึงตัวอยางของการกระทําที่อาจจะทําใหเกิดอุปสรรคนั้น
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การประเมินอุปสรรค

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
200.8 A2

ถึงที่สุดแลว ถาเหตุการณแวดลอมที่ทําใหเกิดอุปสรรค ไมสามารถขจัดได และไมมีมาตรการ
ปองกันหรือไมสามารถนํามาตรการปองกันมาใชเพื่อลดอุปสรรคใหอยูในระดับที่ยอมรับได
อาจจะเปนการเหมาะสมที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองลาออกจากองคกรผูวาจาง
เมื่อสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแลตามที่กําหนดไวในประมวลจรรยาบรรณ ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีตองตัดสินใจวา ควรจะสื่อสารกับผูใดถึงจะเหมาะสมในโครงสรางการกํากับ ดูแลของ
องค ก รผู ว า จ า ง ถ า ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี สื่ อ สารกั บ กลุ ม ย อ ยของผู มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล
ผูประกอบวิชาชีพตองตัดสินใจวาจําเปนหรือไมที่จะตองสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแลทั้งหมด
เพื่อที่วาทุกทานจะไดรับขอมูลที่เพียงพอ
ในการตัดสินใจวาควรสื่อสารกับผูใด ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาจาก
(ก) ลักษณะและความสําคัญของเหตุการณแวดลอม และ
(ข) เรื่องที่จะสื่อสาร
ตัวอยางของกลุมยอยของผูมีหนาที่กํากับดูแล รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลใด
บุคคลหนึ่งของคณะผูมีหนาที่กํากับดูแล
ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี สื่อสารกับบุคคลผูซึ่งมีทั้งความรับผิดชอบดานการจัดการและความ
รับผิดชอบดานกํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําใหเกิดความพอใจวาการสื่อสารกับ
บุคคลทานนั้น ไดใหขอมูลที่เพียงพอกับผูมีหนาที่กํากับดูแลทั้งมวลผูซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ควรจะไดทําการสื่อสารแลว
ในเหตุการณแวดลอมบางเหตุการณ ผูมีหนาที่กํากับดูแลทุกคนเกี่ยวของกับการบริหารงาน
องคกรผูวาจาง ตัวอยาง เชน ธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเจาของคนเดียวบริหารงาน และไมมีผูอื่น
ที่ทําหนาที่ดานกํากับดูแล
ในกรณีเหลานี้ ถาเรื่องที่จะสื่อสารกับบุคคลผูซึ่งมีความรับผิดชอบดานการจัดการ และความ
รับผิดชอบดานกํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองทําใหเกิดความพอใจวา ไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดวาดวยการสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล

200.9 A1

200.9 A2
R200.10

สภ
าวิช
าช

200.10 A1
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ถัม
ภ์

R200.9
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การสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 210 ความขัดแยงทางผลประโยชน

210.3

ถัม
ภ์

210.2

ผูประกอบวิ ชาชีพบัญชี ตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใช กรอบแนวคิดที่กําหนดไวใน
หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค
ความขัดแยงทางผลประโยชนทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความ
เที่ยงธรรม และอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอื่น อุปสรรคดังกลาว
อาจเกิดขึ้นเมื่อ
(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีดําเนิน กิจกรรมทางวิชาชีพที่เกี่ยวข องกับเรื่องเฉพาะ ใหกับผู ที่
ไดรับบริการทางวิชาชีพ ตั้งแตสองหนวยงานขึ้นไปซึ่งผลประโยชนในเรื่องนั้นขัดแยงกัน
หรือ
(ข) ผลประโยชนของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวของกับเรื่องเฉพาะ และ ผลประโยชนของ
ผูที่ไดรับบริการทางวิชาชีพที่ผูประกอบวิชาชีพดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ เกี่ยวของกับ
เรื่องที่ขัดแยงกัน
ผูที่ไดรับบริการทางวิชาชีพ อาจรวมถึง องคกรผูวาจาง ผูจําหนาย ลูกคา ผูใหกูยืม ผูถือหุน
หรือบุคคลอื่น
หมวดนี้นําเสนอขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการนํากรอบ
แนวคิดไปใชกับความขัดแยงทางผลประโยชน

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
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าชูป

210.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

สภ
าวิช
าช

ทั่วไป

R210.4

210.4 A1

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมยินยอมใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อรอมชอมการใช
ดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ
ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง
• การดํารงตําแหนงผูบริหารหรือผูกํากับดูแลในองคกรผูวาจางสองแหงและไดรับขอมูลที่
เปนความลับจากองคกรผูวาจางแหงหนึ่ง ซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจนํามาใชเพื่อทําให
องคกรผูวาจางอีกแหงหนึ่งไดเปรียบหรือเสียเปรียบ
• การดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพใหกับหุนสวนทั้งสองฝายซึ่งเปนผูวาจางผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี เพื่อชวยใหทั้งสองฝายสิ้นสุดจากการเปนหุนสวนกัน
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R210.5

R210.6
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พร
ะบ
รมร
าชูป

การระบุความขัดแยง

ถัม
ภ์

• การจั ด เตรี ย มข อ มู ล ทางการเงิ น ให แ ก ส มาชิ ก บางคนของผู บ ริ ห ารในองค ก รผู ว า จ า ง
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งผูบริหารคนดังกลาวอยูระหวางดําเนินการซื้อกิจการนั้น
• การเปนผูรับผิดชอบในการเลือกผูจําหนายใหกับองคกรผูวาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชี
เมื่ อ ครอบครั ว ที่ ใกล ชิ ดที่ สุ ด ของผู ป ระกอบวิช าชี พบั ญ ชีอ าจได รับ ผลประโยชนท าง
การเงินจากการนั้น
• การดํารงตําแหนงที่สามารถกํากับดูแลในองคกรผูวาจาง ที่อยูระหวางการอนุมัติการลงทุน
ของบริษัท ซึ่งการลงทุนนั้นมี สวนหนึ่งจะเพิ่มมูลคาหลักทรัพยในความครอบครองของ
ผูประกอบวิชาชีพเองหรือของครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองดําเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อระบุเหตุการณแวดลอมที่
อาจทํ าใหเ กิดความขัด แยงทางผลประโยชน และ เปน อุปสรรคตอการปฏิบัติต ามหลักการ
พื้นฐานหนึ่งหลักการหรือมากกวา ขั้นตอนดังกลาวตองรวมถึงการระบุ
(ก) ลักษณะของผลประโยชนและความสัมพันธที่เกี่ยวของ ระหวางฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ และ
(ข) กิจกรรม และความหมายโดยนัยของกิจกรรมนั้น กับทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองยังคงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไปของลักษณะ
กิจกรรม ผลประโยชน และความสั มพัน ธที่อาจจะทําใหเกิ ดความขั ดแย งทางผลประโยชน
ขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ

อุปสรรคที่เกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชน

โดยทั่วไป ความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมทางวิชาชีพกับเรื่องที่ผูที่ไดรับบริการทางวิชาชีพมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน เกี่ยวของโดยตรงมากเทาใด ระดับของอุปสรรคยิ่งมีมากขึ้นจน
อยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได
ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัด อุปสรรคอันเกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชนคือ การ
ถอนตัวจากกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคที่เกิดจากความขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมถึง

สภ
าวิช
าช

210.7 A1

210.7 A2

210.7 A3

• การปรับโครงสรางหรือการแบงแยกความรับผิดชอบและหนาที่
• การมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ เ หมาะสม ตั ว อย า งเช น การปฏิ บั ติ ง านภายใต ก ารดู แ ลของ
กรรมการบริหารหรือกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ
การเปดเผยและความยินยอม
โดยทั่วไป จําเปนตอง
(ก) เปดเผยลักษณะของความขัดแยงทางผลประโยชน และมีการจัดการอยางไรตออุปสรรคที่
เกิดขึ้น แกบุคคลที่เกี่ยวของ รวมถึง แกบุ คคลในระดับที่เหมาะสมในองคกรผูวาจางที่
ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงนั้น และ
(ข) ไดรับการยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาชีพเมื่อไดนํามาตรการปองกันมาใชจัดการอุปสรรคนั้น
การยินยอมอาจอนุมานไดจากการกระทําของบุคคลในเหตุการณแวดลอมซึ่งผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปไดวา บุคคลนั้นรับรูเหตุการณแวดลอมตั้งแตแรก และยอมรับ
ความขัดแยงทางผลประโยชน ถาบุคคลเหลานั้นไมยกเปนขอคัดคาน ตอการมีอยูของความ
ขัดแยง
ถาการเปดเผยหรือการยินยอมนั้นไมเปนลายลักษณอักษร ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับ
การสนับสนุนใหบันทึก
(ก) ลักษณะของเหตุการณแวดลอมตางๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) มาตรการปองกันที่ใชเพื่อจัดการอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้น และ
(ค) การยินยอมที่ไดรับ

210.8 A2

210.8 A3

ขอพิจารณาอื่น

เมื่อจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ควรไดรับการสนับสนุนใหหา
แนวทาง จากภายในองคกรผูวาจาง หรือจากแหลงอื่น เชน องคกรวิชาชีพ ที่ปรึกษากฎหมาย
หรือผูประกอบวิชาชีพบัญชีอื่น เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปดเผยขอมูลเหลานั้น หรือแบงปน
ขอมูลภายในองคกรผูวาจาง และหาคําแนะนําจากบุคคลที่สาม ตองนําหลักการเรื่องการรักษา
ความลับมาปฏิบัติ

สภ
าวิช
าช

210.9 A1

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป
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หมวด 220 การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล

ถัม
ภ์

220.2

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน และนํากรอบแนวคิด ซึ่งกําหนดไวใน
หมวด 120 มาใช เพื่อระบุอุปสรรค ประเมิน และจัดการอุปสรรค
การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรค
จากการถูกขมขู หรืออุปสรรคอื่นตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานหนึ่งหลักการหรือมากกวา
หมวดนี้นําเสนอขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการนํากรอบ
แนวคิดไปใชในแตละเหตุการณแวดลอม

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

220.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป
220.3 A1

• ฝายบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแล
• นักลงทุน และ ผูใหกูหรือเจาหนี้อื่น
• หนวยงานกํากับดูแล
ขอมูลนี้อาจชวยผูมีสวนไดเสียในการทําความเขาใจ และประเมินแงมุมสถานการณขององคกร
ผูว า จ าง และการตั ดสิ น ใจเกี่ย วกับองคกร ขอมูล รวมถึงขอมูลทางการเงิน และขอมูล ที่ไม
เกี่ยวของกับการเงิน ซึ่งอาจเปดเผยตอสาธารณะ หรือใชเพื่อวัตถุประสงคภายในองคกร
ตัวอยาง รวมถึง

สภ
าวิช
าช

220.3 A2

ผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ทุกระดับ ในองคกรผูวาจาง มีสว นเกี่ ย วของในการจัดทํา และการ
นําเสนอขอมูล ทั้งภายใน และภายนอกองคกรผูวาจาง
ผูมีสวนไดเสียทั้งผูรับและผูใหขอมูลในการจัดทําและนําเสนอขอมูลดังกลาว รวมถึง

•
•
•
•
•
•
•

รายงานการดําเนินงานและผลประกอบการ
การวิเคราะหเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
งบประมาณและการคาดการณ
ขอมูลที่ใหผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี
การวิเคราะหความเสี่ยง
งบการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป และงบการเงินที่จัดทําเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
แบบแสดงรายการภาษี
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R220.4

• รายงานตาง ๆ ที่ยื่นตอหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย และเพื่อแสดง
การปฏิบัติตาม
เพื่ อวั ตถุ ป ระสงค ของหมวดนี้ การจัดทําหรือ การนําเสนอขอมูล รวมถึง การบัน ทึกขอมู ล
การเก็บรักษาขอมูล และการอนุมัติขอมูล
เมื่อจัดทําหรือนําเสนอขอมูล ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
(ก) จัดทํา หรือนําเสนอขอมูลใหเปนไปตามกรอบแนวคิดการรายงานที่เกี่ยวของ เมื่อนํามา
ปรับใช
(ข) จัดทํา หรือนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่ตั้งใจไว โดยไมทําใหเขาใจผิด หรือมีอิทธิพลตอ
ผลลัพธตามสัญญาหรือตามกฎระเบียบตางๆ อยางไมเหมาะสม
(ค) ใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ เพื่อ
(1) นําเสนอความจริงอยางถูกตองและครบถวนในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งหมด
(2) อธิบายอยางชัดเจนถึงลักษณะที่แทจริงของรายการหรือกิจกรรมทางธุรกิจ และ
(3) จัดประเภทและบันทึกขอมูลใหทันเวลาและในรูปแบบที่เหมาะสม
(ง) ไม ล ะเว น ข อมู ล ใด ๆ โดยมีเจตนาที่จ ะทําใหขอมูล นั้น ทํ าใหเกิดความเขาใจผิด หรือมี
อิทธิพลตอผลลัพธตามสัญญา หรือตามกฎระเบียบตาง ๆ อยางไมเหมาะสม
(จ) หลีกเลี่ยงอิทธิพลอันเกินควรของบุคคล องคกร หรือเทคโนโลยี หรือการพึ่งพิงอันเกินควร
ตอบุคคล องคกร หรือเทคโนโลยี และ
(ฉ) ตระหนักถึงความเสี่ยงจากอคติ
ตัวอยางของอิทธิพลตอผลลัพธตามสัญญา หรือตามกฎระเบียบตาง ๆ อยางไมเหมาะสม คือ
การใชประมาณการที่ไมสมจริง โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการฝาฝนขอกําหนดตามสัญญา เชน
พัน ธะสัญ ญาการกูเ งิน หรื อการฝาฝน ขอกําหนดดานกฎระเบียบ เชน ทุน จดทะเบีย นของ
สถาบันการเงิน

การใชความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทํา หรือ นําเสนอขอมูล
R220.5

220.5 A1

การจัดทํา หรือนําเสนอขอมูลอาจตองการ การใชความระมัดระวังรอบคอบในการใชดุลยพินิจ
ทางวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมใชความระมัดระวังรอบคอบดังกลาวอยางตั้งใจที่จะ
ทําใหผูอื่นเขาใจผิด หรือมีอิทธิพลตอผลลัพธตามสัญญาหรือตามกฎระเบียบตางๆ อยางไม
เหมาะสม
ตัวอยางการใชความระมัดระวังรอบคอบในทางที่ผิดเพื่อใหไดผลลัพธที่ไมเหมาะสม รวมถึง
• การกํ า หนดประมาณการ ตัว อย างเช น การกํา หนดประมาณการมู ล ค ายุ ติธ รรม เพื่ อ
นําเสนอกําไรหรือขาดทุนที่ขัดตอขอเท็จจริง
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R220.6

220.6 A1
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• การเลือก หรือการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี หรือวิธีการทางบัญชี ระหวางทางเลือกสอง
ทางหรือมากกวา ตามที่กรอบรายงานทางการเงินกําหนดไว ตัวอยางเชน การเลือกนโย
บายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว เพื่อนําเสนอกําไรหรือขาดทุนที่ขัดตอขอเท็จจริง
• การกําหนดเวลาบันทึกรายการ ตัวอยางเชน กําหนดเวลาขายสินทรัพยใกลสิ้นปบัญชี เพื่อ
ทําใหเขาใจผิด
• การกําหนดโครงสรางของรายการ ตัวอยางเชน กําหนดโครงสรางรายการทางการเงิน
เพื่อใหนําเสนออยางขัดตอขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินทรัพย และหนี้สิน หรือการจัดประเภท
กระแสเงินสด
• การเลือกเปดเผยขอมูล ตัวอยางเชน การละเวนไมแสดงขอมูล หรือแสดงขอมูลอยาง
คลุมเครือ ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงทางการเงิน หรือความเสี่ยงทางการดําเนินงาน เพื่อให
เขาใจผิด
เมื่อปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่ง กิจกรรมที่ไมตองปฏิบัติตามกรอบแนวคิด
การรายงาน (ทางการเงิน) ที่เกี่ยวของ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลพินิจทางวิชาชีพ เพื่อ
ระบุและพิจารณา
(ก) วัตถุประสงคของการนําขอมูลไปใช
(ข) บริบทที่ขอมูลนั้น ๆ ให และ
(ค) ผูรับขอมูลที่ประสงคจะสื่อให
ตัวอยางเชน เมื่อจัดทําหรือนําเสนอรายงานตามแบบที่กําหนด (pro forma) งบประมาณ หรือ
การคาดการณนั้น การมีอยางเหมาะสมเกี่ยวกับ ประมาณการ คาใกลเคียง และขอสมมติฐานที่
เกี่ยวของ จะชวยใหผูที่อาจพึ่งพาขอมูลเหลานั้นใชดุลยพินิจของตนเองได
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาใหความชัดเจนเกี่ยวกับ ผูตั้งใจใหเปนผูรับขอมูล บริบท
และวัตถุประสงคของขอมูลที่นําเสนอ

การพึ่งพาผลงานของผูอื่น
R220.7

220.7 A1

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ประสงคจะใชการพึ่งพาผลงานของผูอื่นไมวาภายในหรือภายนอก
องคกรผูวาจาง หรือองคกรอื่น ตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพื่อกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ถามี
เพื่อใหความรับผิดชอบนั้นบรรลุผลตามที่กําหนดไวในยอหนา R220.4
ปจจัยเพื่อพิจารณาในการกําหนดวาจะใชผลงานของผูอื่นนั้นสมเหตุสมผลหรือไม รวมถึง:

• ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของบุคคลหรือองคกรอื่น และแหลงที่มาของขอมูลที่ได
• บุคคลอื่นนั้นไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณที่มีหรือไม
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ขอมูลดังกลาวอาจไดรับจากความสัมพันธที่มีมากอน หรือจากการปรึกษาผูอื่นเกี่ยวกับบุคคล
หรือองคกรอื่นนั้น

220.8 A1

เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีรู หรือมีเหตุผลที่เชื่อไดวา ขอมูลที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวของ
อยูนั้นทําใหเขาใจผิด ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อหาทางแกไขเรื่อง
นั้น
การดําเนินการที่เหมาะสม รวมถึง

ถัม
ภ์

R220.8

• การปรึ กษาเกี่ ยวกั บ นโยบายและวิธีป ฏิบัติขององคกรผูวาจาง (ตัว อยางเชน นโยบาย
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด) เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรื่อง
ดังกลาวเปนการภายใน
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาวาองคกรผูวาจางยังมิไดดําเนินการอยางเหมาะสม ถา
ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงมีเหตุผลที่เชื่อไดวาขอมูลดังกลาวทําใหเขาใจผิด การดําเนินการ
เพิ่มเติมตอไปนี้อาจเหมาะสมหากผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงหลักการพื้นฐานเรื่องการ
รักษาความลับ ดวยการ

สภ
าวิช
าช

220.8 A2
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• การปรึกษาหารือขอกังวลเกี่ยวกับขอมูลที่ทําใหเขาใจผิด กับผูบังคับบัญชาของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี และ/หรือระดับผูบริหารที่เหมาะสมในองคกรผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล และขอใหบุคคลดังกลาวดําเนินการอยางเหมาะสมเพื่อ
แกไขเรื่องนั้น
การดําเนินการดังกลาว อาจรวมถึง
o การแกไขขอมูลใหถูกตอง
o ถาข อมู ลนั้ นได รับ การเปดเผยไปยังผูตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานแลว ใหแจงแกไข
ขอมูลใหถูกตอง

• ปรึกษากับ
o องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
o ผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีขององคกรผูวาจาง
o ที่ปรึกษากฎหมาย
• พิจารณาวามีขอกําหนดอื่นใดใหสื่อสารกับ :
o บุคคลที่สาม รวมทั้งผูใชขอมูล
o หนวยงานกํากับดูแล และหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
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220.9 A1

ถ า หลั ง จากได ใ ช ท างเลื อ กที่ มี จ นหมดแล ว ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี พิ จ ารณาว า ยั ง ไม ไ ด
ดํ า เนิ น การที่ เ หมาะสม และมี เ หตุ ผ ลที่ เ ชื่ อ ได ว า ข อ มู ล ดั ง กล า วยั ง คงทํ า ให เ ข า ใจผิ ด อยู
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิเสธที่จะเกี่ยวของกับขอมูล หรือปฏิเสธที่จะยังคงขอมูลดังกลาว
ไวตอไป
ในเหตุการณแวดลอมดังกลาวอาจเปนการเหมาะสมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะลาออก
จากองคกรผูวาจาง

220.10 A1

ถัม
ภ์

เอกสารหลักฐาน

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหบันทึกเอกสารหลักฐาน:

ขอพิจารณาอื่น
220.11 A1

เมื่ออุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทําหรือนําเสนอขอมูล เกิดจาก
สวนไดเสียทางการเงิน รวมถึงคาตอบแทนและสิ่งจูงใจเชื่อมโยงกับการรายงานทางการเงินและ
การตัดสินใจ ใหนําขอกําหนด และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวในหมวด 240 มาใช
เมื่อขอมูลที่ทําใหเข าใจผิ ดอาจเกี่ยวข องกับ การไม ปฏิบัติ ตามกฎหมายและขอบังคับ ใหนํ า
ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวในหมวด 260 มาใช
เมื่ออุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการจัดทําหรือนําเสนอขอมูล เกิดจาก
ความกดดัน ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวในหมวด 270 มาใช

สภ
าวิช
าช

220.11 A2

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

• ขอเท็จจริง
• หลักการบัญชีหรือมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของอื่น
• การติดตอสื่อสาร และฝายตาง ๆ ที่นําเรื่องไปปรึกษาหารือ (สนทนาอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ)ดวย
• แนวทางการดําเนินงานที่พิจารณา
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดพยายามจัดการเรื่องนี้อยางไร

220.11 A3
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หมวด 230 การปฏิบตั ิงานดวยความชํานาญที่เพียงพอ

ถัม
ภ์

230.2

ผูประกอบวิ ชาชีพบัญชี ตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใช กรอบแนวคิด ที่กําหนดไวใน
หมวด 120 เพื่อระบุอุปสรรค ประเมินนัยสําคัญและจัดการอุปสรรค
การปฏิบัติงานโดยไมมีความชํานาญเพียงพอจะทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ใน
การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความรู ความสามารถ และความเอาใจใส หมวดนี้วาง
ขอกําหนด และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการนํากรอบแนวคิดไปใชในเหตุการณ
แวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

230.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป
R230.3
230.3 A1

• เวลาไมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ หรือในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของใหสําเร็จ
• ขอมูลที่ไมสมบูรณ ถูกจํากัด หรือไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่
• ประสบการณ การฝกอบรม และ/หรือการศึกษาไมเพียงพอ
• ทรัพยากรไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาที่
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง

สภ
าวิช
าช

230.3 A2

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมจงใจทําใหองคกรผูวาจางเขาใจผิดเกี่ยวกับระดับความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณที่ตนมี
หลักการพื้นฐานเรื่องความรู ความสามารถ และความเอาใจใส กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพ
บั ญ ชี รั บ งานที่ สํ า คั ญ ได ต อ เมื่ อ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี มี ห รื อ ได รั บ การฝ ก อบรมหรื อ มี
ประสบการณที่เพียงพอ
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ตามหลักการพื้นฐานเรื่องความรู ความสามารถ และความ
เอาใจใส อาจเกิดขึ้นได ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีมี

230.3 A3

230.3 A4

• ขอบเขตที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทํางานรวมกับผูอื่น
• ความอาวุโสของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ
• ระดับของการกํากับดูแลและการสอบทานงานที่ทํา
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตน รวมถึง:
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ถัม
ภ์

R230.4

• การไดรับความชวยเหลือ หรือการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญที่จําเปน
• การทําใหมั่นใจไดวามีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ
ถาอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความรู ความสามารถ และความเอาใจใส
ไมสามารถจัดการได ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาจะปฏิเสธการปฏิบัติหนาที่ที่เปน
ปญหาหรือไม ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวาการปฏิเสธเปนการเหมาะสม ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีตองสื่อสารถึงเหตุผลนั้น

ขอพิจารณาอื่น

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ในหมวด 270 ใชเมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับ
ความกดดั น ให ก ระทํ า ในลั ก ษณะที่ อ าจนํ า ไปสู ก ารฝ า ฝ น หลั ก การพื้ น ฐานเรื่ อ งความรู
ความสามารถ และความเอาใจใส

สภ
าวิช
าช

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

230.5 A1
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หมวด 240 ส ว นได เ สี ย ทางการเงิ น ค า ตอบแทน และสิ่ ง จู ง ใจที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การรายงาน
ทางการเงินและการตัดสินใจ

ถัม
ภ์

240.2

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไวใน
หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค
การมีสวนไดเสียทางการเงิน หรือการรับรูเกี่ยวกับสวนไดเสียทางการเงินที่ถือโดยสมาชิก
ในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก
ผลประโยชนสวนตน ในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรม หรือการ
รักษาความลับ ในหมวดนี้ไดกําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนํ าไปปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

240.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป
R240.3

สภ
าวิช
าช

240.3 A1

ผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ตองไมตกแตงขอมู ล หรือ ใชขอมู ล ที่เป น ความลับ เพื่ อผลประโยชน
สวนตัว หรือเพื่อผลประโยชนทางการเงินของผูอื่น
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจมีสวนไดเสียทางการเงิน หรืออาจรูถึงสวนไดเสียทางการเงินของ
สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด ในเหตุการณแวดลอม
เชนนั้นอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสวนไดเสียทางการเงิน รวมถึง
สวนไดเสียที่เกิดจากแผนคาตอบแทน และแผนสิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงกับการรายงานทางการเงิน
และการตัดสินใจ
ตัว อย า งของเหตุ การณแวดลอมที่อาจทําใหเกิดอุป สรรคจากผลประโยชนสว นตน รวมถึง
สถานการณที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด หรือสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกลชิด

240.3 A2

• มี แ รงจู ง ใจและโอกาสในการตกแต ง ข อ มู ล ที่ มี ค วามอ อ นไหวต อ ราคาเพื่ อ ที่ จ ะได รั บ
ผลประโยชนทางการเงิน
• ถือครองสวนไดเสียทางการเงินทั้งทางตรงและทางออมในองคกรผูวาจาง และมูลคาของ
สว นไดเ สี ย ทางการเงิ นนั้น อาจเปน ผลกระทบโดยตรงจากการตัดสิน ใจของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี
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ถัม
ภ์

• นัยสําคัญของสวนไดเสียทางการเงิน สิ่งที่ทําใหเกิดสวนไดเสียทางการเงินที่มีนัยสําคัญ
จะขึ้นอยูกับเหตุการณแวดลอมสวนบุคคลและสาระสําคัญของสวนไดเสียทางการเงินของ
แตละบุคคล
• นโยบายและวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการที่เปนอิสระจากฝายบริหาร ในการกําหนดระดับ
หรือรูปแบบของคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
• เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายภายใน การเปดเผยขอมูลตอผูมีหนาที่กํากับดูแลเกี่ยวกับ :
o ผลประโยชนที่เกี่ยวของทั้งหมด
o แผนการใชสิทธิ หรือแลกเปลี่ยนหุนที่เกี่ยวของกัน
• วิธีปฏิบัติการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เฉพาะเจาะจงเพื่อจัดการอุปสรรคที่ทําให
เกิดสวนไดเสียทางการเงิน
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากแผนคาตอบแทน หรือแผนสิ่งจูงใจอาจเกิดจากทั้งแรงกดดันอยางชัดเจน
หรื อโดยนั ย จากผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ เพื่ อนร ว มงาน ดู ห มวด 270 ความกดดัน ต อการฝา ฝ น
หลักการพื้นฐาน

สภ
าวิช
าช

240.3 A4

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

240.3 A3

• มีสิทธิไดรับโบนัสผันแปรตามผลกําไร และมูลคาของโบนัสนั้นอาจเปนผลกระทบโดยตรง
จากการตัดสินใจของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
• ถือสิทธิทางตรงหรือทางออมในหุนโบนัสรอรับ หรือสิทธิในการซื้อหุนในองคกรผูวาจาง
มูลคาของสิทธิดังกลาวอาจเปนผลกระทบจากการตัดสินใจของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
• มีสวนรวมในแผนคาตอบแทนซึ่งใหแรงจูงใจเพื่อบรรลุเปาหมาย หรือเพื่อสนับสนุนความ
พยายามในการเพิ่มมูลคาสูงสุดใหกับหุนขององคกรผูวาจาง ตัวอยางของแผนดังกลาวอาจ
เกิ ด จากการมี ส ว นร ว มในแผนการจู ง ใจซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ เงื่ อ นไขในการบรรลุ ผ ลการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง
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หมวด 250 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ

250.3

ถัม
ภ์

250.2

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน และใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไวใน
หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค
การเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจ อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรค
จากความคุนเคยหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูใ นการปฏิบัติการตามหลักการพื้นฐานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลักการในเรื่องความซื่อสัตย ความเที่ยงธรรม และพฤติกรรมทางวิชาชีพ
หมวดนี้กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับการใชกรอบแนวคิดในเรื่อง
การเสนอใหและการยอมรับสิ่งจูงใจเมื่อดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ ที่ไมทําใหเกิดการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับ หมวดนี้ยังกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอบังคับ เมื่อมีการเสนอใหหรือมีการยอมรับสิ่งจูงใจ
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250.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป

สิ่งจูงใจ คือ สิ่งของ สถานการณ หรือการกระทําที่จะใชในทางที่จะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของอีกบุคคลหนึ่ง แตไมจําเปนตองมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น สิ่งจูงใจ เปนไปไดตั้งแตการกระทําเล็กนอยในการใหการตอนรับระหวางผูรวมงาน
ทางธุรกิจ จนกระทั่งถึงการกระทําที่เปนผลใหเกิดการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
สิ่งจูงใจเปนไปไดในรูปแบบตางๆ กัน ตัวอยางเชน
•
•
•
•
•
•
•

ของขวัญ
การตอนรับ
นันทนาการ
การบริจาคเพื่อการเมือง หรือ เพื่อการกุศล
การรองขอความเปนมิตร และความจงรักภักดี
โอกาสในการจางงานหรือโอกาสในทางการคาอื่น
การไดรับเปนกรณีพิเศษ สิทธิ หรือเอกสิทธิ์

สภ
าวิช
าช

250.4 A1
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คํานํา

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
สิ่งจูงใจที่ตองหามโดยกฎหมายหรือขอบังคับ
ในหลายประเทศมีกฎหมายและขอบั งคับ เช น สวนที่ เกี่ยวกับการให สินบนและคอรรัปชั่ น
ซึ่งหามการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจในเหตุการณแวดลอมบางกรณี ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีตองไดมาซึ่งความเขาใจกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ และปฏิบัติตาม กฎหมายและ
ขอบังคับเหลานั้น เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบเหตุการณแวดลอมดังกลาว
การเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจที่ไมตองหามโดยกฎหมายและขอบังคับอาจยังทําใหเกิด
อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
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250.6 A1

ถัม
ภ์

สิ่งจูงใจที่ไมตองหามโดยกฎหมายหรือขอบังคับ

สิ่งจูงใจที่มีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม (ทางวิชาชีพ)
R250.7

R250.8

สภ
าวิช
าช

250.9 A1

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมเสนอให หรือสนับสนุนผูอื่นใหเสนอใหซึ่งสิ่งจูงใจใด ๆ หรือสิ่งที่
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวา บุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยง
วิญูชน อาจจะสรุปไดวาเปนการใหที่มีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม
ของผูรับหรืออีกบุคคลหนึ่ง
ผูประกอบวิชาชีพตองไมรับ หรือสนับสนุนผูอ่ืนใหรับสิ่งจูงใจใด ๆ ที่ผูประกอบวิชาชีพสรุปวา
ไดรับ หรือพิจารณาวา บุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจจะ
สรุปไดวาเปนการรับที่มีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับหรืออีก
บุคคลหนึ่ง
การพิจารณาวาสิ่งจูงใจมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับ ถาสิ่งนั้นทําใหบุคคล
กระทําการอยางผิดจรรยาบรรณ การมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมดังกลาว อาจมีโดยตรงตอผูรับ
หรือตออีกบุคคลหนึ่งผูซึ่งมีความสัมพันธกับผูรับนั้น หลักการพื้นฐานเปนกรอบการอางอิงอยาง
เหมาะสมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการพิจารณาวาพฤติกรรมใดผิดจรรยาบรรณในสวน
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น และถาจําเปนโดยการอนุมาน วาเปนของบุคคลอื่น
การฝาฝนหลักการพื้นฐานเรื่องความซื่อสัตยสุจริตเกิดขึ้นเมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเสนอให
หรือยอมรับ หรือสนับสนุนผูอื่นใหเสนอหรือยอมรับสิ่งจูงใจ เมื่อมีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยาง
ไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับหรือของอีกบุคคลหนึ่ง
การกําหนดวามีเจตนาที่แทจริง หรือถูกรับรูวามีเจตนา ที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอ
พฤติกรรมของผูรับหรือไม ตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ปจจัยที่เกี่ยวของในการพิจารณาอาจ
รวมถึง

250.9 A2

250.9 A3

• ลักษณะ ความถี่ มูลคา และผลกระทบสะสมของสิ่งจูงใจ
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ถัม
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• จังหวะเวลาเมื่อสิ่งจูงใจถูกเสนอ สัมพันธกับการกระทําใด หรือการตัดสินใจใดที่อาจมี
อิทธิพล
• สิ่งจูงใจนั้นเปนวิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือตามวัฒนธรรมในเหตุการณแวดลอมหรือไม
ตัวอยางเชน การเสนอใหของขวัญในโอกาสของวันหยุดทางศาสนาหรืองานมงคลสมรส
• สิ่งจูงใจนั้นเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาชีพหรือไม ตัวอยางเชน การเสนอใหหรือ
การยอมรับ อาหารกลางวันในระหวางการประชุมทางธุรกิจ
• การเสนอใหสิ่ งจูงใจนั้ นจํากัดเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมี ใหกับกลุ มคนที่กว างขึ้ น
หรือไม กลุมคนที่กวางขึ้นนั้นอาจเปนกลุมคนภายในหรือภายนอกองคกรผูวาจาง เช น
ลูกคารายอื่น หรือผูขายรายอื่น
• บทบาทและตําแหนงของบุคคลผูเสนอให หรือไดรับการเสนอสิ่งจูงใจนั้น
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ทราบ หรือมีเ หตุผลที่ ควรเชื่อไดวาการยอมรับสิ่งจูงใจนั้ น เปน
การฝาฝนนโยบายและวิธีปฏิบัติขององคกรผูวาจางที่เปนคูสัญญา หรือไม
• ระดับของความโปรงใส ซึ่งสิ่งจูงใจนั้นถูกเสนอให
• ผูรับตองการหรือรองขอสิ่งจูงใจนั้นหรือไม
• พฤติกรรมที่รับทราบอยูแลว หรือชื่อเสียงที่มีอยูแลว ของผูเสนอให
การพิจารณาการกระทําในอนาคต
250.10 A1

สภ
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250.10 A2

ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักถึงสิ่งจูงใจที่ไดรับการเสนอดวยเจตนาที่เกิดขึ้นจริงหรือ
ซึ่งเขาใจไปไดเชนนั้นเพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม อาจจะยังทําใหเกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานขึ้นไดแมวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดยอหนา
R250.7 และ R250.8 แลว
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง

• การรายงานใหเจาหนาที่บริหารอาวุโสหรือผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลขององคกรผูวาจาง
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูเสนอใหเกี่ยวกับขอเสนอนั้น
• การแกไขหรือการยกเลิกความสัมพันธทางธุรกิจกับผูเสนอให

สิ่งจูงใจที่ไมประกอบดวยเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
250.11 A1

250.11 A2

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ที่กําหนดในกรอบแนวคิดที่นําไปใชเมื่อผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีไดสรุปวาไมมีเจตนาที่เกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเขาใจไปไดเชนนั้นเพื่อจะใหมีอิทธิพล
อยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับหรือบุคคลอื่น
ถาสิ่งจูงใจนั้นเล็กนอยและไมสําคัญ อุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะอยูในระดับที่ยอมรับได
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ

• อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
o ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการเสนอการวาจางใหปฏิบัติงานแบบไมเต็มเวลาจากผูขาย
• อุปสรรคจากความคุนเคย
o ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพาลูกคาหรือผูขายไปชมการแขงขันกีฬาเปนประจํา
• อุปสรรคจากการถูกขมขู
o ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ย อมรั บ การต อ นรั บ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ ทํ า ให เ ข า ใจไปได ว า ไม
เหมาะสมเมื่อมีการเปดเผยตอสาธารณะ
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับอุปสรรคดังกลาว ที่เกิดจากการเสนอใหหรือการยอมรับ
สิ่งจูงใจนั้น รวมถึงปจจัยเดียวกันที่กําหนดไวในยอหนา 250.9 A3 เพื่อการกําหนดเจตนา
ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคที่เกิดจากการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น
รวมถึง

250.11 A5

• การปฏิเสธหรือการไมเสนอสิ่งจูงใจ
• การโอนความรับผิดชอบการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวของกับคูสัญญา ไปใหอีก
บุคคลหนึ่งผูซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวามี หรืออาจทําใหเขาใจ
ไปไดวามี อิทธิพลอยางไมเหมาะสมในการตัดสินใจ
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคดังกลาว ที่เกิดขึ้น
จากการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น รวมถึง
• การมีความโปรงใสกับเจาหนาที่บริหารอาวุโส หรือผูมีหนาที่กํากับดูแลขององคกรผูวาจาง
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสัญญา เกี่ยวกับการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจ
• การบั น ทึ ก สิ่ ง จู ง ใจลงในสมุ ด ทะเบี ย นที่ จั ด ทํ า และเก็ บ รั ก ษาโดยองค ก รผู ว า จ า งของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสัญญา
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมเกี่ยวของในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพนั้น สอบ
ทานงานใด ๆ ที่ไดกระทําหรือไดตัดสินใจไปโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชี ที่เกี่ยวกับบุคคล
หรือองคกรผูซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชียอมรับสิ่งจูงใจนั้น
• การบริจาคสิ่งจูงใจนั้นใหแกองคกรการกุศลหลังจากที่ไดรับและทําการเปดเผยการบริจา
คอยางเหมาะสม ตัวอยางเชน เปดเผยตอผูมีหนาที่กํากับดูแลหรือบุคคลผูเสนอใหสิ่งจูงใจ
นั้น
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ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมเมื่อมีการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น อาจทําใหเกิด
อุป สรรค แม ว าผู ป ระกอบวิช าชีพบัญ ชี ไดส รุปวา ไมมีเจตนาที่เกิดขึ้น จริงหรือเขาใจไปได
เชนนั้น เพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม รวมถึง

ถัม
ภ์

250.11 A3

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
• การจายคืนราคาของสิ่งจูงใจที่ไดรับ เชน การตอนรับ
• การสงคืนสิ่งจูงใจโดยเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได เชน ของขวัญ หลังจากที่ไดรับมา
ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงตองเตรียมพรอมสําหรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ตอการปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกิดจากการเสนอใหสิ่งจูงใจ
(ก) ใหโดยสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดของผูประกอบวิชาชีพบัญชีแกคูสัญญา
ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือ
(ข) รั บ โดยสมาชิ ก ครอบครั ว ที่ ใ กล ชิ ด ที่ สุ ด หรื อ ที่ ใ กล ชิ ด ของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี จ าก
คูสัญญาที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธทางวิชาชีพ
เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักถึงสิ่งจูงใจที่ไดรับการเสนอใหหรือกระทําโดยสมาชิก
ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดและสรุปวามีเจตนาเพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสม
ตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสัญญา หรือพิจารณาวาบุคคลที่สามซึ่งมี
ความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปไดวาเจตนานั้นมีอยู ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีตองแนะนําสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดวาไมเสนอใหหรือยอมรับสิ่งจูงใจ
นั้น
ปจจัยตางๆ ที่กําหนดใหไวในยอหนา 250.9 A3 มีความเกี่ยวของในการกําหนดวา มีเจตนาที่
เกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเขาใจไปไดเชนนั้น เพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสัญญาหรือไม อีกปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของคือ ลักษณะหรือ
ความใกลชิดของความสัมพันธระหวาง
(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิด
(ข) สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดและคูสัญญา และ
(ค) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและคูสัญญา
ตั ว อย างเช น การเสนอการจ างงาน นอกจากกระบวนการจัด จา งปกติ ให กับ คูส มรสของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีโดยคูสัญญาที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีกําลังเจรจาสัญญาที่มีนัยสําคัญ
อาจบงบอกถึงเจตนาดังกลาวนั้น
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 250.12 A2 ยังคงเกี่ยวของในการจัดการอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อมีเจตนาที่เกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเขาใจไปไดเชนนั้น เพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสม
ตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสัญญา แมวาสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิด
ที่สุดหรือที่ใกลชิดไดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับตามยอหนา R250.13 แลว

R250.13
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สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิด

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

ถัม
ภ์

250.14 A2

เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักถึงสิ่งจูงใจที่ไดรับการเสนอใหในเหตุการณแวดลอมที่
กําหนดไวในยอหนา R250.12 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอาจเกิดขึ้นเมื่อ
(ก) สมาชิ กครอบครั ว ที่ ใกลชิดที่ สุดหรือที่ใกลชิ ดเสนอใหห รื อยอมรับ สิ่งจูง ใจที่ขัดแยงกั บ
คําแนะนําของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามยอหนา R250.13 หรือ
(ข) ผูประกอบวิชาชีพไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวา มีเจตนาที่เกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเขาใจไปไดเชนนั้น
เพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของ
คูสัญญานั้น
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 250.11 A1 ถึง 250.11 A6 เกี่ยวของกับวัตถุประสงคใน
การระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคดังกลาว ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของในการประเมินระดับ
อุปสรรคในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ ยังรวมถึงลักษณะและความใกลชิดของความสัมพันธที่
กําหนดไวในยอหนา 250.13 A1

ขอควรพิจารณาอื่น
250.15 A1

250.15 A2

ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับขอเสนอสิ่งจูงใจจากผูวาจางที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทาง
การเงิ น ผลตอบแทน และสิ่งจูงใจ ที่เชื่อมโยงกับ ผลการปฏิบัติงาน ใหนําขอกําหนดและ
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวในหมวด 240 มาใช
ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบหรือตระหนักวาสิ่งจูงใจนั้น อาจสงผลตอการไมปฏิบัติตาม
หรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับโดยบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานให หรืออยูภายใต
การกํ า หนดทิ ศทางขององคก รผู วา จา ง ให นําข อกํ าหนดและคํ าอธิบ ายการนํา ไปปฏิ บัติ ที่
กําหนดไวในหมวด 260 มาใช
ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี เผชิญความกดดันตอการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจที่อาจทําให
เกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ที่กําหนดไวในหมวด 270 มาใช
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การนํากรอบแนวคิดไปปฏิบัติ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 260 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

260.3

ถัม
ภ์

260.2

ผูประกอบวิ ชาชีพบัญชี ตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใช กรอบแนวคิด ที่กําหนดไวใน
หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค
อุปสรรคจากผลประโยชน สวนตนหรืออุปสรรคจากการถู กขมขูตอการปฏิ บัติต ามหลักการ
พื้น ฐาน เรื่องความซื่ อสั ตยสุจ ริตและเรื่องพฤติกรรมของผูป ระกอบวิช าชีพ จะเกิดขึ้น เมื่อ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมไดปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพบหรือตระหนักถึงการไมปฏิบัติตาม หรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม
แนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ หมวดนี้ใหแนวทางกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการ
ประเมินความเกี่ยวของของเรื่องและแนวทางปฏิบัติที่เปนไปได เมื่อตอบสนองตอการไมปฏิบัติ
ตามหรือสงสัยวาไมไดปฏิบัติตาม
(ก) กฎหมายและข อ บั ง คั บ โดยทั่ ว ไปที่ เ ป น ที่ รู ว า มี ผ ลโดยตรงต อ การกํ า หนดจํ า นวนที่ มี
สาระสําคัญและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินขององคกรผูวาจาง และ
(ข) กฎหมายและข อ บั ง คั บ อื่ น ๆ ที่ ไ ม ไ ด มี ผ ลกระทบโดยตรงต อ การกํ า หนดจํ า นวนและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินขององคกรผูวาจาง แตการปฏิบัติตาม อาจเปนพื้นฐานใน
การดํ า เนิ น งานตามธุ ร กิจ ขององคกรผูวาจ าง ความสามารถในการดําเนิ น ธุร กิ จ อยา ง
ตอเนื่อง หรือเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่มีสาระสําคัญ
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วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
260.4

ข อ แตกต า งที่ เ ด น ชั ด ของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี คื อ การยอมรั บ ความรั บ ผิ ด ชอบใน
การดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ เมื่อการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี คือ
(ก) เพื่อปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความซื่อสัตยสุจริตและเรื่องพฤติกรรมทางวิชาชีพ
(ข) โดยแจงเตือนผูบ ริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดู แลขององคกรผูว าจาง เมื่ อเหมาะสม เพื่ อ
หาทาง :
(1) ชวยใหผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล แกไข ฟนฟู หรือบรรเทาผลกระทบจากการ
ไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
ที่ระบุ หรือ
(2) ยับยั้งการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเมื่อยังไมเกิดขึ้น และ
69

สวนที่ 2

คํานํา

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
(ค) ดําเนินการขั้นตอไปตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนสาธารณะ

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ("non-compliance") ประกอบดวย การกระทําโดย
ละเลย หรือการกระทํ าผิด โดยเจตนาหรื อไม เจตนา ซึ่งขั ดตอกฎหมายหรือข อบังคับที่ มีอยู
ซึ่งกระทําโดยบุคคลตอไปนี:้
(ก) องคกรผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
(ข) ผูมีหนาที่กํากับดูแลขององคกรผูวาจาง
(ค) ผูบริหารขององคกรผูวาจาง หรือ
(ง) บุคคลอื่นที่ทํางานหรืออยูภายใตคําสั่งขององคกรผูวาจาง
ตัวอยางของกฎหมายและขอบังคับ ซึ่งหมวดนี้ไดกลาวถึง รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับ:
• การทุจริต การคอรัปชั่น และการติดสินบน
• การฟอกเงิ น การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก ก ารก อ การร า ยและเงิ น ที่ ไ ด จ ากการก อ
อาชญากรรม
• ตลาดทุน และการซื้อขายหลักทรัพย
• การธนาคาร และผลิตภัณฑและบริการทางการเงินอื่น
• การปองกันขอมูล
• ภาษีและเงินบํานาญคางจาย และการจายเงินบํานาญ
• การปองกันสภาพแวดลอม
• สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน
การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ อาจสงผลใหเกิดคาปรับ การถูกดําเนินคดี หรือผลที่
ตามมาอื่น กับองคกรผูวาจาง ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน ที่สําคัญคือ
การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางกวางขวางตอประโยชน
สาธารณะ ในดานความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือสาธารณชน เพื่อ
วัตถุประสงคในหมวดนี้ การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับทีท่ ําใหเกิดความเสียหายอยาง
มาก เปนเรื่องหนึ่งที่ทําใหเกิดผลที่ไมพึงประสงคอ ย า งร า ยแรงต อ ฝ า ยต า ง ๆ ในทางการเงิน
หรื อที่ มิ ใช ทางการเงิ น ตั ว อย างรวมถึ ง การกระทํ า ผิ ด โดยการทุ จ ริ ต ที่ มี ผ ลต อการขาดทุ น
ทางการเงิ น อย า งมี ส าระสํ า คั ญ ของผู ล งทุ น และการฝ า ฝ น กฎหมายและข อ บั ง คั บ ด า น
สิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงาน หรือสาธารณชน

สภ
าวิช
าช

260.5 A2
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260.5 A1

260.5 A3
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ทั่วไป

ในบางประเทศ มีขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับที่บังคับใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
ดํ า เนิ น การอย างไรกั บ การไมป ฏิบั ติตามหรือสงสัย ว าไมป ฏิบัติตามกฎหมายและข อบั งคั บ
ขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับเหลานี้ อาจแตกตางจากหรือล้ําหนากวาที่กําหนดใน
หมวดนี้ เมื่อพบวาการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาว
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ตอ งทํ าความเขา ใจเกี่ย วกับ ขอกํ าหนดทางกฎหมายหรือ ขอบั งคั บ
เหลานั้นและปฏิบัติตาม รวมถึง:
(ก) ขอกําหนดใด ๆ ในการรายงานเรื่องนี้ตอผูมีอํานาจที่เหมาะสม และ
(ข) การแจงเตือนขอหามใด ๆ กับฝายที่เกี่ยวของ
การแจงเตือนขอหามใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับฝายที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน กฎหมายการตอตาน
การฟอกเงิน
หมวดนี้ใชโดยไมคํานึงถึงลักษณะขององคผูวาจาง รวมถึง ไมวาจะเปนกิจการที่มีสวนไดเสีย
สาธารณะ หรือไม
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่พบหรือไดตระหนักถึงเรื่องที่ไมสําคัญอยางเห็นไดชัด ไมตองปฏิบัติ
ตามหมวดนี้ ไมวาเรื่องที่ไมสําคัญอยางชัดเจนนั้นจะไดรับการตัดสินโดยคํานึงถึงลักษณะและ
ผลกระทบทางการเงิน หรื ออื่ น ๆ เกี่ย วกับองคกรผูวาจาง ผูมีสว นไดเสีย และสาธารณชน
หรือไม
หมวดนี้ไมไดกําหนด
(ก) การประพฤติมิชอบที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจขององคกรผูวาจาง และ
(ข) การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ โดยฝายอื่น นอกจากที่ระบุไวในยอหนา 260.5 A1
อย า งไรก็ ตาม ผู ป ระกอบวิช าชี พบั ญ ชี อาจพบแนวทางในหมวดนี้ ที่เป น ประโยชน ในการ
พิจารณาวิธีการตอบสนองตอสถานการณเหลานี้อยางไร

260.6 A1
260.7 A1
260.7 A2
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R260.6

ความรับผิดชอบของผูบริหารขององคการผูวาจางและผูมีหนาที่กํากับดูแล
260.8 A1

ผูบริหารขององคกรผูวาจาง ซึ่งมีการกํากับดูแลโดยผูมีหนาที่กํากับดูแล เปนผูรับผิดชอบในการ
ใหความมั่นใจวาการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ ผูบริหารและ
ผูมีหนาที่กํากับดูแล เปนผูรับผิดชอบในการระบุและจัดการการไมปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับใด ๆ โดย :
(ก) องคกรผูวาจาง
(ข) บุคคลแตละบุคคลที่กํากับดูแลองคกรผูวาจาง
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
(ค) สมาชิกของฝายบริหาร หรือ
(ง) บุคคลอืน่ ที่ทํางานใหหรือภายใตการสั่งการขององคกรผูวาจาง

R260.10

ถัม
ภ์

260.9 A1

ถาแบบพิธีและวิธีปฏิบัติที่มีอยูภายในองคกรผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ที่กําหนด
เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีตองพิจารณากําหนดวิธีการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาว
องคกรผูวาจางจํานวนมากไดจัดทําแบบพิธีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยกประเด็นการไมปฏิบัติ
ตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเปนการภายในแบบพิธีและวิธีปฏิบั ติ
เหลานี้ รวมถึงตัวอยาง นโยบายดานจริยธรรมหรือกระบวนการภายในในการแจงเบาะแสการ
กระทําผิด แบบพิธีและวิธีปฏิบัติดังกลาวอาจอนุญาตเรื่องที่ใหมีการรายงานโดยไมระบุตัวตน
ผานชองทางที่กําหนด
ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงเรื่องที่จะใชในหมวดนี้ ขั้นตอนที่ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีใชเพื่อใหสอดคลองกับหมวดนี้ตองดําเนินการอยางทันทวงที เพื่อวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการอยางทันทวงที ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองคํานึงถึงลักษณะของเรื่อง และความ
เสีย หายที่ อาจเปนไปไดต อผลประโยชนขององคกรผู วาจาง ผู ลงทุน เจาหนี้ พนั กงานหรือ
สาธารณชน
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R260.9

ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสในหนวยงานธุรกิจ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสในหนวยงานธุรกิจ (“senior professional accountants”) คือ
กรรมการ เจา หน าที่ หรือพนักงานระดับ อาวุโสซึ่งสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ การไดมา การใชงาน และการควบคุมทรัพยากรดานบุคคล ดานการเงิน ดาน
เทคโนโลยี ที่มีตัวตนและไมมีตัวตนขององคกรผูวาจาง ความคาดหวังจะสูงขึ้นสําหรับบุคคล
ดั งกล า วมากกว า ผู ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีค นอื่น ในองคกรผูวา จาง ที่จ ะดําเนิน การใด ๆ ที่
เหมาะสมเพื่อประโยชนสาธารณะ ในการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมได
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ นี่เปนเพราะบทบาท ตําแหนงหนาที่ และขอบขายอิทธิพล
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส ในองคกรผูวาจาง

สภ
าวิช
าช

260.11 A1

การทําความเขาใจเรื่อง/เนื้อหา (the Matter)
R260.12

ถา ในระหว า งที่ ปฏิ บัติงานทางวิชาชีพ ผูป ระกอบวิช าชีพบัญชีอาวุโส ไดตระหนักถึงขอมูล
เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีตองทําความเขาใจเรื่อง การทําความเขาใจนี้ตองรวมถึง:
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ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
(ก) ลั ก ษณะของการไม ป ฏิ บั ติ ต ามหรื อ สงสั ย ว า ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข อ บั ง คั บ และ

สภ
าวิช
าช

260.13 A1
R260.14

ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสระบุหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่
เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น อางถึงในยอหนา R206.9 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาเรื่องนั้น
กับผูบังคั บบัญชาที่เหนือขึ้น ไป (ถามี ) ถาผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้ นไปของผูประกอบวิชาชี พ
บัญ ชี มีส ว นเกี่ ย วข องในเรื่ องนั้น ผูประกอบวิช าชีพบัญชี ตองปรึกษาเรื่องนั้น กับ ผูมีอํานาจ
ระดับสูงขึ้นไปอีกในองคกรผูวาจาง
จุดประสงคของการปรึกษา เพื่อใหสามารถตัดสินใจไดวาควรจัดการเรื่องนั้นอยางไร
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสตองดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อ:
(ก) สื่อสารเรื่องนั้นไปยังผูมีหนาที่กํากับดูแล
(ข) ปฏิบั ติตามกฎหมายและขอบังคับที่มีอยู รวมทั้งขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับ
เกี่ยวกับการรายงานการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม กฎหมายและขอบังคับ
ตอผูมีอํานาจที่เหมาะสม
(ค) ใหแกไข ฟนฟู หรือบรรเทาผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับ
(ง) ลดความเสี่ยงจากการเกิดซ้ํา และ
(จ) พยายามยับยั้งการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ถายังไมเกิดขึ้น
วัตถุประสงคของการสื่อสารเรื่องนั้นกับผูมีหนาที่กํากับดูแล เพื่อใหไดรับความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองตอเรื่องนั้น และเพื่อใหผูมีหนาที่กํากับดูแลสามารถทําให
ความรับผิดชอบไดบรรลุผล
กฎหมายและขอบังคับบางฉบับอาจกําหนดชวงเวลาที่ตองรายงานถึงการไมปฏิบัติตามหรือ
สงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม
นอกจากการตอบสนองตอเรื่องนั้น ตามที่ไดกําหนดในหมวดนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส
ตองตัดสินใจวาจําเปนตองเปดเผยเรื่องนั้น (ถามี) แกผูสอบบัญชีขององคกรผูวาจางหรือไม
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R260.13

ถัม
ภ์

การจัดการเรื่อง/เนื้อหา (the Matter)

260.14 A1

260.14 A2
R260.15
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เหตุการณแวดลอมที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น
(ข) การใชกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับเหตุการณแวดลอม และ
(ค) การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอองคกรผูวาจางนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือ
สาธารณะอยางกวางขวาง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
260.15 A1

การเปดเผยเรื่องดังกลาวเปนไปตามหนาที่หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีอาวุโสที่จะตองใหขอมูลทั้งหมดที่จําเปนเพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถดําเนินการตรวจสอบ
ได

R260.17

260.17 A1

ถัม
ภ์

260.16 A1

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสตองประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองของผูบังคับบัญชา
ของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี (ถามี) และผูมีหนาที่กํากับดูแล
ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ พิ จ ารณาในการประเมิ น ความเหมาะสมของการตอบสนองของ
ผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส (ถามี) และผูมีหนาที่กํากับดูแลรวมถึง:
• การตอบสนองที่ทันเวลา
• การดําเนินการหรืออนุญาตใหดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อหาทางแกไข ฟนฟูหรือบรรเทา
ผลกระทบของการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับ ถายังไมเกิดขึ้น
• เรื่ อ งนั้ น ได เ ป ดเผยต อหน ว ยงานที่มี อํานาจที่เ หมาะสมแล ว และการเป ดเผยดั งกลา ว
เพียงพอหรือไม
ในแงการตอบสนองของผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส (ถามี) และผูมีหนาที่
กํ า กั บ ดู แ ล ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งพิ จ ารณาว า การดํ า เนิ น การต อ ไปจํ า เป น เพื่ อ
ผลประโยชนสาธารณะหรือไม
การพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไม และลักษณะและขอบเขตของการ
ดําเนินการนั้นจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย รวมถึง
•
•
•
•
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R260.16
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กรอบของกฎหมายและขอบังคับ
ความเรงดวนของสถานการณ
การแผกระจายของเรื่องนั้นทั่วทั้งองคกรผูวาจาง
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสยังคงมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตยของผูบังคับบัญชาของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและผูมีหนาที่กํากับดูแล หรือไม
• การไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับอาจเกิดขึ้นอีก หรือไม
• มี ห ลั ก ฐานที่ น า เชื่ อ ถื อ เกี่ ย วกั บ ความเสี ย หายอย า งมากที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง หรื อ อาจเกิ ด ขึ้ น
ตอผลประโยชนขององคกรผูวาจาง ผูลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือสาธารณชน
ตัวอยางเหตุการณแวดลอมที่อาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสไมมีความเชื่อมั่นในเรื่อง
ความซื่อสัตยของผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีและผูมีหนาที่กํากับดูแลอีกตอไป
รวมถึงสถานการณที่
74

260.17 A2

สวนที่ 2

การตัดสินใจวาจําเปนตองดําเนินการตอไปหรือไม

260.18 A2
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260.18 A1

• แจงใหผูบริหารของบริษัทใหญเกี่ยวกับเรื่องนั้น ถาองคกรผูวาจางเปนสมาชิกของกลุม
• เปดเผยเรื่องนั้นไปยังหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม แมวาจะไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย
หรือขอบังคับ ใหทําเชนนั้น
• ลาออกจากองคกรผูวาจาง
การลาออกจากองค กรผูวาจาง ไมไดเปนการทดแทนการดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสภายใตหมวดนี้ อยางไรก็ตาม ในบางประเทศ
อาจมี ขอจํ า กั ดเกี่ ย วกั บ การดําเนิน การที่มี ตอไปของผูป ระกอบวิช าชีพบัญ ชี ในเหตุ การณ
แวดลอมดังกลาว การลาออกอาจเปนเพียงสิ่งเดียวที่ทําได

การขอคําแนะนํา
260.19 A1
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R260.18

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสงสัยหรือมีหลักฐานวาผูบังคับบัญชาและผูมีหนาที่กํากับดูแลมี
สวนเกี่ยวของหรือตั้งใจที่จะเกี่ยวของในการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับใด ๆ
• โดยขั ด ต อข อกํ าหนดทางกฎหมายหรื อข อบั งคั บ บุ ค คลเหล านั้ น ไมไ ด ร ายงานหรื อ ไม
อนุญาตใหรายงานเรื่องนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมในชวงเวลาที่เหมาะสม
ผูป ระกอบวิ ช าชีพบั ญ ชี อาวุโ สตองใชดุล ยพินิจทางวิช าชีพในการกําหนดความจําเปน และ
ลักษณะและขอบเขตของการดําเนินการตอไป ในการกําหนดดังกลาวผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ตองคํานึงวาบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชนจะไดขอสรุปวา
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีการดําเนินการอยางเหมาะสมเพื่อผลประโยชนสาธารณะหรือไม
การดําเนินการตอไปที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสอาจใช รวมถึง

เนื่องจากการประเมินเรื่องนั้นอาจเกี่ยวของกับการวิเคราะหและดุลยพินิจที่ซับซอน ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีอาวุโสอาจพิจารณา
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• การปรึกษาเปนการภายใน
• การขอคําแนะนําทางกฎหมายเพื่อทําความเขาใจกับทางเลือกของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
และผลกระทบทางวิชาชีพหรือผลกระทบทางกฎหมายในการดําเนินการโดยเฉพาะใด ๆ
• การปรึกษาในทางลับกับหนวยงานกํากับดูแลหรือองคกรวิชาชีพ
การพิจารณาวาควรเปดเผยเรื่องนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม
260.20 A1

วัตถุประสงคของการเปดเผยเรื่องนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมคือเพื่อใหหนวยงาน
นั้นสามารถสอบสวนและดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ ในทางตรงกันขาม การเปดเผย
เรื่องนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมไมอาจทําได ถาการกระทํานั้นขัดตอกฎหมายและ
ขอบังคับ
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ

• องค ก รผู ว า จ า งมี ส ว นร ว มในการให สิ น บน (ตั ว อย า งเช น กั บ เจ า หน า ที่ ท อ งถิ่ น หรื อ
ตางประเทศ ของรัฐเพื่อใหไดสัญญาขนาดใหญ)
• องคกรผูวาจางถูกควบคุมและเรื่องนั้นมีนัยสําคัญที่ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินการ
ตามใบอนุญาต
• องคกรผูวาจางเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและเรื่องนั้นอาจมีผลในทางลบ
ตอหลักทรัพยขององคกรผูวาจางในตลาดที่ยุติธรรมและเปนปกติ หรืออาจเปนความเสี่ยง
ที่เปนระบบตอตลาดการเงิน
• มีแนวโนมวาองคกรผูวาจางจะจําหนายสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัย
ของประชาชน
• องคกรผูวาจางกําลังสนับสนุนชองทางใหลูกคาเพื่อชวยในการหลีกเลี่ยงภาษี
การพิจารณาวาควรเปดเผยเรื่องนั้นหรือไม ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก เชน
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• มีหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมที่สามารถรับขอมูลได และมีการสอบสวนและดําเนินการ
เรื่ อ งนั้ น ต อ ไปหรื อ ไม หน ว ยงานที่มี อํานาจที่เหมาะสมขึ้น อยูกั บ ลั กษณะของเรื่อ งนั้ น
ตัวอยางเชนหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมจะเปนหนวยงานกํากับหลักทรัพย ในกรณีที่มี
รายงานทางการเงินที่ทุจริต หรือเปนหนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอม ในกรณีที่มีการฝาฝน
กฎหมายและขอบังคับดานสิ่งแวดลอม
• มีการปองกันที่มีเขมแข็งและนาเชื่อถือจากความรับผิดทางแพง ทางอาญา หรือความรับ
ผิ ดทางวิ ช าชี พ หรื อการตอบโตโ ดยกฎหมาย หรือขอบัง คับ เชน ภายใตกฎหมายและ
ขอบังคับเรื่อง การแจงเบาะแสการกระทําผิด
• มีอุปสรรคที่เ กิดขึ้นจริงหรื ออาจเกิดขึ้น ตอความปลอดภัยทางกายภาพของผูป ระกอบ
วิชาชีพอาวุโสหรือบุคคลอื่น
ถาผูป ระกอบวิ ชาชี พบัญชี อาวุ โสพิ จารณาวาการเปดเผยเรื่องนั้น ตอหน วยงานที่ มีอํานาจที่
เหมาะสม เปนแนวทางที่เหมาะสมในเหตุการณแวดลอมนั้น การเปดเผยดังกลาวเปนไปตาม
ยอหนา R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ การเปดเผยดังกลาวผูประกอบวิชาชีพบัญชี
จะตองกระทําโดยสุจริตใจและใชความระมัดระวังในการรายงานและใหการรับรอง
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260.20 A3

R260.21
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การพิจารณาวาควรเปดเผยเรื่องนั้นหรือไม ขึ้นอยูกับลักษณะและขอบเขตโดยเฉพาะของความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนั้นมีหรืออาจมีผลตอนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน
หรือสาธารณชน ตัวอยางเชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสอาจพิจารณาวาการเปดเผยเรื่อง
นั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม เปนแนวทางที่เหมาะสม ถา

ถัม
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260.20 A2

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

ในเหตุการณแวดลอมที่ผิดปกติ ผูประกอบวิชาชีพอาวุโส อาจไดตระหนักถึงความประพฤติที่
เกิดขึ้นจริงหรือตั้งใจจะใหเกิด วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีเหตุผลที่เชื่อวาจะทําการกระทําผิด
กฎหมายหรือขอบังคับอยางฉับพลัน จะทําใหเกิดความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้
พนักงาน หรือสาธารณชน สิ่งแรกควรพิจารณาวาเปนการเหมาะสมที่จะปรึกษาหารือเรื่องนั้น
กับผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลขององคกรผูวาจางหรือไม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใช
ดุ ล ยพิ นิ จ ทางวิ ช าชี พ และพิ จ ารณาว า จะเป ด เผยเรื่ องนั้ น ทั น ที ต อหน ว ยงานที่ มี อํ า นาจที่
เหมาะสม เพื่อปองกันหรือบรรเทาผลกระทบของการกระทําผิดอยางฉับพลันดังกลาว ถามีการ
เปดเผย การเปดเผยนั้นเปนไปตาม ยอหนา R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ

เอกสารหลักฐาน
260.23 A1
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R260.22

ในสวนที่เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่อยูใน
ขอบเขตของหมวดนี้ ผู ป ระกอบวิช าชีพบัญ ชีอาวุโ สควรไดรับ การสนับ สนุน ใหบัน ทึกเรื่อง
ตอไปนี้
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• เรื่องนั้น
• ผลการปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ถามี) และผูมีหนาที่
กํากับดูแล และฝายอื่น ๆ
• ผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ถามี) และผูมีหนาที่กํากับดูแล ตอบสนองตอ
เรื่องนี้อยางไร
• ขั้น ตอนการดํา เนิ น การที่ผูป ระกอบวิช าชีพบัญ ชีพิจ ารณาแลว ดุลยพินิจ ที่ใช และการ
ตัดสินใจที่ไดกระทํา
• ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชีมีความพอใจอยางไร ที่ตนไดบ รรลุผ ลในการปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบ ตามที่กําหนดไวในยอหนา R260.17

ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส
R260.24

260.24 A1

ถาในระหวางที่ดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดตระหนักถึงขอมูลเกี่ยวกับ
การไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
พยายามทําความเขาใจเรื่องนั้น ความเขาใจนี้ตองรวมถึงลักษณะของการไมปฏิบัติตามหรือ
สงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ และเหตุการณแวดลอมที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกคาดหวังวาจะใชความรู ความเชี่ยวชาญ และใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ
อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมไดถูกคาดหวังวาจะมีระดับของความเขาใจในกฎหมาย
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260.24 A2

R260.26

เอกสารหลักฐาน

ในสวนที่เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่อยูใน
ขอบเขตของหมวดนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหบันทึกเรื่องตอไปนี้
• เรื่องนั้น
• ผลการปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ผูบริหาร และถาเปนไป
ได ปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่กํากับดูแล และฝายอื่น ๆ
• ผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตอบสนองตอเรื่องนี้อยางไร
• ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การที่ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี พิ จ ารณาแล ว ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ใ ช และ
การตัดสินใจที่ไดกระทํา
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R260.25

และระเบียบขอบังคับมากไปกวาที่ถูกกําหนดโดยบทบาทของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในองคกร
ผูวาจาง แมวาการกระทําที่ถือวาเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้น ในที่สุดเปน
เรื่องที่ศาลหรือหนวยงานที่เหมาะสมอื่นจะเปนผูพิจารณาตัดสิน
ขึ้นอยูกับลักษณะและความสําคัญของเรื่อง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจปรึกษาเปนทางลับกับ
บุคคลอื่นในองคกรผูวาจาง หรือองคกรวิชาชีพ หรือที่ปรึกษากฎหมาย
ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกิดขึ้น
หรืออาจเกิดขึ้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองแจงใหผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป ตามยอหนา
R260.9 เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถดําเนินการตามที่เหมาะสมได ถาผูบังคับบัญชาที่เหนือ
ขึ้นไปของผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนเกี่ยวของในเรื่องนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองแจง
เรื่องนั้นกับผูมีอํานาจระดับสูงขึ้นไปอีกในองคกรผูวาจาง
ในเหตุการณแวดลอมที่ไมปกติผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจตองพิจารณาวาการเปดเผยเรื่องนั้น
ตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม เปนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ไดทําตามยอหนา 260.20 A2 และ A3 การเป ดเผยดังกลาวเปน ไปตามยอหนา R114.1 (ง)
ของประมวลจรรยาบรรณ การเปดเผยขอมูลดังกลาว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะตองกระทํา
โดยสุจริตใจและใชความระมัดระวังในการรายงานและใหการรับรอง
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หมวด 270 ความกดดันตอการฝาฝนหลักการพื้นฐาน

ถัม
ภ์

270.2

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกกําหนดใหปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใชกรอบแนวคิดที่กําหนด
ไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค
แรงกดดันที่เกิดขึ้นตอผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจทําใหเกิด
อุปสรรคจากการถูกขมขู หรืออุปสรรคอื่นตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานหนึ่งหลักการหรือ
มากกวา หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของกับการนํา
กรอบแนวคิดไปใชในเหตุการณแวดลอมดังกลาว
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270.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป
R270.3

• ภายในองคกรผูวาจาง ตัวอยางเชน จากเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา
• บุคคลหรือองคกรภายนอก เชน ผูจําหนาย ลูกคา หรือผูใหกู
• เปาหมายภายในหรือภายนอก และความคาดหวัง
ตัวอยางของแรงกดดันที่อาจสงผลตออุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานรวมถึง
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270.3 A1

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไม
(ก) ปลอยใหความกดดันจากผูอื่นทําใหเกิดการฝาฝนการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน หรือ
(ข) สรางแรงกดดันตอผูอื่นที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรูหรือมีเหตุผลที่จะเชื่อวาจะสงผลใหบุคคล
อื่นฝาฝนหลักการพื้นฐาน
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเผชิญกับความกดดันที่ทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการ
พื้นฐาน ตัวอยางเชน อุปสรรคจากการถูกขมขู เมื่อปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ ความกดดันอาจ
มีความชัดเจนหรือโดยนัยและอาจมาจาก

270.3 A2

• ความกดดันที่เกี่ยวของกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
o ความกดดันจากการเสนอราคาของสมาชิกในครอบครัว เพื่อที่จะเปนผูจําหนายใหกับ
องค กรผู ว า จ า งของผูป ระกอบวิ ช าชี พบัญ ชี ในการเลือกสมาชิก ในครอบครัว เป น
ผูจําหนายมากกวารายอื่น
ดูเพิ่มเติมที่หมวด 210 ความขัดแยงทางผลประโยชน
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• ความกดดันที่มีอิทธิพลตอการเตรียมหรือการนําเสนอขอมูล
o ความกดดันที่จะรายงานผลการดําเนินงานที่ทําใหเขาใจผิด เพื่อใหเปนไปตามความ
คาดหวังนักลงทุน นักวิเคราะหหรือผูใหกู
o ความกดดันจากเจาหนาที่ที่มาจากการเลือกตั้งตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีภาครัฐ เพื่อ
บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการตอผูมีสิทธิออกเสียง
o ความกดดันจากเพื่อนรวมงาน เพื่อใหบิดเบือนรายได คาใชจาย หรืออัตราผลตอบแทน
เพื่อใหเกิดอคติในการตัดสินใจตอโครงการลงทุน และการเขาซื้อกิจการ
o ความกดดันจากผูบังคับบัญชาเพื่อใหอนุมัติหรือดําเนินการเกี่ยวกับคาใชจายที่ไมใช
คาใชจายทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย
o ความกดดันใหระงับรายงานการตรวจสอบภายในที่มีผลการตรวจสอบที่ไมพึงประสงค
ดูเพิ่มเติมที่หมวด 220 การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล
• ความกดดันที่ทําใหปฏิบัติงานโดยไมมีความชํานาญที่เพียงพอหรือขาดความเอาใจใส
o ความกดดันจากผูบังคับบัญชาเพื่อลดขอบเขตการทํางานที่ไมเหมาะสม
o ความกดดั น จากผู บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านโดยไม มี ทั ก ษะหรื อ การฝ ก อบรมที่
เพียงพอหรือภายในกําหนดเวลาที่ไมสมจริง
ดูเพิ่มเติมที่หมวด 230 การปฏิบัติงานดวยความชํานาญที่เพียงพอ
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• ความกดดันที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียทางการเงิน
o ความกดดันจากผู บังคับบั ญชา เพื่ อนรวมงานหรือ บุคคลอื่ น ตัวอยางเชน ผูที่อาจ
ไดรับประโยชนจากการมีสวนรวมในคาตอบแทนหรือสิ่งจูงใจ เพื่อจัดการกับตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน
ดูหมวด 240 สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และสิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงกับการรายงานทาง
การเงินและการตัดสินใจ

• ความกดดันที่เกี่ยวของกับสิ่งจูงใจ
o ความกดดันจากบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองคกรผูวาจาง ในการเสนอในการให
สิ่งจูงใจ เพื่อใหมีอิทธิพลที่ไมเหมาะสมตอการตัดสินหรือกระบวนการตัดสินใจของ
บุคคลหรือองคกร
o ความกดดั น จากเพื่อนรว มงาน เพื่อให รับ สิ น บนหรือสิ่ ง จู งใจอื่น ตัว อย างเช น รั บ
ของขวัญ หรื อนัน ทนาการที่ไมเหมาะสมจากผูที่อาจเปนผูจําหนายในกระบวนการ
ประมูล
ดูเพิ่มเติมที่มาตรา 250 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ
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• การปรึกษาหารือเรื่องนั้นกับบุคคลที่พยายามสรางความกดดันเพื่อหาแนวทางแกไข
• การปรึกษาหารือเรื่องนั้นกับผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ถาผูบังคับบัญชา
ไมไดเปนบุคคลที่สรางความกดดัน
• การขยายเรื่องนั้นภายในองคกรผูวาจาง รวมถึงอธิบายถึงความเสี่ยงที่เปนผลสืบเนื่องตอ
องคกร เมื่อเหมาะสม ตัวอยางเชน
o ตอระดับการบริหารที่สูงกวา
o ตอผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชี
o ตอผูมีหนาที่กํากับดูแล

สภ
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270.3 A4

• การเปดเผยเรื่องนั้นตามนโยบายขององคผูวาจาง รวมถึงนโยบายดานจริยธรรมและการ
แจงเบาะแส โดยใชวิธีการที่กําหนดไว เชน สายดวนจริยธรรมที่เปนความลับ
• การปรึกษากับ
o เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ทรัพยากรมนุษย หรือผูประกอบวิชาชีพบัญชี
อื่น
81

สวนที่ 2

• เจตนาของบุคคลที่พยายามสรางความกดดัน และลักษณะและขอบเขตของความกดดัน
• การนํากฎหมาย ขอบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพไปใชในเหตุการณแวดลอม
• วั ฒ นธรรมและความเป น ผู นํ า ขององค ก รผู ว า จ า ง รวมถึ ง ขอบเขตที่ ส ะท อ นหรื อ เน น
ความสําคัญของพฤติกรรมทางจริยธรรมและความคาดหวังวาพนักงานจะทําหนาที่อยางมี
จริยธรรม ตัวอยางเชน วัฒนธรรมองคกรที่ยอมใหมีพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณอาจเพิ่ม
โอกาสที่ความกดดันจะสงผลใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
• นโยบายและวิ ธี ปฏิ บัติ (ถามี ) ซึ่งองคกรผูวาจางไดกําหนดขึ้น เชน จรรยาบรรณ หรื อ
นโยบายดานทรัพยากรมนุษยที่จัดการความกดดัน
การปรึกษาหารือเกี่ยวกับเหตุการณแวดลอมที่ทําใหเกิดความกดดัน และการปรึกษากับบุคคล
อื่นเกี่ยวกับเหตุการณแวดลอมเหลานั้น อาจชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการประเมินระดับ
ของอุปสรรค การปรึกษาหารือและการปรึกษาดังกลาวจําเปนตองตระหนักถึงหลักการรักษา
ความลับอาจรวมถึง

ถัม
ภ์

270.3 A3

• ความกดดันที่เกี่ยวของกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
o ความกดดันในการจัดโครงสรางรายการเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
ดูเพิ่มเติมที่วรรค 260 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความกดดัน รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหจัดทําเอกสาร

ขอเท็จจริง
การติดตอสื่อสาร และฝายตาง ๆ ผูซึ่งจะถูกนําเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือ
แนวทางการดําเนินงานที่พิจารณา
เรื่องนั้นไดรับการจัดการอยางไร

สภ
าวิช
าช

•
•
•
•

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

270.4 A1

ถัม
ภ์

เอกสารหลักฐาน
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270.3 A5

o องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ หรือสมาคมอุตสาหกรรม หรือ
o ที่ปรึกษากฎหมาย
ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคที่เกิดจากความกดดัน คือ การรองขอของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีเพื่อปรับโครงสรางหรือการแบงแยกความรับผิดชอบและหนาที่บางอยางเพื่อให
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมเกี่ยวของกับบุคคลหรือหนวยงานที่สรางความกดดันอีกตอไป

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สวนที่ 3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ

92

หมวด 340 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ

99

104
105
108

(Inducements, Including Gifts and Hospitality)

สภ
าวิช
าช

หมวด 350 การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา
(Custody of Client Assets)
หมวด 360 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
(Responding to Non-compliance with Laws and Regulations)
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ีพบ
ัญช
ี ใน
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ะบ
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าชูป

ถัม
ภ์

หมวด 300 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ
(Applying the Conceptual Framework – Professional Accountants
in Public Practice)
หมวด 310 ความขัดแยงทางผลประโยชน
(Conflicts of Interest)
หมวด 320 การแตงตั้งผูใหบริการวิชาชีพ
(Professional Appointments)
หมวด 321 การใหความเห็นที่สองในทางวิชาชีพ
(Second Opinions)
หมวด 330 คาธรรมเนียมและคาตอบแทนอื่น
(Fees and Other Types of Renumeration)

หนา
84

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สวนที่ 3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ
หมวด 300 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ
คํานํา
ในส ว นนี้ ของประมวลจรรยาบรรณ ไดกําหนดขอกําหนด และคําอธิบ ายการนํ าไปปฏิบัติ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ เมื่อนํากรอบแนวคิดที่กําหนดในหมวด
120 มาปฏิบัติ ซึ่งไมอาจอธิบายไดทุกขอเท็จจริง และเหตุการณแวดลอม รวมทั้งกิจกรรมทาง
วิชาชีพ สวนไดเสีย และความสัมพันธที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะอาจเผชิญ
ซึ่งทํ าใหเ กิดอุ ปสรรคหรืออาจทําให เกิด อุป สรรคตอการปฏิ บัติตามหลั กการพื้นฐาน ดั งนั้ น
กรอบแนวคิดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ ตระหนักถึงขอเท็จจริง
และเหตุการณแวดลอมเหลานั้น
ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่ใชกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ
กําหนดไวในหัวขอดังตอไปนี้
• ส ว นที่ 3 – ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ใ ห บ ริ ก ารสาธารณะ หมวด 300 ถึ ง 399 ใช กั บ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะทุกคน ไมวาจะใหบริการงานใหความเชื่อมั่น
หรือไม

สภ
าวิช
าช

• มาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ ตอไปนี้
o สวนที่ 4ก – ความเปนอิสระตองานสอบบัญชีและงานสอบทาน หมวด 400 ถึง 899
ใช กับ ผู ป ระกอบวิ ช าชีพบัญ ชีที่ใหบ ริการสาธารณะ เมื่อปฏิบัติงานสอบบัญ ชีและ
งานสอบทาน
o สว นที่ 4ข – ความเปน อิส ระตองานใหความเชื่อมั่น ที่น อกจากงานสอบบัญ ชีและ
งานสอบทาน หมวด 900 – 999 ใชกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ
เมื่อปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นที่นอกจากงานสอบบัญชีหรืองานสอบทาน
ในส ว นนี้ ความหมายของ “ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ” หมายถึ ง ผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ที่
ใหบริการสาธารณะที่เปนบุคคลและสํานักงาน

300.3
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300.2
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300.1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป

สภ
าวิช
าช

• เผชิญกับความขัดแยงทางผลประโยชน เมื่อตองรับผิดชอบในการคัดเลือกผูจําหนายใหแก
สํา นั กงาน โดยที่ ส มาชิกครอบครัว ที่ใกลชิดที่สุดกับ ผูป ระกอบวิช าชีพบัญชี อาจไดรับ
ผลประโยชนทางการเงินจากการทําสัญญา ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่
กําหนดไวในหมวด 210 จะนํามาใชในเหตุการณแวดลอมเหลานี้
• เตรียมหรือนําเสนอขอมูลทางการเงินใหแกลูกคาหรือสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ข อ กํ า หนดและคํ า อธิ บ ายการนํ า ไปปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดไว ใ นหมวด 220 จะนํ า มาใช ใ น
เหตุการณแวดลอมเหลานี้
• ถูกชักจูงดวยผลประโยชน เชน การเสนอใหบัตรเขารวมชมการแขงขันกีฬาอยูเปนนิจจาก
ผูจัดหาสินคาของบริษัท ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวในหมวด
250 จะนํามาใชในเหตุการณแวดลอมเหลานี้
• เผชิญกับความกดดันจากผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ใหรายงานชั่วโมงทํางานอยางไม
ถูกตองสําหรับลูกคางานบริการวิชาชีพ ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติกําหนด
ไวในหมวด 270 จะนํามาใชในเหตุการณแวดลอมเหลานี้

การระบุอุปสรรค
300.6 A1

อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน อาจเกิดจากความหลากหลายของขอเท็จจริงและ
เหตุการณแวดลอมตางๆ ประเภทของอุปสรรคไดอธิบายไวในยอหนา120.6 A3 ตอไปนี้คือ
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300.5 A1

ถัม
ภ์

R300.5

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานที่กําหนดไวในหมวด 110 และใชกรอบ
แนวคิดที่กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอการปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐาน
เมื่ อต องจั ดการกั บ ประเด็ น ทางจริย ธรรม ผูป ระกอบวิช าชีพบัญ ชีตองพิจ ารณาบริบ ทของ
ประเด็นดังกลาวที่เกิดขึ้นหรือที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการ
สาธารณะไดปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ ตามความสัมพันธกับของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับ
สํานักงาน ไมวาจะเปนรู ปแบบของผูรั บจางตามสัญญา พนักงาน หรือ เจาของ ผูประกอบ
วิชาชีพนั้นตองปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนที่ 2 ที่เกี่ยวของกับเหตุการณแวดลอมเหลานี้
ตั ว อย า งของสถานการณ ที่ กํ า หนดในส ว นที่ 2 นํ า มาใช กั บ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ที่ ใ ห บ ริ ก าร
สาธารณะ รวมถึง

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

R300.4

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สภ
าวิช
าช
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ะบ
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าชูป

ถัม
ภ์

ตัวอยางของขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมในแตละประเภทของอุปสรรค ซึ่งเปนอาจทําให
เกิดอุปสรรคตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการใหบริการทางวิชาชีพ :
(ก) อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนไดเสียทางการเงินโดยตรงกับลูกคา
• ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต กลงค า ธรรมเนี ย มที่ ต่ํ า เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง งานใหม และ
คาธรรมเนียมนั้นต่ําไปจนอาจเปนการยากที่จะใหบริการทางวิชาชีพใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานทางวิชาชีพที่บังคับใชดวยราคานั้น
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธทางธุรกิจที่ใกลชิดกับลูกคา
• ผู ป ระกอบวิ ช าชี พบัญ ชีส ามารถเขา ถึงข อมูล ที่ เปน ความลับ ที่ อาจถูกนํา มาใชเพื่ อ
ประโยชนสวนบุคคล
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่พบขอผิดพลาดที่มีนัยสําคัญเมื่อประเมินผลของบริการทาง
วิชาชีพกอนหนา ที่ปฏิบัติงานโดยสมาชิกของสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
(ข) อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีออกรายงานที่ใหความเชื่อมั่นตอความมีประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานระบบทางการเงิน หลังจากที่ตนไดนําระบบนั้นมาใชงาน
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจัดเตรียมขอมูลตนฉบับที่ใชในการบันทึกรายการ ซึ่งรายการ
นั้นเปนเรื่องที่เปนเนื้อหาสาระของงานใหความเชื่อมั่น
(ค) อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหการสนับสนุนสวนไดเสีย หรือหุนของลูกคา
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนผูสนับสนุนในฐานะตัวแทนของ
ลูกคา ในการดําเนินคดีหรือขอพิพาทกับบุคคลที่สาม
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีโนมนาว (lobby) เพื่อใหลูกคาไดรับผลประโยชนทางกฎหมาย
ในนามของลูกคา
(ง) อุปสรรคจากความคุนเคย
• ผู ป ระกอบวิ ช าชี พบัญ ชี มีส มาชิ กในครอบครั ว ที่ใกล ชิดหรือ สมาชิก ในครอบครัว ที่
ใกลชิดที่สุดเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคา
• กรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคา หรือพนักงานในตําแหนงที่ใชอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญตอเรื่องที่เปนเนื้อหาสาระของงาน เพิ่งไดรับแตงตั้งใหเปนหุนสวนของงาน
นั้น
• สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีมีความสัมพันธอันยาวนานกับลูกคางานสอบบัญชี

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

300.7 A1

300.7 A2

เงื่อนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่อธิบายไวในยอหนา 120.6 A1 และ 120.8 A2 อาจกระทบ
การประเมินวา อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม โดย
เงื่อนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติดังกลาวนั้นอาจเกี่ยวของกับ :
(ก) ลูกคาและสภาพแวดลอมการดําเนินงานของลูกคา และ
(ข) สํานักงานและสภาพแวดลอมการดําเนินงานของสํานักงาน
การประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ยังไดรับผลกระทบมาจากลักษณะ
และขอบเขตของบริการทางวิชาชีพอีกดวย

ลูกคาและสภาพแวดลอมการดําเนินงานของลูกคา

การประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจไดรับผลกระทบหากลูกคามี
ลักษณะดังตอไปนี้
(ก) ลูกคางานสอบบัญชี ที่เปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะหรือไม
(ข) ลูกคางานใหความเชื่อมั่นซึ่งไมใชลูกคางานสอบบัญชี หรือ
(ค) ลูกคางานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น
ตัวอยางเชน การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น กับลูกคางานสอบบัญชีที่เปนกิจการที่มีสวน
ได เ สี ย สาธารณะ อาจถู กเขา ใจไดวาทํ าใหเกิดอุ ป สรรคในระดับ ที่สูง ขึ้น ตอการปฏิบัติต าม
หลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรมตองานสอบบัญชี
โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงความเปนผูนําของลูกคา อาจสงเสริมการปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐาน ดังนั้นการประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไดรับ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอมการดําเนินงานของลูกคา ตัวอยางเชน

สภ
าวิช
าช

300.7 A3

300.7 A4
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(จ) อุปสรรคจากการถูกขมขู
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกขมขูวาจะยกเลิกงานจากลูกคา หรือสํานักงาน เนื่องจาก
ความเห็นที่ไมตรงกันในเรื่องทางวิชาชีพ
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรูสึกกดดันใหเห็นดวยกับดุลยพินิจของลูกคา เนื่องจากลูกคามี
ความชํานาญในเรื่องที่เปนปญหานั้นมากกวาตน
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับแจงวาจะไมไดรับการเลื่อนตําแหนงตามแผน จนกวา
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะเห็นดวยกับการปฏิบัติดานบัญชีที่ไมเหมาะสม
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับของขวัญที่มีนัยสําคัญจากลูกคา และถูกขมขูวาการรับ
ของขวัญนี้จะถูกเปดเผยตอสาธารณะ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

การประเมิ น ระดั บ ของอุ ป สรรคของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี อ าจได รั บ ผลกระทบจาก
สภาพแวดลอมในการทํา งานภายในสํานักงานและสภาพแวดลอมของการดําเนิน งานของ
ผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี ตัวอยางเชน:

สภ
าวิช
าช

• ผูนําของสํานักงานที่สงเสริมการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน และตั้งความคาดหวังวากลุม
ผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นจะกระทําเพื่อประโยชนสาธารณะ
• นโยบายหรือวิธีปฏิบัติในการกําหนดและการติดตามการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของ
บุคลากรทุกคน
• ค า ตอบแทน การประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน นโยบายและวิธี ป ฏิบั ติดา นระเบีย บวินั ย
ที่สงเสริมการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
• การจัดการเรื่องการพึ่งพิงรายไดที่ไดจากลูกคาสําคัญเพียงรายเดียว
• ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน มีอํานาจในการตัดสินใจภายในสํานักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามหลักการพื้นฐาน รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการตอบรับงานหรือการใหบริการแก
ลูกคา
• ขอกําหนดเกี่ยวกับการใหความรู การฝกอบรม และประสบการณ
• กระบวนการเพื่ออํานวยความสะดวกและจัดการขอกังวลหรือขอรองเรียนทั้งภายในและ
ภายนอก

การพิจารณาขอมูลใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม
300.7 A6

ขอมูลใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม อาจ
(ก) กระทบตอระดับของอุปสรรค; หรือ
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สํานักงานและสภาพแวดลอมการดําเนินงานของสํานักงาน

ถัม
ภ์

• ลูกคากําหนดใหบุคคลอื่นที่เหมาะสมนอกจากผูบริหารในการรับรองหรืออนุมัติการแตงตั้ง
สํานักงานใหปฏิบัติงาน
• ลูกคามีพนักงานที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความอาวุโสที่จะตัดสินใจ
ดานการจัดการ
• ลูกค าได ใช วิ ธี ปฏิ บั ติภ ายในองคกรที่สงเสริมทางเลือกที่เที่ย งธรรมในการคัดเลือกการ
วาจางงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น
• ลูกคา มี โครงสรา งการกํากับ ดูแลกิจการ ที่มีการกํากับดูแลและการสื่อสารที่เหมาะสม
เกี่ยวกับบริการของสํานักงาน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

222B

การจัดการอุปสรรค

300.8 A1
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พร
ะบ
รมร
าชูป

เมื่อมีการขยายขอบเขตของงานบริการวิชาชีพ
เมื่อลูกคาเขาไปเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือมีการซื้อหนวยธุรกิจอื่น
เมื่อสํานักงานมีการควบรวมกับสํานักงานอื่น
เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับงานจากลูกคาสองรายรวมกัน และเกิดขอพิพาทระหวาง
ลูกคาทั้งสอง รายดังกลาว
• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธสวนตัวของผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือครอบครัวที่
ใกลชิดที่สุดของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ยอหนาที่ R120.10 ถึง 120.10 A2 ระบุขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติสําหรับการ
จัดการอุปสรรคที่ไมอยูในระดับที่ยอมรับได

ตัวอยางมาตรการปองกัน

มาตรการป องกั น ต า ง ๆ มี ความหลากหลาย ขึ้น อยูกับ ขอเท็จ จริงและเหตุการณแวดลอ ม
ตัวอยางของการกระทําที่ในบางเหตุการณแวดลอมอาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการกับ
อุปสรรค รวมถึง:

สภ
าวิช
าช

300.8 A2

• การให เ วลาเพิ่ มเติ มและมอบหมายบุ คลากรที่ มีคุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ งานที่ ต อบรั บ
เมื่องานนั้นอาจมีอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน สอบทานงานหรือให
คําปรึกษาที่จําเปน อาจสามารถจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
• การใชหุ นสว นและกลุมผู ปฏิบั ติงานอื่นที่ไมอยู ในสายการบังคับบัญชาเดีย วกัน ในการ
ใหบริการที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคางานใหความเชื่อมั่น อาจสามารถจัดการอุปสรรค
จากการสอบทานผลงานตนเอง อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน หรืออุปสรรคจาก
ความคุนเคย
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300.7 A7

(ข) สงผลตอขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรการปองกันที่เคยนํามาใช วายัง
สามารถใชจัดการอุปสรรคที่ระบุไดอยางที่ตั้งใจไวหรือไม
ในสถานการณดังกลาว มาตรการปองกันที่ไดดําเนินการไปแลวอาจไมมีประสิทธิภาพอีกตอไป
ในการจัดการอุ ปสรรค ดังนั้น การใชกรอบแนวคิด กําหนดใหผูป ระกอบวิชาชีพบัญ ชีตอง
ประเมินและจัดการอุปสรรคอีกครั้งหนึ่ง (อางอิง: ยอหนา R120.9 และ R120.10)
ตัวอยางของขอมูลใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมอาจสงผล
กระทบตอระดับของอุปสรรค รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

300.8 A4

ผูสอบทานที่เหมาะสม คือผูประกอบวิชาชีพที่มีความรู ทักษะ ประสบการณ ที่จําเปน และมี
อํา นาจในการสอบทานงานที่ทําหรือการใหบ ริการที่เกี่ยวของอยางเที่ย งธรรม ผูส อบทาน
ดังกลาวอาจเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี

การสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล

ในการสื่ อ สารกั บ ผู มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลตามประมวลจรรยาบรรณ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ตัดสินใจวา ควรจะสื่อสารกับผูใดถึงจะเหมาะสมในโครงสรางการกํากับดูแลของกิจการ ถา
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสื่อสารกับกลุมยอยของผูมีหนาที่กํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ตัดสินใจวาจําเปนหรือไมที่จะตองสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแลทั้งหมด เพื่อที่วาทุกทานจะ
ไดรับขอมูลที่เพียงพอ
ในการตัดสินใจวาควรสื่อสารกับผูใด ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาจาก:
(ก) ลักษณะและความสําคัญของเหตุการณแวดลอม และ
(ข) เรื่องที่จะสื่อสาร
ตัวอยางของกลุมยอยของผูมีหนาที่กํากับดูแล รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งของคณะผูมีหนาที่กํากับดูแล
ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี สื่อสารกับบุคคลผูซึ่งมีทั้งความรับผิดชอบดานการบริหารและความ
รับผิดชอบดานกํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําใหเกิดความพอใจวาการสื่อสารกับ
บุคคลทานนั้น ไดใหขอมูลที่เพียงพอกับผูมีหนาที่กํากับดูแลทั้งมวลผูซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ควรจะไดทําการสื่อสารแลว

สภ
าวิช
าช

R300.9

300.9 A1

300.9 A2
R300.10
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ผูสอบทานที่เหมาะสม
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300.8 A3

• การมอบหมายงานบางสวนใหสํานักงานอื่น ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานซ้ํา อาจสามารถ
จั ด การอุ ป สรรคจากผลประโยชน ส ว นตน อุ ป สรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการ
ถูกขมขู
• การเปดเผยตอลูกคาเกี่ยวกับคาธรรมเนียมและคานายหนาที่ไดรับจากการแนะนําบริการ
หรือสินคา อาจสามารถจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
• การแยกกลุมผูปฏิบัติงาน เมื่อจัดการเรื่องที่มีลักษณะเปนความลับ อาจสามารถจัดการ
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
หมวดที่เหลือในสว นที่ 3 และมาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ ได อธิบายถึง
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานใหบริการวิชาชีพ และไดรวมตัวอยางของการ
กระทําที่อาจสามารถจัดการกับอุปสรรคดังกลาว

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ในเหตุการณแวดลอมบางเหตุการณ ผูมีหนาที่กํากับดูแลทุกคนเกี่ยวของกับการบริหารกิจการ
ตัวอยาง เชน ธุรกิจ ขนาดเล็ก ซึ่งเจาของคนเดีย วบริหารงาน และไมมีผูอื่นที่ทําหนาที่ดาน
กํากับดูแล ในกรณีเหลานี้ ถาเรื่องที่จะสื่อสารกับบุคคลผูซึ่งมีความรับผิดชอบดานการจัดการ
และความรับผิดชอบดานกํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองทําใหเกิดความพอใจวาได
ปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยการสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล
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300.10 A1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 310 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คํานํา

310.3

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมยินยอมใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน มารอมชอมการใช
ดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ
ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง

สภ
าวิช
าช

R310.4
310.4 A1

• การให บ ริ ก ารที่ ป รึ ก ษากั บ ลู ก ค า ที่ กํ า ลั ง จะซื้ อ กิ จ การที่ เ ป น ลู ก ค า งานสอบบั ญ ชี โดย
สํานักงานไดรับขอมูลที่เปนความลับระหวางการตรวจสอบซึ่งอาจเกี่ยวของกับรายการซื้อ
กิจการดังกลาว
• การใหบริการที่ปรึกษากับลูกคาสองรายในเวลาเดียวกัน ซึ่งอยูระหวางการแขงขันกันเพื่อ
ซื้อบริษัทเดียวกัน โดยที่การใหคําปรึกษาดังกลาวอาจเกี่ยวของกับสถานะการแขงขันของ
ลูกคาแตละราย
• การใหบริการทั้งแกผูขายและผูซื้อที่เกี่ยวของในรายการเดียวกัน
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ถัม
ภ์

310.2

ผูประกอบวิ ชาชีพบัญชี ตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใช กรอบแนวคิดที่กําหนดไวใน
หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค
ความขัดแยงทางผลประโยชนทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความ
เที่ยงธรรม และอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอื่น อุปสรรคดังกลาว
อาจเกิดขึ้นเมื่อ
(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับเรื่องเฉพาะ กับลูกคาสองราย
ขึ้นไป ซึ่งผลประโยชนในเรื่องนั้นขัดแยงกัน หรือ
(ข) ผลประโยชนของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวของกับเรื่องเฉพาะ และผลประโยชนของ
ลูกคาที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการทางวิชาชีพ เกี่ยวของกับเรื่องที่ขัดแยงกัน
หมวดนี้นําเสนอขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการนํากรอบ
แนวคิดไปใชกับความขัดแยงทางผลประโยชน เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการงานสอบ
บัญ ชี งานสอบทาน หรื องานใหความเชื่อมั่น อื่น ความเปนอิส ระถูกกําหนดใหเปน ไปตาม
มาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระดวย
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310.1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

การระบุความขัดแยง
ทั่วไป

กอนตอบรับความสัมพันธกับลูกคาใหม งานบริการ หรือความสัมพันธทางธุรกิจ ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีตองมีขั้นตอนที่สมเหตุสมผล ในการระบุเหตุการณแวดลอมที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานหนึ่งหลักการหรือ
มากกวา ขั้นตอนดังกลาวตองรวมถึงการระบุ
(ก) ลักษณะของผลประโยชนและความสัมพันธที่เกี่ยวของ ระหวางทุกฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และ
(ข) งานที่ใหบริการ และความหมายโดยนัยของงานนั้นกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
กระบวนการการระบุ ความขัดแยง ที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพช ว ยผูป ระกอบวิช าชี พบั ญ ชี ในการใช
ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการระบุผลประโยชนและความสัมพันธที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งกอนที่จะตัดสินใจตอบรับงานและตลอด
ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน กระบวนการดั ง กล า วรวมถึ ง การพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ถู ก ระบุ โ ดย
บุคคลภายนอก ตัวอยางเชนลูกคาหรือผูที่อาจเปนลูกคา ความขัดแยงที่เกิดขึ้นแลวหรือที่อาจ
เกิดขึ้นถูกระบุไดเร็วเทาใด ก็ยิ่งทําใหโอกาสของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะสามารถจัดการ
อุปสรรคที่เกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชนมีมากขึ้นเทานั้น

สภ
าวิช
าช

R310.5

310.5 A1
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• การใหบริการประเมินมูลคาของสินทรัพยใหกับทั้งสองฝายที่อยูตรงกันขามกัน ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับสินทรัพยดังกลาว
• การเป น ตั ว แทนของลู กคาสองรายในประเด็น ข อพิพาททางกฎหมายระหวา งกัน เช น
อยูในชวงกระบวนการฟองหยา หรืออยูในชวงการเลิกเปนหุนสวนกัน
• การใหรายงานความเชื่อมั่นกับผูอนุญาตใหใชสิทธิเกี่ยวกับคาสิทธิคงคางภายใตสัญญาให
ใชสิทธิ ในขณะเดียวกันใหคําปรึกษากับผูรั บอนุญาตใชสิทธิ เกี่ย วกับความถูกตองของ
จํานวนเงินที่ตองจาย
• การใหคําปรึกษากับลูกคาเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจ ตัวอยางเชน ในธุรกิจที่คูสมรสของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนไดสวนเสียทางการเงิน
• การใหคําปรึกษาดานกลยุทธกับลูกคา เรื่องสถานะในการแขงขันของลูกคา ในขณะที่ตนมี
กิจการรวมคา หรือมีสวนไดเสียคลายคลึงกัน กับคูแขงหลักของลูกคา
• การใหคําปรึกษากับลูกคา เรื่องการซื้อธุรกิจ ซึ่งสํานักงานก็สนใจที่จะซื้อธุรกิจดังกลาว
• การใหคําปรึกษากับลูกคา เรื่องการซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ ในขณะที่มีขอตกลงไดรับ
คาสิทธิ หรือคานายหนา กับผูที่อาจเปนผูขายผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาว

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

• ลักษณะของการบริการทางวิชาชีพ
• ขนาดของสํานักงาน
• ขนาดและลักษณะของฐานลูกคา
• โครงสรางของสํานักงาน ตัวอยางเชน จํานวนและสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของสํานักงาน
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบรับลูกคากําหนดไวในหมวด 320 เรื่อง การแตงตั้งผูประกอบ
วิชาชีพ

R310.6

310.6 A1

ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงตองตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไปของลักษณะ
ของบริการผลประโยชน และความสัมพันธที่อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ขณะที่ปฏิบัติงาน
ลั กษณะของบริ การ ผลประโยชน และความสัมพัน ธ อาจเปลี่ ย นแปลงระหวางปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการรองขอใหปฏิบัติงานในสถานการณที่
อาจกลายเปนความขัดแยง แมวาฝายที่วาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไมมีสวนเกี่ยวของกับ
ขอพิพาทนั้นเมื่อแรกเริ่มก็ตาม

สํานักงานเครือขาย

ถาสํานักงานเปนสมาชิกของเครือขาย ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาความขัดแยงทาง
ผลประโยชนที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีเหตุผลที่จะเชื่อวาอาจมีอยูหรืออาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
ผลประโยชนและความสัมพันธของสํานักงานเครือขาย
ปจจัยในการพิจารณาเมื่อมีการระบุผลประโยชนและความสัมพันธของสํานักงานเครือขาย
รวมถึง
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การเปลี่ยนแปลงในเหตุการณแวดลอม

310.7 A1

• ลักษณะของการบริการทางวิชาชีพ
• ลูกคาที่ใหบริการโดยเครือขาย
• สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของผูที่เกี่ยวของทั้งหมด

อุปสรรคที่เกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชน
310.8 A1

โดยทั่วไป ความเชื่อมโยงระหวางบริการทางวิชาชีพกับเรื่องที่ผูที่ไดรับบริการทางวิชาชีพมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน เกี่ยวของโดยตรงมากเทาใด ระดับของอุปสรรคยิ่งมีมากขึ้นจน
อยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได
94

สวนที่ 3

310.5 A3

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการระบุความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจ
เกิดขึ้น จะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆดังนี้
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310.5 A2

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินระดับของอุปสรรคที่เกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชน
รวมถึงมาตรการที่ปองกันการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยไมไดรับอนุญาต เมื่อใหบริการ
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับเรื่องเฉพาะใหกับลูกคาตั้งแตสองรายหรือมากกวาซึ่งผลประโยชนใน
เรื่องนั้นของบุคคลดังกลาวมีความขัดแยงกัน มาตรการเหลานี้รวมถึง
• การมีพื้นที่ปฏิบัติงานแยกตางหากสําหรับหนวยงานพิเศษภายในสํานักงาน เพื่อเปนการ
ปดกั้นการสงผานขอมูลของลูกคาที่เปนความลับระหวางพื้นที่ปฏิบัติงาน
• นโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อจํากัดการเขาถึงแฟมขอมูลของลูกคา
• ขอตกลงการรักษาความลับที่ลงนามโดยบุคลากรและหุนสวนของสํานักงาน
• การแบงแยกขอมูลที่เปนความลับทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส
• การฝกอบรมและการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคที่เกิดจากความขัดแยง
ทางผลประโยชนรวมถึง
• การมีกลุมผูปฏิบัติงานแยกกัน ซึ่งเปนผูไดรับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับที่
ชัดเจน
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม ซึ่งเปนผูที่ไมเกี่ยวของกับการใหบริการหรือไมไดรั บ
ผลกระทบจากความขัดแยง สอบทานงานที่ทําเพื่อประเมินวามีการใชดุลยพินิจที่สําคัญ
และขอสรุปนั้นมีความเหมาะสม
การเปดเผยและความยินยอม
ทั่วไป

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพื่อตัดสินใจวาลักษณะและนัยสําคัญของ
ความขัดแยงทางผลประโยชนนั้นจําเปนตองไดรับการเปดเผยเรื่องเฉพาะและตองไดรับความ
ยิ น ยอมอย า งชั ด แจ ง หรื อ ไม เมื่ อ มี ก ารจั ด การกั บ อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน
ปจจัยที่ใชเพื่อตัดสินใจวาการเปดเผยเรื่องเฉพาะ และการไดรับความยินยอมอยางชัดแจงมี
ความจําเปนหรือไม รวมถึง

สภ
าวิช
าช

R310.9

310.9 A1

•
•
•
•

เหตุการณแวดลอมที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
บุคคลที่อาจไดรับผลกระทบ
ลักษณะของประเด็นที่อาจเกิดขึ้น
ความเปนไปไดที่เรื่องเฉพาะนั้นอาจกลายเปนเรื่องที่ไมคาดคิด
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310.8 A3
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310.8 A2

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
การเปดเผยและความยินยอมอาจใชรูปแบบที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน
• การเปดเผยเปนการทั่วไปแกลูกคาเกี่ยวกับเหตุการณแวดลอม ในการปฏิบัติทางการคา
ปกติ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะไมใหบริการทางวิชาชีพเปนพิเศษแกลูกคารายใดรายหนึ่ง
(ตัวอยางเชน ในการใหบ ริการทางวิ ชาชีพเฉพาะ และในภาคการตลาดเฉพาะ) เพื่อให
ได รั บ ความยิ น ยอมเป น การทั่ว ไปจากลูกคา ตัว อยางเชน ผูป ระกอบวิช าชีพบัญ ชีอาจ
เปดเผยเปนการทั่วไป ตามมาตรฐานและเงื่อนไขของงานนั้น
• การเป ดเผยเรื่ อ งเฉพาะในรายละเอีย ดอยางเพีย งพอแกลูกคาซึ่งไดรับ ผลกระทบจาก
เหตุการณแวดลอมของความขัดแยงเฉพาะเรื่อง เพื่อใหลูกคาสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูล
ที่ ได รั บ เกี่ ย วกั บ เรื่ องดั ง กล าว และเพื่อใหไ ดรับ ความยิน ยอมที่ชั ดเจนตามลําดั บ การ
เป ด เผยดั ง กล า ว อาจรวมถึ ง การนํ า เสนอรายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ แ วดล อ ม และ
คําอธิบายที่ครอบคลุมถึงมาตรการปองกันใด ๆ ที่ไดวางแผนไว และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
• ความยินยอมอาจทราบไดโดยนัยจากการปฏิบัติของลูกคา เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีมี
หลั กฐานเพี ย งพอที่ จ ะสรุป ไดว าลูกคาไดทราบถึงเหตุการณแวดลอมนี้ตั้งแตแรก และ
ยอมรั บ ความขั ดแย งทางผลประโยชนดังกลาว ถาลูกคาไมย กเปน ขอคัดคานตอความ
ขัดแยงที่มีอยู
โดยทั่วไป จําเปนที่จะ
(ก) เปดเผยลักษณะของความขัดแยงทางผลประโยชน และอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดรับการจัดการ
อยางไร ตอลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงทางผลประโยชนนั้น และ
(ข) ได รั บ ความยิ น ยอมจากลู ก ค า ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ ในการให บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เมื่ อ ใช
มาตรการปองกันในจัดการกับอุปสรรค
ถ า การเป ดเผยหรื อการได รับ ความยิน ยอมดั งกลาวไมไดเ ปน ลายลักษณอั กษร ผูป ระกอบ
วิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ
(ก) ลักษณะของเหตุการณแวดลอมที่เปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) มาตรการปองกันที่ใชเพื่อจัดการกับอุปสรรค ถาสามารถทําได และ
(ค) ความยินยอมที่ไดรับ

310.9 A3

สภ
าวิช
าช

310.9 A4

เมื่อการไดรับความยินยอมที่ชัดแจงถูกปฏิเสธ
R310.10

ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีพบวาการไดรับความยินยอมตามที่กําหนดในยอหนา R310.9 เปน
สิ่งจําเปน และลูกคาปฏิเสธที่จะใหความยินยอม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรปฏิบัติดังนี้
(ก) ยุติหรือปฏิเสธการใหบริการวิชาชีพที่อาจสงผลตอความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) ยุติความสัมพันธที่เกี่ยวของ หรือจําหนายสวนไดเสียที่เกี่ยวของ เพื่อขจัด หรือลดอุปสรรค
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
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310.9 A2

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
การรักษาความลับ
ทั่วไป

R310.12

เมื่อการเปดเผยขอมูลเปนการเฉพาะโดยมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับความยินยอมอยางชัดแจง
อาจทําใหเกิดการละเมิดตอการรักษาความลับ และไมไดรับความยินยอมดังกลาว สํานักงาน
ตองตอบรับงานหรือใหบริการตอเนื่องได ถา
(ก) สํา นั กงานไม ได กระทําการในฐานะผูใหการสนับ สนุน แกลูกคารายหนึ่งที่อยูในสถานะ
ปฏิปกษกับลูกคาอีกรายหนึ่งในเรื่องเดียวกัน
(ข) มีมาตรการเฉพาะเพื่อปองกันการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับระหวางกลุมผูปฏิบัติงานที่
ใหบริการลูกคาทั้งสองราย
(ค) สํ า นั ก งานพอใจว า บุ ค คลที่ ส ามซึ่ ง มี ค วามรอบรู แ ละได ใ ช วิ จ ารณญาณเยี่ ย งวิ ญ ู ช น
อาจสรุปวา เปนการเหมาะสมที่สํานักงานจะตอบรับหรือใหบริการงานตอเนื่อง เนื่องจาก
ขอจํากัดตอความสามารถของสํานักงานในการใหบริการทางวิชาชีพ จะทําใหเกิดผลลัพธ
เชิงลบที่ไมรายแรงตอลูกคาหรือตอบุคคลที่สามที่เกี่ยวของ
การละเมิดการรักษาความลับอาจเกิดขึ้นได ตัวอยางเชน เมื่อตองการขอความยินยอมในการ
ดําเนินการดังตอไปนี้

สภ
าวิช
าช

310.12 A1

ีพบ
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ะบ
รมร
าชูป

เมื่อการเปดเผยเพื่อขอรับความยินยอมอาจเปนการละเมิดการรักษาความลับ

• บริการที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมสําหรับลูกคาในการเขาครอบงํากิจการอยางไมเปน
มิตรกับลูกคารายอื่นของสํานักงาน
• การสอบสวนการทุจริตสําหรับลูกคาที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต เมื่อสํานักงานมีขอมูล
ที่เปนความลับที่ไดจากการทํางานใหลูกคารายอื่นที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริตนั้น
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310.11 A1

ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงตองระมัดระวังตอหลักการพื้นฐานเรื่องการรักษาความลับ ซึ่ง
รวมถึ งเมื่ อมี การเป ดเผยหรือแบงปน ขอมูล ภายในสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย และ
การขอคําแนะนําจากบุคคลที่สาม
หมวดยอยที่ 114 ระบุขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสถานการณที่
อาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องการรักษาความลับ

ถัม
ภ์

R310.11

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
เอกสารหลักฐาน
ในเหตุ ก ารณ แ วดล อ มที่ กํ าหนดไว ใ นย อหน า R310.12 ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ต อ งจั ด ทํ า
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
(ก) ลักษณะของเหตุการณแวดลอม รวมถึงบทบาทที่ผูประกอบวิชาชีพตองรับผิดชอบ;
(ข) มาตรการเฉพาะที่ ใ ช บั ง คั บ เพื่ อ ป อ งกั น การเป ด เผยข อ มู ล ระหว า งกลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่
ใหบริการลูกคาทั้งสองราย; และ
(ค) เหตุที่การตอบรับงานหรือการใหบริการตอเนื่องยังเหมาะสม

สภ
าวิช
าช
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R310.13

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 320 การแตงตั้งผูใหบริการวิชาชีพ
คํานํา

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
การตอบรับลูกคาและการตอบรับงาน
ทั่วไป
320.3 A1

สภ
าวิช
าช

320.3 A2

อุ ป สรรคต อ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การพื้ น ฐานเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต หรื อ พฤติ กรรมของ
ผูประกอบวิชาชีพ อาจทําใหเกิด ตัวอยางเชน ประเด็นขอสงสัยเกี่ยวกับลูกคา (เชน ความเปน
เจาของ การบริหารงาน หรือกิจกรรมตางๆ) ประเด็นดังกลาว ถาไดรับทราบ อาจทําใหเกิด
อุป สรรค รวมถึ งการมีส ว นรว มของลูกคาในกิจ กรรมที่ผิดกฎหมาย ความไมซื่อสัตยสุจ ริต
การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินที่นาสงสัย หรือพฤติกรรมอันผิดจรรยาบรรณอื่น
เปนตน
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง

320.2 A3

320.3 A4

• ความรูและความเข า ใจเกี่ยวกับ ลูกคา เจาของ ผูบริหารและผูมีห นาที่กํากับดูแล และ
กิจกรรมทางธุรกิจ
• ขอตกลงของลูกคาวาในการจัดการประเด็นที่มีขอสงสัย เชน การปรับปรุงเรื่องการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ หรือการควบคุมภายใน
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความรู ความสามารถ
และความเอาใจใสทางวิชาชีพ จะเกิดขึ้นไดถากลุมผูปฏิบัติงาน ไมมีหรือไมสามารถไดมาซึ่ง
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหบริการวิชาชีพ
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง
• ความเขาใจอยางเหมาะสมเกี่ยวกับ
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ถัม
ภ์

320.2

ผูประกอบวิ ชาชีพบัญชี ตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใช กรอบแนวคิดที่กําหนดไวใน
หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค
การตอบรับความสัมพันธกับลูกคารายใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในงานที่ใหบริการอยู อาจทํา
ใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานหลักการใดหลักการหนึ่งหรือมากกวา หมวด
นี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการนํากรอบแนวคิดไปใช
กับเหตุการณแวดลอมดังกลาว
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320.1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

• การมอบหมายงานใหพนักงานที่มีความรูความสามารถที่จําเปน ในจํานวนที่เพียงพอ
• การตกลงกรอบเวลาทีม่ ีความเปนไปไดในการปฏิบัติงาน
• การใชผูเชี่ยวชาญในกรณีที่จําเปน
การเปลี่ยนแปลงการแตงตั้งผูใหบริการวิชาชีพ
ทั่วไป

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองตัดสินใจวามีเหตุผลใด ในการไมตอบรับงาน เมื่อผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี
(ก) ถูกรองขอจากผูที่จะมาเปนลูกคาใหมาแทนผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่น
(ข) อยูระหวางการพิจารณาเสนองานที่มีผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื่นเปนผูใหบริการอยูแลว
(ค) อยูระหวางการพิจารณาวาจะรับงานสวนเสริม หรืองานเพิ่มเติมจากงานของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีอื่น
เหตุผลที่ไมตอบรับงาน เหตุผลหนึ่งอาจเกิดจากถาอุปสรรคที่เกิดจากขอเท็จจริงและเหตุการณ
แวดลอมที่ไมสามารถจัดการไดโดยการนํามาตรการปองกันมาใช ตัวอยางเชน อาจมีอุปสรรค
จากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความรูความสามารถและความ
เอาใจใสทางวิ ช าชี พ ถ า ผูป ระกอบวิช าชีพทางบัญ ชีตอบรับ งานกอนที่จะรับ รูขอเท็จ จริงที่
เกี่ยวของทั้งหมด
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการขอใหปฏิบัติงานที่เปนงานสวนเสริม หรือเพิ่มเติมจากงานของ
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ค นป จ จุ บั น หรื อ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ค นก อ น อุ ป สรรคจาก

สภ
าวิช
าช

R320.4

320.4 A1

320.4 A2
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o ลักษณะธุรกิจของลูกคา
o ความซับซอนของการดําเนินงาน
o ความตองการของงาน และ
o วัตถุประสงค ลักษณะและขอบเขตของงานที่ตองปฏิบัติ
• ความรูในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ หรือเรื่องที่เปนเนื้อหาสาระ
• ประสบการณในการกํากับดูแลที่เกี่ยวของ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการรายงาน
• นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพที่มีอยูไดออกแบบเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
ที่สมเหตุสมผลวา การตอบรับงานใดไดก็ตอเมื่อสามารถที่จะปฏิบัติงานนั้นดวยความรู
ความสามารถ
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

320.4 A3

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

• การร องขอให ผู ป ระกอบวิช าชีพบั ญ ชีค นปจ จุ บัน หรือคนกอ นใหข อมูล ที่ทราบอยูแล ว
ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนมีความเห็นวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะ
เสนองานจําเปนตองตระหนักกอนที่จะตัดสินใจตอบรับงานหรือไม ตัวอยางเชน การรอง
ขออาจทําใหทราบถึงขอเท็จจริงในประเด็นที่ปกปดกอนหนานี้ และอาจชี้ใหเห็นถึงการไม
เห็นชอบดวยกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจรับงานนั้น
• การไดมาซึ่งขอมูลจากแหลงอื่น เชน การสอบถามจากบุคคลที่สาม หรือสืบสวนภูมิหลัง
ของเจาหนาที่บริหารอาวุโส หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล (TCWG) ของลูกคา
การติดตอสื่อสารกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน
320.5 A1

สภ
าวิช
าช

R320.6

โดยทั่วไปแลว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไดรับอนุญาตจากลูกคา ซึ่งควรเปนลายลักษณอักษร
กอนเริ่มการปรึกษาหารือกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน
ถาไมสามารถสื่อสารกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนได ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่จะเสนองานตองดําเนินตามขั้นตอนอื่นที่เหมาะสม เพื่อใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับอุปสรรค
ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การติดตอสื่อสารกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะเสนองาน
R320.7

320.7 A1

เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนถูกรองขอใหตอบสนองตอการติดตอสื่อสาร
จากผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะเสนองาน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนตอง
(ก) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของกับการรองขอนั้น และ
(ข) ใหขอมูลดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมคลุมเครือ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนถูกผูกพันดวยหลักการพื้นฐาน เรื่อง การรักษา
ความลับ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน จะตองไดรับอนุญาตหรือถูกขอให
ปรึ ก ษาหารื อ เรื่ องดั ง กล าวของลู กค า กั บ ผู ป ระกอบวิช าชี พ บั ญชี ที่ จ ะเสนองานหรื อ ไม นั้ น
จะขึ้นอยูกับลักษณะงาน และ:
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ถัม
ภ์

320.4 A4

ผลประโยชน ส ว นตนต อ หลั ก การพื้ น ฐานเรื่ อ งความรู ค วามสามารถและความเอาใจใส
ทางวิชาชีพอาจเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ผลจากการไดขอมูลไมครบถวน
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรค คือขอเสนอกอนจะตอบรับงานที่ระบุวาจะ
ขอติดตอกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนเสียกอน เพื่อจะไดสอบถามวามี
เหตุผลใดหรือไม ที่ทําใหตนไมควรตอบรับงานนั้น
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

ีพบ
ัญช
ี ใน
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ในกรณีที่มีการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองขอใหผูประกอบ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ป จ จุ บั น หรื อ คนก อ นให ข อ มู ล ที่ ท ราบเกี่ ย วกั บ ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข อ มู ล อื่ น
ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในปจจุบันหรือคนกอนมีความเห็นวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะเสนอ
งาน จํ า เป น ต อ งตระหนั ก ก อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจตอบรั บ งานหรื อ ไม เว น แต จ ะเป น เหตุ ก ารณ
แวดล อมที่เกี่ย วของกับ เรื่องการไมปฏิบั ติตามหรื อตองสงสัยว าไม ปฏิบั ติตามกฎหมายและ
ขอบังคับตามที่กําหนดไวในยอหนา R360.21 และ R360.22:
(ก) ถาลูกค ายินยอมใหผู ประกอบวิช าชีพบัญชีปจจุ บันหรือคนกอนเปด เผยขอเท็จจริงหรื อ
ข อ มู ล อื่ น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ป จ จุ บั น หรื อ คนก อ นต อ งให ข อ มู ล อย า งสุ จ ริ ต และ
ไมคลุมเครือ และ
(ข) ถาลูกคาไมยินยอมหรือปฏิเสธที่จะอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปจจุบันหรือคนกอน
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานของลูกคากับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะเสนองาน ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีปจจุบันหรือคนกอนตองเปดเผยขอเท็จจริงนี้แกผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะ
เสนองาน ผู ซึ่ ง ต อ งพิ จ ารณาอย า งรอบคอบถึ ง การไม ยิ น ยอมหรื อ การปฏิ เ สธนั้ น เมื่ อ
พิจารณาวาจะตอบรับงานหรือไม

สภ
าวิช
าช

R320.8

ลูกคาและงานที่ใหบริการตอเนื่อง
R320.9

320.9 A1

สําหรับงานบริการลูกคาที่มีลักษณะตอเนื่อง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทบทวนเปนระยะวา
จะใหบริการตอไปหรือไม
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอาจเกิดขึ้นหลังจากที่ตอบรับงานแลว
ซึ่งหากผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับรูกอนหนานี้ อาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิเสธงาน
ได ตัวอยางเชน อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต อาจเกิดขึ้นจากการจัดการรายไดที่ไมเหมาะสมหรือการประเมินมูลคาในงบแสดง
ฐานะการเงิน
102

สวนที่ 3

การเปลี่ยนแปลงการแตงตั้งผูสอบบัญชีหรือผูสอบทาน
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320.7 A2

(ก) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชีคนป จ จุบั น หรือ คนก อนไดรับ อนุญ าตจากลูกค าใหก ระทํ าการ
ดังกลาวหรือไม และ
(ข) กฎหมาย หรือขอกําหนดทางจรรยาบรรณเกี่ยวกับ การติดตอสื่อสาร และการเปดเผย
ซึ่งอาจแตกตางกันในแตละประเทศ
เหตุการณแวดลอมที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกกําหนด หรืออาจถูกกําหนดใหเปดเผยขอมูลที่
เปนความลับ หรือเมื่อการเปดเผยดังกลาวอาจถือวาเหมาะสม ไดกําหนดไวในยอหนา 114.1
ของสวน ก. ของประมวลจรรยาบรรณนี้

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
การใชผลงานของผูเชี่ยวชาญ
R320.10

สภ
าวิช
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320.10 A1

เมื่ อผู ป ระกอบวิ ช าชี พบัญ ชีตั้งใจจะใชผ ลงานของผูเชี่ย วชาญ ผูป ระกอบวิช าชีพบัญ ชีตอง
ตัดสินใจวา การใชผลงานดังกลาวมีการรับรองหรือไม
ปจ จั ย ที่ ควรพิ จ ารณาเมื่ อผูป ระกอบวิช าชีพบัญชีตั้งใจใชผ ลงานของผูเชี่ย วชาญนั้น รวมถึง
ชื่อเสียงและความชํานาญของผูเชี่ยวชาญ ทรัพยากรที่ผูเชี่ยวชาญมีอยู และมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณที่บังคับใชกับผูเชี่ยวชาญนั้น จรรยาบรรณ ขอมูลเหลานี้อาจไดรับจากการที่
เคยติดตอกับผูเชี่ยวชาญมากอน หรือจากปรึกษาบุคคลอื่น

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 321 การใหความเห็นที่สองในทางวิชาชีพ
คํานํา

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป
321.3 A1

สภ
าวิช
าช

321.3 A2

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไดรับการรองขอใหแสดงความเห็นที่สองเกี่ยวกับการใชมาตรฐาน
การบัญชี การสอบบัญชี การรายงาน หรือมาตรฐานอื่น หรือหลักการสําหรับ ก) เหตุการณ
แวดลอมเฉพาะ หรือ ข) รายการที่ทําโดยบริษัทหรือในนามของบริษัทหรือกิจการที่ไมไดเปน
ลูกคาในขณะนั้น ตัวอยางของอุปสรรคเชน อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติ
ตามหลักการพื้นฐานเรื่องความรู ความสามารถและความเอาใจใสทางวิชาชีพ อาจเกิดขึ้นไดถา
การให ค วามเห็ น ที่ ส องไม ไ ด อ ยู บ นพื้ น ฐานข อ เท็ จ จริ ง เดี ย วกั บ ที่ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
คนปจจุบันหรือคนกอนมีอยู หรืออยูบนพื้นฐานที่ไมมีหลักฐานเพียงพอ
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน คือ เหตุการณ
แวดล อมของการร องขอและขอเท็จจริงอื่น ที่มีทั้งหมด และสมมุติฐ านที่เกี่ย วกับ การแสดง
ความเห็นของการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง

321.3 A3

• การขออนุญาตลูกคาในการขอขอมูลจากผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน
• การอธิบายถึงขอจํากัดที่มีตอการใหความเห็นในการสื่อสารใด ๆ กับลูกคา
• การใหสําเนาความเห็นของตนไปยังผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน

เมื่อไมไดรับอนุญาตใหติดตอสื่อสาร
R321.4

ถากิจการที่รองขอใหแสดงความเห็นที่สองจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมอนุญาตใหผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีสื่อสารกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ตองตัดสินใจวาอาจตองใหความเห็นที่สองตามที่ไดรับการรองขอหรือไม
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321.2

ผูประกอบวิ ชาชีพบัญชี ตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใช กรอบแนวคิดที่กําหนดไวใน
หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค
การให ค วามเห็ น ที่ ส องแก กิ จ การที่ ไ ม ไ ด เ ป น ลู ก ค า ในขณะนั้ น อาจทํ า ให เ กิ ด อุ ป สรรคจาก
ผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคอื่น ๆ ตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานหลักการใดหลักการ
หนึ่งหรือมากกวานั้น หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การนํากรอบแนวคิดไปใชกับเหตุการณแวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

321.1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 330 คาธรรมเนียมและคาตอบแทนอื่น
คํานํา

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ระดับของคาธรรมเนียม
330.3 A1
330.3 A2

สภ
าวิช
าช

330.3 A3

ระดับของคาธรรมเนียมที่เสนออาจกระทบตอความสามารถของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการ
ใหบริการทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเสนอราคาตามที่เห็นวาเหมาะสม การเสนอคาธรรมเนียมที่ต่ํากวา
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื่นนั้นไมขัดตอจรรยาบรรณ อยางไรก็ตามระดับของคาธรรมเนียม
ที่เสนออาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่อง
ความรูความสามารถและความเอาใจใสทางวิชาชีพถาคาธรรมเนียมที่เสนอไปนั้นมีจํานวนที่ต่ํา
มากจนอาจยากที่ จ ะปฏิ บั ติ งานใหเปน ไปตามมาตรฐานการปฏิ บัติงานและมาตรฐานทาง
วิชาชีพ
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรค รวมถึง

330.3 A4

• ลูกคาไดตระหนักแลวหรือไมถึงเงื่อนไขของงาน และโดยเฉพาะเกณฑที่ใชในการกําหนด
คาธรรมเนียม และคาธรรมเนียมที่เสนอไปนั้นไดครอบคลุมการบริการทางวิชาชีพใดบาง
• ระดับของคาธรรมเนียมไดถูกกําหนดโดยบุคคลที่สามที่เปนอิสระหรือไม เชน องคกรกํากับ
ดูแล
ตัวอยางการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
รวมถึง
• การปรับระดับของคาธรรมเนียมหรือขอบเขตของงาน
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมเพื่อสอบทานงานที่ทํา
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330.2

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใชกรอบแนวคิดที่กําหนดในหมวด
120 เพื่อระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค
ระดับและลักษณะของคาธรรมเนียมและขอตกลงคาตอบแทนอื่น อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก
ผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานหลักการใดหลักการหนึ่งหรือมากกวา
หมวดนี้ กํ าหนดคํ า อธิ บ ายการนํ า ไปปฏิ บั ติ เ ฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ การนํ า กรอบแนวคิ ด ไปใช กั บ
เหตุการณแวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

330.1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
คาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงาน

• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมผูซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของกับงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น
สอบทานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
• การจั ด ทํ า สั ญ ญาที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรล ว งหน า กั บ ลู ก ค า เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ ข อง
คาตอบแทน
ข อ กํ า หนดและคํ า อธิ บ ายการนํ าไปปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข องกั บ ค า ธรรมเนี ย มที่ ขึ้ น อยู กับ ผลงาน
สํา หรั บบริ การที่ ให แก ลู กค างานสอบบัญ ชีห รือลูกคางานสอบทาน และลูกคางานใหความ
เชื่อมั่นอื่น ไดถูกกําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ

สภ
าวิช
าช

330.4 A3

ลักษณะของงานใหบริการ
ชวงของคาธรรมเนียมที่เปนไปได
หลักเกณฑสําหรับการกําหนดคาธรรมเนียม
การเป ด เผยข อ มู ล ให ผู ตั้ ง ใจจะให เ ป น ผู ใ ช ร ายงานของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละ
หลักเกณฑของคาตอบแทน
• นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
• ผลลัพธหรือผลของรายการไดรับการสอบทานโดยบุคคลที่สามที่เปนอิสระหรือไม
• ระดับของคาธรรมเนียมถูกกําหนดโดยบุคคลที่สามที่เปนอิสระหรือไม เชน องคกรกํากับ
ดูแล
ตัวอยางการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
รวมถึง

330.4 A4

คาธรรมเนียมจากการแนะนําหรือคานายหนา
330.5 A1

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรม และ
เรื่องความรูความสามารถและความเอาใจใสทางวิชาชีพ เกิดขึ้นได ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี
จ า ยหรื อ ได รั บ ค า ธรรมเนี ย มจากการแนะนํ า หรื อ ได รั บ ค า นายหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ ลู ก ค า
คาธรรมเนียมจากการแนะนําหรือคานายหนา รวมถึง ตัวอยางเชน
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330.4 A2

คา ธรรมเนี ย มที่ ขึ้ น อยู กั บ ผลงานใช สํ า หรั บ งานบริ ก ารที่ไ ม ใ ห ความเชื่ อ มั่ น อย า งไรก็ ต าม
คา ธรรมเนี ย มที่ ขึ้น อยูกับ ผลงานอาจทําใหเกิดอุป สรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้น ฐาน
โดยเฉพาะอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยง
ธรรมในบางเหตุการณแวดลอม
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินระดับของอุปสรรค รวมถึง:

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

330.4 A1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

• การไดรับสัญญาลวงหนาจากลูกคาสําหรับคานายหนาที่เกี่ยวกับการขายสินคาหรือบริการ
โดยบุคคลอื่นใหกับลูกคา อาจเปนการจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
• การเปดเผยใหลูกคาทราบถึงคาธรรมเนียมในการแนะนําหรือคานายหนาใด ๆ ที่ไดจายให
หรือรับจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื่น หรือบุคคลที่สาม สําหรับบริการหรือสินคาที่
แนะนํา อาจเปนการจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
การซื้อหรือขายสํานักงาน

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจตองซื้อสํานักงานอื่นทั้งหมด หรือเพียงบางสวน บนหลักเกณฑวา
จะจายใหกับบุคคลที่เคยเปนเจาของสํานักงาน หรือทายาท หรือกองมรดกของบุคคลดังกลาว
การจายเงินดังกลาวไมถือวาเปนการจายคาธรรมเนียมจากการแนะนําหรือคานายหนา ตาม
วัตถุประสงคของหมวดนี้

สภ
าวิช
าช

330.6 A1
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330.5 A2

• คาธรรมเนียมที่จายใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีอื่น เพื่อวัตถุประสงคสําหรับการไดรับลูกคา
ใหม เมื่อลูกคายังคงเปนลูกคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นนั้น แตจําเปนตองใชบริการ
งานของผูเชี่ยวชาญที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นนั้นไมไดใหบริการ
• ค า ธรรมเนี ย มที่ รั บ จากการแนะนําลูก คาของตนให กับ ผูป ระกอบวิช าชี พบัญ ชี อื่น หรื อ
ผูเชี่ ยวชาญอื่ น ในกรณีที่ผู ประกอบวิ ชาชีพบัญชีคนปจ จุบั นไมไดใหบริการทางวิช าชี พ
เฉพาะที่ลูกคาตองการ
• คานายหนาที่รับจากบุคคลที่สาม (ตัวอยางเชน ผูขายซอฟตแวร) ในการขายสินคาหรือ
บริการใหกับลูกคา
ตัวอยางการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 340 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ
คํานํา

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป

สิ่งจูงใจ คือ สิ่งของ สถานการณ หรือการกระทําที่จะใชในทางที่จะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของอีกบุคคลหนึ่ง แตไมจําเปนตองมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น สิ่งจูงใจเปนไปไดตั้งแตการกระทําเล็กนอยในการใหการตอนรับระหวางผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีกับลูกคาหรือผูที่มีโอกาสเปนลูกคา จนกระทั่งถึงการกระทําที่เปนผลใหเกิดการไม
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ สิ่งจูงใจเปนไปไดในรูปแบบตางๆ กัน ตัวอยางเชน
•
•
•
•
•
•
•

ของขวัญ
การตอนรับ
นันทนาการ
การบริจาคเพื่อการเมือง หรือ เพื่อการกุศล
การรองขอความเปนมิตร และความจงรักภักดี
โอกาสในการจางงานหรือโอกาสในทางการคาอื่น
การไดรับเปนกรณีพิเศษ สิทธิ หรือเอกสิทธิ์

สภ
าวิช
าช

340.4 A1
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340.2

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน และใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไวใน
หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค
การเสนอใหหรือการรับสิ่งจูงใจ อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจาก
ความคุนเคยหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูในการปฏิบัติการตามหลักการพื้นฐานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลักการในเรื่องความซื่อสัตย ความเที่ยงธรรม และพฤติกรรมทางวิชาชีพ
หมวดนี้กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับการใชกรอบแนวคิดในเรื่อง
การเสนอใหและการรับสิ่งจูงใจเมื่อดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ ที่ไมทําใหเกิดการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับ หมวดนี้ยังกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับ เมื่อมีการเสนอใหหรือมีการยอมรับสิ่งจูงใจ

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

340.1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
สิ่งจูงใจที่ตองหามโดยกฎหมายหรือขอบังคับ
R340.5

ในหลายประเทศมีกฎหมายและขอบังคับ เชนสวนที่เกี่ยวกับการใหสินบนและคอรรัปชั่น ซึ่ง
หามการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจในเหตุการณแวดลอมบางกรณี ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีตองไดมาซึ่งความเขาใจกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ และปฏิบัติตาม กฎหมายและ
ขอบังคับเหลานั้น เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบเหตุการณแวดลอมดังกลาว
การเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจที่ไมตองหามโดยกฎหมายและขอบังคับอาจยังทําใหเกิด
อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
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340.6 A1

ถัม
ภ์

สิ่งจูงใจที่ไมตองหามโดยกฎหมายหรือขอบังคับ

R340.7

R340.8

สภ
าวิช
าช

340.9 A1

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมเสนอให หรือสนับสนุนผูอื่นใหเสนอใหซึ่งสิ่งจูงใจใด ๆ หรือสิ่งที่
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวา บุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยง
วิญูชน อาจจะสรุปไดวาเปนการใหที่มีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม
ของผูรับหรือของบุคคลอื่น
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมรับ หรือสนับสนุนผูอื่นใหรับสิ่งจูงใจใด ๆ ที่ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีสรุปวาไดรับ หรือพิจารณาวา บุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยง
วิญูชน อาจจะสรุปไดวาเปนการรับที่มีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม
ของผูรับหรือของบุคคลอื่น
การพิจารณาวาสิ่งจูงใจมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับ ถาสิ่งนั้นทําใหบุคคล
กระทําการอยางผิดจรรยาบรรณ การมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมดังกลาว อาจมีโดยตรงตอผูรับ
หรือตออีกบุคคลหนึ่งผูซึ่งมีความสัมพันธกับผูรับนั้น หลักการพื้นฐานเปนกรอบการอางอิงอยาง
เหมาะสมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการพิจารณาวาพฤติกรรมใดผิดจรรยาบรรณในสวน
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น และ ถาจําเปนก็โดยการอนุมาน วาเปนของบุคคลอื่น
การฝาฝนหลักการพื้นฐานเรื่องความซื่อสัตยสุจริตเกิดขึ้น เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเสนอให
หรือยอมรับ หรือสนับสนุนผูอื่นใหเสนอหรือยอมรับสิ่งจูงใจ เมือ่ มีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยาง
ไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับหรือของอีกบุคคลหนึ่ง
การกําหนดวามีเจตนาที่แทจริง หรือถูกรับรูวามีเจตนา ที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอ
พฤติกรรมของผูรับหรือไม ตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ปจจัยที่เกี่ยวของในการพิจารณาอาจ
รวมถึง

340.9 A2

340.9 A3

• ลักษณะ ความถี่ มูลคา และผลกระทบสะสมของสิ่งจูงใจ
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สิ่งจูงใจที่มีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม (ทางวิชาชีพ)

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

การพิจารณาการกระทําในอนาคต

ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักถึงสิ่งจูงใจที่ไดรับการเสนอดวยเจตนาที่เกิดขึ้นจริงหรือ
ซึ่งเขาใจไปไดเชนนั้นเพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม อาจจะยังทําใหเกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานขึ้นไดแมวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดยอหนา
R340.7 และ R340.8 แลว
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง

สภ
าวิช
าช

340.10 A1

340.10 A2

• การรายงานใหเจาหนาที่บริหารอาวุโสของสํานักงานหรือผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลของ
ลูกคาเกี่ยวกับขอเสนอนั้น
• การแกไขหรือการยกเลิกความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา

สิ่งจูงใจที่ไมประกอบดวยเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
340.11 A1

340.11 A2

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ที่กําหนดในกรอบแนวคิดที่นําไปใชเมื่อผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีไดสรุปวาไมมีเจตนาที่เกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเขาใจไปไดเชนนั้นเพื่อจะใหมีอิทธิพล
อยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับหรือบุคคลอื่น
ถาสิ่งจูงใจนั้นเล็กนอยและไมสําคัญ อุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะอยูในระดับที่ยอมรับได
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• จังหวะเวลาเมื่อสิ่งจูงใจถูกเสนอ สัมพันธกับการกระทําใด หรือการตัดสินใจใดที่อาจมี
อิทธิพล
• สิ่งจูงใจนั้นเปนวิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือตามวัฒนธรรมในเหตุการณแวดลอมหรือไม
ตัวอยางเชน การเสนอใหของขวัญในโอกาสของวันหยุดทางศาสนาหรืองานมงคลสมรส
• สิ่งจูงใจนั้นเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาชีพหรือไม ตัวอยางเชน การเสนอใหหรือการ
ยอมรับ อาหารกลางวันในระหวางการประชุมทางธุรกิจ
• การเสนอให สิ่งจู งใจนั้น จํากัดเพีย งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมีใหกับ กลุมคนที่กวางขึ้น
หรือไม กลุมคนที่กวางขึ้นนั้นอาจเปนกลุมคนภายในหรือภายนอกสํานักงาน เชน ผูขาย
รายอื่นของลูกคา
• บทบาทและตําแหนงของบุคคลในสํานักงาน หรือลูกคาผูเสนอให หรือไดรับการเสนอ
สิ่งจูงใจนั้น
• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทราบ หรือมีเหตุผลที่ควรเชื่อไดวาการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น เปนการ
ฝาฝนนโยบายและวิธีปฏิบัติของลูกคา หรือไม
• ระดับของความโปรงใส ซึ่งสิ่งจูงใจนั้นถูกเสนอให
• ผูรับตองการหรือรองขอสิ่งจูงใจนั้นหรือไม
• พฤติกรรมที่รับทราบอยูแลว หรือชื่อเสียงที่มีอยูแลว ของผูเสนอให

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมเมื่อมีการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น อาจทําใหเกิด
อุป สรรค แม ว าผู ป ระกอบวิช าชีพบัญ ชี ไดส รุปวา ไมมีเจตนาที่เกิดขึ้น จริงหรือเขาใจไปได
เชนนั้น เพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม รวมถึง
• อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
o ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการเสนอการตอนรับจากผูที่มีโอกาสเปนผูซื้อกิจการของ
ลูกคา ในขณะที่ใหบริการทางการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคา
• อุปสรรคจากความคุนเคย
o ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพาลูกคาหรือผูที่มีโอกาสเปนลูกคาไปชมการแขงขันกีฬาเปน
ประจํา
• อุปสรรคจากการถูกขมขู
o ผูประกอบวิชาชีพบัญชียอมรับการตอนรับจากลูกคา ซึ่งมีลักษณะที่ทําใหเขาใจไปได
วาไมเหมาะสมเมื่อมีการเปดเผยตอสาธารณะ
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับอุปสรรคดังกลาว ที่เกิดจากการเสนอใหหรือการยอมรับ
สิ่งจูงใจนั้น รวมถึงปจจัยเดียวกันที่กําหนดไวในยอหนา 340.9 A3 เพื่อการกําหนดเจตนา
ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคที่เกิดจากการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น
รวมถึง

340.11 A5

สภ
าวิช
าช

340.11 A6

• การปฏิเสธหรือการไมเสนอสิ่งจูงใจ
• การโอนความรับผิดชอบสําหรับการใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ตอลูกคา ไปใหอีกบุคคล
หนึ่งผูซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวามี หรืออาจทําใหเขาใจไปไดวา
มีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมเมื่อใหบริการนั้น
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคดังกลาว ที่เกิดขึ้น
จากการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น รวมถึง

• การมีความโปรงใสกับเจาหนาที่บริหารอาวุโสของสํานักงาน หรือลูกคา เกี่ยวกับการเสนอ
ใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจ
• การบันทึกสิ่งจูงใจลงในสมุดทะเบียนที่ติดตามประเมินผลโดยเจาหนาที่บริหารอาวุโสของ
สํานักงาน หรืออีกบุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสํานักงาน
หรือที่เก็บรักษาโดยลูกคา
• การจัดใหมีผู สอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมเกี่ยวของในการปฏิบัติกิจ กรรมทางวิช าชีพนั้น
สอบทานงานใด ๆ ที่ไดกระทําหรือไดตัดสินใจไปโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชี ที่เกี่ยวกับ
ลูกคาผูซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชียอมรับสิ่งจูงใจนั้น
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340.11 A3

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
• การบริจาคสิ่งจูงใจนั้นใหแกองคกรการกุศลหลังจากที่ไดรับและทําการเปดเผยการบริจาค
อยางเหมาะสม ตัวอยางเชน เปดเผยตอเจาหนาที่บริหารอาวุโสของสํานักงานหรือบุคคล
ผูเสนอใหสิ่งจูงใจนั้น
• การจายคืนราคาของสิ่งจูงใจที่ไดรับ เชน การตอนรับ
• การสงคืนสิ่งจูงใจโดยเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได เชน ของขวัญ หลังจากที่ไดรับมา

R340.13

สภ
าวิช
าช

340.13 A1

340.13 A2
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ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงตองเตรียมพรอมสําหรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ตอการปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกิดจากการเสนอใหสิ่งจูงใจ
(ก) ใหโดยสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดของผูประกอบวิชาชีพบัญชีแกลูกคา
หรือผูที่มีโอกาสเปนลูกคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
(ข) รับโดยสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดของผูประกอบวิชาชีพบัญชีจากลูกคา
หรือผูที่มีโอกาสเปนลูกคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักถึงสิ่งจูงใจที่ไดรับการเสนอใหหรือกระทําโดยสมาชิก
ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิด และสรุปวามีเจตนาเพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสม
ต อ พฤติ ก รรมของผู ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชี หรือ ของลูก คา หรือ ผูที่ มี โ อกาสเป น ลู ก คา หรื อ
พิจารณาวาบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปไดวา
เจตนานั้นมีอยู ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองแนะนําสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิด
วาไมเสนอใหหรือยอมรับสิ่งจูงใจนั้น
ปจจัยตางๆ ที่กําหนดใหไวในยอหนา 340.9 A3 มีความเกี่ยวของในการกําหนดวา มีเจตนาที่
เกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเขาใจไปไดเชนนั้น เพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของ
ผูป ระกอบวิ ช าชี พบัญ ชี หรือของลูกคาหรือผูที่มีโ อกาสเปน ลูกคา หรือไม อีกปจ จัย หนึ่งที่
เกี่ยวของคือ ลักษณะหรือความใกลชิดของความสัมพันธระหวาง
(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิด
(ข) สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดและลูกคาหรือผูที่มีโอกาสเปนลูกคา และ
(ค) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและลูกคาหรือผูที่มีโอกาสเปนลูกคา
ตั ว อย างเช น การเสนอการจ างงาน นอกจากกระบวนการจั ด จ า งปกติ ให กับ คู ส มรสของ
ผูประกอบวิช าชีพบั ญชีโดยลูกคาผูซึ่งผู ประกอบวิชาชีพบัญชีกําลั งใหบริ การประเมิ นมูลค า
ธุรกิจเพื่อการขายธุรกิจที่มีโอกาสเกิดขึ้น อาจบงบอกถึงเจตนาดังกลาวนั้น
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 340.12 A2 ยังคงเกี่ยวของในการจัดการอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อมีเจตนาที่เกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเขาใจไปไดเชนนั้น เพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสม
ตอพฤติ กรรมของผู ป ระกอบวิช าชีพบัญ ชี หรือของลูกคาหรือผูที่มีโ อกาสเปน ลูกคา แมวา
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R340.12

ถัม
ภ์

สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิด

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
สมาชิ ก ครอบครั ว ที่ ใ กล ชิ ด ที่ สุ ด หรื อที่ ใ กล ชิ ด ได ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ที่ไ ด รั บ ตามย อ หน า
R340.13 แลว
การนํากรอบแนวคิดไปปฏิบัติ
เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มตระหนักถึงสิ่งจูงใจที่ไดรับการเสนอใหในเหตุการณแวดลอมที่
กําหนดไวในยอหนา R340.12 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอาจเกิดขึ้นเมื่อ
(ก) สมาชิ กครอบครั ว ที่ ใกลชิดที่ สุดหรือที่ใกลชิ ดเสนอใหห รื อยอมรับ สิ่งจูง ใจที่ขัดแยงกั บ
คําแนะนําของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามยอหนา R340.13 หรือ
(ข) ผูประกอบวิชาชีพไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวา มีเจตนาที่เกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเขาใจไปไดเชนนั้น
เพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของ
ลูกคาหรือผูที่มีโอกาสเปนลูกคานั้น
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 340.11 A1 ถึง 340.11 A6 เกี่ยวของกับวัตถุประสงคใน
การระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคดังกลาว ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของในการประเมินระดับ
อุปสรรคในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ ยังรวมถึงลักษณะและความใกลชิดของความสัมพันธที่
กําหนดไวในยอหนา 340.13 A1

ขอควรพิจารณาอื่น
340.15 A1

สภ
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าช

340.15 A2

ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบหรือตระหนักวาสิ่งจูงใจนั้น อาจสงผลตอการไมปฏิบัติตาม
หรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับโดยลูกคาหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานให หรือ
อยู ภ ายใต การกํ า หนดทิ ศทางของลูกคา ให นําขอกําหนดและคําอธิบ ายการนําไปปฏิบัติ ที่
กําหนดไวในหมวด 360 มาใช
ถาสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีไดรับเสนอของขวัญ
หรือการตอนรับจากลู กคางานสอบบัญชี ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ที่
กําหนดไวในหมวด 420 มาใช
ถาสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นไดรับเสนอของขวัญ หรือการตอนรับ
จากลูกคางานใหความเชื่อมั่น ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวใน
หมวด 906 มาใช

340.15 A3
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340.14 A1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 350 การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา
คํานํา

ขอกําหนดและและคําอธิบายการนําไปปฏิบตั ิ
กอนการใหบริการดูแลรักษาทรัพยสิน
R350.3
R350.4

สภ
าวิช
าช

350.4 A1

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมดูแลรักษาเงินหรือทรัพยสินอื่นของลูกคา ยกเวนไดรับอนุญาตให
ทําตามกฎหมาย และเปนไปตามเงื่อนไขการดูแลรักษาทรัพยสินที่อาจตองถูกกําหนดไว
สวนหนึ่งของวิธีปฏิบัติในการตอบรับลูกคาและงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาเงินหรือทรัพยสิน
ของลูกคา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
(ก) สอบถามเกี่ยวกับที่มาของทรัพยสิน; และ
(ข) พิจารณาถึงภาระผูกพันตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
การสอบถามเกี่ยวกับที่มาของทรัพยสินของลูกคา อาจเผยใหเห็นวา ตัวอยางเชน สินทรัพยนั้น
ไดมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เชน การฟอกเงิน ในเหตุการณแวดลอมดังกลาว อาจทําให
เกิดอุปสรรค และขอกําหนดตามหมวด 360 อาจนํามาใช

ภายหลังการใหบริการดูแลรักษาทรัพยสิน
R350.5

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไดรับความไววางใจใหดูแลเงินหรือทรัพยสินอื่นของผูอื่นตอง:
(ก) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการถือครองและรับผิดชอบตอทรัพยสิน
(ข) เก็บทรัพยสินดังกลาวแยกจากทรัพยสินสวนตัวหรือของสํานักงาน
(ค) ใชทรัพยสินดังกลาวสําหรับวัตถุประสงคที่ตั้งใจเทานั้น และ
(ง) พรอมตลอดเวลาเพื่อบันทึกทรัพยสินนั้น และรายไดใด ๆ เงินปนผล หรือผลประโยชนที่
เกิดขึ้น ใหกับบุคคลที่มีสิทธิในบัญชีนั้น
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350.2

ผูประกอบวิ ชาชีพบัญชี ตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใช กรอบแนวคิดที่กําหนดไวใน
หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค
การถือครองทรัพยสินลูกคาอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคอื่นตอ
การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องพฤติกรรมทางวิชาชีพและความเที่ยงธรรม หมวดนี้ระบุ
ข อ กํ า หนดเฉพาะและคํ า อธิ บ ายการนํ า ไปปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การนํ า กรอบแนวคิ ด ไปใช กั บ
เหตุการณแวดลอมดังกลาว
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350.1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 360 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
คํานํา

วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

ข อ แตกต า งที่ เ ด น ชั ด ของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี คื อ การยอมรั บ ความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ เมื่อการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี คือ :
(ก) เพื่อปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่องความซื่อสัตยสุจริตและเรื่องพฤติกรรมทางวิชาชีพ
(ข) โดยแจงเตือนผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลของลูกคา เมื่อเหมาะสม เพื่อหาทาง:
(1) ชวยใหผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล แกไข ฟนฟู หรือบรรเทาผลกระทบจากการ
ไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
ที่ระบุ หรือ
(2) ยับยั้งการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเมื่อยังไมเกิดขึ้น และ
(ค) ดําเนินการขั้นตอไปตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนสาธารณะ
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360.4
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360.2

ผูประกอบวิ ชาชีพบัญชี ตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใช กรอบแนวคิดที่กําหนดไวใน
หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค
อุปสรรคจากผลประโยชน สวนตนหรืออุปสรรคจากการถู กขมขูตอการปฏิ บัติต ามหลักการ
พื้น ฐาน เรื่องความซื่ อสั ตยสุจ ริตและเรื่องพฤติกรรมของผูป ระกอบวิช าชีพ จะเกิดขึ้น เมื่อ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมไดปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพบหรือตระหนักถึงการไมปฏิบัติตาม หรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม
แนวทางในการใหบริการทางวิชาชีพแกลูกคา หมวดนี้ใหแนวทางกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน
การประเมินความเกี่ยวของของเรื่องและแนวทางปฏิบัติที่เปนไปได เมื่อตอบสนองตอการไม
ปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมไดปฏิบัติตาม :
(ก) กฎหมายและข อ บั ง คั บ โดยทั่ ว ไปที่ เ ป น ที่ รู ว า มี ผ ลโดยตรงต อ การกํ า หนดจํ า นวนที่ มี
สาระสําคัญและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของลูกคา และ
(ข) กฎหมายและขอบังคับอื่น ๆ ที่ไมไดมีผลกระทบโดยตรงตอการกําหนดจํานวนและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินของลูกคา แตการปฏิบัติตาม อาจเปนพื้นฐานในการดําเนินงาน
ตามธุรกิจของลูกคา ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หรือเพื่อหลีกเลี่ยง
บทลงโทษที่มีสาระสําคัญ
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360.1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป
การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ("non-compliance") ประกอบดวย การกระทําโดย
ละเลย หรือการกระทําผิดโดยเจตนาหรือไมเจตนา ซึ่งขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับที่มีอยู ซึ่ง
กระทําโดยบุคคลตอไปนี้
(ก) ลูกคา
(ข) ผูมีหนาที่กํากับดูแลของลูกคา
(ค) ผูบริหารของลูกคา หรือ
(ง) บุคคลอื่นที่ทํางานหรืออยูภายใตคําสั่งของลูกคา
ตัวอยางของกฎหมายและขอบังคับ ซึ่งหมวดนี้ไดกลาวถึง รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับ:

สภ
าวิช
าช

360.5 A3

• การทุจริต การคอรัปชัน และการติดสินบน
• การฟอกเงิ น การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก ก ารก อ การร า ยและเงิ น ที่ ไ ด จ ากการก อ
อาชญากรรม
• ตลาดทุน และการซื้อขายหลักทรัพย
• การธนาคาร และผลิตภัณฑและบริการทางการเงินอื่น
• การปองกันขอมูล
• ภาษีและเงินบํานาญคางจาย และการจายเงินบํานาญ
• การปองกันสภาพแวดลอม
• สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน
การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ อาจสงผลใหเกิดคาปรับ การถูกดําเนินคดี หรือผลที่
ตามมาอื่น กับลูกคา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน ที่สําคัญคือ การไม
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข อบั ง คับ ดั ง กล า วอาจมี ผ ลกระทบอย างกว างขวางต อประโยชน
สาธารณะ ในดานความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือสาธารณชน เพื่อ
วัตถุประสงคในหมวดนี้ การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่ทําใหเกิดความเสียหายอยาง
มาก เปนเรื่องหนึ่งที่ทําใหเกิดผลที่ไมพึงประสงคอยางรายแรงตอฝายตาง ๆ ในทางการเงินหรือ
ที่มิใชทางการเงิน ตัวอยางรวมถึงการกระทําผิดโดยการทุจริตที่มผี ลตอการขาดทุนทางการเงิน
อยางมีสาระสําคัญของผูลงทุน และการฝาฝนกฎหมายและขอบังคับดานสิ่งแวดลอมที่เปน
อันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงาน หรือสาธารณชน
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360.5 A1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สภ
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360.7 A3

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแล
360.8 A1

ผูบริหาร ซึ่งมีการกํากับดูแลโดยผูมีหนาที่กํากับดูแล เปนผูรับผิดชอบในการใหความมั่นใจวา
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของลูกคาเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ ผูบริหารและผูมี
หน า ที่ กํ า กั บ ดู แล เป น ผู รั บ ผิ ดชอบในการระบุ และจั ดการการไมป ฏิบั ติต ามกฎหมายและ
ขอบังคับใด ๆ โดย :
(ก) ลูกคา
(ข) บุคคลแตละบุคคลที่กํากับดูแลกิจการ
(ค) สมาชิกของฝายบริหาร หรือ
(ง) บุคคลอื่นที่ทํางานใหหรือภายใตการสั่งการของลูกคา
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360.7 A2

ถัม
ภ์

360.6 A1
360.7 A1

ในบางประเทศ มีขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับที่บังคับใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
ดําเนินการอย างไร กับ การไมป ฏิบัติ ตามหรือสงสัย ว าไมป ฏิบั ติต ามกฎหมายและขอบังคั บ
ขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับเหลานี้ อาจแตกตางจากหรือล้ําหนากวาที่กําหนดใน
หมวดนี้ เมื่อพบวาการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาว
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ตอ งทํ าความเขา ใจเกี่ย วกับ ขอกํ าหนดทางกฎหมายหรือ ขอบั งคั บ
เหลานั้นและปฏิบัติตาม รวมถึง :
(ก) ขอกําหนดใด ๆ ในการรายงานเรื่องนี้ตอผูมีอํานาจที่เหมาะสม และ
(ข) การแจงเตือนขอหามใด ๆ กับลูกคา
การแจงเตือนขอหามใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกคา ตัวอยางเชน กฎหมายการตอตานการฟอกเงิน
หมวดนี้ใชโดยไมคํานึงถึงลักษณะของลูกคา รวมถึง ไมวาจะเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ
หรือไม
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่พบหรือไดตระหนักถึงเรื่องที่ไมสําคัญอยางเห็นไดชัด ไมตองปฏิบัติ
ตามหมวดนี้ ไมวาเรื่องที่ไมสําคัญอยางชัดเจนนั้นจะไดรับการตัดสินโดยคํานึงถึงลักษณะและ
ผลกระทบทางการเงินหรืออื่น ๆ เกี่ยวกับลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสาธารณชนหรือไม
หมวดนี้ไมไดกําหนด
(ก) การประพฤติมิชอบที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของลูกคา และ
(ข) การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ โดยฝายอื่น นอกจากที่ระบุไวในยอหนา 360.5 A1
ซึ่งรวมถึง ตัวอยางเหตุการณแวดลอมที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการวาจางจากลูกคา
เพื่อดําเนินการสอบทานธุรกิจของบุคคลที่สาม และระบุไดวาหรือสงสัยวาบุคคลที่สามนั้น
มีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
อย า งไรก็ ตาม ผู ป ระกอบวิช าชี พบั ญ ชี อาจพบแนวทางในหมวดนี้ ที่เป น ประโยชน ในการ
พิจารณาวิธีการตอบสนองตอสถานการณเหลานี้อยางไร

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

R360.6

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน
R360.9

ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงเรื่องที่จะใชในหมวดนี้ ขั้นตอนที่ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีใชเพื่อใหสอดคลองกับหมวดนี้ตองดําเนินการอยางทันทวงที เพื่อวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการอยางทันทวงที ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองคํานึงถึงลักษณะของเรื่อง และความ
เสียหายที่อาจเปนไปไดตอผลประโยชนของกิจการ ผูลงทุน เจาหนี้ พนักงานหรือสาธารณชน

การทําความเขาใจเรื่อง/เนื้อหา(the Matter)

360.10 A1
360.10 A2

สภ
าวิช
าช

360.10 A3

ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไดรับการวาจางใหตรวจสอบงบการเงิน ไดตระหนักถึงขอมูลที่มี
ความเกี่ย วกั บ การไม ปฏิ บัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมป ฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําความเขาใจเรื่อง (เนื้อหา) ดังกลาว การทําความเขาใจนี้ตอง
รวมถึงลักษณะของการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ และ
เหตุการณแวดลอมที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือที่อาจเกิดขึ้น
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอบังคับในขณะใหบริการทางวิชาชีพ หรือจากการไดรับขอมูลจากบุคคลอื่น
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกคาดหวังวาจะใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และใชดุลย
พินิจทางวิชาชีพ อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมไดถูกคาดหวังวาจะมีระดับของความ
เข า ใจในกฎหมายและระเบี ย บข อบั งคั บ มากไปกว าที่ ถูก กํ า หนดเพื่ อการให บ ริ ก าร แม ว า
การกระทําที่ถือวาเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้น ในที่สุดเปนเรื่องที่ศาลหรือ
หนวยงานที่เหมาะสมอื่นจะเปนผูพิจารณาตัดสิน
ขึ้นอยูกับลักษณะและความสําคัญของเรื่อง (เนื้อหา) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจปรึกษาเปน
ทางลั บ กั บ บุ ค คลอื่ น ในสํ า นั กงาน สํ า นั ก งานเครื อ ข า ย หรื อ องค ก รวิ ช าชี พ หรื อ ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย
ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุ ไดวาหรือสงสัยวามี การไมป ฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคั บ
เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาหารือเรื่องนั้นกับผูบริหารในระดับที่
เหมาะสม และผูมีหนาที่กํากับดูแลตามความเหมาะสม
วัตถุประสงคของการปรึกษาหารือ คือการทําใหความเขาใจของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงที่และเหตุการณแวดลอมที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวและผลกระทบที่อาจเปนไปไดมี
ความชัดเจน การปรึกษาหารือยังอาจทําใหผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลสอบสวนเรื่อง
ดังกลาวในทันที
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R360.11

360.11 A1
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ถัม
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การตรวจสอบงบการเงิน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ผูบริหารในระดับที่เหมาะสมที่ปรึกษาเรื่องที่เปนปญหาเกี่ยวกับดุลยพินิจทางวิชาชีพ ปจจัยที่
เกี่ยวของในการพิจารณารวมถึง
•
•
•
•
•

360.11 A4
R360.12
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360.11 A3

ลักษณะและเหตุการณแวดลอมของเรื่องนั้น
บุคคลที่เกี่ยวของหรือมีความเปนไปไดที่จะเกี่ยวของ
ความเปนไปไดในการสมรูรวมคิด
ผลกระทบที่เปนไปไดของเรื่องนั้น
ผู บ ริ ห ารในตํ า แหน ง นั้ น มี ค วามสามารถที่ จ ะทํ า การสอบสวนและดํ า เนิ น การตามที่
เหมาะสมไดหรือไม
ผูบริหารในระดับที่เหมาะสมนั้น โดยปกติแลวจะเปนผูที่ตําแหนงที่สูงกวาบุคคลหรือ บุคคลที่
เกี่ยวของหรืออาจมีสวนเกี่ยวของในเรื่องดังกลาวอยางนอยหนึ่งระดับ ในบริบทของกลุมกิจการ
ระดับของผูบริหารที่เหมาะสมนั้นอาจเปนผูบริหารของกิจการที่มีอํานาจควบคุมกิจการของ
ลูกคา
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาปรึกษาหารือเรื่องดังกลาวกับผูตรวจสอบภายใน ถามี
ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อวาผูบริหารมีสวนเกี่ยวของกับในการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาหารือเรื่องนี้กับผูมีหนาที่
กํากับดูแล

การจัดการเรื่อง/เนื้อหา (the Matter)

ในการปรึกษาหารือเกี่ย วกับการไมปฏิบั ติตามหรื อตองสงสัยวาไมปฏิบัติ ตามกฎหมายและ
ขอบังคับกับผูบริหาร และผูมีหนาที่กํากับดูแลหากเหมาะสม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองให
คําแนะนําเพื่อใหสามารถดําเนินการอยางเหมาะสมและทันทวงที ถาผูบริหารและผูมีหนาที่
กํากับดูแลยังไมไดดําเนินการ เพื่อที่จะ
(ก) แกไข ฟนฟูหรือบรรเทาผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามฯ
(ข) ปองกันการไมปฏิบัติตามฯ หากเรื่องดังกลาวยังไมเกิดขึ้น หรือ
(ค) เปดเผยเรื่องดังกลาวตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมเมื่อมีขอกําหนดหรือขอบังคับทาง
กฎหมาย หรือเมื่อพิจารณาวามีความจําเปนตอผูมีสวนไดเสียสาธารณะ
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งพิ จ ารณาว า ผู บ ริ ห ารและผู มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลเข า ใจถึ ง ความ
รับผิดชอบตามกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับ หรือไม
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R360.13

R360.14
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R360.15

ถาผู บริ หารและผูมีหน าที่ กํากั บดู แลไมเ ขาใจความรั บผิด ชอบตามกฎหมายหรื อขอบังคับ ที่
เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจแนะนําแหลงขอมูลที่เหมาะสม หรือ
แนะนําใหขอคําปรึกษาทางกฎหมาย
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตาม
(ก) กฎหมายและขอบังคับ รวมทั้งขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับเกี่ยวกับการรายงาน
การไม ป ฏิ บั ติ ตามหรื อสงสั ย วาไมป ฏิบั ติตามกฎหมายและขอบังคั บ กับ หนว ยงานที่ มี
อํานาจที่เหมาะสม และ
(ข) ขอกําหนดภายใตมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ :

• การสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล

• การพิจารณาผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับ ในรายงานของผูสอบบัญชี
360.15 A1 กฎหมายและขอบังคับบางฉบับอาจกําหนดระยะเวลาในการรายงานการไมปฏิบัติตามหรือ
สงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ใหกับหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม
การสื่อสารกับกลุมกิจการ
เมื่ อผู ประกอบวิ ช าชี พบั ญชีไดตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัย ว าไมการปฏิบั ติตาม
กฎหมายและขอบังคับของกิจการในกลุมกิจการในสถานการณอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองสื่อสารเรื่องดังกลาวตอผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกลุมกิจการ
นั้น เวนแตมีขอหามกระทําการดังกลาวโดยกฎหมายหรือขอบังคับ
(ก) ผูป ระกอบวิช าชี พบัญ ชีไดรับ การขอจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญ ชีของกลุมกิจการให
ทํางานที่เกี่ยวของกับขอมูลทางการเงินของกิจการนั้น เพื่อประโยชนในการตรวจสอบงบ
การเงินของกลุมกิจการ
(ข) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนรวมในการตรวจสอบงบการเงินของกิจการในกลุมกิจการเพื่อ
วัตถุประสงคอื่นนอกจากการตรวจสอบรายงานทางการเงินของกลุมกิจการ ตัวอยางเชน
การตรวจสอบงบการเงินที่ตองจัดทําตามกฎหมาย
การสื่อสารตอผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกลุมกิจการตองทําเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองตอ
เรื่องดังกลาวภายใตขอกําหนดของหมวดนี้
วัตถุประสงคของการสื่อสารคือ เพื่อใหผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกลุมกิจการทราบถึง
เรื่องที่เกิดขึ้น และพิจารณาวาในบริบทของการตรวจสอบกลุมกิจการจะตองมีการจัดการใด ๆ
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• การระบุและการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ รวมถึงการ
ทุจริต
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R360.18

360.18 A1

การกําหนดวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไม
R360.19

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองของผูบริหาร และผูมี
หนาที่กํากับดูแลในกรณีที่เหมาะสม
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R360.17

ตามขอกํา หนดในหมวดนี้ หรือไม และอยางไร ขอกําหนดในการสื่อสารที่ร ะบุไวในยอหนา
R360.16 นั้นตองนําไปปฏิบัติโดยไมคํานึงวาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายของผูสอบบัญชี
ที่รับผิดชอบงานของกลุมกิจการ จะสังกัดสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเดียวกัน หรือตาง
สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย กับผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือไม
เมื่อผู สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกลุมกิจการตระหนั กถึงการไมปฏิ บัติตามหรื อสงสัยว า
ไม ป ฏิ บั ติตามกฎหมายและขอบังคับ ในระหวางการตรวจสอบงบการเงิน ของกลุมกิจ การ
ผูสอบบัญชีที่รั บผิดชอบงานของกลุ มกิ จการตองพิจ ารณาว าเรื่องดั งกล าวอาจเกี่ย วของกับ
กิจการหนึ่งหรือมากกวาในเรื่องดังตอไปนี้ หรือไม
(ก) ขอมูลทางการเงินของกิจการนั้น เปนไปเพื่อวัตถุประสงคของการตรวจสอบงบการเงินของ
กลุมกิจการ หรือ
(ข) งบการเงินของกิจการนั้น เปนไปเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกจากการตรวจสอบงบการเงิน
ของกลุมกิจการ ตัวอยางเชน การตรวจสอบงบการเงินที่ตองจัดทําตามกฎหมาย
การพิจารณานี้ตองทําเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองตอเรื่องดังกลาวในบริบทของการตรวจสอบกลุม
กิจการ ภายใตขอกําหนดของหมวดนี้
ถาการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ อาจเกี่ยวของกับกิจการ
หนึ่งหรือมากกวาตามที่ระบุไวในยอหนา R360.17 (ก) และ (ข) ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน
ของกลุ มกิ จการต องดําเนิน การใหมีการสื่อสารเรื่ องดังกลาวต อผูที่ปฏิ บัติ งานตรวจสอบใน
กิจการเหลานั้น เวนแตจะมีขอหามไมใหมีการสื่อสารโดยกฎหมายหรือขอบังคับ ถาจําเปน
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกลุมกิจการตองจัดใหมีการสอบถามอยางเหมาะสม (ไมวาจะ
กับผูบริหารหรือจากแหลงขอมูลสาธารณะที่มีอยู) วากิจการที่เกี่ยวของกับที่ระบุไวในยอหนา
R360.17 (ข) อาจตองมี การตรวจสอบหรื อไม และถาใช เพื่อใหแนใจผูส อบบัญชีตองขยาย
ขอบเขตการตรวจสอบที่จะสามารถทําได
วัตถุประสงคของการสื่อสารคือเพื่อใหผูที่รับผิดชอบงานในกิจการของกลุมกิจการรับทราบถึง
เรื่องนั้นและเพื่อพิจารณาวาจะจัดการเรื่องดังกลาวใหเปนไปตามขอกําหนดในหมวดนี้อยางไร
ขอกําหนดในการสื่อสารนั้นตองนําไปปฏิบัติ โดยไมคํานึงวา สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย
ของผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกลุมกิจการ จะสังกัดสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย
เดียวกัน หรือตางสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย กับผูปฏิบัติงานตรวจสอบของกิจการนั้น
หรือไม

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาในการประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองของผูบริหาร
และผูมีหนาที่กํากับดูแลในกรณีที่เหมาะสมนั้น รวมถึงการพิจารณาวา:
• การตอบสนองเปนไปอยางทันเวลา
• การไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้นไดรับการสอบสวน
อยางเพียงพอ
• มีการดําเนินการแลว หรือกําลังดําเนินการ เพื่อแกไข ฟนฟูหรือบรรเทาผลกระทบจากการ
ไมปฏิบัติตามใด ๆ
• มี ก ารดํ า เนิ น การ หรื อ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การ เพื่ อ ป อ งกั น การไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
ขอบังคับใด ๆ ที่ยังไมเกิดขึ้น
• ขั้ น ตอนที่ เ หมาะสมได นํ า มาใช หรื อ กํ า ลั ง นํ า มาใช เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการเกิ ด ซ้ํ า
ตัวอยางเชน การควบคุมหรือการฝกอบรมเพิ่มเติม
• การไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้น ไดมีการเปดเผยตอ
หนวยงานที่มีอํานาจอยางเหมาะสม และการเปดเผยดังกลาวเพียงพอ หรือไม
ในแง การตอบสนองของผู บ ริห าร และผูมีห นาที่กํากับ ดูแลในกรณีที่เหมาะสม ผูป ระกอบ
วิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาการดําเนินการตอไปจําเปน เพื่อประโยชนสาธารณะหรือไม
การพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไม และลักษณะและขอบเขตของการ
ดําเนินการนั้นจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย รวมถึง

R360.20
360.20 A1

•
•
•
•
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กรอบของกฎหมายและขอบังคับ
ความเรงดวนของสถานการณ
ความแผกระจายของเรื่องนั้นทั่วทั้งกิจการของลูกคา
ผูประกอบวิช าชีพบัญชียังคงมี ความเชื่ อมั่น ในความซื่อสั ตย ของผูบริ หารและผูมีห นาที่
กํากับดูแลในกรณีที่เหมาะสม หรือไม
• การไมปฏิบัติหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับอาจเกิดขึ้นอีก หรือไม
• มี ห ลั ก ฐานที่ น า เชื่ อ ถื อ เกี่ ย วกั บ ความเสี ย หายอย า งมากที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง หรื อ อาจเกิ ด ขึ้ น
ตอผลประโยชนของกิจการ ผูลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือสาธารณชน
ตั ว อย า งเหตุ ก ารณ แ วดล อ มที่ อ าจทํ า ให ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ม มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในเรื่ อ ง
ความซื่อสัตยของผูบริหาร และผูมีหนาที่กํากับดูแลในกรณีที่เหมาะสม รวมถึงสถานการณที่

360.20 A2

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสงสัยหรือมีห ลักฐานว าผูบ ริหารและผูมีห นาที่กํากับ ดูแลมีสว น
เกี่ยวของหรือตั้งใจที่จะเกี่ยวของในการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับใด ๆ
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360.19 A1
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R360.22

• เปดเผยเรื่องนั้นไปยังหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม แมวาจะไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย
หรือขอบังคับ ใหทําเชนนั้น
• การถอนตัวจากงาน และความสัมพันธทางวิชาชีพนั้น เมื่อกฎหมายหรือขอบังคับอนุญาต
การถอนตัวจากงาน และความสัมพันธทางวิชาชีพ ไมไดเปนการทดแทนการดําเนินการอื่นที่
จําเปนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีภายใตหมวดนี้ อยางไรก็ตาม ในบาง
ประเทศอาจมี ข อ จํ า กั ด เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การที่ มี ต อ ไปของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ในเหตุการณแวดลอมดังกลาว การถอนตัวอาจเปนเพียงสิ่งเดียวที่ทําได
เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีถอนตัวจากความสัมพันธทางวิชาชีพตามยอหนาที่ R360.20 และ
360.21 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใหขอเท็จจริงและขอมูลอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการ
ไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะ
เสนองาน ตามยอหนา R320.8 เมื่อไดรับการรองขอ ผูสอบบัญชีคนกอนตองปฏิบัติเชนเดียวกัน
แมวาจะมีเหตุการณแวดลอมตามที่ระบุในยอหนา R320.8 (ข) เกี่ยวกับการที่ลูกคาไมยินยอม
ใหผูสอบบัญชีคนกอนปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของลูกคากับผูสอบบัญชีที่จะเสนองาน เวนแต
กฎหมายหรือขอบังคับไมอนุญาตใหกระทําได
ขอเท็จจริงและขอมูลอื่นที่จะใหนั้นคือ ในความเห็นของผูสอบบัญชีคนกอนเห็นวาผูสอบบัญชีที่
จะเสนองานควรจะตระหนักกอนที่จะตัดสินใจตอบรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีหรือไม
หมวด 320 ไดระบุถึงการติดตอสื่อสารจากผูสอบบัญชีที่จะเสนองาน
ถาผูสอบบัญชีที่จะเสนองานไมสามารถติดตอสื่อสารกับผูสอบบัญชีคนกอนได ผูสอบบัญชีที่จะ
เสนองานตองดําเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณแวดลอมของ
การเปลี่ยนแปลงการแตงตั้งผูสอบบัญชี โดยวิธีการอื่น
วิธีการอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณแวดลอมของการเปลี่ยนแปลงการแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี รวมถึง การสอบถามบุคคลที่สาม หรือทําการสืบสวนภูมิหลังของผูบริหาร หรือ
ของผูมีหนาที่กํากับดูแล

360.22 A1

R360.23

360.23 A1
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R360.21

• ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักวาผูบริหาร หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล และไมไดรายงาน
หรือไมอนุญาตใหรายงานเรื่องนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมภายในชวงเวลาที่
เหมาะสม โดยขัดตอขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพในการกําหนดความจําเปนและลักษณะและ
ขอบเขตของการดําเนินการตอไป ในการกําหนดดังกลาวผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองคํานึงวา
บุคคลที่ สามซึ่ งมีความรอบรูและไดใช วิจารณญาณเยี่ยงวิญูชนจะไดขอสรุป วาผูป ระกอบ
วิชาชีพบัญชีมีการดําเนินการอยางเหมาะสมเพื่อผลประโยชนสาธารณะหรือไม
การดําเนินการตอไปที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจใช รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
360.24 A1

เนื่องจากการประเมินเรื่องนั้นอาจเกี่ยวของกับการวิเคราะหและดุลยพินิจที่ซับซอน ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีอาจพิจารณา

• กิ จ การมี ส ว นร ว มมี ส ว นร ว มในการให สิ น บน(ตั ว อย า งเช น กั บ เจ า หน า ที่ ท อ งถิ่ น หรื อ
ตางประเทศ ของรัฐเพื่อใหไดสัญญาขนาดใหญ)
• กิจ การถู กควบคุ ม และเรื่อ งนั้ น มี นั ย สําคัญ ที่ ทําใหเกิ ดอุป สรรคในการดําเนิน การตาม
ใบอนุญาต

สภ
าวิช
าช

• กิ จ การเป น บริ ษั ทจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย และเรื่ อ งนั้ น อาจมี ผ ลในทางลบต อ
หลักทรัพยของกิจการในตลาดที่ยุติธรรมและเปนปกติ หรืออาจเปนความเสี่ยงที่เปนระบบ
ตอตลาดการเงิน
• มีแนวโนมวากิจการจะจําหนายสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของ
ประชาชน

360.25 A3

• กิจการกําลังสนับสนุนชองทางใหลูกคาเพื่อชวยในการหลีกเลี่ยงภาษี
การพิจารณาวาควรเปดเผยเรื่องนั้นหรือไม ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก เชน
• มีหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมที่สามารถรับขอมูลได และมีการสอบสวนและดําเนินการ
เรื่ อ งนั้ น ต อ ไปหรื อ ไม หน ว ยงานที่มี อํานาจที่เหมาะสมขึ้น อยูกั บ ลั กษณะของเรื่อ งนั้ น
ตัวอยางเชนหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมจะเปนหนวยงานกํากับหลักทรัพย ในกรณีที่มี
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360.25 A2

วัตถุประสงคของการเปดเผยเรื่องนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมคือเพื่อใหหนวยงาน
นั้นสามารถสอบสวนและดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ ในทางตรงกันขาม การเปดเผย
เรื่องนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมไมอาจทําได ถาการกระทํานั้นขัดตอกฎหมายและ
ขอบังคับ
การพิจารณาวาควรเปดเผยเรื่องนั้นหรือไม ขึ้นอยูกับลักษณะและขอบเขตโดยเฉพาะของความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนั้นมีหรืออาจมีผลตอนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน
หรือสาธารณชน ตัวอยางเชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาวาการเปดเผยเรื่องนั้นตอ
หนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม เปนแนวทางที่เหมาะสม ถา
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360.25 A1
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• การปรึกษาเปนการภายใน
• การขอคําแนะนําทางกฎหมายเพื่อทําความเขาใจกับทางเลือกของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
และผลกระทบทางวิชาชีพหรือผลกระทบทางกฎหมายในการดําเนินการโดยเฉพาะใด ๆ
• การปรึกษาในทางลับกับหนวยงานกํากับดูแลหรือองคกรวิชาชีพ
การพิจารณาวาควรเปดเผยเรื่องนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

การกระทําผิดอยางฉับพลัน

ในเหตุการณแวดลอมที่ผิดปกติ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจไดตระหนักถึงความประพฤติที่
เกิดขึ้นจริงหรือตั้งใจจะใหเกิด วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีเหตุผลที่เชื่อวาจะทําการกระทําผิด
กฎหมายหรือขอบังคับอยางฉับพลัน จะทําใหเกิดความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้
พนักงาน หรือสาธารณชน สิ่งแรกควรพิจารณาวาเปนการเหมาะสมที่จะปรึกษาหารือเรื่องนั้น
กับผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลของกิจการหรือไม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจ
ทางวิชาชีพ และพิจารณาวาจะเปดเผยเรื่องนั้นทันทีตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม เพื่อ
ป องกั น หรื อบรรเทาผลกระทบของการกระทําผิ ดอยา งฉับ พลัน ดัง กลาว ถามี การเปดเผย
การเปดเผยนั้นเปนไปตาม ยอหนา R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ
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R360.27

เอกสารหลักฐาน
R360.28

ในสวนที่เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่อยู
ในขอบเขตของหมวดนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองจัดทําเอกสารหลักฐานดังนี้
● วิธีการที่ผูบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแลในกรณีที่เหมาะสม ไดตอบสนองตอเรื่องนั้น
● การดําเนินการที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชี พิจารณา ดุลยพินิจที่ใช และการตัดสิ นใจที่ได
ทําไป ซึ่งไดผานการทดสอบประหนึ่งบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณ
เยี่ยงวิญูชน
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R360.26

รายงานทางการเงินที่ทุจริต หรือเปนหนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอม ในกรณีที่มีการฝาฝน
กฎหมายและขอบังคับดานสิ่งแวดลอม
• มีการปองกันที่มีเขมแข็งและนาเชื่อถือจากความรับผิดทางแพง ทางอาญา หรือความรับ
ผิ ดทางวิ ช าชี พ หรื อการตอบโตโ ดยกฎหมาย หรือขอบัง คับ เชน ภายใตกฎหมายและ
ขอบังคับเรื่อง การแจงเบาะแสการกระทําผิด
• มีอุปสรรคที่เ กิดขึ้นจริงหรื ออาจเกิดขึ้น ตอความปลอดภัยทางกายภาพของผูป ระกอบ
วิชาชีพหรือบุคคลอื่น
ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวาการเปดเผยการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม
กฎหมายและข อ บั ง คั บ ต อ หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจที่ เ หมาะสม เป น แนวทางที่ เ หมาะสมใน
เหตุ ก ารณ แ วดล อ มนั้ น การเปด เผยดั งกลา วเปน ไปตามย อหนา R114.1 (ง) ของประมวล
จรรยาบรรณ การเป ดเผยดังกลาวผูป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีจ ะตองกระทํ าโดยสุจ ริตใจและ
ใชความระมัดระวังในการรายงานและใหการรับรอง ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังตองพิจารณาวา
ควรมีการแจงลูกคาอยางเหมาะสมใหทราบถึงเจตนาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกอนที่จะมีการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวหรือไม

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

360.28 A1

● ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชีมีความพอใจอยางไร ที่ตนไดบ รรลุผ ลในการปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบ ตามที่กําหนดไวในยอหนา R360.20
เอกสารหลักฐานนี้ เปนสวนเพิ่มนอกจากที่กําหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี ตัวอยางเชน
มาตรฐานการสอบบัญชี (TSA) กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติในการตรวจสอบ
งบการเงิน ดังนี้

การใหบริการทางวิชาชีพอื่นนอกจากการตรวจสอบงบการเงิน

การทําความเขาใจเนื้อหาและการระบุเนื้อหากับผูบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแล

ถ า ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด รั บ การว า จ า งในการให บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ อื่ น นอกจากการ
ตรวจสอบงบการเงิน ไดต ระหนักถึงขอมูล ที่เกี่ ยวของกับการไมป ฏิบั ติต ามหรือสงสัย วาไม
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําความเขาใจถึงเนื้อหาดังกลาว
การทําความเขาใจตองรวมถึงลักษณะของการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอบังคับ และเหตุการณแวดลอมซึ่งไดเกิดขึ้นแลว หรืออาจจะเกิดขึ้น
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกคาดหวังวาจะใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และใชดุลย
พินิจทางวิชาชีพ อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมไดถูกคาดหวังวาจะมีระดับของความ
เขาใจในกฎหมายและระเบียบขอบังคับมากไปกวาที่ถูกกําหนดเพื่อการใหบริการ แมวาการ
กระทําที่ถือวาเปนการไมป ฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้น ในที่สุ ดเปนเรื่องที่ศาลหรื อ
หนวยงานที่เหมาะสมอื่นจะเปนผูพิจารณาตัดสิน
ขึ้นอยูกับลักษณะและความสําคัญของเรื่อง (เนื้อหา) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจปรึกษาเปน
ทางลั บ กั บ บุ ค คลอื่ น ในสํ า นั กงาน สํ า นั ก งานเครื อ ข า ย หรื อ องค ก รวิ ช าชี พ หรื อ ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย
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R360.29

360.29 A1

360.29 A2
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● จัดทําเอกสารหลักฐานที่เพียงพอเพื่อใหสามารถเขาใจถึงประเด็นที่สําคัญที่เกิดขึ้นระหวาง
การตรวจสอบ และการใชดุลยพินิจ ทางวิช าชีพที่สํ าคัญเพื่อใหได มาซึ่งขอสรุปจากการ
ตรวจสอบ
● บันทึกการปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญกับผูบริหาร ผูมีหนาที่กํากับดูแล และอื่น ๆ
ซึ่ ง รวมถึ ง ลั ก ษณะของประเด็ น ที่ สํ า คั ญ และเวลาที่ ป รึ ก ษาหารื อ และเข า ร ว มการ
ปรึกษาหารือกับใคร และ
● บั น ทึ ก เรื่ อ งที่ พ บหรื อ สงสั ย ว า ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข อ บั ง คั บ และผลของการ
ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู บ ริ ห ารและผู มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แลในกรณี ที่ เ หมาะสม และบุ ค คลอื่ น
ภายนอกองคกร

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

●
●
●
●
●

ลักษณะและเหตุการณแวดลอมของเรื่องนั้น
บุคคลที่เกี่ยวของหรือมีความเปนไปไดที่จะเกี่ยวของ
ความเปนไปไดในการสมรูรวมคิด
ผลกระทบที่เปนไปไดของเรื่องนั้น
ผู บ ริ ห ารในตํ า แหน ง นั้ น มี ค วามสามารถที่ จ ะทํ า การสอบสวนและดํ า เนิ น การตามที่
เหมาะสมไดหรือไม

การสื่อสารเนื้อหากับผูสอบบัญชีภายนอกของกิจการ

ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการงานที่ไมใชงานสอบบัญชีแก
(ก) ลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน หรือ
(ข) กิจการในกลุมกิจการของลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองสื่อสารภายในสํานักงานใหทราบถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวา
ไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ เวนแตเปนขอหามไมใหทําตามกฎหมายหรือขอบังคับ
การสื่อสารตองเปนไปตามแบบพิธีหรือวิธีปฏิบัติของสํานักงาน ในกรณีที่ไมมีแบบพิธีและวิธี
ปฏิบัติกําหนดไว ตองสื่อสารโดยตรงตอผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีนั้น
ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการงานที่ไมใชงานสอบบัญชีแก
(ก) ลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงานเครือขาย หรือ
(ข) กิจการที่ในกลุมกิจการของลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงานเครือขาย
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองสื่อสารภายในสํานักงานเครือขายใหทราบถึงการไมปฏิบัติตามหรือ
สงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ การสื่อสารตองเปนไปตามแบบพิธีหรือวิธีปฏิบัติ

สภ
าวิช
าช

R360.31

R360.32
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360.30 A2

ถัม
ภ์

360.30 A1

ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุ ไดวาหรือสงสัยวามี การไมป ฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคั บ
เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาหารือเรื่องนั้นกับผูบริหารในระดับที่
เหมาะสม ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถเขาถึงผูมีหนาที่กํากับดูแลได ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีตองปรึกษาหารือเรื่องดังกลาวตามที่เหมาะสม
วัตถุประสงคของการปรึกษาหารือ คือการทําใหความเขาใจของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงที่และเหตุการณแวดลอมที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวและผลกระทบที่อาจเปนไปไดมี
ความชัดเจน การปรึกษาหารือยังอาจทําใหผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลสอบสวนเรื่อง
ดังกลาวในทันที
ผูบริหารในระดับที่เหมาะสมที่ปรึกษาหารือเรื่องที่เปนปญหาเกี่ยวกับดุลยพินิจทางวิชาชี พ
ปจจัยที่เกี่ยวของในการพิจารณารวมถึง

ีพบ
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R360.30

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

ถัม
ภ์

ปจจัยที่เกี่ยวของในการพิจารณา

ปจจัยที่เกี่ยวของในการพิจารณาเรื่องการสื่อสารตามยอหนา R360.31 ถึง R360.33 รวมถึง
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รมร
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360.34 A1

สภ
าวิช
าช

● การปฏิบัติดังกลาวอาจขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับ หรือไม
● มีขอจํากัด เกี่ ยวกับ การเปดเผยขอมู ลที่กําหนดโดยหนว ยงานกํากับ ดูแลหรือผูฟองรอง
ในระหวางการสอบสวนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับ หรือไม
● วัตถุประสงคของงานคือการสอบสวนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่อาจเกิดขึ้น
ภายในกิจการเพื่อใหกิจการสามารถดําเนินการอยางเหมาะสม หรือไม
● ผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลไดแจงผูสอบบัญชีภายนอกของกิจการเกี่ยวกับประเด็น
ดังกลาวแลว หรือไม
● สาระสําคัญของประเด็นดังกลาวอาจมีผลตอการตรวจสอบงบการเงินของลูกคา หรือตอ
การตรวจสอบงบการเงินของกลุมกิจการในกรณีที่ประเด็นดังกลาวเกี่ยวของกับกิจการของ
กลุมกิจการนั้น
วัตถุประสงคของการสื่อสาร

360.35 A1

ในเหตุการณแวดลอมตามที่ระบุในยอหนา R360.31 ถึง R360.33 วัตถุประสงคของการสื่อสาร
คือเพื่อใหผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานใหบริการตรวจสอบไดรับทราบถึงการไมปฏิบัติตามหรือ
สงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ และเพื่อใหสามารถพิจารณาวาจะจัดการ
เรื่องดังกลาวหรือไม อยางไร ใหสอดคลองกับขอกําหนดในหมวดนี้

การพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไม
R360.36
360.36 A1

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไมเพื่อประโยชน
สาธารณะ
การพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไมน้ัน และลักษณะและขอบเขตของการ
ดําเนินการนั้น จะขึ้นอยูกับหลายปจจัย รวมถึง:
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R360.33

ของสํานักงานเครือขาย ในกรณีที่ไมมีแบบพิธีและวิธีปฏิบัติกําหนดไว ตองสื่อสารโดยตรงตอ
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีนั้น
ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการงานที่ไมใชงานสอบบัญชีแกลูกคาที่ไมใชลูกคาดังตอไปนี้
(ก) ลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย หรือ
(ข) กิจการในกลุมกิจการของลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาจะสื่อสารเรื่องการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับ หรือไม แกผูสอบบัญชีภายนอกของลูกคาดังกลาว ถามี

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

ถัม
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สภ
าวิช
าช

R360.37

● การปฏิบัติดังกลาวอาจขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับ หรือไม
● มีขอจํากัด เกี่ ยวกับ การเปดเผยขอมูลที่กําหนดโดยหนว ยงานกํากับ ดูแลหรือผูฟองรอง
ในระหวางการสอบสวนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับ หรือไม
● วัตถุประสงคของงานคือการสอบสวนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่อาจเกิดขึ้น
ภายในกิจการเพื่อใหกิจการสามารถดําเนินการอยางเหมาะสม หรือไม
ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดพิจารณาแลววาการเปดเผยขอมูลการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมเปนแนวทางที่เหมาะสม
ในเหตุการณแวดลอมนั้น การเปดเผยดังกลาวเปนไปตามยอหนา R114.1 (ง) ของประมวล
จรรยาบรรณ การเป ดเผยดังกลาวผูป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีจ ะตองกระทํ าโดยสุจ ริตใจและ
ใชความระมัดระวังในการรายงานและใหการรับรอง ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังตองพิจารณาวา
ควรมีการแจงลูกคาอยางเหมาะสมใหทราบถึงเจตนาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกอนที่จะมีการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวหรือไม

การกระทําผิดอยางฉับพลัน
R360.38

ในเหตุการณแวดลอมที่ผิดปกติ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจไดตระหนักถึงความประพฤติที่
เกิดขึ้นจริงหรือตั้งใจจะใหเกิด วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีเหตุผลที่เชื่อวาจะทําการกระทําผิด
กฎหมายหรือขอบังคับอยางฉับพลัน จะทําใหเกิดความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้
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360.36 A3

● เปดเผยเรื่องนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม แมวาจะไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย
หรือขอบังคับ ใหทําเชนนั้น
● การถอนตัวจากงาน และความสัมพันธทางวิชาชีพนั้น เมื่อกฎหมายหรือขอบังคับอนุญาต
ในการพิ จ ารณาว า จะเป ด เผยข อ มู ล ต อ หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจที่ เ หมาะสมหรื อ ไม ป จ จั ย ที่
เกี่ยวของที่ตองพิจารณารวมถึง

ีพบ
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360.36 A2

● กรอบของกฎหมายและขอบังคับ
● ความเหมาะสมและความทันตอเวลาของการตอบสนองของผูบริหาร และผูมีหนาที่กํากับ
ดูแลในกรณีที่เหมาะสม
● ความเรงดวนของสถานการณ
● การมีสวนรวมในเรื่องดังกลาวของผูบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแล
● ความนาจะเปนที่จะเกิดความเสียหายอยางมากตอผลประโยชนของลูกคา ผูลงทุน เจาหนี้
พนักงาน หรือสาธารณชน
การดําเนินการตอไปที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจ รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
พนักงาน หรือสาธารณชน สิ่งแรกควรพิจารณาวาเปนการเหมาะสมที่จะปรึกษาหารือเรื่องนั้น
กับผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลของกิจการหรือไม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจ
ทางวิชาชีพ และพิจารณาวาจะเปดเผยเรื่องนั้นทันทีตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม เพื่อ
ปองกันหรือบรรเทาผลกระทบของการกระทําผิดกฎหมายหรือขอบังคับอยางฉับพลันดังกลาว
ถามีการเปดเผย การเปดเผยนั้นเปนไปตาม ยอหนา R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาถึง

เอกสารหลักฐาน

ในสวนที่เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่อยู
ในขอบเขตของหมวดนี้ ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ บัญ ชีค วรได รับ การสนั บ สนุน ให บัน ทึก เอกสาร
หลักฐานดังนี้
● ประเด็นปญหา
● ผลของการปรึกษาหารือกับผูบ ริห ารและผูมีหนาที่กํากับ ดูแลในกรณีที่เหมาะสม และ
บุคคลอื่น
● วิธีการที่ผูบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแลในกรณีที่เหมาะสม ไดตอบสนองตอเรื่องนั้น
● การดําเนินการที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณา ดุลยพินิจที่ใช และการตัดสินใจที่ไดกระทํา
● ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชีมีความพอใจอยางไร ที่ตนไดบ รรลุผ ลในการปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบ ตามที่กําหนดไวในยอหนา R360.36

สภ
าวิช
าช

360.40 A1

ีพบ
ัญช
ี ใน
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ะบ
รมร
าชูป

● การปรึกษาเปนการภายใน
● การขอคําแนะนําทางกฎหมายเพื่อทําความเขาใจกับทางเลือกของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
และผลกระทบทางวิชาชีพหรือผลกระทบทางกฎหมายในการดําเนินการโดยเฉพาะใด ๆ
● การปรึกษาในทางลับกับหนวยงานกํากับดูแลหรือองคกรวิชาชีพ
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360.39 A1

ถัม
ภ์

การขอรับคําปรึกษา

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สวนที่ 4ก ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

148
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152
153

154
155
161
163
165
169
171
173

สวนที่ 4 ก
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ถัม
ภ์

หมวด 400 การนํากรอบแนวคิดไปใชในเรื่องความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชี
และงานสอบทาน
(Applying the Conceptual Framework to Independence for
Audit and Review Engagements)
หมวด 410 คาธรรมเนียม
(Fees)
หมวด 411 นโยบายการจายคาตอบแทนและนโยบายการประเมินผลงาน
(Compensation and Evaluation Policies)
หมวด 420 ของขวัญและการตอนรับ
(Gifts and Hospitality)
หมวด 430 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง
(Actual or Threatened Litigation)
หมวด 510 ผลประโยชนทางการเงิน
(Financial Interests)
หมวด 511 การกูยืมและการค้ําประกัน
(Loans and Guarantees)
หมวด 520 ความสัมพันธทางธุรกิจ
(Business Relationships)
หมวด 521 ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว
(Family and Personal Relationships)
หมวด 522 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี
(Recent Service with an Audit Client)
หมวด 523 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี
(Serving as a Director or Officer of an Audit Client)
หมวด 524 การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญชี
(Employment with an Audit Client)

หนา
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ

179
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185

190
193
194
196
203
206
208
209
211
213
216

สวนที่ 4 ก
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ถัม
ภ์

หมวด 525 การมอบหมายใหเปนพนักงานชั่วคราว
(Temporary Personnel Assignments)
หมวด 540 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากร (รวมถึงการหมุนเวียนหุนสวน)
กับลูกคางานสอบบัญชี
(Long Association of Personnel (Including Partner Rotation)
with an Audit Client)
หมวด 600 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางานสอบบัญชี
(Provision of Non-Assurance Services to an Audit Client)
หมวดยอย 601 - บริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชี
หมวดยอย 602 – บริการดานการบริหาร
หมวดยอย 603 - บริการดานการประเมินมูลคา
หมวดยอย 604 – บริการดานภาษีอากร
หมวดยอย 605 - บริการดานตรวจสอบภายใน
หมวดยอย 606 - บริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดยอย 607 - บริการสนับสนุนดานคดีความ
หมวดยอย 608 - บริการดานกฎหมาย
หมวดยอย 609 - บริการดานการสรรหาบุคลากร
หมวดยอย 610 – บริการดานการเงินขององคกรธุรกิจ
หมวด 800 รายงานตองบการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งรวมถึงขอจํากัดการใช
และการเผยแพร (งานสอบบัญชีและงานสอบทาน)
(Reports on Special Purpose Financial Statements that
Include a Restriction on Use and Distribution
(Audit and Review Engagements))

หนา
177

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สวนที่ 4ก ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
หมวด 400 การนํ า กรอบแนวคิ ด ไปใช ใ นเรื่ อ งความเป น อิ ส ระสํ า หรั บ งานสอบบั ญ ชี แ ละ
งานสอบทาน

ทั่วไป

400.2

400.3

สภ
าวิช
าช

400.4

เพื่อประโยชนสาธารณะและขอกําหนดของประมวลจรรยาบรรณที่กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่ใหบริการสาธารณะตองเปนอิสระในการปฏิบัติงานสอบบัญชีหรืองานสอบทาน
ใหใชสวนนี้กับทั้งงานสอบบัญชีและงานสอบทาน คําวา "งานสอบบัญชี" "กลุมผูปฏิบัติงานสอบ
บั ญ ชี " "งานสอบบั ญ ชี " "ลู ก ค า งานสอบบั ญ ชี " และ "รายงานผู ส อบบั ญ ชี " ให นํ า ไปใช กั บ
"งานสอบทาน" "กลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน" "งานสอบทานขอมูลทางการเงิน" "ลูกคางานสอบ
ทาน" และ "รายงานการสอบทาน" ดวย
ในส วนนี้คําวา "ผูป ระกอบวิช าชี พบัญชี" หมายความถึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการ
สาธารณะรายบุคคล และสํานักงานที่สังกัด
TSQC ฉบับที่ 1 กําหนดใหสํานักงานกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบเพื่อใหความ
เชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลแกสํานักงานวา สํานักงาน พนักงานของสํานักงาน และบุคคลอื่น (ถามี)
ที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดความเปนอิสระ (รวมถึงพนักงานของสํานักงานเครือขาย) คงไวซึ่ง
ความเปนอิสระตามมาตรฐานจริยธรรมที่เกี่ยวของ มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐาน
งานสอบทาน (TSA และ TSRE) ยังไดกําหนดความรับผิดชอบสําหรับผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบ
งานและกลุมผูปฏิบัติงาน ตามระดับงานตรวจสอบและงานสอบทาน ตามลําดับ การจัดแบง
ความรับผิดชอบในสํานักงาน จะขึ้นอยูกับขนาด โครงสรางและองคกร ขอกําหนดหลายขอใน
สวนนี้ ไมไดกําหนดความรับผิดชอบเฉพาะของบุคคลภายในสํานักงานสําหรับการกระทําที่
เกี่ ย วกั บ ความเป น อิ ส ระ หากแต ห มายถึ ง “สํ า นั ก งาน” เพื่ อ ความสะดวกในการอ า งอิ ง
สํานักงานกําหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งใหกับบุคคลหรือกลุม
บุคคล (เชนกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี) ตาม TSQC ฉบับที่ 1
นอกจากนี้ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญชี แต ล ะคนยั งคงต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อการปฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนดต างๆ ที่ตองนํามาใชกับกิจ กรรม ผลประโยชน หรือความสัมพัน ธของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีนั้น
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ถัม
ภ์

คํานํา

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ความเปนอิสระเชื่อมโยงกับหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรมและเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
ความเปนอิสระประกอบดวย:
(ก) ความเปนอิสระดานจิตใจ – สภาวะจิตใจที่ยอมใหมีการแสดงออกซึ่งขอสรุป โดยไมถูก
กระทบจากอิทธิพลใด ๆ ที่จะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ซึ่งจะทําใหบุคคล
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความซื่อสัตยสุจริต และใชความเที่ยงธรรม และใชการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได
(ข) ความเปนอิสระอันเปนที่ประจักษ – การหลีกเลี่ยงขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมตาง ๆ
ที่มีนัยสําคัญมากจนทําใหบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน
อาจสรุปวาความซื่อสัตยสุจริต ความเที่ยงธรรม หรือการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพของสํานักงาน หรือสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้นไดถูกรอมชอม
ในสวนนี้ การอางอิงถึงบุคคลหรือสํานักงานวามี "ความเปนอิสระ" หมายความวา บุคคลหรือ
สํานักงานนั้นไดปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนนี้แลว
เมื่อปฏิบัติงานสอบบัญชี ประมวลจรรยาบรรณกําหนดใหสํานักงานปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
และมีความเปนอิสระ สวนนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การนํากรอบแนวคิดไปใชเพื่อ.ใหดํารงความเปนอิสระขณะปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้น
กรอบแนวคิ ดที่ กํ า หนดไว ในหมวด 120 ใช กับ เรื่องความเปน อิส ระตามหลักการพื้น ฐานที่
กําหนดไวในหมวด 110
สวนนี้อธิบาย
(ก) ขอเท็จจริง และเหตุการณแวดลอม รวมถึงกิจกรรมทางวิชาชีพ ผลประโยชนทางวิชาชีพ
และความสัมพันธทางวิชาชีพ ที่ทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ
(ข) การกระทําที่อาจเปนไปได รวมถึงมาตรการปองกันที่อาจเหมาะสมกับการจัดการอุปสรรค
ใด ๆ ดังกลาว และ
(ค) บางสถานการณที่ไมสามารถขจัดอุปสรรคหรือไมมีมาตรการปองกันเพื่อลดอุปสรรคใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได

สภ
าวิช
าช

400.7

กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ
400.8

ขอกําหนดบางประการและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวในสวนนี้สะทอนถึงขอบเขต
ของผลประโยชน ส าธารณะในกิ จ การบางแห ง ซึ่ ง ถู ก กํ า หนดให เ ป น กิ จ การที่ มี ส ว นได เ สี ย
สาธารณะ สํานักงานควรไดรั บการสนับ สนุนใหพิจารณาวาจะปฏิบัติต อกิจการอื่น หรือต อ
กิจการบางประเภทในฐานะเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ เนื่องจากกิจการเหลานี้มีผูมี
สวนไดเสียเปนจํานวนมากและเปนวงกวาง ปจจัยที่ตองนํามาพิจารณา รวมถึง
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400.5

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
• ลักษณะของธุรกิจ เชน ถือครองสินทรัพยในฐานะผูไดรับความไววางใจจากผูมีสวนไดเสีย
จํานวนมาก ตัวอยางอาจรวมถึงสถาบันการเงินเชน ธนาคารและ บริษัทประกันภัย และ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
• ขนาด
• จํานวนพนักงาน
รายงานการตรวจสอบอาจรวมถึงขอจํากัด ในการใชผลงานและการเผยแพร ถามีและกําหนด
เงื่ อนไขไว ในหมวด 800 แล ว ขอ กํา หนดเรื่อ งความเป น อิ ส ระในส ว นนี้อ าจตอ งไดรั บ การ
เปลี่ยนแปลงตามหมวด 800
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400.9
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รายงานที่รวมขอจํากัดในการใชผลงานและการเผยแพร

งานใหความเชื่อมั่นนอกจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

มาตรฐานเรื่องความเปนอิสระสําหรับงานใหความเชื่อมั่นที่ไมใชงานสอบบัญชีหรืองานสอบ
ทานไดกําหนดไวในสวนที่ 4ข - ความเปนอิสระสําหรับงานใหความเชื่อมั่นนอกจากงานสอบ
บัญชีและงานสอบทาน

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป
R400.11
R400.12

สภ
าวิช
าช

สํานักงานที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีตองมีความเปนอิสระ
สํานักงานตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค
ตอความเปนอิสระในสวนที่เกี่ยวของกับงานสอบบัญชี
(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.13 ถึง 400.19ไว)
กิจการที่เกี่ยวของกัน
R400.20

ตามที่กําหนดไว ลูกคางานสอบบัญชีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึงกิจการ
ที่เกี่ยวของกันทั้งหมด การอางอิงลูกคางานสอบบัญชีในสวนนี้รวมถึงกิจการที่ลูกคามีอํานาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางออม เมื่อกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีไดทราบหรือมีเหตุอันทําใหเชื่อ
วา ความสัมพั นธ หรื อเหตุ การณแวดลอมที่เกี่ย วกับกิจ การที่เกี่ยวของกัน ของลูกคา มีความ
เกี่ยวของกับการประเมินความเปนอิสระของสํานักงานจากลูกคา กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตองรวมกิจการที่เกี่ยวของกันของลูกคา ในการระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปน
อิสระ

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.21 ถึง 400.29 ไว)
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400.10

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ชวงระยะเวลาที่กําหนดใหคงความเปนอิสระ
R400.30

400.31 A1

400.31 A2

สภ
าวิช
าช

• การใช ผู ป ระกอบวิ ช าชีพซึ่งไมใ ชส มาชิกกลุมผูป ฏิบัติ งานสอบบั ญ ชีเพื่อให บ ริการทาง
วิชาชีพนั้น
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมสอบทานงานสอบบัญชีและงานที่ใมใหความเชื่อมั่นตาม
ความเหมาะสม
• การวาจางสํานักงานอื่นนอกเครือขายเพื่อประเมินผลงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น หรือ
ใหสํานักงานอื่นนอกเครือขายนั้นปฏิบัติงานที่ไมใหความเชื่อมั่นซ้ําอีกครั้งในขอบเขตที่
จําเปนเพื่อใหสํานักงานอื่นนั้นรับผิดชอบตองานใหบริการดังกลาว

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.32 ถึง 400.39 ไว)
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400.30 A1

ความเปนอิสระที่กําหนดในสวนนี้ตองคงไวในชวงระยะเวลา ทั้งสองชวง
(ก) ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
(ข) ชวงระยะเวลาที่งบการเงินครอบคลุม
ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานเริ่มขึ้นเมื่อกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเริ่มทําการตรวจสอบ
ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานสิ้นสุดเมื่อไดออกรายงานการสอบบัญชี เมื่องานมีลักษณะเปน
งานที่เกิดขึ้นซ้ําใหมได จะถือวาสิ้นสุดเมื่อมีการแจงจากฝายใดฝายหนึ่งของคูสัญญาถึงการ
สิ้นสุดความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือเมื่อมีการออกรายงานการสอบบัญชีฉบับสุดทาย แลวแต
เหตุการณใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
ถากิจการเปลี่ยนเปนลูกคางานสอบบัญชีในระหวางหรือหลังชวงระยะเวลาของงบการเงินซึ่ง
สํา นักงานจะแสดงความเห็น สํานักงานจะตองตัดสินใจวามีอุป สรรคใดตอความเปนอิสระ
เกิดขึ้นจากสิ่งตอไปนี้หรือไม :
(ก) ความสั มพั น ธ ทางการเงิ น หรือ ทางธุร กิ จ กับ ลู กคา งานสอบบั ญ ชีที่ เกิด ขึ้น ระหวา งหรื อ
หลังจากชวงระยะเวลาของงบการเงิน แตกอนการตอบรับงานสอบบัญชี หรือ
(ข) การใหบริการกอนหนานี้กับลูกคางานสอบบัญชีโดยสํานักงานหรือ สํานักงานเครือขาย
อุ ป สรรคต อความเป น อิ ส ระจะเกิดขึ้ น ถามีการใหบ ริก ารงานที่ ไมใหความเชื่อมั่ น กับ ลูกค า
งานสอบบั ญ ชี ใ นระหว า งหรื อ หลั ง จากช ว งระยะเวลาของงบการเงิ น แต เ กิ ด ก อ นที่ ก ลุ ม
ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีจะเริ่มปฏิบัติงานใหบริการงานสอบบัญชี และงานบริการที่ไมใหความ
เชื่อมั่นนั้น ไมอนุญาตใหกระทําในระหวางชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานนั้น
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
การสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล (TCWG)
400.40 A1
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400.40 A2

ยอหนา R300.9 และ R300.10 กําหนดขอกําหนดเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับ
ดูแล
แมวาจะไมไดกําหนดไวในประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายหรื อขอบังคั บ
ที่บังคับใช แตสนับสนุนใหมีการสื่อสารกันอยางสม่ําเสมอระหวางสํานักงานกับผูมีหนาที่กํากับ
ดูแลของลูกคา เกี่ยวกับความสัมพันธและเรื่องอื่นที่สํานักงานเห็นวา อาจมีผลกระทบตอความ
เปนอิสระ การสื่อสารดังกลาวจะชวยใหผูมีหนาที่กํากับดูแล กิจการ (TCWG) สามารถที่จะ
(ก) พิจารณาการใชดุลยพินิจของสํานักงาน ในการระบุและประเมินอุปสรรค
(ข) พิจารณาวาอุปสรรคนั้นไดมีการจัดการอยางไรรวมถึงความเหมาะสมของมาตรการปองกัน
เมื่อมีและสามารถนํามาใชได และ
(ค) ดําเนินการอยางเหมาะสม
วิธีการดังกลาวจะเปนประโยชนโดยเฉพาะเมื่อเปนอุปสรรคจากการถูกขมขูและอุปสรรคจาก
ความคุนเคย

สํานักงานเครือขาย
400.50 A1

สภ
าวิช
าช

R400.51

สํานักงานมักรวมกับ สํานักงานอื่นและกิจ การอื่นในการสรางโครงสรางที่ใหญขึ้น เพื่อเพิ่ ม
ความสามารถในการใหบริการทางวิชาชีพของสํานักงาน โครงสรางที่ใหญข้ึนนี้จะสรางเปน
เครือขายหรือไมขึ้นอยูกับขอเท็จจริงเฉพาะและเหตุการณแวดลอมเฉพาะ โดยไมไดขึ้นกับวา
สํานักงานและกิจการอื่นนั้นจะแบงแยกและแตกตางกันทางกฎหมายหรือไม
สํานักงานเครือขายตองเปนอิสระจากลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงานอื่นภายในเครือขาย
ตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอกําหนดเรื่องความเปนอิสระในสวนนี้ที่นํามาใชกับสํานักงานเครือขายใหนําไปใชกับกิจการ
ใด ๆ ซึ่งเปนไปตามคํานิยามของสํานักงานเครือขาย ทั้งนี้โดยไมตองคํานึงวากิจการดังกลาว
เปนไปตามคํานิยามของสํานักงานที่ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือไม ตัวอยางเชนการปฏิบัติงานที่
ปรึกษาหรือการปฏิบัติงานตามวิชาชีพกฎหมายอาจเปนสํานักงานเครือขาย แตไมใชสํานักงาน
ที่ประกอบวิชาชีพบัญชี
เมื่อรวมกับสํานักงานและกิจการอื่นเพื่อมีโครงสรางที่ใหญขึ้น สํานักงานตอง:
(ก) ใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพื่อพิจารณาวาการมีโครงสรางที่ใหญขึ้นจะเปนการสรางเครือขาย
หรือไม

400.51 A1

R400.52
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(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.41 ถึง 400.49 ไว)

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
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400.53 A1

400.53 A2

400.53 A3
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R400.53

(ข) พิจารณาวาบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชนอาจสรุปได
หรือไมวา สํานักงานและกิจการอื่น ๆ ในโครงสรางที่ใหญขึ้นนั้นมีความเกี่ยวของกันใน
ลักษณะของการเปนเครือขาย และ
(ค) ใชดุลยพินิจดังกลาวในโครงสรางที่ใหญขึ้นอยางสม่ําเสมอ
เมื่อพิจ ารณาว าการมีโครงสร างที่ใหญขึ้นของสํานั กงานและกิจการอื่น ๆ จะเป นการสราง
เครื อ ข า ยหรื อไม สํ า นั กงานต องสรุ ป วา เครื อขายจะมี อยูตอ เมื่อ โครงสรา งที่ใหญขึ้น นั้น มี
จุดมุงหมายเพื่อสรางความรวมมือระหวางกัน
และ
(ก) มี จุ ด มุ ง หมายที่ ชั ด เจนในการป น ส ว นผลกํ า ไรหรื อ ต น ทุ น ระหว า งกิ จ การที่ อ ยู ภ ายใน
โครงสราง (อางถึงยอหนา 400.53 A2)
(ข) กิจการที่อยูภายในโครงสราง มีสวนรวมกันในความเปนเจาของ ในการควบคุม หรือในการ
จัดการ (อางถึงยอหนา 400.53 A3)
(ค) กิจการที่อยูภายในโครงสราง มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพรวมกัน
(อางถึงยอหนา 400.53 A4)
(ง) กิจการที่อยูภายในโครงสราง มีกลยุทธทางธุรกิจรวมกัน (อางถึงยอหนา 400.53 A5)
(จ) กิจการที่อยูภายในโครงสราง มีการใชชื่อทางการคารวมกัน (อางถึงยอหนา 400.53 A6,
400.53 A7) หรือ
(ฉ) กิจการที่อยูภายในโครงสราง มีการใชทรัพยากรทางวิชาชีพสวนที่นัยสําคัญรวมกัน (อางถึง
ยอหนา 400.53 A8, 400.53 A9)
นอกจากขอตกลงที่ไดอธิบายไวในยอหนา R400.53 อาจมีขอตกลงอื่นระหวางสํานักงานกับ
กิจการอื่น ๆ ภายในโครงสรางที่ใหญขึ้นที่กอตั้งเปนเครือขาย อยางไรก็ตาม โครงสรางที่ใหญขึ้น
อาจมีจุดมุงหมายเพียงเพื่ออํานวยความสะดวกในการแนะนํางาน ไมถือเปนเงื่อนไขที่จําเปนใน
การกอตั้งเครือขาย
การปนสวนตนทุนที่ไมมีสาระสําคัญไมถือเปนการสรางเครือขาย นอกจากการปนสวนตนทุน
เฉพาะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ธี ก ารสอบบั ญ ชี คู มื อ การสอบบั ญ ชี หรื อ หลั ก สู ต รการ
ฝกอบรมการสอบบัญชีที่จะไมถือเปนการสรางเครือขายแลว ความสัมพันธระหวางสํานักงาน
กับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน เพื่อใหบริการรวมกันหรือพัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน ก็ไมถือเปนการ
สรางเครือขายดวย (อางอิงยอหนา R400.53 (ก))
ความเปนเจาของ การควบคุม หรือการจัดการรวมกัน อาจอยูในรูปการทําสัญญาหรือวิธีการ
อื่น (อางอิงยอหนา R400.53 (ข))

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

400.53 A7

• ระบบที่ ใชรวมกันที่ชว ยใหสํานักงานสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ เชนขอมูลลูกค า
การเรียกเก็บเงินและบันทึกเวลา
• หุนสวนและบุคลากรอื่น ๆ
• ฝายเทคนิคที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นดานเทคนิคหรือประเด็นรายการหรือเหตุการณ
ตาง ๆ เฉพาะอุตสาหกรรมแตละดานสําหรับงานใหความเชื่อมั่น
• วิธีการสอบบัญชีหรือคูมือการสอบบัญชี
• หลั กสู ตรในการฝกอบรม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝ กอบรม (อางอิงยอหนา
R400.53 (ฉ))
ทรั พ ยากรของวิ ช าชี พ ที่ ใ ช ร ว มกั น จะมี นั ย สํ า คั ญ หรื อ ไม ขึ้ น อยู กั บ เหตุ ก ารณ แ วดล อ ม
ตัวอยางเชน:

สภ
าวิช
าช

400.53 A8

400.53 A9

• ทรัพยากรที่ใชรวมกันอาจถูกจํากัดเพียงการใชวิธีการสอบบัญชีรวมกันหรือคูมือการสอบ
บั ญ ชี ร ว มกั น โดยไม มี ก ารแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรหรื อ ลู ก ค า หรื อ ข อ มู ล การตลาด
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400.53 A5

นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพรวมกัน ไดรับการออกแบบ นํามาใชและ
ติดตามผล ทั่วทั้งโครงสรางที่ใหญขึ้น
(อางอิงยอหนา R400.53 (ค))
การใชกลยุ ทธทางธุรกิจรวมกัน เกี่ยวของกับ ขอตกลงที่กิจการมีเพื่อบรรลุวัตถุป ระสงคเชิ ง
กลยุทธรวมกันแตกิจการจะไมถือเปนสํานักงานเครือขายเพียงเพราะการรวมกันดําเนินการทํา
ข อ เสนอตามเอกสารเชิ ญ ชวนเกี่ ย วกั บ การให บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เท า นั้ น (อ า งอิ ง ย อ หน า
R400.53 (ง))
การใช ชื่ อ ทางการค า ร ว มกั น รวมถึ ง การใช ตั ว ย อ หรื อ ชื่ อ ร ว มกั น จะถื อ ว า สํ านั ก งานใช ชื่ อ
ทางการคารวมกัน ถารวมสิ่งเหลานี้ ตัวอยางเชน เมื่อหุนสวนของสํานักงานลงชื่อในรายงาน
การสอบบัญชีที่ใชชื่อทางการคารวมกันเปนสวนหนึ่งของชื่อสํานักงาน หรือใชควบคูกับชื่อของ
สํานักงาน (อางอิงยอหนา R400.53 (จ))
แมวาสํานักงานไมไดเปนสวนหนึ่งของเครือขายและไมไดใชชื่อทางการคาเปนสวนหนึ่งของชื่อ
สํานักงาน แตอาจปรากฏวาสํานักงานอยูในเครือขาย หากสํานักงานมีการอางอิงชื่อทางการคา
ไวในเครื่องเขียนแบบพิมพ หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธตาง ๆ วา ตนเองเปนสมาชิกของ
สํานักงานที่สัมพันธกัน ดังนั้นถาสํานักงานไมมีการชี้แจงถึงการเปนสมาชิกดังกลาว อาจทําให
ถูกมองไดวา สํานักงานเปนสวนหนึ่งของเครือขาย (อางอิงยอหนา R400.53 (จ))
ทรัพยากรทางดานวิชาชีพรวมถึง:
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ

ถัม
ภ์

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.55 ถึง 400.59 ไว)

เอกสารหลักฐานทั่วไปเกี่ยวกับความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

สํานักงานตองจัดทําเอกสารสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กําหนดในสวนนี้ และเนื้อหาของการ
ปรึกษาหารือใด ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งสนับสนุนเอกสารสรุปเหลานี้
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องตอไปนี้
(ก) ในกรณีท่ีมีการใชมาตรการปองกันเพื่อจัดการกับอุปสรรค สํานักงานตองจัดทําลักษณะ
ของอุปสรรคและมาตรการปองกันที่มีอยูหรือที่นํามาใช และ
(ข) เมื่ออุปสรรคถูกวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญ และ สํานักงานสรุปวาอุปสรรคดังกลาวอยูใน
ระดับยอมรับไดแลว สํานักงานตองบันทึกลักษณะของอุปสรรคนั้นและเหตุผลในการให
ขอสรุปดังกลาว
เอกสารหลักฐานใหหลักฐานในการใชดุลยพินิจของสํานักงานเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการถือ
ปฏิ บั ติ ต ามข อกํ า หนดในส ว นนี้ อย า งไรก็ ต าม การขาดเอกสารหลั ก ฐานดั ง กล า ว ไม เ ป น
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R400.60

400.60 A1
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400.54 A1

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

R400.54

ในเหตุการณแวดลอมดังกลาวยังไมอาจถือไดวาการใชทรัพยากรรวมกันนั้นมีนัยสําคัญ
แนวคิดนี้ใหนําไปถือปฏิบัติกับกรณีการฝกอบรมรวมกัน
• ทรัพยากรที่ใชรวมกันอาจเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือขอมูล เชน เมื่อนํา
บุคลากรจากกลุมที่จัดไวใชรวมกัน หรือเมื่อฝายงานดานเทคนิครวมกันไดรับการจัดตั้งขึ้น
ภายในโครงสรางที่ใหญขึ้น เพื่อใหสํานักงานที่เขารวมไดรับคําแนะนําดานวิชาการที่ตอง
ปฏิบัติตาม ในกรณีดังกลาวบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน
อาจสรุปไดวาทรัพยากรที่ใชรวมกันเชนนั้นมีนัยสําคัญ (อางอิงยอหนา R400.53 (ฉ))
ถาสํานักงานหรือเครือขายขายสวนงานหนึ่งออกไป และสวนงานดังกลาวยังคงใชชื่อทั้งหมด
หรือบางสวนของสํานักงานหรื อเครือข ายตอเปนเวลาที่จํากั ด สํานักงานหรื อเครือขายตอง
พิจ ารณาวิธี การเป ดเผยว าสวนงานที่ไดขายไปนั้น ไมใชสํานักงานเครือขายเมื่อนําเสนอตอ
บุคคลภายนอก
ขอตกลงในการขายสวนงานหนึ่งอาจกําหนดใหสวนงานดังกลาวสามารถใชชื่อทั้งหมดหรือ
บางสวนของชื่อของสํานักงานหรือเครือขายตอไปอีกเปนระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดไว แมว า
สวนงานนั้น จะไมเกี่ยวของกับสํานักงานหรือเครือขายอีกตอไปแลว
ในเหตุการณแวดลอมดังกลาว ขณะที่ทั้งสองกิจการอาจปฏิบัติงานภายใตชื่อรวมกัน ขอเท็จจริง
ทั้งสองกิจการไมไดอยูในโครงสรางที่ใหญขึ้นที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความรวมมือกัน กิจการ
ทั้งสองนั้นจึงไมถือเปนสํานักงานเครือขาย

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ตัวกําหนดวาสํานักงานไดตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแลวหรือไม หรือสํานักงานมีความเปนอิสระ
หรือไม
(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.61 ถึง 400.69 ไว)
การควบรวมและการซื้อกิจการ
เมื่อการควบรวมกิจการของลูกคาทําใหเกิดอุปสรรค

ถัม
ภ์

สภ
าวิช
าช

R400.72

400.72 A1

400.72 A2

141

สวนที่ 4 ก

R400.71

กิจการอาจเปลี่ยนเปนกิจการที่เกี่ยวของกันกับลูกคางานสอบบัญชี อันเปนผลมาจากการควบ
รวมหรื อ การซื้ อ กิ จ การ อุ ป สรรคต อ ความเป น อิ ส ระ และด ว ยเหตุ น้ั น อุ ป สรรคต อ
ความสามารถของสํานักงานในการปฏิบัติงานสอบบัญชีตอไป อาจเกิดจากผลประโยชนหรือ
ความสั มพั น ธ ในอดี ตหรื อป จ จุบัน ระหวางสํานั กงานหรือ สํานัก งานเครือ ขายกับ กิจ การที่
เกี่ยวของกันดังกลาว
ในเหตุการณแวดลอมที่กําหนดไวในยอหนา 400.70 A1
(ก) สํานักงานตองระบุและประเมินผลประโยชนและความสัมพันธในอดีตและในปจจุบันกับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน โดยคํานึงถึงการดําเนินการใด ๆ ที่จะจัด การกับอุปสรรคซึ่งอาจ
กระทบตอความเปนอิสระ และ ดวยเหตุนี้ ตอความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตอไป ภายหลังวันที่ที่การควบรวมหรือซื้อกิจการมีผล และ
(ข) ภายใต ย อ หน า R400.72 สํ า นั ก งานต อ งใช ข้ั น ตอนเพื่ อ สิ้ น สุ ด ผลประโยชน ห รื อ
ความสัมพันธใด ๆ ที่ตองหามตามประมวลจรรยาบรรณภายในวันที่ที่การควบรวมหรือซื้อ
กิจการมีผล
เพื่ อเป น ข อยกเวน ของย อหนา R400.71 (ข) ถาผลประโยชนหรือความสัมพัน ธไมส ามารถ
สิ้นสุดอยางสมเหตุสมผลในวันที่ที่การควบรวมหรือซื้อกิจการมีผล สํานักงานตอง :
(ก) ประเมินอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชนหรือความสัมพันธ และ
(ข) ปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่กํากับดูแลถึงเหตุผลที่ผลประโยชนหรือความสัมพันธไมสามารถ
สิ้ น สุ ดได อ ย า งสมเหตุ ส มผลในวัน ที่ที่ก ารควบรวมหรือซื้ อกิจ การมี ผ ล และระดับ ของ
อุปสรรคจากการประเมิน
ในบางเหตุการณแวดลอม อาจไมสามารถเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลที่จะสิ้นสุดผลประโยชน
หรือความสัมพันธที่ทําใหเกิดอุปสรรคภายในวันที่ที่การควบรวมหรือซื้อกิจการมีผล อาจเปน
เพราะสํ า นั ก งานให บ ริ ก ารงานที่ ไม ให ค วามเชื่ อมั่ น แก กิจ การที่เ กี่ ย วข องกัน ซึ่ง กิจ การไม
สามารถเปลี่ยนผานเปนผูใหบริการรายอื่นไดตามลําดับขั้นตอนในวันดังกลาว
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินระดับของอุปสรรคที่เกิดจากการควบรวมและการซื้อกิจการ
เมื่อมีผลประโยชนและความสัมพันธที่ไมสามารถสิ้นสุดไดอยางสมเหตุสมผล รวมถึง
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400.70 A1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

• การจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพบัญชีสอบทานงานสอบบัญชีหรืองานบริการที่ไมใหความ
เชื่อมั่น ตามความเหมาะสม
• การจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไมไดเปนสมาชิกของสํานักงานที่แสดงความเห็นตองบ
การเงิน ทําการสอบทานที่เทียบเทากับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
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• วาจางสํานักงานอื่นประเมินผลของงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น หรือใหสํานักงานอื่น
ปฏิบัติงานใหบริการที่ไมใหความเชื่อมั่นซ้ําอีกครั้งในขอบเขตที่จําเปนเพื่อใหสํานักงานอื่น
นั้นสามารถรับผิดชอบงานใหบริการ
สํานักงานอาจปฏิบัติงานสอบบัญชีแลวเสร็จอยางนัยสําคัญกอนวันที่ที่การควบรวมหรือการซื้อ
กิ จ การมี ผ ล และอาจทํ า ให วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านส ว นที่ เ หลื อ เสร็ จ ภายในระยะเวลาอั น สั้ น
ในเหตุการณแวดลอมดังกลาว ถาผูมีหนาที่กํากับดูแลรองขอใหสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชี
ใหเสร็จสมบูรณในขณะที่ยังคงมีผลประโยชนหรือความสัมพันธตอไปตามที่ระบุไวในยอหนา
400.70A1 สํานักงานจะดําเนินการดังกลาวได ก็ตอเมื่อ
(ก) มีการประเมินระดับของอุปสรรคและปรึกษาหารือผลการประเมินกับผูมีหนาที่กํากับดูแล
(ข) ปฏิบัติตามขอกําหนดของยอหนา R400.73 (ก) ถึง (ค); และ
(ค) ยุติจากการเปนผูสอบบัญชีไมชากวาวันที่ออกรายงานการสอบบัญชี

R400.74

142

สวนที่ 4 ก

400.73 A1
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R400.73

• ลักษณะและนัยสําคัญของผลประโยชนหรือความสัมพันธ
• ลักษณะและนัยสําคัญของความสัมพันธของกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตัวอยางเชน กิจการที่
เกี่ยวของหรือเปนบริษัทยอยหรือบริษัทใหญ หรือไม)
• ระยะเวลาจนกวาผลประโยชนหรือความสัมพันธจะสิ้นสุดลงอยางสมเหตุสมผล
ถาตามการปรึกษาหารือที่กําหนดไวในยอหนา R400.72 (ข) ผูมีหนาที่กํากับดูแลรองขอให
สํานักงาน เปนผูสอบบัญชีตอไป สํานักงานตองปฏิบัติเชนวานั้น ก็ตอเมื่อ
(ก) ผลประโยชนหรือความสัมพันธจะสิ้นสุดโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล
แตไมขากวาหกเดือนหลังจากวันที่ที่การควบรวมหรือการซื้อกิจการมีผล
(ข) บุ ค คลใด ๆ ที่ มี ผ ลประโยชน ห รื อ ความสั ม พั น ธ ดั ง กล า ว รวมถึ ง ผลประโยชน ห รื อ
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น ซึ่งตองหามตามหมวด
600 และหมวดยอย จะตองไมเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือ ไมไดรับผิดชอบ
ในการสอบทานการควบคุมคุณภาพ และ
(ค) มีการใชมาตรการชวงการเปลี่ยนผานตามความจําเปนและปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่กํากับ
ดูแล
ตัวอยางของมาตรการชวงการเปลี่ยนผานดังกลาว รวมถึง:

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ถาหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรมยังคงถูกรอมชอม
R400.75

แมวาสํานักงานจะสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดทั้งหมดของยอหนา R400.71 ถึง R400.74
สํานักงานตองพิจารณาวาเหตุการณแวดลอมที่ระบุไวในยอหนา 400.70 A1 ทําใหเกิดอุปสรรค
ที่ไมสามารถจัดการไดหรือไม เพื่อที่วาหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรมจะไมถูกรอมชอม
ถาเปนเชนนั้นสํานักงานตองยุติการเปนผูสอบบัญชี

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.77 ถึง 400.79 ไว)

การฝาฝนขอกําหนดความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
เมื่อสํานักงานพบการฝาผืน

ถาสํานักงานสรุปไดวามีการฝาฝนขอกําหนดในสวนนี้ สํานักงานตอง :
(ก) ยุติ หยุดพักหรือขจัดผลประโยชนหรือความสัมพันธ ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการฝาฝน
และจัดการผลที่ตามมาของการฝาฝน
(ข) พิจารณาวามีกฎหมายหรือขอกําหนด ที่จะนํามาใชกับการฝาฝนดังกลาวหรือไม และถามี
(1) ปฏิบัติตามขอกําหนดเหลานั้น และ
(2) พิจารณารายงานการฝาฝนตอองคกรวิชาชีพหรือหนวยงานกํากับดูแล หรือผูมีอํานาจ
กํากับดูแล ถาการรายงานนั้นเปนการปฏิบัติตามปกติหรือเปนไปตามที่คาดหวังใน
ประเทศนั้น
(ค) แจงการฝาผืนทันที ตามนโยบายและวิธีปฏิบัติตอ
(1) ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน
(2) ผูมีสวนรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระ
(3) บุคลากรอื่นที่เกี่ยวของในสํานักงานและในกรณีที่เหมาะสมอาจแจงตอเครือขาย และ

สภ
าวิช
าช

R400.80
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สํานักงานตองจัดทําเอกสารหลักฐาน
(ก) ผลประโยชนหรือความสัมพันธใด ๆ ที่ระบุไวในยอหนา 400.70 A1 ที่ยังไมสิ้นสุดในวันที่
ที่การควบรวมหรือการซื้อกิจการมีผล และเหตุผลที่ผลประโยชนหรือความสัมพันธนั้น
ยังไมสิ้นสุด
(ข) มีการใชมาตรการชวงการเปลี่ยนผาน
(ค) ผลการปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่กํากับดูแล และ
(ง) เหตุ ผลที่ผ ลประโยชนและความสัมพัน ธในอดี ตและปจจุ บัน ไม ทําใหเ กิด อุปสรรค ที่ว า
หลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรมอาจถูกรอมชอม
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R400.76

ถัม
ภ์

เอกสารหลักฐาน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

• ลักษณะและชวงเวลาของการฝาฝน
• จํานวนและลักษณะของการฝาฝนครั้งกอนๆ ที่เกี่ยวกับงานสอบบัญชีปจจุบัน
• สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนหรือความสัมพันธที่เปน
เหตุของการฝาฝนหรือไม
• บุคคลที่ทําใหเกิดการฝาฝนเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือบุคคลอื่น ซึ่งตอง
ดํารงความเปนอิสระหรือไม
• ถาการฝาฝนนั้น เกี่ยวของกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีและบทบาทของบุคคลนั้น
• ถาการฝาฝนนั้นเกิดจากการใหบริการทางวิชาชีพ ผลกระทบจากการใหบริการนั้น (ถามี)
ตอการบันทึกบัญชีหรือจํานวนเงินที่บันทึกในงบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
• ขอบเขตของผลประโยชนสวนตน การเปนผูใหการสนับสนุน การถูกขมขูหรืออุปสรรคอื่น ๆ
ที่เกิดจากการฝาฝน
ขึ้นอยูกับนัยสําคัญของการฝาฝน ตัวอยางของการกระทําที่สาํ นักงานอาจพิจารณาที่จะจัดการ
ใหเปนที่พอใจเกี่ยวกับการฝาฝน รวมถึง

สภ
าวิช
าช

400.80 A2

400.80 A3

• การถอนบุคคลที่เกี่ยวของออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
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ถัม
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(4) ผูที่ตองดํารงความเปนอิสระ ในสวนที่ 4ก ซึ่งเปนผูตองดําเนินการใหเหมาะสม
(ง) ประเมินนัยสําคัญของการฝาฝนและผลกระทบตอหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรม
และความสามารถในการออกรายงานการสอบบัญชีของสํานักงาน และ
(จ) ขึ้นอยูกับนัยสําคัญของการฝาฝน พิจารณาจาก :
(1) การสิ้นสุดของงานสอบบัญชีเปนไปได หรือไม
(2) จะเปนไปไดหรือไมที่จะดําเนินการอยางเหมาะสม เพื่อจัดการผลที่ตามมาของการฝาฝน
และการดํ า เนิน การดังกลาวสามารถกระทําอยางเหมาะสมในเหตุการณแวดลอม
หรือไม
ในการตัดสินใจนี้ สํานักงานตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพและคํานึงวาบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบ
รูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน ที่จะสรุปไดวาหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรมของ
สํานักงานจะถูกรอมชอมหรือไม ดังนั้นสํานักงานจึงไมสามารถออกรายงานการสอบบัญชีได
การฝาฝนบทบัญญัติในสวนนี้อาจเกิดขึ้นแมวาสํานักงานจะมีนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ ที่
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหมั่นใจวามีการรักษาความเปน อิสระไวอยางสมเหตุสมผล อาจ
จําเปนตองยุติการตรวจสอบเนื่องจากมีการฝาฝน
นัยสําคัญและผลกระทบของการฝาฝนตอหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรมของสํานักงาน
และความสามารถในการออกรายงานการสอบบัญชีจะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

การสื่อสารเรื่องการฝาฝน (ความเปนอิสระ) กับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล
400.83 A1
R400.84

ยอหนา R300.9 และ R300.10 กําหนดขอกําหนดเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับ
ดูแล
ในสวนที่เกี่ยวกับการฝาฝน สํานักงานตองสื่อสารเปนลายลักษณกับผูมีหนาที่กํากับดูแล
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R400.81

• การใช บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ทํ า การสอบทานเพิ่ ม เติ ม งานสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบหรื อ
ปฏิบตั ิงานซ้ําในขอบเขตที่จําเปน
• การแนะนํ า ให ลู ก ค า งานสอบบั ญ ชี ว า จ า ง สํ า นั ก งานอื่ น ตรวจสอบหรื อ ปฏิ บั ติ ง านซ้ํ า
ในงานสอบบัญชีในขอบเขตที่จําเปน
• ถาการฝาฝนดังกลาวเกี่ยวของกับงานใหบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น ที่มีผลกระทบตอการ
บันทึกบัญชีหรือจํานวนเงินที่บันทึกในงบการเงิน ใหวาจางสํานักงานอื่นในการประเมินผล
งานของบริ การที่ ไม ใหความเชื่อมั่นนั้น หรือใหสํานักงานอื่น ปฏิบัติงานซ้ําในขอบเขตที่
จําเปน เพื่อใหสํานักงานอื่นรับผิดชอบในการใหบริการ
ถาสํานักงานตัดสินวาไมสามารถจัดการใหเปนที่พอใจในผลที่ตามมาจากการฝาฝน สํานักงาน
ตองแจงผูมีหนาที่กํากับดูแลใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนได และกระทําการตามขั้นตอนที่จําเปน
เพื่อยุติงานสอบบัญชี เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือขอกําหนดที่บังคับใชเกี่ยวกับ การยุติ
งานสอบบัญชี ในกรณีที่กฎหมายหรือขอบังคับ ไมอนุญาตใหมีการยุติ สํานักงานตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของการรายงาน หรือการเปดเผยขอมูล
ถาสํานักงานตัดสินวาการกระทําใด ๆ ที่จะทําสามารถจัดการอยางเปนที่พอใจกับผลที่ตามมา
ของการฝาฝน สํานักงานตองปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่กํากับดูแล (ในเรื่องตอไปนี้)
(ก) นัยสําคัญของการฝาฝนรวมถึงลักษณะและชวงเวลา
(ข) การฝาฝนเกิดขึ้นอยางไรและถูกระบุไดอยางไร
(ค) การกระทําที่นําเสนอหรือที่ไดกระทําไป และเหตุใดการกระทํานั้นจะสามารถจัดการอยาง
เปนที่พอใจกับผลที่ตามมาจากการฝาฝน และชวยใหสํานักงานสามารถออกรายงานการ
สอบบัญชี
(ง) การใหขอสรุปในการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพของสํานักงานวาหลักการพื้นฐานเรื่องความ
เที่ยงธรรมไมไดถูกรอมชอม และเหตุผลของการใหขอสรุปนั้น และ
(จ) ขั้นตอนใด ๆ ที่เสนอหรือที่ไดกระทําไป โดยสํานักงาน เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใน
การเกิดการฝาฝนครั้งตอไป
การปรึกษาหารือดังกลาวตองเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่เปนได ยกเวนผูมีหนาที่กํากับดูแลได
กําหนดทางเลือกสําหรับเวลาในการรายงาน กรณีการฝาฝนที่มีนัยสําคัญนอยกวา

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
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R400.85

(ก) เรื่องทั้งหมดที่ไดปรึกษาหารือตามยอหนา R400.82 และไดรับความเห็นพองตองกันกับผูมี
หนาที่กํากับดูแลวาการกระทําสามารถกระทําไดหรือถูกนําไปใช เพื่อจัดการใหเปนที่พอใจ
ตอผลที่ตามมาของการฝาฝน และ
(ข) คําอธิบายของ
(1) นโยบายและวิธีป ฏิบัติ ของสํานักงานที่เ กี่ย วของกับ การฝาฝ นที่ออกแบบมาเพื่อให
มั่นใจวามีการรักษาความเปนอิสระไดอยางสมเหตุสมผล และ
(2) ขั้นตอนใด ๆ ที่ สํานักงานดําเนินการหรือเสนอใหดําเนินการเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงในการเกิดการฝาฝนครั้งตอไป
ถาผูมีหนาที่กํากับดูแลไมเห็นดวยกับการกระทําการที่สํานักงานเสนอตามยอหนา R400.80(จ)(2)
เพื่อจัดการผลที่ตามมาของการฝาฝน ใหเปนที่พอใจสํานักงานตองดําเนินการตามขั้นตอนที่
จําเปน เพื่อยุติงานสอบบัญชีตามยอหนา R400.81

R400.86

สภ
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R400.87

ถาการฝาฝนนั้นเกิดขึ้นกอนการออกรายงานการสอบบัญชีฉบับกอน สํานักงานตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของสวน 4ก ในการประเมินนัยสําคัญของการฝาฝน และผลกระทบตอหลักการ
พื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรมของสํานักงานและความสามารถในการออกรายงานการสอบบัญชี
งวดปจจุบัน
สํานักงานตอง
(ก) พิจารณาผลกระทบของการฝาฝน (ถามี) ตอหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรมของ
สํานักงาน ในสวนที่เกี่ยวกับรายงานการสอบบัญชีฉบับกอนๆ ที่ออกไปแลว และความ
เปนไปไดในการถอนคืนรายงานการสอบบัญชีดังกลาว และ
(ข) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผูมีหนาที่กํากับดูแล

เอกสารหลักฐาน
R400.88

ในการปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา R400.80 ถึง R400.87 สํานักงานตองบันทึก
(ก) การฝาฝน
(ข) การกระทําที่เกิดขึ้นแลว
(ค) การตัดสินใจสําคัญที่ไดกระทําแลว
(ง) เรื่องทั้งหมดที่ไดปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่กํากับดูแล และ
(จ) การปรึกษาหารือใด ๆ กับองคกรวิชาชีพหรือองคกรกํากับดูแลหรือหนวยงานที่มีอํานาจ
กํากับดูแล
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การฝาฝนที่เกิดขึ้นแลวกอนการออกรายงานการสอบบัญชีฉบับกอน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ถาสํานักงานยังคงใหบริการงานสอบบัญชีสํานักงานตองบันทึก
(ก) ขอสรุปวา การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพของสํานักงาน เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเรื่องความ
เที่ยงธรรมไมถูกรอมชอม และ
(ข) เหตุผลวาเหตุใดการกระทําที่ไดกระทําแลว จึงจัดการไดเปนที่พอใจในผลที่ตามมาของการ
ฝาฝนนั้น เพื่อใหสํานักงานสามารถออกรายงานสอบบัญชีได

สภ
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าช
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ถัม
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R400.89

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 410 คาธรรมเนียม
คํานํา

ถัม
ภ์

410.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว
ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
ลักษณะและระดับของคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนประเภทอื่นอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก
ผลประโยชน ส วนตน หรืออุป สรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและ
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

410.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
คาธรรมเนียม - เทียบเคียงตามขนาด
410.3 A1

• โครงสรางการดําเนินงานของสํานักงาน
• สํานักงานที่ประสบความสําเร็จมายาวนานหรือเพิ่งตั้ง หรือไม
• ความสําคัญของลูกคาตอสํานักงานในเชิงคุณภาพและ/หรือในเชิงปริมาณ
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การเพิ่มฐานลูกคาของสํานักงานเพื่อลดการพึ่งพิง
ลูกคางานสอบบัญชี
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูเกิดขึ้นได เมื่อคาธรรมเนียมที่
สํานักงานไดรับจากลูกคางานสอบบัญชีรายหนึ่ง คิดเปนสัดสวนของรายไดที่มากเมื่อเทียบกับ
รายไดจากลูกคาหลายรายของหุนสวนรายใดรายหนึ่งหรือสาขาใดสาขาหนึ่งของสํานักงาน
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง

สภ
าวิช
าช

410.3 A2

เมื่อคาธรรมเนียมทั้งหมดที่ไดรับจากลูกคางานสอบบัญชีรายใดรายหนึ่งที่สํานักงานไดแสดง
ความเห็ น ต อการสอบบั ญชี คิ ด เป น สั ด ส ว นที่ ม ากเมื่ อ เที ย บกั บ ค า ธรรมเนี ย มทั้ ง หมดของ
สํา นั กงาน การพึ่ งพิ งลู กค ารายดังกลาวและความกังวลที่จ ะสูญเสีย ลูกคานั้น ไป ทําใหเกิด
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง

410.3 A3

410.3 A4

410.3 A5

• ความสํ า คั ญ ของลู กค า ตอ หุน ส ว นหรื อ สํา นั กงานสาขาในเชิ งคุ ณ ภาพและ/หรื อ ในเชิ ง
ปริมาณ
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ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

410.3 A6

• ขอบเขตของคาตอบแทนของหุนสวนหรือหุนสวนในสํานักงานสาขาขึ้นอยูกับคาธรรมเนียม
ที่ไดรับจากลูกคา
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว รวมถึง

R410.5
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เมื่อลูกคางานสอบบัญชีเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ คาธรรมเนียมทั้งหมดจากลูกคา
และกิจ การที่ เกี่ ยวของกั นของลูกคา คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 15 ของค าธรรมเนีย ม
ทั้งหมดที่สํานักงานไดรับจากการแสดงความเห็นตองบการเงินของลูกคา ซึ่งเปนลูกคางานสอบ
บัญชีตอเนื่องกันสองป สํานักงานตอง
(ก) เป ดเผยขอมู ล ต อผูมีห นาที่ในการกํากับ ดูแลของลูกคางานสอบบัญ ชีถึงขอเท็จ จริง วา
ค า ธรรมเนี ย มดั งกล า วคิดเปน สัดสว นมากกวารอยละ 15 ของค าธรรมเนี ย มทั้ งหมดที่
สํานักงานไดรับ และ
(ข) ปรึกษาหารือวาการดําเนินการตอไปนี้อาจเป นมาตรการปองกันเพื่อจั ดการอุปสรรคที่
เกิดขึ้น จากคาธรรมเนียมทั้ งหมดที่ สํานักงานได รับจากลูกคา และถ าเปนเชนนั้น ใหใช
(มาตรการปองกัน) นี้
(1) กอนที่จะแสดงความเห็นตองบการเงินในปที่ 2 ใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งไมไดเปน
สมาชิกของสํานักงานที่แสดงความเห็นตองบการเงิน สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี
ของงานนั้น หรือใหองคกรวิชาชีพสอบทานงาน ซึ่งเทียบเทากับการสอบทานคุณภาพ
งานสอบบัญชีงานนั้น (“สอบทานกอนออกรายงาน pre-issuance review”) หรือ
(2) ภายหลังจากการแสดงความเห็นตองบการเงินในปที่ 2 และกอนการแสดงความเห็น
ตองบการเงินในปที่ 3 ใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งไมไดเปนสมาชิกของสํานักงานที่
แสดงความเห็นตองบการเงิน หรือใหองคกรวิชาชีพสอบทานงานสอบบัญชีในปท่ี 2
ซึ่งเทียบเทากับการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีงานนั้น (“สอบทานภายหลังออก
รายงาน post-issuance review”)
เมื่อคาธรรมเนียมรวมทั้งหมดที่อธิบายไวในยอหนา R410.4 มีจํานวนเกินกวารอยละ 15 อยาง
เป น นั ย สํ าคั ญ สํ า นั ก งานต องตั ดสิ น ใจว าการสอบทานภายหลั งการออกรายงานจะไม ล ด
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ลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

ถัม
ภ์

• การเพิ่มฐานลูกคาของหุนสวนหรือของสํานักงานสาขานั้น เพื่อลดการพึ่งพิงลูกคางานสอบ
บัญชี
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม ซึ่งไมไดมีสวนรวมในงานสอบบัญชี ทําการสอบทานงาน
นั้น

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

410.7 A2

• การไดรับชําระเงินบางสวนของคาธรรมเนียมที่คางชําระ
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดมีสวนรวมในงานสอบบัญชี สอบทานงานนั้น
เมื่อคาธรรมเนียมสวนที่มีนัยสําคัญ ที่ยังไมไดรับชําระจากลูกคางานสอบบัญชีเปนเวลานาน
สํานักงานตองตัดสินวา
(ก) คาธรรมเนียมที่คางชําระอาจถือไดวาเทียบเทากับเงินใหกูยืมแกลูกคาหรือไม และ
(ข) ยังคงเปนการเหมาะสมหรือไมที่สํานักงานจะรับการแตงตั้งอีกครั้งหรือรับงานสอบบัญชี
ตอไป

สภ
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าช

R410.8

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนอาจเกิดขึ้นได ถาคาธรรมเนียมสวนที่มีนัยสําคัญยังไมไดรับ
ชําระ กอนออกรายงานสอบบัญชีสําหรับปถัดไป เปนที่คาดหวังโดยทั่วไปวาสํานักงานจะไดรับ
การชําระคาธรรมเนียมดังกลาวกอนออกรายงาน
ขอกําหนดและคําอธิ บ ายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดในหมวด 511 เกี่ย วกับการใหกูยืมและ
การค้ําประกัน อาจนําไปใชกับสถานการณ เมื่อคาธรรมเนียมดังกลาวยังคางชําระอยู
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตนดังกลาว รวมถึง
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410.7 A1

ถัม
ภ์

คาธรรมเนียม - คางชําระ

คาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงาน
410.9 A1

R410.10

คาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงาน คือคาธรรมเนียมที่คํานวณตามเกณฑที่กําหนดลวงหนาโดย
สัมพันธกับผลลัพธของรายการ หรือผลของบริการที่ทําให คาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานที่
เรียกเก็บผานตัวกลางเปนตัวอยางของคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานโดยออม ในหมวดนี้
คาธรรมเนียมที่ถูกกําหนดโดยศาลหรือหน วยงานอื่นของรั ฐจะไมถือวาเป นคาธรรมเนียมที่
ขึ้นกับผลงาน
สํา นักงานตองไมเ รี ยกเก็ บ คาธรรมเนีย มที่ขึ้นอยูกับผลงานทั้งโดยตรงและโดยออมสําหรับ
งานสอบบัญชี
150
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R410.6

อุปสรรคใหอยูในระดับที่ยอมรับได ถาเปนเชนนั้น สํานักงานตองจัดใหมีการสอบทานกอนการ
ออกรายงาน
ถาคาธรรมเนียมที่อธิบายไวในยอหนา R410.4 ยังคงเกินกวารอยละ 15 สํานักงานตองปฏิบัติ
ในแตละปดังนี้
(ก) เปดเผยและปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่กํากับดูแลตามที่กําหนดไวในยอหนา R410.4 และ
(ข) ปฏิบัติตามยอหนา R410.4 (ข) และ R410.5

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานทั้งโดยตรง
และโดยออมสําหรับบริการที่ไมใหความเชื่อมั่นที่ใหแกลูกคางานสอบบัญชี ถา
(ก) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสํานักงานที่แสดงความเห็นตองบการเงิน และคาธรรมเนียม
นั้นมีสาระสําคัญหรือคาดวาจะมีสาระสําคัญตอสํานักงานนั้น
(ข) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสํานักงานเครือขาย ซึ่งมีสวนรวมในการสอบบัญชีสวนที่มี
นัยสําคัญ และคาธรรมเนียมนั้นมีสาระสําคัญหรือคาดวาจะมีสาระสําคัญตอสํานักงานนั้น
หรือ
(ค) ผลลัพธของงานบริการที่ ไมใหความเชื่อมั่น และจํานวนคาธรรมเนียมของงานดังกลาว
ขึ้นอยูกับการใชดุลยพินิจในอนาคตหรือในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบจํานวนที่มี
สาระสําคัญในงบการเงิน
ยอหนา R410.10 และ R410.11 การปองกั นไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครื อขายเขาไป
เกี่ยวของกับการจัดเตรียมการคิดคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานอยางใดอยางหนึ่งของลูกคา
งานสอบบัญชี แมวาการจัดเตรียมการคิดคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานจะไดรับการปองกัน
ในการให บ ริ การงานที่ไม ใหความเชื่อมั่น แกลูกคาที่เปน ลูกคางานสอบบัญ ชี อุป สรรคจาก
ผลประโยชนสวนตนก็ยังอาจเกิดขึ้นได
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง
• ชวงของจํานวนคาธรรมเนียมที่อาจเปนไปได
• ผู มีอํา นาจที่ เ หมาะสมตัดสิน ใจวาผลลัพธนั้น เปน ตัว กําหนด คาธรรมเนีย มที่ขึ้น อยูกั บ
ผลงานหรือไม
• เปดเผยตอผูตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานของงานที่ทําโดยสํานักงานและหลักเกณฑของการ
คิดคาตอบแทน
• ลักษณะของงานบริการ
• ผลกระทบของเหตุการณหรือรายการในงบการเงิน
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตนดังกลาว รวมถึง

สภ
าวิช
าช

410.12 A2

410.12 A3

• การมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงานบริการที่ไมใหความ
เชื่อมั่นดังกลาวสอบทานงานที่ปฏิบัติโดยสํานักงาน
• การรับขอตกลงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกับลูกคาเกี่ยวกับการคิดคาตอบแทน
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410.12 A1

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

R410.11

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 411 นโยบายการจายคาตอบแทนและนโยบายการประเมินผลงาน
คํานํา

ถัม
ภ์

411.2

สํานั กงานต องปฏิบัติตามหลักการพื้น ฐาน ต องมีความเปน อิส ระ และต องใชกรอบแนวคิ ด
ตามที่กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคในเรื่องของความเปน
อิสระ
นโยบายการประเมินผลงานหรือนโยบายการจายคาตอบแทนของสํานักงาน อาจทําใหเกิด
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ในหมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไป
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

411.1

ทั่วไป
411.3 A1

• การทบทวนแผนการจายคาตอบแทนหรือการทบทวนกระบวนการประเมินผลงานสําหรับ
บุคคลนั้น
• การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว
คือ การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมสอบทานงานของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
สํานักงานตองไมประเมินผลงานหรือจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีหลัก จากฐานความสําเร็จของ
ผูสอบบัญชีในการขายงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น ใหกับลูกคางานสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
หลักนั้น ขอกําหนดนี้ไมไดขัดขวางการจัดการแบงปนผลกําไรตามปกติระหวางหุนสวนของ
สํานักงาน

สภ
าวิช
าช

411.3 A2

เมื่ อมี การประเมิ น ผลงานหรือการจายคาตอบแทนของสมาชิกกลุมผูป ฏิบัติงานสอบบั ญ ชี
สําหรับลูกคางานสอบบัญชีรายใดรายหนึ่งสําหรับการขายงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่นกับ
ลูกคางานสอบบัญชีนั้น ระดับของอุปสรรคตอผลประโยชนสวนตนจะขึ้นอยูกับ
(ก) สัดสวนคาตอบแทนหรือการประเมินผลงานที่ใชการขายงานบริการดังกลาวเปนฐาน
(ข) บทบาทของบุคคลนั้นในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี และ
(ค) การขายงานบริ การที่ไมใหความเชื่อมั่น ดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสิน ใจในการเลื่อน
ตําแหนงหรือไม
ตัวอยางการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว รวมถึง

411.3 A3

R411.4
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ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 420 ของขวัญและการตอนรับ
คํานํา

ถัม
ภ์

420.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว
ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
การรั บ ของขวั ญ หรื อ การต อ นรั บ จากลู ก ค า งานสอบบั ญ ชี อาจทํ า ให เ กิ ด อุ ป สรรคจาก
ผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้ กําหนด
ขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ
แวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

420.1

R420.3

420.3 A1

สภ
าวิช
าช

420.3 A2

สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ตองไมรับของขวัญและ
การตอนรับจากลูกคางานสอบบัญชี เวนแตของขวัญและการตอนรับนั้นมีมูลคาเล็กนอย และ
ไมสําคัญ
เมื่อสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี มีการชักนําดวยการให
หรือ การรับจาก ลูกคางานสอบบัญชี ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวใน
หมวด 340 การใชและการไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว อาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความ
เปนอิสระ
ตามที่ กํ า หนดไว ในหมวด 340 เกี่ย วกับ การชัก นํา ดว ยการให หรื อ การรับ ไมอนุ ญ าตให
สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี รับของขวัญและการ
ต อ นรั บ ใด ๆ เมื่ อการให ห รื อ การรั บ ดั ง กล า ว มี เ จตนาที่ จ ะให มี อิ ท ธิ พลที่ ไ ม เ หมาะสมต อ
พฤติกรรม (ทางวิชาชีพ) แมมีมูลคาเล็กนอย และไมสําคัญ
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 430 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง
คํานํา

ถัม
ภ์

430.2

สํานั กงานต องปฏิบัติตามหลักการพื้น ฐาน ต องมีความเปน อิส ระ และต องใชกรอบแนวคิ ด
ตามที่กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
เมื่ อ มี ค ดี ค วามเกิ ด ขึ้ น หรื อ อาจมี ค วามเป น ไปได ที่ จ ะเกิ ด คดี ค วามกั บ ลู กค า งานสอบบั ญ ชี
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูจะเกิดขึ้น ในหมวดนี้จะระบุถึง
คําอธิบายการนําไปปฏิ บัติที่เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมทั้งหมด
ดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

430.1

ทั่วไป
430.3 A1

430.3 A2

ความสัมพันธระหวางผูบริหารของลูกคากับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีจะตองเปนไปใน
ลักษณะตรงไปตรงมาอยางที่สุด และตองมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนในทุกดานของการ
ดําเนินธุรกิจของลูกคา สถานะของคูความอาจเกิดจากคดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขู
วาจะฟองระหวางลู กคางานสอบบัญชีและสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุ ม
ผู ป ฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี สถานะของคู ค วามดั ง กล า วอาจส ง ผลกระทบต อ ความเต็ ม ใจของ
ผูบริหารที่จะเปดเผยขอมูลใหครบถวน และทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและ
อุปสรรคจากการถูกขมขู
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง

สภ
าวิช
าช

• สาระสําคัญของคดีความ

430.3 A3

430.3 A4

• คดีความเกี่ยวของกับงานสอบบัญชีครั้งกอนหรือไม
ถาคดีความเกี่ยวของกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัด
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลนั้น
จากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การจัดใหมีผูสอบทานงานที่เหมาะสมสอบทาน
งานนั้น
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คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 510 ผลประโยชนทางการเงิน
คํานํา

ถัม
ภ์

510.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบความคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
การมีผลประโยชนทางการเงินกับลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตน ในหมวดนี้ กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใช
กรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

510.1

ทั่วไป
510.3 A1

สภ
าวิช
าช

510.3 A2

ผลประโยชนทางการเงินอาจถือโดยตรงหรือโดยออมผานตัวกลาง เชน เครื่องมือการจัดการ
กองทุน มรดกหรือทรัสต เมื่อผูไดรับผลประโยชนมีอํานาจควบคุมเหนือตัวกลาง หรือสามารถมี
อิทธิพลในการตัดสินใจการลงทุนนั้น ประมวลจรรยาบรรณนี้ถือวาผลประโยชนทางการเงิน
ดังกลาวเปนผลประโยชนทางการเงิน โดยตรง ในทางกลับกั น เมื่อผูไดรับผลประโยชนไม มี
อํ า นาจในการควบคุ ม เหนื อตั ว กลาง หรือ สามารถมี อิท ธิ พลในการตั ด สิน ใจการลงทุน นั้ น
ประมวลจรรยาบรรณนีถ้ ือวาผลประโยชนทางการเงินดังกลาวเปนผลประโยชนทางการเงินโดย
ออม
หมวดนี้ ก ล า วถึ ง “ความมี ส าระสํ าคัญ ” ของผลประโยชนท างการเงิน ในการพิจ ารณาว า
ผลประโยชนดังกลาวมีสาระสําคัญตอบุคคลใด มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิกครอบครัวที่
ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้นอาจตองนํามาคํานวณรวมกัน
ปจจัยที่เกี่ ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนส วนตนที่เกิ ดจากการ
ถือครองผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง

510.3 A3

• บทบาทของผูถือครองผลประโยชนทางการเงิน
• ผลประโยชนทางการเงินนั้นเปนแบบโดยตรงหรือโดยออม
• ความมีสาระสําคัญของผลประโยชนทางการเงิน
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ผลประโยชนทางการเงินที่ถือครองโดยสํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
และอื่น ๆ
ขึ้นอยูกับยอหนา R510.5 ผลประโยชนทางการเงินโดยตรง หรือผลประโยชนทางการเงินที่มี
สาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานสอบบัญชีตองไมไดถือครองโดย
(ก) สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย
(ข) สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด
(ค) หุนสวนอื่นใดในสํานักงานที่ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานปฏิบัติงานอยู หรือบุคคลใดใน
ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของหุนสวนอื่นนั้น หรือ
(ง) หุน สว นอื่ นใดหรือพนั กงานระดั บบริห ารอื่น ใดที่ใหบ ริการงานที่ไมใชงานสอบบั ญชีกับ
ลูกค างานสอบบั ญชี ยกเวน บุคคลผูซึ่งมีความเกี่ย วของเปน สวนนอย หรือบุคคลใดใน
ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด
สํานักงานที่ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานปฏิบัติงานอยู ไมจําเปนตองเปนสํานักงานที่หุนสวน
ผู ส อบบั ญ ชี นั้ น สั ง กั ด อยู เมื่ อ ผู ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานอยู ค นละแห ง กั บ สมาชิ ก กลุ ม
ผู ป ฏิ บั ติ ง าน จํ า เป น ต อ งใช ดุล ยพิ นิ จ ทางวิ ช าชี พในการตั ด สิ น ใจว า สํ านั ก งานใดควรเป น
สํานักงานที่ปฏิบัติงานสอบบัญชี
เพื่อเปนขอยกเวนของยอหนา R510.4 สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด ตามที่ระบุในยอหนา
ยอย R510.4 (ค) หรือ (ง) อาจตองถือครองผลประโยชนทางการเงินโดยตรง หรือผลประโยชน
ทางการเงินที่มีสาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานสอบบัญชี ดังนี้
(ก) สมาชิ ก ครอบครั ว ได รั บ ผลประโยชน ท างการเงิ น เนื่ อ งจากสิ ท ธิ ที่ ไ ด จ ากการจ า งงาน
ตัวอยางเชน บํานาญ หรือโครงการใหสิทธิซื้อหุน และเมื่อจําเปน สํานักงานตองจัดการ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากผลประโยชนทางการเงิน และ
(ข) สมาชิกครอบครัวจําหนายหรือสละสิทธิผลประโยชนทางการเงินโดยเร็วที่สุดเทาที่ปฏิบัติได
เมื่อสมาชิกครอบครัวมีหรือไดรับสิทธิที่จะทําเชนนั้น หรือ ในกรณีของสิทธิในการซื้อหุน
เมื่อสมาชิกครอบครัวไดรับสิทธิในการใชนั้น

สภ
าวิช
าช

R510.5

ผลประโยชนทางการเงินในกิจการที่ควบคุมลูกคางานสอบบัญชี
R510.6

เมื่ อ กิ จ การใดมี อํ า นาจในการควบคุ ม ส ว นได เ สี ย ในลู ก ค า งานสอบบั ญ ชี และลู ก ค า นั้ น มี
สาระสําคัญตอกิจการนั้น สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ
บัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด ตองไมถือครองผลประโยชนทางการเงินโดยตรง
หรือผลประโยชนทางการเงินโดยออมที่มีสาระสําคัญในกิจการนั้น
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510.4 A1
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R510.4

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ผลประโยชนทางการเงินที่ถือครองในฐานะทรัสตี
ย อ หน า R510.4 ต อ งใช กั บ ผลประโยชน ท างการเงิ น ของลู ก ค า งานสอบบั ญ ชี ที่ ถื อ ครอง
โดยทรัสต ซึ่งสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือบุคคล ทําหนาที่ในฐานะทรัสตี ยกเวน
(ก) ไมมีบุคคลตอไปนี้เปนผูไดรับผลประโยชนจากทรัสต ไดแก ทรัสตี สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน
สอบบัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย
(ข) สวนไดเสียของลูกคางานสอบบัญชีที่ถือครองโดยทรัสต ไมเปนสาระสําคัญตอทรัสตนั้น
(ค) ทรัสตนั้นไมสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอลูกคางานสอบบัญชี และ
(ง) ไม มี บุ ค คลต อ ไปนี้ ส ามารถใช อิ ท ธิ พ ลอย า งนั ย สํ า คั ญ ในการตั ด สิ น ใจลงทุ น เกี่ ย วกั บ
ผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานสอบบัญชี ไดแก ทรัสตี สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ
บัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย

ีพบ
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R510.7

(ก) สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบุคคลใด
ในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดตองไมถือครองผลประโยชนทางการเงินในกิจการใด เมื่อลูกคา
งานสอบบัญชีมีผลประโยชนทางการเงินในกิจการนั้นดวย ยกเวน
(1) ผลประโยชนทางการเงินไมมีสาระสําคัญกับสํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิก
กลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี และบุ ค คลใดในครอบครั ว ที่ ใ กล ชิ ด ที่ สุ ด และลู ก ค า
งานสอบบัญชี เทาที่นํามาใชได หรือ
(2) ลูกคางานสอบบัญชีไมสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการนั้น
(ข) ก อ นที่ บุ ค คลที่ มี ผ ลประโยชน ทางการเงิ น ตามที่ ร ะบุไ ว ใ นย อ หนา R510.8 (ก) จะเป น
สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี บุคคลนั้นหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด ตอง
(1) จําหนายสวนไดเสียนั้น หรือ
(2) จําหนายสวนไดเสียในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อใหสวนไดเสียที่เหลือไมมีสาระสําคัญอีก
ตอไป

สภ
าวิช
าช

R510.8

ผลประโยชนทางการเงินที่ไดรับโดยไมไดตั้งใจ
R510.9

ถ า สํ า นั กงาน สํ านั กงานเครือขายหรือหุน สว นหรือพนักงานของสํานักงาน หรือสํานักงาน
เครือขาย หรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้นไดรับผลประโยชนทางการเงิน
โดยตรงหรือผลประโยชนทางการเงินที่มีสาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานสอบบัญชีโดยการ
ได รับ มรดก ของขวั ญ โดยเปนผลมาจากการควบรวมกิจ การ หรือในเหตุการณแวดลอมที่
คลายคลึงกันและผลประโยชนดังกลาว ไมไดรับอนุญาตใหถือครอง ตามหมวดนี้
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ผลประโยชนทางการเงินรวมกันกับลูกคางานสอบบัญชี

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
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(ก) ถาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายหรือสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือบุคคล
ใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดไดรับผลประโยชน ตองจําหนายผลประโยชนทางการเงินนั้น
ทั น ที หรื อ จํ า หน า ยผลประโยชน ท างการเงิ น โดยอ อ มในจํ า นวนที่ เ พี ย งพอ เพื่ อ ให
ผลประโยชนที่เหลือไมมีสาระสําคัญอีกตอไป หรือ
(ข) (1) ถาบุคคลซึ่งไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิด
ที่สุ ดได รั บ ผลประโยชน ตองจําหนายผลประโยชนทางการเงิน นั้น ทัน ที หรือจําหนาย
ผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนที่เ พียงพอ เพื่อใหผลประโยชนที่เหลือไมมี
สาระสําคัญอีกตอไป และ
(2) ระหวางรอการจําหนายผลประโยชนทางการเงิน เมื่อจําเปน สํานักงานตองจัดการ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ผลประโยชนทางการเงิน – เหตุการณแวดลอมอื่น
510.10 A1

• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
• ความเปนเจาของในกิจการดังกลาว เปนการถือครองในวงแคบหรือวงกวาง หรือไม
• ผลประโยชนนั้นทําใหผูลงทุนสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการนั้น
หรือไม
• ความมีสาระสําคัญของผลประโยชนทางการเงิน
ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย
หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู คือ การถอนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีผลประโยชน
ทางการเงินออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
คือ การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี

สภ
าวิช
าช

510.10 A2

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู
อาจเกิดได ถาสมาชิกกลุมผูป ฏิบัติ งานสอบบัญชีห รือบุ คคลในครอบครัวที่ ใกล ชิด ที่สุดของ
บุคคลนั้น หรือสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย มีผลประโยชนทางการเงินในกิจการ เมื่อ
กรรมการหรือเจาหนาที่บริหารบริหาร หรือเจาของผูมีอํานาจควบคุม ของลูกคางานสอบบัญชี
เปนที่ทราบกันวามีผลประโยชนทางการเงินในกิจการนั้น
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง

510.10 A3

510.10 A4
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ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ครอบครัวที่ใกลชิด

510.10 A6

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนอาจเกิดขึ้นได ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีทราบวา
สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิด มีผลประโยชนทางการเงินโดยตรง หรือมีผลประโยชนทางการเงินที่
มีสาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานสอบบัญชี
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง

510.10 A7

• ลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีกับสมาชิกครอบครัวที่
ใกลชิด
• ผลประโยชนทางการเงินนั้น เปนไปโดยตรงหรือโดยออมหรือไม
• สาระสําคัญของผลประโยชนทางการเงินนั้น ที่มีตอสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิด
ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง:

บุคคลอื่นใด

อุป สรรคจากผลประโยชน สวนตน อาจเกิดขึ้น ไดถาสมาชิกกลุมผูป ฏิบัติงานสอบบัญ ชีรูวา
ผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานสอบบัญชีนั้น ถูกถือครองโดยบุคคลอื่น ๆ เชน

สภ
าวิช
าช

510.10 A9

• การใหสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดจําหนายผลประโยชนทางการเงินทั้งหมดหรือจําหนาย
ผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อใหผลประโยชนสวนที่เหลือไมมี
สาระสําคัญอีกตอไป โดยเร็วที่สุดเทาที่ปฏิบัติได
• การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตนนั้นคือจัดใหมีผูสอบทานงานที่เหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานสอบ
บัญชี

• หุนสวนและพนักงานผูประกอบวิชาชีพของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย นอกไปจาก
บุ ค คลผู ซึ่ง โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ที่ ไ ม ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ถื อ ครองผลประโยชน ท างการเงิ น
ดังกลาว ตามยอหนา R510.4 หรือสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของกลุมบุคคลนั้น
• บุคคลที่มีความสัมพันธสวนตัวใกลชิดกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
510.10 A10 ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง
• โครงสรางองคกร โครงสรางการปฏิบัติงานและโครงสรางการรายงานของสํานักงาน
• ลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
510.10 A11 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนคือการถอนสมาชิกกลุม
ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีความสัมพันธสวนบุคคลออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
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510.10 A8

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

510.10 A5

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
510.10 A12 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตนดังกลาว รวมถึง
• การไมใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้น มีสวนรวมในการตัดสินใจใด ๆ ที่สําคัญที่
เกี่ยวกับงานสอบบัญชี
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมสอบทานงานของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี

ถัม
ภ์

โครงการผลประโยชนพนักงานหลังเกษียณของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย

สภ
าวิช
าช
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510.10 A13 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดขึ้น ถาโครงการผลประโยชนพนักงานหลังเกษียณ
ของสํ า นั ก งานหรื อ สํ า นั ก งานเครื อ ข า ย ถื อ ครองผลประโยชน ท างการเงิ น โดยตรงหรื อ
ผลประโยชนที่มีสาระสําคัญโดยออมในลูกคางานสอบบัญชี

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 511 การกูยืมและการค้ําประกัน
คํานํา

ถัม
ภ์

511.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
การกู ยื ม และการค้ํ า ประกั น เงิ น กู ยื ม กั บ ลู ก ค า งานสอบบั ญ ชี อ าจทํ า ให เ กิ ด อุ ป สรรคจาก
ผลประโยชนสวนตนได ในหมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

511.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
511.3 A1

หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของการกูยืมและการค้ําประกัน ในการพิจารณาวาการ
กูยืมและการค้ําประกันดังกลาวมีสาระสําคัญกับบุคคลใด มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิก
ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้นอาจตองนํามาคํานวณรวมกัน

การกูยืมและการค้ําประกันกับลูกคางานสอบบัญชี

สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด
ของคนใดของบุคคลนั้น ตองไมกระทําการกูยืมหรือไมค้ําประกันเงินกูกับลูกคางานสอบบัญชี
เวนแตการกูยืมและการค้ําประกันนั้นไมมีสาระสําคัญตอ
(ก) สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือบุคคลที่กระทําการกูยืมหรือการค้ําประกัน เทาที่
นํามาใชได และ
(ข) ลูกคา

สภ
าวิช
าช

R511.4

การกูยืมและการค้ําประกันกับลูกคางานสอบบัญชีที่เปนธนาคารหรือสถาบันในลักษณะที่คลายคลึงกัน
R511.5

511.5 A1

สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด
ของคนใดของบุคคลนั้น ตองไมรับเงินกู หรือรับการค้ําประกันเงินกูจากลูกคางานสอบบัญชี
ที่เปนธนาคารหรือสถาบันในลักษณะที่คลายคลึงกัน เวนแตการกูยืมและรับการค้ําประกันนั้น
เปนไปตามกระบวนการกูยืม เงื่อนเวลา และเงื่อนไขโดยปกติ
ตัวอยางของเงินกูยืม รวมถึง การจํานอง เงินเบิกเกินบัญชี เงินใหสินเชื่อรถยนตและยอดคาง
ชําระบัตรเครดิต
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ทั่วไป

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

511.5 A3

แมวาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย จะไดรับเงินกูจากลูกคางานสอบบัญชี ซึ่งเปนธนาคาร
หรือสถาบันในลักษณะคลายคลึงกัน เปนไปตามกระบวนการของการกูยืม เงื่อนเวลา และ
เงื่อนไขโดยปกติ เงินกูนั้นอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนได ถามีสาระสําคัญ
ตอลูกคางานสอบบัญชี หรือตอสํานักงานที่ไดรับเงินกูนั้น
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตน คื อ การจั ด ให มี ก ารสอบทานจากผู ส อบทานที่ เ หมาะสม ผู ซึ่ ง ไม ไ ด เ ป น สมาชิ ก กลุ ม
ผูปฏิบัติงานสอบบัญชี จากสํานักงานเครือขายที่ไมใชผูรับประโยชนจากเงินกูนั้น

ถัม
ภ์

511.5 A2

บัญชีเงินฝากหรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย

สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวที่
ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้น ตองไมมีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับลูกคางานสอบ
บัญชี ที่เปนธนาคาร ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย หรือสถาบันลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตเงิน
ฝากหรือบัญชีนั้น ถือครองตามเงื่อนไขโดยปกติทางธุรกิจ

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

R511.6

สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือครอบครัวที่ใกลชิด
ที่สุดคนใดของบุคคลนั้น ตองไมรับเงินกู หรือรับการค้ําประกันจากลูกคางานสอบบัญชีที่ไมใช
ธนาคารหรื อ สถาบั น ในลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั น เว น แต เ งิ น กู ห รื อ การค้ํ า ประกั น นั้ น ไม มี
สาระสําคัญตอ
(ก) สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือบุคคลที่ไดรับเงินกูหรือการค้ําประกัน เทาที่นํามาใชได
และ
(ข) ลูกคา

สภ
าวิช
าช

R511.7
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หมวด 520 ความสัมพันธทางธุรกิจ
คํานํา

ถัม
ภ์

520.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคเรื่องความเปนอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิดกับลูกคางานสอบบัญชี หรือกับผูบริหารของลูกคา อาจทํา
ให เ กิ ด อุ ป สรรคจากผลประโยชน ส ว นตน หรื อ อุ ป สรรคจากการถู ก ข ม ขู หมวดนี้ กํ า หนด
ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ
แวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

520.1

ทั่วไป
520.3 A1

• การมีผลประโยชนทางการเงินในกิจการรวมคา ไมวาจะกับลูกคา หรือเจาของผูมีอํานาจ
ควบคุม กรรมการหรือเจาหนาที่บริหารบริหาร หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งทําหนาที่เจาหนาที่
บริหารอาวุโสของลูกคานั้น
• มี ข อ ตกลงที่ จ ะรวมบริ ก ารหรื อ สิ น ค า ประเภทหนึ่ ง หรื อ มากกว า ของสํ า นั ก งาน หรื อ
สํานักงานเครือขาย กับบริการหรือสินคาประเภทหนึ่งหรือมากกวาของลูกคา และที่จะทํา
การตลาดรวมกัน โดยใชชื่อหนวยงานทั้งสอง
• มีขอตกลงการจัดจําหนายหรือการตลาด โดยสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย เปนผูจัด
จําหนาย หรือเปนผูทําการตลาดใหกับสินคาหรือบริการของลูกคา หรือลูกคาเปนผูจั ด
จําหนาย หรือเปนผู ทําการตลาดใหกับสิ นคาหรือบริการของสํานักงาน หรือสํานักงาน
เครือขาย

สภ
าวิช
าช

520.3 A2

หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของผลประโยชนทางการเงิน และ “ความมีนัยสําคัญ”
ของความสัมพันธทางธุรกิจ ในการพิจารณาวาผลประโยชนทางการเงินดังกลาว มีความสําคัญ
ตอบุคคลใดหรือไมนั้น มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้น
อาจตองนํามาคํานวณรวมกัน
ตั ว อย า งความสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ อย า งใกล ชิ ด ซึ่ ง เกิ ด จากความสั ม พั น ธ เ ชิ ง พาณิ ช ย หรื อ
ผลประโยชนทางการเงินรวมกัน รวมถึง
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ความสัมพันธทางธุรกิจ (ระหวาง) สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือ
ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด

ถัม
ภ์

520.4 A1

สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ตองไมมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจอยางใกลชิด กับลูกคางานสอบบัญชี หรือกับผูบริหารของลูกคา เวนแตผลประโยชนทาง
การเงินนั้น จะไมมีสาระสําคัญ และความสัมพันธทางธุรกิจนั้น ไมมีนัยสําคัญกับลูกคา หรือกับ
ผูบริหารของลูกคา และกับสํานักงาน กับสํานักงานเครือขาย หรือกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน
สอบบัญชี เทาที่นํามาใชได
อุ ป สรรคจากผลประโยชน ส ว นตน หรื อ อุ ป สรรคจากการถู ก ข ม ขู อาจเกิ ด ขึ้ น ได ถ า มี
ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิด ระหวางลูกคางานสอบบัญชี หรือผูบริหารของลูกคา กับ
ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด ของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

R520.4

R520.5

สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวที่
ใกลชิดที่สุด ตองไมมีความสัมพันธทางธุรกิจเกี่ยวของกับการมีสวนไดเสียในกิจการที่มีความ
เปนเจาของอยูในวงแคบเมื่อลูกคางานสอบบัญชี หรือกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารบริหาร
ของลูกคา หรือกลุมใด ๆ ดังกลาว ถือครองสวนไดเสียในกิจการนั้นดวย เวนแต
(ก) ความสัมพันธทางธุรกิจไมมีนัยสําคัญตอ สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือบุคคลตามที่
ปรับใชได และลูกคา
(ข) ผลประโยชนทางการเงินไมมีสาระสําคัญตอผูลงทุนหรือกลุมผูลงทุน และ
(ค) ผลประโยชนทางการเงินไมใหทําผูลงทุนหรือกลุมผูลงทุน มีความสามารถในการควบคุม
กิจการ ที่มีความเปนเจาของอยูในวงแคบ

สภ
าวิช
าช

การซื้อสินคาหรือบริการ
520.6 A1

520.6 A2

การซื้อสินคาและบริการจากลูกคางานสอบบัญชีโดย สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกก
ลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบุคคลในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดคนใดของบุคคลนั้น โดยทั่วไป
แลวไมทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ ถารายการนั้นเปนไปตามการคาปกติของธุรกิจ
และมีความเปนอิสระตอกัน อยางไรก็ตาม รายการดังกลาว อาจมีลักษณะหรือขนาดที่ทําให
เกิดอุปสรรคจากตอผลประโยชนสวนตน
ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง
• การขจัดหรือการลดขนาดของรายการดังกลาว
• การถอนบุคคลออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
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สวนไดเสียรวมกันในกิจการที่ความเปนเจาของอยูในวงแคบ
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หมวด 521 ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว
คํานํา

ถัม
ภ์

521.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
ความสัมพันธฉันทครอบครัวหรือความสัมพันธสวนตัวกับบุคลากรของลูกคา อาจทําใหเกิด
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู
หมวดนี้ กํา หนดขอกํ า หนดเฉพาะและคําอธิบ ายการนําไปปฏิบัติในการใชกรอบแนวคิดใน
เหตุการณแวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

521.1

ทั่วไป
521.3 A1

521.3 A2

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู
อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธฉันทครอบครัว และความสัมพันธสวนตัว ระหวางสมาชิกในกลุม
ผูปฏิบัติงานสอบบัญชี กับกรรมการ หรือเจาหนาที่บริหารของลูกคา หรือพนักงานบางคนของ
ลูกคางานสอบบัญชี ซึ่งขึ้นอยูกับบทบาทของพนักงานเหลานั้น
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาวนั้น รวมถึง

สภ
าวิช
าช

• ความรับผิดชอบของแตละบุคคลในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
• บทบาทของสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดที่มีอยูในลูกคา และความใกลชิดของ
ความสัมพันธนั้น ๆ
ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
521.4 A1

521.4 A2

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู จะ
เกิ ดขึ้ น เมื่อสมาชิ กในครอบครัว ที่ใกลชิดที่สุด ของสมาชิกกลุมผูป ฏิบัติงานสอบบัญ ชี เปน
พนักงานในตําแหนง ซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทาง
การเงิน หรือกระแสเงินสดของลูกคา
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาวนั้น รวมถึง
• ตําแหนงที่สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด ดํารงอยู
• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
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ครอบครัวที่ใกลชิดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
521.6 A1

สภ
าวิช
าช

521.6 A2

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู
เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เปน
(ก) กรรมการ หรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี หรือ
(ข) พนักงานในตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบการเงิน
ของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง

521.6 A3

521.6 A4

• ลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีกับสมาชิกครอบครัวที่
ใกลชิด
• ตําแหนงที่สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิด ดํารงอยู
• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย
หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาวนั้น คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบ
บัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสราง
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R521.5

ถัม
ภ์

521.4 A4

ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย
หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบ
บัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสราง
ความรับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม
ของเกี่ยวกับการจัดการเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด
บุคคลจะไมเขารวมในฐานะสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เมื่อบุคคลใดในครอบครัวที่
ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้น
(ก) เปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี
(ข) เปนพนักงานในตําแหนง ซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบ
การเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น หรือ
(ค) เคยดํารงอยูในตําแหนงดังกลาว ระหวางชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ครอบคลุมในชวงการรับ
งาน หรือที่ครอบคลุมในชวงงบการเงิน

ีพบ
ัญช
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ะบ
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521.4 A3

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ความรับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม
ของเกี่ยวกับการจัดการเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิด
ความสัมพันธที่ใกลชิดอื่นของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตองปรึกษาตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของสํานักงาน ถ า
สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี มีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลที่ไมใชสมาชิกครอบครัวที่
ใกลชิดที่สุดหรือครอบครัวที่ใกลชิด แตเปน
(ก) กรรมการ หรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี หรือ
(ข) พนักงานในตําแหนง ซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบการเงิน
ของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น ระดั บ ของอุ ป สรรคจากผลประโยชน ส ว นตน อุ ป สรรคจาก
ความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู ที่เกิดจากความสัมพันธดังกลาวรวมถึง

521.7 A2

สภ
าวิช
าช

521.7 A3

• ลักษณะของความสัมพันธระหวาง บุคคลนั้น กับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
• ตําแหนงที่บุคคลนั้น ดํารงอยูกับลูกคา
• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย
หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบ
บัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสราง
ความรั บ ผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญ ชี เพื่อใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบั ญชี
ไมของเกี่ยวกับการจัดการเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบของบุคคลที่สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน
สอบบัญชีมีความสัมพันธใกลชิดดวย

ความสัมพันธของหุนสวนและพนักงานของ สํานักงาน
R521.8

หุนสวนและพนักงานของสํานักงานตองปรึกษาตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของสํานักงาน ถา
พวกเขาตระหนักถึงความสัมพันธสวนตัว หรือความสัมพันธฉันทครอบครัวระหวาง
(ก) หุ น ส ว น หรื อ พนั ก งานของสํ า นั ก งาน หรื อ สํ า นั ก งานเครื อ ข า ยซึ่ ง ไม ใ ช ส มาชิ ก กลุ ม
ผูปฏิบัติงานสอบบัญชี กับ
(ข) กรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชีหรือพนักงานของลูกคางานสอบ
บั ญ ชี ที่ อ ยู ใ นตํ า แหน ง ซึ่ ง ใช อิ ท ธิ พ ลอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ การจั ด ทํ า บั ญ ชี หรื อ จั ด ทํ า
งบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
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ถัม
ภ์

R521.7

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

• ลักษณะของความสัมพันธร ะหว าง หุนสว นหรือพนักงานของสํ านักงาน (ฝายหนึ่ง) กับ
กรรมการหรือเจาหนาที่บริหาร หรือพนักงานของลูกคา (อีกฝายหนึ่ง)
• ระดับการมีปฏิสัมพันธของหุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานในกลุมผูปฏิบัติงานสอบ
บัญชี
• ตําแหนงที่หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานนั้น ดํารงอยูในสํานักงาน
• ตําแหนงที่บุคคลนั้นดํารงอยูในลูกคา
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตนอุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาวนั้น รวมถึง

ถัม
ภ์

521.8 A2

ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น ระดั บ ของอุ ป สรรคจากผลประโยชน ส ว นตน อุ ป สรรคจาก
ความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู ที่เกิดจากความสัมพันธดังกลาว รวมถึง

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

521.8 A1

• การจัดโครงสรางความรับผิดชอบของหุนสวนหรือพนักงาน เพื่อลดอิทธิพลใด ๆ ที่อาจมี
ตองานสอบบัญชี

สภ
าวิช
าช
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• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานสอบบัญชีที่เกี่ยวของที่ไดกระทําแลว

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 522 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี
คํานํา

ถัม
ภ์

522.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีไดเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือเจาหนาที่บริหาร
หรือพนักงานของลูกคางานสอบบัญชี เมื่อไมนานมานี้ อุปสรรคจากประโยชนสวนตน อุปสรรค
จากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากความคุนเคย อาจเกิดขึ้นได หมวดนี้กําหนด
ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ
แวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

522.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
R522.3

กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตองไมรวมถึงบุคคล ผูซึ่งในชวงระยะเวลาของรายงานการสอบบัญชี
(ก) เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี หรือ
(ข) เคยเป น พนั กงานที่ดํา รงตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัย สําคัญตอการจัดทําบัญ ชีห รือ
จัดทํางบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น

บริการกอนชวงเวลาของรายงานการสอบบัญชี

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ อุปสรรคจาก
ความคุนเคยอาจเกิดขึ้นได ถากอนชวงเวลาของรายงานการสอบบัญชี สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน
สอบบัญชี
(ก) เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี หรือ
(ข) เคยเป น พนั กงานที่ดํา รงตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัย สําคัญตอการจัดทําบัญ ชีห รือ
จัดทํางบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
ตัวอยางเชน อุปสรรคจะเกิดขึ้น ถาไดตัดสินใจหรือไดปฏิบัติงานแลวโดยบุคคลนั้นในชวงเวลา
กอนหนานี้ในขณะที่ยังเปนพนักงานของลูกคา จะตองไดรับการประเมินในงวดปจจุบัน อันเปน
สวนหนึ่งของงานสอบบัญชีงวดปจจุบัน
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาวนั้น รวมถึง

สภ
าวิช
าช

522.4 A1

522.4 A2

• ตําแหนงที่บุคคลนั้นดํารงอยูในลูกคา
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บริการในชวงเวลาของรายงานการสอบบัญชี

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
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ถัม
ภ์

522.4 A3

• ระยะเวลาตั้งแตบุคคลนั้นยุติการเปนพนักงานของลูกคา
• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ อุปสรรคจากความคุนเคยนั้น คือ การ
จัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกกลุมผูป ฏิบัติงานสอบบัญชี

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 523 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี
คํานํา

ถัม
ภ์

523.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
การดํารงตํา แหน งเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บ ริหารของลูกคางานสอบบัญ ชี ทําใหเกิด
อุปสรรคจากประโยชนสวนตน และอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หมวดนี้กําหนด
ข อ กํ า หนดเฉพาะและคํ า อธิ บ ายการนํ า ไปปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ก รอบแนวคิ ด ใน
เหตุการณแวดลอมดังกลาวนั้น

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

523.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหาร

หุนสวน หรือพนักงานของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย ตองไมดํารงตําแหนงเปนกรรม
การหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี ของสํานักงาน

การเปนเลขานุการบริษัท

หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมดํารงตําแหนงเปนเลขานุ
การบริษัทของลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน ยกเวน
(ก) วิธีปฏิบัตินี้สามารถกระทําไดตามกฎหมายทองถิ่น ขอบังคับหรือวิธีปฏิบัติวิชาชีพ
(ข) ผูบริหารเปนผูกระทําการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งมวล
(ค) หน า ที่ แ ละกิ จ กรรมที่ ป ฏิ บั ติ ถู ก จํ า กั ด อยู เ พี ย งงานที่ มี ลั ก ษณะเป น งานประจํ า และ
งานดานบริหาร เชน การจัดทํารายงานการประชุม และการเก็บรักษาแบบแสดงรายการ
ตางๆ ที่ตองจัดทําตามกฎหมาย
ตําแหนง “เลขานุการบริษัท” นั้น สื่อความหมายที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ หนาที่
อาจมีตั้งแตหนาที่ในการบริหาร (เชน การบริหารงานบุคคล และการเก็บรักษาบันทึกและ
ทะเบียนตางๆ ของบริษัท) จนถึงหนาที่ที่หลากหลาย เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตางๆ หรือการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการกํากับดูแลกิจการตางๆ โดยปกติแลว
ตําแหนงนี้ไดรับการอนุมานวามีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับกิจการ ดังนั้น อุปสรรคอาจ
เกิดขึ้นได ถาหุนสวน หรือพนักงานของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย ดํารงตําแหนงเปน
เลขานุการบริษัทของลูกคางานสอบบัญชี (ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหบริการงานที่ไมให

สภ
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ
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ความเชื่อมั่นกับลูกคางานสอบบัญชี ไดระบุไวในหมวด 600 การใหบริการงานที่ไมใหความ
เชื่อมั่น กับลูกคางานสอบบัญชี)

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 524 การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญชี
คํานํา

ถัม
ภ์

524.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
ความสัมพันธจากการจางงานโดยลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากประโยชน
สวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนดขอกําหนด
และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเฉพาะที่เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอม
ดังกลาวนั้น

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

524.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย

อุปสรรคจากความคุนเคยหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูอาจเกิดขึ้นได ถาบุคคลใดดังตอไปนี้
เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือหุนสวนของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย
• เปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี
• เป น พนั กงานในตํ า แหนง ซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัย สําคัญ ตอการจัดทําบัญ ชี หรือจัด ทํา
งบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น

ขอจํากัดของผูเคยเปนหุนสวนหรือเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี

สํ า นั ก งานต อ งแน ใ จว า ไม มี ส ายสั ม พั น ธ (Connection) คงอยู อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ระหว า ง
สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย กับ
(ก) ผูเคยเปนหุนสวนที่มารวมงานกับลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน หรือ
(ข) ผูเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มารวมงานกับลูกคางานสอบบัญชี
ถามาเขารวมงานในฐานะ เปน
(1) กรรมการหรือเจาหนาที่บริหาร หรือ
(2) พนักงานในตําแหนง ซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบการเงิน
ของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
การเชื่อมโยงอยางมีนัยสําคัญระหวางสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขายกับบุคคลนั้น ยังคงมี
อยูตอไป เวนแต

สภ
าวิช
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524.3 A1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สภ
าวิช
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524.4 A4

• ตําแหนงที่บุคคลนั้นไดรับจากลูกคา
• ความเกี่ยวของใด ๆ ที่บุคคลนั้นจะมีกับกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
• ระยะเวลาตั้งแตบุคคลนั้น พนจากการเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือหุนสวน
ของสํานักงาน หรือของสํานักงานเครือขาย
• ตําแหนงเดิมของบุคคลนั้นในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย
ตัวอยางคือบุคคลนั้น ยังคงรับผิดชอบในการติดตอเปนประจํากับผูบริหารหรือผูมีหนาที่
กํากับดูแลของลูกคา หรือไม
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการอุปสรรคจากความคุนเคย หรือ
อุปสรรคจากการถูกขมขู เหลานั้น รวมถึง
• การปรับเปลี่ยนแผนงานสอบบัญชี
• การมอบหมายให บุ คคลอื่ น ๆ ในกลุมผูป ฏิบัติงานสอบบัญ ชี ซึงเป น ผูมีป ระสบการณ
เพียงพอ เมื่อเทียบกับบุคคลที่ไดมารวมงานกับลูกคา
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานของผูเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ
บัญชี

สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ไดรับการจางงานจากลูกคา
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524.4 A1

(ก) บุคคลนั้ น ไม ได รั บสิ ทธิ ป ระโยชนห รือคาตอบแทนใด ๆ จากสํานักงาน หรือสํานักงาน
เครือขาย ที่ไมไดเปนไปตามขอตกลงที่กําหนดไวชัดเจนกอนหนาแลว
(ข) จํานวนเงินใด ๆ ที่เปนหนี้บุคคลนั้นไมเปนสาระสําคัญตอสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย
และ
(ค) บุคคลนั้นไมไดเขารวมอีกตอไป หรือปรากฏวามีสวนรวม ในการดําเนินธุรกิจ หรือกิจกรรม
ทางวิชาชีพ ของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย
แมวาจะไดปฏิบัติตามขอกําหนด ของยอหนา R524.4 อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรค
จากการถูกขมขู อาจยังคงเกิดขึ้นได
อุป สรรคจากความคุน เคย หรืออุป สรรคจากการถูกขมขู อาจยังคงเกิดขึ้น ได ถาผูเคยเปน
หุนสวนของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย เขารวมงานในกิจการในตําแหนงใดตําแหนง
หนึ่งที่กลาวไวในยอหนา 524.3 A1 และกิจการนั้น ตอมากลายเปลี่ยนเปนลูกคางานสอบบัญชี
ของสํานักงาน
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

524.5 A2
524.5 A3

ถัม
ภ์

524.5 A1

สํา นั กงาน หรื อสํ า นั กงานเครือขาย ตองมีน โยบายและวิธีป ฏิบัติที่กําหนดให สมาชิกกลุม
ผูป ฏิบั ติงานสอบบัญ ชี ตองแจงสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย เมื่อมีการเจรจาตอรอง
เกี่ยวกับการจางงานกับลูกคางานสอบบัญชีนั้น
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน เกิดขึ้นไดเมื่อสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี มีสวนรวม
ในงานสอบบั ญ ชี ในขณะที่ทราบอยูแลว วาสมาชิกกลุม ผูป ฏิบัติง านสอบบัญ ชีนั้น จะหรื อ
อาจจะมารวมงานกับลูกคาในอนาคตได
ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว คือการถอนบุคคล
นั้นจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตนดังกลาว คือจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานดุลยพินิจใด ๆ ที่มีนัยสําคัญของบุคคล
นั้น ขณะอยูในกลุมผูปฏิบัติงาน
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R524.5

ผูสอบบัญชีหลัก

ขึ้นอยูกับยอหนา R524.8 ถาบุคคลผูซึ่งเปนผูสอบบัญชีหลักของลูกคางานสอบบัญชีที่มีสวนได
เสียสาธารณะ มารวมกับลูกคา ในฐานะ
(ก) กรรมการหรือเจาหนาที่บริหาร หรือ
(ข) เป น พนั กงานในตํ า แหนง ซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัย สําคัญ ตอการจัดทําบัญ ชี หรือจัดทํา
งบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
ความเปนอิสระจะถูกรอมชอม เวนแต (ปที่ 1) หลังจากบุคคลดังกลาวยุติการเปนผูสอบบัญชี
หลักแลว
(1) ลูกคางานสอบบัญชีไดออกงบการเงินที่ตรวจสอบแลว (ปที่ 2) ไปเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสิบสองเดือน และ
(2) บุคคลดั งกล า วมิได เ ป นสมาชิกในกลุมผูป ฏิบัติงานสอบบัญ ชีของการสอบบัญชีของงบ
การเงิน (ปที่ 1 และ 2) นั้น

สภ
าวิช
าช

R524.6

หุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาที่บริหารหรือเทียบเทา) ของสํานักงาน

R524.7

ขึ้นอยูกับยอหนา R524.8 ถาบุคคลผูซึ่งเปนหุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาที่บริหารหรือ
เทียบเทา) ของสํานักงานรวมงานกับลูกคางานสอบบัญชีที่มีสวนไดเสียสาธารณะ ในฐานะ
(ก) กรรมการหรือเจาหนาที่บริหาร หรือ
(ข) เป น พนั กงานในตํ า แหนง ซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัย สําคัญ ตอการจัดทําบัญ ชี หรือจัด ทํา
งบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
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ลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ความเปนอิสระจะถูกรอมชอม เวนแตหลังจากบุคคลดังกลาวพนจากการเปนหุนสวนผูจัดการ
(ประธานเจาหนาที่บริหารหรือเทียบเทา) ของสํานักงาน เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน
การรวมธุรกิจ
เพื่ อ เป น ข อ ยกเว น ของย อ หน า R524.6 และ R524.7 ความเป น อิ ส ระจะไม ถู ก รอมชอม
ถาเหตุการณแวดลอมที่กําหนดไวในยอหนาเหลานั้นเกิดขึ้นจากผลของการรวมธุรกิจและ
(ก) ตําแหนงดังกลาวไมไดมีการคํานึงถึงในการพิจารณาการรวมธุรกิจ
(ข) สิทธิประโยชนหรือคาตอบแทนใด ๆ ใหกับผูที่เคยเปนหุนสวน ที่จายจากสํานักงาน หรือ
สํานักงานเครือขาย ซึ่งไดจายเต็มจํานวนแลว เวนแตเพื่อใหเปนไปตามขอตกลงที่กําหนด
ไว ชั ด เจนก อนหน า แล ว และจํานวนใด ๆ ที่เ ปน หนี้ หุน ส ว นผูนั้ น ไมเ ปน สาระสํา คัญต อ
สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย เทาที่นํามาใชได
(ค) ผูที่เคยเปนหุนสวน ตองไมเขารวมหรือปรากฏวามีสวนรวมอยางตอเนื่อง ในการดําเนิน
ธุรกิจ หรือกิจกรรมทางวิชาชีพของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย และ
(ง) สํานักงานไดปรึกษาหารือ กับผูมีหนาที่กํากับดูแล ถึงการดํารงตําแหนงของผูที่เคยเปน
หุนสวนในลูกคางานสอบบัญชีแลว
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R524.8

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 525 การมอบหมายใหเปนพนักงานชั่วคราว
คํานํา

ถัม
ภ์

525.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
การใหยืมพนักงานแกลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงานของ
ตนเอง อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน หรืออุปสรรคจากความคุนเคย หมวดนี้กําหนด
ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอม
ดังกลาว
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525.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการอุปสรรคที่เกิดจากการใหยืม
พนักงานของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย กับลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง
• การดําเนินการสอบทานเพิ่มเติม งานของพนักงานที่ใหยืม อาจจัดการอุปสรรคจากการ
สอบทานผลงานตนเอง
• การไม ให พนั กงานที่ ถูกยืมตัว รว มเปน สมาชิกกลุมผูป ฏิบัติงานสอบบัญ ชี อาจจัดการ
อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
• การไมใหความรับผิดชอบงานสอบบัญชีในหนาที่หรือกิจกรรมใด ๆ แกพนักงานที่ถูกยืมตัว
ในระหวางที่พนักงานผูนั้นปฏิบัติงานตามการมอบหมายเปนพนักงานชั่วคราว อาจจัดการ
อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
เมื่อเกิดอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน โดยการใหยืม
บุคลากรของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย กับลูกคางานสอบบัญชี จนกระทั่งสํานักงาน
หรือสํานักงานเครือขายเริ่มมีมุมมองและผลประโยชนไปในทางเดียวกับผูบริหารมากเกินไป
มาตรการปองกันไมสามารถใชได
สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย ตองไมใหยืมพนักงานแกลูกคางานสอบบัญชี เวนแต
(ก) การใหความชวยเหลือดังกลาวเปนการใหเฉพาะในชวงเวลาสั้น
(ข) พนักงานตองไมมีสวนรวมในการใหบริการงานไมใหความเชื่อมั่น ซึ่งจะไมไดรับอนุญาต
ตามหมวด 600 และหมวดยอยนี้ และ
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525.3 A1

525.3 A2

R525.4

177

สวนที่ 4 ก

ทั่วไป

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สภ
าวิช
าช
178

สวนที่ 4 ก

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

(ค) พนักงานตองไมรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และลูกคางานสอบบัญชีรับผิดชอบในการสั่งการ
และดูแลกิจกรรมของพนักงานนั้น

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 540 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากร (รวมถึงการหมุนเวียนหุนสวน) กับลูกคา
งานสอบบัญชี
คํานํา

ถัม
ภ์

540.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไวใน
หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
เมื่อบุคคลมีสวนรวมในงานสอบบัญชีเปนระยะเวลายาวนาน อาจเกิดอุปสรรคจากความคุนเคย
และอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไป
ปฏิบัติในการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว
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540.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
540.3 A1

สภ
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าช

540.3 A2

ถึงแมวาการทําความเขาใจลูกคางานสอบบัญชีและเหตุการณแวดลอมเปนพื้นฐานของคุณภาพ
งานสอบบัญชี อุปสรรคอาจเกิดจากผลที่บุคคลมีความสัมพันธอันยาวนาน ในฐานะสมาชิกกลุม
ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีกับ
(ก) ลูกคางานสอบบัญชี และการดําเนินงานของลูกคา
(ข) เจาหนาที่บริหารอาวุโสของลูกคางานสอบบัญชี หรือ
(ค) งบการเงินซึ่งสํานักงานจะแสดงความเห็น หรือขอมูลทางการเงินที่ใชเปนฐานในการจัดทํา
งบการเงิน
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดจากผลของความกังวลของบุคคลเกี่ยวกับการสูญเสีย
ลูกคาที่มีความสัมพันธยาวนาน หรือการสูญเสียผลประโยชนในการรักษาไวซึ่งความสัมพันธ
สว นตั ว ที่ ใกล ชิ ด กั บ สมาชิ กของเจาหนาที่บ ริหารอาวุโ ส หรือผูมีห นาที่กํากับ ดูแล อุป สรรค
ดังกลาวอาจมีอิทธิพลตอดุลยพินิจที่ไมเหมาะสมของบุคคลนั้น
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตน รวมถึง
(ก) ในสวนที่เกี่ยวกับบุคคล
• ระยะเวลาโดยรวมของความสั ม พั น ธ กับ ลู ก ค างานสอบบั ญชี ของบุค คลนั้ น รวมถึ ง
ถาความสัมพันธนั้นมีอยู ขณะที่บุคคลนั้นยังคงอยูกับสํานักงานกอนหนา
• บุคคลนั้นเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานมานานเทาใด และมีบทบาทอยางไร
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ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
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540.3 A5

540.3 A6

• การเปลี่ยนบทบาทของบุคคลในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
และขอบเขตของงานที่บุคคลนั้นปฏิบัติ
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม ซึ่งไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี สอบทานงาน
ของบุคคลนั้น
• การดําเนินการสอบทานคุณภาพงานสม่ําเสมอ จากภายในหรือจากภายนอก อยางเปนอิสระ
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• ขอบเขตงานที่บุคคลนั้น ไดรับการสั่งการ รับการสอบทานงาน และรับการกํากับงาน
จากบุคคลผูมีตําแหนงงานสูงกวา
• ขอบเขตที่บุคคลนั้น เนื่องจากความมีอาวุโส สามารถมีอิทธิพลตอผลลัพธของงานสอบ
บั ญ ชี ตั ว อย า งเช น การตั ด สิ น ใจที่ สํ า คั ญ หรื อ การสั่ ง งานสมาชิ ก อื่ น ๆ ในกลุ ม
ผูปฏิบัติงาน
• ความใกลชิดของความสัมพันธสวนตัวของบุคคลนั้น กับเจาหนาที่บริหารอาวุโส หรือผูมี
หนาที่กํากับดูแล
• ลักษณะ ความถี่ และขอบเขตของปฏิสัมพันธระหวางบุคคลนั้นกับเจาหนาที่บริหาร
อาวุโส หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล
(ข) ในสวนที่เกี่ยวกับลูกคางานสอบบัญชี
• ลักษณะหรือความซับซอนของประเด็นทางบัญชีของลูกคา และประเด็นการรายงาน
ทางการเงินของลูกคา และวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
• มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเจาหนาที่บริหารอาวุโส หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล เมื่อไมนาน
มานี้หรือไม
• มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรของลูกคาซึ่งมีผลตอลักษณะ ความถี่ และขอบเขต
ของปฏิสัมพันธสวนบุคคลนั้นกับเจาหนาที่บริหารอาวุโส หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล
การรวมกันของปจจัยสองอยางหรือมากกวา อาจเพิ่มหรือลดระดับของอุปสรรค ตัวอยางเชน
อุปสรรคจากความคุนเคยที่เกิดขึ้นตลอดชวงเวลา จากความสัมพันธใกลชิดที่เพิ่มขึ้นระหวาง
บุคคลนั้น กับสมาชิกของเจาหนาที่บริหารอาวุโสของลูกคา จะลดลงโดยการที่สมาชิกเจาหนาที่
บริหารอาวุโสของลูกคารายนั้นออกจากการเปนพนักงานของลูกคา
ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตน ที่เกิดจากบุคคลที่มีสวนรวมในงานสอบบัญชีเปนระยะเวลาอันยาวนาน คือการหมุนเวียน
บุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการอุปสรรคจากความคุนเคยหรือ
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
R540.4

ถาสํานักงานตัดสินวาระดับของอุปสรรคที่เกิดสามารถจัดการโดยการหมุนเวียนบุคคลนั้นออก
จากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี สํานักงานตองกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งบุคคลนั้นตองไม
(ก) เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
(ข) ทําหนาที่ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี หรือ
(ค) ใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธงานสอบบัญชี

หลังจากชวงเวลาในการปฏิบัติงาน บุคคลดังกลาวตองมีการเวนระยะในการปฏิบัติงาน ตาม
ขอกําหนดในยอหนา R540.11 ถึง R540.19
ในการคํานวณชวงเวลาในการปฏิบัติงาน การนับจํานวนปตองไมเริ่มตนใหม เวนแตบุคคลนั้นยุติ
บทบาทใด ๆ ในยอหนา R540.5 (ก) ถึง (ค) เปนระยะเวลาขั้นต่ํา อันเปนระยะเวลาตอเนื่องกัน
อยางนอยเทากับการเวนระยะในการปฏิบัติงานที่กําหนดไวในยอหนา R540.11 ถึง R540.13
เทาที่นํามาใชไดกับบทบาทที่บุคคลไดใหบริการในปกอนที่จะยุติการมีสวนรวมดังกลาว
ตัวอยางเชน บุคคลที่เปนผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมาสี่ป ตอจากนั้นหยุดการปฏิบัติงานไป
สามป จะสามารถกลับมาเปนผูสอบบัญชีหลักในงานสอบบัญชีเดียวกันเปนเวลาตอไดอีกเพียง
สามป (นับสะสมรวมเปนเจ็ดป) หลังจากนั้นบุคคลนั้นจะตองเวนระยะในการปฏิบัติงาน ตาม
ยอหนา R540.14
เพื่ อ เป น ข อ ยกเว น ของย อ หน า R540.5 ผู ส อบบั ญ ชี ห ลั ก ผู ซึ่ ง ความต อ เนื่ อ งมี ค วามสํ า คั ญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอคุณภาพงานสอบบัญชี โดยในกรณีที่เกิดขึ้นไดย ากเนื่องจากเหตุการณ
แวดลอมทีไ่ มคาดคิดลวงหนา ซึ่งอยูนอกการควบคุมของสํานักงาน และหากผูมีหนาที่กํากับดูแล

สภ
าวิช
าช

R540.6

ขึ้นอยูกับยอหนา R540.7 ถึง R540.9 ในสวนที่เกี่ยวกับการสอบบัญชีของกิจการที่มีสวนไดเสีย
สาธารณะ บุคคลตองไมปฏิบัติหนาที่ในบทบาทใดตอไปนี้ หรือเมื่อรวมกับบทบาทตางๆ ดังกลาว
เปนระยะเวลามากกวา 7 ปสะสม (“ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน”)
(ก) ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน
(ข) บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
หรือ
(ค) บทบาทใด ๆ ของผูสอบบัญชีหลักอื่น

540.6 A1

R540.7
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ระยะเวลาดังกลาวตองยาวพอ ที่จะทําใหมีการจัดการอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรค
จากผลประโยชนสวนตน ในกรณีของกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะใหใชยอหนา R540.5 ถึง
R540.20

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
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R540.9

ขอควรพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับชวงเวลาในการปฏิบัติงาน
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540.7 A1

ใหความเห็นพองดวย อาจตองไดรับอนุญาตใหทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีหลักเพิ่มอีกหนึ่งป ตราบ
เทาที่อุปสรรคตอความเปนอิสระถูกขจัด หรือลดใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ตัวอยางเชน ผูสอบบัญชีหลักอาจตองดํารงบทบาทนั้นในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตอไปไดอีก
ไมเกินหนึ่งป ในเหตุการณแวดลอมที่เกิดจากเหตุการณที่ไมคาดคิดลวงหนา เชน การหมุนเวียน
ตามขอกําหนดไมสามารถเปนไปได เนื่องจากอาจเกิดกรณีเจ็บปวยอยางรายแรงของผูที่ตั้งใจจะ
ใหเปนผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ในเหตุการณแวดลอมเชนนี้ สํานักงานจะปรึกษาหารือกับผูมี
หนาที่กํากับดูแลถึงเหตุผลของการไมสามารถหมุนเวียนตามที่วางแผนไว และความจําเปนในการ
ใชมาตรการปองกันใด ๆ เพื่อลดอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ถาลูกคางานสอบบัญชีเ ปลี่ยนสถานภาพเปน กิจการที่มีสว นไดเสีย สาธารณะ สํานักงานตอง
คํานึงถึงระยะเวลาที่บุคคลใหบริการแกลูกคางานสอบบัญชีในฐานะผูสอบบัญชีหลักกอนที่ลูกคา
งานสอบบั ญ ชี นั้ น จะเปลี่ ย นสถานภาพเปน กิจ การที่มีสว นได เสีย สาธารณะในการพิจ ารณา
ชวงเวลาการหมุนเวียน ถาบุคคลนั้นใหบริการแกลูกคาในฐานะผูสอบบัญชีหลักเปนระยะเวลา
สะสมมา 5 ป ห รือน อยกว า เมื่อลูกคาเปลี่ยนสถานภาพเปน กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ
จํานวนปที่บุคคลนั้นอาจตองยังคงใหบริการแกลูกคารายนั้นในฐานะผูสอบบัญชีหลักกอนที่จะ
หมุนเวียนออกจากงานใหบริการจะเปนจํานวนเจ็ดป หักดวยจํานวนปที่ไดใหบริการมาแลว
เพื่อเปนขอยกเวนของยอหนา R540.5 ถาบุคคลนั้ นไดใหบริ การลูกคางานสอบบั ญชีในฐานะ
ผูส อบบั ญ ชีห ลั กเป น ระยะเวลาสะสมหกป หรือมากกวานั้น เมื่อลูกคางานสอบบัญ ชีเปลี่ย น
สถานภาพเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ บุคคลนั้นอาจตองยังคงใหบริการตอเนื่องในฐานะ
ผูสอบบัญชีหลักเปนเวลาไมเกินกวาสองปกอนหมุนเวียนออกจากงานใหบริการ ดวยการเห็นพอง
ของผูมีหนาที่กํากับดูแล
เมื่อสํานักงานมีคนเพียงสองสามคน ที่มีความรูและประสบการณที่จําเปนในการใหบริการใน
ฐานะผูสอบบัญชีหลักในงานสอบบัญชีของกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ การหมุนเวียนของ
ผูสอบบัญชีหลักอาจไมสามารถเปนไปได เพื่อเปนขอยกเวนของยอหนา R540.5 ถาองคกรกํากับ
ดูแลอิ ส ระในประเทศกํา หนดขอยกเวน การหมุน เวียนของผูส อบบัญชีในเหตุการณแวดลอม
ดังกลาว บุคคลนั้นอาจตองยังคงเปนผูสอบบัญชีหลักไดมากกวาเจ็ดปเพื่อใหเปนไปตามขอยกเวน
ดังกลาว ทั้งนี้ ถาหากวาองคกรกํากับดูแลอิสระมีขอกําหนดเฉพาะเจาะจงอื่นที่ตองนํามาใช เชน
ระยะเวลาที่ ผู ส อบบั ญ ชี หลักอาจตองไดรับการยกเวน การหมุน เวียน หรือการสอบทานจาก
ภายนอกที่เปนอิสระอยางสม่ําเสมอ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
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ในการประเมินอุปสรรคที่เกิดจากความสัมพันธที่ยาวนานกับงานสอบบัญชี สํานักงานตองให
ความสํ าคั ญ โดยเฉพาะกั บ บทบาทที่บุคคลนั้น ปฏิบัติและระยะเวลาที่บุคคลนั้น เกี่ย วของกับ
งานสอบบัญชีกอนที่บุคคลนั้นจะเปลี่ยนสถานภาพเปนผูสอบบัญชีหลัก
อาจมีหลายสถานการณที่สํานักงานใชกรอบแนวคิดสรุปวาเปนการไมเหมาะสมสําหรับบุคคลที่
เปนผูสอบบัญชีหลักที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไปในบทบาทดังกลาว แมวาระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ใน
การเปนผูสอบบัญชีหลักจะนอยกวาเจ็ดป

R540.12

R540.13

ถาบุคคลทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมาเปนเวลาเจ็ดปสะสม การเวนระยะในการ
ปฏิบัติงานตองเปนหาปตอเนื่องกัน
ในกรณีที่บุคคลไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชี และไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะดังกลาวเปนเวลาเจ็ดปสะสม การเวนระยะในการปฏิบัติงาน
ตองเปนสามปตอเนื่องกัน
ถา บุ คคลทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ส อบบัญ ชีห ลักนอกจากหนาที่ที่กําหนดไวในยอหนา R540.11 และ
R540.12 เปนเวลาเจ็ดปสะสม การเวนระยะในการปฏิบัติงานตองเปนสองปตอเนื่องกัน
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R540.11

ถัม
ภ์

การเวนระยะในการปฏิบัติงาน

การใหบริการที่รวมบทบาทในฐานะผูสอบบัญชีหลัก
R540.14

สภ
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R540.15

ถาบุคคลปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่รวมบทบาทผูสอบบัญชีหลักและใหบริการในฐานะผูสอบบัญชีที่
รั บ ผิ ด ชอบงานตั้ ง แต สี่ ป ส ะสมหรื อ มากกว า การเว น ระยะในการปฏิ บั ติ ง านต อ งเป น ห า ป
ตอเนื่องกัน
ขึ้นอยูกับยอหนา R540.16 (ก) ถาบุคคลปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่รวมบทบาทผูสอบบัญชีหลักและ
ใหบริการในฐานะผูสอบบัญชีหลักผูรับผิดชอบในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
ตั้งแตสี่ปสะสมหรือมากกวา การเวนระยะในการปฏิบัติงานตองเปนสามปตอเนื่องกัน
ถาบุคคลปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่รวมบทบาทผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานและผูรับผิดชอบในการ
สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ตั้งแตสี่ปสะสมหรือมากกวาในระหวางชวงเวลาใน
การปฏิบัติงาน การเวนระยะในการปฏิบัติงานตอง
(ก) เพื่อเปนขอยกเวนของยอหนา R540.15 เปนเวลาหาปตอเนื่องกันเมื่อบุคคลนั้นเปนผูสอบ
บัญชีที่รับผิดชอบงานมาสามปหรือมากกวานั้น หรือ
(ข) เปนเวลาสามปตอเนื่องกันในกรณีของการรวมกับบทบาทอื่น ๆ
ถ า บุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ง านรวมกั บ บทบาทใดของผู ส อบบั ญ ชี ห ลั ก นอกจากที่ ร ะบุ ไ ว ใ นย อ หน า
R540.14 ถึง R540.16 การเวนระยะในการปฏิบัติงานตองเปนสองปตอเนื่องกัน

R540.16

R540.17
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R540.10

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
การใหบริการของสํานักงานกอนหนา
R540.18

ในการกํ า หนดจํ า นวนป ที่ บุ ค คลเป น ผู ส อบบั ญ ชี ห ลั ก ตามที่ กํ า หนดไว ใ นย อ หน า R540.5
ระยะเวลาของความสัมพันธ ถามีผลเกี่ยวของ ตองรวมถึงเวลาในขณะที่บุคคลนั้นเปนผูสอบบัญชี
หลักของงานนั้น ของสํานักงานกอนหนาดวย
การเวนระยะในการปฏิบัติงานที่สั้นกวา ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนด
R540.19

540.20 A1
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ในชวงการเวนระยะในการปฏิบัติงาน บุคคลตองไม
(ก) เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน หรือใหการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีนั้น
(ข) ใหคําปรึกษากลุมผูปฏิบัติงานหรือลูกคาเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิค หรือประเด็น รายการ
หรือเหตุการณตาง ๆ เฉพาะอุตสาหกรรม ที่มีผลกระทบตองานสอบบัญชีนั้น (นอกจากการ
ปรึกษาหารือกับกลุมผูปฏิบัติงานที่จํากัดเฉพาะงานที่ปฏิบัติอยูหรือขอสรุปที่ไดรับในปที่แลว
ของบุคคลนั้นในชวงเวลาในการปฏิบัติงานที่ยังคงมีความเกี่ยวของกับการสอบบัญชี)
(ค) เป น ผู รั บ ผิ ดชอบในการนําหรือประสานงานบริ การทางวิช าชีพที่ให โ ดยสํ านักงาน หรื อ
สํานักงานเครือขายใหกับลูกคางานสอบบัญชี หรือกํากับดูแลความสัมพันธระหวางสํานักงาน
หรือสํานักงานเครือขาย กับลูกคางานสอบบัญชี หรือ
(ง) ปฏิบัติงานในบทบาทอื่น หรือกิจกรรมอื่นที่ไมไดกลาวถึงขางตนเกี่ยวกับลูกคางานสอบบัญชี
รวมถึงการใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นซึ่งจะสงผลตอบุคคลนั้น
(1) การมีปฏิสัมพันธที่มีนั ยสําคัญหรือบอยครั้งกับเจาหนาที่บริหารอาวุโสหรือผูมีหนาที่
กํากับดูแล หรือ
(2) การใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานสอบบัญชี
ขอกํ า หนดของย อหน า R540.20 ไมไดมีไวเพื่อปองกัน ไมใหบุคคลนั้น เขารับ ตําแหนงผูนําใน
สํ า นั กงาน หรื อ สํ า นั กงานเครือขาย เชน หุน ส ว นผูจั ดการ (ประธานเจ าหนา ที่บ ริห ารหรื อ
เทียบเทา) ของสํานักงาน
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ในกรณีที่องคกรนิ ติบั ญญั ติห รือองคกรกํ ากั บดู แล (หรือองคกรที่ไดรับอนุญ าตหรือไดรับการ
ยอมรั บ จากองค ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ ห รื อ องค ก รกํ า กั บ ดู แ ลนั้ น ) ได กํ า หนดการเว น ระยะในการ
ปฏิบัติงาน สําหรับผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานที่มีระยะเวลานอยกวา 5 ปตอเนื่องกัน จํานวนป
ที่ สู งกว า ช ว งเวลานั้ น หรื อสามป อาจตอ งนํามาทดแทนการเวน ระยะในการปฏิบั ติงานหา ป
ตอเนื่องกัน ที่กําหนดไวในยอหนา R540.11, R540.14 และ R540.16 (ก) ถาแมนวาชวงเวลาใน
การปฏิบัติงานที่ใชไดไมเกินเจ็ดป
ขอจํากัดในการปฏิบัติงานในชวงการเวนระยะในการปฏิบัติงาน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 600 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางานสอบบัญชี
คํานํา

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

สภ
าวิช
าช

ทั่วไป

R600.4

600.4 A1

600.4 A2

กอนที่สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายจะรับงานใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคา
งานสอบบัญชี สํานักงานตองตัดสินวาการใหบริการดังกลาวอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความ
เปนอิสระหรือไม
ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดนี้ชวยสํานักงานในการวิเคราะหการบริการ
งานที่ไมใหความเชื่อมั่นบางประเภทและอุปสรรคที่เกี่ยวของที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสํานักงานหรือ
สํานักงานเครือขายรับงานหรือใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชี
พัฒนาการทั้งหลาย เช น การดําเนินธุรกิจใหม ๆ วิวัฒนาการของตลาดการเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหไมสามารถกําหนดรายการที่ครอบคลุมทุกรายการ
บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น ซึ่งอาจใหบริการกับลูกคางานสอบบัญชีได ดังนั้นประมวล
185

สวนที่ 4 ก

600.3

ถัม
ภ์

600.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนด
ไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
สํานักงาน และ สํานักงานเครือขายอาจใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นหลากหลายประเภท
แกลูกคางานสอบบัญชี ที่สอดคลองกับทักษะและความชํานาญ การใหบริการงานที่ไมให
ความเชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
และอุปสรรคตอความเปนอิสระ
หมวดนี้กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของในการใชกรอบแนวคิด
เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระในเวลาที่ใหบริการงานที่ไมใหความ
เชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชี
หมวดยอยที่ตามมา กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของ
เมื่อสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นบางอยางแกลูกคา
งานสอบบัญชีและบงชี้ประเภทของอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากผลดังกลาวนั้น หมวดยอยบาง
หมวดรวมขอกําหนดที่หามไวอยางชัดเจน ไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายใหบริการ
บางอยางแกลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคที่เกิดนั้นไม
สามารถใชมาตรการปองกันจัดการได

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

600.1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณจึงไมร วมรายการอยางละเอีย ดของบริการงานที่ไมใหความเชื่ อมั่นแกลูกค า
งานสอบบัญชี
การประเมินอุปสรรค
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใหบริการงานที่ไมใหความ
เชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง
ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงคของบริการ
ระดับของความเชื่อมั่นที่ใหกับผลลัพธของบริการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสอบบัญชี
สภาพแวดลอมทางกฎหมายและกฎระเบียบของบริการที่ให
ผลลัพธของบริการจะกระทบตอเรื่องที่สะทอนในงบการเงินที่สํานักงานแสดงความเห็น
หรือไม และถามี
o ขอบเขตที่ผลลัพธของบริการจะมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน
o ระดับของการใชความเห็นสวนตัว ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในจํานวนเงินหรือวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม สําหรับเรื่องที่สะทอนในงบการเงิน
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● ระดับความชํานาญของฝายบริหารและพนักงานของลูกคาที่เกี่ยวกับประเภทของบริการ
ที่ให
● ขอบเขตของการมีสวนรวมของลูกคาในการตัดสินใจใชดุลยพินิจในเรื่องที่มีนัยสําคัญ
● ลักษณะและขอบเขตของผลกระทบของบริการ (ถามี) ในระบบที่ผลิตขอมูลที่เปนสวน
สําคัญของระบบของลูกคา:
o รายการบัญชีหรืองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
o การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน

600.5 A2

• ลูกคาเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะหรือไม ตัวอยางเชน การใหบริการงานที่ไมให
ความเชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชีที่เปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะอาจถูกเขาใจได
วา ทําใหเกิดอุปสรรคในระดับที่สูงขึ้น
หมวดยอย 601 ถึง 610 รวมถึงตัวอยางของปจจัยเพิ่มเติมที่เกี่ยวของในการประเมินระดับ
ของอุ ป สรรคที่ เ กิ ดจากการใหบ ริก ารงานที่ ไม ให ความเชื่ อมั่ น ที่ กํา หนดไวใ นหมวดย อ ย
เหลานั้น

สาระสําคัญในงบการเงิน
600.5 A3

หมวดยอย 601 ถึง 610 อางอิงถึงสาระสําคัญในงบการเงินของลูกคางานสอบบัญชี แนวคิด
เรื่อง สาระสําคัญ ในการสอบบัญชีมีระบุไวใน TSA 320 ความมีสาระสําคัญในการวางแผน
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600.5 A1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
และการปฏิบัติงานสอบบัญชี และใน การสอบทาน ใน TSRE 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบ
ทานงบการเงินในอดีต การตัดสินใจถึงสาระสําคัญเกี่ยวกับการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพและ
การได รับผลกระทบทั้ งปจ จัย เชิงปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ อีกทั้งยั งรวมถึ งผลกระทบจาก
มุมมองของความตองการขอมูลทางการเงินของผูใช
การให บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น หลายประเภทแกลูกคางานสอบบัญชีรายเดียวกัน
สํานักงานหรือ สํานักงานเครือขายอาจให บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น หลายประเภท
แกลูกคางานสอบบัญชีรายเดียว ในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ การพิจารณาถึงผลกระทบรวม
ของอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการให บ ริ ก ารเหล า นั้ น สั ม พั น ธ กั บ การประเมิ น อุ ป สรรคของ
สํานักงาน

600.6 A1

600.6 A2

สภ
าวิช
าช

600.6 A3

หมวดย อย 601 ถึง 610 รวมถึงตัว อยางการกระทํา และมาตรการปองกัน ที่อาจจัดการ
อุปสรรคตอความเปนอิสระที่เกิดจากการให บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น เมื่ออุปสรรคไม
อยูในระดับที่ยอมรับได ตัวอยางเหลานี้ไมครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด
หมวดยอยบางหมวดรวมถึงขอกําหนดที่หามไวอยางชัดเจน ไมใหสํานักงานหรือสํานักงาน
เครือขายใหบริการบางอยางกับลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวา
อุปสรรคที่เกิดนั้นไมสามารถใชมาตรการปองกันจัดการได
ยอหนา 120.10 A2 รวมถึงคําอธิบายของมาตรการปองกัน ในกรณีการใหบริการงานที่ไมให
ความเชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชี มาตรการปองกันเปนการกระทํา มาตรการเดียวหรือ
หลายมาตรการรวมกันก็ได ที่สํานักงานนํามาใชอยางมีประสิทธิผลเพื่อลดอุปสรรคตอความ
เปนอิสระใหอยูในระดับที่ยอมรับได ในสถานการณบางอยาง เมื่ออุปสรรคที่เกิดจากการให
บริ การงานที่ ไ ม ใ ห ค วามเชื่อ มั่น แกลู กค างานสอบบั ญ ชี อาจไม มีม าตรการปอ งกั น ใด ๆ
นํ า มาใช ไ ด ในสถานการณ เ ช น นี้ การนํ า กรอบแนวคิ ด ในหมวด 120 มาใช กํ า หนดให
สํา นั กงานตองปฏิ เ สธหรื อยุติการให บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น หรือการให บริการ
งานสอบบัญชี

ขอหามในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร
R600.7

600.7 A1

สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารใหกับลูกคา
งานสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของผูบริหารเกี่ยวของกับการควบคุม การนําและกําหนดทิศทางของกิจการ
รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหา การใช และการควบคุมทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร
ทางการเงิน ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ทรัพยากรทางกายภาพ และทรัพยากรที่ไมมีตัวตน
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การจัดการอุปสรรค
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600.5 A4

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

600.7 A3

การให บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชี ทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบ
ทานผลงานตนเอง และอุ ป สรรคจากผลประโยชน ส ว นตน ถ า สํ านั ก งานหรื อ สํ า นั ก งาน
เครือขายปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารเมื่อใหบริการ การปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ
เยี่ยงผูบริหาร ยังทําใหเกิดอุปสรรคจากความคุนเคย และอาจเกิดอุปสรรคจากการเปนผูให
การสนับสนุนดวย เพราะวาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเริ่มมีมุมมองและผลประโยชน
ไปในทางเดียวกับผูบริหารมากเกินไป
การตัดสินวากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเปนความรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารหรือไม ขึ้นอยูกับ
เหตุการณแวดลอม และตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ตัวอยางของกิจกรรมที่ถือวาเปนความ
รับผิดชอบของผูบริหาร รวมถึง
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• การกําหนดนโยบายและทิศทางเชิงกลยุทธ

ถัม
ภ์

600.7 A2

• การจางหรือการเลิกจางพนักงาน

• การกําหนดทิศทางและการเขารับผิดชอบตอการกระทําของพนักงานในสวนที่เกี่ยวกับ
งานของพนักงานเพื่อกิจการ
• การควบคุมหรือการจัดการบัญชีธนาคารหรือการลงทุน

• การตั ด สิ น ใจว า จะปฏิ บั ติ ต ามข อ เสนอแนะใดที่ ไ ด รั บ จากสํ า นั ก งานหรื อ สํ า นั ก งาน
เครือขาย หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

สภ
าวิช
าช

• การรายงานตอผูมีหนาที่กํากับดูแลในนามของผูบริหาร
• การเขารับผิดชอบใน
o การจัดทําและการนําเสนองบการเงินที่เปนไปตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงิน ที่นํามาปรับใชได
o การออกแบบ การนําไปใช การติดตามประเมินผล หรือการดูแลรักษาการควบคุม
ภายใน
การใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ เพื่อชวยผูบริหารของลูกคางานสอบบัญชี ใหปลดเปลื้อง
ความรับผิดชอบของผูบริหาร ไมใชการปฏิบัติหนาที่เยี่ยงผูบริหาร (ตามยอหนา R600.7 ถึง
600.7 A3)
เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารเมื่อการให บริการงานที่ไมไดใหความ
เชื่อมั่น แกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานตองทําใหเกิดความพอใจวาฝายบริหารของลูกคา
เปนผูรับผิดชอบในการใชดุลยพินิจและการตัดสินใจทั้งหมดอยางเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการ
ทําใหแนใจวาฝายจัดการของลูกคา

600.7 A4

R600.8
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• การอนุมัติรายการตางๆ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
(ก) กําหนดบุคคลซึ่งมีทักษะ ความรู และประสบการณ ที่เหมาะสมมารับผิดชอบตลอดเวลา
เกี่ยวกับการตัดสินใจของลูกคาและกํากับดูแลการใหบริการดังกลาว บุคคลดังกลาวควร
มาจากกลุมเจาหนาที่บริหารอาวุโส และตองมีความเขาใจ (เรื่องตอไปนี้)
(1) วัตถุประสงค ลักษณะและผลจากการบริการ และ
(2) ความรับผิดชอบตามลําดับของลูกคา และสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย
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อยางไรก็ตามบุคคลดังกลาวไมจําเปน ตองมีความเชี่ ยวชาญที่ จะปฏิบั ติ หรือทําซ้ําซึ่ง
บริการนั้น
(ข) ให ก ารกํ ากั บ ดู แ ลบริ ก าร และประเมิ น ความเพี ย งพอของผลของการให บ ริ ก ารตาม
วัตถุประสงคของลูกคา
(ค) ยอมรับความรับผิดชอบตอการกระทํา ถามี ที่เกิดขึ้นจากผลของการบริการ

งานที่ไมใหความเชื่อมั่นที่ใหบริการทั้งในปจจุบันและกอนหนานี้แกลูกคางานสอบบัญชีโดย
สํ า นั กงานหรื อสํ า นั ก งานเครือ ขาย จะรอมชอมความเปน อิส ระของสํานั กงานเมื่อลู กค า
งานสอบบัญชีเปลี่ยนเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ เวนแต
(ก) บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกอนหนานี้เปนไปตามขอกําหนดของหมวดนี้ที่เกี่ยวกับ
ลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ
(ข) บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นที่ อยูในระหวางดําเนิ นการ ซึ่ งไมไดรับ อนุญาตภายใต
หมวดนี้ สําหรับลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะตองยุติกอน
หรื อ โดยเร็ ว ที่ สุ ด เท า ที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด ห ลั ง จากที่ ลู ก ค า เปลี่ ย นเป น กิ จ การที่ มี ส ว นได เ สี ย
สาธารณะ และ
(ค) สํานักงานไดจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งไมอยูในระดับที่ยอมรับได

สภ
าวิช
าช

R600.9

ขอควรพิจารณาสําหรับกิจการที่เกี่ยวของกันบางประเภท
R600.10

หมวดนี้ประกอบดวยขอกําหนดที่หามไมให สํานักงานและสํานักงานเครือขาย ปฏิบัติหนาที่
รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร หรือใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นบางอยางแกลูกคางานสอบ
บัญ ชี เพื่ อเป นข อยกเวน ขอกําหนดดังกลาว สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย อาจตอง
ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร หรือใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นบางอยางซึ่งอาจ
ไมไดรับอนุญาตแกกิจการที่เกี่ยวของกันดังตอไปนี้ ของลูกคาซึ่งสํานักงานจะแสดงความเห็น
ตองบการเงิน
(ก) กิจการที่ควบคุมลูกคาโดยตรงหรือโดยออม
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การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชีซึ่งตอมาเปลี่ยนเปนกิจการที่มีสวนไดเสีย
สาธารณะ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
(ข) กิ จ การที่ มี ผ ลประโยชน ท างการเงิ น โดยตรงในลู ก ค า ถ า กิ จ การนั้ น มี อิ ท ธิ พ ลอย า งมี
นัยสําคัญตอลูกคาและผลประโยชนในลูกคามีสาระสําคัญตอกิจการนั้น หรือ
(ค) กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับลูกคา

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

โดยตองบรรลุเงื่อนไขตอไปนี้ทั้งหมด
(1) สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายไมแสดงความเห็นตองบการเงินของกิจการที่เกี่ยวของ
กัน
(2) สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายไมปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร ไมวาโดยตรง
หรือโดยออม ในกิจการที่สํานักงานจะแสดงความเห็นตองบการเงินนั้น
(3) บริการไมทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง เนื่องจากผลของบริการจะไม
ขึ้นกับวิธีการตรวจสอบ และ
(4) สํานักงานไดจัดการกับอุปสรรคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งไมอยูในระดับที่ยอมรับได ที่เกิดขึ้นจาก
การใหบริการดังกลาว

คํานํา
601.1

สภ
าวิช
าช

601.2

การใหบริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีแกลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรค
จากการสอบทานผลงานตนเอง
นอกจากขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 600.1 ถึง R600.10 เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิด
เมื่อใหบริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีแกลูกคางานสอบบัญชี
หมวดยอยนี้รวมขอกําหนดที่หามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขาย ใหบริการดานการ
บัญชีและการจัดทําบัญชีแกลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย
601.3 A1

บริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชี ประกอบดวยบริการที่มีขอบเขตกวางขวาง เชน
• การจัดทําบันทึกทางบัญชีและงบการเงิน
• การบันทึกรายการ
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ

• การกําหนดนโยบายการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีตามนโยบายดังกลาว
• การจั ด ทํ า หรื อการเปลี่ ย นเอกสารเบื้องตน หรื อการออกข อมูล แรกเริ่ ม ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบอื่น เพื่อเปนหลักฐานการเกิดขึ้นของรายการ ตัวอยางรวมถึง
o คําสั่งซื้อ
o บันทึกเวลาทํางาน
o คําสั่งซื้อสินคาจากลูกคา
• การเริ่ม หรือการเปลี่ยนรายการในสมุดรายวัน
• การกําหนดหรือการอนุมัติการจัดประเภทบัญชีของรายการ
ในกระบวนการตรวจสอบจําเปนตองมีการพูดคุยระหวางสํานักงานกับผูบริหารของลูกคา
งานสอบบัญชี ซึ่งอาจเกี่ยวของกับ :
• การใชมาตรฐานการบัญชี หรือนโยบายการบัญชีและขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลงบ
การเงิน
• การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมทางการเงินและการบัญชี และวิธีการที่ใชใน
การกําหนดจํานวนที่แสดงเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สิน
• การเสนอรายการปรับปรุงบัญชี

สภ
าวิช
าช

กิจกรรมเหลานี้ไดรับการพิจารณาวาเปนสวนปกติสวนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ และ
โดยปกติไมทําใหเกิดอุปสรรคตราบเทาที่ลูกคาเปนผูรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการจัดทํา
บัญชีและงบการเงิน
ในทํานองเดียวกัน ลูกคาอาจขอความชวยเหลือทางเทคนิคจากสํานักงานในเรื่องตางๆ เชน
การแกไขปญหาการกระทบยอดรายการบัญชี หรือการวิเคราะหและการรวบรวมขอมูลเพื่อ
รายงานตอหนวยราชการ นอกจากนี้ลูกคาอาจขอคําแนะนําทางเทคนิคเกี่ยวกับประเด็นทาง
บัญชี เชน การแปลงงบการเงินที่มีอยู ซึ่งจัดทําตามกรอบแนวคิดสําหรับรายงานทางการเงิน
หนึ่งใหเปนกรอบแนวคิดอื่น ตัวอยางรวมถึง

601.3 A4

• ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ
• การเปลี่ยนผานไปสูกรอบแนวคิดสําหรับรายงานทางการเงินที่แตกตางไป เชน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
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601.3 A2

• การใหบริการบัญชีเงินเดือน
ผูบริ หารเป นผูรั บผิด ชอบในการจัด ทําและนํ าเสนองบการเงิน โดยถูกตองตามที่ควร ตาม
กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่นํามาปรับใช ความรับผิดชอบเหลานี้รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
โดยทั่วไปการใหบริการดังกลาว ไมทําใหเกิดอุปสรรคถาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย
ไมไดปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารของลูกคา
บริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีซึ่งเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยางงาย
601.4 A1

บริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีซึ่งเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยางงายที่ไม
ตองใชหรือใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพียงเล็กนอย ตัวอยางของบริการเหลานี้คือ

ลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีแกลูกคา
งานสอบบั ญ ชี ซึ่ ง ไม เ ป น กิ จ การที่ มี ส ว นได เ สี ย สาธารณะ รวมถึ ง การจั ด ทํ า งบการเงิ น ที่
สํานักงานจะแสดงความเห็น หรือการจัดทําขอมูลทางการเงินที่เปนเกณฑในการจัดทํางบ
การเงินดังกลาว เวนแต
(ก) บริการเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยางงาย
(ข) สํานักงานจัดการกับอุปสรรคซึ่งไมอยูในระดับที่ยอมรับได ที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ
ดังกลาว
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานตนเอง เมื่อใหบริการดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีซึ่งเปนแบบประจําหรืองาน
ประมวลผลอยางงายแกลูกคางานสอบบัญชีรวมถึง

สภ
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าช

R601.5

601.5 A1

• การใชผูประกอบวิชาชีพซึ่งไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อใหบริการนั้น
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• การจัดทําการคํานวณหรือรายงานบัญชีเงินเดือนตามขอมูลแรกเริ่มที่ลูกคาใหมาเพื่อ
อนุมัติและทําจายโดยลูกคา
• การบั น ทึ กรายการที่เกิดขึ้น ประจําซึ่งจํานวนเงิน สามารถกําหนดไดงายจากเอกสาร
เบื้องตนหรือขอมูลแรกเริ่ม เชน คาสาธารณูปโภคที่ลูกคาไดตัดสินใจหรืออนุมัติการจัด
ประเภทบัญชีที่เหมาะสม
• การคํานวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรเมื่อลูกคาตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี
และการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ
• การผานรายการตามรหัสที่ลูกคากําหนดเขาบัญชีแยกประเภททั่วไป
• การผานรายการที่ไดรับอนุมัติจากลูกคาไปสูงบทดลอง
• การจัดทํางบการเงินตามขอมูลในงบทดลองที่ไดรับการอนุมัติจากลูกคา และการจัดทํา
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของตามบันทึกที่ไดรับอนุมัติจากลูกคา

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมเกี่ยวของกับการใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชี
ทําการสอบทานงานสอบบัญชี หรืองานใหบริการนั้น
ลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

หมวดยอย 602 – บริการดานการบริหาร
คํานํา

การใหบริการดานการบริหารแกลูกคางานสอบบัญชีมักไมทําใหเกิดอุปสรรค
นอกจากคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเฉพาะที่แสดงอยูในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและคําอธิบาย
การนํ า ไปปฏิ บั ติ ใ นย อ หน า 600.1 ถึ ง R600.10 เกี่ ย วข อ งกั บ การใช ก รอบแนวคิ ด เมื่ อ
ใหบริการดานการบริหาร

สภ
าวิช
าช

602.1
602.2

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย
602.3 A1

602.3 A2

บริการดานการบริหารเกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือลูกคาเกี่ยวกับงานแบบประจําหรือ
งานประมวลผลอยางงายในการดําเนินงานตามปกติ บริการดังกลาวไมตองใชหรือใชดุลย
พินิจทางวิชาชีพเพียงเล็กนอย และมีลักษณะเปนงานธุรการ
ตัวอยางบริการดานการบริหาร รวมถึง
• บริการงานพิมพตามคําสั่งงาน
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R601.7

ขึ้นอยูกับยอหนา R601.7 สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานการบัญชี
และการจัดทําบัญชีแกลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ รวมถึงการ
จัดทํางบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น หรือการจัดทําขอมูลทางการเงินที่เปนเกณฑ
ในการจัดทํางบการเงินดังกลาว
เพื่อเปนขอยกเวนของยอหนา R601.6 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย อาจตองใหบริการ
ดานการบัญชีและการจัดทําบัญชีซึ่งเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยางงาย แกสวน
งานหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ
ถาบุคลากรที่ใหบริการไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี และ
(ก) สวนงานหรือกิจการที่เกี่ยวข องกั นซึ่ งได รับบริการนั้น โดยรวมไมมีสาระสําคัญตองบ
การเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น หรือ
(ข) บริการนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่โดยรวมไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของสวนงานหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
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R601.6

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

คํานํา

603.2

การใหบริการดานการประเมินมูลคาแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการ
สอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
นอกจากข อกํา หนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 600.1 ถึง R600.10 เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิด
เมื่อใหบริการดานการประเมินมูลคาแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมถึงขอกําหนดที่
หามไมให สํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการดานการประเมินมูลคาบางประเภทแก
ลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณีเพราะวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นไมสามารถ
จัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน
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603.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย

การประเมินมูลคาประกอบดวยการกําหนดสมมติฐานเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคต การใช
วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสม และการรวมกันของทั้งสองเรื่องเพื่อคํานวณหามูลคาบางมูลคา
หรือชวงของมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน หรือของธุรกิจโดยรวม
ถาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายไดรับการรองขอใหชวยทําการประเมินมูลคาใหลูกคา
งานสอบบัญชีในดานภาระเกี่ยวกับการรายงานภาษีหรือเพื่อวัตถุประสงคการวางแผนภาษี
และผลของการประเมิ น มูล คาจะไมกระทบโดยตรงตองบการเงิน ยอหนา 604.9 A1 ถึ ง
604.9 A5 กําหนดคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการดังกลาว
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรค
จากการเป น ผู ให ก ารสนั บ สนุน ที่เกิด จากการใหบ ริการดานการประเมิน มู ล คาแก ลูกค า
งานสอบบัญชี รวมถึง

สภ
าวิช
าช

603.3 A1

603.3 A2

603.3 A3

• การใชและวัตถุประสงคของรายงานการประเมินมูลคา
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หมวดยอย 603 - บริการดานการประเมินมูลคา

ถัม
ภ์

• การจัด เตรีย มแบบฟอรมการบริห ารหรือแบบฟอร มที่ตองจัดทําตามกฎหมายเพื่ อให
ลูกคาอนุมัติ
• การนําสงแบบฟอรมดังกลาวตามคําสั่งของลูกคา
• การติดตามประเมินผล วันที่ถึงกําหนดตางๆ ตามกฎหมายในการยื่นแบบฟอรม และให
คําแนะนํา(ปรึกษา) ลูกคางานสอบบัญชีเกี่ยวกับวันถึงกําหนดตางๆ ดังกลาว

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

• การใชผูประกอบวิชาชีพซึ่งไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีทําการใหบริการ
อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการ
สนับสนุน
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดเกี่ยวของกับการใหบริการ(งานประเมินมูลคา)
สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการที่ให อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงาน
ตนเอง
ลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายจะตองไมใหบริการดานการประเมินมูลคาแกลกู คา
งานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ ถา
(ก) การประเมินมูลคาเกี่ยวของกับระดับความมีนัยสําคัญของการใชความเห็นสวนตัว และ
(ข) การประเมินมูลคาจะมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดง
ความเห็น
การประเมินมูลคาบางอยางไมเกี่ยวของกับระดับความเปนสวนตัวที่มีนัยสําคัญ อาจเปนไปได
วากรณีสมมติฐานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือขอบังคับหรือเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและเมื่อ
ขั้นตอนและวิธีการที่จะใชเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือตามที่กฎหมายหรือ
ขอบังคับกําหนด ในกรณีดังกลาวผลลัพธของการประเมินมูลคาที่ดําเนินการโดยคูสัญญาสอง
ฝายหรือมากกวานั้นมีแนวโนมที่จะไมแตกตางกันอยางเปนสาระสําคัญ

สภ
าวิช
าช

R603.4

603.4 A1
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603.3 A4

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

• จะตองเผยแพรรายงานการประเมินมูลคาตอสาธารณะหรือไม
• ขอบเขตของการมีสวนรวมของลูกคาในการตัดสินใจและอนุมัติวิธีการประเมินมูลคาและ
เรื่องอื่นที่มีนัยสําคัญในการใชดุลยพินิจ
• ระดับ ของการใช ความเห็นสวนตัว ที่มีอยูในรายการการประเมิน มูล คาที่เกี่ย วของกับ
มาตรฐานหรือวิธีการที่กําหนด
• การประเมินมูลคาจะมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินหรือไม
• ขอบเขตและความชัดเจนของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลคาในงบการเงิน
• ระดับของการพึ่งพาเหตุการณในอนาคตที่มีลักษณะที่อาจทําใหเกิดความผันผวนอยางมี
นัยสําคัญในจํานวนเงินที่เกี่ยวของ
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคตางๆ รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ
สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานการประเมินมูลคาแกลูกคางานสอบ
บัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ ถาบริการดานการประเมินมูลคามีผลกระทบที่มี
สาระสําคัญในรายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการโดยรวมตองบการเงินที่สํานักงานจะ
แสดงความเห็น
[ individually or in the aggregate = รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการโดยรวม –
TSA 320.2]

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

หมวดยอย 604 – บริการดานภาษีอากร
คํานํา
604.1
604.2

การใหบริการดานภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
นอกจากข อกํา หนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 600.1 ถึง R600.10 เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิด
เมื่อใหบริการดานภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมขอกําหนดที่หามไมให
สํานักงานและสํานักงานเครือขาย ใหบริการดานภาษีอากรบางประเภทแกลูกคางานสอบ
บัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไมสามารถจัดการไดโดยใช
มาตรการปองกัน

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

สภ
าวิช
าช

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย
604.3 A1

การใหบริการดานภาษีอากรประกอบดวยบริการที่มีขอบเขตกวางขวาง รวมถึงกิจกรรมตางๆ
เชน
•
•
•
•
•

การจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษี
การคํานวณภาษีเพื่อวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชี
บริการวางแผนภาษี และบริการใหคําปรึกษาอื่น ๆ ทางภาษีอากร
บริการดานภาษีอากรที่เกี่ยวของกับการประเมินมูลคา
การใหความชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร
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ถัม
ภ์

R603.5

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

604.3 A2

ในทางปฏิบัติ แมวาหมวดยอยนี้จะเกี่ยวกับประเภทของบริการดานภาษีอากรแตละประเภท
ตามที่ ร ะบุ ไ ว ข า งต น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งในการให บ ริ ก ารต า งๆ ด า นภาษี อ ากรมั ก มี
ความสัมพันธกัน
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใหบริการดานภาษีอากรใด ๆ
แกลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

• ลักษณะเฉพาะของแตละงาน
• ระดับความชํานาญดานภาษีอากรของพนักงานของลูกคา
• ระบบซึ่งหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรใชประเมินและจัดการกับภาษีอากรที่ถูกเรียกเก็บ
และบทบาทชองสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย ในกระบวนการดังกลาว [เปนระบบ
ในประเทศที่ผูประกอบการทําความตกลงกับหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรปตอป วามี
ภาระภาษีเทาใด – ประเทศไทยใชวิธีการประเมินโดยตนเอง Self-assessment]
• ความซับซอนของระบบภาษีที่เกี่ยวของและระดับของดุลยพินิจที่จําเปนในการใช
ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย

การใหบริการจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีมักไมทําใหเกิดอุปสรรค
บริการการจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีเกี่ยวของกับ

• การชวยเหลือลูกคาเกี่ยวกับภาระในการรายงานทางภาษีอากรโดยการรางและรวบรวม
ขอมูล รวมถึงจํานวนภาษีอากรที่ถึงกําหนดชําระ (มักเปนแบบฟอรมมาตรฐาน) เพื่อนํา
ยื่นตอหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวของ
• การใหคําแนะนําวิธีปฏิบัติในแบบแสดงรายการภาษีอากรสําหรับรายการในอดีตและทํา
การชี้แจงในนามของลูกคางานสอบบัญชี ตอคํารองขอจากหนวยงานจัดเก็บภาษีอากร
เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล และการวิ เ คราะห เ พิ่ ม เติ ม (ตั ว อย า งเช น การให คํ า อธิ บ ายและการ
สนับสนุนทางเทคนิคสําหรับวิธีการที่ลูกคาใช)
โดยปกติบ ริการการจั ดเตรีย มแบบแสดงรายการภาษี จะใช เกณฑ ขอมู ลจากอดี ตและโดย
หลักการจะเกี่ยวของกับการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลจากอดีตนั้นตามกฎหมายภาษีอากร
ที่มีอยู รวมถึงวิธีการปฏิบัติที่เปนบรรทัดฐานและเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้แบบแสดงรายการ
ภาษียังขึ้นอยูกับกระบวนการใด ๆ ในการสอบทาน หรือในการอนุมัติ ที่หนวยงานจัดเก็บ
ภาษีอากรพิจารณาวาเหมาะสม

สภ
าวิช
าช

604.4 A1
604.4 A2

604.4 A3
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การจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษี

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
การคํานวณภาษีเพื่อวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชี
ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย
การเตรียมการคํานวณ หนี้สิน (หรือสินทรัพย) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี สําหรับลูกคางานสอบบัญชี เพื่อวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชีซึ่งจะ
ไดรับการตรวจสอบในภายหลังโดยสํานักงาน ทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงาน
ตนเอง
604.5 A2 นอกจากปจจัยในยอหนา 604.3 A2 แลว ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคที่
เกิดขึ้นเมื่อจัดเตรียมการคํานวณดังกลาวใหกับลูกคางานสอบบัญชี คือ การคํานวณอาจมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญหรือไมตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
ลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานตนเองดังกลาว เมื่อลูกคางานสอบบัญชีเปนกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ รวมถึง
• การใชผูประกอบวิชาชีพซึ่งไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อใหบริการนั้น
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดเกี่ยวของกับการใหบริการ (การคํานวณภาษี
เพื่อวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชี) สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการที่ให
ลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมจัดทํา การเตรียมการคํานวณหนี้สิน (หรือสินทรัพย)
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปน
กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ เพื่อวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชีซึ่งมีสาระสําคัญ
ตองบการเงิน ซึ่งสํานักงานจะแสดงความเห็น
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันในยอหนา 604.5 A3 เพื่อจัดการอุปสรรค
จากการสอบทานผลงานตนเองสามารถปรับ ใชไดกับการเตรีย มการคํ านวณหนี้สิน (หรื อ
สินทรัพย) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ซึ่งไมเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินลูกคาซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะที่สํานักงานจะแสดงความเห็น

สภ
าวิช
าช

R604.6

604.6 A1

บริการวางแผนภาษี และบริการใหคําปรึกษาอื่น ๆ ทางภาษีอากร
ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย
604.7 A1

การใหบริการวางแผนภาษี และการใหบริการใหคําปรึกษาอื่น ๆ ทางภาษีอากรอาจทําใหเกิด
อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
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604.5 A1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
604.7 A2
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604.7 A4

• ระดับของการใชความเห็นสวนตัว ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม สําหรับ
คําแนะนําดานภาษีอากรในงบการเงิน
• วิธีปฏิบัติทางภาษีจะไดรับการสนับสนุนหรือไม จากขอหารือสวนบุคคล หรือ มิฉะนั้น
ไดรับความชัดเจนจากหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรกอนการจัดทํางบการเงิน
ตัวอยางเชน คําแนะนําที่ให ซึ่งเปนผลมาจากการใหบริการวางแผนภาษี และบริการให
คําปรึกษาอื่น ๆ ทางภาษีอากร
o ไดรับการสนับสนุนอยางชัดเจนจากหนวยงานจัดเก็บภาษีอากร หรือบรรทัดฐานอื่น ๆ
o เปนการปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ
o มีเกณฑในกฎหมายภาษีอากรที่เปนไปไดวาจะมีผลบังคับใช
• ขอบเขตที่ ผ ลลั พ ธ ข องคํ า แนะนํ า ทางภาษี อ ากรจะกระทบต อ งบการเงิ น อย า งเป น
สาระสําคัญ
• ความมีประสิทธิผลของคําแนะนําทางภาษีอากรขึ้นอยูกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีหรือการ
นําเสนอในงบการเงิน และมีขอสงสัยในความเหมาะสมของวิธีปฏิบัติทางบัญชี หรือการ
นําเสนอตามกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของหรือไม
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง
• การใช ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ผู ซึ่ ง ไม ไ ด เ ป น สมาชิ ก กลุ มผู ป ฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี ใ ห บ ริ ก าร
(บริการวางแผนภาษี และบริการใหคําปรึกษาอื่น ๆ ทางภาษีอากร) อาจจัดการอุปสรรค
จากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมผูซึ่งไมไดเกี่ยวของกับการใหบริการ (บริการวางแผน
ภาษี และบริการใหคําปรึกษาอื่น ๆ ทางภาษีอากร) สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการที่
ให อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
• การได รั บ ความเห็ น ชอบก อนล ว งหน า จากหน ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร อาจจั ด การ
อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
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604.7 A3

บริการวางแผนภาษี และบริการใหคําปรึกษาอื่น ๆ ทางภาษีอากร ประกอบดวยบริการที่มี
ขอบเขตกวางขวาง เชน การใหคําแนะนําลูกคาในการจัดโครงสรางการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อใหมีประสิทธิภาพดานภาษี หรือการใหคําแนะนําในการนํากฎหมายและขอบังคับใหม
ทางภาษีมาใช
นอกจากยอหนา 604.3 A2 ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน ที่เกิดจากการใหบริการวางแผน
ภาษี และบริการใหคําปรึกษาอื่น ๆ ทางภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
เมื่อความมีประสิทธิผลของคําแนะนําทางภาษีอากรขึ้นอยูกับวิธีปฏิบัติเฉพาะทางบัญชี หรือการนําเสนอ
สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการวางแผนภาษีและบริการใหคําปรึกษาอื่น ๆ
ทางภาษีอากรใหลูกคางานสอบบัญชี เมื่อความมีประสิทธิผลของคําแนะนําทางภาษีอากร
ขึ้นอยูกับวิธีปฏิบัติเฉพาะทางบัญชี หรือการนําเสนองบการเงิน และ
(ก) กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีมีขอสงสัยอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธี
ปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ หรือการนําเสนอตามกรอบแนวคิดรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวของ และ
(ข) ผลลั พ ธ ห รื อ ผลที่ ต ามมาของคํ า แนะนํ า ทางภาษี อ ากรจะมี ผ ลกระทบอย า งเป น
สาระสําคัญตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
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R604.8

บริการดานภาษีอากรที่เกี่ยวกับการประเมินมูลคา
604.9 A1
604.9 A2

สภ
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604.9 A3

การใหบริการประเมินมูลคาดานภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก
การสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขายอาจใหการบริการประเมินมูลคาเพื่อวัตถุประสงคดานภาษี
อากรเทานั้น ซึ่งผลของการประเมินไมมีผลกระทบโดยตรงตองบการเงิน (นั่นคือ งบการเงิน
ไดรับเพียงผลกระทบผานรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับภาษีอากร) การใหบริการนี้โดยปกติ
ไมทําใหเกิดอุปสรรคถาผลกระทบตองบการเงินไมมีสาระสําคัญ หรือการประเมินมูลคานั้น
ขึ้นอยูกับการสอบทานจากภายนอกโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรหรือหนวยกํากับดูแลที่
คลายคลึงกัน
ถาการประเมินมูลคาซึ่งถูกปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงคดานภาษีอากรไมขึ้นอยูกับการสอบทาน
จากภายนอก และผลกระทบเปน สาระสําคัญ ตองบการเงิน นอกจากยอหนา 604.3 A2
ปจจัยตอไปนี้เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ
อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน ที่เกิดจากการใหบริการเหลานั้นแกลูกคางานสอบ
บัญชี

• ขอบเขตที่วิธีการประเมินมูลคา ไดรับการสนับสนุนโดยกฎหมายหรือขอบังคับทางภาษี
อากร บรรทัดฐานอื่นหรือวิธีปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ
• ระดับของการใชความเห็นสวนตัวที่มีอยูในการประเมินมูลคา
• ความนาเชื่อถือและขอบเขตของขอมูลอางอิง
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ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคตางๆ รวมถึง
• การใช ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ผู ซึ่ ง ไม ไ ด เ ป น สมาชิ ก กลุ มผู ป ฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชีใ ห บ ริ ก าร
(บริการดานภาษีอากรที่เกี่ยวกับการประเมินมูลคา) อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบ
ทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดเกี่ยวของกับการใหบริการ (บริการดานภาษี
อากรที่เกี่ยวกับการประเมินมูลคา) สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการที่ให อาจจัดการ
อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
• การได รั บ ความเห็ น ชอบก อนล ว งหน า จากหน ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร อาจจั ด การ
อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย อาจใหบริการประเมินมูลคาดานภาษีอากร เพื่อชวยลูกคา
งานสอบบัญชีในดานภาระเกี่ยวกับรายงานภาษี หรือเพื่อวัตถุประสงคการวางแผนภาษีดวย
ซึ่ ง ผลของการประเมิ น จะกระทบโดยตรงต อ งบการเงิ น ในสถานการณ ดั ง กล า วให นํ า
ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิ บัติ ที่กําหนดไวในหมวดยอย 603 เกี่ยวกับบริการ
ประเมินมูลคาไปใช

การใหความชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร
ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย
604.10 A1

สภ
าวิช
าช

604.10 A2

การใหบริการใหความชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญชี
อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองและอุปสรรคจากเปนผูใหการสนับสนุน
ขอพิพาททางภาษีอากรอาจถึงจุดที่หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรไดแจงลูกคางานสอบบัญชีวา
ข อ โต แย งในประเด็ น เฉพาะไดถู กปฏิเ สธ และทั้ งหนว ยงานจัด เก็บ ภาษีอ ากรหรือ ลูก ค า
อยูระหว างการนําขอพิ พาทเขาสูการตัดสินใจในกระบวนการที่เปน ทางการ ตัวอยางเชน
ตอคณะอนุญาโตตุลาการหรือศาล
นอกจากยอหนา 604.3 A2 ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุนที่เกิดจากการใหความชวยเหลือ
ลูกคางานสอบบัญชีในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร รวมถึง

604.10 A3

• บทบาทของฝายบริหารในการระงับขอพิพาท
• ขอบเขตที่ ผ ลลั พธ ของขอพิพาทจะมีผลกระทบอยางเปน สาระสําคัญ ตองบการเงิน ที่
สํานักงานจะแสดงความเห็น
• คําแนะนําที่ให เปนเรื่องของขอพิพาทหรือไม
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604.9 A5
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604.9 A4

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

604.10 A4

• ขอบเขตซึ่งเรื่องดังกลาวไดรับการสนับสนุนโดยกฎหมายหรือขอบังคับทางภาษีอากร
บรรทัดฐานอื่นหรือวิธีปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ
• กระบวนการตาง ๆ ไดดําเนินการตอสาธารณะหรือไม
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคตาง ๆ รวมถึง
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• การใชผูประกอบวิชาชีพผูซึ่งไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีใหบริการ (การ
ใหความชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร) อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบ
ทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
• การจั ด ให มี ผู ส อบทานที่ เ หมาะสมซึ่ ง ไม ไ ด เ กี่ ย วข องกั บ การใหบ ริ การ (การให ความ
ชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร) สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการที่ให
อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง

R604.11

• การใหขอมูลเมื่อถูกรองขอเปนการเฉพาะ
• การใหขอเท็จจริงทางคดีหรือเปนพยานเกี่ยวกับงานที่ทํา
• การชวยเหลือลูกคาในการวิเคราะหประเด็นทางภาษี
การตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือศาล ขึ้นอยูกับวิธีการตัดสินคดีทางภาษีของเฉพาะประเทศ
นั้น

สภ
าวิช
าช

604.11 A1

สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานภาษีอากรเกี่ยวของกับการชวยลูกคา
งานสอบบัญชี ในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร ถา
(ก) การใหบริการนั้นเกี่ยวของกับการเปนตัวแทนแกตาง สําหรับลูกคางานสอบบัญชีตอคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือศาล และ
(ข) จํานวนเงินที่เกี่ยวของเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
ยอหนา R604.11 ไมไดขัดขวางสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายจากการมีบทบาทอยาง
ตอเนื่องในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังมีการตัดสินทางคดีตอคณะอนุญาโตตุลาการ
หรือศาล ตัวอยางเชน

604.11 A2
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การหาขอยุติทางภาษีเกี่ยวของกับการเปนตัวแทนแกตาง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวดยอย 605 - บริการดานตรวจสอบภายใน
คํานํา
605.1

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

605.2

การใหบริการดานตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการ
สอบทานผลงานตนเอง
นอกจากข อกํา หนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาที่ 600.1 - R600.10 เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิด
เมื่ อ มี ก ารให บ ริ ก ารด า นตรวจสอบภายในแก ลู ก ค า งานสอบบั ญ ชี หมวดย อ ยนี้ ร วมถึ ง
ขอกําหนดที่หามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการดานตรวจสอบภายในบาง
ประเภทแกลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไม
สามารถจัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

บริการดานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ การชวยลูกคางานสอบบัญชีในการดําเนินกิจกรรม
ตรวจสอบภายใน อาจรวมถึง
• การติดตามการควบคุมภายใน - การสอบทานการควบคุม การติดตามผลการปฏิบัติงาน
และใหคําแนะนําในการปรับปรุงการควบคุมเหลานั้น
• การตรวจสอบขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติงาน โดย
o การสอบทานวิธี การที่ใชในการระบุ การวัดคา การจัดประเภทรายการและการ
รายงานขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติงาน
o การสอบถามเป นการเฉพาะเกี่ย วกับรายการใดรายการหนึ่ ง รวมถึ งการทดสอบ
รายละเอียดของรายการของยอดคงเหลือและวิธีปฏิบัติ
• การสอบทานความคุมคาทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ รวมถึงกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการเงินของกิจการ
• การสอบทานการปฏิบัติตาม
o ขอกฎหมาย ขอกําหนดที่บังคับใชและความตองการภายนอกอื่น
o นโยบาย ทิศทางการบริหารและความตองการ ภายในอื่น

สภ
าวิช
าช

605.3 A1
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ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
605.3 A2

สภ
าวิช
าช

605.4 A2

• การกําหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน หรือทิศทางเชิงกลยุทธของกิจกรรมตรวจสอบ
ภายใน
• การกําหนดทิ ศทางและรับ ผิดชอบการปฏิบัติ งานของพนักงานตรวจสอบภายในของ
กิจการ
• การตั ดสิ น ใจเลื อก ว า จะนําขอเสนอแนะใดจากผลของกิ จกรรมตรวจสอบภายในไป
ปฏิบัติ
• การรายงานผลของกิ จ กรรมการตรวจสอบภายในต อ ผู มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลในฐานะ
ผูบริหาร
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R605.4

ขอบเขตและวัตถุประสงคของกิจกรรมงานตรวจสอบภายในมีความหลากหลายอยางมาก
และขึ้นอยูกับขนาดและโครงสรางของกิจการและความตองการของฝายบริหารและผูมีหนาที่
กํากับดูแล
เมื่อใหบริการดานตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานตองพอใจวา
(ก) ลูกค าเป นผู กําหนดบุคคลผูเหมาะสมซึ่งมีความรูความสามารถ และควรมาจากกลุ ม
เจาหนาที่บริหารอาวุโส เพื่อ
(1) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบภายในตลอดเวลา และ
(2) รับทราบถึงความรับผิดชอบในการออกแบบ การนําไปใช การติดตามประเมินผล
หรือการดูแลรักษาการควบคุมภายใน
(ข) ฝายบริหารของลูกคาหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล สอบทาน ประเมินและอนุมัติขอบเขต
ความเสี่ยงและความถี่ของบริการดานตรวจสอบภายใน
(ค) ฝายบริหารของลูกคาประเมินความเพียงพอของบริการดานตรวจสอบภายใน และสิ่งที่
ตรวจพบอันเปนผลจากการปฏิบัติงาน
(ง) ฝายบริหารของลูกคาประเมินและตัดสินใจวา จะนําขอเสนอแนะใดที่เปนผลจากบริการ
ดานตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ และจัดการกระบวนการนําไปปฏิบัตินั้น และ
(จ) ฝ า ยบริ ห ารของลู ก ค า รายงานต อผู มีห นา ที่กํ ากั บ ดูแ ลถึ งประเด็ น ที่พ บที่ สํา คัญ และ
ขอเสนอแนะที่ไดจากบริการดานตรวจสอบภายใน
ยอหนาที่ R600.7 ปองกันไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเขาไปทําหนาที่รับผิดชอบ
เยี่ยงผูบริหาร การปฏิบัติงานในกิจกรรมการตรวจสอบภายในในสวนที่มีนัยสําคัญของลูกคา
ความเปนไปไดที่บุคลากรของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายที่ใหบริการดานตรวจสอบ
ภายในจะทําหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารเพิ่มสูงขึ้น
ตัวอยางของบริ การดานตรวจสอบภายในที่เกี่ย วของกับ การปฏิ บัติหนาที่ รับผิดชอบเยี่ย ง
ผูบริหาร รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

605.4 A5

ลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ
R605.5

สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบ
บัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ ถาการใหบริการนั้นเกี่ยวกับ
(ก) สวนที่มีนัยสําคัญของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน
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ถัม
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• สาระสําคัญของจํานวนเงินที่เกี่ยวของในงบการเงิน
• ความเสี่ ย งของการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง ในสิ่ ง ที่ ผู บ ริ ห ารให ก ารรั บ รองไว
เกี่ยวกับจํานวนเงินในงบการเงิน
• ระดั บ ของความเชื่ อ มั่ น ที่ ก ลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี จ ะให ใ นงานของบริ ก ารด า น
ตรวจสอบภายใน ที่รวมอยูในกระบวนการสอบบัญชีภายนอก
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานของตนเองนั้น คือ การใชผูประกอบวิชาชีพซึ่งไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ
บัญชีเพื่อใหบริการนั้น

สภ
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าช

605.4 A4
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605.4 A3

• การสรางวิธีการปฏิบัติงานที่เปนสวนหนึ่งของการควบคุมภายใน เชน การสอบทานหรือ
การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสิทธิของพนักงานในการเขาถึงขอมูล
• การรั บ ผิ ด ชอบในการออกแบบ การนํ า ไปใช การติ ด ตามประเมิ น ผล หรื อการดู แ ล
รักษาการควบคุมภายใน
• การใหบริการดานตรวจสอบภายในในฐานะผูรับจางภายนอก ซึ่งประกอบดวยการปฏิบัติ
หนาที่ตรวจสอบภายในทั้งหมดหรือสวนใหญ โดยสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเปน
ผูรับผิดชอบในการกําหนดขอบเขตงานตรวจสอบภายใน และอาจรับผิดชอบเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือมากกวาที่กลาวไวขางตน
เมื่อสํานักงานใชงานของสวนงานตรวจสอบภายในในงานสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี
(TSA) กําหนดให ตองทําการประเมินความเพียงพอของงานนั้น เชนเดียวกับเมื่อสํานักงาน
หรือสํานักงานเครือขายรับงานใหบริการดานตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบบัญชี ผลของ
การใหบริการนั้นอาจนําไปใชในงานสอบบัญชีภายนอก อุปสรรคจากการสอบทานผลงาน
ตนเองเกิดขึ้นได เพราะวามี ความเปนไปไดที่กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีจ ะนําผลงานของ
บริการดานตรวจสอบภายในไปใช โดย
(ก) ไมมีการประเมินผลงานเหลานั้นอยางเหมาะสม หรือ
(ข) ไม ไ ด ใ ช ก ารสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย งผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ในระดั บ เดี ย วกั บ ที่ ใ ช กั บ งาน
ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติโดยบุคคลที่ไมใชสมาชิกของสํานักงาน
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองนั้น รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

คํานํา

606.2

การใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรค
จากการสอบทานผลงานตนเอง
นอกจากข อกํา หนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาที่ 600.1 - R600.10 เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิด
เมื่ อมี การใหบ ริการดานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้
รวมถึงขอกําหนดที่หามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศบางประเภทแกลูกคางานสอบบัญ ชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน

ีพบ
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าชูป

606.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย

บริการที่เกี่ยวของกับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการออกแบบหรือการนําระบบ
ฮารดแวรหรือซอฟแวรไปปฏิบัติ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจ
(ก) รวบรวมขอมูลเบื้องตน
(ข) เปนสวนหนึ่งของการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงิน หรือ
(ค) ทําใหเกิดขอมูลที่กระทบตอบันทึกทางบัญชีหรืองบการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่
เกี่ยวของ

สภ
าวิช
าช

606.3 A1

606.3 A2

อยางไรก็ตาม ระบบเทคโนโลยีสนเทศอาจเกี่ยวกับเรื่องที่ไมเกี่ยวกับการบันทึกทางบัญชีของ
ลูกคางานสอบบัญชี หรือการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงินหรืองบการเงิน
ยอหนา R600.7 ปองกันไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเขาไปทําหนาที่รับผิดชอบ
เยี่ยงผูบริหาร การใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคางานสอบบัญชีดังตอไปนี้
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หมวดยอย 606 - บริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถัม
ภ์

(ข) ระบบบัญชีการเงินที่ประมวลขอมูลที่มีสาระสําคัญไมวารายการหนึ่งรายการเดียวหรือ
หลายรายการรวมกัน ตอการบันทึกบัญชีหรืองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
หรือ
(ค) จํานวนเงินหรือการเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญไมวารายการหนึ่งรายการเดียวหรื อ
หลายรายการรวมกันตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สภ
าวิช
าช

606.4 A1

606.4 A2

• ลักษณะของการใหบริการ
• ลักษณะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอบเขตที่กระทบหรือมีป ฏิสัมพันธกับ
บันทึกทางบัญชีหรืองบการเงินของลูกคา
• ระดับของความเชื่อมั่นที่ใหกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เฉพาะเจาะจง ที่เปนสวน
หนึ่งของการสอบบัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานของตนเองนั้น คือ การใชผูประกอบวิชาชีพซึ่งไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ
บัญชีเพื่อใหบริการนั้น
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R606.4

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

โดยปกติไมทําใหเกิดอุปสรรคตราบเทาที่บุคคลากรของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย
ไมไดทําหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร
(ก) การออกแบบหรื อการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไมเกี่ย วของกับ การควบคุม
ภายในของการรายงานทางการเงินไปปฏิบัติ
(ข) การออกแบบหรือการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ ที่ไมทําใหเกิดขอมูลที่เปน
สวนสําคัญของการบันทึกทางบัญชีหรืองบการเงิน
(ค) การนํ า ระบบบั ญ ชี สํ า เร็ จ รู ป หรื อ ซอฟแวร ร ะบบการรายงานข อ มู ล ทางการเงิ น ที่
สํานักงานไมไดพัฒนามาใช ถาการปรับแตงระบบ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ลูกคานั้นไมมีนัยสําคัญ และ
(ง) การประเมินและการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบที่ออกแบบ ติดตั้ง หรือนํามาใชโดยผู
ใหบริการรายอื่นหรือลูกคาเอง
เมื่ อ ให บ ริ ก ารด า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศแก ลู ก ค า งานสอบบั ญ ชี สํ า นั ก งานหรื อ
สํานักงานในเครือขายตองพอใจวา
(ก) ลูกคารับรูความรับผิดชอบของตนในการกําหนด และติดตามระบบการควบคุมภายใน
(ข) ลูกคามอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจดานการบริหารทั้งหมดเกี่ยวกับการ
ออกแบบและการนําระบบฮารดแวรหรือซอฟแวรไปใชปฏิบัติ แกพนักงานที่มีความรู
ความสามารถ ซึ่งควรเปนเจาหนาที่บริหารอาวุโส
(ค) ลูกคาตัดสินใจดานการบริหารทั้งหมด ในการออกแบบ และกระบวนการนําไปปฏิบัติ
(ง) ลูกคาประเมินความเพียงพอ และผลของการออกแบบ และการนําระบบไปปฏิบัติ และ
(จ) ลูกคารับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของระบบ (ฮารดแวรหรือซอฟแวร) และตอการใช
หรือการทําใหเกิดขอมูล
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง ที่เกิดจากการ
ใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ
สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคา
งานสอบบั ญ ชี ซึ่ งเป น กิ จ การที่ มีสว นไดเสี ย สาธารณะ ถ าการใหบ ริการเกี่ย วขอ งกับ การ
ออกแบบ หรือการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช โดย
(ก) เปนสวนสําคัญของการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงิน หรือ
(ข) ทําใหเกิดขอมูลที่มีนัยสําคัญตอบันทึกทางบัญชี หรืองบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะ
แสดงความเห็น

607.1
607.2

การใหบริการสนับสนุนดานคดีความแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการ
สอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
นอกจากคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเฉพาะที่แสดงอยูในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและคําอธิบาย
การนํ า ไปปฏิ บั ติ ใ นย อ หน า 600.1 ถึ ง R600.10 เกี่ ย วข อ งกั บ การใช ก รอบแนวคิ ด เมื่ อ
ใหบริการสนับสนุนดานคดีความแกลูกคางานสอบบัญชี

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย

บริการสนับสนุนดานคดีความ อาจรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน

• การชวยเหลือดานการจัดการและการคนหาเอกสาร
• การเปนพยาน รวมถึงการเปนพยานผูเชี่ยวชาญ
• การคํ า นวณประมาณค า ความเสี ย หายหรื อ จํ า นวนอื่ น ใดที่ อ าจได รั บ หรื อ อาจชํ า ระ
อันเปนผลจากการฟองรองดําเนินคดีหรือการมีขอพิพาทอื่นทางกฎหมาย
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรค
จาการเปนผูใหการสนับสนุนที่เกิดจากการใหบริการสนับสนุนดานคดีความแกลูกคางานสอบ
บัญชี รวมถึง

สภ
าวิช
าช

607.3 A1

607.3 A2

• สภาพแวดลอมทางกฎหมายและกฎระเบียบของบริการที่ให ตัวอยางเชน การเปนพยาน
ในฐานะผูเชี่ยวชาญ ไดรับคัดเลือกและแตงตั้งจากศาลหรือไม
• ลักษณะและลักษณะเฉพาะของบริการ
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คํานํา

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

หมวดยอย 607 - บริการสนับสนุนดานคดีความ

ถัม
ภ์

R606.5

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

607.3 A3

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

607.3 A4

• ขอบเขตที่ผลลัพธของบริการสนับสนุนดานคดีความจะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานของตนเองหรืออุปสรรคจาการเปนผูใหการสนับสนุน คือ การใชผูประกอบวิชาชีพซึ่ง
ไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อใหบริการนั้น
ถาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายใหบริการสนับสนุนดานคดีความแกลูกคางานสอบบัญชี
และบริการที่เกี่ยวของกับประมาณคาความเสียหายหรืออื่นใดที่มีผลกระทบตองบการเงินที่
สํานักงานจะแสดงความเห็น ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวใน
หมวดยอย 603 เกี่ยวของกับบริการประเมินมูลคามาใช

คํานํา
608.1
608.2

การใหบริการดานกฎหมายแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
นอกจากข อกํา หนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาที่ 600.1 - R600.10 เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิด
เมื่อมีการใหบริการดานกฎหมายแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมถึงขอกําหนดที่หาม
ไมใหสํ านักงานและสํ านักงานเครือขายให บริการดานกฎหมายแกลูกคางานสอบบัญชีใน
เหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการ
ปองกัน

สภ
าวิช
าช

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย
608.3 A1

บริการดานกฎหมาย หมายถึงบริการใด ๆ ที่ผูใหบริการตอง
(ก) ไดรับการฝกปฏิบัติงานดานกฎหมาย หรือ
(ข) ตองไดรั บอนุญ าตโดยขอบเขตอํานาจศาลของประเทศนั้น ในการใหบ ริการงานดาน
กฎหมาย

การกระทําการในบทบาทที่ปรึกษา
608.4 A1

ขึ้นอยูกับเขตอํานาจศาล บริการใหคําปรึกษาดานกฎหมายอาจมีขอบเขตบริการที่กวางและ
หลากหลาย รวมถึงการใหบริการดานธุรกิจและดานการคาแกลูกคางานสอบบัญชี เชน
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หมวดยอย 608 - บริการดานกฎหมาย

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

ถัม
ภ์

608.4 A2

• การสนับสนุนการทําสัญญา
• การสนับสนุนลูกคางานสอบบัญชีในการดําเนินการทําธุรกรรม
• การควบรวมและซื้อกิจการ
• การสนับสนุนและใหความชวยเหลือฝายกฎหมายภายในของลูกคางานสอบบัญชี
• การตรวจสอบวิเคราะหสถานะของกิจการดานกฎหมายและการปรับโครงสราง
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรค
จากการเปนผูใหการสนับสนุนที่เกิดจากการใหบริการดานกฎหมายแกลูกคางานสอบบัญชี
รวมถึง

608.4 A3

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

• ความมีสาระสําคัญของเรื่องเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับงบการเงินของลูกคา

• ความซับซอนของขอกฎหมายและระดับของดุลยพินิจที่จําเปนในการใหบริการ
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคตางๆ รวมถึง

• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการ มาสอบทานงาน
ตรวจสอบบัญชีหรือบริการที่ให อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
การกระทําการเปนที่ปรึกษาทั่วไป
R608.5

สภ
าวิช
าช

608.5 A1

หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย ตองไมทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
ทั่วไปดานกฎหมายใหแกลูกคางานสอบบัญชี
ตําแหนงของที่ปรึกษาทั่วไป โดยปกติจะเปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารอาวุโสที่มีขอบเขต
ความรับผิดชอบกวางสําหรับงานดานกฎหมายของบริษัท

การกระทําการในบทบาทผูใหการสนับสนุน
R608.6

608.6 A1

สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมทําหนาที่เปนผูมีบทบาทในการใหการสนับสนุนแก
ลูกคางานสอบบัญชีในการยุติขอพิพาทหรือคดีความเมื่อจํานวนเงินที่เกี่ยวของมีสาระสําคัญ
ตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานตนเองที่ เ กิ ดขึ้น เมื่อกระทําการในบทบาทผูส นับ สนุน แกลูกคางานสอบบัญ ชี เมื่อ
จํานวนเงินที่เกี่ยวของไมมีสาระสําคัญตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น รวมถึง
• การใชผูประกอบวิชาชีพผูซึ่งไมใชสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเปนผูใหบริการ
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• การใชผูประกอบวิชาชีพผูซึ่งไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเปนผูใหบริการ อาจ
จัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรือเปนผูใหการสนับสนุน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
• การจัดใหมีผูสอบทานที่ เหมาะสมซึ่งไมมีสวนเกี่ ยวข องในการใหบ ริการ มาสอบทาน
งานสอบบัญชีหรือบริการที่ให

หมวดยอย 609 - บริการดานการสรรหาบุคลากร

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย

บริการดานการสรรหาบุคลากร อาจรวมถึงกิจกรรมตาง ๆ เชน
•
•
•
•

จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน
จัดทํากระบวนการในการระบุและเลือกผูสมัครแขงขันที่อาจเปนไปได
การสรรหาหรือเสาะหาผูสมัครแขงขัน
การคัดกรองผูสมัครแขงขันที่อาจเปนไปไดในบทบาทโดย
o สอบทานคุณสมบัติหรือความสามารถทางวิชาชีพของผูสมัครและพิจารณาความ
เหมาะสมของผูสมัครกับตําแหนงงานดังกลาว
o การดําเนินการตรวจสอบขอมูลการอางอิงของผูสมัครแขงขันในความคาดหวัง
o การสั มภาษณ และคัดเลือกผูส มัครแขงขัน ที่เหมาะสมและใหคําปรึกษาเกี่ย วกับ
ความสามารถของผูสมัครแขงขันดังกลาว
• การกําหนดเงื่อนไขการจางงานและรายละเอียดการเจรจาตอรอง เชน เงินเดือน ชั่วโมง
การทํางานและคาตอบแทนอื่น ๆ

สภ
าวิช
าช

609.3 A1
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609.2

การใหบริการดานการสรรหาบุคลากรแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการ
สอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู
นอกจากข อกํา หนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดย อยนี้ ขอกํ าหนดและ
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาที่ 600.1 - R600.10 เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิด
เมื่ อมี การให บ ริ ก ารด า นการสรรหาบุ คลากรแกลู กคา งานสอบบัญ ชี หมวดย อยนี้ร วมถึ ง
ขอกําหนดที่หามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการดานการสรรหาบุคลากร
บางประเภทแก ลู กค า งานสอบบัญ ชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุป สรรคที่
เกิดขึ้นไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

609.1

ถัม
ภ์

คํานํา

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สภ
าวิช
าช

609.5 A1

• การสอบทานคุณสมบัติทางวิช าชีพของผูส มัครจํ านวนหนึ่งและให คําแนะนําถึ งความ
เหมาะสมของตําแหนงดังกลาว
• การสัมภาษณผูสมัครแขงขันและการใหคําแนะนําถึงความสามารถของผูสมัครแขงขันใน
ตําแหนงดานบัญชีการเงิน การบริหารหรือการควบคุม
เมื่อสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายใหบริการดานการสรรหาบุคลากรแกลูกคางานสอบ
บัญชี สํานักงานตองพอใจวา
(ก) ลูกคามอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจดานการบริหารทั้งหมดเกี่ยวกับการจาง
งานในตํา แหนงของผูสมัครแขงขัน แกพนักงานที่มีความรูความสามารถ ซึ่งควรเปน
เจาหนาที่บริหารอาวุโส และ
(ข) ลูกคาตัดสินใจดานการบริหารทั้งหมด ในกระบวนกาการจางงาน รวมถึง
• การพิจารณาความเหมาะสมของผูสมัครแขงขันที่คาดหมายและเลือกผูที่เหมาะสม
ในตําแหนงดังกลาว
• การกําหนดเงื่อนไขการจางงานและรายละเอียดการเจรจาตอรอง เชน เงินเดือน
ชั่วโมงการทํางานและคาตอบแทนอื่น ๆ
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง อุปสรรคจาก
ความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู ในการใหบริการดานการสรรหาบุคลากรแกลูกคา
งานสอบบัญชี รวมถึง

609.5 A2

• ลักษณะของการใหบริการที่รองขอ
• บทบาทของบุคคลที่ถูกสรรหา
• ความขั ด แย งทางผลประโยชน ห รื อความสั มพั น ธ ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ระหวา งผูส มัค ร
แขงขันกับสํานักงานที่ใหคําแนะนําหรือใหบริการ
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู คือ การใชผูประกอบวิชาชีพซึ่งไมได
เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อใหบริการนั้น
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ถัม
ภ์

R609.4

ยอหนาที่ R600.7 ปองกันไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเขาไปทําหนาที่รับผิดชอบ
เยี่ยงผูบริหาร การใหบริ การต อไปนี้แกลูกค างานสอบบัญชีโดยปกติไมทําให เกิดอุปสรรค
ตราบเทาที่บุ คลากรของสํ านักงานหรือสํานักงานเครือขายไมไดทําหนาที่รับ ผิดชอบเยี่ย ง
ผูบริหาร

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

609.3 A2

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
บริการดานการสรรหาบุคลากร ที่ตองหาม
R609.6

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

R609.7

เมื่ อ ให บ ริ ก ารด า นการสรรหาบุค ลากรแกลู กค างานสอบบั ญ ชี สํา นัก งานหรื อสํา นัก งาน
เครือขายตองไมกระทําการในฐานะผูเจรจาตอรองในนามของลูกคา
สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานการสรรหาบุคลากรแกลูกคางานสอบ
บัญชี ถาบริการดังกลาวเกี่ยวของกับ
(ก) การสรรหาหรือเสาะหาผูสมัครแขงขัน หรือ
(ข) การดําเนินการตรวจสอบขอมูลการอางอิงของผูสมัครแขงขันในความคาดหวัง
ในตําแหนงตอไปนี้
(1) กรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของกิจการ หรือ
(2) เป น สมาชิ ก ของเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารอาวุ โ สซึ่ ง อยู ใ นตํ า แหน ง ที่ ใ ช อิ ท ธิ พ ลอย า งมี
นัยสําคัญต อการจัดทํ าบัญชี หรื อจัดทํางบการเงิน ของลูกคาที่สํานักงานจะแสดง
ความเห็น

คํานํา
610.1

สภ
าวิช
าช

610.2

การใหบริการดานการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก
การสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน
นอกจากข อกํา หนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกํ าหนดและ
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาที่ 600.1 - R600.10 เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิด
เมื่อมีการใหบริการดานการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมถึง
ขอกําหนดที่หามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการดานการเงินขององคกร
ธุรกิจบางประเภทแกลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย
610.3 A1

ตัวอยางของบริการดานการเงินขององคกรธุรกิจ ที่อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทาน
ผลงานของตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน รวมถึง
• การชวยลูกคางานสอบบัญชีในการพัฒนากลยุทธองคกร
• การระบุเปาหมายที่เปนไปไดเพื่อการซื้อกิจการใหแกลูกคางานสอบบัญชี
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หมวดยอย 610 – บริการดานการเงินขององคกรธุรกิจ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
• การใหคําแนะนําเกี่ยวกับรายการจําหนายตางๆ
• การชวยในรายการระดมเงินทุน
• การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดโครงสราง

ถัม
ภ์

610.3 A2

• การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดโครงสรางรายการทางการเงินขององคกรธุรกิจ หรือการ
จัดเตรียมการจัดหาเงินซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอจํานวนเงินที่จะรายงานในงบการเงินที่
สํานักงานจะแสดงความเห็น
ปจจั ยที่เ กี่ยวกับการประเมิน ระดั บของอุ ปสรรคดั งกล าว ที่เ กิดขึ้ นจากการใหบริ การดาน
การเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง

610.3 A3

• ประสิทธิผลของการใหคําปรึกษาดานการเงินขององคกรธุรกิจ ขึ้นอยูกับวิธีปฏิบัติทาง
บัญชีหรือการแสดงรายการในงบการเงินซึ่งปฏิบัติเปนการเฉพาะเจาะจงและการปฏิบัติ
ดังกลาวทําใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีปฏิบัติทางบัญชีหรือการแสดง
รายการภายใตกรอบการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของหรือไม
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคตาง ๆ รวมถึง

สภ
าวิช
าช

• การใชผูประกอบวิชาชีพผูซึ่งไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเปนผูใหบริการ อาจ
จั ด การอุ ป สรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรื อ อุ ป สรรคจากการเป น ผู ใ ห ก าร
สนับสนุน
• การจัดใหมีผูสอบทานที่ เหมาะสมซึ่งไมมีสวนเกี่ ยวข องในการใหบ ริการ มาสอบทาน
งานสอบบัญชีหรือบริการ อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง

บริการดานการเงินขององคกรธุรกิจ ที่ตองหาม

R610.4

สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไม ใหบริการดานการเงินขององคกรธุรกิจ แกลูกค า
งานสอบบัญชีที่เกี่ยวของกับการสงเสริม การจําหนายหรือการรับประกันการจําหนายหุนของ
ลูกคางานสอบบัญชี
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ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

• ระดับการใชความเห็นสวนตัวที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม สําหรั บ
ผลลัพธหรือผลที่ตามมาตองบการเงิน จากการใหคําปรึกษาดานการเงินขององคกรธุรกิจ
• ขอบเขตที่
o ผลลั พธ จ ากคํ า ปรึกษาดานการเงิ น ขององคกรธุร กิจ จะสงผลกระทบโดยตรงต อ
จํานวนเงินที่บันทึกในงบการเงิน
o จํานวนเงินนั้นมีสาระสําคัญตองบการเงิน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหคําปรึกษาทางการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคา
งานสอบบัญชี ในกรณีที่ประสิทธิผลของการใหคําปรึกษาดังกลาวขึ้นอยูกับวิธีปฏิบัติทางบัญชี
หรือการแสดงรายการซึ่งปฏิ บัติเป นการเฉพาะเจาะจงตองบการเงินที่สํ านักงานจะแสดง
ความเห็น และ
(ก) กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีมีขอสงสัยอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธี
ปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ หรือการนําเสนอตามกรอบแนวคิดรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวของ และ
(ข) ผลลัพธหรือผลที่ตามมาของคําแนะนําทางดานการเงินขององคกรธุรกิจจะมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น
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R610.5

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 800 รายงานตองบการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งรวมถึงขอจํากัดการใชและการ
เผยแพร (งานสอบบัญชีและงานสอบทาน)
คํานํา

ถัม
ภ์

800.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว
ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
หมวดนี้ กล า วถึงการเปลี่ ย นแปลงบางสว นตอสว นที่ 4ก ซึ่งไดรับ อนุญ าตในบางเหตุการณ
แวดล อมที่เ กี่ย วกั บงานสอบบัญ ชีของงบการเงินที่มีวัตถุ ประสงค เฉพาะ ซึ่ งรายงานรวมถึ ง
ขอจํากัดการใชและการเผยแพร ในหมวดนี้งานสอบบัญชีเพื่อออกรายงานซึ่งมีขอจํากัดการใช
และการเผยแพรในเหตุการณแวดลอมที่กําหนดไวในยอหนา R800.3 เรียกวา “งานสอบบัญชี
ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด (eligible audit engagement)”
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800.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป

เมื่อสํ านักงานประสงคจะออกรายงานการสอบบัญชีของงบการเงินที่ มีวัตถุ ประสงคเฉพาะ
ซึ่งรวมถึงขอจํากัดในการใชและการเผยแพร ขอกําหนดเรื่องความเปนอิสระที่กําหนดไวในสวน
ที่ 4ก จะถือเปนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่เหมาะสมตองไดรับการอนุญาตตามหมวดนี้ได
ก็ตอเมื่อ
(ก) สํานักงานสื่อสารใหผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเรื่อง
ความเปนอิสระที่จะนํามาใชในการใหบริการ และ
(ข) ผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานเขาใจวัตถุประสงคและขอจํากัดของรายงานและยินยอม
อยางชัดแจงตอการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด (เรื่องความเปนอิสระ)
ผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานตองมีความเขาใจในวัตถุประสงคและขอจํากัดของรายงานดวย
การมีสวนรวม ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมโดยผานตัวแทนผูมีอํานาจกระทําการแทน
ผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานในการกําหนดลักษณะและขอบเขตของงานนั้น ในการเขามามี
สวนรวมนี้ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม มีสวนชวยสํานักงานในการสื่อสารกับผูที่ตั้งใจจะ
ใหเปนผูใชรายงานเกี่ยวกับเรื่องความเปนอิสระรวมถึงเหตุการณแวดลอมที่เกี่ยวกับการนํา
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งานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด หมายถึง มีวัตถุประสงคเฉพาะ และรวมถึงขอจํากัด
การใชและการเผยแพร

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

R800.4

R800.6

กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ
R800.7

เมื่ อสํ า นั กงานปฏิ บั ติงานสอบบัญ ชีที่มีคุณสมบั ติตามที่กําหนด สํานักงานไมจําเปน ตองใช
ขอกําหนดเรื่องความเปนอิสระที่กําหนดไวในสวนที่ 4ก ที่ใชเฉพาะกับกิจการที่มีสวนไดเสีย
สาธารณะในงานสอบบัญชี

กิจการที่เกี่ยวของกัน

เมื่อสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด การอางอิงถึง “ลูกคางานสอบ
บั ญ ชี ” ในส ว น 4ก ไม จํ า เป น ต อ งรวมถึ ง กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ กลุ ม
ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีรูหรือมีเหตุอันเชื่อไดวา ความสัมพันธหรือเหตุการณแวดลอมที่เกี่ยวกับ
กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ของลู ก ค า เกี่ ย วข อ งกั บ การประเมิ น ความเป น อิ ส ระต อ ลู ก ค า ของ
สํานักงาน กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตองรวมกิจการที่เกี่ยวของกันนั้นในเวลาระบุ ประเมิน
และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ

สภ
าวิช
าช

R800.8

เครือขายและสํานักงานเครือขาย
R800.9

เมื่อสํ านักงานปฏิบัติ งานสอบบั ญชีที่มีคุณสมบัติต ามที่กําหนด ขอกําหนดเฉพาะที่เกี่ ยวกับ
สํานักงานเครือขายที่กําหนดไวในสวนที่ 4ก ไมจําเปนตองนํามาใช อยางไรก็ตาม เมื่อสํานักงาน
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800.4 A1

กรอบแนวคิดมาใช ทั้งยังอนุญาตใหสํานักงานไดรับขอตกลงของผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงาน
ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดดานความเปนอิสระ
เมื่อผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานเปนกลุมผูใชที่ไมสามารถระบุชื่อไดในขณะทําหนังสือตอบรับ
งาน สํานักงานตองทําใหกลุมผูใชรายงานดังกลาวรับรูในภายหลังถึงขอกําหนดดานความเปน
อิสระที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งตกลงกันโดยตัวแทนของกลุมผูใช
ตัวอยางเชน เมื่อผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงาน เปนกลุมของผูใช เชน ผูใหกูยืมตามสัญญากู
รวม สํานักงานอาจอธิบายถึงขอกําหนดดานความเปนอิสระที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงในหนังสือ
ตอบรับงานแกตัวแทนผูใหกู ตัวแทนอาจใหหนังสือตอบรับงานของสํานักงานแกสมาชิกในกลุม
ผูใหกูเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานในการทําใหผูใชรายงานรับรูถึงขอกําหนดดาน
ความเปนอิสระที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งตกลงกันโดยตัวแทนของกลุมผูใช
เมื่อสํานักงานดําเนินการงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
สวนที่ 4ก ตองถูกจํากัดเฉพาะสวนที่กําหนดไวในยอหนา R800.7 ถึง R800.14 สํานักงานตอง
ไมใชการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เมื่อมีการตรวจสอบงบการเงินตามกฎหมายหรือขอบังคับ
ถาสํานักงานออกรายงานการสอบบัญชีดวย โดยไมรวมขอจํากัดในการใชและการเผยแพร
ใหแกลูกคารายเดียวกัน สํานักงานตองนําสวนที่ 4ก มาใชในงานสอบบัญชีดังกลาว

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
รูหรือมีเหตุอันเชื่อไดวา อุปสรรคตอความเปนอิสระเกิดขึ้นจากผลประโยชนและความสัมพันธ
ใด ๆ ของสํานักงานหนึ่งในเครือขาย สํานักงานตองประเมินและจัดการอุปสรรคใด ๆ นั้น
ผลประโยชนทางการเงิน การกูยืมและการค้ําประกัน ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิดและ
ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว
เมื่อสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
(ก) ขอกําหนดที่เกี่ยวของกําหนดไวในหมวด 510, 511, 520, 521, 522, 524 และ 525 ให
นําไปใชเฉพาะกับสมาชิกกลุมผูปฏิบั ติงาน สมาชิ กครอบครัว ที่ใกลชิดที่สุ ดและสมาชิ ก
ครอบครัวที่ใกลชิด (ถามี) ของกลุมผูปฏิบัติงาน
(ข) สํ า นั ก งานต องระบุ ประเมิ น และจั ด การอุ ป สรรคใด ๆ ต อความเป น อิ ส ระที่ เ กิ ด จาก
ผลประโยชนและความสัมพันธใด ๆ ที่กําหนดไวในหมวด 510, 511, 520, 521, 522, 524
และ 525 ระหวางลูกคางานสอบบัญชี กับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตอไปนี้
(1) บุคคลที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นดานเทคนิค หรือประเด็นเฉพาะอุตสาหกรรม
รายการ หรือเหตุการณ และ
(2) บุคคลที่ควบคุมคุณภาพสําหรับงานนั้น รวมถึงบุคคลที่ทําหนาที่สอบทานการควบคุม
คุณภาพงาน และ
(ค) สํานักงานตองประเมินและจัดการอุปสรรคใด ๆ ที่กลุมผูปฏิบัติงาน มีเหตุผลที่เชื่อไดวา
เกิดจากผลประโยชนและความสัมพันธระหวางลูกคางานสอบบัญชีกับบุคคลอื่นภายใน
สํานักงานผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานสอบบัญชี
บุคคลใด ๆ ในสํานักงานผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานสอบบัญชีรวมถึงผูที่ให
คําแนะนําเรื่องคาตอบแทน หรือผูควบคุมดูแลโดยตรง ผูบริหารหรือผูกํากับดูแลอื่นของผูสอบ
บัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงบุคคลทั้งหมดที่
อยู ใ นระดั บ อาวุ โ สกว า หุ น ส ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบงานตามลํ า ดั บ (Engagement partner) ไป
จนกระทั่ งถึ ง ผู ที่ เ ป น หุ น ส ว นอาวุ โ สหรือ หุ น ส ว นผู จั ด การ (ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารหรื อ
เทียบเทา) ของสํานักงาน
เมื่อสํานักงานปฏิบั ติงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่ กําหนด สํานักงานต องประเมิน และ
จัดการอุปสรรคใด ๆ ซึ่งกลุมผูปฏิบัติงานมีเหตุผลเชื่อไดวาเกิดขึ้นจากผลประโยชนทางการเงิน
ที่มีตอลูกคางานสอบบัญชี ที่ถือครองโดยแตละบุคคลตามที่กําหนดในยอหนา R510.4 (ค) และ
(ง), R510.5, R510.7 และ 510.10 A5 และ A9
เมื่ อสํ านั ก งานปฏิ บั ติ งานสอบบั ญชี ที่ มีคุ ณสมบัติ ต ามที่ กํ าหนด สํ า นัก งานต อ งไม ถือ ครอง
ผลประโยชนทางการเงินที่มีสาระสําคัญทั้งโดยตรงหรือโดยออมในลูกคางานสอบบัญชี โดยนํา
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R800.10

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ขอกําหนดในยอหนา R510.4 (ก) R510.6 และ R510.7 เกี่ยวกับผลประโยชนของสํานักงาน
นั้นมาใช
การไดรับการจางเปนพนักงานจากลูกคางานสอบบัญชี
เมื่อสํานักงานปฏิบั ติงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่ กําหนด สํานักงานต องประเมิน และ
จัดการอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธในการจางงานใด ๆ ตามที่กําหนดไวในยอหนา
524.3 A1 ถึง 524.5 A3.

ถัม
ภ์

การใหบริการงานที่ไมใชงานใหความเชื่อมั่น
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ถาสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดและใหบริการงานที่ไมใชงานที่ให
ความเชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานตองปฏิบัติตามขอกําหนดในหมวด 410 ถึง 430
และ หมวด 600 รวมถึงหมวดยอยตามที่ระบุในยอหนา R800.7 ถึง R800.9
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สวนที่ 4ข ความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี
และงานสอบทาน
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หมวด 900 การนํากรอบแนวคิดไปใชในเรื่องความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
(Applying the Conceptual Framework to Independence for
Assurance Engagements Other than Audit and ReviewEngagements)
หมวด 905 คาธรรมเนียม
(Fees)
หมวด 906 ของขวัญและการตอนรับ
(Gifts and Hospitality)
หมวด 907 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง
(Actual or Threatened Litigation)
หมวด 910 ผลประโยชนทางการเงิน
(Financial Interests)
หมวด 911 การกูยืมและการค้ําประกัน
(Loans and Guarantees)
หมวด 920 ความสัมพันธทางธุรกิจ
(Business Relationships)
หมวด 921 ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว
(Family and Personal Relationships)
หมวด 922 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี
(Recent Service with an Assurance Client)
หมวด 923 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
(Serving as a Director or Officer of an Assurance Client)
หมวด 924 การจางงานโดยลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
(Employment with an Assurance Client)

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
หนา
253
256

260

221

สวนที่ 4 ข

สภ
าวิช
าช

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

หมวด 940 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากรกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
(Long Association of Personnel with an Assurance Client)
หมวด 950 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
(Provision of Non-Assurance Services to Assurance Clients
Other than Audit and Review Engagement Clients)
หมวด 990 รายงานซึ่งรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร (งานที่ใหความเชื่อมั่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน)
(Reports that Include a Restriction on Use and Distribution
(Assurance Engagements Other than Audit and Review
Engagements))

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สวนที่ 4ข ความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี
และงานสอบทาน
หมวด 900 การนํากรอบแนวคิดไปใชในเรื่องความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

ทั่วไป

สวนนี้นําไปใชสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่นที่ไมใชงานสอบบัญชีและงานสอบทาน ตัวอยาง
ของงานดังกลาว รวมถึง
• การใหความเชื่อมั่นในตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินงานของกิจการ
• การใหความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับของกิจการ
• การใหความเชื่อมั่นในเกณฑวัดผลการดําเนินงาน เชน การวัดความคุมคาของเงินที่จาย
(VFM - economy) ขององคกรภาครัฐ
• การใหความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององคกร
• การใหความเชื่อมั่นในรายงานกาซเรือนกระจกขององคกร
• การตรวจสอบ องคประกอบเฉพาะ บัญชีเฉพาะ หรือรายการเฉพาะ ของงบใดงบหนึ่ง

900.2

ในส ว นนี้ คํ า ว า “ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ” กล า วถึ ง ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ร ายบุ ค คลที่
ใหบริการสาธารณะและสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดังกลาว

900.3

TSQC ฉบับที่ 1 กําหนดใหสํานักงานกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบเพื่อใหความ
เชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลแกสํานักงานวา สํานักงาน พนักงานของสํานักงาน และบุคคลอื่น (ถามี)
ที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดความเปนอิสระ คงไวซึ่งความเปนอิสระตามมาตรฐานจริยธรรมที่
เกี่ยวของ นอกจากนี้ มาตรฐานงานที่ใหความเชื่อมั่นและมาตรฐานการสอบบัญชี (TSRE และ
TSA) ยังไดกําหนดความรับผิดชอบสําหรับผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานและกลุมผูปฏิบัติงาน
ตามระดับงานการจัดแบงความรับผิดชอบภายในสํานักงาน จะขึ้นอยูกับขนาด โครงสรางและ
องคกร ขอกําหนดหลายขอในสวน 4ข นี้ ไมไดกําหนดความรับผิดชอบเฉพาะของบุคคลภายใน
สํานักงานสํ าหรับการกระทําที่เกี่ ยวกับความเปนอิสระ หากแตหมายถึง “สํานั กงาน” เพื่ อ
ความสะดวกในการอางอิง สํานักงานมอบหมายความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกระทําอยางใด
อย างหนึ่ งใหกับบุ คคลหรื อกลุมบุคคล (เชน กลุมผูป ฏิบัติงานใหความเชื่อมั่น) ตาม TSQC
ฉบับที่ 1 นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีแตละคนยังคงตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติตาม
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คํานํา
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ขอกําหนดตาง ๆ ที่ตองนํามาใชกับกิจกรรม ผลประโยชน หรือความสัมพันธของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีนั้น
ความเปนอิสระเชื่อมโยงกับหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรมและเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
ความเปนอิสระประกอบดวย
(ก) ความเปนอิสระดานจิตใจ – สภาวะจิตใจที่ยอมใหมีการแสดงออกซึ่งขอสรุป โดยไมถูก
กระทบจากอิทธิพลใด ๆ ที่จะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ซึ่งจะทําใหบุคคล
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความซื่อสัตยสุจริต และใชความเที่ยงธรรม และใชการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได
(ข) ความเปนอิสระอันเปนที่ประจักษ – การหลีกเลี่ยงขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมตาง
ๆ ที่มีนัยสําคัญมากจนทําใหบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญู
ชน อาจสรุ ป ว า ความซื่อสัตยสุจ ริต ความเที่ย งธรรม หรือการสังเกตและสงสัย เยี่ย งผู
ประกอบวิชาชีพของสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นนั้นไดถูก
รอมชอม
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900.4

900.5
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900.6

เมื่อปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่น ประมวลจรรยาบรรณกําหนดใหสํานักงานปฏิบัติตามหลักการ
พื้นฐานและมีความเปนอิสระ สวนนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
เกี่ยวกับการนํากรอบแนวคิดไปใชเพื่อใหดํารงความเปนอิสระขณะปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นที่
ไมใชงานสอบบัญชีและงานสอบทานงบการเงินนั้น กรอบแนวคิดที่กําหนดไวในหมวด 120 ใช
กับเรื่องความเปนอิสระตามหลักการพื้นฐานที่กําหนดไวในหมวด 110
สวนนี้อธิบาย
(ก) ขอเท็จจริง และเหตุการณแวดลอม รวมถึงกิจกรรมทางวิชาชีพ ผลประโยชนทางวิชาชีพ
และความสัมพันธทางวิชาชีพ ที่ทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ
(ข) การกระทํ า ที่ อ าจเป น ไปได รวมถึ ง มาตรการป อ งกั น ที่ อ าจเหมาะสมกั บ การจั ด การ
อุปสรรคใด ๆ ดังกลาว และ
(ค) บางสถานการณที่ไมสามารถขจัดอุปสรรคหรือไมมีมาตรการปองกันเพื่อลดอุปสรรคใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได

คําอธิบายถึงงานที่ใหความเชื่อมั่น
900.7

ในงานใหความเชื่อมั่น สํานักงานตั้งใจที่จะไดรับหลักฐานที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อใหไดแสดง
ข อ สรุ ป ที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ เพิ่ ม ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู ตั้ ง ใจจะให เ ป น ผู ใ ช ร ายงาน
นอกเหนือจากฝายที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น มาตรฐานงาน
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ในสวนนี้ การอางอิงถึงบุคคลหรือสํานักงานวามี "ความเปนอิสระ" หมายความวา บุคคลหรือ
สํานักงานนั้นไดปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนนี้แลว

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

รายงานที่รวมขอจํากัดในการใชผลงานและการเผยแพร

รายงานการใหความเชื่อมั่น อาจรวมถึงขอจํากัด ในการใชผลงานและการเผยแพร ถามีและ
กําหนดเงื่อนไขไวในหมวด 990 แลว ขอกําหนดเรื่องความเปนอิสระในสวนนี้อาจตองไดรับการ
เปลี่ยนแปลงตามหมวด 990
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900.8

ที่ใหความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานขอมูลทางการเงินในอดีต TSAE
3000 (ปรับปรุง) อธิบายองคประกอบและวัตถุประสงคของงานที่ใหความเชื่อมั่นที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานฉบับนั้น และแมบทสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่นใหคําอธิบายทั่วไปสําหรับงานให
ความเชื่ อมั่ น งานให ค วามเชื่ อมั่ น อาจเป น งานให ความเชื่ อ มั่น ตอ คํา รับ รองของบุค คลอื่ น
(Attestation Engagement) หรืองานที่ผูประกอบวิชาชีพใหความเชื่อมั่นดวยตนเองโดยตรง
(Direct engagement)
ในส ว นนี้ คํ า ว า “งานให ความเชื่อมั่น ” หมายความถึง งานใหความเชื่อมั่น นอกเหนือจาก
งานสอบบัญชีและงานสอบทาน

งานตรวจสอบและงานสอบทาน

มาตรฐานเรื่องความเปนอิสระสําหรับงานตรวจสอบและงานสอบทาน ไดกําหนดไวในสวนที่ 4ก ความเปนอิสระในการใหบริการงานสอบบัญชีและงานสอบทาน ถาสํานักงานปฏิบัติงานทั้งงาน
ใหความเชื่อมั่นและงานสอบบัญชี หรืองานสอบทานใหกับลูกคารายเดียวกัน ขอกําหนดใน
สวนที่ 4ก ยังคงนําไปปฏิบัติกับสํานักงาน สํานักงานเครือขาย และกลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบ
หรือกลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ทั่วไป

สํานักงานที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีตองเปนอิสระจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
สําหรับวัตถุประสงคของสวนนี้ ลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นเปนผูรับผิดชอบและ ในทํานอง
เดียวกันในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น ลูกคาเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลที่
ตองการใหความเชื่อมั่นเชนกัน (อาจเปนคนเดียวกันกับผูรับผิดชอบ)
บทบาทของผูที่เกี่ยวของกับงานที่ใหความเชื่อมั่น อาจแตกตางและสงผลกระทบตอการนําไป
ปฏิบัติของขอกําหนดความเปนอิสระในสวนนี้ งานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น
สวนใหญนั้น ผูมีหนาที่รับผิดชอบและผูรับผิดชอบตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นเปนบุคคล
เดียวกัน
กรณีนี้รวมถึงเหตุการณแวดลอมที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของกับอีกฝายหนึ่ง เพื่อวัดหรือ
ประเมิ น เรื่ องราวที่ ต อ งการให ค วามเชื่ อ มั่ น กั บ เกณฑ (ผู วัด หรื อ ผู ป ระเมิ น ) เมื่ อผู มี ห น า ที่
รั บ ผิ ดชอบต องรั บ ผิ ดชอบต อขอ มูล และเรื่ องราวที่ ตอ งการใหความเชื่อ มั่น อย างไรก็ ตาม

สภ
าวิช
าช

R900.11
900.11 A1

900.11 A2
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900.11 A3

ผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือผูปฏิบัติงานอาจแตงตั้งผูอื่นเพื่อเตรียมขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น
บนพื้นฐานที่วา ผูนี้จะรับผิดชอบตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น ในเหตุการณแวดลอมนี้
ผูมีหนาที่รับผิดชอบและผูรับผิดชอบตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น เปนทั้งลูกคางานที่ให
ความเชื่อมั่นสําหรับวัตถุประสงคในสวนนี้
นอกจากผูมีหนาที่รับผิดชอบและ ในกรณีที่เปนงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคล
อื่น ผูที่รับผิดชอบตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น อาจมีฝายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานนั้น
ตัวอยางเชน อาจแยกเปนผูปฏิบัติงาน หรือผูวัด หรือผูประเมิน นอกจากผูรับผิดชอบตอขอมูล
เรื่องที่ตองการใหความเชื่อมั่น ในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ การใชกรอบแนวคิด กําหนดให
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุและประเมินอุปสรรคตอหลักการพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน
หรือความสัมพันธใด ๆ กับฝายหรือบุคคลนั้น ๆ รวมถึงกรณีที่ความขัดแยงดานผลประโยชน
ยังมีอยูตามที่ระบุไวในสวนที่ 310
สํานักงานตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค
ตอความเปนอิสระในสวนที่เกี่ยวของกับงานสอบบัญชี
งานที่ใหความเชื่อมั่นบางงาน ไมวาจะเปนงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่นหรือ
งานที่ผูประกอบวิชาชีพใหความเชื่อมั่นดวยตนเอง อาจมีผูมีหนาที่รับผิดชอบหลายคน หรือ ใน
งานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น มีผูรับผิดชอบตอขอมูลเรื่องที่ตองการใหความ
เชื่ อมั่ น หลายคน ในการกํ าหนดวา จําเปน หรือไมที่จ ะใชขอกําหนดในสว นนี้ กับ ผูมีห นาที่
รับผิดชอบแตละบุคคล หรือผูรับผิดชอบตอขอมูลเรื่องที่ตองการใหความเชื่อมั่นแตละบุคคล
ในงานนั้น สํานักงานอาจตองนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณา
เรื่ องเหล า นี้ ไม ว า จะรวมถึ งผลประโยชนห รือความสัมพัน ธของสํานักงานหรื อสมาชิกกลุ ม
ผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่น และผูมีหนาที่รับผิดชอบเฉพาะ หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบตอขอมูล
ที่ตองการใหความเชื่อมั่น จะทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ ซึ่งเล็กนอยและไมสําคัญใน
บริบทของขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น การพิจารณาดังกลาว ควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เชน
• สาระสําคัญของเรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่นหรือขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นที่
บุคคลหรือหนวยงานนั้นรับผิดชอบในบริบทของงานที่ใหความเชื่อมั่นโดยรวม
• ระดับของสวนไดเสียสาธารณะที่เกี่ยวของกับงานที่ใหความเชื่อมั่น

สภ
าวิช
าช

900.13 A1

ถาสํานักงานตัดสินใจวาอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชนหรือความสัมพันธใด ๆ กับบุคคลหรือ
หนวยงานนั้นเปน เรื่องเล็กนอยและไมสําคัญ อาจไมจําเปนที่จะตองใชขอกําหนดในหมวดนี้ทุก
ขอกับผูมีสวนรับผิดชอบ
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ผูมีหนาที่รับผิดชอบที่หลากหลาย และผูรับผิดชอบตอขอมูลเรื่องที่ตองการใหความเชื่อมั่น

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
สํานักงานเครือขาย
R900.14

900.14 A1

เมื่อสํานักงานรูหรือมีเหตุอันเชื่อไดวาผลประโยชนและความสัมพันธของสํานักงานเครือขาย
ทํ า ให เ กิ ด อุ ป สรรคต อ ความเป น อิ ส ระของสํ า นั ก งาน สํ านั ก งานต อ งประเมิ น และจั ด การ
อุปสรรคใด ๆ ดังกลาว
สํานักงานเครือขายไดมีการกลาวถึงในยอหนา 400.50 A1 ถึง 400.54 A1.

กิจการที่เกี่ยวของกัน

ถัม
ภ์

เมื่อกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นไดรูหรือมีเหตุอันทําใหเชื่อไดวามีความสัมพันธหรือมี
เหตุการณแวดลอมที่เกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวของกันของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ซึ่งเกี่ยวกับ
การประเมินความเปนอิสระของสํานักงานจากลูกคา กลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นตองรวม
กิจการที่เกี่ยวของกันนัน้ เมื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
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R900.15

[เวนวางเนื้อหาในยอหนา 900.16 ถึง 900.20 ไว]
R900.30

900.30 A1

สภ
าวิช
าช

R900.31

ความเปนอิสระที่กําหนดในสวนนี้ตองคงไวในชวงระยะเวลาทั้งสองชวง
(ก) ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
(ข) ชวงระยะเวลาที่ครอบคลุมขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น
ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานเริ่มขึ้นเมื่อกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น เริ่มใหบริการงาน
ที่ใหความเชื่อมั่นงานใดงานหนึ่ง ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานสิ้นสุดเมื่อไดออกรายงานให
ความเชื่อมั่นนั้น เมื่องานมีลักษณะเปนงานที่เกิดขึ้นซ้ําใหมได จะถือวาสิ้นสุดเมื่อมีการแจงจาก
ฝายใดฝายหนึ่งของคูสัญญาถึงการสิ้นสุดความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือเมื่อมีการออกรายงาน
การใหความเชื่อมั่นฉบับสุดทาย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
เมื่ อ กิ จ การเปลี่ ย นเป น ลู ก คา งานให ความเชื่อมั่ น ในระหว างหรือ หลัง จากชว งระยะเวลาที่
ครอบคลุมขอมูลเรื่องที่ตองการใหความเชื่อมั่น ซึ่งสํานักงานจะตองแสดงขอสรุป สํานักงาน
ตองตัดสินใจวามีอุปสรรคใด ๆ ตอความเปนอิสระ เกิดขึ้นโดยสิ่งตอไปนี้หรือไม
(ก) ความสัมพันธทางการเงินหรือทางธุรกิจกับลูกคางานใหความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นระหวางหรือ
หลังจากชวงระยะเวลาที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น แตกอนการตอบรับ
งานใหความเชื่อมั่น หรือ
(ข) การใหบริการกอนหนานี้กับลูกคางานใหความเชื่อมั่น
อุปสรรคตอความเปนอิสระจะเกิดขึ้น ถามีการใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางาน
ใหความเชื่อมั่นในระหวางหรือหลังจากชวงระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยขอมูลที่ตองการใหความ
เชื่อมั่นนั้น แตเกิดกอนที่กลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นจะเริ่มปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่น และ
งานบริการนั้น ไมอนุญาตใหกระทําในระหวางชวงระยะเวลาปฏิบัติงานนั้น

R900.32
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ชวงระยะเวลาที่กําหนดใหคงความเปนอิสระ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
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900.32 A1

ในเหตุการณแวดลอมดังกลาว สํานักงานตองประเมินและจัดการอุปสรรคใด ๆ ตอความเปน
อิสระที่เกิดจากการใหบริการนั้น ถาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไมอยูในระดับที่ยอมรับได สํานักงานจะ
รับงานที่ใหความเชื่อมั่นไดก็ตอเมื่อสามารถลดอุปสรรคใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง
• การใชผูประกอบวิชาชีพที่ไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นในการใหบริการ
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานใหความเชื่อมั่นและงานที่ไมใชงานใหความ
เชื่อมั่นตามความเหมาะสม
ถ า งานให บ ริ การที่ ไม ใช งานใหความเชื่อมั่น ซึ่งจะไมไดรับ อนุญ าตใหป ฏิบัติในระหวางชว ง
ระยะเวลาที่การปฏิบัติงานยังไมเสร็จสิ้น และเปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะเสร็จสิ้นการบริการ
นั้น หรือยุติการบริการนั้นกอนการเริ่มตนของงานบริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานที่ใหความ
เชื่อมั่น สํานักงานจะยอมรับงานที่ใหความเชื่อมั่นนั้นได ก็ตอเมื่อ
(ก) สํานักงานพอใจวา
(1) งานใหบริการที่ไมใชงานใหความเชื่อมั่นดังกลาวจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น
หรือ
(2) ลูกคาไดเตรียมการที่จะเปลี่ยนผานบริการดังกลาวใหกับผูใหบริการรายอื่นภายในชวง
ระยะเวลาอันสั้น
(ข) สํานักงานนํามาตรการปองกันมาใชเมื่อจําเปนระหวางชวงระยะเวลาใหบริการ และ
(ค) สํานักงานปรึกษาหารือเรื่องดังกลาวนั้นกับผูมีหนาที่กํากับดูแล

เอกสารหลักฐานทั่วไปเกี่ยวกับความเปนอิสระสําหรับงานใหความเชื่อมั่น

สํ า นั ก งานต อ งบั น ทึ ก ข อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามส ว นนี้ แ ละสาระสํ า คั ญ ของการ
ปรึกษาหารือตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งสนับสนุนขอสรุปเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง:
(ก) ในกรณีที่มีการใชมาตรการปองกันเพื่อจัดการกับอุปสรรค สํานักงานตองบันทึกลักษณะ
ของอุปสรรคและมาตรการปองกันที่มีอยูหรือที่นํามาใช และ
(ข) เมื่ออุปสรรคถูกวิ เคราะหอยางมีนั ยสําคัญและสํานักงานสรุปวาอุปสรรคดังกลาวอยูใน
ระดับที่ยอมรับไดแลว สํานักงานตองบันทึกลักษณะของอุปสรรคนั้นและเหตุผลในการให
ขอสรุป
เอกสารหลักฐานใหหลักฐานในการใชดุลยพินิจของสํานักงานเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการถือ
ปฏิ บั ติ ต ามข อกํ า หนดในส ว นนี้ อย า งไรก็ ต าม การขาดเอกสารหลั ก ฐานดั ง กล า ว ไม เ ป น
ตัวกําหนดวาสํานักงานไดตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแลวหรือไม หรือสํานักงานมีความเปนอิสระ
หรือไม
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R900.40

900.40 A1
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[เวนวางเนื้อหาในยอหนา 900.34 ถึง 900.39 ไว]

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
[เวนวางเนื้อหาในยอหนา 900.41 ถึง 900.49 ไว]
การฝาฝนขอกําหนดความเปนอิสระสําหรับงานใหความเชื่อมั่น
เมื่อสํานักงานพบการฝาฝน
ถาสํานักงานสรุปไดวามีการฝาฝนขอกําหนดในสวนนี้ สํานักงานตอง
(ก) ยุติ หยุดพักหรือขจัดผลประโยชนหรือความสัมพันธ ซึ่งทําใหเกิดการฝาฝน
(ข) ประเมินนัยสําคัญของการฝาฝนและผลกระทบตอหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรม
และความสามารถในการออกรายงานใหความเชื่อมั่นของสํานักงาน และ
(ค) ตัดสินวาการกระทํานั้ น สามารถจัดการได อยางเปน ที่นาพอใจกั บผลของการฝาฝนนั้ น
หรือไม

สภ
าวิช
าช

R900.52

ในการตัดสินใจนี้ สํานักงานตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพและคํานึงวาบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรู
และไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน ที่จะสรุปไดวาหลักการพื้นฐานเรื่องความเที่ยงธรรมของ
สํานักงานจะถูกรอมชอมหรือไม ดังนั้นสํานักงานจึงไมสามารถออกรายงานใหความเชื่อมั่นได
ถาสํานักงานตัดสินวา การดําเนินการที่นํามาใชนั้น ไมสามารถจัดการผลเนื่องจากการฝาฝนได
อย า งเป น ที่น า พอใจ สํา นั กงานตองแจงผูวาจางหรือผูมีห นาที่กํากับ ดูแลแลว แตตามความ
เหมาะสมทั น ที ที่ ทํ า ได และดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนที่ จํ า เป น เพื่ อ ยุ ติ ง านให ค วามเชื่ อ มั่ น
โดยปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดที่บังคับใชไดของหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการยุติงานใหความเชื่อมั่น
ถาสํานักงานตัดสินวา การกระทํานั้นสามารถจัดการผลเนื่องมาจากการฝาฝนไดอยางเปนที่
นาพอใจ สํานักงานตองปรึกษาหารือเรื่องการฝาฝนและการกระทําที่ไดนํามาใช หรือคาดวาจะ
นํามาใชตอผูวาจางหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลแลวแตความเหมาะสม สํานักงานตองปรึกษาหารือ
เรื่องการฝาฝนและการกระทําที่คาดวาจะนํามาใชใหทันเวลาโดยคํานึงถึงเหตุการณแวดลอม
ของงานและการฝาฝน
ถาผูวาจางหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล ไมเห็นดวยกับการกระทําที่เสนอโดยสํานักงานตามยอหนา
R900.50 (ค) นั้นจะจัดการผลได อยางเปนที่นาพอใจ สํานักงานตองดําเนินการตามขั้นตอนที่
จําเปนเพื่อยุติงานใหความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดที่บังคับใชไดของ
หนวยงานกํากับดูแลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการยุติงานใหความเชื่อมั่น

R900.53

เอกสารหลักฐาน
R900.54

ในการปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา R900.50 ถึง R900.53 สํานักงานตองบันทึก
(ก) การฝาฝน
(ข) การกระทําที่เกิดขึ้นแลว
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R900.50
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R900.55

(ค) การตัดสินใจสําคัญที่ไดกระทําแลว และ
(ง) เรื่องทั้งหมดที่ไดปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่กํากับดูแล
ถาสํานักงานยังคงใหบริการงานที่ใหความเชื่อมั่น สํานักงานตองบันทึก
(ก) ขอสรุปวา การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพของสํานักงาน เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเรื่องความ
เที่ยงธรรมไมถูกรอมชอม และ
(ข) เหตุผลวาเหตุใดการกระทําที่ไดกระทําแลว จึงจัดการไดเปนที่พอใจในผลที่ตามมาของการ
ฝาฝนนั้น เพื่อใหสํานักงานสามารถออกรายงานที่ใหความเชื่อมั่นได

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 905 คาธรรมเนียม
คํานํา

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

905.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว
ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
ลักษณะและระดับของคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนประเภทอื่นอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก
ผลประโยชน ส ว นตน หรื ออุป สรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและ
คําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว

ถัม
ภ์

905.1

สภ
าวิช
าช

คาธรรมเนียม - เทียบเคียงตามขนาด
905.3 A1 เมื่ อค า ธรรมเนี ย มวิ ช าชี พโดยรวมที่ไดรับ จากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น รายใดรายหนึ่งที่
สํานักงานเปนผูใหขอสรุปตองานที่ใหความเชื่อมั่น เปนสัดสวนที่มากเมื่อเทียบกับคาธรรมเนียม
ทั้งหมดของสํานักงาน การพึ่งพิงลูกคารายดังกลาวและความกังวลที่จะสูญเสียลูกคานั้นไป
ทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขู
905.3 A2 ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง
• โครงสรางการดําเนินงานของสํานักงาน
• สํานักงานที่ประสบความสําเร็จมายาวนานหรือเพิ่งตั้ง หรือไม
• ความสําคัญของลูกคาตอสํานักงานในเชิงคุณภาพและ/หรือในเชิงปริมาณ
905.3 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การเพิ่มฐานลูกคาของสํานักงานเพื่อลดการพึ่งพิง
ลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
905.3 A4 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูเกิดขึ้นได เมื่อคาธรรมเนียมที่
สํานักงานไดรับจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นรายหนึ่ง คิดเปนสัดสวนของรายไดที่มากเมื่อ
เทียบกับรายไดจากลูกคาหลายรายของหุนสวนของสํานักงานรายใดรายหนึ่ง
905.3 A5 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว รวมถึง
• การเพิ่มฐานลูกคาของหุนสวนนั้น เพื่อลดการพึ่งพิงลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม ซึ่งไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
สอบทานงานนั้น
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ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สภ
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คาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงาน
905.6 A1 คาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงาน คือคาธรรมเนียมที่คํานวณตามเกณฑที่กําหนดลวงหนาโดย
สัมพันธกับผลลัพธของรายการ หรือผลของบริการที่ทําให คาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานที่
เรียกเก็บผานตัวกลางเปนตัวอยางของคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานโดยออม ในหมวดนี้
คาธรรมเนียมที่ถูกกําหนดโดยศาลหรือหน วยงานอื่นของรัฐจะไมถือว าเปนค าธรรมเนียมที่
ขึ้นกับผลงาน
สํานักงานตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานทั้งโดยตรงและโดยออมสําหรับงานที่
R905.7
ใหความเชื่อมั่น
สํา นักงานตองไม เรี ย กเก็ บคาธรรมเนีย มที่ขึ้นอยูกับ ผลงานทั้งโดยตรงและโดยออมสําหรับ
R905.8
บริการที่ไมใหความเชื่อมั่นที่ใหแกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ถาผลลัพธของงานที่ไมใหความ
เชื่อมั่น และจํานวนคาธรรมเนียมของงานดังกลาว ขึ้นอยูกับการใชดุลยพินิจในอนาคตหรือใน
ปจจุบันที่เกี่ยวของกับเรื่องที่มีสาระสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ใหความ
เชื่อมั่น
905.9 A1 ยอหนา R905.7 และ R905.8 การปองกันไมใหสํานักงานเขาไปเกี่ยวของกับการจัดเตรียมการ
คิดคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานอยางใดอยางหนึ่งของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น แมวาการ
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คาธรรมเนียมวิชาชีพ – การคางชําระ
905.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนอาจเกิดขึ้นได ถาคาธรรมเนียมสวนที่มีนัยสําคัญยังไมไดรับ
ชําระ กอนออกรายงานที่ใหความเชื่อมั่นสําหรับปถัดไป เปนที่คาดหวังโดยทั่วไปวาสํานักงาน
จะไดรับการชําระคาธรรมเนียมดังกลาวกอนออกรายงาน ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไป
ปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดในหมวด 911 เกี่ ย วกั บ การให กู ยื ม และการค้ํ า ประกั น อาจนํ า ไปใช กั บ
สถานการณ เมื่อคาธรรมเนียมดังกลาวยังคางชําระอยู
905.4 A2 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตนดังกลาว รวมถึง
• การไดรับชําระเงินบางสวนของคาธรรมเนียมที่คางชําระ
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดมีสวนรวมในงานที่ใหความเชื่อมั่น สอบทานงาน
นั้น
เมื่ อค า ธรรมเนีย มสว นที่มีนัย สําคัญ ที่ยังไมไดรับ ชําระจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นเปน
R905.5
เวลานาน สํานักงานตองตัดสินใจวา
(ก) คาธรรมเนียมที่คางชําระอาจถือไดวาเทียบเทากับเงินใหกูยืมแกลูกคาหรือไม และ
(ข) ยังคงเปนการเหมาะสมหรือไมที่สํานักงานจะรับการแตงตั้งอีกครั้งหรือรับงานที่ใหความ
เชื่อมั่นตอไป

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
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905.9 A2

จัดเตรียมการคิดคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานจะไดรับการปองกัน ในการใหบริการงานที่
ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคาที่เปนลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน
ก็ยังอาจเกิดขึ้นได
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง
• ชวงของจํานวนคาธรรมเนียมที่อาจเปนไปได
• ผู มีอํา นาจที่ เ หมาะสมตัดสิน ใจวาผลลัพธนั้น เปน ตัว กําหนด คาธรรมเนีย มที่ขึ้น อยูกั บ
ผลงานหรือไม
• เปดเผยตอผูตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานของงานที่ทาํ โดยสํานักงานและหลักเกณฑของการ
คิดคาตอบแทน
• ลักษณะของงานบริการ
• ผลกระทบของเหตุการณหรือรายการในขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตนดังกลาว รวมถึง
• การมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงานที่ไมใหความเชื่อมั่น
ดังกลาวสอบทานงานที่ใหความเชื่อมั่นที่เกี่ยวของ
• การรับขอตกลงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกับลูกคาเกี่ยวกับการคิดคาตอบแทน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 906 ของขวัญและการตอนรับ
คํานํา

ถัม
ภ์

906.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว
ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
การรับของขวัญหรือการตอนรับจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก
ผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้ กําหนด
ขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ
แวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

906.1

R906.3

906.3 A1

สภ
าวิช
าช

906.3 A2

สํานักงานหรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น ตองไมรับของขวัญและการตอนรับ
จากลู กค างานที่ ให ความเชื่อมั่น เวน แตของขวัญและการตอนรับ นั้น มีมูล คาเล็กนอย และ
ไมสําคัญ
เมื่อสํานักงานหรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น มีการชักนําดวยการให หรือ การ
รับจาก ลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวใน
หมวด 340 การใชและการไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว อาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความ
เปนอิสระ
ตามที่ กํ า หนดไว ในหมวด 340 เกี่ย วกั บ การชัก นํ าด ว ยการให หรื อ การรั บ ไม อ นุ ญาตให
สํานักงานหรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น รับของขวัญและการตอนรับใด ๆ เมื่อ
การใหหรือการรับดังกลาว มีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลที่ไมเหมาะสมตอพฤติกรรม (ทางวิชาชีพ)
แมมีมูลคาเล็กนอย และไมสําคัญ
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 907 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง
คํานํา

ถัม
ภ์

907.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว
ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
เมื่อมีคดีความเกิดขึน้ หรืออาจมีความเปนไปไดที่จะเกิดคดีความกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูจะเกิดขึ้น ในหมวดนี้จะระบุถึง
คําอธิบายการนําไปปฏิ บัติที่เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมทั้งหมด
ดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

907.1

ทั่วไป
907.3 A1

สภ
าวิช
าช

907.3 A2

ความสัมพันธระหวางผูบริหารของลูกคาและสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นจะตอง
เปนไปในลักษณะตรงไปตรงมาอยางที่สุด และตองมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนในทุกดาน
ของการดําเนินธุรกิจของลูกคา สถานะของคูความอาจเกิดจากคดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือ
ที่ถูกขมขูวาจะฟองระหวางลูกคางานสอบบัญชีและสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่
ใหความเชื่อมั่น สถานะของคูความดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความเต็มใจของผูบริหารที่จะ
เปดเผยขอมูลใหครบถวน และทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจาก
การถูกขมขู
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง
• สาระสําคัญของคดีความ
• คดีความเกี่ยวของกับงานที่ใหความเชื่อมั่น ครั้งกอนหรือไม
ถาคดีความเกี่ยวของกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น ตัวอยางของการกระทําที่
อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอน
บุคคลนั้นจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การจัดใหมีผูสอบทานงานที่เหมาะสมสอบทาน
งานนั้น

907.3 A3

907.3 A4
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 910 ผลประโยชนทางการเงิน
คํานํา

ถัม
ภ์

910.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว
ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
การมี ผ ลประโยชน ทางการเงิน กับ ลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น อาจทําใหเกิดอุป สรรคจาก
ผลประโยชนสวนตน ในหมวดนี้ กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่
เกี่ยวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

910.1

ทั่วไป
910.3 A1

สภ
าวิช
าช

910.3 A2

ผลประโยชนทางการเงินอาจถือโดยตรงหรือโดยออมผานตัวกลาง เชน เครื่องมือการจัดการ
กองทุน มรดก หรือทรัสต เมื่อผูไดรับผลประโยชนมีอํานาจควบคุมเหนือตัวกลาง หรือสามารถ
มีอิทธิพลในการตัดสินใจการลงทุนนั้น ประมวลจรรยาบรรณนี้ถือวาผลประโยชนทางการเงิน
ดังกลาวเปนผลประโยชนทางการเงิน โดยตรง ในทางกลับกั น เมื่อผูไดรับผลประโยชนไม มี
อํ า นาจในการควบคุ ม เหนื อตั ว กลาง หรือ สามารถมี อิท ธิ พลในการตั ด สิน ใจการลงทุน นั้ น
ประมวลจรรยาบรรณนี้ถือวาผลประโยชนทางการเงินดังกลาวเปนผลประโยชนทางการเงิน
โดยออม
หมวดนี้ ก ล า วถึ ง “ความมี ส าระสํ าคัญ ” ของผลประโยชนท างการเงิน ในการพิจ ารณาว า
ผลประโยชนดังกลาวมีสาระสําคัญตอบุคคลใด มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิกครอบครัวที่
ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้นอาจตองนํามาคํานวณรวมกัน
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนที่เกิดจากการถือ
ครองผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น รวมถึง
• บทบาทของผูถือครองผลประโยชนทางการเงิน
• ผลประโยชนทางการเงินนั้นเปนแบบโดยตรงหรือโดยออม
• ความมีสาระสําคัญของผลประโยชนทางการเงิน

910.3 A3

ผลประโยชนทางการเงินที่ถือครองโดยสํานักงาน สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น และครอบครัว
ที่ใกลชิดที่สุด
R910.4

สวนไดเสียทางการเงินโดยตรงหรือสวนไดเสียทางการเงินโดยออมที่มีนัยสําคัญที่มีในลูกคาที่ให
ความเชื่อมั่นจะตองไมถือโดย
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ
(ก) สํานักงาน หรือ
(ข) สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นหรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด
ผลประโยชนทางการเงินในกิจการที่ควบคุมลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
เมื่อกิจการใดมีอํานาจในการควบคุมสวนไดเสียในลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น และลูกคานั้นมี
สาระสําคัญตอกิจการนั้น สํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือบุคคล
ใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด ตองไมถือครองผลประโยชนทางการเงินโดยตรงหรือผลประโยชน
ทางการเงินโดยออมที่มีสาระสําคัญในกิจการนั้น

ถัม
ภ์

R910.5

ผลประโยชนทางการเงินที่ถือครองในฐานะทรัสตี

ยอหนา R910.4 ตองใชกับผลประโยชนทางการเงินของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นที่ถือครอง
โดยทรัสต ซึ่งสํานักงาน หรือบุคคล ทําหนาที่ในฐานะทรัสตี ยกเวน
(ก) ไมมีบุคคลตอไปนี้เปนผูไดรับผลประโยชนจากทรัสต ไดแก ทรัสตี สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน
งานที่ใหความเชื่อมั่นหรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด หรือสํานักงาน
(ข) สวนไดเสียของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นที่ถือครองโดยทรัสต ไมเปนสาระสําคัญตอทรัสต
นั้น
(ค) ทรัสตนั้นไมสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น และ
(ง) ไม มี บุ ค คลต อ ไปนี้ ส ามารถใช อิ ท ธิ พ ลอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ในการตั ด สิ น ใจลงทุ น เกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน ท างการเงิ น ในลู ก ค า งานที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น ได แ ก ทรั ส ตี สมาชิ ก กลุ ม
ผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด หรือสํานักงาน

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

R910.6

ถาสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิด
ที่สุดของบุคคลนั้น ไดรับผลประโยชนทางการเงินโดยตรงหรือผลประโยชนทางการเงินที่มี
สาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นโดยการไดรับมรดก ของขวัญ โดยเปนผลมา
จากการควบรวมกิจการ หรือในเหตุการณแวดลอมที่คลายคลึงกันและผลประโยชนดังกลาว
ไมไดรับอนุญาตใหถือครอง ตามหมวดนี้
(ก) ถ า สํ า นั ก งานได รั บ ผลประโยชน ต องจํ าหนายผลประโยชนทางการเงิน นั้ น ทั น ที หรื อ
จําหนายผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อใหผลประโยชนที่เหลือ
ไมมีสาระสําคัญอีกตอไป หรือ
(ข) (ข) ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด
ได รั บ ผลประโยชน ท างการเงิ น ต อ งจํ า หน า ยผลประโยชน ท างการเงิ น นั้ น ทั น ที หรื อ
จําหนายผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อใหผลประโยชนที่เหลือ
ไมมีสาระสําคัญอีกตอไป

สภ
าวิช
าช

R910.7
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ผลประโยชนทางการเงินที่ไดรับโดยไมไดตั้งใจ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ผลประโยชนทางการเงิน – เหตุการณแวดลอมอื่น
ครอบครัวที่ใกลชิด

910.8 A4

บุคคลอื่นใด

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดขึ้นไดถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นรู
วา ผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นนั้น ถูกถือครองโดยบุคคลอื่น ๆ เชน

สภ
าวิช
าช

910.8 A5

• ลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นกับสมาชิ ก
ครอบครัวที่ใกลชิด
• ผลประโยชนทางการเงินนั้น เปนไปโดยตรงหรือโดยออมหรือไม
• สาระสําคัญของผลประโยชนทางการเงินนั้น ที่มีตอสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิด
ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง:
• การใหสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดจําหนายผลประโยชนทางการเงินทั้งหมดหรือจําหนาย
ผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อใหผลประโยชนสวนที่เหลือไมมี
สาระสําคัญอีกตอไป โดยเร็วที่สุดเทาที่ปฏิบัติได
• การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตนนั้นคือจัดใหมีผูสอบทานงานที่เหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานที่ให
ความเชื่อมั่น

910.8 A

910.8 A7

• หุนสวนและพนักงานผูประกอบวิชาชีพของสํานักงาน นอกไปจากบุคคลผูซึ่งโดยเฉพาะ
อย า งยิ่ งที่ ไ ม ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ถื อ ครองผลประโยชน ท างการเงิ น ดั ง กล า ว ตามย อ หน า
R910.4 หรือสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของกลุมบุคคลนั้น
• บุคคลที่มีความสัมพันธสวนตัวใกลชิดกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
6 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนนั้น คือการถอนสมาชิก
กลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นที่มีความสัมพันธสวนบุคคลออกจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ให
ความเชื่อมั่น
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตนดังกลาว รวมถึง
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910.8 A3

ถัม
ภ์

910.8 A2

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนอาจเกิดขึ้นถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นทราบ
วาบุคคลใกลชิดในครอบครัวมีผลประโยชนทางการเงินโดยตรงหรือผลประโยชนทางการเงินที่
มีสาระสําคัญโดยออมกับลูกคางานใหความเชื่อมั่น
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง

ีพบ
ัญช
ี ใน
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ะบ
รมร
าชูป

910.8 A1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
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ถัม
ภ์

• การไมใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นนั้น มีสวนรวมในการตัดสินใจใด ๆ ที่
สําคัญที่เกี่ยวกับงานที่ใหความเชื่อมั่น
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมสอบทานงานของกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 911 การกูยืมและการค้ําประกัน
คํานํา

ถัม
ภ์

911.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
การกูยืมและการค้ําประกันเงินกูยืมกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก
ผลประโยชนสวนตนได ในหมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

911.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
911.3 A1

หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของการกูยืมและการค้ําประกัน ในการพิจารณาวา
การกูยืมและการค้ําประกันดังกลาวมีสาระสําคัญกับบุคคลใด มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิก
ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้นอาจตองนํามาคํานวณรวมกัน

การกูยืมและการค้ําประกันกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
สํานักงาน สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นหรือครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดคนใดของ
R911.4
บุคคลนั้น ต องไม กระทํ า การกูยืมหรือการไมคํ้าประกันเงิน กูกับ ลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
เวนแตการกูยืมและการค้ําประกันนั้นไมมีสาระสําคัญตอ
(ก) สํานักงาน หรือบุคคลที่กระทําการกูยืมหรือการค้ําประกัน เทาที่จะนํามาใชได และ
(ข) ลูกคา

สภ
าวิช
าช

การกู ยื ม และการค้ํ า ประกั น กั บ ลู ก ค า งานที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น ที่ เ ป น ธนาคารหรื อ สถาบั น ในลั ก ษณะที่
คลายคลึงกัน
สํานักงาน สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นหรือครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดคนใดของ
R911.5
บุคคลนั้นตองไมรับเงินกู หรือรับการค้ําประกันเงินกูจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ที่เปน
ธนาคารหรือสถาบันในลักษณะที่คลายคลึงกัน เวนแตการกูยืมและรับการค้ําประกันนั้น เปนไป
ตามกระบวนการกูยืม เงื่อนเวลา และเงื่อนไขโดยปกติ
911.5 A1 ตัวอยางของเงินกูยืม รวมถึง การจํานอง เงินเบิกเกินบัญชี เงินใหสินเชื่อรถยนตและยอดคาง
ชําระบัตรเครดิต
911.5 A2 แมวาสํานักงาน จะไดรับเงินกูจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นซึ่งเปนธนาคารหรือสถาบันใน
ลักษณะคลายคลึงกัน เปนไปตามกระบวนการของการกูยืม เงื่อนเวลาและเงื่อนไขโดยปกติ
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ทั่วไป

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

911.5 A3

เงินกูนั้นอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนได ถามีสาระสําคัญตอลูกคางานที่ให
ความเชื่อมั่น หรือตอสํานักงานที่ไดรับเงินกูนั้น
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน
ตน คื อ การจั ด ให มี ก ารสอบทานจากผู ส อบทานที่ เ หมาะสม ผู ซึ่ ง ไม ไ ด เ ป น สมาชิ ก กลุ ม
ผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น จากสํานักงานเครือขายที่ไมใชผูรับประโยชนจากเงินกูนั้น

ีพบ
ัญช
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ถัม
ภ์

บัญชีเงินฝากหรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
สํานักงาน สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นหรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด
R911.6
ของบุคคลนั้น ตองไมมีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
ที่เปนธนาคาร ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย หรือสถาบันลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตเงินฝากหรือ
บัญชีนั้น ถือครองตามเงื่อนไขโดยปกติทางธุรกิจ
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สภ
าวิช
าช

การกู ยื ม และการค้ํ า ประกั น กั บ ลู ก ค า งานที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น ที่ ไ ม ใ ช ธ นาคารหรื อ สถาบั น ในลั ก ษณะ
คลายคลึงกัน
สํานักงาน สมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดคนใดของ
R911.7
บุคคลนั้น ตองไมรับเงินกูหรือรับการค้ําประกันเงินกูจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ที่ไมใช
ธนาคารหรื อ สถาบั น ในลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั น เว น แต เ งิ น กู ห รื อ การค้ํ า ประกั น นั้ น ไม มี
สาระสําคัญตอ
(ก) สํานักงาน หรือบุคคลที่ไดรับเงินกูหรือการค้ําประกัน เทาที่นํามาใชได และ
(ข) ลูกคา

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 920 ความสัมพันธทางธุรกิจ
คํานํา

ถัม
ภ์

920.2

สํานั กงานต องปฏิ บัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคเรื่องความเปนอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิดกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น หรือกับผูบริหารของลูกคา
อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนด
ขอกํ าหนดเฉพาะและคําอธิ บายการนําไปปฏิ บัติที่เกี่ยวกับ การใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ
แวดลอมดังกลาว
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920.1

ทั่วไป
920.3 A1

สภ
าวิช
าช

920.3 A2

หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของผลประโยชนทางการเงิน และ “ความมีนัยสําคัญ”
ของความสัมพันธทางธุรกิจ ในการพิจารณาวาผลประโยชนทางการเงินดังกลาว มีความสําคัญ
ตอบุคคลใดหรือไมนั้น มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้น
อาจตองนํามาคํานวณรวมกัน
ตั ว อย า งความสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ อย า งใกล ชิ ด ซึ่ ง เกิ ด จากความสั ม พั น ธ เ ชิ ง พาณิ ช ย หรื อ
ผลประโยชนทางการเงินรวมกัน รวมถึง
• การมีผลประโยชนทางการเงินในกิจการรวมคา ไมวากับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
หรือเจาของผูมีอํานาจควบคุม กรรมการหรือเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งทํา
หนาที่ผูบริหารอาวุโสของลูกคานั้น
• มีขอตกลงที่จ ะรวมบริการหรือสินคาประเภทหนึ่งหรือมากกวาของสํานักงาน กับ
บริการหรือสินคาประเภทหนึ่งหรือมากกวาของลูกคา และที่จะทําการตลาดรวมกัน
โดยใชชื่อหนวยงานทั้งสอง
• มีขอตกลงการจัดจําหนายหรือการตลาด โดยสํานักงาน เปนผูจัดจําหนาย หรือเปน
ผูทําการตลาดใหกับสินคาหรือบริการของลูกคา หรือลูกคาเปนผูจัดจําหนาย หรือเปน
ผูทําการตลาดใหกับสินคาหรือบริการของสํานักงาน

ความสัมพันธทางธุรกิจ (ระหวาง) สํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือครอบครัว
ที่ใกลชิดที่สุด
สํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น ตองไมมีความสัมพันธทางธุรกิจอยาง
R920.4
ใกล ชิ ด กั บลู กค า งานที่ให ความเชื่อมั่น หรือกับ ผูบ ริห ารของลูกคา เวน แตผ ลประโยชนทาง
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920.4 A1

การเงินนั้น จะไมมีสาระสําคัญ และความสัมพันธทางธุรกิจนั้น ไมมีนัยสําคัญกับลูกคา หรือกับ
ผูบริหารของลูกคา และกับสํานักงาน หรือกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น เทาที่
นํามาใชได
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู อาจเกิดขึ้นได ถามีความสัมพันธ
ทางธุรกิจอยางใกลชิด ระหวางลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น หรือผูบริหารของลูกคา กับครอบครัว
ที่ใกลชิดที่สุด ของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
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การซื้อสินคาหรือบริการ
920.5 A1 การซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารจากลู ก ค า งานที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น โดยสํ า นั ก งาน หรื อ สมาชิ ก กลุ ม
ผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือบุคคลในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดคนใดของบุคคลนั้น โดยทั่วไป
แลวไมทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ ถารายการนั้นเปนไปตามการคาปกติของธุรกิจ และ
มีความเปนอิส ระตอกัน อย างไรก็ตาม รายการดังกลาว อาจมีลั กษณะหรือขนาดที่ทําใหเกิ ด
อุปสรรคจากตอผลประโยชนสวนตน
920.5 A2 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนนั้น รวมถึง
• การขจัดหรือการลดขนาดของรายการดังกลาว
• การถอนบุคคลออกจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 921 ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว
คํานํา

ถัม
ภ์

921.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
ความสัมพันธฉันทครอบครัวหรือความสัมพันธสวนตัวกับบุคลากรของลูกคา อาจทําใหเกิด
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู
หมวดนี้ กําหนดข อกํา หนดเฉพาะและคําอธิบ ายการนําไปปฏิ บั ติในการใช กรอบแนวคิด ใน
เหตุการณแวดลอมดังกลาว
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921.1

ทั่วไป
921.3 A1

921.3 A2

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู
อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธฉันทครอบครัว และความสัมพันธสวนตัว ระหวางสมาชิกในกลุม
ผูปฏิบัติ งานที่ใหความเชื่อมั่น กับกรรมการ หรือเจาหน าที่บริ หารของลูกคา หรือพนักงาน
บางคนของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ซึ่งขึ้นอยูกับบทบาทของพนักงานเหลานั้น
ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง
• ความรับผิดชอบของแตละบุคคลในกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
• บทบาทของสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดที่มีอยูในลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น และ
ความใกลชิดของความสัมพันธนั้น ๆ

สภ
าวิช
าช

ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
921.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู จะ
เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด ของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
เปนพนักงานในตําแหนง ซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น
ของงานที่ใหความเชื่อมั่น
921.4 A2 ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาวนั้น รวมถึง
• ตําแหนงที่สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด ดํารงอยู
• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
921.4 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย
หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ให
ความเชื่อมั่น
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921.4 A4

สภ
าวิช
าช

ครอบครัวที่ใกลชิดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
921.6 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู
เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น เปน
(ก) กรรมการ หรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ
(ข) พนักงานในตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น
หรือกรณีในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น พนักงานในตําแหนงซึ่งใช
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ใหความเชื่อมั่น
921.6 A2 ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง
• ลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมผูปฏิบั ติงานที่ใหความเชื่อมั่นกับสมาชิก
ครอบครัวที่ใกลชิด
• ตําแหนงที่สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิด ดํารงอยู
• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
921.6 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย
หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาวนั้น คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ให
ความเชื่อมั่น
921.6 A4 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสรางความ
รับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น เพื่อใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความ
เชื่อมั่น ไมของเกี่ยวกับการจัดการเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิด
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R921.5

ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสรางความ
รับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น เพื่อใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความ
เชื่อมั่นไมของเกี่ยวกับการจัดการเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิด
ที่สุด
บุคคลจะไมเ ขาร วมในฐานะสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติ งานที่ ใหความเชื่อมั่น เมื่ อบุ คคลใดใน
ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้น
(ก) เปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
(ข) ในกรณีงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํ ารับรองของบุคคลอื่ น เปนพนักงานในตําแหนงซึ่งใช
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น ของงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ
(ค) เคยดํารงอยูในตําแหนงดังกลาว ระหวางชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ครอบคลุมโดยงานหรือ
ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

ความสัมพันธของหุนสวนและพนักงานของ สํานักงาน
921.8 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู
อาจเกิดขึ้นโดยความสัมพันธสวนตนและความสัมพันธฉันทครอบครัว ระหวาง
(ก) หุนสวน หรือพนักงานของสํานักงาน ซึ่งไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น กับ
(ข) บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ ในลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
(1) กรรมการ หรือเจาหนาที่บริหาร
(2) พนั กงานในตํ า แหน งซึ่งใชอิทธิพ ลอยา งมีนัย สําคัญ ตอเรื่อ งราวที่ตองการใหความ
เชื่ อมั่ น หรื อกรณี ในงานที่ใ หความเชื่อมั่ น ตอคํารับ รองของบุคคลอื่ น พนักงานใน
ตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ให
ความเชื่อมั่น
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ความสัมพันธที่ใกลชิดอื่นของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น ตองปรึกษาตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของสํานักงาน
R921.7
ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น มีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลที่ไมใชสมาชิก
ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือครอบครัวที่ใกลชิด แตเปน
(ก) กรรมการ หรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ
(ข) พนักงานในตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น
หรือในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น พนักงานในตําแหนงซึ่งใชอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ใหความเชื่อมั่น
921.7 A1 ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น ระดั บ ของอุ ป สรรคจากผลประโยชน ส ว นตน อุ ป สรรคจาก
ความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู ที่เกิดจากความสัมพันธดังกลาว รวมถึง
• ลักษณะของความสัมพันธระหวางบุคคลนั้น กับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
• ตําแหนงที่บุคคลนั้น ดํารงอยูกับลูกคา
• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
921.7 A2 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย
หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ให
ความเชื่อมั่น
921.7 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสรางความ
รับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น เพื่อใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความ
เชื่ อ มั่ น ไม ข อ งเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรื่ อ งที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลที่ ส มาชิ ก กลุ ม
ผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น มีความสัมพันธใกลชิดดวย

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
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921.8 A3

ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคเหลานั้น รวมถึง
• ลักษณะของความสัมพันธระหวาง หุนส วนหรือพนักงานของสํานักงาน (ฝายหนึ่ง) กั บ
กรรมการหรือเจาหนาที่บริหาร หรือพนักงานของลูกคา (อีกฝายหนึ่ง)
• ระดับการมีปฏิสัมพันธของหุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานในกลุมผูปฏิบัติงานที่ให
ความเชื่อมั่น
• ตําแหนงที่หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานนั้น ดํารงอยูในสํานักงาน
• ตําแหนงที่บุคคลนั้นดํารงอยูในลูกคา
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตนอุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาวนั้น รวมถึง
• การจัดโครงสรางความรับผิดชอบของหุนสวนหรือพนักงาน เพื่อลดอิทธิพลใด ๆ ที่อาจมี
ตองานที่ใหความเชื่อมั่น
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานที่ใหความเชื่อมั่นที่เกี่ยวของที่ไดกระทํา
แลว

ถัม
ภ์

921.8 A2

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 922 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี
คํานํา

ีพบ
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รมร
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922.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นไดเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือเจาหนาที่
บริหาร หรือพนักงานของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น เมื่อไมนานมานี้ อุปสรรคจากประโยชน
สวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากความคุนเคย อาจเกิดขึ้นได
หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการใชกรอบ
แนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว

ถัม
ภ์

922.1

บริการในชวงเวลาของรายงานการใหความเชื่อมั่น
กลุมผูปฏิ บัติ งานที่ใหความเชื่อมั่น ตองไมรวมถึงบุคคล ผูซึ่งในชวงเวลาของรายงานการให
R922.3
ความเชื่อมั่นนั้น
(ก) เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ
(ข) เคยเปนพนักงานในตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวที่ตองการใหความ
เชื่อมั่น หรือกรณี ในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่นเคยเปนพนักงานใน
ตําแหนงซึ่งมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ใหความ
เชื่อมั่น

สภ
าวิช
าช

บริการกอนชวงเวลาของรายงานการใหความเชื่อมั่น
922.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ อุปสรรคจาก
ความคุ นเคย อาจเกิ ดขึ้น ได ถากอนชว งเวลาของรายงานการใหความเชื่อมั่น สมาชิกกลุ ม
ผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
(ก) เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ
(ข) เคยเปนพนักงานในตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวที่ตองการใหความ
เชื่อมั่น หรือกรณีในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น เคยเปนพนักงานใน
ตําแหน งซึ่งใช อิทธิ พลอยางมีนัย สําคัญตอขอมูล ที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ให
ความเชื่อมั่นนั้น
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922.4 A3

ถัม
ภ์

922.4 A2

ตัวอยางเชน อุปสรรคจะเกิดขึ้น ถาไดตัดสินใจหรือไดปฏิบัติงานแลวโดยบุคคลนั้นในชวงเวลา
กอนหนานี้ในขณะที่ยังเปนพนักงานของลูกคา จะตองไดรับการประเมินใหมในงวดปจจุบัน อัน
เปนสวนหนึ่งของงานที่ใหความเชื่อมั่นงวดปจจุบัน
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาวนั้น รวมถึง
• ตําแหนงที่บุคคลนั้นดํารงอยูในลูกคา
• ระยะเวลาตั้งแตบุคคลนั้นยุติการเปนพนักงานของลูกคา
• บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ อุปสรรคจากความคุนเคยนั้น คือ การ
จัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 923 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
คํานํา
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923.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ทําใหเกิด
อุปสรรคจากประโยชนสวนตน และอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หมวดนี้กําหนด
ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ
แวดลอมดังกลาวนั้น

ถัม
ภ์

923.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

สภ
าวิช
าช

การเปนเลขานุการบริษัท
หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงาน ตองไมดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทของลูกคางานที่ให
R923.4
ความเชื่อมั่นของสํานักงาน ยกเวน
(ก) วิธีปฏิบัตินี้สามารถกระทําไดตามกฎหมายทองถิ่น ขอบังคับหรือวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ
(ข) ผูบริหารเปนผูกระทําการตัดสินใจทั้งมวล และ
(ค) หนาที่และกิจกรรมที่ปฏิบัติ ถูกจํากัดอยูเพียงงานที่มีลักษณะเปนงานประจําและงานดาน
บริหาร เชน การจัดทํารายงานการประชุม และการเก็บรักษาแบบแสดงรายการตางๆ ที่
ตองจัดทําตามกฎหมาย
923.4 A1 ตําแหนง “เลขานุการบริษัท” นั้น สื่อความหมายที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ หนาที่อาจ
มีตั้งแต หนาที่ในการบริหาร (เชน การบริหารงานบุคคล และการเก็บรักษาบันทึกและทะเบียน
ตางๆ ของบริษัท) จนถึงหนาที่ที่หลากหลาย เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนด
ตางๆ หรือการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการกํากับดูแลกิจการตางๆ โดยปกติแลว ตําแหนงนี้
ได รั บ การอนุ มานว า มีความเกี่ย วพันอยางใกลชิดกับ กิจ การ ดังนั้น อุปสรรคอาจเกิดขึ้น ได
ถาหุนสวนหรือพนักงานของสํานักงาน ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทของลูกคางานที่ให
ความเชื่อมั่น (ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางานที่ให
ความเชื่อมั่น ไดระบุไวในหมวด 950 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น กับลูกคางานที่ให
ความเชื่อมั่น)
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การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหาร
หุนสวน หรือพนักงานของสํานักงาน ตองไมดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหาร
R923.3
ของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ของสํานักงาน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 924 การจางงานโดยลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
คํานํา

ถัม
ภ์

924.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่
กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
ความสั มพั น ธ จ ากการจ า งงานโดยลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น อาจทําใหเกิดอุป สรรคจาก
ประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนด
ข อ กํ า หนดเฉพาะและคํ า อธิ บ ายการนํ า ไปปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ก รอบแนวคิ ด ใน
เหตุการณแวดลอมดังกลาวนั้น

ีพบ
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ะบ
รมร
าชูป

924.1

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
924.3 A1

อุปสรรคจากความคุนเคยหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูอาจเกิดขึ้นได ถาบุคคลใดดังตอไปนี้
เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือหุนสวนของสํานักงาน
• เปนกรรมการ หรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
• เป น พนั กงานในตํ า แหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัย สําคัญ ตอ เรื่องราวที่ตองการใหความ
เชื่อมั่น หรือกรณีในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น พนักงานในตําแหนง
ซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ใหความเชื่อมั่น

ขอจํากัดของผูเคยเปนหุนสวนหรือเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น

ถาผูเคยเปนหุนสวนมารวมงานกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นของสํานักงาน หรือถาผูเคยเปน
สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นมารวมงานกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นในฐานะ
(ก) เปนกรรมการ หรือเจาหนาที่บริหาร หรือ
(ข) เป น พนั กงานในตํ า แหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัย สําคัญ ตอ เรื่องราวที่ตองการใหความ
เชื่ อมั่ น หรื อกรณี ในงานที่ใหความเชื่อมั่น ตอคํารับ รองของบุคคลอื่น เปน พนักงานใน
ตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัย สําคัญต อข อมูล ที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ให
ความเชื่อมั่น
บุคคลนั้นตองไมเขารวมอีกตอไป ในกิจกรรมทางธุรกิจหรือกิจกรรมทางวิชาชีพของสํานักงาน
แมวาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามที่ระบุไวในยอหนา R924.4 มารวมงานกับลูกคางานที่ใหความ
เชื่อมั่น ในตําแหนงดังกลาวและไมไดมีสวนรวมอีกตอไปในธุรกิจของสํานักงานหรือกิจกรรม
ทางวิชาชีพของสํานักงาน อุปสรรคจากความคุนเคย อุปสรรคจาการถูกขมขู อาจยังคงเกิดขึ้น

สภ
าวิช
าช

R924.4

924.4 A1
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ทั่วไป

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
924.4 A2

สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น ที่ไดรับการเจรจาตอรองเกี่ยวกับการจางงานกับลูกคา
R924.5

924.5 A1

สํานักงาน ตองมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่กําหนดให สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
ตองแจงสํานักงาน เมื่อมีการเจรจาตอรองเกี่ยวกับการจางงานกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
นั้น
อุปสรรคจากผลประโยชน สว นตน เกิด ขึ้น ไดเมื่ อสมาชิ กกลุมผูป ฏิบัติงานที่ ใหความเชื่ อมั่ น
มีสวนรวมในงานงานที่ใหความเชื่อมั่น ในขณะที่ทราบอยูแลววาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ให
ความเชื่อมั่นนั้น จะหรืออาจจะมารวมงานกับลูกคาในอนาคตได
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924.4 A3

อุป สรรคจากความคุน เคย หรืออุป สรรคจากการถูกขมขู อาจยังคงเกิดขึ้น ได ถาผูเคยเปน
หุนสวนของสํานักงาน เขารวมงานในกิจการในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งที่กลาวไวในยอหนา
924.3 A1 และกิจการนั้น ตอมากลายเปนลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นของสํานักงาน
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง
• ตําแหนงที่บุคคลนั้นไดรับจากลูกคา
• ความเกี่ยวของใด ๆ ที่บุคคลนั้นจะมีกับกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
• ระยะเวลาตั้งแตบุคคลนั้นพนจากการเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นหรือ
หุนสวนของสํานักงาน
• ตําแหนงเดิมของบุคคลนั้นในกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือสํานักงาน ตัวอยางคือ
บุคคลนั้น ยังคงรับผิดชอบในการติดตอเปนประจํากับผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล
ของลูกคา หรือไม
ตัวอยางตางๆ ของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการอุปสรรคจากความคุนเคย
หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู เหลานั้น รวมถึง
• การทําขอตกลงวาบุคคลดังกลาวไมมีสิทธิในผลประโยชนหรือการจายคาตอบแทนใด ๆ
จากสํานักงาน ยกเวนทําตามขอตกลงที่ไดกําหนดไวตายตัวกอนหนานี้แลว
• การทําขอตกลงเกี่ยวกับจํานวนเงินที่ติดคางกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไมเปนสาระสําคัญตอ
สํานักงาน
• การเปลี่ยนแปลงแผนงานที่ใหความเชื่อมั่น
• การมอบหมายให บุ ค คลอื่ น ๆ ในกลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น ซึ ง เป น ผู มี
ประสบการณเพียงพอ เมื่อเทียบกับบุคคลที่ไดมารวมงานกับลูกคา
• การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานของผูเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ให
ความเชื่อมั่น

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
924.5 A2
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924.5 A3

ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว คือการถอนบุคคล
นั้นจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
ตั ว อย า งของการกระทํ า ที่ อาจเปน มาตรการปองกัน เพื่อจัด การอุป สรรคจากผลประโยชน
สวนตนดังกลาว คือจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานดุลยพินิจใด ๆ ที่มีนัยสําคัญของ
บุคคลนั้น ขณะอยูในกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 940 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากรกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
คํานํา
สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว
ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ

940.2

เมื่อบุคคลมีสวนรวมในงานที่ใหความเชื่อมั่นมีลักษณะเปนงานที่เกิดขึ้นซ้ําใหมไดเปนระยะเวลา
ยาวนาน อาจเกิดอุปสรรคจากความคุนเคยและอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หมวดนี้
กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ
แวดลอมดังกลาว
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940.1

ทั่วไป

อุปสรรคจากความคุนเคยอาจเกิดจากผลที่บุคคลมีความสัมพันธอันยาวนาน กับ
(ก) ลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
(ข) เจาหนาที่บริหารอาวุโสของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ
(ค) เรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น หรืองานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น
ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น

940.3 A2

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดจากผลของความกังวลของบุคคลเกี่ยวกับการ
สูญเสียลูกคาที่มีความสัมพันธยาวนาน หรือการสูญเสียผลประโยชนในการรักษาไวซึ่ง
ความสัมพันธสวนตัวที่ใกลชิด กับสมาชิกของเจาหนาที่บริหารอาวุโส หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล
อุปสรรคดังกลาวอาจมีอิทธิพลตอดุลยพินิจที่ไมเหมาะสมของบุคคลนั้น
ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตน รวมถึง
• ลักษณะของงานที่ใหความเชื่อมั่น
• บุคคลนั้นเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นมานานเทาใด ความมีอาวุโสของ
บุคคลนั้ นในกลุ มผู ป ฏิ บัติงาน และลักษณะของบทบาทการปฏิบัติงาน รวมถึงกรณีถา
ความสัมพันธนั้นคงอยูขณะที่บุคคลนั้นยังอยูกับสํานักงานกอนหนา
• ขอบเขตงานที่บุคคลนั้น ไดรับการสั่งการ รับการสอบทานงาน และรับการกํากับงานจาก
บุคคลผูมีตําแหนงงานสูงกวา

สภ
าวิช
าช

940.3 A1

940.3 A3
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ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรคจากผลประโยชน
สวนตนที่เกี่ยวของกับงานใดงานหนึ่งเปนการเฉพาะ คือการหมุนเวียนบุคคลนั้นออกจากกลุม
ผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการอุปสรรคจากความคุนเคยหรือ
อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว รวมถึง
• การเปลี่ยนบทบาทของบุคคลในกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะ และขอบเขตของงานที่บุคคลนั้นปฏิบัติ
• การจั ด ให มีผู ส อบทานที่ เ หมาะสม ซึ่ ง ไม ใ ช ส มาชิ กกลุ มผู ป ฏิ บั ติง านที่ ให ความเชื่อ มั่ น
สอบทานงานของบุคคลนั้น

สภ
าวิช
าช

940.3 A5

940.3 A6

• การดําเนินการสอบทานคุณภาพงานสม่ําเสมอ จากภายในหรือจากภายนอก อยางเปน
อิสระ

254

สวนที่ 4 ข

940.3 A4

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

• ขอบเขตที่บุคคลนั้น เนื่องจากความมีอาวุโส สามารถจะมีอิทธิพลตอผลลัพธของงานที่ให
ความเชื่อมั่ น ตัว อยา งเชน การตัดสิน ใจที่สําคัญ หรือการสั่งงานสมาชิกอื่น ๆ ในกลุม
ผูปฏิบัติงาน
• ความใกลชิดของความสัมพันธสวนตัวของบุคคลนั้น กับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ
กับเจาหนาที่บริหารอาวุโส ถามีผลเกี่ยวของ
• ลักษณะ ความถี่ และขอบเขตของปฏิสัมพันธระหวางบุคคลนั้น กับลูกคางานที่ใหความ
เชื่อมั่น
• ลักษณะหรือความซับซอนของเรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น หรือขอมูลที่ตองการให
ความเชื่อมั่น วามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
• เมื่อไมนานมานี้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือไม ที่บุคคลหรือบุคคลใด ๆ ในลูกคางานที่ให
ความเชื่อมั่น ผูซึ่งรับผิดชอบ เรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น หรือในกรณีงานที่ใหความ
เชื่ อมั่ น ต อคํ า รั บ รองของบุคคลอื่น ขอมูล ที่ตองการใหความเชื่อมั่น หรือกับ เจาหนา ที่
บริหารระดับอาวุโส ถามีผลเกี่ยวของ
การรวมกันของปจจัยสองอยางหรือมากกวา อาจเพิ่มหรือลดระดับของอุปสรรค ตัวอยางเชน
อุปสรรคจากความคุนเคยที่เกิดขึ้นตลอดชวงเวลา จากความสัมพันธใกลชิดที่เพิ่มขึ้นระหวาง
สมาชิ กกลุมผูป ฏิบั ติงานที่ใหความเชื่อมั่น กับ บุคคลในลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นผูอยูใน
ตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น หรือกรณีในงานที่
ให ความเชื่อมั่ นต อคํา รับ รองของบุคคลอื่น จะลดลงโดยการที่บุคคลผูนั้น ออกจากการเปน
พนักงานของลูกคา

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
R940.4

ถาสํานักงานตัดสินใจวาระดับของอุปสรรคที่เกิดสามารถจัดการโดยการหมุนเวียนบุคคลนั้น
ออกจากกลุ มผู ป ฏิ บั ติง านที่ ใ หค วามเชื่ อ มั่น สํา นัก งานต องกํา หนดระยะเวลาที่ เหมาะสม
ซึ่งบุคคลนั้นตองไม
(ก) เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น
(ข) ทําหนาที่ควบคุมคุณภาพงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ
(ค) ใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธงานที่ใหความเชื่อมั่น
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ระยะเวลาดังกลาวตองยาวพอ ที่จะทําใหมีการจัดการอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรค
จากผลประโยชนสวนตนในกรณีของกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 950 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
คํานํา
สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนด
ไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ

950.2

สํานักงานอาจใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นหลากหลายประเภทแกลูกคางานที่ใหความ
เชื่อมั่น ที่สอดคลองกับทักษะและความชํานาญ การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแก
ลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน และ
อุปสรรคตอความเปนอิสระ หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของในการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว
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950.1

ทั่วไป

กอนที่สํานักงานจะรับงานใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
สํา นั กงานต องตั ดสิน ว า การใหบ ริการดังกลาวอาจทําใหเกิดอุป สรรคตอความเปน อิส ระ
หรือไม

950.3 A1

ข อกํ า หนดและคํ า อธิ บ ายการนําไปปฏิบัติในหมวดนี้ชว ยสํานักงานในการวิเคราะหการ
บริ ก ารงานที่ ไม ใ ห ค วามเชื่ อ มั่น บางประเภทและอุป สรรคที่เกี่ ย วขอ งที่ อาจเกิ ดขึ้ น เมื่ อ
สํานักงานรับงานหรือใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น

950.3 A2

พั ฒ นาการทั้ ง หลาย เช น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ใหม ๆ วิ วั ฒ นาการของตลาดการเงิ น และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหไมสามารถกําหนดรายการที่ครอบคลุมทุ ก
รายการบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น ซึ่งอาจใหบริการกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นได
ดังนั้น ประมวลจรรยาบรรณจึงไมรวมรายการอยางละเอีย ดของบริการงานที่ไมใหความ
เชื่อมั่นแกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น

สภ
าวิช
าช

R950.3

การประเมินอุปสรรค
950.4 A1 ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใหบริการงานที่ไมใหความ
เชื่อมั่นแกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น รวมถึง
• ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงคของบริการ
• ระดับของความเชื่อมั่นที่ใหกับผลลัพธของบริการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานที่ใหความ
เชื่อมั่น
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ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ
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• สภาพแวดลอมทางกฎหมายและกฎระเบียบของบริการที่ให
• ผลลัพธของบริการจะกระทบตอเรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น ในงานที่ใหความ
เชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น เรื่องที่สะทอนขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นในงาน
ที่ใหความเชื่อมั่นหรือไมที่ และถามี
o ขอบเขตที่ ผ ลของบริ ก ารจะมี ผ ลกระทบที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ หรื อ มี นั ย สํ า คั ญ ต อ
เรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น และในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของ
บุคคลอื่น ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นในงานที่ใหความเชื่อมั่น
o ขอบเขตของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นที่เกี่ยวของในการพิจารณาเรื่องสําคัญที่ตอง
ใชดุลยพินิจ
• ระดับความชํานาญของฝายบริหารและพนักงานของลูกคาที่เกี่ยวกับประเภทของบริการ
ที่ให
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับขอมูลของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
950.4 A2

แนวคิดเรื่องความมีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของลูกคางานที่ให
ความเชื่อมั่น ที่ไดระบุไวใน มาตรฐานงานที่ใหความเชื่อมั่นรหัส (TSAE) 3000 (ปรับปรุง)
งานที่ ให ความเชื่ อมั่ น นอกเหนือ จากการตรวจสอบหรือ การสอบทานขอ มูล ทางการเงิ น
ในอดีต การกําหนดความมีสาระสําคัญเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ และไดรับ
ผลกระทบทั้งจากปจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อีกทั้งยังรวมถึงผลกระทบจากมุมมอง
ของความตองการขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่นของผูใช
สํ า นั กงานอาจให บ ริ การงานที่ไมใหความเชื่อมั่น หลายประเภทแกลูกค างานที่ใหความ
เชื่อมั่นรายเดียว ในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ การพิจารณาถึงผลกระทบรวมของอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการใหบริการเหลานั้นสัมพันธกับการประเมินอุปสรรคของสํานักงาน

สภ
าวิช
าช

950.4 A3

การจัดการอุปสรรค
950.5 A1

ยอหนา 120.10 A2 รวมถึงคําอธิบายของมาตรการปองกัน ในกรณีการใหบริการงานที่ไมให
ความเชื่อมั่นแกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น มาตรการปองกันเปนการกระทํา มาตรการเดียว
หรือหลายมาตรการรวมกันก็ได ที่สํานักงานนํามาใชอยางมีประสิทธิผลเพื่อลดอุปสรรคตอ
ความเปนอิสระใหอยูในระดับที่ยอมรับได ในสถานการณบางอยาง เมื่ออุปสรรคที่เกิดจาก
การให บริการแกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น อาจไมมีมาตรการปองกันใด ๆ นํามาใชได ใน
สถานการณเชนนี้ การนํากรอบแนวคิดในหมวด 120 มาใช กําหนดใหสํานักงานตองปฏิเสธ
หรือยุติการให บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น หรือการให บริการงานที่ใหความเชื่อมั่นนั้น
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การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นหลายประเภทแกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นรายเดียวกัน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ขอหามในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร
สํานักงานตองไมปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารที่เกี่ยวกับ เรื่องราวที่ตองการใหความ
เชื่อมั่น และในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น ขอมูลที่ตองการใหความ
เชื่ อ มั่ น ของงานที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น ที่ สํ า นั ก งานให บ ริ ก าร ถ า สํ า นั ก งานต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่
รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบริการอื่นใดที่ใหกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น
สํานักงานตองมั่นใจวาความรับผิดชอบนั้นไมเกี่ยวของกับเรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น
และในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของ
งานที่ใหความเชื่อมั่นที่สํานักงานใหบริการ

950.6 A1

ความรับผิดชอบของผูบริหารเกี่ยวของกับการควบคุม การนําและกําหนดทิศทางของกิจการ
รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหา การใช และการควบคุมทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร
ทางการเงิน ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ทรัพยากรทางกายภาพ และทรัพยากรที่ไมมีตัวตน

950.6 A2

การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ทําใหเกิดอุปสรรคจาก
การสอบทานผลงานตนเอง และอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ถาสํานักงานปฏิบัติหนาที่
รั บ ผิ ดชอบเยี่ ย งผู บ ริ ห าร เมื่ อปฏิบัติงานใหบ ริการ ในกรณีการใหบ ริการที่เกี่ ย วของกั บ
เรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น และในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น
ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ใหความเชื่อมั่นที่สํานักงานใหบริการ การปฏิบัติ
หนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารยังทําใหเกิดอุปสรรคจากความคุนเคย และอาจเกิดอุปสรรค
จากการเปน ผูใหการสนั บสนุน ดวย เพราะวาสํ านักงานเริ่มมีมุมมองและผลประโยชนไป
ในทางเดียวกับผูบริหารมากเกินไป
การตัดสินวากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเปนความรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารหรือไม ขึ้นอยูกับ
เหตุการณแวดลอม และตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ตัวอยางของกิจกรรมที่ถือวาเปนความ
รับผิดชอบของผูบริหาร รวมถึง
• การกําหนดนโยบายและทิศทางเชิงกลยุทธ
• การจางหรือการเลิกจางพนักงาน
• การกําหนดทิศทางและการเขารับผิดชอบตอการกระทําของพนักงาน ในสวนที่เกี่ยวกับ
งานของพนักงานเพื่อกิจการ
• การอนุมัติรายการตางๆ
• การควบคุม หรือการจัดการบัญชีธนาคาร หรือการลงทุน
• การตัดสินใจวาจะปฏิบัติตามขอเสนอแนะใดที่ไดรับจากสํานักงานหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ
• การรายงานตอผูมีหนาที่กํากับดูแลในนามของผูบริหาร
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ

950.6 A4

สภ
าวิช
าช

ขอควรพิจารณาอื่นเกี่ยวกับการใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นเฉพาะเรื่อง
950.8 A1 อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองอาจเกิดขึ้น ถางานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรอง
ของบุคคลอื่น สํานักงานจะเขาไปเกี่ยวของในการจัดเตรียมขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น
ที่ในภายหลังกลายเปนขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ใหความเชื่อมั่น ตัวอยาง
ของบริ การที่ ไ ม ให ค วามเชื่ อ มั่น อาจทํ าให เกิดอุ ป สรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง
ดังกล า ว เมื่ อให บริ การที่เ กี่ยวของกับ ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ใหความ
เชื่อมั่น รวมถึง
(ก) การพัฒ นาและการจั ดเตรียมประมาณการขอมูลในอนาคต และตอมาภายหลังออก
รายงานการใหความเชื่อมั่น ใหกับขอมูลนี้
(ข) การประเมินมูลคาที่เกี่ยวของกับ หรือเปนสวนหนึ่งของขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น
ของงานที่ใหความเชื่อมั่น
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R950.7

• การเขารับผิดชอบในการออกแบบ การนําไปใช การติดตามประเมินผล หรือการดูแล
รักษาการควบคุมภายใน
การใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ เพื่อชวยผูบริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ใหปลด
เปลื้ องความรั บ ผิ ดชอบของผูบ ริห าร ไมใชการปฏิบัติห นาที่เยี่ย งผูบ ริห าร (ตามยอหน า
R950.6 ถึง 950.6 A3)
เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารเมื่อใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น
แกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ที่เกี่ยวของกับเรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น และในงานที่
ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ใหความ
เชื่อมั่น สํานักงานตองทําใหเกิดความพอใจวาฝายบริหารของลูกคาเปนผูรับผิดชอบในการใช
ดุลยพินิจและการตัดสินใจที่เกี่ยวของทั้งหมดอยางเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการทําใหแนใจวา
ฝายจัดการของลูกคา
(ก) กําหนดบุคคลซึ่งมีทักษะ ความรู และประสบการณ ที่เหมาะสมมารับผิดชอบตลอดเวลา
เกี่ยวกับการตัดสินใจของลูกคาและกํากับดูแลการใหบริการดังกลาว บุคคลดังกลาวควร
มาจากกลุมเจาหนาที่บริหารอาวุโส และตองมีความเขาใจ (เรื่องตอไปนี้)
(1) วัตถุประสงค ลักษณะ และผลจากการบริการ และ
(2) ความรับผิดชอบตามลําดับของลูกคาและสํานักงาน
อยางไรก็ตาม บุคคลดังกลาวไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญที่จะปฏิบัติ หรือทําซ้ําซึ่ง
บริการนั้น
(ข) ให การกํ า กั บ ดู แ ลบริ การ และประเมิน ความเพีย งพอของผลของการใหบ ริการตาม
วัตถุประสงคของลูกคา และ
(ค) ยอมรับความรับผิดชอบตอการกระทํา ถามี ที่เกิดขึ้นจากผลของการบริการ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

หมวด 990 รายงานซึ่งรวมถึงขอจํ ากัดการใชและการเผยแพร (งานที่ใหความเชื่อมั่ น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน)
คํานํา

ถัม
ภ์

990.2

สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนด
ไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ
หมวดนี้กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงบางสวนตอสวนที่ 4ข ซึ่งไดรับอนุญาตในบางเหตุการณ
แวดลอมที่เกี่ยวกับงานที่ใหความเชื่อมั่น ซึ่งรายงานรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร
ในหมวดนี้ งานที่ให ความเชื่อมั่นเพื่อออกรายงานซึ่งมีขอจํากั ดการใชและการเผยแพรใน
เหตุ ก ารณ แ วดล อ มที่ กํ า หนดไว ใ นย อ หน า R990.3 เรี ย กว า “งานที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น ที่ มี
คุณสมบัติตามที่กําหนด (eligible assurance engagement)”
งานที่ใหความเชื่อมั่นที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด หมายถึง มีวัตถุประสงคเฉพาะ และรวมถึง
ขอจํากัดการใชและการเผยแพร
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990.1

ทั่วไป

เมื่อสํานักงานประสงคจะออกรายงานที่ใหความเชื่อมั่น ซึ่งรวมถึงขอจํากัดในการใชและ
การเผยแพร ข อ กํ า หนดเรื่ อ งความเป น อิ ส ระที่ กํ า หนดไว ใ นส ว นที่ 4ข จะถื อ เป น การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่เหมาะสมตองไดรับการอนุญาตตามหมวดนี้ได ก็ตอเมื่อ
(ก) สํานักงานสื่อสารใหผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
เรื่องความเปนอิสระที่จะนํามาใชในการใหบริการ และ
(ข) ผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานเขาใจวัตถุประสงค ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น และ
ขอจํากัดของรายงาน และยินยอมอยางชัดแจงตอการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด (เรื่อง
ความเปนอิสระ)

สภ
าวิช
าช

R990.3

990.3 A1

ผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานตองมีความเขาใจในวัตถุประสงค ขอมูลที่ตองการใหความ
เชื่อมั่น และขอจํากัดของรายงานดวยการมีสวนรวม ไมวาจะเปนโดยตรงหรือโดยออมโดย
ผานตัวแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานในการกําหนดลักษณะ
และขอบเขตของงานนั้ น ในการเข า มามี ส ว นร ว มนี้ ไม ว า จะเป น โดยตรงหรื อ โดยอ อ ม
มีสวนชวยสํานักงานในการสื่อสารกับผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานเกี่ยวกับเรื่องความเปน
อิ ส ระรวมถึ ง เหตุ ก ารณ แ วดล อ มที่ เ กี่ ย วกั บ การนํ า กรอบแนวคิ ด มาใช ทั้ ง ยั ง อนุ ญ าตให
260
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ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
สํานักงานไดรับขอตกลงของผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
ดานความเปนอิสระ
เมื่อผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานเปนกลุมผูใชที่ไมสามารถระบุชื่อไดในขณะทําหนังสือตอบ
รับงาน สํานักงานตองทําใหกลุมผูใชรายงานดังกลาวรับรูในภายหลังถึงขอกําหนดดานความ
เปนอิสระที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งตกลงกันโดยตัวแทนของกลุมผูใช

990.4 A1

ตัวอยางเชน เมื่อผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงาน เปนกลุมของผูใช เชน ผูใหกูยืมตามสัญญา
กูรวม สํานักงานอาจอธิบายถึงขอกําหนดดานความเปนอิสระที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงใน
หนังสือตอบรับงานแก ตัวแทนผูให กู ตัวแทนอาจใหหนังสือตอบรับ งานของสํ านักงานแก
สมาชิกในกลุมผูใหกูเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานในการทําใหผูใชรายงานรับรู
ถึงขอกําหนดดานความเปนอิสระที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งตกลงกันโดยตัวแทนของกลุม
ผูใช

R990.5

เมื่อสํานักงานดําเนินการงานที่ใหความเชื่อมั่นที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด การเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ในสวนที่ 4ข ตองถูกจํากัดเฉพาะสวนที่กําหนดไวในยอหนา R990.7 ถึง R990.8

R990.6

ถ า สํ า นั ก งานออกรายงานที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น ด ว ย โดยไม ร วมข อ จํ า กั ด ในการใช แ ละการ
เผยแพรใหแกลูกคารายเดียวกัน สํานักงานตองนําสวนที่ 4ข มาใชในงานที่ใหความเชื่อมั่น
ดังกลาว

สภ
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ผลประโยชนทางการเงิน การกูยืมและการค้ําประกัน ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิด ความสัมพันธ
ฉันทครอบครัว และความสัมพันธสวนตัว
เมื่อสํานักงานปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
R990.7
(ก) ขอกําหนดที่เกี่ยวของที่กําหนดไวในหมวด 910, 911, 920, 921, 922 และ 924 ให
นําไปใชเฉพาะกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด และสมาชิก
ครอบครัวที่ใกลชิดของกลุมผูปฏิบัติงาน
(ข) สํา นั กงานตองระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคใด ๆ ตอความเปนอิส ระที่เกิดจาก
ผลประโยชน และความสัมพันธใด ๆ ที่กําหนดไวในหมวด 910, 911, 920, 921, 922
และ 924 ระหว างลู กคางานที่ใหความเชื่อมั่นกับสมาชิกกลุมผูปฏิ บัติ งานที่ใหความ
เชื่อมั่น ตอไปนี้
(1) บุ ค คลที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ด า นเทคนิ ค หรื อ ประเด็ น เฉพาะ
อุตสาหกรรม รายการ หรือเหตุการณ และ
(2) บุคคลที่ควบคุมคุณภาพสําหรับงานนั้น รวมถึงบุคคลที่ทําหนาที่สอบทานการ
ควบคุมคุณภาพงาน และ
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R990.4

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
(ค) สํานักงานตองประเมินและจัดการอุปสรรคใด ๆ ที่กลุมผูปฏิบัติงาน มีเหตุผลที่เชื่อไดวา
เกิดจากผลประโยชนและความสัมพันธระหวางลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นกับบุคคลอื่น
ภายในสํานักงานผูส ามารถใชอิทธิพลโดยตรงต อผลลัพธของงานที่ใหความเชื่อมั่น ที่
กําหนดไวในหมวด 910, 911, 920, 921, 922 และ 924
บุคคลใด ๆ ในสํานักงานผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานที่ใหความเชื่อมั่น
รวมถึง ผูที่ใหคําแนะนําเรื่องคาตอบแทน หรือผูควบคุมดูแลโดยตรง ผูบริหาร หรือผูกํากับ
ดูแลอื่น ของหุ นสวนที่รับผิ ดชอบงานที่ใหความเชื่อมั่น ที่ เกี่ยวข องกับ การปฏิบัติงานที่ให
ความเชื่อมั่น

R990.8

เมื่อสํานักงานปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด สํานักงานตองไมถือ
ผลประโยชนทางการเงินที่เปนสาระสําคัญทั้งโดยตรงและโดยออม ในลูกคางานที่ใหความ
เชื่อมั่น
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990.7 A1

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

อภิธานศัพท และรายการของอักษรยอ
ในประมวลจรรยาบรรณระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมมาตรฐานระหวางประเทศเรื่อง
ความเปนอิสระ) คําเอกพจนอาจจะถูกตีความเปนคําพหูพจน หรือตีความในทางตรงกันขาม และคําศัพท
ดานลางมีความหมายตามที่ไดกําหนดตอไปนี้

การสื่อสารขอมูลใหสาธารณะ เกี่ยวกับบริการ หรือ ทักษะ ที่ให
โดยผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ ซึ่งมีลักษณะ
เพื่อจัดหาธุรกิจทางวิชาชีพ
ผู ส อบทานที่ เ หมาะสม คื อ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ มี ค วามรู
ทักษะ ประสบการณที่จําเปน และมีอํานาจในการสอบทานงานที่
ทํ า หรื อ บริ ก ารที่ ใ ห ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งเที่ ย งธรรม ผู ส อบทาน
ดังกลาวอาจเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี
คําศัพทนี้อธิบายไวในยอหนา 300.8 A4

ลูกคางานใหความเชื่อมั่น
Assurance client

สวนที่รับผิดชอบรวมถึงฝายที่รับผิดชอบตอขอมูลที่ตองการให
ความเชื่อมั่นในกรณีของงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของ
บุคคลอื่น (ซึ่งอาจเปนฝายเดียวกันกับฝายที่รับผิดชอบ)

งานที่ใหความเชื่อมั่น
Assurance engagement

งานซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะมุงประสงค
ไดรับหลักฐานที่เหมาะสมเพียงพอในการใหขอสรุปซึ่งกําหนดขึ้น
เพื่อเพิ่มระดับของความเชื่อมั่นของผูตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงาน
มากกวาฝายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น
(ผลลัพธของการประเมิน หรือการวัดผลของเรื่องที่เปน เนื้อหา
สาระเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ)
(TSAE 3000 - ปรับปรุง) อธิบายองคประกอบและวัตถุประสงค
ของงานที่ให ความเชื่อมั่ น ที่ป ฏิบั ติต ามมาตรฐานฉบับ นั้น และ
แมบทสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่นใหคําอธิบายทั่วไปสําหรับงาน

สภ
าวิช
าช

ผูสอบทานที่เหมาะสม
Appropriate reviewer
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การโฆษณา
Advertising

ระดับที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใชการทดสอบประหนึ่งบุคคลที่
สามซึ่ ง มี ค วามรอบรู แ ละได ใ ช วิ จ ารณญาณเยี่ ย งวิ ญ ู ช น
อาจสรุปวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ระดับที่ยอมรับได
Acceptable level

ถัม
ภ์

ในอภิธานศัพทนี้ คําอธิบายศัพทที่กําหนดไวแสดงเปนแบบอักษรปกติ สวนตัวอักษรเอนใชอธิบายคําศัพทที่มี
ความหมายเฉพาะในสวนที่กลาวถึงในประมวลจรรยาบรรณ หรือสําหรับอธิบายเพิ่มเติมของคําศัพทที่กําหนด
หากมีการอางอิงถึงคําศัพทอื่นที่ไดมีระบุไวในประมวลจรรยาบรรณนี้แลว ใหเปนไปตามนั้น
การเรียงลําดับคําในอภิธานศัพทนี้ เรียงตามลําดับอักษรภาษาอังกฤษ

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ที่ใหความเชื่อมั่น ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี (TSAs),
มาตรฐานงานสอบทาน (TSREs)
มาตรฐานงานที่ใหความเชื่อมั่น (TSAEs)
ในสว น 4ข คําวา “งานที่ใหความเชื่อมั่น ” หมายถึง งานที่ ให
ความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีหรืองานสอบทาน
(ก) สมาชิกทั้งหมดของกลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นสําหรับ
งานที่ใหความเชื่อมั่น

ถัม
ภ์

กลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่น
Assurance team

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

(ข) บุ ค คลอื่ น ทั้ ง หมดในสํ า นั ก งานผู ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต อ
ผลงานที่ใหความเชื่อมั่น รวมถึง
(1) ผู ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า เรื่ อ งค า ตอบแทนหรื อ ผู ค วบคุ ม ดู แ ล
โดยตรง ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู กํ า กั บ ดู แ ลอื่ น ของหุ น ส ว นที่
รั บ ผิ ด ชอบงานที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานของงานที่ใหความเชื่อมั่น
(2) ผู ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ด า นเทคนิ ค หรื อ
ประเด็น เฉพาะอุต สาหกรรม รายการ หรือเหตุการณ
สําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่นและ

สภ
าวิช
าช

งานที่ ใ ห ค วามเชื่ อมั่ น ต อคํ า รั บรองของ งานที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น ที่ ฝ า ยหนึ่ ง ที่ นอกเหนื อ จากผู ป ระกอบ
บุคคลอื่น
วิชาชีพบัญชีที่ใหบ ริการสาธารณะ วัดหรือประเมิน เรื่องราวที่
ตองการใหความเชื่ อมั่น ตามเกณฑ ฝายหนึ่งที่ น อกเหนือจาก
Attestation engagement
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี มักจะเสนอผลขอมูลที่ตองการใหความ
เชื่อมั่นในรายงาน หรือขอความ
ในบางกรณี ข อ มู ล ที่ ต อ งการให ค วามเชื่ อ มั่ น อาจเสนอโดย
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในรายงานที่ใหความเชื่อมั่น ในงานที่ให
ความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น ขอสรุปของผูประกอบ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี แ สดงให เ ห็ น ว า ข อ มู ล ที่ ต อ งการให ค วามเชื่ อ มั่ น
ปราศจากขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
ขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจแสดงในรูปแบบของ
(1) เรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น และเกณฑที่นํามาใช
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(3) ผู ที่ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพสํ า หรั บ งานที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น นั้ น
รวมถึงบุคคลที่ทําหนาที่สอบทานการควบคุมคุณภาพ
งานสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
(2) ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นและเกณฑที่นํามาใช หรือ
(3) ขอความที่จัดทําโดยฝายที่เหมาะสม
ในส ว น 4ก คําวา “การสอบทาน” ใช เชน เดีย วกั บ “การสอบ
บัญชี”

ลูกคางานสอบบัญชี
Audit client

กิจการที่สํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีให เมื่อลูกคาเปนบริษัท
จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย ลูกคางานสอบบัญชีจะรวมถึง
กิจการที่เกี่ยวของกันของลูกคาเสมอ เมื่อลูกคางานสอบบัญชีไม
เป น บริ ษั ท จดทะเบี ย น ลู ก ค า งานสอบบั ญ ชี ร วมถึ ง กิ จ การที่
เกี่ยวของกันที่ลูกคามีอํานาจควบคุมทั้งโดยตรงและโดยออม
(ดู ย อ หน า R400.20 ประกอบด ว ย) ในส ว น 4ก คํ า ว า “ลู ก ค า
งานสอบทาน” ใชเทียบเทากับ “ลูกคางานสอบบัญชี”

สภ
าวิช
าช

รายงานการสอบบัญชี
Audit report

กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
Audit team

งานที่ใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุส มผล ซึ่งผูป ระกอบวิชาชีพ
บัญ ชี ที่ใ หบ ริก ารสาธารณะ แสดงความเห็น วา งบการเงิ น ถู ก
จั ด ทํ า ตามที่ ค วรในสาระสํ า คั ญ หรื อ ไม (หรื อ ให ค วามเห็ น ว า
ถู ก ต อ งและเป น ธรรม หรื อ แสดงว า ถู ก ต อ งตามที่ ค วรใน
สาระสําคัญ) ตามกรอบการรายงานทางเงินที่นํามาใช เชน งานที่
ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึ ง การสอบบัญชี ที่
ต อ งเสนอต อ หน ว ยงานตามความต อ งการของกฎหมายหรื อ
ขอกําหนดอื่น
ในสวน 4ก คําวา“งานสอบทาน” ใชในความหมายเดียวกันกับ
“งานสอบบัญชี”

ในส ว น 4ก คํ า ว า “รายงานการสอบบั ญ ชี ” ใช เ ช น เดี ย วกั บ
“รายงานการสอบทาน”
(ก) สมาชิ ก ทั้ ง หมดของกลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี สํ า หรั บ
งานสอบบัญชี
(ข) บุคคลอื่ นทั้ งหมดในสํ านักงานผู ซึ่งมีอิทธิ พลโดยตรงต อผล
ของงานสอบบัญชี รวมถึง
(1) ผู ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า เรื่ อ งค า ตอบแทนหรื อ ผู ค วบคุ ม ดู แ ล
โดยตรง ผูบริหารหรือผูกํากับดูแลอื่นของผูสอบบัญชีที่
รับผิดชอบงานสอบบัญชี ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของงานสอบบัญชี รวมถึงบุคคลที่อยูในระดับอาวุโสกวา
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งานสอบบัญชี
Audit engagement

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

การสอบบัญชี
Audit

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

กรอบแนวคิด
Conceptual framework

คํานี้อธิบายไวในหมวด 120

คาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงาน
Contingent fee

คาธรรมเนียมที่คํานวณตามเกณฑที่กําหนดลวงหนาโดยสัมพันธ
กับผลลัพธของรายการ หรือผลของบริการที่สํานักงานปฏิบัติงาน
ให คาธรรมเนียมที่กําหนดโดยศาลหรือหนวยงานอื่นของรัฐไมถือ
เปนคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงาน

การเวนระยะในการปฏิบัติงาน
Cooling-off period

คํานี้อธิบายไวในยอหนา R540.5 เพื่อใชสําหรับยอหนา R540.11
ถึง R540.19

เกณฑ
Criteria

ในงานที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ถู ก ใช ใ นการวั ด หรื อ การ
ประเมินผลเรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น “เกณฑที่นํามาใช”
เปนเกณฑที่ใชสําหรับงานเฉพาะ

งานที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติดวย
ตนเองโดยตรง
หรื อ งานที่ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ ห
ความเชื่อมั่นดวยตนเองโดยตรง
Direct engagement

งานที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น ซึ่ ง ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ใ ห บ ริ ก าร
สาธารณะใชวัด หรือ ประเมิน ผล เรื่องราวที่ตองการใหความ
เชื่อมั่นตอเกณฑที่นํามาใช และผูประกอบวิชาชีพบัญชีแสดงผล
ของขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งหรือแนบ
มากับรายงานงานที่ใหความเชื่อมั่น
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บิดา มารดา บุตรธิดา หรือพี่นอง ผูซึ่งไมใชสมาชิกครอบครัวที่
ใกลชิดที่สุด

สภ
าวิช
าช

ครอบครัวที่ใกลชิด
Close family

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

หุนสวนที่รับผิดชอบงานตามลําดับ ไปจนกระทั่งถึงผูที่
เป น หุ น ส ว นอาวุ โ สหรื อ หุ น ส ว นผู จั ด การ (ประธาน
เจาหนาที่บริหารหรือเทียบเทา) ของสํานักงาน
(2) ผู ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ด า นเทคนิ ค หรื อ
ประเด็นเฉพาะอุตสาหกรรม รายการ หรือเหตุการณ
สําหรับงานสอบบัญชีนั้น และ
(3) ผูที่ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงบุคคลที่ทํา
หนาที่สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสําหรับงานสอบ
บัญชี และ
(ค) บุคคลทั้งหมดในสํานักงานเครือขายผูซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงตอ
ผลงานการสอบบัญชี
ในสวน 4ก คําวา“กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี” ใชเชนเดียวกับ
“กลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน”

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ในงานที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติดวยตนเองโดยตรง ขอสรุป
จะรายงานผลลัพธของการวัดหรือการประเมินผลของเรื่องราวที่
ตองการใหความเชื่อมั่นตอเกณฑที่นํามาใช
ผลประโยชนทางการเงินที่

Direct financial interest

(ก) บุคคลหรื อกิ จ การเปน เจาของโดยตรง และเปน ผูควบคุ ม
(รวมถึ ง ผลประโยชน ท างการเงิ น จากการจั ด การตาม
ความเห็นของบุคคลอื่น) หรือ

ถัม
ภ์

ผลประโยชนทางการเงินโดยตรง

ีพบ
ัญช
ี ใน
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ะบ
รมร
าชูป

(ข) บุคคลหรือกิจการไดรับผลประโยชนทางการเงินจากการเปน
เจาของผานเครื่องมือการจัดการกองทุน มรดก ทรัสต หรือ
ตั ว กลางอื่ น ซึ่ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การดั ง กล า วควบคุ ม หรื อ มี
ความสามารถที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนนั้น

กรรมการหรือเจาหนาที่
Director or officer

ผูมีหนาที่กํากับดูแล (TCWG) ของกิจการ หรือ ผูปฏิบัติหนาที่
เทียบเคียงกัน โดยไมคํานึงถึงชื่อตําแหนง ซึ่งอาจแตกตางกันใน
แตละประเทศ

งานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด คํานี้อธิบายไวในยอหนา 800.2 เพื่อใชสําหรับหมวด 800
Eligible audit engagement
งานที่ใหความเชื่อมั่นที่มีคุณสมบัติตามที่ คํานี้อธิบายไวในยอหนา 990.2 เพื่อใชสําหรับหมวด 990
กําหนด
Eligible assurance engagement

สภ
าวิช
าช

ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน
Engagement partner

หุนสวนหรือบุคคลอื่นในสํานักงาน ผูซึ่งรับผิดชอบงานและการ
ปฏิบัติงาน และรายงานที่ออกในนามสํานักงาน และเปนผูซึ่งมี
อํานาจเหมาะสม หากมีการกําหนดโดยองคกรวิช าชีพ องคกร
ทางกฎหมาย หรือองคกรกํากับดูแล

ช ว งเวลาการปฏิ บั ติ ง าน (งานสอบบั ญ ชี
และงานสอบทาน)
Engagement period
(Audit and Review Engagements)

อภิธานศัพท

ชวงเวลาการปฏิบัติงาน หรือ
ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
Engagement period

ชว งเวลาการปฏิบัติงานเริ่มขึ้น เมื่อกลุมผูป ฏิบัติงานสอบบั ญชี
เริ่มทําการตรวจสอบ ชวงเวลาการปฏิบัติงานสิ้นสุดเมื่อไดออก
รายงานการสอบบัญชีแลว เมื่องานมีลักษณะเปนงานที่เกิดขึ้นซ้ํา
ใหม ไ ด จะถื อ ว า สิ้ น สุ ดเมื่ อ มี ก ารแจ ง จากฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง ของ
คูสัญ ญาถึงการสิ้นสุดความสัมพัน ธทางวิช าชีพ หรือเมื่อมีการ
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ออกรายงานการสอบบัญชีฉบับสุดทาย แลวแตเหตุการณใดจะ
เกิดขึ้นภายหลัง

ถัม
ภ์

ชว งเวลาการปฏิบัติงานเริ่มขึ้น เมื่อกลุมผูป ฏิบัติงานที่ใหความ
เชื่ อ มั่ น เริ่ ม ให บ ริ ก ารงานที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น งานใดงานหนึ่ ง
ช ว งเวลาการปฏิ บั ติ ง านสิ้ น สุ ด เมื่ อ ได อ อกรายงานที่ ใ ห ค วาม
เชื่ อ มั่ น นั้ น แล ว เมื่ อ งานมี ลั กษณะเป น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ซ้ํ า ใหม ไ ด
จะถือวาสิ้นสุดเมื่อมีการแจงจากฝายใดฝายหนึ่งของคูสัญญาถึง
การสิ้นสุดความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือเมื่อมีการออกรายงาน
การใหความเชื่อมั่นฉบับสุดทาย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้น
ภายหลัง

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ช ว งเวลาการปฏิ บั ติ ง าน (งานให ค วาม
เชื่ อ มั่ น นอกเหนื อ จากงานสอบบั ญ ชี แ ละ
งานสอบทาน)
Engagement period
( Assurance Engagements Other than
Audit and Review Engagements)

การสอบทานการควบคุ ม คุ ณ ภาพงาน กระบวนการที่ออกแบบขึ้นเพื่อใหเกิดการประเมินโดยเที่ยงธรรม
Engagement quality control review ทั้งขณะหรือกอนการออกรายงาน ของดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญซึ่ง
กลุมผูปฏิบัติงานไดใช และขอสรุปที่นําไปจัดทํารายงาน
หุนสวนและพนักงานทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน และบุคคลใด ๆ ที่จาง
โดยสํ า นั ก งานหรื อ สํ า นั ก งานเครื อข า ยซึ่ ง เป น ผู ป ฏิ บั ติ ต ามวิ ธี
ปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นในงานนั้น ทั้งนี้ ไมรวมถึง ผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกที่จางโดยสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย
คํ า ว า “กลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง าน” ต อ งไม ร วมบุ ค คลที่ อ ยู ใ นฝ า ย
ตรวจสอบภายในของลูกคาซึ่งเปนผูใหความชวยเหลือโดยตรงกับ
งานสอบบัญชี เมื่อผูสอบบัญชีภายนอกปฏิบัติตามขอกําหนดของ
TSA610 (ปรับปรุง), การใชผลงานของผูตรวจสอบภายใน
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะที่ปจจุบันไดรับการ
แตงตั้งเปนผูสอบบัญชี หรือ กําลังใหบริการทําบัญชี ภาษีอากร
ที่ปรึกษา หรือบริการทางวิชาชีพที่คลายคลึงกันใหลูกคา

ผูเชี่ยวชาญภายนอก
External expert

บุคคล (ผูซึ่งไมใชหุนสวน หรือสมาชิกกลุมพนักงานทางวิชาชีพ
รวมถึงพนักงานชั่วคราว ของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย)
หรื อ องค ก รที่ มีทั ก ษะ ความรู และประสบการณ ใ นสาขาอื่ น
นอกเหนือ จากการบัญ ชี ห รื อการสอบบั ญ ชี ซึ่ง งานของเขาใน
สาขาดั ง กล า วช ว ยผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ใ ห ได รั บ หลั กฐานที่
เหมาะสมเพียงพอ

ผลประโยชนทางการเงิน

ผลประโยชน ใ นหุ น ทุ น หรื อ หลั ก ทรั พ ย อื่ น หุ น กู เงิ น กู หรื อ
ตราสารหนี้อื่นของกิจการ รวมถึง สิทธิและภาระผูกพันที่จะไดรับ

สภ
าวิช
าช

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบัน
Existing accountant
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กลุมผูปฏิบัติงาน
Engagement team

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ผลประโยชน ดั ง กล า วและอนุ พั น ธ ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ
ผลประโยชนนั้น

งบการเงิน
Financial statements

โครงสรางการนําเสนอขอมูลทางการเงินในอดีต รวมถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ ที่เจตนาจะสื่อสาร ถึงทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ หรือภาระผูกพันของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือ การเปลี่ย นแปลงในชว งเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเปน ไปตาม
กรอบการรายงานทางการเงิ น หมายเหตุที่เกี่ย วของโดยทั่วไป
ประกอบดวย สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ และขอมูลอธิบายอื่น
นิยามนี้ สามารถใชกับงบการเงินฉบับสมบูรณ แตยังคงใชไดกับ
งบการเงินงบใดงบหนึ่ง ตัวอยางเชน งบดุล หรือ งบแสดงรายได
และคาใชจาย และหมายเหตุอธิบายที่เกี่ยวของ
คํานิยามนี้ไมอางอิงถึง องคประกอบใด บัญชีใด หรือรายการใด
ในรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะ

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

Financial interest

สภ
าวิช
าช

สํานักงาน
Firm

หลักการพื้นฐาน
Fundamental principles

(ก) ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านคนเดี ย ว ห า งหุ น ส ว น หรื อ บริ ษั ท ของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
(ข) กิ จ การที่ ค วบคุ ม กลุ ม บุ ค คลใน (ก) ข า งต น ผ า นการเป น
เจาของ การจัดการ หรือโดยวิธีการอื่น และ
(ค) กิจการที่ถูกควบคุมโดยกลุมบุคคลใน (ก) และ (ข) ขางตน
ผานการเปนเจาของ การจัดการ หรือโดยวิธีการอื่น
ยอหนา 400.4 และ 900.3 อธิบายคําวา “สํานักงาน” เพื่อแสดง
ถึงความรับ ผิดชอบของผูป ระกอบวิช าชี พบัญ ชีและสํานักงาน
วาปฏิบัติตามสวน 4ก และ 4ข ตามลําดับ อยางไร
คําศัพทนี้อธิบายไวในยอหนา 110.1A1
หลักการพื้นฐานแตละขอไดอธิบายไวตามลําดับในยอหนาตอไปนี้
R111.1 ความซื่อสัตยสุจริต
R112.1 ความเที่ยงธรรม
R113.1 ความรู ความสามารถ และความเอาใจใส
R114.1 การรักษาความลับ
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งบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น ในกรณี ข องกิ จ การเดี ย ว หมายถึ ง งบการเงิ น ของกิ จ การนั้ น
Financial statements on which the ในกรณี ข องงบการเงิ น รวม จะหมายถึ ง งบการเงิ น ของกลุ ม
กิจการรวมกัน
firm will express an opinion

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
R115.1 พฤติกรรมทางวิชาชีพ
ข อ มู ล ที่ ถู ก แสดงเป น จํ า นวนเงิ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ การหนึ่ ง
โดยเฉพาะ ซึ่งไดรับเปนเบื้องตนจากระบบบัญชีของกิจการนั้น
เกี่ยวกับเหตุการณทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผ านมา
หรื อ เกี่ ย วกั บ เงื่ อ นไขทางเศรษฐกิ จ หรื อ เหตุ ก ารณ แ วดล อ ม
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในอดีต

ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด
Immediate family

คูสมรส (หรือเทียบเทา) หรือผูที่อยูในอุปการะ

ความเปนอิสระ

ความเปนอิสระ ประกอบดวย

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ผลประโยชนทางการเงินโดยออม
Indirect financial interest

(ก) ความเปนอิสระดานจิตใจ
สภาวะจิ ต ใจที่ ย อมให มี ก ารแสดงออกซึ่ ง ข อ สรุ ป โดยไม ถู ก
กระทบจากอิทธิพลใด ๆ ที่จะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทาง
วิช าชี พ ซึ่ ง จะทํ า ให บุ ค คลสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ด ว ยความ
ซื่อสัตยสุจ ริต และใชความเที่ ย งธรรม และใช การสั งเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได
(ข) ความเปนอิสระอันเปนที่ประจักษ
การหลีกเลี่ยงขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมตาง ๆ ที่มี
นัยสําคัญมากจนทําใหบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใช
วิจารณญาณเยี่ยงวิ ญูชน อาจสรุปวาความซื่อสัตยสุจริต
ความเที่ยงธรรม และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพของสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
หรื อ สมาชิ ก กลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น นั้ น ได ถู ก
รอมชอม

ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นย อ หน า 400.5 และ 900.4 อ า งถึ ง บุ ค คลหรื อ
สํ า นั ก งานที่ มี "ความเป น อิ ส ระ" หมายความว า บุ ค คลหรื อ
สํานักงาน ไดปฏิบัติตามสวน 4ก และ 4ข ตามความเหมาะสม
ผลประโยชนทางการเงินซึ่งบุคคลหรือกิจการไดรับผลประโยชน
จากการเปนเจาของผานโครงการจัดการกองทุน มรดก ทรัสต
หรือตัวกลางอื่น ซึ่งบุคคลหรือกิจการดังกลาวไมมีอํานาจควบคุม
หรือ ไมมีความสามารถที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน
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สภ
าวิช
าช

Independence

ถัม
ภ์

ขอมูลทางการเงินในอดีต
Historical financial information

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
สิ่ ง ของ สถานการณ หรื อ การกระทํ า ที่ ถู ก ใช ใ นทางที่ จ ะให มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่ง แตไมจําเปนตองมีเจตนา
ที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลอย า งไม เ หมาะสมต อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลนั้ น
สิ่งจูงใจ เปนไปไดตั้งแตการกระทําเล็กนอยในการใหการตอนรับ
ระหวางผูรวมงานทางธุรกิจ (สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน
ธุรกิจ) หรือระหวางผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับลูกคาปจจุบันหรือ
ที่คาดวาจะเปนลูกคา (สําหรับผูประกอบวิชาชีบัญชีสาธารณะ)
จนกระทั่ ง ถึ ง การกระทํ า ที่ เ ป น ผลให เ กิ ด การไม ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและขอบังคับ สิ่งจูงใจเปนไปไดในรูปแบบตางๆ กัน :
ตัวอยางเชน
• ของขวัญ
• การตอนรับ
• นันทนาการ
• การบริจาคเพื่อการเมือง หรือ เพื่อการกุศล
• การรองขอความเปนมิตร และความจงรักภักดี
• โอกาสในการจางงานหรือโอกาสในทางการคาอื่น
• การไดรับเปนกรณีพิเศษ สิทธิ หรือเอกสิทธิ์
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน บุคคลที่ผูรับผิดชอบตอการสอบทาน
การควบคุมคุณภาพงาน และผูสอบบัญชีอื่น (ถามี) ที่อยู ในกลุม
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูตัดสินใจหลัก หรือใชดุลยพินิจในเรื่องที่มี
นัยสําคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งสํานักงานจะแสดง
ความเห็น
“ผู ส อบบั ญ ชี อื่ น ” อาจรวมถึ ง ตั ว อย า งเช น ผู ส อบบั ญ ชี ผู ซึ่ ง
รับผิดชอบตอบริษัทยอยหรือหนวยงานที่มีนัยสําคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับเหตุการณแวดลอมและบทบาทของบุคคลนั้นในการสอบบัญชี

กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
Listed entity

กิจการที่ หุนทุน หุนหรือตราสารหนี้ ของกิจการนั้น มีการเสนอ
ขายหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ไดรับการยอมรับ หรือ
ขายสูตลาดที่อยู ภายใตขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยที่ไดรั บ
การยอมรับหรือองคกรเทียบเทาอื่น

อาจตอง
May

คํ า นี้ ใ ช ใ นประมวลจรรยาบรรณเพื่ อ แสดงถึ ง การอนุ ญ าตให
กระทําการอยางเจาะจงในบางเหตุการณแวดลอม รวมทั้งแสดง
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สภ
าวิช
าช

ผูสอบบัญชีหลัก
Key audit partner

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

สิ่งจูงใจ
Inducement

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ถึงการยกเวนตอขอกําหนด คํานี้ไมไดใชเพื่อแสดงถึงความเปนไป
ได
อาจ
Might

คํานี้ใชในประมวลจรรยาบรรณเพื่อแสดงถึง
ความเป น ไปได ข องเรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ
ขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําขึ้น

เครือขาย
Network

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

คํานี้ไ มได กําหนดระดับ ของสิ่ งที่เ ปน ไปไดห รือความเปน ไปได
โดยเฉพาะใด ๆ เมื่อใชรวมกับอุปสรรค เนื่องจากการประเมิ น
ระดับของอุปสรรคขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม
ของ เรื่อง เหตุการณ หรือขั้นตอนการดําเนินการใด ๆ โดยเฉพาะ
โครงสรางที่ใหญขึ้น

(ก) มีจุดมุงหมายเพื่อสรางความรวมมือระหวางกัน และ

(ข) มีจุดมุงหมายที่ชัดเจนในการปนสวนกําไรหรือตนทุน หรือ
มีสวนรวมกันในความเปนเจาของ ในการควบคุมหรือในการ
จัดการ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
รวมกัน มีกลยุทธทางธุรกิจรวมกัน การใชชื่อทางการคาหรือ
ทรัพยากรทางวิชาชีพสวนที่มีนัยสําคัญรวมกัน

สํานักงาน หรือ กิจการที่เปนของเครือขาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูยอหนา 400.50 A1 ถึง 400.54 A1
การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ (“non-compliance”)
ประกอบด ว ยการกระทําโดยละเลยหรือกระทําผิดโดยเจตนา
หรือไมเจตนา ซึ่งขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับที่มีอยู กระทําโดย
กลุมตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ก) องคกรผูวาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชี
(ข) ผูมีหนาที่กํากับดูแลขององคกรผูวาจาง
(ค) ผูบริหารขององคกรผูวาจาง หรือ
(ง) บุคคลอื่นที่ทํางานหรืออยูภายใตคําสั่งขององคกรผูวาจาง
คํานี้อธิบายไวในยอหนา 260.5 A1

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับ

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ (“non-compliance”)
ประกอบดว ยการกระทําโดยละเลยหรือกระทําผิดโดยเจตนา
หรือไมเจตนา ซึ่งขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับที่มีอยู กระทําโดย
กลุมบุคคลดังตอไปนี้

สภ
าวิช
าช

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
(ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นหน ว ยงาน
ธุรกิจ)
Non-compliance with laws and
Regulations (Professional
Accountants in Business)
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สํานักงานเครือขาย
Network firm

(ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการ
สาธารณะ)
Non-compliance with laws and
Regulations (Professional
Accountants in Public Practice)
สวนงานยอย
Office

(ก) ลูกคา;
(ข) ผูที่มีหนาที่กํากับดูแลของลูกคา
(ค) ผูบริหารของลูกคา หรือ
(ง) บุคคลอื่นที่ทํางานหรืออยูภายใตคําสั่งของลูกคา
คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 360.5 A1

ผูสอบบัญชีคนกอน
Predecessor accountant

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะผูซึ่งเปนคนลาสุดที่
ไดรับ การแตงตั้งใหเปน ผูส อบบัญ ชี หรือดําเนิน การดานบัญชี
ภาษี การใหคําปรึกษาหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่คลายคลึง
กันสําหรับลูกคา ที่ยังไมมีผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบัน

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
Professional accountant

บุคคลผูที่เปนสมาชิกขององคกร ซึ่งเปนสมาชิกของ IFAC
ในสว นที่ 1 คําวา “ผูป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชี ” หมายถึง บุคคล
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจและผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่ใหบริการสาธารณะ และ สํานักงานของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีนั้น
ในสวนที่ 2 คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” อางถึง ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ
ในสวนที่ 3, 4ก และ 4ข คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” อาง
ถึง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ และ สํานักงาน
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น

สภ
าวิช
าช

คูมือประมวลจรรยาบรรณ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริ การ ภาครัฐ การศึกษา องคกรไม
แสวงหากําไร หรือหนวยงานกํากับดูแลหรือองคกรวิชาชีพ ผูซึ่ง
อาจเป น พนั ก งาน ผู รั บ จ า งตามสั ญ ญา หุ น ส ว น กรรมการ
(กรรมการบริหารหรือกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) เจาของกิจการ
ที่เปนผูจัดการ หรืออาสาสมัครขององคกรผูวาจาง

ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นหน ว ยงาน
ธุรกิจ
Professional accountant in
business

ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ใ ห บ ริ ก าร ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นสํ า นั ก งานที่ ใ ห บริ ก ารทางวิ ช าชี พ
สาธารณะ
ซึ่งปฏิบัติ ห น าที่ง านใด ๆ ก็ตาม (ตัว อย างเช น งานสอบบั ญชี
Professional accountant in public งานภาษี หรือที่ปรึกษา)
practice
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ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

สวนงานยอยที่แยกออกมาชัดเจน ไมวาจะจัดตามสายงานทาง
ภูมิศาสตร หรือสายงานทางการปฏิบัติงาน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ” ใหใชใน
การอ างถึง สํ านั กงานของผูป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ที่ใ หบ ริก าร
สาธารณะดวย
กิ จ กรรมที่ ต อ งการทั ก ษะวิ ช าชี พ บั ญ ชี ห รื อ ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข อ ง
ที่ ดํ า เนิ น การโดยผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี รวมถึ ง งานบั ญ ชี
งานสอบบัญชี งานภาษี งานใหคําปรึกษาดานการบริหาร และ
งานจัดการทางการเงิน

ดุลยพินิจทางวิชาชีพ
Professional judgment

ดุลยพินิจทางวิชาชีพ เกี่ยวของกับการใชการฝกอบรม ความรู
ความชํ า นาญ และประสบการณ ท างวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง
สอดคลองกับขอเท็จ จริงและเหตุการณแวดลอม โดยคํานึงถึง
ลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมทางวิชาชีพเฉพาะเรื่องนั้น กับ
ผลประโยชนและความสัมพันธที่เกี่ยวของ
คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 120.5 A4

กิจกรรมทางวิชาชีพที่ดําเนินการใหแกลูกคา

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เสนองาน
Proposed accountant

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ ผูซึ่งกําลังพิจารณา
รับการแตงตั้ งเป นผูส อบบั ญชี หรือรับงานใหบริ การงานบัญชี,
งานภาษี , งานให คํ า ปรึ ก ษา หรื อ งานบริ ก ารทางวิ ช าชี พ ที่
คล า ยคลึ ง กั น สํ า หรั บ ผู ที่ มี โ อกาสเป น ลู ก ค า (หรื อ ในบางกรณี
ลูกคาปจจุบัน)

กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

(ก) กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ

(ข) กิจการที่

Public interest entity

(1) ถูกนิยามโดยขอกําหนดหรือกฎหมายวาเปนกิจการที่มี
สวนไดเสียสาธารณะ หรือ
(2) กิจการที่ถูกกําหนดโดยขอกําหนดหรือกฎหมายใหมีการ
สอบบั ญ ชี ต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดด า นความเป น
อิสระเชนเดียวกับที่ใชในการสอบบัญชีของกิจการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดดังกลาวอาจถูก
ประกาศใช โ ดยหน ว ยงานกํ ากั บ ดู แ ลที่ เกี่ ย วข อ งใด ๆ
รวมถึงหนวยงานกํากับดูแลงานสอบบัญชี
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การใหบริการทางวิชาชีพ
Professional services

สภ
าวิช
าช

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

กิจกรรมทางวิชาชีพ
Professional activity

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
หนวยงานอื่น ๆ อาจถือไดวาเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ
ตามที่กําหนดไวในยอหนา 400.8

สภ
าวิช
าช

Related entity

ถัม
ภ์

กิจการที่มีความสัมพันธใด ๆ ตอไปนี้กับลูกคา

(ก) กิจการที่มีการควบคุมลูกคาโดยตรงหรือโดยออม ถาลูกคามี
สาระสําคัญตอกิจการดังกลาว
(ข) กิ จ การที่ มี ผ ลประโยชน ท างการเงิ น โดยตรงในลู ก ค า ถ า
กิ จ การนั้ น มี อิ ท ธิ พ ลอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ลู ก ค า และ
ผลประโยชนในลูกคามีสาระสําคัญตอกิจการดังกลาว
(ค) กิจการที่ลูกคามีอํานาจควบคุมโดยตรงหรือโดยออม
(ง) กิจการที่ลูกคา หรือกิจการที่เกี่ยวของกับลูกคาตามขอ (ค)
ขางตน มีผลประโยชนทางการเงินโดยตรง ซึ่งทําใหลูกคามี
อิ ท ธิ พ ลอย า งเป น สาระสํ า คั ญ ต อ กิ จ การดั ง กล า ว และ
ผลประโยชนนั้นมีสาระสําคัญตอลูกคาและกิจการที่เกี่ยวของ
กับลูกคาตามขอ (ค) และ
(จ) กิ จ การซึ่ ง อยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม ร ว มเดี ย วกั น กั บ ลู ก ค า
(“บริษัทในเครือ sister entity”) ถาทั้งบริษัทในเครือและ
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กิจการที่เกี่ยวของกัน

การทดสอบประหนึ่ ง บุ ค คลที่ ส ามซึ่ ง มี ค วามรอบรู แ ละได ใ ช
วิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน เปนการที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใช
พิ จ ารณาว า บุ ค คลที่ ส ามจะได ข อ สรุ ป เช น เดี ย วกั น หรื อ ไม
การพิจารณาเชนวานั้นมาจากมุมมองของบุคคลที่สามซึ่งมีความ
รอบรู แ ละได ใ ช วิ จ ารณญาณเยี่ ย งวิ ญ ู ช น ผู ได ใ ห น้ํ าหนั ก กั บ
ขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีรู หรือ สามารถคาดไดอยางสมเหตุสมผลวาควรรู
ในขณะที่ไดขอสรุปนั้น
บุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน
ไมจําเปนตองเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี แตควรมีความรู และ
ประสบการณ ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ที่ จ ะเข า ใจและประเมิ น ความ
เหมาะสมของขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในลักษณะที่
เปนกลาง
คําเหลานี้ไดอธิบายไวในยอหนา R120.5 A6
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รมร
าชูป

การทดสอบประหนึ่ ง บุ ค คลที่ ส ามซึ่ ง มี
ความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยง
วิญูชน (RITP test)
Reasonable and informed third
party test

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ลูกคามีส าระสําคัญ ตอกิจ การ ที่มีอํานาจควบคุมทั้งลูกคา
และบริษัทในเครือ
ฝ า ยที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบสํ า หรั บ เรื่ อ งราวที่ ต อ งการให ค วาม
เชื่อมั่น ในงานที่ใหความเชื่อมั่น

ลูกคางานสอบทาน
Review client

กิจการที่สํานักงานปฏิบัติงานสอบทานให

งานสอบทาน
Review engagement

งานที่ใหความเชื่อมั่น ที่ปฏิบัติตาม มาตรฐานเรื่องงานสอบทาน
หรือเทียบเทา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ
แสดงข อ สรุ ป ว า บนพื้ น ฐานของวิ ธี ก ารซึ่ ง ไม ไ ด รั บ หลั ก ฐาน
ทั้งหมดตามที่ตองการในการสอบบัญชี นั้น มีสิ่ งใดที่ผู ประกอบ
วิชาชีพบัญชีพบและเปนเหตุใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อไดวา
งบการเงินไมไดจัดทําตามกรอบรายงานทางการเงินเทาที่นํามาใช
ไดในสวนที่เปนสาระสําคัญ หรือไม
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รมร
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ถัม
ภ์

ฝายที่มีหนาที่รับผิดชอบ
Responsible party

(ก) สมาชิกทั้งหมดของกลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน และ

Review team

(ข) บุคคลอื่นทั้งหมดในสํานักงาน ผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรง
ตอผลลัพธของงานสอบทาน รวมถึง
(1) ผู ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า เรื่ อ งค า ตอบแทนหรื อ ผู ค วบคุ ม ดู แ ล
โดยตรง ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู กํ า กั บ ดู แ ลอื่ น ของหุ น ส ว นที่
รับ ผิดชอบงานที่เกี่ย วของกับ การปฏิบัติงานสอบทาน
รวมถึงบุคคลทั้งหมดที่อยูในระดับอาวุโสตามลําดับกวา
หุนสวนที่รับผิดชอบงาน ไปจนกระทั่งถึงผูที่เปนหุนสวน
อาวุโสหรือหุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาที่บริหาร
หรือเทียบเทา)ของสํานักงาน
(2) ผูใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคหรือเรื่องเฉพาะ
อุตสาหกรรม รายการ หรือเหตุก ารณสําหรับ งานนั้ น
และ
(3) ผู ใ ห ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพสํ า หรั บ งานนั้ น รวมถึ ง ผู ที่
ปฏิบัติงานสอบทานการควบคุมคุณภาพสําหรับงานนั้น
และ
(ค) บุคคลทั้งหมดในสํานักงานเครือขาย ผูสามารถใชอิทธิพล
โดยตรงตอผลลัพธของงานสอบทาน
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สภ
าวิช
าช

กลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
มาตรการปองกัน คือ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อย า งประกอบกั น ที่ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ก ระทํ า อย า งมี
ประสิทธิผล เพื่อลดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 120.10 A2

ผูประกอบวิ ชาชี พบัญชี ร ะดั บอาวุ โ สใน
หนวยงานธุรกิจ
Senior professional accountant in
business

ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี อ าวุ โ สในหน ว ยงานธุ ร กิ จ (“senior
professional accountants”) คือ กรรมการ เจา หนาที่ หรื อ
พนักงานระดับอาวุโส ซึ่งสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญและ
ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การได ม า การใช ง าน และการควบคุ ม
ทรัพยากรดานบุคคล ดานการเงิน ดานเทคโนโลยี ที่มีตัวตนและ
ไมมีตัวตนขององคกรผูวาจาง
คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 260.11 A1
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ถัม
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มาตรการปองกัน
Safeguards

ผลลัพธของการวัดหรือการประเมินเรื่องราวที่ตองการใหความ
เชื่อมั่นตามเกณฑท่ีกําหนด ตัวอยางเชน ขอมูลที่เปนผลมาจาก
การใชเกณฑกับขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น

ความเสียหายอยางมาก
Substantial harm

คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 260.5 A3 และ 360.5 A3
การไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข อบั ง คั บ มี ผ ลกระทบอย า งมี
สาระสําคัญตองบการเงิน และมีผลกระทบอยางกวางขวางต อ
ประโยชนสาธารณะ

สภ
าวิช
าช

ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น
Subject matter information

ผูมีหนาที่กํากับดูแล (TCWG)
Those charged with governance

บุ ค คล (กลุ ม บุ ค คล) หรื อ องค ก ร (กลุ ม องค ก ร) (ตั ว อย างเช น
ผูดูแลผลประโยชนขององคกร) ซึ่งมีความรับผิดชอบตอการกํากับ
ดูแล
- ทิศทางเชิงกลยุทธของกิจการ และ
- ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกิจการ รวมถึง
- กระบวนการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการบางประเภทในบางประเทศ ผูมีหนาที่กํากับดูแล
(TCWG) อาจรวมถึง บุคคลในระดับบริหาร ตัวอยางเชน สมาชิก
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งบการเงิ น ที่ จั ด ทํ า เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค งบการเงินที่จัดทําตามกรอบรายงานทางการเงิน ซึ่งออกแบบเพื่อ
เฉพาะ
สนองความตองการขอมูลทางการเงินของผูใชที่ไดระบุไว
Special purpose financial statements

คูมือประมวลจรรยาบรรณ
ระดับ บริหารของคณะกรรมการกํากับ ดูแลกิจ การภาคเอกชน
หรือหนวยงานภาครัฐ หรือ เจาของกิจการที่เปนผูจัดการดวย
คํ า นี้ ไ ด อ ธิ บ ายไว ใ นย อ หน า 120.6 A3 และรวมถึ ง หมวดหมู
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)
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ถัม
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อุปสรรค
Threats

คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา R540.5

เรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น
Underlying subject matter

เรื่องราวที่ตองการวัดหรือประเมินโดยการใชเกณฑ
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ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน
Time-on period
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ
LISTS OF ABBREVIATIONS AND STANDARDS
REFERRED TO IN THE CODE
Explanation

Assurance
Framework

International Framework for Assurance Engagements

COCO

Chartered Professional Accountants of Canada Criteria of
Control

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission

IESBA
IFAC
ISAEs
ISAs
ISQCs

International Auditing and Assurance Standards Board

International Ethics Standards Board for Accountants
International Federation of Accountants

International Standards on Assurance Engagements
International Standards on Auditing

International Standards on Quality Control

International Standards on Review Engagements
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ISREs
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IAASB

ถัม
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ABBREVIATIONS
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LIST OF STANDARDS REFERRED TO IN THE CODE
มาตรฐาน

ชื่อมาตรฐาน

TSA รหัส 320

ความมีสาระสําคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี

TSA รหัส 610 (ปรับปรุง) การใชผลงานของผูตรวจสอบภายใน
งานที่ใหความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานขอมูลทาง
การเงินในอดีต

TSQC 1

การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบและการสอบ
ทานงบการเงินและงานใหความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง

TSRE รหัส 2400

งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผูประกอบวิชาชีพซึ่งไมใชผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ของกิจการ)
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TSAE รหัส 3000
(ปรับปรุง)

280

สภ
าวิช
าช

ีพบ
ัญช
ี ใน
พร
ะบ
รมร
าชูป

ถัม
ภ์

วันที่มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปนตนไป ทั้งนี้ อนุญาตใหถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช
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คูมือประมวลจรรยาบรรณ

