
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2561
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ความจ าเป็นในการจัดท าข้อบังคับจรรยาบรรณใหม่ให้เป็นสากล

สภาวิชาชีพบัญชี
เป็นสมาชิก 

โดย IESBA ก าหนด 
Code of Ethics 
ให้สมาชิกถือปฏิบัติ

IFAC

พรบ.วิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547

IFAC
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หลักการและเหตุผล

หลักการ เพื่อปรับปรุง
จรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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หลักการและเหตุผล

เหตุผล ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย จรรรยาบรรณของผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 ก าหนดขึ้นเพื่อให้ถูกต้องตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพบัญชี รวมทั้งให้สอดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณของ
สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ในการน าไปใช้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่ให้บริการสาธารณะและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ 
รวมทั้งแนวคิดในการปฏิบัติเพื่อลดอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
หลักการพื้นฐานของจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐาน
จรรยาบรรณระหว่างประเทศ (IESBA) ก าหนด
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มาตรา 47

ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีจัดท าจรรยาบรรณเป็นภาษาไทย 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องดังนี้ 

1. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต

2. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

3. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบิตหน้าที่ให้

ข้อก าหนดเรื่องจรรยาบรรณตามพรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

5



ส่วน ก. (หมวด 100) การประยุกต์ใช้ทั่วไปส าหรับประมวลจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ (IESBA)

HANDBOOK OF THE CODE OF ETHICS 2014 Ed.

หลักการพื้นฐาน 5 ข้อ

คู่มือประมวลจรรยาบรรณของ IFAC

มาตรการป้องกัน 2 ข้อ 

ส่วน ข. (หมวด 200) อธิบายการน า
กรอบแนวคิดไปใช้ส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ

ส่วน ค. (หมวด 300) อธิบายการน า
กรอบแนวคิดไปใช้ส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ

อุปสรรค 5 ข้อ
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ข้อบังคับ

ประกาศ
สภาวิชาชีพฯ

ค าวินิจฉัย 
(โดยคณะกรรมการสภาฯ)

จากส่วน ก

จากส่วน ข 
และ ส่วน ค

Principles-Based

คู่มือประมวลจรรยาบรรณ

โครงสร้างของข้อบังคับจรรยาบรรณ
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ข้อบังคับ

HANDBOOK OF THE CODE OF ETHICS 

2014 Ed.

พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ม.47 ก าหนดไว้ 4 ข้อ

ส่วน ก . หลักการพื้นฐาน 
ส่วน ข. บริการสาธารณะ
ส่วน ค . ในหน่วยงานธุรกิจ

สอดคล้องกับ 

หลักการพื้นฐาน 6 ข้อ

8

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561



โครงสร้างของข้อบังคับ
สรุปจากส่วน ก ของ IESBA หมวด 100

ความหมาย

หมวด 1 บททั่วไป

หมวด 2 หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ

หมวด 3 การน าหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ

9



ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ให้บริการสาธารณะ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในหน่วยงานธุรกิจ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้าน
ที่อยู่ใน “ส านักงาน หรือ บุคคลธรรมดา” 
เช่น
• ผู้ท าบัญชี
• ผู้สอบบัญชี
• ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่น ๆ รวมถึง

ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 5 ด้าน (ยกเว้น
สอบบัญชี) ที่อยู่ใน “หน่วยงานธุรกิจ” ที่
ได้รับการว่าจ้างในกิจการ เช่น 
• ผู้ที่มีต าแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชี

และการเงิน
• ผู้บริหารสายงานบัญชี

ความหมาย
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ความหมาย

“ส านักงาน” หมายความว่า
(๑) ผู้ที่ปฏิบัติงานคนเดียว คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน

หรือบริษัทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(๒) กิจการที่ควบคุมฝ่ายต่าง ๆ ตาม (๑) ผ่านการ

เป็นเจ้าของ การจัดการ หรือวิธีการรูปแบบอื่น
(๓) กิจการท่ีถูกควบคุม โดยฝ่ายต่าง ๆ ตาม (๑) 

ผ่านการเป็นเจ้าของ การจัดการ หรือวิธีการรูปแบบอื่น
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ความหมาย

“ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล” (TCWG) 
หมายความว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือองคก์รหรือกลุ่มองค์กร ซึ่งมี
ความรับผิดชอบต่อ

ก) การก ากับดูแลทิศทางเชงิกลยุทธ์ของกิจการ
ข) ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการรับผดิชอบของกิจการ
ค) การก ากับดูแลกระบวนการรายงานทางการเงนิ

ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล อาจรวมถึง บุคคลในระดับบริหาร ตัวอย่างเช่น 
สมาชิกระดับบริหารของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าของกิจการที่เปน็ผูจ้ัดการ
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หมวด 1 บททั่วไป
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บททั่วไป

ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
1. รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์

สาธารณะ 
2. ปฏิบัติตามที่มีกฎหมายก าหนด แต่ยังต้อง
3. ปฏิบัติตามข้ออื่น ๆ ที่เหลือของจรรยาบรรณ
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บททั่วไป

ข้อ 6 ภายใต้ข้อบังคับนี้ ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ 
ให้หมายรวมถึง การกระท าของบุคคลอื่น ผู้ซึ่ง
1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ถึงการกระท านั้น 

หรือ
2. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมให้อ้างอิงชื่อตน
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หมวด 2 
หลักการพื้นฐาน
ของจรรยาบรรณ
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หล
ักก

าร
พื้น

ฐา
น

ความซื่อสัตย์สุจริต
Integrity

ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ
Objectivity and Independence

ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน Professional Competence, Due Care and ...

การรักษาความลับ
Confidentiality

พฤติกรรมทางวิชาชีพ
Professional Behavior

ความโปร่งใส
Transparency
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หล
ักก

าร
พื้น

ฐา
น

ความซื่อสัตย์สุจริต

ความเที่ยงธรรม

และความเป็นอิสระ

ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ 

และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

การรักษาความลับ

พฤติกรรมทางวิชาชีพ

ความโปร่งใส

ประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมา
จริงใจในความสัมพันธ์ทั้งมวล 
ทั้ง ทางวิชาชีพและทางธุรกิจ
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หล
ักก

าร
พื้น

ฐา
น

ความซื่อสัตย์สุจริต

ความเที่ยงธรรม

และความเป็นอิสระ

ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ 

และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

การรักษาความลับ

พฤติกรรมทางวิชาชีพ

ความโปร่งใส

ไม่ยอมให้อคติ หรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรืออิทธิพลอัน
เกินควรของบุคคลอื่น มาลบล้าง
การใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือ
ทางธุรกิจ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ให้บริการสาธารณะ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในหน่วยงานธุรกิจ 

ต้องมีความเป็นอิสระจากลูกค้างานให้
ความเชื่อมั่น ประกอบด้วย
• ความเป็นอิสระทางด้านจิตใจ 
• ความเป็นอิสระในเชิงประจักษ์
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ
สามารถแสดงข้อสรุป และแสดงให้ผู้อื่น
เห็นว่า ตนได้ให้ข้อสรุปโดยปราศจาก
ความล าเอียง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรืออิทธิพลอันเกินควร
ของบุคคลอื่น

ต้องค านึงถึงความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานตามหลักการพื้นฐานนี้ด้วย
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หล
ักก

าร
พื้น

ฐา
น

ความซื่อสัตย์สุจริต

ความเที่ยงธรรม

และความเป็นอิสระ

ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ 

และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

การรักษาความลับ

พฤติกรรมทางวิชาชีพ

ความโปร่งใส

รักษาไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ 
และความช านาญทางวิชาชีพใน
ระดับที่รับรองได้ว่าลูกค้า หรือผู้ว่า
จ้าง ได้รับบริการทางวิชาชีพที่ถึง
พร้อมด้วยวิวัฒนาการล่าสุดใน
วิธีการหรือเทคนิคการปฏิบัติงาน 
หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง
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หล
ักก

าร
พื้น

ฐา
น

ความซื่อสัตย์สุจริต

ความเที่ยงธรรม

และความเป็นอิสระ

ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ 

และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

การรักษาความลับ

พฤติกรรมทางวิชาชีพ

ความโปร่งใส

➢ ให้ความส าคัญกับความลับ
ของข้อมูลที่ได้มาจาก
ความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ 
และทางธุรกิจ 

➢ ดังนั้น จึงไม่พึงเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้กับบุคคลที่สามโดย
ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอย่างถูกต้องและ
เฉพาะเจาะจง เว้นแต่ เป็น
การเปิดเผยตามสิทธิทาง
กฎหมายหรือสิทธิทางวิชาชีพ
หรือเป็นหน้าที่ที่ต้องเปิดเผย 

➢ หรือไมน่ าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อ
บุคคลที่สาม
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หล
ักก

าร
พื้น

ฐา
น

ความซื่อสัตย์สุจริต

ความเที่ยงธรรม

และความเป็นอิสระ

ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ 

และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

การรักษาความลับ

พฤติกรรมทางวิชาชีพ

ความโปร่งใส

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงการ
กระท าใดๆ ที่อาจท าให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อความน่าเชื่อถือของ
วิชาชีพ

รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ  
รับผิดชอบต่อผู้ที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ (อัน
ได้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล 
นิติบุคคล หรือส านักงาน

22



หล
ักก

าร
พื้น

ฐา
น

ความซื่อสัตย์สุจริต

ความเที่ยงธรรม

และความเป็นอิสระ

ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ 

และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

การรักษาความลับ

พฤติกรรมทางวิชาชีพ

ความโปร่งใส

แสดงภาพลักษณใ์ห้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
ระเบียบต่าง ๆ และมาตรฐาน
วิชาชีพที่ก าหนดไว้ และไม่ปกปิด
ข้อเท็จจริง หรือบิดเบือนความจริง
อันเป็นสาระส าคัญซึ่งสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ 

23



หลักการพื้นฐานตามข้อบังคับนี้

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ให้บริการสาธารณะ

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ในหน่วยงานธุรกิจ

มีผลกระทบต่อ

(ก) ความซื่อสัตย์สุจริต
(ข) ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ

• เน้นความเป็นอิสระ
(ค) ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการ

รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
(ง) การรักษาความลับ
(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ
(ฉ) ความโปร่งใส

(ก) ความซื่อสัตย์สุจริต
(ข) ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ

• ค านึงถึงความเป็นอิสระ
(ค) ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการ

รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
(ง) การรักษาความลับ
(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ
(ฉ) ความโปร่งใส

ไม่สามารถ
รอมชอม

เน้นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

24



หมวด 3 การน าหลักการ
พื้นฐานไปปฏิบัติ



ข้อ 10 กรอบแนวคิด

ข้อ 11 อุปสรรค

ข้อ 12 การประเมินนัยส าคัญของอุปสรรค

• ก. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ

• ข. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
ข้อ 13 การด าเนินการกรณีพบการฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ 

ของข้อบังคับนี้

หมวดที่ 3 การน าหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ



ข้อ 14 มาตรการป้องกัน

ข้อ 15 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อ 16 ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางจรรยาบรรณ

ข้อ 17 การติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล
(TCWG) 

หมวดที่ 3 การน าหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ



ข้อ 10 กรอบแนวคิด

• เหตุการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงาน

อยู่ อาจท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน 

• ข้อบังคับนี้จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

จะได้ระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคเพื่อให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปตามหลักการพื้นฐาน 

28



หลักการพื้นฐาน

มาตรการป้องกัน

อุปสรรค

6 
หลักการ

5 
ประเภท

2 
ประเภท

29



หลักการพื้นฐาน

• ความซื่อสัตย์สุจริต
• ความเที่ยงธรรมและ    

ความเป็นอิสระ
• ความรู้ความสามารถ 

ความเอาใจใส่ และการรักษา
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

• การรักษาความลับ
• พฤติกรรมทางวิชาชีพ
• ความโปร่งใส มาตรการป้องกัน

อุปสรรค

เหตุการณ์แวดล้อม
ท าให้เกิด

ประเมินนัยส าคัญของอุปสรรค
ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ

ตามหลักการพื้นฐาน ขจ
ัด 

หร
ือ

ลด
 

ให
้อย

ู่ใน
ระ

ดับ
ที่ย

อม
รับ

ได
้
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ข้อ
 1

1 
อุป

สร
รค

อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน                                                          
(Self-Interest Threat) 

อุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผลงานตนเอง    
(Self-Review Threat)

อุปสรรคที่เกิดจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
(Advocacy Threat)

อุปสรรคที่เกิดจากความคุ้นเคย                                                                
(Familiarity Threat)

อุปสรรคที่เกิดจากการถูกข่มขู่                                                         
(Intimidation Threat)

31



อุปสรรคที่เกิดจาก
ผลประโยชน์ทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่น ที่มีอิทธิพล
อย่างไม่เหมาะสมต่อการใช้
ดุลยพินิจ หรือพฤติกรรมของผู้
ประกอบวิชาชีพ                                                  

32

อุป
สร

รค
อุปสรรคที่เกิดจาก    
ผลประโยชน์ส่วนตน

อุปสรรคที่เกิดจาก    
การสอบทานผลงานตนเอง 

อุปสรรคที่เกิดจาก         
การเป็นผู้ให้การสนับสนุน

อุปสรรคที่เกิดจาก 
ความคุ้นเคย 

อุปสรรคที่เกิดจาก    
การถูกข่มขู่



อุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีไม่สามารถประเมินได้
อย่างเหมาะสม เกี่ยวกับผล
ของการใช้ดุลยพินิจที่ผ่านมา
ของตน หรือกิจกรรมหรือการ
ให้บริการที่ตนได้กระท า หรือ
โดยบุคคลอื่นในส านักงานหรือ
องค์กรผู้ว่าจ้างเดียวกัน ซึ่งเป็น
ผู้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
เชื่อถือในการใช้ดุลยพินิจ เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ในปัจจุบัน

33

อุป
สร

รค
อุปสรรคที่เกิดจาก    
ผลประโยชน์ส่วนตน

อุปสรรคที่เกิดจาก    
การสอบทานผลงานตนเอง 

อุปสรรคที่เกิดจาก         
การเป็นผู้ให้การสนับสนุน

อุปสรรคที่เกิดจาก 
ความคุ้นเคย 

อุปสรรคที่เกิดจาก    
การถูกข่มขู่



อุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีเป็นผู้ให้การสนับสนุน
สถานภาพของลูกค้าหรือผู้
ว่าจ้างรายใดรายหนึ่ง จนไม่
สามารถอยู่ในฐานะที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยความเที่ยง
ธรรม

34

อุป
สร

รค
อุปสรรคที่เกิดจาก    
ผลประโยชน์ส่วนตน

อุปสรรคที่เกิดจาก    
การสอบทานผลงานตนเอง 

อุปสรรคที่เกิดจาก         
การเป็นผู้ให้การสนับสนุน

อุปสรรคที่เกิดจาก 
ความคุ้นเคย 

อุปสรรคที่เกิดจาก    
การถูกข่มขู่



อุปสรรคที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์อันยาวนาน หรือ
ใกล้ชิดกับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง 
จนท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีเกิดความเห็นอกเห็นใจ
จนเกินไปในผลประโยชน์ หรือ
ง่ายต่อการยอมรับในผลงาน
ของบุคคลดังกล่าว

35

อุป
สร

รค
อุปสรรคที่เกิดจาก    
ผลประโยชน์ส่วนตน

อุปสรรคที่เกิดจาก    
การสอบทานผลงานตนเอง 

อุปสรรคที่เกิดจาก         
การเป็นผู้ให้การสนับสนุน

อุปสรรคที่เกิดจาก 
ความคุ้นเคย 

อุปสรรคที่เกิดจาก    
การถูกข่มขู่



อุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีถูกยับยั้งจากการ
ปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม
เนื่องจากแรงกดดัน ซึ่งไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเข้าใจไปได้
เช่นนั้น รวมถึงการใช้ความ
พยายามที่จะใช้อิทธิพลอันเกิน
ควรต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

36

อุป
สร

รค
อุปสรรคที่เกิดจาก    
ผลประโยชน์ส่วนตน

อุปสรรคที่เกิดจาก    
การสอบทานผลงานตนเอง 

อุปสรรคที่เกิดจาก         
การเป็นผู้ให้การสนับสนุน

อุปสรรคที่เกิดจาก 
ความคุ้นเคย 

อุปสรรคที่เกิดจาก    
การถูกข่มขู่



ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ 

ต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจใช้วิธีที่ดีที่สุดเพื่อจัดการกับอุปสรรคที่อยู่ใน
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยใช้มาตรการป้องกัน เพื่อ ขจัด หรือ ลด 
อุปสรรคให้อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้ หรือยุติ หรือปฏิเสธการให้บริการที่
เกี่ยวข้อง 

ต้องพิจารณาว่า บุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรู้และได้ใช้วิจารณญาณเยี่ยง
วิญญูชน อาจสรุปโดยได้ให้น้ าหนักกับข้อเท็จจริงเฉพาะและเหตุการณ์
แวดล้อมทั้งหมดที่มีให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในขณะนั้นว่า อุปสรรค
ดังกล่าวจะถูก ขจัด หรือ ลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยไม่ท าให้
การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานถูกรอมชอม

37

ข้อ 12 การประเมินนัยส าคัญของอุปสรรค



ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ 
มีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมเป้าหมายที่ชอบธรรมขององค์กรผู้ว่าจ้าง 
ซึ่งจรรยาบรรณนี้มิได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวให้
บรรลุเป้าหมาย แต่กล่าวถึงกรณีที่การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอาจมีการ
รอมชอม
ต้องประเมินนัยส าคัญของอุปสรรคและต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
จัดการอย่างดีที่สุดกับอุปสรรคที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยใช้
มาตรการป้องกัน (เพื่อ ขจัด หรือ ลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ) 
หรือต้องลาออกจากหน่วยงานธุรกิจ หากได้ม ีการรอมชอมและได้ใช้
มาตรการป้องกันอย่างดีที่สุดแล้ว และแต่ไม่สามารถลดอุปสรรคให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
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ข้อ 12 การประเมินนัยส าคัญของอุปสรรค



ข้อ
14

 ม
าต

รก
าร

ป้อ
งก

ัน
ก) ก าหนดโดย องค์กรวิชาชีพ  กฎหมาย  
หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เช่น บช.บ.; ก าหนดคุณสมบัติผู้ท าบัญชี/ผู้สอบ
บัญชี; ชั่วโมง CPD และ มาตรฐานวิชาชีพ

ข) จัดให้มีขึ้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน

เช่น ก าหนดนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ตลอดจนการยืนยันการปฏิบัติตามนั้นเป็น
ประจ าทุกปี
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ข้อ
14

 ม
าต

รก
าร

ป้อ
งก

ัน
ก) ก าหนดโดย องค์กรวิชาชีพ  กฎหมาย  หรือ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เช่น บช.บ.; ก าหนดคุณสมบัติผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญชี;
ชั่วโมง CPD และ มาตรฐานวิชาชีพ

ข) จัดให้มีขึ้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน

เช่น ก าหนดนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ตลอดจนการยืนยันการปฏิบัติตามนั้นเป็น
ประจ าทุกปี
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ข้อ
14

 ม
าต

รก
าร

ป้อ
งก

ัน
ข) จัดให้มีขึ้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน

41

(ก) มาตรการป้องกันที่ใช้กับทั้งส านักงาน (Firm-wide) 
และ

(ข) มาตรการป้องกันที่ใช้กับแตล่ะงานโดยเฉพาะเจาะจง 
(Engagement-specific) 



200.12 ตัวอย่างของมาตรการป้องกันที่ใช้กับทั้งส านักงาน

• ผู้น าของส านักงานที่เน้นความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน
• ผู้น าของส านักงานที่ก าหนดความคาดหวังว่า สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นจะ

ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
• นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ใช้ และ ติดตาม เร่ืองการควบคุมคุณภาพของงานท่ีให้บริการ
• นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความจ าเป็นในการระบุอุปสรรคในการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐาน การประเมินนัยส าคัญของอุปสรรคเหล่านั้น และการใช้มาตรการป้องกันเพื่อ
ขจัดหรือลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเมื่อไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม หรือ
เมื่อไม่สามารถจะน ามาใช้ได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องยุติหรือปฏิเสธการให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

• นโยบายและวิธีปฏิบัติภายในส านักงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตาม
หลักการพ้ืนฐาน

• นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้สามารถระบุผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ระหว่างส านักงาน
หรือสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกับลูกค้า

• นโยบายและวิธีปฏิบัติในการติดตาม และถ้าจ าเป็น ควรจัดการ การพึ่งพารายได้รับจากลูกค้า
รายใดรายหนึ่ง 

42



200.12 ตัวอย่างของมาตรการป้องกันที่ใช้กับทั้งส านักงาน

• การใช้หุ้นส่วนและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีสายการรายงานแยกจากกันในการให้บริการงานที่ไม่ให้ความ
เชื่อมั่น ส าหรับลูกค้างานให้ความเชื่อมั่น 

• นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน มามีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสม
ต่อผลลัพธ์ของงาน

• การสื่อสารที่ทันเวลาเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติของส านักงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น 
ไปยังหุ้นส่วนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานวิชาชีพทั้งหมดของส านักงานตลอดจนการฝึกอบรมและ
การศึกษาที่เหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติดังกล่าว

• ก าหนดให้ผู้บริหารระดับอาวุโสรับผิดชอบต่อการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ตามระบบการควบคุม
คุณภาพของส านักงานอย่างเพียงพอ

• ให้ค าแนะน าหุ้นส่วนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานวิชาชีพที่ให้บริการแก่ลูกค้างานให้ความเชื่อมั่นและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องความเป็นอิสระ

• กลไกทางด้านวินัยเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามตามนโยบายและวิธีปฏิบัติ
• จัดพิมพ์นโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อกระตุ้นและให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการสื่อสารกับบุคลากรอาวุโสภายใน

ส านักงานในประเด็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
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• ก าหนดให้มผีูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีผูไ้ม่เกีย่วข้องกับงานบริการทีไ่ม่ไดใ้ห้ความเชื่อมั่น 
เป็นผู้สอบทานงานบริการที่ไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่ หรือให้ค าปรึกษาเท่าที่จ าเป็น

• ก าหนดให้มีผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีผูไ้ม่เกี่ยวข้องกับงานบริการทีใ่ห้ความเช่ือมัน่ เป็น
ผู้สอบทานงานบริการที่ให้ความเช่ือมั่น หรือให้ค าปรึกษาเท่าทีจ่ าเป็น

• ปรึกษาบุคคลที่สามผู้มคีวามเป็นอสิระ เช่น คณะกรรมการอิสระ หน่วยงานก ากบัดแูล
ทางวิชาชีพ หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่านอืน่ 

• ปรึกษาหารือประเด็นทางจริยธรรมกับผู้มหีน้าท่ีก ากบัดูแล (TCWG) ของลูกค้า
• เปิดเผยข้อมูลใหก้ับผู้มีหนา้ที่ก ากับดแูล (TCWG) ของลูกค้าถึง ลักษณะงานที่ให้บริการ

วิชาชีพ และขอบเขตการคิดค่าบริการ
• ให้ส านักงานอืน่ปฏิบัตงิาน หรือให้ปฏิบัติงานบางสว่นซ้ า 
• หมุนเวียนบุคลากรอาวุโสของกลุ่มผู้ปฏิบัตงิานให้ความเช่ือมัน่
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200.13 ตัวอย่างของมาตรการป้องกันที่ใช้แต่ละงานโดยเฉพาะเจาะจง 



หลักการพื้นฐาน
ส่วน ก

• ความซื่อสัตย์สุจริต
• ความเที่ยงธรรมและ

ความเป็นอิสระ
• ความรู้ ความสามารถ 

ความเอาใจใส่ และการ
รักษามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

• การรักษาความลับ
• พฤติกรรมทางวิชาชีพ
• ความโปร่งใส

มาตรการป้องกัน

อุปสรรค

เหตุการณ์แวดล้อม
(ส่วน ข และ ค)

ประเมินผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐาน ขจั

ด 
หร

ือ 
ลด

 
ให

้อย
ู่ใน

ระ
ดับ

ที่ย
อม

รับ
ได

้

• อุปสรรคที่เกิดจาก
ผลประโยชน์ส่วนตน

• อุปสรรคที่เกิดจากการ
สอบทานผลงานตนเอง     

• อุปสรรคที่เกิดจากการ
เป็นผู้ให้การสนับสนุน 

• อุปสรรคที่เกิดจาก
ความคุ้นเคย

• อุปสรรคที่เกิดจากการ
ถูกข่มขู่ 

• ก าหนดโดย องค์กร
วิชาชีพ กฎหมาย หรือ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

• จัดให้มีขึ้นใน
สภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงาน

ท าให้เกิด

ภาพรวมโครงสร้างข้อบังคับ
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• ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเผชิญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ขณะที่ด าเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวท าให้เกิด
อุปสรรคต่อ หลักการพื้นฐานว่าด้วยความเที่ยงธรรม และหลักการ
พื้นฐานอื่น อุปสรรคดังกล่าวอาจเกิดขึ้นไดเ้มื่อ
oผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด าเนินกิจกรรมทางวิชาชีพที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับ

บุคคลสองฝ่ายหรือมากกว่า โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน
ในเรื่องดังกล่าว 
oผลประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชใีนเรื่องใด และผลประโยชน์ของผู้

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด าเนินกิจกรรม
ให้ในเรื่องนั้น มีความขัดแย้งกัน
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ข้อ 15 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 



ข้อ 16 ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ

• ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจจ าเป็นต้องได้ข้อยุติ เมื่อมีข้อขัดแย้งใน
การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ โดยต้อง
• พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• ก าหนดทางเลือกปฏิบัติที่เหมาะสม และ
• ให้น้ าหนักผลกระทบของทางเลือกแต่ละทาง  
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ข้อ 16 ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ

หากข้อขัดแย้งยังไม่ได้ข้อยุติ อาจต้องด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
1) ขอค าปรึกษาจากบุคคลอื่นที่เหมาะสมภายในส านักงาน หรือ

องค์กรผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือในการหาข้อยุติ
ดังกล่าว  

2) ขอค าปรึกษาจากผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลขององค์กร เช่น 
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อเรื่อง
นั้นเป็นข้อขัดแย้งกับองค์กร หรือภายในองค์กร
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ข้อ 16 ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ

หากข้อขัดแย้งยังไม่ได้ข้อยุติ อาจต้องด าเนินการตามล าดับดังนี้ (ต่อ)
3) หากไม่สามารถได้ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เป็นสาระส าคัญ ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาขอค าปรึกษาทางวิชาชีพจากองค์กรทางวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย โดยไม่ละเมิดหลักการพ้ืนฐานว่าด้วย
การรักษาความลับ 

4) หากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ด าเนินการทุกทางที่เป็นไปได้จนหมดแล้วยัง
ไม่ได้ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ ถ้าเป็นไปได้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีควรปฏิเสธหรือยุติที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งนั้น 
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ข้อ 17 การติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล 

• เมื ่อต ิดต ่อสื ่อสารกับผู ้ม ีหน้าที ่ก าก ับ ดูแล (TCWG)  ตามข้อบังค ับนี้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือส านักงานต้องตัดสินใจว่าจะติดต่อสื่อสารกับ

ผู้ใด (เฉพาะ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการทั้งคณะ ) ใน

โครงสร้างการก ากับดูแลขององค์กรจึงเหมาะสม โดยค านึงถึงลักษณะ

และความส าคัญของเหตุการณ์แวดล้อมเฉพาะของเรื่องนั้น และเรื่องที่

ต้องท าการสื่อสาร
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ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2561

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
เรื่อง คู่มือประมวล

จรรยาบรรณฯ

คู่มือประมวล
จรรยาบรรณส าหรับ     

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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โครงสร้างการบังคับใช้กฎหมาย
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• ส่วน ก. การประยุกต์ใช้ทั่วไปส าหรับประมวลจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ IESBA
• ส่วน ข. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ
• ส่วน ค. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิ

53

โครงสร้าง คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี



หมวด 100 บทน าและหลักการพื้นฐาน

หมวด 110 ความซื่อสัตย์สุจริต

หมวด 120 ความเที่ยงธรรม

หมวด 130 ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ทางวิชาชีพ

หมวด 140 การรักษาความลับ

หมวด 150 พฤติกรรมทางวิชาชีพ
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ส่วน ก. การประยุกต์ใช้ทั่วไปส าหรับประมวลจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ IESBA



หมวด 200 บทน า

หมวด 210 การแต่งตั้งผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

หมวด 220 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวด 230 การให้ความเห็นที่สองในทางวิชาชีพ

หมวด 240 ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื่น

หมวด 250 การน าการตลาดมาใช้ในการให้บริการวิชาชีพ

หมวด 260 ของขวัญและการรับรอง

หมวด 270 การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

หมวด 280 ความเที่ยงธรรมในการให้บริการทุกประเภท

หมวด 290 ความเป็นอิสระในการให้บริการงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

หมวด 291 ความเป็นอิสระในการให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นอื่น
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ส่วน ข. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ 



หมวด 300 บทน า

หมวด 310 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หมวด 320 การจัดท าและการรายงานข้อมูลสารสนเทศ

หมวด 330 การปฏิบัติงานด้วยความช านาญที่เพียงพอ

หมวด 340 ส่วนได้เสียทางการเงิน ค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงกับ

การรายงานทางการเงินและการตัดสินใจ

หมวด 350 การชักจูงด้วยผลประโยชน์
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ส่วน ค.ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
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สว่น ข. สว่น ค.

หมวด 200 บทน ำ หมวด 300 บทน ำ

อปุสรรคและมำตรกำรป้องกนั

หมวด 210 กำรแตง่ตัง้ผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี หมวด 310 ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์

กำรตอบรับลกูคำ้

กำรตอบรับใหบ้รกิำรงำนวชิำชพี

กำรเปลีย่นแปลงกำรแตง่ตัง้ผูใ้หบ้รกิำรวชิำชพี

หมวด 220 ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ หมวด 320 กำรจัดท ำและกำรรำยงำนขอ้มลูสำรสนเทศ

หมวด 230 กำรใหค้วำมเห็นทีส่องในทำงวชิำชพี หมวด 330 กำรปฏบิัตงิำนดว้ยควำมช ำนำญทีเ่พยีงพอ

หมวด 240 คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ตอบแทนอืน่ หมวด 340 ส่วนไดเ้สียทำงกำรเงิน ค่ำตอบแทน และ

สิง่จูงใจที่เชือ่มโยงกับกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำร

ตัดสนิใจ

หมวด 250 กำรน ำกำรตลำดมำใชใ้นกำรใหบ้รกิำรวชิำชพี หมวด 350 กำรชกัจงูดว้ยผลประโยชน์

หมวด 260 ของขวญัและกำรรับรอง

หมวด 270 กำรดแูลรักษำทรัพยส์นิของลกูคำ้

หมวด 280 ควำมเทีย่งธรรมในกำรใหบ้รกิำรทกุประเภท

หมวด 290 ควำมเป็นอสิระในกำรใหบ้รกิำรงำนสอบบัญชี

และงำนสอบทำน

หมวด 291 ควำมเป็นอสิระในกำรใหบ้ริกำรงำนใหค้วำม

เชือ่มั่นอืน่

กำรตคีวำม 2005-01
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หมวด 290 ความเป็นอสิระในการ

ใหบ้รกิารงานสอบบญัชแีละงานสอบทาน
ยอ่หนา้

หมวด 291 ความเป็นอสิระในการ

ใหบ้รกิารงานใหค้วามเชือ่ม ัน่อืน่
ยอ่หนา้

โครงสรำ้งของหมวดนี้ 290.1 โครงสรำ้งของหมวดนี้ 291.1

แนวทำงของกรอบแนวคดิในเรื่องควำมเป็น

อสิระ

290.4 แนวทำงของกรอบแนวคดิในเรื่องควำมเป็น

อสิระ

291.4

เครอืขำ่ยและส ำนักงำนเครอืขำ่ย 290.13

กจิกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีสำธำรณะ 290.25

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 290.27

ผูม้หีนำ้ทีก่ ำกบัดแูล (TCWG) 290.28

งำนใหค้วำมเชือ่มั่น 291.12

งำนใหค้วำมเชือ่มั่นทีเ่กีย่วกบัค ำรับรอง 291.17

งำนใหบ้รกิำรควำมเชือ่มั่นทีเ่ป็นกำรรำยงำน

โดยตรง

291.20

ผูรั้บผดิชอบหลำยฝ่ำย 291.28

เอกสำรหลักฐำน 290.29 เอกสำรหลักฐำน 291.29

ชว่งระยะเวลำกำรรับงำน 290.30 ชว่งระยะเวลำกำรรับงำน 291.30

กำรควบรวมและกำรซือ้กจิกำร 290.33

กำรฝ่ำฝืนเงือ่นไขของหมวดนี้ 290.39 กำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดในหมวดนี้ 291.33

เปรียบเทียบความเป็นอิสระในหมวด 290 และ หมวด 291
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หมวด 290 ความเป็นอสิระในการ

ใหบ้รกิารงานสอบบญัชแีละงานสอบทาน
ยอ่หนา้

หมวด 291 ความเป็นอสิระในการ

ใหบ้รกิารงานใหค้วามเชือ่ม ัน่อืน่
ยอ่หนา้

กำรน ำแนวทำงของกรอบแนวคดิในเรือ่งควำม

เป็นอสิระมำใช ้

290.100 กำรน ำแนวทำงของกรอบแนวคดิในเรือ่งควำม

เป็นอสิระมำใช ้

291.100

สว่นไดเ้สยีทำงกำรเงนิ 290.102 สว่นไดเ้สยีทำงกำรเงนิ 291.104

กำรกูย้มืและกำรค ้ำประกนั 290.117 กำรกูย้มืและกำรค ้ำประกนั 291.112

ควำมสมัพันธท์ำงธรุกจิ 290.123 ควำมสมัพันธท์ำงธรุกจิ 291.118

ครอบครัวและควำมสมัพันธส์ว่นตัว 290.126 ครอบครัวและควำมสมัพันธส์ว่นตัว 291.120

กำรเขำ้เป็นพนักงำนของลูกmคำ้งำนสอบ

บัญชี

290.132 กำรเขำ้เป็นพนักงำนของลูกคำ้งำนใหค้วำม

เชือ่มั่น

291.126

กำรมอบหมำยงำนใหพ้นักงำนเป็นกำรชัว่ครำว 290.140 กำรใหบ้รกิำรเมือ่ไมน่ำนมำนีก้ับลูกคำ้งำนให ้

ควำมเชือ่มั่น

291.130

กำรใหบ้ริกำรเมื่อไม่นำนมำนี้กับลูกคำ้

งำนสอบบัญชี

290.141

กำรเป็นกรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ที่ของลูกคำ้

งำนสอบบัญชี

290.144 กำรเป็นกรรมกำรหรอืเจำ้หนำ้ทีข่องลกูคำ้งำน

ใหค้วำมเชือ่มั่น

291.133

ระยะเวลำในกำรใหบ้รกิำรของบุคลำกรอำวโุส 

(รวมถึงกำรหมุนเวียนหุน้ส่วน) แก่ลูกคำ้

งำนสอบบัญชี

290.148 ระยะเวลำในกำรใหบ้รกิำรของบคุลำกรอำวโุส 

แกล่กูคำ้งำนใหค้วำมเชือ่มั่น

291.137

ขอ้ก ำหนดทั่วไป 290.148

ลูกคำ้งำนสอบบัญชทีี่เป็นกจิกำรที่มี

สว่นไดเ้สยีสำธำรณะ

290.149

กำรใหบ้ริกำรงำนที่ไม่ใหค้วำมเชือ่มั่น กับ

ลกูคำ้งำนสอบบัญชี

290.154 กำรใหบ้ริกำรงำนที่ไม่ใหค้วำมเชือ่มั่น กับ

ลกูคำ้ผูง้ำนใหค้วำมเชือ่มั่น

291.138
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หมวด 290 ความเป็นอสิระในการใหบ้รกิาร

งานสอบบญัชแีละงานสอบทาน
ยอ่หนา้

หมวด 291 ความเป็นอสิระในการ

ใหบ้รกิารงานใหค้วามเชือ่ม ัน่อืน่
ยอ่หนา้

ควำมรับผดิชอบของฝ่ำยบรหิำร 290.159 ควำมรับผดิชอบของฝ่ำยบรหิำร 291.141

กำรจัดท ำบันทกึทำงบัญชแีละงบกำรเงนิ 290.164

ขอ้ก ำหนดทั่วไป 290.164

ลกูคำ้งำนสอบบัญชทีีไ่มใ่ชก่จิกำรทีม่สีว่นได ้

เสยีสำธำรณะ

290.168

ลูกคำ้งำนสอบบัญช ีทีเ่ป็นกจิกำรทีม่สีว่นได ้

เสยีสำธำรณะ

290.169

สถำนกำรณ์ฉุกเฉนิ 290.171

กำรใหบ้รกิำรประเมนิมลูคำ่ 290.172

ขอ้ก ำหนดทั่วไป 290.172

ลูกคำ้งำนสอบบัญชทีีไ่ม่ใชก่จิกำรทีม่สี่วนได ้

เสยีสำธำรณะ

290.176

ลูกคำ้งำนสอบบัญชทีี่เป็นกจิกำรที่มีส่วนได ้

เสยีสำธำรณะ

290.177

กำรใหบ้รกิำรดำ้นภำษีอำกร 290.178

กำรจัดเตรยีมแบบยืน่แสดงรำยกำรภำษี 290.180

กำรค ำนวณภำษีเพือ่วัตถุประสงคใ์นกำรบันทกึ

รำยกำรบัญชี

290.181

ลูกคำ้งำนสอบบัญชทีี่ไม่ใช่กจิกำรที่มสี่วนได ้

เสยีสำธำรณะ

290.181

ลกูคำ้งำนสอบบัญชทีีเ่ป็นกจิกำรทีม่สีว่นไดเ้สยี

สำธำรณะ

290.182

กำรวำงแผนภำษีและกำรใหค้ ำปรกึษำทำงภำษีอืน่ๆ 290.184

กำรใหค้วำมชว่ยเหลอืกรณีมขีอ้พพิำททำงภำษี 290.189
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หมวด 290 ความเป็นอสิระในการใหบ้รกิาร

งานสอบบญัชแีละงานสอบทาน
ยอ่หนา้

หมวด 291 ความเป็นอสิระในการ

ใหบ้รกิารงานใหค้วามเชือ่ม ัน่อืน่
ยอ่หนา้

กำรใหบ้รกิำรงำนตรวจสอบภำยใน 290.192

ขอ้ก ำหนดทั่วไป 290.192

ลูกคำ้งำนสอบบัญชทีี่เป็นกจิกำรที่มีส่วนได ้

เสยีสำธำรณะ

290.197

กำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบังำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 290.198

ขอ้ก ำหนดทั่วไป 290.198

ลกูคำ้งำนสอบบัญชทีีไ่มใ่ชก่จิกำรทีม่สีว่นได ้

เสยีสำธำรณะ

290.200

ลูกคำ้งำนสอบบัญชทีี่เป็นกจิกำรที่มีส่วนได ้

เสยีสำธำรณะ

290.203

บรกิำรดำ้นคดคีวำม 290.204

บรกิำรดำ้นกฎหมำย 290.206

บรกิำรสรรหำบคุลำกร 290.211

ขอ้ก ำหนดทั่วไป 290.211

ลูกคำ้งำนสอบบัญชทีี่เป็นกจิกำรที่มีส่วนได ้

เสยีสำธำรณะ

290.212

บรกิำรทำงกำรเงนิแกอ่งคก์รธรุกจิ 290.213

ขอ้ควรพจิำรณำอืน่ 291.146
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หมวด 290 ความเป็นอสิระในการใหบ้รกิาร

งานสอบบญัชแีละงานสอบทาน
ยอ่หนา้

หมวด 291 ความเป็นอสิระในการ

ใหบ้รกิารงานใหค้วามเชือ่ม ัน่อืน่
ยอ่หนา้

คำ่ธรรมเนยีมวชิำชพี 290.217 คำ่ธรรมเนยีมวชิำชพี 291.149

ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ –โดยเทียบเคียงตำม

ขนำด

290.217 ค่ ำธ ร รม เนี ยมวิ ช ำชีพ  –โดย

เทยีบเคยีงตำมขนำด

291.149

ลูกคำ้งำนสอบบัญชทีี่เป็นกจิกำรที่มีส่วนได ้

เสยีสำธำรณะ

290.219

คำ่ธรรมเนยีมวชิำชพี – กำรคำ้งช ำระ 290.220 คำ่ธรรมเนยีมวชิำชพี – กำรคำ้งช ำระ 291.151

ค่ำธรรมเนียมวชิำชพีที่ขึน้อยู่กับผลของงำน

หรอืบรกิำร

290.221 ค่ำธรรมเนียมวชิำชพีทีข่ ึน้อยู่กับผล

ของงำนหรอืบรกิำร

291.152

นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและนโยบำยกำร

ประเมนิผลงำน

290.225

ของขวญัและกำรรับรอง 290.227 ของขวญัและกำรรับรอง 291.156

คดคีวำมทีศ่ำลรับฟ้องแลว้หรอืทีถู่กข่มขู่ว่ำจะฟ้อง 290.204 คดีควำมทีศ่ำลรับฟ้องแลว้หรือที่ถูกข่มขู่

วำ่จะฟ้อง

291.157

รำยงำนทีม่ขีอ้จ ำกดักำรใชผ้ลงำนและกำรเผยแพร่ 290.500 รำยงำนทีม่ขีอ้จ ำกัดกำรใชผ้ลงำนและกำร

เผยแพร่

291.21

บทน ำ 290.500

กจิกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีสำธำรณะ 290.505

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 290.506

เครอืขำ่ยและส ำนักงำนเครอืขำ่ย 290.507

ส่วนไดเ้สียทำงกำรเงิน กำรกูย้ืมและกำรค ้ำ

ประกัน ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกจิอย่ำงใกลช้ดิ  และ

ควำมสมัพันธท์ำงครอบครัวและควำมสมัพันธส์ว่นตัว

290.508

กำรเขำ้เป็นพนักงำนของลกูคำ้งำนสอบบัญชี 290.513

กำรใหบ้รกิำรงำนทีไ่มใ่หค้วำมเชือ่มั่น 290.514



The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the 
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