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TBS - Thammasat Business School, in col laborat ion with 
SET -  The Stock Exchanges of Thai land. 

งานสัมมนาวิชาการเพื่อ รําลึกและเชิดชูเกียรติ  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั ้งที่ 3 

3rd  KESREE  NARONGDEJ  Forum 

“ปฏิรูปความเชื่อม ัน่ว ิชาชีพบญัชี  
(Reinventing Confidence  in Accounting Profession)” 

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น .  

 

Contemporary Ethics  

บทบาทความรบัผิดชอบและจรรยาบรรณสมัยใหม่ของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี 

 

ผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี 

จรรยาบรรณ 

บทบาท  และ  ความรับผิดชอบ 

(ร่วมสมัย) สมัยใหม่ 
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ผู ้ประกอบวชิาชีพ (Professional) 

พระเจา้วรวงศ์เธอกรมหมืน่นราธปิพงศป์ระพนัธ  ์ทรงแปลคําศัพท์ “Profession” ว่า  
“อาชวี-ปฏญิาณ” (อาชพี+คําปฏญิาณ) เพราะสภาพอันแทจ้รงิแห่งวชิาชพี คือการ
ปฏญิาณตนต่อสิง่ศักดิส์ทิธิว์่า จะประกอบอาชพีตามธรรมนิยมซึง่มีวางไวเ้ป็นบรรทัดฐาน 

พระ เจ า้ ว รวงศ เ์ ธอ  พระองค เ์จ า้ ว รรณไวทยากร  
กรมหมืน่นราธปิพงศป์ระพนัธ  ์มีพระนามเดมิว่า หม่อม
เจา้  วรรณไวทยากร  วรวรรณ  หร ือ  พระองคว์รรณ  
ทรงเ ป็นพระโอรสใน  พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  กรมพระ
น ร า ธ ปิ ป ร ะพ นั ธ พ์ ง ศ  ์ แ ล ะ  หม ่อ มหล ว งต ่ว น ศ ร  ี 
(มนตรกีุล) วรวรรณ 

ทรงสอบไดทุ้น King's scholarship ไดเ้ดนิทางไปศกึษา
ต่อยังประเทศอังกฤษ ที่ 'วทิยาลัยแบเลียล ' (Balliol 
College) มหาวทิยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และ
สําเร็จการศกึษาปริญญาตรีในระดับเกียรตนิิยมและปริญญา
โท จากคณะบูรพคดีศกึษา (Oriental Studies) สาขา 
ภาษาบาล ี และ  ส ันสกฤต  ที ่ส ถ าบ ันต ะ ว ันออก  ของ 
มหาวทิยาลัยอ๊อกซฟอร ์ด จ ึงทรงมีความสามารถในการ
บัญญัตศิัพท์ กระทั่งเป็นผูว้างกฎเกณฑก์ารบญัญตัศิพัท์
โดยใชคํ้าบาลีและสันสกฤตให  ้ราชบัณฑติยสถาน และใช ้

มาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
 

พ.ศ. 2499 - พ.ศ. 2500 - ทรงดาํรงตาํแหน่งประธานสมชัชาสหประชาชาต  ิสมยัประชุมที ่11 
 

a Profession วชิาชพี - “อาชวีปฏญิาณ” มีลักษณะเฉพาะอยู่สองประการ คือ  

ลกัษณะเฉพาะทีส่ําคญั Essential Features (Bayles) 

• การฝึกฝนอย่างเขม้ขน้ Extensive Training 

• ใหบ้รกิารทีส่ําคญัต่อสงัคม Provision of important services to society 

• การฝึกและความชํานาญหนกัไปทางการใชป้ัญญา Training and skills largely 

intellectual in character 

ลกัษณะเฉพาะทีเ่ห็นไดเ้ป็นการท ัว่ไป Typical Features  

• ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี Generally licensed or certified 

• มตีวัแทนเป็นองคก์รวชิาชพี สภา / สมาคม / สถาบัน Represented by organisations, 

associations or institutes 

• เป็นอสิระทางวชิาชพีกํากบัดูแลกนัเองตามมาตรฐานแต่ละวชิาชพี Autonomy 
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ผู ้ประกอบวชิาชีพบญัชี (Professional Accountants) 

ลกัษณะเฉพาะทีส่ําคญั คือ ใหบ้รกิารทางวชิาชพีเพื่อ ประโยชนส์าธารณะ (Public Interest) 

เพราะผูใ้ชผ้ลงาน (Users) ของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช  ีมีมากมายหลายกลุ่ม แบ่งไดต้ามความ
ตอ้งการของแต่ละกลุ่ม ซึง่ยังแตกต่างกันออกไปไดอ้ีกตามเงื่อนเวลาของการใชข้อ้มูลนั้นๆ เช่น 

1) ผูล้งทุน ในที่นี้ ส่วนใหญ่จะหมายถงึ ผูล้งทุนในตราสารทุน ซึง่สนใจขอ้มูลเพื่อช่วยในการ
ตัดสนิใจเกี ่ยวกับ ผลตอบแทน ในรูปของเงนิปันผล (Dividends) และความเคลื่อนไหว
ของ ราคาตราสารทุน (Capital Gains) ที่ถือครองว่า ควรซื้อเพิ่ม หรือ ถือครองต่อ หรือ 
ขาย ในระหว่างที่ยังไดร้าคา  

2) พนกังาน พนักงานของกจิการ รวมทัง้ ผูแ้ทนของพนักงาน (เช่น สหภาพแรงงาน หรือ 
กองทุน บํา เหน็จ บํานาญพนักงาน )  จะสนใจในความยั ่งย ืนขององค ์กรผู ว้ ่าจ า้ง  และ 
ความสามารถในการดําเนินงาน (การทํากําไรแต่ละงวด) รวมทัง้ ความสามารถของกจิการ
ในการใหผ้ลตอบแทนการว่าจา้ง ผลตอบแทนเมื ่อออกจากงาน เมื ่อเกษียณอายุ และ 
โอกาสในการเจรญิกา้วหนา้ตามลําดับ 

3) ผูใ้หกู้ย้มื ซึง่มไิดห้มายถงึเพียงผูใ้หกู้ย้ ืมที่เป็นสถาบันการเงนิ หากยังรวมถงึ ผูถ้ือตราสาร
หนี้ (Financial Instruments) อีกดว้ย กลุ่มนี้ จะสนใจในดอกเบี้ย ความสามารถในการ
ชําระคืนเงนิตน้เมื ่อครบกําหนด และผลตอบแทนว่าเป็นไปตามสัญญา เช ่น หุน้กูแ้ปลง
สภาพ ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนได ้เป็นตน้ 

4) คู่คา้ และเจา้หนีก้ารคา้ 
5) ลูกคา้ และลูกหนีก้ารคา้ 
6) รฐับาล และหน่วยงานราชการต่างๆ 

7) สาธารณชน 

เมื่อเป็นเช่นนี้  ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช  ี จงึไม่สามารถจะคาดเดาไดว้่า “ผลงาน” ของตนนั้น 
จะมีผู ใ้ดนําไปใชบ้า้ง เพราะมี ผูใ้ช  ้หลากหลายกลุ่ม ซึง่ต่างจากวชิาชพีอื่นที่ ผูใ้ชผ้ลงาน มี
จํากัดกว่า และค่อนขา้งเฉพาะเจาะจงกว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ผูใ้หบ้รกิาร(ทางวชิาชพี) 
กับ ผูใ้ชบ้รกิาร และมีผลกระทบในวงที่แคบกว่า 

ดังนั ้น  ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช  ี จงึตอ้งไดร้ับ ความเชือ่ม ัน่ (Confidence) และ ความไวใ้จ 
(Trust) จากผูใ้ชบ้รกิารแต่ละกลุ่ม ดังที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จาก
สาธารณชนโดยรวม 

เพื่อจะใหไ้ดร้ับ ความเชือ่ม ัน่ และ ความไวใ้จ จากสาธารณชนโดยรวม ผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช ี
จงึตอ้งปฏบิัตหินา้ที่โดยมี จรยิธรรม กํากับการประกอบวชิาชพี ซึง่ ผูใ้ชผ้ลงาน มอิาจพิสูจน์
ทราบได  ้เป็นสิง่ที่อยู่ภายในใจ ดังนั ้น เพื่อใหเ้กดิความมั่นใจเป็นที่ประจักษ์ จงึตอ้งมีสิง่ซึง่เป็น
รูปธรรม จับตอ้งได ้เป็นลายลักษณ์อักษร คือ “จรรยาบรรณ” ของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช  ี
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จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวชิาชีพบญัชี  
(Code of Ethics for Professional Accountants) 

แต่เดมิ จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช  ีครอบคลุมเพียง “ผูส้อบบัญช”ี ตามที่กําหนดไว ้
ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534) ซึง่ออกตามความใน พ.ร.บ. ผูส้อบบัญช ีพ.ศ. 2505 ว่า: 

ขอ้ ๒ ใหก้ําหนดมรรยาทของผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ดังนี้ 

(๑) ความเป็นอสิระ  ความเที่ยงธรรม  และความซือ่สัตย์สุจรติ 
(๒) ความรู ้ ความสามารถ  และมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 
(๓) มรรยาทต่อลูกคา้ 
(๔) มรรยาทต่อเพื่อนร่วมวชิาชพี 
(๕) มรรยาทท่ัวไป 

ต่อมา เมื่อมีการกําหนด พ.ร.บ. วชิาชพีบัญช  ีพ.ศ. 2547 (ซึง่ยกเลกิ พ.ร.บ. ผูส้อบบัญช  ีพ.ศ. 
2505 และมีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547) จงึไดม้ีการกําหนดไวใ้น หมวด 7 

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช  ีมาตรา 47 ว่า 

มาตรา 47 ใหส้ภาวชิาชพีบัญชจีัดทําจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชขีึน้เป็น
ภาษาไทย และอย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้กําหนดในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) ความโปร่งใส  ความเป็นอสิระ  ความเที่ยงธรรม  และความซื่อสัตย์สุจริต 

(2) ความรู ้ ความสามารถ  และมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 

(3) ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบรกิาร  และการรักษาความลับ 

(4) ความรับผดิชอบต่อผูถ้ ือหุน้  ผูเ้ป็นหุน้ส่วน  หรือบุคคล  หรือนิตบิุคคล ที่ผู ้
ประกอบวชิาชพีปฏิบัตหินา้ที่ให  ้

และใน “บทเฉพาะกาล” มีว่า 
มาตรา 76 ใหบ้รรดา กฎกระทรวง ขอ้บังคับ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตผิูส้อบ

บัญช  ีพ.ศ. 2505 มีผลใชบ้ังคับต่อไปจนกว่าจะมี กฎกระทรวง ขอ้บังคับ หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตนิี้ในเรื่องเดียวกันออกใชบ้ังคับ ฯลฯ 

ดังนั้น แมว้่า พ.ร.บ. ผูส้อบบัญช  ีพ.ศ. 2505 จะไดร้ับการยกเลกิไปตัง้แต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 
2547 แต่ จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช  ีซึง่ครอบคลุมเพียง “ผูส้อบบัญช ”ี  ตามที่
กําหนดไวใ้น กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534) “มรรยาทของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต”  ก็ยังคง
มีผลบังคับใชต้ลอดมา จนกระทั่งในวันที่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 จงึไดม้ีประกาศลงในราช
กจิจานุเบกษา เป็น ขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีบญัช  ีฉบับที่ 19 เรื่อง “จรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวชิาชพีบญัช  ีพ.ศ. 2553” ใหม้ีผลใชบ้ังคับเมื่อพน้กําหนดสามเดือนนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
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ในขอ้บังคับดังกล่าว ไดข้ยายขอบเขตคํานิยามของ “ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ”ี  (ขอ้ ๓) ให ้
หมายความว่า “ผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชดีา้นการทําบัญช  ี  ดา้นการสอบบัญช  ี ดา้นการบัญชี

บรหิาร  ดา้นการวางระบบบัญช  ี  ดา้นการบัญชภีาษีอากร  ดา้นการศกึษาและเทคโนโลยีการ
บัญช  ี และบรกิารเกี่ยวกับการบัญชดีา้นอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนดใหเ้ป็นวชิาชพีบัญช  ี รวมทัง้ 
ผูซ้ ึง่ข ึน้ทะเบยีนไวก้บัสภาวชิาชพีบญัช  ี และใหห้มายรวมถงึหัวหนา้คณะบุคคลหรือหัวหนา้
สํานักงาน หรือผูม้ีอํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคล ตามมาตรา ๑๑ ดว้ย 

พรอ้มกับ คํานิยามเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ประกอบอีกดว้ย 

สืบเนื่องจากพัฒนาการในวชิาชพีบัญชใีนระดับระหว่างประเทศ ที่วชิาชพีบัญชใีนประเทศไทยมี
ส่วนร่วม และเป็นผูม้ ีส่วนไดเ้สียผูห้นึ่งในระบบที่เชือ่มต่อถงึกันหมดทั่วโลก โดยเฉพาะในส่วน
ของตลาดทุน ซึง่ครอบคลุมทัง้ตราสารทุน และตราสารหนี้ มาตรฐานวชิาชพีทัง้ระบบจงึตอ้ง
พัฒนาไปพรอ้มกันทัง้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  มาตรฐานการสอบบัญช  ี มาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ  มาตรฐานการศกึษา  และมาตรฐานทางจรรยาบรรณ  คณะอนุกรรมการกําหนด
จรรยาบรรณของสภาวชิาชพีบัญชจีงึไดทํ้าการศกึษา ประมวลจรยิธรรมผูป้ระกอบวชิาชพี
บญัช  ี(Code of Ethics for Professional Accountants) ที่กําหนดโดย คณะกรรมการ
มาตรฐานจรยิธรรมระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช  ี (International Ethics 

Standards Board for Accountants) และดําเนินการยกร่าง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพี
บัญช  ีขึน้ใหม่ตามแนวคดิระหว่างประเทศดังกล่าว ซึง่ไดนํ้าเขา้สู่กระบวนการพัฒนามาตรฐาน 
(Due Process) จนในที่สุดไดม้ีประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา วันที่ 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 
2561 เป็น ขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีบญัช  ีว่าดว้ย “จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี
พ.ศ. 2561” ใหม้ ีผลใชบ้ังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา คือ 28 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้มา 

พัฒนาการที่เห็นไดช้ัดว่าเป็นไปตามแนวคดิที่ใชก้ันในระหว่างประเทศ นอกจาก คํานิยามของ 
“ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ”ี ที่ไดก้ําหนดไวข้า้งตน้แลว้ ยังมีที่สําคัญอีกเช่น แยกใหเ้ห็นชัดเจน
ระหว่าง ผูส้อบบญัช  ีที่กําหนดไวต้ัง้แต่ พ.ร.บ. 2505 และ 2534 เดมิ กับ ผูซ้ ึง่ข ึน้ทะเบยีนไว้
กบัสภาวชิาชพีบญัช ี(ผูทํ้าบัญช)ี ตาม พ.ร.บ. 2547 ดว้ย 

ตาม พ.ร.บ. วชิาชพีบัญช  ีพ.ศ. 2547 นั ้น มีเพียง การสอบบัญช  ี(หมวด 5) และ การทําบัญช ี
(หมวด 6) ที่มี “การควบคุมการประกอบวชิาชพี” คือ ตอ้งมี “ใบอนุญาต” หรือ “ขึน้ทะเบียน” ไว ้
กับสภาวชิาชพีบัญช  ีและ ขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีบญัช  ีว่าดว้ย “จรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชพีบญัช  ีพ.ศ. 2561” ก็ไดก้ําหนดแยกอย่างชัดแจง้ไวใ้น ขอ้ 4 คือ แบ่งเป็น ผูป้ระกอบ
วชิาชพีบัญช  ี“ทีใ่หบ้รกิารสาธารณะ (Public Practice)” กับ “ในหน่วยงานธุรกจิ (In 

Business)”  
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ผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช  ีทีใ่หบ้รกิารสาธารณะ หมายความว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช  ีใน
สํานกังาน ที่ใหบ้รกิารทางวชิาชพี เป็นการท่ัวไป  เช่น 

 สํานักงานสอบบัญช  ี(Accounting Firms) 
 สํานักงานรับทําบัญช  ี(Book-keeping Firms) 
 ผูส้อบบัญช  ีหรือ ผูรั้บทําบัญช  ีที่เป็น ผูป้ระกอบวชิาชพีคนเดียว (Sole Practitioner) 
 ผูส้อบบัญชภีาษีอากร  และ  ผูส้อบบัญชสีหกรณ์ภาคเอกชน ไม่ว ่าจะเป็นสํานักงาน  
หรือ  ปฏบิัตหินา้ที่เพียงคนเดียว ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ดว้ย 

ผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช  ีในหน่วยงานธุรกจิ หมายความว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช  ีทีไ่ดร้บัการ
ว่าจา้ง ในกจิการ หรือกลุ่มของกจิการในดา้นต่างๆ เช ่น พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  การ
บรกิาร  การศกึษา   ภาครัฐ  องค์กรที ่ไม่แสวงหากําไร   หน่วยงานกํากับดูแล  หรือ องค ์กร
วชิาชพี  หรือผูป้ระกอบวชิาชพีที่มีขอ้ตกลงผูกพันกับกจิการดังกล่าว  คือ 

 ผูท้ี่มีรายไดห้ลักจากการรับจา้งงานในหน่วยงานดังกล่าว ไม่ว่าตําแหน่งที่เรียกชือ่ว่ากระไร 
 

บทบาท  และ  ความรบัผดิชอบ  

ในหมวด 1 บทท่ัวไป ขอ้บังคับขอ้ 5 กําหนดไวช้ัดเจนว่า  

“ผู ้ประกอบวิชาชีพบญัชีต ้องปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ” 

ในหมวด 2 หลกัการพื้นฐานของจรรยาบรรณ  ขอ้บังคับขอ้ 9 กําหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชพี
บัญช ีตอ้งปฏบิัตติามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ คือ  

ก. ความซื่อสัตย์สุจรติ 

ข. ความเที่ยงธรรม  และ  ความเป็นอสิระ 
ค. ความรู ้ ความสามารถ  ความเอาใจใส่  และการรักษามาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 

ง. การรักษาความลับ 

จ. พฤตกิรรมทางวชิาชพี 

ฉ. ความโปร่งใส 

ในหมวด  3 การนําหลักการพื ้นฐานไปปฏบิัต  ิขอ้บังคับขอ้ 10 กําหนด  กรอบแนวค ิด  ใหผู้ ้
ประกอบวชิาชพีไดร้ะบุ ประเมนิ และจัดการ อุปสรรค  เพื่อใหก้ารปฏบิัตงิานเป็นไปตามหลักการ
พื้นฐาน คือ  

ก. ระบุ อุปสรรค ต่อการปฏิบัตติามหลักการพื้นฐาน 

ข. ประเมิน นัยสําคัญของอุปสรรคที่ระบุไว  ้
ค. ใชม้าตรการป้องกนัที่จําเป็นเพื่อ  ขจัด  หรือ  ลด  อุปสรรค 
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ในหมวด 3 ขอ้บังคับขอ้ 11 กําหนด อุปสรรค  ที่อาจกระทบต่อหลักการพื้นฐาน คือ  

ก. อุปสรรค ที่เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตน  

ข. อุปสรรค ที่เกดิจากการสอบทานผลงานตนเอง 

ค. อุปสรรค ที่เกดิจากการเป็นผู ้ให้การสนบัสนุน 

ง. อุปสรรค ที่เกดิจากความคุ ้นเคย  

จ. อุปสรรค ที่เกดิจากการถูกข่มขู่ 

ในหมวด 3 ขอ้บังคับขอ้ 14 กําหนด มาตรการป้องกนั ที่อาจ  ขจัด  หรือ  ลด  อุปสรรค  ใหอ้ยู่
ในระดับที่ยอมรับได ้  ซึง่แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  

ก. มาตรการป้องกัน  ที่กําหนดโดย องค์กรวชิาชีพ  กฎหมาย  หรือ  ขอ้บังคับ 

ข. มาตรการป้องกัน  ที่จัดใหม้ีขึน้ในสภาพแวดลอ้มการปฏบิัตงิาน 

เมื่อเป็นเช่นนี้  บทบาทหลกั   ของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช  ีในส่วนที่เกี่ยวดว้ย จรรยาบรรณ 
จงึตอ้งเริม่ตน้ดว้ย  (การทํา)ความเขา้ใจ   ใน หลกัการพื้นฐาน  ของจรรยาบรรณ  และมี  
จติสํานึก  ใน  ความรบัผิดชอบ  ที่จะตอ้ง  

(ก) ปฏบิัตหินา้ที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ  

(ข) ปฏบิัตติาม หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ ทัง้หกขอ้ ตลอดเวลา  

(ค) ใช  ้กรอบแนวคดิ สอบทานการปฏบิัตหินา้ที่ของตนเองโดยสมํ่าเสมอ เพื่อมใิหต้อ้งตก
อยู่ในสถานการณ์ที่เป็น  อุปสรรค   ต่อการปฏบิัตติามหลักการพื้นฐานได  ้

แมจ้ะเป็น ผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช  ีประเภท คนเดียว (Sole Practitioner หรือ Freelancer) ก็ตอ้ง
ปฏบิัตเิสมือนว่า เป็นสํานักงาน  และหากเป็นสํานักงาน ก็ยิง่ตอ้งมีภาระหนา้ที่ซับซอ้นขึน้ไปอีก 
เพราะมีจํานวนผูเ้กี ่ยวขอ้งมากขึน้  เช่น การกําหนดมาตรการป้องกัน ที่จัดใหม้ีขึน้ใน
สภาพแวดลอ้มการปฏบิัตงิาน คือ การลงนามรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรประจําปี ว่าไดป้ฏบิัติ
ตามเกณฑ์ที ่สํานักงานกําหนดเกี ่ยวกับความเป็นอสิระ  หร ือ  การปฏบิัตติามระเบ ียบว ่าดว้ย
จรยิธรรม หรือ การปรกึษาหารือในประเด็นทางจรยิธรรมภายในองค์กร เป็นตน้ 

มาตรการป้องกันที่เกี่ยวขอ้งจะแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์แวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

(ก) มาตรการป้องกันที่ใชก้ับท ัง้สํานกังาน (Firm-wide) และ 
(ข) ที่ใชก้ับแต่ละงานโดยเฉพาะเจาะจง (Engagement-specific) 

นอกจากนี้  สํานักงาน อาจจัดใหม้ ี เจา้หนา้ที ่อาวุโส หรือ หุน้ส่วนอาวุโส ทําหนา้ที ่ ตดิตาม
ประเมนิผล การปฏบิัตติามขอ้กําหนดทางจรรยาบรรณวชิาชพี เป็นปกตอิีกดว้ย  และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรหิารสํานักงาน ทุกปี 
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ประเด็น (ร่วมสมยั) สมยัใหม่ 

หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ “คาํสําคญั (Key Words)” 

(ก) ความซือ่สัตย์สุจรติ ; (ข) ความเที่ยงธรรม  และ  ความเป็นอสิระ ; (ค) ความรู ้ 
ความสามารถ  ความเอาใจใส่  และการรักษามาตรฐานในการปฏบิัตงิาน ; (ง) การรักษา
ความลับ ; (จ) พฤตกิรรมทางวชิาชพี ; และ (ฉ) ความโปร่งใส 

อคตสิี่ ; อทิธพิลอันเกนิควร (Undue Influence) ; ความเป็นอสิระ (ทางจติใจ - ทางความคดิ) ; 
ความเอาใจใส่ (จ ิตตะ  - จาก “อทิธบิาทสี่”) ; .ในระดับที่รับรองไดว้่า ลูกคา้ หรือ ผูว้่าจา้ง 
ไดร้ับบรกิารที่ถึงพร ้อมด ้วยววิัฒนาการล่าสุดในวธิีการ หรือ เทคนิคการปฏบิัตงิาน หรือ ตาม
กฎหมาย (to ensure that a client or employer receives competent professional service 

based on current developments in practice, legislation and techniques and act diligently 

and in accordance with applicable technical and professional standards) ; ใหค้วามสําคัญ
กับความลับของขอ้มูลที่ไดม้าจากความสัมพันธ์ทางวชิาชพีและทางธุรกจิ (to respect the 

confidentiality of information acquired as a result of professional and business 

relationships) ; Close family / Immediate family ; แสดงภาพลักษณ์ใหเ้ห็นถงึการปฏบิัตงิาน
ตามกฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบต่าง ๆ และมาตรฐานวชิาชพีที่กําหนดไว  ้ และไม่ปกปิด
ขอ้เท็จจรงิ  หรือบดิเบ ือนความจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึง่สามารถตดิตามตรวจสอบได  ้
(G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015, Principle 5 - Disclosure and 
Transparency). 

 

อุปสรรค “คาํสําคญั (Key Words)”; 

อุปสรรค ที่เกดิจาก (ก) ผลประโยชน์ส่วนตน ; (ข) การสอบทานผลงานตนเอง ; (ค) 
การเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน (สถานภาพของลูกคา้ หรือผูว้ ่าจา้ง รายใดรายหนึ่ง) ; (ง) 
ความคุน้เคย ; และ (จ) การถูกข่มขู่ 

ผลประโยชน์ทางการเงนิ หรือ ผลประโยชนอ์ืน่ ; ผลของการใชดุ้ลยพินิจที่ผ่านมาของตน ;  
(การเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน)จนไม่สามารถอยู่ในฐานะที่สามารถปฏบิัตงิานไดด้ว้ยความเที่ยงธรรม 

; ความสัมพันธ์อันยาวนาน (Long Association of Personnel [Including Partner Rotation] 

with an Audit Client) ; ถูกยับยัง้จากการปฏบิัตงิานอย่างเที่ยงธรรม เนื่องจากแรงกดดัน 

(pressure) ซึง่ไม่ว่าจะเกดิขึน้จรงิ (actual) หรือซึง่เขา้ใจไปไดเ้ช่นนั้น (perceived) ; รวมถงึ
การใชค้วามพยายามที่จะใชอ้ทิธพิลอันเกนิควร (Undue Influence) 
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มาตรการป้องกัน “คาํสําคญั (Key Words)” 

(ข) มาตรการป้องกัน  ที่จัดใหม้ีขึน้ในสภาพแวดลอ้มการปฏิบัตงิาน 

200.11 ในสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน  มาตรการป้องกันที่เกี่ยวขอ้งจะแตกต่างกันไปตาม
เหตุการณ์แวดลอ้ม โดยมาตรการป้องกันดังกล่าวประกอบดว้ย 

(ก) มาตรการป้องกันที่ใชก้ับท ัง้สํานกังาน (Firm-wide) และ 
(ข) ที่ใชก้ับแต่ละงานโดยเฉพาะเจาะจง (Engagement-specific) 

200.12 ตัวอย่างของมาตรการป้องกันที่ใชก้ับท ัง้สํานกังาน ในสภาพแวดลอ้มการปฏบิัตงิาน 
รวมถงึ : 

 ผูนํ้าของสํานักงานที่เนน้ความสําคัญของการปฏิบัตติามหลักการพื้นฐาน 
 ผูนํ้าของสํานักงานที่กําหนดความคาดหวังว่า สมาชกิของกลุ่มผูป้ฏบิัตงิานใหค้วามเชือ่มั่นจะ
ปฏบิัตเิพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 นโยบายและวธิีปฏบิัตทิี่ใช  ้และ ตดิตาม เรื่องการควบคุมคุณภาพของงานที่ใหบ้รกิาร 
 นโยบายที่เ ป็นลายลักษณ์อักษรเกี ่ยวกับความจําเป็นในการระบุอ ุปสรรคในการปฏบิัตติาม
หลักการพื้นฐาน การประเมนินัยสําคัญของอุปสรรคเหล่านั ้น และการใชม้าตรการป้องกันเพื่อ
ขจดั หรือ ลด อุปสรรคใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได  ้หรือเมื่อไม่ม ีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม 
หรือเมื่อไม่สามารถจะนํามาใชไ้ด  ้ผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชตีอ้งยุตหิร ือปฏเิสธการใหบ้รกิารที่
เกี่ยวขอ้ง 

 นโยบายและวธิ ีปฏบิัตภิายในสํานักงานที่เ ป็นลายลักษณ์อักษรที่กําหนดใหต้อ้งปฏบิัตติาม
หลักการพื้นฐาน 

 นโยบายและวธิีปฏบิัตทิี่จะช่วยใหส้ามารถระบุผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ระหว่างสํานักงาน
หรือสมาชกิของกลุ่มผูป้ฏบิัตงิานกับลูกคา้ 

 นโยบายและวธิีปฏบิัตใินการตดิตาม และถา้จําเป็น ควรจัดการ การพึง่พารายไดร้ับจากลูกคา้
รายใดรายหนึ่ง 

 การใชหุ้น้ส่วนและกลุ่มผูป้ฏบิัตงิานที่มีสายการรายงานแยกจากกันในการใหบ้รกิารงานที่ไม่ให ้
ความเชือ่มั่น สําหรับลูกคา้งานใหค้วามเชื่อมั่น 

 นโยบายและวธิีปฏบิัตทิี่หา้มบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชกิของกลุ่มผูป้ฏบิัตงิาน มามีอทิธพิลอย่างไม่
เหมาะสมต่อผลลัพธ์ของงาน 

 การสือ่สารที่ทันเวลาเกี่ยวกับนโยบายและวธิีปฏบิัตขิองสํานักงาน รวมถงึการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
ที่เกดิขึน้ ไปยังหุน้ส่วนและเจา้หนา้ที่ที่ปฏบิัตงิานวชิาชพีทัง้หมดของสํานักงานตลอดจนการ
ฝึกอบรมและการศกึษาที่เหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายและวธิีปฏบิัตดิังกล่าว 

 กําหนดใหผู้บ้รหิารระดับอาวุโสรับผดิชอบต่อการกํากับดูแลการปฏบิัตหินา้ที ่ตามระบบการ
ควบคุมคุณภาพของสํานักงานอย่างเพียงพอ 
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 ใหคํ้าแนะนําหุน้ส่วนและเจา้หนา้ที่ที่ปฏบิัตงิานวชิาชพีที่ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้งานใหค้วามเชือ่มั่น
และกจิการที่เกี่ยวขอ้งกันที่ตอ้งปฏบิัตติามขอ้กําหนดเรื่องความเป็นอสิระ 

 กลไกทางดา้นวนัิยเพื่อส่งเสรมิการปฏบิัตติามตามนโยบายและวธิีปฏบิัต  ิ
 จัดพมิพ์นโยบายและวธิ ีปฏบิัตเิพื่อกระตุน้และใหอํ้านาจเจา้หนา้ที่ในการสือ่สารกับบุคลากร
อาว ุโสภายในสํานักงานในประเด็นใดๆ  ที ่เกี ่ยวขอ้งก ับการปฏบิ ัต ติามหลักการพื ้นฐานที่
เกี่ยวขอ้งกับเจา้หนา้ที่ดังกล่าว 

200.13 ตัวอย่างของมาตรการป้องกันที่ใชแ้ต่ละงานโดยเฉพาะเจาะจง ในสภาพแวดลอ้มการ
ปฏบิัตงิาน รวมถงึ 

 กําหนดใหม้ ีผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชผีูไ้ม่เกี่ยวขอ้งกับงานบรกิารที่ไม่ไดใ้หค้วามเชือ่มั ่น เป็น
ผูส้อบทานงานบรกิารที่ไม่ไดใ้หค้วามเชือ่มั่น หรือใหคํ้าปรกึษาเท่าที่จําเป็น 

 กําหนดใหม้ ีผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชผีูไ้ม่เกี่ยวขอ้งกับงานบรกิารที่ใหค้วามเชือ่มั่น เป็นผูส้อบ
ทานงานบรกิารที่ใหค้วามเชื่อมั่น หรือใหคํ้าปรกึษาเท่าที่จําเป็น 

 ปรกึษาบุคคลที่สามผูม้ ีความเป็นอสิระ เช ่น คณะกรรมการอสิระ หน่วยงานกํากับดูแลทาง
วชิาชพี หรือ ผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชที่านอื่น 

 ปรกึษาหารือประเด็นทางจริยธรรมกับผูม้ีหนา้ที่กํากับดูแล (TCWG) ของลูกคา้ 
 เปิดเผยขอ้มูลใหก้ับผู ม้ ีหนา้ที ่กํากับดูแล  (TCWG) ของลูกคา้ถงึ  ลักษณะงานที ่ใหบ้รกิาร
วชิาชพี และขอบเขตการคดิค่าบรกิาร 

 ใหสํ้านักงานอื่นปฏบิัตงิาน หรือใหป้ฏบิัตงิานบางส่วนซํา้ 
 หมุนเวียนบุคลากรอาวุโสของกลุ่มผูป้ฏบิัตงิานใหค้วามเชือ่มั่น 

 

“คาํสําคญั (Key Words)” ร่วมสมัย 

Financial Reporting Ecosystem Public Interest 

COSO Internal Control 2013 (17 items) Three Lines of Defense 

TCWG / Audit Committee G20/OECD 2015 Principles of CG 

Triple Bottom Line (TBL) reporting ESG - Sustainability reporting 

Capital Market Intermediaries / e-KYC 

Equity Capital Debt Capital / Debt Instruments 

Back-Door Listing Cross-Border Listing 

ISA 315 / ISA 240 Forensic Accounting / Auditing 

ISQC / ISQM / ISA 220 On-line Marketing 

Tax Obligations International Transfer Pricing 
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