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บทนํา
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดออกขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีวาดวย

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 (ฉบับใหม) (Federation of Accounting Professions, 2018)
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 301 ง. ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และใหยกเลิกขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 (ฉบับเดิม) (Federation of Accounting Professions, 2010)

บทความทางวิชาการน้ีเปนความเห็นสวนบุคคลของผูเขียน ไมมีสวนเก่ียวของกับสภาวิชาชีพบัญชีและมหาวิทยาลัย
ที่ผูเขียนสังกัด ผูเขียนขอกลาวถึงจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 5 เรื่องดังนี้

1. ประเด็นที่แตกตาง
2. การนําหลักการพ้ืนฐานไปปฏิบัติ
3. หลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ
4. ประเด็นใหมเพิ่มเติม
5. สรุป

ประเด็นท่ีแตกต�าง
จรรยาบรรณฉบับใหม (จํานวน 19 ขอ) แตกตางจากจรรยาบรรณฉบับเดิม (จํานวน 30 ขอ) อยางไร โดยหลักการแลว 

จรรยาบรรณฉบับใหมหรือฉบับเดิมไมแตกตางกันอยางมีสาระสําคัญ เพราะวา ขอบังคับจรรยาบรรณตองอยูภายใตกรอบ
ของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 (มาตรา 47) แตอาจมีประเด็นปลีกยอยที่แตกตางกันดังนี้ (ขอความในวงเล็บ
เปนการอางอิงเลขที่ขอบังคับจรรยาบรรณฉบับใหม)

1. การจําแนกประเภทของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตามลักษณะของการใหบริการแบงออกเปน 2 กลุมไดแก (ขอ 4 
คํานิยาม)

1.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ ในรูปสํานักงานรับทําบัญชี สํานักงานสอบบัญชี หรือสํานักงาน
ที่ใหบริการทางวิชาชีพ

1.2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ ในรูปการรับจางท่ีมีขอตกลงผูกพันกับกิจการหรือหนวยงานท่ีเปน
ผูวาจาง

2. การเพ่ิมคํานิยามของสํานักงานและผูมีหนาที่กํากับดูแล ดังนี้ (ขอ 4 คํานิยาม)
2.1 สํานักงาน หมายถึง กิจการท่ีควบคุม หรือถูกควบคุมของฝายตาง ๆ  (ผูที่ปฏิบัติงานคนเดียว คณะบุคคล

หางหุนสวน หรือบริษัทของผูประกอบวิชาชีพบัญชี) ผานการเปนเจาของ การจัดการ หรือวิธีการรูปแบบอื่น
2.2 ผูมีหนาท่ีกํากับดูแล (Those Charged with Governance: TCWG) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคล หรือ

องคกรหรือกลุมองคกร ซ่ึงมีความรับผิดชอบตอสิ่งตอไปนี้
(1) การกํากับดูแลทิศทางเชิงกลยุทธของกิจการ
(2) ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบของกิจการ
(3) การกํากับดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน
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อนึ่ง ผูเขียนขอใหสังเกตคําวา “ผูมีหนาที่กํากับดูแล” (เชน คณะกรรมการตรวจสอบ) มีความหมายแตกตางจาก 
“หนวยงานกํากับดูแล” (เชน กรมสรรพากร สํานักงาน กลต.)

3. การใชคําแปลกใหม “คูมือประมวลจรรยาบรรณ” “พฤติกรรมทางวิชาชีพ” “อุปสรรคในการปฏิบัติ” “ลบลาง” 
“หลาบจํา” และ “รอมชอม” ดังน้ี

3.1 คูมือประมวลจรรยาบรรณ หมายถึง เอกสารท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจัดทําข้ึน เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี โดยมีหลักการพื้นฐาน
มาจากประมวลจรรยาบรรณของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณระหวางประเทศ (International 
Ethics Standards Board for Accountants: IESBA) เปนคณะกรรมการยอยของคณะกรรมการของ
สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (International Federation of Accountants: IFAC) (ขอ 8)

3.2 พฤติกรรมทางวิชาชีพ หมายถึง การปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบตอ
ผูรับบริการ (ลูกคา ผูวาจาง และหรือผูใชผลงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี) ผูที่ผู ประกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบัติหนาที่ให (องคกรที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสังกัด นายจาง ผูถือหุน ผูเปนหุนสวน เจาของ บุคคลหรือ
นิติบุคคลดังกลาว) เพื่อนรวมวิชาชีพ และสาธารณชนท่ัวไป ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ 
และหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ  ที่อาจทําใหเกิดความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี (ขอ 9 (จ))

3.3 อุปสรรคในการปฏิบัติ หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเผชิญกับปญหาหรือขอขัดของในการปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ (หมวด 2) ภายใตเหตุการณแวดลอมตาง ๆ  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
ดําเนินการ 3 ขั้นตอน ดังน้ี (ขอ 10)
(1) ระบุอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ขอ 11) มีหลายประเภท เชน อุปสรรคที่เกิดจาก (ก) ผลประโยชน

สวนตัว (ข) การสอบทานผลงานตนเอง (ค) การเปนผูใหการสนับสนุน (ง) ความคุนเคย หรือ (จ) การถูก
ขมขู

(2) ประเมินนัยสําคัญของอุปสรรคตาม (1) (ขอ 12) โดยใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ เพื่อจัดการกับอุปสรรค
ดังกลาวที่อยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับไดนั้น

(3) ใชมาตรการปองกัน (ขอ 14) เพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคใหอยูในระดับท่ียอมรับได หรือยุติ (ถอนตัว
หรือลาออก) หรือปฏิเสธการใหบริการท่ีเก่ียวของ โดยมาตรการปองกันมี 2 ประเภทใหญ ไดแก 
(1) มาตรการปองกันที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ กฎหมาย หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ และ (2) มาตรการ
ปองกันที่จัดใหมีขึ้นในสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน

3.4 ลบลาง หมายถึง ทําใหหมดไปส้ินไป เชน ลบลางความผิด ทําใหเปนโมฆะทางกฎหมาย เชน ลบลางหนี้สิน 
ลบลางมนทิน (office of the Royal Society, 2013) (ขอ 9 (ข))

3.5 หลาบจํา หมายถึง เข็ดจนไมกลาทําอีกตอไป (office of the Royal Society, 2013) (ขอ 9 (จ) (2))
3.6 รอมชอม หมายถึง ปรองดองกัน ประนีประนอมกัน ตกลงกันดวยการไกลเกลี่ย (office of the Royal 

Society, 2013) (ขอ 10 ขอ 11 และขอ 12)
ผูเขียนมีขอสังเกตวา จรรยาบรรณฉบับใหมขอ 5 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสาธารณะ 

(จึงไมใชเพื่อประโยชนของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ) เปนการตอกยํ้าที่ชัดเจนมากขึ้นวาการประกอบวิชาชีพบัญชีตองเปนไป
เพ่ือประโยชนของสังคมสวนรวม มิใชลูกคา หรือนายจาง
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4. การลดรายละเอียดขอกําหนดของจรรยาบรรณ มีดังนี้
4.1 การลดหมวด จรรยาบรรณฉบับใหมมี 3 หมวด คือ หมวด 1 บทท่ัวไป (ขอ 5 ถึงขอ 8) หมวด 2

หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ (ขอ 9 มี 6 หลักการ) และหมวด 3 การนําหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ
(ขอ 10 ถึงขอ 17) ตอนทายมีบทเฉพาะกาล (ขอ 18 และขอ 19) แตกตางจากจรรยาบรรณฉบับเดิม
กําหนดไว 7 หมวด โดยหมวดท่ี 2 ถึงหมวดท่ี 7 (เดิม) กลายเปนหมวดที่ 2 (ใหม)

4.2 รายละเอียดขอกําหนดของจรรยาบรรณปรากฏอยูในคูมือประมวลจรรยาบรรณ เพื่อใหขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชีไมมีรายละเอียดมากเกินไป

สรุปประเด็นที่แตกตางระหวางจรรยาบรรณฉบับใหมกับฉบับเดิมไดดังภาพที่ 1

1. การจําแนกประเภท

ของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี

2. การเพ่ิมคํานิยาม 3. การใชคําแปลกใหม 4. การลดรายละเอียด

ขอกําหนดของ

จรรยาบรรณ

1.1 ที่ใหบริการสาธารณะ

1.2 ในหนวยงานธุรกิจ

2.1 สํานักงาน

2.2 ผูมีหนาที่กํากับดูแล

3.1 คูมือประมวล

จรรยาบรรณ

3.2 พฤติกรรมทางวิชาชีพ

3.3 อุปสรรคในการปฏิบัติ

3.4 ลบลาง หลาบจํา 

รอมชอม

4.1 การลดหมวดจาก

7 หมวด เปน

3 หมวด

4.2 รายละเอียดอยูใน

คูมือจรรยาบรรณ

ประเด็นที่แตกตาง

ภาพท่ี 1 ประเด็นที่แตกตางระหวางจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับใหมกับฉบับเดิม

อน่ึง หมวด 3 (ใหม) ไมเคยกลาวถึงมากอนเลยในจรรยาบรรณฉบับเดิม ผูเขียนขอขยายความหมวด 3 นี้ในหัวขอ
ตอไป
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การนําหลักการพ้ืนฐานไปปฏิบัติ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองนําหลักการพ้ืนฐาน 6 ขอ (หมวด 2) ไปสูการปฏิบัติงาน ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถ

ปฏิบัติไดอยางราบรื่น ไมมีปญหาและอุปสรรคใด ๆ  ยอมเปนสิ่งที่ดีและเปนสิ่งที่พึงประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีและ
วิชาชีพบัญชีโดยรวม

แตถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดนําหลักการพ้ืนฐานไปปฏิบัติงานแลวเกิดขอขัดของ มีปญหาและหรืออุปสรรคตอ
การปฏิบัติ ยอมเปนส่ิงที่กอใหเกิดปญหาและเปนส่ิงที่ไมพึงประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีและวิชาชีพบัญชีโดยรวม
ในกรณีเชนนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองถือปฏิบัติตามหมวด 3 ขอ 10 ถึงขอ 17 สรุปไดดังนี้

1. กรอบแนวคิด เมื่อผู ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงานแลวเกิดอุปสรรคในการนําหลักการพ้ืนฐานไปปฏิบัติ
ใหดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี (ขอ 10)

1.1 ระบุอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.2 ประเมินนัยสําคัญของอุปสรรคท่ีระบุไว
1.3 ใชมาตรการปองกัน เพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคนั้น

สรุปไดดังภาพที่ 2

(1) ระบุอุปสรรค (2) ประเมินอุปสรรค
(3) ใชมาตรการปองกัน

เพื่อขจัดหรือลดอุปสรรค

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการดําเนินการกับอุปสรรค

2. การระบุอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เมื่อผู ประกอบวิชาชีพบัญชีมีอุปสรรคในการนําหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ
(ขอ 11) อุปสรรคเกิดจากความสัมพันธและเหตุการณแวดลอมที่หลากหลาย การจําแนกประเภทของอุปสรรคมีดังนี้

2.1 อุปสรรคท่ีเกิดจากผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนอาจอยูในรูปการเงินหรืออยางอื่นที่มีอิทธิพลตอการ
ใชดุลยพินิจทางวิชาชีพหรือทางธุรกิจ หรือพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี เชน สํานักงานมีความกังวล
ที่จะสูญเสียลูกคาที่สําคัญไป เพราะจะทําใหสํานักงานสูญเสียรายไดจากการใหบริการ และสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของสํานักงาน

2.2 อปุสรรคท่ีเกิดจากการสอบทานผลงานตนเอง ผลงานของผูประกอบวิชาชพีบญัชีเองหรือบุคคลอ่ืนในสาํนกังาน 
หรือองคกรผูวาจาง ยอมมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพหรือทางธุรกิจของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
เชน การใหความเช่ือมั่นในประสิทธิผลการดําเนินงานของระบบงานท่ีสํานักงานเปนผูออกแบบและไดนําไป
ใชปฏิบัติงานแลว

2.3 อุปสรรคที่เกิดจากการเปนผูใหการสนับสนุน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหการสนับสนุนสถานภาพของลูกคา
หรือผูวาจาง จนทําใหการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีขาดความเที่ยงธรรม กลาวคือ การใชดุลยพินิจ
ของผู ประกอบวิชาชีพโดยมีความลําเอียง อคติ มีความขัดแยงทางผลประโยชน และไดรับอิทธิพลของ
บุคคลอื่น เชน สํานักงานเปนตัวแทนของลูกคาในการดําเนินคดีหรือขอพิพาทกับบุคคลท่ีสาม
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2.4 อุปสรรคที่เกิดจากความคุนเคย ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธกันยาวนานกับลูกคาหรือผูวาจาง
จนทําใหเกิดความเห็นอกเห็นใจ การโอนออนผอนตามโดยงาย เชน สมาชิกของกลุมผูใหบริการทางวิชาชีพ
บัญชีเปนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิด เปนกรรมการหรือพนักงานของลูกคาท่ีมีอิทธิพลอยางสําคัญในเร่ือง
งานใหบริการวิชาชีพบัญชีดังกลาว

2.5 อุปสรรคที่เกิดจากการถูกขมขู ผู ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกยับยั้งจากการปฏิบัติงานอยางเที่ยงธรรม
เพราะวามีแรงกดดันหรืออิทธิพลที่มีผลกระทบทางลบตอผูประกอบวิชาชีพบัญชี เชน สํานักงานถูกกดดัน
จากลูกคาใหลดขอบเขตการปฏิบัติงานอยางไมเหมาะสม เพื่อท่ีสํานักงานจะลดคาธรรมเนียมการใหบริการลง

3. การประเมินนัยสําคัญของอุปสรรคที่ระบุไว (ขอ 12) และนัยสําคัญของการฝาฝน (ขอ 13) ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีตองใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ เพื่อจัดการกับอุปสรรคดังกลาวที่อยู ในระดับที่ไมสามารถยอมรับไดนั้น โดยใช
มาตรการปองกัน เพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคใหอยูในระดับที่ยอมรับได

กรณีที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมสามารถใชมาตรการปองกันดังกลาวอยางไดผล ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรพิจารณา
ดําเนินการยุติ ลาออก หรือปฏิเสธการใหบริการที่เกี่ยวของ

ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี พบวา มีการฝาฝนเง่ือนไขใด ๆ  ในขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ตอง (1) ประเมินนัยสําคัญของการฝาฝน (2) ผลกระทบที่มีตอความสามารถในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของ
จรรยาบรรณ และ (3) พิจารณาวาตองรายงานการฝาฝนนี้ไปยังผูเกี่ยวของหรือไม

4. การใชมาตรการปองกันเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรค ใหอยูในระดับที่ยอมรับได มาตรการปองกันจําแนกไดเปน
2 ประเภทใหญ ดังน้ี

4.1 มาตรการปองกันที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ กฎหมาย หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ เชน ขอบังคับเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาล มาตรฐานวิชาชีพ

4.2 มาตรการปองกันที่จัดใหมีขึ้นในสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับสํานักงาน 
และระดับแตละงานโดยเฉพาะเจาะจง

หลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ
ตามที่กลาวมาแลว หลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณฉบับใหมมี 6 หลักการ ไดแก
1. ความซ่ือสัตยสุจริต
2. ความเท่ียงธรรมและความเปนอิสระ
3. ความรู ความสามารถ ความเอาใจใส และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
4. การรักษาความลับ
5. พฤติกรรมทางวิชาชีพ
6. ความโปรงใส
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บทความวิชาการ

จรรยาบรรณฉบับใหมมีหลักการพ้ืนฐานไมไดแตกตางไปจากจรรยาบรรณฉบับเดิม แสดงดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้

จรรยาบรรณฉบับใหม� จรรยาบรรณฉบับเดิม

1. ความซื่อสัตยสุจริต (ขอ 9 (ก))

ประพฤติตรงไปตรงมา จริงใจ

ขอ 11 ความซื่อสัตยสุจริต

(1) ปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงตอ

 วิชาชีพ ไมคดโกง ไมหลอกลวง

2. ความเที่ยงธรรม และความเปนอิสระ (ขอ 9 (ข))

ไมยอมใหอคติ หรือความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ

อิทธิพลมาลบลางการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพหรือทางธุรกิจ

ขอ 10 ความเท่ียงธรรม

ขอ 9 ความเปนอิสระ

3. ความรู ความสามารถ ความเอาใจใส และการรักษา

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (ขอ 9 (ค))

ใหบริการทางวิชาชีพบัญชีที่ถึงพรอมดวยวิวัฒนาการลาสุด 

และดวยความเอาใจใส

ขอ 12 ความรู ความสามารถ

ขอ 13 มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

4. การรักษาความลับ (ขอ 9 (ง))

ไมพึงเปดเผยความลับ

ไมนําความลับไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลที่สาม

การรักษาความลับ (หมวด 4)

ขอ 14 ไมนําความลับไปเปดเผย

ขอ 15 ไมนําความลับไปใชเพ่ือประโยชนของตนหรือบุคคลอ่ืน

โดยมิชอบ

5. พฤติกรรมทางวิชาชีพ (ขอ 9 (จ))

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และหลีกเลี่ยง

การกระทําใด ๆ  ที่อาจทําใหเกิดความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์

แหงวิชาชีพบัญชี

รับผิดชอบตอผูรับบริการ

รับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคล นิติบุคคล หรือ

สํานักงานในหนวยงานของผูประกอบวิชาชีพเอง

- จรรยาบรรณท่ัวไป ขอ 26 – ขอ 30

- ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ (หมวด 5) ขอ 16 ขอ 17

- ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคล หรือ

นิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาที่ให

(หมวด 6) ขอ 18 – ขอ 23

- ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพ (หมวด 7)

ขอ 24 – ขอ 25

6. ความโปรงใส (ขอ 9 (ฉ))

แสดงภาพลักษณใหเห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ

มาตรฐานวิชาชีพ

ไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริง

ขอ 8 ความโปรงใส
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ประเด็นใหม�เพ่ิมเติม
จรรยาบรรณฉบับใหมกลาวถึงประเด็นใหมเพิ่มเติม 3 อยางคือ
1. ความขัดแยงทางผลประโยชน (ขอ 15)
2. ขอยุติเกี่ยวกับความขัดแยงทางจรรยาบรรณ (ขอ 16)
3. การติดตอสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล (ขอ 17)
รายละเอียดศึกษาเพ่ิมเติมไดจาก www.fap.or.th

สรุป
จากที่กลาวมาสรุปวา จรรยาบรรณฉบับใหมโดยหลักการไมแตกตางจากจรรยาบรรณฉบับเดิม แตมีประเด็นที่แตกตาง

อยู 4 เรื่อง คือ (1) การจําแนกประเภทของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (2) การเพ่ิมคํานิยามของสํานักงานและผูมีหนาที่
กํากับดูแล (3) การใชคําแปลกใหม และ (4) การลดรายละเอียดขอกําหนดของจรรยาบรรณ การกําหนดหมวดใหม
คือ การนําหลักการพ้ืนฐานไปปฏิบัติ สวนหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ 6 หลักการยังคงมีเนื้อหาสวนใหญคลายกับ
จรรยาบรรณฉบับเดิม และสุดทายมีประเด็นใหมเพิ่มเติม 3 เร่ือง ไดแก (1) ความขัดแยงทางผลประโยชน (2) ขอยุติ
เกี่ยวกับความขัดแยงทางจรรยาบรรณ และ (3) การติดตอสื่อสารกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล
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