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แนวคาํตอบข้อสอบอัตนัยกฎหมาย 2 ครัง้ที่ 3-59  

โดย อ.ภูมชิาย นิลกาํแหง - สถาบันตวิ PC Center WWW.TUECPA.COM 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ข้อ 1-1 (3/59) 

 บริษัทร่ํารวยจํากัด ได้รับคําแนะนําจาก นายมั่งมีฯ  (เพ่ือนนายสมบัติฯ) ว่า นายสมบัติฯ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต       

มีประวติัเคยปฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีมาก่อน และ ถ้าหากบริษัทฯ จ้างนายสมบติัฯ ให้เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้ว จะทําให้บริษัทฯ ปลอดจากการตรวจสอบด้านภาษีได้ แต่ในความจริงแล้ว นายสมบติัฯ ไม่เคย

ปฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    

 นายสมบัติฯ ได้รับทราบคําแนะนําของ นายมั่งมีฯ ต่อบริษัทฯ ดังกล่าว และ ต่อมา บริษัทร่ํารวยจํากัด ได้ติดต่อ   

ขอให้ นายสมบติัฯ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ     

 จงตอบคําถาม ตามหลกัจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ดงันี ้(10 คะแนน) 

  นายสมบติัฯ ควรรับงานเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทร่ํารวยจํากดั หรือไม ่  อยา่งไร 

□ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ;  

      � พรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 (ม.46 ม.47)  

      � ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 19 ข้อ 4 หมวด 7 ข้อ 26 

      � คําชีแ้จงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 19  ข้อ 26 

□ แนวคาํตอบ  

 1. หลกักฎหมาย 

 1.1 ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี จะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 

 1.2 การปฏิบติัหรืองดเว้นการปฏิบัติใดๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หมายความรวมถึง การกระทําของ    

บคุคลอ่ืน ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพรับรู้ด้วย 

 1.3 ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 19 ได้กําหนดหลกัจรรยาบรรณในเร่ือง ความรับผิดชอบต่อเพ่ือน        

ร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัว่ไป ไว้ประการหนึ่งว่า ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ให้ข้อมลูเก่ียวกบังานของตนเกินความเป็นจริง         

ไมโ่อ้อวด 

 1.4 คําชีแ้จง ข้อบงัคบัฯ  ได้ชีแ้จงวา่  

        (1) ผู้สอบบญัชีต้องไม่โฆษณาหรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนโฆษณา ท่ีไม่เป็นจริงด้วยประการใดๆ รวมทัง้การจงูใจ 

ให้บคุคลอ่ืนคล้อยตามในลกัษณะท่ีทําให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงให้หลงเช่ือซึง่ทําให้ภาพลกัษณ์ของวิชาชีพเสียไป 

        (2) ในกรณีท่ีได้รับการทาบทาม เพ่ือให้บริการทางวิชาชีพกับลูกค้าจากคําแนะนําของบุคคลท่ีสาม        

ผู้สอบบญัชีต้องพิจารณาให้แน่ใจวา่ การได้มาซึง่ลกูค้านัน้ ไมไ่ด้เป็นการโฆษณาท่ีเกินสมควรหรือไมเ่ป็นจริง        

 2. คําตอบ  

  นายสมบติัฯ ควรรับงานเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทร่ํารวยจํากดั หรือไม ่

          นายสมบติัฯ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ดงันัน้ นายสมบติัฯ จึงต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี การท่ี นายสมบัติฯ รับรู้ว่า นายมั่งมีฯ ได้โฆษณาต่อบริษัทร่ํารวยจํากัด ด้วยความเท็จเพ่ือชักจูงให้บริษัทฯ 

หลงเช่ือและว่าจ้างนายสมบติัฯ ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และหาก นายสมบติัฯ ได้ตอบรับงานสอบบญัชีของบริษัทฯ     

ถือได้ว่า นายสมบติัฯ ได้ยินยอมให้ผู้ อ่ืนโฆษณาท่ีไม่เป็นจริงด้วยประการใดๆ เพ่ือหลอกลวงให้หลงเช่ือซึ่งทําให้ภาพลกัษณ์ 

ของวิชาชีพเสียไป อนัเป็นความผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในเร่ืองจรรยาบรรณทัว่ไป แล้ว 

                         ดงันัน้ นายสมบติัฯ จะต้องตอบปฏิเสธ ไมรั่บงานเป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัทร่ํารวยจํากดั 

 

http://www.tuecpa.com/


2 
 

สงวนลขิสทิธ์ิ  โดย อ.ภมิูชาย  CPA Academy  www.tuecpa.com  ติว CPA  online  และทบทวนFacebook ถงึสอบ 

 

 

 

 

 อย่างไรก็ตาม ถ้าหาก นายสมบัติฯ ต้องการรับงานเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทร่ํารวยจํากัด จะต้องดําเนินการ 

ดงัตอ่ไปนี ้

      ในกรณีท่ี นายสมบัติฯ ต้องการรับงานเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทร่ํารวยจํากัด นัน้ นายสมบัติฯ จะต้องนํา    

หลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามคําชีแ้จงของสภาวิชาชีพบัญชี ท่ีว่า ในกรณีท่ีได้รับการทาบทาม เพ่ือ

ให้บริการทางวิชาชีพกับลูกค้าจากคําแนะนําของบุคคลท่ีสาม ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาให้แน่ใจว่า การได้มาซึ่งลูกค้านัน้     

ไมไ่ด้เป็นการโฆษณาท่ีเกินสมควรหรือไมเ่ป็นจริง  

   นายสมบติัฯ จะต้องเข้าชีแ้จงต่อบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ได้รับทราบความจริงว่า ตนเองไม่เคยมีประวติั       การ

ทํางานในหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษี ตามท่ี นายมัง่มีฯ แนะนําแต่อย่างใด อีกทัง้การปฏิบติัหน้าท่ีของตนใน

ฐานะผู้สอบบญัชีนัน้     ไมมี่ผลตอ่การจดัเก็บภาษีจากหน่วยงานรัฐแต่อย่างใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้ เพ่ือให้การตอบรับงานฯ ของนาย

สมบติัฯ เป็นไปโดยท่ีไมข่ดักบัหลกัจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี   

 

 หมายเหต ุ 

การเขียนคําตอบอาจเลือกเขียนแบบยอ่โดยเขียนเฉพาะ ข้อ 2 ก็น่าจะได้คะแนนในเกณฑ์ผา่นแล้ว 

       คาํตอบโดย อาจารย์ภูมชิาย นิลกาํแหง 

       pc center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 1-2 (3/59) 

 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ในเร่ืองมาตรฐานในการปฏิบติังานนัน้ ผู้สอบบญัชีต้องให้บริการทางวิชาชีพ

ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานของวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 

 ให้ทา่นยกตวัอย่างมา 5 กรณี ท่ีอาจถือวา่ผู้สอบบญัชีแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินขององค์กร โดยท่ีตนไมไ่ด้

ปฏิบติังานสอบบญัชี หรือควบคมุการสอบบญัชี ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

(10 คะแนน) 

□ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ;  

      � ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 19 หมวด 3 ข้อ 13 (1) 

       � คําชีแ้จงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 19  ข้อ 13 (1) 

□ แนวคาํตอบ 

  ตวัอย่างมา 5 กรณี ท่ีอาจถือว่าผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงินขององค์กร โดยท่ีตนไม่ได้ปฏิบติังานสอบ

บญัชี หรือควบคมุการสอบบญัชี ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงันี ้

   (1) ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ควบคมุและสอบทานการปฏิบติังานของผู้ช่วย 

   (2) ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้วางแผนการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไมมี่หลกัฐานท่ีเช่ือถือได้ 

  (3) ผู้สอบบญัชีกําหนดแผนการตรวจสอบและใช้วิธีการทดสอบรายการบญัชีในปริมาณท่ีไมเ่พียงพอ 

  (4) ผู้สอบบญัชีแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินโดยไมไ่ด้ตรวจสอบบญัชี 

  (5) ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารการประกอบบญัชีอยา่งเหมาะสม เป็นผลให้ไมพ่บ 

                              ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัในการบนัทกึบญัชี 

 

 หมายเหต ุ 

การเขียนคําตอบอาจเขียนขยายความ โดยการยกตวัอยา่งและอธิบายประกอบ ก็น่าจะทําให้ได้คะแนนท่ีดีขึน้ได้ 

 

       คาํตอบโดย อาจารย์ภูมชิาย นิลกาํแหง 

       pc center - www.tuecpa.com 
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