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ข้อสอบครัง้ที ่45 (1/2563 )วิชากฎหมาย 2 

ขอ้ 1 ก. จรรยาบรรณ 10 คะแนน  ขอ้ 9 (ข)  ความเที่ยงธรรม และความเป็นอิสระ  และ ขอ้ 9 ( ค) การรกัษามาตรฐานในการปฏิบตัิงาน     

นายเอนกเป็นผูส้อบบญัชีของ บจ. ร  า่รวย  บจ. มีคดีฟอ้งรอ้ง ผูบ้รหิารและกรรมการแจง้วา่คดีถึงที่สดุแลว้ จงึไมไ่ดท้  าหนงัสือยืนยนัจาก

ทนายความ นายเอนกจา้ง นส. สดใส เป็นนกัศกึษาฝึกหดังานมาชว่ยตรวจนบัสินคา้คงเหลือ และไดเ้สนอผลการตรวจนบัใหผู้ส้อบบญัชี แต่

ผูส้อบบญัชีไมไ่ดต้รวจทานงาน จากการไปตรวจนบัสินคา้คงเหลือ นส. สดใส รูว้า่บรษัิท ร  า่รวย มีหนา้กากอนามยั ซึง่ก าลงัเป็นที่ตอ้งการของ

ตลาด จงึขอซือ้ในราคาขายสง่ 1500 ชิน้ ผูบ้รหิารไดใ้ห ้นส. สดใสโดยไมค่ิดมลูคา่ นส.สดใสไดไ้ปขายออนไลน ์ซึง่นายเอนกก็ทราบ 

ผิดจรรยาบรรณ ตามขอ้บงัคบัพ.ศ.2561 ขอ้ไหน อธิบายเป็นประเด็นๆมา 

 แนวค าตอบ   

 หลักกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ดงันี ้ 

1) ผูช้ว่ยผูส้อบบญัชี ถือเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี ซึง่เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  

2) ผูช้ว่ยผูส้อบบญัชี ถือเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีซึง่เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตอ้งปฏิบตัิงานดว้ยความยตุิธรรม 

ซื่อตรงตอ่วิชาชีพ และตอ้งไมมี่สว่นไดเ้สียในงานที่ตนประกอบวิชาชีพ นอกจากคา่ตอบแทน 

        ตามหมวด 2 ขอ้ 9(ข) ความเที่ยงธรรม และความเป็นอิสระ   

3) ผูส้อบบัญชี ตอ้งประกอบวิชาชีพใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานทางวิชาการที่เก่ียวขอ้ง  ตามหมวด 2 

การรกัษามาตรฐานในการปฏิบตัิงาน    ขอ้ 9 ( ค) 

4) ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ที่ฝ่าฝืนหลกักฎหมาย ตามที่กลา่วขา้งตน้ถือวา่เป็นผูป้ระพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี 

  ตามกรณีดังกล่าว  

1) นางสาว สดไส  ผูช้่วยผูส้อบบญัชี ถือไดว้่าเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับผูส้อบบญัชี ซึง่เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี จะตอ้ง ปฏิบัติ

ตนใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตามที่สภาวิชาชีพบญัชีไดก้  าหนดไว ้ 

  2) ตามที่ นางสาว สดไส  รูว้า่บรษัิท ร  า่รวย มีหนา้กากอนามยั ซึง่ก าลงัเป็นที่ตอ้งการของตลาด จงึขอซือ้ในราคาขายสง่ 1500 

ชิน้ ผูบ้รหิารไดใ้ห ้นางสาว สดไส  โดยไมค่ิดมลูคา่ และนางสาว สดไส  ไดเ้อาไปขายออนไลน ์ถือเป็นการปฏิบตัิงานโดยมีสว่น

ไดเ้สียในงานที่ตนประกอบวิชาชีพ ท าใหข้าดความเที่ยงธรรม และความเป็นอิสระ   ตามหมวด 2 ขอ้ 9(ข)   

                        3) เก่ียวกบัการรกัษามาตรฐานในการปฏิบตัิงานตามหมวด 2 ขอ้ 9(ค)   มี 3 ประเด็น ดงันี ้

3.1) การที่ผูส้อบบัญชีไม่ไดท้  าหนังสือยืนยันจากทนายความเรื่องความคืบหนา้คดีฟ้องรอ้งถือไดว้่าไม่ไดก้ารรกัษา

มาตรฐานในการปฏิบัติงานดว้ยความระมัดระวังรอบคอบ  และดว้ยความช านาญตามมาตรฐานของวิชาชีพ  และ

มาตรฐานทางวิชาการที่เก่ียวขอ้งตามหมวด 2 ขอ้ 9(ค) รกัษามาตรฐานในการปฏิบตัิงาน        

3.1 ) การที่ผูส้อบบญัชีไมไ่ดต้รวจทานงานการไปตรวจนบัสินคา้คงเหลือของนางสาว สดใสซึง่เป็นผูช้ว่ยผูส้อบบญัชี ถือ

ไดว้า่ไมไ่ดค้วบคมุคณุภาพงานใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ ตามหมวด 2 ขอ้ 9(ค) รกัษามาตรฐานในการปฏิบตัิงาน      

3.2 ) การที่ผูส้อบบญัชี ไดร้บัทราบว่าผูช้่วยผูส้อบบญัชี ปฏิบตัิงานโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัจรรยาบรรณ

เรื่องความเที่ยงธรรม และความเป็นอิสระแลว้ไม่ทักทว้ง ถือว่าผู้สอบบัญชีผู้นั้นฝ่าฝืน และไม่ปฏิบัติตามขอ้บังคับ

จรรยาบรรณดว้ย  อีกทัง้ยงัถือไดว้า่ผูส้อบบญัชีไมไ่ดจ้ดัใหมี้ระบบที่เพียงพอในการติดตามและควบคมุดแูลเพ่ือใหแ้น่ใจ

วา่กลุม่ผูป้ฏิบตัิงานภายใตก้ารควบคมุดแูลของตนมีการปฏิบตัิตามหลกัการพืน้ฐานเก่ียวกบัความเอาใจใสใ่นการรกัษา
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มาตรฐานในการปฏิบตัิงานตามหมวด 2 ขอ้ 9(ค)   และไม่ไดค้วบคุมการปฏิบตัิงานบริการทางวิชาชีพของตนเองและ

ผูช้ว่ยอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ ตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพฉบบัที่1 ( TSQC1 )ดว้ย 

4) ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ที่ฝ่าฝืนหลกักฎหมาย 2) และ3)  ถือวา่เป็นผูป้ระพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี  

 

ขอ้ 1 ข. จรรยาบรรณ 10 คะแนน 

1 ) หากมีขอ้ขดัแยง้ไมส่ามารถหาขอ้ยตุิจรรยาบรรณตอ้งท าอยา่งไร ใหล้  าดบัมา  ( 4 คะแนน) 

แนวค าตอบ 

หากมีขอ้ขดัแยง้ไมส่ามารถหาขอ้ยตุิจรรยาบรรณอาจตอ้งด าเนินการตามล าดบังานดงันี ้

1.1) ขอค าปรกึษาจากบคุคลอ่ืนที่เหมาะสมภายในส านกังานหรอืองคก์รผูว้า่จา้งเพ่ือใหไ้ดร้บัความชว่ยเหลือในการหาขอ้ยตุิ

ดงักลา่ว 

1.2) ขอค าปรกึษาจากผูมี้หนา้ที่ก  ากบัดแูลขององคก์ร เชน่ คณะกรรมการบริษัท หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือเรือ่งนัน้เป็นขอ้

ขดัแยง้กบัองคก์รหรอืภายในองคก์ร 

1.3) หากไมส่ามารถไดข้อ้ยตุิเก่ียวกบัความขดัแยง้ที่เป็นสาระส าคญัประกอบวิชาชีพบญัชี อาจพิจารณาขอค าปรกึษาทางวิชาชีพ

จากองคก์รทางวิชาชีพที่เก่ียวขอ้ง หรอืที่ปรกึษากฎหมายโดยไมล่ะเมิดหลกัการพืน้ฐานวา่ดว้ยการรกัษาความลบั 

1.4) หากผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไดด้  าเนินการทกุทางที่เป็นไปไดจ้นหมดแลว้ ยงัไมไ่ดข้อ้ยตุิเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางจรรยาบรรณ 

ถา้เป็นไปไดผู้ป้ระกอบวิชาชีพบญัชีควรปฏิเสธหรอืยตุิที่จะเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้นัน้ 

2)  กรมพฒันาธุรกิจการคา้มีหนงัสือขอใหบ้รษัิทชีแ้จง้บญัชีและการท างบการเงินปี 2562 บรษัิทจงึมอบหมายให ้นาง จ ผูท้  าบญัชีคนปัจจบุนั

ไปชีแ้จง้ ผิดจรรยาบรรณขอ้ไหน บอกเหตผุล ( 2 คะแนน ) 

แนวค าตอบ  

ไมผิ่ดจรรยาบรรณ เน่ืองจากเป็นการมอบหมายตวัแทนไปชีแ้จงขอ้เท็จจรงิแสดงภาพลกัษณใ์หเ้หน็ถึงการปฏิบตัติามกฎหมายไม่

ปกปิดขอ้เท็จจรงิหรอืบิดเบือน ความจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ตอ้งมั่นใจวา่ขอ้มลูที่น  ามาใชถ้กูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เป็นปัจจบุนั 

เพ่ือใหผ้ลงานมีความถกูตอ้ง เช่ือถือได ้และมีหลกัฐานตรวจสอบได ้ ตามหมวด 2 ความโปรง่ใส   ขอ้ 9 (ฉ) 

3) บรษัิท ช จ ากดั ไมบ่นัทกึหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน และกรรมการของบรษัิท ช ขอรอ้งนาย ก แสดงความเห็นแบบไมมี่เง่ือนไข เพราะจะกู้

เงินจากธนาคาร และกลา่ววา่ถา้นาย ก ไมอ่อกแบบไมมี่เงื่อนไข จะไมจ่า้งเป็นผูส้อบปีหนา้อีก นาย ก เลยออกแบบไมมี่เง่ือนไข ผิด

จรรยาบรรณขอ้ไหน บอกเหตผุล (2 คะแนน) 

แนวค าตอบ  ผิดจรรยาบรรณ 2 ประเด็น 

3.1) การที่ผูส้อบบญัชียอมแสดงความเห็นแบบไมมี่เง่ือนไข เน่ืองจากเกรงวา่ลกูคา้จะไมจ่า้งเป็นผูส้อบบญัชีปีหนา้อีก เป็นการใช้

ดลุยพินิจและปฏิบตัิงานอยา่งไมเ่ป็นอิสระภายใตก้รอบวิชาชีพปฏิบตัิงาน  อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบคุคลอ่ืนเน่ืองจากมีสว่นไดเ้สีย

หวงัผลตอบแทนคา่ธรรมเนียมจากการสอบบญัชี ผิดจรรยาบรรณ ตามหมวด 2 ความเที่ยงธรรม และความเป็นอิสระ  ขอ้ 9 (ข) 

3.2 ) การที่ผูส้อบบญัชียอมแสดงความเห็นแบบไมมี่เง่ือนไข ทัง้ๆที่บรษัิท ช จ ากดั ไมบ่นัทกึหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน ถือวา่

แสดงความเห็นแบบไมมี่เง่ือนไข  ตอ่งบการเงินที่แสดงรายการไมถ่กูตอ้ง เป็นการปฏิบตัิงานสอบบญัชีโดยขาดความ ระมดัระวงั

รอบคอบ ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ผิดจรรยาบรรณ ตามหมวด 2  ขอ้ 9 (ค) รกัษามาตรฐานในการปฏบิตัิงาน      
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4) นางควายแดงเป็นผูท้  าบญัชี แลว้เป็นเจา้ของส านกังานบญัชีดว้ย โพสโซเชียวมิเดีย กลา่วหานายเหลือง ที่เป็นเจา้ของส านกังานบญัชี

เหมือนกนั วา่ รบัเงินภาษีจากลกูคา้แลว้ ไมส่ง่สรรพากร สดุทา้ยค ากลา่วหาไมจ่รงิ นายแดง ขอโทษสว่นตวักบันายเหลือง  

ผิดจรรยาบรรณเรือ่งไหน เหตผุล ( 2 คะแนน ) 

แนวค าตอบ   

การที่นางควายแดงผูท้  าบญัชี ซึง่ถือเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี โพสโซเชียวมิเดีย กลา่วหานายเหลือง ซึง่เป็นเจา้ของส านกังาน

บญัชีเหมือนกนัในเรือ่งไม่จรงิ (เท็จ)  เป็นการกระท าที่ไมมี่ความรบัผิดชอบตอ่เพ่ือนรว่มวิชาชีพบญัชี  น าความเสื่อมเสียมาสูว่ิชาชีพ

บญัชี  และอาจท าใหเ้กิดความเสื่อมเสยีเกียรติศกัดิแ์หง่วิชาชีพบญัชี  ผิดจรรยาบรรณ หมวด 2 พฤติกรรมทางวิชชาชีพ ขอ้ 9 (จ) 

…………………………………………………………………….. 
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