
 
ครัง้ที่ 43 (2/2562 ) 

ข้อ 1  ก. 

ผู้สอบบญัชี  รับงานสอบบญัชีจากบริษัท Aจํากดั ซึง่เป็นบริษัทขายคอนโด แตง่ตัง้ผู้ชว่ยผู้ตรวจสอบซึง่เป็นผู้สอบบญัชีแล้ว

ระบไุว้ในหนงัสอืตอบรับงานสอบบญัชีวา่ ผู้สอบบญัชีจะไมรั่บผิดชอบตอ่การการกระทําผิดของนางสาว ดาวเดือนผู้ชว่ยผู้

ตรวจสอบบญัชี และได้เข้าตรวจสอบก่อนงบการเงินออกเผยแพร่ พบวา่มีผู้มาฟ้องร้องบริษัทจํานวนหลายราย และมมีลูคา่

สงู ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบจงึเห็นวา่ควรเปิดเผยเหตกุารณ์ดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ซึง่ผู้บริหารและผู้สอบ

บญัชีเห็นด้วย  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชีได้นําข้อมลูท่ีถกูฟ้องร้องดงักลา่ว มาบอกญาติหลายราย ท่ีกําลงัสนใจซือ้คอนโดนี ้ 

ผู้สอบบญัชีได้รู้ถึงเร่ืองดงักลา่วแตไ่มไ่ด้ทกัท้วง เน่ืองจากเห็นวา่เป็นเร่ืองสว่นตวั และไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานสอบ

บญัชี 

ท่านหน็ด้วยหรือไม่ในเร่ืองดังต่อไปนี ้

1) นางสาว ดาวเดือน สามารถเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัคดีความของบริษัทได้ ไมผิ่ดจรรยาบรรณเน่ืองจาก นางสาว ดาว

เดือน ไมไ่ด้เป็นผู้สอบบญัชีท่ีเซ็นต์งบการเงินของบริษัท 

2) ผู้สอบบญัชี ไมม่ีการทําผิดจรรยาบรรณ เน่ืองจากเห็นวา่ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชีนําข้อมลูไปใช้สว่นตวั ไมม่ีผลกระทบตอ่การ

ปฏิบตัิงานสอบบญัชี  อีกทัง้ยงัระบไุว้ในหนงัสอืตอบรับงานสอบบญัชีแล้ววา่ ผู้สอบบญัชีจะไมรั่บผิดชอบตอ่การกระทําผิด

ของผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชี  หากทําให้บริษัทเกิดความเสยีหายนอกเหนือจากการปฏิบตัิงานสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

□ แนวคาํตอบ 

1. กรณีนางสาว ดาวเดือน สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีความของบริษัทโดยไม่ผิดจรรยาบรรณ ข้าพเจ้า

ไม่เหน็ด้วย ตามเหตุผลต่อไปนี ้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ; พรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 19 หมวด 4 ข้อบงัคบั 14 และ คํา

ชีแ้จงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพ ฉบบัท่ี 19   

 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดงันี ้ 

1) ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี ถือเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี ซึง่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ตามข้อบงัคบัท่ี 9(1) 

 2) ผู้ประกอบวชิาชีพบญัชี ต้องปฏิบตัิตนให้อยูภ่ายใต้กรอบจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชี 

3) ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี ถือเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ต้องไม่นําความลบั

ขององค์กรท่ีตนได้มาจากการปฏิบตัิงานวิชาชีพไปเปิดเผย     ต่อบคุคลท่ีไม่เก่ียวข้อง โดยไม่ได้รับอนญุาต

จากองค์กร เว้นแต ่เป็นการเปิดเผยตามสทิธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 

4) ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ท่ีฝ่าฝืนหลกักฎหมาย ตามท่ีกลา่วข้างต้นถือว่าเป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ

วิชาชีพบญัชี 

 

โดยอ.พฒันา  บุญสุข  ติว CPA ท่ีไดค้รบทุกอยา่ง  ทั้งเรียนสด- ปณ- ออนไลน์ ไดรี้ยน 1) เรียนออนไลน์ล่วงหน้า  2) ทวนออนไลน์หลงั

สอนสด  3) ทาํปรนยัทุกวนั    4) เรียนร่งฟรี     Line: cpa.pccenter   www.tuecpa.com โทร. 094-498-9259 



 
  ตามกรณีดงักล่าว  

1) นางสาว ดาวเดือน  ถือได้ว่า ถือเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี จึงต้อง 

ปฏิบตัิตนให้อยูภ่ายใต้กรอบจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีได้กําหนดไว้  

2) ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี ถือเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชี ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี นําความลบัของ

องค์กรท่ีตนได้มาจากการปฏิบตัิงานวิชาชีพไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง โดยไม่ได้รับอนญุาตจาก

องค์กร    

3) ตามท่ี นางสาว ดาวเดือน ได้ลว่งรู้ข้อมลูในฐานะท่ีตนประกอบวิชาชีพ ว่าบริษัท A จํากดัมีผู้มาฟ้องร้อง

บริษัทจํานวนหลายราย และมีมลูคา่สงู แต ่นางสาว ดาวเดือน ได้นําความลบัในเร่ืองนีไ้ปแจ้งแก่บคุคลท่ีไม่

เก่ียวข้องได้แก่ญาติหลายราย ท่ีกําลงัสนใจซือ้คอนโดนี ้ โดยท่ีมิได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ นัน้ ถือได้

วา่ นางสาว ดาวเดือน ได้ปฏิบตัิฝ่าฝืนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ อนัเป็นความผิดจรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี แล้วเน่ืองจากนางสาว ดาวเดือน เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี ซึ่งเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพบญัชี 

2) กรณีที่กล่าวว่า ผู้สอบบัญชี ไม่มีการทําผิดจรรยาบรรณ จากการกระทําดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย

ตามเหตุผลต่อไปนี ้

 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดงันี ้ 

1) ผู้สอบบญัชี  ซึง่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 

 2) ผู้ประกอบวชิาชีพบญัชี ต้องปฏิบตัิตนให้อยูภ่ายใต้กรอบจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชี ดงันี ้

- ข้อความใดในสญัญาจ้างสอบบญัชีท่ีกําหนดให้มีผลเป็นการจํากดัหรือปฎิเสธความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตข้อความนัน้เป็นโมฆะ ตามมาตรา 48 

- ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ต้องจดัให้มีระบบท่ีเพียงพอในการติดตามและควบคมุดแูลเพ่ือให้แนใ่จวา่

กลุม่ผู้ปฏิบตัิงานภายใต้การควบคมุดแูลของตน มีการปฏิบตัิตามหลกัการพืน้ฐานเก่ียวกบัการรักษา

ความลบัของข้อมลู ตามหมวด 4 ข้อบงัคบัท่ี 14 คําชีแ้จง (ง) 

- ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ต้องควบคมุคณุภาพงานให้ได้มาตรฐานอยูเ่สมอ ตามหมวด 3 ข้อบงัคบัท่ี 13 

(1) คําชีแ้จง (ข) 

- การท่ีผู้สอบบญัชี ได้รับทราบการปฏิบตัิใดๆอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อบงัคบัจรรยาบรรณ

ถือวา่ผู้สอบบญัชีผู้นัน้ฝ่าฝืน และไมป่ฏิบตัิตามข้อบงัคบัจรรยาบรรณด้วย 

3) ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ท่ีฝ่าฝืนหลกักฎหมาย 1) และ2)  ถือว่าเป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

บญัชี 

 

โดยอ.พฒันา  บุญสุข  ติว CPA ท่ีไดค้รบทุกอยา่ง  ทั้งเรียนสด- ปณ- ออนไลน์ ไดรี้ยน 1) เรียนออนไลน์ล่วงหน้า  2) ทวนออนไลน์หลงั

สอนสด  3) ทาํปรนยัทุกวนั    4) เรียนร่งฟรี     Line: cpa.pccenter   www.tuecpa.com โทร. 094-498-9259 



 
 ตามกรณีดังกล่าว  

1) ผู้ สอบบัญชีถือได้ว่า เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี จึงต้องปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของผู้

ประกอบวิชาชีพบญัชี ตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีได้กําหนดไว้  

2) การท่ีผู้สอบบญัชี ระบไุว้ในหนงัสอืตอบรับงานสอบบญัชีวา่ ผู้สอบบญัชีจะไมรั่บผิดชอบต่อการการกระทําผิด

ของนางสาว ดาวเดือนผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชี ถือวา่ไมม่ีผลทางกฎหมายเน่ืองจากข้อความใดในสญัญาจ้างสอบ

บญัชีท่ีกําหนดให้มีผลเป็นการปฎิเสธความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตข้อความนัน้เป็นโมฆะ ตาม

มาตรา 48 

3) การท่ีผู้ สอบบัญชีได้ทราบถึงเร่ืองนางสาว ดาวเดือน ผู้ ช่วยผู้ สอบบัญชีนําความลบัเก่ียวกับกิจการมีมา

ฟ้องร้องบริษัทจํานวนหลายราย และมีมูลค่าสงูไปแจ้งแก่ญาติหลายราย ท่ีกําลงัสนใจซือ้คอนโดนี ้แต่ไม่ได้

ทกัท้วง เน่ืองจากเห็นว่าเป็นเร่ืองส่วนตวั และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานสอบบญัชีนัน้ ถือเป็นการฝ่าฝืน 

และไมป่ฏิบตัิตามข้อบงัคบัจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชี   อีกทัง้ยงัถือได้ว่าผู้สอบบญัชีไม่ได้จดัให้มีระบบท่ี

เพียงพอในการติดตามและควบคุมดแูลเพ่ือให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้ปฏิบตัิงานภายใต้การควบคมุดูแลของตนมีการ

ปฏิบตัิตามหลกัการพืน้ฐานเก่ียวกบัการรักษาความลบัของข้อมลู ตามตามหมวด 4ข้อบงัคบัท่ี 14 คําชีแ้จง (ง)  

และไม่ได้ควบคมุคณุภาพงานให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ และไม่ได้ควบคุมการปฏิบตัิงานบริการทางวิชาชีพของ

ตนเองและผู้ช่วยอยา่งเหมาะสมและสมํ่าเสมอ ตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพฉบบัท่ี1 ( TSQC1 )ด้วย ตาม

หมวด 3 ข้อบงัคบัท่ี 13 (1) คําชีแ้จง (ข) 

ข้อ 1 ข. 

นาย A ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ได้ถกูเพิกถอน ไปเมือ่ปี 25X1 ตอ่มาในวนัท่ี 31 มกราคม 25 X7 อายคุวามผา่นมาแล้ว 5 ปี 

นาย A จึงได้ทําการขอรับใบอนญุาตเป็นผู้สอบบญัชีอีก  

คาํถาม  

1) นาย A ต้องทําการพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองอยา่งไร เป็นเวลาก่ี ชัว่โมง ( 4 คะแนน ) 

2) อธิบายชัว่โมงพฒันาความรู้อยา่งเป็นทางการ ( 2 คะแนน ) 

3) หากนาย A ไมเ่ก็บชัว่โมงการอบรมพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองจะสง่ผลและมีความผิดอยา่งไร (4 คะแนน ) 

แนวคาํตอบ 

1)  นาย A ต้องทาํการพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง ดงันี ้

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดงันี ้ผู้สอบบญัชีท่ีถกูเพิกถอน และมาขอใบอนญุาตใหมจ่ะต้องมจํีานวนชัง่โมงเข้ารับการ

ฝึกอบรมในปีท่ียื่นคาํขอ 40 ชัว่โมง และอีก40 ชัว่โมงตอ่ปีสาํหรับทกุปีท่ียงัไมไ่ด้ยื่นชัว่โมงการการฝึกอบรม 

 ตามกรณีดังกล่าว นาย A ต้องทําการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองในปีท่ียงัไมไ่ด้ยื่นคําขอ 40 ชัว่โมงต่อปี ตัง้แต2่5x1ถึง25x6 

แตร่วมกนัแล้วไมเ่กิน 160 ชัว่โมง ( ทัง้นีใ้ห้ใช้จํานวนชัว่โมงท่ีอบรมมาแล้วไม่เกิน 1 ปีก่อนปีท่ียื่นใบอนญุาตใหม่ )รวมกบั

โดยอ.พฒันา  บุญสุข  ติว CPA ท่ีไดค้รบทุกอยา่ง  ทั้งเรียนสด- ปณ- ออนไลน์ ไดรี้ยน 1) เรียนออนไลน์ล่วงหน้า  2) ทวนออนไลน์หลงั

สอนสด  3) ทาํปรนยัทุกวนั    4) เรียนร่งฟรี     Line: cpa.pccenter   www.tuecpa.com โทร. 094-498-9259 



 
จํานวนชัว่โมงในปีท่ียื่นคําขออีก 40 ชั่วโมง รวมทัง้สิน้อย่างน้อย 200 ชั่วโมง เป็นชัง่โมงท่ีเป็นทางการอย่างน้อย 100 

ชัว่โมงโดยต้องมีเนือ้หาเก่ียวกบัการบญัชีหรือการสอบบญัชีไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ ( 50 ชัว่โมง)  

2) ชั่วโมงพัฒนาความรู้อย่างเป็นทางการ ได้แก ่

         1) การฝึกอบรม หรือประชมุสมัมนาในหลกัสตูรท่ีสภาวชิาชีพบญัชีให้ความเห็นชอบนบัตามชัว่โมงท่ีประชมุฯ  

  2) เป็นหรือร่วมเป็นวิทยากร นบัตามชัว่โมงท่ีบรรยายรวมกบัจํานวนสองเทา่ของชัว่โมงท่ีบรรยาย        

3) จดัทําผลงานทางวิชาการเก่ียวกบัวชิาชีพบญัชีโดยเผยแพร่ตอ่สาธารณชน หรือท่ีประชมุวิชาการ นบั 20 

ชัว่โมงตอ่บทความ 

       - เขียนบทความทัว่ไป  นบั 3 ชัว่โมงตอ่บทความ 

       -  เขียนหนงัสอืหรือตํารา นบั  20 ชัว่โมงในปีท่ีพิมพ์ 

4) เป็นกรรมการ  อนกุรรมการ ในสภาวิชาชีพ ดํารงตาํแหนง่มากกวา่ 1 ปี นบั 3 ชัว่โมงตอ่ตาํแหนง่ ไมเ่กิน 2 

ตําแหนง่ โดยต้องเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อย  50 % 

5)เป็นผู้สาํเร็จการศกึษาสงูกวา่การศกึษาเดิม หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องวชิาชีพบญัชี นบั  20 ชัว่โมงตอ่วฒุิ

การศกึษา 

6) ผา่นการทดสอบตามท่ีสภาวชิาชีพกําหนด 

3) ผลจากการที่นาย A ไม่เก็บชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง   

 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตารา 41 , 43 ของพรบ.วิชาชีพ 2547 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตใดไมเ่ข้าการฝึกอบรม หรือประชมุสมัมนาในหลกัสตูรท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนด  สภา

วิชาชีพจะมีคาํสัง่พกัใช้ใบอนญุาตของผู้นัน้จนกวา่จะจนกวา่ผู้นัน้จะปฏิบตัิตามก็ได้ ตามมาตารา 43 ของพรบ.

วิชาชีพ 2547 

อนึง่หากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตใดถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตตามมตารา 43 ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กิน 3 

ปี หรือปรับไมเ่กิน 6 หมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ ตามมาตารา 68  ของพรบ.วิชาชีพ 2547  

- การท่ีผู้สอบบญัชีไมไ่ด้อบรมตามหลกัสตูรท่ีสภาวิชาชีพกําหนดให้ครบถ้วน และสภาวชิาชีพบญัชีไมไ่ด้มีคําสัง่

พกัใช้ใบอนญุาต จะมีผลทําให้ใบอนญุาตของผู้สอบบญัชรับอนญุาตสิน้ผล ตามมาตารา 41  ของพรบ.วิชาชีพ 

2547 

** ผู้สอนได้เน้นไว้ใน YouTube กอ่นสอบและเช้าวนัท่ีสอบ( 21 ก.ค.62 )ในห้องLine ผู้ เรียนตรงเป้ะ ( โปรดถาม

เพ่ือนท่ีอยูใ่นห้องไลน์ ) 

……………………………………………………………………….. 
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