
 

จัดท าโดย อ.เลิศนภา  ศรีทองสุกสงวนลิขสิทธิ ์อนุญาตเผยแพร่เป็นความรู้เพื่อใช้ในการสอบ   www.tuecpa.com  โทร . 089-1600-632 

PC Center เป็นสถาบันท่ีมีหลักฐานยืนยันรายชื่อผู้สอบผ่านแต่ละรุ่น 

 

ข้อสอบวิชา การสอบบัญชี 2 คร้ังที่ 27 (1/2557) 
เลขประจ าตัวสอบ………………………. 

ข้อสอบจ าลอง 
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ครั้งที่ 30 (1/2558) 
วิชา  การสอบบัญชี 2  ( ส่วนอัตนัย ) 

วันท่ี                  เวลา 13.00 – 17.00 น. 
สถานท่ีทดสอบ   -                                ข้อสอบมี     3   ข้อ 
แยกสมุดค าตอบข้อละ 1 เล่ม               แต่ละข้อมีคะแนนเท่ากัน  
ข้อ 1  

1.1 ให้ท่านอธิบาย หมวดที่ 7 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป
มีอะไรบ้าง และให้ยกตัวอย่างประกอบ 1 ตัวอย่างของแต่ละข้อบังคับ (10 คะแนน) 

(ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 

1.2   ประเด็นข้อบกพร่องของการควบคุมภายในท่ีต้องส่ือสารไปยังผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลมีอะไรบ้าง (10คะแนน) 
(มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 การส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการก ากับ
ดูแล และผู้บริหารของกิจการ) 
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แนวค าตอบข้อสอบจ าลอง 

การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ครั้งที่ 30 (1/2558) 

วิชาการสอบบัญชี 2 (ส่วนอัตนัย) 
 

ข้อ 1 ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
ข้อ 1.1 แนวค าตอบ 
การวิเคราะห์ประเด็น 
ข้อนี้โจทย์ตามตรง ๆ เกี่ยวกับ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ของผู้สอบบัญชี เขียนตอบให้ครบถ้วนและตรงประเด็น เกณฑ์การทดสอบอยู่ในระดับง่ายมากๆ (ขอแนะน าว่า
อธิบายให้ละเอียดสอดคล้องกับคะแนน ครบถ้วนและถูกต้อง) 
 

 หมวดที่ 7 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป  
ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 
 
1) ข้อบังคับข้อ 24  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่แย่งงานวิชาชีพบัญชีจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกันรายอื่น 
ตัวอย่าง เช่น 
ผู้สอบบัญชีส่งหนังสือเวียน และให้ข่าวสารในรูปแบบ หรือส่ือต่างๆ เพื่อชักชวนให้มาสอบบัญชีกับตน
แก่ลูกค้าของผู้สอบบัญชีอื่นโดยไม่ได้รับการร้องขอ และหนังสือเวียนนั้นแสดง ชื่อ ที่อยู่ ของผู้สอบบัญชี
และส านักงานของผู้สอบบัญชีด้วย 
 

2) ข้อบังคับข้อ 25  
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบวิชาชีพ
รายอื่น 
ตัวอย่าง เช่น 
นาย ก ผู้สอบบัญชีของบริษัท คนท าดี จ ากัด มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา 1 
เดือน ได้มอบหมายให้นาย ข ผู้สอบบัญชีท าการตรวจสอบบัญชีสินค้าคงเหลือของบริษัทดังกล่าว และ
ลูกค้าได้ขอให้นาย ข ท าการตรวจสอบบัญชีอื่นเพิ่มเติม นาย ข จะต้องแจ้งและได้รับความยินยอมจาก 
นาย ก ก่อนตกลงรับงาน 
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3) ข้อบังคับข้อ 26  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานของตนเกินความเป็นจริง ไม่ได้โอ้อวด หรือ
เปรียบเทียบตนหรือองค์กรที่ตนสังกัดอยู่กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านเดียวกันรายอื่น หรือองค์กรที่ผู้
ประกอบอาชีพบัญชีด้านเดียวกันรายอื่นสังกัดอยู่ 
ตัวอย่าง เช่น 
ผู้สอบบัญชีแจกจ่ายนามบัตรต่อสาธารณชนทั่วไป 
 

4) ข้อบังคับข้อ 27  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคคล
อื่นแนะน าหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาให้ตน 
ตัวอย่าง เช่น 
ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ ที่เกินความเหมาะสมเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคคลอื่น
แนะน าหรือจัดหางานมาให้ตน 
 

5) ข้อบังคับข้อ 28  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากบุคคลใดเมื่อบุคคลนั้น ได้รับงาน
จากการแนะน าหรือการจัดหางานของตนในฐานะท่ีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขององค์กรนั้น 
ตัวอย่าง เช่น 
ผู้สอบบัญชีแนะน างานให้นาย สมหวัง ได้ท างานกับบริษัท มั่นคง จ ากัด ซึ่งตนเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทดังกล่าว โดยเรียกค่าตอบแทนจากการแนะน างานน้ันจากนาย สมหวัง 
 

6) ข้อบังคับข้อ 29  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในการให้บริการวิชาชีพบัญชี โดย
มิได้ค านึงถึงลักษณะ ความเส่ียง ความซับซ้อน และปริมาณงานท่ีตนให้บริการหรือมีส่วนร่วมในการ
ให้บริการวิชาชีพบัญชี 
ตัวอย่าง เช่น 
ก าหนดค่าธรรมเนียมเป็นอัตราร้อยละของก าไรหรือรายได้หรือสินทรัพย์หรือรายการอื่นใด ถือเป็นการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมที่ท าให้ ผู้สอบบัญชี เข้าไปมีส่วนได้เสียในยอดเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินท่ีตน
ปฏิบัติงานซึ่งท าให้ขาดความเป็นกลาง 
 

7) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร ส านึกในหน้าที่ และไม่ปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่ท าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 
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ตัวอย่าง เช่น 
แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยมิได้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ 
 

ข้อ 1.2 แนวค าตอบ 
การวิเคราะห์ประเด็น 
ข้อนี้โจทย์ตามตรง ๆ เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 การส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้
มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และผู้บริหารของกิจการ ข้อนี้หากพิจารณาตามโจทย์ บอกถึงการส่ือสารไปยังผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล 
ดังนั้น ประเด็นท่ีจะเขียนต้องถือว่าส าคัญและจ าเป็น เขียนตอบให้ครบถ้วนและตรงประเด็น  เกณฑ์การทดสอบอยู่ในระดับ
ง่ายมากๆ (ขอแนะน าว่าอธิบายให้ละเอียดสอดคล้องกับคะแนน ครบถ้วนและถูกต้อง) 
 

 ประเด็นข้อบกพร่องของการควบคุมภายในท่ีต้องส่ือสารไปยังผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล มีดังต่อไปนี ้
1) หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมไม่มีประสิทธิผล เช่น 

- รายการท่ีมีนัยส าคัญที่มีผลประโยชน์ทางการเงินต่อผู้บริหาร แต่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดจากผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอย่างเหมาะสม 

- การพบทุจริตของผู้บริหารที่ไม่ได้ถูกป้องกันโดยการควบคุมภายในของกิจการไม่ว่าการทุจริต
นั้นจะมีสาระส าคัญหรือไม่ก็ตาม 

2) การขาดกระบวนการประเมินความเส่ียงภายในกิจการท่ีโดยปกติแล้วควรจะมี 
3) หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ากระบวนการประเมินความเส่ียงของกิจการไม่มีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น 

ความล้มเหลวของผู้บริหารในการระบุความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ ซึ่งผู้สอบบัญชีคาดหวังว่ากระบวนการในการระบุความเส่ียงของกิจการจะระบุได้ 

4) หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าการตอบสนองต่อความเส่ียงที่มีนัยส าคัญที่พบไม่มีประสิทธิผล เช่น ไม่มีการ
ควบคุมส าหรับความเส่ียงนั้น 

5) การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงที่ค้นพบโดยวิธีกรของผู้สอบบัญชีซึ่งไม่ได้รัการป้องกัน หรือค้นพบ 
และแก้ไขโดยการควบคุมภายในของกิจการ 

6) การปรับงบการเงินท่ีเคยออกไปแล้วย้อนหลัง เพื่อสะท้อนการแก้ไขการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลมาจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต 

7) หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการไม่มีความสามารถของผู้บริหารในการสอดส่องดูแลการจัดท างบการเงิน 


