
โดย.... ประวิทย ์วิวรรณธนานุตร ์

ตวัอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 



 กรณีทีผู่ก้ล่าวหาเป็นผูถ้อืหุน้หรือกรรมการของกิจการทีว่่าจา้ง 

 เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกนั 

 ต้องเสยีค่าปรับจากความผดิพลาด ขาดความรับผดิชอบ หรือขาดความรู้

ความสามารถ ของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี ท าให้ผู้ ว่าจ้างไม่พอใจ 

 รับท าบญัชีและค่าบริการทุกเดือน และรับจะจัดหาผู้สอบบญัชีเพ่ือลงนามรับรอง

งบการเงิน รวมทั้งจัดส่งงบการเงนิและยื่นแบบ ภงด. 50 ให้หน่วยงานรัฐ/

หน่วยงานก ากบัดแูล แต่ไม่สามารถด าเนนิการได้ตามที่ตกลงไว้  

 ผู้สอบบญัชีรับงานตรวจสอบและจดัหาคนท าบญัชีให้ โดยผู้สอบบญัชีจะมารับ

เอกสารขั้นต้นไปลงบญัชีทกุเดอืน แต่ไม่จัดส่งงบการเงนิที่ลงนามรับรองแล้วให้

ผู้ ว่าจ้างเป็นระยะเวลาหลายปี  
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สาเหตุทีท่ าใหม้ีการกล่าวหาผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  
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 กรณีทีผู่ก้ล่าวหาเป็นหน่วยงานก ากบัดูแล 

 การตรวจสอบการลงบัญชีของนิตบิุคคล (กจิการ) โดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกจิ

การค้า 

 การตรวจสอบการเสยีภาษีของนิตบิุคคล (กจิการ) โดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร 

 การตรวจสอบกจิการของส านักงาน ค.ป.ภ. หรือส านักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคาร

แห่งประเทศไทย 

 การตรวจสอบงบการเงินหรือการสอบทานกระดาษท าการของผู้สอบบญัชีโดย 

ส านักงาน ก.ล.ต. 

 หน่วยงานก ากบัดแูลได้ตรวจสอบจ านวนงบการเงนิที่ผู้สอบบญัชี หรือผู้ท าบญัชี 

แต่ละราย มกีารลงนามหรือการแจ้งลงลายมอืชื่อ เกนิกว่ากฎหมายก าหนด 

 

 

 

 

สาเหตุทีท่ าใหม้ีการกล่าวหาผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  



ตวัอย่าง ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

4 

 

 การบันทกึบัญชีไม่ถูกต้อง หรือลงบัญชีเกนิกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 

 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน 

 ผู้ท าบัญชี นอกจากจะบันทกึบัญชีแล้วยังจัดท ากระดาษท าการให้ผู้สอบบัญชี โดยส าเนาบัญชี

แยกประเภทแล้วท า Tick mark ว่า ตรวจกบัใบเสรจ็รับเงินส าหรับรายการที่สุ่มตรวจสอบ 

แต่ไม่มีกระดาษท าการวางแผนการตรวจสอบ และแนวการสอบบัญชีและไม่พบวิธกีาร

ตรวจสอบอื่นเพ่ิมเติม 

 การบันทกึบัญชีรายจ่าย (ส่วนใหญ่) ผ่านบัญชีเงินสด ท าให้บัญชีเงินสด ณ วันสิ้นปี มียอด

บัญชีติดลบ และในวันสิ้นปี ได้มีการปรับปรุงบัญชีเงินสด ดังน้ี  

     รายการแรก  ปรับปรงุบัญชีเงนิฝากธนาคารกบับัญชีเงนิสด เพ่ือให้ยอดบัญชีเงนิฝากธนาคาร

         ตรงกบัยอดเงนิใน Bank statement  

     รายการที่ 2  ปรับปรงุบัญชีเงนิสดกบับัญชีเจ้าหนี้ กรรมการ เพื่อให้ยอดบัญชีเงนิสดที่ติดลบ  

         มียอดเป็นบวก  

     ซ่ึงการปรับปรงุทั้ง 2 รายการข้างต้น โดยไม่มีเอกสารประกอบการบนัทกึบัญชี   

 

 



 

 

ตวัอย่าง ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

(ต่อ) 
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 ผู้สอบบัญชีปฏบัิติงานไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด 

 ไม่มีกระดาษท าการ การวางแผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง 

 ไม่มีกระดาษท าการแนวการสอบบัญชี หรือมีกระดาษท าการแนวการสอบบัญชี แต่ไม่ครบถ้วน 

เช่น การตรวจรายได้ ไม่ได้ระบุให้ท าการตรวจตัดยอดขาย หรือมีการตรวจครบถ้วน แต่ท าได้

บางส่วน เช่น การตรวจลูกหน้ีการค้าโดยตรวจการต้ังหน้ีเพียงอย่างเดียว 

 ไม่มีกระดาษท าการตรวจนับเงินสด หรือสนิค้าคงเหลือ หรือ การตรวจสอบต้นทุนต่อหน่วยของ

สนิค้า 

 ไม่มีกระดาษท าการส่งหนังสอืยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร  ลูกหน้ีการค้า  เจ้าหน้ีเงินกู้ยืม เป็นต้น 

 ไม่มีกระดาษท าการการตรวจตัดยอดซ้ือและยอดขาย 

 การสุ่มตัวอย่างไม่เหมาะสม เช่น เลือกตัวอย่างเพียง 1 เดือนและเลือกไม่กี่รายการ 

 มีการวางแผนการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง และวางแนวการสอบบัญชี แต่ไม่ปรากฏ

กระดาษท าการที่ใช้ในการตรวจสอบ  

 ไม่มีกระดาษท าการสรุปผลการตรวจสอบ 
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 ผู้สอบบญัชี รับงานตรวจสอบบัญชี แต่รับเอกสารทางบญัชีไปบนัทกึบญัชีแทนผู้ท าบญัชี 

ด้วย 

 ในแฟ้มกระดาษท าการ ไม่มกีระดาษท าการวางแผนการตรวจสอบและประเมนิความ

เสี่ยง ไม่มแีนวการตรวจสอบ โดยมเีพียงการส าเนางบทดลองและบญัชีแยกประเภทของ

บริษัท ก. เท่านั้น และไม่มหีลักฐานการตรวจสอบอื่นเพิม่เติม 

 มกีระดาษท าการวางแผนการตรวจสอบและประเมนิความเสี่ยงในการตรวจสอบว่า บญัชี

สนิค้าคงเหลือมคีวามเสี่ยงสงู แต่ไม่มกีารก าหนดให้มกีารสงัเกตการณก์ารตรวจนับสนิค้า

คงเหลือ โดยมเีพียงการส าเนารายงานสนิค้าคงเหลือเท่านั้น และไม่มหีลักฐานการ

ตรวจสอบอื่นเพิม่เติม 

 

 

 

ตวัอย่าง ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
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 ลักษณะ หรือ ประเภทธุรกจิของกจิการที่ตรวจสอบ ไม่สอดคล้องกบัแผนการตรวจสอบ  

แนวทางการตรวจสอบ หรือกระดาษท าการที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น บริษัทประกอบธุรกจิ

บริการให้ค าปรึกษา โดยในงบการเงินของบริษัทไม่มีรายการบัญชีสนิค้าคงเหลือ และต้นทุน

ขาย แต่มีการก าหนดแผนการตรวจสอบสนิค้าคงเหลือมีความเสี่ยงสงู และจัดท าแนวการ

ตรวจสอบสนิค้าคงเหลือ 

 การปฏบิัติงานตรวจสอบ 2 กจิการของผู้สอบบัญชี กระดาษท าการที่ใช้ในการตรวจสอบขาด

ความน่าเช่ือถือ เช่น กจิการทั้ง 2 มียอดเงินกู้ยืมจากกรรมการ คงเหลือ ณ วันสิ้นปี และ

ปรากฎหนังสอืยืนยันยอดในแฟ้มกระดาษท าการของกจิการ A ช่ือของกรรมการผู้ตอบกลับและผู้

ส่งเป็นช่ือของกรรมการกจิการ B แต่ใช้ตราประทบัของกจิการ A  ส่วนในแฟ้มกระดาษท าการ

ของกจิการ B ช่ือของกรรมการผู้ตอบกลับและผู้ส่งเป็นช่ือของกรรมการกจิการ A แต่ใช้ตรา

ประทบัของกจิการ B และข้อเทจ็จริงที่ตรวจพบคือ พนักงานของบริษัทรับท าบัญชีเป็น

ผู้จัดท ากระดาษท าการให้ทั้งหมด  

  

 

 

 

 

 



ตวัอย่าง ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
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 ไม่มีหลักฐานการส่งหนังสือยืนยันยอด หรือไม่มีหนังสือยืนยันยอดที่ตอบกลับ และไม่มี

การตรวจสอบวิธกีารอื่นทดแทนส าหรับรายการบัญชีที่มีความเสี่ยงสงู เช่น การส่งหนังสอื

ยืนยันยอดของบัญชีธนาคาร บัญชีลูกหน้ีการค้า บัญชีเจ้าหน้ีการค้า บัญชีเจ้าหน้ีเงินกู้ 

และคดีความ หรือการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น แต่มีเพียงหนังสือหรือค ารับรอง

จากผู้บริหาร 

 ไม่มีการใส่เคร่ืองหมายในการตรวจสอบ (Tick marks) หรือใส่ Tick marks เพียงแค่

ตรวจสอบกบัใบส าคัญการบันทกึบัญชี (Vouchers) 

 กระดาษท าการที่ใช้ในการตรวจสอบรายได้ มีเพียงกระดาษท าการกระทบยอดรายได้ตาม

บัญชีแยกประเภท กบัรายงานภาษีขายหรือแบบยื่นภาษีมูลค่าเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 30) 

 

 

 

 

 

 



 

 แฟ้มกระดาษท าการรายการเงนิกู้ยืมระยะยาวของผู้สอบบัญชี  

 - ไม่พบว่า ผู้สอบบัญชีได้รับหนังสอืยืนยันยอดเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  

 - ไม่พบว่า ได้ใช้วิธกีารตรวจสอบอื่นทดแทน และ 

 - ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกบัการเปิดเผยหลักประกนัเงนิกู้ยืมระยะยาว  

 - ไม่มีกระดาษท าการสรปุผลการตรวจสอบ  

 แต่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเหน็ไว้ในหน้ารายงานฯ อย่างไม่มีเงื่อนไข ซ่ึงขาดความ

สอดคล้องกบัหลักฐานการสอบบัญชี 

 การประกอบธรุกจิขนส่งของกจิการแห่งหนึ่ง กจิการมีรถบรรทุกจ านวนหลายคัน รถบรรทุก 

เลขทะเบียน 80-1111 มีใบเสรจ็รับเงินในการเติมน า้มันเพียงแค่ 1 วัน แต่รถเลขทะเบียน

ดังกล่าว ได้มีการใช้งานในการขนส่งทุกวันจนถงึวันสิ้นเดือนโดยไม่มีใบเสรจ็รับเงินเพิ่มเติม

ในการเติมน า้มัน และไม่ได้บันทกึค่าน า้มันค้างจ่าย ส่วนรถบรรทุกอกี 1 คัน เลขทะเบียน 

80-1115 มีใบเสรจ็รับเงินในการเติมน า้มันทุกเดือน แต่ไม่มีรายได้จากรถคันดังกล่าว 

ปรากฏว่า ผู้สอบบัญชี แสดงความเหน็อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน 
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 บริษัทประกอบธรุกจิรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง ในระหว่างปี มีการรับงานก่อสร้างให้กบั

หน่วยงานของรัฐ แต่ในงบการเงินไม่มีบัญชีเงนิฝากธนาคาร หรือเงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคาร มี

เพียงบัญชีเงนิสด ดังน้ัน รายการบัญชีทั้งรับและจ่ายจะลงบัญชีผ่านบัญชีเงนิสดทั้งหมด  แต่

ข้อเทจ็จริงคือ หน่วยงานของรัฐที่เป็นลูกค้าของบริษัทดังกล่าว มีการสั่งจ่ายเชค็ที่กจิการ

จ าเป็นต้องน าเชค็เข้าบัญชีธนาคาร และพบว่าบริษัทมีบัญชีกระแสรายวันกบัธนาคาร และมี

ยอดติดลบจ านวน XX ล้านบาท ณ วันสิ้นปี ซ่ึงกจิการไม่ได้บันทกึรายการเคล่ือนไหวของ

บัญชีเงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารดังกล่าว และไม่แสดงไว้ในงบการเงิน 

 ผู้สอบบัญชีและผู้ท าบัญชี ไม่สามารถอธบิายการปฏบิัตงิานได้โดยอ้างว่าผู้ช่วยฯ เป็นผู้จัดท า

กระดาษท าการ/หรือเป็นผู้ลงบัญชี 

 ผู้สอบบัญชีและผู้ท าบัญชี สามารถอธบิายการปฏบิัติงานทุกขั้นตอนตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ แต่ไม่สามารถหากระดาษท าการหรือเอกสาร

หลักฐานการปฏบิัติ เพื่อแสดงให้เหน็ว่า ได้ปฏบิัติงานตามมาตรฐานการสอบบญัชี/

มาตรฐานการบัญชี 

 



 ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่มีการลงนามรับรองงบการเงินจ านวนมากในช่วงปลายเดือนเมษายน

ของทุกปี จนเป็นเหตุให้สงสยัในเร่ืองการปฏบิัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี 

 แฟ้มกระดาษท าการตรวจสอบงบการเงิน ไม่มีการลงนามและวันที่จัดท าของผู้สอบบัญชี 

 แผนการตรวจสอบ ระยะเวลา วิธกีาร และรายการที่ตรวจสอบ ขาดความสอดคล้องกนั เช่น  

 - ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขาย เป็นเวลา 5 วัน 

และมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจ านวน 2 คน แต่ในแฟ้มกระดาษท าการ การตรวจสอบรายได้จาก

การขาย มีเพียงแค่การตรวจสอบกระทบยอดรายได้กบัแบบ ภ.พ. 30 เท่าน้ัน 

 - ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบบัญชีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์เป็นเวลา 

3 วัน และมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจ านวน 2 คน แต่ในแฟ้มกระดาษท าการการตรวจสอบ มี

หลักฐานเพียงแค่การทดสอบค่าเสื่อมราคา  ทั้งๆ ที่ การซ้ือและการขายในระหว่างปีมี

จ านวนเงินที่เป็นสาระส าคัญ  แต่ไม่มีการตรวจสอบกบัเอกสารประกอบการบันทกึบัญชี 
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ตวัอย่าง ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

(ต่อ) 



ตวัอย่าง ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

(ต่อ) 
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งบการเงินไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น  

การน าเงินฝากประจ า 6-12 เดือน รวมเป็นเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

การแสดงลูกหนี้ ค่าหุ้นไว้เป็นลูกหนี้อื่นในสนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น โดยไม่ได้แสดงการหัก

จากส่วนของผู้ถอืหุ้น 

การบันทกึบัญชีค่าเช่าตามสญัญาเช่าที่เข้าเงื่อนไขสญัญาเช่าการเงิน แต่บันทกึเป็นสญัญา

เช่าด าเนินงาน 

การไม่ได้บันทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น อย่างเพียงพอ 

การไม่ได้บันทกึค่าเผื่อมูลค่าสนิค้าลดลง อย่างเพียงพอ 

การไม่ได้จัดประเภทส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี

เป็นหนี้สนิหมุนเวียน 

 

 

 



ตวัอย่าง ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

(ต่อ) 
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 งบการเงินไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น (ต่อ)  

การไม่รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณทค์งค้าง แต่รับรู้ตามเกณฑเ์งนิสด 

การรับรู้ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของกรรมการจ านวนเงนิที่เป็นสาระส าคัญ 

การรับรู้รายการซ้ือทั้งหมดเป็นต้นทุนขาย โดยไม่ได้บันทกึสนิค้าที่ยังไม่ได้ขายเป็นสนิค้า

คงเหลือ 

การเปิดเผยนโยบายการบัญชีอายุการใช้งานของอาคารและอปุกรณจ์ านวน 5-20 ปี โดย

ไม่ได้แยกตามประเภทของสนิทรัพย์ 

การไม่ได้เปิดเผยหลักประกนั เงื่อนไข และรายละเอยีดโดยสรปุของเงนิกู้ยืมระยะยาว 

จากสถาบันการเงนิ 

 



ตวัอย่าง ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

(ต่อ) 
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 งบการเงินไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น (ต่อ)  

การไม่ได้จัดประเภทส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี เป็นหนี้สนิ

หมุนเวียน 

การไม่ได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายและค่าใช้จ่ายการ 

ไม่ได้เปิดเผยหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นและภาระผูกพัน 

การไม่ได้เปิดเผยเหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 ผู้ท าบัญชี จัดประเภทรายการในงบการเงนิไม่เป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธรุกจิ

การค้า เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงนิ 

 

 

 

 

 



 

 

ขอบคุณครับ 
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