
 

วชิาสอบบัญชี 2  (2 /2562 ) 

ข้อ 1  

ก. จงอธิบายวิธีการสอบทานงบการเงนิระหว่างกลาง   และอธิบายแนวทางการสอบทานสินค้าคงเหลือ  (6คะแนน)  

 หลักการ วิธีการสอบทานมี 3 วธีิ 1.การสอบถาม  2.การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 3.วิธีการสอบทานอ่ืน 

วิธีการสอบทาน งบการเงนิระหว่างกาล ดงัตอ่ไปนี ้

1) การสอบถาม บคุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านการเงินและบญัชี  เก่ียวกบัเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

- ข้อมลูทางการเงินระหวา่งได้จดัทําขึน้และแสดงตามแมบ่ทการรายงานทางทางการเงินท่ีเก่ียวข้องหรือไม ่

- มีการเปลีย่นแปลงหลกัการบญัชีหรือการประยกุต์ใช้หลกัการบญัชีหรือไม ่

- มีรายการทางการค้าใหมซ่ึง่ทําให้มีความจําเป็นต้องนําหลกัการบญัชีใหมม่าใช้หรือไม ่

- มีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงท่ีทราบแล้ว และยงัไมไ่ด้รับการแก้ไขในข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลหรือไม ่

- สถานการณ์ท่ีไมป่กติ หรือซบัซ้อนซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาล 

- รายการกบับคุคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัได้บนัทกึและเปิดเผยในข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลอยา่งเหมาะสม

หรือไม ่

- การเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัในภาระหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงคดีฟ้องร้องหรือข้อเรียกร้อง 

- การทจุริตหรือข้อสงสยัวา่มีการทจุริตท่ีมีผลกระทบตอ่กิจการซึง่ เก่ียวข้องกบั ผู้บริหาร , พนกังานซึง่มีบทบาทสาํคญั

ในการควบคมุภายในหรือ บคุคลอ่ืน ในกรณีท่ีการทจุริตนัน้อาจมผีลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่ข้อมลูทางการเงิน

ระหวา่งกาล 

2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ได้แก่วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

- เปรียบเทียบข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลของงวดท่ีสอบทานกบัข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลของงวดก่อนหน้า 

ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลของงวดบญัชีเดียวกนัของปีก่อน ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีคาดหมายไว้โดย

ผู้บริหารสาํหรับงวดปัจจบุนั และงบการเงินประจําปีลา่สดุท่ีผา่นการตรวจสอบแล้ว 
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- เปรียบเทียบข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลงวดปัจจบุนักบัผลการดําเนินงานท่ีคาดการณ์ไว้ เช่น งบประมาณหรือ

ปราณการ  

- เปรียบเทียบข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลงวดปัจจบุนักบัข้อมลูท่ีไมใ่ช่ข้อมลูทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

- เปรียบเทียบจํานวนเงินท่ีบนัทกึหรืออตัราสว่นซึง่คาํนวณจากจํานวนท่ีบนัทกึไว้กบัคา่คาดหมายของผู้สอบบญัชีซึง่

กําหนดขึน้จากการระบแุละประยกุต์ใช้ความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ท่ีคาดหวงัได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่พงึมอียูต่ามความ

เข้าใจของผู้สอบบญัชีท่ีมีตอ่กิจการและอตุสาหกรรมซึง่กิจการนัน้ดําเนินงานอยู ่

- เปรียบเทียบอตัราสว่น และดชันีชีว้ดัตา่ง ๆ ของงวดระหวา่งกาลปัจจบุนัของกิจการ กบักิจการอ่ืนในอตุสาหกรรม

เดียวกนั 

- เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบตา่งๆ ของข้อมลูทางเงินระหวา่งกาลงวดปัจจบุนักบัความสมัพนัธ์ท่ี

เก่ียวเน่ืองในข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลของงวดก่อน ๆ เช่น  อตัราสว่นร้อยละของคา่ใช้จา่ยแตล่ะประเภทตอ่

ยอดขาย อตัราสว่นร้อยละของสนิทรัพย์แตล่ะประเภทตอ่สนิทรัพย์รวม และอตัราสว่นร้อยละของสนิทรัพย์แตล่ะ

ประเภทตอ่สนิทรัพย์รวม และอตัราสว่นร้อยละของการเปลีย่นแปลงของยอดขายตอ่อตัราสว่นร้อยละของการ

เปลีย่นแปลงของลกูหนีก้ารค้า เป็นต้น 

3) วธีิการสอบทานอื่น ได้แกว่ิธีการดงัตอ่ไปนี ้

- อา่นข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลและพิจารณาวา่มีเหตท่ีุทําให้ผู้สอบบญัชีเช่ือวา่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลไมไ่ด้

จดัทําตามแมบ่ทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องในสาระสาํคญัหรือไม ่

- อา่นรายงานการประชมุของผู้ ถือหุ้น ผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือระบถุงึเร่ือง

ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาล และสอบถามถึงเร่ืองท่ีได้หารือในท่ีประชมุแตย่งัไมม่ีรายงานการ

ประชมุท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาล 

- พิจารณาผลกระทบ (ถ้ามี) ของเหตกุารณ์ท่ีทําให้ต้องเสนอรายงานการตรวจสอบหรือการสอบทานในแบบท่ี

เปลีย่นแปลงไป ทําให้เกิดรายการปรับปรุงทางบญัชีหรือการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงท่ีไมไ่ด้รับการปรับปรุงซึง่

พบในการตรวจสอบหรือการสอบทานครัง้ก่อน 
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แนวทางการสอบทานสนิค้าคงเหลอื ( รหสั 2400 )  มีดงันี ้

 1 ) สอบถามเก่ียวกบัวิธีการตรวจนบัสนิค้าคงเหลอื 

 2 ) หากการตรวจนบัสนิค้าคงเหลอืไมไ่ด้จดัทําขึน้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ให้สอบถามวา่ 

ก. ในกรณีท่ีใช้ระบบสนิค้าคงเหลอืแบบตอ่เน่ือง กิจการได้เปรียบเทียบยอดคงเหลอืตามบญัชีกบัยอดท่ี

ตรวจนบัหรือไม ่

  ข. ในกรณีท่ีใช้ระบบบญัชีต้นทนุโดยรวมและท่ีผา่นมาระบบดงักลา่วให้ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้หรือไม ่

 3 ) สอบถามถึงรายการปรับปรุงจากผลการตรวจนบัสนิค้าคงเหลอืครัง้ลา่สดุ 

 4 )สอบถามวิธีการปฏิบตัิท่ีใช้ในการควบคมุการตดัยอดและความเคลือ่นไหวของสนิค้าคงเหลอื 

  5 ) สถอบถามเก่ียวกบัเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืแตล่ะประเภท โดยเฉพาะการพิจารณาการตดั

รายการกําไรระหวา่งสาขา และสอบถามวา่สนิค้าคงเหลอืแสดงราคาตามวิธีราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่

ราคาใดจะตํา่กวา่หรือไม ่

6 ) สอบถามเก่ียวกบัวิธีท่ีใช้ในการระบสุนิค้าคงเหลอืเป็นประเภทเคลือ่นไหวช้าและล้าสมยัและสนิค้าคงเหลอื

ดงักลา่วได้แสดงไว้ในมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับหรือไม ่

7 ) สอบถามวา่มีสนิค้ารับมาฝากขายหรือไม ่ถ้ามีได้มีการปรับปรุงรายการดงักลา่วออกจากสนิค้าคงเหลอืหรือไม ่

8 ) สอบถามวา่มสีนิค้าคงเหลอืนําไปประกนั เก็บรักษาไว้ท่ีอ่ืน หรือฝากขายท่ีอ่ืนหรือไมแ่ละพิจารณาวา่รายการ

ดงักลา่วบนัทกึไว้อยา่งเหมาะสมหรือไม ่

9 ) เปรียบเทียบมลูคา่สนิค้าคงเหลอืประเภทหลกักบังวดก่อนและประมาณการของงวดนี ้สอบถามเก่ียวกบัความ

เปลีย่นแปลงและความแตกตา่งท่ีมีจํานวนสงู 

 10 ) เปรียบเทียบอตัราการหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอืงวดนีก้บังวดก่อน 

11 ) ขอรายละเอียดสนิค้าคงเหลอืและพิจารณาวา่ 

  ก. ยอดรวมตรงกบัยอดคงเหลอืในงบทดลองหรือไมแ่ละ 

  ข. รายละเอียดเป็นยอดท่ีมาจากการตรวจนบัสนิค้าคงเหลอืหรือไม ่
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12 ) พิจารณาความสมํา่เสมอของการใช้วิธีการวดัมลูคา่สนิค้าคงเหลอื รวมถึงองค์ประกอบของสนิค้าคงเหลอื เช่น 

วตัถดุิบ แรงงาน และคา่ใช้จ่ายการผลติ 

ข. รายงานปีก่อนผู้สอบบัญชคีนอื่นตรวจแสดงความเหน็ไม่มีเงื่อนไข เม่ือวันที่ 11กุมภาพันธ์ 25X2   ปีปัจจุบัน 

25X2 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบบญัชี พบประเด็นดงันี ้ ( 14 คะแนน) 

ข้อ1  มลูคา่เคร่ืองจกัรลดลง ด้อยคา่จากราคาตามชีญชี 80 ล้านบาทเหลอื 60 ล้านบาทผู้บริหารไมใ่ห้ปรับปรุง 

ข้อ 2  เมื่อวนัท่ี 31 ม.ค.  25x3  ไฟไหม้โรงงานผลติสนิค้า  เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีควรแจ้งให้กิจการทราบ 

ข้อ 3 เมื่อวนัท่ี 7 ก.พ.25x3บริษัทแพ้คดีความต้อง ชดใช้ 10 ล้านบาท และมีการปรับปรุงแล้ว 

ข้อ 4   ซือ้หุ้น บริษัทตา่งประเทศท่ีประเทศสงิคโปร์และประเทศฟิลปิินส์ เกิน 80% แล้ว  สญัญาซือ้ขายจะทําการโอน

หุ้นภายในวนัท่ี 15  มิถนุายน 25x3   

ข้อ 5 ตรวจสอบเสร็จและรายงานงบการเงินในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 25x3 

ให้เขียนรายงาน เฉพาะวรรคท่ีเปลีย่นแปลงไปจากไมม่ีเง่ือนไข 

แนวคาํตอบ 

รายงานผู้สอบบญัชี 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท  พซีี จาํกดั 

ความเห็นอย่างมเีงือ่นไข 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั พีซี จาํกดั    ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X2 งบ

กาํไรขาดทุน  และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั    และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ข้าพเจ้าเห็นวา่ ยกเว้นผลกระทบตามท่ีกลา่วไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข  งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดง

ฐานะการเงินของ บริษทั พีซี จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X2 และผลการดาํเนินงาน  สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  สาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

 

โดยอ.พฒันา  บุญสุข  ติว CPA ท่ีไดค้รบทุกอยา่ง  ทั้งเรียนสด- ปณ- ออนไลน์ ไดรี้ยน 1) เรียนออนไลน์ล่วงหนา้  2) ทวนออนไลน์หลงัสอนสด  

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



 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีงือ่นไข  

เคร่ืองจกัรของบริษัทแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูคา่ตามบญัชีจํานวน  80,000,000 บาท  แตเ่คร่ืองจกัรมีการด้อยค่า

คงเหลอื 60,000,000 บาท  ผู้ ริหารยงัไมไ่ด้ปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีของเคร่ืองจกัร  ซึง่ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน หากบริษัทปรับปรุงโดยรับรู้และวดัผลขาดทนุจากการด้อยค่าของเคร่ืองจกัร  บริษัทต้องบนัทึกลดมลูค่าตามบญัชี

เคร่ืองจกัรจํานวน 20,000,000 บาท เพ่ือให้เคร่ืองจกัรแสดงท่ีมลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  ดงันัน้ค่าใช้จ่ายอ่ืนจะเพ่ิมขึน้จํานวน  

20,000,000 บาท  ภาษีเงินได้   กําไรสทุธิ  และสว่นของผู้ ถือหุ้น จะลดลงจํานวน XXXX  บาท   20,000,000 บาท และ

20,000,000 บาท  ตามลาํดบั 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี  ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

1. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4 เม่ือวนัท่ี  31 มกราคม 25X3 โรงงานผลติสนิค้าของบริษัทถกู

ไฟไหม้  ซึง่เป็นรายการท่ีสาํคญั 

2. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 5 เม่ือวนัท่ี 7กมุภาพนัธ์ 25X3 บริษัทแพ้คดคีวามต้องชดใช้เป็น

จํานวนเงิน 10 ล้านบาท และกิจการมีการปรับปรุงงบการเงินแล้ว 

3. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6  บริษัทซือ้หุ้นบริษัทท่ีประเทศสงิคโปร์และประเทศฟิลปิินส์ เกิน 

80% แล้ว  สญัญาซือ้ขายจะทําการโอนหุ้นภายในวนัท่ี แต ่ 15  มถินุายน 25x3   

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้   

เร่ืองอืน่ 

งบการเงินของบริษทั พีซี จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X1 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่ง

ไม่มีเง่ือนไข  ตามรายงานลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 25X2 

โดยอ.พฒันา  บุญสุข  ติว CPA ท่ีไดค้รบทุกอยา่ง  ทั้งเรียนสด- ปณ- ออนไลน์ ไดรี้ยน 1) เรียนออนไลน์ล่วงหนา้  2) ทวนออนไลน์หลงัสอนสด  

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



 

     (นายชูโชติ ชชัวาลยเ์รืองรอง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 14001 

สาํนกังานบวัขาว  222  แขวงออเงิน   เขตบางเขน   

กรุงเทพมหานคร    11 กุมภาพนัธ์ 25x3 

 

………………………………………………. 

โดยอ.พฒันา  บุญสุข  ติว CPA ท่ีไดค้รบทุกอยา่ง  ทั้งเรียนสด- ปณ- ออนไลน์ ไดรี้ยน 1) เรียนออนไลน์ล่วงหนา้  2) ทวนออนไลน์หลงัสอนสด  

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


