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วชิาสอบบัญชี 2  (1 /2562 ) 

ขอ้ 3  ( โจทยค์ร่ึงหนา้ )  แนวคาํตอบ 

1.วเิคราะห์เหตุการณ์และผลกระทบต่องบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  

เป็นการวเิคราะห์จากหลกัฐานท่ีไดจ้ากการตรวจสอบบญัชีวา่มีปริมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่  เพ่ือแสดงความเห็นอยา่ง

สมเหตุสมผล  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั หรือ แผก่ระจาย แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

เหตุการณ์ วเิคราะห์ผลกระทบต่องบการเงนิ 

1. สินคา้คงเหลือตามรายงาน มีจาํนวนมากกวา่

จาํนวนสินคา้ท่ีตรวจนบัจริงมูลคา่ 13 ลา้นบาท 

ผูบ้ริหารไม่ทราบสาเหตุ แต่ปรับปรุงเป็นค่าใชจ่้ายใน

งบกาํไรขาดทุนแลว้ โดยบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้าย

ขาดทุนจากสินคา้สูญหาย 

 

จากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทัไดป้รับปรุงผลต่างท่ีสินคา้คงเหลือตาม

รายงานซ่ึงมีจาํนวนมากกวา่จาํนวนสินคา้ท่ีตรวจนบัจริงมูลค่า 13 

ลา้นบาทเป็นค่าใชจ่้ายขาดทุนจากสินคา้สูญหายแลว้   จงึไม่มี

ผลกระทบต่องบการเงนิ  

เสนอรายงานแบบไม่มีเง่ือนไข  แต่เพ่ิมวรรคเนน้ขอ้มูลและ

เหตุการณ์ เน่ืองจากผูบ้ริหารยงัไม่ทราบสาเหตผุลต่างดงักล่าว 

 

2. เกิดไฟไหมอ้าคารของบริษทัรับจดัเก็บเอกสารซ่ึง

บริษทัไดใ้ชบ้ริการ ทาํใหเ้อกสารประกอบการจ่าย

เสียหายทั้งหมด จาํนวน 15.2 ลา้นบาท ทาํใหผู้ส้อบ

ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได ้และไม่สามารถใช้

วธีิอ่ืนในการตรวจสอบใหเ้ป็นท่ีพอใจ 

จากเหตุการณ์ดงักล่าว ผูต้รวจสอบบญัชีถูกจาํกดัขอบเขตโดย

สถานการณ์   ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารค่าใชจ่้ายจาํนวน 15.2 

ลา้นบาทได ้และไม่สามารถใชว้ธีิอ่ืนในการตรวจสอบใหเ้ป็นท่ี

พอใจได ้ ซ่ึงมผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมสีาระสําคญั แต่ไม่แผ่

กระจาย  คิดเป็น 8 % ของกาํไรสุทธิ 190 ลา้นบาท 

เสนอรายงานแบบมีเง่ือนไข  

3. บริษทัถูกลูกคา้ฟ้องร้องมูลหน้ี 25 ลา้นบาท 

เน่ืองจากผลิตสินคา้ไม่เป็นไปตามท่ีระบุในสญัญา 

และศาลยงัไม่ไดต้ดัสิน ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจจะชนะ

คดีจึงยงัไม่ไดป้รับปรุงรายการ แต่เปิดเผยไวใ้นหมาย

เหตปุระกอบงบการเงินแลว้    

 

จากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทัถูกลูกคา้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย แต่

ศาลยงัไม่ไดต้ดัสิน  และบริษทัยงัไม่ทราบผลของคดีความวา่จะ

ส้ินสุดเม่ือไหร่  รายการดงักล่าวยงัไม่มีความแน่นอนท่ีกิจการจะ

สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายภาระผกูพนั

ดงักล่าว  และไม่สามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่ง

น่าเช่ือถือ  บริษทัไดเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวแลว้ไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแลว้  ไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมี

สาระสําคญั 

เสนอรายงานแบบไม่มีเง่ือนไข แต่เพ่ิมวรรคเนน้ขอ้มูลและ

เหตุการณ์  
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2. เขียนรายงานผู้สอบบัญชี สําหรับงบการเงนิ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

รายงานผู้สอบบญัชี 

ความเห็นอย่างมเีงือ่นไข 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั กขค  จาํกดั    ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบ

กาํไรขาดทุน  และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั    และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่ ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข  งบการเงิน

ขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั กขค  จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงาน  สาํหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  สาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีงือ่นไข 

เอกสารประกอบบญัชีค่าใชจ่้ายของบริษทั กขค  จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 15.2 ลา้นบาท ขา้พเจา้ไม่

สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัเอกสารประกอบบญัชีค่าใชจ่้ายของบริษทั กขค  จาํกดั หรือ

ใชว้ธีิการตรวจสอบดว้ยวธีิอ่ืนใหเ้ป็นท่ีพอใจได ้   เน่ืองจากเกิดไฟไหมอ้าคารของบริษทัท่ีใหบ้ริการรับจดัเก็บเอกสาร ทาํให้

เอกสารประกอบบญัชีค่าใชจ่้ายเสียหายทั้งหมด ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถสรุปไดว้า่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงจาํนวนเงินดงักล่าว

หรือไม่  เพียงใด 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี  ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

1. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 12 เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สินคา้คงเหลือตามรายงาน มีจาํนวนมากกวา่

จาํนวนสินคา้ท่ีตรวจนบัจริงมูลคา่ 13 ลา้นบาท ผูบ้ริหารไม่ทราบสาเหตุ แต่ปรับปรุงเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนแลว้ โดย

บนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายขาดทุนจากสินคา้สูญหาย  
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2. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 13 เม่ือวนัท่ี xx กรกฎาคม 2561 บริษทัถูกลูกคา้ฟ้องร้องมูลหน้ี 25 ลา้นบาท 

เน่ืองจากผลิตสินคา้ไม่เป็นไปตามท่ีระบุในสญัญา และศาลยงัไมไ่ดต้ดัสิน ผูบ้ริหารพิจารณาแลว้จะชนะคดีจึงยงัไม่ไดป้รับปรุง

รายการดงักล่าว    

เร่ืองอืน่ 

งบการเงินของบริษทั กขค จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่ง

ไม่มีเง่ือนไข  ตามรายงานลงวนัท่ี xx  มีนาคม 2561  

 

…………………………     จบ     ……………………………. 

 

หมายเหตุ  ควรสมมติวนัท่ีของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือความสมบูรณ์ในการเขียนรายงานผูส้อบบญัชี 

 

 

 

 

 


