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ข้อสอบจาํลองวิชาสอบบัญชี 2 ครัง้ที่ 37   2-2560 

ข้อ 1. ทา่นได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัท  กขค จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีในปี 25x1 เป็นปีแรก  ปีกอ่นตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน 

ทา่นได้รับการวา่จ้างให้สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  30  มิถนุายน 25x1 จากการสอบทานงบการเงิน

ระหวา่งกาล ไมพ่บรายการท่ีผิดปกติ   สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธันวาคม 25x1 พบวา่เจ้าหนี ้

การค้าสง่หนงัสอืยืนยนักลบัมาสงูกวา่ในบญัชี 5 ล้านบาทจากยอดคงเหลอืบญัชีเจ้าหนีท้ัง้หมด 98 ล้านบาท  ทา่นไมส่ามารถ

หาหลกัฐานการของผลแตกตา่งระหวา่งหนงัสอืยืนยนักบัยอดคงเหลอืของบญัชีเจ้าหนีไ้ด้ และได้สอบถามกบัทางบริษัท 

ผู้บริหารไมส่ามารถหาสาเหตจุากผลแตกตา่งดงักลา่วได้  

ก.  ให้อธิบายวิธีการสอบทาน งบการเงินระหวา่งกาล สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มยิ 25x1 ของบริษัท กขค จํากดั และเขียน

รายงานเฉพาะวรรคข้อสรุป (10 คะแนน) 

ข. ให้ทา่นเขียน รายงานของผู้สอบบญัชี สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม 25x1 ของบริษัท กขค จํากดั เฉพาะวรรค

ความเห็นและวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น  (10 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

แนวการตอบ 

ข้อ 1  

ก )  Key point : วิธีการสอบทานมี 3 วิธีหลกั การสอบถาม  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน 

วิธีการสอบทาน งบการเงนิระหว่างกาล ได้แก่ วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. การสอบถาม บคุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านการเงินและบญัชี  เก่ียวกบัเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

- ข้อมลูทางการเงินระหวา่งได้จดัทําขึน้และแสดงตามแมบ่ทการรายงานทางทางการเงินท่ีเก่ียวข้องหรือไม ่

- มีการเปลีย่นแปลงหลกัการบญัชีหรือการประยกุต์ใช้หลกัการบญัชีหรือไม ่

- มีรายการทางการค้าใหมซ่ึง่ทําให้มีความจําเป็นต้องนําหลกัการบญัชีใหมม่าใช้หรือไม ่

- มีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงท่ีทราบแล้ว และยงัไมไ่ด้รับการแก้ไขในข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลหรือไม ่

- สถานการณ์ท่ีไมป่กติ หรือซบัซ้อนซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาล 
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- รายการกบับคุคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัได้บนัทกึและเปิดเผยในข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลอยา่งเหมาะสม

หรือไม ่

- การเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัในภาระหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงคดีฟ้องร้องหรือข้อเรียกร้อง 

- การทจุริตหรือข้อสงสยัวา่มีการทจุริตท่ีมีผลกระทบตอ่กิจการซึง่ เก่ียวข้องกบั ผู้บริหาร , พนกังานซึง่มีบทบาทสาํคญั

ในการควบคมุภายในหรือ บคุคลอ่ืน ในกรณีท่ีการทจุริตนัน้อาจมผีลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่ข้อมลูทางการเงิน

ระหวา่งกาล 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ได้แก่วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

- เปรียบเทียบข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลของงวดท่ีสอบทานกบัข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลของงวดก่อนหน้า 

ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลของงวดบญัชีเดียวกนัของปีก่อน ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีคาดหมายไว้โดย

ผู้บริหารสาํหรับงวดปัจจบุนั และงบการเงินประจําปีลา่สดุท่ีผา่นการตรวจสอบแล้ว 

- เปรียบเทียบข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลงวดปัจจบุนักบัผลการดําเนินงานท่ีคาดการณ์ไว้ เช่น งบประมาณหรือ

ปราณการ  

- เปรียบเทียบข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลงวดปัจจบุนักบัข้อมลูท่ีไมใ่ช้ข้อมลูทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

- 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. วิธีการสอบทานอื่น ได้แกว่ิธีการดงัตอ่ไปนี ้
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- อา่นข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลและพิจารณาวา่มีเหตท่ีุทําให้ผู้สอบบญัชีเช่ือวา่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลไมไ่ด้

จดัทําตามแมบ่ทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องในสาระสาํคญัหรือไม่ 

- อา่นรายงานการประชมุของผู้ ถือหุ้น ผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือระบถุงึเร่ือง

ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาล และสอบถามถึงเร่ืองท่ีได้หารือในท่ีประชมุแตย่งัไมม่ีรายงานการ

ประชมุท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาล 

- พิจารณาผลกระทบ (ถ้ามี) ของเหตกุารณ์ท่ีทําให้ต้องเสนอรายงานการตรวจสอบหรือการสอบทานในแบบท่ี

เปลีย่นแปลงไป ทําให้เกิดรายการปรับปรุงทางบญัชีหรือการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงท่ีไมไ่ด้รับการปรับปรุงซึง่

พบในการตรวจสอบหรือการสอบทานครัง้ก่อน 

- ติดตอ่สือ่สารกบัผู้สอบบญัชีอ่ืนท่ีปฏิบตัิงานสอบทานข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลของกิจการภายในกลุม่ท่ีสาํคญั

ตามความเหมาะสม 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ข้อสรุป 

 ข้าพเจ้าไมพ่บสิง่ท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วไมแ่สดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จํากดั ณ 

วนัท่ี  30  มิถนุายน 25x1 และผลการดําเนินงาน  สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า  

 

นางสาว ชมไม้  สวุรรณนเมคา 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3678 

วนัท่ี 15 กรกฎาคม 25X1 

200 ถนนสขุาภิบาล 5 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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ข )  Key point : เป็นเหตกุารณ์ท่ี ไมส่ามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอ กรณีนีต้ีเป็นกิจการท่ีไมม่ี

สว่นได้เสยีสาธารณะ เน่ืองจากโจทย์มิได้บอกวา่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  ( มหาชน ) สว่นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ถ้าเขียนองค์ประกอบครบจะได้คะแนนเต็ม 

รายงานผู้สอบบัญช ี

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค  จํากดั (“บริษัท”)    ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 25x1 งบกําไรขาดทนุ  และงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น  สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั    และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ข้าพเจ้าเห็นวา่ ยกเว้นผลกระทบซึง่อาจจะเกิดขึน้ตามท่ีกลา่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ดงักลา่วใน

วรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของ บริษัท กขค  จํากดั ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 25x1 และผลการดําเนินงาน  สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีสาธารณะ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ยอดคงเหลอืบญัชีเจ้าหนีก้ารค้า สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม 25x1จาํนวน 98,000,000 บาท แต่เจ้าหนีก้ารค้าสง่หนงัสอื

ยืนยนักลบัมาสงูกวา่ยอดคงเหลอืบญัชีดงักลา่ว จํานวน  5,000,000 บาท  ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบัญชีท่ี

เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับผลแตกตา่งระหวา่งหนงัสอืยืนยนัจากเจ้าหนีก้ารค้ากบัยอดคงเหลอืของบญัชีเจ้าหนีก้ารคา้ของ

บริษัท กขค  จํากดั ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 25x1 เน่ืองจากผู้บริหารไมส่ามารถหาสาเหตผุลแตกตา่งในเร่ืองดังกล่าวได้  ดังน้ัน

ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจาํเป็นต้องปรับปรุงมลูค่าของเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท กขค จํากดั ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 25x1 

หรือไม่  เพียงใด 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่นของความ

รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตาม

ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั

การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี ้ ข้าพเจ้า

เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมเีง่ือนไขของ

ข้าพเจ้า 


