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     ข้อสอบจาํลอง วิชาการสอบบญัชี 2    1/2560 

ข้อ 3 

ทา่นเป็นผู้สอบบญัชี ทําการตรวจสอบบริษัท กขค  จํากดั( มหาชน ) สาํหรับปี  วนั ท่ี 30 กนัยายน 25x1  ซึง่แสดงความเห็น

แบบไมม่ีเง่ือนไข    รายงานลงวนัท่ี  1 พฤศจิกายน  25x1 ตอ่มาทา่นได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีบริษัทนี ้สาํหรับปีสิน้สดุ 

วนัท่ี 30 ก.ย.25x2  พบเหตกุารณ์ท่ีมีสาระสาํคญั ดงันี ้

ก. กิจการซือ้เคร่ืองจกัรติดตัง้เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 25x1 มลูคา่ 60 ล้านบาท กิจการคดิคา่เสือ่มราคาตามวิธีเส้นตรงอายใุช้งาน 

10 ปี  แตว่ิศวกรท่ีติดตัง้เคร่ืองจกัรประเมินวา่ อปุกรณ์สว่นหนึง่ของเคร่ืองจกัรราคา 10 ล้านบาท ต้องเปลีย่นทกุๆ 5 ปี  

ข. สนิค้าคงเหลอื ณ สิน้ปีของกิจการ จํานวน   8,000,000.00 บาท เป็นสนิค้าท่ีล้าสมยัค้างนาน และไมไ่ด้มีการตัง้คา่เผ่ือสนิค้า

ล้าสมยั ซึง่กิจการได้ชีแ้จงวา่สนิค้าคณุภาพยงัดี จะเก็บไว้เป็นของขวญัปีใหมใ่ห้ลกูค้า 

ค. เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 25x2  เกิดไฟไหม้คลงัสนิค้าท่ีกิจการนําสนิค้าไปฝาก ทัง้จํานวน มลูคา่ 20 ล้านบาท กิจการไมไ่ด้ทํา

ประกนัอคัคีภยั โดยกิจการได้เปิดเผยข้อมลูไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว และได้บนัทกึผลเสยีหายในรอบปี 30 

กนัยายน 25x3 

ให้ทํา  

1)ให้อธิบายแตล่ะเหตกุารณ์มีผลตอ่รายงานของผู้สอบบญัชีอยา่งไร   และโดยรวมทกุเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่รายงานของ

ผู้สอบบญัชีอยา่งไร ( 10 คะแนน ) 

2)ให้เขียนรายงานผู้สอบบญัชีแบบเก่า สาํหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 25x2 โดยเขียนเฉพาะสว่นท่ีเปลีย่นแปลงจากรหสั 

700  (10 คะแนน) 
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แนวคาํตอบ 

ข้อ  3  

1)  Key point :  การเขียนผลกระทบรูปแบบไมต่ายตวั แตส่าระต้องครบถ้วน เช่น เป็นรายการอะไร  ผิดอยา่งไร  และ

ผลกระทบ  

เหตกุารณ์ ผลกระทบและการเสนอหน้ารายงาน 

1. บริษัทซือ้เคร่ืองจกัรติดตัง้เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 25x1 

มลูคา่ 60 ล้านบาท กิจการคิดคา่เสือ่มราคาตามวิธีเส้นตรง

อายใุช้งาน 10 ปี  แตว่ิศวกรท่ีติดตัง้เคร่ืองจกัรประเมินวา่ 

อปุกรณ์สว่นหนึง่ของเคร่ืองจกัรราคา 10 ล้านบาท ต้อง

เปลีย่นทกุๆ 5 ปี  

 

การท่ีบริษัทคดิคา่เสือ่มราคาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทัง้หมด

ด้วยอายใุช้งาน 10 ปีเทา่กนั  ซึง่ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน เน่ืองจากเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์

สว่นอ่ืนๆ มีอายกุารให้ประโยชน์และวิธีการคิดคา่เสือ่ม

ราคาไมเ่ทา่กนั หากบริษัทได้ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาให้

ถกูต้องบริษัทต้องบนัทกึปรับลดมลูคา่เคร่ืองจกัรจํานวน 

xxx บาท ดงันัน้ คา่เสือ่มราคาจะเพ่ิมขึน้ และกําไรสทุธิจะ

จํานวน  xxx    บาท และ  xxx  บาท ตามลาํดบั 

ซึง่งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญั   แตไ่มแ่ผก่ระจาย 

เสนอหน้ารายงานแบบมีเง่ือนไข 

2. สนิค้าคงเหลอื ณ สิน้ปีของกิจการ จํานวน   8,000,000 

บาท เป็นสนิค้าท่ีล้าสมยัค้างนาน และไมไ่ด้มีการตัง้คา่เผ่ือ

สนิค้าล้าสมยั ซึง่กิจการได้ชีแ้จงวา่สนิค้าคณุภาพยงัดี จะ

เก็บไว้เป็นของขวญัปีใหมใ่ห้ลกูค้า 

 

      การท่ีบริษัทไมแ่สดงสนิค้าคงเหลอืท่ีราคาทนุหรือราคา

สทุธิท่ีจะได้รับ แล้วแตร่าคาใดจะตํ่ากวา่ แตแ่สดงสนิค้า

คงเหลอืท่ีราคาทนุ ซึง่ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน หากบริษัทบนัทกึสนิค้าคงเหลอืท่ีราคาทนุหรือ

ราคาสทุธิท่ีจะได้รับ แล้วแตร่าคาใดจะตํ่ากวา่ บริษัทต้อง

บนัทกึปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืจํานวน 8,000,000 บาท

เพ่ือให้สนิค้าคงเหลอืแสดงท่ีราคาสทุธิท่ีจะได้รับ  ดงันัน้

ต้นทนุขายจะเพ่ิมขึน้จํานวน  8,000,000 บาท ภาษีเงินได้  

กําไรสทุธิ  และสว่นของผู้ ถือหุ้นจะลดลงจํานวน  xxx    
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บาท    xxx บาท และ  xxx  บาท ตามลาํดบั 

ซึง่งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญั   แตไ่มแ่ผก่ระจาย 

เสนอหน้ารายงานแบบมีเง่ือนไข 

3. เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 25x2  เกิดไฟไหม้คลงัสนิค้าท่ี

กิจการนําสนิค้าไปฝาก ทัง้จํานวน มลูคา่ 20 ล้านบาท 

กิจการไมไ่ด้ทําประกนัอคัคีภยั โดยกิจการได้เปิดเผยข้อมลู

ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว และได้บนัทกึผล

เสยีหายในรอบปี 30 กนัยายน 25x3 

 

ถือวา่เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งวนัท่ีในงบการเงินและ

วนัท่ีในรายงานผู้สอบบญัชี ซึง่บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมาย

เหตปุระกอบงบการเงินแล้ว 

เสนอหน้ารายงานแบบไมม่ีเง่ือนไข และเพ่ิมวรรคเน้นข้อมลู

และเหตกุารณ์ 

 

เมื่อพิจารณาผลกระทบโดยรวมจากทัง้ 3 เหตกุารณ์ งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั   แตไ่มแ่ผ่

กระจาย  ผู้สอบบญัชีเสนอรายงานแบบมีเง่ือนไข  และเพ่ิมวรรคเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์  

 2 )  Key point :  รูปแบบต้องแมน่  เกณฑ์ในการแสดงความเห็นสาระต้องครบเช่นเดียวกบั ข้อ 1 ) ท่ีสาํคญัคอื กรณีมีหลาย

เหตกุารณ์ ต้องเขียนผลกระทบโดยรวมตอ่งบการเงินจะได้คะแนนสงู ไมค่วรแยกเขียน ( คะแนนน้อย )    

รายงานผู้สอบบัญชี เฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงจากรหัส 700   

ดดัแปลงวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ ยอ่หน้าสดุท้ายดงันี ้

 

ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมี

เง่ือนไขของข้าพเจ้า 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

 เคร่ืองจกัรของบริษัทแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยจํานวน 60,000,000 บาท  บริษัทได้คิดคา่เสือ่มราคาเคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ทัง้หมดด้วยอายกุารใช้งาน 10 ปีเทา่กนั  ซึง่ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เน่ืองจากเคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์สว่นอ่ืนๆ มีอายกุารให้ประโยชน์ และวิธีการคิดคา่เสือ่มราคาไมเ่ทา่กนั นอกจากนี ้สนิค้าคงเหลอืของบริษัท  ณ วนัท่ี 

http://www.tuecpa.com/


 

สงวนลขิสทิธ์ิ  PC Center   www.tuecpa.com  เรียนห้อง KING  ได้เรียนสด และทวนคลปิภาพ - เสียงชดั ใน Facebook จนสอบ 

30 กนัยายน 25x2  บริษัทไมแ่สดงสนิค้าคงเหลอืท่ีราคาทนุหรือราคาสทุธิท่ีจะได้รับ แล้วแตร่าคาใดจะตํา่กวา่ แตแ่สดงสนิค้า

คงเหลอืท่ีราคาทนุจํานวน 8,000,000 บาท ซึง่ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากบริษัทปรับปรุงคา่เสือ่ม

ราคา และการแสดงราคาสนิค้าคงเหลอืให้ถกูต้อง มลูคา่เคร่ืองจกัรและมลูคา่สนิค้าคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 25x2   จะ

ลดลงจํานวน  xxx    บาท และ  8,000,000   บาท ตามลาํดบั  ภาษีเงินได้  กําไรสทุธิ  และสว่นของผู้ ถือหุ้นจะลดลงจํานวน  

xxx    บาท    xxx บาท และ  xxx  บาท ตามลาํดบั  

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ ยกเว้นผลกระทบตามท่ีกลา่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ดงักลา่วในวรรคเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นอยา่งมเีง่ือนไข งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของ บริษัท กขค  จํากดั( มหาชน ) ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 25x2  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดสาํหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อท่ี 6 ซึง่อธิบายสนิค้าคงเหลอืซึง่กิจการนําไปฝากไว้กบับริษัทแหง่หนึง่ 

มลูคา่ 20 ล้านบาท และเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 25x2 เกิดไฟไหม้สนิค้าดงักลา่วซึง่กิจการไมไ่ด้ทําประกนัอคัคีภยั  ทัง้นีก้ารแสดง

ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขตอ่งบการเงิน  มิได้เก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีข้าพเจ้าขอให้สงัเกตข้างต้น 

นางสาว ชิดชม  สวุรรณนภา 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3638 

วนัท่ี 15 ตลุาคม 25X2 

200 ถนนสขุาภิบาล 5 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
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