
 

สงวนลขิสทิธิ โดย อ.พฒันา ผู้ ริเร่ิมห้อง KING CPA  ผลงานเรียนสดปกติกฎหมาย 2  2/2560 ผา่นเกือบ 100% ( ไม่ผา่นเพียงคนเดียว ) 

อัตนัยวิชาสอบบัญชี 2 รหัส 315 ครัง้ที่ 3/2560 

ข้อ 1. ท่านได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท ตนู โซล่าเซลล์ จํากดั และได้เข้าไปตรวจสอบกิจการ  พบ

เหตกุารณ์และสถานการณ์ดังต่อไปนี ้

1) จากการอ่านข่าวหนงัสอืพิมพ์บทความแรก “ รัฐบาลจะเลือ่นการบงัคบัใช้โซลา่เซลล์ ”  และบทความที่สอง “ ไม่ควรใช้

พลงังานอื่นนอกจากดีเซล ” ท่านได้เข้าเย่ียมชมโรงงาน และได้สงัเกตเห็นพบว่าสนิค้าไม่ตรงกบัสิง่ที่บริษัทได้โฆษณาไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัท          (3 คะแนน) 

2) ท่านได้สงัเกตพบว่าเคร่ืองจักรในโรงงานหยุดใช้งานไม่ได้ผลติสินค้า จากการสอบถามผู้จดัการโรงงาน ได้รับการชีแ้จง

ว่า ตัง้แต่เข้ามาทํางาน 3 ปีที่แล้ว ยงัไม่เคยเห็นมีการใช้เคร่ืองจกัรนีผ้ลิตเลย    (3 คะแนน) 

3) จาการอ่านรายงานการประชมุ บริษัทมีการมติอนุมติัการกู้ เงินจากธนาคารเพื่อจะก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ และ

วางแผนในการซือ้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยจากต่างประเทศในการผลติในอีก 3 ปีข้างหน้า      (2คะแนน) 

4) ผู้สอบบญัชีเห็นรองประธานกรรมการของบริษัทใสเ่สือ้ที่เขียนสโลแกนของบริษัท และและตอนที่ไปสาํรวจโรงงานพบว่า 

พนกังานซ่อมเคร่ืองใสเ่สือ้ที่มีสโลแกนเหมือนผู้บริหาร จงึพดูกับพนกังาน คนนัน้ว่า เสือ้สวยดีนะ  พนกังานซ่อมเคร่ืองจกัร

บอกว่า บริษัทที่ตนทํางานอยู่กบับริษัทนีมี้เจ้าของคนเดียวกนั           (3คะแนน) 

5). จากการตรวจสอบสญัญาเงินกู้ ระยะยาวจากธนาคาร พบว่ามีเง่ือนไขกําหนดให้บริษัท รักษาอัตราสว่นสภาพคลอ่ง

เป็น 1.5 และอตัราส่วนหนีส้นิต่อสนิทรัพย์เป็น 2:1 ตลอดช่วงระยะเวลาการกู้       (3 คะแนน) 

6). บริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร     (3 คะแนน) 

7). ในรอบ 6 เดือน จากการตรวจสอบระยะเวลาการชําระหนี ้มีการเปลีย่นจาก 90 วนั เป็น 153 วนั  (3 คะแนน) 

คําสั่ ง : สถานการณ์ดงักลา่งข้างต้น  อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงหรือไม่  และสง่ผลกระทบต่อบญัชีใด รวมถงึแนวทาง

การตรวจสอบที่สาํคัญอย่างละ 1 ข้อ 
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แนวคําตอบ 

ข้อ 1 การวิเคราะห์ประเด็น วิธีการตรวจสอบความเสีย่งจะต้องใช้ทัง้วิธีการทดสอบการควบคมุ และวิธีตรวจสอบเนือ้หา

สาระ ( ทดสอบรายละเอียด รายการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ) ซึง่ไม่เหมือนกบัวิธีการสอบทานความเสีย่ง รหัส 315 

แต่ละสถานการณ์  อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง และมีวิธีการตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้

สถานการณ์ ความเสี่ยง บัญชี แนวการตรวจสอบ 

1) การเปลีย่นแปลง

นโยบายภาครัฐ 

อาจทําให้ผลการ

ดําเนินงานของกิจการไม่

เป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจ 

รายได้ - การตรวจสอบเนือ้หาสาระโดยการวิเคราะห์

เปรียบเทียบสําหรับยอดรายได้โดยใช้ข้อมูล

แบบแยกย่อย เช่น การเปรียบเทียบรายได้แยก

รายเดือน แยกตามสายการผลติ หรือตามสว่น

งานธุรกิจในระหว่างงวดปัจจบุนักบังวดก่อน 

2) สนิค้าที่โกดงัไม่ตรงกบัที่

บริษัทได้โฆษณาไว้ใน

เว็บไซต์ 

สนิค้าคงเหลอืไม่ตรงความ

เป็นจริง 

สนิค้าคงเหลอื - สงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิค้าคงเหลอืสิน้ปี  

และสอบทานการแสดงราคาตามราคาทนุ 

หรือมลูค่าสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํา

กว่าหรือไม่ 

3)เคร่ืองจกัรในโรงงานหยดุ

ใช้งาน 

-การประมาณการค่าเผ่ือ

การด้อยค่าของเคร่ืองจกัร 

และการเปิดเผยข้อมลูที่มา

ของการคิดค่าเผ่ือการด้อย

ค่าดงักลา่ว 

-เคร่ืองจกัร 

- ค่าเผ่ือการ

ด้อยค่าของ

เคร่ืองจกัร 

- ทดสอบการคํานวณและประเมินความ

เหมาะสมของอัตราคิดลดและอตัราการเติบโต

ในระยะยาวที่ผู้บริหารนํามาใช้ในการประเมิน

การด้อยค่าของเคร่ืองจกัร 

4) กู้ เงินจากธนาคารเพื่อ

จะก่อสร้างอาคารโรงงาน 

อาจมีการบนัทกึรายจ่าย

ฝ่ายทนุกบัค่าซ่อมแซมไม่

เป็นไปตามตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

และประมวลรัษฎากร 

 

-เคร่ืองจกัร 

- ต้นทนุทาง

การเงิน 

- สอบทานการบนัทึกบญัชีรายการรายจ่าย

ฝ่ายทนุกบัค่าซ่อมแซมว่าเป็นไปตามตามตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

ประมวลรัษฎากร 
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5)ซือ้เทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ  จะสง่ผลให้

บริษัท อาจมีผลขาดทุน 

จากอตัราแลกเปลี่ยนอย่าง

มีนยัสําคญัต่อกําไรสทุธิ 

กําไร หรือ

ขาดทนุจาก

อตัรา

แลกเปลี่ยน 

- ตรวจสอบว่าได้แปลงค่าเป็นเงินบาทอย่าง

ถกูต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ืองผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาทิรายการ

เจ้าหนีก้ารค้า  

6)การจ้างบริษัทในเครือ

ซ่อมแซมเคร่ืองจักร 

อาจกําหนดมลูค่าของ

รายการที่เก่ียวข้องกนัไม่

เป็นไปตามราคายติุธรรม 

ค่าซ่อมแซม

เคร่ืองจกัร 

- สอบทานรายการของกิจการที่เก่ียวข้องกนัได้

ว่าบนัทกึด้วยราคายุติธรรม เช่น รายการ

ให้บริการค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร และเปิดเผย

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ  

7)การปฏิบติัตามเง่ือนไข

การกู้ ยืมจากธนาคาร 

หากปฏิบติัไม่ได้ตาม

เง่ือนไข อาจถกูเรียกชําระ

หนีคื้นทัง้จํานวนทนัที 

เจ้าหนีเ้งินกู้

ระยะยาว 

- ทดสอบการคํานวณอตัราส่วนสภาพคลอ่ง 

และอตัราสว่นหนีส้นิต่อสนิทรัพย์ว่าเป็นไป

ตามที่ธนาคารกําหนด 

8)เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร 

กําลงัตรวจสอบกิจการ     

อาจถกูประเมินเรียกเก็บ

ภาษีเพิ่ม พร้อมมีเบีย้ปรับ

และเงินเพิ่ม   

- เงินสด 

-ค่าใช้จ่ายเก่ียว

ภาษี 

-ค่าเบีย้ปรับ

และเงินเพิ่ม 

- สอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัค่าภาษีที่ถูก

ประเมินเพิ่มเติม  เบีย้ปรับและเงินเพิ่ม  รวมถึง

สอบทานการบนัทกึรายการดงักลา่วถกูต้อง

ตามที่กฎหมายหนด 

9)ระยะเวลาการชําระหนี ้

ปลีย่นจาก 90 วนั เป็น 

153 วนั   

อาจทําให้ผู้บริหารใช้ดลุย

พินิจประมาณการทาง

บญัชีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูไม่ตรงความเป็นจริง        

สงผลกระทบต่องบการเงิน

ของกิจการ 

-ลกูหนี ้

-ค่าเผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญู 

- สอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัการติดตามเก็บหนี ้

และสอบทานความเพียงพอของค่าเผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญู 

10) การด้อยค่าของเงิน

ลงทนุในบริษัทย่อย  

อาจทําให้ผู้บริหารใช้ดลุย

พินิจประมาณการทาง

-เงินลงทนุใน

บริษัทย่อย 

- ทดสอบการคํานวณและประเมินความ

เหมาะสมของอัตราคิดลดและอตัราการเติบโต
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บญัชีค่าเผ่ือการด้อยค่าของ

เงินลงทนุไม่ตรงความเป็น

จริง        สงผลกระทบต่อ

งบการเงินของกิจการ 

- ค่าเผ่ือการ

ด้อยค่าของเงิน

ลงทนุ 

ในระยะยาวที่ผู้บริหารนํามาใช้ในการประเมิน

การด้อยค่าของเงินลงทนุดงักลา่ว 

 

 

..........................................................................   จบ    .................................................................................. 


