
 

วชิาสอบบัญชี 2 ครัง้ที่ 3/2560  

ข้อ 1. ทา่นได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท ตนู โซลา่เซลล์ จํากดั และได้เข้าไปตรวจสอบกิจการ  พบ

เหตกุารณ์และสถานการณ์ดงัตอ่ไปนี ้  ( รหสั 315 ) 

1) จากการอา่นข่าวหนงัสือพิมพ์บทความแรก “ รัฐบาลจะเล่ือนการบงัคบัใช้โซลา่เซลล์ ”  และบทความท่ีสอง “ ไมค่วรใช้

พลงังานอ่ืนนอกจากดีเซล ” ทา่นได้เข้าเย่ียมชมโรงงาน และได้สงัเกตเหน็พบวา่สนิค้าไมต่รงกบัสิง่ท่ีบริษัทได้โฆษณาไว้ใน

เวบ็ไซต์ของบริษัท          (3 คะแนน) 

2) ทา่นได้สงัเกตพบวา่เคร่ืองจกัรในโรงงานหยดุใช้งานไมไ่ด้ผลติสนิค้า จากการสอบถามผู้จดัการโรงงาน ได้รับการชีแ้จง

วา่ ตัง้แตเ่ข้ามาทํางาน 3 ปีท่ีแล้ว ยงัไมเ่คยเหน็มีการใช้เคร่ืองจกัรนีผ้ลติเลย    (3 คะแนน) 

3) จาการอา่นรายงานการประชมุ บริษัทมีการมติอนมุติัการกู้ เงินจากธนาคารเพ่ือจะก่อสร้างอาคารโรงงานใหม ่และ

วางแผนในการซือ้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจากตา่งประเทศในการผลิตในอีก 3 ปีข้างหน้า      (2คะแนน) 

4) ผู้สอบบญัชีเหน็รองประธานกรรมการของบริษัทใสเ่สือ้ท่ีเขียนสโลแกนของบริษัท และตอนท่ีไปสํารวจโรงงานพบวา่ 

พนกังานซอ่มเคร่ืองใสเ่สือ้ท่ีมีสโลแกนเหมือนผู้บริหาร จงึพดูกบัพนกังาน คนนัน้วา่ เสือ้สวยดีนะ  พนกังานซอ่มเคร่ืองจกัร

บอกวา่ บริษัทท่ีตนทํางานอยูก่บับริษัทนีมี้เจ้าของคนเดียวกนั           (3 คะแนน) 

5). จากการตรวจสอบสญัญาเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร พบวา่มีเง่ือนไขกําหนดให้บริษัท รักษาอตัราสว่นสภาพคลอ่ง

เป็น 1.5 และอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์เป็น 2:1 ตลอดช่วงระยะเวลาการกู้       (3 คะแนน) 

6). บริษัทอยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร     (3 คะแนน) 

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

คาํส่ัง : .ให้ระบสุถานการณ์  ความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบ  และบญัชีท่ีเก่ียวข้อง  รวมถงึแนวทางการตรวจสอบท่ีสําคญั

อยา่งละ 1 ข้อ 
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แนวคาํตอบ 

ข้อ 1 การวเิคราะห์ประเดน็ วิธีการตรวจสอบความเส่ียงจะต้องใช้ทัง้วิธีการทดสอบการควบคมุ และวิธีตรวจสอบเนือ้หา

สาระ ( ทดสอบรายละเอียด รายการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ) ซึง่ไมเ่หมือนกบัวิธีการสอบทานความเส่ียง รหสั 315 

สถานการณ์  ความเส่ียง  กระทบบัญชี  และวธีิการตรวจสอบ      ดังต่อไปนี ้

สถานการณ์ ความเส่ียง กระทบบัญชี แนวการตรวจสอบ 

1) รัฐบาลจะเล่ือนการ

บังคับใช้โซล่าเซลล์และ

แนะนําไม่ควรใช้

พลังงานอ่ืนนอกจาก

ดีเซล 

- การเปล่ียนแปลงนโยบาย

ภาครัฐ อาจทําให้รายได้

จากการดําเนินงานของ

กิจการไมเ่ป็นไปตาม

เป้าหมายธุรกิจ 

- รายได้ - การตรวจสอบเนือ้หาสาระโดยการวิเคราะห์

เปรียบเทียบสําหรับยอดรายได้โดยใช้ข้อมลู

แบบแยกยอ่ย เช่น การเปรียบเทียบรายได้แยก

รายเดือน แยกตามสายการผลิต หรือตามสว่น

งานธุรกิจในระหวา่งงวดปัจจบุนักบังวดก่อน 

2) สนิค้าที่โกดังไม่ตรง

กับที่บริษัทได้โฆษณาไว้

ในเวบ็ไซต์ 

- ค้าคงเหลืออาจไมต่รง

ความเป็นจริง 

- สนิค้าคงเหลือ - สงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิค้าคงเหลือสิน้ปี  

และสอบทานการแสดงราคาตามราคาทนุ 

หรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต่ํา

กวา่หรือไม ่

3) เคร่ืองจักรในโรงงาน

หยุดใช้งานนานหลายปี 

- อาจทําให้การประมาณ

การคา่เผ่ือการด้อยคา่ของ

เคร่ืองจกัร และการเปิดเผย

ข้อมลูท่ีมาของการคิดคา่

เผ่ือการด้อยคา่ดงักลา่วไม่

เพียงพอ 

-เคร่ืองจกัร 

- คา่เผ่ือการ

ด้อยคา่ของ

เคร่ืองจกัร 

- ทดสอบการคํานวณและประเมินความ

เหมาะสมของอตัราคิดลดและอตัราการเติบโต

ในระยะยาวท่ีผู้บริหารนํามาใช้ในการประเมิน

การด้อยคา่ของเคร่ืองจกัร 

4) กู้เงนิจากธนาคารเพ่ือ

จะก่อสร้างอาคาร

โรงงาน 

- อาจมีการบนัทกึรายจ่าย

ฝ่ายทนุ กบัคา่ซ่อมแซมไม่

เป็นไปตามตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

และประมวลรัษฎากร 

- เคร่ืองจกัร 

- ต้นทนุทาง

การเงิน 

- สอบทานการบนัทกึบญัชีรายการรายจ่าย

ฝ่ายทนุกบัคา่ซ่อมแซมวา่เป็นไปตามตามตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

ประมวลรัษฎากร 
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5) ซือ้เทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศ 

- อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตา่งประเทศ  มีผลกระทบ 

อาจทําให้เกิดผลขาดทนุ 

จากอตัราแลกเปล่ียนอยา่ง

มีนยัสําคญัตอ่กําไรสทุธิ 

- กําไร หรือ

ขาดทนุจาก

อตัรา

แลกเปล่ียน 

- ตรวจสอบวา่ได้แปลงคา่เป็นเงินบาทอยา่ง

ถกูต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ อาทิรายการ

เจ้าหนีก้ารค้า  

6) การจ้างบริษัทในเครือ

ซ่อมแซมเคร่ืองจักร 

- อาจกําหนดมลูคา่ของ

รายการท่ีเก่ียวข้องกนัไม่

เป็นไปตามราคายติุธรรม 

- คา่ซอ่มแซม

เคร่ืองจกัร 

- สอบทานรายการของกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัได้

วา่บนัทกึด้วยราคายติุธรรม เช่น รายการ

ให้บริการคา่ซอ่มแซมเคร่ืองจกัร และเปิดเผย

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอยา่งเพียงพอ  

7) การปฏบัิตติาม

เงื่อนไขการกู้ยืมจาก

ธนาคาร 

- หากปฏิบติัไมไ่ด้ตาม

เง่ือนไข อาจถกูเรียกชําระ

หนีคื้นทัง้จํานวนทนัที 

- เจ้าหนีเ้งินกู้

ระยะยาว 

- ทดสอบการคํานวณอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

และอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์วา่เป็นไป

ตามท่ีธนาคารกําหนด 

8) เจ้าหน้าที่

กรมสรรพากร กาํลัง

ตรวจสอบกจิการ     

- อาจถกูประเมินเรียกเก็บ

ภาษีเพิ่ม พร้อมมีเบีย้ปรับ

และเงินเพิ่ม   

ไมก่ระทบ - สอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัคา่ภาษีท่ีถกู

ประเมินเพิ่มเติม  เบีย้ปรับและเงินเพิ่ม  รวมถงึ

สอบทานการบนัทกึรายการดงักลา่วถกูต้อง

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

* ยงัไม่เข้าเง่ือนไขการตัง้ประมาณการหนีส้ินท่ีอาจ

เกิดขึน้ ( 3 ข้อ )  มาตรฐานกําหนดให้เพียงเปิดเผย 

9) ระยะเวลาการชาํระ

หนี ้เปล่ียนจาก 90 วัน 

เป็น 153 วัน   

- อาจทําให้ผู้บริหารใช้ดลุย

พินิจประมาณการทาง

บญัชีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูไมต่รงความเป็นจริง        

สงผลกระทบตอ่งบการเงิน

ของกิจการ 

- ลกูหนี ้

- คา่เผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญู 

- สอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัการติดตามเก็บหนี ้

และสอบทานความเพียงพอของคา่เผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญู 

10) การด้อยค่าของเงนิ

ลงทุนในบริษัทย่อย  

- อาจทําให้ผู้บริหารใช้ดลุย

พินิจประมาณการทาง

- เงินลงทนุใน

บริษัท 

- ทดสอบการคํานวณ และประเมินความ

เหมาะสมของอตัราคิดลด และอตัราการ
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บญัชีคา่เผ่ือการด้อยคา่ของ

เงินลงทนุไมต่รงความเป็น

จริง        สงผลกระทบตอ่

งบการเงินของกิจการ 

- คา่เผ่ือการ

ด้อยคา่ของเงิน

ลงทนุ 

เติบโตในระยะยาวท่ีผู้บริหารนํามาใช้ในการ

ประเมินการด้อยคา่ของเงินลงทนุดงักลา่ว 

 

 

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