
 

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

อัตนัย ครัง้ที่ 38   3/2560 

ข้อ 2. 701  705  706 

 2.1 การสือ่สารต่อผู้ มีหน้าที่ในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบบัญชี  ผู้สอบบัญชีต้องคํานึงถงึเร่ือง

อะไรบ้าง เพื่อพิจารณาว่าเป็นเร่ืองสาํคัญ   ( 5 คะแนน ) 

2.2  ท่านได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เพียงพอ จํากัด เป็นปีแรก สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  

งบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ถกูตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข รายงานลง

วนัที่ 14 มีนาคม 2559 ในระหว่างการตรวจสอบท่านพบประเด็นที่มีนยัสําคญัดงันี ้

1) ท่านได้ตรวจสอบเสร็จและเสนอรายงานลงวนัที่    4   มีนาคม 2560 

2) ท่านสงัเกตเห็นเคร่ืองจกัรของบริษัทมีข้อบ่งชีก้ารด้อยค่า และได้ทําการทดสอบการด้อยค่าของเคร่ืองจักร พบว่า

เคร่ืองจกัรมีมลูค่าราคาบัญชี 60,000,000 บาท  แต่เคร่ืองจกัรมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 40,000,000 บาท  

รายการมีสาระสาํคัญ  แต่บริษัทยงัไม่ได้ปรับปรุงรายการดงักลา่ว 

3) เม่ือวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2560 มีเหตเุพลิงไม้โรงงานที่ผลติสนิค้า ผู้สอบบญัชีเห็นว่าเร่ืองนีส้าํคญัต่อผู้บริหารและ

ผู้ใช้งบการเงิน 

4) เม่ือวนัที่ 2 กมุภาพนัธ์ 2560 ศาลตดัสนิให้บริษัทแพ้คดี และต้องชดใช้ค่าเสียหาย จํานวน 10,000,000 บาท 

บริษัทได้ปรับปรุงรายการดงักลา่วไว้ในงบการเงินแล้ว 

คําสั่ ง: ให้เขียนรายงานผู้สอบบญัชี  เฉพาะสว่นที่แตกต่างจากความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข  (15 คะแนน) 
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แนวคําตอบ 

ข้อ 2 

2.1 การสื่อสารต่อผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบบัญชี  ผู้สอบบญัชีต้องคํานงึถึงเร่ือง

ต่อไปนี ้

 1)  เร่ืองที่มีความเสี่ยงสงู หรือความเสี่ยงที่มีนัยสําคญั   

 2)  เร่ือง หรือ รายการซึง่ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่สําคญั  รวมถงึการประมาณการทางบัญชี   ซึง่มีความไม่แน่นอน

เป็นอย่างมาก เช่น  การใช้ดุลยพินิจในการประมาณการทางบัญชีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  และการประมาณการทาง

บญัชีค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สนิต่างๆ  

 3) เหตกุารณ์  หรือ รายการที่มีนยัสาํคัญซึง่มีผลกระทบต่อการสอบบญัชี 

   3.1) รายการผิดปกติ 

   3.2)  ความซบัซ้อน 

   3.3 ) รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั 

   3.4 ) รายการที่ไม่ได้เกิดขึน้ตามปกติธุรกิจ 

   3.5 ) พฒันาการด้านเศรษฐกิจ  บญัชี กฎหมาย และอื่นๆที่กระทบดลุพินิจของผู้บริหาร 

2.2  รายงานผู้สอบบัญชี เฉพาะวรรคที่แตกต่างจากกรณีที่มีความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ดงันี ้ 

เหตกุารณ์ ผลกระทบและการเสนอรายงาน 

1. ท่านได้รับการแต่งตัง้เป็นปีแรก             ให้ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวด 31 ธันวาคม 

2559 ซึง่งบการเงินสําหรับงวด 31 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข รายงานลงวนัที่ 14 มีนาคม 2559  

เพิ่มวรรคเร่ืองอื่น ตามรหสั 706  

2. เคร่ืองมีมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 40 ล้านบาท แต่เคร่ืองจักรมีมูลค่าทางบัญชี 60 ล้านบาท  

แต่บริษัทยงัไม่ได้ปรับปรุงรายการดงักลา่ว 

แสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั เสนอรายงานแบบมีเง่ือนไข 
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3.  เม่ือวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2560 มีเหตเุพลิงไม้โรงงานที่ผลติสนิค้า ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเร่ืองนี ้

สาํคัญต่อผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงิน 

มีวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

4. เม่ือวนัที่ 2 กมุภาพนัธ์ 2560 ศาลตดัสนิให้บริษัทแพ้คดี และต้องชดใช้ค่าเสยีหาย จํานวน 10 

ล้านบาท บริษัทได้ปรับปรุงรายการดงักลา่วไว้ในงบการเงินแล้ว 

มีวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ผลกระทบโดยรวมจากทัง้ 4 เหตุการณ์ ผู้ สอบบัญชีเสนอหน้ารายงานแบบมีเง่ือนไข  มีวรรคข้อมูลและ

เหตกุารณ์ที่เน้น  และวรรคเร่ืองอื่น 

 

 สรุปผลกระทบโดยรวม                            

 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เพียงพอ จํากัด  ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัที่ 31  ธันวาคม 2559 

งบกําไรขาด  และงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น  สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั    และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบัญชีที่สําคญั  

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของเร่ืองที่กล่าวในวรรคเกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข  งบการเงินข้างต้นนีแ้สดง

ฐานะการเงินของบริษัท เพียงพอ จํากดั  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุ

วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

เคร่ืองจกัรของบริษัทแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูค่าตามบญัชีจํานวน  60,000,000 บาท  แต่เคร่ืองจักรมีมูลค่าที่คาด

ว่าจะได้รับคืน 40,000,000 บาท  ผู้ ริหารยังไม่ได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักร  ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน หากบริษัทปรับปรุงโดยรับรู้และวัดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเคร่ืองจักร  บริษัทต้องบันทึกลดมูลค่า

ตามบัญชีเคร่ืองจักรจํานวน 20,000,000 บาท เพื่อให้เคร่ืองจักรแสดงที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  ดังนัน้ค่าใช้จ่ายอื่นจะ



 

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

เพิ่มขึน้จํานวน  20,000,000 บาท  ภาษีเงินได้   กําไรสทุธิ  และส่วนของผู้ ถือหุ้น จะลดลงจํานวน ...........บาท   20,000,000 

บาท และ20,000,000 บาท  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคของความ

รับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตาม

ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบ

การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐาน

การสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้ข้อสงัเกตเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ้

1. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 เม่ือวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2560 มีเหตเุพลงิไม้โรงงานที่ผลิตสนิค้า  

2. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11 เม่ือวนัที่ 2 กมุภาพนัธ์ 2560 ศาลตดัสนิให้บริษัทแพ้คดี และต้องชดใช้

ค่าเสยีหาย จํานวน 10,000,000 บาท  

 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของบริษัท เพียงพอ จํากดั สาํหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็น

อย่างไม่มีเง่ือนไข  ตามรายงานลงวนัที่ 14 มีนาคม 2559  

 

 

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