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ข้อสอบวิชา การสอบบัญชี 2 ครัง้ที่ 27 (1/2557) 
เลขประจ ำตวัสอบ………………………. 

ข้อสอบจ าลอง 
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ครัง้ที่ 31 (2/2558) 
วิชา  การสอบบัญชี 2 (ส่วนอตันัย) 

วนัท่ี                  เวลำ 13.00 – 17.00 น. 
สถำนท่ีทดสอบ   -                                ข้อสอบมี     3   ข้อ 
แยกสมุดค าตอบข้อละ 1 เล่ม               แต่ละข้อมีคะแนนเท่ากัน 
ข้อ 1  

ในฐำนะท่ีทำ่นเป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่กิจกำร ต้องมีค ำสัง่ไปยงัผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ จงระบวุำ่ในค ำสัง่
ต้องประกอบด้วยอะไรบ้ำง (20 คะแนน) 

(มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 600 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ รวมถึงงานของ
ผูส้อบบีอืน่)  
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แนวค าตอบข้อสอบจ าลอง 
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ครัง้ที่ 31 (2/2558) 
วิชาการสอบบัญชี 2 (ส่วนอัตนัย) 

 

ข้อ 1 มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 600 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ รวมถึงงานของผูส้อบบี
อืน่  

 
การวิเคราะห์ประเด็น 
ข้อนีโ้จทย์ตำมตรง ๆ เก่ียวกบั มำตรฐำนกำรสอบบญัชี รหสั 600 ข้อพิจำรณำพิเศษ – กำรตรวจสอบงบกำรเงินของกลุม่กิจกำร 
รวมถึงงำนของผู้สอบบีอื่น เขียนตอบให้ครบถ้วนและตรงประเด็น เกณฑ์กำรทดสอบอยูใ่นระดบัง่ำยมำกๆ (ขอแนะน ำว่ำอธิบำย
ให้ละเอียดสอดคล้องกบัคะแนน เพรำะวำ่เป็นเร่ืองเดียวและเป็นข้อใหญ่) 
 
แนวค าตอบ 
ในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้ สอบบญัชีของกลุ่มกิจกำร ต้องมีค ำสัง่ไปยังผู้สอบบัญชีของกิจกำรภำยในกลุ่ม จงระบุ ว่ำในค ำสัง่ต้อง
ประกอบด้วย ดงัตอ่ไปนี ้
 
ข้อก าหนดและข้อมูลเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในหนังสือค าสั่งงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 
 
ข้อมลูที่ก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรสอบบญัชีฉบบันีท้ี่แจ้งไปยงัผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ 
 
ข้อมลูที่เก่ียวกบักำรวำงแผนงำนของผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ 

 กำรขอให้ผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ยืนยนัวำ่ผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่จะร่วมมือกบักลุม่ผู้ปฏิบตังิำน
ตรวจสอบกลุม่กิจกำร โดยรับทรำบถึงบริบทที่กลุม่ผู้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำรจะใช้ผลงำนของผู้สอบบญัชีของ
กิจกำรภำยในกลุม่ 

 ตำรำงเวลำที่ท ำกำรตรวจสอบให้เสร็จสมบรูณ์ 

 วนัตรวจเยี่ยมที่วำงแผนโดยผู้บริหำรกลุม่กิจกำรและกลุม่ผู้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำรและวนัประชมุที่วำงแผนไว้
กบัผู้บริหำรกิจกำรภำยในกลุม่และผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่และผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ 

 รำยช่ือของผู้ติดตอ่หลกั 

 งำนท่ีปฏิบตัิโดยผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุ่ม กำรใช้ผลงำนนั้นและกำรจัดกำรส ำหรับควำมพยำยำมในกำร
ประสำนงำนที่ขัน้ตอนแรก และระหว่ำงกำรตรวจสอบ รวมถึงกำรมีส่วนร่วมที่วำงแผนไว้ของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบกลุม่กิจกำรในงำนของผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ 

 ข้อก ำหนดทำงจรรยำบรรณซึง่เก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบกลุม่มกิจกำร โดยเฉพำะข้อก ำหนดเร่ืองความเป็นอิสระ 

 ในกรณีของกำรตรวจสอบหรือกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุม่ ควำมมีสำระส ำคญัของกิจกำร
ภำยในกลุม่ (และระดบัควำมมีสำระสำคญัระดบัเดียวหรือหลำยระดบั ส ำหรับประเภทรำยกำร ยอดคงเหลือทำงบญัชี 
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หรือกำรเปิดเผยข้อมูลที่เฉพำะในกรณีที่เหมำะสม) และเกณฑ์วัดเชิงปริมำณที่สูงกว่ำกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงที่ไมส่ำมำรถอ้ำงได้ชดัเจนวำ่ไมส่ ำคญัตอ่งบกำรเงินของกลุม่กิจกำร 

 รำยกำรของกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีจดัท ำโดยผู้บริหำรของกลุม่กิจกำร และกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอื่นซึง่กลุม่ผู้ปฏิบตัิงำน
ตรวจสอบกลุ่มกิจกำรทรำบและขอให้ผู้ สอบบัญชีของกิจกำรภำยในกลุ่มแจ้งในเวลำที่เหมำะสมต่อผู้ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบกลุ่มกิจกำรเก่ียวกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกันที่ไม่ถูกระบุมำก่อนโดยผู้ บริหำรของกลุ่มกิจกำรหรือกลุ่ม
ผู้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำร 

 งำนท่ีปฏิบตัิกบัรำยกำรระหวำ่งกนั ก ำไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง และยอดคงเหลอืทำงบญัชีระหวำ่งกนั 

 แนวทำงต่อควำมรับผิดชอบกำรรำยงำนตำมกฏหมำยอื่น ตวัอย่ำงเช่น กำรรำยงำนเก่ียวกบัสิ่งที่ผู้บริหำรได้ให้กำร
รับรองไว้ของผู้บริกำรของกลุม่กิจกำรตอ่ควำมมีประสทิธิผลของกำรควบคมุภำยใน 

 กรณีที่อำจมีช่วงเวลำระหวำ่งควำมครบถ้วนของงำนตอ่ข้อมลูทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุม่และข้อสรุปของกลุม่
ผู้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำรตอ่งบกำรเงินกลุม่กิจกำร ให้ระบคุ ำสัง่งำนส ำหรับกำรสอบทำนเหตกุำรณ์ภำยหลงั
รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข้อมลูที่เก่ียวกบักำรจดักำรงำนของผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ 

 ข้อตรวจพบจำกกิจกรรมกำรทดสอบกำรควบคุมของกลุ่มผุ้ ปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำรเก่ียวกับระบบกำร
ประมวลผล ซึง่เหมือนกนัส ำหรับกิจกำรภำยในกลุม่ทัง้หมดหรือบำงกิจกำรภำยในกลุม่ และกำรทดสอบกำรควบคมุที่
ปฏิบตัิโดยผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ 

 ควำมสีย่งที่มีนยัส ำคญัตอ่กำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่ระบไุด้ตอ่งบกำรเงินของกลุม่กิจกำร 
เนื่องจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด ซึ่งเก่ียวข้องกบังำนของผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ และกำรขอให้ผู้สอบ
บญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่แจ้งในเวลำที่เหมำะส ำหรับควำมเสี่ยงที่มีนยัส ำคญัอื่นต่อกำรแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จ
อนัเป็นสำระส ำคัญ เนื่องจำกกำรทุจริตหรือข้อมูลผิดพลำด ที่ระบุได้ในกิจกำรภำยในกลุ่มและกำรตอบสนองของ
ผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ตอ่ควำมเสีย่งดงักลำ่ว 

 ข้อตรวจพบจำกกำรตรวจสอบภำยใน โดยใช้เกณฑ์จำกงำนที่ปฏิบตัิต่อกำรควบคุมหรือเก่ียวข้องกบักิจกำรภำยใน
กลุม่ 

 กำรขอให้ติดตอ่สือ่สำรในเวลำที่เหมำะสมเก่ียวกบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ได้รับจำกกำรปฏิบตัิงำนเก่ียวกบัข้อมลูทำง
กำรเงินของกิจกำรภำยในกลุม่ซึ่งขดัแย้งกับหลกัฐำนกำรสอบบญัชีซึ่งเดิมกลุม่ผู้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำรใช้
เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินควำมเสีย่งที่ท ำในระดบักลุม่กิจกำร 

 กำรขอค ำรับรองที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรในกำรปฏิบตัิตำมแม่บทกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่น ำมำใช้ของผู้บริหำรของ
กิจกำรภำยในกลุม่ หรือข้อควำมที่ควำมแตกต่ำงระหวำ่งนโยบำยกำรบญัชีที่ใช้กบัข้อมลูทำงกำรเงินของกิจกำรภำยใน
กลุม่กบัท่ีใช้กบังบกำรเงินของกลุม่กิจกำรได้รับกำรเปิดเผย 

 เร่ืองที่บนัทกึโดยผู้สอบบญัชีของกจกำรภำยในกลุม่ 
 
ข้อมลูอื่น 

 สิง่ที่ขอตำมรำยกำรตอ่ไปนีต้้องรำยงำนตอ่กลุม่ผู้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำรในเวลำที่เหมำะสม 
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 กำรบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและเหตกุำรณ์ที่มีนยัส ำคญั รวมถึงกำรประมำณกำรทำงกำรบญัชีและกำร
ใช้ดลุยพินิจที่เก่ียวข้อง 

 เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตอ่เนื่องของกิจกำรภำยในกลุม่ 
 เร่ืองที่เก่ียวกบักำรฟ้องร้องและคดีควำม 
 ข้อบกพร่องที่มีนยัส ำคญัของกำรควบคมุภำยในซึ่งผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุ่มระบุได้ระหว่ำงกำร

ปฏิบตัิงำนกบัข้อมลูทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุม่ และข้อมลูซึง่บง่ชีถ้ึงกำรทจุริตที่มีอยู่ 

 กำรขอให้กลุม่ผู้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำรแจ้งสถำนกำรณ์ทีผิดปกติหรือส ำคญัใด ๆ โดยเร็วที่สดุเทำ่ที่เป็นไปได้ 

 สิ่งที่ขอเก่ียวกับสถำนกำรณ์ที่อยู่ในย่อหน้ำที่ 41 ถูกแจ้งต่อกลุม่ผู้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำรเมื่องำนเก่ียวกับ
ข้อมลูทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุม่เสร็จสมบรูณ์ 

 
กลุม่ผู้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำรต้องขอให้ผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับข้อสรุป
ของกลุ่มผู้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำรเก่ียวกับกำรตรวจสอบกลุม่กิจกำร กำรติดต่อสื่อสำรดงักลำ่วต้องรวมถึง 
(อ้ำงถึงยอ่หน้ำที่ ก60)  

1) ผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดทำงจรรยำบรรณซึง่เก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบกลุม่
กิจกำร รวมถึงควำมเป็นอิสระและควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพหรือไม ่

2) ผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของกลุม่ผู้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำรหรือไม่ 
3) กำรระบขุ้อควำมทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุม่ที่ผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ก ำลงัรำยงำน 
4) ข้อมลูของกรณีกำรไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือข้อบงัคบัซึ่งอำจท ำให้มีกำรแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนั

เป็นสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินของกลุม่กิจกำร 
5) รำยกำรของกำรแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงของข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่ม ที่ไม่ถกูแก้ ไข 

(รำยกำรดงักลำ่วไมจ่ ำเป็นต้องรวมกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงซึง่ต ่ำกวำ่ขอบเขตกำรแสดงข้อมลูที่ขดั
ตอ่ข้อเท็จจริง ท่ีไมส่ำมำรถอ้ำงได้อย่ำงแน่ชดัว่ำไม่ส ำคญั ที่แจ้งโดยกลุม่ผู้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำร 
(ดยูอ่หน้ำที่ 40 (ค)) 

6) ข้อบง่ชีถ้ึงควำมล ำเอียงของผู้บริหำรที่เป็นไปได้ 
7) ค ำอธิบำยถึงข้อบกพร่องที่มีสำระส ำคญัที่ระบไุด้ในกำรควบคมุภำยในท่ีระดบักิจกำรภำยในกลุม่ 
8) เหตกุำรณ์ส ำคญัอื่นซึง่ผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่แจ้งหรือคำดว่ำจะแจ้งต่อผู้ที่มีหน้ำที่ในกำรก ำกบั

ดแูลของกิจกำรภำยในกลุม่ รวมถึงกำรทจุริต หรือข้อสงสยัวำ่มีกำรทจุริตเก่ียวกบัผู้บริหำรของกิจกำรภำยใน
กลุม่ พนกังำนซึง่มีบทบำทส ำคญัในกำรควบคมุภำยในท่ีระดบักิจกำรภำยในกลุห่รืออื่นๆ ที่กำรทจุริตเป็นผล
ให้เกิดกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัตอ่ข้อมลูทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุม่ 

9) เหตกุำรณ์ที่ส ำคญัอื่นซึง่อำจเก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบกลุม่กิจกำร หรือเหตกุำรณ์ที่ผู้สอบบญัชีของกิจกำร
ภำยในกลุม่ตัง้ใจจะดงึควำมสนใจของกลุม่ผู้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำร รวมถึงข้อยกเว้นท่ีถกูบนัทกึใน
หนงัสอืรับรองที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรซึง่ผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ขอจำกผู้บริหำรของกิจกำรภำยใน
กลุม่ 

10) ข้อตรวจพบ ข้อสรุป หรือควำมเห็นโดยรวมของผู้สอบบญัชีของกิจกำรภำยในกลุม่ 


