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วิชาการสอบบัญชี 2 ครัง้ที่ 35 ( 3/2559 ) 

3. รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

   ทา่นได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท ไทยเทคโนโลยี จํากดั เมื่อ วนัท่ี 8 ตลุาคม 25X3  ซึง่งบการเงินปีก่อน

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีคนอ่ืน รายงานไมม่เีงือนไข ลงวนัท่ี  10 เมษายน 25X3 

    ผู้สอบบญัชีคนก่อนไมใ่ห้ทา่นสอบทานกระดาษทําการ ทา่นสามารถหาวิธีตรวจสอบจนเป็นท่ีพอใจในรายการยกมาของ

บญัชีตา่ง ๆ ยกเว้นสนิค้ายกมาต้นงวดจํานวน 97 ล้าน  ท่ีทา่นไมส่ามารถตรวจได้ 

และมีเหตกุารณ์อ่ืน ๆ เกิดขึน้ดงันีใ้นปี 25X3 

1.ลกูหนีก้ารค้า จํานวน 1 ล้านบาทเป็นลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างชําระเกินกว่า 1 ปี ซึ่งบริษัทยังไม่ได้มีการติดตามทวงถาม 

ผู้บริหารคาดวา่จะสามารถเรียกเก็บเงินได้ จึงไมไ่ด้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   

2.บริษัทถกูสรรพากรเรียกเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิม เป็นจํานวน 50 ล้านบาท แต่บริษัทไม่เห็นด้วย จึงอทุธรณ์ต่อศาล บริษัทยงั

ไมท่ราบผลของคดีความ จึงไมไ่ด้ตัง้ประมาณการหนีส้นิ แตไ่ด้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14    

3.บริษัท ไทยเทคโนโลยี จํากดั มีเงินลงทนุในบริษัท ไทยเสรี จํากดั ในราคาทนุ 54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 ของทนุจด

ทะเบียนท่ีชําระแล้ว โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท ไทยเสรี จํากดั ซึง่อยูใ่นสาํนกังานเดียวกนักบัทา่น เพ่ิงได้รับการแต่งตัง้เป็น

ผู้สอบบญัชีในปีแรกเช่นเดียวกนั จึงไม่สามารถเข้าสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินค้าคงเหลือต้นงวด และไม่สามารถใช้วิธีการ

ตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีนา่พอใจได้ 

ทา่นคํานวณระดบัความมีนยัสาํคญั ร้อยละ 5 ของรายได้รวม 120 ล้านบาท 

 

คาํสั่ง ให้เขียนรายงาน ของบริษัท ไทยเทคโนโลยี จํากดั สาํหรับงวดปี 31 ธนัวาคม 25X3 (โดยไมต้่องเขยีน วรรคความ

รับผิดชอบของผู้บริหารตอ่งบการเงิน)  (20 คะแนน) 
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แนวคาํตอบ 

เหตกุารณ์ ผลกระทบและการเสนอรายงาน 

1.ทา่นได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท 

ไทยเทคโนโลยี จํากัด เมื่อ วนัท่ี 8 ตลุาคม 25X3  

ซึ่งงบการเงินปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีคน

อ่ืน รายงานไม่มีเงือนไข ลงวันท่ี  10 เมษายน 

25X3 

มีผลกระทบตอ่หน้ารายงานเน่ืองจากทา่นได้ตรวจสอบ บริษัทนีเ้ป็นปี

แรก จึงต้องทําการเปิดเผยไว้ในวรรคเร่ืองอ่ืน  

ตามรหสั 710 ยอ่หน้าท่ี 13 

2.ผู้สอบบญัชีคนก่อนไม่ให้ท่านสอบทานกระดาษ

ทําการ ท่านสามารถหาวิธีตรวจสอบจนเป็นท่ี

พอใจในรายการยกมาของบัญชีต่าง ๆ ยกเว้น

สินค้ายกมาต้นงวดจํานวน 97 ล้าน  ท่ีท่านไม่

สามารถตรวจได้ 

 

จากเหตุการณ์ข้างต้นผู้สอบบญัชีไม่สามารถเข้าสงัเกตการณ์ตรวจ

นบัสินค้าคงเหลือต้นงวดและไม่สามารถตรวจสอบโดยวิธีอ่ืนจนน่า

พอใจได้ แต่เมื่อพิจารณามลูค่าของสินค้าคงเหลือ   ต้นงวดจํานวน 

97 ล้านบาท โดยผู้สอบบญัชีได้กําหนดระดบัความมีนยัสาํคญัท่ี ร้อย

ละ 5 ของรายได้รวม ซึง่เมื่อเทียบกบัยอดสนิค้าคงเหลอืต้นงวดพบวา่

คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้รวมซึ่งเป็นระดบัตวัเลขท่ีมีสาระสําคญั

และแผก่ระจาย 

สง่ผลกระทบตอ่หน้ารายงาน-ไมแ่สดงความเห็น 

3.ลูกหนีก้ารค้า จํานวน 1 ล้านบาทเป็นลูกหนี ้

การค้าท่ีค้างชําระเกินกวา่ 1 ปี ซึง่ ผู้บริหารคาดว่า

จะสามารถเรียกเก็บเงินได้ จึงไม่ได้ตัง้ค่าเผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญู   

เหตกุารณ์ดงักลา่วเมื่อพิจารณาระดบัความมีนยัสําคญัพบว่าลกูหนี ้

การค้ามีระดบัตํ่ากว่าความมีสาระสําคญัจึงไม่มีผลกระทบต่อหน้า

รายงาน 

4.บริษัทถกูสรรพากรเรียกเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิม เป็น

จํานวน 50 ล้านบาท แต่บริษัทไม่เห็นด้วย จึง

อทุธรณ์ตอ่ศาล บริษัทยงัไม่ทราบผลของคดีความ 

จึงไม่ได้ตัง้ประมาณการหนีส้ิน แต่ได้เปิดเผยใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14    

เหตกุารณ์ดงักลา่ว บริษัทได้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วอย่างเพียงพอแล้ว 

ผู้สอบบญัชีต้องการเตือนให้ผู้ ใช้งบการเงินตระหนกัถึงเร่ืองความไม่

แน่นอนดงักลา่วจึงต้องเปิดวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ ตามรหสั 

706 ก.1 

5.บริษัท ไทยเทคโนโลยี จํากัด มีเงินลงทุนใน

บริษัท ไทยเสรี จํากัด คิดเป็นร้อยละ 45 ของทุน

จดทะเบียนท่ีชําระแล้ว โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ไทยเสรี จํากัด เพ่ิงได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ สอบ

บญัชีในปีแรก จึงไมส่ามารถเข้าสงัเกตการณ์ตรวจ

นบัสนิค้าคงเหลอืต้นงวดได้ 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทท่ีผู้สอบบัญชีใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ตามมาตรฐานดังกล่าวให้บันทึกเงินลงทุนท่ีราคาทุน จึงไม่มี

ผลกระทบตอ่หน้ารายงานของผู้สอบบญัชี 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถอืหุ้น บริษัท ไทยเทคโนโลย ีจาํกัด  

ข้าพเจ้าได้รับการวา่จ้างให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยเทคโนโลยี จํากดั ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X3  และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ (ไมต้่องเขียน) 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วจากการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บญัชี อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลกัฐานการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นได้ 

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 

เน่ืองจากข้าพเจ้าได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท ไทยเทคโนโลยี จํากดั ในระหว่างปี 25X3 ข้าพเจ้าจึงไม่ได้

เข้าสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 25X2 ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ี

พอใจในปริมาณของสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ ซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน จํานวน 97 ล้านบาท เน่ืองจาก

ผลกระทบเหตกุารณ์ดงักลา่วข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใด ๆ ท่ีจําเป็นต่อบญัชีสินค้าคงเหลือ

ต้นงวด รวมถึงองค์ประกอบในสว่นของงบกําไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 

การไม่แสดงความเห็น 

เน่ืองจากเร่ืองท่ีกลา่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไมแ่สดงความเห็นมีนยัสาํคญั ข้าพเจ้าไมส่ามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

เหมาระสมอยา่งเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่ว 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 14 ซึง่อธิบายถึงความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัผลของคดีความท่ีบริษัทถกู

กรมสรรพากร ประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน 50 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ต่อศาล จึงไม่ได้ตัง้ประมาณการ

หนีส้นิดงักลา่วไว้ ทัง้นี ้การไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินของข้าพเจ้าไมไ่ด้เก่ียวข้องในเร่ืองนี ้
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เร่ืองอื่น 

งบการเงินของ บริษัท ไทยเทคโนโลยี จํากดั สาํรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X2 ตรวจสอบโดย ผู้สอบบญัชีอ่ืนซึ่งแสดง

ความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 10 เมษายน 25X3  

นางสาวพฤศจิกา หมัน่เพียร 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 55521 

25 ถนนตะวนัออก วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 31 มีนาคม 25X4 
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