
 

วชิาสอบบัญชี 2  ( 1/2561 ) 

ข้อ.2 บริษัท ของดี จํากดั(มหาชน) ผู้สอบเก่าเกษียณเลกิเซน็งบการเงินแล้ว ทา่นเป็นผู้สอบบญัชีใหมไ่ด้รับการแตง่ตัง้จากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว ปีนีป้ฏิบติังานเป็นปีแรก มีผู้ช่วยอยูแ่ตผู่้ช่วยไมค่อ่ยมีความชํานาญ สอบทานไมค่อ่ยเป็น ผู้ช่วยผู้สอบได้

ร่างรายงานการสอบทานมาให้ท่านช่วยตรวจสอบ 

รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการควบคุมและดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดง

การเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตสุรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆของบริษัท ของดี จํากดั(มหาชน) ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและ

นําเสนองบการเงินระหวา่งกาลเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สว่นข้าพเจ้าเป็น 

ผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกบังบการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชี การสอบทานดงักลา่วประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบคุลากรซึง่สว่นใหญ่เป็นผู้ รับผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การ

สอบทานนีมี้ขอบเขตจํากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทําให้ข้าพเจ้าไมส่ามารถได้ความเช่ือมัน่วา่จะพบ

เร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทัง้หมดซึง่อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึไมอ่าจแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินระหวา่งกาลท่ี

สอบทานได้ 

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าเหน็วา่งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงินของบริษัท ของดี จํากดั(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 25X1 

และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

ลายมือช่ือ  นายยงังง อยูแ่ลย 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 999999 
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สํานกังานสอบบญัชีแหง่ชาติไทย 

วนัท่ี xx เมษายน 25x1 

คาํถาม : 

2.1 ) มาตรฐานการสอบบญัชีฉบับัท่ี 2400 กบั 2410 ตา่งก็เป็นมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการสอบทานเหมือนกนั

ให้ทา่นอธิบายความแตกตา่งของทัง้ 2 ฉบบั (2 คะแนน) 

2.2 ) ผู้ช่วยของทา่นขอให้ทา่นช่วยทําแนวการสอบทานสนิค้าคงเหลือ   (12 คะแนน) 

2.3 ) ให้ทา่นตรวจทานรายงานการสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลท่ีผู้ช่วยร่างมาให้   แล้วให้บอกวา่อะไรท่ีไม่

ถกูต้อง และแก้ให้ถกูอยา่งไร  ไม่ต้องเขียนรายงานใหมท่ัง้ฉบบั (6 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

แนวคาํตอบ 

2.1 ) มาตรฐานการสอบบัญชีฉับับที่ 2400 กับ 2410  ดงันี ้

มาตรฐานการสอบบัญชีฉับับที่ 2400 มาตรฐานการสอบบัญชีฉับับที่ 2410 

1. ใช้ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึง่ไมใ่ช่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ของกิจการ 

1. ใช้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของกิจการ 

2.เป็นการสอบทานงบการเงินสําหรับงวดประจําปี 2. นําเสนอสําหรับงวดระหวา่งกาล ซึง่สัน้กวา่งวดปี

บญัชี  เช่น รายไตรมาส 

3. ใช้ประมาณการในการวดัมลูคา่ของข้อมลูน้อยกวา่

ท่ีใช้ในการจดัทํางบการเงินระหวา่งกาล 

3. ใช้ประมาณการในการวดัมลูคา่ของข้อมลูมากกวา่

ท่ีใช้ในการจดัทํางบการเงินประจําปีเน่ืองจากเวลาท่ีใช้

ในการจดัทํางบการเงินระหวา่งกาลมีจํากดั 

 

 2.2 ) แนวการสอบทานสนิค้าคงเหลือ ( รหสั 2400 )  มีดงันี ้

  1 ) สอบถามเก่ียวกบัวิธีการตรวจนบัสนิค้าคงเหลือ 

  2 )หากการตรวจนบัสนิค้าคงเหลือไมไ่ด้จดัทําขึน้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ให้สอบถามวา่ 

ก. ในกรณีท่ีใช้ระบบสนิค้าคงเหลือแบบตอ่เน่ือง กิจการได้เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบญัชีกบั

ยอดท่ีตรวจนบัหรือไม ่
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   ข. ในกรณีท่ีใช้ระบบบญัชีต้นทนุโดยรวมและท่ีผา่นมาระบบดงักลา่วให้ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้หรือไม ่

  3 ) สอบถามถงึรายการปรับปรุงจากผลการตรวจนบัสนิค้าคงเหลือครัง้ลา่สดุ 

  4 )สอบถามวิธีการปฏิบติัท่ีใช้ในการควบคมุการตดัยอดและความเคล่ือนไหวของสนิค้าคงเหลือ 

5 ) สถอบถามเก่ียวกบัเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมลูคา่สนิค้าคงเหลือแตล่ะประเภท โดยเฉพาะการพิจารณา

การตดัรายการกําไรระหวา่งสาขา และสอบถามวา่สนิค้าคงเหลือแสดงราคาตามวิธีราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิ

ท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่หรือไม ่

6 ) สอบถามเก่ียวกบัวิธีท่ีใช้ในการระบสุนิค้าคงเหลือเป็นประเภทเคล่ือนไหวช้าและล้าสมยัและสนิค้า

คงเหลือดงักลา่วได้แสดงไว้ในมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับหรือไม่ 

7 ) สอบถามวา่มีสนิค้ารับมาฝากขายหรือไม ่ถ้ามีได้มีการปรับปรุงรายการดงักลา่วออกจากสนิค้าคงเหลือ

หรือไม ่

8 ) สอบถามวา่มีสนิค้าคงเหลือนําไปประกนั เก็บรักษาไว้ท่ีอ่ืน หรือฝากขายท่ีอ่ืนหรือไมแ่ละพิจารณาวา่

รายการดงักลา่วบนัทกึไว้อยา่งเหมาะสมหรือไม่ 

9 ) เปรียบเทียบมลูคา่สนิค้าคงเหลือประเภทหลกักบังวดก่อนและประมาณการของงวดนี ้สอบถามเก่ียวกบั

ความเปล่ียนแปลงและความแตกตา่งท่ีมีจํานวนสงู 

  10 ) เปรียบเทียบอตัราการหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลืองวดนีก้บังวดก่อน 

11 ) ขอรายละเอียดสนิค้าคงเหลือและพิจารณาวา่ 

   ก. ยอดรวมตรงกบัยอดคงเหลือในงบทดลองหรือไมแ่ละ 

   ข. รายละเอียดเป็นยอดท่ีมาจากการตรวจนบัสินค้าคงเหลือหรือไม ่

12 ) พิจารณาความสม่ําเสมอของการใช้วิธีการวดัมลูคา่สนิค้าคงเหลือ รวมถงึองค์ประกอบของสนิค้า

คงเหลือ เช่น วตัถดิุบ แรงงาน และคา่ใช้จ่ายการผลติ 
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 3) เร่ืองที่ไม่ถูกต้อง และแก้ไขให้ถูกต้องของรายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล (รหัส 2410 ) ดงันี ้

จุดที่ไม่ถูกต้อง แก้ไขเป็น 

1. เสนอ คณะกรรมการควบคมุและดแูลตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

1.เสนอ ผู้ ถือหุ้น บริษัท ของดี จํากดั (มหาชน) 
 

2.หมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 2.หมาย เหตปุระกอบงบการเงินแบบยอ่ 

3. โดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

3.ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงิน

ระหวา่งกาล 

4.ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบ

บญัชี 

4.ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบ

ทาน รหสั 2410 “ การสอบทานข้อมลูทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของกิจการ ” 

5.ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน 5. ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินระหวา่ง

กาลดงักลา่วไม่ไดจ้ดัทําข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบั

ท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสําคญัจากการ

สอบทานของข้าพเจ้า 
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