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เลขประจ าตัวสอบ………………………. 

ข้อสอบจ าลอง 
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

ครั้งที่ 25 ( 2/2556 ) 

วิชา  การสอบบัญชี 2  ( ส่วนอัตนัย ) 
วันที่                   เวลา 13.00 – 17.00 น. 
สถานที่ทดสอบ   -                               ข้อสอบมี     3   ข้อ     
แยกสมุดค าตอบข้อละ 1 เล่ม               แต่ละข้อมีคะแนนเท่ากัน  
 
 
ข้อ 1 

1) ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ QA จ ากัด ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 
ก.ย. แต่ก่อนที่จะตรวจสอบท่านได้รับการแต่งตั้งให้สอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตของ บริษัท
ดังกล่าวด้วย หากจะรับงาน ต้องพิจารณาเร่ืองอะไรบ้าง (10 คะแนน) 

 
2) ให้เขียนองค์ประกอบของรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรฐานสอบบัญชี 700 ให้อธิบาย

องค์ประกอบ (6 คะแนน) 
 

 
3) ประเภทความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 กรณีมีอะไรบ้าง และ

อธิบาย (4 คะแนน) 
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แนวค าตอบข้อสอบจ าลอง 

การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ครั้งที่ 25 ( 2/2556 ) 

วิชาการสอบบัญชี 2 (ส่วนอัตนัย) 

ข้อ 1  
1) 
การวิเคราะห์ประเด็น 
ข้อนี้โจทย์โดยก าหนดสถานการณ์เป็นเงื่อนไขก่อนให้พิจารณา เกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ข้อตกลงในการรับ
งานสอบบัญชี และให้ดูค าส่ังว่าโจทย์บอกให้อธิบายเพิ่มเติมด้วย 
 

การที่ผู้สอบจะรับงานที่ตนเองเคย ได้รับการแต่งตั้งให้สอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตของ บริษัทมาก่อน  
ต้องพิจารณาเร่ืองต่อไปนี้ 

 

1.ข้อจ ากัดต่อขอบเขตก่อนการรับงานสอบบัญชี  หากผู้สอบบัญชีมีความเชื่อว่าข้อจ ากัดจะเป็นผลให้ผู้สอบ

บัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องไม่รับงานที่ถูกจ ากัดดังกล่าว  

2. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะใช้ในการจัดท ารายงานทางการเงินว่า

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือข้อบังคับหรือไม่ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินตาม( IFRS) ท่ี

สภาวิชาชีพก าหนด เป็นต้น ตามแม่บทการรายงานทางการเงิน 

3.ความเห็นชอบเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะต้องมีหนังสือยืนยันต่อผู้สอบบัญชีว่า 

ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดท างบการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีมี

ความมั่นใจว่าผู้บริหารมีความเข้าใจและรับผิดชอบต่องบการเงินที่จะจัดท าขึ้น  

 
นอกจากนี้ ต้องพิจารณาเรื่อง ความเป็นอิสระ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยก่อนที่จะตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งให้สอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต (มาตรฐานงานท่ีให้ความเชื่อมั่น รหัส 
3000 เรื่อง งานให้ความเชื่อมั่น นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต ) ถือว่าไม่ขาดความ
เป็นอิสระ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาอื่น ๆ ประกอบด้วย 
 

1) ความรู้ความสามารถของหุ้นส่วน และพนักงานรวมถึงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า  
2) ความจ าเป็นในการใช้ผลงานผู้เชี่ยวชาญ 
3) ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามก าหนดเวลา 
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4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว หรือท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
5) มาตรการการป้องกัน หรือลดอุปสรรค ต่อความเป็นอิสระ ให้อยู่ในระดับยอมรับได้ 

2)  
การวิเคราะห์ประเด็น 

ข้อนี้โจทย์ตามตรง ๆ เกี่ยวกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน
ดังเขียนให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ และให้ดูค าส่ังว่าโจทย์บอกให้อธิบายเพิ่มเติมด้วย (ขอแนะน าว่าอธิบาย
อย่างย่อ) 
 
องค์ประกอบของรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรฐานสอบบัญชี 700 ดังนี้ 
1. ชื่อรายงาน 

ต้องระบุชื่ออย่างชัดเจนว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
2. ผู้รับรายงาน 

ต้องระบุผู้รับรายงานตามที่ก าหนดโดยสถานการณ์ของงานตรวจสอบ  เช่น  ผู้ถือหุ้น , ผู้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการบริษัท เป็นต้น 

3. วรรคน า 
(ก) ระบุกิจการท่ีงบการเงินได้รับการตรวจสอบ 
(ข) ระบุว่างบการเงินได้รับแล้วการตรวจสอบ 
(ค) ระบุชื่อของงบแต่ละงบท่ีประกอบกันเป็นงบการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกระแสเงินสด เป็นต้น 
(ง) อ้างอิงถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและค าอธิบายอื่น และ 
(จ) ระบุวันท่ีหรือรอบระยะเวลาของงบการเงินแต่ละงบท่ีรวมอยู่ในงบการเงิน 

4. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

 ต้องอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหาร  หรือผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลในการจัดท างบการเงิน การ
อธิบายดังกล่าวต้องรวมถึง ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินตาม แม่บทการบัญชีใน
การรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่า
จ าเป็น  เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้ 

 เมื่องบการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทของการน าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องตามควร ค าอธิบายเกี่ยวกับ 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชีต้องกล่าวถึง “การจัดท า และ
น าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ” หรือ “การจัดท างบการเงินท่ีแสดงตามความเป็น
จริงและถูกต้องตามที่ควร” ตามความเหมาะสมกับเหตุการณ์ 
 

 
5. ความเห็นความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

5.1 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีคือ การแสดงความเห็นต่องบการเงินจากผลการตรวจสอบ 
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5.2 ระบุว่าการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี  
5.3 ต้องอธิบายว่ามาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าว  ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณ และให้ผู้สอบบัญชีวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

5.4 อธิบายถึงการสอบบัญชี   อาทิ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการ
สอบบัญชี เกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน , วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ , การ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้, ระบุว่าหลักฐานการสอบบัญชีเพียงพอและเหมาะสม  
เป็นต้น  
 

6. ความเห็นของผู้สอบบัญชี 
เมื่อแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน ข้อมูลท่ีถูกต้องตามควร เว้นแต่จะก าหนดโดยกฎหมาย
หรือข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น ความเห็นของผู้สอบบัญชีต้องใช้ข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปน้ีซึ่งมีความหมาย 
เหมือนกัน คือ 1) งบการเงินแสดง  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามแม่บทการบัญชีในการรายงาน
ทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง หรือ ตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
 

7. ความรับผิดชอบในการรายงานอื่น 
หากกล่าวถึงความรับผิดชอบในการรายงานอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน  ซึ่งนอกเหนือจาก
ความรับผิดชอบผู้สอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีในการรายงานต่องบการเงิน ความรับผิดชอบใน
การรายงานอื่นดังกล่าว  ต้องกล่าวถึงในส่วนท่ีแยกต่างหากในรายงานของผู้สอบบัญชี  และต้องอยู่ภายใต้
หัวข้อ “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น ” หรือหัวข้ออื่นตามความเหมาะสมกับเนื้อหา
ของส่วนนั้น  หากรายงานของผู้สอบบัญชีมีส่วนท่ีแยกต่างหากเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการรายงานอื่น 
หัวข้อ ข้อความและค าอธิบายที่กล่าวถึงต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “รายงานต่องบการเงิน โดยที่ รายงานตาม
ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น ต้องอยู่หลัง “รายงานต่องบการเงิน” 
 

8. ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี 
รายงานของผู้สอบบัญชีต้องลงลายมือชื่อผู้สอบบัญชี (ของประเทศไทย) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น/บุคคล
ที่มีอ านาจของกฎหมายอื่นๆ เช่น ผู้บริหารแผน เป็นต้น 
 

9. วันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชี 
ต้องไม่ลงวันท่ีก่อนวันที่ที่ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมขั้นสุดท้าย เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน รวมถึงหลักฐานว่าได้มีการจัดท างบทุกงบท่ี
ประกอบเป็นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบฯที่เกี่ยวข้องแล้ว และผู้มีอ านาจได้ให้การรับรองว่าเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นแล้ว 

 
10. ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี 
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ต้องแจ้งสถานท่ีที่ผู้สอบบัญชีท าการประกอบวิชาชีพ  
3)  
การวิเคราะห์ประเด็น 

ข้อนี้โจทย์ตามตรง ๆ เกี่ยวกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปใน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังเขียนให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ และให้ดูค าส่ังว่าโจทย์บอกให้อธิบาย
เพิ่มเติมด้วย (ขอแนะน าว่าอธิบายอย่างย่อ) 
 
ประเภทความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมี 3 กรณ ี  ดังต่อไปนี้ 
1. การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข (Qualified Opinion) 
2. การไม่แสดงความเห็น(Disclaimer of Opinion) 
3. การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง(Adverse Opinion) 
 
ตารางแสดงลักษณะของเหตุการณ์ที่ท าให้แสดงความเห็นแบบเปล่ียนแปลงไป 

ลักษณะของเหตุการณ์ ท าให้แสดงความเห็น
แบบเปลี่ยนแปลง 

แบบการแสดงความเห็น 

ผลกระทบส าคัญ 
แต่ไม่แผ่กระจาย 

ผลกระทบส าคัญ 
และแผ่กระจาย 

1. งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 

 นโยบายไม่เหมาะสม 

 น านโยบายไปใช้ผิด 

 เปิดเผยข้อมูลไม่เหมาะสม / ไม่เพียงพอ 

มีเงื่อนไข งบการเงินไม่ถูกต้อง 

2. ไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
อย่างเพียงพอ 

 เหนือการควบคุมของกิจการ 

 วิธีตรวจ เวลาเข้าตรวจสอบ 

 ถูกจ ากัดขอบเขตโดยผู้บริหาร 

มีเงื่อนไข การไม่แสดงความเห็น 

3. มีความไม่แน่นอนท่ีส าคัญหลายสถานการณ์ ซึ่ง
เกิดขึ้นได้ยาก 
เหตุการณ์มีความสัมพันธ์ และเป็นไปได้ที่จะ
สะสม ผลกระทบต่องบการเงินเพิ่มมากขึ้น 
(ผลกระทบซับซ้อนมาก เกินกว่าจะอธิบาย
ผลรวม) 

 

ไม่แสดงความเห็น 

 
 


