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คร้ังที ่34   2/2559  TS 700 เล่ม 4                 ( แทนขอ้ 3.1 หนา้ 4-32 เล่มขอ้สอบอตันยั ) 

 3.1) ท่านไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั นกับญัชี จาํกดั (มหาชน) เป็นปีแรก ให้ตรวจสอบงบการเงินสําหรับ

งวด 31 ธนัวาคม 25x2  

         ซ่ึงงบการเงินสําหรับงวด 31 ธันวาคม 25x1 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ความเห็นอย่าง      

ไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 17 ก.พ. 25x2 

      ในการตรวจสอบพบวา่ 

 1.สินคา้คงเหลือตน้งวด ซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุดิบ งานระหว่างทาํ สินคา้สําเร็จรูป จาํนวน 221 ลา้น

บาท เน่ืองจากท่านเพิ่งได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปี 25X2 ท่านจึงไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบใดๆ 

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานอยา่งเพียงพอและเหมาะสมสําหรับสินคา้คงเหลือยกมา ท่านพิจารณาวา่จาํนวนเงิน

ดงักล่าวมีสาระสาํคญั แต่ไม่แผก่ระจาย 

 2.บริษทัไดถู้กลูกหน้ีการคา้รายหน่ึงฟ้องร้องดาํเนินคดี เรียกร้องขอ้เสียหาย จาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท 

ศาลขั้นตน้ไดพ้ิพากษาใหบ้ริษทัแพค้ดี อยา่งไรก็ตาม บริษทัจึงอุทธรณ์ ณ วนัส้ินงวด คดีความยงัอยูใ่นการ

พิจารณาของศาล ซ่ึงรายการดงักล่าวถือวา่มีสาระสาํคญั                                                                                                                                  

คณะกรรมการบริษทัไดรั้บอนุมติังบการเงิน เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 25X3   

 ใหท้าํ : เขียนรายงานผูส้อบ เฉพาะวรรคท่ีแตกต่างจากความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข (14คะแนน) 

แนวคาํตอบ 

เหตุการณ์ แนวคิด 

1. สินค้าคงเหลือต้นงวด ผู ้สอบบัญชีไม่

สามารถตรวจนับสินคา้คงเหลือตน้งวดได ้

เ น่ืองจากท่ านเพิ่ งได้ รับการแต่งตั้ งใน

ระหว่างปี 25X 2และ สามารถใช้วิธีการ

ตรวจสอบใดๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐาน

อย่างเพียงพอและเหมาะสมมีเหตุการณ์

ดงักล่าวมีสาระสาํคญั แต่ไม่แผก่ระจาย 

แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ต่องบการ

เงินงวดปัจจุบนั เน่ืองจากไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบบัญชีเ ก่ียวกับสินค้า

คงเหลือตน้งวด ซ่ึงมีผลกระทบต่อ บญัชี

ตน้ทุนขายในงวดปัจจุบนั   กาํไรสําหรับปี 

และ กาํไรสะสมงวดปีปัจจุบนั(ใชห้ลกัการ

ตามมาตรฐานสอบบัญชี รหัส 705 การ

แสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป) 
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เหตุการณ์ แนวคิด 

2 . บ ริ ษัท ไ ด้ ถู ก ลู ก หน้ี ก า รค้า ร า ย ห น่ึ ง

ฟ้องร้องดําเนินคดี เรียกร้องข้อเสียหาย 

จํานวนเงิน 15 ล้านบาท ศาลขั้ นต้นได้

พิพากษาให้บริษัทแพ้คดี อย่างไรก็ตาม 

บริษทัจึงอุทธรณ์ ณ วนัส้ินงวด คดีความยงั

อยู่ในการพิจารณาของศาล ซ่ึงรายการ

ดงักล่าวถือวา่มีสาระสาํคญั                                                             

เพิ่มวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ ตาม

รหสั 706 ซ่ึง เป็นความไม่แน่นอนของผล

คดีความการดาํเนินการทางกฎหมาย ซ่ึง

เป็นเร่ืองท่ีอาจกล่าววรรคเน้นขอ้มูลและ

เหตุการณ์ 

3 . ท่ า น ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น ปี แ ร ก             

ให้ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวด 31 

ธนัวาคม 25x2 ซ่ึงงบการเงินสําหรับงวด 31 

ธันวาคม 25x1 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

อ่ืน ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

เพิ่มวรรคเร่ืองอ่ืน ตามรหสั 706 ซ่ึง งบการ

เงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีคน

ก่อนดาํเนินการทางกฎหมาย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี

อาจกล่าววรรคเร่ืองอ่ืน 

  

จากคาํถามใหเ้ขียนรายงานผูส้อบ เฉพาะวรรคท่ีแตกต่างจากความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข จึงจาํเป็นตอ้งจาํ

รูปแบบของหนา้รายงานมาตรฐานใหไ้ดจึ้งจะดดัแปลงหนา้รายงานในส่วนท่ีแตกต่างจากแบบมาตรฐาน 

และวนัท่ีในหนา้รายงานของผูส้อบตอ้งเป็นวนัท่ีวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 25X3   

 คาํตอบ 

ให้ดัดแปลงย่อหน้าสุดท้ายของวรรคความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี ดงัน้ี 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข  

ขา้พเจา้ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชีของ บริษทั นักบญัชี จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 

25X2 ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัตน้ปี มูลค่า 221 ลา้นบาท

ได ้ขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในปริมาณสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ.25X1 ได้เน่ืองจากยอดยกมาตน้งวดของสินคา้คงเหลือรวมอยู่ในการกาํหนดผลการดาํเนินงานและ
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กระแสเงินสด ขา้พเจา้ไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่มีรายการปรับปรุงท่ีอาจจาํเป็นต่อกาํไรสําหรับปีท่ีรายงาน

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและกระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานท่ีรายงานในงบกระแสเงินสดหรือไม่ 

ความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 

ขา้พเจา้เห็นวา่ ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจมีข้ึนจากเหตุการณ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

อย่างมีเง่ือนไข งบกาํราดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดแสดงผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด

สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.25X2 ของบริษทั นกับญัชี จาํกดั(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ความเห็นต่อฐานะการเงิน 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั นกับญัชี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.25X2 

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 บริษทัตกเป็นจาํเลยท่ีลูกหน้ีการค้าฟ้องร้อง

ดาํเนินคดี เรียกค่าเสียหายจาํนวน 15 ลา้นบาท บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาล ผลท่ีสุดของคดียงัไม่อาจทราบได้

ในปีปัจจุบนั ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ต่อ

งบการเงินไม่ไดมี้เง่ือนไขในเร่ืองน้ี  

เร่ืองอืน่ 

งบการเงินของบริษทันักบญัชี จาํกัด (มหาชน) จาํกัด สําหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 25X2 

นายพิจิตร ขยนัหมัน่เพียร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11111 

50 วภิาวดี-รังสิต บางเขน กทม. 

17 กุมภาพนัธ์ 2559 

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


