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ข้อ 1 
ก. ผู้สอบบญัชีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชี ของ บริษัท อิ่มใจ จ ำกดั (มหำชน)  เมื่อวนัที่ 14 กรกฎำคม 25X5 

ส ำหรับตรวจสอบงบกำรเงินสิน้ปี ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 25X5 
  

ผู้สอบบญัชีเข้ำท ำกำรตรวจสอบงบกำรเงินบริษัทดงักลำ่ว ในวนัที่ 18 สิงหำคม 25X5 โดยไม่สำมำรถตรวจนบั
สินค้ำคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 25X5 และ 30 มิถนุำยน 25X4 และบริษัทน ำระบบประมวลผลใหม่มำใช้
กบับญัชีลกูหนีก้ำรค้ำ โปรแกรมค ำนวณผิด ท ำให้ไม่สำมำรถรับรู้มลูค่ำที่ถกูต้องได้ ทัง้นี ้ผู้บริหำรยงัไม่ได้แก้ไข 
และไมส่ำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเพิ่มเติมได้ ซึ่งมีสาระส าคัญมาก และแผ่
กระจาย  
 
ให้ท า ให้ทำ่นจดัท ำรำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ตอ่งบกำรเงินของบริษัท อิ่มใจ จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับ
ปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 25X5 แบบสมบรูณ์ (14 คะแนน) 
 
เก็บประเด็นส ำคญั และวิเครำะห์โจทย์หน้ำรำยงำน (ท่องไว ้ไม่ยากใจเย็นเย็น) 
ข้อน้ี  14 คะแนนบริหารเวลาให้ดี เพ่ือเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด 
1. ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีปีแรก และหลงัวันที่สิน้รอบปีบญัชีที่ต้องท ำกำรตรวจสอบ  โจทย์บอก

ข้อจ ำกดักำรใช้วิธีกำรตรวจสอบ 
2. เป็นบริษัทมหำชน (เขียนงบกำรเงินให้ครบถ้วนนะคะ) 
3. ไมส่ำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอยำ่งเพียงพอ เก่ียวกบัหลำยองค์ประกอบของงบกำรเงิน 

คือ สนิค้ำคงเหลอื และลกูหนีก้ำรค้ำ มีสำระส ำคญัมำก และแผก่ระจำย  
4. จำกข้อ 3 หำกผลกระทบดงักลำ่วโจทย์ให้ข้อมลูจ ำนวนเงินมำต้องระบ ุ(ใส่ตวัเลขเวลาสอบ) 
5. วรรคเร่ืองอื่น เพิ่มหลงัวรรคควำมเห็น และวรรคเน้นข้อมลูและเหตกุำรณ์ (ถ้ำมี) กรณีที่งบกำรเงินงวดก่อน

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีคนก่อน ซ่ึงโจทย์ไม่มีข้อมูลเร่ืองดงักล่าว 
6. ตอบรำยงำนแบบไมแ่สดงควำมเห็น 
 
รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ตอ่งบกำรเงินของบริษัท อิ่มใจ จ ำกดั (มหำชน) เป็นดงันี ้
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รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
เสนอ ผู้ ถือหุ้นบริษัท อิ่มใจ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้ำพเจ้ำได้รับกำรวำ่จ้ำงให้ตรวจสอบงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 25X5 และงบก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึง
หมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญัและหมำยเหตเุร่ืองอื่น ๆ 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 
ผู้บริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหลำ่นีโ้ดยถกูต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นส ำระส ำคญัไมว่่ำจะเกิดจำกกำรทจุริตหรือ
ข้อผิดพลำด 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบญัชี อยำ่งไรก็ตำมเนื่องจำกเร่ืองที่กลำ่วในวรรคเกณฑ์ในกำรไม่แสดงควำมเห็น ข้ำพเจ้ำไม่
สำมำรถหำหลกัฐำนกำรตรวจสอบที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอ เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของกำร
ตรวจสอบได้ 
 
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 
ข้ำพเจ้ำได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทภำยหลงัวนัที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 20X5 ดงันัน้ข้ำพเจ้ำจึง
ไมไ่ด้เข้ำสงัเกตกำรณ์กำรตรวจนบัสนิค้ำคงเหลอื ณ วนัต้นปีและสิน้ปี ข้ำพเจ้ำไมส่ำมำรถใช้วิธีกำรตรวจสอบอ่ืน
ให้เป็นท่ีพอใจในปริมำณของสนิค้ำคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 20X4 และ 20X5 ซึง่แสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐำนะกำรเงินจ ำนวน ใส่ตวัเลข เวลาสอบ บำท และ ใส่ตวัเลข เวลาสอบ  บำท ตำมล ำดบั นอกจำกนีบ้ริษัทได้
เร่ิมน ำระบบกำรประมวลผลลกูหนีก้ำรค้ำแบบใหม่มำใช้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 20X5 (เขียนเพ่ิมโจทย์ไม่
สมบูรณ์) สง่ผลให้เกิดข้อผิดพลำดจ ำนวนมำกในบญัชีลกูหนีก้ำรค้ำ ณ วนัที่รำยงำนกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
ผู้บริหำรยงัอยูใ่นขัน้ตอนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ และท ำให้ข้อมลูที่ผิดพลำดมีควำมถกูต้อง ข้ำพเจ้ำไม่
สำมำรถยืนยนัหรือตรวจสอบโดยวิธีกำรอื่นในบญัชีลกูหนีก้ำรค้ำจ ำนวน ใส่ตวัเลข เวลาสอบ  บำท ซึ่งแสดงอยู่
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 20X5 เนื่องจำกผลกระทบของเหตกุำรณ์ดงักลำ่วข้ำพเจ้ำ
จึงไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำอำจมีรำยกำรปรับปรุงใด ๆ ที่จ ำเป็นต่อบญัชีสินค้ำคงเหลือและบญัชีลกูหนีก้ำรค้ำที่
บนัทกึบญัชีและไมไ่ด้บนัทกึบญัชี รวมถึงองค์ประกอบในสว่นของงบก ำไรขำดทนุ งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่น
ของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 
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การไม่แสดงความเห็น 
เนื่องจำกเร่ืองที่กล่ำวไว้ในวรรคเกณฑ์ในกำรไม่แสดงควำมเห็นมีนัยส ำคัญ(สำระส ำคัญมำก) ข้ำพเจ้ำไม่
สำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอยำ่งเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น ดงันัน้ข้ำพเจ้ำ
จึงไมแ่สดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินดงักลำ่ว 
 
 
นำงสำวพฤศจิกำ หมัน่เพียร 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 55521 
 
25 ถนนตะวนัออก วงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 21 กนัยำยน 25X5 
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ข. บริษัท มัน่คง จ ำกดั (มหำชน) ซือ้หุ้นสำมญั ของบริษัทย่อยมลูค่ำ 180 ล้ำนบำท ในปีปัจจุบนั ส ำหรับงวดบญัชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 25X5 แต่บริษัทไม่ได้ประเมินรำคำยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ิน และไม่ได้บนัทึก
ด้วยมลูคำ่รำคำยตุิธรรม  ซึง่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั มีสำระส ำคญัมำก และแผก่ระจำย  
ให้ท า ให้ทำ่นจดัท ำรำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เฉพำะวรรคเกณฑ์แสดงควำมเห็น และวรรคควำมเห็น
ตอ่งบกำรเงินของบริษัท มัง่คง จ ำกดั (มหำชน) (6 คะแนน) 
 
เก็บประเด็นส ำคญั และวิเครำะห์โจทย์หน้ำรำยงำน (ท่องไว ้ไม่ยากใจเย็นเย็น) 
ข้อน้ี  6 คะแนนบริหารเวลาให้ดี เพ่ือเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด 
1. เป็นบริษัทมหำชน และมีบริษัทยอ่ย อยำ่ลมืค ำวำ่ “งบกำรเงิน...รวม” (เขียนงบกำรเงินให้ครบถ้วนนะคะ) 
2. งบกำรเงินแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั เนื่องจำกไม่ได้รวมข้อมลูของบริษัทย่อย ซึ่ง

เป็นสำระส ำคญัได้แผ่กระจำยไปยงังบกำรเงิน ผลกระทบต่องบกำรเงินไม่ได้ถูกก ำหนดจ ำนวนเงินไว้ 
(โจทย์ไม่ไดร้ะบตุวัเลข เพือ่ใหห้าผลต่างได)้  

3. จำกข้อ 3 หำกผลกระทบดงักลำ่วโจทย์ให้ข้อมลูจ ำนวนเงินมำต้องระบ ุ(ใส่ตวัเลขเวลาสอบ) 
4. ตอบควำมเห็นแบบงบกำรเงินไมถ่กูต้อง 
 
รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เฉพำะวรรคเกณฑ์แสดงควำมเห็น และวรรคควำมเห็น ต่องบกำรเงินของ
บริษัท มัง่คง จ ำกดั (มหำชน) เป็นดงันี ้
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
ตำมที่กลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ ………. บริษัทไมไ่ด้รวมงบกำรเงินของบริษัท เล็กน้อย จ ำกดั 
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ซือ้มำในระหวำ่งปี พ.ศ. 25X5 มลูคำ่ 180 ล้ำนบำทไว้ในงบกำรเงินรวม เนื่องจำก ณ วนัท่ีซือ้
บริษัทยอ่ย บริษัทไมไ่ด้ประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นสำระส ำคญัของบริษัทย่อยดงักลำ่ว 
ดงันัน้บญัชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งนีจ้ึงถกูบนัทึกตำมรำคำทนุ ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
บริษัทยอ่ยควรถกูรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมด้วย เนื่องจำกบริษัทย่อยถกูควบคมุโดยบริษัท หำกบริษัท เล็กน้อย 
จ ำกดั ถกูรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวม หลำย ๆ องค์ประกอบในงบกำรเงินจะได้รับผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั
มำก ผลกระทบของกำรไมร่วมข้อมลูดงักลำ่วในงบกำรเงินรวมยงัระบไุมไ่ด้ 
 
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
ข้ำพเจ้ำเห็นวำ่ เนื่องจำกเร่ืองที่กลำ่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงินไม่ถกูต้องมีนยัส ำคญั
(สำระส ำคญัมำก) งบกำรเงินรวมไมไ่ด้แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท มัง่คง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 20X5 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน 
โดยถกูต้องตำมที่ควร ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 


