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1 ดดัแปลงจากแนวขอ้สอบ CPA คร้ังท่ี 3/2551 
 
 
 
 
 
 
 
 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
 
 
 
 
 
 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 
คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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ข้อ 1 ต้นทุนมาตรฐาน 
บรษิทัมตีน้ทุนมาตรฐานของสนิคา้ต่อ 1 หน่วยผลติดงัน้ี 
ตน้ทุน หน่วยนบั จาํนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย ตน้ทุน 
วตัถุดบิ  กโิลกรมั            20                4         80  
คา่แรงงาน ชัว่โมง              3              20         60  
คา่ใชจ้า่ยการผลติ ชัว่โมง              3                8         24  
รวม      164  

 
คา่ใชจ้า่ยการผลติคงทีต่ามงบประมาณ 9,000 บาท 
ทีก่าํลงัการผลติปกต ิ3,000 ชัว่โมงต่องวด สาํหรบังวดน้ี บรษิทัผลติไดจ้รงิ 900 หน่วย มตีน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิในงวดดงัน้ี 
วตัถุดบิซือ้มา 20,000 กก @ 3 บาท เบกิใชไ้ป 17,500 กก 
คา่แรงงาน 2,800 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 22 บาท 
คา่ใชจ้า่ยการผลติ โดยแบง่เป็นคา่ใชจ้า่ยการผลติผนัแปร 15,000 บาท และ คา่ใชจ้า่ยการผลติคงที ่9,800 บาท  
 
ใหท้าํ 1. ผลต่างวตัถุดบิ 
 2. ผลต่างคา่แรงงาน 
 3. ผลต่างคา่ใชจ้า่ยการผลติ (วเิคราห ์4 ผลต่าง) 
 
แนวตอบ 
คาํนวณอตัราค่าใชจ้า่ยในการผลติมาตรฐานผนัแปรและคงทีต่่อหน่วย 

คา่ใชจ้า่ยในการผลติต่อหน่วย 8 บาท 
หกั คา่ใชจ้า่ยในการผลติคงทีต่่อหน่วย 
(งปม. 9,000 บาท หาร ชม.ผลติ ปกต ิ3,000 ชม.) 3 บาท 

คา่ใชจ้า่ยในการผลติผนัแปรต่อหน่วย 5 บาท 

 
ผลต่างวตัถดิุบ 
คาํนวณผลต่างราคาซือ้วตัถุดบิ 
ผลต่างราคาซือ้วตัถุดบิ =  (AQ x AP) - (AQ x SP)  

=  (20,000 กก. x 3 บาท) - (20,000 กก x 4 บาท)  
=  20,000 F  

คาํนวณผลต่างปรมิาณการใชว้ตัถุดบิ 
ผลต่างปรมิาณการใชว้ตัถุดบิ =  (AQ x SP) - (SQ x SP)  

=  (17,500 กก x 4 บาท) - ((900 x 20 กก.) x 4 บาท)  
=  2,000 F  

หมายเหตุ หากจาํนวนซือ้และจาํนวนเบกิใชไ้มเ่ทา่กนั การคาํนวณผลต่างราคา จะตอ้งใช ้“จาํนวนซือ้” สว่นการคาํนวณ
ผลต่างปรมิาณ จะตอ้งใช ้“จาํนวนใช”้ ในการคาํนวณ 
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ผลต่างค่าแรงงาน 

AH x AR AH x SR SH x SR 
2,800 ชม. x 22 บาท 2,800 ชม. x 20 บาท (900 หน่วย x 3ชม.) x 20 บาท 

61,600 บาท 56,000 บาท 54,000 บาท 
  

ผลต่าง 
อตัราแรงงาน 

ผลต่าง 
ปสภ. 

 5,600 U   2,000 U  
 
ผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตผนัแปร 

AH x AR AH x SR SH x SR 
2,800 ชม. x 5 บาท (900 หน่วย x 3ชม.) x 5 บาท 

15,000 บาท 14,000 บาท 13,500 บาท 

ผลต่าง 
การใชจ้า่ยฯ 

ผลต่าง 
ปสภ. 

 1,000 U   500 U  
 
ผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตคงท่ี 

คชจ.ผลติคงที ่ คชจ.ผลติคงที ่ คชจ.ผลติคงทีค่ดิเขา้งาน 
 เกดิจรงิ  ตาม งปม. (900 หน่วย x 3ชม.) x 3 บาท 

9,800 บาท 9,000 บาท 8,100 บาท 

ผลต่าง 
 งปม. 

                               ผลต่าง 
                          กาํลงัการผลติฯ 

 800 U   900 U  
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สรปุผลต่างฯ 
ประเภทผลต่าง  จาํนวนเงนิ  
ผลต่างวตัถุดบิ 
ผลต่างราคาซือ้     20,000  F 
ผลต่างปรมิาณการใช ้       2,000  F 
รวม  22,000  F 
ผลต่างคา่แรงงานทางตรง 
ผลต่างอตัราฯ       5,600  U 
ผลต่างประสทิธภิาพ       2,000  U 
รวม    7,600  U 
ผลต่างคชจ.ในการผลติผนัแปร 
ผลต่างการใชจ้า่ย       1,000  U 
ผลต่างประสทิธภิาพ         500  U 
รวม    1,500  U 
ผลต่างคชจ.ในการผลติคงที ่
ผลต่างงบประมาณ         800  U 
ผลต่างกาํลงัการผลติ         900  U 
รวม    1,700  U 
รวมผลต่างงบประมาณทัง้สิน้  11,200  F 

 

 
ข้อ 2 เร่ืองสญัญาก่อสร้าง 
บจ.แซม จา้ง บจ.แกว้สรร ทาํการก่อสรา้ง มลูค่าตามสญัญา 200 ลา้นบาท เป็นระยะเวลาแลว้เสรจ็ โดย แกว้สรร 
สามารถแจง้หน้ีใหก้บั บจ.แซม ไดทุ้กปี และแซม. จะจา่ยชาํระคา่ก่อสรา้งเมือ่มกีารสง่มอบงานแลว้เสรจ็ตามสญัญา 
โดยใหข้อ้มลูมาดงัน้ี 
เงนิทีเ่รยีกเกบ็  ปีที ่1 50  ลา้นบาท 
  ปีที ่2 60 ลา้นบาท 
  ปีที ่3 90   ลา้นบาท 
 
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งทัง้โครงการ 180 ลา้นบาท โดยมตีน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ปีที ่1 45  ลา้นบาท 
  ปีที ่2 54 ลา้นบาท 
  ปีที ่3 81   ลา้นบาท 
 
 
 
 
มลูคา่ปจัจุบนัของเงนิสด 1 บาททีจ่ะไดร้บัในอกี x ปีขา้งหน้า  
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5 
ปี มลูคา่ปจัจุบนั (อตัราคดิลด 8.5%) 
0 1.000 
1 0.922 
2 0.849 

ใหค้าํนวณ  การรบัรูร้ายไดค้า่ก่อสรา้งเป็นปีๆ และรายไดค้า่ดอกเบีย้ เป็นรายปี และ บนัทกึบญัชกีารรบัรูร้ายไดแ้ละ
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง 
 
แนวตอบ 
ม.บช. 37 เรือ่งการรบัรูร้ายได ้ยอ่หน้าที ่10 ระบุไวว้า่ “โดยสว่นใหญ่ สิง่ตอบแทนทีก่จิการไดร้บัจะอยูใ่นรปูของเงนิสด 
หรอืรายการเทยีบเทา่เงนิสด และจาํนวนรายไดค้อื จาํนวนเงนิสดหรอืรายการเทยีบเทา่ฯ ทีก่จิการไดร้บัหรอืคา้งรบั 
อยา่งไรกต็าม หากกจิการไมไ่ดร้บัเงนิสดหรอืรายการเทยีบเทา่ฯในทนัท ีมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนอาจมมีลูคา่
น้อยกวา่จาํนวนเงนิสดรบัหรอืคา้งรบัทีร่ะบุไว ้โดยมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนจะเทา่กบัเงนิทัง้สิน้ทีไ่ดร้บัในอนาคต
มาคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีก่ําหนดขึน้” (ซึง่โดยปกตจิะเป็นอตัราดอกเบีย้ตลาด) ดงันัน้ ในเมือ่กจิการสมควรไดร้บัเงนิ
คา่ก่อสรา้งตามอตัราสว่นงานทีท่าํเสรจ็เป็นรายงวด แต่กจิการกลบัไดร้บัคา่ตอบแทนเมือ่สรา้งเสรจ็ ดงันัน้ จงึตอ้งนํา
มลูคา่ทีส่มควรจะไดร้บัคดิลดเป็นมลูคา่ปจัจุบนั ดงัแผนภาพแสดงความเขา้ใจต่อไปน้ี 
 

 
จงึตอ้งคดิลดยอดเงนิ 60 ลา้น และ 50 ลา้นบาท กลบัไปเป็นมลูคา่ปจัจุบนั ณ สิน้ปีที ่2 และสิน้ปีที ่1 ตามลาํดบัตาม
การคาํนวณดงัน้ี 
ยอดเงนิวางบลิ ไดช้า้ไป ตวัคณู มลูคา่ปจัจุบนั 

         50            2   ปี     0.8495       42.47  
         60            1   ปี     0.9217       55.30  
         90           -     ปี     1.0000       90.00  

   200    187.77  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 0 1 2 3
สมควรจะได ้ 0 50 60 90

แตไ่ดจ้รงิ 0 0 0 90
60
50
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และสามารถคาํนวณดอกเบีย้ทีร่บัรูแ้ต่ละปีไดด้งัน้ี 

ยอดดอกเบีย้ทีร่บัรูใ้นปีที ่(ลา้นบาท) 
ปีที ่ ยอดเงนิวางบลิ มลูคา่ปจัจุบนั 1 2 3 

1      50.00         42.47           -        3.61        3.92  
2      60.00         55.30           -           -        4.70  
3      90.00         90.00           -           -           -  

รวม    200.00       187.77           -        3.61        8.62  

3.61 = 42.47 x 8.5% 
3.92 = (42.47 + 3.61) x 8.5% 
4.70 = 55.30 x 8.5% 

 
และสามารถคาํนวณการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้งในแต่ละปีไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จาํนวนรายไดค้า่ก่อสรา้งทัง้สิน้ (มลูคา่ปจัจุบนั)  187.77   187.77  187.77  

ตน้ทุนการก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จนถงึปจัจุบนั  45.00   99.00  180.00  

ตน้ทุนการก่อสรา้งทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยจนกระทัง่งานแลว้เสรจ็  135.00   81.00  -  

ประมาณการตน้ทุนการก่อสรา้งทัง้สิน้  180.00   180.00  180.00  

กาํไรทีป่ระมาณไว ้ 7.77  7.77   7.77  

ขัน้ความสาํเรจ็ของงานก่อสรา้ง 25.0% 55.0% 100.0% 
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7 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

จาํนวนสะสมจนปจัจุบนั จาํนวนทีร่บัรูใ้นปีก่อน จาํนวนทีร่บัรูปี้น้ี 

ปีท่ี 1 

รายได ้  46.94  0 46.94  

ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง  45.00  0 45.00  

กาํไร 1.94  0  1.94  

ปีท่ี 2 

รายได ้  103.27  46.94 56.33  

ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง  99.00  45.00 54.00  

กาํไร 4.27  1.94  2.33  

ปีท่ี 3 

รายได ้  187.77  103.27 84.50  

ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง  180.00  99.00 81.00  

กาํไร 7.77  4.27  3.50  

 
การบนัทึกบญัชีสญัญาก่อสร้าง และรบัรู้ดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 ปี 1   ปี 2   ปี 3  

งานระหวา่งก่อสรา้ง 45.00  54.00  81.00  

เงนิสด, เจา้หน้ี, ฯลฯ 45.00  54.00  81.00  

ลกูหน้ีสญัญาก่อสรา้ง 50.00  60.00  90.00  

เงนิเรยีกเกบ็ตามสญัญาก่อสรา้ง 42.47  55.30  90.00  

รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี  7.53   4.70  -  

รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี -   3.61   8.62  

ดอกเบีย้รบั -   3.61   8.62  

เงนิสด -  -  200.00  

ลกูหน้ีสญัญาก่อสรา้ง -  -  200.00  
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8  ปี 1   ปี 2   ปี 3  

งานระหวา่งก่อสรา้ง  1.94   2.33   3.50  

ตน้ทุนก่อสรา้ง 45.00  54.00  81.00  

รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้ง 46.94  56.33  84.50  

เงนิเรยีกเกบ็ตามสญัญาก่อสรา้ง 188.77  

งานระหวา่งก่อสรา้ง 188.77  
 

 
ข้อ 3 เร่ืองเหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
ต่อไปน้ีเป็นขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัติม๋ จาํกดั       หน่วยบาท 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ส่วนเจ้าของ กาํไรสทุธิ ค่าใช้จ่าย 

ปี 2549 200,000 30,000 900,000 45,555 20,000 
ปี 2550 300,000 50,000 1,000,000 55,000 40,000 
 
โดยผูต้รวจสอบภายในพบรายการผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในปี 2551 ดงัน้ี 

1. สนิคา้คงเหลอืปลายปี 2549 สงูไป 6,000 
สนิคา้คงเหลอืปลายปี 2550 ตํ่าไป 5,500 

2. บนัทกึประมาณการหน้ีสนิเกีย่วกบัการฟ้องรอ้งคา่ความเสยีหายไวใ้นปี 2549 3,500 บาท โดยคดสีิน้สดุในปี
2551 ซึง่ศาลสัง่ใหก้จิการจา่ยคา่ชดเชยจาํนวน 2,500 บาท  

3. สทิธบิตัร 12,000 บาท ไดม้าเมือ่ตน้ปี 2549 มอีายกุารใชป้ระโยชน์ 6 ปี บรษิทั ไมเ่คยมกีารตดัจาํหน่าย
สทิธบิตัรดงักลา่วเลย 

4. อุปกรณ์การขนยา้ยทีม่อีายกุารใชง้าน 5 ปี ไมม่ซีาก ราคา 15,000 บาท ไดม้าเมือ่ตน้ปี 2549 บรษิทัใชว้ธิกีาร
คดิราคาแบบผลรวมจาํนวนปี ในปี 2551 บรษิทัเปลีย่นวธิกีารคาํนวณเป็นวธิเีสน้ตรง 

 
ให้ทาํ  

1. บนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปสาํหรบัปี 2551 
2. แสดงรายงานการเงนิสาํหรบัปี 2549 และ 2550 หลงัการปรบัปรงุของบญัชทีัง้ 4 ประเภท หากกจิการตอ้งการ

นํามาเปรยีบเทยีบกบัรายงานปี 2551 
3. ใหบ้อกเหตุผลทีท่าํใหก้จิการตอ้งเปลีย่นนโยบายการบญัช ี
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แนวตอบ 

1) การบนัทึกบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปสาํหรบัปี 2551 
รายการที ่1 ตรีาคาสนิคา้คงเหลอืผดิพลาด 
รายการน้ีถอืเป็นขอ้ผดิพลาดทางการบญัช ีจงึตอ้งทาํการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดกบักาํไรสะสมตน้ปี ดงัน้ี 
แสดงผลกระทบจากสนิคา้คงเหลอืปลายงวดทีผ่ดิพลาด 

ผลกระทบต่อกาํไรสทุธ/ิกาํไรสะสม  
สงูไป (ตํ่าไป) 

2549 2550 2551 
สนิคา้ปลายงวด49 สงูไป 6,000 บาท 6,000  (6,000) 
สนิคา้ปลายงวด 50 ตํ่าไป 5,500 บาท (5,500) 5,500  

 
31 ธค. 2551 
ตน้ทุนขาย      5,500  

กาํไรสะสม      5,500  
(ปรบัปรงุกาํไรสะสมเน่ืองจากตรีาคาสนิคา้ตน้งวดผดิพลาด) 

 
รายการที ่2 ศาลพพิากษาเกีย่วกบัคดคีวามฟ้องรอ้ง 
รายการน้ีถอืเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางการบญัช ีเน่ืองจาก ในปี 2549 ทีบ่นัทกึประมาณการหน้ีสนินัน้ 
บรษิทัไดป้ระมาณการหน้ีสนิดว้ยจาํนวนทีน่่าจะเกดิขึน้มากทีส่ดุแลว้ การทีศ่าลสัง่ใหจ้า่ยคา่เสยีหายน้อยกวา่ทีไ่ดต้ัง้
ประมาณการไวน้ัน้ จงึถอืเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการ ทีเ่ป็นเรือ่งปกตขิองการจดัทาํบญัช ีจงึไมต่อ้งปรบัปรงุงบ
การเงนิยอ้นหลงัแต่อยา่งใด โดยบนัทกึบญัช ีณ วนัทีจ่า่ยชาํระคา่เสยีหายตามคาํพพิากษาดงัต่อไปน้ี 
 
31 ธค. 2551 
ประมาณการหน้ีสนิจากคาํพพิากษา      3,500  

เงนิสด      2,500  
ผลกาํไรจากการปรบัประมาณการหน้ีสนิฯ      1,000  

(บนัทกึการชาํระคา่เสยีหายและรบัรูผ้ลกาํไรจากการปรบัประมาณการหน้ีสนิฯ) 
 
รายการที ่3 ไมไ่ดต้ดัจาํหน่ายสทิธบิตัรทีไ่ดม้าตน้ปี 2549 
รายการน้ีถอืเป็นขอ้ผดิพลาดทางการบญัช ีจงึตอ้งทาํการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดกบักาํไรสะสมตน้ปี ตามการบนัทกึบญัชี
ต่อไปน้ี 
 
31 ธค. 2551 
กาํไรสะสม (12,000 บาท / 6 ปี x 2 ปี)      4,000  
สทิธบิตัรตดัจา่ย (12,000 บาท / 6 ปี x 1 ปี)      2,000  

สทิธบิตัร      6,000  
(บนัทกึการตดัจาํหน่ายสทิธบิตัร) 

 



www.mt.buu.ac.th; www.cpasolution.net; www.nukbunchee.com 

ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ somsak_pr@yahoo.com 081-755-0543 คณะการจดัการและการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลยับรูพา 

สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณิชย ์
 

10 
รายการที ่4 เปลีย่นวธิกีารคดิค่าเสือ่มราคาอุปกรณ์การขนยา้ยจากวธิผีลรวมจาํนวนปี เป็นวธิเีสน้ตรง  
ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ี(ม.บช. 32 ยอ่หน้าที ่51) วธิคีาํนวณจงึตอ้งหามลูคา่ตามบญัช ีณ ตน้ปี
ทีเ่ปลีย่น และนํามลูคา่ตามบญัชดีงักลา่วหกัประมาณการคา่ซาก เพือ่หามลูคา่ทีเ่สือ่มคา่ไดม้าคาํนวณคา่เสือ่มราคาตาม
วธิเีสน้ตรงต่อไป ทัง้น้ี กจิการไมต่อ้งปรบังบการเงนิยอ้นหลงัแต่อยา่งใด  
มลูคา่ตามบญัช ีณ ตน้ปี 2551 ซึง่เป็นปีทีเ่ปลีย่นวธิคีดิคา่เสือ่มราคา เทา่กบั 6,000 บาท ตามการคาํนวณต่อไปน้ี 

การคาํนวณมลูคา่ตามบญัช ี/ คา่เสือ่มราคาตามวธิผีลรวมจาํนวนปี 

ปี สดัสว่น  คา่เสือ่มฯ   คา่เสือ่มฯสะสม   มลูคา่ตามบญัช ี 

ตน้ปี 2549             15,000  

ปลายปี 2549 5/15      5,000              5,000              10,000  

ปลายปี 2550 4/15      4,000              9,000                 6,000  

ปลายปี 2551 3/15      3,000            12,000               3,000  

ปลายปี 2552 2/15      2,000            14,000               1,000  

ปลายปี 2553 1/15      1,000            15,000                    -  
 
โดยอายกุารใชง้านของเครือ่งจกัรเหลอือกี 3 ปี ดงันัน้ คา่เสือ่มราคาต่อปีนบัจากปี 2551 – 2553 จงึเทา่กบัปีละ 2,000 
บาท (6,000 บาท / 3 ปี)  
31 ธค. 2551 
คา่เสือ่มราคา (6,000 บาท / 3 ปี)      2,000  

คา่เสือ่มราคาสะสม      2,000  
(บนัทกึการตดัค่าเสือ่มราคา) 
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2) แสดงรายงานการเงินสาํหรบัปี 2549 และ 2550 หลงัการปรบัปรงุของบญัชีทัง้ 4 ประเภท หากกิจการ
ต้องการนํามาเปรียบเทียบกบัรายงานปี 2551 
กระดาษทาํการปรบัปรงุรายการ 

ปี 2549 ตามรายงาน เดบทิ เครดติ งบการเงนิปี 49 หลงัปรบัปรงุ 

สนิทรพัย ์ 200,000    6,000  (1) 192,000  

  2,000  (2) 

หน้ีสนิ   30,000    30,000  

สว่นเจา้ของ 900,000  900,000  

กาํไรสทุธ ิ   45,555  6,000  (1)   39,555  

คา่ใชจ้า่ย   20,000  2,000  (2)   22,000  

ปี 2550 ตามรายงาน เดบทิ เครดติ งบการเงนิปี 50 หลงัปรบัปรงุ 

สนิทรพัย ์ 300,000  5,500  (3)   4,000  (4) 301,500  

หน้ีสนิ   50,000    50,000  

สว่นเจา้ของ  1,000,000  6,000  (3) 992,000  

2,000  (4) 

กาํไรสทุธ ิ   55,000  11,500  (3)   66,500  

คา่ใชจ้า่ย   40,000  2,000  (4)   42,000  

(1) ปรบัปรงุสนิคา้ปลายงวดทีส่งูเกนิไป 
(2) ตดัจา่ยสทิธบิตัรทีไ่มเ่คยตดัจา่ยเลย 1 ปี @ 2,000 บาท 
(3) ปรบัปรงุสนิคา้ตน้งวดทีส่งูเกนิไป และสนิคา้ปลายงวดทีต่ํ่าเกนิไป 
(4) ตดัจา่ยสทิธบิตัรทีไ่มเ่คยตดัจา่ยเลย 2 ปี @ 2,000 บาท 

 
งบการเงนิปี 2549 และ ปี 2550 ทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบกบังบการเงนิปี 2551 

งบการเงนิหลงัปรบัปรงุ 
ปี 2549 ปี 2550 

สนิทรพัย ์   192,000    301,500  
หน้ีสนิ  30,000   50,000  
สว่นเจา้ของ   900,000    992,000  
กาํไรสทุธ ิ  39,555   66,500  
คา่ใชจ้า่ย  22,000   42,000  
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3) เหตผุลท่ีทาํให้กิจการต้องเปล่ียนนโยบายการบญัชี  

ภายใตม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที ่35 (ปรบัปรงุปี 2550) เรือ่งการนําเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที ่39 ไดร้ะบุใหก้จิการตอ้งเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีถา้การเปลีย่นแปลงนัน้ 1) เกดิจากขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานการบญัชหีรอืการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีหรอื 2) ทาํใหง้บการเงนิใหข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอืและเกีย่วขอ้งการ
ตดัสนิใจมากขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัผลกระทบของรายการคา้ เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นทีม่ต่ีอฐานะทางการเงนิ ผล
การดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของกจิการ  

อยา่งไรกต็าม กรณีทีไ่มถ่อืเป็นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีคอื 1) การนํานโยบายการบญัชใีหมม่าถอื
ปฏบิตักิบัรายการคา้ เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์อื่นทีม่เีน้ือหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้มาก่อน 
และ 2) การนํานโยบายการบญัชใีหมม่าถอืปฏบิตักิบัรายการคา้ เหตุการณ์ และสถานการณ์อื่นทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มาก่อน 
หรอืเคยเกดิขึน้แต่ไมม่สีาระสาํคญั 
 
 


