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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 2/2553 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 
 

 

 

 

 

 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
 
 

โดย ดร. สมศกัดิ ์ ประถมศรเีมฆ 
คณะการจดัการและการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลยับรูพา 
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ข้อ 1. การรับรู้รายได้ 

ขอ้ 1.1 สญัญาเชา่ 

ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1 บรษิทัเขาเขยีวทาํสญัญาเชา่เครือ่งจกัรจากบรษิทัคลองขดุ จาํกดั  อายขุองสญัญาเชา่ 4 

ปี  โดยเมือ่สิน้สดุสญัญาเชา่  บรษิทัผูเ้ชา่สามารถใชส้ทิธเิลอืกซือ้เครือ่งจกัรในราคา 10,000 บาท ซึง่เป็นราคาทีต่ํ่ากวา่

ราคายตุธิรรมของเครือ่งจกัรอยา่งเป็นสาระสาํคญั  เครือ่งจกัรมอีายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 8 ปี  บรษิทัผูเ้ชา่จา่ยคา่

เชา่ปีละ 70,000 บาท ทุกวนัสิน้ปี  โดยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัเครือ่งจกัร  เชน่ คา่ซ่อม  คา่เบีย้ประกนัภยั  บรษิทั

ผูเ้ชา่จะจา่ยใหแ้ก่บุคคลทีส่ามโดยตรง  ยกเวน้ภาษทีรพัยส์นิจาํนวนปีละ 3,000 บาท ทีร่วมอยูใ่นคา่เชา่  บรษิทัผูเ้ชา่

รบัประกนัราคาซากของเครือ่งจกัร ณ วนัสิน้สดุสญัญาเชา่  เป็นจาํนวนเงนิ 5,000 บาท  ณ วนัที ่ 1 มกราคม 25x1 

เครือ่งจกัร มรีาคายตุธิรรมเทา่กบั 240,000 บาท  อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเชา่เทา่กบั 10% ซึง่บรษิทัผูเ้ชา่ทราบ 

และอตัราเงนิกูส้ว่นเพิม่เทา่กบั 12%   

ขอ้มลูเพิม่เตมิ : ตารางมลูคา่ปจัจุบนั 

จาํนวนงวด \ % ==> 

เงนิกอ้น เงนิงวด 

10 12 10 12

4 ปี  0.6830  0.6355 3.1699  3.0373 

8 ปี  0.4665  0.4039 5.3349 4.9676 
  

ใหท้าํ 

1. บนัทกึบญัชขีองบรษิทัคลองขดุ จาํกดั (ผูใ้หเ้ชา่) ณ วนัทาํสญัญาเชา่ พรอ้มแสดงการคาํนวณ 

2. ตามมาตรฐานการบญัชเีรือ่ง สญัญาเชา่การเงนิ  ไดร้ะบุสถานการณ์ 5 สถานการณ์ และขอ้บง่ชี ้3 ขอ้ ที่

สามารถจดัเป็นสญัญาเชา่การเงนิ ใหท้า่นอธบิายวา่มอีะไรบา้ง 
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เฉลยขอ้ 1.1 

1. บนัทกึบญัชขีองบรษิทัคลองขดุ จาํกดั (ผูใ้หเ้ชา่) ณ วนัทาํสญัญาเชา่ พรอ้มแสดงการคาํนวณ 

สญัญาเชา่ดงักล่าวถอืเป็นสญัญาเชา่การเงนิ เน่ืองจากเขา้หลกัเกณฑข์อ้ที ่2 
ท่ีระบวุา่ให้สทิธิซือ้ในราคาที่ต่ํากวา่ราคายตุธิรรมอยา่งเป็นสาระสาํคญั นอกจากน้ี คา่เชา่ขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ยนัน้ จะ

ประกอบดว้ยคา่เชา่ทีส่ทุธจิากค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชท้รพัยส์นินัน้ๆ บวกกบัสทิธซิือ้ในราคาทีต่ํ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรม
อยา่งเป็นสาระสาํคญั ดงันัน้ คา่เชา่ขัน้ตํ่าในขอ้น้ีจงึเทา่กบั 

คา่เชา่ขัน้ตํ่า = คา่เชา่ปีละ 67,000 บาท x 4 ปี + สทิธซิือ้ 10,000 บาท  
 

คาํนวณมลูคา่ปจัจุบนัของสญัญาเชา่ 

รายการ 
จาํนวน

เงนิ 
Pv factor 

10% รวม 
คา่เชา่สทุธต่ิอปี 67,000 3.1699 212,383 
คา่สทิธซิือ้ฯ 10,000 0.6830 6,830 
มลูคา่ปจัจุบนัของสญัญาเชา่ 219,213 

 

การบนัทกึบญัชดีา้นผูใ้หเ้ชา่  
1/1/25x1  ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่การเงนิ    278,000  

 ตน้ทุนขาย   xx  
 ขาย    219,213  
 ดอกเบีย้จากสญัญาเชา่การเงนิรอตดับญัช ี   58,787  
 สนิคา้   xx  

บนัทกึการทาํสญัญาเชา่การเงนิ 
 

2. ตามมาตรฐานการบญัชเีรือ่ง สญัญาเชา่การเงนิ  ไดร้ะบุสถานการณ์ 5 สถานการณ์ และขอ้บง่ชี ้ 3 ขอ้ ทีส่ามารถ

จดัเป็นสญัญาเชา่การเงนิ ใหท้่านอธบิายวา่มอีะไรบา้ง 

ม.บช. 29 กาํหนดเงือ่นไขในการจาํแนกประเภทของสญัญาเชา่โดยพจิารณาจากสาระของรายการ
มากกวา่รปูแบบของสญัญา กล่าวคอื กจิการตอ้งจดัประเภทสญัญาเชา่เป็นสญัญาเชา่การเงนิหากสญัญานัน้โอนความเสีย่ง
และผลตอบแทน ทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดทีผู่เ้ป็นเจา้ของพงึไดร้บัจากสนิทรพัยไ์ปใหแ้ก่ผูเ้ชา่ มเิชน่นัน้ สญัญาเชา่ดงักลา่ว
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กจ็ะถอืเป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงานแทน ทัง้น้ี หากสญัญาเชา่ใดๆ เขา้หลกัเกณฑต่์อไปน้ี  เพยีงขอ้ใดขอ้หน่ึงหรอืมากกวา่ ก็
จะถอืวา่สญัญาเชา่ดงักลา่วเป็นสญัญาเชา่การเงนิทนัท ี

1. สญัญาเชา่โอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูเ้ชา่เมือ่สิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเชา่ เชน่ สญัญาเชา่ซือ้ซึง่
เมือ่ผูเ้ชา่ซือ้ชาํระเงนิครบตามขอ้กาํหนดของสญัญา ผูใ้หเ้ชา่ซือ้จะโอนกรรมสทิธิใ์หผู้เ้ชา่ซือ้  

2. ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเชา่ ผูเ้ชา่มสีทิธเิลอืกซือ้สนิทรพัยด์ว้ยราคาทีค่าดวา่จะตํ่ากวา่.มลูคา่ยุตธิรรมมาก ณ วนัที่
สทิธเิลอืกมผีลบงัคบัใช ้ 

3. ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเชา่ ระยะเวลาของสญัญาเชา่ครอบคลุมอายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิสว่นใหญ่ของ
สนิทรพัย ์แมว้า่จะไมม่กีารโอนกรรมสทิธิเ์กดิขึน้  

4. ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเชา่ มลูคา่ปจัจุบนัของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ยมจีาํนวนเทา่กบัหรอืเกอืบเทา่กบัมลูคา่
ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่  

5. สนิทรพัยท์ีเ่ชา่มลีกัษณะเฉพาะจนกระทัง่มผีูเ้ชา่เพยีงผูเ้ดยีวทีส่ามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้โดยไมจ่าํเป็นตอ้งนํา
สนิทรพัยด์งักล่าวมาทาํการดดัแปลงทีส่าํคญั  

นอกจากน้ี ม.บช. 29 ฉบบัปรบัปรงุยงัระบุขอ้บ่งชีถ้งึสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรอืหลายสถานการณ์รวมกนัทีท่าํ

ใหส้ญัญาเชา่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเชา่การเงนิดว้ยม ี3 ขอ้ดงัต่อไปน้ี  

1. หากผูเ้ชา่สามารถยกเลกิสญัญาเชา่ได ้ และผูเ้ชา่เป็นผูร้บัผดิชอบผลเสยีหายทีเ่กดิกบัผูใ้หเ้ชา่เน่ืองจากการ
ยกเลกินัน้  

2. ผูเ้ชา่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลกาํไรหรอืผลขาดทุนจากการผนัผวนของมลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่คงเหลอื (ตวัอยา่งเช่น 
มลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่คงเหลอืทีอ่ยูใ่นรปูของคา่เชา่ทีผู่ใ้หเ้ชา่ลดให ้ ซึง่รวมแลว้มจีาํนวนเทา่กบัสว่นใหญ่
ของจาํนวนทีไ่ดร้บัจากการขายมลูคา่คงเหลอื ณ วนัสิน้สดุสญัญาเชา่)  

3. ผูเ้ชา่สามารถต่อสญัญาเชา่ครัง้ทีส่องดว้ยการจ่ายคา่เชา่ทีม่จีาํนวนตํ่ากวา่คา่เชา่ในตลาดอยา่งเป็นนยัสาํคญั  

หากสญัญาเชา่ใดๆ ถกูจดัประเภทเป็นสญัญาเชา่การเงนิ ยอ่มหมายความวา่ ผูเ้ชา่ระดมทุนผา่นสญัญา
เชา่เพือ่จดัหาสนิทรพัยม์าใชใ้นกจิการ ในขณะทีผู่ใ้หเ้ชา่ไดข้ายสนิทรพัยด์งักลา่วออกไปแลว้ ดงันัน้ ผูเ้ช่าจงึตอ้งบนัทกึ
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่ ตลอดจนตดัคา่เสือ่มราคา และรบัรูด้อกเบีย้จา่ยตามสญัญาเช่าในงบการเงนิ
ของตนเอง สว่นผูใ้หเ้ชา่กจ็ะสามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการขายไดเ้ตม็จาํนวนและตอ้งตดับญัชสีนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชา่ออกจากงบดุล
ของตนเองดว้ย 

และหากสญัญาเชา่ใดๆ ถกูจดัประเภทเป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงาน ซึง่ความเสีย่งและผลตอบแทนสว่นใหญ่
ในสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชา่จะยงัไมต่กเป็นของผูเ้ชา่ ซึง่ผูเ้ชา่จะตอ้งบนัทกึคา่เชา่เป็นคา่ใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทุนในงวดทีเ่กดิ
รายการ สว่นผูใ้หเ้ชา่กจ็ะตอ้งบนัทกึคา่เชา่เป็นรายไดแ้ละตดัคา่เสือ่มราคาสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชา่นัน้อยา่งมรีะบบตลอดอายกุาร
ใชง้าน 
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ขอ้1.2 สญัญาก่อสรา้ง 

บรษิทัประกอบกจิการรบัเหมาก่อสรา้งณ วนัที ่ 1 มกราคม 25x1 ทาํสญัญารบัเหมาก่อสรา้ง มลูคา่ตาม
สญัญา 110 ลา้นบาทระยะเวลาตามสญัญา 3 ปี  

ปี 25x1  ปี 25x2  ปี 25x3 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิสะสม  20 35 91 
ประมาณการตน้ทุนทีเ่หลอื 60 36 0 
เงนิวางบลิผูว้า่จา้ง 30 38 42 
เงนิทีไ่ดร้บัชาํระ 25 35 39 

บรษิทัรบัรูร้ายไดต้ามวธิอีตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็ อตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็ประมาณจากตน้ทุนที่
เกดิขึน้จรงิกบัประมาณการตน้ทุนทัง้หมดตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 25x2 ไดร้วมวสัดุก่อสรา้งคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 25x2 ไว้
ดว้ย จาํนวน 1 ลา้นบาท และในปี 25x3 บรษิทัถกูหกัเงนิประกนัผลงานไวจ้าํนวน 11 ลา้นบาทโดยจะไดร้บัชาํระเมือ่สง่มอบ
งาน 
ใหท้าํ 

1. คาํนวณรายไดต้น้ทุนการก่อสรา้งและกาํไรขัน้ตน้ประจาํปี 25x1, 25x2 และ 25x3โดยแสดงการคาํนวณประกอบ 
2. แสดงบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาระหวา่งก่อสรา้งในงบดุลบางสว่น สาํหรบัปี 25x1, 25x2 และ 25x3โดยแยกแสดง

เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนและหน้ีสนิหมนุเวยีน 

เฉลยข้อ 1.2 

1. คาํนวณรายไดต้น้ทุนการก่อสรา้งและกาํไรขัน้ตน้ประจาํปี 25x1, 25x2 และ 25x3 

ขอ้มลูเกีย่วกบังานก่อสรา้งและอตัราสว่นงานทีท่าํเสรจ็ 

หน่วย: ‘000 
25x1 25x2 25x3 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในปี  20   15   56  
ปรบัปรงุดว้ยตน้ทุนวตัถุดบิของปีอื่น    (1) 1  
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ของแต่ละปี  20   14   57  
ตน้ทุนสะสมทีเ่กดิขึน้ถงึปจัจุบนั  20   34   91  
ตน้ทุนทีค่าดวา่จะเกดิเพิม่จนกระทัง่งานเสรจ็  60   36    - 
ประมาณการตน้ทุนทัง้สิน้  80   70   91  
อตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็ 25% 49% 100% 
รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้ง   110    110    110  
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การคาํนวณรายได ้ตน้ทุน และกาํไรขัน้ตน้ทีร่บัรูใ้นแต่ละปี 

ยอดสะสม ยอดสะสมถึงปีก่อน รบัรู้ในปีปัจจบุนั 
25x1 
รายได ้(110 x 25%)  28    -  28  
ตน้ทุน  20    -  20  
กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้ 8    - 8  

25x2 
รายได ้(110 x 49%)  53   28   26  
ตน้ทุน  34   20   14  
กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้  19  8   12  

25x3 
รายได ้(110 x 100%)   110   53   57  
ตน้ทุน   91   34   57  
กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้  19   19   (0) 

 

25x1 25x2 25x3 รวม  
รายไดข้องแต่ละปี  28   26   57    110  
ตน้ทุนของแต่ละปี  20   14   57  91  
กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้ของแต่ละปี 8   12   (0) 19  
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การนําเสนองบการเงนิ 

25x1 25x2 25x3 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 
ลกูหน้ีการคา้ 5  8  0 

หน้ีสนิหมนุเวยีน 
เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้า่จา้งสทุธ ิ  30   68  0 
หกั งานระหวา่งก่อสรา้ง  28   53  0 

3   15   - 

 

 

ข้อ 2. เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่นงบดุล 

• บรษิทั A Advisory เป็นบรษิทัใหค้าํปรกึษาและวางแผนเกีย่วกบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีงบการเงนิของบรษิทัไดถ้กู

อนุมตัดิงัน้ี 

วนัทีง่บการเงนิไดร้บัการอนุมตั ิ

โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้ 

งบการเงนิประจาํปี 25x1 และ 25x0 28/2/25x2 31/3/25x2 

งบการเงนิประจาํปี 25x2 และ 25x1 27/2/25x3 31/3/25x3 
 

ในระหวา่งปี 25x1, 25x2 และ 25x3 มปีระเดน็ต่างๆเกดิขึน้ดงัน้ี 

2.1 ณ วนัที ่ 30 พฤศจกิายน 25x1 บรษิทั A เป็นโจทยย์ืน่ฟ้องบรษิทั B ซึง่เป็นลกูคา้ของบรษิทัฯ (จาํเลยที ่ 1) และ

บรษิทัฯ (จาํเลยที ่ 2)ในขอ้หาละเมดิเน่ืองจากเหตุการณ์เรอืเดนิทะเลชนกนัศาลนดัฟงัคาํใต่สวนพพิากษา ในวนัที ่

30 เมษายน 25x3อยา่งไรกต็ามทนายความของบรษิทัเชื่อวา่ศาลน่าจะมคีาํพพิากษายกฟ้องเน่ืองจากเหตุการณ์

ดงักลา่วมไิดเ้กดิจากความผดิของบรษิทัฯขณะน้ีคดกีาํลงัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของศาล 

2.2 ณ วนัที ่ 25 เมษายน 25x2 บรษิทัฯไดถ้กูสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยส์อบสวน

เน่ืองจากมเีหตุเชื่อวา่กระทาํการทุจรติในหุน้ของบรษิทั วอ จาํกดัซึง่เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั ปอ จาํกดั (มหาชน)
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ณ วนัที ่ 30 พฤศจกิายน 25x2 บรษิทัไดถ้กูอายดับญัชเีงนิฝากธนาคาร จาํนวน 12.5 ลา้นบาทเน่ืองจากคดี

ดงักลา่วต่อมาวนัที ่ 10 ธนัวาคม 25x2 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (กลต.) ได้

โอนเรือ่งต่อใหก้รมสอบสวนคดพีเิศษดาํเนินการต่อ 

2.3 สบืเน่ืองมาจากประเดน็ที ่ 2.2 ณ วนัที ่ 15 ธนัวาคม 25x2 บรษิทัฯไดย้ืน่ฟ้องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต่์อศาล และขอใหศ้าลมคีาํสัง่เพกิถอนการอายดับญัชเีงนิฝากธนาคารของบรษิทั 

ต่อมาวนัที ่30 มนีาคม 25x3 ศาลมคีาํสัง่ยกคาํฟ้องของบรษิทัฯดงักลา่ว  

2.4 ณ วนัที ่ 30 เมษายน 25x3 บรษิทัฯไดย้ืน่ฟ้องธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแหง่หน่ึงใหช้ดใชค้า่เสยีหายแก่บรษิทั

เป็นจาํนวนเงนิ xx บาท ขณะน้ี คดกีาํลงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาล 

ใหท้าํ 

1. ใหท้า่นระบุวา่ประเดน็ต่างๆทัง้ 4ประเดน็ควรเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิหรอืไมแ่ละถา้เปิดเผยก็

ใหร้ะบุดว้ยวา่ตอ้งทาํการปรบัปรงุบญัชหีรอืไมโ่ดยใหใ้สเ่ครือ่งหมายในตารางต่อไปน้ี 

• งบการเงนิประจาํปี 25x1 และ 25x0 

ประเดน็ที ่  ไมเ่ปิดเผย เปิดเผย  เปิดเผยและปรบัปรงุบญัช ี เปิดเผยแต่ไมต่อ้งปรบัปรงุบญัช ี

1         

2         

3         

4         

•  งบการเงนิประจาํปี 25x2 และ 25x1 

ประเดน็ที ่  ไมเ่ปิดเผย เปิดเผย  เปิดเผยและปรบัปรงุบญัช ี เปิดเผยแต่ไมต่อ้งปรบัปรงุบญัช ี

1         

2         

3         

4         
 

2. จากประเดน็ต่างๆใหจ้ดัทาํหมายเหตุประกอบงบการเงนิสาํหรบัปี 25x2 และ 25x1 
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เฉลยขอ้ 2  

โจทยข์อ้น้ีตอ้งการทดสอบความเขา้ใจเกีย่วกบัเหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล ซึง่เหตุการณ์ภายหลงั
วนัทีใ่นงบดุลหมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวนัทีใ่นงบดุลกบัวนัทีง่บการเงนิไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ผยแพรไ่มว่า่
เหตุการณ์นัน้จะเป็นไปในทางดหีรอืไมด่เีหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล โดยสามารถจาํแนกได ้3 ประเภทใหญ่ๆ คอื 

1. เหตุการณ์ทีเ่ป็นหลกัฐานยนืยนัวา่สถานการณ์ไดม้อียู ่ ณ วนัทีใ่นงบดุล (เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุลที่
ตอ้งปรบัปรงุ) 
1.1. คาํพพิากษาของศาลภายหลงัวนัทีใ่นงบดุลซึง่ยนืยนัวา่ภาระผกูพนัของกจิการไดเ้กดิขึน้แลว้ ณ วนัทีใ่น

งบดุล 
1.2. ขอ้มลูทีไ่ดร้บัภายหลงัวนัทีใ่นงบดุลชีใ้หเ้หน็วา่สนิทรพัยเ์กดิการดอ้ยคา่ ณ วนัทีใ่นงบดุล (เชน่ การที่

ลกูหน้ีลม้ละลายภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล, การขายสนิคา้คงเหลอืภายหลงัวนัทีใ่นงบดุลในราคาขาดทุน) 
1.3. การกาํหนดตน้ทุนหรอืสิง่ตอบแทนของสนิทรพัยท์ีซ่ือ้มาหรอืขายไปก่อนวนัทีใ่นงบดุล 
1.4. สว่นแบ่งกาํไรหรอืการจา่ยโบนสัภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
1.5. การพบขอ้ผดิพลาดหรอืการทุจรติทีแ่สดงใหเ้หน็วา่งบการเงนิไมถ่กูตอ้ง 

2. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุลทีไ่มต่อ้งปรบัปรงุ  สิง่ทีส่มควรอยูใ่นงบดุลในปีถดัไป 
2.1. ราคาตลาดของเงนิลงทุนทีล่ดลงระหวา่งวนัทีใ่นงบดุลกบัวนัทีง่บการเงนิ 
2.2. กรณีประกาศจา่ยปนัผลหลงัวนัทีใ่นงบดุล ใหถ้อืวา่ปนัผลเป็นสว่นหกัออกจากสว่นของผูถ้อืหุน้ หรอื

เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
3. เหตุการณ์ทีช่ีใ้หเ้หน็วา่สถานการณ์ไดเ้กดิขึน้ภายหลงัวนัทีใ่นงบดลุ (เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุลทีไ่ม่

ตอ้งปรบัปรงุแต่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลู) ไดแ้ก่ 
3.1. การจาํหน่ายบรษิทัยอ่ยทีส่าํคญัหรอืการรวมธุรกจิทีส่าํคญัภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
3.2. การประกาศแผนยกเลกิการดาํเนินงานบางสว่น 
3.3. การซือ้หรอืขายสนิทรพัยท์ีส่าํคญั การทีร่ฐับาลเวนคนืหรอืยดึสนิทรพัยท์ีส่าํคญัของกจิการ 
3.4. การเกดิอคัคภียัในโรงงานผลติทีส่าํคญัภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
3.5. การประกาศหรอืการเริม่ตน้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการปรบัโครงสรา้งทีส่าํคญั 
3.6. รายการบญัชทีีส่าํคญัเกีย่วกบัหุน้สามญัและหุน้สามญัเทยีบเทา่ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
3.7. การเปลีย่นแปลงราคาสนิทรพัยห์รอือตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีไ่มเ่ป็นปกตภิายหลงัวนัทีใ่น

งบดุล 
3.8. การเปลีย่นแปลงอตัราภาษหีรอืกฎหมายภาษอีากรทีม่ผีลบงัคบัใชห้รอืมกีารประกาศภายหลงัวนัทีใ่นงบ

ดุล ซึง่มผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อภาษทีีต่อ้งจา่ย สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี และ
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 

3.9. ภาระผกูพนัหรอืหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ทีเ่ป็นสาระสาํคญั เชน่ การคํ้าประกนัทีเ่ป็นสาระสาํคญั 
3.10. การเริม่ตน้ของคดคีวามทีส่าํคญัซึง่เกดิขึน้จากเหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
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ทัง้น้ี เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุลนัน้ จะเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ “หลงัจากวนัทีใ่นงบดุลจนถงึวนัทีง่บการเงนิ

ไดร้บัการอนุมตัใิหไ้ดร้บัการเผยแพร”่ โดยวนัทีง่บดุลไดร้บัอนุมตัใิหเ้ผยแพรน่ัน้ จะเป็นวนัที ่ 

• วนัทีม่กีารอนุมตัเิป็นครัง้แรกมใิชว่นัทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิ 

• วนัที ่ กรรมการผูม้อีาํนาจ หรอืคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูร้บัรองความถกูตอ้งครบถว้นของงบการเงนิก่อนที่
ผูส้อบบญัชจีะลงนามในรายงานการสอบบญัช ี

• วนัทีก่รรมการผูม้อีาํนาจหรอืคณะ กรรมการของบรษิทัจะเป็นผูล้งนามรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของงบการเงนิ
และพรอ้มกบัอนุมตังิบการเงนิใหนํ้าสง่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ในกรณีบรษิทัจดทะเบยีนกบัตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) 

 

ต่อไปน้ีจะเป็นการอธบิายคาํตอบในแต่ละขอ้ยอ่ย 

1. ระบุวา่ประเดน็ต่างๆทัง้ 4ประเดน็ควรเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิหรอืไม ่

2.1 เหตุการณ์ครัง้น้ียงัไมส่ามารถระบุไดอ้ยา่งคอ่นขา้งแน่ วา่กจิการจะตอ้งแพค้ด ีกจิการจงึเพยีง

เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการถกูฟ้องในหมายเหตุประกอบงบการเงนิปี 25x1 และ 25x2  

2.2 เชน่เดยีวกบัขอ้ 2.1 เหตุการณ์ครัง้น้ี ยงัไมส่ามารถระบุความเสยีหายไดอ้ยา่งชดัเจน กจิการจงึควร

เปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิปี 25x2  

2.3 เชน่เดยีวกบัขอ้ 2.2 เน่ืองจากกจิการยงัไมส่ามารถคาดผลของการยืน่ฟ้องดงักลา่วไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื

พอ กจิการจงึตอ้งเปิดเผยเพิม่เตมิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิปี 25x2 (เน่ืองจากวา่วนัที ่30  

มนีาคม 25x3 เป็นเวลาหลงัจากทีก่รรมการอนุมตังิบการเงนิแลว้จงึไมส่ามารถปรบัปรงุงบไดแ้มศ้าลจะมี

คาํสัง่ยกฟ้องกต็าม) 

2.4 สาํหรบัเหตุการณ์น้ี น่าจะตคีวามไดว้า่เป็นสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ตามมาตรฐานฉบบัที ่53 ระบุวา่

กจิการตอ้งไมร่บัรูส้นิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ แต่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง หากมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้ง

แน่ทีก่จิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตอยูใ่นระดบัสงูกวา่ความน่าจะเป็นทีก่จิการจะไมไ่ด้

รบัประโยชน์ดงักลา่ว ดงันัน้จงึไมต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูหรอืบนัทกึบญัชใีดๆ เกีย่วกบัเหตุการณ์น้ี 

งบการเงนิประจาํปี 25x1 และ 25x0 

ประเดน็ที ่  ไมเ่ปิดเผย เปิดเผย  เปิดเผยและปรบัปรงุบญัช ี เปิดเผยแต่ไมต่อ้งปรบัปรงุบญัช ี
1 X 
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2 x 
3 x 
4 x 

 

งบการเงนิประจาํปี 25x2 และ 25x1 

ประเดน็ที ่  ไมเ่ปิดเผย เปิดเผย  เปิดเผยและปรบัปรงุบญัช ี เปิดเผยแต่ไมต่อ้งปรบัปรงุบญัช ี
1 X 
2 X 
3 X 
4 x 

 

2. การเปิดเผยขอ้มลู เน่ืองจากงบการเงนิทัง้สองฉบบัถกูอนุมตัชิว่งสิน้เดอืนกุมภาพนัธข์องแต่ละปี ดงันัน้จงึเปิดเผย

ขอ้มลูลกัษณะน้ี 

ณ วนัที ่ 31/12/25x2 บรษิทัถกูฟ้องเป็นจาํเลยรว่มในขอ้หาละเมดิเน่ืองจากเหตุการณ์เรอืเดนิทะเลชนกนั ซึง่คดี
ดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลแพง่ ผลในทีส่ดุของคดยีงัไมส่ามารถทราบไดใ้นปจัจุบนั บรษิทัจงึไมไ่ดต้ัง้
สาํรองเผื่อหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการถกูฟ้องรอ้งดงักลา่วไวใ้นบญัช ี โดยศาลแพง่ไดน้ดัฟงัคาํพพิากษา ในวนัที ่ 30 
เมษายน 25x3 

ณ วนัที ่ 31/12/25x2 บรษิทัฯไดถ้กูสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยส์อบสวนในคดี
ทุจรติหลกัทรพัย ์ และถกูอายดับญัชเีงนิฝากธนาคาร จาํนวน 12.5 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดย้ืน่ฟ้องสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และขอใหศ้าลมคีาํสัง่เพกิถอนการอายดับญัชเีงนิฝากธนาคาร
ของบรษิทั โดยผลในทีส่ดุของคดยีงัไมส่ามารถทราบไดใ้นปจัจุบนั 

สว่นในประเดน็ขอ้ 2.4 ซึง่อาจถอืเป็นสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ แต่ยงัไมถ่งึระดบัทีเ่ป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ กจิการจงึยงัไม่
ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูในสว่นน้ีแต่อยา่งใด 

 

ข้อ 3. ต้นทุนมาตรฐาน 
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บริษัทใช้ระบบบญัชีต้นทนุมาตรฐานต้นทนุทางตรงของผลติภณัท์ของบริษัทมาจาก โดยต้นทนุมาตรฐาน

ประกอบด้วย วตัถดุิบ แรงงานทางตรง โสหุ้ยการผลติผนัแปร และโสหุ้ยการผลติคงที่ และบริษัทได้วิเคราะห์ผลตา่งออกเป็น 8 

ประเภทได้แก่ 

• ผลตา่งราคาวตัถดุิบและปริมาณการใช้วตัถดุิบ (Material Price Variance and Material Quantity Variance) 

• ผลตา่งอตัราแรงงานทางตรงและประสทิธิภาพการใช้แรงงานทางตรง (Labor Rate Variance and Labor Efficiency 

Variance) 

• ผลตา่งอตัราโสหุ้ยการผลติและประสทิธิภาพโสหุ้ยการผลติ (Variable Overhead Spending Variance and 

Variable Overhead Efficiency Variance) 

• ผลตา่งงบประมาณต้นทนุคงท่ี และผลตา่งกําลงัการผลติ (Fixed Overhead Budget Variance and Production 

Volume Variance) 
 

ใหท้า่นวเิคราะหว์า่เหตุการณ์ต่างๆดงัต่อไปน้ีมผีลต่อผลต่างประเภทใดบา้งใหอ้ธบิายพอสงัเขปและมผีล
ทาํใหต้น้ทุนขายสงูขึน้หรอืตํ่าลง 

3.1 รฐับาลปรบัคา่แรงงานขัน้ตํ่าทัว่ประเทศไทยเพิม่สงูขึน้ 

3.2 บรษิทัซือ้เครือ่งจกัรใหมม่าใชใ้นการผลติและมผีลทาํใหค้า่ซ่อมแซมเครือ่งจกัรลดลงเป็นอยา่งมาก  

3.3 ปรมิาณวตัถุดบิทีบ่รษิทัใชจ้รงิมปีรมิาณน้อยกวา่เดมิเน่ืองจากมขีองเสยีน้อยลง 

3.4 บรษิทัลดกาํลงัการผลติลงเน่ืองจากประมาณการยอดขายลดตํ่าลงมาก 

เฉลยขอ้ 3 สรปุคาํตอบ 

ผลกระทบ  3.1 3.2 3.3 3.4 
ผลกระทบกบัผลต่างตน้ทุนมาตรฐาน          

ผลต่างราคาวตัถุดิบ          
ผลต่างปริมาณการใชว้ตัถุดิบ      F   
ผลต่างอตัราแรงงานทางตรง  U       
ผลต่างประสิทธิภาพการใชแ้รงงานทางตรง          
ผลต่างอตัราโสหุย้การผลิตผนัแปร          
ผลต่างประสิทธิภาพโสหุย้การผลิตผนัแปร    F     
ผลต่างงบประมาณตน้ทุนคงท่ี    U     
ผลต่างกาํลงัการผลิตตน้ทุนคงท่ี        U 

ผลกระทบกบัตน้ทุนขาย  + ‐ ‐ ‐ 
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F คือ Favorable (น่าพอใจ) 
U คือ Unfavorable (ไม่น่าพอใจ) 
 + คือตน้ทุนเพิ่มข้ึน 
 ‐ คือตน้ทุนลดลง 

 

3.1  รฐับาลปรบัคา่แรงงานขัน้ตํ่าทัว่ประเทศไทยเพิม่สงูขึน้ 

การปรบัคา่แรงขัน้ตํ่าเพิม่สงูขึน้จะสง่ผลกระทบโดยตรงกบั “ผลต่างอตัราแรงงานทางตรง (Labor Rate Variance) 
1และทาํใหต้น้ทุนขายเพิม่สงูขึน้ เน่ืองจากผลต่างทีไ่มน่่าพอใจดงักลา่วในทา้ยทีส่ดุจะถกูปิดเขา้บญัชตีน้ทุนขาย  

3.2  บรษิทัซือ้เครือ่งจกัรใหมม่าใชใ้นการผลติและมผีลทาํใหค้า่ซ่อมแซมเครือ่งจกัรลดลงเป็นอยา่งมาก  

การซือ้เครือ่งจกัรใหมแ่ทนเครือ่งจกัรเดมิทาํใหค้า่ซ่อมแซม ซึง่ถอืเป็นโสหุย้การผลติผนัแปรลดลงจงึทาํใหผ้ลต่าง

ประสทิธภิาพโสหุย้การผลติ (Variable Overhead Efficiency Variance) ลดลง ในขณะทีจ่ะทาํใหค้า่เสือ่มราคา

เครือ่งจกัร ซึง่ถอืเป็นโสหุย้การผลติคงทีเ่พิม่สงูขึน้ จงึทาํให ้ ผลต่างงบประมาณตน้ทุนคงที ่ (Fixed Overhead 

Budget Variance) เพิม่ขึน้ ทัง้น้ี โดยปกตกิารตดัสนิใจลงทุนใดๆ มกัขึน้อยูก่บัความคุม้คา่ของผลประโยชน์ที่

ไดร้บั ดงันัน้ หากกจิการตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม การลงทุนครัง้น้ีน่าจะทาํใหต้น้ทุนขายลดลงได ้

3.3  ปรมิาณวตัถุดบิทีบ่รษิทัใชจ้รงิมปีรมิาณน้อยกวา่เดมิเน่ืองจากมขีองเสยีน้อยลง 

หากกจิการใชว้ตัถุดบิน้อยลงเน่ืองจากของเสยีน้อยลงจะสง่ผลต่อผลต่างปรมิาณการใชว้ตัถุดบิ (Material Quantity 

Variance) ทีด่ขี ึน้ และทาํใหต้น้ทุนการผลติลดลงดว้ย 

3.4  บรษิทัลดกําลงัการผลติลงเน่ืองจากประมาณการยอดขายลดตํ่าลงมาก 

หากกจิการลดกาํลงัการผลติลง จะสง่ผลต่อผลต่างกาํลงัการผลติ (Production volume variance) ซึง่เป็นตน้ทุน

คงทีท่ีไ่มส่ามารถลดลงไดใ้นเวลาอนัสัน้ การลดกาํลงัการผลติลงสง่ผลต่อตน้ทุนต่อหน่วยทีส่งูขึน้ แต่ตน้ทุนขาย

รวมน่าจะลดลง 

                                                            
1 นอกจากนี ้คา่แรงงานท่ีเพิ่มสงูขึน้จะสง่ผลกระทบทางอ้อมกบัปัจจยัการผลติตวัอ่ืนๆ เชน่วตัถดุิบท่ีนา่จะขยบัสงูขึน้ในเวลาอนัใกล้ 


