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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2555 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 
 
 
 
 
 
 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
 
 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 
คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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ข้อ 1 การรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 
บริษัทอ๊อฟ จํากดั รับงานก่อสร้างท่ีมีระยะเวลา 3 ปี เร่ิม 1 ม.ค. 25x1  มลูค่าตามสญัญา 1,800  ล้านบาท 

ประมาณต้นทนุการก่อสร้างเร่ิมแรก 1,600 บาท โดย ณ สิน้ปี 31 ธ.ค. 25x1 บริษัทประมาณต้นทนุการก่อสร้างเพ่ิมขึน้ 30 

ล้านบาท  

ตอ่มา ในวนัท่ี 1 ม.ค. 25x2 ลกูค้าขอดดัแปลงงานก่อสร้าง และเพิ่มมลูคา่งานให้ 60 ล้านบาท ต้นทนุท่ีประมาณ

เพิ่มขึน้ 40 ล้านบาท  

ข้อมลูต้นทนุเกิดจริงในแตล่ะปีเป็นดงันี ้25x1 = 876.4, 25x2 = 424.6, 25x3 = 369 ล้านบาท ทัง้นีใ้นปี 25x2 มี

วสัดขุองปี x3 อยู ่20 ล้านบาท  

บริษัทได้เรียกเก็บเงินจากลกูค้าในแตล่ะปี ดงันี ้ 25x1 = 900 , 25x2 = 500 , 25x3 = 460 ล้านบาท แตไ่ด้รับ

เงินในแตล่ะปี ดงันี ้25x1 = 600 , 25x2 = 600 , 25x3 = 660 ล้าน 

ใหท้าํ 

1. คาํนวณรายไดต้น้ทุนการก่อสรา้งและกาํไรขัน้ตน้ประจาํปี 25x1, 25x2 และ 25x3โดยแสดงการคาํนวณประกอบ 

2. แสดงบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาระหวา่งก่อสรา้งในงบดุลบางสว่น สาํหรบัปี 25x1, 25x2 และ 25x3โดยแยกแสดง

เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนและหน้ีสนิหมนุเวยีน 

เฉลย 

ขัน้แรก ใหค้าํนวณหาอตัราสว่นงานทีท่าํเสรจ็ตามตารางต่อไปน้ี 

 ลา้นบาท  

 25x1   25x2   25x3  

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในปี 876.40  424.60  369.00  

ปรบัปรงุดว้ยตน้ทุนวตัถุดบิของปีอื่น   (20.00)  20.00  

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ของแต่ละปี 876.40  404.60  389.00  

ตน้ทุนสะสมทีเ่กดิขึน้ถงึปจัจุบนั 876.40  1,281.00  1,670.00  
ตน้ทุนทีค่าดวา่จะเกดิเพิม่จนกระทัง่งาน
เสรจ็ 753.60  389.00  0.00  

ประมาณการตน้ทุนทัง้สิน้ 1,630.00  1,670.00  1,670.00  

อตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็ 54% 77% 100% 

รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้ง 1,800.00  1,860.00  1,860.00  
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ขัน้ที ่2 คาํนวณหารายได ้ตน้ทุน และกาํไรขัน้ตน้จากสญัญาก่อสรา้งทีร่บัรูใ้นแต่ละปี  

ยอดสะสม ยอดสะสมถึงปีก่อน รบัรู้ในปีปัจจบุนั 

25x1 

รายได ้(1,800 x 54%) 967.80  0.00  967.80  

ตน้ทุน 876.40  0.00  876.40  

กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้ 91.40  0.00  91.40  

25x2 

รายได ้(1,860 x 77%) 1,426.74  967.80  458.94  

ตน้ทุน 1,281.00  876.40  404.60  

กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้ 145.74  91.40  54.34  

25x3 

รายได ้(1,860 x 100%) 1,860.00  1,426.74  433.26  

ตน้ทุน  1,670.00  1,281.00  389.00  

กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้ 190.00  145.74  44.26  

 

ขัน้ที ่3 คาํนวณหายอดเงนิสดรบัสะสม และยอดวางบลิสะสมในแต่ละปี 

25x1 25x2 25x3 
เงนิเรยีกเกบ็จากลกูคา้สะสม             900.00   1,400.00   1,860.00  
เงนิรบัชาํระจากลกูคา้สะสม             600.00   1,200.00   1,860.00  
ลกูหน้ีการคา้             300.00      200.00            -    

 

ขัน้ที ่4 แสดงตวัเลขในงบการเงนิ  

บรษิทัอ๊อฟ จาํกดั 

งบกาํไรขาดทุน (บางสว่น) 

สาํหรบัปี สิน้สดุ 25x1 25x2 25x3 รวม  

รายไดข้องแต่ละปี 967.80  458.94  433.26  1,860.00  

ตน้ทุนของแต่ละปี 876.40  404.60  389.00  1,670.00  

กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้ของแต่ละปี 91.40  54.34  44.26  190.00  
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บรษิทัอ๊อฟ จาํกดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  25x1 25x2 25x3 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 

ลกูหน้ีการคา้ 300.00  200.00  0.00  

หกั งานระหวา่งก่อสรา้ง 967.80  1,426.74  1,860.00  

เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้า่จา้งรวม 900.00  1,400.00  1,860.00  

งานระหวา่งก่อสรา้งสทุธ ิ 67.80  26.74  0.00  

หน้ีสนิหมนุเวยีน 0.00  0.00  0.00  
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ข้อ 2 ต้นทุนงานส่ังทํา 
บรษิทัแพนเคก้ จาํกดั เป็นบรษิทัตดัเยบ็เสือ้ผา้ วตัถุดบิมผีา้ กบัวสัดุสิน้เปลอืงในการตดัเยบ็ ใชว้ธิบีนัทกึบญัชี

แบบ perpetual และคาํนวณตน้ทุนวตัถุดบิโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั โดยบญัชสีนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่ 1 ตุลาคม 
25x4 ประกอบดว้ยสนิคา้ดงัต่อไปน้ี  

สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่1/10/25x4  
ผา้จาํนวน 1,200 เมตร ๆ ละ 141 บาท    169,200  บาท 
วสัดุสิน้เปลอืงในการตดัเยบ็     10,000  บาท 
งานระหวา่งทาํ   134,620  บาท 
สนิคา้สาํเรจ็รปู   500,000  บาท 

 
บรษิทัจา่ยคา่แรงแก่พนกังานในอตัราชัว่โมงละ 50 บาท  

บรษิทัมงีานระหวา่งทาํประกอบดว้ย 2 งานดงัน้ี 
(บาท) 

งานเลขที ่4-07 งานเลขที ่4-10 
วตัถุดบิทางตรง     25,870      40,000  
คา่แรงงานทางตรง     15,000      12,500  
คา่ใชจ้า่ยในการผลติ     22,500      18,750  
รวมงานระหวา่งทาํ     63,370      71,250  

 
กจิการใชอ้ตัราคา่ใชจ้า่ยการผลติในการคดิเขา้งาน โดยในระหวา่งเดนิตุลาคมมเีหตุการณ์เกดิขึน้ดงัน้ี 

1. ซือ้ผา้จาํนวน 1,200 เมตร เมตรละ 143 บาท เป็นเงนิ 171,600 บาท และวสัดุสิน้เปลอืงในการตดัเยบ็ 
12,500 บาท 

2. เบกิวตัถุดบิไปใชด้งัน้ี 

งานเลขที ่9-10 150 เมตร 

งานเลขที ่10-01 75 เมตร 

งานเลขที ่10-02 82 เมตร 

งานเลขที ่10-03 98 เมตร 
บรษิทัไดเ้บกิวสัดุสิน้เปลอืงในการตดัเยบ็ จาํนวน 4,500 บาท 

3. จา่ยคา่แรงงานทางออ้ม 8,500 บาท นอกจากน้ีในแต่ละงานมกีารเบกิแรงงานทางตรงดงัน้ี 

งานเลขที ่9-07 38 ชัว่โมง 

งานเลขที ่9-10 42 ชัว่โมง 

งานเลขที ่10-01 50 ชัว่โมง 

งานเลขที ่10-02 27 ชัว่โมง 

งานเลขที ่10-03 78 ชัว่โมง 
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4. มคีา่ใชจ้า่ยการผลติอื่นๆเกดิขึน้ดงัน้ี  
คา่เสือ่มราคา      5,000  บาท 
คา่เบีย้ประกนัจา่ยลว่งหน้าตดัจ่าย      1,200  บาท 
คา่ใชจ้า่ยอื่นเป็นเงนิสด         800  บาท 

5. สง่วสัดุสิน้เปลอืงในการตดัเยบ็ทีใ่ชไ้มห่มดคนืคลงั 600 บาท 
6. สิน้เดอืน ต.ค. มเีพยีงงานเลขที ่10-02 ทีผ่ลติไมเ่สรจ็ งานอื่นๆขายใหล้กูคา้ ในราคาขาย 30% ของตน้ทุน

ผลติ งานเลขที ่10-03 ผลติเสรจ็แลว้ แตย่งัไมไ่ดส้ง่ใหล้กูคา้ 
7. ผลต่างระหวา่งคา่ใชจ้า่ยการผลติคดิเขา้งาน และคา่ใชจ้า่ยการผลติเกดิขึน้จรงิ ใหบ้นัทกึเขา้บญัชตีน้ทุนขาย 

 
ใหท้าํ  

1. คาํนวณตน้ทุนการผลติแต่ละงาน 
2. ทาํงบตน้ทุนผลติ และงบตน้ทุนขาย 
3. ลงบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป 

เฉลย 
โจทยข์อ้น้ีทดสอบการคาํนวณตน้ทุนงานสัง่ทาํ สามารถสรปุขัน้ตอนการแกโ้จทยไ์ดด้งัน้ี  

1. คาํนวณหาตน้ทุนเฉลีย่ของผา้ต่อ 1 เมตร 
2. คาํนวณหาอตัราคา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน 
3. คาํนวณตน้ทุนงานแต่ละงาน 
4. คาํนวณหาคา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน เปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยในการผลติเกดิจรงิ เพือ่หาผลต่าง

คา่ใชจ้า่ยในการผลติ 
5. จดัทาํงบตน้ทุนการผลติ 
6. บนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ดงัการคาํนวณและแสดงผลดงัน้ี  

1. คาํนวณหาตน้ทุนเฉลีย่ของผา้ต่อ 1 เมตร 
จาํนวนเมตร ตน้ทุนรวม ตน้ทุนต่อเมตร 

วตัถุดบิคงเหลอื 1/10/x4      1,200       169,200           141  
ซือ้เพิม่      1,200       171,600           143  
รวม/เฉลีย่      2,400       340,800           142  
หกั เบกิใช ้ 405        57,510           142  
วตัถุดบิคงเหลอื 31/10/x4      1,995       283,290           142  

 
จงึสรปุไดว้า่ตน้ทุนเฉลีย่ต่อเมตรคอื 142 บาท  
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2. คาํนวณหาอตัราคา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน โดยพจิารณาจากงานระหวา่งทาํคงคา้งตน้เดอืน 
(บาท) 

 งานเลขที ่4-07   งานเลขที ่4-10  
คา่แรงงานทางตรง     57,500      42,600  
อตัราคา่แรงงานต่อชัว่โมง          50           50  
ชัว่โมงแรงงานทางตรงของแต่ละงาน      1,150          852  

คา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน     86,250      63,900  
หารดว้ยชัว่โมงแรงงานทางตรงของแต่ละงาน      1,150          852  
อตัราคา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน          75           75  

 
จงึสรปุไดว้า่อตัราคา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งานเทา่กบั 75 บาทต่อ 1 ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

3. คาํนวณตน้ทุนงานแต่ละงาน 
งาน สถานะ งานระหวา่งทาํ 

ตน้งวด 
วตัถุดบิ คา่แรงงานทางตรง 

@50 บาท 
คา่ใชจ้า่ยในการผลติ 

@75 บาท 
รวมตน้ทุน 

9-07 ตน้ทุนขาย 63,370  -   1,900   2,850   68,120  
9-10 ตน้ทุนขาย 71,250  21,300   2,100   3,150   97,800  
10-01 ตน้ทุนขาย -  10,650   2,500   3,750   16,900  
10-02 งานระหวา่งทาํ -  11,644   1,350   2,025   15,019  
10-03 สนิคา้คงเหลอื -  13,916   3,900   5,850   23,666  

รวมตน้ทุน 134,620  57,510  11,750   17,625  221,505  

 
สรปุตน้ทุนงาน 
สรปุตน้ทุน จาํนวนเงนิ 
ตน้ทุนขาย   182,820  
งานระหวา่งทาํ     15,019  
สนิคา้คงเหลอื     23,666  
รวมตน้ทุน   221,505  
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4. คาํนวณหาคา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน เปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยในการผลติเกดิจรงิ เพือ่หาผลต่าง
คา่ใชจ้า่ยในการผลติ 
คาํนวณคา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน 

งาน 
จาํนวนชัว่โมง 

แรงงานทางตรง อตัราจดัสรร   คชจ.ผลติคดิเขา้งาน 
9-07  38   75   2,850  
9-10  42   75   3,150  
10-01  50   75   3,750  
10-02  27   75   2,025  
10-03  78   75   5,850  
รวมคา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน 235  17,625  

คาํนวณคา่ใชจ้า่ยในการผลติเกดิจรงิ 
วตัถุดบิทางออ้มทีเ่บกิสทุธ ิ(4,500 - 600)  3,900  
คา่แรงงานทางออ้ม  8,500  
คา่เสือ่มราคา  5,000  
คา่เบีย้ประกนัจา่ยลว่งหน้าตดัจ่าย  1,200  
คา่ใชจ้า่ยอื่นเป็นเงนิสด 800  
รวมคา่ใชจ้า่ยในการผลติเกดิจรงิ 19,400  

รวมคา่ใชจ้า่ยในการผลติเกดิจรงิ 19,400  
รวมคา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน 17,625  
คา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งานตํ่าเกนิไป  1,775  
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5. จดัทาํงบตน้ทุนการผลติ 
บริษทัแพนเค้ก จาํกดั 
งบต้นทุนการผลิต 
สาํหรบังวดเวลา 1 เดือน ส้ินสดุ 31/10/25x4 
วตัถุดบิคงเหลอืตน้งวด   169,200  
บวก ซือ้วตัถุดบิ   171,600  
วตัถุดบิมไีวเ้พือ่ใช ้   340,800  
หกั วตัถุดบิคงเหลอืปลายงวด   283,290  
วตัถุดบิทางตรง     57,510  
คา่แรงงานทางตรง     11,750  
คา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน     17,625  
ตน้ทุนการผลติระหวา่งงวด     86,885  
บวก งานระหวา่งทาํตน้งวด   134,620  
งานระหวา่งทาํทัง้สิน้   221,505  
หกั งานระหวา่งทาํปลายงวด     15,019  
ตน้ทุนการผลติสนิคา้สาํเรจ็รปู   206,486  

 
บริษทัแพนเค้ก จาํกดั 
งบต้นทุนขาย 
สาํหรบังวดเวลา 1 เดือน ส้ินสดุ 31/10/25x4 
สนิคา้สาํเรจ็รปูตน้งวด   500,000  
บวกตน้ทุนการผลติสนิคา้สาํเรจ็รปู   206,486  
บวก คา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งานตํ่าเกนิไป      1,775  
สนิคา้มไีวเ้พือ่ขาย   708,261  
หกั สนิคา้สาํเรจ็รปูปลายงวด     23,666  
ตน้ทุนขาย   684,595  

 
 
6. บนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
วตัถุดบิ      171,600  
วสัดุสิน้เปลอืง        12,500  

เงนิสด เจา้หน้ีการคา้       184,100  
บนัทกึการซือ้วตัถุดบิ 

คา่แรงงาน        11,750  
คุมยอดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ         8,500  

เงนิสด คา่แรงงานคา้งจา่ย        20,250  
บนัทกึการจา่ยคา่แรงงานทางตรง 
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คุมยอดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ         5,000  
คา่เสือ่มราคาสะสมเครือ่งจกัร         5,000  

บนัทกึคา่เสือ่มราคา 

คุมยอดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ            800  
เงนิสด เจา้หน้ีการคา้         5,800  

บนัทกึการจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

คุมยอดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ         1,200  
คา่เบีย้ประกนัภยัจา่ยลว่งหน้า         1,200  

บนัทกึตดัคา่เบีย้ประกนัจา่ยลว่งหน้าเป็นคา่เบีย้ประกนั 

งานระหวา่งทาํ        57,510  
วตัถุดบิ        57,510  

บนัทกึการเบกิวตัถุดบิเขา้งาน 

คุมยอดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ         4,500  
วสัดุสิน้เปลอืง         4,500  

บนัทกึการเบกิวสัดุสิน้เปลอืง 

วสัดุสิน้เปลอืง            600  
คุมยอดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ            600  

บนัทกึการคนืวสัดุสิน้เปลอืง 

งานระหวา่งทาํ        11,750  
คา่แรงงาน        11,750  

บนัทกึการเบกิคา่แรงงานเขา้งาน 

งานระหวา่งทาํ        17,625  
คา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน        17,625  

บนัทกึคา่ใชจ้ายในการผลติคดิเขา้งาน 

สนิคา้สาํเรจ็รปู      206,486  
งานระหวา่งทาํ      206,486  

บนัทกึการโอนงานระหวา่งทาํเป็นสนิคา้สาํเรจ็รปู) 

เงนิสด ลกูหน้ีการคา้      887,666  
ขาย (ตน้ทุน x 130%)      887,666  

บนัทกึการขายสนิคา้  
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ตน้ทุนขาย      682,820  
สนิคา้สาํเรจ็รปู      682,820  

บนัทกึตน้ทุนขายสนิคา้ 

คา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน        17,625  
ตน้ทุนขาย         1,775  

คุมยอดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ        19,400  
บนัทกึปิดบญัชคีชจ.ผลติคดิเขา้งาน และคุมยอดคชจ.ผลติ 
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ข้อ 3 การนําเสนองบการเงนิ 

ข้อ ก กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ประกอบด้วยรายการใดบ้าง ให้อธิบาย 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นรายการความมัง่คัง่ของกจิการทีเ่พิม่ขึน้ หรอืลดลงทีร่บัรูต้รงไปยงัสว่นของ
เจา้ของในหวัขอ้ “องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ” ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นผลกาํไรทีย่งัไมร่บัรูจ้ากการถอืครอง
สนิทรพัย ์โดย กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีป่ระเทศไทยจะมโีอกาสไดพ้บคอืประกอบดว้ย1  

1. สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ ใชใ้นกรณีทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีว่ดัมลูคา่
ดว้ยวธิรีาคาทีต่ใีหม ่

2. กาํไรขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 
3. ผลสะสมการแปลงงบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ เกดิขึน้กรณีบรษิทัใหญ่จดัทาํงบการเงนิรวมโดยรวม

บรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ 
4. กาํไรขาดทุนจากการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด หากกจิการซือ้เครือ่งมอืทางการเงนิไวป้้องกนัความ

เสีย่งของรายการทีป้่องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดทีจ่ะเกดิในอนาคต 
5. กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูเ้ป็นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเมือ่

ประมาณการมลูคา่ปจัจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์และสนิทรพัยข์องโครงการแตกต่างจากรายการจรงิ
หรอืขอ้สมมตทิีใ่ชป้ระมาณมลูคา่ภาระผกูพนัผลประโยชน์เปลีย่นแปลงไปหรอืผลตอบแทนทีเ่กดิจรงิต่างกบั
ผลตอบแทนของสนิทรพัยข์องโครงการทีใ่ชบ้นัทกึบญัชแีละกจิการเลอืกรบัรูก้าํไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัดว้ยวธิน้ีี 

 

ข้อ ข. องค์ประกอบของหมายเหตุประกอบงบการเงนิประกอบด้วยรายการประเภทใดบ้าง  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ คอื ขอ้มลูทีนํ่าเสนอเพิม่เตมิจากทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของ และงบกระแสเงนิสด โดยใหข้อ้มลูเกีย่วกบัคาํอธบิาย
รายการ รายละเอยีดของรายการต่างๆ ทีแ่สดงในงบการเงนิและขอ้มลูเกีย่วกบัรายการทีไ่มเ่ขา้เกณฑก์ารรบัรูร้ายการ

ในงบการเงนิทีนํ่าเสนอ ซึง่สามารถสรปุองคป์ระกอบไดด้งัน้ี
2
  

1. ขอ้มลูทัว่ไป เชน่ สถานทีต่ ัง้ของสาํนกังานใหญ่หรอืสถานทีห่ลกัในการประกอบธุรกจิและสถานะทาง
กฎหมาย เป็นตน้ 

2. เกณฑก์ารนําเสนองบการเงนิ ไดแ้ก่  ขอ้ความทีร่ะบุวา่ งบการเงนิไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการบญัชทีี่
กาํหนดโดยกฎหมายวา่ดว้ยการบญัช ีหรอืมาตรฐานการบญัชอีื่นในกรณีทีย่งัไมม่มีาตรฐานการบญัชตีาม
ขา้งตน้กาํหนดไว ้เป็นตน้ 

                                                            
1
 ขา่วสารสําคญัเร่งดว่น ถงึผู้ ทําบญัชี จากคณะกรรมการด้านการทําบญัชี ฉบบัท่ี 17 http://www.fap.or.th/subifrs.php?id=216 

2
 ศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากแนวทางการเปิดเผยข้อมลูท่ีเผยแพร่โดยสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/3890a0.doc 
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3. สรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั ไดแ้ก่ เปิดเผยเกณฑก์ารรบัรูร้ายไดป้ระเภททีส่าํคญั  เชน่  คา่นายหน้า  
คา่ธรรมเนียมและบรกิาร  รายไดด้อกเบีย้เงนิใหกู้ย้มื  กาํไรขาดทุนจากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์  และ
ดอกเบีย้และเงนิปนัผลจากเงนิลงทุน เป็นตน้ 

4. รายละเอยีดประกอบรายการทีส่าํคญั ไดแ้ก่ องคป์ระกอบของเงนิสด เป็นตน้ 
5. ขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ภาระผกูพนัของกจิการ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ เป็นตน้ 

 

 

ข้อ ค. งบกระแสเงนิสด 

ขอ้มลูต่อไปน้ี เป็นงบการเงนิของบรษิทัเดก็น้อย จาํกดั สาํหรบัปี สิน้สดุ 31/12/25x6  

งบแสดงฐานะการเงนิ 31/12/25x6 31/12/25x5 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน     

สนิคา้คงเหลอื 480  510  
ลกูหน้ีการคา้ 350  435  
เงนิฝากธนาคาร 0  35  

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 830  980  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 150  125  
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 1,280  940  
ซอฟทแ์วร ์ 135  0  

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,565  1,065  
รวมสนิทรพัย ์ 2,395  2,045  

หน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ     
หน้ีสนิหมนุเวยีน     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 25  40  
เจา้หน้ีการคา้ 350  555  
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 60  50  

รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 435  645  

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน     
ตัว๋เงนิจา่ยระยะยาว (9%) 120  0  
ประมาณการหน้ีสนิสิง่แวดลอ้ม 162  0  
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 18  25  

รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 300  25  
รวมหน้ีสนิ 735  670  
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สว่นของเจา้ของ 
ทุนหุน้สามญัจดทะเบยีน 500  300  
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 150  85  
กาํไรสะสม 950  965  
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 60  25  

รวมสว่นของเจา้ของ 1,660  1,375  
รวมหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ 2,395  2,045  

งบกาํไรขาดทุน 
สาํหรบัปีสิน้สดุ 31/12/25x6   
ขาย 1,397  
หกั ตน้ทุนขาย (1,110) 
กาํไรขัน้ตน้ 287  
หกั คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (125) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 162  
หกั ดอกเบีย้ (40) 
บวก ผลตอบแทนจากการลงทุน 20  
กาํไรก่อนภาษ ี 142  
หกั ภาษเีงนิได ้ (57) 
กาํไรสทุธ ิ 85  

ขอ้มลูต่อไปน้ีเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน 

ก) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ของกจิการ ไดร้วมยอดเหมอืงถ่านหนิทีซ่ือ้มาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 25x5 ตาม

สญัญาสมัปทาน บรษิทัจะตอ้งทาํการปรบัปรงุพืน้ทีเ่หมอืงในอกี 10 ปีขา้งหน้า ซึง่อตัราคดิลดทีเ่หมาะสม

เพือ่หามลูคา่ปจัจุบนัของสญัญาสมัปทานดงักล่าวเทา่กบั 8% ทาํใหม้ลูคา่ปจัจบุนัของคา่ปรบัปรงุดงักลา่ว

เทา่กบั 150 บาท ซึง่รวมอยูใ่นมลูคา่ตามบญัชขีองเหมอืง ทัง้น้ี บรษิทัไดค้าํนวณตน้ทุนทางการเงนิที่

เกีย่วขอ้งกบัรายการดงักลา่วถอืเป็นตน้ทุนทางการเงนิในงบกําไรขาดทุน 

ข) บรษิทัมกีารตรีาคาทีด่นิเพิม่ขึน้ 35 บาท ในระหวา่งปี 25x6 

ค) คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปีเทา่กบั 255 บาท  

ง) บรษิทัไมม่กีารขายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ในระหวา่งปี 

จ) บรษิทัซือ้ซอฟทแ์วรใ์นวนัที ่1 กรกฎาคม 25x6 คดิเป็นเงนิ 180 บาท  

ฉ) เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้มมีลูคา่เพิม่ขึน้ระหวา่งปี เทา่กบั 15 บาท โดยบรษิทัไมม่กีารขายเงนิลงทุน

ดงักลา่วออกไปแต่อยา่งใด 

ช) ทุนหุน้สามญัและสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากการเพิม่ทุนเป็นเงนิสดในเดอืน 6/25x6  

ซ) บรษิทัจา่ยปนัผลเป็นเงนิ 100 บาท ในวนัที ่1/7/25x6 

ฌ) บรษิทัจดัประเภทเงนิเบกิเกนิบญัชเีป็นสว่นหน่ึงของรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
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ใหท้าํ จดัทาํงบกระแสเงนิสดตามวธิทีางออ้ม  

บรษิทัเดก็น้อย จาํกดั 
งบกระแสเงนิสด 
สาํหรบัปี สิน้สดุ 31/12/25x6 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้ 142  
รายการปรบัปรงุ:   
คา่เสือ่มราคา 255  
ซอฟทแ์วรต์ดัจ่าย (180 - 135) 45  
ผลตอบแทนจากการลงทุน (20) 
ดอกเบีย้จา่ย 40  
  462  
ปรบัปรงุผลเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน     
ลกูหน้ีการคา้ลดลง (435 - 350)   85  
สนิคา้คงเหลอืลดลง (510 - 480)  30  
เจา้หน้ีการคา้ลดลง (555 - 350)  (205) 
กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน   372  
หกั จา่ยดอกเบีย้ (40 - (150 x 8%))   (28) 
เงนิสดจา่ยคา่ภาษ ี(คาํนวณ 1)   (54) 
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน   290  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน   
ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (คาํนวณ 2) (410) 
ซือ้ซอฟทแ์วร ์ (180) 
ลงทุนในหลกัทรพัย ์(150 - (15 + 125))  (10) 
ผลตอบแทนจากการลงทุน (20 - 15 กาํไรทีย่งัไมเ่กดิ) 5  
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุน   (595) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ   
เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิม่ทุน 265  
เงนิสดรบัจากการออกตัว๋เงนิรบั 120  
จา่ยเงนิปนัผล (100) 
กระแสเงนิสดสทฺุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ   285  
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงสทุธ ิ   (20) 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตอนตน้งวด (35 - 40) (5) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ สิน้งวด (0 - 25) (25) 
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คาํนวณประกอบ 

เงนิสดจา่ยคา่ภาษเีงนิได ้

 

เงนิสดจา่ยซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
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จา่ยภาษีเป็นเงนิสด 54         ยกมา 75 
ภาษีเงนิไดสํ้าหรับงวด 57 

ยกไป 78         
132        132        

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย + หน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อตัดบญัชี

ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์สทุธิ
ยกมา 940        ค่าเสือ่มราคา 255        
ตรีาคาเพิ่ม 35         
ปมก.หน้ีสนิคา่รือ้ถอน 150        
ซือ้ PPE เป็นเงนิสด 410      ยกไป 1,280     

1,535     1,535     


