
P a g e  | 1 

 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ขอ้สอบ CPA จ าลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2559 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีน ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 

 

 

 

วิชา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยับูรพา 
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ขอ้ 1 สัญญาก่อสร้าง  

ขอ้ 1 .1 การรับรู้และวดัมูลค่าสัญญาก่อสร้าง 

กิจการจะสามารถประมาณผลของสญัญาก่อสร้างแบบต้นทนุบวกสว่นเพิ่ม ได้อยา่งนา่เช่ือถือได้อยา่งไร และ ในกรณีทีกิ่จการไม่
สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อยา่งนา่เช่ือถือ กิจการจะรับรู้รายได้และต้นทนุการก่อสร้างอยา่งไร  (5 คะแนน) 

ตอบ 

กรณีสญัญาก่อสร้างเป็นสญัญาตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 

ในกรณีที่สญัญากอ่สร้างเป็นสญัญาต้นทนุบวกสว่นเพิม่ กิจการสามารถประมาณผล ของงานก่อสร้างตามสญัญาได้อยา่งนา่เช่ือถือ
ก็ตอ่เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทกุข้อตอ่ไปนี ้ 

1. มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เก่ียวข้อง กบังานก่อสร้าง 
2. ต้นทนุที่เก่ียวข้องกบังานก่อสร้างสามารถระบไุด้อยา่งชดัเจนและวดัมลูค่าได้  อยา่งนา่เช่ือถือ ไมว่่ากิจการสามารถเรียกต้นทนุ

นัน้คืนจากผู้วา่จ้างได้หรือไม่ 

ทัง้นีกิ้จการจะถือวา่สามารถประมาณรายได้คา่ก่อสร้างทัง้สิน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือเมื่อมกีารท าสญัญาที่ระบสุทิธิตามกฎหมายของ
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายในสนิทรัพย์ทีก่่อสร้าง สิง่ตอบแทนที่จะแลกเปลีย่นกนั และ ลกัษณะและเง่ือนไขการช าระเงิน   

กรณีท่ีกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

กิจการจะรับรู้รายได้และต้นทนุการก่อสร้างโดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. กิจการต้องรับรู้รายได้ไมเ่กินกวา่ต้นทนุการก่อสร้างที่เกิดขึน้ และมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่จะได้รับต้นทนุนัน้คืน  

2. กิจการต้องรับรู้ต้นทนุการก่อสร้างที่เกิดขึน้ในระหวา่งงวดเป็นคา่ใช้จ่าย  
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ในกรณีที่กิจการอาจไมไ่ด้รับเงินต้นทนุการก่อสร้างตามสญัญาคนืจากผู้วา่จ้าง กิจการต้องรับรู้จ านวนดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายทนัที 
ตวัอยา่งของสถานการณ์ดงักลา่ว ได้แก่  

1. สญัญาที่ไมม่ีผลบงัคบัตามกฎหมายอยา่งสมบรูณ์เนื่องจากมีข้อสงสยัอยา่งมากเก่ียวกบัความถกูต้องของสญัญา 

2. งานก่อสร้างตามสญัญาจะส าเร็จหรือไมข่ึน้อยูก่บัผลการตดัสนิคดีหรือการตีความตามกฎหมาย  

3. งานก่อสร้างเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่อาจถกูเวนคืนหรือยดึคืน  

4. ลกูค้าไมส่ามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัในสญัญาก่อสร้าง หรือ  

5. กิจการผู้ รับงานก่อสร้างไมส่ามารถปฏิบตัิให้เสร็จสิน้หรือบรรลภุาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้างได้  

อยา่งไรก็ตาม เมื่อความไมแ่นน่อนในการประมาณผลของงานก่อสร้างตามสญัญาได้อยา่งนา่เช่ือถือได้หมดไป กิจการต้องรับรู้
รายได้และคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบังานก่อสร้างตามปกติแทน (ตามอตัราสว่นงานท่ีท าเสร็จ) 

ขอ้ ข การรับรู้มูลค่าสัญญาก่อสร้าง การบนัทึกบญัชี และการน าเสนองบการเงิน (15 คะแนน) 

บริษัทแมว จ ากดั ท าสญัญาก่อสร้างโดยมลูคา่ตามสญัญาเทา่กบั 50 ล้านบาท บริษัทประมาณต้นทนุการก่อสร้างเมื่อเร่ิมแรกไว้ 40 
ล้านบาท สญัญา 3 ปี โดยมีข้อมลูเก่ียวกบัการก่อสร้างดงันี ้ 

   ล้านบาท 
ปีที ่ 25x1 25x2 25x3 
ต้นทนุก่อสร้างทีเ่กิดขึน้      18.00       15.60       17.40  
ต้นทนุท่ีคาดวา่ต้องจ่ายจนงานเสร็จ      27.00       14.40           -    
เงินงวดเรียกเก็บ      17.50       23.50       9.00  
เงินสดได้รับช าระ      15.00       23.00       12.00  

 

ให้ท ำ 

1. ค านวณรายได้ ต้นทนุ และก าไรขัน้ต้นจากการก่อสร้างในแตล่ะปี 

2. บนัทกึบญัชีในแตล่ะปี 

3. จดัท างบแสดงฐานะการเงินในแตล่ะปี (ไมต้่องท าบญัชีเงินสด) 

4. สมมติวา่มกีารเปลีย่นแปลงต้นทนุการก่อสร้างที่คาดวา่จะต้องจ่ายจนงานเสร็จในปี 25x2 เป็นเงิน 26.40 ล้านบาท กิจการจะต้อง

รับรู้รายได้ ต้นทนุการกอ่สร้าง และก าไรอยา่งไร  
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ตอบ 

ค านวณรายได ้ตน้ทุน และก าไรขั้นตน้จากการก่อสร้างในแต่ละปี 

ค านวณขั้นความส าเร็จ 

 x1 x2 x3 
จ านวนรายได้ที่ตกลงไว้เมื่อเร่ิมแรกสญัญา       50.00        50.00        50.00  
ต้นทนุก่อสร้างทีเ่กิดขึน้       18.00        15.60        17.40  
ต้นทนุการก่อสร้างที่เกิดขึน้จนถึงปัจจบุนั       18.00        33.60        51.00  
ต้นทนุการก่อสร้างที่คาดวา่จะต้องจ่ายจนกระทัง่งานแล้วเสร็จ       27.00        14.40             -    
ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้สิน้       45.00        48.00        51.00  
ก าไรท่ีประมาณไว้         5.00          2.00       (1.00)  

ขัน้ความส าเร็จของงานก่อสร้าง 40% 70% 100% 

การค านวณรายได ้ตน้ทุน และก าไรท่ีรับรู้ในแต่ละปี 

     (หน่วย:ล้านบาท)   

  สะสมจนปัจจบุนั   จ านวนที่รับรู้ในปีก่อน   จ านวนที่รับรู้ในปีปัจจุบนั  
ปีที่ 1    
รายได้ (50x40%)       20.00             -          20.00  
ต้นทนุก่อสร้าง       18.00             -          18.00  
ก าไร         2.00             -            2.00  

ปีที่ 2    
รายได้ (50x70%)       35.00        20.00        15.00  
ต้นทนุก่อสร้าง       33.60        18.00        15.60  
ก าไร         1.40          2.00       (0.60)  

ปีที่ 3    
รายได้       50.00        35.00        15.00  
ต้นทนุก่อสร้าง       51.00        33.60        17.40  
ก าไร      (1.00)          1.40       (2.40)  
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2. บนัทกึบญัชีในแตล่ะปี 

  ปี 1  ปี 2  ปี 3  
dr. งานระหวา่งก่อสร้าง 18.00   15.60    17.40   
cr. เงินสด, เจ้าหนี,้ ฯลฯ  18.00    15.60    17.40  

 บนัทกึการจา่ยต้นทนุก่อสร้าง       
dr. ลกูหนีส้ญัญาก่อสร้าง 17.50   23.50   9.00   
cr. เงินเรียกเก็บตามสญัญาก่อสร้าง  17.50    23.50   9.00  

 บนัทกึการเรียกเก็บเงินคา่ก่อสร้าง       
dr. เงินสด 15.00   23.00    12.00   
cr. ลกูหนีส้ญัญาก่อสร้าง  15.00    23.00    12.00  

 บนัทกึการรับช าระเงินคา่ก่อสร้าง       
dr. งานระหวา่งก่อสร้าง 2.00       
cr. งานระหวา่งก่อสร้าง    0.60   2.40  
dr. ต้นทนุก่อสร้าง 18.00   15.60    17.40   
cr. รายได้ตามสญัญาก่อสร้าง  20.00    15.00    15.00  

 บนัทกึรับรู้รายได้ ต้นทนุ และงานระหวา่งก่อสร้างทีเ่พิ่มขึน้       
dr. เงินเรียกเก็บตามสญัญาก่อสร้าง      50.00   
cr. งานระหวา่งก่อสร้าง       50.00  

 บนัทกึการสง่มอบงานเมื่อเสร็จ       

จดัท างบแสดงฐานะการเงินในแต่ละปี (ไม่ตอ้งท าบญัชีเงินสด) 

บริษัท แมว จ ากดั    

งบแสดงฐานะการเงนิ    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25..   (หน่วย:ล้าน) 

  x1   x2   x3  

สินทรัพย์หมุนเวียน    
ลกูหนีก้ารค้า         2.50          3.00             -    
สนิค้าคงเหลอื: งานระหวา่งก่อสร้าง       20.00              -                 -     
หกั เงินงวดทีเ่รียกเก็บจากผู้วา่จ้าง     (17.50)              -                 -     
สินค้าคงเหลือสุทธิ         2.50              -                 -     

หนีส้นิหมุนเวียน    
เงินงวดทีเ่รียกเก็บจากผู้วา่จ้าง            -          41.00             -    
หกั สนิค้าคงเหลอื: งานระหวา่งกอ่สร้าง            -        (35.00)             -    
เงนิงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างสุทธิ              -            6.00               -    
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 
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สมมติวา่มีการเปล่ียนแปลงตน้ทุนการก่อสร้างท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายจนงานเสร็จในปี 25x2 เป็นเงิน 26.4 ลา้นบาท กิจการจะตอ้งรับรู้รายได ้

ตน้ทุนการก่อสร้าง และก าไรอยา่งไร 

หากต้นทนุการก่อสร้างที่คาดวา่จะต้องจ่ายจนงานเสร็จในปี 25x2 เป็นเงิน 26.4 ล้านบาท จะก่อให้เกิดผลขาดทนุตัง้แตปี่ 25x2 ซึง่
กิจการจะรับรู้รายได้ ต้นทนุ และก าไรดงันี ้ 

 x1 x2 x3 
จ านวนรายได้ที่ตกลงไว้เมื่อเร่ิมแรกสญัญา       50.00        50.00        50.00  
ต้นทนุก่อสร้างทีเ่กิดขึน้       18.00        15.60        17.40  
ต้นทนุการก่อสร้างที่เกิดขึน้จนถึงปัจจบุนั       18.00        33.60        51.00  
ต้นทนุการก่อสร้างที่คาดวา่จะต้องจ่ายจนกระทัง่งานแล้วเสร็จ       27.00        26.40             -    
ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้สิน้       45.00        60.00        51.00  
ก าไรท่ีประมาณไว้         5.00      (10.00)       (1.00)  

ขัน้ความส าเร็จของงานก่อสร้าง 40% 56% 100% 
     (หน่วย:ล้านบาท)   

  สะสมจนปัจจบุนั   จ านวนที่รับรู้ในปีก่อน   จ านวนที่รับรู้ในปีปัจจุบนั  
ปีที่ 1    
รายได้ (50x40%)       20.00             -          20.00  
ต้นทนุก่อสร้าง       18.00             -          18.00  
ก าไร         2.00             -            2.00  

    
ปีที่ 2    
รายได้ (50x56%)       28.00        20.00          8.00  
ต้นทนุก่อสร้าง (28+10)       38.00        18.00        20.00  
ก าไร     (10.00)          2.00    (12.00)  

    
ปีที่ 3    
รายได้       50.00        28.00        22.00  
ต้นทนุก่อสร้าง       51.00        38.00        13.00  
ก าไร      (1.00)      (10.00)          9.00  
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ขอ้ 2 การปันส่วนตน้ทุนแผนกบริการ 

บริษัทรุ่งโรจน์ มีแผนกบริการ 2 แผนก คือแผนกอาคาร และแผนกซอ่มบ ารุง และมีแผนกผลติ 2 แผนก คือแผนกขึน้รูป และแผนก
ประกอบ ซึง่ใช้ชัว่โมงแรงงานในการปันสว่นคา่ใช้จา่ยในการผลติ บริษัทใช้ระบบต้นทนุปกติ (normal costing) โดยมีต้นทนุและกิจกรรมดงันี ้ 

      หน่วย : บาท 
 Bldg. Maint.  Mold.   Assmbly.  
  ต.ท.คงที่   ต.ท.ผันแปร   ต.ท.คงที่   ต.ท.ผันแปร   ต.ท.รวม   ต.ท.รวม  
ประมาณการต้นทน 300,000  120,000  600,000  200,000  1,200,000  1,250,000  
ประมาณการชัว่โมงท างาน  15,000    8,000     
ชัว่โมงการท างานจริง  14,500    7,000     
       
   Bldg.   Maint.   Mold.   Assmbly.   รวม  
ชัว่โมงท างานของอาคาร  500   3,000   2,000  2,500  8,000  
ชัว่โมงท างานของซอ่มบ ารุง   2,000   3,000   5,000  5,000  15,000  

ให้ท ำ 

1. ค านวณหาต้นทนุคงที่ และต้นทนุผนัแปร แผนกบริการ (ค านวณประกอบ) 5 คะแนน 

2. อธิบายแนวทางการปันสว่นต้นทนุแผนกบริการโดยวิธีล าดบัขัน้ 

3. ค านวณหาคา่ใช้จา่ยในการผลติของแผนกผลติ 

ตอบ 

ค านวณหาตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนผนัแปร แผนกบริการ (ค านวณประกอบ) 5 คะแนน 

  หน่วย:บาท 
  Bldg.   Maint.  

ประมาณการต้นทุน   
ต้นทนุคงที ่       300,000        600,000  
ต้นทนุผนัแปร       120,000        200,000  
รวม       420,000        800,000  
หาร ประมาณการชัว่โมงท างาน        15,000           8,000  
อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน (บาทต่อชั่วโมง)              28              100  
คณู ชัว่โมงการท างานจริง        14,500           7,000  
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคดิเข้างาน รวม       406,000        700,000  
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การปันส่วนโดยวธีิล าดบัขั้นมีขั้นตอนอยา่งไร 

วธีิปันส่วนเป็นขั้น (step method)  

วิธีนีจ้ะปันสว่นต้นทนุของแผนกบริการให้กบัแผนกผลติและแผนกบริการอื่นก่อนเป็นขัน้ๆ ท าให้ต้นทนุของแผนกบริการท้ายๆ จะ
เพิ่มขึน้เร่ือยๆ และสดุท้ายจึงปันสว่นให้กบัแผนกผลติ ดงัขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. เลือกแผนกบริการที่ให้บริการแก่แผนกบริการอื่นๆ ในระดับที่สูง โดยหากมีแผนกบริการที่ให้บริการแก่แผนกบริการอื่นใน
ระดบัสงูเทา่เทียมกนั ให้เลอืกแผนกบริการท่ีมีต้นทนุสงูสดุขึน้ก่อน 

2. ปันสว่นต้นทนุของแผนกบริการไปยงัแผนกผลติและแผนกบริการอื่นโดยดจูากระดบัของการใช้บริการเป็นหลกัเช่นเดียวกบัวิธี
ปันสว่นโดยตรง  

การปันสว่นวธีินีท้ าให้การจดัสรรต้นทนุมีความถกูต้องมากขึน้ แตย่งัมีข้อจ ากดัตรงที่ไมค่ านงึถึงการใช้บริการระหวา่งกนั (เช่น แม้
แผนกท าความสะอาดจะให้บริการแก่แผนกไฟฟา้ แตก็่เป็นผู้ใช้ไฟฟา้ที่แผนกไฟฟา้เป็นผู้ให้บริการเช่นเดยีวกนั)  

ค านวณหาค่าใชจ่้ายในการผลิตของแผนกผลิต 

คา่ใช้จา่ยในการผลติของแผนกผลติจะประกอบด้วยคา่ใช้จา่ยของแผนกตนเอง บวกกบัคา่ใช้จา่ยทีรั่บปันสว่นจากแผนกบริการ ตาม
การค านวณตอ่ไปนี ้ 

ขั้นแรก ประเมินการใหบ้ริการแผนกบริการอ่ืน 

  Bldg.   Maint.   Mold.   Assmbly.   รวม  
ชัว่โมงท างานของแผนกอาคาร             500           3,000           2,000           2,500              8,000  
ชัว่โมงท างานของแผนกซอ่มบ ารุง          2,000           3,000           5,000           5,000            15,000  
สดัสว่นการท างานของ Bldg. ที่ท าให้แผนกตา่งๆ 6.25% 37.50% 25.00% 31.25% 100.00% 
สดัสว่นการท างานของ Maint. ที่ท าให้แผนกตา่งๆ 13.33% 20.00% 33.33% 33.33% 100.00% 

ซึง่แสดงให้เห็นวา่ Bldg. ท างานให้ Maint. มากกวา่ Bldg. ท างานให้ Maint. จึงต้องปันสว่น Bldg. ให้ Maint. ก่อนแล้วจงึปันให้แผนก
ผลติ 

ขั้นถดัมา ก าหนดสดัส่วนในการปันส่วนค่าใชจ่้ายแผนกบริการ 

 ตัวคณู ตัวหาร 
สัดส่วนการปันส่วน  Bldg.   Maint.   Mold.   Assmbly.   รวม  
อตัราปันสว่นจาก Bldg. ให้แผนกตา่งๆ 0.00% 37.50% 25.00% 31.25% 93.75% 
อตัราปันสว่นจาก Maint. ให้แผนกตา่งๆ 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 66.66% 
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วิธีปันส่วนเป็นขัน้  Bldg.   Maint.   Mold.   Assmbly.  

 ต้นทนุก่อนการปันสว่น             406,000             700,000          1,200,000          1,250,000  

 การปันสว่นต้นทนุของแผนก Bldg.          (406,000)             162,400             108,267             135,333  

รวมต้นทนุก่อนปันสว่นต้นทนุแผน Maint.                      -               862,400          1,308,267          1,385,333  

 การปันสว่นต้นทนุของแผนก Maint.                      -             (862,400)             431,200             431,200  

 รวมค่าใช้จ่ายแผนกผลติหลงัปันส่วน                  -                     -           1,739,467         1,816,533  

 

ขอ้3. เหตุการณ์ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทจนัทร์ จ ากดั มีก าไรสทุธิส าหรับรอบระหวา่งกาลคือ 100 ล้านบาท โดยคณะกรรมการมีมตใิห้จ่ายปันผล 50 ล้านบาทส าหรับ
งวดระหวา่งกาลในเดือนสงิหาคม และอนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 โดยบริษัทไมไ่ด้ตัง้ส ารองในปีนีเ้นื่องจากส ารองตาม
กฎหมายครบ 10% ทัง้นี ้ คณะกรรมการของกิจการแหง่นีย้งัไมม่ีมติอนมุตัิให้เผยแพร่งบการเงิน และผู้สอบบญัชียงัไม่เสร็จสิน้กระบวนการ
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2558 

ข้อ 3.1 

ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบบญัชีโดยเข้าปฎิบตังิานระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 20 มกราคม 2559 พบข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุง
จึงท าให้เกิดผลขาดทนุ ซึง่ตามพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนไมอ่นญุาตให้จ่ายปันผลทัง้ที่มีผลขาดทนุ คณะกรรมการจึงมีมตใิห้เรียกปันผล
จากผู้ ถือหุ้นคืนในวนัท่ี 21 มกราคม 2559 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีได้มาปรึกษากบัทา่นวา่ควรจะปรับปรุงรายการอยา่งไร เมื่อใด และให้เขยีนหมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ถ้ามี) 

ข้อ 3.2 

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทขาดสภาพคลอ่ง และมีปัญหาเร่ืองกระแสเงินสด คณะกรรมการจึงมีมตใิห้เรียกปันผลจากผู้ ถือหุ้นคนื
ในวนัท่ี 21 มกราคม 2559 ผู้จดัการบญัชีมาปรึกษากบัทา่นวา่ควรจะท าอยา่งไรควรปรับปรุงอยา่งไร เมื่อไหร่ และให้เขียนหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน (ถ้ามี) 

ตอบ 

อ้างถงึมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ได้ให้ค าจ ากดัความของ
เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน คือ เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ระหวา่งวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัวนัท่ีงบการเงินได้รับการอนมุตัใิห้
เผยแพร่ไมว่า่เหตกุารณ์นัน้จะเป็นไปในทางดีหรือไมด่ีเหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี  ้

1. เหตุการณ์ที่เป็นหลกัฐานยืนยนัว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  (เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา
รายงานท่ีต้องปรับปรุง)  
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

2. เหตกุารณ์ที่ชีใ้ห้เห็นวา่สถานการณ์ได้เกิดขึน้ภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  (เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
ที่ไมต้่องปรับปรุง) 

ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ทีม่ีสาระส าคญัระหวา่งวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัวนัท่ีงบการเงินได้รับการอนมุตัิให้เผยแพร่ กิจการ
จะต้องปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยข้อมลูให้เหมาะสม  

ส าหรับในกรณีนี ้ คณะกรรมการของกิจการแหง่นี ้ “ยงัไม่มีมติอนุมัติให้เผยแพรงบการเงนิ” และมติให้เรียกปันผลจากผู้ ถือหุ้นคืน
นัน้ ถือเป็น “เหตุการณ์ที่ชีใ้ห้เหน็ว่าสถานการณ์ได้เกิดขึน้ภายหลังวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน” ซึง่ประเด็นตอบค าถามเป็นดงันี ้ 

ประเด็นตอบค าถามขอ้ท่ี 3.1  

แม้ปีนีจ้ะพบความผิดพลาดซึง่หากเคยออกงบระหวา่งปีเป็นงบระหวา่งกาล การแก้ไขข้อผิดพลาดในปีจะไมส่ง่ผลตอ่ก าไรสะสมต้นปี
แตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตามเนื่องจากกิจการได้ออกงบระหวา่งกาลและได้น าเสนอตวัเลขก าไรแล้ว การแก้ไขข้อผิดพลาดจึงถือวา่ท าให้งบ
ระหวา่งกาลผิดพลาดในสาระส าคญั กิจการจงึต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความผิดพลาดดงักลา่ว และต้องแก้ไขงบการเงินให้ถกูต้อง 

ทัง้นี ้ในปี 2558 ที่ได้การจ่ายเงินปันผลไปนัน้จะถือวา่กิจการได้บนัทกึบญัชีอยา่งถกูต้อง ดงันัน้กิจการจงึไมต้่องปรับปรุงใดๆ เก่ียวกบั
เงินปันผลในปี 2558 แตก่ารเรียกเงินปันผลคืนถือเป็น “ธุรกรรมที่กระทบตอ่โครงสร้างทนุ” ที่เกิดขึน้ในปี 2559 ดงันัน้ กิจการจึงไมจ่ าเป็นต้อง
ปรับงบการเงินย้อนหลงัแตอ่ยา่งใด จะถือเป็นธุรกรรมทีจ่ะสง่ผลให้ก าไรสะสมปี 2559 เพิ่มขึน้ โดยกิจการจงึต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการ
เรียกเงินปันผลคืนในหมายเหตปุระกอบงบปี 2558 เนื่องจากยงัไมม่ีการอนมุตัใิห้เผยแพร่งบการเงินประจ าปี 2558  

การปรับปรุงเพ่ือแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

 31/12/2558   
dr. คา่ใช้จา่ย (exp.+) Xx  
dr. รายได้ (Rev.-) Xx  
cr. สนิทรัพย์ (Assets-)  xx 
cr. หนีส้นิ (liab.+)  xx 

 บนัทกึการปรับปรุงรายการข้อผิดพลาดในปี 2558   

การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 2558 (สมมติกิจการไม่ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายใหผู้ถื้อหุน้)  
ข้อ xx การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญช ี

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบญัชีในงบการเงินของงวดปี 2558 ซึง่เคยรับรู้และน าเสนอในงบกาลเงินระหวา่งกาล 
ปี 2558 แล้ว ด้วยการยกเลกิการบนัทกึบญัชีสนิทรัพย์มลูคา่ xx บาท รับรู้หนีส้นิเพิ่มขึน้ xx บาท ซึง่สง่ผลท าให้ก าไรสทุธิปี 2558 ลดลง xx บาท 
ซึง่การแก้ไขข้อผิดพลาดนีไ้มม่ีผลกระทบตอ่ก าไรสะสมยกมา 1 มกราคม 2558 แตอ่ยา่งใด  

ข้อ xx เงนิปันผล  

ระหวา่งปี 2558 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีและที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลและเงินปันผล
ระหวา่งกาลแก่ผู้ ถือหุ้น จ านวน 50 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 อยา่งไรก็ตาม สบืเนื่องจากข้อผิดพลาด
ทางการบญัชีที่สง่ผลให้กิจการมผีลขาดทนุสะสม ท าให้การจา่ยปันผลดงักลา่วไมส่อดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนที่ไมอ่นญุาตให้
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

จ่ายปันผลทัง้ที่มีผลขาดทนุ คณะกรรมการจึงมีมตใิห้เรียกปันผลจากผู้ ถือหุ้นคืนในวนัท่ี 21 มกราคม 2559 การเรียกเงินปันผลดงักลา่วคืน ซึง่
จะสง่ผลกระทบให้เงินสด และ ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2559 เพิ่มขึน้ 50 ล้านบาท 

ประเด็นตอบค าถามขอ้ท่ี 3.2 

ส าหรับในกรณีนี ้คณะกรรมการของกิจการแหง่นีย้งัไมม่ีมติอนมุตัิให้ออกงบการเงิน โดยมตใิห้เรียกปันผลจากผู้ ถือหุ้นคืนนัน้ ถือเป็น 
“เหตกุารณ์ที่ชีใ้ห้เห็นวา่สถานการณ์ได้เกิดขึน้ภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน” โดยการขอคืนเงินปันผลดงักลา่ว ไมเ่ก่ียวข้องกบัความ
ผิดพลาดแตอ่ยา่งใด กิจการจงึต้องเปิดเผยการเรียกเงินปันผลคืนถือเป็นธุรกรรมที่กระทบตอ่โครงสร้างทนุ แตถื่อเป็นธุรกรรมทีเ่กิดขึน้ในปี 
2559 ดงันัน้ กิจการจงึไมจ่ าเป็นต้องปรับงบการเงินย้อนหลงั โดยถือเป็นธุรกรรมทีจ่ะสง่ผลให้ก าไรสะสมปี 2559 เพิ่มขึน้ และเนื่องจากถือเป็น
ธุรกรรมที่มีสาระส าคญั กิจการจงึต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการเรียกเงินปันผลคืนในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2558  

นอกจากนี ้ การขาดสภาพคลอ่งจนถึงขัน้ต้องเรียกเงินปันผลคืน อาจถือเป็นเหตกุารณ์บง่ชีก้ารไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่อง ดงันัน้ 
กิจการอาจต้องประเมินความสามารถในการด าเนินงานตอ่เนื่อง และหากไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องได้ กิจการต้องจดัท าบญัชีตามเกณฑ์
อื่นที่ไมใ่ช่เกณฑ์ด าเนินงานตอ่เนือ่ง รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูถงึสาเหตขุองการไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่อง 

การเปิดเผยขอ้มูล 

ข้อ xx เงนิปันผล  

ระหวา่งปี 2558 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีและที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลและเงินปันผล
ระหวา่งกาลแก่ผู้ ถือหุ้น จ านวน 50 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวนัท่ี x/x/2558 อยา่งไรก็ตาม จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่
สง่ผลให้บริษัทขาดสภาพคลอ่ง คณะกรรมการจงึมีมติให้เรียกปันผลจากผู้ ถือหุ้นคืนในวนัท่ี 21 มกราคม 2559 การเรียกเงินปันผลดงักลา่วคืน 
ซึง่จะสง่ผลกระทบให้เงินสด และ ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2559 เพิ่มขึน้ 50 ล้านบาท 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ตารางติวปี 2559  

 

รำยละเอยีดคลิก๊เข้ำ 

https://www.facebook.com/CPASolution/photos/pcb.1664675280465941/1664672830466186/?type=3&theater 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่2/2559  

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัวิชาละ 2 เลม่ มลูคา่ 1,100 บาทฟรี !! โดยเราจะสง่ให้ทา่นเตรียมตวัโดยทนัที เมื่อสมคัร
เข้ามา 

โปรโมชัน่ : ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนัก่อน 31 ธนัวาคม 2558 คา่สมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชาก่อน แล้ว
เรียนวชิาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ ท าให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายกวา่ 18% 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที่ cpa-somsak หรือ FB นีไ้ด้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

หนงัสืออา้งอิง 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประ มาณ การ
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