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ข้อสอบ CPA จำลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 3/2559
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนำมหลำยท่ำนที่กรุ ณำให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ควำมมีน้ ำใจของท่ำน ส่ งผลให้ท่ำนสอบผ่ำนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตได้ในเร็ ววัน

วิชำ กำรบัญชี 2 (ส่ วนอัตนัย)
กำรทดสอบควำมรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยบูรพำ
ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 1/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 เวลา
9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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ข้อสอบปรนัย (บำงส่ วน)
1.

2.

3.

4.

5.

ข้ อใดเป็ น ผลิตผลการเกษตร
a. โคเนื ้อ
b. ใส้ กรอก
c. นำ้ นมดิบ
d. ท่ อนซุง
ข้ อใดที่ต้องปรับอัตราแลกเปลีย่ นในสภาวการณ์เงินเฟ้อรุนแรง
a. เจ้ าหนี ้ค่าสินค้ า
b. ลูกหนี ้การค้ า
c. อสังหำริ มทรั พย์ เพื่อกำรลงทุน
d. หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด
บริ ษัท ก. ให้ บริ ษัท ข. เช่าอาคารโดยถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นระยะเวลา 12 เดือน โดย บริ ษัท ก. ตังใจจะให้
้
เช่าเดือนละ
50,000 บาท บริ ษัท ข. สามารถต่อรองราคาเช่าจนทาให้ บริ ษัท ก.ลดค่าเช่าให้ 50% ของค่าเช่า 4 เดือนแรก นอกจากนี ้ บริ ษัท ก.
ยังต้ องจ่ายเงินสดให้ บริษัท ข. อีก 8,000 บาท และจ่ายค่าขนย้ ายให้ อีก 12,000 บาท บริ ษัท ก. จะรับรู้รายได้ คา่ เช่าในเดือนแรก
เท่าใด
a. 50,000 บาท
b. 40,000 บำท ((50000x12) - (25000x4) - 8000 - 12000) / 12
c. 30,000 บาท
d. 20,000 บาท
ผู้ผลิตและผู้แทนจาหน่าย ต้ องรับรู้ต้นทุนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สัญญาเช่าการเงินอย่างไร
a. บันทึกเป็ นค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
b. บันทึกเป็ นต้ นทุนตามสัญญาเริ่ มแรก
c. รับรู้ เข้ ากาไรสะสม
d. ถูกทุกข้ อ ขึ ้นอยูก่ บ
ั นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้
บริ ษัทมีห้ นุ สามัญ 1,000,000 หุ้น มีห้ นุ กู้แปลงสภาพ 1,000,000 บาท ดอกเบี ้ย 8% อัตราการแปลง หุ้นกู้ 2 บาท : 1 หุ้นสามัญ
ต่อมาวันที่ 1 ก.ค. มีผ้ ใู ช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้ 80% ให้ คานวณกาไรต่อหุ้นพื ้นฐาน กาไรสุทธิของบริ ษัท ณ วันสิ ้นปี 3,000,000
บาท
a. 2.4 บาท
b. 2.67 บาท
c. 2.50 บำท (3m / (1m + (1m / 2 x 80% x 6/12))
d. 1.67 บาท
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ข้ อใดถูกต้ อง
a. มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่สงู ทาให้ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมสูง
b. มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ต่าทาให้ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมสูง
c. มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ต่าทาให้ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมต่า
d. มูลค่ ำของผลิตภัณฑ์ ไม่ ได้ มีควำมสัมพันธ์ ต่อต้ นทุนผลิตภัณฑ์ ร่วม
7. ข้ อใดไม่ใช่เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
a. เงินกู้ที่รัฐบาลยกหนี ้ให้
b. เงินที่รัฐบำลจ่ ำยให้ เพื่อชดเชยผลขำดทุนสำหรั บกิจกรรมทำงกำรเกษตร
c. เงินที่รัฐบาลให้ กิจการกู้ในอัตราดอกเบี ้ยทีต
่ ่า
d. สินทรัพย์ที่รัฐบาลยกให้ กิจการเพือ่ ดาเนินธุรกิจ
8. ข้ อใดถือว่าเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
a. บุตรของผู้บริ หารของกิจการที่เสนอรายงานถือหุ้นในบริ ษัทอื่น 5% และไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญ
b. ลูกค้ าที่มีรายการค้ าปกติกบ
ั กิจการที่เสนอรายงาน มีรายการค้ าระหว่างกัน 20% ของรายการค้ าทังหมด
้
c. ผู้บริ หำรคนสำคัญของกิจกำรทีนำเสนอรำยงำน หรื อ บริ ษัทใหญ่ ของกิจกำรที่นำเสนอรำยงำน
d. กรรมการของกิจการทีเ่ สนอรายงานเป็ นกรรมการของกิจการอื่น
9. รายการข้ อใดไม่สง่ ผลกระทบต่องบกระแสเงินสด
a. การจ่ายชาระหนี ้ค่าสินค้ า
b. ชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
c. ออกหุ้นทุน
d. กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ ำของหลักทรั พย์ ในควำมต้ องกำรของตลำด
10. ข้ อใดนาเสนอเปรี ยบเทียบงบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด 30 มิถน
ุ ายน 25x1 ไม่ถกู ต้ อง
a. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถน
ุ ายน 25x1 เทียบกับงวดเดียวกันสิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน
6.

25x0
b.

c.
d.

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้ าของสาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 25x1 เทียบกับงวดเดียวกัน สิ ้นสุด
30 มิถน
ุ ายน 25X0
งบกระแสเงินสดสาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 25X1 เทียบกับงวดเดียวกัน สิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 25x0
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 25X1 เทียบกับ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 25X0
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ข้อ 1 กำรคำนวณต้นทุนกำรผลิต
บริ ษัท ธีรภัทร จากัด เป็ นธุรกิจผลิตสินค้ า ใช้ ระบบต้ นทุนจริง ปั นส่วนต้ นทุนตามจานวนหน่วยผลิต กิจการสามารถผลิตสินค้ าได้ ทนั
ในงวด ทาให้ ไม่มีงานระหว่างทาต้ นงวดและปลายงวด กิจการคานวณต้ นทุนสินค้ าคงเหลือด้ วยวิธี FIFO
 สินค้ าสาเร็จรูปต้ นงวด 200 หน่วย @105 บาท
 สินค้ าที่ผลิตได้ ในงวด 3,500 หน่วย
 ขายสินค้ าได้ ในงวด 3,400 หน่วย @250 บาท
ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นในงวด
ค่าวัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง
เงินเดือนพนักงานบัญชี
ค่าบาบัดน ้าเสีย
ค่าซ่อมโชว์รูม
ค่าเช่าโรงงาน
ค่าเบียประกันอัคคีภยั โรงงาน
ค่าเสือ่ มราคาเครื่ องจักร
ค่าเครื่ องแบบพิมพ์ฝ่ายขาย

100,000 บาท
120,000 บาท
50,000 บาท
10,000 บาท
7,000 บาท
12,000 บาท
10,000 บาท
30,000 บาท
1,000 บาท

ให้ ทำ
ก.ทางบต้ นทุนผลิตสาหรับงวด (11 คะแนน)
ข. คานวณต้ นทุนต่อหน่วย (2 คะแนน)
ค. ทางบต้ นทุนขาย (7 คะแนน)
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ตอบ
ก.ทำงบต้ นทุนผลิตสำหรับงวด (11 คะแนน)
งบต้ นทุนสินค้ าที่ผลิต (Cost of Goods Manufactured Schedule) เป็ นงบการเงินที่นาเสนอข้ อมูลต้ นทุนการผลิตที่เกิดขึ ้นระหว่าง
งวด ซึง่ แสดงได้ ดงั นี ้
บริษัท ธีรภัทร จำกัด
งบต้ นทุนผลิต
สำหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวำคม 25xx
วัตถุดิบทางตรงใช้ ไป
วัตถุดิบคงเหลือต้ นงวด
บวกซื ้อวัตถุดิบ
ค่าขนส่งเข้ า
หักส่วนลดรับ
ส่งคืน
รวมวัตถุดิบทางตรงมีไว้ ใช้ ในการผลิต
หักวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด
รวมวัตถุดิบทางตรงใช้ ไป
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้ จา่ ยการผลิต
ค่าบาบัดน้าเสีย
ค่าเช่าโรงงาน
ค่าเบียประกันอัคคีภยั โรงงาน
ค่าเสือ่ มราคาเครื ่องจักร
รวมค่าใช้ จา่ ยในการผลิต
รวมต้ นทุนการผลิต
บวกงานระหว่างทาต้ นงวด
รวมต้ นทุนการผลิตทังสิ
้ ้น
หักงานระหว่างทาปลายงวด
รวมต้ นทุนผลิตสินค้ ำสำเร็จรูป

xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
100,000
120,000

10,000
12,000
10,000
30,000
62,000
282,000
282,000
282,000
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ข. คำนวณต้ นทุนต่ อหน่ วย (2 คะแนน)
ต้ นทุนผลิตสินค้ าสาเร็จรูป
หาร จานวนหน่วยผลิต
ต้ นทุนผลิตสินค้ ำต่ อหน่ วย

282,000 บาท
3,500 หน่วย
80.57 บำทต่ อหน่ วย

ค. ทำงบต้ นทุนขำย (7 คะแนน)
บริษัท ธีรภัทร จำกัด
งบต้ นทุนขำย
สำหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวำคม 25+8
สินค้ าสาเร็จรูปคงเหลือต้ นงวด (200หน่วย @105)
ต้ นทุนสินค้ าผลิตสาเร็จ
รวมสินค้ าสาเร็ จรูปมีไว้ ขาย
สินค้ าคงเหลือปลายงวด – FIFO (300หน่วย @80.57)
ต้ นทุนขาย

บำท
21,000
282,000
303,000
(24,171)
278,829
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ข้อ 2 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ก. ลาดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรมมีกี่ระดับพร้ อมคาอธิบาย (6คะแนน) และยกตัวอย่างสินทรัพย์หรือหนี ้สินหรื อตราสารทางการเงินมา
ระดับละ 1 ตัวอย่าง (6 คะแนน)
ข.ยกตัวอย่างรายการหรื อเหตุการณ์ที่ใช้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ยุติธรรม 4 ข้ อ (8 คะแนน)

หรื อมาตรฐานการบัญชีอื่น

ที่เกี่ยวข้ องกับมูลค่า

ตอบ
ก. ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุตธิ รรม พร้ อมตัวอย่ ำง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 กาหนดลาดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรมเป็ น 3 ระดับ ตามประเภทของข้ อมูลที่นามาใช้ ใน
เทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ซึง่ ลาดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรมให้ ความสาคัญสูงสุดกับราคาที่เสนอ (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาด
ซื ้อขายคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี ้สินที่เหมือนกัน (ข้ อมูลระดับ 1) และข้ อมูลที่สงั เกตไม่ได้ ทใี่ ห้ ความสาคัญในระดับต่าสุด (ข้ อมูลระดับ 3)
โดยไม่ต้องนาต้ นทุนในการขายมาปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม
ข้ อมูลระดับ 1
ข้ อมูลระดับ 1 เป็ นราคาที่เสนอ (ยังไม่ปรับปรุง) ในตลาดซื ้อขายคล่องสาหรับสินทรัพย์ หรื อหนี ้สินที่มีลกั ษณะเหมือนกันและกิจการ
สามารถเข้ าถึงตลาดนัน้ ณ วันที่วดั ค่า (ตัวอย่างของตลาดซื ้อขายคล่องได้ แก่ ตลาดแลกเปลีย่ น (Exchange market) ตลาดตัวแทน (Dealer
markets) ตลาดนายหน้ า (Brokered market) เป็ นต้ น)
ตัวอย่างเช่น ตราสารทุนของกิจการจดทะเบียนที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อกองทุนเปิ ดทีซ่ ื ้อขายกับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวม เป็ นต้ น โดยมูลค่าของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่จะจัดประเภทเป็ นข้ อมูลระดับที่ 1 จะต้ องมีราคาเสนอที่ชดั เจน
ข้ อมูลระดับ 2
ข้ อมูลระดับ 2 เป็ นข้ อมูลอื่นที่สงั เกตได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน นอกเหนือจากราคาที่เสนอซึง่
รวมอยูใ่ นระดับ 1
ตัวอย่างเช่น สินค้ าสาเร็จรูปในร้ านขายปลีก สาหรับสินค้ าสาเร็ จรูปที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ ข้ อมูลระดับ 2 จะเป็ นทังราคาส
้
าหรับ
ลูกค้ าในตลาดขายปลีก หรือราคาให้ ผ้ ขู ายปลีกในตลาดค้ าส่ง มีการปรับความแตกต่างระหว่างสภาพและที่ตงของสิ
ั้
นค้ าและสินค้ าที่
เปรี ยบเทียบกันได้ (คล้ ายคลึงกัน) เป็ นต้ น
ข้ อมูลระดับ 3
ข้ อมูลระดับ 3 เป็ นข้ อมูลที่สงั เกตไม่ได้ สาหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน ซึง่ ข้ อมูลที่สงั เกตไม่ได้ จะสะท้ อนถึงสมมติฐานว่าผู้มีสว่ นร่วมใน
ตลาดจะใช้ เมื่อกาหนดราคาสินทรัพย์หรื อหนี ้สินรวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับความเสีย่ ง (ตัวอย่างเช่น ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอน เป็ นต้ น)
ตัวอย่างเช่น หนี ้สินค่ารื อ้ ถอนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ ข้ อมูลระดับ 3 จะเป็ นประมาณการปั จจุบนั โดยใช้ ข้อมูลของกิจการ
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เกี่ยวกับกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพื่อปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ซึ่งอาจต้ องใช้ อตั ราดอกเบี ้ยปลอดความเสี่ยงปรับด้ วยความเสี่ยง
สินเชื่อหากผลกระทบของระดับความน่าเชื่อถือของกิจการต่อมูลค่าปั จจุบนั ของหนี ้สินถูกสะท้ อนในอัตราคิ ดลดมากกว่าประมาณการ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต
ข.รำยกำรหรื อเหตุกำรณ์ ทใี่ ช้ ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน หรื อมำตรฐำนกำรบัญชีอื่น ทีเ่ กีย่ วข้ องกับมูลค่ ำยุตธิ รรม
1. การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่กิจการถือครอง (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน)
2. การวัดมูลค่ายุติธรรมของประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
เรื่ อง การรวมธุรกิจ)
3. การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ได้ แก่ หุ้นทุนที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด เป็ น
ต้ น (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่ องเงินลงทุนในหลักทรัพย์
4. การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ หรื อผลิตผลทางการเกษตรที่ได้ มาจากกิจกรรมทางการเกษตร (มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 41 เรื่ องเกษตรกรรม)

ข้อ 3 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ต่อไปนี ้คือเหตุการณ์หลังรอบระยะเวลารายงาน 31 ธ.ค. x1 ให้ ปรับปรุงรายการ บอกเหตุผล และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ก. ณ วันที่ 5 ม.ค. 25x2 ลูกหนี ้รายใหญ่ของกิจการถูกศาลสัง่ ล้ มละลาย มูลค่าหนี ้ 540,000 บาท โดย ณ สิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
25x1 กิจการตังค่
้ าเผื่อหนี ้ 50% ตามนโยบายการตังค่
้ าเผื่อ
ข. ณ วันที่ 10 ม.ค. 25x2 ลูกหนี ้รายใหญ่ของกิจการไฟไหม้ โรงงานเสียหายทังหมด
้
โดยไม่มกี ารทาประกัน ทาให้ นา่ จะมีปัญหาเรื่ อง
สภาพคล่อง ไม่สามารถชาระหนี ้ที่จะครบกาหนดในเดือนกุมภาพันธ์ได้ ขณะนี ้ผู้บริ หารอยูร่ ะหว่างทวงถาม กิจการไม่ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อ ณ
สิ ้นปี เนื่องจากยังไม่ครบกาหนดชาระ มูลค่าหนี ้ 20,000 บาท
ค. ณ วันที่ 15 ม.ค. 25x2 ศาลฎีกาพิพากษาสัง่ ให้ ชดใช้ คา่ เสียหายแก่โจทก์ เป็ นจานวนเงิน 500,000 บาท ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 30 มิย 25x1
ศาลอุทธรณ์ได้ พิพากษาให้ ชดใช้ 400,000 บาท แต่กิจการไม่ได้ บนั ทึกรายการดังกล่าว เนื่องจากคดียงั ไม่ถึงที่สดุ แต่ได้ เปิ ดเผย
รายการดังกล่าวในงบที่นาเสนองวดก่อนแล้ ว
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ใิ ห้ เผยแพร่งบการเงินในวันที่ 15 ก.พ. 25x2
ตอบ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นระหว่างวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่งบการเงินได้ รับ
การอนุมตั ใิ ห้ เผยแพร่ไม่วา่ เหตุการณ์นนจะเป็
ั้
นไปในทางดีหรื อไม่ดเี หตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานสามารถแยกได้ เป็ น 2 ประเภท
ดังนี ้
1. เหตุการณ์ ที่เป็ นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ ได้ มีอยู่ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงานที่ต้องปรับปรุง)
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2. เหตุการณ์ที่ชี ้ให้ เห็นว่าสถานการณ์ได้ เกิดขึ ้นภายหลังวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่
ไม่ต้องปรับปรุง)
ซึง่ ในแต่ละกรณีตามโจทย์ข้อนี ้ถือเป็ นเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจากเกิดขึ ้นระหว่างวันที่สิ ้นงวดรายงานถึงวันที่
อนุมตั ิให้ เผยแพร่งบการเงิน โดยสามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
ก. ลูกหนีร้ ำยใหญ่ ของกิจกำรถูกศำลสั่งล้ มละลำย
ข้ อมูลที่ได้ รับภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี ้ให้ เห็นว่าสินทรัพย์เกิดการด้ อยค่า ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการควรตัง้
ประมาณการหนี ้สูญเพิ่มขึ ้นเป็ น 540,000 บาท เนื่องจากการที่ลกู หนี ้ล้ มละลายซึง่ เป็ นข้ อบ่งชี ้ของการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่ชดั เจน
ข. ลูกหนีร้ ำยใหญ่ ของอำจประสบปัญหำเรื่ องสภำพคล่อง
การที่ลกู หนี ้ประสบอัคคีภยั ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการชาระหนี ้ ถือเป็ นข้ อมูลที่ได้ รับภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ถึงแม้
ณ วันสิ ้นรอบรายงาน ลูกหนี ้รายนี ้ยังไม่ประสบปั ญหาใดๆ แต่หากเหตุการณ์ดงั กล่าวมีสาระสาคัญ กิจการควรต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจของผู้ใช้ งบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้ วย
ค. ศำลฎีกำพิพำกษำสั่งให้ ชดใช้ ค่ำเสียหำยแก่ โจทก์
คาพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานถือเป็ นข้ อยืนยันว่ากิจการมี ภาระผูกพันในปั จจุบนั ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ซึง่ กิจการต้ องปรับปรุงจานวนประมาณการที่เกี่ยวข้ องกับคดีความในศาลที่รับรู้ไว้ ก่อนหน้ านี ้ อย่างไรก็ตาม ในปี 25x1 ที่
ศาลอุทธรณ์พิจารณาให้ ชดใช้ 400,000 บาท ถือว่า “มีความเป็ นไปได้ มากกว่าทีจ่ ะเป็ นไปไม่ได้ ทกี่ ิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 25x1” กิจการจึงต้ องรับรู้ประมาณการหนี ้สิน (TAS 37 ย่อหน้ า 16) แต่กิจการกลับไม่ได้ บนั ทึกรายการ ดังนัน้ ในการ
ปรับปรุงรายการกิจการจึงต้ องปรับกาไรสะสม 400,000 บาท และรับรู้สว่ นต่าง 100,000 บาท เป็ นค่าใช้ จา่ ยปี 25x2
โดยต้ องบันทึกบัญชีดงั นี ้

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 1/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 เวลา
9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
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การปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป 31/12/25x2
ธุรกรรม ก.
dr. หนี ้สงสัยจะสูญ (540,000 x 50%)
cr. ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
บันทึกปรับปรุงหนี ้สงสัยจะสูญเพิม่ เติม เนื่องจากลูกค้ าถูกฟ้องล้ มละลาย

270,000
270,000

ธุรกรรม ข.
ไม่ต้องบันทึกบัญชีแต่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ธุรกรรม ค.
dr. กาไรสะสม
dr. ผลขาดทุนจากการจ่ายค่าชดเชยคดีความตามคาสัง่ ศาล
cr. หนี ้สินค่าชดเชยคดีความตามคาสัง่ ศาล
บันทึกตังประมาณการหนี
้
้สินตามคาสัง่ ศาลฎีกา

400,000
100,000
500,000

และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี ้
ธุรกรรม ก.
ณ วันที่ 5 ม.ค. 25x2 ลูกหนี ้รายใหญ่ของกิจการซึง่ มีมลู หนี ้คงค้ าง 540,000 บาท ถูกศาลสัง่ ล้ มละลาย บริ ษัทจึงตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญเต็มจานวน
ธุรกรรม ข.
ณ วันที่ 10 ม.ค. 25x2 ลูกหนี ้รายใหญ่ของกิจการซึง่ มีมลู หนี ้คงค้ าง 20,000 บาท ประสบปั ญหาอัคคีภยั ซึง่ อาจส่งผลต่อสภาพคล่อง
และอาจส่งผลต่อมูลค่าที่จะได้ รับจากลูกหนี ้รายนี ้
ธุรกรรม ค.
15 ม.ค. 25x2 ศาลฎีกาพิพากษาสัง่ ให้ กิจการชดใช้ คา่ เสียหายแก่โจทก์ เป็ นจานวนเงิน 500,000 บาท ซึง่ กิจการได้ บนั ทึกหนี ้สิน
ค่าเสียหายดังกล่าวเต็มจานวน และได้ ปรับกาไรสะสมของรอบระยะเวลารายงานปี 25x1 ให้ สอดคล้ องกับคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในวันที่
30 มิ.ย. 25x1 จานวน 400,000 บาท
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ตำรำงติวปี 2560

หลักสู ตร Comprehensive วิชำละ 5,500 บำท (สมัคร2วิชำ 9,000 บำท)

หลักสู ตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมัคร2วิชำ 10,000 บำท)
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หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 1/2560
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเราจะรี บส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัว (คาดว่าส่งให้ ได้ เดือนธันวาคม 2559) เมื่อสมัคร
เข้ ามา
โปรโมชัน่ :
1. สาหรับหลักสูตร Comprehensive ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกันก่อน 31 ธันวาคม 2559 ค่าสมัครเพียง 9,000 บาท ซึง่ พี่น้อง
สามารถเลือกเรียน 1 วิชาก่อน แล้ วเรี ยนวิชาทีเ่ หลือในครัง้ หน้ าก็ได้
2. สาหรับหลักสูตร Step-By-Step ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกันก่อน 31 ธันวาคม 2559 ค่าสมัครเพียง 10,000 บาท ซึง่ พี่น้อง
สามารถเลือกเรียน 1 วิชาก่อน แล้ วเรี ยนวิชาทีเ่ หลือในครัง้ หน้ าก็ได้
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยการชาระเงินเข้ า Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยูม่ าที่ cpa-somsak หรื อ FB นี ้ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ
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ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 1/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 เวลา
9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

