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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที่ 1/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 เวลา 
9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ขอ้สอบ CPA จ ำลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 3/2559 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำมหลำยท่ำนท่ีกรุณำใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วำมมีน ้ำใจของท่ำน ส่งผลใหท้่ำนสอบผำ่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดใ้นเร็ววนั 

 

 

 

 

 

วิชำ กำรบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
กำรทดสอบควำมรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำต (CPA) 

 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 

คณะกำรจดักำรและกำรท่องเท่ียว มหำวิทยำลยับูรพำ 
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ขอ้สอบปรนยั (บำงส่วน) 
1. ข้อใดเป็น ผลติผลการเกษตร 

a. โคเนือ้ 

b. ใส้กรอก 

c. น ำ้นมดิบ 

d. ท่อนซุง 

2. ข้อใดที่ต้องปรับอตัราแลกเปลีย่นในสภาวการณ์เงินเฟอ้รุนแรง 
a. เจ้าหนีค้า่สนิค้า 

b. ลกูหนีก้ารค้า 

c. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

d. หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

3. บริษัท ก. ให้ บริษัท ข. เช่าอาคารโดยถือเป็นสญัญาเชา่ด าเนินงานเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดย บริษัท ก. ตัง้ใจจะให้เช่าเดือนละ 
50,000 บาท บริษัท ข. สามารถตอ่รองราคาเช่าจนท าให้ บริษัท ก.ลดคา่เช่าให้ 50% ของคา่เชา่ 4 เดือนแรก นอกจากนี ้บริษัท ก. 
ยงัต้องจา่ยเงินสดให้ บริษัท ข. อีก 8,000 บาท และจ่ายคา่ขนย้ายให้อีก 12,000 บาท บริษัท ก. จะรับรู้รายได้คา่เช่าในเดือนแรก 
เทา่ใด 

a. 50,000 บาท 

b. 40,000 บำท ((50000x12) - (25000x4) - 8000 - 12000) / 12 

c. 30,000 บาท 

d. 20,000 บาท 

  
4. ผู้ผลติและผู้แทนจ าหนา่ย ต้องรับรู้ต้นทนุเพื่อให้ได้มาซึง่สญัญาเช่าการเงินอยา่งไร  

a. บันทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

b. บนัทกึเป็นต้นทนุตามสญัญาเร่ิมแรก 

c. รับรู้เข้าก าไรสะสม 

d. ถกูทกุข้อ ขึน้อยูก่บันโยบายการบญัชีที่กิจการเลอืกใช้ 

5. บริษัทมีหุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มีหุ้นกู้แปลงสภาพ 1,000,000 บาท ดอกเบีย้ 8% อตัราการแปลง หุ้นกู้  2 บาท : 1 หุ้นสามญั 
ตอ่มาวนัท่ี 1 ก.ค. มีผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้  80% ให้ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน ก าไรสทุธิของบริษัท ณ วนัสิน้ปี 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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6. ข้อใดถกูต้อง 
a. มลูคา่ของผลติภณัฑ์ที่สงูท าให้ต้นทนุผลติภณัฑ์ร่วมสงู 

b. มลูคา่ของผลติภณัฑ์ที่ต ่าท าให้ต้นทนุผลติภณัฑ์ร่วมสงู 
c. มลูคา่ของผลติภณัฑ์ที่ต ่าท าให้ต้นทนุผลติภณัฑ์ร่วมต ่า 

d. มูลค่ำของผลิตภณัฑ์ไม่ได้มีควำมสัมพันธ์ต่อต้นทุนผลิตภณัฑ์ร่วม 

7. ข้อใดไมใ่ช่เงินอดุหนนุจากรัฐบาล 

a. เงินกู้ที่รัฐบาลยกหนีใ้ห้ 

b. เงนิที่ รัฐบำลจ่ำยให้เพื่อชดเชยผลขำดทุนส ำหรับกิจกรรมทำงกำรเกษตร 

c. เงินท่ีรัฐบาลให้กิจการกู้ ในอตัราดอกเบีย้ทีต่ ่า 

d. สนิทรัพย์ที่รัฐบาลยกให้กิจการเพือ่ด าเนินธุรกิจ 

8. ข้อใดถือวา่เป็นบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั 

a. บตุรของผู้บริหารของกิจการท่ีเสนอรายงานถือหุ้นในบริษัทอื่น 5% และไมม่ีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั 

b. ลกูค้าที่มีรายการค้าปกตกิบักิจการท่ีเสนอรายงาน มีรายการค้าระหวา่งกนั 20% ของรายการค้าทัง้หมด 

c. ผู้บริหำรคนส ำคัญของกิจกำรทีน ำเสนอรำยงำน หรือ บริษัทใหญ่ของกิจกำรที่น ำเสนอรำยงำน 

d. กรรมการของกิจการท่ีเสนอรายงานเป็นกรรมการของกิจการอื่น 

9. รายการข้อใดไมส่ง่ผลกระทบตอ่งบกระแสเงินสด 

a. การจา่ยช าระหนีค้า่สนิค้า 

b. ช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 

c. ออกหุ้นทนุ 

d. กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด 

10. ข้อใดน าเสนอเปรียบเทียบงบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน 25x1 ไมถ่กูต้อง 
a. งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 25x1 เทียบกบังวดเดียวกนัสิน้สดุ 30 มิถนุายน 

25x0 

b. งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 25x1 เทียบกบังวดเดยีวกนั สิน้สดุ 
30 มิถนุายน 25X0 

c. งบกระแสเงินสดส าหรับงวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 25X1 เทียบกบังวดเดยีวกนั สิน้สดุ 30 มิถนุายน 25x0 

d. งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 25X1 เทียบกับ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 25X0 
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ขอ้ 1 กำรค ำนวณตน้ทุนกำรผลิต 

บริษัท ธีรภทัร จ ากดั เป็นธุรกิจผลติสนิค้า ใช้ระบบต้นทนุจริง ปันสว่นต้นทนุตามจ านวนหนว่ยผลติ กิจการสามารถผลติสนิค้าได้ทนั
ในงวด ท าให้ไมม่ีงานระหวา่งท าต้นงวดและปลายงวด กิจการค านวณต้นทนุสนิค้าคงเหลอืด้วยวิธี FIFO  

 สนิค้าส าเร็จรูปต้นงวด 200 หนว่ย @105 บาท 

 สนิค้าที่ผลติได้ในงวด 3,500 หน่วย 

 ขายสนิค้าได้ในงวด 3,400 หนว่ย @250 บาท 

ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ในงวด   

คา่วตัถดุิบทางตรง  100,000 บาท 

คา่แรงงานทางตรง  120,000 บาท 

เงินเดือนพนกังานบญัชี  50,000 บาท 

คา่บ าบดัน า้เสยี  10,000 บาท 

คา่ซอ่มโชว์รูม  7,000 บาท 

คา่เช่าโรงงาน  12,000 บาท 

คา่เบยีประกนัอคัคีภยัโรงงาน  10,000 บาท 

คา่เสือ่มราคาเคร่ืองจกัร  30,000 บาท 

คา่เคร่ืองแบบพิมพ์ฝ่ายขาย  1,000 บาท 

ให้ท ำ 

ก.ท างบต้นทนุผลติส าหรับงวด (11 คะแนน) 

ข. ค านวณต้นทนุตอ่หนว่ย (2 คะแนน) 

ค. ท างบต้นทนุขาย (7 คะแนน) 
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ตอบ 

ก.ท ำงบต้นทุนผลติส ำหรับงวด (11 คะแนน) 

งบต้นทนุสนิค้าที่ผลติ (Cost of Goods Manufactured Schedule) เป็นงบการเงินท่ีน าเสนอข้อมลูต้นทนุการผลติที่เกิดขึน้ระหวา่ง
งวด ซึง่แสดงได้ดงันี ้ 

บริษัท ธีรภทัร จ ำกัด   

งบต้นทุนผลิต   

ส ำหรับปี สิน้สุด 31 ธันวำคม 25xx   
   

วตัถดุิบทางตรงใช้ไป   
วตัถดุิบคงเหลอืต้นงวด   xx  
บวกซือ้วตัถดุิบ  xx   
คา่ขนสง่เข้า  xx   
หกัสว่นลดรับ  xx   
สง่คืน  xx   xx  
รวมวตัถดุิบทางตรงมีไว้ใช้ในการผลติ   xx  
หกัวตัถดุิบคงเหลอืปลายงวด   xx  
รวมวตัถดุิบทางตรงใช้ไป            100,000  

คา่แรงงานทางตรง            120,000  

คา่ใช้จา่ยการผลติ   
ค่าบ าบดัน ้าเสีย           10,000   
ค่าเช่าโรงงาน           12,000   
ค่าเบียประกนัอคัคีภยัโรงงาน           10,000   
ค่าเสือ่มราคาเคร่ืองจกัร           30,000   
รวมคา่ใช้จา่ยในการผลติ           62,000  
รวมต้นทนุการผลติ         282,000  
บวกงานระหวา่งท าต้นงวด                   -    
รวมต้นทนุการผลติทัง้สิน้         282,000  
หกังานระหวา่งท าปลายงวด                   -    
รวมต้นทุนผลิตสนิค้ำส ำเร็จรูป         282,000  
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ข. ค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย (2 คะแนน) 

ต้นทนุผลติสนิค้าส าเร็จรูป        282,000  บาท 
หาร จ านวนหนว่ยผลติ           3,500  หนว่ย 
ต้นทุนผลิตสนิค้ำต่อหน่วย           80.57  บำทต่อหน่วย 

 

ค. ท ำงบต้นทุนขำย (7 คะแนน) 

บริษัท ธีรภทัร จ ำกัด   

งบต้นทุนขำย   

ส ำหรับปี สิน้สุด 31 ธันวำคม 25+8   
  บำท 
สนิค้าส าเร็จรูปคงเหลอืต้นงวด (200หนว่ย @105)  21,000  
ต้นทนุสนิค้าผลติส าเร็จ  282,000  
รวมสนิค้าส าเร็จรูปมีไว้ขาย  303,000  
สนิค้าคงเหลอืปลายงวด – FIFO (300หนว่ย @80.57)  (24,171) 
ต้นทนุขาย  278,829  

 

  

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 8 

 

ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที่ 1/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 เวลา 
9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ขอ้ 2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

ก. ล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมมก่ีีระดบัพร้อมค าอธิบาย (6คะแนน)  และยกตวัอยา่งสนิทรัพย์หรือหนีส้นิหรือตราสารทางการเงินมา
ระดบัละ 1 ตวัอยา่ง (6 คะแนน) 

ข.ยกตวัอยา่งรายการหรือเหตกุารณ์ที่ใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือมาตรฐานการบญัชีอื่น ที่เก่ียวข้องกบัมลูคา่
ยตุิธรรม 4 ข้อ (8 คะแนน) 

ตอบ 

ก. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม พร้อมตวัอย่ำง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ก าหนดล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมเป็น 3 ระดบั ตามประเภทของข้อมลูที่น ามาใช้ใน
เทคนิคการประเมินมลูคา่เพื่อวดัมลูคา่ยตุิธรรม ซึง่ล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมให้ความส าคญัสงูสดุกบัราคาที่เสนอ (ไมต้่องปรับปรุง) ในตลาด
ซือ้ขายคลอ่งส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีเหมือนกนั (ข้อมลูระดบั 1) และข้อมลูที่สงัเกตไมไ่ด้ทีใ่ห้ความส าคญัในระดบัต ่าสดุ (ข้อมลูระดบั 3) 
โดยไมต้่องน าต้นทนุในการขายมาปรับปรุงมลูคา่ยตุิธรรม 

ข้อมูลระดับ 1  

ข้อมลูระดบั 1 เป็นราคาที่เสนอ (ยงัไมป่รับปรุง) ในตลาดซือ้ขายคลอ่งส าหรับสนิทรัพย์ หรือหนีส้นิที่มีลกัษณะเหมือนกนัและกิจการ
สามารถเข้าถึงตลาดนัน้ ณ วนัท่ีวดัคา่ (ตวัอยา่งของตลาดซือ้ขายคลอ่งได้แก่ ตลาดแลกเปลีย่น (Exchange market) ตลาดตวัแทน (Dealer 
markets) ตลาดนายหน้า (Brokered market) เป็นต้น)  

ตวัอยา่งเช่น ตราสารทนุของกิจการจดทะเบยีนที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือกองทนุเปิดทีซ่ือ้ขายกบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุรวม เป็นต้น โดยมลูคา่ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีจะจดัประเภทเป็นข้อมลูระดบัท่ี 1 จะต้องมรีาคาเสนอท่ีชดัเจน 

ข้อมูลระดับ 2  

ข้อมลูระดบั 2 เป็นข้อมลูอื่นที่สงัเกตได้ไมว่า่ทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ นอกเหนือจากราคาที่เสนอซึง่
รวมอยูใ่นระดบั 1   

ตวัอยา่งเช่น สนิค้าส าเร็จรูปในร้านขายปลกี ส าหรับสนิค้าส าเร็จรูปท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจ ข้อมลูระดบั 2 จะเป็นทัง้ราคาส าหรับ
ลกูค้าในตลาดขายปลกี หรือราคาให้ผู้ขายปลกีในตลาดค้าสง่ มีการปรับความแตกตา่งระหวา่งสภาพและที่ตัง้ของสนิค้าและสนิค้าที่
เปรียบเทียบกนัได้ (คล้ายคลงึกนั) เป็นต้น  

ข้อมูลระดับ 3  

ข้อมลูระดบั 3 เป็นข้อมลูที่สงัเกตไมไ่ด้ส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ซึง่ข้อมลูที่สงัเกตไมไ่ด้จะสะท้อนถึงสมมติฐานวา่ผู้มีสว่นร่วมใน
ตลาดจะใช้เมื่อก าหนดราคาสนิทรัพย์หรือหนีส้นิรวมถึงสมมติฐานเก่ียวกบัความเสีย่ง (ตวัอยา่งเช่น ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอน เป็นต้น)  

ตวัอยา่งเช่น หนีส้ินค่ารือ้ถอนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ข้อมลูระดบั 3 จะเป็นประมาณการปัจจุบนัโดยใช้ข้อมูลของกิจการ
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เก่ียวกับกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพื่อปฏิบตัิตามภาระผูกพนั  ซึ่งอาจต้องใช้อตัราดอกเบีย้ปลอดความเสี่ยงปรับด้วยความเสี่ยง
สินเช่ือหากผลกระทบของระดบัความน่าเช่ือถือของกิจการต่อมลูค่าปัจจุบนัของหนีส้ินถูกสะท้อนในอตัราคิ ดลดมากกว่าประมาณการ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต 

ข.รำยกำรหรือเหตกุำรณ์ทีใ่ช้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ หรือมำตรฐำนกำรบญัชีอ่ืน ทีเ่กีย่วข้องกบัมูลค่ำยุตธิรรม  

1. การวดัมลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุท่ีกิจการถือครอง (มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 40 เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทนุ)  

2. การวดัมลูคา่ยตุิธรรมของประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ  (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่  3 

เร่ือง การรวมธุรกิจ)  

3. การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน  ได้แก่ หุ้นทุนที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด  เป็น

ต้น (มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 105 เร่ืองเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

4. การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ  หรือผลิตผลทางการเกษตรที่ได้มาจากกิจกรรมทางการเกษตร  (มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที่ 41 เร่ืองเกษตรกรรม)  

ขอ้ 3 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตอ่ไปนีค้ือเหตกุารณ์หลงัรอบระยะเวลารายงาน 31 ธ.ค. x1 ให้ปรับปรุงรายการ บอกเหตผุล และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ก. ณ วนัท่ี 5 ม.ค. 25x2 ลกูหนีร้ายใหญ่ของกิจการถกูศาลสัง่ล้มละลาย มลูคา่หนี ้540,000 บาท โดย ณ สิน้รอบระยะเวลารายงาน 

25x1 กิจการตัง้คา่เผ่ือหนี ้50% ตามนโยบายการตัง้คา่เผ่ือ 

ข. ณ วนัท่ี 10 ม.ค. 25x2 ลกูหนีร้ายใหญ่ของกิจการไฟไหม้โรงงานเสยีหายทัง้หมด โดยไมม่กีารท าประกนั ท าให้นา่จะมีปัญหาเร่ือง

สภาพคลอ่ง ไมส่ามารถช าระหนีท้ี่จะครบก าหนดในเดือนกมุภาพนัธ์ได้ ขณะนีผู้้บริหารอยูร่ะหว่างทวงถาม กิจการไมไ่ด้ตัง้คา่เผ่ือ ณ 

สิน้ปี เนื่องจากยงัไมค่รบก าหนดช าระ มลูคา่หนี ้20,000 บาท 

ค. ณ วนัที ่15 ม.ค. 25x2 ศาลฎีกาพิพากษาสัง่ให้ชดใช้คา่เสยีหายแก่โจทก์ เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 30 มิย 25x1 

ศาลอทุธรณ์ได้พิพากษาให้ชดใช้ 400,000 บาท แตกิ่จการไมไ่ด้บนัทกึรายการดงักลา่ว เนื่องจากคดียงัไมถ่ึงที่สดุ แตไ่ด้เปิดเผย

รายการดงักลา่วในงบที่น าเสนองวดก่อนแล้ว 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัใิห้เผยแพร่งบการเงินในวนัท่ี 15 ก.พ. 25x2 

ตอบ  

เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน หมายถึง เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ระหวา่งวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัวนัท่ีงบการเงินได้รับ
การอนมุตัใิห้เผยแพร่ไมว่า่เหตกุารณ์นัน้จะเป็นไปในทางดีหรือไมด่เีหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท 
ดงันี ้

1. เหตุการณ์ที่เป็นหลกัฐานยืนยนัว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา
รายงานท่ีต้องปรับปรุง)  
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2. เหตกุารณ์ที่ชีใ้ห้เห็นวา่สถานการณ์ได้เกิดขึน้ภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน (เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานที่
ไมต้่องปรับปรุง) 

ซึง่ในแตล่ะกรณีตามโจทย์ข้อนีถื้อเป็นเหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจากเกิดขึน้ระหวา่งวนัท่ีสิน้งวดรายงานถงึวนัที่
อนมุตัิให้เผยแพร่งบการเงิน โดยสามารถอธิบายได้ดงันี ้ 

ก. ลูกหนีร้ำยใหญ่ของกจิกำรถูกศำลส่ังล้มละลำย 

ข้อมลูที่ได้รับภายหลงัรอบระยะเวลารายงานชีใ้ห้เห็นวา่สนิทรัพย์เกิดการด้อยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  กิจการควรตัง้
ประมาณการหนีส้ญูเพิ่มขึน้เป็น 540,000 บาท เนื่องจากการท่ีลกูหนีล้้มละลายซึง่เป็นข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ที่ชดัเจน 

ข. ลูกหนีร้ำยใหญ่ของอำจประสบปัญหำเร่ืองสภำพคล่อง 

การท่ีลกูหนีป้ระสบอคัคีภยัที่อาจสง่ผลตอ่ความสามารถในการช าระหนี ้ ถือเป็นข้อมลูที่ได้รับภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ถงึแม้ 
ณ วนัสิน้รอบรายงาน ลกูหนีร้ายนีย้งัไมป่ระสบปัญหาใดๆ แต่หากเหตกุารณ์ดงักลา่วมีสาระส าคญั กิจการควรต้องเปิดเผยข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์ตอ่การตดัสนิใจของผู้ใช้งบการเงินในหมายเหตปุระกอบงบการเงินด้วย 

ค. ศำลฎกีำพพิำกษำส่ังให้ชดใช้ค่ำเสียหำยแก่โจทก์ 

ค าพิพากษาของคดีความในศาลภายหลงัรอบระยะเวลารายงานถือเป็นข้อยืนยนัวา่กิจการม ี ภาระผกูพนัในปัจจบุนั ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน ซึง่กิจการต้องปรับปรุงจ านวนประมาณการท่ีเก่ียวข้องกบัคดีความในศาลที่รับรู้ไว้ก่อนหน้านี ้ อยา่งไรก็ตาม ในปี 25x1 ที่
ศาลอทุธรณ์พิจารณาให้ชดใช้ 400,000 บาท ถือวา่ “มีความเป็นไปได้มากกวา่ทีจ่ะเป็นไปไมไ่ด้ทีกิ่จการมีภาระผกูพนัในปัจจบุนั ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน 25x1” กิจการจึงต้องรับรู้ประมาณการหนีส้นิ (TAS 37 ยอ่หน้า 16) แตกิ่จการกลบัไมไ่ด้บนัทกึรายการ ดงันัน้ ในการ
ปรับปรุงรายการกิจการจึงต้องปรับก าไรสะสม 400,000 บาท และรับรู้สว่นตา่ง 100,000 บาท เป็นคา่ใช้จา่ยปี 25x2  

โดยต้องบนัทกึบญัชีดงันี ้ 
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หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 เวลา 
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 การปรับปรุงรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป 31/12/25x2   
 ธุรกรรม ก.   
dr. หนีส้งสยัจะสญู (540,000 x 50%)           270,000   
cr. คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู            270,000  

 บนัทกึปรับปรุงหนีส้งสยัจะสญูเพิม่เติม เนื่องจากลกูค้าถกูฟอ้งล้มละลาย   
  

 
 

 ธุรกรรม ข.   
 ไมต้่องบนัทกึบญัชีแตใ่ห้เปิดเผยข้อมลู     

  
 

 
 ธุรกรรม ค.   
dr. ก าไรสะสม           400,000   
dr. ผลขาดทนุจากการจ่ายคา่ชดเชยคดีความตามค าสัง่ศาล           100,000   
cr. หนีส้นิคา่ชดเชยคดีความตามค าสัง่ศาล            500,000  

 บนัทกึตัง้ประมาณการหนีส้นิตามค าสัง่ศาลฎีกา   
 

และต้องเปิดเผยข้อมลูดงันี ้ 

ธุรกรรม ก. 

ณ วนัท่ี 5 ม.ค. 25x2 ลกูหนีร้ายใหญ่ของกิจการซึง่มมีลูหนีค้งค้าง 540,000 บาท ถกูศาลสัง่ล้มละลาย บริษัทจงึตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูเต็มจ านวน 

ธุรกรรม ข. 

ณ วนัท่ี 10 ม.ค. 25x2 ลกูหนีร้ายใหญ่ของกิจการซึง่มมีลูหนีค้งค้าง 20,000 บาท ประสบปัญหาอคัคีภยัซึง่อาจสง่ผลตอ่สภาพคลอ่ง 
และอาจสง่ผลตอ่มลูคา่ที่จะได้รับจากลกูหนีร้ายนี ้ 

ธุรกรรม ค. 

15 ม.ค. 25x2 ศาลฎีกาพิพากษาสัง่ให้กิจการชดใช้คา่เสยีหายแก่โจทก์ เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท ซึง่กิจการได้บนัทกึหนีส้นิ
คา่เสยีหายดงักลา่วเต็มจ านวน และได้ปรับก าไรสะสมของรอบระยะเวลารายงานปี 25x1 ให้สอดคล้องกบัค าพิพากษาของศาลอทุธรณ์ในวนัท่ี 
30 มิ.ย. 25x1 จ านวน 400,000 บาท  
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ตำรำงติวปี 2560  

หลกัสูตร Comprehensive วิชำละ 5,500 บำท  (สมคัร2วิชำ 9,000 บำท) 

 

 

หลกัสูตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมคัร2วิชำ 10,000 บำท) 
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หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่1/2560  

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเราจะรีบสง่ให้ทา่นเตรียมตวั (คาดวา่สง่ให้ได้เดือนธนัวาคม 2559) เมื่อสมคัร
เข้ามา 

โปรโมชัน่ :  

1. ส าหรับหลกัสตูร Comprehensive ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนัก่อน 31 ธนัวาคม 2559 คา่สมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พี่น้อง
สามารถเลอืกเรียน 1 วิชาก่อน แล้วเรียนวชิาทีเ่หลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

2. ส าหรับหลกัสตูร Step-By-Step ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนัก่อน 31 ธนัวาคม 2559 คา่สมคัรเพียง 10,000 บาท ซึง่พี่น้อง
สามารถเลอืกเรียน 1 วิชาก่อน แล้วเรียนวชิาทีเ่หลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที่ cpa-somsak หรือ FB นีไ้ด้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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หนงัสืออำ้งอิง 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558). กรุงเทพฯ : 2558. available on 

www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า ด าเนินงาน-สิง่จงูใจที่
ให้แก่ผู้ เช่า. กรุงเทพฯ : 2558. available on www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเนือ้หาสญัญาเชา่ที่ท า
ขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย. กรุงเทพฯ : 2558. available on www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด. กรุงเทพฯ : 2558. available on 
www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประ มาณ การ
ทางบญัชีและข้อผิดพลาด. กรุงเทพฯ : 2558. available on www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงั รอบระยะเวลารายงาน. 
กรุงเทพฯ : 2558. available on www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า. กรุงเทพฯ : 2558. available on 
www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงิน อุดหนนุจากรัฐบาลและการ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล. กรุงเทพฯ : 2558. available on www.fap.or.th 
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