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วิชาการบัญชี �  
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ �นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) 

แนวข้อสอบจาํลองครั�งที' 43  2 /�)*2 วันที' 7 กรกฎาคม 2562 

 

ส่วนที' 1 อัตนัย 
อัตนัยข้อ 1 ต้นทุนงานสั'งทาํ 
(1.1)  ณ วนัที" 21 มีนาคม 25x1 บริษัทผู้ผลติเก้าอี ,ทองเหลอืง ซึ"งใช้ระบบต้นทนุงานสั"งทําในการผลติ เมื"อทําการผลติจะมีเศษทองเหลอืง

เหลอื 10.5 กิโลกรัม คาดวา่จะขายได้กิโลกรมละ 12 บาท และตอ่มาวนัที" 25 มีนาคม 25x1 กิจการนําเศษทองเหลอืงออกขายได้
กิโลกรัมละ 10 บาท 

 

ให้ทาํ บนัทกึรายการที"เกิดขึ ,นในสมดุรายวนัทั"วไปทั ,ง 2 วนั ในกรณีตอ่ไปนี , 
ก. สมมติวา่ เศษทองเหลอืงไมม่ีสาระสาํคญั ให้บนัทกึเป็นรายได้อื"น 
ข. สมมติวา่ เศษทองเหลอืงมีสาระสาํคญั นําไปหกัต้นทนุ 
ค. สมมติวา่ เศษทองเหลอืงมีสาระสาํคญั เป็นสนิค้าพิเศษ นําไปลดต้นทนุงานเลขที" J06-01  

 (1.2)  บริษัทผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ มงีานสั"งทําเก้าอี ,เลขที" J07-01 จํานวน 100 ตวั ต้นทนุรวม 12,000 บาท หลงัตรวจสอบคณุภาพแล้วพบ
เก้าอี ,เสยีเป็นจํานวน 10 ตวั แตม่ลีกูค้ามาเหมาซื ,อไปในราคาตวัละ 50 บาท 

 

ให้ทาํ  
ก. หากกิจการถือวา่ เก้าอี ,ที"เสยีเป็นของต้นทนุรวม ให้บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทั"วไป 
ข. หากกิจการถือวา่ เก้าอี ,ที"เสยีเป็นของงานสั"งทําเลขที" J07-01 โดยเฉพาะ ให้บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทั"วไป 
ค. ให้คํานวณหาต้นทนุตอ่หนว่ยของสนิค้าดจีากข้อ ข.  

(1.3)  บริษัทผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ มงีานสั"งทําเก้าอี ,เลขที" J08-01 จํานวน 100 ตวั ต้นทนุรวม 12,000 บาท หลงัตรวจสอบคณุภาพแล้วพบ
เก้าอี ,เป็นสนิค้ามีตําหนิจํานวน 10 ตวั มกีารเบิกวตัถดุิบทางตรง 950 บาท คา่แรงงานทางตรง 250 บาท คา่ใช้จา่ยการผลติจดัสรร 
360 บาท 

 

ให้ทาํ  
ก. หากกิจการถือวา่ ต้นทนุที"เกิดขึ ,นเพื"อแก้ไขของมีตาํหนิถือเป็นของต้นทนุรวม ให้บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทั"วไป 
ข. หากกิจการถือวา่ ต้นทนุที"เกิดขึ ,นเพื"อแก้ไขของมีตาํหนิถือเป็นของงานสั"งทําเลขที" J08-01 โดยเฉพาะ ให้บนัทกึรายการในสมดุ

รายวนัทั"วไป 
ค. ให้คํานวณหาต้นทนุตอ่หนว่ยของสนิค้าดจีากข้อ ข.  

 
แนวคาํตอบ 
 

ให้ทาํ 1.1 เป็นวิธีปฏิบัตทิางบญัชีของต้นทุนงานสั'งทาํที'เกี'ยวกับ เศษซาก (SCRAP) 
เศษซาก (SCRAP) 
คือ เศษวตัถทีุ"เหลอืจากการผลติ ถ้ามมีลูคา่ขายไมม่าก จะบนัทกึเป็นรายได้เมื"อขาย แตถ้่ามีมลูคา่ขายมาก ควรนํามลูคา่ที"ขายได้ไป

ติดตามลดต้นทนุผลติของสนิค้านั ,นๆ  ถ้ายากจะตดิตามให้นําไปลดบญัชีคา่ใช้จ่ายการผลติ 
 
บันทกึรายการที'เกดิขึ �นในสมุดรายวันทั'วไปทั �ง 2 วัน ในกรณีต่อไปนี � 
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ก. สมมติว่า เศษทองเหลอืงไม่มีสาระสาํคัญ ให้บันทกึเป็นรายได้อื'น 
สมุดรายวันทั'วไป                                                       (หน่วย : บาท)     

วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 

25x1 
มี.ค. 21 

 
ไม่บันทึกบัญช ี

 

 
 

 

25 เงินสด (10.5 กิโลกรัมx10 บาท) 105  
 รายได้อื"น 

(บนัทกึรายได้จากการขายเศษวสัดทุองเหลอืง) 
 105 

 
ข. สมมติว่า เศษทองเหลอืงมีสาระสาํคัญ นําไปหกัต้นทุน 

สมุดรายวันทั'วไป                                                       (หน่วย : บาท)     
วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 

25x1 
มี.ค. 21 

 
เศษวสัดคุงเหลอื(10.5 กิโลกรัมx12 บาท) 

 
126 

 

 คา่ใช้จ่ายการผลติ   126 
 (บนัทกึรายการเมื"อเกิดเศษวสัดทุองเหลอืง)   

25 เงินสด (10.5 กิโลกรัมx10 บาท) 
คา่ใช้จ่ายการผลติ (ผลตา่ง) 

105 
21 

 

 เศษวสัดคุงเหลอื 
(บนัทกึรายการขายเศษวสัดทุองเหลอืง) 

 126 

 
ค. สมมติว่า เศษทองเหลอืงมีสาระสาํคัญ เป็นสนิค้าพิเศษ นําไปลดต้นทุนงานเลขที' J06-01  

สมุดรายวันทั'วไป                                                       (หน่วย : บาท)     
วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 

25x1 
มี.ค. 21 

 
เศษวสัดคุงเหลอื(10.5 กิโลกรัมx12 บาท) 

 
126 

 

 งานระหวา่งผลติ – เลขที" J06-01  126 
 (บนัทกึรายการเมื"อเกิดเศษวสัดทุองเหลอืง)   

25 เงินสด (10.5 กิโลกรัมx10 บาท) 
งานระหวา่งผลติ – เลขที" J06-01(ผลตา่ง) 

105 
21 

 

 เศษวสัดคุงเหลอื 
(บนัทกึรายการขายเศษวสัดทุองเหลอืง) 

 126 

 
ให้ทาํ 1.2 เป็นวิธีปฏิบัตทิางบญัชีของต้นทุนงานสั'งทาํที'เกี'ยวกับ ของเสีย (SPOILAGE UNIT) 
ของเสีย (SPOILAGE UNIT) 
คือ  สนิค้าที"ทําการผลติออกมาโดยไมไ่ด้สดัสว่นตามมาตรฐานหรือคณุภาพตามเกณฑ์ของการผลติและไมส่ามารถที"จะทําการซอ่มแซมให้

อยูใ่นเกณฑ์ปกติได้ 
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ก. หากกิจการถอืว่า เก้าอี �ที'เสยีเป็นของต้นทุนรวม ให้บนัทกึรายการในสมุดรายวันทั'วไป 
สมุดรายวันทั'วไป                                                       (หน่วย : บาท)     

วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 

25xx 
 

 
งานระหวา่งผลติ – เลขที" JMN-MO 

 
12,000 

 

 วตัถดุิบทางตรง 
แรงงานทางตรง 
คา่ใช้จ่ายการผลติจดัสรร 

  
12,000 

 (บนัทกึต้นทนุของงานสั"งทําเลขที" J07-01 เก้าอี ,จํานวน 100 ตวั)   
 เงินสด (10 ตวั x50 บาท) 

คา่ใช้จ่ายการผลติ [10 ตวั x(*120-50)] 
500 
700 

 

 งานระหวา่งผลติ – เลขที" J07-01 
(บนัทกึต้นทนุของเก้าอี ,ที"เสยี 10 ตวัแตข่ายได้ตวัละ 50บาท) 

* ต้นทนุตอ่หนว่ยของเก้าอี ,(ก่อนพบของเสยี) 
��,��� บาท

��� ตวั
 = 120 บาทตอ่หนว่ย 

 1,200 

 

ข. หากกิจการถอืว่า เก้าอี �ที'เสยีเป็นของงานสั'งทาํเลขที' J07-01 โดยเฉพาะ ให้บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทั'วไป 
สมุดรายวันทั'วไป                                                       (หน่วย : บาท)     

วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 

25xx 
 

 
งานระหวา่งผลติ – เลขที" JMN-MO 

 
12,000 

 

 วตัถดุิบทางตรง 
แรงงานทางตรง 
คา่ใช้จ่ายการผลติจดัสรร 

  
12,000 

 (บนัทกึต้นทนุของงานสั"งทําเลขที" J07-01 เก้าอี ,จํานวน 100 ตวั)   
 เงินสด (10 ตวั x50 บาท) 500  

 งานระหวา่งผลติ – เลขที" J07-01 
(บนัทกึต้นทนุของเก้าอี ,ที"เสยี 10 ตวัแตข่ายได้ตวัละ 50บาท) 

 500 

 

ค. ให้คาํนวณหาต้นทุนต่อหน่วยของสนิค้าดีจากข้อ ข.  
 ต้นทนุผลติก่อนปรับปรุง  = 12,000 
 หกั ของเสยีขายได้   = (500) 
       ต้นทนุผลติหลงัปรับปรุง  = 11,500  

 ต้นทนุตอ่หนว่ยของสนิค้าด ี   = 
ต้นทนุผลติ (หลงัปรับปรุงของเสียขายได้แล้ว)

จํานวนเก้าอี , (คงเหลือ)
 

       =  
��,��� บาท

���	�� ตวั
 

       =  127.78   บาทตอ่หนว่ย 
ให้ทาํ 1.3 เป็นวิธีปฏิบัตทิางบญัชีของต้นทุนงานสั'งทาํที'เกี'ยวกับ ของที'มีตาํหนิ (DEFECTIVE UNIT) 

ของที'มีตาํหนิ (DEFECTIVE UNIT) 

คือ สนิค้าที"ผลติแล้วไมไ่ด้มาตรฐาน หรือไมม่ีคณุภาพตามที"กําหนดไว้ แตส่ามารถนําไปแก้ไขให้เป็นสนิค้าดีได้ 
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ก.  หากกิจการถอืว่า ต้นทุนที'เกิดขึ �นเพื'อแก้ไขของมีตาํหนิถอืเป็นของต้นทุนรวม ให้บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทั'วไป 
สมุดรายวันทั'วไป                                                       (หน่วย : บาท)     

วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 

25xx 
 

 
งานระหวา่งผลติ – เลขที" JM8-MO 

 
12,000 

 

 วตัถดุิบทางตรง 
แรงงานทางตรง 
คา่ใช้จ่ายการผลติจดัสรร 

  
12,000 

 (บนัทกึต้นทนุของงานสั"งทําเลขที" J08-01 เก้าอี ,จํานวน 100 ตวั)   
 คา่ใช้จ่ายการผลติ  1,560  

 วตัถดุิบ 
คา่แรงงานค้างจ่าย 
คา่ใช้จ่ายการผลติจดัสรร 

(บนัทกึต้นทนุแก้ไขสนิค้ามีตําหนิจํานวน 10 ตวั) 

 950 
250 
360 

 
ข.  หากกิจการถอืว่า ต้นทุนที'เกิดขึ �นเพื'อแก้ไขของมีตาํหนิถอืเป็นของงานสั'งทาํเลขที' J08-01 โดยเฉพาะ ให้บนัทึกรายการ

ในสมุดรายวนัทั'วไป 
สมุดรายวันทั'วไป                                                       (หน่วย : บาท)     

วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 

25xx 
 

 
งานระหวา่งผลติ – เลขที" JM8-MO 

 
12,000 

 

 วตัถดุิบทางตรง 
แรงงานทางตรง 
คา่ใช้จ่ายการผลติจดัสรร 

  
12,000 

 (บนัทกึต้นทนุของงานสั"งทําเลขที" J08-01 เก้าอี ,จํานวน 100 ตวั)   
 งานระหวา่งผลติ – เลขที" JM8-MO 1,560  

 วตัถดุิบ 
คา่แรงงานค้างจ่าย 
คา่ใช้จ่ายการผลติจดัสรร 

(บนัทกึต้นทนุแก้ไขสนิค้ามีตําหนิจํานวน 10 ตวั) 

 950 
250 
360 

 
ค. ให้คาํนวณหาต้นทุนต่อหน่วยของสนิค้าดีจากข้อ ข.  

 ต้นทนุผลติก่อนปรับปรุง    = 12,000 
 บวก ต้นทนุแก้ไขสนิค้ามีตาํหนิ จํานวน 10 ตวั  = 1,560 
       ต้นทนุผลติหลงัปรับปรุง    = 13,560  

 ต้นทนุตอ่หนว่ยของสนิค้าด ี   = 
ต้นทนุผลติ (หลงัปรับปรุงต้นทนุแก้ไขของมีตําหนิแล้ว)

จํานวนเก้าอี , 
 

       =  
�
,��� บาท

��� ตวั
 

       =  135.60   บาทตอ่หนว่ย 



 

สงวนลขิสทิธิ
 โดย อาจารย์ พยอม รัตนสกล สถาบนั PC Center  www.tuecpa.com   โทร. 094-498-9259 

อัตนัยข้อ 2 มบช.7 งบกระแสเงนิสด และ  
มบช.10 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน    

2.1)  
บริษัท หนเูรสซิ"ง จํากดั 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 25x2 
    (หน่วย : บาท) 

     25x2    25x1 
เงินสด            30  0 
ลกูหนี ,การค้า   450  300 
สนิค้าคงเหลอื   600  500 
ที"ดิน อาคาร และอปุกรณ์        3,230   2,810 

รวม         4,310  3,610 
เงินเบิกเกินบญัชี   0  60 
เจ้าหนี ,การค้า   1,500  1,400 
คา่ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   270  190 
หุ้นกู้  10%   400  300 
ทนุ            1,702  1,350 
กําไรสะสม        438   310 

รวม         4,310  3,610 
บริษัท หนเูรสซิ"ง จํากดั 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
สาํหรับปีสิ ,นสดุวนัที" 31 ธนัวาคม 25x2 

   (หน่วย : บาท) 

     25x2    
รายได้            5,400  
ต้นทนุขาย   (4,276) 
กําไรขั ,นต้น   1,124 
หกั ต้นทนุจดัจําหนา่ย   (276) 
หกั คา่ใช้จ่ายบริหาร (รวมคา่เสื"อมราคา)   (500) 
กําไรก่อนภาษี   348 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้        (124)   
กําไรสทุธิสาํหรับปี         224  

ข้อมลูเพิ"มเติม :- 
1. เครื"องจกัรราคาทนุ 110 บาท มีคา่เสื"อมราคาสะสม 40 บาท ขายไปในราคา 60 บาท และในระหวา่งปีไมม่ีการตดัจําหนา่ยเพิ"มเติม 
2. ระหวา่งปี ออกจําหนา่ยหุ้นกู้ เมื"อวนัที" 1 มกราคม 25x2 ไมม่ีดอกเบี ,ยค้างจ่าย ณ วนัสิ ,นงวด 
3. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 96 บาท 
4. ให้ทํางบกระแสเงินสดตามวิธีทางอ้อม ดงันี , 
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บริษัท หนเูรสซิ"ง จํากดั 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ ,นสดุวนัที" 31 ธนัวาคม 25x2  
   หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ให้คํานวณประกอบและคํานวณรายการเพิ"มขึ ,น ลดลง ตามตารางด้านลา่งนี , 
กําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ Xxx มาจาก           

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ             yyy    บาท ปี  25xx 
   

             ( 12 คะแนน ) 
2.2)  
 สาํหรับรอบบญัชีสิ ,นสดุวนัที" 30 กนัยายน 25x2 งบการเงินอนมุตัวินัที" 29 พฤศจิกายน 25x2 ของกิจการแหง่หนึ"ง สมมติทา่นเป็น
ผู้สอบบญัชีที"ตรวจสอบกิจการแหง่นี , ซึ"งตรวจพบสถานการณ์ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี , 
สถานการณ์ที' 1 
 ณ วนัที" 19 ตลุาคม 25x2 กิจการตรวจพบพนกังานบญัชีทจุริตด้วยการไปเปิดบญัชีใหมแ่ละแจ้งลกูค้าวา่ กิจการได้เปลี"ยนบญัชี
ใหมแ่ล้ว ให้โอนเงินคา่สนิค้าเข้าบญัชีใหมนี่ ,แทนและทํามาตลอด 6 เดือนที"ผา่นมา กิจการจึงไลพ่นกังานคนนี ,ออกและอายดัเงินเดือนเดือน
สดุท้าย เพื"อเก็บไว้ชดใช้คา่เสยีหายแก่บริษัทก่อนเนื"องจากประเมนิคา่ความเสยีหายยงัไมไ่ด้ และอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดีตามกฎหมาย 
สถานการณ์ที' 2 
 ณ วนัที" 28 กนัยายน 25x2 บริษัทถกูลกูค้าฟอ้งร้องคดีละเมิด จงึได้นําเรื"องปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัท ซึ"งทนายความแจ้งวา่
ยงัไมม่ีผลอะไร และบริษัทนา่จะชนะคดี กิจการจึงเพียงเปิดเผยเหตกุารณ์ดงักลา่วไว้ในงบการเงิน แตใ่นเวลาตอ่มา วนัที" 19 ตลุาคม 25x2 
ศาลสงูสดุมคีําสั"งพิพากษาให้คดสีิ ,นสดุโดยให้บริษัทชดใช้คา่เสยีหายเป็นจํานวนมาก 
สถานการณ์ที' 3 
 ณ วนัที" 19 ตลุาคม 25x2 ลกูหนี ,ของกิจการรายหนึ"งซึ"งมีจํานวนเงินค้างชําระกบับริษัทเป็นจํานวนมาก จงึได้ระงบัการสั"งซื ,อ
เนื"องจากมีปัญหาสภาพคลอ่ง อีกทั ,งกิจการยอมให้เครดิตจนเงินเกินวงเงินในการซื ,อสนิค้าอยูบ่อ่ยๆ จนทําให้ ณ วนันี ,มีมลูคา่หนี ,มากถึง 
2.5 ล้านบาท ในขณะเดยีวกนัลกูหนี ,รายดงักลา่วอยูร่ะหวา่งแผนฟื,นฟดู้วย บริษัทตรวจพบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 3 วนัก่อนอนมุตังิบจงึไมไ่ด้มี
การปรับปรุง รวมถึงนําเรื"องเสนอที"ประชมุผู้ ถือหุ้น 
สถานการณ์ที' 4 
 ณ วนัที" 30 กนัยายน 25x2 มีลกูหนี ,ตา่งประเทศซึ"งกิจการได้ปรับปรุงตามอตัราปิดเรียบร้อยแล้ว แตใ่นระหวา่งปิดงบอตัรา
แลกเปลี"ยนลดลงมากประมาณ 30% เมื"อเทียบกบัอตัราปิด ณ วนัที" 30 กนัยายน 25x2 
ให้ทาํ  

 จากสถานการณ์ดงักลา่ว กิจการควรต้อง 1) ปรับปรุง 2) เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 3) ยงัไมต้่องทําอะไร  
            ( 8 คะแนน ) 

 
 
 
แนวคาํตอบ 
ข้อ 2.1 
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บริษัท หนเูรสซิ"ง จํากดั 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ ,นสดุวนัที" 31 ธนัวาคม 25x2  
      หน่วย : บาท 
            25x2 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 
ปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน)สุทธิเป็นเงนิสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ขาดทนุจากการขายเครื"องจกัร 
 
 

 
 

ดอกเบี ,ยจ่าย 
 

 
ลกูหนี ,การค้าเพิ"มขึ ,น 
 
 
สนิค้าคงเหลอืเพิ"มขึ ,น 

 
 

เจ้าหนี ,การค้าเพิ"มขึ ,น 
      เงินสดรับ (จา่ย) จากการดําเนินงาน 
 
เงินสดจา่ยดอกเบี ,ย 
เงินสดจา่ยภาษีเงินได้นิติบคุคล 
      
 
 เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
เงินสดรับจากการขายเครื"องจกัร 
เงินสดจา่ยซื ,อสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน(ที"ดิน อาคาร อปุกรณ์) 
 
 

    
   เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ 
 

 
348 

 

10 
 

 

 
40 

398 

 
(150) 

 
 

(100) 
 
 
 

100 

248 
 

(40) 
(44) 

 
 

164 

 
60 

(490) 
 
 
 

(430) 
 

มาจาก:-           

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ             348    บาท ปี  25x2 

 
มาจาก:-   การขายเครื"องจกัร ดงันี ,        
      เครื"องจกัรราคาทนุ                                    110 
หกั คา่เสื"อมราคาสะสม                                   (40) 
      มลูคา่ตามบญัชีเครื"องจกัรณ วนัที"ขาย         70 
หกั ขาย                                                         (60) 
       ขาดทนุจากการขายเครื"องจกัร                    10 
มาจาก:-   ดอกเบี ,ยจ่ายหุ้นกู้  10% ดงันี ,        
      หุ้นกู้                                                         400 
คณู อตัราดอกเบี ,ยจ่าย                                    10% 
      ดอกเบี ,ยจ่ายหุ้นกู้                                       40 
มาจาก:-   งบแสดงฐานะการเงิน ดงันี ,        
     ลกูหนี ,การค้าคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.25x1              300 
หกั ลกูหนี ,การค้าคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.25x2             (450)           
     ลกูหนี ,การค้าเพิ"มขึ ,น                                         150 
มาจาก:-   งบแสดงฐานะการเงิน ดงันี ,        
     สนิค้าคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.25x1                          500 
หกั สนิค้าคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.25x2                        (600)           
     สนิค้าเพิ"มขึ ,น                                                    100 
มาจาก:-   งบแสดงฐานะการเงิน ดงันี ,        
     เจ้าหนี ,การค้าคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.25x1              1,400 
หกั เจ้าหนี ,การค้าคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.25x2             (1,500)           
     เจ้าหนี ,การค้าเพิ"มขึ ,น                                         100 
มาจาก:-  ดอกเบี�ยจ่ายหุ้นกู้ตามข้างต้น        

มาจาก:- งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ,งบแสดงฐานะการเงิน ดงันี ,       
     ภาษีเงินได้นิตบิคุคล ณ 31 ธ.ค.25x2                 124 
หกั ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจ่ายเพิ"มขึ ,น(190-270)  (80)           
     เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                                       44    
 

 
มาจาก:-   การขายเครื�องจักรเป็นเงนิสดตามข้างต้น        

มาจาก:- การซื ,อสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน ดงันี ,        
      ที"ดนิ อาคารและอปุกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 25x1    2,810 
หกั ขายเครื"องจกัร                                             (70) 
                                                                       2,740 
หกั ที"ดนิ อาคารและอปุกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 25x2    (3,230) 
       ที"ดนิ อาคารและอปุกรณ์เพิ"มจากการซื ,อ       490 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
เงินสดจา่ยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
 
 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  
 
 
เงินสดรับจากการออกจําหนา่ยหุ้นทนุ 
 

 
เงินสดจา่ยเงินปันผล 
     
 
 
 
  เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ"มขึ ,น (ลดลง) สทุธิ 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ ,นปี 

 

(60) 
 

 
100 

 

 
352 

 

 
(96) 

 
 
 
 

296 

30 
0 

30 

 

มาจาก:-   งบแสดงฐานะการเงิน ดงันี ,        
     เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ณ 31 ธ.ค.25x1  60 
หกั เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ณ 31 ธ.ค.25x2  (0)      
     เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร                          60 
มาจาก:- ข้อมูลเพิ�มเติม ออกจําหน่ายหุ้นกู้  1 ม.ค.25x2 ดงันี ,       
     หุ้นกู้  10% คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.25x1                 300 
หกั หุ้นกู้  10% คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.25x2                (400)           
      เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้นกู้                   100 
มาจาก:- งบแสดงฐานะการเงิน ดงันี ,        
     หุ้นทนุ คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.25x1                    1,350 
หกั หุ้นทนุ คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.25x2                   (1,702)           
     เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้นทนุ               352 
มาจาก:- ข้อมูลเพิ�มเติม, งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ดงันี ,        
กําไรสะสม ณ 31 ธ.ค.25x1                               310 
บวก กําไรสทุธิประจําปี 25x2                             224            
                                                                        534 
หกั กําไรสะสม ณ 31 ธ.ค. 25x2                        (438) 
      เงินสดจ่ายเงินปันผล                                     96 
 
 
 
 
 
 

 

แนวคาํตอบ 
ข้อ 2.2 
 จาก 4 สถานการณ์ที"เกิดขึ ,นเป็นเรื"องเหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ซึ"งกิจการจะปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบัเรื"องดงักลา่ว
ที"ให้ไว้ตามนิยามนี , คือ 
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 หมายถึง เหตกุารณ์ที"เกิดขึ ,นระหวา่งวนัสิ ,นรอบระยะเวลารายงานกบัวนัที"ได้รับอนมุตัใิห้ออกงบการเงิน ไมว่า่เหตกุารณ์นั ,นจะ
เป็นไปในทางดีหรือไมด่ี เหตกุารณ์ดงักลา่วสามารถแยกได้เป็น \ ประเภท ดงันี , 

� เหตกุารณ์ที"เป็นหลกัฐานยืนยนัวา่สถานการณ์ได้มีอยู ่ณ วนัสิ ,นรอบระยะเวลารายงาน (เหตกุารณ์ภายหลงัรอบ

ระยะเวลารายงานที�ตอ้งปรบัปรุง) และ 
� เหตกุารณ์ที"ชี ,ให้เห็นวา่สถานการณ์ได้เกิดขึ ,นภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ที�ไม่ตอ้งปรบัปรุง) 
จากนิยามข้างต้น สามารถสรุปวธีิปฏิบตัิในแตล่ะสถานการณ์ได้ดงันี , 
จากสถานการณ์ที' 1 
 ณ วนัที" 19 ตลุาคม 25x2 จากการตรวจพบพนกังานบญัชีทจุริตตอ่เนื"องมาตลอด 6 เดือนที"ผา่นมา จึงไลพ่นกังานคนนี ,ออกและ
อายดัเงินเดือนเดือนสดุท้าย เพื"อเก็บไว้ชดใช้คา่เสยีหายแก่บริษัทก่อนเนื"องจากประเมินคา่ความเสยีหายยงัไมไ่ด้ และอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี
ตามกฎหมาย 
 จากเหตกุารณ์ดงักลา่วถือวา่พนกังานบญัชีทําทจุริต สถานการณ์ได้มีอยู ่ณ วนัสิ ,นรอบระยะเวลารายงานที"ต้องปรับปรุง แต่
เนื"องจากกิจการยงัประเมินคา่ความเสยีหายยงัไมไ่ด้ จงึทําได้เพียงเปิดเผยเหตกุารณ์ดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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สรุปคําตอบ 
 กิจการต้องเปิดเผยเหตกุารณ์ดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

จากสถานการณ์ที' 2 
 ณ วนัที" 28 กนัยายน 25x2 บริษัทถกูลกูค้าฟอ้งร้องคดีละเมิด ตอ่มา วนัที" 19 ตลุาคม 25x2 ศาลสงูสดุมีคาํสั"งพิพากษาให้คดี
สิ ,นสดุโดยให้บริษัทชดใช้คา่เสยีหายเป็นจํานวนมาก 
 จากเหตกุารณ์ดงักลา่วถือวา่การฟอ้งร้องคดีละเมดิ สถานการณ์ได้มีอยู ่ณ วนัสิ ,นรอบระยะเวลารายงาน และคาํพิพากษามคีําสั"ง
ก่อนวนัที"งบการเงินได้รับการอนมุตัิทําให้กิจการต้องปรับปรุงงบการเงินให้ถกูต้อง 
สรุปคําตอบ 
 กิจการต้องปรับปรุงงบการเงิน 

จากสถานการณ์ที' 3 
 ณ วนัที" 19 ตลุาคม 25x2 ลกูหนี ,จํานวน 2.5 ล้านบาท อยูร่ะหวา่งแผนฟื,นฟบูริษัท ซึ"งเป็นลกูหนี ,ที"ค้างชําระนานจนบริษัทระงบั
การสั"งซื ,อ อีกทั ,งมยีอดซื ,อเกินวงเงินเครดติอยูเ่ป็นประจํา และกิจการตรวจพบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 3 วนัก่อนงบการเงินได้รับการอนมุตัิ 
 จากเหตกุารณ์ดงักลา่วถือวา่ลกูหนี ,เกินวงเงินเครดิต มีปัญหาด้านสภาพคลอ่ง สถานการณ์ได้มีอยู ่ณ วนัสิ ,นรอบระยะเวลา
รายงานและตรวจพบเหตกุารณ์ 3 วนัก่อนงบการเงินได้รับการอนมุตัิทําให้กิจการต้องปรับปรุงงบการเงินให้ถกูต้อง 
สรุปคําตอบ 
 กิจการต้องปรับปรุงงบการเงิน 

 
สถานการณ์ที' 4 
 ณ วนัที" 30 กนัยายน 25x2 ลกูหนี ,ตา่งประเทศของกิจการ ซึ"งได้ปรับปรุงตามอตัราปิดเรียบร้อยแล้ว แตก่่อนวนัที"อนมุตังิบ อตัรา
แลกเปลี"ยนลดลงมากประมาณ 30% เมื"อเทียบกบัอตัราปิด ณ วนัที" 30 กนัยายน 25x2 
 จากเหตกุารณ์ดงักลา่วชี ,ให้เห็นวา่อตัราแลกเปลี"ยนที"ลดลงมากประมาณ 30% เมื"อเทียบกบัอตัราปิด ณ วนัสิ ,นงวดนั ,นเป็น
สถานการณ์ที"เกิดขึ ,นภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ที"ไมต้่องปรับปรุง แตเ่นื"องจากเป็นเหตกุารณ์ที"สาํคญักิจการจึงต้องเปิดเผยเหตกุารณ์
ดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สรุปคําตอบ 
 กิจการต้องเปิดเผยเหตกุารณ์ดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
อัตนัยข้อ 3 มรง.15 เรื'อง รายได้จากสัญญาที'ทาํกบัลูกค้า 
 ณ วนัที" 25 มกราคม 25x9 กิจการแหง่หนึ"งทําสญัญาซื ,อขายเครื"องซกัผ้าเป็นเงินสดให้กบันายหนึ"ง และนายสอง คนละ 5 เครื"อง
ในราคาเครื"องละ 10,000 บาท เครื"องซกัผ้ามีต้นทนุเครื"องละ 7,500 บาทกิจการบนัทกึการขายสนิค้าแบบตอ่เนื"อง 
ข้อมลูเพิ"มเติม:- 

� กิจการมอบบตัรสว่นลด 30% ในการซื ,อสนิค้าครั ,งถดัไปแตไ่มเ่กินสนิค้าที"ซื ,อครั ,งแรก และต้องนําสว่นลดกลบัมาใช้สทิธิภายใน 
60 วนั จากประสบการณ์ในอดีตกิจการพบวา่มีลกูค้าเพียง 80% มาใช้สทิธิและกิจการยงัคาดวา่นายหนึ"งและนายสองจะมาใช้
สทิธิมลูคา่ไมเ่กิน 50,000 บาท 

� ในสญัญาระบวุา่ลกูค้าสามารถนําสนิค้ามาคืนได้ภายใน 30 วนั แตกิ่จการจะคิดคา่ธรรมเนียมในการคืน 10% ของมลูคา่สนิค้า
และกิจการจะมต้ีนทนุในการ Repack ใหมอี่ก 500 บาท/เครื"อง กิจการตดัสนิใจใช้วิธีมลูคา่คาดหวงั Expected Value) จึงคาด
วา่ลกูค้าจะมาคืนสนิค้าประมาณ 30% 

� ณ วนัที" 25 กมุภาพนัธ์ 25x9 นายหนึ"งสง่คืนเครื"องซกัผ้า 1 เครื"อง โดยกิจการจา่ยเงินสดคืนให้ 
� ณ วนัที" 28 กมุภาพนัธ์ 25x9 ไมม่ีผู้มาคืนสนิค้าและผู้มาขอใช้สทิธิบตัรสว่นลด 
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ให้ทาํ  
 บนัทึกเหตุการณ์ที"เกิดขึ ,นในสมุดรายวันทั"วไป ซึ"งต้องลงบัญชีและใช้ชื"อบัญชีให้ถูกต้อง มิเช่นนั ,นจะไม่ให้คะแนน บัญชีที"
เกี"ยวข้องมีดงันี , :-  

 - บญัชีการขายสนิค้า 
 - ต้นทนุขาย 
 - บตัรสว่นลด 
 - ประมาณการ และ การรับคืนสนิค้า        ( 20 คะแนน ) 

แนวคาํตอบ 
 จากข้อตกลงที"กิจการทําสญัญาซื ,อ ขายเครื"องซกัผ้าและมอบบตัรสว่นลด 30% ในการซื ,อสนิค้าครั ,งถดัไปสง่ผลให้กิจการมีภาระ
ที"ต้องปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว 2 ภาระดงันี , 
 ภาระที" 1 สง่มอบเครื"องซกัผ้า 
 ภาระที" 2 การให้สทิธิที"จะซื ,อสนิค้าในอนาคตเป็นบตัรสว่นลดมลูคา่ 30% 
 ในขั ,นตอนตอ่ไป กิจการตอ้งกําหนดราคาของแต่ละรายการ(ราคาขายเอกเทศ) โดยต้องประมาณการ สิ�งตอบแทนผนัแปร ที"
กิจการคาดวา่มีสทิธิเพื"อแลกเปลี"ยนกบัการโอนสนิค้าหรือบริการให้กบัลกูค้าตามที"ตกลงกนั จากโจทย์จึงมีรายการที"เกี"ยวข้อง 2 เรื"อง คือ 

1. บตัรสว่นลดมลูคา่ 30% ปรับปรุงด้วยความนา่จะเป็นที"ลกูค้าจะมาใช้สทิธิ 80% ทั ,งนี , กิจการจะตอ้งรบัรู้รายไดเ้มื�อโอนสินคา้

หรือบริการในอนาคตใหก้บัลูกคา้หรือเมื�อสิทธิที�ใหห้มดอาย ุ
 - ราคาของรายการบตัรสว่นลด  = (10,000x10 เครื"อง) x 30% x 80%   = 24,000 บาท 

2. การให้สทิธิในการคืนสนิค้า เมื"อกิจการโอนการควบคมุสนิค้าไปให้กบัลกูค้า กิจการจะยงัไม่รบัรู้รายไดสํ้าหรบัสินคา้ที�คาดว่า

ลูกคา้จะส่งคืนจนกว่าจะพน้ระยะเวลาการส่งคืน 
 - จํานวนที"คาดวา่ลกูค้าจะสง่คืน  =   10 เครื"อง x 30%     = 3  เครื"อง 
การกาํหนดราคาของรายการ (ราคาขายเอกเทศ)  

มลูคา่เครื"องซกัผ้า = 10,000x10 เครื"อง      = 100,000 บาท 
มลูคา่บตัรสว่นลด 30% คาดวา่จะมาใช้สทิธิ 80%  = (10,000x10 เครื"อง) x 30% x 80% = 24,000  บาท 

ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระที'ต้องปฏิบัต ิ
 เนื"องจากกิจการคาดวา่ลกูค้าจะสง่คืนเครื"องซกัผ้าจํานวน 3 เครื"อง ซึ"งในสว่นนี ,กิจการจะยงัไมรั่บรู้รายได้จนกวา่จะพ้นระยะเวลา
การสง่คืน ดงันั ,น กิจการจงึรับรู้รายได้ ได้แคเ่พียง 7 เครื"องคือ 70,000 บาท(10,000x7 เครื"อง) 

สินค้าที'ส่งมอบ 
ราคาขาย
เอกเทศ 

การคาํนวณ 
สัดส่วนต่อราคา

ขายเอกเทศ 
การปันส่วนมูลค่าขาย 

เครื"องซกัผ้า 100,000 100,000 x 
���

���,���
 80.65% 70,000 x 80.65% =  56,455 

บตัรสว่นลด 30% 24,000 24,000 x 
���

���,���
 19.35% 70,000 x 19.35% = 13,545 

 124,000  100.00% 70,000 
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รับรู้รายได้เมื'อกิจการปฏิบัติตามภาระที'ต้องปฏิบัติเสร็จสิ �น ดงันี , 
 

สมุดรายวันทั'วไป 
วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 

25x9 
ม.ค. 25 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 

 
เงินสด 
 รายได้จากการขาย 
 ภาระผกูพนั-บตัรสว่นลด 
              หนี ,สนิเงินคืน (10,000 x 3 เครื"อง) 
(บนัทกึขายเครื"องซกัผ้า  บตัรสว่นลด และสทิธิในการคืนสนิค้า) 

 
100,MMM 

 
 

56,455 
13,545 
30,000 

ต้นทนุขาย (7,500x 7 เครื"อง) 
สทิธิในสนิค้าที"จะได้รับคืน (7,500x 3 เครื"อง) 
 สนิค้าคงเหลอื 
(บนัทกึต้นทนุขาย และประมาณการสนิค้ารับคืน) 

52,500 
22,500 

 
 

 
 

75,000 
 

หนี ,สนิเงินคืน 
              รายได้อื"น (10,000x 10%) 
 เงินสด 
(บันทึกจ่ายเ งินสดคืนแก่ลูก ค้าจากการ รับคืนสินค้าและคิด
คา่ธรรมเนียม 10%) 

10,000 
 
 
 
 

7,500 
 
 

500 
 
 

15,000 
 
 

20,000 

 
1,000 
9,000 

 
 
 

7,500 
 
 

500 
 
 

15,000 
 
 

16,130 
3,870 

สนิค้าคงเหลอื 
              สทิธิในสนิค้าที"จะได้รับคืน 
(บนัทกึการรับคืนสนิค้า) 
คา่ใช้จ่ายในการ Repack 
              เงินสด 
(บนัทกึคา่ใช้จ่ายที"เกิดขึ ,นจากการ Repack สนิค้าที"รับคืน) 
ต้นทนุขาย (7,500 x 2 เครื"อง) 
              สทิธิในสนิค้าที"จะได้รับคืน 
(บนัทกึการรับคืนสนิค้า และจ่ายเงินสดคืนลกูค้า) 
หนี ,สนิเงินคืน 
 รายได้จากการขาย [(10,000 x 2 เครื"อง) x80.65%] 
 ภาระผกูพนั-บตัรสว่นลด [(10,000 x 2 เครื"อง) x19.35%] 
(บนัทกึกลบัรายการรับรู้รายได้ เมื"อพ้นกําหนดการรับคืนสนิค้า) 

 
 

 

 

 

 

 

 


