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วิชาการบัญชี 2  
แนวข้อสอบจ าลองครัง้ที่ 35   3 /2559 

 

อัตนัยข้อ 3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

งบการเงินส าหรับปีสิน้งวด 31 ธนัวาคม 25x1 มีข้อมลูบางสว่นดงันี ้ 

-  ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ      1,200,000  บาท 
- หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 ลกูหนีก้ารค้า      1,470,000 
 หัก คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู       270,000 
 ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ      1,200,000 

- วนัท่ีอนมุตังิบการเงิน  วนัท่ี 15  กมุภาพนัธ์  25x2 
 

มีสถานการณ์เกิดขึน้ดงันี ้

ก.  26 มกราคม 25x2 ศาลฎีกามคี าพิพากษาให้ลกูหนีร้ายใหญ่ของกิจการล้มละลาย ซึง่มีมลูคา่หนีค้งเหลอื 540,000 บาท ลกูหนีร้ายนี ้
กิจการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้แล้ว 50% ตามนโยบาย  

 
ข. 15 มกราคม 25x2 ลกูหนีร้ายใหญ่ของกิจการอกีรายเกิดเหตกุารณ์ไฟไหม้โรงงานเสยีหายทัง้หมด กิจการไมม่ีการท าประกนัภยัไว้ 

เจ้าของกิจการจึงแจ้งวา่ตนอาจจะมีปัญหาเร่ืองสภาพคลอ่ง ไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ทนัภายในก าหนดเวลาซึง่จะครบก าหนดในเดือน 
กมุภาพนัธ์ 25x2 ขณะนีผู้้บริหารอยูร่ะหวา่งทวงถาม ณ วนัสิน้ปี บริษัทยงัไมไ่ด้ตัง้คา่เผ่ือ เนื่องจากยอดลกูหนีย้งัไมค่รบก าหนดช าระ 
มลูคา่หนีจ้ านวน 200,000 บาท 

 
ค. 2 กมุภาพนัธ์ 25x2 ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้กิจการชดใช้คา่เสยีหายจากการละเมิดลขิสทิธ์ิให้แก่โจทก์ เป็นเงินจ านวน 500,000 บาท 

ทัง้นี ้คดีดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 25x1 ศาลอทุธรณ์มคี าพพิากษาให้กิจการชดใช้จ านวน 400,000 บาท แตกิ่จการยงัไมไ่ด้บนัทกึ
รายการดงักลา่วในปี 25x1 เนื่องจากค าตดัสนิยงัไมถ่ึงที่สดุ แตกิ่จการได้เปิดเผยเร่ืองคดีที่ยงัรอการตดัสนิไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินปี 25x1 แล้ว 

 
ให้ท า 
ตอบค าถามทัง้ 3 กรณีตามรูปแบบด้านลา่งนี ้(ในกระดาษค าตอบ)เทา่นัน้ 
 

1) รายการปรับปรุง (ถ้ามี) 2) เหตุผล 3) หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

Dr……………………… 
Dr……………………... 
     Cr……………………………….. 
     Cr……………………………….. 

ไม่เกิน 5 บรรทัด ไม่เกิน 7 บรรทัด 
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J

ศาลอุทธรณ์

พพิากษาใหใ้ช ้
400,000 

1/1/25x1 

J

วนัส ิน้งวด 

J

ไฟไหมโ้รงงาน

ลกูหนี ้

J

ศาลส ัง่ใหลู้กหนี้

ลมลาย 

J

ศาลพพิากษา

ละเมดิลขิสทิธิ ์

J

วนัทีอ่นมุตังิบ 

30/6/25x1 31/12/25x1 15/1/25x2 26/1/25x2 2/2/25x2 15/2/25x2 

 
 
 
 
 
แนวค าตอบ 

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
หมายถึง เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ระหวา่งวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัวนัท่ีได้รับอนมุตัใิห้ออกงบการเงิน ไมว่า่เหตกุารณ์นัน้จะเป็นไปในทาง

ดีหรือไมด่ี เหตกุารณ์ดงักลา่วสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
1. เหตกุารณ์ที่เป็นหลกัฐานยืนยนัวา่สถานการณ์ได้มีอยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง) และ 
2. เหตกุารณ์ที่ชีใ้ห้เห็นวา่สถานการณ์ได้เกิดขึน้ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ที่ไม่ต้องปรับปรุง) 
 

แผนภาพวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกดิขึน้ท้ังหมด 
 

 
 

 
 
 

 
น าข้อมลูที่ได้จากภาพมาสรุปค าตอบของสถานการณ์ ก – ข ดงันี ้
 

1) รายการปรับปรุง (ถ้ามี) 2) เหตุผล 3) หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สถานการณ์ ก, 
ต้องปรับปรุงดงันี ้
Dr.หนีส้งสยัจะสญู  270,000 
     Cr.คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  270,000 
(ปรับปรุงตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
เนื่องจากลกูหนีล้้มละลาย) 
 

    ก่อนค าสัง่ศาลให้ลกูหนีล้้มละลาย 
กิจการได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับ
ลกูหนีด้งักลา่วนีไ้ว้แล้ว 50% สะท้อนให้
เห็นวา่สถานการณ์ดงักลา่วมีอยู ่ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน และเมื่อมาถงึวนัท่ี 
26 มกราคม 25x2 ซึง่เป็นวนัท่ีกอ่นงบ
การเงินอนมุตัิ  กิจการจึงควรปรับปรุงตัง้คา่
เผ่ือลกูหนีร้ายนีเ้พิม่อีก 270,000 บาท 
 

วนัท่ี 26 มกราคม 25x2 ศาลฎีกามีค า
พิพากษาให้ลกูหนีร้ายใหญ่ของกิจการ
ล้มละลาย ซึง่มีมลูคา่หนีค้งเหลอื 540,000 
บาท กิจการจงึตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูเต็มจ านวน 

J

วนัเร ิม่ตน้ 
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สถานการณ์ ข, 
ไมต้่องปรับปรุง 

    จากเหตกุารณ์ไฟไหม้โรงงานของลกูหนี ้
เมื่อวนัท่ี 15 มกราคม 25x2 ซึง่เป็นวนัท่ี
หลงัวนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 25x1 สะท้อน
ให้เห็นวา่ สถานการณ์ดงักลา่วเกิดขึน้
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน กิจการจึง
ไมต้่องปรับปรุงสถานการณ์ดงักลา่ว แต่
อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์ไฟไหม้ถือเป็น
รายการท่ีมีสาระส าคญั กิจการจงึควร
เปิดเผยสถานการณ์ดงักลา่วไว้เพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่การตดัสนิใจของผู้ใช้งบ
การเงินในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

วนัท่ี 15 มกราคม 25x2 ลกูหนีร้ายใหญ่
ของกิจการเกิดเหตกุารณ์ไฟไหม้โรงงาน
เสยีหายทัง้หมด กิจการอาจมีปัญหาเร่ือง
สภาพคลอ่ง มลูคา่หนีค้งเหลอืมจี านวน 
200,000 บาท 

สถานการณ์ ค. 
ต้องปรับปรุงดงันี ้
Dr.คา่เสียหายจากคดีความฟ้องร้อง  500,000 
     Cr.ประมาณการหนีส้ินจากการถกูฟ้องร้อง

คา่เสียหาย                                 500,000 
(รับรู้ประมาณการหนีส้ินจากคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ) 

 

    ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 25x1 ศาลอทุธรณ์
ให้กิจการต้องชดใช้จากการละเมดิลขิสทิธ์ิ
จ านวน 400,000 บาท สะท้อนให้เห็นวา่
สถานการณ์ดงักลา่วมีอยู ่ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน และเมื่อถงึวนัที่ 2 
กมุภาพนัธ์ 25x2 ซึง่เป็นวนัท่ีก่อนงบ
การเงินอนมุตัิ ศาลสัง่พิพากษาให้กิจการ
ชดใช้เป็นจ านวน 500,000 บาท กิจการจึง
ต้องปรับปรุงประมาณการท่ีเก่ียวข้องกบั
คา่เสยีหายทีเ่กิดขึน้เป็นคา่ใช้จา่ยในปี 
25X1 

วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 25x2 ศาลฎีกามีค า
พิพากษาให้กิจการชดใช้คา่เสยีหายจาก
การละเมดิลขิสทิธ์ิจ านวน 500,000 บาท 
คดีดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 25x1 
ศาลอทุธรณ์มีค าพิพากษาให้กิจการชดใช้
จ านวน 400,000 บาท กิจการจึงควรบนัทกึ
รายการดงักลา่วเป็นหนีส้นิเตม็จ านวน 
500,000 บาท 
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