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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2551 
 
 
 
 
 
 
 
 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

(CPA) 
 
 
 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 
คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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ขอ้ 1 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 
ในการตรวจสอบ บรษิทั ใหญ่ จาํกดั พบวา่มกีารบนัทกึราคาทีด่นิและอาคาร ใหท้า่นตรวจสอบความถกูตอ้ง 
และทาํการปรบัปรงุรายการทีค่ดิวา่จาํเป็น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x9 สาํหรบัรายการคาํนวณคา่เสือ่มราคาให้
ใชเ้ป็นรายเดอืน 

บญัชทีีด่นิและอาคาร 
25X9     
ม.ค. 5 ทีด่นิ         80,000,000  
ม.ค. 5 อาคาร           5,000,000  
ก.พ. 10 คา่ออกแบบและแบบพมิพอ์าคาร              100,000  
ก.พ. 20 คา่คาํขอก่อสรา้งอาคาร               50,000  
ม.ีค. 1 คา่เบีย้ประกนัภยั 72,000 
ม.ีค. 15 คา่รือ้ถอนอาคาร 200,000 
เม.ย. 6 จา่ยเงนิคา่ก่อสรา้งงวดที ่1           3,000,000  
ส.ค. 10 จา่ยเงนิคา่ก่อสรา้งงวดที ่2           4,000,000  
ต.ค. 11 จา่ยคา่ลฟิท ์              900,000  
ต.ค. 20 จา่ยคา่ทาํรัว้              500,000  

ต.ค. 20 
จา่ยเงนิคา่ก่อสรา้งงวดที ่3 พรอ้มรบั
มอบอาคารทีส่รา้งเสรจ็ในวนัน้ี           3,000,000  

 
บรษิทัมนีโยบายในการนําดอกเบีย้การกูย้มืรวมเป็นตน้ทุนของอาคาร 
รายละเอยีดประกอบ  

1. วนัที ่5 ม.ค. 25X9 บรษิทัซือ้ทีด่นิพรอ้มอาคารในราคา 85,000,000 บาท จา่ยคา่ธรรมเนียม
การโอนกรรมสทิธิม์ลูคา่ 300,000 บาท 

2. วนัที ่1 ม.ีค. 25X9 บรษิทัจา่ยค่าเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัทรพัยส์นิเป็นระยะเวลา 2 ปี 
3. วนัที ่15 ม.ีค. 25X9 บรษิทัไดท้าํการรือ้ถอนอาคารทีซ่ือ้มามคีา่ใชจ้า่ยจาํนวน 200,000 บาท 

และนําเศษซากจากการรือ้ถอนไปจาํหน่ายไดเ้งนิ 20,000 บาท 
4. บรษิทัไดท้าํการกูเ้งนิมาโดยมวีตัถุประสงคท์ัว่ไป และตอ้งการทีจ่ะนําดอกเบีย้มารวมคาํนวณ

เป็นตน้ทุนอาคารดงัน้ี  
 วนัที ่31 ม.ีค. 25X9 บรษิทัไดกู้เ้งนิมาจาํนวน 4 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ต่อปี 
 วนัที ่5 พ.ค. 25X9 บรษิทัไดกู้เ้งนิมาจาํนวน 9 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7 ต่อปี 

5. นโยบายการใชง้านทรพัยส์นิ 
1. อาคาร 20 ปี 
2. ลฟิท ์10 ปี 
3. รัว้ 10 ปี 
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ประเดน็ 

1) บญัชทีีด่นิและอาคารมมีลูคา่ ณ วนัสิน้ปี 25x9 เทา่กบั 96,822,000 บาท  
2) ดอกเบีย้เงนิกูท้ ัว่ไปตอ้งถวัเฉลีย่อตัราตัง้ขึน้เป็นทุน คณูกบัมลูคา่เงนิลงทุนในการก่อสรา้งอาคาร 
3) ราคาทุนของทีด่นิ รวมถงึมลูคา่ของอาคารทีถ่กูรือ้ถอน และคา่รือ้ถอนทีส่ทุธจิากคา่ขายซากอาคาร 

 
 
มลูคา่ทีถ่กูตอ้งของทีด่นิ 
คา่ซือ้ทีด่นิพรอ้มอาคาร       85,000,000  
คา่โอนกรรมสทิธ ิ           300,000  
คา่รือ้ถอนอาคาร (สทุธจิากคา่ขายซาก)           180,000  
รวมมลูคา่ทีถ่กูตอ้งของทีด่นิ       85,480,000  

 
มลูคา่ทีถ่กูตอ้งของอาคาร 
 
คา่ออกแบบและแบบพมิพอ์าคาร           100,000  
คา่คาํขอก่อสรา้งอาคาร             50,000  
จา่ยเงนิคา่ก่อสรา้งงวดที ่1         3,000,000  
จา่ยเงนิคา่ก่อสรา้งงวดที ่2         4,000,000  
จา่ยเงนิคา่ก่อสรา้งงวดที ่3         3,000,000  
ตน้ทุนกูย้มืทีร่วมเป็นตน้ทุนของอาคาร             57,939  
รวม       10,207,939  

 
 
คาํนวณอตัราตัง้เป็นทุนของเงนิกูท้ ัว่ไปในปี 25x9   

วนัทีกู่เ้งนิ จาํนวนเงนิกู ้
ระยะเวลากูน้บัถงึ  
31/12/25x9 (วนั) ดอกเบีย้จา่ย อตัราตัง้เป็นทุน 

31/3/25x9             4,000,000                     275           180,822   
5/5/25x9             9,000,000                     240           414,247   
รวม            13,000,000            595,068  4.58% 

 
 เงนิลงทุนก่อสรา้งถวัเฉลีย่   

วนัทีจ่า่ยเงนิ จาํนวนเงนิจา่ย ระยะเวลาจนเสรจ็ เงนิลงทุนเฉลีย่ 
4/6/25x9             3,000,000                138.00        1,134,247  
8/10/25x9             4,000,000                  12.00           131,507  
20/10/25x9             3,000,000                       -                     -    
 รวมเงนิลงทุนก่อสรา้งถวัเฉลีย่       1,265,753  
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ตน้ทุนกูย้มืทีส่ามารถรวมเป็นตน้ทุนของอาคารได ้  
เงนิลงทุนก่อสรา้งถวัเฉลีย่        1,265,753  
คณู อตัราตัง้เป็นทุน  4.58% 
 รวม        57,939.23  

 
มลูคา่ทีถ่กูตอ้งของลฟิท ์   
จา่ยคา่ลฟิท ์            900,000  

มลูคา่ทีถ่กูตอ้งของรัว้   
จา่ยคา่ทาํรัว้            500,000  

 
การปรบัปรงุรายการ     

 
มลูคา่ก่อน 
ปรบัปรงุ ปป.เดบทิ ปป.เครดติ 

มลูคา่หลงั 
ปรบัปรงุ 

ทีด่นิและอาคาร   96,822,000   96,822,000   - 

ทีด่นิ -   85,480,000   85,480,000  

อาคาร -   10,207,939   10,207,939  

ลฟิท ์ -  900,000    900,000  

รัว้ -  500,000    500,000  

ดอกเบีย้จา่ย 595,068   57,939   537,129  

คา่เบีย้ประกนัภยัจา่ยล่วงหน้า -   42,000   42,000  

คา่เบีย้ประกนัภยั -   30,000   30,000  

รายไดอ้ื่น - 20,000    20,000    - 
คา่โอนกรรมสทิธิ ์ 
(บนัทกึเป็นคชจ.) 300,000     300,000   - 

   97,697,068    97,179,939  97,179,939  97,697,069  

บนัทกึบญัชปีรบัปรงุ   

ทีด่นิ   85,480,000   

อาคาร   10,207,939   

ลฟิท ์ 900,000   

รัว้ 500,000   

คา่เบีย้ประกนัภยัจา่ยล่วงหน้า   42,000   

คา่เบีย้ประกนัภยั   30,000   

รายไดอ้ื่น   20,000   

ทีด่นิและอาคาร    96,822,000  

ดอกเบีย้จา่ย    57,939  
คา่โอนกรรมสทิธิ ์

(บนัทกึเป็นคชจ.)   300,000  
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บนัทกึปรบัปรงุสนิทรพัย ์ณ วนัสิน้ปี   

 
คาํนวณคา่เสือ่มราคา มลูคา่ อตัราคา่เสือ่มราคา คา่เสือ่มราคา (3 เดอืน) 
อาคาร            10,207,939  5%                   127,599  
ลฟิท ์                900,000  10%                     22,500  
รัว้                500,000  10%                     12,500  

รวม            11,607,939                     162,599  

 
บนัทกึบญัชคีา่เสือ่มราคา ณ 31 ธนัวาคม 25x9 
คา่เสือ่มราคา                162,599   

คา่เสือ่มราคา
สะสม – อาคาร               127,599  

คา่เสือ่มราคา
สะสม – ลฟิท ์                22,500  

คา่เสือ่มราคา
สะสม – รัว้                12,500  
บนัทกึบญัชคีา่เสือ่มราคา   
 

 
ขอ้ 2 สนิทรพัยห์มนุเวยีน (ลกูหน้ีการคา้ และสนิคา้คงเหลอื) 
บรษิทั ใหญ่ จาํกดั ประกอบกจิการจาํหน่ายสนิคา้ โดยใชว้ธิกีารคาํนวณราคาสนิคา้แบบวธิเีขา้ก่อนออกก่อน 
และตรีาคาสนิคา้คงเหลอืตามวธิรีาคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  
 ณ วนัที ่1 มกราคม 25X1 บรษิทัมยีอดยกมา     

 ลกูหน้ีการคา้     4,000,000 
 คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู      700,000 

ประเภทสนิคา้   ราคาทุนต่อชิน้   ราคาตลาดต่อชิน้   จาํนวน (ชิน้)  

 สนิคา้เอ                   1,000                       800                  300  

 สนิคา้บ ี                    500                       550                  100  

 สนิคา้ซ ี                    600                       700                  200  
 
รายการคา้ในระหวา่งปี   
1 ก.พ.   บรษิทัซือ้สนิคา้เอ จาํนวน 100 ชิน้ @ 850 บาท ไดร้บัสว่นลดการคา้เป็นจาํนวนเงนิ 3,000 บาท  
10 ม.ีค.   บรษิทัขายสนิคา้เอ จาํนวน 400 ชิน้ ราคาชิน้ละ 2,000 บาท เป็นเงนิเชื่อ  
20 ม.ีค.   บรษิทัซือ้สนิคา้บ ีจาํนวน 200 ชิน้ @ 600 บาท โดยไดร้บัสว่นลดการคา้ N/10 , 2/30  
  และมคีา่ใชจ้า่ยในการขนสนิคา้ 5,000 บาท  
2 เม.ย.   บรษิทัขายสนิคา้บ ีจาํนวน 50 ชิน้ @ 1,000 บาท เป็นเงนิเชื่อ  
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10 เม.ย.   บรษิทัตดัหน้ีสญูซึง่ไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย จาํนวน 200,000 บาท  
15 เม.ย.   บรษิทัสง่คนืสนิคา้ทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่20 ม.ีค. 20 ชิน้ เน่ืองจากชาํรดุ  
20 เม.ย.   บรษิทัจา่ยชาํระคา่สนิคา้ทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่20 ม.ีค.  
25 เม.ย.   บรษิทัตดัหน้ีสญูซึง่เป็นไปตามกฎหมาย จาํนวน 500,000 บาท  
5 พ.ค.   บรษิทัขายสนิคา้ซ ีจาํนวน 100 ชิน้ @ 500 บาท  
10 พ.ค.   บรษิทัไดร้บัชาํระหน้ีจากลกูหน้ีทีต่ดัเป็นหน้ีสญูตามกฎหมายมลูคา่ 400,000 บาท  
20 พ.ค.   ลกูหน้ีจากการขายสนิคา้เมือ่วนัที ่10 ม.ีค. นําเงนิมาชาํระหน้ี  
8 ม.ิย.   บรษิทัไดร้บัชาํระหน้ีจากลกูหน้ีทีต่ดัเป็นหน้ีสญูซึง่ไมเ่ป็นไปตามกฎหมายมลูคา่ 50,000 บาท 
 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 25X1 

ประเภทสนิคา้   ราคาตลาดต่อชิน้  

 สนิคา้เอ                   1,000  

 สนิคา้บ ี                    500  

 สนิคา้ซ ี                    500  
 
บรษิทั คาํนวณคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูในอตัรารอ้ยละ 5 ของยอดลกูหน้ีคงเหลอื ณ วนัสิน้งวดบญัช ี
ใหท้าํ  

1. คาํนวณมลูคา่ลกูหน้ีและสนิคา้คงเหลอืทีแ่สดงในงบการเงนิ ณ วนัสิน้งวดบญัช ี 
2. คาํนวณตน้ทุนขายสาํหรบัปี  
3. รายการปรบัปรงุทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูหน้ีและสนิคา้คงเหลอื 

 
เฉลย 
ประเดน็ของโจทยข์อ้น้ี 

1. กจิการตอ้งใชร้าคาทุน หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ในการแสดงมลูคา่ของ
สนิคา้ 

2. กจิการตอ้งแสดงมลูคา่ลกูหน้ีสทุธจิากคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู โดยการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งแบง่เป็น 2 
กรณีคอื 1) หน้ีสญูดงักลา่วเขา้เงือ่นไขของประมวลรษัฎากร และ 2) หน้ีสญูดงักลา่วไมเ่ขา้เงือ่นไข
ของประมวลรษัฎากร 

 กรณีลกูหน้ีเขา้เงือ่นไขเป็นหน้ีสญูตามเกณฑใ์นประมวลรษัฎากร ใหต้ดัลกูหน้ีรายนัน้เป็น
หน้ีสญูโดยตรง และกลบัรายการทีบ่นัทกึไวเ้ป็นหน้ีสญูและค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู แต่ถา้
ภายหลงัลกูหน้ีรายนัน้เป็นหน้ีสญูไดร้บัคนื ใหบ้นัทกึจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัคนืเป็นรายไดอ้ื่น 
ดงัการบนัทกึบญัชตี่อไปน้ี 
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 และเมือ่ลกูหน้ีทีต่ดัจาํหน่ายเป็นสญูนําเงนิมาชาํระคนื 

 
 ในกรณีเป็นทีแ่น่ชดัวา่จะไมส่ามารถเกบ็เงนิจากลกูหน้ีไดแ้น่นอนแลว้ แต่ไมเ่ขา้

เงือ่นไขตามหลกัเกณฑใ์นประมวลรษัฎากร ใหต้ดับญัชลีกูหน้ีรายนัน้จากบญัชคีา่
เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู แต่ถา้ภายหลงัจากตดัเป็นหน้ีสญูแลว้ กจิการไดร้บัหน้ีสญูนัน้
คนื ใหบ้นัทกึกลบัรายการการตดับญัชหีน้ีสญู 

 

หน้ีสญู xx
ลกูหน้ี xx

บนัทกึการตดัจาํหน่ายลกูหน้ีเป็นสญู

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู xx
หน้ีสงสยัจะสญู xx

บนัทกึการลดยอดคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูลง
เทา่กบัจาํนวนลกูหน้ีทีต่ดัจาํหน่ายเป็นสญู

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู xx
ลกูหน้ี xx

บนัทกึการตดัจาํหน่ายลกูหน้ีเป็นสญู

ลกูหน้ี xx
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู xx

กลบัรายการตดัจาํหน่ายบญัชลีกูหน้ีเป็นสญู

เงนิสด xx
ลกูหน้ี xx

บนัทกึรบัชาํระหน้ีจากลกูหน้ีทีต่ดัจาํหน่ายเป็นสญูแลว้

ลกูหน้ี xx
หน้ีสญูไดร้บัคนื xx

บนัทกึหน้ีสญูไดร้บัคนื

เงนิสด xx
ลกูหน้ี xx

บนัทกึการรบัชาํระหน้ีจากลกูหน้ีทีไ่ดต้ดัจาํหน่ายเป็นสญูไปแลว้
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ต่อไปน้ีเป็นการคาํนวณประกอบเฉลย 
1.1) คาํนวณมูลค่าลกูหน้ีท่ีแสดงในงบการเงิน ณ วนัส้ินงวดบญัชี 

 ลกูหน้ีการคา้ คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

 ยอดยกมา  4,000,000  700,000  

10-Mar 800,000  0  

2-Apr 50,000  0  

10-Apr (200,000) (200,000) 

25-Apr (500,000) (500,000) 

5-May 50,000  0  

10-May 0  0  

20-May (800,000) 0  

8-Jun 0  50,000  

 ยอดยกไปก่อนปรบัปรงุ  3,400,000  50,000  

 ป.ป. เพิม่คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู   120,000  

 ตัง้คา่เผื่อฯ 5% ของยอดลกูหน้ี  (170,000) 170,000  

 ยอดลกูหน้ีสทุธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  3,230,000   

 
1.2) คาํนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือท่ีแสดงในงบการเงิน ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
 
คาํนวณตน้ทุนสนิคา้คงเหลอืตน้งวด     

 ประเภทสนิคา้     สนิคา้เอ    สนิคา้บ ี   สนิคา้ซ ี 

  จาํนวน (ชิน้)                 300                100                200  

  ราคาทุนต่อชิน้               1,000                500                600  

  ราคาตลาดต่อชิน้                 800                550                700  

 ราคาทุน หรอื NRV ทีต่ํ่ากวา่                800                500                600  

 มลูคา่สนิคา้คงเหลอืตน้ปี          240,000            50,000          120,000  
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คาํนวณหายอดซือ้สทุธ ิ    

 ประเภทสนิคา้     สนิคา้เอ    สนิคา้บ ี   สนิคา้ซ ี 

  จาํนวนสทุธจิากการสง่คนื (ชิน้)                100                180                   -  

  ราคาทุนต่อชิน้                 850                600                   -  

 รวมราคาซือ้            85,000          108,000                   -  

 บวก คา่ขนสง่                   -              5,000   

 หกั สว่นลด  -           3,000    

 ยอดซือ้สทุธ ิ           82,000          113,000                   -  

 

จาํนวนหน่วยขาย     

 ประเภทสนิคา้     สนิคา้เอ    สนิคา้บ ี   สนิคา้ซ ี 

  จาํนวน (ชิน้)                 400                  50                100  

 

คาํนวณหน่วยสนิคา้คงเหลอืปลายงวด     

 ประเภทสนิคา้     สนิคา้เอ    สนิคา้บ ี   สนิคา้ซ ี 

 หน่วยสนิคา้ตน้งวด                300                100                200  

 หน่วยซือ้                100                180                   -  

 หน่วยมไีวเ้พือ่ขาย                400                280                200  

 หกั หน่วยสนิคา้ทีข่ายไป                400                  50                100  

 หน่วยสนิคา้ปลายงวด                   -                230                100  

 
2) คาํนวณต้นทนุขายสาํหรบัปี 

คาํนวณตน้ทุนขาย     

 ประเภทสนิคา้     สนิคา้เอ    สนิคา้บ ี   สนิคา้ซ ี 

 หน่วยขาย                400                  50                100  

 ตดัตน้ทุนจากสนิคา้ตน้งวด          240,000            25,000            60,000  

 ตดัตน้ทุนจากยอดซือ้ประจาํงวด            82,000                   -                   -  

 ต้นทนุขาย          322,000            25,000            60,000  
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คาํนวณสนิคา้คงเหลอืปลายงวด     

 ประเภทสนิคา้     สนิคา้เอ    สนิคา้บ ี   สนิคา้ซ ี 

 มลูคา่สนิคา้คงเหลอืตน้งวด    240,000   50,000    120,000  

 บวก มลูคา่ซือ้สทุธ ิ  82,000    113,000    - 

 สนิคา้มไีวเ้พือ่ขาย    322,000    163,000    120,000  

 หกั ตน้ทุนขาย    322,000   25,000   60,000  

 มลูคา่สนิคา้คงเหลอืปลายงวด ตามราคาทุน FIFO)    -   138,000   60,000  

 หกั มลูคา่สนิคา้เสือ่มสภาพ (100 หน่วย x 100 บาท    -   -  10,000  
 มลูค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด ตามวิธีราคาทนุหรือ 
  มลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รบัแล้วแต่อย่างใดจะตํา่กว่า    -   138,000   50,000  

 
 
3) ปรบัปรงุรายการเกีย่วกบัสินค้าคงเหลือและลกูหน้ีการค้า 
ปรบัปรงุบญัชสีนิคา้คงเหลอื    

 รายการขาดทุนจากการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื    10,000   

  คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื  10,000  

   

 ปรบัปรงุบญัชลีกูหน้ีการคา้    

 หน้ีสงสยัจะสญู  120,000   

คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู   120,000  
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ขอ้ 3 งบการเงนิรวม 
บรษิทั ใหญ่ จาํกดั ไดซ้ือ้หุน้ของบรษิทั ยอ่ยยบิ จาํกดั ในอตัราสว่นรอ้ยละ 90 โดยจา่ยเงนิซือ้มลูคา่ 
9,000,000 บาท โดยซือ้ในวนัที ่1 ม.ค. 25X1 โดยบรษิทั ยอ่ยยบิ จาํกดั มสีว่นของผูถ้อืหุน้ 10,000,000 บาท 

รายการระหวา่งกนั   มลูคา่   กาํไรระหวา่งกนั   สนิคา้คงเหลอื ณ วนัสิน้งวด 25X3  

 รายการซือ้จากยอ่ยยบิ  2,000,000   รอ้ยละ 20 ของราคาขาย  400,000  

 รายการขายใหย้อ่ยยบิ  5,000,000   รอ้ยละ 10 ของราคาขาย  2,000,000  
 
ณ วนัที ่2 มกราคม 25x3 บรษิทัใหญ่ มกีารขายเครือ่งจกัรใหก้บับรษิทัยอ่ยยบิมลูคา่ตามบญัช ี500,000 บาท 
ในราคา 1,000,000 บาท (ราคาทุน 700,000 บาท คา่เสือ่มราคาสะสม 200,000) โดยมอีายกุารใชง้าน 8 ปี 
ต่อมา 1 กรกฎาคม 25X3 บรษิทั ยอ่ยยบิ จาํกดั ไดข้ายคนืใหก้บับรษิทั ใหญ่ ในราคา 550,000 บาท 
 
วนัที ่2 มกราคม 25x3 บรษิทัยอ่ยยบิออกหุน้กู ้8% มลูคา่ 20 ลา้นบาท ขายในราคาตามมลูคา่ จา่ยดอกเบีย้
ทุกวนัที ่2 มกราคมของทุกปี โดยบรษิทั ใหญ่ เป็นผูซ้ือ้หุน้ดงักลา่วจาํนวน 60% 
บรษิทัยอ่ยยบิไมไ่ดจ้า่ยเงนิปนัผลในปี 25x3 
ตารางต่อไปน้ีเป็นงบกาํไรขาดทุนของทัง้สองกจิการ 
 

งบกาํไรขาดทุน ณ 31 ธ.ค. 25X3  บรษิทั ใหญ่ จาํกดั   บรษิทั ยอ่ยยบิ จาํกดั  

ขาย             10,000,000                7,000,000  

หกั ตน้ทุนขาย               6,690,000                3,750,000  

กาํไรขัน้ตน้               3,310,000                3,250,000  

ดอกเบีย้รบั                 960,000                          -   

รายการกาํไรจากการขายเครือ่งจกัร                 500,000                          -    
รายการขาดทุนจากการขายเครือ่งจกัร                         -                   387,500  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย                 109,000                    50,000  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร                 201,000                  100,000  

กาํไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้               4,460,000                2,712,500  

ดอกเบีย้จา่ย                 150,000                1,600,000  

ภาษเีงนิได ้               1,293,000                  333,750  

กาํไรสทุธ ิ               3,017,000                  778,750  

 
ใหท้าํ 
1. ใหห้ารายไดแ้ละตน้ทุนขายสาํหรบังบการเงนิรวม สาํหรบัปี 25X3 
2. รายการกาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิในงบการเงนิรวม สาํหรบัปี 25X3 
3. กาํไรสทุธใินงบการเงนิรวม 
4. สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยในกาํไรสทุธทิีแ่สดงในงบการเงนิรวม 
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เฉลย 
รายการปรบัปรงุในกระดาษทาํการงบการเงนิรวม สาํหรบัโจทยข์อ้น้ี สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
 
รายการปรบัปรงุ   

ขาย              7,000,000   

   ตน้ทุนขาย               7,000,000  

(บนัทกึตดับญัชซีือ้ขายระหวา่งกนั)  

   

ตน้ทุนขาย                 280,000   

   สนิคา้คงเหลอื                  280,000  

บนัทกึลา้งบญัชกีาํไรในสนิคา้คงเหลอื (400,000 x 20% + 2,000,000 x 10%) 

   

รายการกาํไรเครือ่งจกัร                 500,000   

   เครือ่งจกัร                  500,000  

คา่เสือ่มสะสม                   31,250   

   คา่เสือ่มราคา                    31,250  

(บนัทกึลา้งบญัชกีาํไรจากการขายเครือ่งจกัร และลดคา่เสือ่มราคาทีเ่กีย่วขอ้ง) 

   

เครือ่งจกัร                 387,500   

   รายการขาดทุนขายเครือ่ง                 387,500  

คา่เสือ่มราคา                   24,219   

   คา่เสือ่มราคาสะสม                    24,219  

(บนัทกึลา้งบญัชขีาดทุนจากการขายเครือ่งจกัร และลดคา่เสือ่มราคาทีเ่กีย่วขอ้ง) 

   

ดอกเบีย้รบั                 960,000   

   ดอกเบีย้จา่ย                  960,000  

(บนัทกึตดับญัชดีอกเบีย้ระหวา่งกนั)  
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งบกาํไรขาดทุนปี25X3   บ. รวยมาก จก.   บ. ยบิยอ่ย จก.   ปรบัปรงุ dr   ปรบัปรงุ cr   กาํไรสทุธ ิ 

 ขาย   10,000,000    7,000,000   7,000,000    10,000,000  

 หกั ตน้ทุนขาย  6,690,000    3,750,000  280,000   7,000,000  3,720,000  

 กาํไรขัน้ตน้  3,310,000    3,250,000    6,280,000  

 ดอกเบีย้รบั    960,000   - 960,000     - 

 รายการกาํไรจากการขายเครือ่งจกัร    500,000   - 500,000     - 

 รายการขาดทุนจากการขายเครือ่งจกัร   -   387,500   387,500    - 

 คา่ใชจ้า่ยในการขาย    109,000  50,000      159,000  

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร    201,000    100,000    24,219    31,250    293,969  

 กาํไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้ 4,460,000    2,712,500    5,827,031  

 ดอกเบีย้จา่ย    150,000    1,600,000   960,000    790,000  

 ภาษเีงนิได ้ 1,293,000    333,750    1,626,750  

 กาํไรสทุธ ิ 3,017,000    778,750    3,410,281  

 
 
1. ใหห้ารายไดแ้ละตน้ทุนขายสาํหรบังบการเงนิรวม สาํหรบัปี 25X3 
 ตอบ รายไดเ้ทา่กบั 10,000,000 บาท และ ตน้ทุนขายเทา่กบั 3,720,000 บาท 
2. รายการกาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิในงบการเงนิรวม สาํหรบัปี 25X3 
 ตอบ ศนูยบ์าท (ตามกระดาษทาํการขา้งตน้) 
3. กาํไรสทุธใินงบการเงนิรวม 
 ตอบ 3,410,281 บาท (ตามกระดาษทาํการขา้งตน้) 
4. สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยในกาํไรสทุธทิีแ่สดงในงบการเงนิรวม 
 ตอบ  

สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยในกาํไรสทุธ ิ  

 กาํไรตามรายงาน                  778,750  

 หกั กาํไรในสนิคา้คงเหลอื (400,000 x 20%)                   (80,000) 

 บวก ขาดทุนขายเครือ่ง                  387,500  

 กาํไรทีค่วรเป็น               1,086,250  

 MI 10%                  108,625  

 
 


