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ขอ้ 1 ก 

คุณงานดจีะจดัทาํงบการเงนิ  โดยตอ้งการแสดงมลูค่าสนิคา้คงเหลอืดว้ยราคาทุน  โดยไม่แน่ใจว่าจะใชก้าร
คาํนวณมลูค่าของสนิคา้คงเหลอืดว้ยวธิอีะไรด ี ระหว่างวธิเีขา้หลงัออกก่อน  หรอืวธิถีวัเฉลี*ย  และนอกจากกจิการของ
คุณงานดจีะมสีนิคา้ซื,อมาเพื*อขายแลว้  ยงัมสีนิคา้ประเภทผลติตามคาํสั *งของลกูคา้  ซึ*งจะสามารถใชว้ธิกีารคาํนวณ
เหมอืนกนัไดห้รอืไม่  เพื*อทาํใหไ้ม่สบัสนและสะดวกในการคาํนวณ  และคุณงานดตีอ้งเตรยีมเอกสารอะไรบา้งในการ
จดัทาํงบการเงนิ 
คาํสั �ง  ใหท้่านใหค้าํปรกึษาที*คดิว่าดแีละเหมาะสมที*สดุแก่คุณงานด ี(8 คะแนน) 
 
ตอบ 

โจทยข์อ้นี,ตั ,งใจถามเรื*องหลกัเกณฑใ์นการตรีาคาสนิคา้คงเหลอื โดยสาระสาํคญัของ มาตรฐานการบญัช ี 31 
ระบุใหก้จิการตอ้งวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิี*จะไดร้บัแลว้แต่มลูค่าใดจะตํ*ากว่า ซึ*งตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอื
ตอ้ง ประกอบดว้ยตน้ทุนทั ,งหมดในการซื,อ ตน้ทุนแปลงสภาพ และตน้ทุนอื*นๆ ที*เกดิขึ,นเพื*อใหส้นิคา้คงเหลอืนั ,นอยู่ใน
สถานที*และอยู่ในสภาพที*เป็นอยูใ่นปจัจุบนั ในขณะที*มลูค่าสทุธทิี*จะไดร้บั หมายถงึ จาํนวนเงนิสทุธทิี*กจิการคาดว่าจะ
ไดร้บัจากการขายสนิคา้ตามลกัษณะการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองกจิการ 

กจิการควรคาํนวณมลูค่าสนิคา้คงเหลอืโดยใชร้าคาเจาะจง (specific identification) หากตน้ทุนสนิคา้คงเหลอื
ของแต่ละรายการซึ*งตามปกตไิม่อาจสบัเปลี*ยนกนัได ้ หรอืเป็นสนิคา้หรอืบรกิารที*ผลติขึ,นและแยกต่างหากไวส้าํหรบั
โครงการหนึ*งโครงการใดโดยเฉพาะ แต่หากสนิคา้ไมม่ลีกัษณะเจาะจง กจิการตอ้งเลอืกวธิกีารคาํนวณมลูค่าโดยวธิเีขา้
ก่อนออกก่อน (FIFO) หรอืวธิถีวัเฉลี*ยถ่วงนํ,าหนกั (Weighted Average) โดยกจิการตอ้งใชว้ธิกีารคาํนวณมลูค่าดว้ยวธิี
เดยีวกนัสาํหรบัสนิคา้คงเหลอืทกุชนิดที*มลีกัษณะและการใชเ้หมอืนกนั แต่หากสนิคา้คงเหลอืที*มลีกัษณะและการใช้
ต่างกนั อาจจะใชว้ธิทีี*ต่างกนัไปไดต้ามความเหมาะสม ทั ,งนี, ภายใตม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที* 31 ในปจัจบุนัไดย้กเลกิ
วธิกีารคาํนวณมลูค่าโดยวธิเีขา้ทหีลงัออกก่อน (LIFO) ไปแลว้ 

ต่อไปนี,เป็นการตอบคาํถามของโจทยข์อ้นี, 
 
สาํหรบัสนิคา้ที*ซื,อมาขายไป 

เนื*องจากในปจัจบุนัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที* 31 ไดย้กเลกิวธิกีารคาํนวณมลูค่าโดยวธิเีขา้ทหีลงัออกก่อน 
(LIFO) ไปแลว้ ดงันั ,น หากคณุงานดกีาํลงัเลอืกวธิกีารตรีาคาสนิคา้คงเหลอืระหว่างสองวธิขีา้งตน้ (ระหว่างวธิ ี LIFO 
หรอื Weighted Average) คุณงานดจีะเหลอืเพยีงทางเลอืกเดยีวคอื Weighted Average โดยตอ้งคาํนวณมลูค่าของ
สนิคา้คงเหลอืที*ซื,อมาขายไปดว้ยวธิดีงักล่าว 
 
สาํหรบัสนิคา้ประเภทผลติตามคาํสั *งของลกูคา้ 

สนิคา้ที*ผลติตามคาํสั *งของลกูคา้เป็นสนิคา้ที*มตีน้ทุนเฉพาะเจาะจง จงึไม่สามารถตรีาคาโดยใชว้ธิถีวัเฉลี*ยถ่วง
นํ,าหนกั (Weighted Average) แต่จะตอ้งใชว้ธิรีาคาเจาะจง (specific identification) จงึจะเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของการดาํเนินงาน และสอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีี*รบัรองโดยทั *วไปที*ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที* 31  
 
เอกสารที*ตอ้งจดัเตรยีมในการจดัทาํงบการเงนิ 

สาํหรบัสนิคา้ซื,อมาขายไป คุณงานดจีะตอ้งจดัทาํรายงานการเคลื*อนไหวของสนิคา้ ที*แสดงใหเ้หน็ถงึจาํนวน
หน่วย และ ตน้ทุนของ สนิคา้ยกมา สนิคา้ที*ซื,อมาในงวด เพื*อใชค้าํนวณหาตน้ทุนสนิคา้ต่อหน่วย ซึ*งใชค้ณูกบัจาํนวน
ของสนิคา้คงเหลอืปลายงวด ตามสมการต่อไปนี, 
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ตน้ทุนสนิคา้ปลายงวด = (ตน้ทุนเฉลี*ยต่อหน่วยของสนิคา้ตน้งวด+สนิคา้ที*ซื,อมาระหว่างงวด) x จาํนวนสนิคา้ปลายงวด 
 
สาํหรบัสนิคา้ที*ผลติตามสั *ง คุณงานดตีอ้งจดัเตรยีมบตัรตน้ทุนงาน (Job cost sheet) ที*แสดงใหเ้หน็ถงึตน้ทุน

การผลติโดยรวมของงานสั *งทาํแต่ละชิ,น ซึ*งตน้ทุนสนิคา้คงเหลอืจะเท่ากบังานสั *งทาํที*ยงัไมไ่ดส้ง่มอบใหก้บัลกูคา้ และ
ตน้ทุนของชิ,นงานที*อยู่ระหว่างการผลติ 

 
สาํหรบัสนิคา้คงเหลอืทั ,งสิ,น เนื*องจากมาตรฐานการบญัชรีะบุใหก้จิการตอ้งแสดงมลูค่าสนิทรพัยไ์ม่ใหส้งูกว่า

มลูค่าที*จะไดร้บัจากการขายหรอืที*จะประโยชน์ที*ไดร้บัจากการใช ้ดงันั ,น คุณงานดจีงึตอ้งหาขอ้มลูเกี*ยวกบัมลูค่าสทุธทิี*
คาดว่าจะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอืทั ,งสิ,น เพื*อใชเ้ทยีบกบัราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืและนําเสนอมลูค่าที*ตํ*ากว่าในงบดุล 
 
ขอ้ 1 ข 

กจิการมยีอดขายเชื*อปี 25X1 200,000 บาท ปี 25X2 240,000  บาท และปี 25X3 300,000 บาท โดยกจิการ
ไดต้ั ,งค่าเผื*อหนี,สงสยัจะสญู 1%จากยอดขายเชื*อ ในปี 25X2 กจิการไดต้ดัหนี,สญูจาํนวน 1,200 บาท และปี 25X3 
กจิการไดร้บัชาํระหนี,จาํนวน 200 บาท จากลกูหนี,ที*ตดัหนี,สญูไปแลว้เมื*อปี 25X2 ยอดลกูหนี, ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 
25X1, 25X2 และ 25X3 มยีอด 20,000 บาท, 30,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลาํดบั ซึ*งในปี 25X3 กจิการได้
เปลี*ยนนโยบายการตั ,งค่าเผื*อหนี,สงสยัจะสญูเป็น 5% ของยอดลกูหนี, ณ วนัสิ,นงวด และการตดัหนี,สญูของกจิการในปี 
25X2 ไม่เป็นไปตามหลกัภาษอีากร 
คาํสั *ง 

1.ใหบ้นัทกึรายการบญัชทีี*เกี*ยวขอ้ง 
2. ใหจ้ดัทาํงบการเงนิงบดุล งบกาํไรขาดทุน  โดยแสดงเฉพาะรายการที*เกี*ยวขอ้ง  
( 12 คะแนน)  
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ตอบ 
การบนัทกึบญัช ี
    25x1 25x2 25x3 

บนัทกึการขาย             
ลกูหนี, 

 
    200,000        240,000        300,000    

  ขาย       200,000        240,000        300,000  
                

บนัทกึตั ,งค่าเผื*อหนี,สญู             
หนี,สงสยัจะสญู        2,000           2,400        
  ค่าเผื*อหนี,สญู          2,000           2,400      
  

 
            

ค่าเผื*อหนี,สญู                1,400    
  หนี,สงสยัจะสญู                  1,400  
ปี 25x1 - 25x2 ตั ,งหนี,สญู 1% จากยอดขาย สว่น 25x3 ตั ,งจาก 5% ของยอดลกูหนี,     

ตดัลกูหนี,เป็นสญู             
ค่าเผื*อหนี,สญู            1,200        
  ลกูหนี,              1,200      
                

บนัทกึหนี,สญูไดร้บัคนื             
ลกูหนี, 

 
                 200    

  ค่าเผื*อหนี,สญู                    200  
เงนิสด 

 
                 200    

  ลกูหนี,                    200  
 
คาํนวณยอดค่าเผื*อหนี,สงสยัจะสญู 

 
ค่าเผื*อหนี,สงสยัจะสญู 

25x1  ตดัหนี,สญู             -    ยอดยกมา             -   

  
   ตั ,งเพิ*ม         2,000  

 
 ยอดยกไป         2,000  

  
  

       2,000  
 

       2,000  

  
  

  
     
 

 ค่าเผื*อหนี,สงสยัจะสญู  
25x2  ตดัหนี,สญู         1,200   ยอดยกมา         2,000  

  
   ตั ,งเพิ*ม         2,400  

 
 ยอดยกไป         3,200  

  
  

       4,400  
 

       4,400  
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 ค่าเผื*อหนี,สงสยัจะสญู  
25x3  ตดัหนี,สญู             -    ยอดยกมา         3,200  

 
 ลดยอดค่าเผื*อฯ         1,400   หนี,สญูไดร้บัคนื           200  

 
 ยอดยกไป         2,000  

  
 

 (5% x 40,000)    
  

  
       3,400  

 
       3,400  

  
  

  เนื*องจากยอดค่าเผื*อฯก่อนปรบัปรุงเท่ากบั 3,400 บาท โดยตอ้งปรบัปรุงใหเ้หลอื 2,000 บาท จงึตอ้งปรบัปรุง
ดว้ยการลดยอดค่าเผื*อฯ 1,400 บาท 
 
การแสดงยอดในงบการเงนิ 

 
บรษิทั xxx จาํกดั 

 
งบดุล 

 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 

 
25x1 25x2 25x3 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 
   เงนิสด 
   ลกูหนี, 20,000  30,000  40,000  

หกั ค่าเผื*อหนี,สงสยัจะสญู (2,000) (3,200) (2,000) 
ลกูหนี,สทุธ ิ 18,000  26,800  38,000  

    
    
 

บรษิทั xxx จาํกดั 

 
งบดุล 

 
สาํหรบัปี สิ,นสดุ 31 ธนัวาคม  

 
25x1 25x2 25x3 

ขาย 200,000  240,000  300,000  
หกั ตน้ทุนขาย xx xx xx 
กาํไรขั ,นตน้ xx xx xx 
หกั ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 

   ….. xx xx xx 
….. xx xx xx 
หนี,สงสยัจะสญู 2,000  2,400  (1,400) 
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ข้อ 2  

วนัที* 1 มกราคม 25X1 บรษิทั.ฉล ูจาํกดั ไดล้งทุนซื,อหุน้กูอ้ายุ 6 ปี ราคาตามมลูค่า 1,000,000 บาท ในราคา 
1,099,540 บาท ซึ*งกจิการตั ,งใจจะถอืไวเ้ผื*อขาย อตัราดอกเบี,ย 8% ขณะที*อตัราดอกเบี,ยตลาดเท่ากบั 6% จ่าย
ดอกเบี,ยทุกวนัที* 1 มกราคม และ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 25X1 หุน้กูม้มีลูค่ายุตธิรรม 1,100,000 
บาท ต่อมาวนัที* 1 กรกฎาคม 25X2 กจิการไดข้ายหุน้กูอ้อกไปครึ*งหนึ*งในราคา 550,000 บาท ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 
25X2 หุน้กูม้มีลูค่ายุตธิรรมเป็น 540,000 บาท ในวนัที* 1 มกราคม 25X3 กจิการไดเ้ปลี*ยนความตั ,งใจโดยจะถอืตราสาร
หนี,ไวจ้นครบกาํหนดไถ่ถอน 
คาํสั �ง  

1. ทาํการคาํนวณตดัจ่ายสว่นเกนิสว่นตํ*าของหุน้กูต้ ั ,งแต่วนัที* 1 มกราคม 23X1 ถงึวนัที* 1 มกราคม 25X3 
ในตารางดา้นล่าง 
2. ใหบ้นัทกึบญัชพีรอ้มทั ,งปรบัปรุงรายการที*เกดิขึ,นตั ,งแต่วนัที* 1 มกราคม 23X1 ถงึวนัที* 1 มกราคม 25X3 
ในตารางดา้นล่าง 
วนัที� เงินสดรบั ดอกเบี�ย ส่วนเกินตดัจ่าย ราคาตามบญัชี 
     
     
     
     
     
     

 
การคาํนวณตดัจ่ายสว่นเกนิสว่นตํ*าของหุน้กูต้ ั ,งแต่วนัที*  1  มกราคม  23X1  ถงึวนัที*  1  มกราคม  25X3 
วนัที*   เงนิสดรบั   ดอกเบี,ย   สว่นเกนิตดัจ่าย   ราคาตามบญัช ี 
 1/1/25x1  

   
     1,099,540  

 1/7/25x1     40,000    32,986              7,014       1,092,526  
 1/1/25x2     40,000    32,776              7,224       1,085,302  
 1/7/25x2     40,000    32,559              7,441       1,077,861  
 1/1/25x3     40,000    32,336              7,664       1,070,197  
 1/7/25x3     40,000    32,106              7,894       1,062,303  
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บนัทกึบญัช ี

  1/1/25x1 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื*อขาย–หุน้กู ้ 1,099,540 
 

  
เงนิสด 

 
1,099,540 

 
บนัทกึการซื,อหุน้กู ้

  1/7/25x1 เงนิสด 
 

40,000 
 

  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื*อขาย-หุน้กู ้

 
7,014 

  
ดอกเบี,ยรบั 

 
32,986 

31/12/25x1 ดอกเบี,ยคา้งรบั 40,000 
 

  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื*อขาย-หุน้กู ้

 
7,224 

  
ดอกเบี,ยรบั 

 
32,776 

31/12/25x1 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื*อขาย-หุน้กู ้ 14,698 
 

  

รายการกาํไรที*ยงัไม่เกดิขึ,นจากเงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์ผื*อขาย(EQ) 

 
14,698 

 
รบัรูร้ายการกาํไรที*ยงัไม่เกดิขึ,น(1,100,000-1,085,302) 

  1/1/25x2 เงนิสด 
 

40,000 
 

  
ดอกเบี,ยคา้งรบั 

 
40,000 

 
(รบัดอกเบี,ย) 

   1/7/25x2 เงนิสด 
 

40,000 
 

  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื*อขาย-หุน้กู ้

 
7,441 

  
ดอกเบี,ยรบั 

 
32,559 

 
(รบัรูด้อกเบี,ยรบั) 

  1/7/25x2 เงนิสด 
 

550,000 
 

 
รายการกาํไรที*ยงัไม่เกดิขึ,นจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื*อขาย(EQ) 7,349 

 
 

(14,698x50%สว่นที*ขาย) 
  

  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื*อขาย-หุน้กู ้

 
546,280 

  
(1,100,000-7,441)/2 

  

  

รายการกาํไรที*เกดิขึ,นแลว้จากการขายเงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์ผื*อขาย 

 
11,070 

 
(บนัทกึการขายเงนิลงทุน50%) 

  31/12/25x2 ดอกเบี,ยคา้งรบั 
 

20,000 
 

  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื*อขาย-หุน้กู ้

 
3,832 

  
ดอกเบี,ยรบั 

 
16,168 

 
(รบัรูด้อกเบี,ยรบั) 

  31/12/25x2 รายการกาํไรที*ยงัไม่เกดิขึ,นจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื*อขาย(EQ) 2,448 
 

  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื*อขาย-หุน้กู ้

 
2,448 

 
(ปรบัปรุงมลูค่าเงนิลงทุนใหเ้ท่ากบัมลูค่ายุตธิรรมปลายปี) 

  31/12/25x2 เงนิลงทุนในตราสารหนี,ที*ถอืจนครบกาํหนด 540,000 
 

  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื*อขาย-หุน้กู ้

 
540,000 

 
(บนัทกึการโอนเปลี*ยนหมวดเงนิลงทุน) 
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1/1/25x3 เงนิสด 

 
20,000 

 
  

ดอกเบี,ยคา้งรบั 
 

20,000 
 

ตารางคาํนวณมลูค่าตามบญัชขีองหุน้กู ้
 วนัที* 

  1/1/25x1 ราคาทุน 1,099,540  
1/7/25x1 ตดัจาํหน่วยสว่นเกนิฯ (7,014) 

31/12/25x1 ตดัจาํหน่วยสว่นเกนิฯ (7,224) 
31/12/25x1 มลูค่าตามบญัชก่ีอนปรบัปรุง 1,085,302  
31/12/25x1 ปรบัปรุงมลูค่าใหเ้ท่ากบัราคายตุธิรรม 14,698  
31/12/25x1 มลูค่าตามบญัชหีลงัปรบัปรุง 1,100,000  

1/7/25x2 ตดัจาํหน่วยสว่นเกนิฯ (7,441) 
1/7/25x2 มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที*ขาย 50% 1,092,559  
1/7/25x2 หกั ราคาทุนของหุน้กูท้ี*ขายไป 50% (546,280) 
1/7/25x2 มลูค่าตามบญัชขีองหุน้กูท้ี*เหลอือยู่ 546,280  

31/12/25x2 ตดัจาํหน่วยสว่นเกนิฯ (3,832) 
31/12/25x2 มลูค่าตามบญัชก่ีอนปรบัปรุง 542,448  
31/12/25x2 ปรบัปรุงมลูค่าใหเ้ท่ากบัราคายตุธิรรม (2,448) 
31/12/25x2 มลูค่าตามบญัชหีลงัปรบัปรุง 540,000  

 
ขอ้ 3. ก 

ใหบ้อกเหตุผลที*หนี,สนิที*อาจจะเกดิขึ,นที*ตอ้งรวมในงบการเงนิ 
ตอบ 

หนี,สนิที*อาจเกดิขึ,นว่า หมายถงึ รายการขอ้ใดขอ้หนึ*งต่อไปนี, 
• ภาระผกูพนัที*อาจมอียู่อนัเนื*องมาจากเหตุการณ์ในอดตี แต่การจะทราบว่าภาระผกูพนัดงักล่าวมอียู่

หรอืไม่นั ,นตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ*งเหตุการณ์ที*จะเกดิขึ,นหรอืไม่เกดิขึ,นใน
อนาคต ซึ*งตอ้งเป็นเหตุการณ์ที*ยงัมคีวามไมแ่น่นอนในขณะนั ,นและตอ้งไม่อยู่ในความควบคมุทั ,งหมดของ
กจิการ 

• ภาระผกูพนัในปจัจบุนัซึ*งเกดิขึ,นจากเหตุการณ์ในอดตี แต่ไมส่ามารถรบัรูเ้ป็นหนี,สนิไดเ้นื*องจากความ
น่าจะเป็นที*กจิการจะสญูเสยีทรพัยากรที*มปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพื*อจ่ายชาํ ระภาระผกูพนัอยูใ่นระดบัไม่
ถงึความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ หรอื กจิการไม่สามารถวดัมลูค่าภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเชื*อถอืเพยีงพอ 

ทั ,งนี, มาตรฐานการบญัชฉีบบัที* 53กาํหนดใหก้จิการตอ้งไม่รบัรูห้นี,สนิที*อาจเกดิขึ,นในงบดุล แต่ตอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูเกี*ยวกบัหนี,สนิที*อาจเกดิขึ,นนั ,นในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เวน้แต่ความน่าจะเป็นที*กจิการจะสญูเสยี
ทรพัยากรที*มปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิอยู่ในระดบัที*ไม่น่าเป็นไปได ้

อย่างไรกต็าม กจิการอาจตอ้งรบัรูห้นีFสนิที 0อาจเกดิขึFนดงักล่าวเป็นสว่นหนึ 0งของหนีFสนิในงบดุล หากหนีFสนิที 0
อาจเกดิขึFนเปลี 0ยนแปลงไปจากลกัษณะที 0คาดไวแ้ต่เริ 0มแรก โดยกจิการตอ้งประเมนิสถานการณ์อย่างต่อเนื 0องเพื 0อ
กาํหนดว่าความน่าจะเป็นของรายการใดไดเ้พิ 0มขึFนจนถงึระดบัความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่แลว้หรอืไม่ หากความน่าจะ
เป็นที 0กจิการจะสญูเสยีประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตของรายการที 0เคยถอืเป็นหนีFสนิที 0อาจเกดิขึFนเพิ 0มขึFนจนถงึระดบั
ความเป็นไปไดก้จิการจะตอ้งรบัรูเ้ป็นหนีFสนิในงบดุล 
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ตวัอย่างเช่น บรษิทั ก ถูกฟ้องรอ้งคด ีซึ*งในปี 25x1 ที*ปรกึษาทางกฎหมายใหค้วามเหน็ว่าโอกาสที*กจิการจะ

แพค้ดนีั ,นตํ*ามาก กจิการจงึเพยีงแต่เปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นงบการเงนิปี 25x1 เท่านั ,น แต่ในปี 25x2 ปรากฏว่ากจิการ
น่าจะแพค้ดอีย่างแน่นอนและคาดว่าตอ้งจา่ยชาํระค่าสนิไหมทดแทนเป็นเงนิ 50 ลา้นบาท เช่นนี, กจิการจะตอ้งรบัรูเ้ป็น 
“ประมาณการหนี,สนิ” ในงบดุลดว้ยยอด 50 ลา้นบาท 
 
ขอ้ 3 ข 

บรษิทัมโีรงงานอยู่  2  แห่ง  คอืโรงงานที*อยุธยา  และโรงงานที*ชลบุร ี แต่ในปีหน้ากจิการจะยา้ยโรงงานไป
ตั ,งอยู่ที*ระยอง  ซึ*งในการยา้ยครั ,งนี,จะทาํใหก้จิการตอ้งเลกิจา้งพนกังานที*อยุธยาทั ,งหมดเนื*องจากพนกังานไม่สามารถ
ยา้ยไปได ้ และตอ้งเลกิจา้งพนกังานที*ชลบุรคีรึ*งหนึ*งเนื*องจากอกีครึ*งหนึ*งสามารถยา้ยไปได ้    
ค่าใชจ้่ายที*กจิการไดป้ระมาณการไวม้ดีงันี, 

ค่าทดแทนการเลกิจา้งงานพนกังาน         2,500  

ค่ารบัสมคัรพนกังานใหม ่           200  

ค่าฝึกอบรมพนกังานใหม ่           100  

ค่าเปลี*ยนระบบในโรงงานใหม ่             80  

ค่าขนยา้ยเครื*องจกัรไปโรงงานใหม ่             30  

และไดม้กีารประมาณการกาํไรและขาดทุนที*เกดิขึ,นจากการขายโรงงานทั ,งสองดงันี, 
 กาํไรจากการขายโรงงานที* 1           675  

ขาดทุนจากการขายโรงงานที*  2           456  

ท่านคดิว่าจะมปีระมาณการหนี,สนิจาํนวนเท่าใดที*สามารถรบัรูใ้นงบการเงนิ 
  

ตอบ 
กรณีการปิดโรงงานของบรษิทัแห่งนี, ถอืเป็นการตดัสนิใจ “ปรบัโครงสรา้ง” ซึ*ง มาตรฐานการบญัชฉีบบัที* 

53 ไดใ้หต้วัอย่างของการปรบัโครงสรา้งไวไ้ดแ้ก่ ก) การขายหรอืการยกเลกิสายงานธุรกจิ ข) การปิดสถาน
ประกอบการทางธุรกจิในประเทศหรอืภูมภิาคหนึ*ง หรอืการยา้ยกจิกรรมทางธุรกจิจากประเทศหรอืภูมภิาคหนึ*งไปยงั
ประเทศหรอืภมูภิาคอื*น ค) การเปลี*ยนแปลงโครงสรา้งการบรหิาร เช่น การลดระดบัชั ,นทางการบรหิาร และ ง) การปรบั
โครงสรา้งขั ,นพื,นฐานขององคก์รที*มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อลกัษณะและจุดมุ่งหมายในการปฏบิตังิานของ
กจิการ  

การปรบัโครงสรา้งจะก่อใหเ้กดิภาระผกูพนัจากการอนุมานไดก้ต่็อเมื*อกจิการไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดทุก

ขอ้ต่อไปนี,คอื ก)กจิการมแีผนการปรบัโครงสรา้งที*เป็นทางการอย่างละเอยีด ข) กจิการทาํใหผู้ถู้กกระทบจากแผนการ

ปรบัโครงสรา้งเกดิความคาดหมายอย่างมมีลูความจรงิว่ากจิการจะดาํเนินการปรบัโครงสรา้งโดยเริ*มปฏบิตัติาม

แผนการปรบัโครงสรา้งหรอืโดยการประกาศลกัษณะหลกัของแผนนั ,นใหผู้ถู้กกระทบทราบ 

ทั ,งนี, รายจ่ายที*ตอ้งรวมเป็นประมาณการหนี,สนิจากการปรบัโครงสรา้งคอืรายจ่ายโดยตรงที*เกดิขึ,นจาก

การปรบัโครงสรา้งจะตอ้งเป็น ก) รายจา่ยที�จาํเป็นต้องเกิดในการปรบัโครงสรา้งนั�น และ ข) ต้องเป็นรายจ่ายที�

ไม่เกี�ยวข้องกบักิจกรรมที�มีอยู่อยา่งต่อเนื�องของกิจการ ซึ*ง มาตรฐานการบญัช ี53 ไดร้ะบุว่า ประมาณการหนี,สนิ

จากการปรบัโครงสรา้งตอ้งไม่รวมรายจ่ายต่อไปนี, 1) ค่าอบรมหรอืค่ายา้ยสถานที*ของพนกังานที*ยงัจา้งงานอยู่ 2)

ค่าใชจ้่ายทางการตลาด 3) เงนิลงทุนในระบบหรอืเครอืขา่ยใหม่ที*เกี*ยวขอ้งกบัการจาํหน่าย โดยรายจ่ายขา้งตน้
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เกี*ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิในอนาคตและไมถ่อืเป็นหนี,สนิสาํหรบัการปรบัโครงสรา้ง ณ วนัที*ในงบดุล กจิการตอ้งรบัรู้

รายจ่ายดงักล่าวโดยใชเ้กณฑก์ารรบัรูร้ายการเสมอืนว่ารายจ่ายนั ,นเกดิขึ,นอย่างเป็นอสิระจากการปรบัโครงสรา้ง 

นอกจากนี, กจิการตอ้งไม่นําขาดทุนจากการดาํเนินงานที*จะเกดิขึ,นในอนาคต ซึ*งสามารถระบุไดจ้นถงึ

วนัที*มกีารปรบัโครงสรา้งมารวมเป็นประมาณการหนี,สนิ เวน้แต่ผลขาดทุนนั ,นจะเกี*ยวขอ้งกบัสญัญาที*สรา้งภาระซึ*ง

หมายถงึ สญัญาที*ก่อใหเ้กดิตน้ทุนที*ไม่อาจหลกีเลี*ยงไดจ้ากการปฏบิตัติามภาระผกูพนัที*ระบุไว ้ ซึ*งตน้ทุนดงักล่าวมี

จาํนวนสงูกว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกจิที*คาดว่าจะไดร้บัจากสญัญานั ,น และกจิการจะตอ้งไม่นํารายการกาํไรจากการ

จาํหน่ายที*คาดว่าจะเกดิขึ,นมาพจิารณาในการวดัมลูค่าประมาณการหนี,สนิจากการปรบัโครงสรา้ง แมว้่าการจาํหน่าย

สนิทรพัยน์ั ,นจะถอืเป็นสว่นหนึ*งของการปรบัโครงสรา้งนั ,นๆ กต็าม 

ดงันั ,น สาํหรบัโจทยข์อ้นี, หากกจิการมแีผนการปรบัโครงสรา้งที*เป็นทางการอย่างละเอยีด และไดท้าํใหผู้ถู้ก
กระทบจากแผนการปรบัโครงสรา้งเกดิความคาดหมายอย่างมมีลูความจรงิว่ากจิการจะดาํเนินการปรบัโครงสรา้งแลว้
นั ,น กจิการจะสามารถรบัรูร้ายจ่ายที�จาํเป็นต้องเกิดในการปรบัโครงสรา้ง ซึ*งในที*นี, มเีพยีงค่าทดแทนการเลกิจา้ง
งานพนกังาน 2,500 บาท เพยีงรายการเดยีว สว่นรายจ่ายรายการอื*นนั ,นเป็นรายจ่ายที�เกี�ยวข้องกบักิจกรรมที�มีอยู่
อย่างต่อเนื�องของกิจการ และประมาณการผลกาํไรขาดทนุที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการขายสินทรพัย ์ซึ�งภายใต้
ข้อกาํหนดของ มาตรฐานการบญัชี 53 กิจการไม่มีสิทธิรบัรูเ้ป็นประมาณการหนี�สินแต่อย่างใด ดงันั �น 
ประมาณการหนี� สินที �สามารถรบัรูใ้นงบการเงินจึงเท่ากบั 2,500 บาทเท่านั�น 
 
ข้อ 3 ค 

วนัที* 1 เมษายน 25x1 ธนาคาร สงิโต จาํกดั ไดย้นิยอมใหม้กีารปรบัโครงสรา้งหนี,กบัลกูหนี, บรษิทั ยรีาฟ 
จาํกดั 

บรษิทั ยรีาฟ จาํกดั ธนาคาร สงิโต จาํกดั 
เจา้หนี,เงนิกู ้ 3,000,000  ลกูหนี, 3,000,000  
    ค่าเผื*อหนี,สงสยัจะสญู (300,000) 

 
โดยมดีอกเบี,ยคา้งจ่ายจาํนวน 500,000 บาท ที*ทั ,งลกูหนี,และเจา้หนี,ไดร้บัรูใ้นงบดุลของตนเอง 
ขอ้ตกลงในการปรบัโครงสรา้งหนี, มดีงันี, 
1. บรษิทั ยรีาฟ จาํกดั จะโอนที*ดนิใหแ้ก่ ธนาคาร สงิโต จาํกดั เพื*อเป็นการชาํระหนี,ที*ดนิดงักล่าวมรีาคา

ทุนเดมิ 800,000 บาท มลูค่ายุตธิรรม 1,000,000 บาท 

2. ธนาคาร สงิโต จาํกดั รบัโอนหุน้สามญัของ บรษิทั ยรีาฟ จาํกดั เพื*อเป็นการชาํระหนี,จาํนวน 250,000 

หุน้ ราคาตามมลูค่าหุน้ละ 5 บาท มลูค่ายตุธิรรมหุน้ละ 4 บาท 

3. สาํหรบัหนี,สนิสว่นที*เหลอื ธนาคาร สงิโต จาํกดั ลดยอดหนี,สนิที*คา้งชาํระ ½ ของหนี,สนิที*เหลอืหลงัจาก

การโอนที*ดนิ และ หุน้สามญั 

4. ลดอตัราดอกเบี,ยตามสญัญาเดมิจาก 12% เป็น 8% จ่ายดอกเบี,ยทุกวนัที* 1 เมษายน 

5. ยดืระยะเวลาครบกาํหนดชาํระจากวนัที* 1 เมษายน 25x1 เป็น 1 เมษายน 25x4 

ธนาคาร สงิโต จาํกดั จะใหกู้ย้มืกบัลกูคา้ปกต ิเท่ากบั 10% และคาํนวณมลูค่าที*คาดว่าจะไดร้บัจากลกูหนี,
โดยใชอ้ตัราดอกเบี,ยตลาดเป็นอตัราคดิลด 
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โดยตารางมลูค่าปจัจุบนัเป็นดงันี, 
มลูค่าปจัจุบนัของเงนิกอ้นเดยีว 

N / i% 8 10 12 

3   0.7938    0.7513    0.7118  

5   0.6806    0.6209    0.5674  

10   0.4632    0.3855    0.3220  

มลูค่าปจัจุบนัของเงนิงวด 
N / i% 8 10 12 

3   2.5771    2.4869    2.4018  

5   3.9927    3.7908    3.6048  

10   6.7101    6.1446    5.6502  

 
1) บนัทกึรายการ ณ วนัที*มกีารปรบัโครงสรา้งหนี,ของทั ,งสองบรษิทั (10 คะแนน) 

2) บนัทกึรายการปรบัปรุง ณ วนัสิ,นงวดของทั ,งสองบรษิทั วนัสิ,นงวดวนัที* 31 ธนัวาคม 25x1 (4 คะแนน) 

ตอบ 
บนัทกึรายการ ณ วนัที*มกีารปรบัโครงสรา้งหนี,ของทั ,งสองบรษิทั 
 
คาํนวณรายการกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี,ของบรษิทัยรีาฟ 

บญัชเีจา้หนี,ธนาคารสงิโต จาํกดั (รวมดอกเบี,ยคา้งจ่าย) 
 

 3,500,000  
หกั มลูค่ายุตธิรรมของที*ดนิที*นําไปชาํระหนี,      1,000,000  

      มลูค่ายตุธิรรมของสว่นของผูถ้อืหุน้ที*นําไปชาํระหนี,      1,000,000  
 รวมมลูค่ายุตธิรรมของที*ดนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ที*นําไปชาํระหนี, 

 
 2,000,000  

มลูหนี,คงเหลอื 
 

 1,500,000  
มลูค่าของกระแสเงนิสดที*ตอ้งจ่ายชาํระในอนาคต 

       ดอกเบี,ยจ่าย (1.5m x 50% x 8% x 3 ปี)         180,000  
      เงนิตน้ (1.5m x 50%)         750,000  
 รวมกระแสเงนิสดที*ตอ้งจ่ายชาํระในอนาคต 

 
    930,000  

กาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี, 
 

    570,000  
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คาํนวณรายการขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหนี,ของธนาคารสงิโต 

บญัชลีกูหนี,และดอกเบี,ยคา้งรบั (สทุธจิากค่าเผื*อหนี,สงสยัจะสญู) บรษิทั จาํกดั  3,200,000  
หกั มลูค่ายุตธิรรมของที*ดนิที*นํามาชาํระหนี,      1,000,000  

      มลูค่ายตุธิรรมของสว่นของผูถ้อืหุน้ที*นํามาชาํระหนี,      1,000,000  
 รวมมลูค่ายุตธิรรมของที*ดนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ที*นําไปชาํระหนี, 

 
 2,000,000  

มลูหนี,คงเหลอื 
 

 1,200,000  
มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที*ตอ้งจา่ยชาํระในอนาคต 

  ดอกเบี,ยจ่าย (1.5m x 50% x 8%) =  60,000 x pvifa n=3, i=10%         149,211  
 เงนิตน้ (1.5m x 50%) = 750,000 x pvif n=3, i=10%         563,486  
 รวมกระแสเงนิสดที*ตอ้งจ่ายชาํระในอนาคต 

 
    712,697  

รายการขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหนี, 
 

    487,303  
 

การบนัทกึบญัช ีณ วนัที*ทาํสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี,บรษิทัยรีาฟ 
  ดอกเบี,ยคา้งจ่าย 

 
     500,000  

 เจา้หนี,เงนิกู ้- ธนาคารสงิโต จาํกดั 
 

     500,000  
 

 
รายการกาํไรจากการตรีาคาที*ดนิ อาคาร และอุปกรณ์      200,000  

 
ที*ดนิ 

 
     800,000  

(บนัทกึการโอนที*ดนิเพื*อชาํระหนี,) 
   เจา้หนี,เงนิกู ้- ธนาคารสงิโต จาํกดั 
 

     1,000,000  
 สว่นตํ*ากว่ามลูค่าหุน้สามญั  

 
       250,000  

 
 

ทุน หุน้สามญั (250,000 x 5) 
 

   1,250,000  
(บนัทกึการออกหุน้ทุนเพื*อชาํระหนี,) 

   เจา้หนี,เงนิกู ้- ธนาคารสงิโต จาํกดั 
 

   1,500,000  
 

 
เจา้หนี,เงนิกูท้ี*ปรบัโครงสรา้งแลว้      930,000  

 
กาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี, 

 
     570,000  

(บนัทกึกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี,) 
    

การบนัทกึบญัช ีณ วนัที*ทาํสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี,ของธนาคารสงิโต 
  ที*ดนิ 

 
   1,000,000  

 เงนิลงทุนในบรษิทัยรีาฟ จาํกดั 
 

   1,000,000  
 ลกูหนี,เงนิกูท้ี*ปรบัโครงสรา้งแลว้ 

 
     750,000  

 ค่าเผื*อหนี,สงสยัจะสญู 
 

     300,000  
 รายการขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหนี, 

 
     487,303  

 
 

ค่าเผื*อปรบัมลูค่า 
 

       37,303  

 
ดอกเบี,ยคา้งรบั 

 
     500,000  

 
ลกูหนี,เงนิกู ้- ยรีาฟ 

 
   3,000,000  

(บนัทกึขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหนี,) 
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บนัทกึรายการปรบัปรุง ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 25x1 (วนัสิ,นงวด) 
บรษิทัยรีาฟ 
ไม่ตอ้งบนัทกึบญัชใีดๆ เนื*องจากบรษิทัตอ้งจ่ายเงนิทุกวนัที* 1 เมษายน โดยจะถอืเป็นการจ่ายคนืเงนิตน้ 

ดงันั ,นจงึไม่ตอ้งปรบัปรุงรายการดอกเบี,ยจ่ายแต่อย่างใด 
ธนาคารสงิโต 
ตอ้งปรบัปรุงรบัรูด้อกเบี,ยของงวดดงันี, 

การบนัทกึบญัชปีรบัปรุงรายการสิ,นปี 25x1 ของเจา้หนี, 
  ดอกเบี,ยคา้งรบั  

(750,000 x 8% x 9/12) 
 

       45,000  
 ค่าเผื*อปรบัมลูค่า 

 
        8,453  

 

 

ดอกเบี,ยรบั  
(712,697 x 10% x 9/12)  .         53,453  

(บนัทกึรบัรูด้อกเบี,ยรบัชว่งเวลา 1 เมย 25x1 - 31 ธค. 25x1) 
   

 


