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ข้อ 1. งบการเงนิรวม 
บรษิทั เอบซี ีจาํกดั ซือ้สนิทรพัยข์อง บรษิทั กขค จาํกดั 90% เมือ่หลายปีก่อน โดยในวนัที ่2 มกราคม 25x4 บรษิทัได้
ซือ้หุน้บุรมิสทิธขิอง บรษิทั กขค จาํกดัอกี 40 % ในราคา 110% ของราคาตามมลูคา่ บรษิทัใชว้ธิทุีนในการบนัทกึบญัช ี
โดยรายละเอยีดของบรษิทั กขค จาํกดั ณ วนัที ่31 ธค 25X4 มดีงัน้ี 

หุน้บุรมิสทิธ ์4 % ไมส่ะสม ไมร่ว่มรบั (par 100) 120,000 

หุน้สามญั (par 100) 120,000 

สว่นเกนิหุน้บุรมิสทิธ ์ 12,000 

สว่นเกนิหุน้สามญั 12,000 

กาํไรสะสม 1 มค 25x4 180,000 

กาํไรสทุธ ิ 6,000 

ปีน้ี บรษิทั กขค จาํกดั ไมป่ระกาศจา่ยเงนิปนัผล 
 
ใหท้าํ  
1. แบง่กาํไรรวม  แบง่กาํไรสะสม, แบง่สว่นไดเ้สยีของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย (Minority Interest) 
2. บนัทกึบญัช ีณ วนัซือ้หุน้บุรมิสทิธิ ์  
3. คาํนวนหา MI ตามตารางขา้งลา่งน้ี  
  MI หุน้สามญั MI หุน้บุรมิสทิธิ ์
หุน้บุรมิสทิธ ์4 %    
หุน้สามญั    
สว่นเกนิหุน้บุรมิสทิธิ ์   
สว่นเกนิหุน้สามญั   
กาํไรสะสม 1 มค 25x4   
กาํไรสทุธ ิ   
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เฉลย 
1. แบง่กาํไรรวม  แบง่กาํไรสะสม, แบง่สว่นไดเ้สยีของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย (Minority Interest) 

หุน้บุรมิสทิธิ ์ หุน้สามญั MI รวม 
กาํไรสะสมตน้งวด           -         162,000       18,000       180,000  
กาํไรสทุธ ิ           -         5,400           600          6,000  
กาํไรสะสมปลายงวด           -         167,400       18,600       186,000  

 
2. บนัทกึบญัช ีณ วนัซือ้หุน้บุรมิสทิธิ ์  
บนัทกึตอนซือ้หุน้บุรมิสทิธ ิ
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย – หุน้บุรมิสทิธ ิ        52,800  
    เงนิสด      52,800  
ซือ้หุน้บรมิสทิธใินราคา 110% ของราคาตามมลูคา่ จาํนวน 40% ของหุน้บุรมิสทิธทิัง้สิน้ 

 
 
3. คาํนวนหา MI 

จาํนวนเงนิ MI หุน้สามญั MI หุน้บุรมิสทิธิ ์
สดัสว่นการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 10% 60% 
 หุน้บุรมิสทิธ ์4 %  120,000   72,000  
 หุน้สามญั  120,000   12,000  
 สว่นเกนิหุน้บุรมิสทิธิ ์ 12,000   7,200  
 สว่นเกนิหุน้สามญั  12,000   1,200  
 กาํไรสะสม 1 มค 25x4   180,000   18,000  
 กาํไรสทุธ ิ 6,000   600  
 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้   450,000   31,800   79,200  
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ข้อ 2 ต้นทุนกู้ยมื 
  บรษิทัแหง่หน่ึงกูเ้งนิมาสรา้งโรงไฟฟ้า ตัง้แต่ มค 25x1 - และเสรจ็ 31 ม.ีค 25x3 กู ้10 ลา้น 12% กูเ้มือ่ 1 
มค 25X1 เพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะรายละเอยีดการชาํระเงนิมดีงัน้ีซึง่รายจา่ยดงักลา่วจา่ยตน้ปีทุกครัง้  
 

25X1 6,000,000 

25X2 11,400,000 

25X3 1,120,000 
 
วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
25X0 มค. กู ้10 ลา้น อตัราดอกเบีย้ 10 % อาย ุ5 ปี 
 25X1 มค. กู ้30 ลา้น อตัราดอกเบีย้ 8 % อาย ุ5 ปี  
 
 งานก่อสรา้งเสรจ็ 31 ม.ีค 25X3 

• เมือ่ 25x1 บรษิทัยงัไมไ่ดเ้ริม่ก่อสรา้งจงึนําเงนิกูว้ตัถุประสงคเ์ฉพาะ ไปลงทุนไดผ้ลตอบแทน 360,000 บาท  

• ในปี 25x1 บรษิทัไดห้ยดุการก่อสรา้งเน่ืองจากสภาวเศรษฐกจิไมด่แีละมนีโยบายจากรฐับาลรณรงคป์ระหยดั
ไฟฟ้าทาํใหบ้รษิทัตดัสนิใจหยุดการก่อสรา้งเป็นเวลา 3 เดอืนในปี 25x1   

 
ใหท้าํ  
1. คาํนวนหาตน้ทุนทีจ่ะรวมเป็นทุน ของปี 25x1, 25x2 and 25x3  
2. ถา้หากวา่ในสถานการณ์ทีม่อุีทกภยัน้ําทว่มรนุแรงเฉียบพลนัไมส่ามารถทาํการก่อสรา้งได ้คาํตอบในขอ้ที ่1 

จะเปลีย่นหรอืไม ่อธบิาย (ไมต่อ้งแสดงการคาํนวณ)  
เฉลย 
ตน้ทุนการกูย้มืทีอ่นุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์คอืตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งไดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึง่
สนิทรพัย ์(มบช.33 ยอ่หน้าที ่12) ทัง้น้ีตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งไดส้ามารถจาํแนกเป็น 2 พวกดงัน้ี 

• สาํหรบัการกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะเพือ่สนิทรพัยน์ัน้ จะถอืเป็นตน้ทุนการกูย้มืทีห่ลกีเลีย่งได ้จาํนวนที่
สามารถถอืเป็นราคาทุนของสนิทรพัยไ์ดค้อื ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ – ดอกผลจากการลงทุนชัว่คราว 

• แต่ถา้เป็นเงนิกูท้ ัว่ไปทีไ่มม่วีตัถุประสงคเ์ฉพาะ จาํนวนทีส่ามารถถอืเป็นราคาทุนของสนิทรพัยค์อื I. รายจ่าย
ของสนิทรพัย ์ x คา่เฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของตน้ทุนการกูย้มืระหวา่งงวดทีไ่มร่วมเงนิกูเ้ฉพาะ หรอื II. ตน้ทุนการ
กูย้มืทีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ 

 
ทัง้น้ี โจทยร์ะบุวา่กจิการหยดุก่อสรา้งไประยะหน่ึงในชว่งปี 2551 ซึง่ในชว่งเวลาทีห่ยดุก่อสรา้งนัน้กจิการจะไมส่ามารถ
รบัรูด้อกเบีย้เป็นตน้ทุนของสนิทรพัยไ์ด ้ 
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ดอกเบีย้ทีถ่อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยจ์งึสามารถสรปุไดด้งัน้ี 
การคาํนวณอตัราตัง้เป็นทุนของเงนิกูท้ ัว่ไป 

 เงนิตน้  อตัราดอกเบีย้ 
จาํนวนเดอืนทีกู่ ้
จนถงึสิน้ปี  ดอกเบีย้จา่ย  

เงนิกูก้อ้น มค. 25x0  10,000,000  10% 12  1,000,000  
เงนิกูก้อ้น มค. 25x1  30,000,000  8% 12  2,400,000  
รวม  40,000,000   3,400,000  

อตัราตัง้ขึน้เป็นทุน (3.4m / 40m) 8.50% 
 
การคาํนวณดอกเบีย้เงนิกูท้ ัว่ไปทีส่ามารถถอืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยไ์ด ้

25x1 25x2 25x3 
ชว่งเวลาการกูเ้งนิก่อนก่อสรา้งเสรจ็ของแต่ละปี 

เริม่ 1/1/25x1 1/1/25x2 1/1/25x3 
สิน้สดุ 31/12/25x1 31/12/25x2 31/3/25x3 
จาํนวนเดอืน 12 12 3 

มลูคา่ก่อสรา้งสะสม 
คา่ก่อสรา้งตน้งวด 0  6,540,000  19,814,900  
จา่ยคา่ก่อสรา้งสาํหรบัปี (จา่ยตอนตน้ปี)  6,000,000  11,400,000   1,120,000  
ดอกเบีย้จา่ยทีถ่อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์(จา่ยตอนปลายปี)  540,000   1,874,900  532,367  

คา่ก่อสรา้งปลายงวด  6,540,000  19,814,900   21,467,267  
คา่ก่อสรา้งถวัเฉลีย่ (ไมร่วมดอกเบีย้จา่ยของปีเพราะจา่ยปลายงวด)  6,000,000  17,940,000  20,934,900  
แหลง่เงนิทุนทีนํ่าไปจา่ยคา่ก่อสรา้งถวัเฉลีย่ 

จากเงนิกูเ้ฉพาะ  10,000,000  10,000,000  10,000,000  
จากเงนิกูท้ ัว่ไป  -   7,940,000  10,934,900  

ดอกเบีย้เงนิกูท้ ัว่ไปทีส่ามารถรวมเป็นตน้ทุนสนิทรพัยไ์ด ้(อตัรา 8.5%)  -  674,900  232,367  

 
การคาํนวณดอกเบีย้ทีถ่อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์

25x1 25x2 25x3 
จาํนวนเดอืนทีก่่อสรา้ง (หกัเดอืนทีห่ยดุก่อสรา้ง) 9 12 3 
ดอกเบีย้เงนิกูเ้ฉพาะ (12%)  900,000   1,200,000  300,000  
หกั ดอกผลจากการลงทุนชัว่คราว  360,000  -  -  
ดอกเบีย้เงนิกูเ้ฉพาะทีส่ามารถรวมเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์  540,000   1,200,000  300,000  
บวก ดอกเบีย้เงนิกูท้ ัว่ไป  -  674,900  232,367  

ดอกเบีย้ท่ีสามารถรวมเป็นต้นทุนของสินทรพัย ์  540,000   1,874,900  532,367  
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ขอ้ 2 ม.บช. 33 ไดร้ะบุเงือ่นไขในการรวมคาํนวณตน้ทุนกูย้มืเป็นสนิทรพัยไ์วว้า่ “ตน้ทุนการกูย้มือาจรวมเป็นสว่นหน่ึง
ของราคาทุน ของสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงือ่นไขเมือ่เขา้เกณฑทุ์กขอ้ ดงัน้ี คอื 1) รายจา่ยเกีย่วกบัสนิทรพัยไ์ดเ้กดิขึน้ 2) 
ตน้ทุนการกูย้มืไดเ้กดิขึน้ และ 3) สนิทรพัยอ์ยูร่ะหวา่งการดาํเนินการทีจ่าํเป็นในการเตรยีมสนิทรพัยใ์หอ้ยูใ่นสภาพที่
พรอ้มจะใชไ้ดต้ามประสงค ์หรอืพรอ้มทีจ่ะขาย” อยา่งไรกต็ามหากการลา่ชา้ดงักลา่วเป็นสิง่จาํเป็นของกระบวนการทีท่าํ
ใหส้นิทรพัยอ์ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านไดต้ามประสงค ์เชน่ การรอใหร้ะดบัน้ําลดลงเพือ่ทาํการก่อสรา้งสะพานใหแ้ลว้
เสรจ็ เชน่น้ีกจิการสามารถรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสนิทรพัยใ์นชว่งเวลาทีร่อนัน้ได ้(ม.บช. 33 ยอ่หน้าที ่
24) ดงันัน้ หากว่าในสถานการณ์ท่ีมีอทุกภยัน้ําท่วมรนุแรงเฉียบพลนัไม่สามารถทาํการก่อสร้างได้ จะถือว่า
การล่าช้าเป็นส่ิงจาํเป็นของกระบวนการท่ีทาํให้สินทรพัยอ์ยู่ในสภาพพร้อมใช้ กิจการจะสามารถรบัรู้ต้นทุน
กู้ยืมเป็นสินทรพัยไ์ด้ต่อไป คาํตอบจึงไม่ต่างจากข้อ 1 แต่อย่างใด 

 

ข้อ 3 รายการหมุนเวยีน  
บรษิทัไดเ้ปิดกจิการน้ําผลไม ้และมกีารซือ้ขายในเดอืน ม.ค 25x1 และ ปิดบญัช ี31 มค 25x1ดงัน้ี  
2 มค. ซือ้สนิคา้ในประเทศ 1,200 ลติรในราคาลติรละ 60 บาท และไดร้บัของในวนันัน้ มเีงือ่นไข  2/10 ,n/30  
5 มค ขายสนิคา้ไป 800 ลติร ในราคา 80 บาท และนําเงนิสดไปชาํระคา่สนิคา้ทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่2 มค  
12 มค. บจ healthyนําสนิคา้เพือ่สขุภาพมาฝากขาย 1,800 ลติร ในราคา 75 บาท  
18 มค. ขายสนิคา้ที ่บจ healthy มาฝากขาย 1,200 ลติร ในราคา 85 บาท.  
24 มค. สัง่ซือ้สนิคา้จากต่างประเทศ 1,600 ลติร ในราคา 68 บาท และทางบรษิทัผูข้ายไดส้ง่สนิคา้ 25 มค. 

เงือ่นไข FOB shipping point. ของเขา้ 29 มค. 25x1 และมคีา่ใชจ้า่ยนําเขา้  20,000 บาทและ คา่ศุลกากร 
8,000 บาท  

 29 มค. ขายสนิคา้ทีเ่ป็นสนิคา้ฝากขายทีเ่หลอือยู ่ในราคา 80 บาท  
 31 มค. ขายสนิคา้ทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่2 มค ในราคา 80 บาท  
31 มค. สนิคา้ทีซ่ือ้เมือ่ 24 มค. ขายในราคา  90 บาทจาํนวน 1,000 ลติร แต่สนิคา้ลา้สมยัไดเ้ปลีย่นบรรจุภณัฑ ์

เสยีตน้ทุนชิน้ละ 12 บาท บรษิทัไดบ้นัทกึบญัชแีบบ Perpetual method และในราคาทุนของสนิคา้คงเหลอื
ใหห้า ราคาทุนหรอืราคามลูคา่สทุธทิีไ่ดร้บัและ ปรบัผลต่างกบับญัช ีคา่เผื่อการปรบัมลูคา่สนิคา้ การขาย
ใหท้าํการเป็นเงนิสดนอกจากจะระบุเป็นอยา่งอื่น  

  
 ใหท้าํ   1. บนัทกึบญัช ีเดอืน มกราคม   
  2. จดัทาํงบการเงนิ 31 มค. 25x1 ทีเ่กีย่วขอ้ง  
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เฉลยขอ้ 3  
บนัทกึบญัช ีเดอืน มค. และกุมภาพนัธ ์ซึง่บรษิทัยงัไมไ่ดปิ้ดบญัช ี

2/1/25x1 สนิคา้  72,000  

เจา้หน้ีการคา้  72,000  

(บนัทกึการซือ้สนิคา้ 1,200 ลติร @ 60 บาท) 

5/1/25x1 เงนิสด  64,000  

ขาย  64,000  

ตน้ทุนขาย  48,000  

สนิคา้  48,000  

(บนัทกึการขายสนิคา้ 800 ลติร @ 80 บาท) 

5/1/25x1 เจา้หน้ีการคา้  72,000  

สว่นลดรบั 1,440  

เงนิสด  70,560  

(บนัทกึการชาํระคา่สนิคา้พรอ้มรบัสว่นลด) 

12/1/25x1 รบัสนิคา้มาฝากขาย 1,800 ลติร @ 75 บาท 

18/1/25x1 เงนิสด  102,000  

ขาย  102,000  

ตน้ทุนขาย  90,000  

เจา้หน้ีผูฝ้ากขาย - บรษิทั Healthy  90,000  

(บนัทกึการขายสนิคา้ทีร่บัมาฝากขายจาํนวน 1,200 ลติร) 

25/1/25x1 สนิคา้ระหวา่งทาง  108,800  

เจา้หน้ีการคา้   108,800  

(บนัทกึการซือ้สนิคา้จากต่างประเทศ 1,600 หน่วย @ 68 บาท) 

29/1/25x1 เงนิสด  48,000  

ขาย  48,000  

ตน้ทุนขาย  45,000  

เจา้หน้ีผูฝ้ากขาย - บรษิทั Healthy  45,000  

(บนัทกึการขายสนิคา้ทีร่บัมาฝากขายจาํนวน 600 ลติร @80 บาท) 

29/1/25x1 สนิคา้  136,800  

สนิคา้ระหวา่งทาง  108,800  

เงนิสด  28,000  

(บนัทกึการรบัสนิคา้จากต่างประเทศพรอ้มจา่ยคา่ขนสง่และศุลกากร) 
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31/1/25x1 เงนิสด  32,000  

ขาย  32,000  

ตน้ทุนขาย  48,000  

สนิคา้  48,000  

(บนัทกึการขายสนิคา้ 400 ลติร @ 80 บาท) 

31/1/25x1 เงนิสด  90,000  

ขาย  90,000  

(บนัทกึการขายสนิคา้ 1,000 ลติร @ 90 บาท) 

ตน้ทุนขาย  85,500  

สนิคา้  85,500  

(บนัทกึตน้ทุนสนิคา้ลติรละ 85.50 บาท (136,800 / 1,600 ลติร) 

ตน้ทุนขาย  12,000  

เงนิสด  12,000  

(บนัทกึคา่หบีห่อเป็นตน้ทุน @ 12 บาท) 

31/1/25x1 ผลขาดทุนจากการลดลงของสนิคา้คงเหลอื 4,500  

คา่เผื่อการปรบัมลูคา่สนิคา้ 4,500  

(รบัรูผ้ลขาดทุนจากสนิคา้ 600 x ((90 – 12) - 85.50 ) 
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จดัทาํงบการเงนิ 31 มค. 25x1 ทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทัต๋อย จาํกดั 

งบดุล (บางสว่น) 

ณ วนัที ่31 มกราคม 25x1 

สนิคา้ 27,300  

หกั คา่เผื่อการลดมลูคา่ (4,500) 

รวมสนิคา้คงเหลอื 22,800  

เจา้หน้ีการคา้ 108,800  

เจา้หน้ีผูฝ้ากขาย - บรษิทั Healthy 135,000  

รวมเจา้หน้ีการคา้ 243,800 
 

บรษิทัต๋อย จาํกดั 

งบกาํไรขาดทุน (บางสว่น) 

สาํหรบัเดอืน สิน้สดุ 31 มกราคม 25x1 

ขาย       336,000  

หกั ตน้ทุนขาย      328,500  

สว่นลดรบั          1,440  

ตน้ทุนขายสทุธ ิ       327,060  

กาํไรขัน้ตน้          8,940  

หกั คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน  xx  

ผลขาดทุนจากการลดลงของสนิคา้คงเหลอื          4,500  

กาํไรสทุธ ิ  xx  

 
 

 


