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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2555 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 
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กล่าวนํา 

ก่อนเขา้เน้ือหาอยากบอกทุกท่านทีก่าํลงัเตรยีมสอบวา่ ขอ้สอบช่วงหลงัๆ นอกจากจะมมีาตรฐานการบญัชใีหม่ๆ  

ออกมาแลว้ เน้ือหายงัคอ่นขา้งลกึซึง้ตอ้งอาศยัความเขา้ใจอยา่งถ่องแทด้ว้ย (ตวัอยา่งเชน่ เรือ่งการสญูเสยีอาํนาจ

ควบคุมในบรษิทัยอ่ย ทีจ่ะตอ้งอาศยัความเขา้ใจเกีย่วกบัการรวมธุรกจิทีล่กึซึง้มาก) ดงันัน้ขอใหผู้ท้ีก่าํลงัเตรยีมตวั

พยายามอยา่งเตม็ที ่ เพือ่ใหส้อบใหไ้ดภ้ายในเรว็วนั เพราะมมีาตรฐานการบญัชใีหม่ๆ  ทีเ่ตรยีมออก หรอืปรบัปรงุอกี

มาก ยิง่สอบไดช้า้ยิง่เหน่ือยนะครบั / ขอใหโ้ชคดคีรบั  

ข้อ 1 เร่ืองสินค้าคงเหลือ 

บรษิทั จาพนม จาํกดั เป็นบรษิทัขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า บนัทกึบญัชแีบบต่อเน่ือง (Perpetual) ณ 31 ธนัวาคม 25x1 มี

ยอดสนิคา้-โทรทศัน์ มลูคา่ 527,000 บาท มขีอ้สงัเกตเกดิขึน้ดงัน้ี 

1. ขายสนิคา้และสง่ใหล้กูคา้ในวนัที ่2 มกราคม 25x2 มลูคา่ขาย 300,000 บาท ตน้ทุน 200,000 บาท มลูคา่

ดงักลา่วรวมอยูใ่นบญัชสีนิคา้คงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 25x1  

2. สัง่ซือ้และรบั สนิคา้-โทรทศัน์ ในวนัที ่30 ธนัวาคม 25x1 มลูคา่ 270,000 บาท ยงัไมไ่ดบ้นัทกึบญัช ี

3. สัง่ซือ้และรบั สนิคา้-โทรทศัน์ ระหวา่งปี 25x1 มลูคา่ 95,000 บาท บนัทกึรายการซํ้า 

4. ขายสนิคา้-โทรทศัน์และสง่ในวนัที ่30 ธนัวาคม 25x1 เงือ่นไข F.OB Shipping point ลกูคา้ไดร้บัสนิคา้วนัที ่2 

มกราคม 25x2 ราคาขาย 450,000 บาท ตน้ทุนสนิคา้-โทรทศัน์ 300,000 บาท บนัทกึรายการบญัชใีนปี 25x2 

5. ระหวา่งปี 25x1 มสีนิคา้ทีถ่กูโจรกรรม 75,000 บาท  แต่ยงัไมไ่ดบ้นัทกึบญัช ี

คาํสัง่ 

1) บนัทกึรายการบญัชทีีต่อ้งปรบัปรงุในสมดุรายวนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

2) คาํนวณมลูคา่สนิคา้-โทรทศัน์ทีถ่กูตอ้ง ณ 31 ธนัวาคม 25x1 

3) 3.1 สนิคา้คงเหลอืตอ้งแสดงมลูคา่อยา่งไร จงอธบิาย 

3.2 ถา้ ณ 31 ธนัวาคม 25x1 สนิคา้-โทรทศัน์ มมีลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั เทา่กบั 300,000 บาท “มลูคา่สทุธทิีจ่ะ

ไดร้บั” คอือะไรจงอธบิาย 

3.3 จากขอ้ 3.2 เมือ่เปรยีบเทยีบมลูคา่กบัขอ้ 3.2 แลว้ ตอ้งบนัทกึบญัชหีรอืไม ่อยา่งไร 
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ตอบ 

1. รายการปรบัปรงุ 
1) ไมต่อ้งปรบัปรงุรายการ เพราะถอืวา่บนัทกึถกูตอ้งแลว้ 

2) สนิคา้คงเหลอื      270,000  
เจา้หน้ีการคา้      270,000  

(ปรบัปรงุรายการสัง่ซือ้สนิคา้คงเหลอืทีไ่มไ่ดบ้นัทกึบญัช)ี 

3) เจา้หน้ีการคา้        95,000  
สนิคา้คงเหลอื        95,000  

(ปรบัปรงุรายการสัง่ซือ้สนิคา้ทีบ่นัทกึซํ้า) 

4) ลกูหน้ีการคา้      450,000  
ขาย      450,000  

(บนัทกึการขายทีบ่นัทกึผดิปี) 

ตน้ทุนขาย      300,000  
สนิคา้คงเหลอื      300,000  

(บนัทกึตน้ทุนขาย) 

5) ผลขาดทุนจากการถกูโจรกรรมสนิคา้        75,000  
สนิคา้คงเหลอื        75,000  

 

2. คาํนวณมลูคา่สนิคา้คงเหลอืทีถ่กูตอ้ง 

   สนิคา้คงเหลอื (โทรทศัน์)    
ยอดตามงบทดลอง  527,000  ปรบัปรงุรายการบนัทกึซํ้า (รายการที ่3)  95,000  
สนิคา้ระหวา่งทาง (รายการที ่2)  270,000  ขายสนิคา้ระหวา่งทาง (รายการที ่4)  300,000  

  สนิคา้ถกูโจรกรรม (รายการที ่5)  75,000  
  ยอดสินค้าปลายงวดทีถ่กูต้อง  327,000  

 797,000   797,000  

 

3.1 การแสดงมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 

อา้งถงึ มาตรฐานการบญัชฉีบบัที2่ (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง สนิคา้คงเหลอื ยอ่หน้าที ่9 ระบุใหก้จิการตอ้งวดัมลูคา่สนิคา้
คงเหลอืดว้ยราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั แลว้แต่มลูคา่ใดจะตํ่ากวา่ โดย ตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอืตอ้ง
ประกอบดว้ยตน้ทุนทัง้หมดในการซือ้ ตน้ทุนแปลงสภาพ และตน้ทุนอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหส้นิคา้คงเหลอืนัน้อยูใ่น
สถานทีแ่ละอยูใ่นสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนั (ยอ่หน้าที ่10) และ หากตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอืตํ่ากวา่มลูคา่สทุธทิีค่าดวา่
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จะไดร้บั กจิการจะตอ้งปรบัมลูคา่ลงมาใหเ้ทา่กบัมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั โดยรบัรูส้ว่นต่างในงบกาํไรขาดทุนโดยทนัท ี (ยอ่
หน้าที ่28) 
 

3.2 ความหมายของ “มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั”  

มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั หมายถงึ ราคาโดยประมาณทีค่าดวา่จะขายไดต้ามลกัษณะการประกอบธุรกจิตามปกต ิ หกัดว้ย
ประมาณการตน้ทุนในการผลติสนิคา้นัน้ใหเ้สรจ็และตน้ทุนทีจ่าํเป็นตอ้งจา่ยไปเพือ่ใหข้ายสนิคา้นัน้ได ้ โดยใหป้ระมาณ
การมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัดว้ยการอา้งองิกบัหลกัฐานเกีย่วกบัจาํนวนเงนิทีค่าดวา่จะไดร้บัจากสนิคา้คงเหลอืซึง่เชื่อถอื
ไดม้ากทีส่ดุในขณะทีป่ระมาณมลูคา่ ตวัอยา่งเชน่ มลูคา่ขายทีไ่ดท้าํสญัญากบัผูซ้ือ้แลว้ ถอืเป็นหลกัฐานทีด่ทีีส่ดุของ
มลูคา่ทีจ่ะไดร้บั (ก่อนการหกัตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วขอ้ง) โดยตามโจทยข์อ้น้ี มลูคา่สทุธทิีไ่ดร้บัอาจหมายถงึราคาขายที่
คาดวา่จะขายได ้ หกัดว้ยคา่นายหน้า (ถา้ม)ี คา่ขนสง่สนิคา้ (ถา้ม)ี และสาํรองคา่ซ่อมแซมสนิคา้กรณีอาจมคีวาม
เสยีหายกบัสนิคา้เกดิขึน้ (ถา้ม)ี 
 
3.3 จากขอ้ 3.2 เมือ่เปรยีบเทยีบมลูคา่กบัขอ้ 3.2 แลว้ ตอ้งบนัทกึบญัชหีรอืไม ่

จากตน้ทุนสนิคา้ทีถ่กูตอ้งเทา่กบั 327,000 บาท ในขณะทีม่ลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัมมีลูคา่เพยีง 300,000 บาท เทา่นัน้ 

กจิการจงึตอ้งปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอืลง 27,000 บาท และรบัรูเ้ป็นผลขาดทุนจากการปรบัลดของสนิคา้คงเหลอื

ตามการบนัทกึบญัชต่ีอไปน้ี 

ผลขาดทุนจากการปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื      27,000  
คา่เผื่อการปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื  27,000  

 

ข้อ 2 ก.การสญูเสียอาํนาจควบคมุในบริษทัย่อยเน่ืองจากขายส่วนทุนออกไป 

บรษิทั อ๊อฟปองศกัดิ ์จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้ใน บรษิทั เต๋าสมชาย จาํกดั 100% ต่อมา ขายหุน้บรษิทั เต๋าสมชาย 

จาํกดั 70% ไดร้บัเงนิสด 1,400 ลา้นบาท  มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้บรษิทั เต๋าสมชาย จาํกดั ทีเ่หลอือยู ่เทา่กบั 600 ลา้น

บาท บรษิทั เต๋าสมชาย จาํกดั มสีนิทรพัยส์ทุธ ิ(ไมร่วมคา่ความนิยม) 720 ลา้นบาท มคีา่ความนิยม 80 ลา้นบาท และ

ผลขาดทุนจากการถอืครองเงนิลงทุนเผื่อขาย 5 ลา้นบาท 

 ใหท้าํ   

1. บนัทกึรายการบญัชเีกีย่วกบัการขายสว่นไดเ้สยี  

2. ในงบการเงนิรวมจะแสดงรายการกาํไรขาดทุนจากการขายสว่นไดเ้สยี และมลูคา่คงเหลอืของสว่นไดเ้สยี ดว้ย

จาํนวนเทา่ใด (15 คะแนน) 

ตอบ 

ในกรณีทีส่ว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืโดยบรษิทัใหญ่ลดลง มกีรณีทีเ่ป็นไปได ้2 กรณี คอื  
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1. การเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ในบรษิทัยอ่ยโดยทีไ่มไ่ดท้าํใหบ้รษิทัใหญ่สญูเสยีอาํนาจใน
การควบคุม (ตวัอยา่งเชน่ บรษิทัใหญ่ขายหุน้ของบรษิทัยอ่ยทีต่นเองถอือยู ่ 100% ไปเพยีง 20% เพือ่เสนอ
ขายหุน้ใหก้บัประชาชน) กจิกรรมการขายน้ีถอืเป็นกจิกรรม “การจดัหาเงนิ” (financing activity) โดยบรษิทั
ใหญ่ตอ้งบนัทกึรายการดงักลา่วเป็นรายการในสว่นของเจา้ของ (คอื รายการกบัเจา้ของในฐานะผูเ้ป็นเจา้ของ) 

 
2. การสญูเสยีอาํนาจการควบคุม (ยอ่หน้าที ่32 – 35) การสญูเสยีอาํนาจการควบคุมในบรษิทัยอ่ยอาจเกดิขึน้ได้

หลายกรณี เชน่ อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรฐับาล ศาล ผูด้าํเนินการตามแผนฟ้ืนฟู หรอืหน่วยงานกาํกบัดแูล 
ฯลฯ หรอืขายสว่นไดเ้สยีไปจนกระทัง่ไมอ่ยูใ่นระดบัทีส่ามารถควบคุมกจิการได ้ (เชน่ ขายหุน้ออกไปทาํให้
สดัสว่นการถอืหุน้ไมถ่งึ 50% ไดแ้ก่ Carrfour ขายกจิการใหก้บัBIG C เป็นตน้) ซึง่เมือ่บรษิทัใหญ่สญูเสยี
อาํนาจการควบคุมในบรษิทัยอ่ย บรษิทัใหญ่ตอ้งตดัรายการบญัชสีนิทรพัย ์ (รวมทัง้คา่ความนิยม) และหน้ีสนิ
ของบรษิทัยอ่ยออกจากบญัชดีว้ยมลูคา่ตามบญัช ีณ วนัทีส่ญูเสยีอาํนาจการควบคุม ตลอดจนตดัรายการบญัชี
มลูคา่ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมบรษิทัยอ่ยเดมิออกจากบญัช ี ณ วนัทีส่ญูเสยีอาํนาจการ
ควบคุม และรบัรูม้ลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัในบญัช ีตลอดจนรบัรู้เงินลงทนุในบริษทัย่อยเดิมท่ี
ยงัคงเหลืออยู่ด้วยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสญูเสียอาํนาจการควบคมุ และรบัรูผ้ลกาํไรขาดทุนจากการ
ขายหุน้ในงบกาํไรขาดทุนของบรษิทัใหญ่ นอกจากน้ี บรษิทัใหญ่ตอ้งบนัทกึบญัชสีาํหรบัทุกจาํนวนทีเ่คยรบัรู้
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีเ่กีย่วกบับรษิทัยอ่ยนัน้ ๆ เสมอืนวา่บรษิทัใหญ่ไดข้ายสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิที่
เกีย่วขอ้งนัน้ออกไป หากผลกาํไรหรอืผลขาดทุนทีเ่คยรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นถกูจดัประเภทใหมเ่ป็น
กาํไรหรอืขาดทุนเมือ่มกีารขายสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ บรษิทัใหญ่ตอ้งจดัประเภทผลกาํไรหรอืผล
ขาดทุนทีเ่คยรบัรูใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ใหมใ่หอ้ยูใ่นกาํไรหรอืขาดทุน (เป็นการจดัประเภทรายการบญัชใีหม)่ 
เมือ่บรษิทัใหญ่สญูเสยีอาํนาจการควบคุมในบรษิทัยอ่ย (ตวัอยา่งเชน่ ถา้บรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยท์างการเงนิ
ประเภทเผื่อขายและบรษิทัใหญ่สญูเสยีอาํนาจการควบคุมในบรษิทัยอ่ยดงักลา่ว บรษิทัใหญ่ตอ้งจดัประเภท
ผลกาํไรหรอืผลขาดทุนทีเ่กีย่วกบัเงนิลงทุนดงักลา่วทีเ่คยรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นใหมโ่ดยรบัรูไ้ปยงั
กาํไรหรอืขาดทุน ในสถานการณ์คลา้ยคลงึกนั หากสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยท์ีเ่คยรบัรูใ้นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นถกูโอนโดยตรงไปยงักาํไรสะสมเมือ่มกีารจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง กรณีน้ี ใหบ้รษิทั
ใหญ่โอนสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยด์งักลา่วโดยตรงไปยงักาํไรสะสมเมือ่บรษิทัใหญ่สญูเสยีอาํนาจ
การควบคุมในบรษิทัยอ่ย) 
 

 

ซึง่ในกรณีน้ีถือเป็นการสญูเสียอาํนาจควบคมุอนัเนือ่งจากการขายหุ้นส่วนใหญ่ออกไป 

 

1. บนัทกึรายการบญัชเีกีย่วกบัการขายสว่นไดเ้สยี 

ผลขาดทุนจากการถอืครองหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (P/L) 5 ลา้นบาท 
ผลขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการถอืครองหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (EQ) 5 ลา้นบาท 
(บนัทกึรบัรูผ้ลขาดทุนจากการถอืครองหลกัทรพัยเ์ผื่อขายก่อนการขายหุน้ของบรษิทัยอ่ย) 

 

ต่อมาบนัทกึการรบัเงนิคา่ขายหลกัทรพัย ์(ในสมดุบญัชขีองบรษิทัใหญ่สมมตบิรษิทัใหญ่บนัทกึเงนิลงทุนใน

บรษิทัยอ่ยตามวธิสีว่นไดเ้สยี) 
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เงนิสด 1400 ลา้นบาท 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 560 ลา้นบาท 
ผลกาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 840 ลา้นบาท 

(บนัทกึผลกาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยตามการคาํนวณขา้งลา่ง) 
 

เงนิสดคา่ขายหลกัทรพัย ์ 1400 ลา้นบาท 
หกั ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธติามสว่นทีข่าย 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ(ไมร่วมคา่ความนิยม) 720 ลา้นบาท 
คา่ความนิยม 80 ลา้นบาท 
มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธ ิ100% 800 ลา้นบาท 
สดัสว่นหุน้ทีข่าย 70% 

560 ลา้นบาท 
ผลกาํไรจากการขายหุน้ของบรษิทัยอ่ย 70% 840 ลา้นบาท 

 

และรับรู้ผลกําไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ 30% ดงันี ้ 

มลูคา่ยติุธรรมของหุ้น 30% ท่ีเหลืออยู่ 600  ล้านบาท 

หกั มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทยอ่ย 30% (800 x 30%) (240) ล้านบาท 

ผลกําไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ 30% 360  ล้านบาท 

 

2. แสดงผลกาํไรขาดทุนจากการขายสว่นไดเ้สยี และมลูคา่คงเหลอืของสว่นไดเ้สยีในงบการเงนิรวม 

 

ในงบการเงินรวมจะแสดงผลกําไรจากการขายหุ้นบริษัทยอ่ย 70% เทา่กบั 840 ล้านบาท (จากการคํานวณในข้อ 

1) และรับรู้ผลกําไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ 30% เป็นเงิน 360 ล้านบาท คิดเป็นกําไรรวม 1,200 ล้านบาท 

 

จากยอ่หน้าที ่ 34.4 ของม.บช. 27 ระบุใหก้จิการตอ้ง “รบัรูเ้งนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเดมิทีย่งัคงเหลอือยูด่ว้ย

มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีส่ญูเสยีอาํนาจการควบคุม” ดงันัน้ บรษิทัอ๊อฟปองศกัดิจ์งึตอ้งรบัรูม้ลูคา่ของหุน้ของ

บรษิทัเต๋าสมชาย 30% โดยใชม้ลูคา่ยตุธิรรม ซึง่เทา่กบั 600 ลา้นบาท  

 

ข้อ 2 ข. การพิจารณาอาํนาจควบคมุ 

บรษิทั ปาลม์มี ่จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้ใน บรษิทั วุน้เสน้ จาํกดั 35% และถอืหุน้ในบรษิทั รถเมล ์จาํกดั 40% บรษิทั 

รถเมล ์จาํกดั ถอืหุน้ใน บรษิทั วุน้เสน้ จาํกดั 65 % 

 

 
บริษัท ปาล์มม่ี จํากดั (มหาชน) 
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               40%                                                                                                    35% 

 

                                                                     65% 

 

 

บรษิทั ปาลม์มี ่จาํกดั (มหาชน) มอีาํนาจควบคุม บรษิทั วุน้เสน้ จาํกดั หรอืไม ่เพราะอะไร (5 คะแนน) 

ตอบ  
บรษิทัใหญ่ถอืวา่มอีาํนาจในการควบคุมเมือ่บรษิทัใหญ่มอีาํนาจในการออกเสยีงไมว่า่จะเป็นทางตรงหรอืทางออ้มโดย
ผา่นบรษิทัยอ่ยอื่นเกนิกวา่กึง่หน่ึงในกจิการอื่น (ม.บช. 27 ยอ่หน้า 13) ซึง่ในกรณีน้ี แมก้จิการจะถอืหุน้ทางตรงและ
ทางออ้มในบรษิทัวุน้เสน้สงูถงึ 61% (ตามตารางคาํนวณ) แต่บรษิทัปาลม์มี ่จาํกดั (มหาชน) สามารถออกเสยีงไดเ้พยีง 
35% เน่ืองจากสดัสว่นถอืหุน้ในบรษิทัรถเมลไ์มถ่งึกึง่หน่ึง จงึถอืวา่ไมม่อีาํนาจควบคุมบรษิทัรถเมล ์ ดงันัน้ จาก
โครงสรา้งถอืหุน้ขา้งตน้ จงึถอืวา่บรษิทัปาลม์มี ่ไมม่อีาํนาจควบคุมบรษิทัวุน้เสน้แต่อยา่งใด 
สดัสว่นถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัวุน้เสน้ 35% 
สดัสว่นถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทัรถเมล ์
สดัสว่นถอืหุน้ในบรษิทัรถเมล ์ 40% 
สดัสว่นถอืหุน้ในบรษิทัวุน้เสน้โดยบรษิทัรถเมล ์ 65% 

26% 
รวมสดัสว่นถอืหุน้ในบรษิทัวุน้เสน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 61% 

สทิธอิอกเสยีงทางตรงในบรษิทัวุน้เสน้ 35% 
สทิธอิอกเสยีงทางออ้มผา่นบรษิทัรถเมล ์
อาํนาจควบคุมบรษิทัรถเมล ์(ถอืไมเ่กนิ 50% จงึไมม่อีาํนาจ
ควบคุม) 0% 
สทิธอิอกเสยีงในบรษิทัวุน้เสน้โดยบรษิทัรถเมล ์ 65% 

0% 
รวมสทิธอิอกเสยีงในบรษิทัวุน้เสน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 35% 

 

ข้อ 3 ผลประโยชน์พนักงาน (เน่ืองจากไม่มีตวัอย่างโจทยท่ี์ชดัเจนจึงขอนําโจทยจ์ากหนังสือ

เรียนมาแทนนะครบั) 

ขอ้มลูต่อไปน้ีเกีย่วขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31/12/25x6 

1. ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนัสาํหรบัปี สิน้สดุ 31/12/25x6 เทา่กบั 30 ลา้นบาท  

2. ประมาณอายกุารทาํงานเฉลีย่ทีเ่หลอืของพนกังานเทา่กบั 10 ปี 

บริษัท รถเมล์ จํากดั  บริษัท วุ้นเส้น จํากดั 
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3. จา่ยผลประโยชน์ใหก้บัพนกังานทีเ่กษยีณอายุเป็นเงนิ 31 ลา้นบาท  

4. จา่ยสมทบเขา้กองทุน 21 ลา้นบาท  

5. มลูคา่ปจัจุบนัของภาระผกูพนัฯ 2,200 ลา้นบาท ณ วนัที ่1 มกราคม 25x6 และ 2,500 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 25x6  

6. มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการฯ 2,100 ลา้นบาท ณ วนัที ่1 มกราคม 25x6 และ 2,400 ลา้นบาท ณ 31 

ธนัวาคม 25x6 

7. ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีย่งัไมร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกราคม 25x6 เทา่กบั 

252 ลา้นบาท  

8. ตน้ทุนบรกิารในอดตีเทา่กบั 115 ลา้นบาท 

9. อตัราคดิลดสาํหรบัหน้ีสนิโครงการฯ และอตัราผลตอบแทนของสนิทรพัยโ์ครงการเป็นดงัน้ี  

 1/1/25x6   1/1/25x7  
อตัราคดิลด 5% 6% 
อตัราผลตอบแทนของสนิทรพัยโ์ครงการ 7% 8% 

10. กจิการรบัรูผ้ลกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีย่งัไมร่บัรูเ้ขา้ในงบกาํไรขาดทุนโดย

ใชว้ธิ ี“ขอ้จาํกดัของชว่ง (corridor approach)  

ใหท้าํ 

แสดงจาํนวนทีต่อ้งรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 25x6 ภายใต้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์พนกังาน ตลอดจนแสดงการเปลีย่นแปลงในจาํนวนหน้ีสนิผลประโยชน์

พนกังานทีเ่กดิขึน้ 

ตอบ 

จาํนวนทีร่บัรูเ้ป็นหน้ีสนิโครงการผลประโยชน์สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี (ม.บช. 19 ยอ่หน้า 54) 

หน้ีสนิโครงการผลประโยชน์ทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ = PV ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ + ผลกาํไร 

(หรอืหกัผลขาดทุน) จากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยัทัง้หมดทีย่งัไมไ่ดร้บัรู ้– ตน้ทุน

บรกิารในอดตีทัง้หมดทีย่งัไมร่บัรู ้– FMV ของสนิทรพัย์

โครงการ (ถา้ม)ี 

ดงันัน้ จาํนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31/12/25x6 จงึคาํนวณไดด้งัน้ี 

มลูคา่ปจัจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,500   ลบ.  

มลูคา่ปจัจุบนัของสนิทรพัยโ์ครงการผลประโยชน์พนกังาน (2,400)  ลบ.  

100   ลบ.  
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ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีย่งัไมร่บัรู ้ณ 31 ธนัวาคม 25x6 336   ลบ.  

หน้ีสนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 436   ลบ.  

 

 

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานทีต่อ้งรวมคาํนวณในงบกาํไรขาดทุนจะประกอบดว้ย (ม.บช. 19 ยอ่หน้าที ่61) 

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน = ตน้ทุนบรกิารในปจัจุบนั + ตน้ทุนดอกเบีย้ – ผลตอบแทนที่

คาดวา่จะไดร้บัจากสนิทรพัยโ์ครงการ – ผลกาํไร (บวกผล

ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่

รบัรูแ้ลว้ 

ดงันัน้ คา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปี สิน้สดุ 31/12/25x6 

ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั 30   ลบ.  

ตน้ทุนดอกเบีย้ 110   ลบ.  

ประมาณการผลตอบแทนจากสนิทรพัยโ์ครงการ (147)  ลบ.  

ตน้ทุนบรกิารในอดตี 115   ลบ.  

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรู ้ (3)  ลบ.  

คา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปี สิน้สดุ 31/12/25x6 105   ลบ.  

 

ทัง้น้ี หน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31/12/25x6 ยงัอาจกระทบยอดไดด้งัน้ี 

ความเคลื่อนไหวของบญัชหีน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 

หน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 1/1/25x6 (2,200 - 2,100 + 252) 352   ลบ.  

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 105   ลบ.  

หน้ีสนิฯ ลดลงเน่ืองจากจา่ยผลตอบแทนพนกังาน (31)  ลบ.  

สนิทรพัยฯ์ ลดลงเน่ืองจากจา่ยผลตอบแทนพนกังาน 31   ลบ.  

สมทบเงนิเขา้โครงการ (21)  ลบ.  

หน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 1/12/25x6 436   ลบ.  

 

ทัง้น้ี จากการทีน่กัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัระบุวา่มลูคา่ปจัจุบนัของหน้ีสนิ ณ 1/1/25x6 เทา่กบั 2,200 ลา้นบาท และ
เทา่กบั 2,500 ลา้นบาท ณ 31/12/25x6 กจิการจะตอ้งใชจ้าํนวนดงักลา่วเป็นพืน้ฐานในการนําเสนอหน้ีสนิในงบแสดง
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ฐานะการเงนิ อยา่งไรกต็าม เมือ่กระทบยอด (จาก 2,200 ลบ.) ตอนตน้ปี ไปยงัปลายปี (เป็น 2,500 ลบ.) มผีลต่าง
เทา่กบั 76 ลบ. จาํนวนดงักลา่วจะถูกนําไปคาํนวณเป็น “ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทีย่งัไมร่บัรู”้ ณ วนัสิน้ปีดว้ย 
 
 
 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปจัจุบนัของหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน โครงการ: 

มลูคา่ปจัจุบนัของหน้ีสนิ ณ 1/1/25x6 2,200   ลบ.  

ตน้ทุนดอกเบีย้ (5% x 2,200) 110   ลบ.  

ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั 30   ลบ.  

ตน้ทุนบรกิารในอดตี 115   ลบ.  

ผลตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัพนกังานทีเ่กษยีณอายุ (31)  ลบ.  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  
(ผลต่างทีท่าํใหเ้ทา่กบัยอดประมาณสิน้ปี) 76   ลบ.  

มลูคา่ปจัจุบนัของหน้ีสนิ ณ 31/12/25x6 2,500   ลบ.  

เชน่เดยีวกบัการคาํนวณการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปจัจุบนัของหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน กจิการจะตอ้งคาํนวณการ

เปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย ์ (ซึง่ปกตกิารตัง้กองทุนฯ จะมกีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทุน โดยผูจ้ดัการ

กองทุนจะเป็นผูใ้หข้อ้มลูของ FMV ของสนิทรพัยด์งักลา่วใหก้บักจิการ) โดยจากการกระทบยอดตน้ปี (2,100 ลา้นบาท) 

ไปหายอดปลายปี (2,400 ลา้นบาท) มมีลูคา่สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้โดยไมไ่ดค้าดหวงัจาํนวน 163 ลา้นบาท จาํนวนดงักล่าว

จะถกูนําไปคาํนวณเป็น “ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีย่งัไมร่บัรู”้ ณ วนัสิน้ปีดว้ย

เชน่เดยีวกนั 

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการ ณ 1/1/25x6 2,100   ลบ.  

ประมาณการผลตอบแทนของสนิทรพัยโ์ครงการ (7% x 2,100) 147   ลบ.  

เงนิสมทบ 21   ลบ.  

ผลตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัพนกังานทีเ่กษยีณอายุ (31)  ลบ.  

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  
(ผลต่างทีท่าํใหเ้ทา่กบัยอดประมาณสิน้ปี) 163   ลบ.  

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการ ณ 31/12/25x6 2,400   ลบ.  

ขอ้จาํกดัของชว่ง (corridor approach) (เพือ่คาํนวณจาํนวนทีต่อ้งรบัรูผ้ลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
ตอนตน้ปี บรษิทัฯ มยีอดผลกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีย่งัไมร่บัรูเ้ทา่กบั 252 ลา้น
บาท หากรบัรูจ้าํนวนดงักล่าวทนัทใีนงบกาํไรขาดทุนอาจทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของกจิการผนัผวนเป็นอยา่งมาก 
ดงันัน้ ม.บช. 19 จงึไดก้าํหนดวธิกีารรบัรูท้ีผ่อ่นคลายมากขึน้ ซึง่เรยีกวา่ corridor approach ตามสมการดงัน้ี  
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ยอดผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทีย่งัไมร่บัรู ้

= 
[ยอดผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทีย่งัไมร่บัรูต้น้งวด - (10% x max (PVภาระผกูพนัฯ ตน้งวด, 
FMV สนิทรพัยโ์ครงการ))] / อายงุานเฉลีย่ทีค่าดวา่จะเหลอือยูข่องพนกังาน 

 
 
ตามการคาํนวณดงัน้ี  

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีย่งัไมร่บัรู ้ณ 1/1/25x6 252   ลบ.  

ขอ้จาํกดัของชว่ง (10% x ตวัทีม่ากกวา่ระหวา่ง 2,200 [PV ของภาระผกูพนั] หรอื 2,100  
[FMV ของสนิทรพัยโ์ครงการ] ณ 1/1/25x6 (220)  ลบ.  

ผลต่าง 32   ลบ.  

อายกุารทาํงานเฉลีย่ทีเ่หลอือยูข่องพนกังาน 10   ปี  

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรู ้ 3   ลบ.  

 

และเมือ่ไดจ้าํนวนผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูร้ะหวา่งปีแลว้ ผลกาํไรจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีย่งัไมร่บัรู ้ณ 31/12/25x6 จะสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี  

คาํนวณผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีย่งัไมร่บัรู ้ณ 31/12/25x6 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีย่งัไมร่บัรู ้ณ 1/1/25x6 252   ลบ.  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 (ผลต่างทีท่าํใหเ้ทา่กบัยอดประมาณสิน้ปี) (76)  ลบ.  

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  
(ผลต่างทีท่าํใหเ้ทา่กบัยอดประมาณสิน้ปี) 163   ลบ.  

339   ลบ.  
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรู ้ (3)  ลบ.  

336   ลบ.  

 

หนังสืออ้างอิง 

สภาวชิาชพีบญัชแีหง่ประเทศไทย. “มาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 19 เรือ่ง ผลประโยชน์พนกังาน” กรงุเทพ: 2552. 
available from www.fap.or.th. 



12 
 

โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณชิยอ์ยา่งเดด็ขาด   

(สนใจตวิ CPA วชิาการบญัช ี1 - 2 ตดิต่อ 081-485-7887, 081-755-0543 / www.cpasolution.net) ครัง้ท่ี 2/55 เร่ิม 19 – 20 พ.ค. 55 

สภาวชิาชพีบญัชแีหง่ประเทศไทย. “มาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 27 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง งบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ” กรงุเทพ: 2552. available from www.fap.or.th. 

Floyd A. Beams, Robin P. Clement, Joseph H. Anthony, Suzanne Lowensohn. Advanced Accounting.  10/E. 
Prentice Hall: 2009. 

 


