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ข้อ 1 ลูกหนีก้ารค้าและสินค้าคงเหลือ 

ข้อ 1.1 ลูกหนีก้ารค้า (ดัดแปลงจากข้อสอบ ACCA) 

ณ วนัที ่31/12/25x6 บญัชคีุมยอดลกูหน้ีมยีอดเดบทิ 487,600 บาท ในขณะทีบ่ญัชแียกประเภทลกูหน้ีรายตวั
มยีอดรวมดา้นเดบทิ 455,800 บาท โดยไมม่ยีอดเครดติ จากการตรวจสอบยอดคงเหลอื พบความผดิพลาดดงัต่อไปน้ี  

1) บนัทกึยอดขายเกนิไป 2,000 บาท  
2) มกีารตดับญัชลีกูหน้ีเป็นสญู 8,400 บาท  
3) มกีารบนัทกึลดยอดลกูหน้ีรายยอ่ย 1,200 บาท ดา้นเดบทิ 
4) มกีารบนัทกึลดยอดเจา้หน้ีการคา้มลูคา่ 16,100 บาท โดยบนัทกึดา้นเดบทิของบญัชคีุมยอดลกูหน้ีการคา้ 
5) มกีารบนัทกึลดยอดลกูหน้ี 5,600 บาท ทัง้ๆ ทีย่อดทีล่ดใหน้ัน้เทา่กบั 4,500 บาท  
6) ใหส้ว่นลดเงนิสดกบัลกูหน้ีมลูคา่ 150 บาท แต่ยงัไมไ่ดบ้นัทกึบญัช ี

 
ใหท้าํ 

1. ปรบัปรงุรายการบญัชคีุมยอดลกูหน้ีการคา้ และบญัชยีอ่ยพรอ้มทัง้ทาํรายละเอยีดประกอบ 
 
ตอบ 

a) บญัชคีุมยอดลกูหน้ีการคา้  +฿  -฿ 
ยอดเริม่ตน้ 487,600  

1) บนัทกึยอดขายเกนิ 2,000  
2) ตดับญัชหีน้ีสญู 8,400  
4) บนัทกึบญัชผีดิดา้น 32,200  
5) ปรบัปรงุยอดเครดติโนตทีบ่นัทกึยอดผดิ 1,100  
6) สว่นลดทีไ่มไ่ดบ้นัทกึ   150  

488,700  42,750  
(42,750) 

ยอดคงเหลอืทีถู่กตอ้ง 445,950  

b) บญัชลีกูหน้ีรายยอ่ย  +฿  -฿ 
ยอดเริม่ตน้ 455,800  

2) ตดับญัชหีน้ีสญู 8,400  
3) ลดหน้ีผดิดา้น 2,400  
5) ปรบัปรงุยอดเครดติโนตทีบ่นัทกึยอดผดิ 1,100  
6) สว่นลดทีไ่มไ่ดบ้นัทกึ   150  

456,900  10,950  
(10,950) 

ยอดคงเหลอืทีถู่กตอ้ง 445,950  
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ข้อ 1.2 สินค้าคงเหลอื (ดดัแปลงจาก KIESO) 

 
บรษิทัเดก็ด ีจาํกดัเป็นผูใ้หบ้รกิารซ่อมแซมเปลีย่นแปลงประตูหน้าต่างสาํหรบับา้นพกัอาศยั ซึง่ปจัจุบนักาํลงั

จดัทาํงบการเงนิสาํหรบัปี สิน้สดุ 31/12/25x0 โดยสนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31/12/25x0 มยีอด 408,000 บาท และคา่เผื่อ
การเสือ่มคา่ของสนิคา้คงเหลอืมยีอดดา้นเครดติ 27,500 บาท ทัง้น้ี ขอ้มลูเกีย่วกบัตน้ทุนสนิคา้คงเหลอื และราคาตลาด
ของสนิคา้ ณ 31/12/25x0 แสดงในตารางถดัไป 

 ราคาทุน   ราคาขาย  
 ตน้ทุนทางตรง 

ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 หน้าต่างอลมูเินียม       70,000         64,000         8,000  
 หน้าต่างเหลก็                86,000         94,000         9,200  
 หน้าต่างกระจก              112,000       186,400       18,100  
 หน้าต่างนิรภยั              140,000       154,800       14,800  
 รวม              408,000                499,200                50,100  

 
ใหท้าํ 

1. คาํนวณยอดคา่เผื่อการเสือ่มคา่ของสนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31/12/25x0 โดยสนิคา้ทัง้ 4 รายการถอืเป็นสนิคา้
ในหมวดเดยีวกนั และบนัทกึบญัชปีรบัปรงุรายการเกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอืทีเ่หมาะสม ณ วนัที ่31/12/25x0 

ตอบ 
ตารางคาํนวณยอดคา่เผื่อการเสือ่มคา่ของสนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31/12/25x0 

 ราคาทุน  
 ราคาทีค่าดวา่ 

จะขายได ้ 
 ตน้ทุนทางตรง 

ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 มลูคา่สทุธ ิ

ทีค่าดวา่จะไดร้บั  
 หน้าต่างอลมูเินียม       70,000         64,000         8,000     56,000  
 หน้าต่างเหลก็                86,000         94,000         9,200     84,800  
 หน้าต่างกระจก              112,000       186,400       18,100   168,300  
 หน้าต่างนิรภยั              140,000       154,800       14,800   140,000  

 รวม              408,000                499,200                50,100          449,100  

 
ทัง้น้ี มลูคา่สทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บัรวมเทา่กบั 449,100 บาท ซึง่สงูกวา่ราคาทุนรวม 408,000 บาท ดงันัน้สนิคา้

คงเหลอืจงึไมเ่สือ่มคา่แต่อยา่งใดจงึไมต่อ้งบนัทกึบญัชปีรบัปรงุมลูคา่ ในวนัที ่31/12/25x0 
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ข้อ 2 ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

ข้อ 2.1 การตรีาคาที่ดนิอาคารและอุปกรณ์(ดัดแปลงจากข้อสอบ ACCA) 

รายการบญัชขีองบรษิทัติม๋ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที ่1/1/25x2 ประกอบดว้ยยอดคงเหลอืต่อไปน้ี 

อาคารสาํนกังานทีใ่ชม้าแลว้ 10 ปี ราคาทุน 1,600,000  บาท 
คา่เสือ่มราคาสะสม (2% ต่อปี) (320,000) บาท 
เครือ่งจกัร (ทีซ่ือ้มาตัง้แต่ปี 25x0 เป็นตน้มา) ราคาทุน 840,000  บาท 
คา่เสือ่มราคาสะสม (25% ต่อปี) (306,000) บาท 

 
ระหวา่งปี 25x2 มธีุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ดงัน้ี  

• 1/1/25x2 กจิการตอ้งการประเมนิมลูคา่อาคารสาํนกังานใหเ้ป็น 2,000,000 บาท โดยไมเ่ปลีย่นประมาณอายุ
การใชง้าน ซึง่บรษิทัใชว้ธิมีลูคา่ยตุธิรรมในการบนัทกึบญัช ี

• 1/4/25x2 กจิการขายเครือ่งจกัรมลูคา่ 240,000 บาท ทีม่คี่าเสือ่มราคาสะสม 180,000 บาท ไปในราคา 
70,000 บาท โดยบรษิทัมนีโยบายคดิคา่เสือ่มราคาเตม็ปีในปีทีซ่ือ้มา แต่ไมค่ดิคา่เสือ่มราคาสาํหรบัปีทีข่าย 

 
ใหท้าํ 

1. บนัทกึธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ในปี 25x2 ขา้งตน้โดยไมต่อ้งคาํนึงถงึผลกระทบทางภาษ ี
 
ตอบ 
มลูคา่ตามบญัชขีองอาคาร ณ วนัทีป่ระเมนิราคา 

อาคารทีใ่ชม้าแลว้ 10 ปี ราคาทุน 1,600,000  บาท 

คา่เสือ่มราคาสะสม (2% ต่อปี) (320,000) บาท 
มลูคา่ตามบญัชขีองอาคาร 1,280,000  บาท 

ราคาประเมนิทีต่อ้งการตเีพิม่ 2,000,000  บาท 
หกั มลูคา่ตามบญัชขีองอาคาร 1,280,000  บาท 
ตรีาคาเพิม่ 720,000  บาท 

 
1/1/25x2 คา่เสือ่มราคาสะสม-อาคารสาํนกังาน      320,000  

อาคารสาํนกังาน      320,000  
บนัทกึปรบัลดค่าเสือ่มราคาสะสมอาคารฯ 

อาคารสาํนกังาน      720,000  
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาอาคารสาํนกังาน (AOCI)      720,000  

บนัทกึการตรีาคาอาคารใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรม 

1/4/25x2 เงนิสด        70,000  
คา่เสือ่มราคาสะสม - เครือ่งจกัร      180,000  
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เครือ่งจกัร      240,000  
ผลกาํไรจากการขายเครือ่งจกัร 

บนัทกึการขายเครือ่งจกัร 
 

ข้อ 2.2 ราคาทุนของทีด่ินอาคารและอุปกรณ์ (ดัดแปลงจาก KIESO) 

ณ วนัที ่31/12/2549 มขีอ้มลูต่อไปน้ีอยูใ่นบญัชทีีด่นิอาคารอุปกรณ์ขัน้ตน้ของบรษิทัแมวขาว จาํกดั 

ทีด่นิ      230,000  
อาคาร      890,000  
สว่นปรบัปรุงสทิธกิารเชา่      660,000  
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์      875,000  

 
ระหวา่งปี 2550 มธีุรกรรมต่อไปน้ีเกดิขึน้ 

1) ซือ้ทีด่นิแปลงแรกมาในราคา 850,000 บาท โดยจา่ยคา่นายหน้า 51,000 บาท คา่รือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้ง 35,000 
บาท แต่สามารถขายเศษซากได ้13,000 บาท  

2) ซือ้ทีด่นิแปลงทีส่องพรอ้มอาคารเป็นเงนิ 420,000 บาท โดยราคาประเมนิทีด่นิเทา่กบั 130,000 บาท และ
ราคาประเมนิอาคารเทา่กบั 120,000 บาท หลงัจากทีซ่ือ้มา บรษิทัไดร้ือ้ถอนอาคารโดยจา่ยคา่รือ้ถอน 41,000 
บาท และสรา้งอาคารใหมข่ึน้มตีน้ทุน 330,000 บาททีเ่สรจ็พรอ้มใชง้านวนัที ่30/9/2550 พรอ้มกบัตน้ทุน
ต่อไปน้ี  
คา่ขดุเจาะ      38,000  
คา่ออกแบบ      11,000  
คา่ขออนุญาตก่อสรา้ง        2,500  
ดอกเบีย้เงนิกูท้ีใ่ชร้ะหวา่งก่อสรา้ง        8,500  

3) ซือ้ทีด่นิแปลงที ่3 ในราคา 650,000 บาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ขายออกไปทนัท ี
4) ระหวา่งเดอืนธนัวาคม 2550 บรษิทัไดป้รบัปรงุพืน้ทีส่าํนกังานทีเ่ชา่มา โดยคา่ปรบัปรงุเทา่กบั 89,000 บาท 

และสญัญาเชา่สาํนกังานจะหมดในวนัที ่31/12/2552 ซึง่บรษิทัคาดวา่คงจะไมต่่อสญัญาแต่อยา่งใด 
5) บรษิทัซือ้เครือ่งจกัรทีม่สีญัญาวา่จะตอ้งจา่ยคา่สทิธกิารใชเ้ครือ่งจกัรเป็นรายหน่วยสนิคา้ทีผ่ลติ เครือ่งจกัร

ดงักลา่วมรีาคา 87,000 บาท โดยบรษิทัตอ้งจ่ายคา่ขนสง่ 3,300 บาท คา่ตดิตัง้ 2,400 บาท และไดจ้า่ยคา่
สทิธกิารใชใ้นปี 2550 เป็นเงนิ 17,500 บาท  

ใหท้าํ 

ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31/12/2550 กจิการจะแสดงมลูคา่ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละ
รายการดงักลา่วเทา่กบัเทา่ใด ใหค้าํนวณประกอบคาํตอบ  
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ตอบ 

บญัชทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ราคาทุน) 

# รายการ  ทีด่นิ   อาคาร  
 สว่นปรบัปรงุ 
สทิธกิารเชา่  

 เครือ่งจกัร 
และอุปกรณ์   รวม  

ยอดยกมา      230,000       890,000       660,000       875,000   2,655,000  
1) ทีด่นิแปลงที ่1      923,000      923,000  
2) ทีด่นิแปลงที ่2 และอาคาร (a)      461,000       390,000      851,000  

4) คา่ปรบัปรงุสาํนกังานเชา่ (b)        89,000       89,000  
5) เครือ่งจกัรใหม ่(c)         92,700       92,700  

รวม    1,614,000     1,280,000       749,000       967,700   4,610,700  

 

 
บญัชอีสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
ธุรกรรมที ่ รายการ  ทีด่นิทีซ่ือ้เพือ่ขายต่อ  
3) ทีด่นิแปลงที ่3                 650,000  

รวม                 650,000  

 ทีด่นิแปลงที ่1 (a)  
มลูคา่ซือ้         850,000  บาท 
คา่นายหน้า           51,000  บาท 
คา่รือ้ถอน (สทุธจิากคา่ขายเศษซาก)           22,000  บาท 
ราคาทุนของทีด่นิแปลงที ่1         923,000  บาท 

 ทีด่นิแปลงที2่ (b)   อาคาร (b)  
มลูคา่ซือ้ทีด่นิ+อาคารเก่า         420,000  บาท 
คา่รือ้ถอนอาคารเก่า           41,000  บาท 
คา่ก่อสรา้งอาคารใหม ่      330,000  บาท 
คา่ขดุเจาะ        38,000  บาท 
คา่ออกแบบ        11,000  บาท 
คา่ขออนุญาตก่อสรา้ง         2,500  บาท 
ดอกเบีย้เงนิกูท้ ีใ่ชร้ะหวา่งก่อสรา้ง         8,500  บาท 
รวมตน้ทุน         461,000       390,000  บาท 

เครือ่งจกัร (c)  
มลูคา่ซือ้           87,000  บาท 
คา่ขนสง่            3,300  บาท 
คา่ตดิตัง้            2,400  บาท 
รวมตน้ทุน           92,700  บาท 

(คา่สทิธผิลติสนิคา้ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยประจาํงวด) 
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ข้อ 2.3 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ดัดแปลงจาก WILEY) 

บรษิทัปีใหม ่จาํกดั ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ใหเ้ชา่ชิน้หน่ึงตอนตน้ปี 25x8 เป็นเงนิ 100 บาท โดยจา่ยตน้ทุน
การโอน 2 บาท ซึง่ราคาประเมนิของทีด่นิเทา่กบั 25 บาท และราคาประเมนิของอาคารเทา่กบั 75 บาท โดยอาคาร
ดงักลา่วมอีายกุารใชง้านโดยประมาณ 25 ปี และมมีลูคา่คงเหลอื 10 บาท สว่นทีด่นินัน้ บรษิทัคาดวา่ราคาจะเพิม่ 2 
เทา่ตวัในทุกๆ 10 ปี นอกจากน้ี บรษิทัประเมนิวา่ปจัจุบนัหลงัคาอาคารมมีลูคา่เทา่กบั 8 บาท และคาดวา่จะตอ้งเปลีย่น
หลงัคาในอกี 8 ปี ขา้งหน้า 

บรษิทัไดป้ระเมนิมลูคา่ของอสงัหารมิทรพัยช์ิน้น้ีทุกๆ 31 ธนัวาคม โดยราคาประเมนิเทา่กบั 104 บาท 110 
บาท และ 111 บาท ณ วนัที ่31/12/25x8, x9 และ x10 

ใหท้าํ 

1. สมมตบิรษิทัปีใหม ่จาํกดั ใชว้ธิรีาคาทุนในการบนัทกึบญัชอีสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ใหบ้นัทกึบญัชี
ในสมดุรายวนัทัว่ไปสาํหรบัการซือ้อสงัหารมิทรพัยใ์นปี 25x8 และรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31/12/25x8, 
25x9 และ 25x10 นอกจากน้ี ใหบ้นัทกึบญัชกีารเปลีย่นหลงัคาในวนัที ่1 มกราคม 25x15 โดยสมมตวิา่
ตน้ทุนของการเปลีย่นเทา่กบั 13 บาท  

2. สมมตวิา่บรษิทัใชว้ธิมีลูคา่ยตุธิรรมในการบนัทกึบญัชอีสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหบ้นัทกึบญัชใีน
สมดุรายวนัทัว่ไปสาํหรบัการซือ้อสงัหารมิทรพัยใ์นปี 25x8 และรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31/12/25x8, 
25x9 และ 25x10 นอกจากน้ีใหบ้นัทกึบญัชกีารเปลีย่นหลงัคาในวนัที ่1 มกราคม 25x15 โดยสมมตวิา่
ตน้ทุนของการเปลีย่นเทา่กบั 13 บาท 

3. เปรยีบเทยีบงบแสดงฐานะการเงนิสาํหรบัปี 25x8, 25x9 และ 25x10 ตลอดจนแสดงตวัเลขคา่ใชจ้า่ยที่
เกีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วทีจ่ะปรากฏในงบกาํไรขาดทุนจากทัง้สองวธิขีา้งตน้ 

ตอบ 

การแบง่ตน้ทุนทีด่นิและอาคารตามราคาประเมนิ 
หน่วย:บาท 

รายการ  ราคาประเมนิ  
 ราคาทุน 

(รวมคา่โอน)  
ทีด่นิ       25.00                   25.50  
อาคาร       75.00                   76.50  
รวม      100.00                 102.00  

 

การคาํนวณคา่เสือ่มราคากรณีกจิการใชว้ธิรีาคาทุน 
ทีด่นิ อาคาร หลงัคาอาคาร 

ราคาทุน      25.50       68.50           8.00  
คา่เสือ่มราคาต่อปี 
อาคาร (ตดั 25 ปี)       2.74  
หลงัคา (ตดั 8 ปี)          1.00  
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การบนัทกึบญัชกีรณีใชว้ธิรีาคาทุน 

1/1/25x8 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน-ทีด่นิ      25.50  
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน-อาคาร      68.50  
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน-หลงัคาอาคาร       8.00  

เงนิสด    102.00  
บนัทกึการซือ้ทีด่นิพรอ้มอาคาร 

31/12/25x8 คา่เสือ่มราคา       3.74  
คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคาร       2.74  
คา่เสือ่มราคาสะสม - หลงัคาอาคาร       1.00  

บนัทกึคา่เสือ่มราคาประจาํปี 

31/12/25x9 คา่เสือ่มราคา       1.00  
คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคาร          -  
คา่เสือ่มราคาสะสม - หลงัคาอาคาร       1.00  

บนัทกึคา่เสือ่มราคาประจาํปี 

31/12/25x10 คา่เสือ่มราคา       1.00  
คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคาร          -  
คา่เสือ่มราคาสะสม - หลงัคาอาคาร       1.00  

บนัทกึคา่เสือ่มราคาประจาํปี 

31/12/25x15 คา่เสือ่มราคาสะสม - หลงัคาอาคาร       8.00  
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน-หลงัคาอาคาร       8.00  

หลงัคาอาคาร      13.00  
เงนิสด      13.00  

บนัทกึการเปลีย่นหลงัคาอาคาร 

การบนัทกึบญัชกีรณีวธิมีลูคา่ยุตธิรรม 
1/1/25x8 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน-อาคารพรอ้มทีด่นิ    102.00  

เงนิสด    102.00  
บนัทกึการซือ้ทีด่นิพรอ้มอาคารเพือ่การลงทุน 

31/12/25x8 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน-อาคารพรอ้มทีด่นิ       2.00  
ผลกาํไรจากการถอืครองอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (P/L)       2.00  

ปรบัมลูคา่ของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรม 

31/12/25x9 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน-อาคารพรอ้มทีด่นิ       6.00  
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ผลกาํไรจากการถอืครองอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (P/L)       6.00  
ปรบัมลูคา่ของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรม 

31/12/25x10 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน-อาคารพรอ้มทีด่นิ       1.00  
ผลกาํไรจากการถอืครองอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (P/L)       1.00  

ปรบัมลูคา่ของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรม 

31/12/25x15 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน-อาคารพรอ้มทีด่นิ      13.00  
เงนิสด      13.00  

บนัทกึการเปลีย่นหลงัคาอาคาร 
 

การนําเสนองบการเงนิกรณีบนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุน 

งบแสดงฐานะการเงนิกรณีบนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุน 
25x8 25x9 25x10 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน    102.00     102.00     102.00  
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม       3.74        7.48       11.22  
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน-สทุธ ิ      98.26       94.52       90.78  

งบกาํไรขาดทุนกรณีบนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุน 
 25x8   25x9   25x10  

รายได ้  xx   xx   xx  

คา่ใชจ้า่ย 
คา่เสือ่มราคา       3.74        3.74        3.74  

 

การนําเสนองบการเงนิวธิมีลูคา่ยตุธิรรม 

งบแสดงฐานะการเงนิกรณีบนัทกึบญัชตีามวธิมีลูคา่ยตุธิรรม  
 25x8   25x9   25x10  

 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน     104.00     110.00     111.00  

 งบกาํไรขาดทุนกรณีบนัทกึบญัชตีามวธิมีลูคา่ยตุธิรรม  
 25x8   25x9   25x10  

 รายได ้ 
 ผลกาํไรจากการถอืครองอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน        2.00        6.00        1.00  
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ข้อ 3 ภาษีเงนิได้ (ดดัแปลงจากภาคผนวก ม.บช. 12) 
บรษิทัหอยหลอด จาํกดั มธีุรกรรมทีท่าํใหก้าํไรทางบญัชแีละกําไรทางภาษแีตกต่างกนั คอืการคาํนวณคา่

เสือ่มราคาเครือ่งจกัรทีซ่ือ้มาในวนัที ่1/1/25x3 ซึง่ซือ้มาในราคา 250,000 บาท เครือ่งจกัรดงักลา่วมอีายกุารใชง้าน 5 ปี 
ไมม่มีลูคา่คงเหลอื แต่หกัคา่เสือ่มราคาตามประมวลรษัฎากร โดยหกั ณ วนัทีซ่ือ้ 40% และทีเ่หลอืหกั 3 ปี บรษิทัมี
กาํไรสทุธกิ่อนภาษใีนปี 25x4 เทา่กบั 410,000 บาท  

บรษิทัเสยีภาษใีนอตัรา 30% ในปี 25x3 และ 25x4 และคาดวา่จะเสยีภาษใีนอตัรา 23% ตัง้แต่ปี 25x5 เป็น
ตน้ไป 

ใหท้าํ  

1) อธบิายความหมายของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชรีวมทัง้สาเหตุทีเ่กดิ
(2.5 คะแนน) 

2) คาํนวณหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีณ วนัที ่31/12/25x3 
3) จดัทาํงบกาํไรขาดทุน (บางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิได)้ สาํหรบัปีสิน้สดุ 31/12/25x4  
4) จดัทาํงบแสดงฐานะการเงนิ (บางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิได)้ ณ วนัที ่31/12/25x4 

ตอบ 

ขอ้น้ีมวีตัถุประสงคใ์หค้าํนวณหาภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากผลต่างชัว่คราว (temporary difference) ทีเ่กดิ
จากการคาํนวณคา่เสือ่มราคาทีไ่มเ่ทา่กนัระหวา่งหลกัการบญัช ี และหลกัเกณฑต์ามประมวลรษัฎากร โดยอตัราภาษทีี่
เสยีไมเ่ทา่กนั ทัง้น้ีมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้ ระบุใหก้จิการจะตอ้งคาํนวณภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี
จากอตัราภาษทีีค่าดวา่จะตอ้งเสยี ซึง่กค็อื 30% และ 23% และคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดข้องกจิการจะประกอบดว้ย 2 สว่น
คอื คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดใ้นงวดปจัจุบนั และคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี โดยขัน้ตอนการคาํนวณคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิ
ไดส้ามารถสรปุไดด้งัน้ี  

1. คาํนวณภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั   (หรอืภาษทีีต่อ้งจา่ยตามแบบ ภ.ง.ด. 50) 
2. ระบุสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีม่ลูคา่ตามบญัชแีตกต่างจากฐานภาษ ี
3. กาํหนดมลูคา่ฐานภาษ ี(หรอืมลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีค่าํนวณโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามประมวล

รษัฎากร) 
4. รบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กดิจากผลต่างชัว่คราว 
5. คาํนวณภาษเีงนิไดโ้ดยใชอ้ตัราภาษทีีบ่งัคบัใชใ้นปจัจุบนั และใชอ้ตัราภาษทีีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัภาษเีงนิได้

รอตดับญัช ี
6. บนัทกึภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
7. ปนัสว่นภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั และภาษเีงนิไดร้อตดับญัชเีขา้เป็น P/L, OCI (องคป์ระกอบอื่นของสว่น

ของเจา้ของ) 
โดยต่อไปน้ีจะตอบคาํถามในแต่ละขอ้ 

1. อธบิายความหมายของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชรีวมทัง้สาเหตุทีเ่กดิ 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี หมายถงึ จาํนวนภาษเีงนิไดท้ีก่จิการสามารถขอคนืไดใ้นอนาคตซึง่เกดิ

จาก ก). ผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ีซึง่หมายถงึผลแตกต่างชัว่คราวทีก่จิการสามารถนําไปหกัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
คาํนวณกาํ ไร(ขาดทุน) ทางภาษสีาํหรบังวดอนาคต เมือ่กจิการไดร้บัประโยชน์จากมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยห์รอื
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จา่ยชาํระมลูคา่ตามบญัชขีองหน้ีสนิ หรอื ข). ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชย้กไป หรอื ค). เครดติภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชย้ก
ไป 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี หมายถงึ จาํนวนภาษเีงนิไดท้ีก่จิการตอ้งจา่ยในอนาคตซึง่เกดิจากผล
แตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสยีภาษ ี ซึง่หมายถงึผลแตกต่างชัว่คราวทีก่จิการตอ้งนําไปรวมเป็นรายไดใ้นการคาํนวณกาํไร 
(ขาดทุน)ทางภาษสีาํหรบังวดอนาคต เมือ่กจิการไดร้บัประโยชน์จากมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืจา่ยชาํระมลูคา่
ตามบญัชขีองหน้ีสนิ 

ตวัอยา่งของผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ี ไดแ้ก่ การตัง้สาํรองหน้ีสญูทีถ่อืเป็นรายจา่ยตอ้งหา้มตาม
ประมวลรษัฎากรในงวดปจัจุบนั แต่จะอนุญาตใหถ้อืเป็นคา่ใชจ้า่ยไดเ้มือ่ลกูหน้ีผดินดัชาํระหน้ีจรงิ เป็นตน้  

ตวัอยา่งของผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสยีภาษ ี ไดแ้ก่ การตดัคา่เสือ่มราคาทางภาษเีรว็กวา่คา่เสือ่มราคาทาง
บญัช ี ทาํใหเ้สยีภาษน้ีอยกวา่ทีค่วรจะเป็นในงวดปจัจุบนั แต่จะตอ้งเสยีภาษมีากขึน้ในอนาคต (เน่ืองจากไมม่คีา่ใชจ้า่ย
ใชห้กัในการคาํนวณภาษ)ี เป็นตน้ 

ทัง้น้ีสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี จะเกดิขึน้เน่ืองจากหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณกาํไรสทุธิ
ทางการบญัช ีแตกต่างไปจากหลกัเกณฑค์าํนวณกาํไรสทุธทิางภาษตีามประมวลรษัฎากร  

 

2. คาํนวณหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีณ วนัที ่31/12/25x3 
จากการทีบ่รษิทัคดิคา่เสือ่มราคาตามวธิเีสน้ตรง 4 ปี แต่คาํนวณคา่เสือ่มราคาเตม็ทีต่ามประมวลรษัฎากร 

ตารางต่อไปน้ีเป็นคา่เสือ่มราคาและคา่เสือ่มราคาสะสมของทัง้สองวธิ ี

ปี 
 คา่เสือ่มราคา 

เสน้ตรง  
 คา่เสือ่มราคา 
ตามประมวล  

 คา่เสือ่มราคาสะสม 
เสน้ครง  

 คา่เสือ่มราคาสะสม 
ตามประมวล  

25x3   62,500   150,000  62,500    150,000  
25x4   62,500  50,000   125,000    200,000  
25x5   62,500  50,000   187,500    250,000  
25x6   62,500  -  250,000    250,000  
รวม 250,000   250,000  

 

โดยคา่เสือ่มราคาทีแ่ตกต่างกนั จะทาํให ้“มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย”์ และ “ฐานภาษ”ี แตกต่างกนั และ
สามารถคาํนวณผลต่างทีล่ดลงในแต่ละปีดงัน้ี  

ปี 
มลูคา่ตาม 

บญัช ี ฐานภาษ ี
ผลต่างที ่

ตอ้งเสยีภาษ ี
ผลต่างทีต่อ้ง 
เสยีภาษลีดลง 

อตัราภาษ ี
ของปี 

หน้ีสนิภาษเีงนิ 
ไดร้อตดับญัช ี
ทีล่ดลงแต่ละปี 

25x3 187,500  100,000  87,500  0  30% 0  
25x4 125,000  50,000  75,000  (12,500) 30% (3,750) 
25x5 62,500  0  62,500  (12,500) 23% (2,875) 
25x6 0  0  0  (62,500) 23% (14,375) 
รวม (87,500) (21,000) 
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เน่ืองจากอตัราภาษใีนแต่ละปีทีต่อ้งจา่ยไมเ่ท่ากนั กจิการจะตอ้งรบัรูห้น้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชตีามอตัราที่
คาดวา่จะเกดิ กจิการจงึตอ้งรบัรูห้น้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชใีนปี 25x3 จะเทา่กบั 21,000 บาท และยอดหน้ีสนิฯ จะ
คอ่ยๆ ลดลงตามยอดผลต่างทีต่อ้งเสยีภาษ ีดงัแสดงในบญัชแียกประเภทต่อไปน้ี  

 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี25x3  
   ยอดยกมา             -    
   ตัง้เพิม่       21,000  

ยอดยกไป      21,000  
     21,000       21,000  

  

 หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี25x4  
ตดับญัช ี        3,750   ยอดยกมา       21,000  

   ตัง้เพิม่             -    
ยอดยกไป      17,250  

     21,000       21,000  

  

 หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี25x4  
ตดับญัช ี        2,875   ยอดยกมา       17,250  

   ตัง้เพิม่             -    
ยอดยกไป      14,375  

     17,250       17,250  

  

 หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี25x5  
ตดับญัช ี      14,375   ยอดยกมา       14,375  

   ตัง้เพิม่             -    
ยอดยกไป            -    

     14,375       14,375  
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การคํานวณภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั (ตามแบบภ.ง.ด. 50) 

กาํไรสทุธกิ่อนภาษปีี 25x4 410,000  
บวกกลบั คา่เสือ่มราคาตามบญัช ี 62,500  
หกั คา่เสือ่มราคาทางภาษ ี (50,000) 
กาํไรทางภาษ ี 422,500  
อตัราภาษ ี 30% 
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั 126,750  

 

การคํานวณภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

25x3 25x4 25x5 25x6 
ยอดยกมา 0  21,000  17,250  14,375  
ตัง้เพิม่/ตดับญัช ี 21,000  (3,750) (2,875) (14,375) 
ยอดยกไป 21,000  17,250  14,375  0  

 

คูบ่ญัชปีี 25x4 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั  126,750  
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 126,750  

บนัทกึภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  3,750  
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 3,750  

บนัทกึภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
 

3. การนําเสนอตวัเลขในงบกาํไรขาดทุน 

บรษิทัหอยหลอด จาํกดั 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 25x4 
กาํไรสทุธกิ่อนภาษเีงนิได ้ 410,000  
หกั ภาษเีงนิได:้ 

ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั 126,750  
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (3,750) 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 123,000  
กาํไรสทุธ ิ 287,000  
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4. การนําเสนอตวัเลขในงบแสดงฐานะการเงนิ 

บรษิทัหอยหลอด จาํกดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 

หน้ีสนิหมนุเวยีน 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 126,750  

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 17,250  
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