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ข้อ 1 เร่ืองสินค้าคงเหลือ 
บริษัท เก๋ จํากดั เป็นผู้ จําหน่ายสินค้าท่ีซือ้ในประเทศ และตา่งประเทศ ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x5 กิจการมีสนิค้า

คงเหลือ ดงันี ้

ประเภทของสนิค้า จํานวนชิน้ ราคาทนุ/ชิน้ ราคาขาย/ชิน้ 
ก 100 20 25 
ข 150 27 32 
ค 450 23 26 
ง 200 28 31 

ข้อมูลเพิม่เตมิ	

1) บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายชิน้ละ 4 บาท 
2) สนิค้า ก. ได้เข้าจากตา่งประเทศ เตรียมไว้ขายในปี 25x6  มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเม่ือคํานวณจากอตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัสิน้ปี ชิน้ละ  1 บาท 
3) กิจการได้รับคําสัง่ซือ้ท่ียกเลกิไมไ่ด้ สําหรับสนิค้า ค. จํานวน  100 ชิน้ ในราคา  36 บาท  กําหนดสง่ในปี 25x6 
4) กิจการได้รับคําสัง่ซือ้ ท่ียกเลิกไมไ่ด้ ในสนิค้า ง. จํานวน 120 ชิน้  ในราคาชิน้ละ  31 บาท สง่ของปี 25x6 
5) กิจการสามารถสัง่ซือ้สนิค้าได้ในราคาเดิม 

ให้ทาํ  	

ก. คํานวณหามลูค่าสนิค้าคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 25x5 
ข. บนัทกึรายการในสมดุบญัชีรายวนั สําหรับรายการท่ีเกิดขึน้ 
ค. ทํางบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) ณ. วนัท่ี  31 ธนัวาคม  25x5 เฉพาะในสว่นสนิทรัพย์ 

	

ตอบ 

ก คาํนวณหามูลค่าสินค้าคงเหลอื ณ 31 ธันวาคม 25x5	

ในการประมาณการมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับให้อ้างอิงกบัหลกัฐานเก่ียวกบัจํานวนเงินท่ีคาดวา่จะได้รับจากสนิค้า
คงเหลือซึง่เช่ือถือได้มากท่ีสดุในขณะท่ีประมาณมลูคา่ (ม.บช. 2 ยอ่หน้า 30) โดยให้พิจารณาถงึวตัถปุระสงค์ของกิจการ
ในการถือครองสินค้าคงเหลือด้วย หากเป็นสนิค้าคงเหลือท่ีกิจการถือไว้เพ่ือขายตามสญัญาท่ีแน่นอน ให้ถือตามราคาท่ี
กําหนดไว้ในสญัญานัน้ หากจํานวนตามสญัญาการขายนัน้มีน้อยกวา่ปริมาณสนิค้าคงเหลือท่ีถือครองไว้มลูค่าสทุธิท่ีจะ
ได้รับของสนิค้าคงเหลือสว่นท่ีเกินกวา่ปริมาณในสญัญาให้ถือตามราคาขายโดยทัว่ไป กิจการอาจต้องบนัทกึประมาณการ
หนีส้นิจากปริมาณสนิค้าคงเหลือตามสญัญาขายท่ีแน่นอนสว่นท่ีเกินปริมาณสนิค้าคงเหลือท่ีถือไว้หรือท่ีเกิดจากสญัญา
ซือ้ท่ีแน่นอนของกิจการ (ม.บช. 2 ยอ่หน้า 31)  

สําหรับข้อนี ้กิจการทําสญัญาขายสนิค้าลว่งหน้าสําหรับสนิค้า ค 100 หน่วยในราคา 36 บาท จึงต้องใช้ราคา 36 
บาทในการประมาณมลูคา่สทุธิสําหรับสนิค้า 100 หน่วย สว่นสินค้าสว่นท่ีเหลือ 350 หน่วย ให้ใช้ราคาตลาด 26 บาทเป็น



P a g e  | 4 

 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์อย่างเดด็ขาด   

(สนใจติว CPA วิชาการบญัชี 1 - 2 ติดตอ่ 081-755-0543 / www.cpasolution.net) ครัง้ท่ี 1/57 เร่ิม 11 - 12 ม.ค. 57 

ตวัประมาณ สว่นสนิค้า ง กิจการได้ทําสญัญาขายลว่งหน้า 120 หน่วยในราคาเทา่กบัราคาตลาด ดงันัน้กิจการจงึต้องใช้
ราคาตลาด 31 บาทเป็นตวัประมาณมลูคา่สทุธิ สําหรับสนิค้าคงเหลือทัง้จํานวน (200 หน่วย) ตามการคํานวณต่อไปนี ้ 

ประเภท
ของสนิค้า จํานวนชิน้ ราคาทนุ/ชิน้ 

ราคาขาย/
ชิน้ 

หกัคชจ.
ทางตรง 

มลูคา่สทุธิท่ี
คาดวา่จะ

ได้รับ 

ราคาทนุหรือ
มลูคา่สทุธิท่ี
คาดวา่จะ

ได้รับแล้วแต่
อยา่งใดจะต่ํา

กวา่ 
A B C D E F = D – E G = min(C,F) 
ก        100             19           25             4             21             19  
ข        150             27           32             4             28             27  
ค        100             23           36             4             32             23  
ค        350             23           26             4             22             22  
ง        200             28           31             4             27             27  
มลูคา่รวม      21,900       22,600       21,350  

บันทกึรายการในสมุดบัญชีรายวนั สําหรับรายการทีเ่กดิขึน้	

การปรับปรุงผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีรวมอยูใ่นสนิค้าคงเหลือ ก เน่ืองจากผลขาดทนุดงักลา่วไม่
สามารถรวมเป็นมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือได้ ต้องตดัเป็นผลขาดทนุในงบกําไรขาดทนุโดยทนัที 

31/12/25x5 ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน ( 100 x 1)        100  
สนิค้าคงเหลือ        100  

ปรับปรุงผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนออกจากมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 
 

สมมติวา่สนิค้าแตล่ะประเภทเป็นสนิค้าประเภทใกล้เคียงกันหรือเป็นสายผลติภัณฑ์เดียวกัน การตีราคาจะ
เทียบราคาทนุกบัมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับในภาพรวม (ม.บช. 2 ยอ่หน้า 29) ดงันัน้ กจิการจงึไม่จาํเป็นต้องตัง้สาํรอง
การลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลือเน่ืองจากราคาทนุของสนิค้า (21,900 บาท) ไมเ่กินไปกวา่มลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ (22,600 บาท)   

แตห่ากสมมติวา่สนิค้าแตล่ะประเภทเป็นสนิค้าประเภทที่แตกต่างกันหรือสายผลติภัณฑ์ที่ต่างกัน การตี
ราคาจะเทียบราคาทนุกบัมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับแตล่ะรายการ (ม.บช. 2 ยอ่หน้า 29) ดงันัน้ กจิการจงึต้องตัง้
สาํรองการลดลงของมูลค่าจาํนวน 550 บาท (21,900 บาท – 21,350 บาท) ตามการบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้ 

31/12/25x5 ผลขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ  550  
คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ  550  

บนัทกึตัง้คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 
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ค. ทาํงบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ณ. วันที่  31 ธันวาคม  25x5 เฉพาะในส่วนสินทรัพย์	(สมมตกิจิการตรีาคาสินค้าใน

ภาพรวม)  

บริษัท เก๋ จํากดั (มหาชน)  
        

งบแสดงฐานะการเงิน 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554                 

            

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

     
พ.ศ. 25x5 

 
พ.ศ. 25x4 

 
พ.ศ. 25x5 

 
พ.ศ. 25x4 

    
   

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 

สนิทรัพย์ 
        

            
สนิทรัพย์หมนุเวียน 

 
  

 
  

    
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

 
xx 

 
xx 

 
Xx 

 
xx 

ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 
 

xx 
 

xx 
 

Xx 
 

xx 

สนิค้าคงเหลือ – สทุธิ 
 

21,900 
 

xx 
 

Xx 
 

xx 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สนิค้าคงเหลือ 

สนิค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่ ราคาทนุใช้ราคาตามวิธีเข้า
ก่อน-ออกก่อน ต้นทนุในการซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้ และคา่ใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้สนิค้านัน้ เช่น คา่ภาษี
อากร คา่ขนสง่ หกัด้วยสว่นลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซือ้สนิค้า มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขาย
ได้ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นเพ่ือให้สนิค้านัน้สําเร็จรูปและคา่ใช้จ่ายในการขาย กลุม่บริษัทได้ตัง้คา่เผ่ือ
การลดมลูคา่สําหรับสนิค้าเก่า ล้าสมยั และสญูหายเทา่ท่ีจําเป็น 

  



P a g e  | 6 

 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์อย่างเดด็ขาด   

(สนใจติว CPA วิชาการบญัชี 1 - 2 ติดตอ่ 081-755-0543 / www.cpasolution.net) ครัง้ท่ี 1/57 เร่ิม 11 - 12 ม.ค. 57 

 

    
หน่วย : บาท 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะบริษัท  

 
 พ.ศ. 25x5   พ.ศ. 25x4   พ.ศ. 25x5   พ.ศ. 25x4  

 สนิค้าสําเร็จรูป   xx   xx   xx   xx  

 สนิค้าระหวา่งทาง  xx   xx   xx   xx  

 รวม  21,900   xx   xx   xx  

 คา่เผ่ือราคาทนุสนิค้าสงูกวา่มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ  (0)   xx   xx   xx  

 สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ  21,900   xx   xx   xx  
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ข้อ 2 เร่ืองผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
บริษัทแมว จํากดั ซือ้ กิจการบริษัทหมา จํากดั ซึง่มีคา่ความนิยมรวมอยู่ โดยบริษัทแมวมีนโยบายทดสอบการ

ด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทกุปี โดยมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ท่ีได้จากการซือ้ กิจการ ณ สิน้ ปี 25x3 เป็นดงันี ้

สนิทรัพย์  มลูคา่ตามบญัชี   มลูคา่ขายสทุธิ   มลูคา่จากการใช้  
คา่ความนิยม  30,000,000  -  -  
โรงงาน ก  5,000,000  5,000,000   4,500,000  
โรงงาน ข  9,000,000  4,000,000   5,000,000  
โรงงาน ค  25,000,000  15,000,000   5,000,000  

ให้ทาํ	

1) แสดงการคํานวณการทดสอบการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ และมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ หลงัปรับปรุง
รายการ (15 คะแนน) 

2) บนัทกึบญัชี (5 คะแนน) 

ตอบ	

การด้อยคา่ของสนิทรัพย์หมายถงึ จํานวนซึง่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สงูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนจาก
สนิทรัพย์นัน้ โดยท่ีมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนคือจํานวนท่ีสงูกว่าระหวา่งมลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่จากการใช้ ซึง่มลูคา่สทุธิ
ท่ีจะได้รับคืนในกรณีนีคื้อจํานวนท่ีมากกวา่ ระหวา่งราคาขายสทุธิ กบั มลูคา่จากการใช้ เม่ือเปรียบเทียบกบัมลูคา่ตาม
บญัชี ณ 31/12/25x2 จงึก่อให้เกิดการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ขึน้ ทัง้นี ้ในการประเมินการด้อยคา่ฯ นัน้ กิจการต้องประมาณ
มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย์แตล่ะรายการ แตห่ากกิจการไมส่ามารถประมาณมลูค่าท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์แต่ละรายการได้ กิจการต้องกําหนดมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของ “หน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด”1 และ

ประเมินผลขาดทนุจากการด้อยคา่จากหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแทน (ม.บช. 36 ยอ่หน้า 66) 

หากโจทย์ให้ข้อมลูมาเพียงข้างต้น จะถือวา่โจทย์ให้ข้อมลูไมเ่พียงพอท่ีจะบอกได้วา่ โรงงาน ก โรงงาน ข และ
โรงงาน ค มีอิสระจากกนัหรือไม่ เน่ืองจากเราไม่สามารถทราบได้วา่ สนิทรัพย์นัน้ ๆ จะสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับท่ี
โดยสว่นใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดท่ีได้รับจากสนิทรัพย์อ่ืนหรือไม ่(ม.บช. 36 ยอ่หน้า 67.2) ดงันัน้ คําตอบจงึเป็นไป
ได้ในสองแนวทางครับ 

1) หากทัง้สามโรงงาน “มีอิสระจากกนั” และถือวา่มีหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด “สามหน่วย” ซึง่กิจการ
จะต้อง “ปันสว่น” คา่ความนิยมท่ีเกิดขึน้ จากการรวมธุรกิจให้กบั “หน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด” ทัง้สามหน่วยตัง้แต่
วนัซือ้กิจการ (ม.บช. 36 ยอ่หน้า 80) และประเมินผลขาดทนุจากการด้อยคา่ฯ ในระดบัของ “โรงงาน” 

                                                            
1
 หมายถึงสนิทรัพย์กลุม่ท่ีเล็กท่ีสดุท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึง่สว่นใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับท่ีเกิดจากสนิทรัพย์อ่ืนหรือ
กลุม่สินทรัพย์อ่ืน เชน่ ร้าน 7‐11 หนึง่ร้านจะถือเป็นหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด แตร่ถไฟฟ้ า BTS ซึง่ว่ิง 2 เส้นทางแตไ่มมี่อิสระจาก
กนัจะถือเป็นหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดเพียงหนึง่หน่วยเท่านัน้ 
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2) หากทัง้สามโรงงาน “ไมมี่อิสระจากกนั” จะถือวา่ทัง้สามโรงงานเป็นหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดเพียง
หน่วยเดียว ดงันัน้ การทดสอบด้อยคา่จงึ ต้องประเมินผลขาดทนุจากการด้อยคา่ฯ ในระดบัของ “องค์กร” 

ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเป็นคําตอบในแตล่ะแนวทาง 

การปันส่วนค่าความนิยมให้กบัแต่ละโรงงานทีถ่ือเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสด	

บาท 

สนิทรัพย์ 
 มลูคา่ตามบญัชี 

ของหน่วยสนิทรัพย์  
 การปันสว่นคา่

ความนิยม  

 รวมมลูคา่ 
ตามบญัชีหลงัปัน

สว่นฯ  
มลูคา่ท่ีคาดวา่จะ

ได้รับคืน 
ผลขาดทนุจาก

การด้อยคา่ 
 A   B   C = A+B  D = max (NSP, VIU) E = C - D 

โรงงาน ก  5,000,000  3,846,154   8,846,154  5,000,000   3,846,154  
โรงงาน ข  9,000,000  6,923,077  15,923,077  5,000,000   10,923,077  
โรงงาน ค  25,000,000  19,230,769  44,230,769   15,000,000   29,230,769  
รวม  39,000,000  30,000,000  69,000,000   25,000,000   44,000,000  

 
การรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยมและสนิทรัพย์ตา่งๆ 

 
บาท 

สนิทรัพย์ 
 ผลขาดทนุจาก 

การด้อยคา่  
 ปันสว่นผลขาดทนุให้ 

คา่ความนิยม  

 ปันสว่นผลขาดทนุ 
ให้สนิทรัพย์อ่ืนๆ  

ของโรงงาน  รวม 
 F   G = min(F, B)   H = F - G  I = G+ H 

โรงงาน ก  3,846,154  3,846,154  -  3,846,154  
โรงงาน ข  10,923,077  6,923,077   4,000,000   10,923,077  
โรงงาน ค  29,230,769  19,230,769  10,000,000   29,230,769  
รวม  44,000,000  30,000,000  14,000,000   44,000,000  

 

การบันทกึบัญชีทีเ่กีย่วข้อง	

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์  44,000,000  
 คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ - คา่ความนิยม   30,000,000  
 คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ - สนิทรัพย์โรงงาน ก   -  
 คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ - สนิทรัพย์โรงงาน ข   4,000,000  
 คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ - สนิทรัพย์โรงงาน ค   10,000,000  

บนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยค่า 
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คาํตอบแนวทางที	่2	ประเมนิผลขาดทุนจากการด้อยค่าฯ	ในระดับของ	“องค์กร”	

แนวทางนีจ้ะไมมี่การปันสว่นคา่ความนิยมให้กบัแตล่ะโรงงาน เน่ืองจากแตโ่รงงานทัง้สามแหง่รวมกนัจะถือเป็น 
“หน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด” เพียง “1 หน่วย” โดยกิจการจะต้องปันสว่นผลขาดทนุจากการด้อยคา่ให้กบัคา่ความ
นิยมก่อน หากไมพ่อจงึจะปันสว่นให้กบัสนิทรัพย์อ่ืน ตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังแรก	

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่รวม 44,000,000  
หกั คา่ความนิยม (30,000,000) 
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่สว่นท่ีเหลือ 14,000,000  

สนิทรัพย์ 
มลูคา่ตาม

บญัชี 

การปันสว่นผล
ขาดทนุจากการ

ด้อยคา่ 

มลูคา่ตามบญัชีหลงั
ปันสว่นผลขาดทนุ

ด้อยคา่ 
Max (NSP, 

VIU) 
โรงงาน ก 5,000,000  1,794,872  3,205,128  5,000,000  
โรงงาน ข 9,000,000  3,230,769  5,769,231  5,000,000  
โรงงาน ค 25,000,000  8,974,359  16,025,641  15,000,000  

39,000,000  14,000,000  25,000,000  25,000,000  

 
ในการปันสว่นผลขาดทนุจากการด้อยคา่ กิจการจะต้องไมปั่นสว่นผลขาดทนุให้มลูคา่ตามบญัชีหลงัปันสว่นมีค่า

น้อยกวา่ ราคาขายสทุธิ หรือ มลูคา่จากการใช้ หรือ ศนูย์ (ม.บช. 36 ยอ่หน้า 105) ดงันัน้ ในการปันสว่นครัง้แรกมลูคา่ตาม
บญัชีหลงัปันสว่นของโรงงาน ก ต่ํากวา่มลูคา่ขัน้ต่ํา จงึต้องปันใหมอี่กครัง้ดงันี ้

การปันส่วนคร้ังทีส่อง	

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่รวม 44,000,000  
หกั คา่ความนิยม (30,000,000) 
ปันสว่นผลขาดทนุฯ ให้โรงงาน ก 0  
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่สว่นท่ีเหลือ 14,000,000  
 

สนิทรัพย์ มลูคา่ตามบญัชี 
การปันสว่นผล 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ 

มลูคา่ตามบญัชีหลงั 
ปันสว่นผลขาดทนุ 
จากการด้อยคา่ Max (NSP, VIU) 

โรงงาน ข 9,000,000  3,705,882  5,294,118  5,000,000  
โรงงาน ค 25,000,000  10,294,118  14,705,882  15,000,000  

34,000,000  14,000,000  20,000,000  20,000,000  
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ซึง่หลงัจากปันสว่นครัง้ท่ีสองแล้ว มลูคา่ตามบญัชีของโรงงาน ค ยงัต่ํากวา่มลูคา่ต่ําท่ีสดุท่ียอมรับได้ จงึต้องปัน
สว่นด้อยคา่ครัง้ท่ี 3 ดงันี ้

การปันส่วนคร้ังที ่3		

บาท 
ปันสว่นผลขาดทนุให้คา่ความนิยม 30,000,000  
ปันสว่นผลขาดทนุฯ ให้โรงงาน ก 0  
ปันสว่นผลขาดทนุฯ ให้โรงงาน ค 10,000,000  
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่สว่นท่ีเหลือ 40,000,000  

 

สนิทรัพย์ มลูคา่ตามบญัชี 
การปันสว่นผลขาดทนุ 

จากการด้อยคา่ 
มลูคา่ตามบญัชีหลงั 

ปันสว่นผลขาดทนุด้อยคา่ Max (NSP, VIU) 
โรงงาน ข 9,000,000  4,000,000  5,000,000  5,000,000  

9,000,000  4,000,000  5,000,000  5,000,000  

 
จากการปันสว่นครัง้ท่ี 3 ไมมี่สนิทรัพย์ใดท่ีมีมลูคา่ตามบญัชีหลงัปันสว่นฯ ต่ําไปกวา่มลูคา่ต่ําสดุท่ียอมรับได้ การ

ปันสว่นผลขาดทนุจากการด้อยคา่จงึสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

บาท 
ปันสว่นผลขาดทนุให้คา่ความนิยม 30,000,000  
ปันสว่นผลขาดทนุฯ ให้โรงงาน ก 0  
ปันสว่นผลขาดทนุฯ ให้โรงงาน ข 4,000,000  
ปันสว่นผลขาดทนุฯ ให้โรงงาน ค 10,000,000  
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่สว่นท่ีเหลือ 44,000,000  

 

การบันทกึบัญชีทีเ่กีย่วข้อง	

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์  44,000,000  
 คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ - คา่ความนิยม   30,000,000  
 คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ - สนิทรัพย์โรงงาน ก   -  
 คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ - สนิทรัพย์โรงงาน ข   4,000,000  
 คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ - สนิทรัพย์โรงงาน ค   10,000,000  

บนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยค่า 
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ข้อ 3 เร่ือง ประมาณการหนีสิ้น 

ข้อ 3	(ก) 	
บริษัทมีแผนปิดโรงงานและกิจการในจงัหวดัสงขลา ซึง่กิจการได้ย่ืนแผนการปิดกิจการและได้รับการอนมุติัจาก

คณะกรรมการแล้ว บริษัทได้ย่ืนจดหมายให้กบัคูค้่าและพนกังานเก่ียวกบัการปิดกิจการในจงัหวดัสงขลา โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ก. ต้นทนุการย้ายและปิดโปรแกรมซอฟท์แวร์ 50,000 บาท 
ข. คา่ใช้จ่ายการย้ายเคร่ืองจกัรไปสาขาอ่ืน 10,000 บาท 
ค. คา่ใช้จ่ายการเลิกจ้างพนกังาน 600,000 บาท 
ง. ประมาณผลขาดทนุจากการปิดโรงงานและกิจการ 120,000 บาท 
จ. สญัญาเช่าดําเนินงานท่ีสร้างภาระ 200,000 บาท 

ให้ทาํ 	

1) เง่ือนไขการรับรู้รายการในประมาณการหนีส้นิของบริษัท   
2) กิจการจะรับรู้ประมาณการหนีส้ินดงักลา่วอยา่งไร (4 คะแนน) 

ตอบ	

กรณีการปิดโรงงานของบริษัทแหง่นี ้ ถือเป็นการตดัสนิใจ “ปรับโครงสร้าง” ซึง่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 
(ปรับปรุง 2552) ได้ให้ตวัอยา่งของการปรับโครงสร้างไว้ได้แก่ ก) การขายหรือการยกเลกิสายงานธุรกิจ ข) การปิดสถาน
ประกอบการทางธุรกิจในประเทศหรือภมิูภาคหนึง่ หรือการย้ายกิจกรรมทางธุรกิจจากประเทศหรือภมิูภาคหนึง่ไปยงั
ประเทศหรือภมิูภาคอ่ืน ค) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหาร เช่น การลดระดบัชัน้ทางการบริหาร และ ง) การปรับ
โครงสร้างขัน้พืน้ฐานขององค์กรท่ีมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่ลกัษณะและจดุมุง่หมายในการปฏิบติังานของ
กิจการ  

การปรับโครงสร้างจะก่อให้เกิดภาระผกูพนัจากการอนมุานได้ก็ต่อเม่ือกิจการได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดทกุข้อ
ตอ่ไปนีคื้อ ก)กิจการมีแผนการปรับโครงสร้างท่ีเป็นทางการอยา่งละเอียด ข) กิจการทําให้ผู้ถกูกระทบจากแผนการปรับ
โครงสร้างเกิดความคาดหมายอยา่งมีมลูความจริงวา่กิจการจะดําเนินการปรับโครงสร้างโดยเร่ิมปฏิบติัตามแผนการปรับ
โครงสร้างหรือโดยการประกาศลกัษณะหลกัของแผนนัน้ให้ผู้ถกูกระทบทราบ ทัง้นี ้ รายจ่ายท่ีต้องรวมเป็นประมาณการ
หนีส้นิจากการปรับโครงสร้างคือรายจ่ายโดยตรงท่ีเกิดขึน้จากการปรับโครงสร้างจะต้องเป็น ก) รายจ่ายท่ีจําเป็นต้องเกิดใน
การปรับโครงสร้างนัน้ และ ข) ต้องเป็นรายจ่ายท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีมีอยู่อยา่งตอ่เน่ืองของกิจการ ซึง่ มาตรฐานการ
บญัชี 37 ได้ระบวุา่ ประมาณการหนีส้นิจากการปรับโครงสร้างต้องไมร่วมรายจ่ายตอ่ไปนี ้ 1) ค่าอบรมหรือคา่ย้ายสถานท่ี
ของพนกังานท่ียงัจ้างงานอยู ่2)คา่ใช้จ่ายทางการตลาด 3) เงินลงทนุในระบบหรือเครือข่ายใหม่ท่ีเก่ียวข้องกบัการจําหน่าย 
โดยรายจ่ายข้างต้นเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจในอนาคตและไมถื่อเป็นหนีส้ินสําหรับการปรับโครงสร้าง  ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐานะการเงิน กิจการต้องรับรู้รายจ่ายดงักลา่วโดยใช้เกณฑ์การรับรู้รายการเสมือนวา่รายจ่ายนัน้เกิดขึน้อยา่งเป็น
อิสระจากการปรับโครงสร้าง 
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นอกจากนี ้ กิจการต้องไมนํ่าขาดทนุจากการดําเนินงานท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่สามารถระบไุด้จนถงึวนัท่ีมีการ
ปรับโครงสร้างมารวมเป็นประมาณการหนีส้นิ เว้นแตผ่ลขาดทนุนัน้จะเก่ียวข้องกบัสญัญาท่ีสร้างภาระซึง่หมายถงึ สญัญา
ท่ีก่อให้เกิดต้นทนุท่ีไมอ่าจหลีกเล่ียงได้จากการปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบไุว้ ซึง่ต้นทนุดงักลา่วมีจํานวนสงูกวา่ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะได้รับจากสญัญานัน้ และกิจการจะต้องไมนํ่าผลกําไรจากการจําหน่ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้มา
พิจารณาในการวดัมลูคา่ประมาณการหนีส้นิจากการปรับโครงสร้าง แม้วา่การจําหน่ายสนิทรัพย์นัน้จะถือเป็นสว่นหนึง่ของ
การปรับโครงสร้างนัน้ๆ ก็ตาม 

ดงันัน้ สําหรับโจทย์ข้อนี ้ หากกิจการมีแผนการปรับโครงสร้างท่ีเป็นทางการอย่างละเอียด และได้ทําให้ผู้ถกู
กระทบจากแผนการปรับโครงสร้างเกิดความคาดหมายอยา่งมีมลูความจริงวา่กิจการจะดําเนินการปรับโครงสร้างแล้วนัน้ 
กิจการจะสามารถรับรู้รายจ่ายท่ีจําเป็นต้องเกิดในการปรับโครงสร้าง ซึง่ในท่ีนี ้ มีเพียงคา่ทดแทนการเลกิจ้างงานพนกังาน 
600,000 บาท และสญัญาเช่าดําเนินงานท่ีถือเป็นสญัญาท่ีสร้างภาระ 200,000 บาทเทา่นัน้ สว่นรายจ่ายรายการอ่ืนนัน้
เป็นรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองของกิจการ และประมาณการผลกําไรขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้
จากการขายสนิทรัพย์ ซึง่ภายใต้ข้อกําหนดของ มาตรฐานการบญัชี 37 กจิการไม่มีสทิธิรับรู้เป็นประมาณการหนีส้นิ
แต่อย่างใด ดังนัน้ ประมาณการหนีส้นิที่สามารถรับรู้ในรายงานทางการเงนิจงึเท่ากับ 800,000 บาทเท่านัน้ 
อย่างไรกต็าม หากกจิการต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่สร้างภาระภายในระยะเวลาที่นานกว่า 1 ปี กจิการ
จะต้องคาํนวณหามูลค่าปัจจุบันของสัญญาเช่ามารับรู้เป็นประมาณการหนีส้นิ ซึ่งอาจทาํให้ประมาณการหนีส้นิ
ที่รับรู้ในเบือ้งต้นตํ่ากว่า 800,000 บาท 

ข้อ 3	(ข) 
ในปี 25X6 บริษัทมีกําไรก่อนภาษี 308,000 บาท โดยมีคา่เส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรทางภาษีสงูกวา่ทางบญัชี 

28,000 บาท และในกําไรนีร้วมสํารองหนีส้ญูท่ีทางภาษียงัไมอ่นญุาตให้รับรู้อีก 8,000 บาท  บริษัทเสียภาษีในอตัรา 30% 
จงแสดงการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้ของปี 25X6  (3 คะแนน) 

ตอบ 

การคาํนวณภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน  (บาท)  
กําไรทางบญัชี      308,000  
หกั คา่เส่ือมราคาเพิ่มขึน้ (28,000)  
บวกกลบั สํารองหนีส้ญู         8,000  
กําไรทางภาษี      288,000  
อตัราภาษี 30% 
ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั (current tax)        86,400  
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การคาํนวณหนีส้นิภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี  (บาท)  

 มูลค่าตามบัญชี  ฐานภาษี ผลต่าง 
ลกูหนีก้ารค้า  x  x + 8,000 (8,000)  
เคร่ืองจกัร  y  y - 28,000      28,000  
ผลตา่งสทุธิ      20,000  
อตัราภาษี 30% 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี        6,000  

 

การบันทกึบัญชีทีเ่กีย่วข้อง	

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั     86,400  
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย    86,400  

 บนัทกึบญัชีภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั  

 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับญัชี       6,000  
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี      6,000  

 บนัทกึบญัชีภาษีเงินได้รอตดับญัชี  
 

ข้อ 3	(ค)	
ผู้สอบบญัชีมาปรึกษาความเหน็จากทา่นในเร่ืองความมีสาระสําคญั ของรายการท่ีจะกลา่วตอ่ไป ให้ทา่นอธิบาย

พร้อมให้เหตผุลประกอบในแตล่ะรายการ   (3 คะแนน) 

1) บริษัท เก่ง บนัทกึรับรู้การลงทนุท่ีไมเ่กิน 10,000 บาท เป็นค่าใช้จ่าย มาเป็นเวลาหลายปี  

2) บริษัท กาจ มีกําไรสทุธิ เพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองเป็นเวลา 3 ปี โดยในปีนี ้ บริษัทลดการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
เน่ืองจากต้องการให้มีกําไรมาก โดยกําไรท่ีเพิ่มขึน้คิดเป็น 3% ของกําไรสทุธิในปีนัน้ 

3) บริษัท น้อง มีกําไรจากการขายสนิทรัพย์ 3.2 ล้านบาท และขาดทนุจากการลงทนุ 3.4 ล้านบาท ซึง่บริษัทนํา
กําไรและขาดทนุดงักลา่วมาหกักลบกนั ในปีนีบ้ริษัทน้องมีกําไรสทุธิ 10 ล้านบาท 

ตอบ	

ความมีนยัสําคญั หรือ สาระสําคญั (Materiality) เป็นลกัษณะรองของความเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจ ซึง่ข้อมลู
จะถือวา่มีนยัสําคญั หากไมแ่สดงข้อมลูหรือการแสดงข้อมลูผิดพลาดมีผลกระทบตอ่ผู้ใช้รายงานทางการเงินในการ
ตดัสนิใจเชิงเศรษฐกิจ โดยความมีนยัสําคญัขึน้อยูก่บัขนาดของรายการหรือขนาดของความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ภายใต้
สภาพการเฉพาะ (แมบ่ทการบญัชี) 
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ตอบข้อ 3	ค (1)	

การท่ีบริษัท เก่ง บนัทกึรับรู้การลงทนุท่ีไมเ่กิน 10,000 บาท เป็นคา่ใช้จ่าย มาเป็นเวลาหลายปี สาระสําคญัของ
รายการขึน้อยูก่บัมลูคา่ของการลงทนุ หากบริษัทเก่ง ลงทนุเพียงไมก่ี่ครัง้ มลูคา่ของการลงทนุอาจถือวา่ไมมี่สาระสําคญั 
(เน่ืองจาก 10,000 บาทเป็นจํานวนท่ีน้อยมากสําหรับกิจการทัว่ไปท่ีต้องจ้างพนกังานในอตัรา 15,000 บาทตอ่เดือน) แต่
หากบริษัทเก่ง ลงทนุยอ่ยๆ เสมอๆ อาจทําให้นโยบายดงักลา่วทําให้งบการเงินผิดพลาดในสาระสําคญัได้ ผู้สอบบญัชีจึง
ควรตรวจสอบจํานวนครัง้ของการลงทนุในลกัษณะดงักลา่วพร้อมทัง้ประเมินความมีสาระสําคญัของมลูคา่เงินลงทนุ 

ตอบข้อ 3	ค (2)	

การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลงโดยมีวตัถปุระสงค์ให้รายงานกําไรมาก และทําให้กําไรเพิ่มขึน้ 3% ของกําไร
สทุธิในปีนัน้ ถือวา่ไมไ่ด้ทําให้งบการเงินผิดพลาดในสาระสําคญั เน่ืองจากกําไรท่ีเพิ่มมามีจํานวนไมส่งูนกั อยา่งไรก็ตาม 
การกระทําดงักลา่วทําให้งบการเงินถกูบิดเบือนให้เป็นไปตามเจตนาของฝ่ายบริหารจนทําให้งบการเงินขาดความเป็น
กลาง อนัสง่ผลให้ความน่าเช่ือถือของงบการเงินนัน้ลดลง 

ตอบข้อ 3	ค (3)	

โดยปกติกิจการจะไมส่ามารถหกักลบรายการสินทรัพย์และหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงิน หรือ รายได้และ
คา่ใช้จ่าย ในงบกําไรขาดทนุ เพราะอาจจะทําให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด เว้นแต่เป็นรายการท่ีมีมาตรฐานการบญัชีกําหนด
ไว้ หรืออนญุาตให้กระทําได้ตามกฎหมาย เทา่นัน้ การท่ีบริษัท น้องนําผลกําไรจากการขายสนิทรัพย์มาหกักลบกบัผล
ขาดทนุจากการลงทนุทัง้ๆ ท่ีไม่ใช่รายการหมวดเดียวกนั และมาตรฐานการบญัชีไมอ่นญุาตยอ่มถือวา่กิจการนําเสนองบ
การเงินผิดพลาด และถือวา่ผิดพลาดในสาระสําคญั เน่ืองจาก ผลกําไร และผลขาดทนุคิดเป็นสดัสว่นกวา่ร้อยละ 30 ของ
กําไรสทุธิ แตเ่ม่ือหกักลบกนัแล้วจะทําให้กลายเป็นขาดทนุเพียง 0.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของกําไรสทุธิเทา่นัน้ 
จงึควรเสนอแนะให้กิจการนําเสนองบการเงินให้ถกูต้องด้วยการไมนํ่ารายการทัง้สองมาหกักลบกนั 

ข้อ 3	(ง)	
วนัท่ี 1 ตลุาคม 25x1 บริษัท น้องออยล์ จํากดั ได้ลงทนุในแทน่ขดุเจาะนํา้มนั โดยในสมัปทานระบวุา่บริษัท

จะต้องรือ้ถอนแทน่ขดุเจาะรวมทัง้ปรับปรุงท้องทะเลให้กลบัสูส่ภาพเดิม โดยสมัปทานมีอาย ุ 10 ปี  แทน่ขดุเจาะนํา้มนัมี
มลูคา่ 3,000 ล้านบาท โดยบริษัทคาดวา่ จะต้องจ่ายคา่ใช้จ่ายในการปรับสภาพท้องทะเลและรือ้ถอน ในวนัท่ี 30 
กนัยายน 25X11 จํานวน 1,500 ล้านบาท โดยมลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาท ในอีก 10 ปีข้างหน้า คือ 0.46 บาท (อตัรา
ดอกเบีย้ 8%) 

ให้ทาํ 	

1) คํานวณหาต้นทนุแทน่ขดุเจาะนํา้มนั และแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 25X2       
(5 คะแนน) 

2) บนัทกึบญัชี ปี 25X1 และปี 25X2   (5 คะแนน) 
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ตอบ	

คาํนวณเงนิลงทุนก่อสร้างและติดตั้งแท่นขุดเจาะเร่ิมต้น	

กิจการจะต้องรับรู้มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัในการรือ้ถอนแทน่ขดุเจาะเป็นสว่นหนึง่ของแทน่ขดุเจาะกลาง
ทะเล รวมทัง้ต้องตัง้ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอนเป็นหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงิน ตามการคํานวณดงันี ้

(ล้านบาท) 
เงินลงทนุก่อสร้างและติดตัง้แทน่ขดุเจาะ 3,000  
บวก มลูคา่ปัจจบุนัของคา่รือ้ถอนแทน่ขดุเจาะ 
(1,500 ล้านบาท x 0.46) 690  
ต้นทนุของแทน่ขดุเจาะท่ีบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ 3,690  

ต้นทนุของแทน่ขดุเจาะท่ีบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ 3,690  
หกั คา่เส่ือมราคาปี 1/10/25x1 - 30/9/25x2 
(3,690 ล้านบาท / 10 ปี) (369) 
มลูคา่ตามบญัชีของแทน่ขดุเจาะ ณ วนัท่ี 30/9/25x2 3,321  

	

(ล้านบาท) 
ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอน ณ วนัท่ี 1/10/25x1     690.00  
บวก ตัง้ประมาณการเพิ่มขึน้ในช่วง 1 ปีสิน้สดุ 30/9/25x2 
(690 x 8%)      55.20  
ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอน ณ วนัท่ี 30/9/25x2     745.20  
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การนําเสนองบการเงนิ	

บริษัท น้องออยล์ จํากดั (มหาชน)  
        

งบแสดงฐานะการเงิน 
        

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 25x2 และ พ.ศ. 25x1                 

           
ล้านบาท 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

     
พ.ศ. 25x2 

 
พ.ศ. 25x1 

 
พ.ศ. 25x2 

 
พ.ศ. 25x1 

สนิทรัพย์ 
        

            
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 
  

 
  

    
แทน่ขดุเจาะนํา้มนั – สทุธิ 

 
3,321.00 

 
xx 

 
Xx 

 
Xx 

         

         

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ         

         

ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอนฯ  745.20  xx  Xx  Xx 
 

การบันทกึบัญชีในปี 25x1	และ 25x2		

1/10/25x1 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - แทน่ขดุเจาะนํา้มนั  3,690.00  
เงินสด, เจ้าหนีก้ารค้า, ฯลฯ  3,000.00  
ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอนแทน่ขดุเจาะเม่ือสิน้อายใุช้งาน     690.00  

(บนัทกึการลงทนุในแทน่ขดุเจาะนํา้มนั) 

30/9/25x2 คา่เส่ือมราคา     369.00  
คา่เส่ือมราคาสะสม - แทน่ขดุเจาะนํา้มนั     369.00  

(บนัทกึคา่เส่ือมราคา 3,690 / 10 ปี) 

30/9/25x2 ต้นทนุทางการเงิน      55.20  
ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอนแทน่ขดุเจาะเม่ือสิน้อายใุช้งาน      55.20  

(บนัทกึต้นทนุทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัแทน่ขดุเจาะฯ 690 x 8%) 
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