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ข้อ 1 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

1.1 เร่ืองต้นทุนการกู้ยืม  

บริษัทเอ ซือ้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร และมีรายจ่ายที่เก่ียวข้อง ดงันี ้ 

1/4/25x6  ซือ้ที่ดินเพื่อกอ่สร้างอาคาร           4,500,000  บาท 

ปี 25x6  คา่แรงงานทางตรงในการก่อสร้างอาคาร.          11,200,000  บาท 

 

คา่ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรที่ปรึกษา               620,000  บาท 

 

คา่ที่ธรรมเนยีมทางกฎหมายและจดทะเบยีน            2,400,000  บาท 

 

คา่ใช้จา่ยทัว่ไป                 940,000  บาท 

 

คา่ปรับพืน้ดิน           1,650,000  บาท 

 

คา่วสัดกุ่อสร้าง           7,800,000  บาท 

 

สว่นลดคา่วสัดกุ่อสร้าง               390,000  บาท 

เร่ิมก่อสร้างอาคารวนัท่ี 1 เมษายน 2 5x 6  อาคารเสร็จพร้อมใช้งาน 1 มกราคม 2 5 x 7 เร่ิมใช้งาน 1 เมษายน 2 
5 x7 อาคารอายกุารใช้งาน 20 ปี  

กิจการออกหุ้นกู้  1/4/25x6 เพื่อท าโครงการนี ้20,000,000 ดอกเบีย้ 8% ออกหุ้นกู้ เพื่อระดมทนุมาใช้ในการ
ก่อสร้าง ระยะเวลาหุ้นกู้  3 ปี 1/4/25x6 ครบ 31/3/25x9 

รอบระยะเวลาด าเนินงานของกิจการคือ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคม            

ค าส่ัง  

1. อาคารคลงัสนิค้าจะมมีลูคา่ต้นทนุเทา่ไหร่ แสดงวิธีการค านวณประกอบ7คะแนน  

2. จงค านวณผลกระทบที่มตีอ่งบก าไรขาดทนุ 5 คะแนน 

ตอบ 

กิจการต้องวดัมลูคา่ของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ที่เข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์โดยใช้ราคา
ทนุ โดยสว่นประกอบของราคาทนุของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ประกอบด้วย  

1. ราคาซือ้รวมอากรขาเข้าและภาษีซือ้ที่เรียกคืนไมไ่ด้หลงัหกัสว่นลดการค้าและจ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย  

2. ต้นทนุทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาสนิทรัพย์เพื่อให้สนิทรัพย์นัน้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะ

ใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร (ได้แก่ ต้นทนุผลประโยชน์พนกังาน  ต้นทนุเตรียมสถานท่ี 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ ต้นทนุกู้ยืมที่เข้าเง่ือนไข)  

3. ต้นทนุท่ีประมาณในเบือ้งต้นส าหรับการรือ้ การขนย้าย และการบรูณะสถานท่ีตัง้ของสนิทรัพย์ ซึง่เป็นภาระ

ผกูพนัของกิจการท่ีเกิดขึน้เมื่อกิจการได้สนิทรัพย์นัน้มา  
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ทัง้นี ้ กิจการได้ออกหุ้นกู้ เพื่อก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะ ดงันัน้ เงินกู้ยืมดงักลา่วจึงถือเป็น “เงินกู้ เฉพาะ” ที่
สามารถรับรู้ดอกเบีย้จ่ายระหวา่งก่อสร้าง (สทุธิจากผลตอบแทนจากการลงทนุชัว่คราว) เป็นต้นทนุสนิทรัพย์ได้ทัง้จ านวน 
ดงันัน้ ราคาทนุของอสงัหาริมทรัพย์รายการนีจ้งึประกอบด้วย 

    หน่วย : บาท 
วันที่จ่าย รายจ่าย ที่ดนิ อาคาร รวม 

1/4/25x6  ซือ้ที่ดินเพื่อกอ่สร้างอาคาร  4,500,000  

 
4,500,000  

ปี 25x6  คา่แรงงานทางตรงในการก่อสร้างอาคาร.  

 

11,200,000  11,200,000  

ปี 25x6  
คา่ออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
และวิศวกรที่ปรึกษา  

 

620,000  
620,000  

ปี 25x6  
คา่ที่ธรรมเนยีมทางกฎหมาย 
และจดทะเบยีน  

2,400,000  

 
2,400,000  

ปี 25x6  คา่ปรับพืน้ดิน  1,650,000  

 
1,650,000  

ปี 25x6  คา่วสัดกุ่อสร้าง  

 

7,800,000  7,800,000  

ปี 25x6  หกัสว่นลดคา่วสัดกุ่อสร้าง  

 

(390,000) (390,000) 
1/4/25x6 –  
31/12/25x6 

ต้นทนุกู้ยืมที่สามารถรวมเป็นสนิทรัพย์ 

 
1,200,000  1,200,000  

 
(20 ล้านบาท x 8 % x 9/12 เดือน) 

   

 

รวม 8,550,000  20,430,000  28,980,000  

 
 

   

 

ผลกระทบต่อก าไรขาดทุน 

   

 

รอบปีบัญชี 1 เม.ย. - 31 มี.ค.  

 
25x7 25x8 

 

คา่ใช้จา่ยทัว่ไป  

 

940,000  0  

 

ดอกเบีย้จ่าย  

   

 

(20 ล้านบาท x 8 % x 3/12 เดือน) 

 
400,000  

 

 

(20 ล้านบาท x 8 %) 

  
1,600,000  

 

คา่เสือ่มราคา 

   

 

(20.43 ล้านบาท x3/12 เดือน x 1/20 ปี) 

 
255,375  

 

 

(20.43 ล้านบาท x 1/20 ปี) 

  
1,021,500  

 

รวมค่าใช้จ่ายที่ถกูรับรู้เข้าก าไรขาดทุน 
ของแต่ละปี 

 
1,595,375  2,621,500  
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ข้อ 1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน – รายจ่ายวิจัยพฒันา 

บริษัทสดุขีด จ ากดั ด าเนินธุรกิจด้านการให้บริการแก่ผู้ผลิตเคร่ืองบิน โดยบริษัทสดุขีดได้รับค าสัง่ซือ้จากผู้ผลิต
เคร่ืองบินรายใหญ่รายหนึ่งให้ออกแบบระบบท่อปรับอากาศภายในเคร่ืองบิน ซึ่งบริษัทต้องใช้เงินทุน 10 ล้านบาท โดย
บริษัทได้จดัหาเงินทนุดงักลา่วจากผู้ ร่วมทนุสองราย และบริษัทได้ใช้เงินทนุดงักลา่วในกิจกรรมตอ่ไปนี ้ 

1. 15/1/25x5 จ่ายเงินเดือนแกช่่างเทคนิค 175,000 บาท 

2. 31/3/25x5 จ่ายต้นทนุในการพฒันาและทดสอบระบบทอ่ 250,000 บาท  

3. 15/6/25x5 จ่ายต้นทนุในการปรับปรุงระบบทอ่ เพื่อน าเสนอให้กบัลกูค้า 300,000 บาท 

4. 15/8/25x5 พฒันาระบบทอ่ต้นแบบ และทดสอบกบัเคร่ืองบิน เพือ่ให้แนใ่จวา่สามารถเข้ากนัได้เป็นเงิน 

80,000 บาท 

5. 30/10/25x5 จ่ายต้นทนุการประชมุสมัมนากบัสมาคมวิศวกรเป็นเงิน 250,000 บาท เพื่อประเมิน

จดุบกพร่องของชิน้งาน และเพื่อน าเสนอผลติภณัฑ์ใหมต่อ่ลกูค้า 

6. 15/12/25x5 พฒันาระบบทอ่เสร็จสมบรูณ์ โดยคาดวา่จะสร้างผลก าไรให้กบักิจการในปี 25x5 ไมน้่อย

กวา่ 20 ล้านบาท 

ให้ท า 

1. กิจการจะบนัทกึรายการจา่ยข้างต้นอยา่งไร จงให้เหตผุลประกอบ 

2. หากกิจการยงัท าโครงการเดิมไมเ่สร็จ และท าโครงการใหม ่ มีต้นทนุวิจยัและพฒันามลูคา่ 10 ล้านบาท กิจการ

ประมาณก าไร 20 ล้าน (เทา่เดิม) ต้องพิจารณาด้อยคา่หรือไม ่ให้อธิบาย 

ตอบ 

1. กจิการจะบันทกึรายการจ่ายข้างต้นอย่างไร จงให้เหตุผลประกอบ 

หลกัการบญัชีภายใต้ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 ระบใุห้กิจการต้องรับรู้รายจ่ายใดๆ ระหว่างการวิจัยเป็น
คา่ใช้จ่าย โดยรายจ่ายที่จะสามารถถือเป็นสนิทรัพย์ได้นัน้ต้องเป็นรายจ่ายที่จ่ายหลงัจากที่สามารถแสดงให้เห็นวา่มีความ
เป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์ ซึ่งหมายความว่ากิจการมีความตัง้ใจและมีความสามารถที่จะท าสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์และน ามาใช้ประโยชน์หรือขาย ตลอดจนสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีที่สิน ทรัพย์ไม่มีตัวตนจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตอ่กิจการ ทัง้นี ้หากกิจการไมส่ามารถแยกขัน้ตอนการวิจยัออกจากขัน้ตอนการ
พฒันาส าหรับโครงการภายในของกิจการที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตวัตน กิจการต้องถือว่ารายจ่ายของโครงการดงักลา่ว
เป็นรายจ่ายที่เกิดในขัน้ตอนการวิจยัและตดัเป็นคา่ใช้จ่ายโดยทนัที ดงันัน้รายจ่ายที่เกิดขึน้ข้างต้นจึงสามารถก าหนดเป็น
ข้อสรุปได้ดงันี ้

1. อาจสามารถระบไุด้วา่ความเป็นไปได้ทางเทคนิคได้เกิดขึน้ในชว่งสิน้เดือนสงิหาคม 25x5 เมื่อกิจการได้ท า

ชิน้สว่นต้นแบบขึน้ 
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2. อาจสามารถระบไุด้วา่ความตัง้ใจและมีความสามารถทีจ่ะท าสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนให้เสร็จสมบรูณ์และ

น ามาใช้ประโยชน์หรือขาย ได้เกิดขึน้ในช่วงสิน้เดือนสงิหาคม 25x5 แตค่วามเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์จะ

เกิดขึน้หลงัจากเดือนตลุาคม 25x5 ที่กิจการมัน่ใจวา่ชิน้สว่นดงักลา่วนัน้ทดสอบแล้วสามารถเข้ากบัระบบ

ปรับอากาศของเคร่ืองบินได้ 

3. กิจการสามารถระบถุงึความชดัเจนทางการตลาดได้ในเดือนตลุาคม 25x5  

4. กิจการสามารถระบคุวามเป็นไปได้ทางการเงิน เมื่อสามารถระดมทนุได้จากผู้ ร่วมทนุในช่วงต้นปี 25x5 

5. กิจการสามารถประเมินต้นทนุได้อยา่งนา่เช่ือถือ เนื่องจากสามารถประเมินคา่แรง วตัถดุิบ และคา่ใช้จา่ยใน

การผลติที่เก่ียวข้องได้อยา่งเหมาะสม 

ดงันัน้ กิจการจงึต้องรับรู้ต้นทนุใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาผลติภณัฑ์ที่เกิดขึน้หลงัจากเดือนตลุาคม 25x5 เป็น
สนิทรัพย์ สว่นรายจา่ยใดๆ ทีเ่กิดขึน้ก่อนหน้านัน้ต้องตดัเป็นคา่ใช้จ่ายทัง้จ านวน อยา่งไรก็ตาม รายจา่ยเก่ียวกบัการจดั
สมัมนาไมถื่อเป็นต้นทนุทางตรงของการพฒันาชิน้สว่นดงักลา่วจงึต้องตดัเป็นคา่ใช้จ่ายเช่นเดียวกนั ดงันัน้ จึงไม่มี
รายจ่ายใดๆ ที่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

2. หากกจิการยงัท าโครงการเดมิไม่เสร็จ และท าโครงการใหม่ มต้ีนทุนวจิยัและพฒันามูลค่า 10 ล้านบาท กจิการประมาณ

ก าไร 20 ล้าน (เท่าเดมิ) ต้องพจิารณาด้อยค่าหรือไม่ 

การขาดทนุจากการด้อยค่า หมายถึง จ านวนซึ่งมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
จากสินทรัพย์นัน้ โดยที่มลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคือจ านวนที่สงูกว่าระหว่างมูลค่าขายสทุธิและมูลค่าจากการใช้ ดงัที่
แสดงตามสมการตอ่ไปนี ้

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ = CA – RA  
โดยที ่     CA > RA  

และ RA = max (NSP, VIU) 
CA = ราคาตามบญัชี (Carrying Amount) หมายถึง ราคาของสนิทรัพย์ หกั คา่เสือ่มราคาสะสม 
(คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม)  และ คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
RA = มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน (Recoverable Amount) คือ ราคาขายสทุธิ (Net Selling Price) 
หรือมลูคา่จากการใช้ (Value in Use) แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 
NSP = ราคาขายสทุธิ (Net Selling Price) จ านวนที่ได้รับจากการขายสนิทรัพย์ - คา่ใช้จา่ยในการ
ขายสนิทรัพย์  
VIU = มลูคา่จากการใช้ (Value in Use) มลูคา่ปัจจบุนั (PV) ของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะเกิดใน
อนาคตจากการใช้สนิทรัพย์อยา่งตอ่เนื่อง  และจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์  ณ วนัสิน้อายกุารใช้งาน 

จากโจทย์ หากท าโครงการใหม่ มีต้นทนุวิจยัและพฒันามลูค่า 10 ล้านบาท กิจการประมาณก าไร 20 ล้านบาท 
แสดงว่ามูลค่าที่จะได้คืน (20 ล้านบาท) สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ได้ลงไป (10 ล้านบาท) ในกรณีนีจ้ึงไม่ถือว่า
โครงการวิจัยพัฒนานีเ้กิดการด้อยค่าแต่อย่างใด กิจการจึงไม่จ าเป็นต้องพิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
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ข้อ 2 เร่ืองการรวมธุรกจิ และการซ้ือธุรกจิเป็นข้ัน 

ณ วนัท่ี 1/1/25x1 บริษัทกรุงเทพ ได้ซือ้หุ้น 10% ของบริษัทขอนแก่นในราคา 80,000 บาท  

ต่อมาวนัที่ 1/7X1 ซือ้หุ้นเพิ่มอีก 70% โดยจ่ายเงินสดไปจ านวน 660,000 บาท สินทรัพย์สทุธิราคาตามบญัชี
เทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรม กิจการวดัมลูคา่ของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (NCI) ด้วยมลูค่ายตุิธรรมคิดเป็นเงิน 184,000 
บาท โดยสว่นได้เสยี 10% ที่กิจการซือ้มาก่อนหน้านีม้ีมลูคา่ยตุิธรรม 92,000 บาท  

ตอ่มาวนัท่ี 1/10/25x2 กิจการซือ้หุ้นเพิ่มอีก 5% จ านวน 50,000 บาท  

บริษัทขอนแก่นมีก าไรปี X1 และ X2 ที่เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ จ านวน 60,000 บาทและ 160,000 บาท บาท 
ตามล าดบั โดยมีการจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 1/3/25x1 และ 1/3X2 จ านวน 20,000 บาทและ 40,000 บาทตามล าดบั  

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทขอนแก่นแสดงตวัเลขสว่นของผู้ ถือหุ้น (โดยมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของ
ขอนแก่น ณ วนัจ่ายซือ้เทา่กบัมลูคา่ตามบญัชีสว่นของผู้ ถือหุ้นและก าไรสะสมของ บ.ขอนแก่น) ดงันี ้

1/1/25x1 ทนุ 300,000 บาท ก าไรสะสม400,000 บาท 

31/12/25x1 ทนุ 300,000 บาท ก าไรสะสม440,000 บาท 

31/12/25x2 ทนุ 300,000 บาท ก าไรสะสม 560,000 บาท 

โดยบริษัทขอนแก่นมีก าไรสม ่าเสมอตลอดปี X1และX2 ก าไร 60,000 และ160,000ตามล าดบั จ่ายเงินปันผล
วนัท่ี1/3/25x1 และ 1/3/25x2 20,000และ40,000ตามล าดบั 

ให้ท า 

1.ค านวณคา่ความนิยม (6 คะแนน)  

2.ค านวณก าไรขาดทนุจากการรวมธุรกิจส าเร็จ (3 คะแนน)  

3.ค านวณผลแตกต่างจากการเปลี่ยนสดัสว่นเงินลงทนุในปี25X2 ว่าเป็นด้านเดบิตหรือเครดิต และแสดงในงบ
การเงินใด (8คะแนน)  

4.ค านวณสว่นได้เสยีเงินลงทนุบจก.ขอนแก่น ณ สิน้ปี25x2 (3 คะแนน) 

1. ค านวณค่าความนิยมในการรวมธุรกจิ 

ส าหรับโจทย์ข้อนี ้จะถือว่าเป็นการค านวณแบบ Full goodwill ที่เกิดจากการวดัมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคมุด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

  

 หนว่ย : บาท  

เงินลงทนุจา่ยซือ้สนิทรัพย์สทุธิในสดัสว่น 70%         660,000  

 เงินลงทนุท่ีกิจการถือก่อนหน้าการได้มาซึง่อ านาจควบคมุ 10%           92,000  
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มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิในสว่นของ NCI 20%         184,000  

 รวมมลูคา่เงินลงทนุจา่ยซือ้ 100% 

 

        936,000  

หกั มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ย (เทา่กบั BV): 
  

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ี 1/1/25x1         700,000  
 

บวก ก าไรสทุธิชว่ง 1/1/25x1 - 1/7/25x1 (60,000 x 6/12)           30,000  
 

หกั เงินปันผลที่จ่ายในชว่ง 1/1/25x1 - 1/7/25x1 -         20,000  
 

  
        710,000  

คา่ความนิยม 

 

          76,000  

2. ค านวณก าไรขาดทุนจากการรวมธุรกจิส าเร็จ  

การท่ีบริษัทกรุงเทพ ได้มาซึง่อ านาจควบคมุหลงัจากซือ้หุ้นเพิ่ม 70% ท าให้กรุงเทพต้องรับรู้ผลตา่งระหวา่งมลูคา่
ตามบญัชีกบัมลูคา่ยตุธิรรมของสว่นได้เสยี 10% ที่ถือก่อนได้มาซึง่อ านาจควบคมุเข้าก าไรขาดทนุ ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

ปี 25x1 หนว่ย:บาท 
มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้น 10% ที่ถือก่อนได้มาซึง่อ านาจควบคมุ 92,000  
หกั ราคาทนุ (มลูคา่ตามบญัชี)  (80,000) 
ก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมที่รับรู้เข้า P/L ปี 25x1 12,000  

3. ค านวณผลแตกต่างจากการเปลีย่นสัดส่วนเงนิลงทุนในปี25X2  

ค านวณมูลค่าเงนิลงทุนและ NCI ณ วนัที่ 31/12/25x2 
  

หน่วย:บาท 

 

100% 
ขอนแก่น 

ถอืโดย
กรุงเทพ ถอืโดย NCI 

เงินลงทนุ / NCI ณ วนัท่ี 1/7/25x1 936,000  752,000  184,000  
บวก สว่นแบง่ก าไร 1/2 ปี /25x1 30,000  24,000  6,000  
หกั ปันผลหลงัจากที่ได้อ านาจควบคมุปี 25x1 0  0  0  
เงินลงทนุ / NCI ณ วนัท่ี 31/12/25x1 966,000  776,000  190,000  
บวก สว่นแบง่ก าไร 9 เดือน /25x2 120,000  96,000  24,000  
หกั ปันผลปี 25x2 ที่จ่ายวนัท่ี 1/3/25x2 (40,000) (32,000) (8,000) 
เงินลงทนุ / NCI ณ วนัท่ี 30/9/25x2 1,046,000  840,000  206,000  
BV หุ้น 5% ที่ซือ้จาก NCI (206,000 x 5%/20%) 0  51,500  (51,500) 
เงินลงทนุ / NCI ณ วนัท่ี 1/10/25x2 หลงัจากซือ้หุ้น 5% เพิ่มเตมิ 1,046,000  891,500  154,500  
บวก สว่นแบง่ก าไร 3 เดือนหลงัของปี x2 (160,000 x 3/12) 40,000  34,000  6,000  
เงนิลงทุน / NCI ณ วันที่ 31/12/25x2 1,086,000  925,500  160,500  

ภายหลงัจากได้มาซึง่อ านาจควบคมุ หากมีการเปลี่ยนแปลงในสดัสว่นการถือหุ้นโดยไม่ได้ท าให้อ านาจควบคมุ
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เปลี่ยนแปลงไป กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชีกับเงินจ่ายซือ้เข้าเป็น “สว่นเกินทนุ” ในส่วนของเจ้าของ
บริษัทใหญ่ ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

ค านวณ "สว่นเกินทนุ" จากการซือ้หุ้นเพิ่มเติมโดยไมไ่ด้ท าให้อ านาจควบคมุเปลีย่นแปลง ณ วนัท่ี 1/10/25x2 
มลูคา่ตามบญัชีของหุ้น 5% ที่ซือ้จาก NCI 

  
51,500  

หกั เงินสดจา่ยซือ้หุ้น 5% 
  

(50,000) 
สว่นเกินทนุจากการซือ้หุ้นเพิ่มเตมิโดยไมไ่ด้ท าให้อ านาจควบคมุเปลีย่นแปลง (EQ+ ด้าน Cr.) 

 
1,500  

4. ค านวณเงนิลงทุนในบจก.ขอนแก่น ณ ส้ินปี25x2 3 คะแนน 

ตามการค านวณในข้อ 3 เงินลงทนุในบจก.ขอนแก่น ณ สิน้ปี25x2 เทา่กบั 925,500 บาท 
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ข้อ 3 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนและสินทรัพย์หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

ต่อไปนีเ้ป็นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31/12/25x1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สุด 
31/12/25x1 ของบริษัทรถถีบ จ ากดั ซึง่ธุรกิจหลกัคือขายรถจกัรยาน 

บริษัทรถถบี จ ากัด 
 งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) 
 ณ วันที่ 31/12/25x1 
 

 
 หน่วย : บาท  

สนิทรัพย์หมนุเวียน 
 เงินสด  xx  

สนิค้าคงเหลอื   xx  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 ที่ดินเปลา่        3,000,000  

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  xx  

หนีส้นิหมนุเวียน 

 เจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย   xx  

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน        1,500,000  

ทนุ         5,000,000  

ก าไรสะสม           800,000  

  การค านวณภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

  ก าไรก่อนภาษีเงินได้  750,000 

บวกกลบั 

 คา่เผ่ือสนิค้า              60,000  

คชจ.ต้องห้าม              10,000  

รวม.            820,000  

อตัราภาษี  20% 

ภาษีเงินได้            164,000  

ข้อมูลเพิม่เตมิ 

1. บริษัทได้ซือ้ที่ดินในปี 25X1 เพื่อเก็งก าไรในราคา 3 ล้านบาท โดยราคาประเมิน ณ วนัที่ 31/12/25x1 ของที่ดิน
แปลงนีค้ือ 3.2 ล้านบาท บริษัทบนัทกึบญัชีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุด้วยวิธีมลูคา่ยตุิธรรม 
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2. บริษัทไมไ่ด้ตัง้คา่เผ่ือการเสือ่มคา่ของสนิค้าคงเหลอืในปี 25X0 แตไ่ด้ตัง้คา่เผ่ือฯ ในปี 25x1 เพิ่มขึน้ 60,000บาท 
(กิจการได้บนัทกึบญัชีค่าเผ่ือฯ แล้ว)  

3. กิจการไมเ่คยตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังาน โดยได้ค านวณประมาณการหนีส้นิปี 25x0 เทา่กบั 1,500,000 บาท 
โดยในปีปัจจบุนัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงประมาณการดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

4. อตัราภาษีเงินได้เทา่กบั 20% 

5. บริษัทปรับใช้ ม.บช. 12 เร่ืองภาษีเงินได้ และ ม.บช. 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ในปี 25x1 เป็นปีแรก  

ค าถาม 

1. ให้ปรับปรุงรายการในกระดาษท าการ และตัง้ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

2. จดัท างบการเงินหลงัปรับปรุงรายการ 

3. เปิดเผยนโยบายและหมายเหตปุระกอบงบการเงินของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

ตอบ 

1. ปรับปรุงรายการในกระดาษท าการ และตั้งภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 

กิจการยงัไมไ่ด้รับรู้ภาษีเงินได้รอตดับญัชีที่เกิดจากผลต่างชัว่คราว ดงันัน้ จึงต้องค านวณภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
ณ วนัท่ี 31/12/25x1 และต้องค านวณยอดปี 25x0 เพื่อจะได้ทราบยอดปรับปรุงเพิ่ม / ลดในปี 25x0 ดงันี ้ 

ค านวณหนีส้นิภาษีเงนิได้รอตดับัญชี ณ วนัที่ 31/12/25x0 
   

 
 มูลค่าตามบัญช ี ฐานภาษี ผลต่าง 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 
   เงินสด xx xx 0 dr 

สนิค้าคงเหลอื  xx xx 0 dr 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

   ที่ดินเปลา่ 0 dr 0 dr 0 dr 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ xx xx 

 หนีส้นิหมนุเวียน 

   เจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย  xx xx 0 dr 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,500,000 cr 0 dr 1,500,000 cr 

รวมผลต่าง 
 

 
1,500,000 cr 

อัตราภาษี 
  

20% 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 
  

300,000 dr 
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    ค านวณหนีส้นิภาษีเงนิได้รอตดับัญชี ณ วันที่ 31/12/25x1 
   

 
 มูลค่าตามบัญช ี ฐานภาษี ผลต่าง 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 
   เงินสด xx xx 0 dr 

สนิค้าคงเหลอื  xx - 60,000 xx 60,000 cr 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

   ที่ดินเปลา่ 3,200,000 dr 3,000,000 dr 200,000 dr 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ xx xx 

 หนีส้นิหมนุเวียน 

   เจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย  xx xx 0 dr 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,500,000 cr 0 dr 1,500,000 cr 

ผลต่างที่ต้องเสียภาษี 
 

 
200,000 dr 

ผลต่างที่ใช้หกัภาษี 
 

 
1,560,000 cr 

ผลต่างสุทธิ 
 

 
1,360,000 cr 

อัตราภาษี 
  

20% 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี ณ 31/12/25x1 

  
272,000 dr 

หัก สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี ณ 31/12/25x0 
  

300,000 dr 

ปรับลดสนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชีในปี 25x1 
  

28,000 cr 

และต้องปรับปรุงรายการ ณ วนัที ่31/12/25x1 ดงันี ้  

การบนัทกึบญัชีปรับปรุงรายการ  
   อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ   200,000  

 
 
ผลก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (P/L , R/E) 

 
 200,000  

 บนัทกึปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  
  

     (บนัทกึบญัชีตัง้คา่เผ่ือฯ สนิค้าแล้ว)  
  

     (บนัทกึบญัชี ปมก.หนีส้นิผลประโยชน์พนกังานแล้ว)  
  

     สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Assets)   272,000  
  คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้รอตดับญัชี (P/L, R/E)     28,000  
 

 
ก าไรสะสม 

 
 300,000  
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 บนัทกึตัง้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  
  

2. จดัท างบการเงนิหลงัปรับปรุงรายการ 

บริษัทรถถบี จ ากัด 
    งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) 
    ณ วันที่ 31/12/25x1 
   

 หน่วย : บาท  

 
 ก่อนปรับปรุง  Adj. Dr. Adj. Cr.  หลังปรับปรุง  

สนิทรัพย์หมนุเวียน 
    เงินสด  xx  

  
 xx  

สนิค้าคงเหลอื   xx  

  
 xx  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

    ที่ดินเปลา่        3,000,000        200,000  
 

   3,200,000  
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  xx  

  
 xx  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี                      -          272,000  
 

      272,000  

หนีส้นิหมนุเวียน 

    เจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย   xx  

   หนีส้นิไมห่มนุเวียน 

    ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน        1,500,000  

  
   1,500,000  

ทนุ         5,000,000  

  
   5,000,000  

ก าไรสะสม           800,000         28,000       200,000     1,272,000  

   
     300,000  

 
3. เปิดเผยนโยบายและหมายเหตุประกอบงบการเงนิของอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย อสงัหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยความเป็นเจ้าของเพื่อหาประโยชน์
จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึน้ของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทัง้สองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่ม
บริษัท รวมถึงอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุในอนาคต และแสดง
ตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระซึ่งจะประเมินทุกสามปี อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารจะสอบทานมูลค่า
ยตุิธรรมเพื่อให้มลูคา่สะท้อนถึงสภาพตลาด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 พ.ศ. 25x0 
 บาท บาท 

   
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0 0 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเพิ่มขึน้ในระหวา่งปี  3,000,000 0 

ก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรม 200,000 0 
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ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 พ.ศ. 25x0 
 บาท บาท 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,200,000 0 

ข้อสอบปรนัย 

1. ข้อใดไมใ่ช่ลกัษณะเชิงคณุภาพเสริม 

a. ความสามารถเปรียบเทียบได้  

b. ความสามารถพิสจูน์ยืนยนัได้ 

c. ความทนัเวลา 

d. ความเกี่ยวข้องกบัการตดัสนิใจ 

2. ประเภทของการร่วมการงานมก่ีีประเภท 

a. มี 2 ประเภทคือการร่วมด าเนินงานและการร่วมค้า 

b. มี 2 ประเภทคือการด าเนินงานร่วมกนัและ สนิทรัพย์ที่ควบคมุร่วมกนั 

c. มี 3 ประเภทคือ การด าเนินงานร่วมกนั สนิทรัพย์ที่ควบคมุร่วมกนั และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 

d. มี 3 ประเภทคือ.การด าเนินงานร่วมกนั การร่วมธุรกิจ และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 
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