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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2554 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 
 

 

 

 

 

 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
 
 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 
คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับรูพา 
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ข้อ 1 ก) การนําเสนองบการเงิน 

กจิการแหง่หน่ึงซือ้หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดมาในวนัที ่1 มกราคม 25x2 โดยมคีวามตัง้ใจซือ้ไวเ้ผื่อขาย จาํนวน 

3,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 20 บาท มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยด์งักลา่วเทา่กบั 25 บาท ณ สิน้ปี 25x2 และ 32 บาท ณ สิน้ปี 

25x3 กจิการขายหลกัทรพัยท์ัง้หมดไปในวนัที ่31 ธนัวาคม 25x3 โดยเสยีภาษใีนอตัรา 30% ของกาํไรสทุธ ิ

ใหท้าํ  

1. แสดงองคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x3  

2. แสดงองคป์ระกอบของงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ก่อนภาษแีละรายการทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัปี 25x2 และ 25x3 

(12 คะแนน) 

เฉลย 

กจิการจะตอ้งวดัมลูคา่เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายโดยใชม้ลูคา่ยตุธิรรม และรบัรูผ้ลต่างระหวา่งมลูคา่ยุตธิรรม

กบัราคาทุนเป็น “ผลสะสมของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (Accumulated Other Comprehensive Income)” ซึง่ตอ้งนําเสนอ

ในหวัขอ้ “องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (สทุธจิากภาษ)ี” ซึง่เป็นรายการหน่ึงทีถ่กูนําเสนอในสว่นของเจา้ของ เพื่อ

ความเขา้ใจ จะขอบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งก่อน (ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํกไ็ดค้รบั)  

1/1/25x2 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย  60,000  
เงนิสด  60,000  

(บนัทกึการซือ้หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 3000 หุน้ในราคาหุน้ละ 20 บาท) 
31/12/25x2 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย  15,000  

ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเผื่อขาย (สว่นของเจา้ของ)  15,000  
(บนัทกึการปรบัมลูคา่หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 3000 x (25 - 20)) 
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31/12/25x3 เงนิสด (3000 x 32)  96,000  
ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเผื่อขาย (สว่นของเจา้ของ)  15,000  

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (3000 x 25)  75,000  
ผลกาํไรทีเ่กดิขึน้แลว้จากการขายเงนิลงทุน- 
ในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (กาํไรขาดทุน) (3000 x (32 - 20)  36,000  

(บนัทกึการขายหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย) 
 

จะเหน็ไดว้า่ ณ สิน้ปี 25x2 บรษิทัตอ้งแสดงมลูคา่ของหลกัทรพัยใ์นราคายตุธิรรม สว่นสิน้ปี 25x3 

บรษิทัไดข้ายหุน้ทิง้ไป ทาํใหต้อ้งรบัรูก้าํไรจากการขาย โดยจะสงัเกตไดว้า่กาํไรจากการขายทีร่บัรูเ้ทา่กบัราคาขายหกัราคา

ทุนเริม่ตน้ทีซ่ือ้มา โดยกจิการจะตอ้งเดบทิผลกาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเผื่อขายทีแ่สดงในสว่นของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้ง

ทิง้ทัง้จาํนวน เมือ่บนัทกึบญัชขีา้งตน้แลว้ กจิการจะตอ้งแสดงงบการเงนิดงัน้ี  
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แสดงองคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x3 

บริษทั แห่งหน่ึง จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x3 และ 31 ธนัวาคม 25x2 

 

       
หน่วย : บาท 

    
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

    
 31/12/25x3   31/12/25x2   31/12/25x3   31/12/25x2  

สินทรพัย ์
    

.. 
   

xx xx xx xx 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย - 75,000 - 75,000 

รวมสินทรพัย ์ xx xx xx xx 

        
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

    
.. 

       
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - 4,500 - 4,500 

รวมหน้ีสิน xx xx xx xx 

        
ส่วนของเจ้าของ 

    
.. 

       
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (สทุธจิากภาษ)ี - 10,500 - 10,500 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ xx xx xx xx 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม xx xx xx xx 

รวมส่วนของเจ้าของ xx xx xx xx 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ xx xx xx xx 
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แสดงองคป์ระกอบของงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ก่อนภาษแีละรายการทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัปี 25x2 และ 25x3 
บริษทั แห่งหน่ึง จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x3 และ พ.ศ. 25x2 

      
หน่วย:บาท 

  
   

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั  

    
31/12/x3 31/12/x2  31/12/x3  31/12/x2  

รายได้ 
     

.. 
   

 xx   xx   xx   xx  
ผลกาํไรทีเ่กดิขึน้แลว้จากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 
ในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 

36,000  -  36,000  -  

ค่าใช้จ่าย 
    

.. 
   

 xx   xx   xx   xx  
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้  xx   xx   xx   xx  
ตน้ทุนทางการเงนิ  xx   xx   xx   xx  
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้  xx   xx   xx   xx  
ภาษเีงนิได ้  xx   xx   xx   xx  
กาํไร(ขาดทุน)สทุธสิาํหรบังวด  xx   xx   xx   xx  

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
    

ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเผื่อขาย 
 

(15,000) 15,000  (15,000) 15,000  
ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของกาํไร  
(ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น  

4,500  (4,500) 4,500  (4,500) 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด-สทุธจิากภาษ ี (10,500) 10,500  (10,500) 10,500  
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด  xx   xx   xx   xx  

การแบ่งปันส่วนกาํไร(ขาดทุน) 
    

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่  xx   xx   xx   xx  
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม  xx   xx   xx   xx  

    
 xx   xx   xx   xx  

ส่วนแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม 
    

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่  xx   xx   xx   xx  
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม  xx   xx   xx   xx  

    
 xx   xx   xx   xx  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
    

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน  xx   xx   xx   xx  
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ข้อ 1 ข) งบกระแสเงินสด (ไม่มีโจทยค์รบั) 

ข้อ 2 การปันส่วนต้นทนุแผนกบริการ และการบญัชีต้นทนุช่วง 

1. บรษิทักวา้งใหญ่ไพศาล มแีผนกในโรงงานดงัน้ี  

• แผนก A และB เป็นแผนกผลติ 

• แผนกบุคคล อาคาร และแผนกพสัดุ เป็นแผนกบรกิารทัง้น้ี บรษิทัฯ ปนัสว่นตน้ทุนแผนกบรกิารเขา้สูแ่ผนก

ผลติโดยใชว้ธิทีางตรง โดยปนัสว่นตน้ทุนของแผนกบุคคลโดยใชจ้าํนวนพนกังาน แผนกอาคารโดยใชพ้ืน้ที่

เป็นตารางเมตร และแผนกพสัดุโดยใชจ้าํนวนใบเบกิสนิคา้ 

2. แผนก A จะผลติสนิคา้กึง่สาํเรจ็รปูใหก้บัแผนก B โดยสนิคา้กึง่สาํเรจ็รปูของแผนก A จาํนวน 2 หน่วยจะสามารถ

ผลติสนิคา้ของแผนก B ได ้1 หน่วย  

3. กจิการใชค้า่แรงทางตรงในการปนัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการผลติเขา้เป็นตน้ทุนการผลติสนิคา้ 

4. แผนก B จะใชว้ตัถุดบิ ก และ ข ซึง่ในการผลติสนิคา้นัน้ จะใสว่ตัถุดบิ ก เขา้ไปอยา่งสมํ่าเสมอทีข่ ัน้ความสาํเรจ็ 

40% - 90% ในขณะทีจ่ะใสว่ตัถุดบิ ข ทีข่ ัน้ความสาํเรจ็ 85%  

5. บรษิทัใชร้ะบบบญัชตีน้ทุนชว่งและตรีาคาแบบถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัในการผลติ ทัง้น้ี บรษิทักาํหนดอตัราของเสยี

ปกตไิวท้ี ่3% ของหน่วยด ีโดยบรษิทัจะมกีารตรวจสอบเมือ่มขี ัน้ความสาํเรจ็เท่ากบั 60% และถอืเป็นตน้ทุนของ

หน่วยดโีอนออกของแผนก B 

6. ตน้ทุนของงานระหวา่งทาํตน้งวดเดอืนมกราคมของแผนก B มจีาํนวน 2,000 หน่วย ซึง่มขี ัน้ความสาํเรจ็เทา่กบั 

70% ประกอบดว้ย 

ตน้ทุนวตัถุดบิรบัโอนจากแผนก A 102,000  

ตน้ทุนวตัถุดบิ ก  20,000  

ตน้ทุนวตัถุดบิ ข  50,000  

คา่แรงงานทางตรง  12,500  

คา่ใชจ้า่ยในการผลติ  10,000  
7. โดยสนิคา้กึง่สาํเรจ็รปูทีโ่อนจากแผนก A จาํนวน 30,000 หน่วยๆ ละ 3.40 บาท และมสีนิคา้ผลติเสรจ็โอนออก 

13,500 หน่วย งานระหวา่งทาํปลายงวด 3,000 หน่วยขัน้ความสาํเรจ็ 90% ตลอดจนมตีน้ทุนทางตรงเกดิขึน้

ระหวา่งงวดดงัน้ี 

วตัถุดบิทางตรง ก  50,000  

วตัถุดบิทางตรง ข  30,000  

คา่แรงงานทางตรงเกดิจรงิ  292,500  
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8. คา่ใชจ้า่ยในการผลติเกดิจรงิดงัน้ี 

 บุคคล  อาคาร พสัดุ A B 

คา่ใชจ้า่ยรายแผนก  15,000   40,000   10,000   57,000   45,000  

พืน้ทีใ่ชส้อย (ตรม.) 1,000   3,000   3,000   2,000   4,000  

จาํนวนพนกังาน (คน)  10   40   50  

ใบเบกิสนิคา้ (ใบ)  100   150  
 

ใหท้าํ 

1. ปนัสว่นตน้ทุนแผนกบรกิารเขา้แผนกผลติ 

2. รายงานตน้ทุนการผลติแผนก B 

เฉลย 

1) ปนัสว่นตน้ทุนแผนกบรกิารเขา้แผนกผลติ 

 บุคคล  อาคาร พสัดุ A B 

รวม
(แผนก
ผลติ) 

คา่ใชจ้า่ยรายแผนก 15,000  40,000  10,000  57,000  45,000  

พืน้ทีใ่ชส้อย (ตรม.)  1,000   3,000   3,000   2,000   4,000  6,000  

จาํนวนพนกังาน (คน)  10   40   50  90  

ใบเบกิสนิคา้ (ใบ) 100  150   250  

สดัสว่นการใชท้รพัยากรของแผนกผลติ:  A B รวม 

พืน้ทีใ่ชส้อย (ตรม.) 33% 67% 100% 

จาํนวนพนกังาน (คน) 44% 56% 100% 

ใบเบกิสนิคา้ (ใบ) 40% 60% 100% 
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การปนัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการผลติ 

 บุคคล  อาคาร พสัดุ A B รวม 

คา่ใชจ้า่ยในการผลติรายแผนก 15,000 40,000 10,000 57,000 45,000 167,000 
การปนัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการผลติ 

บุคคล (15,000) 5,000 10,000 0 

อาคาร (40,000) 17,778 22,222 0 

พสัดุ (10,000) 4,000 6,000 0 
คา่ใชจ้า่ยรายแผนกหลงัปนัสว่น 0 0 0 83,778 83,222 167,000 

 

รายงานตน้ทุนการผลติแผนก B 

บรษิทักวา้งไพศาล จาํกดั 
รายงานตน้ทุนการผลติแผนก B 

สาํหรบัเดอืน xx ปี 25xx 
หน่วยผลติ หน่วยเทยีบสาํเรจ็รปู 

หน่วย 
รบัโอน 

วตัถุดบิ 
 ก 

วตัถุดบิ 
 ข 

ตน้ทุน 
แปลงสภาพ 

หน่วยยกมา  2,000  
เริม่ผลติ(30,000 / 2)  15,000  

รวม  17,000  

หน่วยผลติเสรจ็โอนออก  13,500  100%  13,500  100%  13,500  100%  13,500  100%  13,500  
หน่วยสญูเสยีปกต ิ
(3%ของหน่วยดโีอนออก)  405  100%  405  40%  162  0%  -  60%  243  
หน่วยสญูเสยีไมป่กต ิ  95  100% 95  40% 38  0%  -  60%  57  
หน่วยยกไป  3,000  100% 3,000  100% 3,000  100% 3,000  90%  2,700  

รวม  17,000   17,000   16,700   16,500   16,500  

ตน้ทุนการผลติ 

ยกมา  194,500  102,000  20,000  50,000   22,500  
เกดิขึน้ระหวา่งงวด  455,722   -   50,000   30,000  375,722  
รวม  650,222   102,000   70,000   80,000  398,222  
จาํนวนหน่วยเทยีบสาํเรจ็รปู  17,000   16,700   16,500   16,500  
ตน้ทุนต่อหน่วยเทยีบสาํเรจ็รปู  39.17  6.00  4.19  4.85   24.13  

 



 

โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณชิยอ์ยา่งเดด็ขาด สนใจตวิโทร 081-485-7887  

 

9 

ตน้ทุนการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกมา  194,500  
เกดิขึน้ระหวา่งงวด  455,722  

รวมตน้ทุนการผลติทัง้สิน้  650,222  

การกระจายตน้ทุน 
หน่วยดโีอนออก  528,860  

หน่วยสญูเสยีปกต ิ  หน่วย   @   ตท.รวม  
หน่วยรบัโอน 405  6.00  2,430  
วตัถุดบิ ก 162  4.19   679  
วตัถุดบิ ข -  4.85   -  
ตน้ทุนแปลงสภาพ 243   24.13  5,865  
รวมตน้ทุนของหน่วยสญูเสยีปกต ิ  8,974  
รวมตน้ทุนของหน่วยดโีอนออก  537,833  

หน่วยสญูเสยีไมป่กต ิ(ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยประจาํงวด  หน่วย   @  
หน่วยรบัโอน  95  6.00   570  
วตัถุดบิ ก  38  4.19   159  
วตัถุดบิ ข -  4.85   -  
ตน้ทุนแปลงสภาพ  57   24.13  1,376  
รวมตน้ทุนของหน่วยสญูเสยีปกต ิ 2,105  

งานระหวา่งทาํปลายงวด  หน่วย   @  
หน่วยรบัโอน  3,000  6.00   18,000  
วตัถุดบิ ก  3,000  4.19   12,575  
วตัถุดบิ ข  3,000  4.85   14,545  
ตน้ทุนแปลงสภาพ  2,700   24.13   65,164  
รวมตน้ทุนของงานระหวา่งทาํปลายงวด  110,284  

 650,222  

หมายเหตุประกอบการคาํนวณ 

1. ตน้ทุนแปลงสภาพ 375,722 บาท ประกอบดว้ยคา่แรงทางตรง 292,500 บาท + คา่ใชจ้า่ยในการผลติของแผนก B 
หลงัปนัสว่นตน้ทุนแผนกบรกิารแลว้ 

2. หน่วยสญูเสยีปกต ิ405 หน่วยไดจ้ากหน่วยด ี13,500 หน่วย x 3% 
3. หน่วยสญูเสยีไมป่กต ิ95 หน่วยไดจ้าก 17,000 หน่วย - 13,500 หน่วยด ี- หน่วยเสยีปกต ิ405 หน่วย - หน่วย

คงเหลอื 3,000 หน่วย 
4. หน่วยเทยีบฯ ของหน่วยรบัโอนตอ้งเป็น 100% เสมอ เน่ืองจากตอ้งเสรจ็สมบรูณ์จากแผนก A จงึจะสามารถโอน

มาได ้
5. หน่วยเทยีบ 40% ของวตัถุดบิ A คาํนวณจาก (60% - 40%) / (90% - 40%) 
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6. หน่วยเทยีบ 0% ของวตัถุดบิ ข เน่ืองจากกจิการจะใสว่ตัถุดบิ ข เขา้ไปตอน 85% ในขณะทีก่ารผลติจะตรวจสอบ
ของเสยีตอน 60% ดงันัน้ หน่วยสญูเสยีจงึยงัไมม่วีตัถุดบิ ข ปนอยู ่

7. หน่วยเทยีบของตน้ทุนแปรสภาพ 60% เกดิขึน้ตามสดัสว่นของการผลติ เน่ืองจากกจิการจะใสต่น้ทุนแปรสภาพ
เขา้ไปในการผลติอยา่งสมํ่าเสมอ 

8. หน่วยยกไปวตัถุดบิ ก และ ข เทา่กบั 100% เน่ืองจากกจิการจะใสว่ตัถุดบิครบตอน 90% และ 85% ตามลาํดบั 
ในขณะทีง่านปลายงวดเสรจ็ 90% 

 

ข้อ 3 การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นพ้ืนฐานและปรบัลด 

31/12/25x1 31/12/25x0 

กาํไรสทุธสิาํหรบัปีของกจิการ  6,300,000   9,000,000  

จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกและขายแลว้  2,000,000   2,000,000  

สทิธเิลอืก  100,000   100,000  
อตัราภาษเีทา่กบั 30% 

1. สทิธเิลอืกซือ้จาํนวน 100,000 หุน้ ในแต่ละสทิธสิามารถแลกซือ้หุน้สามญัไดใ้นราคาหุน้ละ 8 บาท โดยสามารถใช้

สทิธไิดใ้นปี 25x2 และ 25x3 

2. ในวนัที ่1/1/25x1 บรษิทัไดข้ายหุน้บุรมิสทิธทิีไ่มส่ามารถแปลงสภาพ และไมม่สีทิธไิถ่ถอนจาํนวน 100,000 หุน้ที่

มรีาคาทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาทในราคารวม 8,638,376 บาท หุน้บุรมิสทิธดิงักลา่วใหป้นัผลแก่ผูถ้อืในอตัรา 5% 

ต่อปี โดยบรษิทัจะไมจ่า่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืจนกวา่จะครบ 3 ปี ซึง่จะเริม่จา่ยในปี 25x4 ทัง้น้ี หุน้บุรมิสทิธขิอง

กจิการอื่นทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัจะใหป้นัผลในอตัรา 5% ของราคาตามมลูคา่ 

3. ในวนัที ่1/1/25x1 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1,000,000 บาทอาย ุ7 ปี อตัราดอกเบีย้ 5% จา่ยปีละ 1 ครัง้ทุก

วนัสิน้ปี ราคาทีต่ราไวเ้ทา่กบั 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักลา่ว 1 หุน้สามารถแลกเป็นหุน้สามญัได ้20 หุน้ โดย

กจิการสามารถเลอืกไดว้า่จะจา่ยเป็นเงนิสดหรอืหุน้สามญักไ็ด ้ทัง้น้ี หุน้กูท้ีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัแต่ไมม่สีทิธแิปลง

สภาพจะใหผ้ลตอบแทนเทา่กบั 7% ต่อปีทัง้น้ี หุน้กูด้งักลา่วมอีงคป์ระกอบทีเ่ป็นหน้ีและทุนดงัน้ี  

องคป์ระกอบของหน้ีสนิ 892,214  

องคป์ระกอบของทุน 107,786  
4. ราคาตลาดหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัปี 25x0 และ 25x1 เท่ากบั 7.50 บาท และ 8.50 บาท ตามลาํดบั 

ใหท้าํ 

คาํนวณ กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานและกาํไรต่อหุน้ปรบัลด สาํหรบัปี 25x0 และ 25x1 
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เฉลย 

หุน้บุรมิสทิธติามโจทยถ์อืเป็นหุน้บุรมิสทิธอิตัราเพิม่ การทีข่ายหุน้บุรมิสทิธดิงักลา่วในราคาตํ่ากวา่ราคาตามมลูคา่

อาจมองไดว้า่เป็นการจา่ยปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าดงันัน้ในแต่ละปี กจิการจะตอ้งบนัทกึรบัรูเ้งนิปนัผลจา่ยพรอ้มทัง้เพิม่

มลูคา่ของหุน้บุรมิสทิธดิงักลา่วดว้ยจาํนวนเงนิดงักลา่วดว้ยดงัการคาํนวณดงัน้ี  

วนัที ่ เงนิสดจา่ย รบัรูเ้งนิปนัผล 
เพิม่มลูคา่ 

หุน้บุรมิสทิธ ิ
ราคาตามบญัช ี

ของหุน้บุรมิสทิธ ิ
1/1/25x1 8,638,376  
31/12/25x1  -  431,919  431,919  9,070,295  
31/12/25x2  -  453,515  453,515  9,523,810  
31/12/25x3  -  476,190  476,190   10,000,000  

 

ทัง้น้ี เงนิปนัผลหุน้บุรมิสทิธดิงักลา่วจะทาํใหก้าํไรทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของสามญัลดลง ดงันัน้ ในปี 25x1 กาํไรของผู้

ถอืหุน้สามญัจงึเหลอืเทา่กบั 5,868,081 บาท (6,300,000 บาท – 431,919 บาท) 

ในการคาํนวณดอกเบีย้จา่ยของเจา้หน้ีหุน้กูน้ัน้ กจิการจะตอ้งใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ตอ้งคาํนวณจาก

ยอดเงนิตน้ 892,214 บาท โดยมลูคา่ตามบญัชขีองหุน้กูจ้ะคอ่ยๆ เพิม่ขึน้เทา่กบัราคาตามมลูคา่ตามการคาํนวณในตาราง

ตดับญัชต่ีอไปน้ี  

วนัที ่ เงนิสดจา่ย 
รบัรู ้

ดอกเบีย้จา่ย เงนิตน้เพิม่ขึน้ 
ราคาตามบญัช ี

ของหุน้กู ้
1/1/25x1  892,214  
31/12/25x1  50,000  62,455  12,455   904,669  
31/12/25x2  50,000  63,327  13,327   917,996  
31/12/25x3  50,000  64,260  14,260   932,256  
31/12/25x4  50,000  65,258  15,258   947,513  
31/12/25x5  50,000  66,326  16,326   963,839  
31/12/25x6  50,000  67,469  17,469   981,308  
31/12/25x7  50,000  68,692  18,692  1,000,000  

 

ทัง้น้ี ดอกเบีย้จ่ายหุน้กูส้าํหรบัปี 25x1 เทา่กบั 62,455 บาท อยา่งไรกต็าม กจิการสามารถนําดอกเบีย้จา่ยถอืเป็น

คา่ใชจ้า่ยในการคาํนวณภาษใีนอตัรา 30% ดงันัน้ดอกเบีย้ทีก่จิการตอ้งจา่ยหลงัหกัภาษจีงึเหลอืเทา่กบั 43,718 บาท 

(62,455 x 70%) 
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แมหุ้น้กูด้งักลา่วจะใหส้ทิธกิจิการในการไถ่ถอนดว้ยเงนิสดหรอืออกหุน้ใหก้ต็าม แต่ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ 

กจิการจะตอ้งสมมตวิา่ไดอ้อกหุน้ใหเ้ป็นการไถ่ถอน ตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่33 ยอ่หน้าที ่58 

ดงันัน้ การคาํนวณกาํไรต่อหุน้พืน้ฐานและปรบัลดจงึเป็นดงัน้ี  

การคาํนวณกาํไรต่อหุน้สาํหรบัปี 25x0 

รายการ 
กาํไรสทุธทิีเ่ป็นของผู้

ถอืหุน้ 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่

ถ่วงน้ําหนกั  กาํไรต่อหุน้  

(บาท) (หุน้)  (บาท)  

กาํไรสทุธขิองผูถ้อืหุน้สามญั  9,000,000   /   2,000,000   =   4.50  

สทิธทิีจ่ะเลอืกซือ้หุน้สามญั -  -   1  

รวม  9,000,000   /   2,000,000   =   4.50  

 1 : สทิธเิลอืกซือ้หุน้ไมส่ง่ผลต่อการคาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด เน่ืองจากราคาใชส้ทิธเิทา่กบั 8 บาท ในขณะทีร่าคาตลาด
เฉลีย่ของปี 25x0 ของหุน้สามญัเทา่กบั 7.50 บาท เทา่นัน้  

 

การคาํนวณกาํไรต่อหุน้สาํหรบัปี 25x1 

รายการ 
กาํไรสทุธทิีเ่ป็น

ของผูถ้อืหุน้ 
จาํนวนหุน้สามญัถวั
เฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

 กาํไร 
ต่อหุน้  

(บาท) (หุน้)  (บาท)  

กาํไรสทุธขิองผูถ้อืหุน้สามญั  5,868,081   /   2,000,000   =   2.93  

(6,300,000 - 431,919) 

สทิธทิีจ่ะเลอืกซือ้หุน้สามญั -  5,882   1  

รวม  5,868,081   /   2,005,882   =   2.93  ปรบัลด 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 5% 43,718   2   20,000   3  

รวม  5,911,799   /   2,025,882   =   2.92  ปรบัลด 
 

 1 : เปรยีบเสมอืนจาํนวนหุน้สามญัทีต่อ้งออกใหเ้พิม่แก่ผูถ้อืหุน้สามญัเทยีบเทา่โดยมไิดร้บัสิง่ตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ 
คาํนวณโดย (8.50 บาท - 8.00 บาท) x 100,000 หุน้ / 8.50 บาท = 5,882 หุน้     
 2 : คอืดอกเบีย้หุน้กูห้ลงัหกัภาษทีีก่จิการจะประหยดัไดก้รณีทีผู่ถ้อืหุน้กูใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพตัง้แต่วนัทีม่สีทิธแิปลง ฯ     
3: คอืจาํนวนหุน้สามญัทีเ่พิม่ขึน้ ถา้ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัคาํนวณโดย 1,000 หุน้ x 20 = 20,000 หุน้  

  



 

โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณชิยอ์ยา่งเดด็ขาด สนใจตวิโทร 081-485-7887  
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