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ข้อ 1 เร่ืองการดาํเนินงานที่ยกเลกิ	

ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 25x1 บริษัทมีแผนการขายศนูย์การค้าในภมิูภาคเอเชีย โดยแผนงานดงักลา่วได้รับการ
อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คาดวา่แผนการขายจะมีระยะเวลาประมาณ 3 ปีโดยบริษัทมีศนูย์การค้าอยูเ่กือบทกุ
ประเทศ ทัง้ในทวีปยโุรป และอเมริกา ทัง้นี ้ ศนูย์การค้าในทวีปเอเชียมีมลูค่าร้อยละ 40 ของกลุม่สนิทรัพย์ ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 25x2  กรรมการบริษัทได้ประกาศขายศนูย์การค้า และมีการเจรจากบัผู้ ซือ้ศนูย์การค้า แตย่งัไมมี่การทําสญัญา
ซือ้ขายทัง้นี ้งบการเงินของบริษัทได้รับอนมุติัในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 25x2  

คําถาม 

1. กิจการจะต้องแสดงศนูย์การค้าในภมิูภาคเอเชียเป็นรายการการดําเนินงานท่ียกเลกิหรือไม่ เพราะเหตใุด (5 

คะแนน)  

2. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูใดบ้างในงบการเงินปี 25x1 (10คะแนน) 

3. บริษัทต้องตัง้ประมาณการหนีส้ินเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการ เช่น คา่ชดเชยการจ้างงานแก่พนกังาน คา่

เช่าท่ีสร้างภาระ อยา่งไรบ้าง ในการนําเสนองบการเงิน 25x5 (3 คะแนน) 

4. บริษัทจะรับรู้กําไรขาดทนุจากการขายเม่ือใด (2 คะแนน) 
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ตอบ 

1.กิจการจะต้องแสดงศนูย์การค้าในภมิูภาคเอเชียเป็นรายการการดําเนินงานท่ียกเลกิหรือไม ่เพราะเหตใุด (5 คะแนน)  

หนึง่ในสว่นประกอบของกิจการท่ีสามารถถือเป็นการดําเนินงานท่ียกเลิกได้คือ สว่นประกอบของกิจการท่ียกเลิก
หรือท่ีจดัประเภทไว้เป็นสนิทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย เน่ืองจากถือเป็นสายงานธุรกิจท่ีสําคญัหรือเขตภมิูศาสตร์ท่ีแยกตา่งหาก 
(ม.รง. 5 ยอ่หน้า 32.1) โดยศนูย์การค้าดงักลา่วมีมลูคา่ร้อยละ 40 ของกลุม่สนิทรัพย์และถือเป็นเขตภมิูศาสตร์ท่ีแยกออก
ตา่งหาก ทัง้นี ้ หากกิจการตัง้ใจยกเลิกการดําเนินงาน ยอ่มสามารถนํามาตีความประเดน็ตอ่มาวา่เข้าข่ายของ “การ
ดําเนินงานท่ียกเลกิ” หรือไม ่ 

ม.รง. 5 กําหนดให้กิจการจะต้องจดัประเภทเป็นการดําเนินงานท่ียกเลิก1 ณ วนัท่ี “การดําเนินงานเข้าเง่ือนไขของ
การถือไว้เพ่ือขาย” หรือ “เม่ือกิจการขายการดําเนินงาน” อยา่งไรก็ตามการ ท่ีกิจการไมไ่ด้ขายในทนัที (มีแผนขายภายใน 3 
ปี) ดงันัน้จึงต้องพิจารณาวา่เข้าเง่ือนไขของการถือไว้เพ่ือขายหรือไม ่ โดยเง่ือนไขของการถือไว้เพ่ือขาย คือ กลุม่สนิทรัพย์
นัน้ๆ จะต้องมีไว้เพ่ือขายในทนัทีในสภาพปัจจบุนั และการขายต้องมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ในระดบัสงูมาก ซึง่
ผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสมต้องผกูมดักบัแผนการขายสนิทรัพย์ และต้องเร่ิมดําเนินการตามแผนเพ่ือหาผู้ ซือ้ และเพ่ือทํา
ตามแผนให้สมบรูณ์ ต้องมีการเสนอขายสนิทรัพย์อยา่งจริงจงัในราคาท่ีสมเหตสุมผลสอดคล้องกบัมลูคา่ยติุธรรมใน
ปัจจบุนัของสนิทรัพย์นัน้ นอกจากนีต้้องคาดว่าจะเข้าเงื่อนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์

ภายใน 1 ปี นับตัง้แต่วันที่จัดประเภทสนิทรัพย์ แสดงให้เหน็วา่กิจการไมไ่ด้ขายสนิทรัพย์นัน้โดยทนัที และไมส่ามารถ
ระบไุด้อยา่งชดัเจนได้วา่จะขายได้ภายใน 1 ปี นบัแตจ่ดัประเภทสนิทรัพย์ จงึแสดงให้เหน็วา่กิจการยงัได้รับมลูค่าจากการ
ใช้จากศนูย์การค้าดงักลา่วตอ่ไป จงึถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขของการจัดประเภทเป็นการดาํเนินงานที่ยกเลกิแต่อย่างใด 

 

2.บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูใดบ้างในงบการเงินปี 25x1 (10คะแนน) 

เม่ือกิจการไม่สามารถจดัประเภทเป็นการดําเนินงานท่ียกเลิกได้ (ตามเหตผุลในข้อ 1) กิจการจึงไมต้่องเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินงานท่ียกเลิกดงักลา่วแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตาม อ้างถึง ม.รง. 8 เร่ืองสว่นการดําเนินงาน สว่นงาน
นีมี้มลูคา่สนิทรัพย์สงูถงึร้อยละ 40 ของสนิทรัพย์รวมของกิจการ ดงันัน้ กิจการจงึต้องนําเสนอหน่วยสนิทรัพย์ดงักลา่วเป็น
สว่นหนึง่ของ “สว่นการดําเนินงาน” ดงันี ้ 

1. รายได้ท่ีรับจากลกูค้าภายนอก 
2. รายได้จากรายการกบัสว่นงานดําเนินงานอ่ืนในกิจการเดียวกนั 
3. ดอกเบีย้รับ 
4. ดอกเบีย้จ่าย 
5. คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 
6. รายการรายได้และคา่ใช้จ่ายท่ีมีนยัสําคญั 

                                                            
1
 ถ้าเป็นการดําเนินงานท่ียกเลิก กิจการจะต้อง แสดงผลการดําเนินงานของการดําเนินงานท่ียกเลิกเป็นรายการแยกตา่งหากในงบกาไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จ และ ห้ามปรับปรุงย้อนหลงัการจดัประเภทการดําเนินงานท่ียกเลิกเม่ือเง่ือนไขของ การจดัประเภทไม่เกิดขึน้จนกระทัง่หลงัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน 
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7. สว่นแบง่ผลกําไรหรือผลขาดทนุจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ท่ีบนัทกึตามวิธีสว่นได้เสีย 
8. คา่ใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้ และ 
9. รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีมีนยัสําคญัอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 
10. รายงานดอกเบีย้รับแยกต่างหากจากดอกเบีย้จ่ายสําหรับแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน (เว้นแต่รายได้ส่วนใหญ่ของ

สว่นงานนัน้มาจากดอกเบีย้รับ และผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานใช้รายได้ดอกเบีย้รับสทุธิในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงาน และใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรให้แต่ละสว่นงาน) 

11. มลูคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ท่ีบนัทกึตามวิธีสว่นได้เสีย และ 
12. มลูคา่การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน นอกเหนือจากเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

สนิทรัพย์ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และสทิธิตามสญัญาประกนัภยั 

 

3.บริษัทต้องตัง้ประมาณการหนีส้นิเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการ เช่น คา่ชดเชยการจ้างงานแก่พนกังาน ค่าเช่าท่ีสร้าง

ภาระ อยา่งไรบ้าง ในการนําเสนองบการเงิน 25x5 (3 คะแนน) 

การท่ีสว่นงานดงักลา่วไมเ่ข้าข่ายของการดําเนินงานท่ียกเลิก กิจการยงัไมไ่ด้ตกลงซือ้ขายสนิทรัพย์ และกิจการ
น่าจะดําเนินงานตอ่ไปแม้จะตัง้ใจขายกิจการออกไปก็ตาม จงึเช่ือว่ากิจการจะยงัไม่ประกาศให้กบัพนกังานทราบถงึ
แผนการปรับโครงสร้างองค์กร ดงันัน้ กิจการจึงยงัไมต้่องตัง้ประมาณการหนีส้ินแตอ่ยา่งใด เน่ืองจากยงัไมมี่ภาระผกูพนั
จากการอนมุานท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้างองค์กรตาม ม.บช. 37 เร่ืองประมาณหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และสินทรัพย์
ท่ีอาจเกิดขึน้ 

4. บริษัทจะรับรู้กําไรขาดทนุจากการขายเม่ือใด (2 คะแนน) 

การขายการดําเนินงานในครัง้นี ้ มองได้วา่เป็นการขายสนิทรัพย์ จงึสามารถนําหลกัการของ ม.บช. 18 เร่ือง
รายได้มาปรับใช้ โดยกิจการจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายได้หากเข้าเง่ือนไขตอ่ไปนี ้ 

กิจการต้องรับรู้รายได้จากการขายสนิค้า เม่ือการขายนัน้เป็นไปตามเง่ือนไขทกุข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าได้โอนไปให้กบัผู้ ซือ้แล้ว  

2. กิจการไมเ่ก่ียวข้องในการบริหารสนิค้าอยา่งตอ่เน่ืองในระดบัท่ีเจ้าของพงึกระทํา หรือไมไ่ด้ควบคมุสนิค้าท่ี

ขายไปแล้วทัง้ ทางตรงและทางอ้อม  

3. มลูคา่ของจํานวนรายได้สามารถวดัได้อยา่งน่าเช่ือถือ  

4. มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนท่ีกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีท่ีเกิดจากการ

ขายสนิค้า  

5. ต้นทนุท่ีเกิดขึน้หรือท่ีจะเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากรายการขายสนิค้าสามารถวดัมลูค่าได้อยา่งน่าเช่ือถือ 

ซึ่งในกรณีนีก้จิการผู้ขายน่าจะบรรลุเงื่อนไขทัง้ 5 ข้อข้างต้นเม่ือกจิการโอนศูนย์การค้าดังกล่าวให้กับผู้
ซือ้ 
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ข้อ 2	เร่ืองการปันส่วนต้นทุนร่วม 
สนิค้าดงัตอ่ไปนี ้เกิดจากกระบวนการผลติเดียวกนั 

สนิค้า A สนิค้า B สนิค้า C 
ปริมาณการผลิต (หน่วย)      22,000       18,000       1,000  
นํา้หนกัผลติภณัฑ์          5.00           5.00         0.80  
ราคาขาย ณ จดุแยกตวั (บาท)        16.30         20.00         3.00  

 

ต้นทนุร่วม ณ จดุแยกตวัเทา่กบั 400,000 บาท  

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 200,000 บาท 

คําถาม 

1. ระบวุา่สนิค้าใดเป็นผลติภณัฑ์ร่วม (Joint Products) และผลิตภณัฑ์พลอยได้ (By Product) เพราะเหตใุด(ใช้

เกณฑ์อะไรมาแบง่แยก) 

2. คํานวณการปันสว่นต้นทนุร่วมให้กบัผลิตภณัฑ์ร่วม (Joint Products) และผลิตภณัฑ์พลอยได้ (By Product) 

3. คํานวณการปันสว่นต้นทนุร่วมให้กบัผลิตภณัฑ์ร่วม (Joint Products) 

3.1 วิธีจํานวนหน่วยผลิต 

3.2 วิธีนํา้หนกัสินค้า 

3.3 วิธีราคาขาย ณ จดุแยกตวัสมัพทัธ์ 
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ตอบ 

1.ระบวุา่สนิค้าใดเป็นผลติภณัฑ์ร่วม (Joint Products) และผลิตภณัฑ์พลอยได้ (By Product) เพราะเหตใุด(ใช้เกณฑ์อะไร
มาแบง่แยก) 

ผลติภณัฑ์ร่วม (joint product) ซึง่หมายถงึผลติภณัฑ์หลกัหลายๆประเภทท่ีมีสดัสว่นของมลูคา่ขายท่ีคอ่นข้างสงู 
ในขณะท่ีผลติภณัฑ์พลอยได้ (by-product) หมายถงึผลติภณัฑ์ท่ีมีสดัสว่นของมลูคา่ขายไมม่ากนกั ตวัอยา่งของ
ผลติภณัฑ์ร่วมและผลิตภณัฑ์พลอยได้ของอตุสาหกรรมปิโตรเคมีท่ีมีนํา้มนัดิบเป็นต้นทนุร่วมได้แก่ นํา้มนัเบนซิน ดีเซล ท่ีมี
มลูคา่ขายในสดัสว่นท่ีสงูจะถือเป็นผลติภณัฑ์ร่วม ในขณะท่ีวาสลีนจะถือเป็นผลติภณัฑ์พลอยได้เน่ืองจากมีมลูคา่ขายใน
สดัสว่นเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ 

สาํหรับโจทย์ข้อนี ้สนิค้า C เข้าข่ายของผลติภัณฑ์พลอยได้ เน่ืองจากได้ปริมาณผลติไม่มาก ราคาขาย
ต่อหน่วยตํ่า ทาํให้มูลค่าขายรวมเท่ากับ 3,000 บาทเท่านัน้ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ A และ B จะถือเป็นผลติภัณฑ์
ร่วม เน่ืองจากมูลค่าขายมีสัดส่วนที่สูงเม่ือเทียบกับมูลค่ารวม 

2. คํานวณการปันสว่นต้นทนุร่วมให้กบัผลติภณัฑ์ร่วม (Joint Products) และผลิตภณัฑ์พลอยได้ (By Product) 

โดยปกติกิจการจะไมนิ่ยมปันสว่นต้นทนุร่วมให้กบัผลติภณัฑ์พลอยได้ แตอ่าจ 1) นํามลูคา่ตลาดหรือมลูคา่สทุธิ
ท่ีคาดวา่จะได้รับของผลติภณัฑ์พลอยได้หกัออกจากต้นทนุการผลติรวม  หรือ 2) อาจรับรู้มลูคา่ของผลติภณัฑ์พลอยได้ ณ 
เวลาท่ีขาย โดยแสดงในกําไรขาดทนุเป็นรายได้จากการขายปกติ หรือถือเป็นรายได้อ่ืน หรือนําไปหกัออกจากต้นทนุขายก็
ได้ ซึง่ในข้อนีจ้ะคํานวณโดยนํามลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับของผลติภณัฑ์พลอยได้หกัออกจากต้นทนุร่วมดงันี ้ 

(บาท) 
ต้นทนุร่วมทัง้สิน้ 400,000  
หกั มลูคา่ขายผลติภณัฑ์พลอยได้ (3,000) 
(1,000 บาท x 3) 
ต้นทนุร่วมท่ีใช้ปันสว่นให้กบัสินค้า A และ B 397,000  

 

3.คํานวณการปันสว่นต้นทนุร่วมให้กบัผลติภณัฑ์ร่วม (Joint Products)  

ตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

สนิค้า 
ปริมาณการ
ผลติ (หน่วย) 

นํา้หนกั
ผลติภณัฑ์ 

ราคาขาย 
ณ จดุ
แยกตวั 
(บาท) 

รวมนํา้หนกั
ผลติภณัฑ์ 

รวมมลูคา่
ขาย ณ จดุ

แยกตวั 
(บาท) 

การคํานวณ A B c d = a x b e = a x c 
สนิค้า A        22,000             5.0         16.3       110,000        358,600  
สนิค้า B        18,000             5.0         20.0         90,000        360,000  
รวม        40,000       200,000        718,600  
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สนิค้า 
สดัสว่น

ปริมาณผลิต 

สดัสว่น
นํา้หนกั

ผลติภณัฑ์ 
สดัสว่น
ราคา 

ปันสว่น
ต้นทนุร่วม

ตามปริมาณ 
(บาท) 

ปันสว่น
ต้นทนุร่วม

ตามนํา้หนกั 
(บาท) 

ปันสว่น
ต้นทนุร่วม
ตามมลูคา่ฯ 

(บาท) 
การคํานวณ F g h i = %ของf j = %ของg k = %ของh 
สนิค้า A 55.0% 55.0% 49.9%      218,350        218,350        198,113  
สนิค้า B 45.0% 45.0% 50.1%      178,650        178,650        198,887  
รวม 100.0% 100.0% 100.0%      397,000        397,000        397,000  

 

ข้อ 3 เร่ืองการนําเสนองบการเงิน 

ได้ข้อมลูโจทย์ไมค่รบจงึไม่สามารถเฉลยให้ได้ครับ ต้องขอโทษด้วย 
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ปรนัย บางข้อ 
1. ลกูหนีส้ญัญาเช่าทางการเงินคํานวณจาก  

a. เงินลงทนุขัน้ต้น 

b. เงนิลงทุนสุทธิ ฯ 

c. มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์ 

d. มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับของสนิทรัพย์ 

2. ต้นปี 25x1 บริษัทแหง่หนึง่ให้เช่าอาคารในอตัราคงท่ี 200000 บาทตอ่ปีเป็นเวลา 10 บริษัทจงูใจลกูค้าด้วย

การจ่ายคา่ขนย้ายให้ตามต้นทนุท่ีเกิดจริงหรือไมเ่กิน 25,000 บาท โดยต้นทนุการขนย้ายเกิดจริงคือ 30,000 

บาท บริษัทจะรับรู้รายได้คา่เช่าในปี 25x1 เทา่กบัเทา่ใด 

a. 170,000 บาท 

b. 197,000 บาท 

c. 197,500 บาท 

d. 200,000 บาท 

3. ในปี 25x1 มลูค่าท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์คือ 50 ล้านบาท ในขณะท่ีมลูคา่ตามบญัชีของ

สนิทรัพย์สทุธิคือ 47 ล้านบาท ซึง่ รวมคา่ความนิยม 10 ล้านบาทไว้ ในปี 25x2 มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน

ของสนิทรัพย์คือ 57 ล้านบาท ในขณะท่ีมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ท่ีรวมคา่ความนิยมคือ 48 ล้านบาท 

บริษัทจะมีผลกําไรจากการกลบัรายการกําไรขาดทนุจากการด้อยคา่เทา่กบัเทา่ใดในปี 25x2 

a. 3 ล้านบาท 

b. 5 ล้านบาท 

c. 7 ล้านบาท 

d. 0 บาท 
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