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ข้อสอบ CPA จาลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 2/2559
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ความมีน้ าใจของท่าน ส่ งผลให้ท่านสอบผ่านเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้ในเร็ ววัน

วิชา การบัญชี 2 (ส่ วนอัตนัย)
การทดสอบความรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
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เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ข้อ 1. การปันส่วนต้นทุนแผนกบริ การ
บริ ษัทใช้ ระบบต้ นทุนปกติ (normal costing) ปั นส่วนวิธีแบบเป็ นขัน้ (Step Method) โดยบริ ษัทมีแผนกดังนี ้
ชื่อแผนก
แผนกจัดการ
แผนกซ่อมบารุง
แผนกเตรี ยมส่วนประกอบ
แผนกประกอบ

ประเภท
บริ การ
บริ การ
ผลิต
ผลิต

เกณฑ์ ปันส่ วนต้ นทุน
ชัว่ โมงแรงงาน
ชัว่ โมงเครื่ องจักร
ชัว่ โมงแรงงาน
ชัว่ โมงเครื่ องจักร

ซึง่ จะปั นส่วนต้ นทุนจากแผนกจัดการให้ แผนกอื่นก่อน ตามด้ วยแผนกซ่อมบารุง โดยตารางต่อไปนี ้เป็ นประมาณการกิจกรรม และ
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการผลิตของแต่ละแผนก
ชื่อแผนก

ชั่วโมงแรงงาน ชั่วโมงเครื่องจักร

แผนกจัดการ.

5,000

ประมาณการ
ค่ าใช้ จ่ายในการผลิต
0
150,000

แผนกซ่อมบารุง

8,000

0

200,000

แผนกเตรี ยมส่วนประกอบ

20,000

10,000

500,000

แผนกประกอบ

12,000

30,000

600,000

ให้ทา
1. หาอัตราค่าใช้ จ่ายในการผลิตจัดสรรของแผนกผลิตแต่ละแผนก
2. ในฐานะผู้สอบบัญชี ท่านเห็นว่าวิธีการปั นส่วนแบบนี ้เหมาะสมหรื อไม่ อธิบายเหตุผล
ตอบ
1.หาอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรรของแผนกผลิตแต่ละแผนก

ขั้นแรก คานวณหาสัดส่วนชัว่ โมงแรงงานและชัว่ โมงเครื่ องจักร
วิธีปันส่ วนเป็ นขัน้
ชัว่ โมงแรงงาน
ชัว่ โมงเครื่ องจักร
สัดส่วนชัว่ โมงแรงงาน
สัดส่วนชัว่ โมงเครื่ องจักร

ผ.เตรียม
ผ.ประกอบ
ส่ วนประกอบ
8,000
20,000
12,000

ผ.จัดการ ผ.ซ่ อมบารุ ง
5,000

รวม
45,000

0
11.11%

0
17.78%

10,000
44.44%

30,000 40,000
26.67% 100.00%

0.00%

0.00%

25.00%

75.00% 100.00%
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ขั้นถัดมา ปั นส่วนต้นทุนแผนกบริ การไปให้กบั แผนกผลิต โดยเริ่ มจากแผนกจัดการก่อน
ผ.จัดการ ผ.ซ่ อมบารุ ง
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการผลิต
150,000
1
การปั นส่วนค่าใช้ จา่ ยฯ แผนกจัดการ
(150,000)
รวมค่าใช้ จา่ ยฯ หลังรับปั นจากแผนกจัดการ
0
ปั นส่วนค่าใช้ จา่ ยฯ แผนกซ่อมบารุง
รวมค่าใช้ จา่ ยฯ หลังจากรับปั นส่วน
จากแผนกซ่อมบารุง

200,000
30,000
230,000
(230,000)

ผ.เตรียม
ผ.ประกอบ
ส่ วนประกอบ
500,000
600,000
75,000
45,000
575,000
645,000
57,500
172,500

0

632,500

817,500

1 ปั นส่วนให้ ผ.ซ่อมบารุ ง, ผ.เตรี ยมฯ, ผ. ประกอบ ในสัดส่วน 17.78/88.89, 44.44/88.89, 26.67/88.89 ตามลาดับ
2 ปั นส่วนให้ ผ.เตรี ยมฯ, ผ. ประกอบ ในสัดส่วน 25/100, 75/100 ตามลาดับ

ขั้นสุดท้าย คานวณหาอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตปั นส่วนของแผนกผลิตแต่ละแผนก
ผ.เตรียม
ส่ วนประกอบ ผ.ประกอบ
ประมาณการค่าใช้ จ่ายฯ ของแผนกผลิตหลังรับปั นส่วน
632,500
817,500
ประมาณการชัว่ โมงแรงงาน
20,000
ประมาณการชัว่ โมงเครื่ องจักร
30,000
อัตราปั นส่วนค่าใช้ จา่ ยในการผลิต
ของแผนกเตรี ยมส่วนประกอบ (บาท/ชม.แรงงาน)
31.625
อัตราปั นส่วนค่าใช้ จา่ ยในการผลิตของแผนกประกอบ
(บาท/ชม.เครื่ องจักร)

27.250

2.ในฐานะผูส้ อบบัญชี ท่านเห็นว่าวิธีการปั นส่วนแบบนี้เหมาะสมหรื อไม่ อธิบายเหตุผล
ในกิจการที่มจี านวนแผนกที่หลากหลาย จาเป็ นต้ องปั นส่วนต้ นทุนของแผนกบริ การเข้ าสูแ่ ผนกผลิต เพื่อให้ การคานวณต้ นทุน
ผลิตภัณฑ์เป็ นไปอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน โดยอาจปั นส่วนต้ นทุนของแผนกบริ การอาจใช้ ตวั ชี ้วัดที่เหมาะสมในการปั นส่วน ได้ แก่ จานวน
ตารางเมตรของอาคาร ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า จานวนพนักงาน จานวนครัง้ หรื อจานวนชัว่ โมงในการซ่อมบารุงเครื่ องจักร เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ วิธีการปั นส่วนต้ นทุนสามารถแบ่งได้ 3 วิธีดงั นี ้
1. วิธีปันส่วนโดยตรง (direct method)
2. วิธีปันส่วนเป็ นขัน้ (step method)
3. วิธีปันส่วนซึง่ กันและกัน (reciprocal method) หรื อบางครัง้ เรี ยกว่าวิธีพีชคณิต
ซึง่ ในข้ อนี ้ใช้ วิธีปันส่วนเป็ นขัน้ โดยมีขนตอนในการปั
ั้
นส่วนด้ วยการ 1) เลือกแผนกบริ การที่ให้ บริ การแก่แผนกบริ การอื่นในระดับที่สงู
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และ 2) ปั นส่วนต้ นทุนของแผนกบริ การไปยังแผนกผลิตและแผนกบริ การอื่น
เมื่อประเมินแนวทางการปั นส่วนข้ างต้ น ได้ ข้อสรุป 4 ประการตามนี ้
1. การปั นส่วนวิธีเป็ นขันที
้ ่กิจการเลือกใช้ นนั ้ ทาให้ การจัดสรรต้ นทุนมีความถูกต้ องมากกว่าวิธีทางตรง แต่ยงั มีข้อจากัดตรงที่ไม่
คานึงถึงการใช้ บริ การระหว่างกัน ซึง่ ถือเป็ นสิง่ ที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความยุง่ ยากน้ อยกว่าวิธีพีชคณิตเป็ นอย่างมาก
2. แผนกจัดการ ทางานให้ กบั แผนกซ่อมบารุง 17.78% ของกาลังการผลิตรวม ในขณะที่แผนกซ่อมบารุงทางานให้ กบั แผนกผลิต
เท่ากับ 0% ดังนัน้ การปั นส่วนจากแผนกจัดการไปยังแผนกซ่อมบารุงถือเป็ นสิง่ ที่เหมาะสมตามหลักการ
3. หลักเกณฑ์ในการปั นส่วนนี ้มีความเป็ นเหตุเป็ นผล โดยแผนกจัดการมีต้นทุนความสัมพันธ์กบั ชัว่ โมงแรงงาน ในขณะที่แผนก
ซ่อมบารุงมีต้นทุนที่สมั พันธ์กบั การใช้ เครื่ องจักร การปั นส่วนข้ างต้ นจึงเป็ นเรื่ องที่เหมาะสม
4. หากแผนกเตรี ยมส่วนประกอบมีต้นทุนที่เกิดขึ ้นสัมพันธ์กบั ชัว่ โมงแรงงาน
หลักเกณฑ์ที่ระบุถือเป็ นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

และแผนกประกอบสัมพันธ์กบั ชัว่ โมงเครื่ องจักร

สรุ ป ในฐานะผู้สอบบัญชี การปั นส่ วนที่กิจการแห่ งนีใ้ ช้ ถอื เป็ นแนวทางที่เหมาะสม
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ข้อ 2. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
กิจการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึง่ ประกอบธุรกิจ 3 ส่วนงาน ประกอบด้ วย
1. ส่วนงาน ผลิตและขายเครื่ องใช้ ไฟฟ้า เช่นเครื่ องชักผ้ าฯ
2. ส่วนงานผลิตและขายเครื่ องเสียง เช่น Audio, Video ฯลฯ
3. ส่วนงานการผลิตอื่นๆ เช่าอุปกรณ์
โดยแต่ละส่วนงานมีอาคารโรงงานและเครื่ องจักรเอง ซึง่ กิจการแห่งนี ้มีการตัดสินใจต่อไปนี ้
1. วันที่ 1 มีนาคม 25x2 มีมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ ปิดส่วนงานการผลิตอื่นๆ ซึง่ ส่วนงานผลิตอื่นๆ มีกาไรจากการดาเนินงาน
2. วันที่ 15 มีนาคม 25x2 บริ ษัทหยุดการผลิตในส่วนงานผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเตรี ยมซ่อมแซมเครื่ องจักรเพื่อสามารถขายส่วนงานนี ้ใน
ราคาที่สงู ขึ ้น โดยกิจการได้ โอนพนักงานทังหมดในส่
้
วนงานนี ้ไปยังส่วนงานเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และ Audio/Video
3. บริ ษัท ซ่อมอาคารโรงงานและเครื่ องจักรเสร็จในวันที่ 31 พฤษภาคม 25x2 บริ ษัทเริ่ มเตรี ยมการหาผู้ซื ้อ
ให้ทา
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญบัญชีทา่ นจะให้ คาปรึกษา และเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด 31 มีนาคม 25x2 อย่างไร (บริ ษัท
มีรอบบัญชี 1 เมษายน - 31 มีนาคมของทุกปี )
ตอบ
เมื่อกิจการตัดสินใจยกเลิกการใช้ สนิ ทรัพย์ระยะยาวและเปลีย่ นการจัดประเภทไปเป็ นสินทรัพย์ระยะสันที
้ ่ถือไว้ เพื่อขาย จะส่งผลดีตอ่
การนาเสนอผลการดาเนินงาน เนื่องจากกิจการต้ องไม่ตดั ค่าเสือ่ มราคา จึงอาจก่อให้ เกิดโอกาสในการตกแต่งกาไร เพื่อเป็ นการป้องกันโอกาส
ในการตกแต่งกาไรดังกล่าว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) จึงกาหนดเงื่อนไขที่คอ่ นข้ างเข้ มงวดหากกิจการ
ต้ องการจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนให้ เป็ นสินทรัพย์รอการขาย
กิจการต้ องจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขายหากมูลค่าตามบัญชีทจี่ ะ
ได้ รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้ สนิ ทรัพย์นนต่
ั ้ อไป โดยสินทรัพย์ที่ถกู จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขายนันจะต้
้ อง
เข้ าเงื่อนไขต่อไปนี ้ทุกข้ อ
1. จะต้ องมีไว้ เพื่อขายในทันทีในสภาพปั จจุบนั ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อตกลงทีเ่ ป็ นปกติและถือปฏิบตั กิ นั ทัว่ ไปสาหรับการขายสินทรัพย์เหล่านัน้
(หรื อกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิก)
2. การขายต้ องมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก โดยผู้บริ หารในระดับที่เหมาะสมต้ องผูกมัดกับแผนการขายสินทรัพย์ (หรือ
กลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิก) และต้ องเริ่ มดาเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซื ้อ และเพื่อทาตามแผนให้ สมบูรณ์
3. กิจการต้ องมีการเสนอขายสินทรัพย์ (หรื อกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิก) อย่างจริ งจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้ องกับมูลค่ายุติธรรมใน
ปั จจุบนั ของสินทรัพย์นนั ้ และ
4. การขายดังกล่าวต้ องคาดว่าจะเข้ าเงื่อนไขในการรับรู้รายการเป็ นการขายทีเ่ สร็ จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันทีจ่ ดั ประเภท
สินทรัพย์
โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 2/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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แม้ กิจการจะมีมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ ปิดส่วนงานการผลิตอื่นๆ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 25x2 และมีการหยุดการผลิตตังแต่
้ วนั ที่
15 มีนาคม 25x2 เพื่อเตรี ยมซ่อมแซม ตลอดจนโอนพนักงานทังหมดไปยั
้
งส่วนงานอื่น แต่บริษัทซ่อมอาคารโรงงานและเครื่ องจักรเสร็ จ “พร้ อม
ขาย” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 25x2 ซึง่ เป็ นวันทีเ่ ริ่ มเตรี ยมการหาผู้ซื ้ออย่างจริ งจัง
จากข้ อมูลที่ระบุทาให้ สรุปได้ วา่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x2 สินทรัพย์กลุม่ นี ้ยังไม่เข้ าเงื่อนไขสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย แต่จะเข้ าเงื่อนไข
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 25x2 ด้ วยเหตุนี ้ ในการจัดทางบการเงินสาหรับปี สิน้ สุด 31 มีนาคม 25x2 บริษัทจะต้ องจัดประเภทสินทรัพย์
กลุ่มนีเ้ ป็ น “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ” เช่ นเดิม รวมทัง้ ต้ องจัดประเภทหนีส้ ินระยะยาวที่เกี่ยวข้ อง (เช่ นหนีส้ ินจานองอาคาร) เป็ น
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียนเช่ นเดิม
การเปิ ดเผยข้อมูล
เนื่องจากในงวดบัญชีสิ ้นสุด 31 มีนาคม 25x2 กิจการจะยังไม่สามารถจัดประเภทสินทรัพย์ใดๆ เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพือ่
ขายได้ แต่สาหรับงวดบัญชีสิ ้นสุด 31 มีนาคม 25x3 กิจการจะสามารถจัดประเภทกลุม่ สินทรัพย์ในส่วนงานผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็ นสินทรัพย์ถือไว้
เพื่อขายได้ โดยจะต้ องเปิ ดเผยนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวในงบการเงินปี 25x3 ดังนี ้
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ ท่ ถี อื ไว้ เพื่อขาย (ดัดแปลงจากการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของบริษัท
ดับบลิว เอช เอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ประจาปี 2558)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีทจี่ ะได้ รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และ
การขายนันต้
้ องมีความเป็ นไปได้ สงู มาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังกล่าวจะหยุดคิดค่าเสือ่ มราคาทันที ณ วันที่การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย และจะวัดมูลค่าด้ วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย หากมูลค่าตาม
บัญชีที่จะได้ รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่าทีจ่ ะได้ รับคืนจากการใช้ สนิ ทรัพย์นนต่
ั ้ อไป
กลุม่ บริ ษัทจะจัดประเภทที่ดิน
อาคาร
และอุปกรณ์เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขายเมื่อเข้ าเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ น
นอกจากนี ้กลุม่ บริ ษัทจะจัดประเภทรายการอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขายด้ วย เนื่องจากรายการดังกล่าวจะต้ อง
จาหน่ายออกไปเมื่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีการขายออกไป

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 2/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ข้อ 3. สัญญาเช่า
บริ ษัทม่วง จากัด เป็ นผู้ผลิตและให้ เช่าเครื่ องจักร ซึง่ เครื่ องจักรเครื่ องหนึง่ มีราคาทุน 4,000,000 บาท ตังราคาขาย
้
5,500,000 บาท
ซึง่ เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องจักร โดยเครื่ องจักรมีอายุเชิงเศรษฐกิจ 18 ปี โดยที่ไม่มีมลู ค่าคงเหลือ
ต่อมากิจการได้ ทาสัญญาเช่ากับลูกค้ าบริ ษัทส้ ม จากัด สัญญาเช่านี ้มีอายุสญ
ั ญาเช่า 12 ปี บอกเลิกไม่ได้ โดยมีคา่ งวด งวดละ
358,858 บาท โดยจ่ายค่างวด 2 ครัง้ ต่อปี งวดวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม ซึง่ สัญญามีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 เม.ย 25x1 มูลค่าคงเหลือของ
เครื่ องจักรเมื่อสิ ้นสุดสัญญาคือ 1,250,000 บาท โดยที่ผ้ เู ช่าประกันมูลค่าคงเหลือ 1,100,000 บาท อัตราดอกเบี ้ยตามนัยตามสัญญาเช่า คือ
10% ต่อปี ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยในเชิงพาณิชย์ ซึง่ ค่างวดตามสัญญาเช่านี ้ ได้ รวมค่าบารุงรักษาเครื่ องจักรโดยผู้ให้ เช่า
จานวน 6,000 บาท
นอกจากนี ้ บริ ษัทม่วง จากัดต้ องจ่ายค่านายหน้ าหาลูกค้ าจานวน 55,000 บาท จ่ายตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นสัญญา
ต่อไปนี ้เป็ นตารางมูลค่าปั จจุบนั ของเงิน 1 บาทแบบ Annuity due (จ่ายงวดแรกทันที) และ Ordinary annuity (จ่ายงวดแรกเมื่อสิ ้น
งวด)
งวด / อัตราดอกเบีย้
12
24

เงินงวดจ่ ายทันที
5%
10%
9.3064
7.4951
14.4886
9.8832

เงินงวดจ่ ายสิน้ งวด
5%
10%
8.8633
6.8137
13.7986
8.9847

เงินก้ อน
5%
10%
0.5568
0.3186
0.3101
0.1015

ให้ทา
1. ให้ พิจารณาจาแนกสัญญาว่าเป็ นสัญญาประเภทใด ให้ คานวณประกอบ (4คะแนน)
2. หากถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ให้ แสดงรายการและยอดเงินทีจ่ ะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 โดยคานวณประกอบ และปั ดจุดทศนิยมเป็ นจานวนเต็ม (14คะแนน)
3. ถ้ ามีการเพิม่ เติมสัญญา อัตราดอกเบี ้ยแบบ MLR ต่อมาอัตราดอกเบี ้ยในท้ องตลาดเท่ากับ 12% ในปี ที่ 8-12 ผู้เช่าต้ องจ่ายเพิ่ม
4,000 – 5,000 บาท จะมีผลกระทบต่อยอดคงเหลือที่แสดงไว้ ในข้ อที่ 2 หรื อไม่ อย่างไร ไม่ต้องคานวณเป็ นตัวเลข ตอบเหตุผล
(2คะแนน)
ตอบ
1.พิจารณาจาแนกสัญญาว่าเป็ นสัญญาประเภทใด (4คะแนน)

สัญญาเช่าข้ างต้ นถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน เนื่องจากเข้ าเงื่อนไขของการจัดประเภทสัญญาเช่าการเงิน 1 ข้ อจากทังหมด
้
5 ข้ อ คือ
มูลค่าปั จจุบนั ของสัญญาเช่าเท่ากับ 5,453,528 บาท ตามการคานวณต่อไปนี ้

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
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PV factor
ประเภท รายการ
จานวนเงิน
5%,24งวด มูลค่ าปั จจุบนั
จ่ ายทุกต้ นงวด
เงินงวด ค่าเช่า (หักค่าใช้ จา่ ย 6,000 บาท)
352,858
14.4886
5,112,418 บาท
มูลค่าคงเหลือ
เงินก้ อน
1,100,000
0.3101
341,110 บาท
ที่ได้ รับการประกัน
รวม
5,453,528 บาท
คิดเป็ น % ของมูลค่ ายุติธรรม 5.5 ล้ านบาท
99.2%
ทังนี
้ ้ กิจการจะต้ องนาค่าเช่าสุทธิจากค่าใช้ จ่ายทีเ่ กี่ยวข้ องกับการใช้ สนิ ทรัพย์ (executory cost) จานวน 6,000 บาทมาคิดลดเพื่อหา
มูลค่าปั จจุบนั ของสัญญาเช่าที่จะนามาใช้ บนั ทึกบัญชีสนิ ทรัพย์ นอกจากนี ้เนื่องจากกิจการแห่งนี ้เป็ นผู้ผลิตเครื่ องจักร และเป็ นผู้ให้ เช่าด้ วย ซึง่
เปรี ยบเสมือนกับกิจการขายสินค้ าเป็ นเงินผ่อน ดังนัน้ ค่าใช้ จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าครัง้ นี ้ จึงถือเป็ น “ค่าใช้ จา่ ยในการขาย” ซึง่ ต้ อง
ตัดเป็ นค่าใช้ จา่ ยในงวดที่ทาสัญญาเช่า
2. หากถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ให้แสดงรายการและยอดเงินที่จะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 (14คะแนน)
ขั้นแรก คานวณเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า (PV ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับทั้งสัญญา)
PV factor 5%,
ประเภท รายการ
จานวนเงิน
มูลค่ าปั จจุบนั
24งวดจ่ ายต้ นงวด
เงินงวด ค่าเช่า
352,858
14.4886
5,112,418 บาท
เงินก้ อน มูลค่าคงเหลือที่ได้ รับการประกัน
1,100,000
0.3101
341,110 บาท
เงินก้ อน มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกัน
125,000
0.3101
38,763 บาท
รวม
5,492,291 บาท
คิดเป็ น % ของมูลค่ายุติธรรม

99.9%

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 2/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ขั้นต่อมา คานวณหาดอกเบี้ยรับที่ตอ้ งรับรู ้ในปี 25x1 ด้วยการทาตารางตัดบัญชี (ไม่จาเป็ นต้องทาจนจบก็ได้)
วันที่
งวดที่
เงินรับ
ตัดดอก
ตัดต้ น
ต้ นคงเหลือ
1/4/25x1
0
5,492,291
1/4/25x1
1
352,858
352,858
5,139,433
1/10/25x1
2
352,858
95,886
256,972
5,043,547
1/4/25x2
3
352,858
252,177
4,942,866
100,681
1/10/25x2
4
352,858
247,143
4,837,151
105,715
1/4/25x2
5
352,858
241,858
111,000
4,726,151
1/10/25x2
6
352,858
236,308
116,550
4,609,600
1/4/25x3
7
352,858
230,480
122,378
4,487,222
1/10/25x3
8
352,858
224,361
128,497
4,358,725
1/4/25x4
9
352,858
217,936
134,922
4,223,804
1/10/25x4
10
352,858
211,190
141,668
4,082,136
1/4/25x5
11
352,858
204,107
148,751
3,933,385
1/10/25x5
12
352,858
196,669
156,189
3,777,196
1/4/25x6
13
352,858
188,860
163,998
3,613,198
1/10/25x6
14
352,858
180,660
172,198
3,441,000
1/4/25x7
15
352,858
172,050
180,808
3,260,192
1/10/25x7
16
352,858
163,010
189,848
3,070,343
1/4/25x8
17
352,858
153,517
199,341
2,871,002
1/10/25x8
18
352,858
143,550
209,308
2,661,694
1/4/25x9
19
352,858
133,085
219,773
2,441,921
1/10/25x9
20
352,858
122,096
230,762
2,211,159
1/4/25x10
21
352,858
110,558
242,300
1,968,859
1/10/25x10
22
352,858
98,443
254,415
1,714,444
1/4/25x11
23
352,858
85,722
267,136
1,447,308
1/10/25x11
24
352,858
72,365
280,493
1,166,816
1/4/25x12
25
1,225,000
58,341
1,166,659
0*
*ปั ดเศษ 156บาท

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
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3.ถัดมาคานวณรายการที่จะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

หน่ วย:บาท
คานวณดอกเบีย้ ค้ างรับ
ยอดลูกหนี ้สุทธิ 1/10/x1
อัตราดอกเบีย
ระยะเวลาค้ าง
ดอกเบี ้ยค้ างรับ Q4/x1

5,043,547
10%
1/4 ปี
126,088

คานวณยอดขายและต้ นทุนขาย
ยอดขาย/ต้ นทุนขาย
ขาย ต้ นทุนขาย
มูลค่าขันต้
้ น
5,492,291 4,000,000
หัก PV มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกัน
38,763
38,763
มูลค่าสุทธิ
5,453,528 3,961,238
คานวณดอกเบีย้ รับ
ดอกเบี ้ยรับ 1/4 - 30/9
ดอกเบี ้ยรับ 1/10 - 31/12
ดอกเบี ้ยรับ ปี 25x1

256,972
126,089
383,060

และจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จบางส่วน
บริษัทม่ วง จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่ วน)
ณ วันที่ 31/12/25x1
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าที่ถงึ กาหนดภายใน 1 ปี
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดภายใน 1 ปี

206,395
126,089

4,837,151
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บริษัทม่ วง จากัด
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุด 31/12/25x1
รายได้ จากการขาย
หัก ตันทุนขาย
กาไรขันต้
้ นจากการขาย
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ คา่ บริ การ (9 เดือน)

5,453,528
3,961,238
1,492,291
383,060
9,000

3.ถ้ามีการเพิ่มเติมสัญญา อัตราดอกเบี้ยแบบ MLR ต่อมาอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเท่ากับ 12% ในปี ที่ 8-12 ผูเ้ ช่าต้องจ่ายเพิ่ม 4,000 – 5,000

บาท จะมีผลกระทบต่อยอดคงเหลือที่แสดงไว้ในข้อที่ 2 หรื อไม่ อย่างไร (2คะแนน)
ตอบ
หากบริ ษัทต้ องจ่ายดอกเบี ้ยตามอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว ย่ อมส่ งผลต่ อตัวเลขลูกหนี ้ ดอกเบีย้ ค้ างรับ ในงบแสดงฐานะการเงิน
และดอกเบีย้ รับในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยดอกเบี ้ยรับทีน่ าเสนอในงบกาไรขาดทุนจะเพิม่ ขึ ้น และกิจการจะต้ องทาตารางตัดบัญชีอกี
ครัง้ หนึง่ เพื่อจะได้ แบ่งเงินรับค่าเช่าเป็ นเงินต้ นและดอกเบี ้ยได้ อย่างถูกต้ อง
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P a g e | 13

ตารางติวปี 2559

รายละเอียดคลิก๊ เข้ า
https://www.facebook.com/CPASolution/photos/a.1418277488439056.1073741828.1418042768462528/1712998878966914/ ?typ
e=3&theater

หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 3/2559
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดวิชาละ 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาทฟรี !! โดยเราจะส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัวโดยทันที เมื่อสมัคร
เข้ ามา
โปรโมชัน่ : ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกันก่อน 31 ธันวาคม 2558 ค่าสมัครเพียง 9,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรียน 1 วิชาก่อน แล้ ว
เรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้ ทาให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายกว่า 18%
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยการชาระเงินเข้ า Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยูม่ าที่ cpa-somsak หรื อ FB นี ้ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ
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