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ขอ้สอบ CPA จ าลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 2/2559 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีน ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 

 

 

 

วิชา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
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ขอ้ 1. การปันส่วนตน้ทุนแผนกบริการ 

บริษัทใช้ระบบต้นทนุปกติ (normal costing) ปันสว่นวิธีแบบเป็นขัน้ (Step Method) โดยบริษัทมีแผนกดงันี ้ 

ชื่อแผนก ประเภท เกณฑ์ปันส่วนต้นทุน 
แผนกจดัการ  บริการ ชัว่โมงแรงงาน 
แผนกซอ่มบ ารุง  บริการ ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 
แผนกเตรียมสว่นประกอบ  ผลติ ชัว่โมงแรงงาน 
แผนกประกอบ  ผลติ ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

ซึง่จะปันสว่นต้นทนุจากแผนกจดัการให้แผนกอื่นก่อน ตามด้วยแผนกซอ่มบ ารุง โดยตารางตอ่ไปนีเ้ป็นประมาณการกิจกรรม และ
ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการผลติของแตล่ะแผนก 

ชื่อแผนก ชั่วโมงแรงงาน ชั่วโมงเคร่ืองจักร ประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

แผนกจดัการ.  5,000 0 150,000  

แผนกซอ่มบ ารุง  8,000 0 200,000  

แผนกเตรียมสว่นประกอบ  20,000 10,000 500,000  

แผนกประกอบ  12,000 30,000 600,000  

ใหท้ า 
1. หาอตัราคา่ใช้จ่ายในการผลติจดัสรรของแผนกผลติแตล่ะแผนก 

2. ในฐานะผู้สอบบญัชี ทา่นเห็นวา่วิธีการปันสว่นแบบนีเ้หมาะสมหรือไม ่อธิบายเหตผุล  

ตอบ 

1.หาอตัราค่าใชจ่้ายในการผลิตจดัสรรของแผนกผลิตแต่ละแผนก 

ขั้นแรก ค านวณหาสดัส่วนชัว่โมงแรงงานและชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

วิธีปันส่วนเป็นขัน้ ผ.จัดการ ผ.ซ่อมบ ารุง 
ผ.เตรียม 

ส่วนประกอบ 
ผ.ประกอบ รวม 

ชัว่โมงแรงงาน 5,000  8,000  20,000  12,000  45,000  

ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 0  0  10,000  30,000  40,000  

สดัสว่นชัว่โมงแรงงาน 11.11% 17.78% 44.44% 26.67% 100.00% 

สดัสว่นชัว่โมงเคร่ืองจกัร 0.00% 0.00% 25.00% 75.00% 100.00% 
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ขั้นถดัมา ปันส่วนตน้ทุนแผนกบริการไปใหก้บัแผนกผลิต โดยเร่ิมจากแผนกจดัการก่อน 

 
ผ.จัดการ ผ.ซ่อมบ ารุง 

ผ.เตรียม 
ส่วนประกอบ 

ผ.ประกอบ 

ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการผลติ 150,000 200,000 500,000 600,000 
การปันสว่นคา่ใช้จา่ยฯ แผนกจดัการ1 (150,000) 30,000 75,000 45,000 
รวมคา่ใช้จา่ยฯ หลงัรับปันจากแผนกจดัการ 0 230,000 575,000 645,000 
ปันสว่นคา่ใช้จา่ยฯ แผนกซอ่มบ ารุง  (230,000) 57,500 172,500 
รวมคา่ใช้จา่ยฯ หลงัจากรับปันสว่น 
จากแผนกซอ่มบ ารุง  0 632,500 817,500 

1 ปันสว่นให้ ผ.ซอ่มบ ารุง, ผ.เตรียมฯ, ผ. ประกอบ ในสดัสว่น 17.78/88.89, 44.44/88.89, 26.67/88.89 ตามล าดบั 

2 ปันสว่นให้ผ.เตรียมฯ, ผ. ประกอบ ในสดัสว่น 25/100, 75/100 ตามล าดบั 

ขั้นสุดทา้ย ค านวณหาอตัราค่าใชจ่้ายในการผลิตปันส่วนของแผนกผลิตแต่ละแผนก 

 
ผ.เตรียม 

ส่วนประกอบ ผ.ประกอบ 
ประมาณการคา่ใช้จ่ายฯ ของแผนกผลติหลงัรับปันสว่น 632,500  817,500  
ประมาณการชัว่โมงแรงงาน 20,000   
ประมาณการชัว่โมงเคร่ืองจกัร  30,000  
อตัราปันสว่นคา่ใช้จา่ยในการผลติ 
ของแผนกเตรียมสว่นประกอบ (บาท/ชม.แรงงาน) 31.625   

อตัราปันสว่นคา่ใช้จา่ยในการผลติของแผนกประกอบ  
(บาท/ชม.เคร่ืองจกัร)  27.250  

2.ในฐานะผูส้อบบญัชี ท่านเห็นวา่วธีิการปันส่วนแบบน้ีเหมาะสมหรือไม่ อธิบายเหตผุล  

ในกิจการท่ีมจี านวนแผนกที่หลากหลาย จ าเป็นต้องปันสว่นต้นทนุของแผนกบริการเข้าสูแ่ผนกผลติ เพื่อให้การค านวณต้นทนุ
ผลติภณัฑ์เป็นไปอยา่งถกูต้องและครบถ้วน  โดยอาจปันสว่นต้นทนุของแผนกบริการอาจใช้ตวัชีว้ดัที่เหมาะสมในการปันสว่น ได้แก่ จ านวน
ตารางเมตรของอาคาร ปริมาณการใช้ไฟฟา้ จ านวนพนกังาน จ านวนครัง้ หรือจ านวนชัว่โมงในการซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัร เป็นต้น 

ทัง้นี ้วิธีการปันสว่นต้นทนุสามารถแบง่ได้ 3 วิธีดงันี ้

1. วิธีปันสว่นโดยตรง (direct method)  
2. วิธีปันสว่นเป็นขัน้ (step method)  
3. วิธีปันสว่นซึง่กนัและกนั (reciprocal method) หรือบางครัง้เรียกวา่วิธีพีชคณิต 

ซึง่ในข้อนีใ้ช้วิธีปันสว่นเป็นขัน้ โดยมีขัน้ตอนในการปันสว่นด้วยการ 1) เลอืกแผนกบริการท่ีให้บริการแก่แผนกบริการอื่นในระดบัท่ีสงู 
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และ 2) ปันสว่นต้นทนุของแผนกบริการไปยงัแผนกผลติและแผนกบริการอื่น  

เมื่อประเมินแนวทางการปันสว่นข้างต้น ได้ข้อสรุป 4 ประการตามนี ้ 

1. การปันสว่นวธีิเป็นขัน้ที่กิจการเลอืกใช้นัน้ ท าให้การจดัสรรต้นทนุมีความถกูต้องมากกวา่วิธีทางตรง แตย่งัมข้ีอจ ากัดตรงที่ไม่
ค านงึถึงการใช้บริการระหวา่งกนั ซึง่ถือเป็นสิง่ที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความยุง่ยากน้อยกวา่วิธีพีชคณิตเป็นอยา่งมาก 

2. แผนกจดัการ ท างานให้กบัแผนกซอ่มบ ารุง 17.78% ของก าลงัการผลติรวม ในขณะท่ีแผนกซอ่มบ ารุงท างานให้กบัแผนกผลติ
เทา่กบั 0% ดงันัน้ การปันสว่นจากแผนกจดัการไปยงัแผนกซอ่มบ ารุงถือเป็นสิง่ที่เหมาะสมตามหลกัการ 

3. หลกัเกณฑ์ในการปันสว่นนีม้ีความเป็นเหตเุป็นผล โดยแผนกจดัการมีต้นทนุความสมัพนัธ์กบัชัว่โมงแรงงาน ในขณะท่ีแผนก
ซอ่มบ ารุงมีต้นทนุท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองจกัร การปันสว่นข้างต้นจึงเป็นเร่ืองที่เหมาะสม 

4. หากแผนกเตรียมสว่นประกอบมต้ีนทนุท่ีเกิดขึน้สมัพนัธ์กบัชัว่โมงแรงงาน และแผนกประกอบสมัพนัธ์กบัชัว่โมงเคร่ืองจกัร 
หลกัเกณฑ์ที่ระบถืุอเป็นหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสม 

สรุป ในฐานะผู้สอบบัญชี การปันส่วนที่กิจการแห่งนีใ้ช้ถอืเป็นแนวทางที่เหมาะสม 
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ขอ้ 2. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

กิจการจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่หนึง่ประกอบธุรกิจ 3 สว่นงาน ประกอบด้วย 

1. สว่นงาน ผลติและขายเคร่ืองใช้ไฟฟา้ เช่นเคร่ืองชกัผ้าฯ  

2. สว่นงานผลติและขายเคร่ืองเสยีง เช่น Audio, Video ฯลฯ 

3. สว่นงานการผลติอื่นๆ เชา่อปุกรณ์  

โดยแตล่ะสว่นงานมีอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรเอง ซึง่กิจการแหง่นีม้ีการตดัสนิใจตอ่ไปนี ้ 

1. วนัท่ี 1 มีนาคม 25x2 มีมติที่ประชมุคณะกรรมการให้ปิดสว่นงานการผลติอื่นๆ ซึง่สว่นงานผลติอื่นๆ มีก าไรจากการด าเนินงาน 

2. วนัท่ี 15 มีนาคม 25x2 บริษัทหยดุการผลติในสว่นงานผลติภณัฑ์อื่นๆ เพื่อเตรียมซอ่มแซมเคร่ืองจกัรเพื่อสามารถขายสว่นงานนีใ้น

ราคาที่สงูขึน้ โดยกิจการได้โอนพนกังานทัง้หมดในสว่นงานนีไ้ปยงัสว่นงานเคร่ืองใช้ไฟฟา้ และ Audio/Video  

3. บริษัท ซอ่มอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรเสร็จในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 25x2 บริษัทเร่ิมเตรียมการหาผู้ซือ้ 

ใหท้ า 

ในฐานะผู้ เช่ียวชาญบญัชีทา่นจะให้ค าปรึกษา และเปิดเผยข้อมลูส าหรับงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ 31 มีนาคม 25x2 อยา่งไร (บริษัท
มีรอบบญัชี 1 เมษายน - 31 มีนาคมของทกุปี)  

ตอบ 

เมื่อกิจการตดัสนิใจยกเลกิการใช้สนิทรัพย์ระยะยาวและเปลีย่นการจดัประเภทไปเป็นสนิทรัพย์ระยะสัน้ท่ีถือไว้เพื่อขาย จะสง่ผลดีตอ่
การน าเสนอผลการด าเนินงาน เนื่องจากกิจการต้องไมต่ดัคา่เสือ่มราคา จึงอาจก่อให้เกิดโอกาสในการตกแตง่ก าไร เพื่อเป็นการปอ้งกนัโอกาส
ในการตกแตง่ก าไรดงักลา่ว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) จึงก าหนดเง่ือนไขที่คอ่นข้างเข้มงวดหากกิจการ
ต้องการจดัประเภทสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนให้เป็นสนิทรัพย์รอการขาย  

กิจการต้องจดัประเภทสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน (หรือกลุม่สนิทรัพย์ที่ยกเลกิ) เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหากมลูคา่ตามบญัชีทีจ่ะ
ได้รับคืนสว่นใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สนิทรัพย์นัน้ตอ่ไป โดยสนิทรัพย์ที่ถกูจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายนัน้จะต้อง
เข้าเง่ือนไขตอ่ไปนีท้กุข้อ  

1. จะต้องมีไว้เพื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจบุนัซึง่ขึน้อยูก่บัข้อตกลงทีเ่ป็นปกติและถือปฏิบตักินัทัว่ไปส าหรับการขายสนิทรัพย์เหลา่นัน้ 

(หรือกลุม่สนิทรัพย์ที่ยกเลกิ)  

2. การขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแนใ่นระดบัสงูมาก โดยผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสมต้องผกูมดักบัแผนการขายสนิทรัพย์ (หรือ

กลุม่สนิทรัพย์ที่ยกเลกิ) และต้องเร่ิมด าเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซือ้ และเพื่อท าตามแผนให้สมบรูณ์  

3. กิจการต้องมีการเสนอขายสนิทรัพย์ (หรือกลุม่สนิทรัพย์ที่ยกเลกิ) อยา่งจริงจงัในราคาที่สมเหตสุมผลสอดคล้องกบัมลูคา่ยตุิธรรมใน

ปัจจบุนัของสนิทรัพย์นัน้ และ  

4. การขายดงักลา่วต้องคาดวา่จะเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายทีเ่สร็จสมบรูณ์ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดัประเภท

สนิทรัพย์ 

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 7 

 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

แม้กิจการจะมีมติที่ประชมุคณะกรรมการให้ปิดสว่นงานการผลติอื่นๆ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 25x2 และมีการหยดุการผลติตัง้แตว่นัที่ 
15 มีนาคม 25x2 เพื่อเตรียมซอ่มแซม ตลอดจนโอนพนกังานทัง้หมดไปยงัสว่นงานอื่น แตบ่ริษัทซอ่มอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรเสร็จ “พร้อม
ขาย” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 25x2 ซึง่เป็นวนัท่ีเร่ิมเตรียมการหาผู้ซือ้อยา่งจริงจงั  

จากข้อมลูที่ระบทุ าให้สรุปได้วา่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 25x2 สนิทรัพย์กลุม่นีย้งัไมเ่ข้าเง่ือนไขสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย แตจ่ะเข้าเง่ือนไข
ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 25x2 ด้วยเหตนุี ้ในการจดัท างบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด 31 มีนาคม 25x2 บริษัทจะต้องจดัประเภทสินทรัพย์
กลุ่มนีเ้ป็น “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” เช่นเดิม รวมทัง้ต้องจัดประเภทหนีส้ินระยะยาวที่เกี่ยวข้อง (เช่นหนีส้ินจ านองอาคาร) เป็น
หนีส้นิไม่หมุนเวียนเช่นเดิม 

การเปิดเผยขอ้มูล 

เนื่องจากในงวดบญัชีสิน้สดุ 31 มีนาคม 25x2 กิจการจะยงัไมส่ามารถจดัประเภทสนิทรัพย์ใดๆ เป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพือ่
ขายได้ แตส่ าหรับงวดบญัชีสิน้สดุ 31 มีนาคม 25x3 กิจการจะสามารถจดัประเภทกลุม่สนิทรัพย์ในสว่นงานผลติภณัฑ์อื่นๆ เป็นสนิทรัพย์ถือไว้
เพื่อขายได้ โดยจะต้องเปิดเผยนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัธุรกรรมดงักลา่วในงบการเงินปี 25x3 ดงันี ้ 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถกูจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพื่อขาย (ดัดแปลงจากการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิของบริษัท
ดับบลวิ เอช เอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2558) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนจะถกูจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมลูคา่ตามบญัชีทีจ่ะได้รับคืนสว่นใหญ่มาจากการขาย และ
การขายนัน้ต้องมีความเป็นไปได้สงูมาก สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนดงักลา่วจะหยดุคิดคา่เสือ่มราคาทนัที ณ วนัท่ีการจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่
หมนุเวยีนที่ถือไว้เพื่อขาย และจะวดัมลูคา่ด้วยจ านวนที่ต ่ากวา่ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีกบัมลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขาย หากมลูคา่ตาม
บญัชีที่จะได้รับคืนสว่นใหญ่มาจากการขายมากกวา่ทีจ่ะได้รับคืนจากการใช้สนิทรัพย์นัน้ตอ่ไป 

กลุม่บริษัทจะจดัประเภทที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์เป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพื่อขายเมื่อเข้าเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น 
นอกจากนีก้ลุม่บริษัทจะจดัประเภทรายการอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพื่อขายด้วย เนื่องจากรายการดงักลา่วจะต้อง
จ าหนา่ยออกไปเมื่อสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนมีการขายออกไป 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ขอ้ 3. สัญญาเช่า 

บริษัทมว่ง จ ากดั เป็นผู้ผลติและให้เชา่เคร่ืองจกัร ซึง่เคร่ืองจกัรเคร่ืองหนึง่มีราคาทนุ 4,000,000 บาท ตัง้ราคาขาย 5,500,000 บาท 
ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองจกัร โดยเคร่ืองจกัรมีอายเุชิงเศรษฐกิจ 18 ปี โดยที่ไมม่ีมลูคา่คงเหลอื 

ตอ่มากิจการได้ท าสญัญาเช่ากบัลกูค้าบริษัทส้ม จ ากดั สญัญาเช่านีม้ีอายสุญัญาเชา่ 12 ปี บอกเลกิไมไ่ด้โดยมีคา่งวด งวดละ 
358,858 บาท โดยจา่ยคา่งวด 2 ครัง้ตอ่ปี งวดวนัท่ี 1 เมษายน และ 1 ตลุาคม ซึง่สญัญามีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เม.ย 25x1 มลูคา่คงเหลอืของ
เคร่ืองจกัรเมื่อสิน้สดุสญัญาคือ 1,250,000 บาท โดยที่ผู้ เช่าประกนัมลูคา่คงเหลอื 1,100,000 บาท อตัราดอกเบีย้ตามนยัตามสญัญาเช่า คือ 
10% ตอ่ปี ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้เทา่กบัอตัราดอกเบีย้ในเชิงพาณิชย์ ซึง่คา่งวดตามสญัญาเช่านี ้ ได้รวมคา่บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรโดยผู้ให้เชา่ 
จ านวน 6,000 บาท  

นอกจากนี ้บริษัทมว่ง จ ากดัต้องจ่ายคา่นายหน้าหาลกูค้าจ านวน 55,000 บาท จา่ยตัง้แตว่นัเร่ิมต้นสญัญา 

ตอ่ไปนีเ้ป็นตารางมลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาทแบบ Annuity due (จ่ายงวดแรกทนัที) และ Ordinary annuity (จ่ายงวดแรกเมื่อสิน้
งวด) 

งวด / อัตราดอกเบีย้ 
เงนิงวดจ่ายทันท ี เงนิงวดจ่ายสิน้งวด เงนิก้อน 

5% 10% 5% 10% 5% 10% 
12 9.3064 7.4951 8.8633 6.8137 0.5568 0.3186 
24 14.4886 9.8832 13.7986 8.9847 0.3101 0.1015 

ใหท้ า 
1. ให้พิจารณาจ าแนกสญัญาวา่เป็นสญัญาประเภทใด ให้ค านวณประกอบ (4คะแนน) 

2. หากถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน ให้แสดงรายการและยอดเงินทีจ่ะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 โดยค านวณประกอบ และปัดจดุทศนยิมเป็นจ านวนเต็ม (14คะแนน) 

3. ถ้ามกีารเพิม่เติมสญัญา อตัราดอกเบีย้แบบ MLR ตอ่มาอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดเทา่กบั 12% ในปีที่ 8-12 ผู้ เช่าต้องจ่ายเพิ่ม 

4,000 – 5,000 บาท จะมีผลกระทบตอ่ยอดคงเหลอืที่แสดงไว้ในข้อที่ 2 หรือไม ่อยา่งไร ไมต้่องค านวณเป็นตวัเลข ตอบเหตผุล 

(2คะแนน) 

ตอบ 

1.พิจารณาจ าแนกสญัญาวา่เป็นสญัญาประเภทใด (4คะแนน) 

สญัญาเชา่ข้างต้นถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน เนื่องจากเข้าเง่ือนไขของการจดัประเภทสญัญาเชา่การเงิน 1 ข้อจากทัง้หมด 5 ข้อ คือ 
มลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่าเทา่กบั 5,453,528 บาท ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

 

ประเภท รายการ  จ านวนเงนิ  
 PV factor  

 มูลค่าปัจจุบนั  
 

5%,24งวด 
จ่ายทุกต้นงวด 

เงินงวด คา่เช่า (หกัคา่ใช้จา่ย 6,000 บาท) 352,858  14.4886  5,112,418 บาท 

เงินก้อน 
มลูคา่คงเหลอื 
ที่ได้รับการประกนั 

1,100,000  0.3101  341,110 บาท 

รวม    5,453,528 บาท 

คิดเป็น % ของมูลค่ายุติธรรม 5.5 ล้านบาท  99.2%  

ทัง้นี ้กิจการจะต้องน าคา่เชา่สทุธิจากคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้สนิทรัพย์ (executory cost) จ านวน 6,000 บาทมาคิดลดเพื่อหา
มลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่าที่จะน ามาใช้บนัทกึบญัชีสนิทรัพย์ นอกจากนี ้เนื่องจากกิจการแหง่นีเ้ป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัร และเป็นผู้ให้เช่าด้วย ซึง่
เปรียบเสมือนกบักิจการขายสนิค้าเป็นเงินผอ่น ดงันัน้ คา่ใช้จ่ายทางตรงที่เก่ียวข้องกบัการเช่าครัง้นี ้ จึงถือเป็น “คา่ใช้จา่ยในการขาย” ซึง่ต้อง
ตดัเป็นคา่ใช้จา่ยในงวดที่ท าสญัญาเชา่ 

2. หากถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน ใหแ้สดงรายการและยอดเงินท่ีจะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 (14คะแนน) 

ขั้นแรก ค านวณเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า (PV ของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บทั้งสญัญา) 

ประเภท รายการ  จ านวนเงนิ  
 PV factor 5%, 

24งวดจ่ายต้นงวด 
 มูลค่าปัจจุบนั  

 
เงินงวด คา่เช่า 352,858  14.4886  5,112,418 บาท 
เงินก้อน มลูคา่คงเหลอืที่ได้รับการประกนั 1,100,000  0.3101  341,110 บาท 
เงินก้อน มลูคา่คงเหลอืที่ไมไ่ด้รับการประกนั 125,000  0.3101  38,763 บาท 

รวม    5,492,291 บาท 

คิดเป็น % ของมลูคา่ยตุิธรรม  99.9%  
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ขั้นต่อมา ค านวณหาดอกเบ้ียรับท่ีตอ้งรับรู้ในปี 25x1 ดว้ยการท าตารางตดับญัชี (ไม่จ าเป็นตอ้งท าจนจบก็ได)้ 
วันที่ งวดที่  เงนิรับ   ตัดดอก   ตัดต้น   ต้นคงเหลือ  

1/4/25x1 0       5,492,291  
1/4/25x1 1 352,858  -  352,858  5,139,433  

1/10/25x1 2 352,858  256,972  95,886  5,043,547  
1/4/25x2 3 352,858  252,177  100,681  4,942,866  

1/10/25x2 4 352,858  247,143  105,715  4,837,151  
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*  

    *ปัดเศษ 156บาท 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

3.ถดัมาค านวณรายการท่ีจะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  หน่วย:บาท 

ค านวณดอกเบีย้ค้างรับ   
ยอดลกูหนีส้ทุธิ 1/10/x1  5,043,547  
อตัราดอกเบีย   10% 
ระยะเวลาค้าง  1/4 ปี 
ดอกเบีย้ค้างรับ Q4/x1  126,088  

   
ค านวณยอดขายและต้นทุนขาย  
ยอดขาย/ต้นทุนขาย  ขาย   ต้นทุนขาย  
มลูคา่ขัน้ต้น  5,492,291  4,000,000  
หกั PV มลูคา่คงเหลอืที่ไมไ่ด้รับการประกนั 38,763  38,763  
มลูคา่สทุธิ  5,453,528  3,961,238  

   

ค านวณดอกเบีย้รับ   
ดอกเบีย้รับ 1/4 - 30/9  256,972  
ดอกเบีย้รับ 1/10 - 31/12  126,089  
ดอกเบีย้รับ ปี 25x1  383,060  

และจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบางส่วน 

บริษัทม่วง จ ากดั  
งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน)  
ณ วันที่ 31/12/25x1  
  
สินทรัพย์หมุนเวียน  
  
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ที่ถงึก าหนดภายใน 1 ปี                           206,395  
ดอกเบีย้ค้างรับ                       126,089  
  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดภายใน 1 ปี                        4,837,151  
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   
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เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

 

บริษัทม่วง จ ากดั  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
ส าหรับปี สิน้สุด 31/12/25x1  
  
รายได้จากการขาย                        5,453,528  
หกั ตนัทนุขาย                        3,961,238  
ก าไรขัน้ต้นจากการขาย                        1,492,291  

  
ดอกเบีย้รับ                           383,060  
รายได้คา่บริการ (9 เดือน)                              9,000  

 

3.ถา้มีการเพ่ิมเติมสญัญา อตัราดอกเบ้ียแบบ MLR ต่อมาอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเท่ากบั 12% ในปีท่ี 8-12 ผูเ้ช่าตอ้งจ่ายเพ่ิม 4,000 – 5,000 

บาท จะมีผลกระทบต่อยอดคงเหลือท่ีแสดงไวใ้นขอ้ท่ี 2 หรือไม่ อยา่งไร (2คะแนน) 

ตอบ  

หากบริษัทต้องจา่ยดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ย่อมส่งผลต่อตัวเลขลกูหนี ้ ดอกเบีย้ค้างรับ ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
และดอกเบีย้รับในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยดอกเบีย้รับท่ีน าเสนอในงบก าไรขาดทนุจะเพิม่ขึน้ และกิจการจะต้องท าตารางตดับญัชีอกี
ครัง้หนึง่ เพื่อจะได้แบง่เงินรับคา่เช่าเป็นเงินต้นและดอกเบีย้ได้อยา่งถกูต้อง 

  

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 13 
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ตารางติวปี 2559  

 

รายละเอยีดคลิก๊เข้า  

https://www.facebook.com/CPASolution/photos/a.1418277488439056.1073741828.1418042768462528/1712998878966914/?typ

e=3&theater 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่3/2559  

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัวิชาละ 2 เลม่ มลูคา่ 1,100 บาทฟรี !! โดยเราจะสง่ให้ทา่นเตรียมตวัโดยทนัที เมื่อสมคัร
เข้ามา 

โปรโมชัน่ : ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนัก่อน 31 ธนัวาคม 2558 คา่สมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชาก่อน แล้ว
เรียนวชิาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ ท าให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายกวา่ 18% 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที่ cpa-somsak หรือ FB นีไ้ด้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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