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ขอ้สอบส่วนท่ี 2 การทดสอบความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (60 คะแนน)  

ค ำชีแ้จง ให้เลือกท ำข้อสอบเพียง 3 ข้อ จำกจ ำนวนทัง้หมด 4 ข้อ โดยมีคะแนนข้อละ 20 คะแนน  

ขอ้ 1 งบกระแสเงินสด (20 คะแนน)  

ตอ่ไปนีเ้ป็นยอดกำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของยอดคงเหลอืในบญัชีตา่ง ๆ ของบริษัทกรุงเทพการผลติและอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 

หน่วย : พันบำท   
 เดบิต  เครดิต  
เงินสด 82,000  
เงินลงทนุระยะสัน้   121,000  
ลกูหนีก้ารค้า 83,200  
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   13,300  
สนิค้าคงเหลอื 74,200  
คา่ใช้จา่ยลว่งหน้า   17,800  
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (แสดงตามวิธีสว่นได้เสยี)   20,000  
อาคารและอปุกรณ์ 210,000  
คา่เสือ่มราคาสะสม   130,000  
เจ้าหนีก้ารค้า 80,700  
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย   21,500  
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 15,500  
หุ้นกู้    80,000  
หุ้นสามญั (มลูคา่ที่ตราไว้ 10 บาท)   90,000  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั   150,000  
ก าไรสะสม – จดัสรรเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้  60,000  
ก าไรสะสม – ยงัไมไ่ด้จดัสรร 38,000  
 643,600 643,600  

รำยละเอียดของก ำไรสะสม – ยงัไม่ได้จัดสรร มีดังนี ้   
  หน่วย : พันบำท 
ก าไรสะสม – ยงัไมไ่ด้จดัสรร – 1 มกราคม 2557   1,300,000  
บวก ก าไรสทุธิ   327,000  
โอนไปก าไรสะสม – จดัสรรเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้    60,000  
รวม   1,687,000  
หกั เงินสดปันผล 185,000  
หุ้นปันผล 240,000  425,000  
ก าไรสะสม – ยงัไมไ่ด้จดัสรร – 31 ธนัวาคม 2557   1,262,000  
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ข้อมลูเพิ่มเติม  

1. ในวนัท่ี 2 มกราคม 2557 เงินลงทนุระยะสัน้ (จดัประเภทเป็นเงินลงทนุเพื่อค้า) ราคาทนุ 121 ล้านบาท ขายไปใน ราคา 155 
ล้านบาท  

2. บริษัทจ่ายเงินสดปันผลในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557  

3. บริษัทค านวณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าจ านวนเงิน 16.2 ล้านบาท ในปี 2556 และ 19.4 ล้านบาท ในปี 2557  

4. บริษัทได้ปรับปรุงสนิทรัพย์ครัง้ใหญ่ (Major maintenance) จ านวนเงิน 33 บาท โดยได้เดบติบญัชีคา่เสือ่มราคาสะสม
ระหวา่งปี และไมม่ีการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์อื่น ระหวา่งปี 2557  

5. บริษัทยอ่ยที่บริษัทได้ถือหุ้นสามญัร้อยละ 100 รายงานผลขาดทนุประจ าปี จ านวนเงิน 20 ล้านบาท โดยบริษัทได้บนัทกึผล
ก าไรขาดทนุแล้ว  

6. ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 บริษัทมียอดคงเหลอืจ านวน 166 ล้านบาท  

ค าสัง่ ให้ท างบกระแสเงินสดด้วยวิธีทางอ้อม ส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 ของบริษัท กรุงเทพการผลติ และอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) โดยบริษัทไมม่ีรายการเทียบเทา่เงินสดรายการอื่น 
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ตอบ 

บริษัทกรุงเทพกำรผลิตและอุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน)     
งบกระแสเงนิสด    
ส ำหรับปีสิน้สุด 31 ธันวำคม 2557    
   หน่วย : พันบำท   

กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน    
ก ำไรสุทธิ   327,000   
บวก คา่เสือ่มราคา (33,000+130,000)   163,000   
หกั ก าไรจากการลงทนุ (155,000 - 121,000)  (34,000)  
บวก มลูคา่เงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยีลดลง   20,000   
   476,000   
ปรับปรุงเงนิทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไป    
ลกูหนีก้ารค้า(สทุธิ) เพิ่มขึน้  (69,900)  
สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้  (74,200)  
คา่ใช้จา่ยลว่งหน้าลดลง   17,800  
เจ้าหนีก้ารค้าลดลง  (80,700)  
คา่ใช้จา่ยค้างจ่ายเพิม่ขึน้   21,500  
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีลดลง  (15,500)  
รวมเงนิทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไป  (201,000)  
เงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน   275,000   
บวก เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพย์เพื่อค้า   155,000   
หกั เงินสดจา่ยดอกเบีย้  0  
หกั เงินสดจา่ยคา่ภาษี  0  
เงนิสดรับจำกกำรด ำเนินงำนสุทธิ    430,000  

กระแสเงนิสดจำกกำรลงทุน    
จ่ายคา่ปรับปรุงสภาพเคร่ืองจกัร  (33,000)  
จ่ายซือ้ อาคาร และอปุกรณ์  (210,000)  
เงนิสดจ่ำยจำกกำรลงทุนสุทธิ    (243,000) 

กระแสเงนิสดจำกกำรจัดหำเงนิ    
หุ้นกู้    80,000   
จ่ายเงินปันผล  (185,000)  
เงนิสดจ่ำยจำกกำรจัดหำเงนิสุทธิ    (105,000) 
เงนิสดเพิ่มขึน้   82,000  
บวกเงนิสด 1/1/2557    166,000  
เงนิสด 31/12/2557    248,000  
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ขอ้ 2 สัญญาเช่า (20 คะแนน)  

บริษัท แอบรัก จ ากดั เป็นบริษัทท่ีผลติเซลเชือ้เพลงิส าหรับรถยนต์เพียงรายเดียวในประเทศไทยได้ท าการขายเคร่ืองจกัรในการผลติ
เซลเชือ้เพลงิ ในวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ให้กบับริษัท เมมโม ลซิซิ่ง จ ากดั โดยเคร่ืองจกัรดงักลา่วมีราคาทนุ 20 ล้านบาท มีคา่เสือ่มราคาสะสม 
ณ วนัขายเคร่ืองจกัร 10 ล้านบาท มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัขาย 12 ล้านบาท ในราคา 8 ล้านบาท และได้ท าสญัญาเช่ากบับริษัท เมมโม ลซิซิ่ง 
จ ากดั โดยมีข้อตกลงดงันี ้ 

1. บริษัท แอบรัก จ ากดั จะต้องผอ่นช าระทกุ 6 เดือน (วนัท่ี 30 มิถนุายน และ 31 ธนัวาคม) งวดละ 777,027.45 บาท  

2. ระยะเวลาการผอ่นช าระ 5 ปี  

3. เมื่อสิน้สญัญา บริษัท แอบรัก จ ากดั จะซือ้เคร่ืองจกัรดงักลา่วในราคา 3,221,020.00 บาท  

4. อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 10 ตอ่ปี  

5. เมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า คาดวา่เคร่ืองจกัรจะมีอายกุารให้ประโยชน์อีก 3 ปี  

ค ำส่ัง  

1. บนัทกึรายการท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาเช่านี ้ในปี 2558 และ 2559 (บนัทกึทัง้ผู้ให้เช่าและผู้ เช่า)  

2. หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ปี 2558 และ 2559 (บนัทกึทัง้ผู้ ให้เช่าและผู้เช่า)  
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ตอบ 

 

กระแสเงินสด  กระแสเงินสดตอ่งวด   PV factor 5% 10 งวด   มลูคา่ปัจจบุนั  
คา่เช่า 777,027   7.7217   5,999,973  
คา่ใช้สทิธ์ิซือ้  3,221,020   0.6139   1,977,384  
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับ    7,977,357  

 

ตารางตดับญัชี     
วันที่ งวดที่ เงนิสดจ่ำยค่ำเช่ำ  ตัดดอกเบีย้   ตัดต้น   ต้นคงเหลือ  

1/1/2558 0        7,977,357  
30/6/2558 1  777,027  398,868   378,160   7,599,197  

31/12/2558 2  777,027  379,960   397,068   7,202,130  
30/6/2559 3  777,027  360,106   416,921   6,785,209  

31/12/2559 4  777,027  339,260   437,767   6,347,442  
30/6/2560 5  777,027  317,372   459,655   5,887,787  

31/12/2560 6  777,027  294,389   482,638   5,405,148  
30/6/2561 7  777,027  270,257   506,770   4,898,378  

31/12/2561 8  777,027  244,919   532,109   4,366,270  
30/6/2562 9  777,027  218,313   558,714   3,807,556  

31/12/2562 10  777,027  190,378   586,650   3,220,906  
30/6/2563 10 3,221,020  -  3,221,020  -  

 

  การบนัทกึบญัชี ด้านผู้ เช่า   
1/1/2558 Dr. เงินสด  7,977,357   

 Dr. ผลขาดทนุจากการขายเคร่ืองจกัรรอตดับญัชี  2,022,643   
 Dr. คา่เสือ่มราคาสะสม - เคร่ืองจกัร  10,000,000   
 Cr. เคร่ืองจกัร  20,000,000  
  บนัทกึการขายเคร่ืองจกัร   

1/1/2558 Dr. เคร่ืองจกัรตามสญัญาเชา่การเงิน  7,977,357   
 Cr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  7,977,357  
  บนัทกึการเช่าเคร่ืองจกัรกลบัคืน   

30/6/2558 Dr. ดอกเบีย้จ่าย 398,868   
 Dr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 378,160   
 Cr. เงินสด   777,027  
  บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   

31/12/2558 Dr. ดอกเบีย้จ่าย 379,960   
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Dr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 397,068   

 Cr. เงินสด   777,027  

  
บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   

31/12/2558 Dr. คา่เสือ่มราคา 997,170   
 Cr. คา่เสือ่มราคาสะสม - เคร่ืองจกัรตามสญัญาเชา่   997,170  
  คิดคา่เสือ่มราคา (7,977,357 / 8 ปี)   

31/12/2558 Dr. คา่เสือ่มราคา 252,830   
 Cr. ผลขาดทนุจากการขายเคร่ืองจกัรรอตดับญัชี   252,830  
  คิดคา่เสือ่มราคาเพิ่มเติม   
  (10m - 7,977,357) / 8 ปี)   

30/6/2559 Dr. ดอกเบีย้จ่าย 360,106   
 Dr. คิดคา่เสือ่มราคาเพิ่มเติม 416,921   
 Cr. เงินสด   777,027  
  บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   

31/12/2559 Dr. ดอกเบีย้จ่าย 339,260   
 Dr. คิดคา่เสือ่มราคาเพิ่มเติม 437,767   
 Cr. เงินสด   777,027  
  บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   

31/12/2559 Dr. คา่เสือ่มราคา 997,170   
 Cr. คา่เสือ่มราคาสะสม - เคร่ืองจกัรตามสญัญาเชา่   997,170  
  คิดคา่เสือ่มราคา (7,977,357 / 8 ปี)   
 Dr. คา่เสือ่มราคา 252,830   
 Cr. ผลขาดทนุจากการขายเคร่ืองจกัรรอตดับญัชี   252,830  
  คิดคา่เสือ่มราคาเพิ่มเติม   
  (10m - 7,977,357) / 8 ปี)   
การเปิดเผยข้อมลูด้านผู้ เช่า 

ในวนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้ขายเคร่ืองจกัรเคร่ืองหนึง่ทีม่รีาคาทนุ 20 ล้านบาท คา่เสือ่มราคาสะสม ณ วนัขายเคร่ืองจกัร 10 
ล้านบาท และเชา่กลบัคืนเป็นเวลา 5 ปี โดยต้องจ่ายคา่เชา่ราย 6 เดือนทกุวนัท่ี 30 มิถนุายน และ 31 ธนัวาคม อตัราคา่เช่างวดละ777,027.45 
บาท และเมื่อสิน้สญัญา บริษัทฯ จะซือ้เคร่ืองจกัรดงักลา่วกลบัคืนในราคา 3,221,020.00 บาท 

ธุรกรรมข้างต้นถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน ถือเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน ไมใ่ช่การขายออกไปจริงบริษัทจึงยงัไมรั่บรู้ผลขาดทนุจากการ
ขาย โดยรับรู้หนีส้นิตามสญัญาเช่าด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเป็นเงิน 7,977,357 บาท และตัง้ผลขาดทนุจากการขายรอตดับญัชีเป็นเงิน 
2,022,643 บาท ซึง่จะทยอยตดับญัชีในรูปของการลดคา่เสือ่มราคาตลอดอายขุองสนิทรัพย์  

สนิทรัพย์และหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินในปี 2558 และ 2559 สามารถแสดงได้ดงันี ้ 
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    หน่วย : บำท  

 สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิสุทธิ   สนิทรัพย์ตามสญัญาเชา่การเงิน  
 ผลขาดทนุจากการขายเคร่ืองจกัร 

รอตดับญัชี   รวม  
มลูคา่ ณ วนัท่ี 1/1/2558 7,977,357  2,022,643  10,000,000 
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม/ตดัจ่ายสะสม  (997,170)   (252,830)   (1,250,000)  
มลูคา่ ณ วนัท่ี 31/12/2558 6,980,187  1,769,813 8,750,000 

    

 สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิสุทธิ   สนิทรัพย์ตามสญัญาเชา่การเงิน  
 ผลขาดทนุจากการขายเคร่ืองจกัร 

รอตดับญัชี   รวม  
มลูคา่ ณ วนัท่ี 1/1/2558 7,977,357  2,022,643  10,000,000 
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม/ตดัจ่ายสะสม  (1,994,339)   (505,661)   (2,500,000)  
มลูคา่ ณ วนัท่ี 31/12/2559 5,983,018  1,516,982 7,500,000 

    
    หน่วย : บำท  
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน    
มลูคา่ ณ วนัท่ี 1/1/2558   7,977,357 
หกั จ่ายช าระปี 2558   (775,227)  
คงเหลอืวนัท่ี 31/12/2558   7,202,130 
หกั ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (2559)   (854,688)  
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี   6,347,442 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน    
มลูคา่ ณ วนัท่ี 1/1/2559   7,202,130 
หกั จ่ายช าระปี 2559   (854,688)  
คงเหลอืวนัท่ี 31/12/2559   6,347,442 
หกั ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (2560)    (1,038,879)  
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี   5,308,563 
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การเปิดเผยข้อมลูด้านผู้ให้เชา่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษัทฯ ท าสญัญาซือ้เคร่ืองจกัรเคร่ืองหนึง่ และให้เช่ากลบัคืนเป็นเวลา 5 ปี โดยผู้ เชา่ต้องจา่ยคา่เช่าราย 6 
เดือนทกุวนัท่ี 30 มิถนุายน และ 31 ธนัวาคม อตัราคา่เชา่งวดละ777,027.45 บาท และเมื่อสิน้สญัญา บริษัทฯ ได้ให้สทิธ์ิซือ้เคร่ืองจกัรดงักลา่ว
กลบัคืนในราคา 3,221,020.00 บาท 

ธุรกรรมข้างต้นถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน ที่เนือ้หาของสญัญาคอืการกู้ เงินโดยใช้สนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั บริษัทจงึรับรู้
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเป็นเงิน 7,977,357 บาท โดยไมรั่บรู้สนิทรัพย์เข้ามาในงบการเงินแตอ่ยา่งใด  

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินสามารถแสดงได้ดงันี ้ 

  หน่วย : บำท  
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน  
มลูคา่ ณ วนัท่ี 1/1/2558 7,977,357 
หกั จ่ายช าระปี 2558 (775,227)  
คงเหลอืวนัท่ี 31/12/2558 7,202,130 
หกั ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (2559) (854,688)  
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี 6,347,442 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน  
มลูคา่ ณ วนัท่ี 1/1/2559 7,202,130 
หกั จ่ายช าระปี 2559 (854,688)  
คงเหลอืวนัท่ี 31/12/2559 6,347,442 
หกั ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (2560)  (1,038,879)  
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี 5,308,563 
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ขอ้ 3 ภาษีเงินได ้(20 คะแนน)  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x0 บริษัท สขุสนัต์ จ ากดั (มหาชน) ซือ้อปุกรณ์ในราคา 500,000 และตดั คา่เสือ่มราคาตามวธีิเส้นตรง โดยมี
อายกุารให้ประโยชน์ 4 ปี ในทางภาษีกิจการต้องตดัคา่เสือ่มราคาอปุกรณ์ในอตัราร้อยละ 20 ตอ่ปีตามวิธีเส้นตรง  

ระหวา่งปี บริษัทซือ้เงินลงทนุ A และจดัประเภทเป็นเงินลงทนุเพื่อค้าซึง่มีราคาทนุ 100,000 บาท นอกจากนี ้ยงัได้ซือ้เงินลงทนุ B ซึง่
จดัประเภทเป็นเงินลงทนุเผ่ือขายมีราคาทนุ 200,000 บาท ตอ่มา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ A ลดลงเหลอื 60,000 
บาท และมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ B เพิ่มขึน้เป็น 210,000 บาท  

ระหวา่งปี บริษัทได้มีการตัง้ประมาณการหนีส้นิในการรับประกนัคณุภาพสนิค้าจ านวน 140,000 บาท และได้จ่ายเงินไปแล้วจนถึงวนั
สิน้งวดเป็นเงิน 65,000 บาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 บริษัท สขุสนัต์ จ ากดั (มหาชน) ได้พิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีบ้างรายที่มีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่จะไมส่ามารถเรียกช าระเงินได้เป็นจ านวน 90,000 บาท ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษีอากรแจ้งวา่ หนีส้งสยัจะสญูดงักลา่ว
ไมส่ามารถถือเป็นรายจา่ยทางภาษีส าหรับปี 25x1 ได้  

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีของปี 25x1 มีจ านวนเทา่กบั 1,100,000 บาท อตัราภาษีเงินได้เทา่กบั 20%  

ค ำสั่ง  

1. อธิบายความหมายของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีพอสงัเขป  

2. วิเคราะห์รายการท่ีเกิดขึน้แตล่ะรายการวา่สง่ผลให้เกิดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (Deferred Tax Asset) หรือหนีส้นิภาษี
เงินได้รอการตดับญัชี (Deferred Tax Liability) หรือไม่ โดยใช้วิธีหนีส้นิตามงบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of financial 
position approach) พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและการค านวณประกอบ  

3. แสดงการค านวณภาษีเงินได้ส าหรับปี 25x1  

4. บนัทกึบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 ส าหรับรายการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  

ตอบ 

1) ความหมายของสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี หมายถึง จ านวนภาษีเงินได้ที่กิจการสามารถขอคืนได้ในอนาคตซึง่เกิดจาก  

ก. ผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี  

ข. ขาดทนุทางภาษีทีย่งัไมไ่ด้ใช้ยกไป  

ค. เครดิตภาษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้ยกไป  

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี หมายถึง จ านวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ายในอนาคตซึง่เกิดจากผลแตกตา่งชัว่คราวที่ต้องเสยี
ภาษี  
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ข้อ 2 วิเคราะห์รายการและผลท่ีก่อให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (Deferred Tax Asset) หรือหนีส้ินภาษีเงิน

ได้รอการตดับญัชี 

 ปี 25x0      

รายการท่ี รายการ 
 มลูคา่ตามบญัชี  
ณ 31/12/25x0   ฐานภาษี  

 ผลตา่งที่ต้องเสยี  
(ใช้หกั) ภาษี   DTL / (DTA) 20%  

1  อปุกรณ์  37,500 40,000  (2,500)  (500)  DTA 
  (50,000 x 3ปี/4ปี) ; (50,000 x 4ปี/5ปี)       
 รวม 37,500 40,000  (2,500)  (500)  DTA 

       
 ปี 25x1      

 รายการ 
 มลูคา่ตามบญัชี  
ณ 31/12/25x0   ฐานภาษี  

 ผลตา่งที่ต้องเสยี  
(ใช้หกั) ภาษี   DTL / (DTA) 20%  

2  อปุกรณ์  25,000 30,000  (5,000)   (1,000)  DTA 

 
 (50,000 x 2ปี/4ปี) ;  
(50,000 x 3ปี/5ปี)       

3  เงินลงทนุเพื่อค้า (P/L)  60,000 60,000    
4  เงินลงทนุเผื่อขาย (OCI)   210,000  200,000 10,000 2,000 DTL 
5  ปมก หนีส้นิประกนัคณุภาพฯ   (75,000)    (75,000)   (15,000)  DTA 
6  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   (90,000)    (90,000)   (18,000)  DTA 

  รวม   130,000  290,000  (160,000)   (32,000)   

       
  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี    34,000 DTA 
  หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี   2,000 DTL 
  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีสทุธิ ปี 25x1    32,000 DTA 
  หกั สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีสทุธิ ปี 25x0   (500)  DTA 
  รายได้ภาษีเงินได้รอตดับญัชีปี 25x1    31,500 DTA 

อธิบาย 

 รายการท่ี 1) และ 2) ก่อให้เกิดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเนือ่งจากกิจการคิดคา่เสือ่มราคาทางบญัชีน้อยกวา่คา่เสือ่มราคา
ที่ใช้ค านวณภาษี 

 รายการท่ี 3) ไมก่ระทบกบัภาษีเงินได้รอตดับญัชีเนื่องจากประมวลรัษฎากรยอมรับการตีราคาลดลงของหลกัทรัพย์  

 รายการท่ี 4) ก่อให้เกิดหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีเนื่องจากราคาตลาดของหลกัทรัพย์ลงทนุที่เพิ่มขึน้ท าให้กิจการต้องเพิ่ม
มลูคา่ตามบญัชีให้เป็นไปตามราคาตลาดในขณะที่ฐานภาษีของสนิทรัพย์มีมลูคา่เทา่เดิม 

 รายการท่ี 5) และ 6) ก่อให้เกิดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี เนื่องจากเป็นการตัง้ประมาณการท่ีท าให้สนิทรัพย์ลดลงและ
หนีส้นิเพิ่มขึน้อนัสง่ผลให้คา่ใช้จา่ยเพิม่ขึน้ ซึง่ประมวลรัษฎากรไมย่อมรับ 
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แสดงการค านวณภาษีเงินได้ส าหรับปี 25x1 

ค านวณภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั  
ก าไรทางบญัชี  1,100,000 
บวก คา่เสือ่มราคาทางบญัชี 12,500 
หกั คา่เสือ่มราคาทางภาษี (10,000)  
บวก ตัง้ประมาณการหนีส้นิประกนัคณุภาพ (75,000)  
หกัตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (90,000)  
ก าไรทางภาษี 937,500 
อตัราภาษี 20% 
ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 187,500 

  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ ปี 25x1  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 187,500 
หกั รายได้ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (31,500)  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ ปี 25x1 156,000 

 

การบนัทกึบญัชี 

 การบนัทกึบญัชีปี 25x1   
Dr. สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  33,500   
Cr. หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี   2,000  
Cr. รายได้ภาษีเงินได้รอตดับญัชี   31,500  
 ปรับปรุงสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี   
Dr. คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 187,500   
Cr. หนีส้นิภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั  187,500  
 บนัทกึหนีส้นิภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั   
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ขอ้ 4 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(20 คะแนน)  

ในการประชมุสามญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 25X1 ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ABC จ ากดัมหาชน มีมติอนมุตัใิห้
บริษัทให้สทิธิซือ้หุ้นแก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ค ำสั่ง ให้แสดงวิธีการค านวณคา่ใช้จา่ยตอบแทนการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีจ่ะบนัทกึในแตล่ะปีแยกตามแตล่ะโครงการ 
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โครงการที่ 1  

บริษัทให้สทิธิซือ้หุ้นแก่ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายขายจ านวน 10,000 สทิธิ ที่ราคาใช้สทิธิ 30 บาทตอ่หุ้น โดยมีเง่ือนไขวา่ผู้จดัการอาวโุสฝ่าย
ขายจะต้องท างานอยูก่บับริษัทจนถึงสิน้ปีที่ 3 ซึง่หากก าไรของบริษัทเพิ่มขึน้อยา่งน้อยร้อยละ 10 โดยเฉลีย่ตลอดช่วงเวลา 3 ปี ราคาใช้สทิธิจะ
ลดลงเป็น 20 บาท ณ วนัให้สทิธิบริษัทประมาณราคายตุิธรรมของสทิธิซือ้หุ้นตามเทคนิคการวดัมลูคา่ที่มีราคาใช้สทิธิ 20 บาทเทา่กบั 15 บาท 
และของสทิธิซือ้หุ้นท่ีมีราคาใช้สทิธิ 30 บาทเทา่กบั 12 บาท บริษัทประมาณการความนา่จะเป็นที่ราคาใช้สทิธิจะเทา่กบั 30 บาท อยูท่ี่ร้อยละ 
80 ในระหวา่งปีที ่1 ก าไรของบริษัทเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 และคาดวา่จะตอ่เนื่องไปอีก 2 ปี ในระหวา่งปีที่ 2 ก าไรของบริษัทเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 และ
คาดวา่จะตอ่เนื่องไปถงึปีที่ 3 และในระหวา่งปีที ่3 ก าไรของบริษัทเพิ่มขึน้ เพียงร้อยละ 2 ณ สิน้ปีที่ 3 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายขายยงัคงท างานอยู่
กบับริษัท  

 
ปีที่  จ ำนวนที่รับรู้สะสมถงึปัจจุบัน  จ ำนวนที่รับรู้สะสมถงึปีก่อน จ ำนวนที่รับรู้ปีนี ้

1  50,000  (a) -   50,000  
2 100,000  (b) 50,000   50,000  
3 120,000   ©  100,000   20,000  

 

a) 10,000 หุ้น x 15 บาท x 1ปี / 3 ปี     
b) 10,000 หุ้น x 15 บาท x 2ปี / 3 ปี     
c) 10,000 หุ้น x 12 บาท x 3ปี / 3 ปี     

 
 ปีที่ 1   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน  50,000   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)    50,000  
 บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน   
 ปีที่ 2   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน  50,000   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)    50,000  
 บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน   
 ปีที่ 3   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน  20,000   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)    20,000  
 บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน   
 ปีที่ 3   
dr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)  120,000   
dr. เงินสด (30 x 10,000 หุ้น)  300,000   
cr. ทนุหุ้นสามญั + สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  420,000  
 บนัทกึการใช้สทิธิซือ้หุ้นโดยพนกังาน   
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โครงกำรท่ี 2  

บริษัทให้สทิธิซือ้หุ้นท่ีมีอาย ุ10 ปี แก่ผู้บริหารอาวโุส 10 คน คนละ 10,000 สทิธิ ที่ราคาใช้สทิธิ 45 บาทตอ่หุ้น โดยแตล่ะคนจะได้รับ
สทิธิและใช้สทิธิได้ทนัที ถ้าราคาหุ้นของบริษัทเพิม่จาก 40 บาทเป็น 60 บาท โดยมีเง่ือนไขวา่ผู้บริหารอาวโุสเหลา่นีจ้ะต้องท างานอยูก่บับริษัท
จนถึงวนัท่ีราคาหุ้นเป็นไปตามเปา้หมาย มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิซือ้หุ้นตามเทคนิคการวดัมลูคา่ ณ วนัท่ีให้สทิธิเทา่กบั 30 บาทตอ่สทิธิ บริษัท
ประมาณวา่ระยะเวลาให้ได้รับสทิธิที่คาดหวงัคือ 5 ปี และประมาณวา่ผู้บริหารอาวโุส 2 คนจะลาออกภายใน 5 ปี โดยไมม่ีการเปลีย่นแปลง
ประมาณการอื่นตลอดช่วงปีที่ 1 -4 อยา่งไรก็ตามในปีที่ 3 4 5 และ 6 ก่อนที่ราคาหุ้นจะถึง 60 บาท มีผู้บริหารอาวโุสลาออกปีละ 1 คน และเมื่อ
สิน้ปีที่ 6 ราคาหุ้นเพิม่ขึน้เป็น 60 บาท  

 
ปีที่  จ านวนที่รับรู้สะสมถงึปัจจบุนั  จ านวนที่รับรู้สะสมถงึปีก่อน จ านวนที่รับรู้ปีนี ้

1 480,000   a  -   480,000  
2 960,000   b  480,000   480,000  
3  1,440,000   c  960,000   480,000  
4  1,920,000   d   1,440,000   480,000  
5  2,100,000   e   1,920,000   180,000  

 

a) 80,000 หุ้น x 30 บาท x 1ปี / 5 ปี  
b) 80,000 หุ้น x 30 บาท x 2ปี / 5 ปี  
c) 80,000 หุ้น x 30 บาท x 3ปี / 5 ปี  
d) 80,000 หุ้น x 30 บาท x 4ปี / 5 ปี  
e) 70,000 หุ้น x 30 บาท x 5ปี / 5 ปี  

 
 ปีที่ 1   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 480,000   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)   480,000  
  (บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน)    
 ปีที่ 2   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 480,000   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)   480,000  
  (บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน)    
 ปีที่ 3   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 480,000   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)   480,000  
  (บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน)    
 ปีที่ 4   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 480,000   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)   480,000  
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 (บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน)    

 ปีที่ 5   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 180,000   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)   180,000  
  (บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน)    
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โครงกำรท่ี 3  

บริษัทให้สทิธิซือ้หุ้น 100 สทิธิแก่พนกังานฝ่ายผลติแตล่ะคนทัง้หมด 500 คน ที่ราคาใช้สทิธิ 30 บาทตอ่หุ้น โดยมีเง่ือนไขวา่ต้องเป็น
พนกังานท่ีท างานให้บริษัทตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีตอ่ไป โดยประมาณการมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิซือ้หุ้นตามเทคนคิการวดัมลูคา่ ณ วนัท่ีให้
สทิธิเทา่กบั 24 บาทตอ่สทิธิ บริษัทประมาณวา่พนกังาน 100 คน จะลาออกภายใน 3 ปี ระหวา่งปีที่ 1 มีพนกังานลาออกจริง 40 คน และบริษัท
ประมาณวา่พนกังานอกี 80 คนจะลาออกระหวา่งปีที ่ 2 และ 3 สิน้ปีที่ 1 ราคาหุ้นของบริษัทลดลงท าให้บริษัทต้องปรับปรุงราคาสทิธิซือ้หุ้น 
โดยประมาณการมลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิซือ้หุ้นสว่นเพิม่เทา่กบั 5 บาท ระหวา่งปีที ่ 2 มีพนกังานลาออกจริงอกี35 คน และบริษัทประมาณวา่
พนกังานอกี 20 คนจะลาออกในระหวา่งปีที ่3 ระหวา่งปีที ่3 พนกังานลาออกจริง 28 คน 

ปีที่   จ านวนที่รับรู้สะสมถงึปัจจบุนั    จ านวนที่รับรู้สะสมถงึปีก่อน   จ านวนที่รับรู้ปีนี ้ 
1 367,333  (a) -   367,333  
2 783,000  (b) 367,333   415,667  
3  1,151,300   ©  783,000   368,300  

 

a) 100 หุ้น x 380 คน x (24+5 บาท) x 1ปี/3ปี    
b) 100 หุ้น x 405 คน x (24+5 บาท) x 2ปี/3ปี    
c) 100 หุ้น x 397 คน x (24+5 บาท)x 3ปี/3ปี    

 
 ปีที่ 1   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 367,333   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)   367,333  
 บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน   
 ปีที่ 2   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 415,667   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)   415,667  
 บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน   
 ปีที่ 3   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 368,300   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)   368,300  
 บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน   
 ปีที่ 3   
dr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)   1,151,300   
 เงินสด (30 บาท x 100 หุ้น x 397 คน)  1,191,000   
cr. ทนุหุ้นสามญั + สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั   2,342,300  
 บนัทกึการใช้สทิธิซือ้หุ้นโดยพนกังาน   
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โครงกำรท่ี 4  

บริษัทให้สทิธิซือ้หุ้นแก่พนกังานฝ่ายการตลาด 100 คน โดยมเีง่ือนไขวา่จะได้รับสทิธิหากท างานอยูก่บับริษัทจนครบ 3 ปี และ
ยอดขายสนิค้าของบริษัทเพิ่มขึน้อยา่งน้อยร้อยละ 5 ตอ่ปีโดยเฉลีย่ หากยอดขายเพิ่มขึน้ระหวา่งร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ตอ่ปี พนกังานแตล่ะ
คนจะได้รับสทิธิ 100 สทิธิ หากยอดขายเพิ่มขึน้ระหวา่งร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 ตอ่ปี พนกังานแตล่ะคนจะได้รับสทิธิ 200 สทิธิ และหาก
ยอดขายเพิ่มขึน้มากกวา่ร้อยละ 15 พนกังานแตล่ะคนจะได้รับสทิธิ 300 สทิธิ ณ วนัท่ีให้สทิธิบริษัทประมาณวา่สทิธิซือ้หุ้นมมีลูคา่ยตุิธรรมตาม
เทคนิคการวดัมลูคา่เทา่กบั 15 บาทตอ่สทิธิ และยอดขายสนิค้าจะเพิ่มขึน้ระหวา่งร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 ตอ่ปี และคาดวา่จะมีพนกังาน
ลาออกร้อยละ 20 ก่อนสิน้ปีที่ 3 ณ สิน้ปีที่ 1 พนกังานลาออกจริง 7 คน แตป่ระมาณการคนลาออกยงัคงเป็นร้อยละ 20 ตลอด 3 ปี ยอดขาย ณ 
สิน้ปีที่ 1 เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 ซึง่บริษัทคาดวา่จะเพิ่มตอ่เนื่องไปจนถึงปีที่ 3 ณ สิน้ปีที่ 2 พนกังานลาออกเพิม่ 5 คน บริษัทคาดวา่จะมีพนกังาน
ลาออกอีกเพยีง 3 คน ยอดขาย ณ สิน้ปีที่ 2 เพิ่มขึน้ร้อยละ 18 และจะเพิ่มตอ่เนื่องไปจนสิน้ปีที่ 3 ณ สิน้ปีที่ 3 มีพนกังานลาออกอกีเพียง 2 คน 
โดยมียอดขายเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 13 เทา่นัน้  

 

ปีที่  จ านวนที่รับรู้สะสมถงึปัจจบุนั  จ านวนที่รับรู้สะสมถงึปีก่อน จ านวนที่รับรู้ปีนี ้
1  80,000  (a) -   80,000  
2 255,000  (b) 80,000   175,000  
3 258,000   ©  255,000   3,000  

 

a) 80 คนx 200 หุ้น x 15 บาท x 1ปี / 3 ปี    
b) 85 คนx 300 หุ้น x 15 บาท x 2ปี / 3 ปี    
c) 86 คนx 200 หุ้น x 15 บาท x 3ปี / 3 ปี    

 

 ปีที่ 1   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน  80,000   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)    80,000  
 บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน   
 ปีที่ 2   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 175,000   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)   175,000  
 บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน   
 ปีที่ 3   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน  3,000   
cr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)    3,000  
 บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นท่ีให้แก่พนกังาน   
 ปีที่ 3   
dr. สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ)  258,000   
cr. ทนุหุ้นสามญั + สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  258,000  
 บนัทกึการใช้สทิธิซือ้หุ้นโดยพนกังาน   
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด 
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