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ขอ้สอบ CPA จ ำลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2561 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำมหลำยท่ำนท่ีกรุณำใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วำมมีน ้ำใจของท่ำน ส่งผลใหท้่ำนสอบผำ่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดใ้นเร็ววนั 

 

วิชำ กำรบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
กำรทดสอบควำมรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 

คณะกำรจดักำรและกำรท่องเท่ียว มหำวิทยำลยับูรพำ 
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“เอกสารชดุนีไ้ด้รับความร่วมมือร่วมใจจากทัง้ผู้ เข้าสอบจ านวนมาก และตวัผมผู้จัดท า คิดเป็นชัว่โมงท างานรวมมากกวา่ 50 ชัว่โมงท างานซึง่

ทกุคนท่ีเก่ียวข้องยินดีทีจ่ะให้พี่น้องใช้เพื่อเพิม่พนูความรู้และศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมย่ินดีแม้แตน่ิดเดียวหากถกูน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ดงันัน้จงึขออธิบายเก่ียวกบัความคุ้มครองดงันี”้ 

เอกสารชดุนีไ้ด้รับความคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558  ซึง่ขออธิบายการอนญุาตให้ใช้สทิธ์ิดงันี ้ 

อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1) การใช้เพื่อเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพ่ือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผู้ เข้าสอบครับ) 

2) การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชนในลกัษณะที่ไมห่วงัผลก าไร 

3) การใช้เพื่อ update ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตให้ใช้  

1) การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะทีเ่ป็นตวิเตอร์ที่เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน  

2) การดดัแปลงหรือคดัลอกเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรือการกระท า

ลกัษณะอื่นใดทีเ่ข้าขา่ยการท าเพือ่หวงัประโยชน์เชิงพาณิชย์  

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยู่ในข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสอื
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษร ขอบคุณที่เข้าใจครับ 
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ขอ้ 1 ตน้ทุนงำนสั่งท ำ และตน้ทุนช่วง 

บริษัทตุม๋ จ ากดั มีโรงงานผลติชิน้สว่นสองแผนก คือ แผนกที่1 ผลติชิน้สว่น AZ1 และ แผนกผลติชิน้สว่น AZ2 โดยกิจการใช้ต้นทนุ
ปกติ แผนกที1่ ค านวณต้นทนุโดยใช้วิธีต้นทนุงานสัง่ท า สว่นแผนก AZ2 ใช้วิธีต้นทนุช่วง เมื่อแผนกที่1 ผลติเสร็จก็จะโอนออกไปผลติตอ่ที่
แผนกผลติที่ 2  

ต้นทนุวตัถดุิบ DM1 = 50 บาทตอ่หนว่ย, DM2 = 70 บาทตอ่หนว่ย , คา่แรงงานทางตรง 120 บาท โดยมีรายละเอยีดต้นทนุการผลติ
ตอ่หนว่ย ดงันี ้

   AZ1 AZ2 
DM1     2.00  3.00  
DM2     1.00  1.00  
AZ1     - 1.00  
ชัว่โมงแรงงาน     1.00  0.50  
ชัว่โมงเคร่ืองจกัร     0.50  1.00  
ตวัผลกัดนัต้นทนุ    ชัว่โมงแรงงาน   ชัว่โมงเคร่ืองจกัร  
ประมาณการชัว่โมงแรงงานทางตรง   1,000   500  
ประมาณการชัว่โมงเคร่ืองจกัร   500    1,000  
ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการผลติ   120,000   250,000  

งานระหวา่งท าต้นงวดของแผนกผลติ AZ2 มีดงันี ้

AZ1   DM1   DM2   CC   รวม  
  77,900  32,000  35,960   94,740   240,600  

งานระหวา่งท าต้นงวด และสิน้งวดของแผนก AZ2 มีจ านวน 150 หนว่ยเทา่กนั และหนว่ยที่เร่ิมผลติในงวดเทา่กบั 1,050 หนว่ย โดย
งานระหวา่งท าต้นงวดและสิน้งวดของแผนก AZ2 ผลติไปแล้ว 20% ซึง่วตัถดุิบจะถกูใสเ่ข้าไปตัง้แตต้่นกระบวนการ สว่นต้นทนุแปรสภาพจะ
เกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ บริษัทใช้วธีิถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัในการค านวณต้นทนุ 

ค าถาม 

1. ต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยของงาน AZ1 เทา่กบัเทา่ใด 

2. ค านวณต้นทนุการผลติทีเ่กิดขึน้ในแผนกผลติ AZ2 แยกตาม DM1, DM2, AZ1, CC (โดยไมต้่องรวมต้นทนุท่ีเกิดขึน้ของงานระหวา่งท าต้น
งวด) 

3. ต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยของงาน AZ2 เทา่กบัเทา่ใด 
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ตอบ 

1. ต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยของงาน AZ1 เทา่กบัเทา่ใด 

    หนว่ย: บาท  
   AZ1   AZ2  
ตวัผลกัดนัต้นทนุ    ชัว่โมงแรงงาน     ชัว่โมงเคร่ืองจกัร   
ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการผลติ  120,000    250,000  
ประมาณการชัว่โมงแรงงานทางตรง   1,000   
ประมาณการชัว่โมงเคร่ืองจกัร   1,000  
อตัราปันสว่นตอ่หนว่ยผลกัดนัต้นทนุ   120  250  
    
    
ค านวณต้นทนุตอ่หนว่ยชิน้สว่น AZ1   บาท 
 ปริมาณใช้ (หนว่ย) อตัราตอ่หนว่ย ต้นทนุ AZ1 ตอ่หนว่ย 
DM1   2  50  100  
DM2   1  70    70  
DL   1   120  120  
OH (ปันสว่นตามชัว่โมงแรงงาน)   1   120  120  
ต้นทนุตอ่หนว่ย AZ1   410  

 

2. ค านวณต้นทนุการผลติทีเ่กิดขึน้ในแผนกผลติ AZ2 แยกตาม DM1, DM2, AZ1, CC (ไมร่วมต้นทนุท่ีเกิดขึน้ของงานระหวา่งท าต้นงวด) 

     หนว่ย:บาท 

  ปริมาณใช้ (หนว่ย)   @  
 ต้นทนุตอ่ 
หนว่ยผลติ  

 จ านวนหนว่ยเทยีบ 
ส าเร็จรูป (หนว่ย)  

ต้นทนุท่ีเกิด 
ในแผนก 

  A   B   C=AxB   D  E=CxD 

DM1 3.00  50  150  1,200  180,000  
DM2 1.00  70  70  1,200   84,000  
AZ1 1.00  410  410  1,200  492,000  
CC:      
DL 0.50  120  60  1,080   64,800  
OH (ปันสว่นตามชัว่โมงเคร่ืองจกัร) 1.00  250  250  1,080  270,000  
รวมต้นทนุการผลติที่เกิดขึน้ในแผนกผลติ AZ2     1,090,800  
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3. ต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยของงาน AZ2 เทา่กบัเทา่ใด 

ตอบ  

1,149.27 บาทตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

 หน่วยจริง จ านวนหน่วยเทียบส าเร็จรูป 
 

 
 AX1  DM1  DM2  CC 

งานระหวา่งท าต้นงวด 150         

หนว่ยเร่ิมผลติระหวา่งเดือน 1,050         

 1,200         

หนว่ยผลติเสร็จ 1,050 100% 1,050 100% 1,050 100% 1,050 100% 1,050 
งานระหวา่งท าปลายงวด 150 100% 150 100% 150 100% 150 20% 30 

 1,200  1,200  1,200  1,200  1,080 

ต้นทุนการผลิต          

งานระหวา่งท า 1 ตค. 25x5 240,600  77,900  32,000  35,960  94,740 
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน ตค. 25x5 1,090,800  492,000  180,000  84,000  334,800 

รวมต้นทนุการผลติ 1,331,400  569,900  212,000  119,960  429,540 
หนว่ยเทยีบส าเร็จรูป   1,200  1,200  1,200  1,080 

 ต้นทุนต่อหน่วยเทียบส าเร็จรูป   1,149.27    474.92   176.67   99.97   397.72  

          

สรุปต้นทุนการผลิต          

งานระหวา่งท า 1 ตค. 25x5 240,600         

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน ตค. 25x5 1,090,800         

รวมต้นทนุการผลติ   1,331,400       

การจัดสรรต้นทุน          

หนว่ยผลติเสร็จโอนออก   1,206,736       

 (1,050 x 1,151,28)           

งานระหวา่งท า 31 ตค. 25x5          

AX1 (150 x 474.92)  71,238          

DM1 (150 x 176.67)  26,500          

DM2 (150 x 99.97)  14,995          

ต้นทนุแปลงสภาพ (30 x 397.72)  11,932          

รวมงานระหวา่งท า 31 ตค. 25x5    124,664        

รวมต้นทนุการผลติ   1,331,400        
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ขอ้ 2 ก สัญญำเช่ำ 

บริษัทปรีชา จ ากดั ให้เชา่เคร่ืองจกัรแก่บริษัทจรูญ จ ากดั สญัญาเช่า 4 ปี อายกุารใช้งาน 4 ปี เร่ิมสญัญา 1 เมษายน 25x1 คา่เช่าปี
ละ 8,000 บาท คาดวา่มลูคา่คงเหลอืเมื่อสิน้สญัญาเทา่กับศนูย์ โดยมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัเร่ิมสญัญา คือ 28,000 บาท ดอกเบีย้ตามนยัของ
สญัญา 15% ต้นทนุดอกเบีย้ของกิจการ 10% ผู้ เช่าจ่ายคา่เชา่ทกุต้นปีเร่ิมตัง้เเต ่1 เมษายน 25x1 ทัง้นี ้ วนัสิน้รอบรายงานของกิจการคือ 31 
มีนาคมของทกุปี 

ค าถาม 

2.1 สญัญาเช่าดงักลา่วเป็นสญัญาเชา่การเงินหรือไมเ่พราะเหตใุด 

2.2 ให้บนัทกึบญัชี เมื่อเเรกเร่ิม 

2.3 จงหาคา่ของ xx โดยตอบนกระดาษค าตอบในรูปแบบตาราง 

งวด ยกมา คา่เช่า ดอกเบีย้เงินกู้  ตดัเงินต้น 
ยก
ไป 

1 เม.ย. 25x1 - 31 มี.ค. 25x2 28000 8000 Xx xx xx 
1 เม.ย. 25x2 - 31 มี.ค. 25x3 xx xx Xx xx xx 
1 เม.ย. 25x3 - 31 มี.ค. 25x4 xx xx Xx xx xx 
1 เม.ย. 25x4 - 31 มี.ค. 25x5 xx xx Xx xx xx 
2.4 จงบนัทกึบญัชีเมื่อสิน้งวด 31 มีนาคม x2  

2.5 จงจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 โดยเเสดงเฉพาะบญัชีที่เก่ียวข้องเทา่นัน้  

2.6 กิจการจะต้องเปิดเผยใดที่เก่ียวกบัสญัญาเชา่การเงินในงบกระเเสเงินสด 

(14 คะแนน)  

ตอบ 

2.1 สญัญาเช่าดงักลา่วเป็นสญัญาเชา่การเงินหรือไมเ่พราะเหตใุด 

ธุรกรรมการเชา่ครัง้นีถื้อเป็น “สญัญาเช่าการเงิน” เนื่องจากเข้าเง่ือนไขการจดัประเภทสญัญาเชา่การเงินท่ีระบใุนม.บช. 17 อยา่ง
น้อย 1 ข้อ กลา่วคือ อายขุองสญัญาเชา่ (4 ปี) ซึง่เทา่กบัอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์ 
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2.2 ให้บนัทกึบญัชี เมื่อเเรกเร่ิม 

 1/4/25x1   
dr. ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน (8,000 x 4) 32,000   
dr. ต้นทนุขาย  xx   
cr. ขาย  28,000  
cr. ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอตดับญัชี   4,000  
cr. สนิค้า   xx  

 บนัทกึการท าสญัญาเช่าการเงิน   

2.3 จงหาคา่ของ xx โดยตอบนกระดาษค าตอบในรูปแบบตาราง 

     หนว่ย:บาท 
งวด ยกมา ค่าเช่า ดอกเบีย้เงนิกู้  15% ตัดเงนิต้น ยกไป 

1 เม.ย. 25x1 - 31 มี.ค. 25x2 28,000   8,000  - 8,000  20,000  

1 เม.ย. 25x2 - 31 มี.ค. 25x3 20,000   8,000  3,000  5,000  15,000  

1 เม.ย. 25x3 - 31 มี.ค. 25x4 15,000   8,000  2,250  5,750   9,250  

1 เม.ย. 25x4 - 31 มี.ค. 25x5  9,250   8,000  1,388  6,613   2,638  

(หมายเหต ุอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงของโจทย์ข้อนี ้(เงินต้น 28,000 บาท ผ่อนช าระ 8,000 บาทตอ่ปีเป็นเวลา 4 ปีตัง้แตว่นัต้นงวด) อยูท่ี่ประมาณ 9.70% ซึง่เป็นอตัราที่
ท าให้ยอดหนีส้ินถกูตดัรายการจนหมดในชว่ง 4 ปี ซึง่โดยหลกัการ กิจการจะต้องปรับอตัราดอกเบีย้ให้เป็นดอกเบีย้ที่แท้จริง แตห่ากใช้อตัราดอกเบีย้ตามนยัในการ
ค านวณกิจการจะต้องบนัทกึลกูหนีส้ทุธิและยอดขายเทา่กบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด 8,000 บาท 4 ปีคิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ 15% ซึง่จะท าเท่ากบั 26,266 
บาท อยา่งไรก็ตาม เอกสารชดุนีจ้ะใช้เงินต้น 28,000 บาท และอตัราดอกเบีย้ตามนยั 15% ในการค านวณ เน่ืองจากหากอยูใ่นห้องสอบผู้ เข้าสอบจะไมส่ามารถใช้
เคร่ืองคิดเลขที่ซบัซ้อนได้) 

2.4 จงบนัทกึบญัชีเมื่อสิน้งวด 31 มีนาคม x2  

 31/3/25x2   
dr. ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอตดับญัชี  3,000   
cr. ดอกเบีย้รับ   3,000  

 บนัทกึรับรู้ดอกเบีย้จากสญัญาเชา่การเงิน   
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2.5 จงจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 ส าหรับรอบรายงานสิน้สดุ 31 มีนาคม 25x2 โดยเเสดงเฉพาะบญัชีที่เก่ียวข้องเทา่นัน้  

บริษัทปรีชา จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x2 
  หนว่ย: บาท  

สนิทรัพย์   
สนิทรัพย์หมนุเวียน  
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนดใน 1 ปี   8,000  

  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน  
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินสว่นท่ีที่ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี (สทุธิ)  12,000  

  
บริษัทปรีชา จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี สิน้สดุ 31 มีนาคม 25x2 

  หนว่ย: บาท  
รายได้จากการขาย  28,000  
หกั ต้นทนุขาย  xx  
ก าไรขัน้ต้น  xx  
ดอกเบีย้รับ   3,000  

2.6 กิจการจะต้องเปิดเผยรายการใดบ้างที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าการเงินในงบกระเเสเงินสด 

ในมมุมองของผู้ให้เช่า การให้เชา่ครัง้นีค้วรถือเป็นกิจกรรมด าเนนิงานตามปกติ ซึง่เงินสดรับจากการให้เชา่ (8,000 บาท) จะถกูรวม
เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน แตกิ่จการไมจ่ าเป็นต้องเปิดเผยรายการเพิ่มเติมในงบกระแสเงินสด เนื่องจาก ม.บช. 7 เร่ืองงบ
กระแสเงินสด (2560) ยอ่หน้าที่ 43 ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั “รายการลงทนุและรายการจดัหาเงินท่ีมิได้มกีารใช้เงินสดหรือ
รายการเทียบเทา่เงินสด โดยให้เปิดเผยไว้ในสว่นอื่นของงบการเงินเพื่อให้ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องทัง้หมดที่เก่ียวกบักิจกรรมเหลา่นัน้” 
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ขอ้ 2 ข ส่วนงำนด ำเนินงำน 

จากข้อมลูตอ่ไปนี ้ กิจการต้องจดัท าสว่นงานด าเนินงานใดบ้าง  เเละจงอธิบายหลกัเกณฑ์ในการจดัท าสว่นงานด าเนินงาน  
(6คะเเนน) 

     หนว่ย:ล้านบาท 
ภมูิภาค รายได้ภายนอก รายได้ภายใน ก าไร (ขาดทนุ) สนิทรัพย์ หนีส้นิ 
อาเซยีน 200 2 -10 200 100 
ประเทศไทย 300 3 50 700 200 
อื่นๆ  500 5 70 1200 300 

ตอบ 

กิจการต้องแยกรายงานข้อมลูของสว่นงานด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้ทัง้สิน้ที่ส่วนงานนัน้ได้รับ (ทัง้จากการขายให้กับลกูค้าภายนอกและรายได้ที่เกิดจากการขายหรือโอนระหว่างส่วนงาน) มี
จ านวนตัง้แตร้่อยละ 10 ของรายได้รวมทัง้สิน้ของทกุสว่นงานรวมกนัไมว่า่จะเป็นรายได้จากภายนอกหรือภายใน 

2. ค่าสมบูรณ์ของผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานมีจ านวนตัง้แต่ร้อยละ 10 ของค่าสมบูรณ์ของ (1) ผลก าไรรวมของทุกส่วนงาน
ด าเนินงานที่มีผลก าไร และ (2) ผลขาดทนุรวมของทกุสว่นงานด าเนินงานที่มีผลขาดทนุ แล้วแต่จ านวนใดจะมากกวา่  (10% x mAZ 
(abs (sum_profit) , abs (sum_loss) )  

3. สนิทรัพย์ของสว่นงานมีจ านวนตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปของสนิทรัพย์ทัง้สิน้ของทกุสว่นงานรวมกนั 

โดยให้เปิดเผยข้อมลูสว่นงานจนกระทัง่ผลรวมของรายได้ที่เกิดจากลกูค้าภายนอกของทกุสว่นงานที่รายงานมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 
ของรายได้รวมของกิจการ 

หากสว่นงานใดมตีวัชีว้ดัรายการใดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของผลรวม จะถือวา่สว่นงานนัน้เป็นสว่นงานท่ีต้องรายงานโดยสว่นงานทกุ
สว่นงาน (อาเซยีน ประเทศไทย และอื่นๆ) เป็นสว่นงานท่ีต้องน าเสนอรายงาน เนื่องจากมีตวัชีว้ดัตวัใดตวัหนึง่สงูกวา่ร้อยละ 10 ของรายการ
นัน้ๆ ตามการค านวณตามนี ้ 
ภูมิภาค  รายได้รวม   ก าไร (ขาดทุน)   สินทรัพย์  %รายได้รวม %ก าไร (ขาดทุน) %สินทรัพย์ ค่าสัมบูรณ์ของก าไรขาดทุน 

อาเซยีน  201    (10)  200  19.9% -9.1% 9.5% น้อยกวา่ 
ประเทศไทย  304  50   700  30.1% 45.5% 33.3% เทา่กบัหรือมากกวา่ 
อื่นๆ   505  70   1,200  50.0% 63.6% 57.1% เทา่กบัหรือมากกวา่ 
รวม  1,010   110   2,100      

ก าไรรวม (เฉพาะสว่นงานท่ีก าไร)      120  
ขาดทนุรวม (เฉพาะสว่นงานท่ีขาดทนุ)      (10)  
10% ของ max(abs (120) , abs (-10))     12  
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ขอ้ 3 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนและส่วนงำนท่ียกเลิก 

บริษัท การะเกด จ ากดั มีบริษัทยอ่ยหลายแหง่ ได้แก่บริษัท โท ตรี จตัวา ซึง่มีสว่นงานธุรกิจ 3 สว่นงานคือ สว่นงานผลติ 1) มะมว่ง
น า้ปลาหวาน 2) กุ้งแมน่ า้น า้จิม้ซฟีู๊ ด และ 3) หมยูา่งเกาหล ีซึง่เป็นสว่นงานท่ีมีรายได้คา่ใช้จา่ยของตวัเอง มีข้อมลูทางการเงินแยกตา่งหากและ
มีผู้มีอ านาจตดัสนิใจสงูสดุประเมินผลการด าเนินงาน ณ กนัยายน25x1 บริษัท ตดัสนิใจขายอาคาร ซึง่ต้องใช้เวลา 2 เดือนในการย้ายไปที่ใหม ่
ซึง่เป็นระยะเวลาตามปกติส าหรับการย้ายอาคาร และ ณ ตลุาคม 25x1 รถยนต์ที่เคยถกูจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนที่ถือไว้เพื่อขายมี
การลดลงของราคาอยา่งมาก แตผู่้บริหารไมไ่ด้ปรับราคาขายตาม จนกระทัง่ 31 ธนัวาคม 25X1 การย้ายอาคารใหมป่ระสบปัญหาการลา่ช้า 
เนื่องจากผู้ รับเหมาก่อสร้างประสบปัญหาในการด าเนินการ และไมส่ามารถประเมินได้วา่ อาคารใหมด่งักลา่วจะสร้างเสร็จเมื่อใด 

นอกจากนีใ้นวนัท่ี 1 ธนัวาคม 25x1 บริษัทมีมติขายบริษัทยอ่ย โท จ ากดั ซึง่ด าเนินงานผลิตหมยูา่งเกาหล ี โดยมกีารวดัมลูคา่
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

 

มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัรอบระยะเวลา
รายงานก่อนการจดัประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (31/12/x0)  

มลูคา่ตามบญัชีที่มีการวดัมลูคา่
ใหมท่นัทีก่อนการจดัประเภทเป็น
สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (วนัท่ี 

1/12/x1)  
สนิค้าคงเหลอื  2,400   2,200  
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ(แสดงด้วยราคาทนุ) 1,800   1,500  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (แสดงด้วยราคาทนุ)  5,700   5,700  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (แสดงด้วยราคาทีต่ีใหม)่  4,600   4,000  
คา่ความนิยม  1,500   1,500  
รวม   16,000   14,900  

กิจการประมาณวา่มลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายของกลุม่สนิทรัพย์ที่ยกเลกิมีจ านวน 13,000 บาท 

ค าถาม 

1. เกณฑ์ใดบ้างที่ใช้ในการจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพื่อขาย 

2. อาคารและรถยนต์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X1 ควรจดัประเภทอยา่งไรเพราะเหตใุด 

3. หากรถยนต์ดงักลา่วถกูปรับราคาลงมาและมีผู้ตกลงรับซือ้ในวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 25X2 โดยกรรมการบริษัทได้อนมุตัใิห้เผยแพร่งบ

การเงินในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 25x2 กิจการจะจดัประเภทรถยนต์ดงักลา่วอยา่งไร 

4. สว่นงานหมยูา่งเกาหลถืีอเป็นสว่นงานท่ียกเลกิหรือไม ่ 

5. ควรแสดงรายการสว่นงานท่ียกเลกิที่เก่ียวกบักระแสเงินสดอยา่งไรในปี 25x1 และ 25x2  

6. กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่จากการยกเลกิสว่นงานด าเนินงานหรือไม ่หากต้องจะปันสว่นเข้าสนิทรัพย์แตล่ะ

รายการอยา่งไร 
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ตอบ 

1.เกณฑ์ใดบ้างทีใ่ช้ในการจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพื่อขาย 

กิจการต้องจดัประเภทสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน (หรือกลุม่สนิทรัพย์ที่ยกเลกิ) เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหากมลูคา่ตามบญัชีทีจ่ะ
ได้รับคืนสว่นใหญ่มาจากการขาย มิใชม่าจากการใช้สนิทรัพย์นัน้ตอ่ไป 

สนิทรัพย์ (หรือกลุม่สนิทรัพย์ที่ยกเลกิ) จะต้องมีไว้เพื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจบุนัซึง่ขึน้อยูก่บัข้อตกลงที่เป็นปกติและถือปฏิบตักินั
ทัว่ไปส าหรับการขายสนิทรัพย์เหลา่นัน้ (หรือกลุม่สนิทรัพย์ที่ยกเลกิ) และการขายต้องมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนใ่นระดบัสงูมาก โดย
ผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสมต้องผกูมดักบัแผนการขายสนิทรัพย์ (หรือกลุม่สินทรัพย์ที่ยกเลกิ) และต้องเร่ิมด าเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซือ้ 
และเพื่อท าตามแผนให้สมบรูณ์ นอกจากนี ้ กิจการต้องมีการเสนอขายสนิทรัพย์ (หรือกลุม่สนิทรัพย์ที่ยกเลกิ) อยา่งจริงจงัในราคาที่
สมเหตสุมผลสอดคล้องกบัมลูคา่ยตุิธรรมในปัจจบุนัของสนิทรัพย์นัน้ โดยการขายดงักลา่วต้องคาดวา่จะเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการเป็นการ
ขายที่เสร็จสมบรูณ์ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดัประเภทสนิทรัพย์ ตามที่สรุปในภาพตอ่ไปนี ้

 

2. อาคารและรถยนต์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X1 ควรจดัประเภทอยา่งไรเพราะเหตใุด 

ส าหรับรถยนต์ กิจการเคยจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขายซึง่มกีารลดลงของราคาอยา่งมาก แตผู่้บริหารไมม่ี
การปรับลดราคาของสนิทรัพย์อีก ด้วยราคาที่เกินกวา่มลูคา่ยตุิธรรมในปัจจบุนัของสนิทรัพย์แสดงให้เห็นวา่ “สนิทรัพย์ไมไ่ด้มีไว้เพื่อขาย
ในทนัที” ดงันัน้จึงไมถื่อวา่เข้าเง่ือนไข กิจการจะต้องจดัประเภทรถยนต์ใหมเ่ป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ใช้งาน 

ส าหรับอาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X1 การท่ีอาคารใหมย่งัไมเ่สร็จ ท าให้ไมส่ามารถย้ายออกจากอาคารเดมิได้ และไมส่ามารถ
ประเมินได้วา่ อาคารใหมด่งักลา่วจะสร้างเสร็จเมื่อใด จะถือวา่แสดงให้เห็นวา่ “อาคารไมไ่ด้มีไว้เพื่อขายในทนัที” รายการนีจ้ะไมเ่ข้าเง่ือนไข
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ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 จนกวา่กิจการจะสามารถย้ายออกจากอาคารได้ (แม้วา่กิจการจะมกีารท าข้อผกูพนัในการซือ้
ที่แนน่อนแล้วก็ตาม) 

3. หากรถยนต์ดงักลา่วถกูปรับราคาลงมาและมีผู้ตกลงรับซือ้ในวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 25X2 โดยกรรมการบริษัทได้อนมุตัิให้เผยแพร่งบการเงิน
ในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 25x2 กิจการจะจดัประเภทรถยนต์ดงักลา่วอยา่งไร 

หากรถยนต์ดงักลา่วถกูปรับราคาลงมาและมีผู้ตกลงรับซือ้ในวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 25X2 ซึง่เป็นวนัก่อนการจดัอนมุตัใิห้เผยแพร่งบ
การเงิน เช่นนีย้อ่มถือวา่รถคนัดงักลา่วมีโอกาสขายได้อยูใ่นระดบัสงูมาก จึงเข้าหลกัเกณฑ์การจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย กิจการจงึต้องจดัประเภทเป็นรายการแยกตา่งหากในหมวดสนิทรัพย์หมนุเวียน ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

4. สว่นงานหมยูา่งเกาหลถืีอเป็นสว่นงานท่ียกเลกิหรือไม ่ 

อ้างถงึ ม.รง. 5 การด าเนินงานท่ียกเลกิ หมายถงึ สว่นประกอบของกิจการท่ียกเลกิหรือที่จดัประเภทไว้เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ที่
มีลกัษณะตอ่ไปนี ้ 

1. เป็นสายงานธุรกิจที่ส าคญัหรือพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ที่แยกตา่งหาก 
2. เป็นสว่นหนึง่ของแผนร่วมกนัท่ีจะยกเลกิสายงานธุรกิจที่ส าคญัหรือเขตภมูิศาสตร์ที่แยกตา่งหาก หรือ 
3. เป็นบริษัทยอ่ยที่ซือ้มาเพื่อขายตอ่ 

ตามโจทย์ระบวุา่เป็นสว่นแตล่ะสว่นนัน้เป็นสว่นงานท่ีมีรายได้คา่ใช้จ่ายของตวัเอง มีข้อมลูทางการเงินแยกตา่งหากและมีผู้มีอ านาจ
ตดัสนิใจสงูสดุประเมินผลการด าเนินงาน จงึถือเป็น “สายงานธุรกิจที่ส าคญั” และสอดคล้องกบัค าจ ากดัความของ “สว่นงานด าเนินงาน” ที่ระบุ
ไว้ใน ม.รง. 8 เร่ือง สว่นงานด าเนนิงาน ดงันัน้ จึงสรุปได้วา่ “สว่นงานหมเูกาหลเีป็นการด าเนินงานที่ยกเลกิ”  

5. ควรแสดงรายการสว่นงานท่ียกเลกิที่เก่ียวกบักระแสเงินสดอยา่งไรในปี x1 และ x2  

อ้างถงึ ม.รง. 5 ยอ่หน้าที่ 33.3 กิจการต้องเปิดเผย “กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน การลงทนุ และการจดัหาเงินของ
การด าเนินงานท่ียกเลกิ การเปิดเผยเหลา่นีอ้าจน าเสนอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินหรือในงบการเงิน” โดยนอกจากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติในปี  25x1 แล้ว ในปี 25x2 กิจการอาจมกีระแสเงินสดรับจากการขายการด าเนินงาน ซึง่จะถือเป็นเงินสดรับจากกิจกรรม
ลงทนุ และอาจมกีารจา่ยช าระหนีเ้งินกู้ทีเ่ก่ียวข้องกบัสว่นงาน ดงันัน้ ซึง่จะถือเป็นเงินสดจา่ยในกิจกรรมจดัหาเงิน 

6 กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่จากการยกเลกิสว่นงานด าเนินงานหรือไม ่ หากต้องจะปันสว่นเข้าสนิทรัพย์แตล่ะรายการ
อยา่งไร 

กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่จากการยกเลกิสว่นงานด าเนินงานตามการอธิบายดงันี ้ 

กิจการต้องรับรู้ผลตา่งจ านวน 1,100 บาท (16,000 บาท – 14,900 บาท) ทนัทีก่อนการจดัประเภทเป็นกลุม่สนิทรัพย์ที่ยกเลกิซึง่ถือไว้
เพื่อขาย (ซึง่ผลตา่งดงักลา่วถกูบนัทกึบญัชีตามกระบวนการปกตแิล้ว) นอกจากนีเ้นื่องจากกิจการมีการวดัมลูคา่ของกลุม่สนิทรัพย์ที่ยกเลกิซึง่
ถือไว้เพื่อขายด้วยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีกบัมูลคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขาย กิจการจึงต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่
จ านวน 1,900 บาท (14,900 บาท – 13,000 บาท) เมื่อกลุม่สนิทรัพย์ดงักลา่วจดัประเภทครัง้แรกเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ผลขาดทนุจาก
การด้อยคา่จะปันสว่นไปยงัสนิทรัพย์ตา่งๆ แตจ่ะไมม่ีการปันสว่นการด้อยคา่ไปยงัสนิค้าคงเหลอื (เนื่องจากถกูแสดงมลูคา่ด้วย min(cost, 
NRV) แล้ว) โดยการปันสว่นสามารถแสดงได้ดงันี ้
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์ 
26 พ.ค. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 พ.ค. 2561  ถึง เสาร์ 16 มิ.ย. 2561 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 11 พ.ค. ถึง.อา 
17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

 

    หนว่ย:บาท  

 

 BV ก่อนจดัประเภท 
เป็นสนิทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย  

 ปันสว่นผลขาดทนุ 
จากการด้อยคา่  

 BV หลงัปันสว่นผลขาดทนุ 
จากการด้อยคา่ 

 สนิค้าคงเหลอื  2,200  -  2,200  

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (ราคาทนุ) **  1,500   (54)  1,446  

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (ราคาทนุ) ***  5,700    (204)  5,496  

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (ตใีหม)่ ****  4,000    (143)  3,857  

 คา่ความนยิม*  1,500    (1,500)  - 

 รวม   14,900    (1,900)   13,000  

*ปันให้ GW ก่อน 1,500 ที่เหลอื 400 ปันให้สนิทรัพย์รายการอื่นยกเว้นสนิค้าคงเหลอื 

** 400 x 1500/11200    

*** 400 x 5700/11200    

**** 400 x 4000/11200    
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ตำรำงติวปี 2561 

หลกัสูตร Comprehensive วิชำละ 5,500 บำท  (สมคัร2วิชำ 9,000 บำท) 
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หลกัสูตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมคัร2วิชำ 10,000 บำท) 

 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่1/2561 

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเราจะรีบสง่ให้ทา่นเตรียมตวั เมื่อสมคัรเข้ามา 

โปรโมชัน่ :  

1. ส าหรับหลกัสตูร Comprehensive ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

2. ส าหรับหลกัสตูร Step-By-Step ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 10,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที่ @cpa-somsak หรือ inbox FB: cpasolution ได้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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