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ข้อสอบ CPA จำลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 1/2561
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนำมหลำยท่ำนที่กรุ ณำให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ควำมมีน้ ำใจของท่ำน ส่ งผลให้ท่ำนสอบผ่ำนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตได้ในเร็ ววัน

วิชำ กำรบัญชี 2 (ส่ วนอัตนัย)
กำรทดสอบควำมรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยบูรพำ
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“เอกสารชุดนี ้ได้ รับความร่วมมือร่วมใจจากทังผู
้ ้ เข้ าสอบจานวนมาก และตัวผมผู้จัดทา คิดเป็ นชัว่ โมงทางานรวมมากกว่า 50 ชัว่ โมงทางานซึง่
ทุกคนที่เกี่ยวข้ องยินดีทจี่ ะให้ พี่น้องใช้ เพื่อเพิม่ พูนความรู้และศักยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยินดีแม้ แต่นิดเดียวหากถูกนาไปใช้ ในเชิงพาณิชย์
ดังนันจึ
้ งขออธิบายเกี่ยวกับความคุ้มครองดังนี”้
เอกสารชุดนี ้ได้ รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึง่ ขออธิบายการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ์ดงั นี ้
อนุญาตให้ ใช้ โดยไม่ ต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
1) การใช้ เพื่อเตรี ยมสอบ CPA ของตนเอง หรื ออธิบายเพื่อนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผู้เข้ าสอบครับ)
2) การใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษาทังของรั
้
ฐและเอกชนในลักษณะที่ไม่หวังผลกาไร
3) การใช้ เพื่อ update ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง

ไม่ อนุญาตให้ ใช้
1) การใช้ ประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะทีเ่ ป็ นติวเตอร์ ที่เปิ ดสอนและเก็บค่าตอบแทน
2) การดัดแปลงหรื อคัดลอกเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ ประกอบกับเอกสารประกอบการสอน หรื อการกระทา
ลักษณะอื่นใดทีเ่ ข้ าข่ายการทาเพือ่ หวังประโยชน์เชิงพาณิชย์
หากท่ านไม่ ม่ นั ใจว่ าท่ านอยู่ในข่ ายอนุญาตให้ ใช้ หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสือ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ขอบคุณที่เข้ าใจครับ
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ข้อ 1 ต้นทุนงำนสั่งทำ และต้นทุนช่วง
บริ ษัทตุม๋ จากัด มีโรงงานผลิตชิ ้นส่วนสองแผนก คือ แผนกที่1 ผลิตชิ ้นส่วน AZ1 และ แผนกผลิตชิ ้นส่วน AZ2 โดยกิจการใช้ ต้นทุน
ปกติ แผนกที1่ คานวณต้ นทุนโดยใช้ วิธีต้นทุนงานสัง่ ทา ส่วนแผนก AZ2 ใช้ วิธีต้นทุนช่วง เมื่อแผนกที่1 ผลิตเสร็ จก็จะโอนออกไปผลิตต่อที่
แผนกผลิตที่ 2
ต้ นทุนวัตถุดิบ DM1 = 50 บาทต่อหน่วย, DM2 = 70 บาทต่อหน่วย , ค่าแรงงานทางตรง 120 บาท โดยมีรายละเอียดต้ นทุนการผลิต
ต่อหน่วย ดังนี ้
AZ1
2.00
1.00
1.00
0.50
ชัว่ โมงแรงงาน
1,000
500
120,000

DM1
DM2
AZ1
ชัว่ โมงแรงงาน
ชัว่ โมงเครื่ องจักร
ตัวผลักดันต้ นทุน
ประมาณการชัว่ โมงแรงงานทางตรง
ประมาณการชัว่ โมงเครื่ องจักร
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการผลิต

AZ2
3.00
1.00
1.00
0.50
1.00
ชัว่ โมงเครื่ องจักร
500
1,000
250,000

งานระหว่างทาต้ นงวดของแผนกผลิต AZ2 มีดงั นี ้
AZ1
77,900

DM1
32,000

DM2
35,960

CC
94,740

รวม
240,600

งานระหว่างทาต้ นงวด และสิ ้นงวดของแผนก AZ2 มีจานวน 150 หน่วยเท่ากัน และหน่วยที่เริ่ มผลิตในงวดเท่ากับ 1,050 หน่วย โดย
งานระหว่างทาต้ นงวดและสิ ้นงวดของแผนก AZ2 ผลิตไปแล้ ว 20% ซึง่ วัตถุดิบจะถูกใส่เข้ าไปตังแต่
้ ต้นกระบวนการ ส่วนต้ นทุนแปรสภาพจะ
เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ บริ ษัทใช้ วธิ ีถวั เฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักในการคานวณต้ นทุน
คาถาม
1. ต้ นทุนการผลิตต่อหน่วยของงาน AZ1 เท่ากับเท่าใด
2. คานวณต้ นทุนการผลิตทีเ่ กิดขึ ้นในแผนกผลิต AZ2 แยกตาม DM1, DM2, AZ1, CC (โดยไม่ต้องรวมต้ นทุนที่เกิดขึ ้นของงานระหว่างทาต้ น
งวด)
3. ต้ นทุนการผลิตต่อหน่วยของงาน AZ2 เท่ากับเท่าใด
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ตอบ
1. ต้ นทุนการผลิตต่อหน่วยของงาน AZ1 เท่ากับเท่าใด
AZ1
ชัว่ โมงแรงงาน
120,000
1,000

ตัวผลักดันต้ นทุน
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการผลิต
ประมาณการชัว่ โมงแรงงานทางตรง
ประมาณการชัว่ โมงเครื่ องจักร
อัตราปั นส่วนต่อหน่วยผลักดันต้ นทุน

1,000
250

120

คานวณต้ นทุนต่อหน่วยชิ ้นส่วน AZ1
DM1
DM2
DL
OH (ปั นส่วนตามชัว่ โมงแรงงาน)
ต้ นทุนต่อหน่วย AZ1

หน่วย: บาท
AZ2
ชัว่ โมงเครื่ องจักร
250,000

ปริ มาณใช้ (หน่วย)
2
1
1
1

อัตราต่อหน่วย
50
70
120
120

บาท
ต้ นทุน AZ1 ต่อหน่วย
100
70
120
120
410

2. คานวณต้ นทุนการผลิตทีเ่ กิดขึ ้นในแผนกผลิต AZ2 แยกตาม DM1, DM2, AZ1, CC (ไม่รวมต้ นทุนที่เกิดขึ ้นของงานระหว่างทาต้ นงวด)

DM1
DM2
AZ1
CC:
DL
OH (ปั นส่วนตามชัว่ โมงเครื่ องจักร)
รวมต้ นทุนการผลิตที่เกิดขึ ้นในแผนกผลิต AZ2

หน่วย:บาท
ต้ นทุนต่อ จานวนหน่วยเทียบ ต้ นทุนที่เกิด
หน่วยผลิต สาเร็ จรูป (หน่วย)
ในแผนก

ปริ มาณใช้ (หน่วย)

@

A

B

C=AxB

D

E=CxD

3.00
1.00
1.00

50
70
410

150
70
410

1,200
1,200
1,200

180,000
84,000
492,000

0.50
1.00

120
250

60
250

1,080
1,080

64,800
270,000
1,090,800
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3. ต้ นทุนการผลิตต่อหน่วยของงาน AZ2 เท่ากับเท่าใด
ตอบ
1,149.27 บาทตามการคานวณต่อไปนี ้
หน่ วยจริง

จานวนหน่ วยเทียบสาเร็จรูป
AX1

งานระหว่างทาต้ นงวด
หน่วยเริ่ มผลิตระหว่างเดือน

150
1,050
1,200

หน่วยผลิตเสร็ จ
งานระหว่างทาปลายงวด

1,050
150
1,200

ต้ นทุนการผลิต
งานระหว่างทา 1 ตค. 25x5
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างเดือน ตค. 25x5
รวมต้ นทุนการผลิต
หน่วยเทียบสาเร็ จรูป
ต้ นทุนต่ อหน่ วยเทียบสาเร็จรูป
สรุ ปต้ นทุนการผลิต
งานระหว่างทา 1 ตค. 25x5
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างเดือน ตค. 25x5
รวมต้ นทุนการผลิต
การจัดสรรต้ นทุน
หน่วยผลิตเสร็ จโอนออก
(1,050 x 1,151,28)
งานระหว่างทา 31 ตค. 25x5
AX1 (150 x 474.92)
DM1 (150 x 176.67)
DM2 (150 x 99.97)
ต้ นทุนแปลงสภาพ (30 x 397.72)
รวมงานระหว่างทา 31 ตค. 25x5
รวมต้ นทุนการผลิต

100%
100%

1,050
150
1,200

DM1

100%
100%

1,050
150
1,200

DM2

100%
100%

1,050
150
1,200

CC

100%
20%

1,050
30
1,080

240,600
1,090,800
1,331,400

77,900
492,000
569,900
1,200

32,000
180,000
212,000
1,200

35,960
84,000
119,960
1,200

94,740
334,800
429,540
1,080

1,149.27

474.92

176.67

99.97

397.72

240,600
1,090,800
1,331,400
1,206,736

71,238
26,500
14,995
11,932
124,664
1,331,400
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ข้อ 2 ก สัญญำเช่ำ
บริ ษัทปรี ชา จากัด ให้ เช่าเครื่ องจักรแก่บริ ษัทจรูญ จากัด สัญญาเช่า 4 ปี อายุการใช้ งาน 4 ปี เริ่ มสัญญา 1 เมษายน 25x1 ค่าเช่าปี
ละ 8,000 บาท คาดว่ามูลค่าคงเหลือเมื่อสิ ้นสัญญาเท่ากับศูนย์ โดยมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มสัญญา คือ 28,000 บาท ดอกเบี ้ยตามนัยของ
สัญญา 15% ต้ นทุนดอกเบี ้ยของกิจการ 10% ผู้เช่าจ่ายค่าเช่าทุกต้ นปี เริ่ มตังเเต่
้ 1 เมษายน 25x1 ทังนี
้ ้ วันสิ ้นรอบรายงานของกิจการคือ 31
มีนาคมของทุกปี
คาถาม
2.1 สัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อไม่เพราะเหตุใด
2.2 ให้ บนั ทึกบัญชี เมื่อเเรกเริ่ ม
2.3 จงหาค่าของ xx โดยตอบนกระดาษคาตอบในรูปแบบตาราง
ยก
งวด
ยกมา ค่าเช่า ดอกเบี ้ยเงินกู้ ตัดเงินต้ น 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 จงบันทึกบัญชีเมื่อสิ ้นงวด 31 มีนาคม x2
2.5 จงจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 โดยเเสดงเฉพาะบัญชีที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้
2.6 กิจการจะต้ องเปิ ดเผยใดที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินในงบกระเเสเงินสด
(14 คะแนน)
ตอบ
2.1 สัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อไม่เพราะเหตุใด
ธุรกรรมการเช่าครัง้ นี ้ถือเป็ น “สัญญาเช่าการเงิน” เนื่องจากเข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทสัญญาเช่าการเงินที่ระบุในม.บช. 17 อย่าง
น้ อย 1 ข้ อ กล่าวคือ อายุของสัญญาเช่า (4 ปี ) ซึง่ เท่ากับอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์
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2.2 ให้ บนั ทึกบัญชี เมื่อเเรกเริ่ ม
dr.
dr.
cr.
cr.
cr.

1/4/25x1
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน (8,000 x 4)
ต้ นทุนขาย
ขาย
ดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
สินค้ า
บันทึกการทาสัญญาเช่าการเงิน

32,000
xx
28,000
4,000
xx

2.3 จงหาค่าของ xx โดยตอบนกระดาษคาตอบในรูปแบบตาราง
งวด
1 เม.ย. 25x1 - 31 มี.ค. 25x2
1 เม.ย. 25x2 - 31 มี.ค. 25x3
1 เม.ย. 25x3 - 31 มี.ค. 25x4
1 เม.ย. 25x4 - 31 มี.ค. 25x5

ยกมา
28,000
20,000
15,000
9,250

ค่ าเช่ า ดอกเบีย้ เงินกู้ 15%
8,000
8,000
3,000
8,000
2,250
8,000
1,388

ตัดเงินต้ น
8,000
5,000
5,750
6,613

หน่วย:บาท
ยกไป
20,000
15,000
9,250
2,638

(หมายเหตุ อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริงของโจทย์ข้อนี ้ (เงินต้ น 28,000 บาท ผ่อนชาระ 8,000 บาทต่อปี เป็ นเวลา 4 ปี ตงแต่
ั ้ วนั ต้ นงวด) อยูท่ ี่ประมาณ 9.70% ซึง่ เป็ นอัตราที่
ทาให้ ยอดหนี ้สินถูกตัดรายการจนหมดในช่วง 4 ปี ซึง่ โดยหลักการ กิจการจะต้ องปรับอัตราดอกเบี ้ยให้ เป็ นดอกเบี ้ยที่แท้ จริง แต่หากใช้ อตั ราดอกเบี ้ยตามนัยในการ
คานวณกิจการจะต้ องบันทึกลูกหนี ้สุทธิและยอดขายเท่ากับมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด 8,000 บาท 4 ปี คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี ้ย 15% ซึง่ จะทาเท่ากับ 26,266
บาท อย่างไรก็ตาม เอกสารชุดนี ้จะใช้ เงินต้ น 28,000 บาท และอัตราดอกเบี ้ยตามนัย 15% ในการคานวณ เนื่องจากหากอยูใ่ นห้ องสอบผู้เข้ าสอบจะไม่สามารถใช้
เครื่องคิดเลขที่ซบั ซ้ อนได้ )

2.4 จงบันทึกบัญชีเมื่อสิ ้นงวด 31 มีนาคม x2
dr.
cr.

31/3/25x2
ดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
ดอกเบี ้ยรับ
บันทึกรับรู้ดอกเบี ้ยจากสัญญาเช่าการเงิน

3,000
3,000
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2.5 จงจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 สาหรับรอบรายงานสิ ้นสุด 31 มีนาคม 25x2 โดยเเสดงเฉพาะบัญชีที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้
บริษัทปรีชา จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x2
หน่วย: บาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถงึ กาหนดใน 1 ปี

8,000

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ที่ถึงกาหนดชาระเกิน 1 ปี (สุทธิ)

12,000

บริ ษัทปรี ชา จากัด
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ ้นสุด 31 มีนาคม 25x2
รายได้ จากการขาย
หัก ต้ นทุนขาย
กาไรขันต้
้ น
ดอกเบี ้ยรับ

หน่วย: บาท
28,000
xx
xx
3,000

2.6 กิจการจะต้ องเปิ ดเผยรายการใดบ้ างที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินในงบกระเเสเงินสด
ในมุมมองของผู้ให้ เช่า การให้ เช่าครัง้ นี ้ควรถือเป็ นกิจกรรมดาเนินงานตามปกติ ซึง่ เงินสดรับจากการให้ เช่า (8,000 บาท) จะถูกรวม
เป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน แต่กิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยรายการเพิ่มเติมในงบกระแสเงินสด เนื่องจาก ม.บช. 7 เรื่ องงบ
กระแสเงินสด (2560) ย่อหน้ าที่ 43 กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ “รายการลงทุนและรายการจัดหาเงินที่มิได้ มกี ารใช้ เงินสดหรื อ
รายการเทียบเท่าเงินสด โดยให้ เปิ ดเผยไว้ ในส่วนอื่นของงบการเงินเพื่อให้ ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องทังหมดที
้
่เกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านัน”
้
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ข้อ 2 ข ส่ วนงำนดำเนินงำน
จากข้ อมูลต่อไปนี ้ กิจการต้ องจัดทาส่วนงานดาเนินงานใดบ้ าง
(6คะเเนน)
ภูมิภาค
อาเซียน
ประเทศไทย
อื่นๆ

รายได้ ภายนอก
200
300
500

รายได้ ภายใน
2
3
5

เเละจงอธิบายหลักเกณฑ์ในการจัดทาส่วนงานดาเนินงาน

กาไร (ขาดทุน)
-10
50
70

สินทรัพย์
200
700
1200

หน่วย:ล้ านบาท
หนี ้สิน
100
200
300

ตอบ
กิจการต้ องแยกรายงานข้ อมูลของส่วนงานดาเนินงานที่เป็ นไปตามเกณฑ์เชิงปริ มาณข้ อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. รายได้ ทงสิ
ั ้ ้นที่ส่วนงานนันได้
้ รับ (ทังจากการขายให้
้
กับลูกค้ าภายนอกและรายได้ ที่เกิดจากการขายหรื อโอนระหว่างส่วนงาน) มี
จานวนตังแต่
้ ร้อยละ 10 ของรายได้ รวมทังสิ
้ ้นของทุกส่วนงานรวมกันไม่วา่ จะเป็ นรายได้ จากภายนอกหรื อภายใน
2. ค่าสมบูรณ์ ของผลกาไรหรื อขาดทุนของส่วนงานมีจานวนตังแต่
้ ร้อยละ 10 ของค่าสมบูรณ์ ของ (1) ผลกาไรรวมของทุกส่วนงาน
ดาเนินงานที่มีผลกาไร และ (2) ผลขาดทุนรวมของทุกส่วนงานดาเนินงานที่มีผลขาดทุน แล้ วแต่จานวนใดจะมากกว่า (10% x mAZ
(abs (sum_profit) , abs (sum_loss) )
3. สินทรัพย์ของส่วนงานมีจานวนตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไปของสินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นของทุกส่วนงานรวมกัน
โดยให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนงานจนกระทัง่ ผลรวมของรายได้ ที่เกิดจากลูกค้ าภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของรายได้ รวมของกิจการ
หากส่วนงานใดมีตวั ชี ้วัดรายการใดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของผลรวม จะถือว่าส่วนงานนันเป็
้ นส่วนงานที่ต้องรายงานโดยส่วนงานทุก
ส่วนงาน (อาเซียน ประเทศไทย และอื่นๆ) เป็ นส่วนงานทีต่ ้ องนาเสนอรายงาน เนื่องจากมีตวั ชี ้วัดตัวใดตัวหนึง่ สูงกว่าร้ อยละ 10 ของรายการ
นันๆ
้ ตามการคานวณตามนี ้
ภูมิภาค

อาเซียน
ประเทศไทย
อื่นๆ
รวม

รายได้ รวม

กาไร (ขาดทุน)

สินทรัพย์

%รายได้ รวม

%กาไร (ขาดทุน)

%สินทรัพย์

ค่ าสัมบูรณ์ ของกาไรขาดทุน

201
304
505
1,010

(10)
50
70
110

200
700
1,200
2,100

19.9%
30.1%
50.0%

-9.1%
45.5%
63.6%

9.5%
33.3%
57.1%

น้ อยกว่า
เท่ากับหรื อมากกว่า
เท่ากับหรื อมากกว่า

กาไรรวม (เฉพาะส่วนงานทีก่ าไร)
ขาดทุนรวม (เฉพาะส่วนงานที่ขาดทุน)
10% ของ max(abs (120) , abs (-10))

120
(10)
12
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ข้อ 3 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนและส่ วนงำนที่ยกเลิก
บริ ษัท การะเกด จากัด มีบริ ษัทย่อยหลายแห่ง ได้ แก่บริ ษัท โท ตรี จัตวา ซึง่ มีสว่ นงานธุรกิจ 3 ส่วนงานคือ ส่วนงานผลิต 1) มะม่วง
น ้าปลาหวาน 2) กุ้งแม่น ้าน ้าจิ ้มซีฟดู๊ และ 3) หมูยา่ งเกาหลี ซึง่ เป็ นส่วนงานที่มีรายได้ คา่ ใช้ จา่ ยของตัวเอง มีข้อมูลทางการเงินแยกต่างหากและ
มีผ้ มู ีอานาจตัดสินใจสูงสุดประเมินผลการดาเนินงาน ณ กันยายน25x1 บริ ษัท ตัดสินใจขายอาคาร ซึง่ ต้ องใช้ เวลา 2 เดือนในการย้ ายไปที่ใหม่
ซึง่ เป็ นระยะเวลาตามปกติสาหรับการย้ ายอาคาร และ ณ ตุลาคม 25x1 รถยนต์ที่เคยถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายมี
การลดลงของราคาอย่างมาก แต่ผ้ บู ริ หารไม่ได้ ปรับราคาขายตาม จนกระทัง่ 31 ธันวาคม 25X1 การย้ ายอาคารใหม่ประสบปั ญหาการล่าช้ า
เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้ างประสบปั ญหาในการดาเนินการ และไม่สามารถประเมินได้ วา่ อาคารใหม่ดงั กล่าวจะสร้ างเสร็ จเมื่อใด
นอกจากนี ้ในวันที่ 1 ธันวาคม 25x1 บริ ษัทมีมติขายบริ ษัทย่อย โท จากัด ซึง่ ดาเนินงานผลิตหมูยา่ งเกาหลี โดยมีการวัดมูลค่า
ดังต่อไปนี ้

สินค้ าคงเหลือ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน(แสดงด้ วยราคาทุน)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (แสดงด้ วยราคาทุน)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (แสดงด้ วยราคาทีต่ ีใหม่)
ค่าความนิยม
รวม

มูลค่าตามบัญชี ณ วันรอบระยะเวลา
รายงานก่อนการจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย (31/12/x0)
2,400
1,800
5,700
4,600
1,500
16,000

มูลค่าตามบัญชีที่มีการวัดมูลค่า
ใหม่ทนั ทีก่อนการจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย (วันที่
1/12/x1)
2,200
1,500
5,700
4,000
1,500
14,900

กิจการประมาณว่ามูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิกมีจานวน 13,000 บาท
คาถาม
1. เกณฑ์ใดบ้ างที่ใช้ ในการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขาย
2. อาคารและรถยนต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ควรจัดประเภทอย่างไรเพราะเหตุใด
3. หากรถยนต์ดงั กล่าวถูกปรับราคาลงมาและมีผ้ ตู กลงรับซื ้อในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 25X2 โดยกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ใิ ห้ เผยแพร่งบ
การเงินในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 25x2 กิจการจะจัดประเภทรถยนต์ดงั กล่าวอย่างไร
4. ส่วนงานหมูยา่ งเกาหลีถือเป็ นส่วนงานที่ยกเลิกหรื อไม่
5. ควรแสดงรายการส่วนงานที่ยกเลิกที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดอย่างไรในปี 25x1 และ 25x2
6. กิจการจะต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าจากการยกเลิกส่วนงานดาเนินงานหรื อไม่ หากต้ องจะปั นส่วนเข้ าสินทรัพย์แต่ละ
รายการอย่างไร
ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์
26 พ.ค. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 12 พ.ค. 2561 ถึง เสาร์ 16 มิ.ย. 2561 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 11 พ.ค. ถึง.อา
17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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ตอบ
1.เกณฑ์ใดบ้ างทีใ่ ช้ ในการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขาย
กิจการต้ องจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขายหากมูลค่าตามบัญชีทจี่ ะ
ได้ รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้ สนิ ทรัพย์นนต่
ั ้ อไป
สินทรัพย์ (หรื อกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิก) จะต้ องมีไว้ เพื่อขายในทันทีในสภาพปั จจุบนั ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อตกลงที่เป็ นปกติและถือปฏิบตั กิ นั
ทัว่ ไปสาหรับการขายสินทรัพย์เหล่านัน้ (หรื อกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิก) และการขายต้ องมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ในระดับสูงมาก โดย
ผู้บริ หารในระดับที่เหมาะสมต้ องผูกมัดกับแผนการขายสินทรัพย์ (หรื อกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิก) และต้ องเริ่มดาเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซื ้อ
และเพื่อทาตามแผนให้ สมบูรณ์ นอกจากนี ้ กิจการต้ องมีการเสนอขายสินทรัพย์ (หรื อกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิก) อย่างจริงจังในราคาที่
สมเหตุสมผลสอดคล้ องกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนั ของสินทรัพย์นนั ้ โดยการขายดังกล่าวต้ องคาดว่าจะเข้ าเงื่อนไขในการรับรู้รายการเป็ นการ
ขายที่เสร็ จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จดั ประเภทสินทรัพย์ ตามที่สรุปในภาพต่อไปนี ้

2. อาคารและรถยนต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ควรจัดประเภทอย่างไรเพราะเหตุใด
สาหรับรถยนต์ กิจการเคยจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายซึง่ มีการลดลงของราคาอย่างมาก แต่ผ้ บู ริ หารไม่มี
การปรับลดราคาของสินทรัพย์อีก ด้ วยราคาที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสินทรัพย์แสดงให้ เห็นว่า “สินทรัพย์ไม่ได้ มีไว้ เพื่อขาย
ในทันที” ดังนันจึ
้ งไม่ถือว่าเข้ าเงื่อนไข กิจการจะต้ องจัดประเภทรถยนต์ใหม่เป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพือ่ ใช้ งาน
สาหรับอาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 การที่อาคารใหม่ยงั ไม่เสร็ จ ทาให้ ไม่สามารถย้ ายออกจากอาคารเดิมได้ และไม่สามารถ
ประเมินได้ วา่ อาคารใหม่ดงั กล่าวจะสร้ างเสร็ จเมื่อใด จะถือว่าแสดงให้ เห็นว่า “อาคารไม่ได้ มีไว้ เพื่อขายในทันที” รายการนี ้จะไม่เข้ าเงื่อนไข
ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์
26 พ.ค. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
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P a g e | 12

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 จนกว่ากิจการจะสามารถย้ ายออกจากอาคารได้ (แม้ วา่ กิจการจะมีการทาข้ อผูกพันในการซื ้อ
ที่แน่นอนแล้ วก็ตาม)
3. หากรถยนต์ดงั กล่าวถูกปรับราคาลงมาและมีผ้ ตู กลงรับซื ้อในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 25X2 โดยกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิให้ เผยแพร่งบการเงิน
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 25x2 กิจการจะจัดประเภทรถยนต์ดงั กล่าวอย่างไร
หากรถยนต์ดงั กล่าวถูกปรับราคาลงมาและมีผ้ ตู กลงรับซื ้อในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 25X2 ซึง่ เป็ นวันก่อนการจัดอนุมตั ใิ ห้ เผยแพร่งบ
การเงิน เช่นนี ้ย่อมถือว่ารถคันดังกล่าวมีโอกาสขายได้ อยูใ่ นระดับสูงมาก จึงเข้ าหลักเกณฑ์การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย กิจการจึงต้ องจัดประเภทเป็ นรายการแยกต่างหากในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียน ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
4. ส่วนงานหมูยา่ งเกาหลีถือเป็ นส่วนงานที่ยกเลิกหรื อไม่
อ้ างถึง ม.รง. 5 การดาเนินงานทีย่ กเลิก หมายถึง ส่วนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรื อที่จดั ประเภทไว้ เป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย ที่
มีลกั ษณะต่อไปนี ้
1. เป็ นสายงานธุรกิจที่สาคัญหรื อพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่แยกต่างหาก
2. เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนร่วมกันที่จะยกเลิกสายงานธุรกิจที่สาคัญหรื อเขตภูมิศาสตร์ ที่แยกต่างหาก หรื อ
3. เป็ นบริ ษัทย่อยที่ซื ้อมาเพื่อขายต่อ
ตามโจทย์ระบุวา่ เป็ นส่วนแต่ละส่วนนันเป็
้ นส่วนงานที่มีรายได้ คา่ ใช้ จ่ายของตัวเอง มีข้อมูลทางการเงินแยกต่างหากและมีผ้ มู ีอานาจ
ตัดสินใจสูงสุดประเมินผลการดาเนินงาน จึงถือเป็ น “สายงานธุรกิจที่สาคัญ” และสอดคล้ องกับคาจากัดความของ “ส่วนงานดาเนินงาน” ที่ระบุ
ไว้ ใน ม.รง. 8 เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ “ส่วนงานหมูเกาหลีเป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิก”
5. ควรแสดงรายการส่วนงานที่ยกเลิกที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดอย่างไรในปี x1 และ x2
อ้ างถึง ม.รง. 5 ย่อหน้ าที่ 33.3 กิจการต้ องเปิ ดเผย “กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินของ
การดาเนินงานที่ยกเลิก การเปิ ดเผยเหล่านี ้อาจนาเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรื อในงบการเงิน” โดยนอกจากกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินธุรกิจตามปกติในปี 25x1 แล้ ว ในปี 25x2 กิจการอาจมีกระแสเงินสดรับจากการขายการดาเนินงาน ซึง่ จะถือเป็ นเงินสดรับจากกิจกรรม
ลงทุน และอาจมีการจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ทเี่ กี่ยวข้ องกับส่วนงาน ดังนัน้ ซึง่ จะถือเป็ นเงินสดจ่ายในกิจกรรมจัดหาเงิน
6 กิจการจะต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าจากการยกเลิกส่วนงานดาเนินงานหรื อไม่
อย่างไร

หากต้ องจะปั นส่วนเข้ าสินทรัพย์แต่ละรายการ

กิจการจะต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าจากการยกเลิกส่วนงานดาเนินงานตามการอธิบายดังนี ้
กิจการต้ องรับรู้ผลต่างจานวน 1,100 บาท (16,000 บาท – 14,900 บาท) ทันทีก่อนการจัดประเภทเป็ นกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิกซึง่ ถือไว้
เพื่อขาย (ซึง่ ผลต่างดังกล่าวถูกบันทึกบัญชีตามกระบวนการปกติแล้ ว) นอกจากนี ้เนื่องจากกิจการมีการวัดมูลค่าของกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิกซึง่
ถือไว้ เพื่อขายด้ วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย กิจการจึงต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
จานวน 1,900 บาท (14,900 บาท – 13,000 บาท) เมื่อกลุม่ สินทรัพย์ดงั กล่าวจัดประเภทครัง้ แรกเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย ผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าจะปั นส่วนไปยังสินทรัพย์ตา่ งๆ แต่จะไม่มีการปั นส่วนการด้ อยค่าไปยังสินค้ าคงเหลือ (เนื่องจากถูกแสดงมูลค่าด้ วย min(cost,
NRV) แล้ ว) โดยการปั นส่วนสามารถแสดงได้ ดงั นี ้
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หน่วย:บาท
BV ก่อนจัดประเภท ปั นส่วนผลขาดทุน BV หลังปั นส่วนผลขาดทุน
เป็ นสินทรัพย์ถือไว้ เพื่อขาย
จากการด้ อยค่า
จากการด้ อยค่า
สินค้ าคงเหลือ

2,200

-

2,200

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (ราคาทุน) **

1,500

(54)

1,446

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน) ***

5,700

(204)

5,496

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ตีใหม่) ****

4,000

(143)

3,857

ค่าความนิยม*

1,500

(1,500)

-

14,900

(1,900)

13,000

รวม

*ปั นให้ GW ก่อน 1,500 ที่เหลือ 400 ปั นให้ สนิ ทรัพย์รายการอื่นยกเว้ นสินค้ าคงเหลือ
** 400 x 1500/11200
*** 400 x 5700/11200
**** 400 x 4000/11200
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ตำรำงติวปี 2561

หลักสู ตร Comprehensive วิชำละ 5,500 บำท (สมัคร2วิชำ 9,000 บำท)
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หลักสู ตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมัคร2วิชำ 10,000 บำท)

หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 1/2561
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเราจะรี บส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัว เมื่อสมัครเข้ ามา
โปรโมชัน่ :
1. สาหรับหลักสูตร Comprehensive ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 9,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรี ยน 1 วิชา
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้
2. สาหรับหลักสูตร Step-By-Step ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 10,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรี ยน 1 วิชา
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยการชาระเงินเข้ า Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยูม่ าที่ @cpa-somsak หรื อ inbox FB: cpasolution ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ
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