
P a g e  | 1 
 

ไมอนุญาตใหเผยแพรในเชิงพาณิชย (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) คร้ังที่ 2/2562 หลักสูตร Comprehensive 

วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห เร่ิม อา 21 เม.ย. 2562 – 26 พ.ค. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร เร่ิม 20 เม.ย. 2562 – 25 พ.ค.2562  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่
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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2562 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

 

 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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“เอกสารชุดน้ีไดรับความรวมมือรวมใจจากทังผูเขาสอบจํานวนมาก และตัวผมผูจดัทําคดิเปนชั่วโมงทํางานรวมมากกวา 50 ชัว่โมงทํางาน ซึ่ง

ทุกคนท่ีเกีย่วของยินดีท่ีจะใหพ่ีนองใชเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและศักยภาพในการสอบ แตจะไมยินดีแมแตนิดเดียวหากถูกนําไปใชในเชงิพาณิชย 

ดังน้ัน จึงขออธิบายเกีย่วกับความคุมครองดงัน้ี” 

 

เอกสารชดุน้ีไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตใหใชโดยไมตองขออนุญาตเปนลายลกัษณอกัษร 

1) การใชเพ่ือเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพ่ือนฝูงโดยไมหวังผลตอบแทน (ไมสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผูเขาสอบครับ) 

2) การใชประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทัง ของรัฐและเอกชนในลักษณะท่ีไมหวงัผลกําไร 

3) การใชเพ่ือ update ความรูเกีย่วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไมอนุญาตใหใช 

1) การใชประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะท่ีเปนตวิเตอรท่ีเปดสอนและเก็บคาตอบแทน 

2) การดัดแปลงหรือคัดลอกเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย เชน การพิมพขาย การใชประกอบกับเอกสารประกอบการสอน หรือการกระทํา 

ลักษณะอ่ืนใดท่ีเขาขายการทําเพ่ือหวังประโยชนเชงิพาณิชย 

 

หากทานไมม่ันใจวาทานอยูในขายอนุญาตใหใชหรือไม โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักด ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสอื

อนุญาตเปนลายลักษณอกัษร ขอบคุณที่เขาใจครับ 
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ปรนัย (บางสวน) 

1. ปท่ี1คาเชาปละ100,000 ปท่ี2-4คาเชาปละ 150,000 เปนสัญญาเชาดําเนินงาน แตผูใหเชาลดคาเชาในปแรก 50% ผูใหเชาจะรับรู

รายไดปแรก  

a. 100,000 บาท 

b. 50,000 บาท 

c. 137,500 บาท  

d. 125,000 บาท.. 

2. ขอใดเปนรายไดท่ีอยูในขอบเขตของ TAS 18 

a. การเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนเพ่ือคา  

b. การเพ่ิมขึ้นของPPE  

c. ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทนุในหุนกู.. 

d. การเพ่ิมขึ้นของราคาสินคาการเกษตร ทําใหมูลคาของสินคาคงเหลือเพ่ิมมากขึ้น 

3. ขอใดเปนสินทรัพยชีวภาพ 

a. ไมแปรรูป 

b. ปาลมนํ้ามัน 

c. โคนม.. 

d. ท่ีดินท่ีใชในกิจกรรมการเกษตร 
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ขอ 1 การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี 

ขอมูลท่ี 1 

บริษัทเอ มีนโยบายประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ จากเดิม ลูกหน้ีท่ีมีอายุเกิน 2 ปตั้งคาเผ่ือในอัตรารอยละ 50 แตเน่ืองจากสภาพ

เศรษฐกิจไมดี บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในป 25x2 สําหรับลูกหน้ีคางชําระเกิน 1 ปในอัตรารอยละ 20  และ

ลูกหน้ีคางชําระเกิน 2 ปในอัตรารอยละ 50 

  หนวย: ลานบาท 

 ป 25x2 ป 25x1 

ลูกหน้ีท่ีเกิน 1 ป 500 Xx 

ลูกหน้ีท่ีเกิน 2 ป 800 800 

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 400 400 

 

ขอมูลท่ี 2  

ป 25x0 บริษัทไดบันทึกคาเชาจายลวงหนา สําหรับการจายคาเชา 400 ลานบาท แตบริษัทไมไดบันทึกคาเชาในป 25x0 มูลคา 100 

ลานบาท ป 25x1 มูลคา 250 ลานบาท และในป 25x2 มูลคา 50 ลานบาท 

 

ขอมูลท่ี 3 

ในป 25x2 ศาลไดพิพากษาใหบริษัทชดใชคาเสียหาย 250 ลานบาท โดยมีการตั้งประมาณการเกี่ยวกับคดคีวามดงักลาวไวตัง้แตป 

25x0 เปนเงิน 300 ลานบาท  

 

 ป 25x2 ป 25x1 

งบกําไรขาดทุนบางสวน   

รายได           14,400            14,000  

คาใชจาย           13,900            13,600  

กําไรสําหรับป                500                 400  

   

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน   

กําไรสะสมตนงวด           14,400            14,000  

กําไรสําหรับป                500                 400  

กําไรสะสมปลายงวด           14,900            14,400  
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คําถาม  

1) ขอมูลท่ี 1, 2, 3 ตองบันทึกปรับปรุงอยางไรพรอมใหเหตุผล 

2) ใหทํารางงบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินบางสวนภายหลังปรับปรุงรายการ 

3) กิจการตองเปดเผยขอมูลจากธุรกรรมดังกลาวอยางไร 

4) หากมี TFRS ออกใหมในเดอืน ธ.ค. 25x2 และมีผลบังคับใชใน 25x3 กิจการจะตองเปดเผยขอมูลหรือไม อยางไร 

 

ตอบ  

1) ขอมูลท่ี 1, 2, 3 ตองบันทึกปรับปรุงอยางไรพรอมใหเหตุผล 

ขอมูลท่ี 1) ถือเปนการ “เปล่ียนประมาณการทางการบัญชี” ซึ่งถือวากจิการไดรับขอมูลใหมหรือมีประสบการณเพ่ิมเติมจากเดิม โดย

ใหใชวิธี “เปล่ียนทันทีเปนตนไป” ในการรับรูผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในกาํไรหรือขาดทุนในรอบรายงานน้ันทันที 

ขอมูลท่ี 2) ถือเปนการ “แกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี” ซึ่งกิจการจะตองบันทึกคาใชจายใหตรงรอบรายงาน ดังน้ันจงึตองปรับปรุง

กําไรสะสม และกําไรขาดทุนสําหรับคาเชาท่ีบันทึกผิดพลาดน้ัน  

ขอมูลท่ี 3) ถือเปนการ “เปล่ียนประมาณการทางการบัญชี” เชนเดยีวกับขอมูลท่ี 1) ซึ่งกจิการจะถือวารายจายตามคาํพิพากษา

เทากับ 250 ลาน และกลับรายการประมาณการหน้ีสินท่ีเคยตัง้เกนิ 50 ลานบาทเปนรายไดอ่ืนในกาํไรขาดทุน  

โดยตองบันทึกบัญชีปรับปรุงรายการดงัน้ี  

 31/12/25x2 (ขอมูลท่ี 1)    

dr. หน้ีสงสัยจะสูญ 100    

cr. คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  100   

 บันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติม    

     

  

ลูกหน้ี  

31/12/x2 

อัตรา 

หน้ีสูญ 

คาเผ่ือ 

ท่ีควรตัง้ 

 ลูกหน้ีท่ีเกิน 1 ป 500  20% 100  

 ลูกหน้ีท่ีเกิน 2 ป 800  50% 400  

 รวม 1,300   500  

 หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 31/12/x1   (400) 

 ตั้งเพ่ิม   100  
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 31/12/25x2 (ขอมูลท่ี 2)    

dr. กําไรสะสม 350    

dr. คาเบ้ียประกันจาย 50    

cr. คาเบ้ียประกันจายลวงหนา  400   

 บันทึกปรับปรุงคาเบ้ียประกันจายลวงหนาเปนคาเบ้ียประกัน    

     

 31/12/25x2 (ขอมูลท่ี 3)    

dr. ประมาณการหน้ีสินคาชดเชยคดคีวาม 50    

cr. รายไดอ่ืน - ผลกําไรจากการปรับลดคาชดเชยคดีความ  50   

 บันทึกปรับลดคาชดเชยคดีความตามคําส่ังศาล    

 

2) ใหทํารางงบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินบางสวนภายหลังปรับปรุงรายการ 

 ป 25x2 ป 25x1 

งบกําไรขาดทนุบางสวน   

รายได 14,400  14,000  

คาใชจายท่ีปรับปรุงแลว* 13,950  13,850  

กําไรสําหรับป 450  150  

   

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน   

กําไรสะสมตนงวด 14,050  14,000  

แกไขขอผิดพลาด: คาเบ้ียประกันบันทึกต่ําไป   (100) 

กําไรสะสมตนงวดท่ีปรับปรุงแลว 14,050  13,900  

บวก กําไรสําหรับป 450  150  

กําไรสะสมปลายงวด 14,500  14,050  

   

ค่าใช้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้*   

คาใชจายตามรายงานเดิม 13,900  13,600  

บวก คาเบ้ียประกันบันทึกต่าํไป 50  250  

คาใชจายท่ีปรับปรุงแลว 13,950  13,850  
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3) กิจการตองเปดเผยขอมูลจากธุรกรรมดังกลาวอยางไร 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางการบัญช ี

ในป 25x2 กจิการไดเปล่ียนประมาณการการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สงผลใหหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น 

100 ลานบาท กําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลารายงาน 25x2 และลูกหน้ีสุทธิลดลงในจาํนวนเดียวกัน  

ในป 25x2 ศาลไดพิพากษาใหกิจการชดใชคาเสียหายนอยกวาท่ีคาดการณไว 50 ลานบาท จึงสงผลใหประมาณการหน้ีสินคําพิพาษาลดลง 50 

ลานบาท รายไดอ่ืน และกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลารายงาน 25x2 เพ่ิมขึ้นในจํานวนเดยีวกัน  

การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 

ในป 25x2 กจิการไดแกไขปรับปรุงคาเบ้ียประกันเปนคาใชจายสําหรับรอบระยะเวลารายงาน 25x0 และ 25x1 ซึ่งการปรับปรุงดงักลาวสงผลให

กําไรสะสมยกมา 1/1/25x1 ลดลง 100 ลานบาท คาเบ้ียประกันจายรอบระยะเวลารายงาน 25x1 เพ่ิมขึ้น 250 ลานบาท และกําไรสุทธิสําหรับ

รอบระยะเวลารายงาน 25x1 ลดลง 250 ลานบาท โดยการแกไขดงักลาวสงผลใหกาํไรสะสมตนงวด 1/1/25x2 ลดลงท้ังส้ิน 350 ลานบาท  

 

4) หากมี TFRS ออกใหมในเดอืน ธ.ค. 25x2 และมีผลบังคับใชใน 25x3 กิจการจะตองเปดเผยขอมูลหรือไม อยางไร 

กิจการควรเปดเผยขอมูลวาปรับใช TFRS ปปจจุบัน โดยยงัไมไดปรับใช TFRS ลวงหนา ตามการเปดเผยขอมูลตอไปน้ี (ดัดแปลงจากงบ

การเงินป 2561 ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กลุมกิจการไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 25x2 และเกี่ยวของกับ

กลุมกิจการ โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอกลุมกิจการ 

กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 25x3 มาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช ผูบริหารของกลุมกิจการอยูระหวางการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกลาวมาใช 
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ขอ 2 ตนทุนชวง 

บริษัทจันทร จํากดั เปนกิจการผลิตสินคาโดยมี 2 แผนกผลิตคือแผนกผสม และแผนกบรรจุ โดยแผนกผสมจะนําสารเคมี ก ใสเขาไป

ตมตัง้แตตนกระบวนการ แลวจึงนําไปผสมกับสารเคมี ข ตอนทายกระบวนการ ซึ่งระยะเวลาดาํเนินการ 100 ชัว่โมง สวนคาแรงและคาใชจาย

ในการผลิตจะเกดิขึ้นอยางสม่าํเสมอ  

งานระหวางทําปลายเดือน ม.ค. 25x2 น้ันไดทํางานไปแลว 20 ชั่วโมง มีสารเคมี ก จํานวน 500 ลิตร สารเคมี ข จาํนวน 0 ลิตร มูลคา

งานระหวางทําเทากับประกอบดวยคาสารเคมี ก 4,000 บาท และตนทุนแปรสภาพ 8,150 บาท  

ระหวางงวด ก.พ. 25x2 กิจการใสสารเคมี ก 49,500 ลิตร มูลคา 321,000 บาท สารเคมี ข 15,000 ลิตร มูลคา 5,000 บาท มีตนทุน

แปรสภาพ 487,500 บาท  

ปลายงวด ก.พ. 25x2 เหลือสารเคมี ก 9,000 ลิตร ซึง่ดาํเนินการแลว 10 ชัว่โมง ท้ังน้ี ปริมาตรสาร ก ท่ียกมาตนงวดและท่ีใสในงวด 

จะระเหยในอัตราสวนรอยละ 2  

กิจการคํานวณตนทุนชวงโดยใชวิธีถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

ใหทํา 

 คํานวณหาตวัเลขตอไปน้ี  

1) หนวยเทียบสําเร็จรูป 

2) ตนทุนตอหนวยเทียบสําเร็จรูป 

3) ตนทุนของหนวยดีโอนออก 

4) ตนทุนของหนวยเสียท่ีระเหย 

5) ตนทุนงานระหวางทําปลายงวด 
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ตอบ 

โจทยขอน้ีวัตถุดิบหลักนาจะเปนสารเคมี ก ซึง่หนวยผลิตหลักจะอางอิงจากจาํนวนสารเคม ีก สวนสารเคมี ข ท่ีถูกเติมเขาไปตอนทาย

กระบวนการเปนเพียงสวนประกอบหน่ึงเทาน้ัน และสําหรับหนวยผลิตปลายงวดจะไมมีสารเคมี ข เน่ืองจากยังไมไดใสเขาไปแตอยางใด 

1) หนวยเทียบสําเร็จรูป 

สารเคมี ก : สารเคมี ข : ตนทุนแปรสภาพ เทากับ  50,000 หนวย : 41,000 หนวย : 41,900 หนวย ตามลําดับ 

2) ตนทุนตอหนวยเทียบสําเร็จรูป 

ตนทุนตอหนวยเทียบสําเร็จรูปของสารเคมี ก : สารเคมี ข : ตนทุนแปรสภาพ เทากับ 6.500  บาท : 0.122  บาท : 11.829 บาท 

ตามลําดับ ตนทุนรวมตอหนวยเทากับ 18.451 บาท 

3) ตนทุนของหนวยดีโอนออก 

738,052 บาท 

4) ตนทุนของหนวยเสียท่ีระเหย 

18,451 บาท 

5) ตนทุนงานระหวางทําปลายงวด 

69,146 บาท 

การคาํนวณประกอบ (หนาถดัไป) 
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 จํานวนหนวย 

ผลิตจริง  

 จํานวนหนวยเทียบสําเร็จรูป  

  
สารเคมี ก  สารเคมี ข 

 

 ตท. แปลง 

สภาพ  

งานระหวางทํา 1 ก.พ. 25x2 500       

หนวยเร่ิมผลิตเดือนกมุภาพันธ 49,500       

 50,000       

หนวยผลิตเสร็จเดือน ก.พ. 25x2 40,000 100% 40,000 100% 40,000 100% 40,000 

หนวยระเหย (50,000 x 2%) 1,000 100% 1,000 100% 1,000 100% 1,000 

งานระหวางทํา 28 ก.พ. 25x2 9,000 100% 9,000 0% 0 10% 900 

 50,000  50,000  41,000  41,900 

ตนทุนการผลิต        

งานระหวางทํา 1 ก.พ. 25x2 12,150  4,000   -   8,150  

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นระหวางเดือน ก.พ. 813,500  321,000   5,000   487,500  

รวมตนทุนการผลิต 825,650  325,000   5,000   495,650  

หนวยเทียบสําเร็จรูป   50,000   41,000   41,900  

 ตนทุนตอหนวยเทียบสําเร็จรูป   18.451   6.500   0.122   11.829  

สรุปตนทุนการผลิต        

งานระหวางทํา 1 ก.พ. 25x2 12,150       

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นระหวางเดือน ก.พ. 813,500       

รวมตนทุนการผลิต   825,650     

การจดัสรรตนทุน        

หนวยผลิตเสร็จโอนออก  

(40,000 x 18.451) 
738,052 

      

ตนทุนหนวยเสียปกติ  

(1,000 x 18.451) 
18,451 

      

   756,504     

งานระหวางทํา 28 ก.พ. 25x2        

วัตถดุิบ ก (9,000 x 6.50)  58,500       

ตนทุนแปลงสภาพ  

(900 x 11.829)  
10,646 

      

รวมงานระหวางทํา    69,146     

รวมตนทุนการผลิต   825,650     
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ขอ 3 งบกระแสเงินสดแบบทางออม  

ตอไปน้ีเปนขอมูลจากงบทดลองป 25x9 ของบริษัทเอก จํากดั  

  เดบิต   เครดิต  

เงินสด 125,600   

ลูกหน้ีการคา  64,000  

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  14,000  

สินคาคงเหลือ 217,200   

คาใชจายจายลวงหนา 250,000   

เงินลงทุนระยะยาว  144,000  

อาคาร 600,000   

ท่ีดิน 300,000   

อุปกรณสํานักงาน  28,000  

เคร่ืองจักร 100,000   

คาเส่ือมราคาสะสม:   

อาคาร  24,000  

อุปกรณสํานักงาน  12,000  

เคร่ืองจักร 12,000   

เจาหน้ีการคา  104,800  

คาใชจายคางจาย  72,000  

ภาษีเงินไดคางจาย 50,000   

เงินปนผลคางจาย  128,000  

หุนกู  832,000  

หุนบุริมสิทธิ์ (@50) 60,000   

หุนสามัญ (@10)  156,000  

สวนเกินมูลคาหุนสามญั  223,200  

กําไรสะสม 87,200   

   

ขอมูลเพ่ิมเติม   

กําไรกอนภาษ ี  200,000  

ภาษ ี  60,000  

กําไรสําหรับป  140,000  

 



P a g e  | 12 
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ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับรอบรายงานป 25x9 

1) กิจการประกาศจายเงินปนผลในเดือน ธ.ค. 25x9 จาํนวน 128,000 บาท โดยจะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารผูถือหุนในเดือน ม.ค. 

25x10 และออกหุนปนผล 5% ซึง่หุนมีมูลคายุตธิรรม 22 บาทตอหุน  

2) กิจการขายเงินลงทุนระยะยาวไดเงิน 140,000 บาท 

3) ขายหุนกูเสนอขายในราคา 104 บาท โดยท่ีราคาตามมูลคาเทากบั 100 บาท  

4) ขายท่ีดินมูลคาตามบัญชี 300,000 บาทในราคา 400,000 บาท  

5) มีการแลกเปล่ียนเคร่ืองจกัร โดยบันทึกบัญชีการแลกเปล่ียนดงัน้ี  

dr. เคร่ืองจักรใหม 160,000  

dr. คาเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองจักรเดมิ 40,000  

cr. เคร่ืองจักรเดิม  60,000 

cr. เงินสด  140,000 

6) ตนป 25x9 กจิการไดไถถอนหุนบุริมสิทธิ์ท่ีผูถือมีสิทธิ์ไถถอน ราคาตามมูลคา 60,000 บาท ในราคา 80,000 บาท  

7) ตัดบัญชเีคร่ืองถายเอกสารมูลคา 28,000 บาท ซึง่คิดคาเส่ือมเต็มมูลคาแลว 

8) ออกหุนสามัญ 12,000 หุน ราคาหุนละ 25 บาท โดยปจจุบันกจิการมหุีนสามัญจํานวน 87,600 หุน  

9) กิจการถูกเวนคืนท่ีดิน ซึ่งไดเงินคาเวนคืน 108,000 บาท โดยมูลคาตามบัญชีของท่ีดินท่ีเวนคืนเทากับ 240,000 บาท 
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ตอบ 

บริษัท เอก จํากดั    

งบกระแสเงินสด    

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x9    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กําไรกอนภาษ ี  200,000   

รายการปรับปรุง    

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  14,000   

คาเส่ือมราคา (1)  92,000   

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาว  4,000   

ขาดทุนจากการถกูเวนคนืท่ีดิน  132,000   

กําไรจากการขายท่ีดินและอาคาร  (100,000)  

  342,000   

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและหน้ีสินในการดาํเนินงาน    

ลูกหน้ีการคาลดลง 64,000    

สินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น (217,200)   

คาใชจายจายลวงหนาเพ่ิมขึ้น (250,000)   

เจาหน้ีการคาเพ่ิมขึ้น 104,800    

คาใชจายคางจายเพ่ิมขึ้น 72,000    

รวม  (226,400)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  115,600   

ดอกเบ้ียจาย  0   

เงินสดจายคาภาษ ี  (110,000)   

เงินสดสทุธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนนิงาน   5,600  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว  140,000   

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน  400,000   

เงินสดรับจากการถกูเวนคืนท่ีดิน  108,000   

เงินสดจายซื้อท่ีดินและอาคาร (2)  (1,440,000)  

เงินสดจายแลกเคร่ืองจักร  (140,000)   

เงินสดสทุธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทนุ   (932,000) 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

เงินสดรับจากการออกหุนกู  832,000   

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ  300,000   

เงินสดจายไถถอนหุนบุริมสิทธิ ์  (80,000)   

เงินสดสทุธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน   1,052,000  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธ ิ   125,600  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป   x  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป   x+125,600 

    

รายการที่มิใชเงนิสด:    

ออกหุนปนผลจาํนวน ท่ีมีมูลคายตุิธรรมหุนละ 22 บาท (3)   79,200  

เงินปนผลคางจาย         128,000  
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คํานวณประกอบ (1) คาเสือ่มราคา    

คาเส่ือมราคาสะสม:    

อาคาร   24,000  

อุปกรณสํานักงาน   12,000  

เคร่ืองจักร   (12,000) 

คาเส่ือมราคาสะสมเพ่ิมสุทธ ิ   24,000  

บวก คาเส่ือมราคาเคร่ืองจักรสวนท่ีนําไปแลก   40,000  

บวก คาเส่ือมราคาเคร่ืองถายท่ีตดับัญช ี   28,000  

คาเสื่อมราคาของป   92,000  

    

คํานวณประกอบ (2) จายซื้อ PPE    

 ท่ีดินและอาคาร อุปกรณสนง. เคร่ืองจักร 

เพ่ิม (ลด) 900,000  (28,000) 100,000  

ท่ีดินและอาคารท่ีขาย 300,000    

ท่ีดินท่ีถูกเวนคืน 240,000    

เคร่ืองถายเอกสารท่ียกเลิก  28,000   

เคร่ืองจักรเดิมท่ีนําไปแลก   60,000  

หัก เคร่ืองจักรใหมท่ีไดจากการแลก   (160,000) 

ซื้อเพิ่มสทุธ ิ 1,440,000  0  0  

    

คํานวณประกอบ (3) ออกหุนปนผล   (หุน) 

จํานวนหุนหลังเพ่ิมทุน   87,600  

หัก หุนท่ีเพ่ิมทุน   (12,000) 

คงเหลือ   75,600  

หัก จํานวนหุนกอนใหหุนปนผล    (72,000) 

(75,600 x 100/105)     

จํานวนหุนปนผล   3,600  

มูลคาตามบัญชีตอหุน   22  

มูลคาหุนปนผลทีอ่อก   79,200  
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www.fap.or.th. 

สภาวชิาชีพบัญชใีนพระบรมราชปูถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชแีละ

ขอผิดพลาด (ปรับปรุง 2561). กรุงเทพฯ : 2561. available on www.fap.or.th. 

สภาวชิาชีพบัญชใีนพระบรมราชปูถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม (ปรับปรุง 2561). กรุงเทพฯ : 2561. available on 
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