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“เอกสารชดุนีไดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทงัผูเ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคิดเป็นชวัโมงทาํงานรวมมากกวา่ 50 ชวัโมงทาํงาน ซงึ
ทกุคนทีเกียวขอ้งยินดีทีจะใหพี้นอ้งใชเ้พือเพิมพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมยิ่นดีแมแ้ตนิ่ดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์
ดงันนั จงึขออธิบายเกียวกบัความคุม้ครองดงันี” 
 
เอกสารชดุนีไดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัลขิสทิธิ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2558 
 
อนุญาตให้ใช ้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณอ์ ักษร  
1) การใชเ้พือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบครบั) 
2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทงั ของรฐัและเอกชนในลกัษณะทีไมห่วงัผลกาํไร 
3) การใชเ้พือ update ความรูเ้กียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 
 
ไม่อนุญาตให้ใช ้ 
1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะทีเป็นติวเตอรที์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 
2) การดดัแปลงหรอืคดัลอกเพือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เช่น การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรอืการกระทาํ 
ลกัษณะอืนใดทีเขา้ข่ายการทาํเพือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์
 
หากท่านไม่มันใจว่าท ่านอยู่ในข ่ายอนุญาตให้ใช ้หร ือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักด  ิประถมศร ีเมฆ หร ือขอหนังสอื
อนุญาตเป็นลายลักษณอ์ ักษร  ขอบคุณทเีข ้าใจคร ับ 
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ปรนัย (บางส่วน) 

1. รายการใดถือเป็น Facilities - Level ทีระบใุนการบญัชีตน้ทนุฐานกิจกรรม 

a. ค่าจัดอบรมสัมนา.. 
b. คา่ออกแบบ 

c. คา่ขนสง่ 

d. คา่ใชจ้่ายในการผลติ 

2. ขอ้ใดไมเ่กียวขอ้งกบัการคาํนวณมลูคา่สทิธิซือหุน้ตาม TFRS 2 เรอืงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

a. ราคาใชส้ทิธิซือหุน้ 

b. อายสุทิธิ 

c. ราคาหุน้อา้งอิง 

d. อัตราดอกเบยีของสทิธ ิ.. 
3. ขอ้ใดไมใ่ช่เครอืงมือทางการเงินตามนิยามใน TAS 32  

a. ลกูหนีการคา้ 

b. เจา้หนีเงินกู ้

c. สนิค้าคงเหลอื .. 
d. สญัญาแลกอตัราดอกเบีย 

4. 1/1/25x3 กิจการมีหุน้สามญั 100 หุน้ โดยวนัที 1/3/25x3 จดทะเบียนเพิมทนุ 200 หุน้ และออกจาํหน่าย 1/7/25x3 กาํไรปี 25x3 

เทา่กบั 100,000 บาท กาํไรตอ่หุน้ขนัพืนฐานเทา่กบัเทา่ใด 

a. 1,000 บาท 

b. 333.33 บาท 

c. 375 บาท 

d. 500 บาท .. 
5. ณ ตน้ปี x1 บรษัิทมีจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 50,000 หุน้ วนัที 1 มีนาคม x1 บรษัิทจดทะเบียนหุน้สามญัเพิม 

50,000 หุน้ วนัที 1 กรกฎาคม x1 บรษัิทออกจาํหน่ายหุน้สามญัดงักลา่ว จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียทีบรษัิทใชใ้นการคาํนวณกาํไรตอ่

หุน้สาํหรบัปี x1 คือเทา่ใด 

a. 100,000 หุน้ 

b. 50,000 หุน้ 

c. 75,000 หุ้น .. 
d. 83,333 หุน้ 
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6. บ.แหง่หนงึขายสนิคา้ 3 ชนิด A B C ขายรวมกนัเทา่กบั 42,000 บาท โดย สนิคา้ A ราคาขายเอกเทศ = 8,800 บาท สนิคา้ B ราคา

ขายเอกเทศ = 13,200 บาท สนิคา้ C เป็นสนิคา้ทีลกูคา้สงัทาํขนึพิเศษ ยงัไมมี่ราคาขายเอกเทศ และยงัไมมี่ราคาเปรยีบเทียบใน

ทอ้งตลาด ซงึสินคา้C มีราคาทนุ 19,000 บาท คาํถาม:ควรกาํหนดราคาขายเอกเทศ สินคา้ C เท่าใด 

a. 0 บาท 

b. 19,000 บาท 

c. 20,000 บาท .. 
d. 21,000 บาท 

7. รายการใดทีตอ้งปรบัปรุงในการนาํเสนองบการเงินทีใชส้กลุเงินในสภาวะเงินเฟอ้แรง 

a. เจา้หนีการคา้ 

b. สนิค้าคงเหลอื .. 
c. เงินกูส้ถาบนัการเงิน 

d. เงินลงทนุ –มลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 

8. ในปี 25x2 มีเครืองจกัรพรอ้มใชง้านในเดือนตลุาคม แตพ่นกังานบญัชีไมไ่ดบ้นัทกึคา่เสือมราคา เนืองจากฝ่ายผลติไมไ่ดแ้จง้เรอืง 

และไดท้าํการปิดบญัชีเรยีบรอ้ยแลว้ ซงึคา่เสือมราคาทีไมไ่ดบ้นัทกึในปี 25x2 นนัมีสาระสาํคญั กิจการควรปรบัปรุงอยา่งไรในปี 

25x3 

a. ปรับปรุงงบกาํไรขาดทุนปี 25x2 และกาํไรสะสมต้นปี25x3.. 
b. ปรบัปรุงกาํไรสะสมตน้ปี 25x2 

c. ปรบัปรุงงบกาํไรขาดทนุ 25x3 

d. ปรบัปรุงกาํไรสะสมตน้ปี 25x3 เทา่นนั 

9. ขอ้ใดไมเ่กียวขอ้งกบัการคาํนวนกาํไรตอ่หุน้ปรบัลด หากราคาเฉลียของหุน้สามญัระหวา่งปีเทา่กบั 20 บาท 

a. ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิซอืห ุ้นทรีาคา 23 บาท .. 
b. หุน้บรุมิสทิธิสะสมปันผล % อตัราแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัคือ :  

c. หุน้กูแ้ปลงสภาพ  บาท ซือหุน้สามญัได ้2 หุน้ 

d. สทิธิซือหุน้สามญัทีใหผู้บ้รหิาร ราคา 18 บาท 

10. บ.ทาํสญัญาก่อสรา้งอาคาร มลูคา่ 120 ลา้นบาท  โดยรบัรูร้ายไดต้ามสดัสว่นตน้ทนุทีเกิดขนึในปีกบัตน้ทนุทีจะเกิดขนึทงัหมด ปีที 1 

ตน้ทนุในปี 20 ลา้นบาท คาดวา่จะเกิดขนึอีก 60 ลา้นบาท, ปีที 2 ตน้ทนุในปี 55 ลา้นบาท คาดว่าจะเกิดอีก 25 ลา้นบาท, ปีที 3 

ตน้ทนุทีในปี 30 ลา้นบาท คาดว่าจะเกิดอีก 0 บาท กิจการจะรบัรูร้ายไดปี้ที2 เท่าใด 

a. 30 ลา้นบาท  

b. 60 ล้านบาท .. 
c. 90 ลา้นบาท 

d. 120 ลา้นบาท 
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11. สญัญาเช่า3ปี x1-x3 ปีละ100,000 บาท ตงัแตม่กราคม ปี x2 เกิดสถานการณโ์ควิด ผูใ้หเ้ช่าจงึลดคา่เช่าปี x2 เหลือ 50,000 บาท 

ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งบนัทกึรายไดค้า่เช่าปี x2 เทา่กบัเท่าใด 

a. 100,000 บาท 

b. 50,000 บาท 

c. 75,000 บาท .. 
d. 83,333 บาท 

12. ในอดีตกิจการจดัทาํงบการเงินเพือวตัถปุระสงคภ์ายในกิจการ ผูบ้รหิารไดอ้นมุติัใหมี้การจดัทาํงบการเงิน ตาม TFRS ในวนัที 5 ม.ค 

สาํหรบังบการเงินปี 25x5 วนัใดตอ่ไปนีเป็นวนัทีเปลียนแปลงมาใช ้TFRS 

a. 1 ม.ค 25x4..  
b. 1 ม.ค 25x5 

c. 31 ธ.ค. 25x4 

d. 31 ธ.ค. 25x5 

13. ขอ้ใดไมใ่ช่วตัถปุระสงคห์ลกัของการบญัชีตน้ทนุ 

a. เพือกาํหนดราคาขายสนิคา้ 

b. เพอืวางแผน  ควบคุม และวางแผนภาษี.. 
c. เพือการรายงานผลกาํไรขาดทนุไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

d. ช่วยในการคิดตน้ทนุสนิคา้ 

14. TFRIC 12 สญัญาสมัปทาน ไม่ไดร้ะบถุงึเรอืงใด 

a. การจดัประเภททรพัยส์นิตามสญัญาสมัปทาน 

b. เงือนไขการระบวุา่เป็นสญัญาสมัปทานหรอืไม่ 

c. ลักษณะ และ เงอืนไขการต่ออายุสัมปทาน .. 
d. ตน้ทนุการกูยื้ม 

15. TFRS 13 กาํหนดความหมายของมลูคา่ยติุธรรมอยา่งไร 

a. ราคาทจีะได้ร ับเมอืขายสนิทร ัพย  ์หร ือเป็นราคาทจี่ายในการโอนหนีสนิ  สาํหร ับรายการปกตริะหว่างผู้มสี่วนร ่วม
ในตลาด ณ วันทมีกีารวัดมูลค่า.. 

b. มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดทีไดร้บัจากการใชส้นิทรพัยร์ายการนนัๆ 

c. มลูคา่ทีคาดวา่จะขายไดห้กัคา่ใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัการขาย 

d. ราคาทนุหกัคา่เสือมราคาสะสม 

16. อา้งถงึ TFRS 15 ขอ้ใดไมใ่ช่เงือนไขทีถือวา่เกิดสญัญาทีทาํกบัลกูคา้ 

a. เมอืคู่สัญญาอนุมัตสิัญญาเป็นลายลักษณอ์ ักษรเท ่านัน .. 
b. เมือสญัญามีเนือหาเชิงพาณิชย ์

c. เมือคาดวา่จะสามารถสามารถเก็บหนีได ้
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d. เมือเป็นการคา้จากกิจกรรมปกติธุรกิจ 

17. ในเดือนมีนาคม บรษัิท ก จาํกดั ตกลงทาํสญัญาใหเ้ช่าพืนทีกบับรษัิท ข จาํกดั เพือใชข้ายสนิคา้ แตบ่รษัิท ข จาํกดั ขอตกแตง่

สถานทีเพือขายของ  เดือน สามารถเรมิขายสนิคา้ไดใ้นเดือนพฤษภาคม  บรษัิท ก จาํกดั จะเรมิรบัรูร้ายไดเ้มือใด 

a. มนีาคม.. 
b. เมษายน 

c. พฤษภาคม 

d. มิถนุายน 

18. กิจการรบังานก่อสรา้งตามสญัญา 2,000,000 บาท ใหค้าํนวณรายไดที้ควรรบัรูต้ามวิธี Expected Value โดยทีเงือนไขตามสญัญา

และความเป็นไปได ้มีดงัตอ่ไปนี: หากสง่มอบงานลา่ชา้จะถกูปรบั 100,000 บาท ซงึมีความเป็นไปได ้10%, หากเสรจ็ภายในกาํหนด

จะไดร้บัเงินตามสญัญาซงึมีความเป็นไปได ้80% และ, หากเสรจ็ก่อนกาํหนด จะไดร้บัโบนสั 200,000 บาท ซงึมีความเป็นไปได ้

10% ประมาณการรายไดข้องธุรกรรมนีเทา่กบัเทา่ใด 

a. 1,900,000 บาท 

b. 2,000,000 บาท 

c. 2,010,000 บาท .. 
d. 2,033,333 บาท 

19. อา้งถงึ TFRIC 7 (ปรบัปรุง 2562) เรอืง การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29 (ปรบัปรุง 2562) เรอืง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟอ้รุนแรง กิจการจะปรบัปรุงภาษีเงินไดร้อตดับญัชีอยา่งไร 

a. ต้องวัดมูลค่าภาษีเงนิได้รอตดับัญชใีหม่ท ังงบการเงนิปีปัจจุบัน  และงบการเงนิปีทนีาํมาเปร ียบเทยีบ.. 
b. ตอ้งวดัมลูคา่ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีใหมเ่ฉพาะปีปัจจบุนั แตไ่มต่อ้งวดัมลูคา่ใหม่สาํหรบังบการเงินปีทีนาํมาเปรยีบเทียบ 

c. ไมต่อ้งวดัมลูคา่ใหมส่าํหรบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีปีปัจจบุนั แต่ตอ้งวดัมลูคา่ใหม่สาํหรบังบการเงินปีทีนาํมาเปรยีบเทียบ 

d. ไมต่อ้งวดัมลูคา่ใหมส่าํหรบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีทงัปีปัจจบุนัและปีทีนาํมาเปรียบเทียบ 
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ข้อ  1 การปันส่วนต้นทุนแผนกบร ิการและต้นทุนช่วง 

บรษัิทแมวลาย จาํกดั มีแผนกบรกิาร ข แผนก และแผนกผลติ  2 แผนก ทีใชร้ะบบตน้ทนุช่วงการผลติทีใชน้โยบายถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั
ในการคาํนวณตน้ทนุ โดยบรษัิทจะใสว่ตัถดิุบตงัแตต่น้กระบวนการผลิต สว่นตน้ทนุแปลงสภาพจะเกิดขนึอยา่งสมาํเสมอตลอดกระบวนการ
ดาํเนินงาน ทงันี แผนกบรกิาร ก เป็นแผนกบรหิารบคุลากรโรงงาน สว่นแผนกบรกิาร ข เป็นแผนกบาํรุงรกัษาอาคารสถานที  

ขอ้มลูการดาํเนินงานสาํหรบัปี 25x1 

 บรกิาร ก บรกิาร ข ผลติ 1 ผลติ 2 
ตน้ทนุยกมาตน้เดือน     
ตน้ทนุรบัโอนจากแผนกผลติ 1    6,500 
คา่วตัถดิุบ    2,500 
ตน้ทนุแปลงสภาพ    3,500 
     
ตน้ทนุเกิดจรงิประจาํเดือน     
ตน้ทนุรบัโอนจากแผนกผลติ 1    141,700 
คา่วตัถดิุบ 0 0 n/a 2,500 
คา่แรงงานทางตรง 0 0 0 25,000 
คา่ใชจ้่ายในการผลติ 50,000 75,000 50,000 48,000 
จาํนวนพนกังาน (คน) 15 5 30 50 
ขนาดพืนที (ตรม.) 350 450 1,000 1,500 

 

 หน่วยผลิตแผนกที 2  
  
งานระหวา่งทาํตน้งวด 250 
หน่วยรบัโอนจากแผนก 1  3,500 
ผลติเสรจ็โอนออก 2,750 

ขนัความสาํเรจ็ของสนิคา้ปลายงวดแผนกผลติที 2 เทา่กบั 45%  

ใหท้าํ 

1. คาํนวณตน้ทนุแปลงสภาพของแผนกผลติ 1,2 หลงัปันสว่นตน้ทนุแผนกบรกิารใหก้บัแผนกผลติโดยใชว้ิธีทางตรง 
2. คาํนวณตน้ทนุแปลงสภาพของแผนกผลติ 1,2 หลงัปันสว่นตน้ทนุแผนกบรกิารใหก้บัแผนกผลติโดยใชว้ิธี step method โดยปันแผนก

ใดก่อน เพราะเหตผุลใด 
3. คาํนวณตน้ทนุการผลติตอ่หน่วยและตน้ทนุสนิคา้สาํเรจ็รูปของสินคา้สาํเรจ็รูปแผนก P2 

ตอบ 
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1. คาํนวณตน้ทนุแปลงสภาพของแผนกผลติ ,  หลงัปันสว่นตน้ทนุแผนกบรกิารใหก้บัแผนกผลติโดยใชว้ิธีทางตรง 

ตน้ทนุแปลงสภาพของแผนกผลิตที 1, 2 เทา่กบั 98,750 บาท และ 149,250 บาทตามลาํดบั ตามการคาํนวณดงันี  

วธิ ีปันส่วนโดยตรง ก ข 1 2 รวม 
 ตน้ทนุก่อนการปันสว่น  50,000 75,000 50,000 73,000 248,000 
 การปันสว่นตน้ทนุของแผนก ก*  -50,000 0 18,750 31,250 0 
 การปันสว่นตน้ทนุของแผนก ข**  0 -75,000 30,000 45,000 0 

 รวม  0 0 98,750 149,250 248,000 

* 30%/80% , 50%/80% ตามลาํดบั      
** 30.3%/75.8% , 45.5%/75.8% ตามลาํดบั      

2. คาํนวณตน้ทนุแปลงสภาพของแผนกผลติ 1,2 หลงัปันสว่นตน้ทนุแผนกบรกิารใหก้บัแผนกผลติโดยใชว้ิธี step method  

เนืองจาก แผนกบรกิาร ข ใหบ้รกิารแผนกบรกิาร ก ในสดัสว่น 10.6% ในขณะทีแผนกบรกิาร ก ใหบ้รกิารแผนกบรกิาร ข เพียง 5% 
ดงันนั แผนกบรกิาร ข จงึตอ้งปันสว่นตน้ทนุของตวัเองใหก้บั ก แลว้ ก จงึปันตอ่ใหก้บัแผนกผลิตอีกตอ่หนงึ หลงัปันสว่นแลว้ ตน้ทนุแปลงสภาพ
ของแผนกผลิตที 1, 2 เทา่กบั 98,520 บาท และ 149,480 บาทตามลาํดบั ตามการคาํนวณดงันี 

วธิ ีปันส่วนเป็นขัน  ก ข 1 2 รวม 
 ตน้ทนุก่อนการปันสว่น  50,000 75,000 50,000 73,000 248,000 
 การปันสว่นตน้ทนุของแผนก ข*  9,211 -75,000 26,316 39,474 0 
รวม 59,211 0 76,316 112,474 248,000 
 การปันสว่นตน้ทนุของแผนก ก**  -59,211 0 22,204 37,007 0 

 รวม  0 0 98,520 149,480 248,000 

ปัน ข ก่อน เพราะ ข ใหบ้รกิาร ก . % ในขณะที ก ใหบ้รกิาร ข เพียง %   
*10.6%/86.4% , 30.3%/86.4%, . %/ . % ตามลาํดบั     
** 30%/80% , 50%/80% ตามลาํดบั      
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3. คาํนวณตน้ทนุการผลติตอ่หน่วยและตน้ทนุสนิคา้สาํเรจ็รูปของสินคา้สาํเรจ็รูปแผนก P2 

ตน้ทนุตอ่หน่วยเทา่กบั 88.59 บาท และตน้ทนุสินคา้สาํเรจ็รูปโอนออกจากแผนก 2 เทา่กบั 243,616 บาท ตามการคาํนวณตอ่ไปนี  

 หน่วยผลติ  หน่วยเทยีบสาํเร ็จรูป 
ตารางคาํนวณต้นทุนช่วงแผนกท  ี2   ตท .ร ับโอน  DM  CC 
งานระหวา่งทาํตน้งวด 250       
หน่วยรบัโอนจากแผนก 1  3,500       

รวม 3,750       

หน่วยผลิตเสรจ็ 2,750 100% 2,750 100% 2,750 100% 2,750 
งานระหวา่งทาํปลายงวด 1,000 100% 1,000 100% 1,000 45% 450 

รวม 3,750  3,750  3,750  3,200 

        
ต้นทนุการผลิต       หน่วย: บาท 
ยอดยกมา 12,500  6,500  2,500  3,500 
ตน้ทนุทีเกิดขนึระหวา่งเดือน  
(รวมตท.ผ.บรกิารวิธี direct) 

293,450 
 

141,700 
 

2,500 
 

149,250 

รวมตน้ทนุการผลิต 305,950  148,200  5,000  152,750 
หน่วยเทียบสาํเรจ็รูป   3,750  3,750  3,200 

 ตน้ทนุตอ่หน่วยเทียบสาํเรจ็รูป               88.59                39.52      1.33             47.73  

สรุปต้นทนุการผลิต        
งานระหวา่งทาํตน้งวด            12,500        
ตน้ทนุทีเกิดขนึระหวา่งเดือน          293,450        

รวมต้นท ุนการผลิต          305,950      

การจัดสรรต้นท ุน        
ตน้ทนุผลิตเสรจ็โอนออก (2,750 x 88.59)          243,616      
งานระหวา่งทาํปลายงวด:        

ตน้ทนุรบัโอนจากแผนก 1  (1,000 x 39.52)            39,520        
วตัถดิุบ (1,000 x 1.33)              1,333        
ตน้ทนุแปลงสภาพ (450 x 47.73)            21,480        

รวมงานระหวา่งทาํปลายงวด              62,334      
รวมต้นท ุนการผลิต          305,950      
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ข้อ  2 กาํไรต่อหุ้น : 

บรษัิทติม จาํกดั มีขอ้มลูเกียวกบัสว่นทนุ และหุน้สามญัในปี 25x1 ดงันี  

กาํไร   (บาท)  
กาํไรจากการดาํเนินงานตอ่เนือง (บาท)  1,026,000 
กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลกิ (บาท)  126,000  

หนีสนิและทนุ ณ ตน้ปี 1/1/x3  

1. หุน้สามญัจดทะเบียนและรบัชาํระแลว้จาํนวน 200,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 0.25 บาท  

2. หุน้บรุมิสทิธิสะสมปันผล 8% 40,000 หุน้ ราคาตามมลูคา่หุน้ละ 100 บาท ไม่มีสทิธิแปลงสภาพ 

3. หุน้บรุมิสทิธิสะสมปันผล 6% 40,000 หุน้ ราคาตามมลูคา่หุน้ละ 100 บาท โดย 1 หุน้บรุมิสทิธิสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้4 หุน้  

4. หุน้กู ้6% มลูคา่หุน้ละ 1,000 บาท จาํนวน 1,000,000 บาท ทกุๆ 1,000 บาทสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้15 หุน้  

5. หุน้กู ้10% มลูค่าหุน้ละ 1,000 บาท จาํนวน 600,000 บาท ทกุๆ 1,000 บาทสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้30 หุน้  

ธุรกรรมการออกหุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสทิธิ และการชาํระเงินระหวา่งงวด : 

1. 1/4/25x3  ออกหุน้สามญั 30,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 65 บาท  

2. 1/10/25x3  ออกหุน้สามญั 20,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 62 บาท  

3. 1/10/x3  ออกสทิธิซือหุน้ใหก้บัผูบ้รหิารจาํนวน 40,000 สิทธิ ราคาตามสิทธิหุน้ละ 60 บาท ซงึราคาเฉลียของหุน้ ณ สนิปีเทา่กบั 61 
บาท  

4. 1/12/25x3  จ่ายเงินปันผลหุน้บรุมิสทิธิทงัสองชดุ 

บรษัิทเสียภาษีอตัรา 30%  

ใหท้าํ 

1. คาํนวณกาํไรตอ่หุน้พืนฐาน 

2. คาํนวณกาํไรตอ่หุน้ปรบัลด 

3. นาํเสนอกาํไรตอ่หุน้พืนฐานและปรบัลด 

ตอบ  

โจทยข์อ้นี มีตราสารหนีและตราสารทนุหลายรายการ การคาํนวณจะคอ่นขา้งซบัซอ้น ซงึพอสรุปขนัตอนไดด้งันี  

1) คาํนวณกาํไรจากการดาํเนินงานตอ่เนืองของผูถื้อหุน้สามญั 

2) คาํนวณหาจาํนวนหุน้ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

3) คาํนวณผลกระทบตอ่หุน้ของตราสารแปลงสภาพแตล่ะประเภท 
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4) คาํนวณกาํไรจากการดาํเนินงานตอ่เนืองตอ่หุน้ 

5) นาํเสนอกาํไรตอ่หุน้พืนฐานและปรบัลด 

1) คาํนวณกาํไรจากการดาํเนินงานตอ่เนืองของผูถื้อหุน้สามญั 

  หน่วย:บาท 
กาํไรจากการดาํเนินงานตอ่เนือง  1,026,000 
หกั เงินปันผลหุน้บรุมิสทิธิ   
เงินปันผลหุน้บรุมิสทิธิ 8% (4 ลา้นบาท x 8%)  320,000  
เงินปันผลหุน้บรุมิสทิธิ 6% (4 ลา้นบาท x 6%)  240,000  

รวมเงินปันผลหุน้บรุมิสทิธิ  560,000 

กาํไรจากการดาํเนินงานตอ่เนืองทีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั  466,000 

 

2) คาํนวณหาจาํนวนหุน้ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

   หน่วย: หุน้ 
วนัที จาํนวนหุน้ สดัสว่นเวลานบัถงึสนิปี จาํนวนหุน้เฉลียถ่วงนาํหนกั 
1/1  200,000   12/12   200,000  
1/4  30,000   9/12   22,500  
1/10  20,000   3/12   5,000  
  250,000    227,500  

*หมายเหต ุไมมี่การปรบัมลูคา่ตามทฤษฎีเนืองจากไมมี่ขอ้มลูราคาหุน้ ณ วนัออกหุน้เพิมทนุ 

3) คาํนวณผลกระทบตอ่หุน้ของตราสารแปลงสภาพแตล่ะประเภท 

 กาํไรทีเพิมขนึ จาํนวนหุน้ทีเพิมขนึ ผลกระทบตอ่หุน้ 
สทิธิเลือก   -  164  -  
(40,000 x (61-60) / 61) x 3/12  -   
หุน้บรุมิสทิธิแปลงสภาพ  240,000  160,000  1.50  
(40,000 x 100) x 6%; 40,000 x 4     
หุน้กูแ้ปลงสภาพ   42,000  15,000  2.80  
1 ลา้น x 6% x (1-0.3) ; 1,000 หุน้กู ้x 15    
หุน้กูแ้ปลงสภาพ  42,000  18,000  2.33  
0.6 ลา้น x 10% x (1-0.3) ; 600 หุน้กู ้x 30    

ซงึตอ้งเรยีงลาํดบัการคาํนวณกาํไรตอ่หุน้โดยดจูากผลกระทบต่อหุน้จากนอ้ยไปหามาก 
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4) คาํนวณกาํไรจากการดาํเนินงานตอ่เนืองตอ่หุน้ 
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 กาํไรสทุธิ 

(จากการดาํเนินงานปกติ) 
 จาํนวนหุน้   กาํไรตอ่หุน้  

 

 จาํนวนตามรายงาน  466,000 227,500  2.05  พืนฐาน 

 ผลกระทบจากการออกสทิธิซือหุน้   -  164     

 466,000 227,664  2.05  ปรบัลด 
 หุน้บรุมิสทิธิแปลงสภาพ  240,000 160,000    

 706,000 387,664  1.82  ปรบัลด 

 หุน้กูแ้ปลงสภาพ  42,000 18,000    
 748,000 405,664  1.84  ปรบัเพิม 
 หุน้กูแ้ปลงสภาพ  42,000  15,000    
 790,000 420,664  1.88  ปรบัเพิม 

5) นาํเสนอกาํไรตอ่หุน้พืนฐานและปรบัลด 

  หน่วย: บาท 
 กาํไรตอ่หุน้ขนัพืนฐาน  กาํไรตอ่หุน้ปรบัลด  
กาํไรจากการดาํเนินงานตอ่เนืองทีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ 2.05   1.82  
กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลกิทีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของ บรษัิทใหญ่ 0.55   0.33  
(126,000/227,500; 126,000/387,664)   
 กาํไรทีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ 2.60   2.15  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

กาํไรตอ่หุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (ไมร่วมกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน) ดว้ยจาํนวนถวั
เฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีถือโดยผูถื้อหุน้ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

กาํไรตอ่หุน้ปรบัลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (ไมร่วมกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน) ดว้ยผลรวมของ
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีบรษัิทฯอาจตอ้งออกเพือแปลง
สภาพหุน้บรุมิสิทธิแปลงสภาพทงัสนิใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรอื ณ วนัออกหุน้สามญั
เทียบเทา่ ซงึไดป้รบัปรุงจาํนวนหุน้สามญัโดยถือเสมือนวา่การแตกหุน้ไดเ้กิดขนึตงัแตว่นัเรมิตน้ของงวดแรกทีเสนอรายงาน  
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ข้อ  3 การนาํเสนองบการเงนิ 

ก เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

1. เจรจาตอ่รองซือธุรกิจก่อนสนิงวด แตร่วมธุรกิจสาํเรจ็ภายหลงัวนัสนิงวดแตก่่อนออกงบ ตอ้งปรบัปรุงหรอืไม่ 

2. ณ วนัสนิงวด  ธนัวา x   กิจการมีผลประกอบการและสภาพคลอ่งทีดี กิจการใชเ้กณฑก์ารดาํเนินงานตอ่เนืองในการบนัทกึบญัชี แต่

เนืองจากเดือนมีนาคม x  เกิดสถานการณ ์ไวรสัโคโรน่า  สง่ผลใหกิ้จการตดัสนิใจเลกิกิจการและจดัทาํงบชาํระบญัชี ซงึเป็น

เหตกุารภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน แตก่่อนอนมุติังบการเงิน  กิจการตอ้งปรบัปรุงยอ้นหลงัหรอืไม ่และตอ้งใชเ้กณฑใ์ดในการบนัทกึ

บญัชี 

3. เกิดอคัคีภยัหลงัสนิงวด ตอ้งปรบัปรุงหรอืไม่ 

ตอบ 

เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน หมายถงึ เหตกุารณที์เกิดขนึระหวา่งวนัสนิรอบระยะเวลารายงานกบัวนัทีไดร้บัอนมุติัให้
ออกงบการเงิน ไมว่า่เหตกุารณน์นัจะเป็นไปในทางดีหรอืไมดี่ เหตกุารณด์งักลา่วสามารถแยกไดเ้ป็น  ประเภท ดงันี ) เหตกุารณที์เป็น
หลกัฐานยืนยนัวา่สถานการณไ์ดมี้อยู่ ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน(เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานทีตอ้งปรบัปรุง) และ 2) 
เหตกุารณที์ชีใหเ้หน็วา่สถานการณไ์ดเ้กิดขนึภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานทีไมต่อ้งปรบัปรุง) 

. เจรจาตอ่รองซือธุรกิจก่อนสนิงวด แตร่วมธุรกิจสาํเรจ็ภายหลงัวนัสนิงวดแตก่่อนออกงบ ถือเป็นสถานการณไ์ดเ้กิดขนึภายหลงัรอบ
ระยะเวลารายงาน จงึไมต่อ้งปรบัปรุงแตอ่ยา่งใด แตถื่อเป็นเหตกุารณที์มีสาระสาํคญั กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัสถานการณด์งักลา่ว 

2. สถานการณ ์ไวรสัโคโรน่า  สง่ผลใหกิ้จการตดัสนิใจเลกิกิจการและจดัทาํงบชาํระบญัชี ถือเป็นสถานการณไ์ดเ้กิดขนึภายหลงั
รอบระยะเวลารายงาน เนืองจากกิจการแย่ลงในปี 2020 ไมใ่ช่ก่อนวนัสนิรอบจงึไมต่อ้งปรบัปรุงแตอ่ยา่งใด และเนืองจากกิจการไมส่ามารถ
ดาํเนินงานอยา่งตอ่เนืองได ้ กิจการจงึตอ้งจดัทาํงบภายใต ้ “เกณฑช์าํระบญัชี” ซงึตอ้งจดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนีสนิทกุรายการเป็นรายการ
หมนุเวียน 

. หากเกิดอคัคีภยัหลงัสนิงวด ถือเป็นสถานการณไ์ดเ้กิดขนึภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน จงึไมต่อ้งปรบัปรุงแตอ่ยา่งใด แต่ถือเป็น
เหตกุารณที์มีสาระสาํคญั กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัสถานการณด์งักลา่ว 
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ข การจดัประเภทกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสดของสถาบนัการเงินจะจดัประเภทรายการดงัตอ่ไปนีอยูใ่นกิจกรรมใด จงระบกิุจกรรมใหค้รบถว้น 

1. ดอกเบียรบั 

2. ดอกเบียจ่าย 

3. เงินปันผลรบั 

4. เงินสดจ่ายซือหุน้ทนุซือคืน 

5. เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

6. เงินใหกู้ยื้ม 

7. เงินปันผลจ่าย 

ตอบ 

กระแสเงนิสดของสถาบันการเงนิ   
รายการ  CFO CFI CFF 

1. ดอกเบียรบั �     

2. ดอกเบียจ่าย �     

3. เงินปันผลรบั �     

4. เงินสดจ่ายซือหุน้ทนุซือคืน       �

5. เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล �     

6. เงินใหกู้ยื้ม �     

7. เงินปันผลจ่าย �   �
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ค TAS 41 เรอืง เกษตรกรรม  

ขอ้ใดอยูภ่ายใตข้อบเขตของ TAS 41 เรอืงเกษตรกรรม (ใหเ้ลือกไดเ้พียง 4 ขอ้) 

1. โคนม 

2. ขนแกะ 

3. ผลองุ่น 

4. ตน้ยางพารา 

5. ทีดินทาํฟารม์ 

6. ไสก้รอก 

7. นาํตาล 

8. สกุร 

ตอบ 

การจัดประเภทสนิทร ัพย  ์ TAS จัดประเภทย่อย 
1.โคนม 41 เกษตรกรรม สนิทรพัยชี์วภาพเพือใหผ้ลผลติ 
2.ขนแกะ 41 เกษตรกรรม ผลติผลทางการเกษตร 
3.ผลองุ่น 41 เกษตรกรรม ผลติผลทางการเกษตร 
4.ตน้ยางพารา 16 PPE พืชเพือใหผ้ลผลิต 
5.ทีดินทาํฟารม์ 16 PPE ทีดิน 
6.ไสก้รอก 2 สนิคา้คงเหลือ ผลผลติเกษตรแปรรูป 
7.นาํตาล 2 สนิคา้คงเหลือ ผลผลติเกษตรแปรรูป 
8.สกุร 41 เกษตรกรรม สนิทรพัยชี์วภาพเพือการบรโิภค 
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ง. เงินลงทนุในตราสารหนี:  

กิจการมีเงินลงทนุ 2 รายการดงันี  

� เงินลงทนุในตราสารหนี มลูคา่ตามบญัชี 80,  บาท มลูคา่ยติุธรรม 82,  บาท 

� หุน้กู ้มลูคา่ตามบญัชี ,  บาท มลูคา่ยติุธรรม ,  บาท 

กาํไรก่อนปรบัผลกาํไรขาดทนุของเครอืงมือทางการเงินคือ ,  บาท 

ใหท้าํ 

1. ใหค้าํนวณผลกาํไรขาดทนุจากการปรบัมลูคา่เครอืงมือทางการเงิน 

2. ใหแ้สดงรายการบนัทกึบญัชี 

3. ใหอ้ธิบายหลกัเกณฑใ์นการจดัประเภทและวดัมลูคา่ยติุธรรมของตราสารหนี 

1. คาํนวณผลกาํไรขาดทนุจากการปรบัมลูคา่เครอืงมือทางการเงิน 

   หน่วย: บาท  

 FMV BV 
ผลกาํไร(ขาดทุน) 

ทยีังไม่เกดิขนึ 
ตราสารหนี 82,000  80,000  2,000  
หุน้กู ้ 390,000  440,000  (50,000) 
รวม 472,000  520,000  (48,000) 

หกั ผลกาํไรขาดทนุทียงัไมเ่กิดขึนยกมา   200,000  

บันทกึบัญชปีร ับมูลค่าเงนิลงทุน   (248,000) 

2. ใหแ้สดงรายการบนัทกึบญัชี 

เนืองจากโจทยไ์มไ่ดใ้หข้อ้มลูเกียวกบัตวัแบบธุรกิจ จงึบนัทกึบญัชีดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุ (FVPL) ดงันี  

dr. ผลกาํไร(ขาดทนุ) ทียงัไมเ่กิดขนึจากเงินลงทนุในตราสาร - FVPL (P/L-) 248,000   
cr. คา่เผือการปรบัมลูคา่เงินลงทนุในตราสาร (A-)  248,000  

 บนัทกึปรบัมลูค่าเงินลงทนุในตราสาร   

3. ใหอ้ธิบายหลกัเกณฑใ์นการจดัประเภทและวดัมลูคา่ยติุธรรมของตราสารหนี 

กิจการตอ้งจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงินใน 3 รูปแบบตอ่ไปนี  1) สนิทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยราคาทนุตดั
จาํหน่าย (Amortized Cost) 2) ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน (Fair Value through Other Comprehensive Income – 
FVOCI) หรอื 3) ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทนุ (Fair Value Through Profit and Loss – FVPL) ตามเกณฑท์งัสองขอ้ดงัตอ่ไปนี 

1. ตามโมเดลธุรกิจ (business model) ของกิจการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงิน และ 
2. ตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงิน 
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หากกิจการลงทนุในตราสารหนีทีจะไดร้บักระแสเงินสดตามสญัญาทีประกอบดว้ยดอกเบียกบัเงินตน้ โดยโมเดลธุรกิจของกิจการเอือ
ใหกิ้จการสามารถถือครองไดจ้นครบกาํหนด (Hold to collect) กิจการสามารถวดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหน่ายได ้แตห่ากกิจการตงัใจถือ
ครองหรอืขายเมือไดจ้งัหวะทีเหมาะสม (Hold to collect and sell) กิจการจะสามารถวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน 
หากไมเ่ขา้เงือนไข กิจการตอ้งวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ (Fair Value Through Profit and Loss – FVPL) 

แมจ้ะเขา้หลกัเกณฑใ์นการวดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหน่าย หรอื มลูคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน กิจการยงัสามารถ
เลือกวดัมลูคา่ผ่านกาํไรขาดทนุ (FVPL) ได ้หากตอ้งการลดผลกระทบจากการไมจ่บัคูก่นัทางการบญัชี (accounting mismatch) ดงันนั FVPL 
จงึเป็นวิธีหลกัในการวดัมลูคา่สินทรพัยท์างการเงิน 

  



P a g e  | 18 

 

ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัที 3/2563  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 3/2563 วนัที 27 ก.ย. 4, 11, 18, 25 ต.ค., 1  พ.ย. *** ออนไลนส์มคัรไดท้นัที(ดรูอบ 2 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 3/2563 วนัที 26 ก.ย. 3, 10, 17, 24, 31 ต.ค. *** ออนไลนส์มคัรไดท้นัที(ดรูอบ 2 ไปก่อน) 
หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

จ. สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนทีมีไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 

อา้งถงึ TFRS 5  เรอืงสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนทีมีไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก จงตอบคาํถามตอ่ไปนี ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 โดยทงั
สองขอ้ไมเ่ชือมโยงกนั 

1. ก่อน 31 ธนัวาคม x1 บรษัิทตงัใจจะขายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนและกาํลงัหาผูซื้อพรอ้มกบัตกลงราคา โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม x1 ยงัไมมี่
การตกลงราคาและการขายเกิดขึน ซงึกิจการยงัจดัประเภทสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนดงักลา่วเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 
ตอ่มาหลงัจากวนัสนิรอบระยะเวลารายงานแตก่่อนวนัทีอนมุติังบการเงิน กิจการไมส่ามารถตกลงราคากบัคูส่ญัญาได ้ จงึยกเลกิแผนการ
ขายสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีมีไวเ้พือขายดงักลา่ว บรษัิทตอ้งแสดงรายการสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนดงักลา่ว ณ วนัที 31 ธนัวาคม x1 อยา่งไร 

ตอบ 

การยกเลกิแผนการขายสนิทรพัยข์า้งตน้ถือเป็น “การเปลียนแปลงแผนการขาย” โดยกิจการตอ้งเลกิจดัประเภทเป็นสนิทรพัยที์ถือไว้
เพือขาย และตอ้งวดัมลูคา่สนิทรพัยด์งักลา่วโดยใชจ้าํนวนทีตาํกวา่ระหวา่ง 

1. มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยก่์อนจะถกูจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถือไวเ้พือขายและปรบัปรุงดว้ยค่าเสือมราคา ค่าตดัจาํหน่าย 
หรอืการตีราคาใหมที่ควรจะรบัรูห้ากสินทรพัยน์นัไมไ่ดถ้กูจดัประเภทเป็นสนิทรพัยที์ถือไวเ้พือขาย (มลูคา่ตามบญัชีทีควรจะเป็น
ในกรณีทีไมมี่แผนจะขาย) กบั 

2. มลูคา่ทีคาดวา่จะไดร้บัคืน ณ วนัทีตดัสนิใจเลกิขายในเวลาตอ่มา 

ดว้ยเหตนีุ บรษัิทไมต่อ้งแสดงรายการสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนดงักลา่ว ณ วนัที 31 ธนัวาคม x1 เป็นสนิทรพัยร์อการขาย แตใ่หก้ลบัไป
รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยห์มวดเดิม (ไดแ้ก่ทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์หรือ อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ เป็นตน้)  

2. หากบรษัิทเคยจดัประเภทสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนเป็นสนิทรพัยที์ถือไวเ้พือขายแลว้มีการยกเลกิภายหลงั  บรษัิทจะตอ้งรบัรูแ้ละจดัประเภท
อยา่งไร 

การเลกิแผนการขายถือเป็นการ “เปลียนแปลงประมาณการทางการบญัชี” ตอ้งนาํผลตา่งจากการวดัมลูคา่ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชี
ใหมก่บัมลูคา่ตามบญัชีเดิมเขา้กาํไรขาดทนุโดยทนัที หลงัจากนนั ใหว้ดัมลูค่าสนิทรพัยด์งักลา่วตามหลกัการบญัชีทีเกียวขอ้ง (ตวัอยา่งเช่น
กิจการตอ้งตดัค่าเสือมรายการและรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของ ทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ใหส้อดคลอ้งกบั TAS 16 เป็นตน้)  
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ฉ. การบญัชีสนิทรพัยชี์วภาพ 

หากบรษัิททาํสญัญาขายลว่งหนา้สนิทรพัยชี์วภาพหรอืผลิตผลทางการเกษตร บรษัิทจะบนัทกึรายการสินทรพัยชี์วภาพหรอืผลผลติ
ทางการเกษตรนนัดว้ยมลูคา่ใด 

ตอบ  

ในกรณีทีกิจการทาํสญัญาขายลว่งหนา้สนิทรพัยชี์วภาพหรอืผลติผลทางการเกษตร มาตรฐานฉบบันีระบวุา่ ราคาตามสญัญานีไม่
เกียวขอ้งกบัการวดัมลูคา่ยติุธรรม กิจการจงึไม่ตอ้งปรบัมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรพัยชี์วภาพหรอืผลติผลทางการเกษตรอนัเนืองมาจากการทีมี
สญัญาเกิดขนึ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีสญัญาขายสนิทรพัยชี์วภาพหรอืผลติผลทางการเกษตรเป็น “สญัญาทีสรา้งภาระ” กิจการอาจตอ้งตงั
ประมาณการหนีสนิใหเ้หมาะสมตามขอ้กาํหนดใน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 37 (ปรบัปรุง ) เรอืง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจ
เกิดขนึ และสินทรพัยที์อาจเกิดขนึ 

  



P a g e  | 20 

 

ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัที 3/2563  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 3/2563 วนัที 27 ก.ย. 4, 11, 18, 25 ต.ค., 1  พ.ย. *** ออนไลนส์มคัรไดท้นัที(ดรูอบ 2 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 3/2563 วนัที 26 ก.ย. 3, 10, 17, 24, 31 ต.ค. *** ออนไลนส์มคัรไดท้นัที(ดรูอบ 2 ไปก่อน) 
หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

ช. สว่นงานดาํเนินงาน 

 กิจการใดบา้งตอ้งนาํเสนอสว่นงานดาํเนินงาน 

กิจการทีอยูใ่นข่ายตอ้งถือปฏิบติัตาม TFRS 8 เรอืงสว่นงานดาํเนินงานประกอบดว้ย กิจการทีออกตราสารหนีหรอืตราสารทนุทีมีการ
ซือขายในตลาดสาธารณะ หรอื กิจการซงึยืนหรืออยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเพือยืนงบการเงินตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยห์รอืองคก์รกาํกบัดแูลอืน เพือวตัถปุระสงคใ์นการออกหลกัทรพัยป์ระเภทตา่งๆ เพือเสนอขายในตลาดสาธารณะ อยา่งไรก็
ตาม หากกิจการทีไมไ่ดถ้กูกาํหนดใหถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี และเลือกทีจะเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัสว่นงานซงึ
ไมส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี กิจการตอ้งไมร่ะบวุา่ การเปิดเผยขอ้มลูนนัเป็นการเปิดเผยขอ้มลูจาํแนกตามสว่น
งาน 

 การนาํเสนอลกูคา้รายใหญ่ มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

กิจการจะตอ้งใหข้อ้มลูเกียวกบัระดบัการพงึพิงลกูคา้รายใหญ่ของกิจการ ถา้รายไดจ้ากรายการกบัลกูคา้ภายนอกรายใดรายหนงึมี
มลูคา่ตงัแต่รอ้ยละ  ของรายไดข้องกิจการ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จรงินนั  
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