
P a g e  | 1 

ติว AC1 – AC2 สด / ออนไลน ์โทร 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) รายละเอียดตามนีค้รบั 

https://www.facebook.com/1418042768462528/posts/pfbid02BoHyVN14XG5zyGu6gFjx6PZRX1dsDbZkzhUdjUCFatgC6tSk7ZREuK1Zk7vN2R2kl/ 

 

 

ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 2/2565 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 
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“เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทัง้ผูเ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคดิเป็นชั่วโมงทาํงานรวมมากกวา่ 

50 ชั่วโมงทาํงาน ซึง่ทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งยินดีท่ีจะใหพ่ี้นอ้งใชเ้พ่ือเพ่ิมพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมย่ินดีแมแ้ต่

นิดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์ดงันัน้ จงึขออธิบายเก่ียวกบัความคุม้ครองดงันี”้ 

 

เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตให้ใชโ้ดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1) การใชเ้พ่ือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพ่ือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบ

ครบั) 

2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ ของรฐัและเอกชนในลกัษณะท่ีไมห่วงัผลกาํไร 

3) การใชเ้พ่ือ update ความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตให้ใช ้

1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะท่ีเป็นตวิเตอรท่ี์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 

2) การดดัแปลงหรอืคดัลอกเพ่ือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เช่น การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน 

หรอืการกระทาํลกัษณะอ่ืนใดท่ีเขา้ขา่ยการทาํเพ่ือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

 

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยูใ่นข่ายอนุญาตให้ใชห้รือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543  

สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสืออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

ขอบคุณที่เข้าใจครับ  
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ปรนัย (บางสว่น)  

1. ขอ้ใดเป็นประมาณการท่ีสง่ผลตอ่หลายงวดบญัชี 

a. ประมาณการประกนัสนิคา้เสยีหาย 

b. คา่เผ่ือสนิคา้ลา้สมยั 

c. ผลขาดทนุจากการประเมินมลูคา่โครงการบา้นจดัสรรท่ีมีไวเ้พ่ือขาย 

d. ประมาณการอายใุชป้ระโยชนล์ขิสทิธ์ิ.. 

2. ขอ้ใดสง่ผลกระทบทาํใหก้าํไรตอ่หุน้พืน้ฐานเปลีย่นแปลงไป 

a. ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมีสทิธ์ิแปลงเป็นหุน้สามญั 

b. หุน้กูท่ี้มีสทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

c. หุน้บรุมิสทิธ์ิท่ีมีสทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

d. หุน้สามญัซือ้คืน.. 

3. ขอ้ใดไมเ่ป็นผลทาํใหก้าํไรตอ่หุน้ปรบัลดจากกาํไรตอ่หุน้พืน้ฐาน  

a. สทิธิซือ้หุน้  

b. หุน้กูแ้ปลงสภาพ  

c. หุน้บรุมิสทิธิแปลงสภาพ  

d. หุน้สามญัซือ้คืน.. 

4. ขอ้ใดเป็นการดาํเนินงานท่ีควรใชร้ะบบบญัชีตน้ทนุรว่ม  

a. การหาปลาของประมง.. 

b. ธุรกิจกระเป๋าหลายชนิด 

c. อตุสาหกรรมผลติลกูบอล เช่น ลกูฟตุบอล ลกูวอลเลย ์

d. ผลติฝา้ยสธีรรมชาติ และสง่ฝา้ยไปยอ้มสตีอ่ตามคาํสั่งลกูคา้ 

5. กิจการจดัโครงการโปรโมชั่นโดยหากลกูคา้ซือ้ของครบ 10,000 บาท รบัคปูองสว่นลด 50% สาํหรบัการซือ้ครัง้

ถดัไปโดยใหส้ว่นลดไมเ่กิน 2,000 บาท โดยกิจการคาดวา่จะมีผูม้าใชค้ปูอง 70% และมีการซือ้โดยใชค้ปูองโดย

เฉลีย่ประมาณ 3,000 บาท เมื่อมีลกูคา้มาซือ้สนิคา้จาํนวน 10,000 บาท กิจการจะรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย

เทา่ไหร ่ 

a. 8,000 บาท 

b. 9,050 บาท.. 

c. 8,950 บาท 

d. 10,000 บาท 

 

รายการ ราคาเอกเทศ สดัสว่น ปันสว่นรายได ้
ขายสนิคา้ 10,000        90.5% 9,050         
คปูอง* 1,050         9.5% 950            
รวม 11,050        100.0% 10,000        
* (3000 x 50% x 70%)
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6. ขอ้ใดเป็นการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 

a. การเปลีย่นมลูคา่คงเหลอืของเครือ่งจกัร 

b. การเปลีย่นวิธีการวดัมลูคา่ของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุจากวิธีทนุเดมิ เป็น วิธีมลูคา่ยตุิธรรม.. 

c. การเปลีย่นจาํนวนของคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตของลกูหนี ้

d. การเปลีย่นอายปุระโยชนส์นิทรพัย ์

7. บรษัิท ก ขายสนิคา้ โดยมคีา่ใชจ้า่ยในการขาย รายการใดท่ีรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย ์“ตน้ทนุสว่นเพ่ิมในการไดม้าซึง่

สญัญา”  

a. คา่เดินทางไปเสนองาน 

b. คา่คอมมิสชั่น 3% ท่ีจา่ยใหก้บั บรษัิท ข เมื่อเซ็นสญัญา.. 

c. คา่คอมมิสชั่น ท่ีจา่ยใหก้บัพนกังานของของบรษัิท ก ตาม % ท่ีตกลงกนั 

d. คา่คอมมิสชั่น ท่ีจา่ยใหก้บัหวัหนา้แผนกขายของบรษัิท ก เมื่อยอดขายเป็นไปตามเปา้ 

8. ขอ้ใดถือเป็นรายการเงินสดและเทียบเทา่เงินสด 

a. เงินฝากประจาํอาย ุ2 เดือน.. 

b. เงินฝากประจาํ 3 ปี แตก่าํลงัจะครบกาํหนดในอีก 3เดือนขา้งหนา้ 

c. เงินเบิกเกินบญัชี 

d. เงินฝากบญัชีธนาคาร แตม่ีภาระสญัญากบัเจา้หนีไ้วว้า่หา้มถอน 

9. กิจการมีระบบผลติแบบตน้ทนุชว่ง วิธีถวัเฉลีย่ กิจการใสว่ตัถดุิบทัง้หมดเขา้ไปในกระบวนการผลติตัง้แตต่น้ทาง 

งานระหวา่งทาํตน้งวด 1,500 หนว่ย ขัน้ความสาํเรจ็75% ตน้ทนุ DM 48,000บาท CC 20,000 บาท หนว่ยผลติ

ระหวา่งงวด 1,400 หนว่ย งานระหวา่งทาํปลายงวด 2,000 หนว่ย DM 52,000 บาท CC 24,000 บาท ขัน้

ความสาํเรจ็ 40% ตน้ทนุหนว่ยดโีอนออกเทา่กบัเทา่ใด 

a. 144,000 บาท 

b. 39,724 บาท 

c. 44,690 บาท 

e. 54,329 บาท.. 
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10. ตน้เดือนตลุาคม ราคาเนือ้หมกิูโลละ 200 บาท และมีความผนัผวนมาก เหตกุารณใ์ดไมน่า่เกิดกบัรา้นขาย

ซาลาเปาหมสูบั  

a. กิจการรา้นซาลาเปาจะคาํนวณผลตา่งราคาไดไ้มแ่มน่ยาํ เน่ืองจากราคาวตัถดุิบผนัผวน 

b. กิจการจะมีผลตา่งปรมิาณการใชท่ี้ไมน่า่พอใจเน่ืองจากเนือ้หมรูาคาสงูจึงใชน้อ้ยลง.. 

c. ทาํสญัญาฟอรเ์วิดซือ้เนือ้หมลูว่งหนา้ 

d. กิจการมีผลตา่งราคาท่ีนา่พอใจ เน่ืองจากกิจการมีการปรบัปรุงตน้ทนุมาตรฐานใหมท่กุเดือน 

11. กิจการมีหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ และหุน้บรุมิสทิธิ 500,000 หุน้ มีกาํไรสทุธิเทา่กบั 1,000,0000 บาท เงินปัน

ผลหุน้บรุมิสทิธิชนิดสะสมไวแ้ลว้ 100,000 บาท ภาษีจากเงินปันผล 20,000 บาท กาํไรตอ่หุน้พืน้ฐานเทา่กบั

เทา่ใด 

a. 1 บาท /หุน้ 

b. 0.90 บาท/หุน้.. 

c. 0.92 บาท/หุน้ 

d. 0.67 บาท/หุน้ 

12. อา้งถงึ TAS 24 ธุรกรรมใดตอ่ไปนีท่ี้A ไมต่อ้งเปิดเผย B เป็นบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

a. B เป็นบรษัิทรว่มของ A  

b. B เป็นการรว่มคา้ของ C โดย A เป็นบ.รว่มของ C 

 หน่วยเทยีบสาํเรจ็รปู 
 หน่วยผลติ  DM  CC 

หน่วยยกมา 1,500         
หน่วยเร ิ�มผลติ 1,400         
รวม 2,900         
หน่วยผลติเสรจ็โอนออก 900           100% 900           100% 900          
หน่วยยกไป (CC 40%) 2,000         100% 2,000         40% 800          
รวม 2,900         2,900         1,700       
ตน้ทนุการผลติ
ตน้งวด 68,000       48,000       20,000     
เกดิข ึ�นระหวา่งงวด 76,000       52,000       24,000     
รวมตน้ทนุการผลติ 144,000     100,000     44,000     
หารหน่วยเทยีบสาํเรจ็รปู 2,900         1,700       
ตน้ทนุตอ่หน่วยเทยีบ 60.37         34.48         25.88       
ตน้ทนุการผลติ
ตน้งวด 68,000       
เกดิข ึ�นระหวา่งงวด 76,000       
ตน้ทนุรวม 144,000     
ตน้ทนุของหน่วยดโีอนออก 54,329       (60.37 x 900 หน่วย)
งานระหวา่งทาํปลายงวด
DM 68,966       
CC 20,706       
ตน้ทนุงานระหวา่งทาํปลายงวด 89,671       
ตน้ทนุรวม 144,000     
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c. B เป็นการรว่มคา้ของ A 

d. D ใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่ A และ B.. 

13. บรษัิทประกาศใหส้ทิธิซือ้หุน้พนกังานในวนัท่ี 1 ม.ค.x1 สาํหรบัพนกังานท่ีทาํงานครบ 1 ปี โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้

อนมุตัิการใหส้ทิธิซือ้หุน้ดงักลา่วในวนัท่ี 31 พ.ค.x1 บรษัิทตอ้งเริม่รบัรูร้ายการเมื่อใด 

a. 1 ม.ค.x1 

b. 31 พ.ค.x1.. 

c. 31 ธ.ค. x1 

d. วนัใดก็ได ้ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของฝ่ายบรหิาร 

14. ณ สิน้รอบรายงาน กิจการตอ้งตัง้ดอ้ยคา่คา่ความนิยม ขอ้ใดถกูตอ้งสาํหรบังบการเงินระหวา่งกาล 

a. บรษัิทตอ้งตัง้ดอ้ยคา่เพ่ิมหากพิจารณาแลว้วา่คา่ความนิยมดอ้ยคา่เพ่ิมขึน้ และตอ้งกลบัรายการหาก

คา่ความนิยมดอ้ยคา่นอ้ยลง 

b. บรษัิทตอ้งตัง้ดอ้ยคา่เพ่ิมหากพิจารณาแลว้วา่คา่ความนิยมดอ้ยคา่เพ่ิมขึน้ โดยไมก่ลบัรายการถงึแมค้า่

ความนิยมดอ้ยคา่นอ้ยลง.. 

c. สาํหรบังบการเงินระหวา่งกาล บรษัิทไมต่อ้งตัง้ดอ้ยคา่เพ่ิมขึน้ ถึงแมจ่ะพิจารณาแลว้วา่คา่ความนิยม

จะดอ้ยคา่มากขึน้ก็ตาม 

d. กิจการไมจ่าํเป็นตอ้งตัง้ดอ้ยคา่ในกรณีท่ีจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

15. ขอ้ใดเป็นรายการท่ีผูใ้หเ้ช่าตอ้งเปิดเผย 

a. จาํนวนเงินขัน้ตํ่าตามสญัญาเช่าคิดลดในระยะ 5 ปี และเกินกวา่5ปี 

b. จาํนวนเงินขัน้ตํ่าตามสญัญาเช่าคิดลดในระยะ 5 ปี  

c. จาํนวนเงินขัน้ตํ่าตามสญัญาเช่าไมค่ิดลดในระยะ 5 ปี และเกินกวา่ 5 ปี.. 

d. จาํนวนเงินขัน้ตํ่าตามสญัญาเช่าไมค่ิดลดในระยะ 5 ปี 

16. ตน้ปี 25x1 กิจการใหเ้ช่าอาคาร 20 ปี คา่เชา่ปีละ 500,000 บาท โดยผูเ้ช่าจะตอ้งจา่ยคา่สทิธ์ิใชพื้น้ท่ี 1 ลา้นบาท 

ตัง้แตว่นัทาํสญัญา ผูใ้หเ้ช่าจะขึน้คา่เช่ารอ้ยละ 10 ทกุๆ10 ปี ถามวา่จะตอ้งบนัทกึคา่เช่าเทา่ใด 

a. 500,000 บาท 

b. 525,000 บาท 

c. 550,000 บาท 

d. 575,000 บาท.. 

 

หน่วย : บาท
คา่สทิธ ิ�ใชพ้ ื�นท ี� 1,000,000       
คา่เชา่ 10 ปีแรกปีละ 500,000 บาท 5,000,000       
คา่เชา่ 10 ปีหลงัปีละ 550,000 บาท 5,500,000       
รวมคา่เชา่ 20 ปี 11,500,000     
คา่เชา่ตอ่ปี 575,000          
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17. กิจการจะขายสนิทรพัยใ์นสภาพปัจจบุนัภายใน 1 ปี และไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้แลว้ ราคาตามบญัชีของ

สนิทรพัยเ์ทา่กบั 900,000 มลูคา่ยตุิธรรม 850,000 ตน้ทนุในการขาย 50,000 กิจการจะบนัทกึมลูคา่ตามบญัชี

ของสนิทรพัยเ์ทา่กบัเทา่ไหร ่

a. 900,000 บาท 

b. 850,000 บาท 

c. 800,000 บาท.. 

d. 950,000 บาท 

18. ขอ้ใดไมใ่ช่เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

a. เงินฝากประจาํอาย ุ2 เดือน 

b. ตั๋วแลกเงินท่ีจะครบกาํหนดอีก 3 เดือน.. 

c. เงินเบิกเกินบญัชีท่ีมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือบรหิารเงิน 

d. เงินฝากบญัชีธนาคาร แตม่ีภาระสญัญากบัเจา้หนีไ้วว้า่หา้มถอน 

19. ไดร้บัใบเสรจ็รบัเงินคา่บาํบดันํา้เสยี หลงัปิดงบการเงิน ธุรกรรมนีก้ระทบกบัตน้ทนุอยา่งไร 

a. งานระหวา่งทาํกระทบทกุกรณี 

b. คา่ใชจ้า่ยการผลติจา่ยจรงิไดร้บัผลกระทบ.. 

c. วตัถดุิบทางตรงไมก่ระทบ 

d. คา่แรงงานทางตรงไมก่ระทบ 

20. บรษัิทเป็นผูผ้ลติและจาํหนา่ยไอซครมี ซึง่ผลติบรเิวณดา้นหลงัรา้นและขายดา้นหนา้รา้น โดยลกูคา้สามารถเป็น

ผูเ้ปิดตูแ้ชแ่ข็งและเลอืกหยิบไอตมิไดเ้อง ปี25x4 บรษัิทประเมินวา่ตูแ้ช่ไอซครมีหนา้รา้นมีประสทิธิภาพการ

ทาํงานตํ่าลงทาํใหเ้สยีคา่ไฟฟา้เพ่ิมมากขึน้ เหตกุารณด์งักลา่วจะสง่ผลกระทบอยา่งไรได ้

a. ไมก่ระทบกบัตน้ทนุขายเพราะคา่ไฟตน้งวดตํ่า คา่ไฟปลายงวดสงู 

b. ทาํให ้wip ปลายงวดสงูขึน้ 

c. คา่ใชจ้า่ยในการขายเพ่ิมขึน้.. 

d. ทาํใหต้น้ทนุการผลติสงูขึน้ 

21. ขอ้ใดตอ้งรบัรูร้ายไดแ้บบ over time  

a. . 

b. . 

c. . 

d. กิจการทาํรองเทา้ ตกลงกบัลกูคา้วา่ลกูคา้จะสง่วตัถดุิบทัง้หมดให ้ใหกิ้จการเป็นคนผลติ แลว้กิจการจะ

ไดร้บัรายไดเ้ป็น ตน้ทนุ+margin.. 

22. บรษัิท เลก็ จาํกดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ บรษัิท ใหญ่ จาํกดั ไดใ้หส้ทิธิแก่พนกังานท่ีทาํงานครบ 1 ปี ในการซือ้หุน้

บรษัิท ใหญ่ จาํกดั การบนัทกึรายการดงักลา่วขอ้ใดไมเ่หมาะสม  

a. บรษัิทใหญ่ตอ้งบนัทกึเพ่ิมเงินลงทนุในบรษัิทเลก็ 
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b. บรษัิทเลก็ตอ้งบนัทกึภาระผกูพนัเป็นหนีส้นิของกิจการ 

c. บรษัิทเลก็ตอ้งบนัทกึคา่ใชจ้า่ยทัง้จาํนวนตัง้แตว่นัท่ีใหส้ทิธิแก่พนกังาน.. 

d. บ.ใหญ่ตอ้งบนัทกึสทิธิท่ีใหพ้นกังานเป็นสว่นของเจา้ของในงบการเงินรวม 

23. ในการจดัทาํงบกระแสเงินสดรวม ขอ้ใดไมเ่หมาะสม 

a.  

b. บรษัิทแสดงเงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยเพ่ิมเติมจาก 60% เป็น 80% ในกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมลงทนุ.. 

c. บรษัิทตอ้งแสดงเงินสดจา่ยซือ้บรษัิทยอ่ยสทุธิจากเงินสดของบรษัิทยอ่ยนัน้ 

d. บรษัิทตอ้งแยกแสดงเงินสดจา่ยซือ้บรษัิทยอ่ยกบัเงินสดรบัจากการจาํหนา่ยบรษัิทยอ่ย 

24. ขอ้ใดไมใ่ช่ตวัอยา่งลกัษณะพิเศษของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีบง่ชีว้า่ภาวะเงินเฟอ้รุนแรงได้

เกิดขึน้แลว้ (TAS29) 

a. ประชากรโดยทั่วไปพอใจท่ีจะถือทรพัยส์นิในรูปของสนิทรพัยท่ี์ไมเ่ป็นตวัเงิน หรอืในรูปของสกลุเงิน

ตา่งประเทศท่ีคอ่นขา้งเสถียร หรอืใชเ้งินสกลุเงินทอ้งถ่ินท่ีตนถืออยูไ่ปลงทนุทนัทีเพ่ือรกัษาอาํนาจซือ้ 

b. ประชากรโดยทั่วไปจะคาํนงึถึงมลูคา่ตา่งๆในรูปสกลุเงินตราตา่งประเทศท่ีคอ่นขา้งเสถียรมากกวา่ใน

รูปสกลุเงินทอ้งถ่ิน การตัง้ราคาสนิคา้อาจจะอยูใ่นสกลุเงินตราตา่งประเทศนัน้ 

c. อตัราดอกเบีย้ คา่แรง และราคาสนิคา้ผกูพนักบัดชันีราคา และ 

d. อตัราเงินเฟอ้สะสมในชว่งระยะเวลาสามปีท่ีผา่นมาใกลเ้คียงหรอืเกินรอ้ยละ 80.. 

25. ขอ้ใดไมม่ีผลกระทบตอ่ผลตา่งดา้นประสทิธิภาพ 

a. วตัถดุิบมีราคาสงูขึน้.. 

b. เครือ่งจกัรเสยีหาย 

c. ชิน้สว่นซอ่มบาํรุงขาดตลาดเน่ืองจากปัญหา supply chain 

d. พนกังานลดลงจาํนวนมากเน่ืองจากโควดิ 
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ข้อ 1.1 หุน้กู้แปลงสภาพ และการปรับปรุงรายการ 

1/1/25x1 บรษัิทเอก จาํกดั ออกหุน้กู ้10,000หนว่ย หนว่ยละ 100 เป็นเงิน10,000,000 มีคา่นายหนา้ 100,000 

ดอกเบีย้ 5% จ่ายทกุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปีเป็นเวลา 5 ปี มสีทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 1 หนว่ยตอ่ 5 หุน้สามญั 

โดยหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัแตไ่มม่ีสทิธ์ิแปลงสภาพ มีมลูคา่ยตุิธรรมเทา่กบั 8 ลา้นบาท 

ตอ่มา 1/1/25x3 บรษัิทโท จาํกดั (มหาชน)  ไดเ้ขา้ซือ้กิจการเอก จงึทาํใหเ้อกตอ้งสง่งบใหโ้ทโดยตอ้งจดัทาํงบจาก 

NPAEs เป็น Full TFRS for PAEs 

ใหท้าํ 

1. คาํนวณมลูคา่สทิธิแปลงสภาพ 3 คะแนน 

2. บนัทกึบญัชีปรบัปรุงธุรกรรมขา้งตน้เมื่อโทเขา้ซือ้กิจการ 5 คะแนน 

3. จดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25x2, 25x3, 25x4 3 คะแนน 

4. บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้ปี 25x4  3 คะแนน 

ตารางตดับัญชหุี้นกู้ (บาท)    
NPAEs 

วดป ดอกเบีย้ตามตั๋ว ดอกเบีย้ (EIR 5.23%) เพิ่มตน้ ต้นคงเหลือ 

1/1/25x1 
   

9,900,000  

31/12/25x1  500,000  518,014  18,014   9,918,014  

31/12/25x2  500,000  518,956  18,956   9,936,970  

31/12/25x3  500,000  519,948  19,948   9,956,918  

31/12/25x4  500,000  520,992  20,992   9,977,910  

31/12/25x5  500,000  522,090  22,090   10,000,000  
     
ตารางตดับัญชหุี้นกู ้(บาท)    

Full TFRS for PAEs 

วดป ดอกเบีย้ตามตั๋ว ดอกเบีย้ (EIR 10.63%) เพิ่มตน้ คงเหลือ 

1/1/25x1 
   

7,900,000  

31/12/25x1  500,000  839,695  339,695   8,239,695  

31/12/25x2  500,000  875,802  375,802   8,615,497  

31/12/25x3  500,000  915,746  415,746   9,031,242  

31/12/25x4  500,000  959,935  459,935   9,491,178  

31/12/25x5  500,000   1,008,822  508,822   10,000,000  
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ตอบ 

1.หามลูคา่สทิธิแปลงสภาพ 3 คะแนน 

อา้งถงึ TAS32 ยอ่หนา้ท่ี 32 “กิจการท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั จะกาํหนดมลูคา่ตามบญัชีของ

องคป์ระกอบท่ีเป็นหนีส้นิ เป็นอนัดบัแรก โดยวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมของหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ท่ีไมม่ี

องคป์ระกอบท่ีเป็นสว่นของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้ง มลูคา่ตามบญัชีของตราสารทนุซึง่ในท่ีนีค้ือ สทิธิเลอืกในการแปลงสภาพ

เครือ่งมือทางการเงินเป็นหุน้สามญัจะกาํหนดโดยการหกัมลูคา่ยตุธิรรมของหนีส้นิทางการเงินจากมลูคา่ยตุิธรรมของ

เครือ่งมือทางการเงินแบบผสมทัง้หมด” 

ดงันัน้ มลูคา่สทิธิแปลงสภาพจึงเป็นผลตา่งระหวา่งเงินรบัจากการออกหุน้กู ้ กบัมลูคา่ยตุิธรรมของหุน้กูท่ี้มี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกนัแตไ่มม่ีสทิธิแปลงสภาพ ดงันี ้ 

 
หนว่ย: บาท 

เงินสดรบัจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (สทุธิจากคา่นายหนา้) 9,900,000  

มลูคา่ยตุิธรรมของหุน้กูแ้บบเดียวกนัท่ีไมม่ีสทิธิแปลงสภาพ (สทุธิจากคา่นายหนา้)* (7,900,000) 

มูลค่าตามบัญชีของสิทธ์ิแปลงสภาพ (ตราสารทุน) 2,000,000  

* โจทยไ์มไ่ดใ้หข้อ้มลูอตัราคา่นายหนา้จงึสมมตวิา่ = 0.1m 
 

2. ใหบ้นัทกึบญัชีปรบัปรุงธุรกรรมขา้งตน้เมื่อโทเขา้ซือ้กิจการ 5 คะแนน 

วนัท่ีโทเขา้ซือ้กิจการคือ 1/1/25x3 ซึง่เอกจะยงัปิดงบปี 25x2 ไมเ่สรจ็ เอกจึงสามารถปรบัปรุงงบการเงินปี 25x2 

ใหถ้กูตอ้งได ้ตามการคาํนวณตอ่ไปนี ้ 

 NPAEs TFRS ผลต่าง TFRS - NPAEs 

วดป 

ดอกเบีย้  

(EIR 5.23%) ตน้คงเหลอื 

ดอกเบีย้  

(EIR 10.63%) คงเหลอื ดอกเบีย้ เงินตน้ 

1/1/25x1 0  9,900,000  0  7,900,000  0  (2,000,000) 

31/12/25x1 518,014  9,918,014  839,695  8,239,695  321,681  (1,678,319) 

31/12/25x2 518,956  9,936,970  875,802  8,615,497  356,845  (1,321,473) 

31/12/25x3 519,948  9,956,918  915,746  9,031,242  395,798  (925,676) 

31/12/25x4 520,992  9,977,910  959,935  9,491,178  438,944  (486,732) 

31/12/25x5 522,090  10,000,000  1,008,822  10,000,000  486,732  0  

และบนัทกึบญัชีดงันี ้

 
31/12/25x2 

  
 dr.  เจา้หนีหุ้น้กู ้(L-) 1,321,473  

 
 dr.  กาํไรสะสม  321,681  

 
 dr.  ดอกเบีย้จ่าย (P/L)  356,845  

 
 cr.  สทิธิแปลงสภาพ (EQ+) 

 
2,000,000  

 
บนัทกึปรบัปรุงแยกองคป์ระกอบของทนุออกจากหนีส้นิ 

  

https://www.facebook.com/1418042768462528/posts/pfbid02BoHyVN14XG5zyGu6gFjx6PZRX1dsDbZkzhUdjUCFatgC6tSk7ZREuK1Zk7vN2R2kl/
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3. จดัทาํงบแสดงฐานะการเงินปี 25x2, 25x3, และ 25x4 สาํหรบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 3 คะแนน 

บริษัท เอก จาํกดั     
งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน)    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 25x3 25x2 

 บาท บาท บาท 

หนี้สนิระยะยาว    
เจา้หนีหุ้น้กู ้(สทุธิ) 9,491,178  9,031,242  8,615,497  
    
ส่วนของผู้ถอืหุ้น    
สทิธิแปลงสภาพหุน้สามญั 2,000,000  2,000,000  2,000,000  

4. บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้ปี 25x4  3 คะแนน 

 
31/12/25x4 

  
 dr.  ดอกเบีย้จ่าย (P/L)  959,935  

 
 cr.  เจา้หนีหุ้น้กู ้

 
 459,935  

 cr.  เงินสด 
 

 500,000  

 
บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้ปี 25x4 

  
 

  

https://www.facebook.com/1418042768462528/posts/pfbid02BoHyVN14XG5zyGu6gFjx6PZRX1dsDbZkzhUdjUCFatgC6tSk7ZREuK1Zk7vN2R2kl/
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ข้อ 1.2 เกษตรกรรม 

ระหวา่งปี 25X1 บรษัิท ซือ้สกุร ราคาซือ้/ขาย ตวัละ 3,500 บาท จาํนวน 2,000 ตวั และกูเ้งินธนาคาร 5 ลา้นบาท 

โดยถกูหกัคา่ธรรมเนียม 250,000 บาท ไดร้บัเงินสทุธิจากการกูย้มื 4,750,000 บาท ซึง่ ณ วนัท่ีซือ้สกุร หากบรษัิทขายสกุร

ออกไปทนัทีจะตอ้งจ่ายคา่ขนสง่ไปโรงงานเชือด 100 บาทตอ่ตวั และคา่ธรรมเนียมประมลู 200,000 บาท บรษัิทมีคา่อาหาร

และวคัซีน 6,400,000 บาท 

31 ธนัวาคม 25x1 ราคาซือ้/ขาย สกุรในตลาดใหม ่ตวัละ 10,000 บาท คา่ขนสง่ตวัละ 120 บาท คา่ธรรมเนียม

ประมลู 200,000 บาท 

ใหท้าํ 

1.2.1 ใหบ้นัทกึรายการสนิทรพัยชี์วภาพ-สกุร 

1.2.2 บนัทกึรายการท่ีเก่ียวขอ้ง ณ 31 ธนัวาคม 25x1 

ตอบ 

1.2.1 ใหบ้นัทกึรายการสนิทรพัยชี์วภาพ-สกุร 

อา้งถงึ TAS 41 ยอ่หนา้ท่ี 12  “กิจการตอ้งวดัมลูคา่สนิทรพัยชี์วภาพดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขาย เมื่อ

รบัรูร้ายการเริม่แรก และ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน” ดงันัน้ ณ วนัท่ีซือ้สกุรมา กิจการตอ้งผลขาดทนุตัง้แตว่นัซือ้

เทา่กบัตน้ทนุการขาย ตามการบนัทกึบญัชีดงันี ้ 
 

วนัซือ้สกุร 
  

 dr.  สนิทรพัยชี์วภาพ - สกุร (7m - 0.4m = FVLTCS 6.6m)  6,600,000  
 

 dr.  ผลตา่งมลูคา่ยตุธิรรมจากการรบัรูเ้ริม่แรกของสนิทรพัยชี์วภาพ (P/L)  

(2,000 ตวั x 100 บาท) + 200,000 บาท 

400,000  
 

 cr.  เงินสด (3,500 บาท x 2,000 ตวั) 
 

 7,000,000  
 

บนัทกึการซือ้สกุร โดยรบัรูด้ว้ยมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุการขาย 
  

ตอ่มาเมื่อกิจการจา่ยตน้ทนุการเลีย้งสกุร TAS 41 ไมไ่ดก้าํหนดชดัวา่ใหร้บัรูต้น้ทนุดงักลา่วเป็นสนิทรพัยห์รอื

คา่ใชจ้า่ยประจาํงวด ซึง่ไมว่า่กิจการจะรบัรูต้น้ทนุดว้ยวิธีใดก็ตามผลการดาํเนินงานภายใตก้ารรายงานของทัง้สองวิธีนีจ้ะ

ไมแ่ตกตา่งกนัเน่ืองจากกิจการตอ้งวดัมลูคา่ใหม ่ ณ สิน้รอบ ดว้ยเหตนีุ ้ กิจการจงึมีทางเลอืกวา่จะบนัทกึแบบใดก็ได ้

เพียงแตต่อ้งบนัทกึใหส้มํ่าเสมอ เพ่ือใหส้ามารถเปรยีบเทียบผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม0

1  

ในสว่นของดอกเบีย้เงินกู ้ กิจการตอ้งรบัรูด้อกเบีย้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้กาํไรขาดทนุประจาํงวด จะไมส่ามารถรบัรูเ้ป็น

สว่นหนึง่ของสนิทรพัยชี์วภาพ ซึง่ถกูวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมได ้(TAS23.4)  

  

                                                           
1 PWC, 2009 (Online). แหลง่ท่ีมา https://www.pwc.com/gx/en/ifrs-
reporting/pdf/a_practical_guide_to_accounting_for_agricultural_assets.pdf 
 

https://www.facebook.com/1418042768462528/posts/pfbid02BoHyVN14XG5zyGu6gFjx6PZRX1dsDbZkzhUdjUCFatgC6tSk7ZREuK1Zk7vN2R2kl/
https://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/pdf/a_practical_guide_to_accounting_for_agricultural_assets.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/pdf/a_practical_guide_to_accounting_for_agricultural_assets.pdf
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ตามการบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้(สามารถทาํไดท้ัง้สองแบบ)  

กรณีรับรู้รายจ่ายในการเลีย้งเป็นสินทรัพย ์ กรณีรับรู้รายจ่ายในการเลีย้งเป็นค่าใช้จ่ายประจาํงวด 

 dr.  สินทรพัยชี์วภาพ - สกุร 6,400,000 
 

 dr.  ตน้ทนุการเลีย้งสกุร (P/L)  6,400,000    

 cr.  เงินสด, เจา้หนีก้ารคา้ 
 

6,400,000  cr.  เงินสด, เจา้หนีก้ารคา้    6,400,000  

 
จา่ยคา่อาหาร ยาสกุร 

   
จา่ยคา่อาหาร ยาสกุร     

 dr.  ดอกเบีย้จา่ย xx 
 

 dr.  ดอกเบีย้จา่ย  xx    

 dr.  เจา้หนีเ้งินกู ้ xx 
 

 dr.  เจา้หนีเ้งินกู ้  xx    

 cr.  เงินสด / ดอกเบีย้คา้งจา่ย 
 

xx  cr.  เงินสด / ดอกเบีย้คา้งจา่ย    xx  

 
บนัทกึดอกเบีย้จา่ย 

   
บนัทกึดอกเบีย้จา่ย     

1.2.2 บนัทกึรายการท่ีเก่ียวขอ้ง ณ 31 ธนัวาคม 25x1 

ณ สิน้รอบกิจการตอ้งวดัมลูคา่สนิทรพัยชี์วภาพใหเ้ป็น FVLCTS และบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

กรณีรับรู้รายจ่ายในการเลีย้งเป็นสินทรัพย ์ กรณีรับรู้รายจ่ายในการเลีย้งเป็นค่าใช้จ่ายประจาํงวด 

 dr.  สินทรพัยชี์วภาพ - สกุร  6,560,000     dr.  สินทรพัยชี์วภาพ - สกุร  12,960,000    

 cr.  ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่    6,560,000   cr.  ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่    12,960,000  

 
บนัทกึการวดัมลูคา่สินทรพัยชี์วภาพใหเ้ป็น FVLCTS 

 
บนัทกึการวดัมลูคา่สินทรพัยชี์วภาพใหเ้ป็น FVLCTS 

        
มลูคา่ยตุิธรรมสิน้รอบ   20,000,000  มลูคา่ยตุิธรรมสิน้รอบ   20,000,000  

(10,000 บาท x 2,000 ตวั)     (10,000 บาท x 2,000 ตวั)     

หกั คา่ขนสง่ @120 บาท   (240,000) หกั คา่ขนสง่ @120 บาท   (240,000) 

หกั คา่ธรรมเนียมประมลู   (200,000) หกั คา่ธรรมเนียมประมลู   (200,000) 

มลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุการขาย   19,560,000  มลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุการขาย   19,560,000  

ราคาทนุเริม่แรก 6,600,000    ราคาทนุเริม่แรก 6,600,000    

รบัรูเ้พ่ิมระหวา่งงวด 6,400,000    รบัรูเ้พ่ิมระหวา่งงวด 0    

มลูคา่ตามบญัชีก่อนวดั FMV   13,000,000  มลูคา่ตามบญัชีก่อนวดั FMV   6,600,000  

ผลกาํไรจากการวัดมูลค่า   6,560,000  ผลกาํไรจากการวัดมูลค่า   12,960,000  

  

https://www.facebook.com/1418042768462528/posts/pfbid02BoHyVN14XG5zyGu6gFjx6PZRX1dsDbZkzhUdjUCFatgC6tSk7ZREuK1Zk7vN2R2kl/
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ข้อ2.1 รายการหมุนเวียน / ไม่หมุนเวียน 10 คะแนน 

1 มกราคม 25x2 บรษัิทเอ จาํกดั ไดกู้เ้งินจากธนาคารพาณิชยแ์หง่หนึง่ จาํนวน 20 ลา้นบาทกาํหนดชาํระเงินตน้

ครัง้ละ 2 ลา้นบาท ทกุรอบ 30 มิถนุายน และรอบ 31 ธนัวาคม เริม่ชาํระรอบแรก มิถนุายน 25x3  ตอ่มาปลายปี 25x4 

กิจการไมส่ามารถรกัษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุได ้ ซึง่กาํหนดไวท่ี้ 2: 1ผูบ้รหิารจงึไดเ้จรจาขอผอ่นปรนเง่ือนไขกบัธนาคาร 

ซึง่ธนาคารมีหนงัสอืตกลงอนมุตักิารผอ่นปรนเง่ือนไข โดยหนงัสอืดงักลา่วลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 25x4 และเน่ืองจากเป็นการ

ผิดเง่ือนไขครัง้แรก จึงผอ่นปรนเง่ือนไขการรกัษาสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 1ปี ตัง้แต ่28/6/25x5 – 28/6/25x6 

ใหท้าํ  

แสดงยอดคงเหลอืในงบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทเอ จาํกดั ณ 31/12/25x3 และ 31/12/25x4 เฉพาะสว่นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเงินกู ้และอธิบายเหตผุลดงักลา่ว (10 คะแนน) 

ตอบ 

อา้งถงึ TAS 1 ยอ่หนา้ 69.4 ไดก้าํหนดเง่ือนไขในการจดัประเภทหนีส้นิเป็นหนีส้นิหมนุเวียน หาก  “กิจการไมม่ี

สทิธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ลือ่นการชาํระหนีอ้อกไปอีกเป็นเวลา ไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากรอบระยะเวลารายงาน…”  

ซึง่ในกรณีนี ้การท่ีกิจการไมส่ามารถดาํรงสดัสว่นหนีส้นิ : ทนุ ใหไ้มเ่กิน 2:1 เทา่ ณ วนัสิน้รอบ 25x4 ยอ่มทาํให้

กิจการจะผิดเง่ือนไขการกูเ้งิน ซึง่โดยปกตจิะทาํใหกิ้จการตอ้งชาํระหนีใ้หก้บัธนาคารเจา้หนีโ้ดยทนัทีและควรตอ้งนาํเสนอ

ยอดคงเหลอืของหนีเ้งินกูด้งักลา่วเป็นหนีส้นิหมนุเวียน 

อยา่งไรก็ตาม จากการเจรจา ธนาคารผู้ให้กู้ได้ผ่อนผันหนีใ้นวนัที่ 28 ธันวาคม 25x4 ซึ่งอยูใ่นช่วง

ภายในวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยตกลงผ่อนผันหนีอ้อกไปจนถงึ 28 มิถุนายน 25x6 ซึ่งยาวกว่า 12 เดือน

นับจากสิน้รอบระยะเวลารายงาน 25x4 เพือ่ใหก้ิจการดาํเนินการแก้ไขการละเมิดเงือ่นไข ซ่ึงจนถงึ 28 มิถุนายน 

25x6 ผู้ใหกู้้จะไม่สามารถเรียกร้องให้จ่ายชาํระหนีค้ืนในทนัที “กิจการจะสามารถจัดประเภทหนี้สนินีเ้ป็นหนี้สนิ

ไม่หมุนเวียน” (TAS1.75) 

ทัง้นี ้กิจการจะตอ้งแยกแสดง “สว่นของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถงึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี” เป็นหนีส้นิหมนุเวยีน ซึง่ใน

แตล่ะปีจะเทา่กบั 4 ลา้นบาท โดยสว่นตา่งจะถกูแสดงเป็นหนีส้นิไมห่มนุเวียน 
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ตารางชาํระคืนตน้เงินกู ้

  
ลา้นบาท 

วันที ่ เงนิจ่าย ยอดคงเหลอื 

1/1/25x2   20  

30/6/25x3 (2) 18  

31/12/25x3 (2) 16  

30/6/25x4 (2) 14  

31/12/25x4 (2) 12  

30/6/25x5 (2) 10  

31/12/25x5 (2) 8  

30/6/25x6 (2) 6  

31/12/25x6 (2) 4  

30/6/25x7 (2) 2  

31/12/25x7 (2) 0  

 

บริษัท เอ จาํกัด    
งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน)   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 25x3 

 ล้านบาท ล้านบาท 

หนี้สนิหมุนเวียน   
สว่นของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถงึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  4 4 

   
หนี้สนิไม่หมุนเวียน   
เงินกูร้ะยะยาวสทุธิจากสว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  8 12 
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ข้อ 2.2 การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี  

 บรษัิทไดเ้ปลีย่นวิธิการคิดคา่เสือ่มราคาจากวธีิเสน้ตรงเป็นวิธีผลผลติ ทาํใหค้า่ใชจ้า่ยวธีิเสน้ตรงสงูกวา่วิธี

ผลผลติ จาํนวน 1.8 ลา้นบาท ซึง่มีสาระสาํคญัตอ่งบการเงิน ใหป้ระเมินวา่ธุรกรรมนีถื้อเป็นเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางการบญัชีหรอืเปลีย่นแปลงนโยบาย (4 คะแนน) 

ตอบ 

อา้งถงึ TAS 16.61 “กิจการตอ้งทบทวนวิธีการคดิคา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยอ์ยา่งนอ้ยท่ีสดุทกุสิน้รอบปีบญัชี 

และตอ้งเปลีย่นวิธีการคิดคา่เสือ่มราคาเพ่ือสะทอ้นถงึลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีเปลีย่นแปลงไป หาก

พบวา่ลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัยน์ัน้เปลีย่นแปลงไปอยา่งมี

นยัสาํคญั  โดยถือเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี ตาม TAS 8” 

การเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาจากวธีิเสน้ตรงเป็นวธีิผลผลิต จึงถอืเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบัญช ี

 

ข้อ 2.3 ประมาณการหนีส้ินจากคดีความ  

วนัท่ี 4 มกราคม 25x4 ศาลฎีกาไดพิ้พากษาใหบ้รษัิทแพค้ดีแกเ้จา้หนีร้ายหนึง่ จาํนวน 2 ลา้นบาท โดยสอดคลอ้ง

กบัศาลชัน้ตน้และศาลอทุธรณ ์ ท่ีไดม้ีการฟอ้งรอ้งในปี 25x3 แลว้ กิจการไดบ้นัทกึคา่ใชจ้า่ยในการฟอ้งรอ้งคด ี ในปี 25x4 

ทา่นเห็นดว้ยหรอืไม ่และใหบ้นัทกึบญัชี (6 คะแนน) 

ตอบ  

TAS 37 ไดใ้หค้าํจาํกดัความของประมาณการหนีส้นิ หมายถงึหนีส้นิท่ีมีความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัจงัหวะเวลาหรอื

จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายชาํระ โดยท่ีหนีส้นิ หมายถึง ภาระผกูพนัในปัจจบุนัของกิจการ ซึง่เป็นผลจากเหตกุารณใ์นอดีตท่ีการชาํระ

ภาระผกูพนันัน้คาดวา่จะสง่ผลใหกิ้จการตอ้งสญูเสยีทรพัยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

การท่ีบรษัิทถกูศาลพิพากษาทาํใหกิ้จการมีภาระผกูพนัตามกฎหมาย แมศ้าลฎีกาจะตดัสนิปี 25x4 แตก่ารท่ี

กิจการถกูฟอ้งคดตีัง้แตปี่ 25x3 แลว้ จงึถือวา่กิจการมี “ภาระผกูพนัในปัจจบุนั” และการท่ีศาลชัน้ตน้และศาลอทุธรณ์

ตดัสนิใหช้ดใช ้2 ลา้นบาทตัง้แตปี่ 25x3 แสดงวา่กิจการสามารถวดัมลูคา่ของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ ดงันัน้การถกู

ฟอ้งครัง้นี ้เขา้องคป์ระกอบท่ีกิจการ “ตอ้ง” รบัรูห้นีส้นิและคา่ใชจ้า่ยตัง้แตปี่ 25x3 ไมใ่ช่ปี 25x4  

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่เหน็ดว้ยกับการบันทึกบัญชีภาระผูกพันดังกล่าวในปี 25x4 โดยกจิการต้องรับรู้

ภาระผูกพันเป็นหนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ และรับรู้ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดี ตั้งแต่จุดที่เข้า

องคป์ระกอบของประมาณการหนี้สนิ คือปี 25x3  

การบนัทกึบญัชีเก่ียวขอ้ง 

31/12/25x3  dr.  ผลขาดทนุจากการถกูฟอ้งคด ี  2,000,000  
 

 
 cr.  ประมาณการหนีส้นิ – ผลขาดทนุจากการถกูฟอ้งคด ี

 
 2,000,000  

  
บนัทกึภาระผกูพนัจากการถกูฟอ้งคด ี
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 ข้อ 3 ตน้ทุนงานสั่งทาํ 

ใหบ้นัทกึรายการในสมดุรายวนัตัง้แต ่ขอ้ 5 ถงึ ขอ้ 9 

บรษัิท ก. ใชร้ะบบตน้ทนุงานสั่งทาํ มีการผลติ สนิคา้ ก และ ข โดยใชร้ะบบตน้ทนุ normal costing มีงานระหวา่ง

ทาํยกมาตน้งวด เฉพาะ สนิคา้ ก จาํนวน 9,720 บาท ซึง่ประกอบดว้ย วตัถดุิบ 3,000 บาท คา่แรงงานทางตรง 3,000 บาท 

คา่ใชจ้า่ยในการผลติแผนกบรรจ ุ1,500 บาท และคา่ใชจ้่ายในการผลติแผนกปรุง 2,220 บาท 

1. ซือ้วตัถดุิบ 5,000 หนว่ย 

2. เบิกใชว้ตัถดุิบทางตรง งาน ก 108,000 บาท งาน ข 38,000 บาท คา่แรงทางตรงงาน ก 160,000 บาท คา่แรง

ทางตรงงาน ข 100,000 บาท 

3. สง่คืนวตัถดุิบท่ีเบิกใชเ้ขา้คลงัวตัถดุิบ โดยเป็นสนิคา้ ก. 2,020 บาท และ ข. 380 บาท 

4. มีคา่ใขจ้า่ยในการผลติเกิดขึน้จรงิท่ีประกอบดว้ยวตัถดุิบทางออ้ม คา่แรงงานทางออ้ม คา่ใชจ้า่ยโรงงาน และคา่

เสือ่มราคาโรงงานเทา่กบั 81,900 บาท 

5. คา่ใชก้ารผลติจดัสรรคิดเขา้งานดงันี ้

a. แผนกบรรจ ุปันสว่นดว้ยชั่วโมงเครือ่งจกัร สดัสว่นการใชเ้ครือ่งจกัรของสนิคา้ ก: ข คือ 3:1 อตัราปันสว่น 

4 บาทตอ่ชั่วโมงเครือ่งจกัร โดยมชีั่วโมงเครือ่งจกัรรวม 6,840 ชั่วโมง 

b. แผนกปรุง ปันสว่นดว้ยชั่วโมงแรงงาน สดัสว่นการใชแ้รงงานของสนิคา้ ก: ข คอื 3:1 อตัราปันสว่น 6 

บาทตอ่ชั่วโมงแรงงาน โดยมชีั่วโมงแรงงานรวม 7,900 ชั่วโมง 

6. เศษซาก  scrap มจีาํนวนมาก แตม่ีมลูคา่ไมส่งูมาก ผูบ้รหิารจึงตดัสนิใจรบัรูเ้ป็น miscellaneous income บรษัิท ไดท้าํ

การขายเศษซาก ไปมลูคา่ 900 บาท 

7. บนัทกึรบัคืนวตัถดุิบเขา้คลงัวตัถดุิบ 

8. บนัทกึงานระหวา่งทาํ ก ผลติเสรจ็ 1000 หนว่ย มีหนว่ยสญูเสยี 120 หนว่ย ซึง่สามารถขายไดใ้นราคา หนว่ยละ 

110 บาท ซึง่บรษัิทมีนโยบายรบัรูเ้ป็นตน้ทนุของงานนัน้ๆ เน่ืองจากเป็นการสญูเสยีจากการผลติท่ีซบัซอ้น 

9. ปิดบญัชีผลตา่ง คา่ใชก้ารผลติเกิดจรงิกบัคิดเขา้งาน 

  

https://www.facebook.com/1418042768462528/posts/pfbid02BoHyVN14XG5zyGu6gFjx6PZRX1dsDbZkzhUdjUCFatgC6tSk7ZREuK1Zk7vN2R2kl/
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ตอบ 

คาํนวณตน้ทนุตอ่หนว่ยของ ก และ ข (ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํ) 

  
หนว่ย:บาท 

สินค้า ก ข 

สถานะ สนิคา้สาํเรจ็รูป งานระหวา่งทาํ 

งานระหวา่งทาํตน้งวด 9,720   

วตัถดุิบ (สทุธิจากคืนคลงั) 105,980  37,620  

คา่แรงงานทางตรง 160,000  100,000  

OH  ผ.บรรจ ุ6,840 ชม.@4 บาท ปันสว่นให ้ก:ข สดัสว่น 3:1 20,520  6,840  

OH ผ.ปรุง 7,900 ชม.@6 บาท ปันสว่นให ้ก:ข สดัสว่น 3:1 35,550  11,850  

รวมตน้ทนุ 331,770  156,310  

หกั ราคาขายสทุธิของสนิคา้เกรดบี 120 หนว่ย @110 บาท (13,200)  

รวมตน้ทนุสนิคา้สาํเรจ็รูป  318,570   

จาํนวนหนว่ยผลติสทุธิจากสนิคา้เกรดบี 880   

ตน้ทนุตอ่หนว่ยด ี           362.01   

 

ขอ้ 5  dr.  งานระหวา่งทาํ - ก  20,520  
 

 
 dr.  งานระหวา่งทาํ – ข  6,840  

 

 
 cr.  คา่ใชจ้า่ยในการผลติคิดเขา้งาน – แผนกปรุง 

 
 27,360  

  
บนัทกึคา่ใชจ้า่ยในการผลติคิดเขา้งานแผนกปรุง 

  
ขอ้ 5  dr.  งานระหวา่งทาํ - ก  35,550  

 

 
 dr.  งานระหวา่งทาํ – ข 11,850  

 

 
 cr.  คา่ใชจ้า่ยในการผลติคิดเขา้งาน – แผนกบรรจ ุ

 
 47,400  

  
บนัทกึคา่ใชจ้า่ยในการผลติคิดเขา้งานแผนกบรรจ ุ

  
ขอ้ 6  dr.  เงินสด 900  

 

 
 cr.  รายไดอ่ื้น 

 
900  

  
บนัทกึการขายเศษซาก 

  
ขอ้ 7  dr.  วตัถดุิบ  2,400  

 

 
 cr.  งานระหวา่งทาํ - ก  

 
 2,020  

 
 cr.  งานระหวา่งทาํ – ข 

 
380  

  
บนัทกึการสง่คืนวตัถดุิบท่ีเบิกเกินเขา้คลงั 

  
ขอ้ 8  dr.  สนิคา้สาํเรจ็รูป (880 หนว่ย x 362.01) 381,570  

 

 
 dr.  สนิคา้เกรดบี (120 หนว่ย x 110) 13,200  

 

 
 cr.  งานระหวา่งทาํ - ก  

 
331,770  
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บนัทกึการโอนสนิคา้สาํเรจ็รูป 

  
ขอ้ 9  dr.  คา่ใชจ้า่ยในการผลติคิดเขา้งาน - แผนกบรรจ ุ 47,400  

 

 
 dr.  คา่ใชจ้า่ยในการผลติคิดเขา้งาน - แผนกปรุง 27,360  

 

 
 dr.  ตน้ทนุขาย   7,140  

 

 
 cr.  คมุยอดคา่ใชจ้่ายในการผลติ 

 
 81,900  

  
ปิดบญัชีผลตา่งคา่ใชก้ารผลติเกิดจรงิกบัคิดเขา้งาน 

  

จดัทาํบตัรตน้ทนุงาน ก  

     
 บาท  

รายการ DM   DL  OH ผ.ปรุง   OH ผ.บรรจุ   รวม  

ยกมา 3,000  3,000  1,500  2,220  9,720  

เพ่ิม 108,000  160,000  20,520  35,550  324,070  

ลดลง (2,020)       (2,020) 

รวม 108,980  163,000  22,020  37,770  331,770  

หนว่ย 1,000  1,000  1,000  1,000    

ต้นทุนต่อหน่วย 108.98  163.00  22.02  37.77    

หกั ราคาขายของสนิคา้เกรดบี         (13,200) 

(120 หนว่ย x 110 บาท)           

ต้นทุนสินค้าสาํเร็จรูปหน่วยด ี         318,570  

จาํนวนหน่วยผลิต         880  

ต้นทุนต่อหน่วยดี      362.01  

หนังสืออ้างอิง 

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เรือ่ง การนาํเสนองบการเงิน (ปรบัปรุง 2564). 

กรุงเทพฯ : 2564. available on www.fap.or.th. 

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (ปรบัปรุง 2564). กรุงเทพฯ : 2564. available on www.fap.or.th. 

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เรือ่ง การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน. 
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