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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 3/2565 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 
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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. ขอ้ใดตอ่ไปนีถ้กูตอ้ง 

a. ตน้ทนุมาตรฐานสามารถปรบัใชก้บัระบบบญัชีตน้ทนุปกต ิ

b. ตน้ทนุมาตรฐานสามารถปรบัใชก้บัตน้ทนุช่วง.. 

c. ตน้ทนุมาตรฐาน ตอ้งบนัทกึระบบ 2 ตน้ทนุ 

d. ตน้ทนุมาตรฐานไมต่อ้งบนัทกึคา่ใชจ้า่ยการผลติจรงิ 

2. ในการคาํนวณดอกเบีย้คดิลดตามสญัญาเช่า ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งใชอ้ตัราดอกเบีย้คดิลดใด 

a. อตัราคิดลดถวัเฉลีย่ (WACC) 

b. อตัราดอกเบีย้ตามนยัสญัญาเชา่.. 

c. อตัราดอกเบีย้ลกูคา้ชัน้ด ี

d. อตัราดอกเบีย้การกูย้ืมสว่นเพ่ิม 

3. ผลตา่งคา่ใชจ้า่ยการผลติ ในดา้นเดบิต 1,000 ปกติ กิจการ คดิเขา้ ตน้ทนุขาย ถา้หากกิจการไมป่รบัผลตา่ง จะ

สง่ผลอยา่งไร 

a. กาํไรขัน้ตน้ตํ่าไป 1,000 บาท 

b. กาํไรขัน้ตน้สงูไป 1,000 บาท.. 

c. สนิคา้คงเหลอื ตํ่าไป 1,000 บาท 

d. สนิคา้คงเหลอื สงูไป 1,000 บาท 

4. ขอ้ใดไมใ่ช่เครือ่งมือทางการเงิน 

a. อนพุนัธท์างการเงิน 

b. ลกูหนีก้ารคา้ 

c. เจา้หนีย้มืขายชอรต์ 

d. ตราสารโภคภณัฑถื์อไวร้อรบัสนิคา้.. 

5. หุน้ท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นความนิยมในตลาด วดัมลูคา่ปัจจบุนัดว้ยการคดิลด ถือเป็นการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ระดบัอะใด 

a. ระดบั 1 

b. ระดบั 2 

c. ระดบั 3.. 

d. ระดบั 4 

6. ขอ้ใดอยูใ่นขอบเขตของ TFRS 15 เรือ่งรายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้  

a. การขายสนิคา้ท่ีมีองคป์ระกอบของการจดัหาเงิน.. 

b. เครือ่งมือทางการเงิน 

c. สญัญาประกนัภยั 

d. ลกูหนีส้ญัญาเชา่ 

7. มลูคา่สนิคา้สาํเรจ็รูปปลายงวด เอาไปคาํนวณในงบตน้ทนุการผลติอยา่งไร 
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a. ไมต่อ้งนาํไปคาํนวณในงบตน้ทนุการผลติ.. 

b. บวกกบัตน้ทนุผลติเสรจ็ในงวด 

c. บวกงานระหวา่งทาํปลายงวด 

d. หกักบัตน้ทนุผลติเสรจ็ในงวดปัจจบุนั 

8. บรษัิททาํสญัญาสรา้งอาคาร กาํหนดเสรจ็ 31 ตลุาคม 25x2 มลูคา่สญัญา 2 ลา้นบาท ถา้เสรจ็ก่อนภายใน 30 

กนัยายน 25x2 จะไดเ้พ่ิม 250,000 บาท ถา้เสรจ็ 30 พฤศจิกายน 25x2 จะโดนคา่ปรบั 250,000 บาท กิจการจะ

บนัทกึรายไดต้ามมลูคา่ท่ีคาดหวงัเทา่ไหร ่หากโอกาสเสรจ็ในเดือนกนัยายน 15% เสรจ็ในตลุาคม 80% เสรจ็ใน

พฤศจิกายน 5% 

a. 2,000,000 บาท 

b. 2,250,000 บาท 

c. 1,750,000 บาท 

d. 2,025,000 บาท.. 

 

9. กิจการขายสนิคา้มลูคา่ 15 ลา้นบาท พรอ้มบรกิารซอ่มบาํรุง 2  ปี ราคาทนุตอ่ปี 250,000 บาทแตจ่ะบวกกาํไร

ปกติ 20% จากตน้ทนุ ทัง้นีกิ้จการไมส่ามารถระบรุาคาเอกเทศของสนิคา้ไดช้ดัเจน บรษัิทจะบนัทกึราคาขาย

สนิคา้เทา่กบัเทา่ใด 

a. 14,400,000 บาท.. 

b. 14,423,077 บาท 

c. 15,000,000 บาท 

d. 15,600,000 บาท 

10. กิจการขายสนิคา้มลูคา่ 15 ลา้นบาทซึง่เป็นราคาเอกเทศ พรอ้มแถมบรกิารซอ่มบาํรุง 2  ปี ราคาทนุตอ่ปี 

250,000 บาทแตจ่ะบวกกาํไรปกติ 20% จากตน้ทนุ บรษัิทจะบนัทกึราคาขายสนิคา้เทา่กบัเทา่ใด 

a. 14,400,000 บาท 

b. 14,423,077 บาท.. 

c. 15,000,000 บาท 

d. 15,600,000 บาท 

 

11. บรษัิทใหญ่ออกหุน้ใหก้บัพนกังานของบรษัิทยอ่ย เพ่ือเป็นโบนสัใหก้บัพนกังานบรษัิทยอ่ย 

เดอืนที�เสร็จ มลูคา่งาน % expected value
กนัยายน 2,250,000 15% 337,500              
ตลุาคม 2,000,000 80% 1,600,000           
พฤศจกิายน 1,750,000 5% 87,500                
มลูคา่ท ี�คาดหวงั 2,025,000          

รายการ ราคาเอกเทศ % ปนัส่วน
สนิคา้ 15,000,000     96.2% 14,423,077          
บรกิาร 2 ปี 600,000          3.8% 576,923              
รวม 15,600,000   100% 15,000,000        
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a. บรษัิทใหญ่รบัรูค้า่ใชจ้่าย 

b. บรษัิทใหญ่รบัรูค้า่ใชจ้่ายและรบัรูส้ว่นของเจา้ของเพ่ิมขึน้ 

c. บรษัิทยอ่ยรบัรูส้ว่นของเจา้ของเพ่ิมขึน้ 

d. บรษัิทยอ่ยรบัรูค้า่ใชจ้า่ย.. 

12. บรษัิทออกหุน้สามญัเพ่ือแลกเปลีย่นสนิคา้จะวดัมลูคา่เมื่อใด 

a. เมื่อออกหุน้ 

b. เมื่อไดร้บัสนิคา้.. 

c. เมื่อทาํสญัญา 

d. เมื่อใดก็ไดข้ึน้อยูก่บัฝ่ายบรหิาร 

13. อะไรคือผลติภณัฑร์ว่ม 

a. ชานออ้ยจากโรงงานผลตินํา้ตาล 

b. แกลบจากโรงสขีา้ว 

c. เศษผา้จากโรงงานทาํเสือ้ยืด 

d. นํา้มนัเตาจากโรงงานกลั่นนํา้มนั.. 

14. อา้งถงึ TAS 34 ตวัเลอืกใดไมไ่ดก้าํหนดใหแ้สดงในงบการเงินระหวา่งกาล 

a. งบกาํไรขาดทนุตัง้แตต่น้ปีถึงสิน้ไตรมาส 3  

b. งบกาํไรขาดทนุตัง้แตเ่ริม่ไตรมาส 3 ถึงสิน้ไตรมาส 3  

c. งบกระแสเงินสดตัง้แตต่น้ปีถึงสิน้ไตรมาส 3  

d. งบกระแสเงินสดตัง้แตเ่ริม่ไตรมาส 3 ถึงสิน้ไตรมาส 3 .. 

15. ขอ้ใดไมใ่ช่นิยามของสว่นงานดาํเนินงาน (operating segment) 

a. ดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอาจกอ่ใหเ้กิดรายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย 

b. ผลการดาํเนินงานไดร้บัการสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอโดยผูม้ีอาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงาน 

(Chief Operating Decision Maker – CODM) 

c. เริม่มีรายไดแ้ลว้เทา่นัน้.. 

d. สว่นงานซึง่ขอ้มลูการเงินสามารถแยกตา่งหากได ้

16. ปลกูออ้ยมีคา่ใชจ้า่ย 5 ลา้นบาท โดยเก็บเก่ียวได ้10,000 ตนั ขายไดต้นัละ 1,050 บาท มีคา่ใชจ้า่ยจดัจาํหนา่ย 

50 บาทตอ่ตนั จะตอ้งบนัทกึตน้ทนุเทา่ไหร ่ 

a. 5 ลา้นบาท 

b. 5.5 ลา้นบาท 

c. 10 ลา้นบาท.. 

d. 10.5 ลา้นบาท 

17. หุน้กูแ้ปลงสภาพ 7% 5 ปี 200,000 บาท คา่ใชจ้า่ยการออกหุน้กู ้15,000 บาท แปลงเป็นหุน้สามญั 2 บาทได ้

100,000 หุน้ มีหุน้กูใ้กลเ้คียงแปลงสภาพไมไ่ด ้มีราคา fair ท่ี 192,000 บาท บนัทกึบญัชีอยา่งไร 
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a. Dr. เงินสด 200,000 บาท Cr. เจา้หนีหุ้น้กู ้200,000 บาท Dr. คา่ใชจ้่ายดาํเนินงาน 15,000 บาท Cr. 

เงินสด 15,000 บาท  

b. Dr. เงินสด 185,000 บาท Cr. เจา้หนีหุ้น้กู ้185,000 บาท  

c. Dr. เงินสด 185,000 บาท Cr. เจา้หนีหุ้น้กู ้178,000 บาท Cr. สว่นเกินทนุอ่ืน – สทิธิแปลงสภาพ 8,000 

บาท.. 

d. Dr. เงินสด 200,000 บาท Cr. เจา้หนีหุ้น้กู ้192,000 บาท Cr. สว่นเกินทนุอ่ืน – สทิธิแปลงสภาพ 8,000 

บาท Dr. คา่ใชจ้า่ยดาํเนินงาน 15,000 บาท Cr. เงินสด 15,000 บาท  

18. 1 กรกฎาคม 25x1 บรษัิทซือ้สนิทรพัย(์เครือ่งจกัรหรอือปุกรณ)์ มลูคา่ 10 ลา้นบาท ไมม่ีมลูคา่คงเหลอื อายกุาร

ใชง้าน 10 ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x6 เปลีย่นอายกุารใชง้าน 10 ปี เป็น 13 ปี มลูคา่คงเหลอื 20,000 บาท ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x6 บรษัิทตอ้งรบัรูค้า่เสือ่มราคาและมลูคา่ตามบญัชีเทา่กบัเทา่ใด 

a. 1,000,000 บาท / 4,500,000 บาท 

b. 767,692 บาท / 5,777,692 บาท 

c. 644,706 บาท / 4,855,294 บาท.. 

d. 769,231 บาท / 5,769,231 บาท 

 

19. ตน้ปีกิจการมี PPE  มลูคา่ตามบญัชี 410 ลบ. ระหวา่งปีตีราคาท่ีดินเพ่ิมจาก 210 ลบ. เป็น  290 ลบ. มีคา่เสือ่ม 

115 ลบ. ปลายปีมีราคาตามบญัชี  680  ลบ. ระหวา่งปีมีกระเเสเงินสดจ่ายจาการจ่ายซือ้ PPE  เทา่ใด  

a. 305 ลา้นบาท.. 

b. 385 ลา้นบาท 

c. 500 ลา้นบาท 

d. 420 ลา้นบาท 

 

  

หน่วย: บาท
ราคาทนุ 10,000,000
หกัคา่เส ื�อมสะสม 4 ปีคร ึ�ง  1/7/x1 - 31/12/x5 (4,500,000)
มลูคา่ตามบญัช ีณ 1/1/x6 5,500,000
หกั มลูคา่คงเหลอื (20,000)
มลูคา่ท ี�เส ื�อมคา่ไดอ้กี 8.5 ปี 5,480,000
คา่เสื�อมราคาปี 25x6 (5.48m x 1/8.5) (644,706)

มลูคา่ตามบญัช ีณ 1/1/x6 5,500,000
หกั คา่เส ื�อมราคาปี 25x6 (644,706)
มลูคา่ตามบญัช ีณ 31/12/x6 4,855,294

PPE สทุธิ
ยกมา 410         คา่เส ื�อมราคา 115         
ตรีาคาเพ ิ�ม 80           
ซื�อเพ ิ�ม 305         

ยกไป 680         
795         795         
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ข้อ 1 การปันส่วนต้นทุนร่วม 

บรษัิทผลติสนิคา้ M และสนิคา้ N โดยมีตน้ทนุรว่มในแผนกผลติท่ี1 เพ่ือไปผลติเป็นสนิคา้สาํเรจ็รูป ตอ่ โดยสนิคา้ 

M นาํไปผลติตอ่ท่ีแผนก 2 และสนิคา้ N นาํไปผลติตอ่ท่ีแผนก 3 

  แผนกผลิต 1    แผนกผลิต 2   แผนกผลิต 3  

วตัถดุิบทางตรง          30,000            4,000            8,000  

ตน้ทนุแปลงสภาพ          20,000            1,000            2,000  
    

   สินค้า M   สินค้า N  

 ปรมิาณหนว่ยผลติ 
 

            400              100  

 นํา้หนกัผลติ (กิโลกรมั)           1,200              800  

 ราคาขายตอ่หนว่ย (บาท)  
 

            200              350  

 

M เป็นสนิคา้ท่ีผลติมานานไดร้บัสง่เสรมิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล แต ่N เป็นสนิคา้ใหมท่ี่ผลติมาเหมือน M แต่

คงทนกวา่ไมไ่ดร้บัสง่เสรมิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

ใหท้าํ 

1.1 ปันสว่นตน้ทนุรว่ม และตน้ทนุผลติตอ่หนว่ย โดยวิธีดงันี ้

1.1.1 ปรมิาณการผลติ (4 คะแนน) 

1.1.2 นํา้หนกั (4 คะแนน) 

1.1.3 มลูคา่ขายท่ีคาดวา่จะไดร้บัสทุธิ (7 คะแนน) 

1.2 นกับญัชีควรแนะนาํ บรษัิทใหเ้ลอืกใชว้ิธีปันสว่นใดเหมาะสม เพราะเหต ุ(5 คะแนน) 

ตอบ 

ตน้ทนุของแผนก 1 จาํนวนรวม 50,000 บาท ถือเป็นตน้ทนุรว่มท่ีตอ้งปันสว่นใหก้บั M และ N ตามการคาํนวณ

ตอ่ไปนี ้ 

1.1.1 ปันสว่นตน้ทนุรว่มตามปรมิาณการผลติ และ 1.1.2 ปันสว่นตน้ทนุรว่มตามนํา้หนกั 

ผลติภณัฑร์ว่ม ปรมิาณ นํา้หนกั  % ปรมิาณ   %นํา้หนกั   ปันสว่นตามปรมิาณ  ปันสว่นตามนํา้หนกั 
 a b c d d x 50,000 e x 50,000 

M 400 1,200  80% 60% 40,000 30,000  

N 100  800  20% 40% 10,000 20,000  

รวม 500 2,000 100% 100% 50,000 50,000 
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1.1.3 ปันสว่นตน้ทนุรว่มตามมลูคา่ขายท่ีคาดวา่จะไดร้บัสทุธิ 

อา้งถงึ TAS2 “มลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บั (NRV) หมายถึง ราคาโดยประมาณท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจตามปกติ หกัดว้ยประมาณการตน้ทนุในการผลติสนิคา้นัน้ใหเ้สรจ็และตน้ทนุท่ีจาํเป็นตอ้งจา่ยไปเพ่ือใหข้าย

สนิคา้นัน้ได”้ จากคาํนิยามขา้งตน้ มลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บั จะไมร่วมถึงภาษีเงินได ้ดงันัน้ แม ้M จะไมต่อ้งเสยีภาษีเงินไดนิ้ติ

บคุคล แตส่ทิธิพิเศษทางภาษีดงักลา่วจะไมถ่กูนาํมาคาํนวณหา NRV แตอ่ยา่งใด การปันสว่นตน้ทนุรว่มจะเป็นไปตาม

ตารางนี ้ 

 ปริมาณ 

 ราคาขาย

หลังผลิต

ต่อ  

มูลค่า

ขาย 

ต้นทุนทาํ

ต่อ 

มูลค่าขาย

สุทธิ 

% มูลค่าขาย

สุทธิ 

ปันส่วนตามมูลค่า

ขายสุทธิ 

 a b c = a x b d e = c-d f = % ของ e g = f x 50,000 

M 400 200 80,000          5,000  75,000 75%              37,500  

N 100 350 35,000        10,000  25,000 25%              12,500  

รวม 500   115,000       15,000      100,000  100%              50,000  

 

ตน้ทนุผลติตอ่หนว่ยทัง้สามวิธี  

ผลิตภณัฑ ์
 ปริมาณผลิต  

 ปันส่วนตามปริมาณ  

 ต้นทุนร่วม   ต้นทุนทาํต่อ   ต้นทุนรวม   @  

M              400          40,000            5,000     45,000     112.50  

N              100          10,000          10,000     20,000     200.00  
      

ผลิตภณัฑ ์
 ปริมาณผลิต  

 ปันส่วนตามนํ้าหนัก  

 ต้นทุนร่วม   ต้นทุนทาํต่อ   ต้นทุนรวม   @  

M              400          30,000            5,000     35,000       87.50  

N              100          20,000          10,000     30,000     300.00  
      

ผลิตภณัฑ ์
 ปริมาณผลิต  

ปันส่วนตาม NRV 

 ต้นทุนร่วม   ต้นทุนทาํต่อ   ต้นทุนรวม   @  

M              400          37,500            5,000     42,500     106.25  

N              100          12,500          10,000     22,500     225.00  

 

1.2 นกับญัชีควรแนะนาํ บรษัิทใหเ้ลอืกใชว้ิธีปันสว่นใดเหมาะสม เพราะเหตใุด (5 คะแนน) 

วิธีการปันสว่นโดยใชจ้าํนวนหนว่ยผลติ หรอืนํา้หนกั ถือเป็นการปันสว่นจากขอ้เท็จจรงิเชิงกายภาพ (physical 

unit) ซึง่ไมไ่ดส้นใจตน้ทนุทาํตอ่ท่ีถือเป็นตน้ทนุคา่เสยีโอกาส (opportunity cost) ทัง้นี ้ตน้ทนุรว่มถือเป็น “ตน้ทนุจม (sunk 

cost) ซึง่โดยหลกัการถือวา่มีสว่นในการตดัสนิใจนอ้ยหรอืแทบไมม่ีเลย  

หากกิจการสามารถขายสนิคา้ทัง้สองรายการ (M, N) ไดอ้ยา่งคลอ่งตวัไมม่ีสนิคา้คงเหลอืคา้งสต๊อค หรอืการตัง้
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ราคาสนิคา้ทัง้สองไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัตน้ทนุ กิจการจะเลอืกใชว้ิธีใดในการปันสว่นตน้ทนุก็ยอ่มทาํได ้และใหผ้ลไมต่า่งกนั 

แตห่ากรายไดส้ว่นเพ่ิม (ผลตา่งระหวา่งราคาขายหลงัทาํตอ่ กบัราคาขาย ณ จดุแยกตวั) มากกวา่ตน้ทนุสว่นเพ่ิม 

(ตน้ทนุทาํตอ่) กิจการยอ่มตอ้งมุง่ความสนใจไปท่ีกาํไรสว่นเพ่ิม (รายไดส้ว่นเพ่ิม - ตน้ทนุสว่นเพ่ิม) และเนน้ผลติสนิคา้

รายการท่ีใหส้ว่นตา่งสงูสดุเป็นลาํดบัแรกๆ ดงันัน้ การปันสว่นดว้ยวิธีมลูคา่ขายสทุธิจะดีกวา่อีกสองวิธีแรก 

โจทยข์อ้นีไ้มไ่ดใ้หข้อ้มลูเพียงพอท่ีจะใหข้อ้สรุป ไมว่า่จะเป็นความยากงา่ยในการขายสนิคา้แตล่ะประเภท ราคา

ขาย ณ จดุแยกตวั ดงันัน้จึงไมส่ามารถสรุปไดว้า่การปันสว่นดว้ยมลูคา่ขายสทุธิจะดกีวา่สองวธีิแรก  

อยา่งไรก็ตาม การท่ีสนิคา้ M ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ในขณะท่ีสนิคา้ N ตอ้งเสยีภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล

ตามปกติ หากพิจารณาผลประโยชนด์า้นภาษี การปันสว่นตน้ทนุรว่มในสดัสว่นท่ีมากใหก้บัผลติภณัฑท่ี์ตอ้งเสยีภาษียอ่ม

สรา้งประโยชนใ์หกิ้จการมากกวา่ ซึง่การปันสว่นตามนํา้หนกัจะทาํใหต้น้ทนุตอ่หนว่ยของสนิคา้ N สงูท่ีสดุ คือ 300 บาท 

และยอ่มทาํใหบ้รษัิทประหยดัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลมากกวา่เมื่อเทียบกบัอีก 2 วธีิ  

ดงันัน้จงึขอตอบวา่ “ควรปันส่วนตามนํ้าหนัก เน่ืองจากทาํให้กิจการประหยดัภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคล

มากกว่า และได้กาํไรสุทธิในจาํนวนทีสู่งกว่า”  
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ข้อ 2 สัญญาเช่าเงินทุน 

บรษัิท A ซึง่ไมใ่ช่ผูผ้ลติหรอืจดัจาํหนา่ยสนิคา้ ไดส้ั่งเครือ่งตรวจสอบโควิดจากบรษัิท C  ราคา 500,000 USD และ

ปลอ่ยเช่าใหบ้รษัิท B ซึง่ทาํสญัญาและเริม่สญัญาเช่าวนัท่ี 2 มค 25x1 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัธุรกรรมนีด้งันี ้ 

- 1 พ.ย. 25x0 จา่ยเงินลว่งหนา้คา่เครือ่งตรวจสอบ 30% สว่นท่ีเหลอืจะจา่ยวนัท่ี 31 มีค 25x1 

- 30 ธ.ค. 25x0 ไดร้บัเครือ่งตรวจสอบจากบรษัิท C  

- 2 ม.ค. 25x1 ใหกิ้จการ B เชา่เครือ่งตรวจสอบ ขอ้มลูดงันี ้ 

- มลูคา่ปัจจบุนัของคา่เชา่ตามสญัญาเทา่กบั 16,785,000 บาท ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม 

- อายสุญัญาเชา่ 10 ปี อายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของเครือ่งตรวจสอบเทา่กบั 12 ปี 

- ดอกเบีย้ตามนยัสญัญาเชา่ 10% 

- ผูเ้ช่าไดส้ทิธิซือ้ราคา 100,000 บาท ซึง่เป็นราคาตํ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรม  

- คา่เช่างวดละ 2,477,643  บาท 

- คา่เช่างวดแรกจา่ยทนัที วนัท่ี 2 มค 25x1 จาํนวน 2,477,643 บาท 

- ไมม่ีมลูคา่คงเหลอื 

- อตัราแลกเปลีย่นราคาขาย (Selling rate) 

1 พ.ย. 25x0        33.50  

30 ธ.ค. 25x0        33.60  

2 ม.ค. 25x1       33.70  

31 มี.ค. 25x1       33.55  

ใหท้าํ  

2.1 ธุรกรรมขา้งตน้ถือเป็นสญัญาเชา่เงินทนุหรอืไม ่เพราะเหตผุลใด (3 คะแนน) 

2.2 ใหบ้นัทกึบญัชีวนัท่ีตอ่ไปนี ้ (17 คะแนน) 1 พย X0, 30 ธค X0, 2 มค X1, 31 มีค X1, 30 ธค X1 
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ตอบ 

2.1 ธุรกรรมขา้งตน้ถือเป็นสญัญาเชา่เงินทนุหรอืไม ่เพราะเหตผุลใด (3 คะแนน) 

อา้งถงึ TFRS 16 หากเขา้สถานการณข์อ้ใดขอ้หนึง่หรอืมากกวา่ ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเชา่เงินทนุ 

1. สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูเ้ช่าเมื่อสิน้สดุอายสุญัญาเช่า 

2. ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกในการซือ้สินทรพัยอ์า้งอิงดว้ยราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีสิทธิเลือกซือ้เกิดขึน้ 

(โดยราคาตามสทิธิเลอืกซือ้นัน้มีจาํนวนตํ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยอ์ยา่งมากเพียงพอท่ีจะทาํใหเ้กิด

ความแนน่อนอยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยน์ัน้) 

3. อายสุญัญาเช่าครอบคลมุอายเุชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสนิทรพัยอ์า้งอิง แมว้า่จะไมม่ีการโอนกรรมสทิธ์ิ 

4. ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า มลูค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่ามีจาํนวนเงินเท่ากบัหรือเกือบ

เทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง และ 

5. สนิทรพัยอ์า้งอิงมีลกัษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้โดยไมจ่าํเป็นตอ้งนาํ 

สนิทรพัยด์งักลา่วมาทาํการดดัแปลงท่ีสาํคญั 

นอกจากนีย้งัมีขอ้บง่ชี ้3 ขอ้ท่ีอาจอาจทาํใหจ้ดัสญัญาเชา่เป็นสญัญาเช่าเงินทนุ 

1. หากผูเ้ช่าสามารถยกเลิกสญัญาเช่าได ้ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัผิดชอบผลเสียหายท่ีเกิดกับผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากการ

ยกเลกินัน้ 

2. ผูเ้ช่าเป็นผูท่ี้ไดร้บัผลกาํไรหรือผลขาดทนุจากการผนัผวนของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิงท่ีเหลอือยู่ 

และ 

3. ผูเ้ช่าสามารถตอ่สญัญาเช่าครัง้ท่ีสองดว้ยการจ่ายคา่เช่าท่ีตํ่ากวา่คา่เช่าของตลาดอยา่งมาก 

สาํหรบัธุรกรรมนี ้ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งบนัทกึเป็นสญัญาเช่าเงินทนุ ดว้ยเหตผุลในตาราง และเน่ืองจากผูใ้หเ้ช่าไมใ่ช่ผูผ้ลติ

หรอืผูแ้ทนจาํหนา่ย จึงจดัใหผู้ใ้หเ้ช่าเป็นการใหเ้ช่าแบบสญัญาเชา่เงินทนุโดยตรง (direct financial lease)  

เงือ่นไขจดัประเภท เขา้เงือ่นไข เหตุผล 

โอนกรรมสทิธ์ิใหก้บัผูเ้ชา่เมือ่สิน้สดุสญัญา ไม ่
 

ผูเ้ช่ามีสทิธิเลอืกในราคาท่ีตํ่ากวา่ FMV มาก ใช ่ สามารถซือ้ได ้0.1m ซึง่ต ํ่ามาก 

อายสุญัญาเชา่ครอบคลมุอายเุชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่ ใช ่ 10 ปีจาก 12 ปี 

PV สญัญาเช่าเทา่กบัหรอืเกือบเทา่กบั FMV ใช ่ PV สญัญาเช่า 100% ของ FMV 

สนิทรพัยอ์า้งอิงมีลกัษณะเฉพาะ ไมม่ีขอ้มลู 
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2.2 ใหบ้นัทกึบญัชี (17 คะแนน) 

1/11/x0 dr. เงินมดัจาํการซือ้อปุกรณ ์ 5,025,000  
 

 
cr. เงินสด 

 
5,025,000  

  
บนัทกึการจา่ยคา่มดัจาํซือ้อปุกรณ(์500,000USD x 30% x33.50) 

  
30/12/x0 dr. อปุกรณ ์ 16,785,000  

 

 
cr. เงินมดัจาํการซือ้อปุกรณ ์

 
5,025,000  

 
cr. เจา้หนีค้า่อปุกรณ ์(USD) (500,000USD x 70% x 33.60) 

 
11,760,000  

  
บนัทกึการรบัอปุกรณ ์

  
2/1/x1 dr. เงินสด 2,477,643  

 

 
dr. ลกูหนีส้ญัญาเชา่เงินทนุ (2,477,643 x 9 ปี) + 100,000 22,398,787  

 

 
cr. อปุกรณ ์

 
16,785,000  

 
cr. ดอกเบีย้สญัญาเช่ารอตดับญัชี 

 
8,091,430  

  
บนัทกึการทาํสญัญาเช่าเงินทนุ 

  
31/3/x1 dr. เจา้หนีค้า่อปุกรณ ์(USD)  11,760,000  

 

 
cr. ผลกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น (500,000USD x 70% x 0.05) 

 
17,500  

 
cr. เงินสด (500,000USD x 70% x 33.55) 

 
11,742,500  

  
บนัทกึการจา่ยชาํระหนีค้า่อปุกรณ ์

  
30/12/x1 dr. ดอกเบีย้สญัญาเช่ารอตดับญัชี 1,430,736  

 

 
cr. ดอกเบีย้รบั 

 
1,430,736 

  
บนัทกึดอกเบีย้รบัจากสญัญาเชา่เงินทนุ (22,398,787 - 8,091,430) x 10%) 
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ข้อ 3.1 การจัดประเภทสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนถอืไว้เพือ่ขาย 

บรษัิทแมวนอ้ย จาํกดั มแีผนจะขายโรงงานท่ีจงัหวดันครพนม แตเ่น่ืองจากมีปัญหากบัผูอ้าศยัรอบโรงงาน

เก่ียวกบัการปลอ่ยมลพิษ โดยโรงงานจะใชเ้วลาปรบัปรุงโรงงานประมาณ 2 เดือน โดยโรงงานปรบัปรุงเสรจ็พรอ้มขายวนัท่ี 

31 มค 25x2 

ณ 31 ธนัวาคม 25x1 กิจการจดัโรงงานดงักลา่วเป็นสนิทรพัยร์อการขายในงบแสดงฐานะการเงิน โดยท่ีประชมุผู้

ถือหุน้จะอนมุตังิบการเงินในเดือน กพ 25x2 และมคีวามเป็นไปไดส้งูท่ีผูถื้อหุน้จะเห็นดว้ยกบัประเด็นดงักลา่ว   

ใหท้าํ 

การท่ีบรษัิทจดัเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนถือไวเ้พ่ือขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 เหมาะสมแลว้หรอืไม ่พรอ้ม

ระบปุระเด็นท่ีใชพิ้จารณา (6 คะแนน) 

ตอบ 

“การทีบ่ริษัทจดัเป็นสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนถอืไว้เพื่อขาย ถอืเป็นเร่ืองไม่เหมาะสม” ดว้ยเหตผุลตอ่ไปนี ้

อา้งถงึ TFRS 5 กิจการตอ้งจดัประเภทสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน (หรอืกลุม่สนิทรพัยท่ี์ยกเลกิ) เป็นสนิทรพัยท่ี์ถือไว้

เพ่ือขายหากมลูคา่ตามบญัชีท่ีจะไดร้บัคืนสว่นใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใชส้นิทรพัยน์ัน้ตอ่ไป โดยสนิทรพัย ์

(หรอืกลุม่สนิทรพัยท่ี์ยกเลกิ) จะตอ้ง 

1) มีไวเ้พ่ือขายในทนัทีในสภาพปัจจบุนัซึง่ขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงท่ีเป็นปกติและถือปฏิบตัิกนัทั่วไปสาํหรบัการขาย

สนิทรพัยเ์หลา่นัน้ 

2) การขายตอ้งมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนใ่นระดบัสงูมาก โดยผูบ้รหิารในระดบัท่ีเหมาะสมตอ้งผกูมดักบัแผนการ

ขายสนิทรพัย ์ 

3) ตอ้งเริม่ดาํเนินการตามแผนเพ่ือหาผูซ้ือ้ และเพ่ือทาํตามแผนใหส้มบรูณ ์ 

4) ตอ้งมกีารเสนอขายสนิทรพัยอ์ยา่งจรงิจงัในราคาท่ีสมเหตสุมผลสอดคลอ้งกบัมลูคา่ยตุิธรรมในปัจจบุนัของ

สนิทรพัยน์ัน้  

5) การขายดงักลา่วตอ้งคาดวา่จะเขา้เง่ือนไขในการรบัรูร้ายการเป็นการขายท่ีเสรจ็สมบรูณภ์ายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ี

จดัประเภทสนิทรพัย ์

สาํหรบัโรงงานของบรษัิทแมวนอ้ย 1) ตอ้งใชเ้วลาปรบัปรุง 2 เดือนจึงจะขายได ้โดยจะแลว้เสรจ็สิน้เดือนมกราคม 

25x2 ดงันัน้ ณ สิน้ปี 25x1 จงึยงัไมอ่ยูใ่นสภาพพรอ้มขาย 2) โจทยไ์มไ่ดร้ะบวุา่ผูบ้รหิารระดบัใดถือเป็นระดบัท่ีเหมาะสมใน

การผกูมดัแผนการขาย แตจ่ากการท่ีระบวุา่ตอ้งใหผู้ถื้อหุน้อนมุตักิ่อน จึงอาจอนมุานไดว้า่การผกูมดัแผนการขายขึน้อยูก่บั

มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่ยงัไมไ่ดป้ระชมุ 3) จากการท่ียงัไมไ่ดอ้นมุตัิโดยผูถื้อหุน้เทา่ท่ีเขา้ใจจงึยงัไมม่กีารหาผูซ้ือ้ 4) ยงั

ไมม่ีขอ้มลูการกาํหนดราคาขาย วา่สมเหตสุมผลสอดคลอ้งกบัมลูคา่ยตุิธรรมหรอืไม ่และ 5) ไมม่ีขอ้มลูวา่จะขายไดภ้ายใน 

1 ปีหรอืไม ่ดว้ยเหตนีุจ้งึสรุปไดว้า่ “การจัดประเภทเป็นสินทรัพยร์อการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 จึงเป็นสิ่งที่

ไม่เหมาะสมตามข้อกาํหนดของ TFRS 5”  
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ข้อ 3.2 การทดสอบด้อยค่าก่อนจัดประเภทสินทรัพยร์อการขาย 

กิจการมีแผนท่ีจะขายกลุม่สนิทรพัย ์โดยไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งมีดงันี ้(ทัง้นี ้

สมมติวา่ราคาของสนิทรพัยท์กุประเภทตัง้แตว่นัสิน้รอบระยะเวลารายงานงวดลา่สดุจนถงึวนัท่ีจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท่ี์

ถือไวเ้พ่ือขายไมเ่ปลีย่นแปลง  

 

BV ณ สิน้รอบ 

รายงานล่าสุด  

BV ณ วันที่วดัมูลค่าใหม่ 

ก่อนจัดประเภท 

เป็นสนิทรัพยท์ี่ถอืไว้เพือ่ขาย  

สนิคา้คงเหลอื 1,200,000  1,000,000 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์(แสดงดว้ยวิธีราคาทนุ) 6,800,000  6,600,000 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนอ่ืน (แสดงดว้ยวิธีราคาทนุ) 1,800,000  1,700,000 

คา่ความนิยม 2,200,000  2,200,000 

รวม 12,000,000  11,500,000  

ใหท้าํ 

3.3.1 กิจการตอ้งรบัรูก้าํไรขาดทนุจากการจดัประเภทเป็นกลุม่สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนท่ีมีไวเ้พ่ือขายหรอืไม ่เทา่ใด  

3.3.2 จากการประเมินมลูคา่ กลุม่สนิทรพัยข์า้งตน้มีมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุขายเทา่กบั 8,300,000 บาท ใหปั้นสว่นผล

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ใหก้บัสนิทรพัยแ์ตล่ะรายการ และเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

3.3.3 กิจการตอ้งเปิดเผยเก่ียวกบัสนิทรพัย ์หนีส้นิ และผลการดาํเนินงานสาํหรบัการดาํเนินงานท่ียกเลกิอยา่งไร 4 คะแนน 

ตอบ 

3.3.1 การรบัรูก้าํไรขาดทนุจากการจดัประเภทเป็นกลุม่สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีมีไวเ้พ่ือขาย  

กิจการตอ้งรบัรูค้า่ใชจ้า่ยจาํนวน 500,000 บาท (12,000,000 บาท – 11,500,000 บาท) ทนัทีก่อนการจดัประเภท

เมื่อเริม่แรกของสนิทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง (หรอือธิบายอีกแง่หนึง่ กิจการเพียงแคบ่นัทกึบญัชีตามปกติ เช่นคดิคา่เสือ่มราคา บนัทกึตดัตน้ทนุ

สนิคา้สาํหรบัสนิคา้ท่ีขายไดต้ามปกติ แลว้เรยีกงบทดลอง ณ วนัเปลีย่นหมวด ซึง่ตวัเลขหลงัจากการถือปฏิบตัิตาม TFRS ท่ี

เก่ียวขอ้งจะเทา่กบั 11.5 ลา้นบาทท่ีแสดงตามโจทย ์ และผลตา่งจะถกูปิดเขา้กาํไรขาดทนุหรอืบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

เหมาะสม) 
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3.3.2 ปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ใหก้บัสนิทรพัยแ์ตล่ะรายการ 

 

BV ณ วนัท่ี 

วดัมลูคา่ใหมฯ่ 

 ปันสว่น 

ดอ้ยคา่  

BV หลงัปันสว่น 

ดอ้ยคา่ 

สนิคา้คงเหลอื 1,000,000 -   1,000,000  

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์(แสดงดว้ยวิธีราคาทนุ) 6,600,000 795,181**   5,804,819  

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนอ่ืน (แสดงดว้ยวิธีราคาทนุ) 1,700,000 204,819***   1,495,181  

คา่ความนิยม 2,200,000  2,200,000*  -  

รวม 11,500,000   3,200,000   8,300,000  

*ปันให ้GW ก่อน 2.2 ลา้นบาท ท่ีเหลอื 1.0 ลา้นบาทปันใหส้นิทรพัยร์ายการอ่ืนยกเวน้สนิคา้คงเหลอื 

** 1.0m x 6.6m / (6.6m + 1.7m) 

*** 1.0m x 1.7m / (6.6m + 1.7m) 

การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 25x1 – 25x2  

เน่ืองจากในปี 25x1 กลุ่มสนิทรัพยข์้างตน้ยงัไม่เข้าเงือ่นไขของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไว้เพือ่ขาย

ตาม TFRS 5 กิจการจะยงัไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจดัประเภทดังกลา่วในหมายเหตุฯ ปี 25x1  แตต่อ้ง

เปิดเผยขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบั TFRS ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การวดัมลูคา่สนิคา้คงเหลอื การตดัคา่เสือ่มราคา คา่ตดัจาํหนา่ย

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน และการทดสอบดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม เป็นตน้  

แตห่ากกลุม่สนิทรพัยด์งักลา่วเขา้เง่ือนไขของสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายในปี 25x2 กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้มลูดงันี ้ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะถกูจดัประเภทเป็นสนิทรัพยท์ี่ถอืไว้เพื่อขาย (ดัดแปลงจากการเปิดเผยข้อมูลในงบ

การเงนิของบริษัทดับบลวิ เอช เอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนจะถกูจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเมื่อมลูคา่ตามบญัชีท่ีจะไดร้บัคืนสว่นใหญ่

มาจากการขาย และการขายนัน้ตอ้งมคีวามเป็นไปไดส้งูมาก สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนดงักลา่วจะหยดุคิดคา่เสือ่มราคาทนัที 

ณ วนัท่ีการจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย และจะวดัมลูคา่ดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งมลูคา่ตาม

บญัชีกบัมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขาย หากมลูคา่ตามบญัชีท่ีจะไดร้บัคืนสว่นใหญ่มาจากการขายมากกวา่ท่ีจะไดร้บั

คืนจากการใชส้นิทรพัยน์ัน้ตอ่ไป 

กลุม่บรษัิทจะจดัประเภทท่ีดิน อาคาร และอปุกรณเ์ป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายเมื่อเขา้เกณฑ์

ดงักลา่วขา้งตน้ นอกจากนีก้ลุม่บรษัิทจะจดัประเภทรายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายดว้ย 

เน่ืองจากรายการดงักลา่วจะตอ้งจาํหนา่ยออกไปเมื่อสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนมีการขายออกไป 
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สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

 
25x2 25x1 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 5,804,819 0 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนอ่ืน 1,495,181 0 

รวมสินทรัพย ์ 7,300,000 0 

 

3.3.3 กิจการตอ้งเปิดเผยเก่ียวกบัสนิทรพัย ์หนีส้นิ และผลการดาํเนินงานสาํหรบัการดาํเนินงานท่ียกเลกิอยา่งไร 

กิจการตอ้งนาํเสนอและเปิดเผยขอ้มลูท่ีทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินผลทางการเงินของการดาํเนินงานท่ี

ยกเลกิและการเลกิใชส้นิทรพัยไ์มห่มนุเวียน (หรอืกลุม่สนิทรพัยท่ี์ยกเลกิ) โดยแยกนาํเสนอสว่นการดาํเนินงานตอ่เน่ืองออก

จากการดาํเนินงานท่ียกเลกิ ทัง้นี ้ การดาํเนินงานท่ียกเลกิ หมายถงึ คือสว่นประกอบของกิจการ ท่ีถกูจาํหนา่ยออกไปแลว้ 

หรือ ท่ีถกูจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ท่ีเป็นสายงานธุรกิจท่ีสาํคญั หรอืเป็นสว่นหนึง่ของแผนรว่มกนัท่ีจะ

ยกเลกิสายงานธุรกิจท่ีสาํคญั หรอื เป็นบรษัิทยอ่ยท่ีซือ้มาเพ่ือขายตอ่ โดยแสดงงบกาํไรขาดทนุตามตวัอยา่งนี ้ 

 

และนาํเสนองบแสดงฐานะการเงินดงันี ้ 
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