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เร่ือง มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวข้อง 
เร่ือง 
บทท่ี 1 รายได ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวข้อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15  เรื่องรายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบั
ลกูคา้ 

บทท่ี 2 การบญัชีตน้ทนุ Job order Cost 
Process Costing 
การบญัชีเก่ียวกบัหน่วยสญูเสียในกระบวนการผลิต 

บทท่ี 3 สญัญาเช่า การปันส่วนตน้ทนุบรกิาร 
ตน้ทนุฐานกิจกรรม (ABC) 
ผลิตภณัฑร์ว่ม  
ตน้ทนุมาตรฐาน 

บทท่ี 3 สญัญาเช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2563) 
บทท่ี 4 นโยบายการบญัชีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8   

บทท่ี 5 งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 7   
บทท่ี 6 ก าไรต่อหุน้ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 33  

 



บทที ่1 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า 
หลกัการส  าคญัของการรบัรูร้ายไดส้บืเน่ืองมาจากหลกัการรบัรูร้ายการ (recognition) ทีร่ะบไุวใ้นกรอบแนวคดิ

ส  าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 2558)  โดยทีกิ่จการจะสามารถรบัรูร้ายการใดๆ เขา้เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงิน

ไดต้อ่เม่ือเขา้เง่ือนไข 2 ขอ้ดงัตอ่ไปนี้

1. มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีป่ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต ของรายการดงักลา่วจะเขา้หรอืออกจากกิจการ 

2. รายการดงักลา่วมีราคาทนุหรอืมลูคา่ทีส่ามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

หลักการส าคัญของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

หลกัการส  าคญัเก่ียวกบัรายไดท้ีเ่กิดจากสญัญาของกิจการทีท่  ากบัลกูคา้  โดย “รายได ้(income) 

หมายถึงการเพ่ิมขึน้ของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปของกระแสรบัเขา้ของสนิทรพัย ์

หรอืการเพ่ิมขึน้ของสนิทรพัย ์หรอืการลดลงของหนีส้นิ ซึ่งสง่ผลใหส้ว่นของเจา้ของเพ่ิมขึน้ โดยไม่รวมถึงสว่นทนุทีไ่ด ้

รบัจากผูมี้สว่นรว่มในสว่นของเจา้ของ” ทัง้นี ้ม.รง. 15 จะจ ากดัขอบเขตของรายไดซ้ึ่งเกิดจาก “กิจกรรมหลกั” 

ของกิจการ (Revenue) 

ม.รง. 15 ก าหนดให ้“ใหกิ้จการรบัรูร้ายไดเ้พ่ือแสดงการสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารทีส่ญัญาใหล้กูคา้ 

ในจ านวนเงินทีส่ะทอ้นถึงสิ่งตอบแทนทีกิ่จการคาดวา่จะมีสทิธิไดร้บัจากการแลกเปลี่ยนสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ” 

ซึ่งขัน้ตอนส าคญั 5 ขัน้ประกอบดว้ย
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1. ขัน้ตอนแรก: ระบสุญัญาทีท่  ากบัลกูคา้  “สญัญา เป็นขอ้ตกลงระหวา่งคูส่ญัญาตัง้แตส่องฝ่ายขึน้ไปที่

ท  าใหเ้กิดสทิธิทีส่ามารถบงัคบัไดแ้ละภาระผกูพนัขึน้” กิจการจะตอ้งประเมินวา่เป็นสญัญาเดยีวหรอืหลายสญัญาโดย

พิจารณาจากเนือ้หาของสญัญา

2. ขัน้ที่สอง: ระบภุาระทีต่อ้งปฏิบตัใินสญัญา – กิจการจะตอ้งประเมินวา่ภาระทีต่อ้งปฏิบตัใินสญัญานัน้

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง สามารถระบแุยกไดห้รอืไม่

3. ขัน้ที่สาม: ก าหนดราคาของรายการ – หมายถึง “จ  านวนเงินของสิ่งตอบแทนในสญัญาทีกิ่จการคาดวา่จะ

มีสทิธิไดร้บัเป็นการแลกเปลี่ยนกบัการสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารตามสญัญาใหล้กูคา้” ซึ่งอาจมีสิ่งตอบแทนผนัแปร หรอื

ไม่ไดอ้ยู่ในรูปของเงินสด หรอือาจมีองคป์ระกอบการจดัหาเงินทีมี่นยัส  าคญั ตลอดจนอาจมีสิ่งตอบแทนทีต่อ้งจ่ายใหล้กูคา้ 

ซึ่งกิจการตอ้งประมาณจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนทีกิ่จการจะมีสทิธิทีจ่ะไดร้บัเป็นการแลกเปลี่ยนกบัสนิคา้หรอืบรกิาร

ตามค าสญัญา 

4. ขัน้ที่ส่ี: ปันสว่นราคาของรายการใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบตัทิีร่วมอยู่ในสญัญา กิจการตอ้งปรบัปรุงราคาของ

รายการดว้ยสว่นลด หรอืจ านวนเงินผนัแปรทีค่าดวา่จะไดร้บั ปกตติอ้งปันสว่นโดยใชร้าคาขายแบบเอกเทศของสนิคา้หรอื

บรกิารทีแ่ตกตา่งกนั (แตอ่าจไม่จ  าเป็นตอ้งปันสว่นลดใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบตัทิกุรายการ)

5. ขัน้ที่หา้: รบัรูร้ายไดเ้ม่ือ (หรอืขณะที)่ กิจการปฏิบตัติามภาระทีต่อ้งปฏิบตัเิสรจ็สิน้ กิจการรบัรูร้ายไดเ้ม่ือ

กิจการไดป้ฏิบตั ิ(หรอืขณะปฏิบตั)ิ ซึ่งภาระทีต่อ้งปฏิบตัอิาจเสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ (point in time) ส าหรบัการ

สง่มอบสนิคา้ทั่วๆ ไป หรอืตลอดช่วงเวลาหนึง่ (Over time) ส าหรบักรณีการสง่มอบบรกิารทั่วๆ ไป โดยเลอืกวธีิทีเ่หมาะสม

ส าหรบัการวดัความกา้วหนา้ของภาระทีต่อ้งปฏิบตัใิหเ้สรจ็สิน้ใหส้มบรูณ์

ตัวอย่างที่ 1 มมุมองทีแ่ตกตา่งไประหวา่งม.รง. 15 กบั ม.บช. 18 ส าหรบัการขายสนิคา้สั่งท  าพิเศษ

โครงการคอนโดมิเนียมแหง่หนึง่สั่งท  าเฟอรนิ์เจอรส์  าหรบัหอ้งชดุ 400 หอ้ง โดยคอ่ยๆ ทยอยสง่มอบ ซึ่ง

อ  านาจควบคมุในตวัสนิคา้อยู่กบัลกูคา้คอืเจา้ของโครงการคอนโดฯ ตัง้แตว่นัทีเ่ริ่มผลติเน่ืองจากสนิคา้ทีส่ั่งนัน้มีลกัษณะ

เฉพาะทีผู่ข้ายไม่มีทางเลอืกในการน าไปใชใ้นทางอ่ืน สว่นความเสี่ยงและผลตอบแทนน่าจะยงัอยู่กบัผูผ้ลติ ซึ่ง ม.บช. 18

 ทีถ่กูยกเลกิไปแลว้นัน้ ก าหนดใหร้บัรูร้ายไดเ้ม่ือสง่มอบ ในขณะที ่ม.รง. 15 ตคีวามวา่ตอ้งรบัรูร้ายไดต้ามอตัราสว่นงาน

ทีท่  าเสรจ็
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1. ขัน้ที่ 1 ระบุสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

ตัวอย่างที่  2 สญัญาปากเปลา่

กิจการใหบ้รกิารสแกนไวรสัคอมพิวเตอร ์ไดร้บัการตดิตอ่จากลกูคา้ทางโทรศพัท ์โดยมีการอธิบายถึงบรกิารทีใ่ห้

เก่ียวกบัการสแกนไวรสั การแกปั้ญหาการเช่ือมตอ่ และปัญหา IT ผา่นเวบไซท ์โดยในการพดูคยุจะก าหนดราคาคา่บรกิาร 

บรกิารทีจ่ะมอบให ้เง่ือนไขการช าระเงิน และระยะเวลาบรกิารทีค่รอบคลมุ เม่ือตกลง ลกูคา้จะช าระเงินผา่นบตัรเครดติ 

และกิจการจะใหโ้คด้เขา้ใชบ้รกิาร เช่นนี ้แมจ้ะเป็นสญัญาปากเปลา่ก็ตาม แตจ่ะถือวา่อยู่ภายใตข้อบเขตของม.รง. 15

ตัวอย่างที่  3 ลกูคา้

กิจการโฆษณาผา่นสื่ออินเตอรเ์น็ท ซือ้พืน้ทีแ่บนเนอรจ์ากเวบไซทช่ื์อดงัตา่งๆ ลว่งหนา้ เพ่ือขายใหก้บัลกูคา้ที

ตอ้งการโฆษณา เช่นนีถื้อวา่พืน้ทีเ่หลา่นัน้เป็นสนิคา้ และลกูคา้ทีต่อ้งการโฆษณา คอืลกูคา้ในความหมายนี้

นอกจากนี ้กิจการยงัไดจ้บัคูผู่ต้อ้งการโฆษณา กบัเวบไซท ์ตา่งๆ โดยไม่ไดซื้อ้พืน้ทีล่ว่งหนา้ไว ้ซึ่งกิจการจะได้

รบัคา่นายหนา้จากเจา้ของเวบไซท ์เช่นนี ้เจา้ของเวบไซทถื์อเป็นลกูคา้ในความหมายนี้

ขัน้ที่ 2 การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

“ภาระทีต่อ้งปฏิบตั ิหมายถึง ขอ้ตกลงในสญัญาทีท่  ากบัลกูคา้เพ่ือโอนรายการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนีไ้ป

ใหก้บัลกูคา้ (1) สนิคา้หรอืบรกิาร หรอืกลุ่มสนิคา้หรอืบรกิารทีข่ายแบบรวมกนัไป ทีแ่ตกตา่งกนั หรอื (2) ชดุของสนิคา้

และบรกิารทีแ่ตกตา่งกนัแตมี่ลกัษณะเชิงเนือ้หาเหมือนกนัและมีรูปแบบการโอนไปยงัลกูคา้แบบเดยีวกนั” โดย ณ วนั

เริ่มตน้ของสญัญา กิจการตอ้งระบภุาระทีต่อ้งปฏิบตัติามขอ้ตกลงแตล่ะขอ้ทีจ่ะสง่มอบใหล้กูคา้ดว้ยสนิคา้หรอืบรกิาร 

(หรอืสนิคา้หรอืบรกิารทีข่ายแบบรวมกนัไป) ทีแ่ตกตา่งกนั หรอืชดุของสนิคา้หรอืบรกิารทีแ่ตกตา่งกนัแตมี่ลกัษณะเชิง

เนือ้หาโดยสว่นใหญ่เหมือนกนั และมีรูปแบบการสง่มอบใหล้กูคา้เหมือนกนั

ตัวอย่างที่  4 ภาระทีต่อ้งปฏิบตักิรณีการรบัประกนัคณุภาพสนิคา้

กิจการขายเครื่องจกัรมลูคา่ 100,000 บาท โดยรบัประกนัคณุภาพตามปกต ิ1 ปี อยา่งไรก็ตาม หากลกูคา้

ตอ้งการรบัประกนัคณุภาพเพ่ิมเตมิ จะสามารถจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท โดยไดร้บัประกนัคณุภาพเพ่ิมขึน้เป็น 2 ปี 

การรบัประกนัขา้งตน้แบง่ไดส้องแบบ คอื 

1.  Assurance Type Warranty ส าหรบัการรบัประกนัปีแรก ซึ่งตอ้งตัง้ประมาณการหนีส้นิตาม ม.บช. 37

2. Service Type Warranty ส าหรบัการรบัประกนัทีซื่อ้เพ่ิม ซึ่งจะถือเป็นภาระทีต่อ้งปฏิบตัแิยกออกมาซึ่ง

กิจการตอ้งทยอยรบัรูร้ายไดห้ลงัจากการรบัประกนัปีแรกเสรจ็สิน้ลง
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ตัวอย่างที่  5 ภาระทีต่อ้งปฏิบตักิรณีการประกนัคณุภาพสนิคา้

สมมตกิิจการสง่สนิคา้แบบ FOB Shipping Point แตร่บัประกนัลกูคา้ในกรณีทีส่นิคา้มีปัญหา จะจดัการสง่

สนิคา้ทีส่มบรูณใ์หเ้ป็นการชดเชย เช่นนีต้าม ม.บช. 18 จะใหร้บัรูร้ายไดเ้ม่ือสนิคา้ถึงมือลกูคา้แลว้เทา่นัน้ 

ม.รง. 15 จะประเมินวา่การควบคมุในตวัสนิคา้เป็นของผูซื้อ้แลว้หรอืไม่ ถา้ใช่ จะถือวา่บรรล ุภาระทีต่อ้งปฏิบตั ิ

แลว้ตัง้แตส่นิคา้ถกูสง่ขึน้เรอื และกิจการจะตอ้งรบัรูร้ายไดท้นัที แตอ่าจถือวา่มีอีก 1 ภาระทีต่อ้งปฏิบตั ิคอื 

“การประกนัความเสี่ยงในการสง่สนิคา้”

ตัวอย่างที่  6 กรณีการตดิตัง้เป็นสว่นส าคญั (ดดัแปลงจาก IE. 19)

กิจการขายและตดิตัง้ลฟิท ์โดยลกูคา้รายหนึง่สั่งซือ้ลฟิทท์ีพ่รอ้มใชม้ลูคา่สญัญา 10 ลา้นบาท โดยกิจการตอ้ง

ซือ้ลฟิทจ์ากผูผ้ลติ ทัง้นี ้ตน้ทนุของธุรกรรมประกอบดว้ยคา่ลฟิท ์3 ลา้น และคา่ตดิตัง้ 5 ลา้น โดยกิจการไดท้  าการสง่ลฟิท์

ไปทีไ่ซทง์านของลกูคา้ ณ วนัที ่31/12/25x1 ซึ่งอ  านาจควบคมุในตวัลฟิทจ์ะเป็นของลกูคา้ทนัที และไตรมาสแรกของ

ปี 25x2 กิจการท าการตดิตัง้ซึ่งเนือ้งานเสรจ็สิน้ไป 30% 

การด าเนินงานครัง้นี ้มลูคา่เพ่ิมหลกัของกิจการคอืการตดิตัง้ลฟิท ์(เน่ืองจากกิจการไม่ไดผ้ลติลฟิทด์งักลา่ว 

ซึ่งมีสเปคตามทีล่กูคา้ก าหนด) 

ดงันัน้ ในการรบัรูร้ายไดจ้ะเป็นดงันี ้

 สะสมถึงปัจจบุนั  สะสมถึงงวดก่อน  รบัรูง้วดปัจจบุนั 

รายได ้(เฉพาะคา่ลฟิท)์ 3,000,000            -                       3,000,000                      

ตน้ทนุ 3,000,000            -                       3,000,000                      

ก าไร -                       -                       -                                

 สะสมถึงปัจจบุนั  สะสมถึงงวดก่อน  รบัรูง้วดปัจจบุนั 

รายได ้ 5,100,000            3,000,000            2,100,000                      

ตน้ทนุ 4,500,000            3,000,000            1,500,000                      

ก าไร 600,000               -                       600,000                         

 ปีที ่1 

ตน้ปีที ่2
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ขัน้ที่ 3 ก าหนดราคาของรายการ

กิจการตอ้งประมาณการสิ่งตอบแทนทีมี่สทิธิไดร้บั (อาจประกอบดว้ยสว่นลด หรอืสว่นลดในภายหลงั เงินคนื 

การหกัหนี ้การลดราคา เงินจงูใจ เงินตอบแทนพิเศษทีก่  าหนดจากผลการปฏิบตังิาน คา่ปรบั หรอืรายการอ่ืนทีมี่ลกัษณะ

คลา้ยคลงึกนั โอกาสรบัคนืสนิคา้จากลกูคา้ หรอืเงินตอบแทนพิเศษส าหรบัการปฏิบตังิานไดต้ามเกณฑท์ีก่  าหนด) ซึ่ง

ตอ้งเลอืกใชว้ธีิในการประมาณการสิ่งตอบแทนวธีิเดยีวกนัตลอดทัง้สญัญา โดย ม.รง. 15 ไดใ้หแ้นวทางในการประมาณ

มลูคา่สิ่งตอบแทน 2 วธีิดงันี ้

1.มลูคา่ทีค่าดหวงั (expected value) ซึ่งเทา่กบัผลรวมสิ่งตอบแทนทีเ่ป็นไปไดถ้่วงน า้หนกัดว้ยความน่าจะเป็น

 เป็นวธีิทีเ่หมาะสมของจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนผนัแปร หากกิจการมีสญัญาจ านวนมากทีมี่คณุลกัษณะเหมือนกนั

2. จ านวนเงินทีมี่ความเป็นไปไดส้งูสดุ (most likely amount) – หมายถึงจ  านวนเงินทีมี่ความเป็นไปไดส้งูสดุ

เพียงจ านวนเดยีวเป็นวธีิทีเ่หมาะสม หากสญัญาดงักลา่วมีผลลพัธท์ีเ่ป็นไปไดเ้พียงสองกรณี (ตวัอยา่งเช่น 

กรณีทีกิ่จการจะไดร้บัหรอืไม่ไดร้บัเงินตอบแทนพิเศษทีก่  าหนดจากผลการปฏิบตังิาน)

ตัวอย่างที่  7 มลูคา่ทีค่าดหวงัของโครงการก่อสรา้ง

รบังานก่อสรา้ง 1 ลา้นบาท ตน้ทนุประมาณ 700,000 บาท ถา้เสรจ็ภายใน 24 เดอืนจะใหโ้บนสั 200,000 บาท 

ณ ปีที ่1 กิจการจ่ายตน้ทนุก่อสรา้ง 420,000 บาท และคาดวา่ไม่น่าจะเสรจ็ภายใน 24 เดอืน  ตอ่มาในวนัที ่1/1/x2 

ผูว้า่จา้งแกไ้ขงานโดยเพ่ิมเนือ้งานมลูคา่ 150,000 บาท (ตน้ทนุทีเ่ก่ียวขอ้ง 120,000 บาท) และยืดเวลาสญัญาออก

ไป 6 เดอืน ซึ่งหากกิจการสามารถด าเนินการเสรจ็ภายใน 30 เดอืนจะไดร้บัโบนสั 200,000 บาท ซึ่ง ณ วนัดงักลา่ว

กิจการประเมินแลว้เช่ือมั่นวา่เป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีจ่ะสามารถด าเนินการใหเ้สรจ็และไดโ้บนสั

ใหท้ า ค านวณการรบัรูร้ายไดปี้ที ่1 และ ปรบัปรุงรายการรบัรูร้ายได ้ณ ตน้ปีที ่2 (วนัดดัแปลงสญัญา) ถา้มี

ขัน้ความส าเรจ็ของงานก่อสรา้งตามสญัญาค านวณโดยใชอ้ตัราสว่นของตน้ทนุการก่อสรา้งทีท่  าเสรจ็จน

ถึงปัจจบุนักบัประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งทัง้สิน้ ไดด้งันี ้

ตน้ทนุการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 420,000

ประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งทัง้สิน้ 700,000

ขัน้ความส าเรจ็ของงานก่อสรา้งตามสญัญาเม่ือสิน้ปีที ่1 60.00%

 สะสมถึงปัจจบุนั  สะสมถึงงวดก่อน  รบัรูง้วดปัจจบุนั 

รายได ้(1 ลา้นบาท คาดวา่ไม่ไดโ้บนสั) 600,000               -                       600,000                         

ตน้ทนุ 420,000               -                       420,000                         

ก าไร 180,000               -                       180,000                         

 ปีที ่1 

5 



ขัน้ความส าเร็จของงานจนถึง ณ ต้นปีที่ 2

ตน้ทนุการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 420,000

ประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งทัง้สิน้ 820,000

ขัน้ความส าเรจ็ของงานก่อสรา้งตามสญัญาเม่ือสิน้ปีที ่1 51.22%

 สะสมถึงปัจจบุนั  สะสมถึงงวดก่อน  รบัรูง้วดปัจจบุนั 

รายได ้(1.35 ลา้นบาท ) 691,463               600,000               91,463                           

ตน้ทนุ 420,000               420,000               -                                

ก าไร 271,463               180,000               91,463                           

ตัวอย่างที่  8 สิ่งตอบแทนผนัแปรกรณีใหส้ว่นลดปรมิาณ

1/1/25x1 กิจการท าสญัญาขายสนิคา้ในราคาหน่วยละ 100 บาทโดยถา้ลกูคา้ซือ้ตัง้แต ่75 หน่วยขึน้ไปจะคดิ

หน่วยละ 80 (ลดให ้20 ส าหรบัทกุหน่วยทีซื่อ้ไป) ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี ลกูคา้ซือ้สนิคา้ไปทัง้หมด 40 หน่วย ซึ่งกิจการ

คาดวา่ลกูคา้ไม่น่าจะซือ้ครบ 75 หน่วย อยา่งไรก็ตาม ในเดอืน พ.ค. ลกูคา้ซือ้เพ่ิมอีก 20 หน่วย ท าใหกิ้จการคาดวา่ลกูคา้

น่าจะซือ้ครบ 75 หน่วยภายใน 1 ปี กิจการจะรบัรูร้ายไดอ้ยา่งไร

 หน่วย: บาท 

 เดอืน  รายไดส้ะสม  หกั รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้  รายไดท้ีร่บัรูเ้พ่ิม 

 ม.ค.-มี.ค. (40 x 100) 4,000 0 4,000

 พ.ค. (60 x 80) 4,800 4,000 800

ขัน้ที่ 4 ปันส่วนราคาของรายการใหกั้บภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยูใ่นสัญญา

“กิจการตอ้งปันสว่นราคาของรายการใหก้บัแตล่ะภาระทีต่อ้งปฏิบตั ิดว้ยจ านวนสิ่งตอบแทนทีกิ่จการคาดวา่

จะมีสทิธิไดร้บัเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกบัการโอนสนิคา้หรอืบรกิาร” ทัง้นี ้กิจการตอ้งปันสว่นตามสดัสว่นโดยใชร้าคาขาย

แบบเอกเทศเป็นเกณฑ ์ซึ่งโดยปกตจิะเป็นราคาขายแยก และมกัสงัเกตได ้อยา่งไรก็ตามหากกิจการไม่สามารถสงัเกตได้

โดยตรง กิจการตอ้งใชว้ธีิประมาณดงันี ้

1.การส ารวจตลาด 

2. วธีิตน้ทนุบวกอตัราก าไร หรอื

3.วธีิสว่นของราคาทีเ่หลอื (residual approach) ซึ่งหมายถึงการประมาณราคาขายเอกเทศตวัอ่ืน สว่น

ทีเ่หลอืจึงถือเป็นของสนิคา้รายการทีไ่ม่มีราคาขาย 

 ตน้ปีที ่2 
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ตัวอย่างที่  9 การปันสว่นตามสดัสว่นโดยใชร้าคาขายแบบเอกเทศเป็นเกณฑ์

บรษัิท จ าหน่ายเครื่องซกัผา้ และมีบรกิารหลงัการขาย 2 ปีโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ขายเครื่องซกัผา้อยา่งเดยีว  30,000 บาท

2. ขายเครื่องซกัผา้พรอ้มตดิตัง้  31,500 บาท

3. ขายเครื่องซกัผา้พรอ้มบรกิารหลงัการขาย 35,000 บาท

4. ขายเครื่องซกัผา้พรอ้มตดิตัง้และบรกิารหลงัการขาย 36,500 บาท

บรษัิทประมาณบรกิารหลงัการขาย 5,000 บาท คา่ตดิตัง้ 1,500 บาท 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทไดส้ง่เสรมิการขายโดยขายเครื่องซกัผา้ พรอ้มฟรคีา่ตดิตัง้และบรกิารหลงัการขาย โดย

ในวนัที ่1 ม.ค. 25X1 บรษัิทขายเครื่องซกัผา้พรอ้มบรกิารหลงัการขาย 30,000 บาท 

ใหท้ า

1 ค านวณหารายไดข้องการขายเครื่องซกัผา้อยา่งเดยีว คา่ตดิตัง้ และบรกิารหลงัการขาย

2 บนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทั่วไปในปี  25X1

หน่วย : บาท

องคป์ระกอบการขาย มลูคา่ยตุธิรรม สดัสว่นมลูคา่ยตุธิรรม จดัสรรมลูคา่การขาย

คา่เครื่องซกัผา้ 30,000.00            82.19% 24,657.53                      

คา่ตดิตัง้ 1,500.00              4.11% 1,232.88                        

คา่บรกิารหลงัการขาย 5,000.00              13.70% 4,109.59                        

รวม 36,500.00            100.00% 30,000.00                      

ทัง้นี ้การตดิตัง้เครื่องซกัผา้เกิดขึน้พรอ้มกบัการขาย กิจการจึงสามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการตดิตัง้เม่ือ

ขายสนิคา้ไดโ้ดยทนัที สว่นคา่บรกิารหลงัการขายนัน้ ใหกิ้จการรบัรูต้ลอดระยะเวลาการรบัประกนั คอื 2 ปี ดงัการบนัทกึ

บญัชีปี 25x1 ตอ่ไปนี้25x1

Jan-01 เงินสด 30,000.00            

ขาย (24,658 + 1,233) 25,890.41            รายได้

รายไดค้า่บรกิารหลงัการขายรบัลว่งหนา้ 4,109.59              หนีส้นิบนัทกึการขายสนิคา้พรอ้มบรกิารหลงัการขาย

Dec-31 รายไดค้า่บรกิารหลงัการขายรบัลว่งหนา้ 2,054.79              

รายไดค้า่บรกิารหลงัการขาย 2,054.79              

บนัทกึรบัรูร้ายไดค้า่บรกิารหลงัการขาย (4,109/2) 
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ขัน้ที่ 5 รับรู้รายได้เม่ือ (หรือขณะที)่ กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิน้

กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดเ้ม่ือกิจการปฏิบตัติามภาระทีต่อ้งปฏิบตัเิสรจ็สิน้ โดยการสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารที่

สญัญาวา่จะให(้เช่น สนิทรพัย)์ ใหล้กูคา้ จะถือวา่มีการสง่มอบสนิทรพัยก็์ตอ่เม่ือลกูคา้มีอ านาจควบคมุสนิทรพัยน์ัน้

ส  าหรบัภาระทีต่อ้งปฎิบตักิิจการตอ้งก าหนด ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาวา่ภาระทีต่อ้งปฏิบตัดิงักลา่ว

เป็นภาระทีกิ่จการไดป้ฏิบตั ิ(หรอืขณะปฏิบตั)ิ ซึ่งภาระทีต่อ้งปฏิบตัอิาจเสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ (point in time) 

หรอืเป็นภาระทีต่อ้งปฏิบตัใืหเ้สรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหนึง่ (Over time)

ภาระที่ต้องปฏิบัติซึง่เสร็จสิน้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง (Over time)

หลกัการส  าคญัในการบรรลภุาระผกูพนัคอื “กิจการสง่มอบอ านาจการควบคมุสนิคา้หรอืบรกิารตลอดช่วง

เวลาหนึง่” โดยกิจการจะรบัรูร้ายไดใ้นช่วงเวลาดงักลา่วได ้หากเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี้

1. ลกูคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชนจ์ากการปฏิบตังิานพรอ้มกนัของกิจการทนัทีทีกิ่จการไดป้ฏิบตังิาน ไดแ้ก่ บรกิาร

ท าความสะอาด

2. การปฏิบตังิานของกิจการสรา้งหรอืท าใหส้นิทรพัยข์องลกูคา้เพ่ิมขึน้ (ตวัอยา่งเช่นงานระหวา่งท า) ทีล่กูคา้

มีอ านาจควบคมุเม่ือสนิทรพัยเ์กิดขึน้หรอืเพ่ิมขึน้ หรอื

3. การปฏิบตังิานของกิจการไม่ก่อใหเ้กิดสนิทรพัยท์ีกิ่จการมีทางเลอืกอ่ืนในการน าไปใชแ้ละกิจการมีสทิธิที่

สามารถบงัคบัใหจ้่ายช าระส  าหรบัการปฏิบตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถึงปัจจบุนั ตวัอยา่งเช่น ค  าสั่งซือ้สนิทรพัยท์ีมี่ลกัษณะเฉพาะ

ส าหรบัลกูคา้รายใดรายหนึง่ โดยหากลกูคา้ยกเลกิสญัญา ลกูคา้จะตอ้งชดเชยตน้ทนุทีจ่่ายไปแลว้บวกก าไรตามสดัสว่น

ทีค่วรไดร้บั 

การวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติใหเ้สร็จสิน้ใหส้มบูรณ์

ณ วนัสิน้รอบ กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดส้  าหรบัภาระแตล่ะรายการทีต่อ้งปฏิบตัซิึ่งเสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหนึง่ เพ่ือ

ใหเ้ป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ กิจการตอ้งใชว้ธีิเดยีวในการวดัระดบัความกา้วหนา้ฯ ทัง้ภาระนัน้ๆ และภาระทีค่ลา้ยกนั 

วิธีวัดระดับความก้าวหน้า

วธีิทีเ่หมาะสมของการวดัระดบัความกา้วหนา้คอืวิธีผลผลิตและวิธีปัจจัยน าเข้า โดยกิจการตอ้งไม่รวมการวดั

ความกา้วหนา้จากสนิคา้หรอืบรกิารใดก็ตามทีกิ่จการไม่ไดโ้อนอ านาจการควบคมุใหล้กูคา้ ในทางตรงกนัขา้ม กิจการอาจ

ตอ้งปรบัปรุงการวดัคา่ความกา้วหนา้ใหส้ะทอ้นการเปลี่ยนแปลงสถานการณโ์ดยใหร้บัรูเ้ป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่8

หากกิจการไม่สามารถวดัความกา้วหนา้ของการปฏิบตัติามภาระฯ ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล แตค่าดวา่จะไดร้บัคนื

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดเ้พียงตน้ทนุทีเ่กิดขึน้จนกวา่กิจการจะสามารถวดัผลลพัธข์องภาระทีต่อ้งปฏิบตัไิด้

อยา่งสมเหตสุมผล
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วิธีผลผลิต

วธีิผลผลติจะรบัรูร้ายไดโ้ดยอา้งอิงจากการวดัมลูคา่ทีใ่หก้บัลกูคา้จากสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดโ้อนใหก้บัลกูคา้แลว้

เทียบกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีย่งัคงเหลอือยู่ภายใตส้ญัญา วธีิผลผลติ หมายรวมถึงการส  ารวจผลการปฏิบตังิานเสรจ็สิน้แลว้

จนถึงปัจจบุนั การประเมินผล ความส าเรจ็ ความคบืหนา้ ระยะเวลาทีใ่ชจ้  านวนหน่วยของผลผลติ และจ านวนหน่วยของ

งานทีส่ง่มอบ 

วิธีปัจจัยน าเข้า

วธีิปัจจยัน าเขา้จะรบัรูร้ายไดโ้ดยอา้งอิงถึงความพยายามของกิจการหรอืปัจจยัน าเขา้ทีใ่ชใ้นการปฏิบตัติาม

ภาระทีต่อ้งปฏิบตัใิหเ้สรจ็สิน้ (ตวัอยา่งเช่น ทรพัยากรทีใ่ชจ้  านวนชั่วโมงแรงงานทีใ่ชไ้ป ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ ระยะเวลาทีใ่ชห้รอื

ชั่วโมงเครื่องจกัรทีใ่ช)้ โดยเทียบปัจจยัน าเขา้ทีค่าดวา่จะใชท้้งัหมดเพ่ือปฏิบตัติามภาระทีต่อ้งปฏิบตัใิหเ้สรจ็สิน้ 

หากความพยายามของกิจการ หรอืปัจจยัน าเขา้ไดใ้ชอ้ยา่งเทา่ๆ กนัตลอดระยะเวลาการปฏิบตังิาน การรบัรู ้

รายไดโ้ดยวธีิ เสน้ตรงจึงอาจเป็นวธีิทีเ่หมาะสมส าหรบักจิการ

ภาระที่ต้องปฏิบัติซึง่เสร็จสิน้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  (point in time)  

กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดเ้ม่ือกิจการปฏิบตัติามภาระทีต่อ้งปฏิบตัเิสรจ็สิน้ โดยการสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารใหล้กูคา้ 

ท  าใหล้กูคา้มี “อ านาจควบคมุสนิทรพัย”์ ซึ่งหมายถึงลกูคา้มีสทิธิสั่งการและไดร้บัประโยชนจ์ากสนิทรพัยน์ัน้ๆ โดยรูปแบบ

ของการไดร้บัประโยชนไ์ดแ้ก่

1.การใชส้นิทรพัยเ์พ่ือผลติสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร (รวมถึงบรกิารสาธารณะ)

2.การใชส้นิทรพัยเ์พ่ือเพ่ิมมลูคา่ของสนิทรพัยอ่ื์น

3.การใชส้นิทรพัยเ์พ่ือช าระหนีส้นิหรอืลดคา่ใชจ้่าย

4.การขายหรอืการแลกเปลี่ยนสนิทรพัย์

5.การใชส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัเงินกูแ้ละ

6.การถือครองสนิทรพัย์

ทัง้นี ้กิจการตอ้งพิจารณาขอ้ตกลงการซือ้คนืสนิทรพัยป์ระกอบดว้ย
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ข้อบ่งชีท้ี่ที่ระบุว่าอ านาจควบคุมถูกเปล่ียนมือใหลู้กค้าแล้ว

รายการตอ่ไปนี ้เป็นขอ้บง่ชีท้ีร่ะบวุา่อ  านาจควบคมุถกูเปลี่ยนมือใหล้กูคา้แลว้ซึ่งกิจการจะตอ้งรบัรูร้ายได้

1.กิจการมีสทิธิในปัจจบุนัทีจ่ะไดร้บัช  าระเงินส  าหรบัสนิทรพัย ์

2.ลกูคา้มีกรรมสทิธ์ิทางกฎหมายในสนิทรพัย ์(อยา่งไรก็ตาม หากกิจการยงัคงกรรมสทิธ์ิทางกฎหมายเพียง

เพ่ือป้องกนัการทีล่กูคา้ไม่จ่ายเงิน จะถือวา่ลกูคา้มีอ านาจควบคมุสนิทรพัย)์

3.กิจการไดส้ง่มอบการครอบครองทางกายภาพของสนิทรพัยใ์หก้บัลกูคา้ เวน้แตส่ญัญาการซือ้คนืหรอื

สญัญาฝากขายบางสญัญา 

4.ลกูคา้มีความเสี่ยงและผลตอบแทนทีมี่นยัส  าคญัของความเป็นเจา้ของในสนิทรพัย์

5.ลกูคา้ไดย้อมรบัสนิทรพัยแ์ลว้ 

ตัวอย่าง ครัง้ที่ 2/2552

บรษัิท หลนิปิงจ ากดั ขายเครื่องจกัรผลติยาใหล้กูคา้ทีส่ั่งเครื่องจกัรโดยรบัค  าสั่งซือ้จากลกูคา้ เม่ือวนัที ่

1 มกราคม 2551 มีการสง่มอบเครื่องจกัรทีมี่ราคาทนุ 8 ลา้นบาทใหล้กูคา้ในวนัที ่5 มกราคม 2551 โดยตกลงกนัวา่จะ

ช าระเป็นทีด่นิสว่นหนึง่และเงินสดสว่นหนึง่ ทีด่นิมีมลูคา่ยตุธิรรม 10 ลา้นบาท และจ่ายเงินสด 1 ลา้นบาท 

บรษัิท หลนิปิงตอ้งด าเนินการตดิตัง้เครื่องจกัรก่อน เครื่องจกัรจึงสามารถใชง้านได ้ซึ่งในการด าเนินการตดิตัง้นัน้ 

จะเสรจ็ในวนัที ่15 มกราคม 2551 การตดิตัง้ไม่มีการคดิคา่บรกิารบรษัิทลกูคา้เริ่มใชป้ระโยชนจ์ากเครื่องจกัรในวนัที ่

2 กมุภาพนัธ ์2551 และมีการช าระคา่เครื่องจกัรในวนัที ่31 มีนาคม 2551 ในวนันีม้ลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิไม่มี

การเปลี่ยนแปลง

ใหท้ า

1 บรษัิทหลนิปิงจ ากดั ตอ้งรบัรูร้ายไดเ้ม่ือใดและเทา่ใด จงอธิบายโดยอา้งอิงมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่18 

2 บนัทกึรายการรบัรูร้ายได้

3 บนัทกึรายการเม่ือรบัช าระคา่เครื่องจกัร
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ตอบ ธุรกรรมขางตน้ถือเป็นสญัญาทีท่  ากบัลกูคา้รายเดยีวกนัโดยสญัญาดงักลา่วไดถ้กูตอ่รองรว่มกนัดว้ย

วตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั สนิคา้ (เครื่องจกัร) และบรกิาร (การตดิตัง้) ทีส่ญัญาวา่จะใหใ้นสญัญาเหลา่นัน้เป็นภาระเดยีวกนั

ทีต่อ้งปฏิบตั ิดว้ยเหตนีุ ้กิจการจะถือเป็นสญัญาเดยีว มีภาระผกูพนัทีต่อ้งปฏิบตัภิาระเดยีว จึงตอ้งรบัรูร้ายไดเ้ม่ือ

ตดิตัง้เสรจ็สมบรูณพ์รอ้มใชง้านตามประสงคข์องลกูคา้ 

ดงันัน้ กิจการจึงสามารถรบัรูร้ายไดเ้ม่ือ ในวนัที ่15 มกราคม 2551ส่วนมูลค่าขายคือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ี่ได้จากการแลก ประกอบดว้ย

สว่นราคาตามสญัญาคอื มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดจ้ากการแลก 

  เงินสด บาท

  ทีด่นิ บาท

  รวมรายได้ บาท

การช าระเงินไม่ไดเ้กินระยะเวลาปกตขิองการใหส้นิเช่ือ (ตามโจทยไ์ม่เกิน 2 เดอืน) จึงสามารถรบัรูร้ายไดไ้ดท้ัง้

จ  านวน ไม่ถือวา่มีองคป์ระกอบของการจดัหาเงินทีมี่สาระส าคญั 

บันทกึการรับรู้รายได้ และรับเงินค่าเคร่ืองจักร2551

Jan-15 ลกูหนีก้ารคา้ 11,000,000.00     ขาย 11000000

ขาย 11,000,000.00     ขาย 11000000

ตน้ทนุขาย 8,000,000.00       

สนิคา้ – เครื่องจกัร 8,000,000.00       

บนัทกึรบัรูร้ายไดจ้ากการขายเครื่องจกัร

Mar-31 เงินสด 1,000,000.00       

ทีด่นิ 10,000,000.00     

ลกูหนีก้ารคา้ 11,000,000.00     

บนัทกึารรบัช าระคา่เครื่องจกัร

10,000,000.00                                            

11,000,000.00                                            

1,000,000.00                                              
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ตัวอย่าง ครัง้ที่ 1/2558

บรษัิทไดข้ายอิฐมวลเบา โดยทั่วไปจะขายพรอ้มตดิตัง้หากลกูคา้ตอ้งการ โดยมลูคา่ยตุธิรรมในการขายอิฐ

เทา่กบั 3,000,000 บาท สว่นบรกิารตดิตัง้มีมลูคา่ยตุธิรรม 900,000 บาท

ตอ่มา 1 มิ.ย. 25X7 มีค  าสั่งซือ้จากลกูคา้ซึ่งเป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้ง โดยบรษัิทขายอิฐพรอ้มบรกิารตดิตัง้ราคา 

3,500,000 บาท ซึ่งสง่มอบสนิคา้และโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนใหใ้นวนัที ่1 ส.ค.25X7 โดยลกูคา้ไดจ้่ายเงินแลว้ 

3,000,000 บาท สว่นทีเ่หลอือีก 500,000 บาท จะจ่ายใหว้นัทีต่ดิตัง้เสรจ็ และตน้ทนุของสนิคา้เทา่กบั 1,700,000 บาท 

ตอ่มาวนัที ่15 ก.ย.25X7 ตดิตัง้เสรจ็และลกูคา้จ่ายเงินตามสว่นทีเ่หลอืครบถว้น

ใหท้  า ใหบ้นัทกึบญัชีรายการทีเ่ก่ียวขอ้งพรอ้มค าอธิบายรายการหากรายการใดไม่บนัทกึตอ้งใหเ้หตผุลประกอบ

ตอบ ส าหรบัขอ้นี ้จะถือวา่กิจการผูข้ายมีสองภาระทีต่อ้งปฏิบตั ิคอื 1) ขายอิฐ 2) ตดิตัง้อิฐ และเน่ืองจากมลูคา่

ยตุธิรรมของการขายแยกระหวา่งสนิคา้กบับรกิารไม่เทา่กบัเงินทีไ่ดร้บัจากลกูคา้ บรษัิทจึงตอ้งปันสว่นมลูคา่ทีไ่ดร้บั

จากการขายตามสดัสว่นของมลูคา่ยตุธิรรม 

การปันส่วนมูลค่าขาย

รายการ มลูคา่ยตุธิรรม สดัสว่น ปันสว่นมลูคา่ขาย

คา่สนิคา้ 3,000,000.00       77% 2,692,307.69                 

คา่บรกิาร 900,000.00          23% 807,692.31                    

รวม 3,900,000.00       100% 3,500,000.00                 

ซึ่งการควบคมุในตวัสนิคา้จะถกูโอนไปใหก้บัลกูคา้ตัง้แตว่นัที ่1/8/25x7 ดงันัน้ กิจการจึงสามารถรบัรูร้ายไดใ้น

สว่นของการขายสนิคา้ได ้ณ วนัทีส่ง่มอบ สว่นการใหบ้รกิารนัน้ ภาระผกูพนัจะคอ่ยๆ สิน้สดุลงเม่ือกิจการไดใ้หบ้รกิาร 

ซึ่งตามโจทยไ์ม่ไดใ้หม้าวา่อตัราสว่นความส าเรจ็เป็นเทา่ใด จึงควรรบัรูร้ายไดว้นัทีต่ดิตัง้เสรจ็ ซึ่งหมายถึงวนัที ่

15 กนัยายน 25x7 การบนัทกึบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

การบันทกึบัญชี

25x7

Aug-01 เงินสด 3,000,000.00       

ขาย 2,692,307.69       

รายไดร้บัลว่งหนา้ 307,692.31          บนัทกึการขายและสง่มอบอิฐ

ตน้ทนุขาย 1,700,000.00       

สนิคา้คงเหลอื 1,700,000.00       

บนัทกึตน้ทนุขาย
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Sep-15 เงินสด 500,000.00          

รายไดร้บัลว่งหนา้ 307,692.31          

รายไดค้า่บรกิาร 807,692.31          บนัทกึรบัรูร้ายไดค้า่บรกิาร

ตน้ทนุบรกิาร XX

เงินสด คา่จา้ง คา่เสื่อมราคา ฯลฯ XX

บนัทกึตน้ทนุบรกิาร

ตัวอย่าง ครัง้ที่ 3/2557

1 ใบจองหอ้งพกั

บรษัิทป่านแกว้รสีอรท์ จ  ากดั บรกิารหอ้งพกั สปา รา้นอาหาร โดยคดิคา่หอ้งพกัปรกตคินืละ 4,000บาท โดยใน

วนัที ่7 มกราคม – 9 มกราคม 25x7 บรษัิทไดเ้ปิดบธูรายการไทยเทีย่วไทยเพ่ือขายบตัรจองเขา้พกัโรงแรมในราคาใบละ 

500 บาท ซึ่งสามารถขายได ้1,000 ใบ ซึ่งลกูคา้สามารถใชใ้บจองบวกกบัเงินสด 2,500 บาทเพ่ือเขา้พกัในโรงแรมได ้

โดยใบจองมีอาย ุ6 เดอืน 

2 Package บรกิาร

ในเดอืนมกราคม 25x7 บรษัิทไดข้าย Package “กอป่าน” ราคา 8,000 บาท ซึ่งผูซื้อ้ Package สามารถพกัใน

หอ้งพกัได ้1 คนื สามารถใชบ้รกิารสปามลูคา่ 4,000 บาท และทานอาหารมลูคา่ 2,000 บาท ซึ่งบรษัิทสามารถขายได ้

1,000 package โดยสทิธิประโยชนใ์น Package นัน้ลกูคา้ไม่จ  าเป็นตอ้งใชพ้รอ้มกนั package มีอาย ุ6 เดอืน

ในเดอืนกมุภาพนัธ ์25x7

1 มีลกูคา้มาใชใ้บจองหอ้งพกัจ านวน 100 ใบ

2 มีลกูคา้น าบตัรเพจเกจ 'กอป่าน'มาเขา้พกั 200ใบ

3 มีลกูคา้บตัรเพจเกจ 'กอป่าน' มาใชส้ปา 480,000 บาท

4 มีลกูคา้บตัรเพจเกจ 'กอป่าน'ใชร้บัประทานอาหาร 400,000บาท

3 โปรแกรมสทิธิพิเศษ

หอ้งอาหารของโรงแรมจดัโปรโมชั่น ทานครบ 1,000 บาท (ยอดหลงัจากสว่นลด) จะได1้ สทิธิสะสม หากสะสม

ครบ10 สทิธิ จะไดส้ว่นลด 1,000 บาท โดยในเดอืน กมุภาพนัธ ์หอ้งอาหารมีรายได ้550,000 บาท (ก่อนสว่นลด) และมี

ผูน้  าสทิธิมาแลกใชจ้  านวน 40,000 บาท ทางรา้นคาดวา่ลกูคา้จะใชส้ทิธิเตม็จ านวน
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4 รบัฝากขาย

โรงแรมมีสนิคา้ฝากขายจากกลุ่มผลติภณัฑต์  าบล เป็นน า้มนัมะพรา้วสกดัเย็นราคาตน้ทนุขวดละ 100 บาท 

ราคาขายขวดละ 200 บาท โรงแรมไดส้ว่นแบง่จากการขาย 10% ของราคาขาย ขายได ้1,000 ขวด

ใหท้  า บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัตามเหตกุารณท์ีเ่กิดขึน้ในปี 25x1  โดยทกุรายการจ่ายเป็นเงินสด โดยไม่

ตอ้งอธิบายรายการ (20คะแนน)

ตอบ ส าหรบัธุรกรรมใน 1 ทีบ่รษัิทขายใบจองคา่เขา้พกัโรงแรม จะถือวา่บรษัิทมี “ภาระทีต่อ้งปฏิบตั”ิ ทีจ่ะตอ้งให้

บรกิารลกูคา้โดยเก็บเงินเพ่ิม 2,500 บาท ซึ่งเราจะถือวา่ภาระทีต่อ้งปฏิบตัจิะหมดลงเม่ือลกูคา้มาใชส้ทิธิ หรอืเม่ือใบจอง

หมดอาย ุดงันัน้ บรษัิทจึงตอ้งรบัรูเ้งินทีไ่ดร้บัสทิธิละ 500 บาทเป็น “รายไดร้บัลว่งหนา้” และตดับญัชีออกเม่ือมีการให้

บรกิารแก่ลกูคา้แลว้ หรอืเม่ือสทิธิดงักลา่วหมดอายุ

7-9 ม.ค.25x7

เงินสด (500 บาท x 1,000 ใบ) 500,000.00          

รายไดร้บัลว่งหนา้ - คา่จองหอ้งพกั 500,000.00                    

รบัเงินคา่ขายใบจองหอ้งพกั

ส  าหรบัธุรกรรมในขอ้ 2 การทีบ่รษัิทขาย Package กอป่านนัน้จะถือวา่บรษัิทมี “ภาระทีต่อ้งปฏิบตั”ิ ทีจ่ะตอ้ง

ใหบ้รกิารและขายสนิคา้แก่ลกูคา้ 3 อยา่ง คอื ใหเ้ขา้พกั บรกิารสปา และทานอาหาร ดงันัน้ บรษัิทจึงตอ้งรบัรูเ้งินทีไ่ด ้

รบัสทิธิละ 8,000 บาทเป็น “รายไดร้บัลว่งหนา้” และตดับญัชีออกเม่ือลกูคา้มาใชบ้รกิารมีการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้หรอื

เม่ือสทิธิดงักลา่วหมดอาย ุเช่นเดยีวกนั อยา่งไรก็ตาม การรบัเงินกอ้นเดยีวแตมี่ภาระทีต่อ้งปฏิบตั ิ3 อยา่งนัน้ บรษัิทจะ

ตอ้งปันสว่นเงินทีไ่ดร้บัเป็นภาระทีต่อ้งปฏิบตัใินแตล่ะสว่น ตลอดจนตดับญัชีภาระทีต่อ้งปฏิบตัดิงักลา่วเป็นรายไดเ้ม่ือลกูคา้

มารบับรกิาร ตามการค านวณปันสว่นเงินทีไ่ดร้บัตอ่ไปนี ้

บรกิาร/สนิคา้ มลูคา่ขายแยก สดัสว่น ปันสว่นมลูคา่ขาย

หอ้งพกั 4,000 40.00% 3,200.00                        

สปา 4,000 40.00% 3,200.00                        

ทานอาหาร 2,000 20.00% 1,600.00                        

รวม 10,000 100.00% 8,000.00                        
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มกราคม 25x7

เงินสด (8,000 บาท x 1,000 ใบ) 8,000,000.00       

รายไดร้บัลว่งหนา้ - คา่หอ้งพกั 3,200,000.00                 

รายไดร้บัลว่งหนา้ - คา่สปา 3,200,000.00                 

รายไดร้บัลว่งหนา้ - คา่อาหาร 1,600,000.00                 ขาย package จ านวน 1,000 package

รับรู้รายได้จากการที่ลูกค้ามาใช้สิทธิตาม packageก.พ. 25x7

1 มีลกูคา้มาใชใ้บจองหอ้งพกัจ านวน 100 ใบ

เงินสด (2,500 บาท x 100 ใบ) 250,000.00          

รายไดร้บัลว่งหนา้ - คา่จองหอ้งพกั 50,000.00            

รายไดค้า่หอ้งพกั 300,000.00                    

2 มีลกูคา้น าบตัรเพจเกจ 'กอป่าน'มาเขา้พกั 200 ใบ

รายไดร้บัลว่งหนา้ - คา่หอ้งพกั 640,000.00          

รายไดค้า่หอ้งพกั 640,000.00                    

3 มีลกูคา้บตัรเพจเกจ 'กอป่าน' มาใชส้ปา 480,000 บาท

รายไดร้บัลว่งหนา้ - คา่สปา 384,000.00          

รายไดค้า่สปา 384,000.00                    

(480,000/4,000 = 120 ใบ ใบละ 3,200 บาท)

4 มีลกูคา้บตัรเพจเกจ 'กอป่าน'ใชร้บัประทานอาหาร 400,000 บาท

รายไดร้บัลว่งหนา้ - คา่อาหาร 320,000.00          

รายไดค้า่อาหาร 320,000.00                    

( 400,000 /2,000 =200 ใบ ใบละ 1,600 บาท)
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ส าหรับธุรกรรมในข้อ 3 โปรแกรมสิทธิพิเศษ

การทีบ่รษัิทจดัโปรโมชั่นซือ้ 10 แถม 1 ส าหรบัทกุๆ 1,000 บาทของการทานอาหารทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

จะถือเป็น “โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูคา้ (การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่13) ” ทีกิ่จการเป็นผูจ้ดั

โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูคา้เอง ซึ่งแสดงวา่กิจการ “สง่มอบสนิคา้หรอืบรกิาร” ยงัไม่ครบ ดงันัน้กิจการจะตอ้งรบัรูภ้าระ

ผกูพนัทีต่อ้งสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารในอนาคตเป็น “รายไดร้บัลว่งหนา้” และตดับญัชีออกเป็นรายไดเ้ม่ือภาระผกูพนั

ดงักลา่วสิน้สดุลง ซึ่งในขอ้นี ้เน่ืองจากรา้นคา้คาดวา่ลกูคา้จะมาใชส้ทิธิเตม็จ านวน กิจการจึงตอ้งตัง้ประมาณการภาระ

ผกูพนัในอตัราสว่น 1/11 ของเงินทีไ่ดร้บั (กิจการไม่จ  าเป็นตอ้งตัง้ภาระผกูพนัดงักลา่วเป็นรายไดร้บัลว่งหนา้ทัง้จ  านวนแต ่

ใหป้ระมาณการโอกาสทีล่กูคา้จะมาใชส้ทิธิประกอบดว้ย) ดงันัน้กิจการจึงตอ้งประมาณการภาระผกูพนัดงันี ้

รายไดจ้ากหอ้งอาหาร 550,000.00

สดัสว่นการโปรโมชั่น 10 แถม 1 9.09%

ภาระผกูพนัจากโปรแกรมสทิธิพิเศษฯ 50,000.00            

บันทกึการที่ลูกค้ามาใช้บริการหอ้งอาหารก.พ. 25x7

เงินสด 550,000.00          

ขายอาหาร (550,000 x 10/11) 500,000.00                    

รายไดร้บัลว่งหนา้ตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ 50,000.00                      บันทกึการที่ลูกค้ามาใช้สิทธิตามโปรแกรมสิทธิพิเศษ 9,090.91                        

ก.พ. 25x7

รายไดร้บัลว่งหนา้ตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ 36,363.64            

ขายอาหาร 36,363.64                      

ส าหรับธุรกรรมในข้อ 4 รับฝากขาย

เน่ืองจากเป็นการฝากขาย บรษัิทจะตอ้งรบัรูส้ว่นแบง่จากการขาย 10% เป็นรายได ้และในสว่น 90% ทีเ่หลอื

ซึ่งมีภาระทีต่อ้งน าสง่ผูฝ้ากขายจะถือเป็น “เจา้หนีผู้ฝ้ากขาย” ทีบ่รษัิทจะตอ้งไม่รบัรูเ้ป็นรายไดเ้น่ืองจากเป็นการรบัเงิน

แทนผูฝ้ากขาย

ขายสินค้าที่รับฝากขาย

ก.พ. 25x7

เงินสด (200 บาท x 1,000 ขวด) 200,000.00          

เจา้หนีผู้ฝ้ากขาย (90%) 180,000.00                    

รายไดค้า่นายหนา้ (10%) 20,000.00                      
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ครัง้ที่ 2/2562 รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

วนัที ่29 ม.ค. 25x1 บรษัิทตกลงท าสญัญากบันายเอก และนายโท ในการจดัสง่เครื่องลา้งจานใหค้นละ 5 เครื่อง 

ในราคาเครื่องละ 10,000 บาท (ราคาทนุ 7,500 บาท) โดยจ่ายเงินสดทนัที เง่ือนไขเพ่ิมเตมิ:

สว่นลด 30% ส าหรบัการซือ้ครัง้ตอ่ไปในจ านวนไม่เกินมลูคา่การจ่ายช าระครัง้แรกภายใน 60 วนั เช่น ซือ้ของ 

100 ไดส้ว่นลดส าหรบัการซือ้ของครัง้ตอ่ไป 30% หรอืไม่เกิน 100 บาท จากประสบการณใ์นอดตีท าใหบ้รษัิทเช่ือวา่จะมี

ลกูคา้กลบัมาใชส้ว่นลดในอตัรารอ้ยละ 80 อีกทัง้ยงัประมาณวา่นายเอกและนายโทจะใชส้ว่นลดไม่เกิน 50,000 บาท

กิจการมีนโยบายรบัคนืภายใน 30 วนั โดยทีมี่คา่ตรวจสอบสนิคา้ก่อนน ามาขายใหม่ 500 บาทตอ่เครื่อง  และ

เรยีกเก็บคา่ restock fee จากลกูคา้ 10% ของราคาขาย โดยอตัราความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกิด 30%

28 ก.พ. 25x1 นายเอกคนืสนิคา้ 1 ชิน้ การตรวจสอบและใสบ่รรจภุณัฑใ์หม่ไดด้  าเนินการเสรจ็สิน้ในวนัเดยีวกนั

29 ก.พ. 25x1 ไม่มีการคนืสนิคา้จากนายเอกและนายโทอีก รวมทัง้ยงัไม่มีการใชส้ว่นลดทีใ่หไ้ป

ใหท้ า บนัทกึบญัชีรายการทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้หมด

a)  รายการขาย

b)  ตน้ทนุขายสนิคา้

c)  ประมาณการคนืสนิคา้

d)  สว่นลด

e)  การคนืสนิคา้

ตาม TFRS 15  ก าหนดใหกิ้จการรบัรูร้ายไดเ้พ่ือแสดงการสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารทีส่ญัญาใหล้กูคา้ ในจ านวน

เงินทีส่ะทอ้นถึงสิ่งตอบแทนทีกิ่จการคาดวา่จะมีสทิธิไดร้บัจากการแลกเปลี่ยนสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ

ซึ่งขัน้ตอนส าคญั 5 ขัน้ประกอบดว้ย

ขัน้ที่ 1 ระบุสัญญาที่ท ากับลูกค้า - ท าสญัญาจดัสง่เครื่องลา้งจานใหก้บัลกูคา้

ขัน้ที่ 2 ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา  

    ตามสญัญามี 2 ภาระ คอื 1. สง่มอบเครื่องลา้งจาน  (สง่มอบ ณ วนัทีข่าย แตมี่นโยบายรบัคนื 30 วนั)

2. ใหส้ว่นลดแก่ลกูคา้ ( สว่นลด 30% โอกาสกลบัมาใช ้ 80%)

ขัน้ที่ 3 ก าหนดราคาของรายการ

กิจการขายสนิคา้ 10 เครื่องราคาเครื่องละ 10,000 บาท โดยขายเป็นเงินสด จ านวนเงินทีไ่ดร้บั 100,000 บาท
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ขัน้ที่ 4 ปันส่วนราคาของรายการใหกั้บภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยูใ่นสัญญา 

ล าดบั ราคาเอกเทศ สดัสว่น จดัสรรมลูคา่

1 สง่มอบเครื่องลา้งจาน 10,000.00                        80.65% 8,064.52             

2 สว่นลด (10,000*30%*80%) 2,400.00                          19.35% 1,935.48             

รวม 12,400.00                        100.00% 10,000.00           

ขัน้ที่ 5 รับรู้รายได้เม่ือ (หรือขณะที)่ กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิน้ 

กิจการขายสนิคา้ 10 เครื่องราคาเครื่องละ 10,000 บาท แตมี่นโยบายรบัคนืภายใน 30 วนั โดยอตัราความเป็น

ไปไดท้ีจ่ะเกิด 30% ดงันัน้กิจการจะตอ้งแยกรบัรูร้ายการ โดยสว่นทีมี่โอกาสรบัคนืสนิคา้จะสามารถรบัรูเ้ม่ือหมด

ระยะเวลาประกนั ดงันัน้ สามารถรบัรู ้ณ วนัทีส่ง่มอบ 70% (7 เครื่อง) และอีก 30% (3 เครื่อง) รบัรูเ้ม่ือครบก าหนดรบัคนื

สนิคา้ตามจ านวนสนิคา้ทีไ่ม่มีการรบัคนื

ณ วนัสง่มอบเครื่องลา้งจาน

29/1/x1 Dr. เงินสด (7 * 10,000 ) 70,000.00           

Cr. ขาย (8,064.52*7 เครื่อง) 56,451.61           

Cr. ภาระผกูพนัการใหส้ว่นลดในอนาคต (1,935.48*7 ) 13,548.39           

Dr. ตน้ทนุขาย (7,500 * 7 เครื่อง) 52,500.00           

Cr. สนิคา้คงเหลอื 52,500.00           

บนัทกึการขายเครื่องจกัร จ  านวน 7 เครื่อง

Dr. เงินสด (3 * 10,000 ) 30,000.00           

Cr. รายไดค้า่ restock fee รอรบัรู ้ 3,000.00             

Cr. หนีส้นิรบัประกนัสนิคา้ 27,000.00           

Dr. คา่ตรวจสอบคณุภาพรอรบัรู ้ 1,500.00             

Dr. สทิธิในสนิคา้ทีจ่ะไดค้นื 21,000.00           (7,500 * 3)-(500*3)

Cr. สนิคา้คงเหลอื 22,500.00           

บนัทกึสนิคา้ทีค่าดวา่จะรบัคนื จ  านวน 3 เครื่อง

รายการ
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28/2/x1 Dr. หนีส้นิรบัประกนัสนิคา้ 9,000.00             

Cr. เงินสด 9,000.00             

Dr. รายไดค้า่ restock fee รอรบัรู ้ 1,000.00             

Cr. รายไดค้า่ restock fee 1,000.00             

Dr. สนิคา้คงเหลอื 7,500.00             

Cr. คา่ตรวจสอบคณุภาพรอรบัรู ้ 500.00                

Cr. สทิธิในสนิคา้ทีจ่ะไดค้นื 7,000.00             

บนัทกึการรบัคนืสนิคา้ 1 เครื่อง

Dr. คา่ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ 500.00                

Cr. เงินสด/เจา้หนี ้ 500.00                

บนัทกึคา่ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้

29/2/x1 Dr. หนีส้นิรบัประกนัสนิคา้ 18,000.00           

Dr. รายไดค้า่ restock fee รอรบัรู ้ 2,000.00             

Cr. ขาย (8,064.52*2 เครื่อง) 16,129.03           

Cr. ภาระผกูพนัการใหส้ว่นลดในอนาคต (1,935.48*2 เครื่อง) 3,870.97             

Dr. ตน้ทนุขาย (7,500 * 2 เครื่อง) 15,000.00           

Cr. คา่ตรวจสอบคณุภาพรอรบัรู ้ 1,000.00             

Cr. สทิธิในสนิคา้ทีจ่ะไดค้นื 14,000.00           

บนัทกึรบัรูร้ายไดเ้ม่ือหมดระยะเวลารบัคนืสนิคา้

ตัวอย่าง ครัง้ที่ 1/2563

หา้งสรรพสนิคา้แหง่หนึง่จดัโปรแกรมสง่เสรมิการขาย โดยทกุ ๆ 500 บาท รบัสว่นลด 7 แตม้ แตม้สว่นลดนีใ้ช้

ไดใ้นปี 25x2 ถึง 25x4 เทา่นัน้

ในปี 25x1 หา้งขายสนิคา้ทีมี่ราคาขายเอกเทศ 5,000,000 บาท ใหแ้ตม้ลกูคา้ 70,000 แตม้ แตล่ะแตม้มีคา่ 

10 บาท คาดวา่จะมีคนมาใชแ้ตม้สว่นลด 90%

ในปี 25x2 มีผูม้าใชแ้ตม้สว่นลดในปี 30,000 แตม้

ในปี 25x3 คาดวา่จะมีผูม้าใชแ้ตม้สว่นลด 95% โดยมีคนมาใชส้ทิธ์ิสว่นลดในปี 25,000 แตม้
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ใหท้  า บนัทกึรายการทางบญัชีทีเ่ก่ียวขอ้งปี 25x1 25x2 25x3 พรอ้มค านวณประกอบ

ตอบ

ขัน้ที่ 1 ระบุสัญญาที่ท ากับลูกค้า - ขายสนิคา้โดยจดัโปรแกรมสง่เสรมิการขาย

ขัน้ที่ 2 ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา  

    ตามสญัญามี 2 ภาระ คอื 1. ขายสนิคา้

2. ใหแ้ตม้สะสม (สทิธิพิเศษ)

ขัน้ที่ 3 ก าหนดราคาของรายการ

ขายสนิคา้ไดท้ัง้หมด 5,000,000 บาท

ขัน้ที่ 4 ปันส่วนราคาของรายการใหกั้บภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยูใ่นสัญญา 

ล าดบั ราคาเอกเทศ สดัสว่น จดัสรรมลูคา่

1 ขายสนิคา้ 5,000,000.00                   88.81% 4,440,497.34      

2 ใหแ้ตม้สะสม (สทิธิพิเศษ) 630,000.00                      11.19% 559,502.66         

รวม 5,630,000.00                   100.00% 5,000,000.00      

ขัน้ที่ 5 รับรู้รายได้เม่ือ (หรือขณะที)่ กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิน้ 

กิจการขายสนิคา้ รบัรูร้ายได ้ณ วนัทีข่ายสนิคา้ ส  าหรบัแตม้สะสม (สทิธิพิเศษ)

ตอ้งรบัรูเ้ม่ือลกูคา้น าแตม้มาใช ้โดยแตม้ทีแ่จก จ านวน 70,000 แตม้ แตค่าดวา่ลกูคา้จะใช ้90%

ดงันัน้จะถือวา่แตม้ทีแ่จกมีจ านวนทีค่าดวา่จะใชส้ทิธิ 63,000 บาท

กิจการตอ้งรบัรูก้ารใชส้ทิธิในแตล่ะปีดงันี ้

ค  านวณรายไดท้ีร่บัรู ้ ยอดสะสม ยอดสะสมถึงปีก่อน รบัรูใ้นปีปัจจบุนั

ปี 25x2 266,429.84                      -                      266,429.84         

ปี 25x3 462,746.56                      266,429.84         196,316.72         

รวม 462,746.56                      462,746.56         

รายการ
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25x1 Dr. เงินสด 5,000,000.00      

Cr. ขาย 4,440,497.34      

Cr. ภาระผกูพนัโปรแกรมสทิธิ 559,502.66         

บนัทกึรายไดจ้ากการขาย และโปรแกรมสทิธิพิเศษ

25x2 Dr. ภาระผกูพนัโปรแกรมสทิธิ 266,429.84         

Cr. ขาย 266,429.84         

บนัทกึรายไดจ้ากการขายเม่ือลกูคา้ใชแ้ตม้

25x3 Dr. ภาระผกูพนัโปรแกรมสทิธิ 196,316.72         

Cr. ขาย 196,316.72         

บนัทกึรายไดจ้ากการขายเม่ือลกูคา้ใชแ้ตม้
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ตัวอย่าง การรับรู้รายได้ตามภาระที่ต้องปฏิบัติซึง่เสร็จสิน้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง (Over time)

ตัวอย่างที่  1  วิธีวัดระดับความก้าวหน้า วิธีปัจัยน าเข้า

บรษัิทขวด จ ากดั รบัจา้งก่อสรา้งอาคารแหง่หนึง่ทีต่อ้งใชเ้วลาก่อสรา้ง 3 ปี โดยมลูคา่สญัญาเทา่กบั 12 ลา้นบาท

ซึ่งมีรายละเอียดของตน้ทนุการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้แลว้ในปีแรกดงันี ้

คา่แรงงาน 1,000,000

คา่วสัดกุ่อสรา้ง 3,000,000

คา่เสื่อมราคาเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง 500,000

คา่ใชจ้่ายทางการตลาด 1,000,000

รวม 5,500,000

ประมาณการตน้ทนุก่อสรา้งทีต่อ้งจ่ายเพ่ิมจนเสรจ็ 5,500,000

ใหท้  า ค  านวณการวดัระดบัความกา้วหนา้ การรบัรูร้ายได ้และตน้ทนุตาม ม.รง.15

ตอบ

การค านวณการวัดระดับความก้าวหน้า ตาม ม.รง.15

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 ก าหนดใหกิ้จการตอ้งบนัทกึตน้ทนุการท าใหเ้สรจ็สิน้

ตามสญัญาเป็นสนิทรพัยไ์ดก็้ตอ่เม่ือ เขา้เง่ือนไขทัง้หมดดงัตอ่ไปนี้

1. กิจการสามารถระบตุน้ทนุวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัสญัญาไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง (ตวัอยา่งเช่น ตน้ทนุทีเ่ก่ียว

ขอ้งกบังานบรกิารทีจ่ะไดจ้ดัหาภายใตส้ญัญาทีต่อ่ระยะเวลาออกไปจากสญัญาทีมี่อยู่ในปัจจบุนั หรอื ตน้ทนุในการ

ออกแบบสนิทรพัยท์ีร่อการโอนภายใตส้ญัญาทีเ่ก่ียวขอ้ง แตก่ระบวนการอนมุตัสิญัญายงัไม่เสรจ็สิน้)

2. ตน้ทนุทีใ่ชเ้พ่ือสรา้งทรพัยากรหรอืใชใ้นการปรบัปรุงทรพัยากรของกิจการเพ่ือนาไปใชใ้นการปฏิบตัติาม

ภาระทีต่อ้งปฏิบตัใิหส้  าเรจ็ในอนาคต (หรอืเพ่ือใหส้  าเรจ็อยา่งตอ่เน่ืองไป) และ

3. กิจการคาดไดว้า่จะไดร้บัคนืตน้ทนุดงักลา่ว
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คา่แรงงาน

คา่วสัดกุ่อสรา้ง

คา่เสื่อมราคาเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง

คา่ใชจ้่ายทางการตลาด

รวมตน้ทนุก่อสรา้งทีจ่่ายแลว้

บวกประมาณการตน้ทนุทีต่อ้งจ่ายเพ่ิม

รวมประมาณการตน้ทนุก่อสรา้งทัง้สิน้

ระดบัความกา้วหนา้

ส่วนรายได้ ต้นทุน ก าไรที่รับรู้สามารถค านวณได้ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน

รายได้

ตน้ทนุ

ก าไร

ตัวอย่างที่ 2 วธีิวดัระดบัความกา้วหนา้ วธีิปัจยัน าเขา้ การรบัรูร้ายไดแ้ละตน้ทนุ

บรษัิท รบัเหมาไทย จ ากดั ท  าสญัญาก่อสรา้งสถานีรถไฟฟา้แบบสญัญาราคาคงทีเ่ป็นจ านวน 1,000 ลา้นบาท 

บรษัิทประมาณตน้ทนุการก่อสรา้งเม่ือเริ่มแรกไว ้900 ลา้นบาท สญัญามีระยะเวลา 3 ปี

เม่ือสิน้ปีที ่1 ประมาณการของผูบ้รหิารบรษัิท มีดงันี ้

รายจ่ายในการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 300 ลา้นบาท

ตน้ทนุการก่อสรา้งทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายเพ่ิมจนกระทั่งงานเสรจ็ตามสญัญา 600 ลา้นบาท

นอกจากนี ้ในระหวา่งปีที ่1 บรษัิทซือ้วสัดกุ่อสรา้งซึ่งจะใชใ้นการก่อสรา้งในปีที ่2  เป็นจ านวน 50 ลา้นบาท

การค านวณระดบัความกา้วหนา้ตามวธีิปัจจยัน าเขา้

รายจ่ายในการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 300 ลา้นบาท

หกัวสัดกุ่อสรา้งทีซื่อ้เพ่ือใชใ้นอนาคต 50 ลา้นบาท

ตน้ทนุการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 250 ลา้นบาท

ระดบัความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้งตามสญัญาเม่ือสิน้ปีที ่1 27.78%

ณ สิน้ปีที ่1 บรษัิทรบัรูร้ายไดเ้ป็นจ านวน 28 % ของ 1,000 ลา้นบาท 277.8 ลา้นบาท

1,000,000.00                        

3,000,000.00                        

500,000.00                           

-                                        

4,500,000.00                        

5,500,000.00                        

10,000,000 4,500,000

2,000,000 900,000

10,000,000.00                      

45.00%

ประมาณการตลอดสญัญา ปีปัจจบุนั (45%)

12,000,000 5,400,000
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บรษัิทรบัรูค้า่ใชจ้่ายเป็นตน้ทนุการก่อสรา้ง 250.0          ลา้นบาท

บรษัิทรบัรูก้  าไรจากการก่อสรา้งเป็นจ านวน 27.80 ลา้นบาท

ตัวอย่างที่ 3 วธีิวดัระดบัความกา้วหนา้ วธีิผลผลติ การรบัรูร้ายไดแ้ละตน้ทนุ

จากตวัอยา่งทีผ่า่นมา หากผูบ้รหิารก าหนดระดบัความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้งโดยใชว้ธีิการส  ารวจงานทีท่  าเสรจ็ 

จากการส ารวจประมาณวา่งานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ไป 20 %

เม่ือสิน้ปีที ่1บรษัิทรบัรูร้ายไดเ้ป็นจ านวน 20 % ของ 1,000 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท

บรษัิทรบัรูค้า่ใชจ้่ายเป็นจ านวน 20 % ของ 900 ลา้นบาท 180 ลา้นบาท

บรษัิทรบัรูก้  าไรจากการก่อสรา้งเป็นจ านวน 20 ลา้นบาท

ผลตา่งระหวา่งตน้ทนุการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึงปัจจบุนักบัคา่ใชจ้่ายทีร่บัรูจ้  านวน 70 ลา้นบาทตอ้งแสดง

เป็นสนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน

ตัวอย่างที่ 4 วธีิวดัระดบัความกา้วหนา้ วธีิปัจยัน าเขา้ การรบัรูร้ายไดค้า่ก่อสรา้งและคา่ใชจ้่ายการก่อสรา้ง

กิจการท าสญัญาก่อสรา้งสะพานแบบสญัญาราคาคงทีเ่ป็นจ านวน 9,000 ลา้นบาท จ านวนรายไดท้ีต่กลงไว้

เม่ือเริ่มแรกสญัญาคอื  9,000  ลา้นบาท   กิจการประมาณตน้ทนุการก่อสรา้งเม่ือเริ่มแรกไวเ้ป็นจ านวน 8,000 ลา้นบาท 

โดยคาดวา่จะใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 3 ปี เม่ือสิน้ปีที ่1 ประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งของกิจการไดเ้พ่ิมขึน้เป็น 

8,050 ลา้นบาท ในปีที ่2 ผูจ้า้งตกลงดดัแปลงงานตามสญัญาและเพ่ิมรายไดค้า่ก่อสรา้งใหเ้ป็นจ านวน  200  ลา้นบาท  

กิจการประมาณวา่ตน้ทนุการก่อสรา้งในสว่นทีด่ดัแปลงจะมีจ านวน  150  ลา้นบาท  สิน้ปีที ่2 ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ไดร้วมถึง

วสัดทุีเ่ก็บไว ้ณ สถานทีก่่อสรา้งเพ่ือใชใ้นปีที ่3 จนกระทั่งงานเสรจ็ จ  านวน 100 ลา้นบาท

กิจการก าหนดระดบัความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้งโดยค านวณจากอตัราสว่นของตน้ทนุทีเ่กิดขึน้จนปัจจบุนักบั

ประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งทัง้สิน้ (cost to cost method) ซึ่งเป็นประมาณการครัง้ลา่สดุ  ตน้ทนุการก่อสรา้งที่

เกิดขึน้ส  าหรบังานทีท่  าเสรจ็จนถึงสิน้ปีที ่1 มีจ  านวน 2,093 ลา้นบาท ตน้ทนุการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึงสิน้ปีที ่2 มี

จ  านวน 6,168 ลา้นบาท และตน้ทนุการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึงสิน้ปีที ่3 มีจ  านวน  8,200 ลา้นบาท ตารางตอ่ไปนี้

แสดงการสรุปผลขอ้มลูทางการเงินในระหวา่งงวดทีมี่การก่อสรา้ง
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3

จ านวนรายไดท้ีต่กลงไวเ้ม่ือเริ่มแรกสญัญา 9,000 9,000 9,000

จ านวนรายไดจ้ากการดดัแปลงงานก่อสรา้ง 0 200 200

จ านวนรายไดค้า่ก่อสรา้งทัง้สิน้ 9,000 9,200 9,200

ตน้ทนุการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 2,093 6,168 8,200

5,957 2,032 0

ประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งทัง้สิน้ 8,050 8,200 8,200

ก าไรทีป่ระมาณไว้ 950 1,000 1,000

ระดบัความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง 26% 74% 100%

ระดบัความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้งส  าหรบัปีที ่2 (74 %)  ก าหนดโดยการน าตน้ทนุการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึง

ปัจจบุนัหกัดว้ยตน้ทนุของวสัดซุึ่งเก็บไวท้ีส่ถานทีก่่อสรา้งงานเพ่ือใชใ้นปีที ่3 จ านวน 100 ลา้นบาท หมายความวา่

ปีที ่2 ค านวณจาก (6,168 – 100) / 8,200

จ านวนรายได ้คา่ใชจ้่ายและก าไรทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส  าหรบังวดเป็นเวลา 3 ปี มีดงัตอ่ไปนี้

 (หน่วย:ลา้นบาท) 

ปีที ่1

รายได ้(9,000x26%) 

คา่ใชจ้่าย (8,050x26%) 

ก าไร

ปีที ่2

รายได ้(9,200x74%) 

คา่ใชจ้่าย (8,200x74%) 

ก าไร

ตน้ทนุการก่อสรา้งทีค่าดวา่จะตอ้ง

จ่ายจนกระทั่งงานแลว้เสรจ็

สะสมจนปัจจบุนั จ  านวนทีร่บัรูใ้นปีก่อน จ านวนทีร่บัรูใ้นปีปัจจบุนั

247 - 247

6,808 2,340 4,468

2,340 - 2,340

2,093 - 2,093

6,068 2,093 3,975

740 247 493
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ปีที ่3

รายได ้(9,200x100%) 

คา่ใชจ้่าย

ก าไร

ตัวอย่างที่ 5 การบนัทกึบญัชีสญัญาก่อสรา้งทีร่บัรูร้ายไดต้ามปัจจยัน าเขา้

บรษัิท ก ก่อสรา้ง จ  ากดั รบัเหมางานมลูคา่ 500,000 บาท ทีใ่ชเ้วลาก่อสรา้ง 3 ปี และมีประมาณการตน้ทนุ

ทัง้สิน้ 405,000 บาท โดยมีขอ้มลูตอ่ไปนีท้ีเ่ก่ียวขอ้งกบังานก่อสรา้ง

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้สะสม 150,000          360,000      405,000        

ประมาณตน้ทนุทีต่อ้งจ่ายจนกระทั่งงานเสรจ็ 300,000          40,000                      -   

เงินเรยีกเก็บตามสญัญาระหวา่งปี 100,000          370,000      30,000          

รบัช าระเงินคา่ก่อสรา้ง 75,000            300,000      125,000        

ค านวณหาระดับความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3

ตน้ทนุการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 150,000 360,000 405,000

300,000 40,000

ประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งทัง้สิน้ 450,000 400,000 405,000

ระดบัความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง 33.33% 90% 100%

จ านวนรายได ้คา่ใชจ้่ายและก าไรทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส  าหรบังวดเป็นเวลา 3 ปี มีดงัตอ่ไปนี้

 (หน่วย:บาท) 

ปีที ่1

รายได ้

คา่ใชจ้่าย 

ก าไร

9,200 6,808 2,392

8,200 6,068 2,132

166,667 - 166,667

150,000 - 150,000

1,000 740 260

ตน้ทนุการก่อสรา้งทีค่าดวา่จะตอ้ง

จ่ายจนกระทั่งงานแลว้เสรจ็

สะสมจนปัจจบุนั จ  านวนทีร่บัรูใ้นปีก่อน จ านวนทีร่บัรูใ้นปีปัจจบุนั

16,667 - 16,667
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 (หน่วย:บาท) 

ปีที ่2

รายได ้

คา่ใชจ้่าย 

ก าไร

ปีที ่3

รายได ้

คา่ใชจ้่าย

ก าไร

การบันทกึบัญชี

จ่ายต้นทุนค่าก่อสร้าง

งานระหวา่งก่อสรา้ง 150,000 210,000 45,000

เงินสด, เจา้หนี,้ ฯลฯ 150,000 210,000 45,000

วางบิลเรียกเก็บเงินค่าก่อสร้าง

ลกูหนีส้ญัญาก่อสรา้ง 100,000 370,000 30,000

เงินเรยีกเก็บตามสญัญาก่อสรา้ง 100,000 370,000 30,000

รับช าระเงินค่าก่อสร้าง

เงินสด 75,000 300,000 125,000

ลกูหนีส้ญัญาก่อสรา้ง 75,000 300,000 125,000

บันทกึรายได้ค่าก่อสร้าง

งานระหวา่งก่อสรา้ง 16,667 73,333 5,000

ตน้ทนุก่อสรา้ง 150,000 210,000 45,000

รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้ง 166,667 283,333 50,000

450,000 166,667 283,333

360,000 150,000 210,000

สะสมจนปัจจบุนั จ  านวนทีร่บัรูใ้นปีก่อน จ านวนทีร่บัรูใ้นปีปัจจบุนั

405,000 360,000 45,000

95,000 90,000 5,000

90,000 16,667 73,333

500,000 450,000 50,000

ปี 1 ปี 2 ปี 3
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บันทกึส่งมอบงาน

เงินเรยีกเก็บตามสญัญาก่อสรา้ง 500,000

งานระหวา่งก่อสรา้ง 500,000

การน าเสนองบก าไรขาดทุน

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม

รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง 166,667 283,333 50,000 500,000

ตน้ทนุสญัญาก่อสรา้ง 150,000 210,000 45,000 405,000

ก าไรขัน้ตน้ 16,667 73,333 5,000 95,000

การน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน

ปี 1 ปี 2 ปี 3

สินทรัพยห์มุนเวียน

ลกูหนีต้ามสญัญาก่อสรา้ง 25,000        95,000          

สนิทรพัยท์ีเ่กิดจากสญัญา 66,667        

หนี้สินหมุนเวียน

หนีส้นิทีเ่กิดจากสญัญา 20,000          

ตัวอย่างที่ 6 สญัญาก่อสรา้งกรณีมีประมาณการขาดทนุ

ขอ้มลูตอ่ไปนีไ้ดจ้ากสญัญาก่อสรา้งของบรษัิทนอ้งหน ูจ  ากดัในปี 2551

 Project 1  Project 2 

มลูคา่งานตามสญัญา 210,000 150,000

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ในปี 2551 120,000 140,000

ประมาณตน้ทนุทีต่อ้งจ่ายเพ่ิมจนเสรจ็ 60,000 20,000

วางบิลระหวา่งปี 2551 75,000 135,000

รบัช าระจากลกูคา้ระหวา่งปี 2551 45,000 125,000

ใหท้  า ค  านวณก าไรขัน้ตน้ทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทนุปี 2551 ตามวธีิอตัราสว่นงานทีท่  าเสรจ็ 

(percentage-of-completion method)
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ตอบ

 Project 1  Project 2 

 มลูคา่งานตามสญัญา 210,000 150,000

 ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ในปี 2551                        120,000 140,000

60,000 20,000 0.875

ประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งทัง้สิน้ 180,000 160,000

ก าไรทีป่ระมาณไว้ 30,000 -10,000

ระดบัความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง 67% 88%

ก าไร (ขาดทนุ) ทีร่บัรูใ้นปีนี ้ 20,000 -10,000

ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 2/2553

บรษัิทประกอบกิจการรบัเหมาก่อสรา้ง ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1 ท าสญัญารบัเหมาก่อสรา้ง มลูคา่ตามสญัญา 

110 ลา้นบาทระยะเวลาตามสญัญา 3 ปี 

ปี 25x1 ปี 25x2 ปี 25x3

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้จรงิสะสม 20 35 91

ประมาณการตน้ทนุทีเ่หลอื 60 36 0

เงินวางบิลผูว้า่จา้ง 30 38 42

เงินทีไ่ดร้บัช  าระ 25 35 39

บรษัิทรบัรูร้ายไดต้ามวธีิอตัราสว่นของงานทีท่  าเสรจ็ อตัราสว่นของงานทีท่  าเสรจ็ประมาณจากตน้ทนุทีเ่กิดขึน้จรงิ

กบัประมาณการตน้ทนุทัง้หมดตน้ทนุทีเ่กิดขึน้จรงิในปี 25x2 ไดร้วมวสัดกุ่อสรา้งคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 25x2 ไวด้ว้ย 

จ  านวน 1 ลา้นบาท และในปี 25x3 บรษัิทถกูหกัเงินประกนัผลงานไวจ้  านวน 11 ลา้นบาทโดยจะไดร้บัช  าระเม่ือ

สง่มอบงาน

ใหท้ า 1. ค านวณรายไดต้น้ทนุการก่อสรา้งและก าไรขัน้ตน้ประจ าปี 25x1, 25x2 และ 25x3โดยแสดงการค านวณ

ประกอบ

2. แสดงบญัชีทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสญัญาระหวา่งก่อสรา้งในงบแสดงฐานะการเงินบางสว่น ส  าหรบัปี 25x1, 25x2 

และ 25x3โดยแยกแสดงเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนและหนีส้นิหมนุเวยีน

ตน้ทนุการก่อสรา้งทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายจนกระทั่งงานแลว้เสรจ็
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ตอบ ค านวณรายไดต้น้ทนุการก่อสรา้งและก าไรขัน้ตน้ประจ าปี 25x1, 25x2 และ 25x3

ขอ้มลูเก่ียวกบังานก่อสรา้งและอตัราสว่นงานทีท่  าเสรจ็
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

25x1 25x2 25x3

จ านวนรายไดท้ีต่กลงไวต้ามสญัญา 110 110 110

ตน้ทนุการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 20 35 91

60 36 0

ประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งทัง้สิน้ 80 71 91

ก าไรทีป่ระมาณไว้ 30 39 19

ระดบัความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง 25.00% 47.89% 100%

การค านวณรายได ้ตน้ทนุ และก าไรขัน้ตน้ทีร่บัรูใ้นแตล่ะปี

 (หน่วย:ลา้นบาท) 

ปีที ่1

รายได ้

คา่ใชจ้่าย 

ก าไร

ปีที ่2

รายได ้

คา่ใชจ้่าย 

ก าไร

ปีที ่3

รายได ้

คา่ใชจ้่าย

ก าไร

27.50                              - 27.50                                    

20.00                              - 20.00                                    

ประมาณการตน้ทนุทีเ่หลอื

สะสมจนปัจจบุนั จ  านวนทีร่บัรูใ้นปีก่อน จ านวนทีร่บัรูใ้นปีปัจจบุนั

34.00                              20.00                                    14.00                                    

18.68                              7.50                                      11.18                                    

7.50                                - 7.50                                      

52.68                              27.50                                    25.18                                    

19.00                              18.68                                    0.32                                      

110.00                            52.68                                    57.32                                    

91.00                              34.00                                    57.00                                    
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การน าเสนองบก าไรขาดทุน

25x1 25x2 25x3 รวม 

รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง 27.50           25.18              57.32          110.00          

ตน้ทนุสญัญาก่อสรา้ง 20.00           14.00              57.00          91.00            

ก าไรขัน้ตน้ 7.50             11.18              0.32            19.00            

การน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน

25x1 25x2 25x3

สินทรัพยห์มุนเวียน

ลกูหนีต้ามสญัญาก่อสรา้ง 5.00            8.00              

เงินประกนัผลงาน 11.00             

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเรยีกเก็บตามสญัญาก่อสรา้งจากผูว้า่จา้ง 30.00          68.00            -                หกั งานระหวา่งก่อสรา้ง 27.50          53.68            -                

2.50            14.32            -                

ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 1/2556

บรษัิทไดท้  าสญัญาก่อสรา้งมลูคา่ 8,000,000 บาท โดยจะก่อสรา้งปี 25X5 และ 25X6 โดยมีรายละเอียด

ตน้ทนุทีเ่ก่ียวขอ้งดงันี ้

 ปี 25X5  ปี 25X6 

2,640,000 2,200,000

 ประมาณการตน้ทนุทีต่อ้งจ่ายจนเสรจ็ 2,160,000   -

ใหท้ า 1. ค านวณรายได ้ตน้ทนุก่อสรา้ง และก าไรขัน้ตน้ของปี 25X5 – 25x6

2. บนัทกึบญัชีปี 25x5 หากมีการวางบิลเรยีกเก็บเงินจากผูว้า่จา้งจ านวน 3,300,000 บาท ในปี 25X5

ตอบ ข้อ 1 ค านวณรายได้ ต้นทุนก่อสร้าง และก าไรขัน้ต้นของปี 25X5 – 25x6

 ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งปี 
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 ปี 25X5  ปี 25X6 

จ านวนรายไดท้ีต่กลงไวต้ามสญัญา 8,000,000 8,000,000

ตน้ทนุการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 2,640,000 4,840,000

2,160,000 0

ประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งทัง้สิน้ 4,800,000 4,840,000

ก าไรทีป่ระมาณไว้ 3,200,000 3,160,000

ระดบัความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง 55% 100%

ค านวณรายได ้/ ตน้ทนุ / ก าไรจากงานก่อสรา้ง

25x5

รายได ้

คา่ใชจ้่าย 

ก าไร

25x6

รายได ้

คา่ใชจ้่าย 

ก าไร

ข้อ 2 บันทกึบัญชีปี 25x5 หากมีการวางบิลเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้างจ านวน 3,300,000 บาท ในปี 25X5

ปี 25x5

งานระหวา่งก่อสรา้ง 2,640,000       

เงินสด, เจา้หนี,้ ฯลฯ 2,640,000     

บนัทกึการจ่ายตน้ทนุก่อสรา้ง

ลกูหนีส้ญัญาก่อสรา้ง 3,300,000       

เงินเรยีกเก็บตามสญัญาก่อสรา้ง 3,300,000     

บนัทกึการเรยีกเก็บเงินคา่ก่อสรา้ง

ประมาณการตน้ทนุทีเ่หลอื

สะสมจนปัจจบุนั จ  านวนทีร่บัรูใ้นปีก่อน จ านวนทีร่บัรูใ้นปีปัจจบุนั

1,760,000.00                  - 1,760,000.00                        

8,000,000.00                  4,400,000.00                        3,600,000.00                        

4,400,000.00                  - 4,400,000.00                        

2,640,000.00                  - 2,640,000.00                        

4,840,000.00                  2,640,000.00                        2,200,000.00                        

3,160,000.00                  1,760,000.00                        1,400,000.00                        
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เงินสด  xx 

ลกูหนีส้ญัญาก่อสรา้ง  xx 

บนัทกึการรบัช าระเงินคา่ก่อสรา้ง

งานระหวา่งก่อสรา้ง 1,760,000       

ตน้ทนุก่อสรา้ง 2,640,000       

รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้ง 4,400,000     

บนัทกึรบัรูร้ายไดแ้ละตน้ทนุก่อสรา้ง

ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 1/2557

บรษัิทแมวด า จ  ากดั ไดร้บังานก่อสรา้งทีมี่ระยะเวลาก่อสรา้ง 4 ปี  มลูคา่สญัญา 10 ลา้นบาท  โดยประมาณ

ตน้ทนุก่อสรา้ง 7.5 ลา้นบาท  

ในปีที ่1 บรษัิทมีตน้ทนุในการก่อสรา้งจ านวน 3 ลา้นบาท  

ในปีที ่2  มีตน้ทนุเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการปรบัคา่ภาษี จ  านวน 0.5  ลา้นบาท  ซึ่งทางบรษัิท จะขอเพ่ิมคา่ก่อสรา้ง

จากทางลกูคา้ 0.5 ลา้นบาท แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัไม่มีความแน่นอนทีจ่ะเช่ือวา่สามารถเรยีกเก็บจากลกูคา้ได ้ในปีที ่2 

มีตน้ทนุในการก่อสรา้งถึงปัจจบุนั 4.5 ลา้นบาท  และมีตน้ทนุท าตอ่ใหแ้ลว้เสรจ็  3.5 ลา้นบาท  

ในปีที ่3  มีตน้ทนุในการก่อสรา้งถึงปัจจบุนั 7.5 ลา้นบาท โดยมีวตัถดุบิของปีที ่4 รวมอยู่ 1 ลา้นบาท และกิจการ

คาดวา่จะเกิดขาดทนุ 0.3 ลา้นบาทเน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการตามสญัญาก าหนดได้

ใหท้ า 1. ค านวณรายไดค้า่ก่อสรา้ง  ตน้ทนุในการก่อสรา้ง  และก าไรจากการก่อสรา้ง ในปีที ่1 ,2 และ 3

2. น าเสนองบการเงินและเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสญัญาก่อสรา้ง

ตอบ ข้อ 1 ค านวณรายได้ค่าก่อสร้าง  ต้นทุนในการก่อสร้าง  และก าไรจากการก่อสร้าง ในปีที่ 1 ,2 และ 3
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 (หน่วย : \บาท) 

25x1 25x2 25x3

จ านวนรายไดท้ีต่กลงไวต้ามสญัญา 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ตน้ทนุการก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 3,000,000 4,500,000 7,500,000

4,500,000 3,500,000 2,800,000

ประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งทัง้สิน้ 7,500,000 8,000,000 10,300,000

ก าไรทีป่ระมาณไว้ 2,500,000 2,000,000 -300,000

ระดบัความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง 40.00% 56.25% 63.11%

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละปี

 (หน่วย : พนับาท) 

ปีที่ 1

รายได ้

คา่ใชจ้่าย 

ก าไร

ปีที ่2

รายได ้

คา่ใชจ้่าย 

ก าไร

ปีที ่3

รายได ้

ตน้ทนุ

ขาดทนุ

ขาดทนุ

ประมาณการตน้ทนุทีเ่หลอื

สะสมจนปัจจบุนั จ  านวนทีร่บัรูใ้นปีก่อน จ านวนทีร่บัรูใ้นปีปัจจบุนั

4,000,000.00                  - 4,000,000.00                        

5,625,000.00                  4,000,000.00                        1,625,000.00                        

4,500,000.00                  3,000,000.00                        1,500,000.00                        

3,000,000.00                  - 3,000,000.00                        

1,000,000.00                  - 1,000,000.00                        

6,311,000.00                  4,500,000.00                        1,811,000.00                        

300,000.00                     300,000.00                           

1,125,000.00                  1,000,000.00                        125,000.00                           

6,311,000.00                  5,625,000.00                        686,000.00                           

300,000-                          5,625,000.00                        1,425,000.00-                        
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ข้อ 2 น าเสนองบการเงินและเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสัญญาก่อสร้าง

การน าเสนองบการเงิน

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง

หกัตน้ทนุจากการก่อสรา้ง

ก าไรขัน้ตน้จากการก่อสรา้ง

ขาดทนุจากงานก่อสรา้ง

25x1 25x2 25x3

สินทรัพยห์มุนเวียน

ลกูหนีก้ารคา้ (สทุธิจากเงินรบัลว่งหนา้คา่ก่อสรา้ง)xx xx xx

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน xx xx xx

งานระหวา่งก่อสรา้งและวสัดกุ่อสรา้ง (note 1) 4,000,000    5,625,000   8,200,000      

หกัเงินงวดทีเ่รยีกเก็บจากผูว้า่จา้งสทุธิ xx xx xx

งานระหวา่งก่อสรา้งและวสัดกุ่อสรา้งสทุธิจาก

เงินเรยีกเก็บฯ xx xx xx

หน่วย: พนับาท

25x1 25x2 25x3

4,000,000.00                  1,625,000.00                        686,000.00                           

บริษัทแมวด าก่อสร้าง จ ากัด

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (บางส่วน)

ส าหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม

300,000.00-                           

บริษัทแมวด าก่อสร้าง จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงินบางส่วน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,000,000.00                  1,500,000.00                        1,811,000.00                        

1,000,000.00                  125,000.00                           1,125,000.00-                        

หน่วย: พนับาท
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note 1 25x1 25x2 25x3

งานระหวา่งก่อสรา้ง 4,000,000    5,625,000   7,200,000      

บวกวสัดกุ่อสรา้งทีซื่อ้มาแลว้ -               -              1,000,000      

รวมงานระหวา่งก่อสรา้งและวสัดกุ่อสรา้ง 4,000,000    5,625,000   8,200,000      

การเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและกิจการทีค่วบคมุรว่มกนับนัทกึรายไดจ้ากการรบัเหมา

ก่อสรา้งตามอตัราสว่นของงานก่อสรา้งทีท่  าเสรจ็ อตัราสว่นของงานก่อสรา้งทีท่  าเสรจ็ค  านวณโดยการเปรยีบเทียบ

ตน้ทนุงานก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้แลว้จนถึงวนัสิน้งวดกบัตน้ทนุงานก่อสรา้งทัง้หมดทีค่าดวา่จะใชใ้นการก่อสรา้งตามสญัญา 

รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้แตย่งัไม่ถึงก าหนดเรยีกช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระ” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน

รายไดจ้ากงานเพ่ิมและงานรบัเหมาอ่ืนทีมี่ระยะเวลาท างานไม่เกินหนึง่ปี บนัทกึรายไดต้ามสว่นของงานก่อสรา้ง

ทีท่  าเสรจ็และเรยีกเก็บจากลกูคา้ 

รายไดจ้ากงานโยกยา้ยสาธารณปูโภค งานเพ่ิม และงานตามสญัญาอ่ืนบนัทกึรายไดต้ามสว่นของงานทีท่  าเสรจ็

และเรยีกเก็บจากลกูคา้

ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 1/2556

ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 25x9 บรษัิทโป้งก่อสรา้ง จ  ากดั ท  าสญัญาก่อสรา้งทีค่าดวา่จะใชเ้วลาก่อสรา้ง 27 เดอืน 

โดยคาดวา่จะก่อสรา้งเสรจ็ 30 กนัยายน 25x11 โดยขอ้มลูเก่ียวกบัการก่อสรา้งเป็นดงันี ้

มลูคา่งานก่อสรา้งตามสญัญา 12,500,000 บาท

ประมาณการตน้ทนุรวมของโครงการ (ไม่รวมคา่เสื่อมราคาโรงงาน) 5,500,000 บาท

บรษัิทซือ้โรงงานทีใ่ชข้ึน้รูปชิน้งานก่อสรา้งในวนัที ่1 ตลุาคม 25x9 (ซือ้โรงงานหลงัจากเซ็นสญัญาแลว้ 3 เดอืน 

เน่ืองจากในช่วงแรกยงัไม่ตอ้งการใชโ้รงงาน) โดยตน้ทนุโรงงานเทา่กบั 8 ลา้นบาท อายกุารใชง้าน 4 ปี โดยบรษัิทจะใช้

โรงงานดงักลา่วในโครงการนี ้2 ปี หลงัจากนัน้จะใชโ้รงงานกบัโครงการอ่ืน บรษัิทตดัคา่เสื่อมราคาโดยใชว้ธีิเสน้ตรง 

ไม่มีมลูคา่คงเหลอื และรบัรูเ้ป็นตน้ทนุโครงการเป็นรายเดอืน

ตอ่ไปนีเ้ป็นก าไรขาดทนุของโครงการส  าหรบัปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 25x9

รายไดท้ีร่บัรู ้ 3,500,000 บาท

ตน้ทนุงานก่อสรา้งทีร่บัรู ้ -2,660,000 บาท

ก าไรจากสญัญาก่อสรา้ง 840,000 บาท
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รายละเอียดความคบืหนา้ของงานก่อสรา้ง ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x10 เป็นดงันี ้

ตน้ทนุงานก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้แลว้สะสม (ไม่รวมคา่เสื่อมราคา) 4,800,000 บาท

ยอดวางบิลสะสมถึงปัจจบุนั 8,125,000 บาท

เงินสดรบัสะสมจนถึงปัจจบุนั 7,725,000 บาท

บรษัิทค านวณระดบัความกา้วหนา้จากการประเมินของทีป่รกึษาโครงการก่อสรา้ง ซึ่งเทา่กบัยอดเงินวางบิลในปัจจบุนั

ใหท้ า ค านวณมลูคา่ทีจ่ะแสดงในงบก าไรขาดทนุและงบแสดงฐานะการเงิน ส  าหรบัปี / ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x10ตอบ การค านวณประมาณการก าไรขัน้ต้นของโครงการ

มลูคา่งานก่อสรา้งตามสญัญา 12,500,000 บาท

ประมาณการตน้ทนุรวมของโครงการ (ไม่รวมคา่เสื่อมราคาโรงงาน) 5,500,000 บาท

ประมาณการคา่เสื่อมราคาโรงงาน (8m x 2 ปี / 4 ปี) 4,000,000 บาท

รวม ประมาณการตน้ทนุก่อสรา้ง 9,500,000 บาท

ประมาณการก าไรขัน้ตน้ของโครงการ 3,000,000 บาท

การค านวณอัตราส่วนงานที่ท าเสร็จ

ยอดวางบิลสะสมถึงปัจจบุนั 8,125,000 บาท

มลูคา่งานก่อสรา้งตามสญัญา 12,500,000 บาท

อตัราสว่นงานทีท่  าเสรจ็ ณ 31/12/25x10 65.00%

การค านวณต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึน้แล้วสะสม ณ 31/12/25x10

ตน้ทนุงานก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้แลว้สะสม (ไม่รวมคา่เสื่อมราคา) 4,800,000 บาท

บวก คา่เสื่อมราคาโรงงาน (4m x 15/24 เดอืน) 2,500,000 บาท

ตน้ทนุก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้แลว้สะสม ปี 25x10 7,300,000     บาท

มูลค่าที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25x10

ปีที ่10

รายได ้

ตน้ทนุก่อสรา้ง

ก าไรขัน้ตน้

6,175,000.00                  2,660,000.00                        3,515,000.00                        

1,950,000.00                  840,000.00                           1,110,000.00                        

สะสมจนปัจจบุนั จ  านวนทีร่บัรูใ้นปีก่อน จ านวนทีร่บัรูใ้นปีปัจจบุนั

8,125,000.00                  3,500,000.00                        4,625,000.00                        
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มูลค่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 25x10

สินทรัพยห์มุนเวียน

ลกูหนีต้ามสญัญาก่อสรา้ง (8,125,000 - 7,725,000) 400,000        

งานระหวา่งก่อสรา้งมากกวา่จ านวนวางบิล (ค านวณ 1) 1,125,000     เงินทีกิ่จการมีสทิธิเรยีกรอ้งจากผูว้า่จา้ง

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์

อาคารโรงงาน- สทุธิ (8m - (8m x 15/48) ) 5,500,000 เงินทีผู่ว้า่จา้งมีสทิธิเรยีกรอ้งจากกิจการ

ค านวณ 1

ตน้ทนุงานก่อสรา้งทีเ่กิดขึน้สะสม 7,300,000 บาท

บวก ก าไรขัน้ตน้จากงานก่อสรา้งทีร่บัรูแ้ลว้ 1,950,000 บาท

รวม 9,250,000 บาท

หกั เงินวางบิล 8,125,000 บาท

งานระหวา่งก่อสรา้งมากกวา่จ านวนเงินทีว่างบิล 1,125,000 บาท

ครัง้ที่ 3/2560

บรษัิทตี๋ใหญ่ จ  ากดั รบัเหมางานก่อสรา้งมลูคา่งาน 100 ลา้นบาท ตน้ทนุจ่ายจรงิในแตล่ะปีเป็นดงันี ้:

 ปีที ่1 จ่าย 27 ลา้นบาท ปีที ่2 จ่าย 77 ลา้นบาท และปีที ่3 จ่าย 34 ลา้นบาท

ตี๋ใหญ่ประมาณก าไรขัน้ตน้ ณ สิน้ปีที ่1 เทา่กบั 3 ลา้นบาท ปีที ่2 ขาดทนุขัน้ตน้ 10 ลา้นบาท 

ขัน้ความส าเรจ็ในการก่อสรา้งในแตล่ะปีเป็นดงันี ้: ปีที ่1 เทา่กบั 30% ปีที ่2 เทา่กบั 70% และปีที ่3 

เทา่กบั 100%

ใหท้  า 1.ปีทีส่องรบัรูร้ายได ้ตน้ทนุ และขาดทนุเทา่ไหร ่พรอ้มอธิบาย

2. ปีทีส่ามรบัรูร้ายได ้ตน้ทนุ และขาดทนุเทา่ไหร ่พรอ้มอธิบาย

 (หน่วย:ลา้นบาท) 

ปีที ่1

รายได ้

คา่ใชจ้่าย  (97*30%)

ก าไร

30.00 - 30.00

29.10 - 29.10

สะสมจนปัจจบุนั จ  านวนทีร่บัรูใ้นปีก่อน จ านวนทีร่บัรูใ้นปีปัจจบุนั

0.90 - 0.90
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ปีที ่2

รายได ้

คา่ใชจ้่าย (100*70%)+10

ขาดทนุจากงานก่อสรา้ง

ก าไร (ขาดทนุ)

ปีที ่3

รายได ้

คา่ใชจ้่าย 

ก าไร

10.00 -10.00

-38 -10 -28

100 70 30

138 80 58

70.00 29.10 40.90

-10.00 0.90 -10.90

70.00 30.00 40.00
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บทที ่ 2 การบัญชีต้นทุน
การบญัชีตน้ทนุและการบญัชีบรหิารมีวตัถปุระสงคห์ลกัในการใหข้อ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจแก่ฝ่ายบรหิาร

ทัง้นีผู้บ้รหิารตอ้งการขอ้มลูส  าหรบั

1.การวางแผนและควบคมุการด าเนินงานตามปกต ิ(เช่น การใชต้น้ทนุมาตรฐานในการประเมินประสทิธิภาพ

ของการผลติ) 

2.การวางแผนระยะยาวและการตดัสนิใจ (เช่น การใชง้บประมาณลงทนุ (capital budgeting) ในการตดัสนิใจ

ลงทนุในโครงการตา่งๆ

นอกจากนี ้การบญัชีตน้ทนุยงัช่วยสนบัสนนุหนา้ทีง่านของการบญัชีการเงินหลายประการ ไดแ้ก่ การค านวณ

ตน้ทนุสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ ทัง้นี ้ในการทดสอบผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตไดก้ าหนดใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการบรหิาร

ตน้ทนุซึ่งเป็นพืน้ฐานส าหรบัผูส้อบบญัชีในการประกอบวชิาชีพ เป็นหนึง่ในหวัขอ้ส  าคญัของการสอบในวชิา

หลกัการบญัชี ซึ่งมีน า้หนกัคะแนนประมาณ 25% - 30% (ขอ้สอบอตันยั 1 ขอ้ 20% และปรนยั

ประมาณ 5 – 10 ขอ้ๆ ละ 1%)

ต้นทุนการผลิต

ตน้ทนุการผลติ หมายถึง คา่ใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้จากการแปรสภาพวตัถดุบิใหก้ลายเป็นสนิคา้ส  าเรจ็รูป เป็นตน้ทนุ

ทีเ่กิดขึน้ในธุรกิจการผลติ การแบง่ประเภทของตน้ทนุการผลติ ถา้แบง่ตามองคป์ระกอบของตน้ทนุจะสามารถแบง่

ประเภทของตน้ทนุออกเป็น 3 ประเภท ประกอบดว้ย วตัถดุบิทางตรง คา่แรงทางตรง และคา่ใชจ้่ายการผลติ

ต้นทุนการผลิต = วัตถุดิบทางตรงใช้ไป + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ตน้ทนุการผลติ เป็นตน้ทนุทัง้หมดทีถ่กูใชไ้ปส าหรบัการผลติสนิคา้ในระหวา่งงวด ซึ่งกระบวนการผลติสนิคา้

บางชนิดอาจใชร้ะยะเวลานาน ท าใหส้นิคา้บางหน่วย ณ วนัสิน้งวด อาจจะยงัผลติไม่เสรจ็ ดงันัน้ตน้ทนุ

การผลติทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งงวด จึงเป็นตน้ทนุของสนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็ในระหวา่งงวด (สนิคา้ส  าเรจ็รูป) และ

สนิคา้ทีย่งัอยู่ในกระบวนการผลติ (งานระหวา่งท า)

ต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จ = งานระหว่างท าต้นงวด + ต้นทุนการผลิต – งานระหว่างท าปลายงวด
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ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 3/2559 

บรษัิท ธีรภทัร จ  ากดั เป็นธุรกิจผลติสนิคา้ ใชร้ะบบตน้ทนุจรงิ ปันสว่นตน้ทนุตามจ านวนหน่วยผลติ กิจการ

สามารถผลติสนิคา้ไดท้นัในงวด ท าใหไ้ม่มีงานระหวา่งท าตน้งวดและปลายงวด กิจการค านวณตน้ทนุ 

สนิคา้คงเหลอืดว้ยวธีิ FIFO

•        สนิคา้ส  าเรจ็รูปตน้งวด 200 หน่วย @105 บาท

•        สนิคา้ทีผ่ลติไดใ้นงวด 3,500 หน่วย

•        ขายสนิคา้ไดใ้นงวด 3,400 หน่วย @250 บาท

ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ในงวด

คา่วตัถดุบิทางตรง 100,000 บาท

คา่แรงงานทางตรง 120,000 บาท

เงินเดอืนพนกังานบญัชี 50,000 บาท

คา่บ าบดัน า้เสยี 10,000 บาท

คา่ซ่อมโชวรู์ม 7,000 บาท

คา่เช่าโรงงาน 12,000 บาท

คา่เบีย้ประกนัอคัคภียัโรงงาน 10,000 บาท

คา่เสื่อมราคาเครื่องจกัร 30,000 บาท

คา่เครื่องแบบพิมพฝ่์ายขาย 1,000 บาท

ใหท้ า1.ท างบตน้ทนุผลติส  าหรบังวด 

2. ค านวณตน้ทนุตอ่หน่วย 

3. ท างบตน้ทนุขาย 

ตอบ 1.ท างบต้นทุนผลิตส าหรับงวด 

งบตน้ทนุสนิคา้ทีผ่ลติ (Cost of Goods Manufactured Schedule) เป็นงบการเงินทีน่  าเสนอขอ้มลูตน้ทนุ

การผลติทีเ่กิดขึน้ระหวา่งงวด ซึ่งแสดงไดด้งันี ้
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บริษัท ธีรภัทร จ ากัด

งบต้นทุนผลิต

ส าหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25xx

วตัถดุบิคงเหลอืตน้งวด XX

บวก ซือ้วตัถดุบิ XX

วตัถดุบิมีไวเ้พ่ือใช้ XX

หกั วตัถดุบิคงเหลอืปลายงวด XX

วตัถดุบิทางตรง 100,000.00         

คา่แรงงานทางตรง 120,000.00         

คา่ใชจ้่ายการผลติ

คา่บ  าบดัน า้เสยี 10,000.00           

คา่เช่าโรงงาน 12,000.00           

คา่เบีย้ประกนัอคัคภียัโรงงาน 10,000.00           

คา่เสื่อมราคาเครื่องจกัร 30,000.00           62,000.00           

ตน้ทนุการผลติระหวา่งงวด 282,000.00         

บวก งานระหวา่งท าตน้งวด -                      

งานระหวา่งท าทัง้สิน้ 282,000.00         

หกั งานระหวา่งท าปลายงวด -                      

ตน้ทนุการผลติสนิคา้ส  าเรจ็รูป 282,000.00         

2. ค านวณต้นทุนต่อหน่วย 

ตน้ทนุผลติสนิคา้ส  าเรจ็รูป 282,000 บาท

หาร จ านวนหน่วยผลติ 3,500 หน่วย

ต้นทุนผลิตสินค้าต่อหน่วย 80.57               บาทต่อหน่วย
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3. ท างบต้นทุนขาย 

บริษัท ธีรภัทร จ ากัด

งบต้นทุนขาย

ส าหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25xx

บาท

สนิคา้ส  าเรจ็รูปคงเหลอืตน้งวด (200หน่วย @105) 21,000

ตน้ทนุสนิคา้ผลติส  าเรจ็ 282,000

รวมสนิคา้ส  าเรจ็รูปมีไวข้าย 303,000

สนิคา้คงเหลอืปลายงวด – FIFO (300หน่วย @80.57) -24,171

ต้นทุนขาย 278,829

การค านวณต้นทุนการผลิต 

การค านวณต้นทุนผลิตจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ระบบบญัชีตน้ทนุงานสั่งท  า (Job Order Cost System)  เหมาะส าหรบักิจการทีท่  าการผลติตามค าสั่งซือ้ 

สนิคา้ทีผ่ลติส  าหรบัลกูคา้แตล่ะรายจะมีลกัษณะแตกตา่งกนั ระบบบญัชีตน้ทนุงานสั่งท  ามีวตัถปุระสงค์

เพ่ือค  านวณหาตน้ทนุของสนิคา้ตามแตล่ะงานได ้ดงันัน้ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้จะถกูบนัทกึเขา้ตามแตล่ะงานของ

ลกูคา้ (Job) หรอืแตล่ะกลุ่มของสนิคา้ (Batch) 

ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 2/2544

บรษัิท บา้นเดก็ จ  ากดั ผลติเฟอรนิ์เจอรส์  าหรบับา้นเดก็เลน่ออกจ าหน่าย ท าบญัชีตน้ทนุโดยใชร้ะบบตน้ทนุงาน 

(Job-Order Cost System) ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2544 ยอดสนิคา้งานระหวา่งท าคงเหลอืประกอบดว้ยงานตอ่ไปนี้

งานเลขที่ รายการ จ านวนหน่วย ตน้ทนุ

101 เปล 20,000.00           900,000.00          บาท 

102 เตยีง 15,000.00           420,000.00          บาท 

103 ตูเ้สือ้ผา้ 25,000.00           250,000.00          บาท 

 รวม 1,570,000.00       บาท 
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ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2544 สนิคา้ส  าเรจ็รูปคงเหลอืประกอบดว้ย 5 รายการ ดงันี ้

รายการ จ านวนหน่วย ตน้ทนุตอ่หน่วย ตน้ทนุทัง้หมด

เปล 7,500 64 480,000.00          บาท 

เกา้อี ้ 13,000 23 299,000.00          บาท 

โตะ๊ 11,200 102 1,142,400.00       บาท 

ตูเ้สือ้ผา้ 21,000 55 1,155,000.00       บาท 

เตยีง 19,400 35 679,000.00          บาท 

 รวม 3,755,400.00      บาท 

ในการค านวณตน้ทนุ บรษัิทคดิคา่ใชจ้่ายโรงงาน (Manufacturing Overhead) เขา้เป็นตน้ทนุผลติภณัฑต์าม

ช่ัวโมงแรงงานโดยตรง ส  าหรบัปีการเงินสิน้สดุ วนัที ่30 กนัยายน 2544 บรษัิทประมาณวา่จะมีคา่ใชจ้่ายโรงงาน

เกิดขึน้ 4,500,000 บาท จากการท างาน 600,000 ชั่วโมง แรงงานโดยตรงในช่วง 11 เดอืน ทีผ่า่นมาของปี

การเงินไดมี้คา่ใชจ้่ายโรงงานเกิดขึน้จรงิ 4,103,000 บาท จากการท างานจรงิ 555,000 ชั่วโมงแรงงานโดยตรง

ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2544 มียอดคงเหลอืในบญัชีวตัถดุบิ 668,000 บาท การซือ้และเบิกใชว้ตัถดุบิเพ่ือ

การผลติในระหวา่งเดอืนกนัยายน เป็นดงันี ้

ซือ้วตัถดุบิ 638,000  บาท

เบิกใชว้ตัถดุบิ :

งาน 101- เปล 155,000  บาท

งาน 102- เตยีง  13,000  บาท

งาน 103-ตูเ้สือ้ผา้ 211,000  บาท

งาน 104-เกา้อี ้(10,000 ตวั) 143,000  บาท

งาน 105-โตะ๊ (5,000 ตวั) 252,000  บาท

วตัถดุบิทางออ้ม 97,000  บาท

871,000
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ระหวา่งเดอืนกนัยายน บรษัิทมีตน้ทนุคา่แรงเกิดขึน้ดงันี ้

งานเลขที่  จ  านวนชั่วโมง ตน้ทนุทัง้หมด

101 12,000 122,400.00          บาท

102 4,400 43,200.00            บาท

103 19,500 200,500.00          บาท

104 3,500 30,000.00            บาท

105 14,000 138,000.00          บาท

คา่แรงงานทางออ้ม 8,000 72,000.00            บาท

ขายและบรหิาร 302,000.00          บาท

 รวม 908,100.00          บาท

ระหวา่งเดอืนกนัยายนงานทีท่  าเสรจ็เรยีบรอ้ยและจ านวนหน่วยทีข่ายไดเ้ป็นดงันี ้

งานเลขที่ รายการ จ านวนหน่วยที่ จ  านวนหน่วยที่

ท  าเสรจ็ ขายและสง่แลว้

101 เปล 20,000.00           17,500.00           

102 เตยีง 15,000.00           21,000.00           

104 เกา้อี ้ 10,000.00           14,000.00           

ตูเ้สือ้ผา้ -                      18,000.00           

105 โตะ๊ 5,000.00             6,000.00             

ระหวา่งเดอืนกนัยายน มีตน้ทนุในสว่นการผลติเกิดขึน้ดงันี ้

คา่เสื่อมราคา 52,000  บาท

คา่น า้คา่ไฟ 46,000  บาท

คา่เบีย้ประกนัภยั 7,000  บาท

คา่ภาษีโรงเรอืน 3,000  บาท

คา่ซ่อมบ ารุง 18,000  บาท

รวม 126,000  บาท

บรษัิทค านวณตน้ทนุวตัถดุบิและสนิคา้ตามวธีิซือ้ก่อนใชก้่อน (First-in, First-out)

ใหท้ า1.ค านวณยอดเงินของงานระหวา่งท าคงเหลอื (work in process) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2544

2.ค านวณยอดเงินของเตยีง (งาน 102) ทีเ่ป็นสนิคา้ส  าเรจ็รูปคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2544
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3.ค านวณ UNDER หรอื OVERAPPLIED OVERHEAD COST ส าหรบัปีการเงินสิน้สดุ วนัที ่30 กนัยายน 2544

ตอบ 1.ค านวณยอดเงินของงานระหว่างท าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2544

ค านวณหาหน่วย WIP ปลายงวด (ณ 30 กันยายน 2544)

งานเลขที่ รายการ WIP ยกมา เร่ิมในเดือน ผลิตเสร็จ WIP ยกไป

101 เปล 20,000.00           20,000.00           -                              

102 เตยีง 15,000.00           15,000.00           -                              

103 ตูเ้สือ้ผา้ 25,000.00           25,000.00                   

104 เกา้อี ้ -                      10,000.00           10,000.00           -                              

105 โตะ๊ -                      5,000.00             5,000.00             -                              

ค านวณตน้ทนุ WIP ของงาน 103  (บาท) 

WIP ยกมา 25,000 250,000

ตน้ทนุระหวา่งงวด

DM 211,000

DL 200,500

OH (19,500 ชม. x 7.50) 146,250

รวม WIP (งาน 103) 807,750

อตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน

คา่ใชจ้่ายในการผลติตามงบประมาณ 4,500,000  บาท 

จ านวนชั่วโมงแรงงานทีป่ระมาณไว้ 600,000  ชั่วโมง 

อตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานตอ่ชั่วโมงแรงงานทางตรง 7.5  บาท ตอ่ ชั่วโมง

2.ค านวณยอดเงินของเตียง (งาน 102) ที่เป็นสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2544

สนิคา้ส  าเรจ็รูปตน้งวด 19,400.00           

สนิคา้ผลติเสรจ็ระหวา่งงวด 15,000.00           1600 13,400.00                   

รวมสนิคา้มีไวเ้พ่ือขาย 34,400.00           

หกั สนิคา้ทีข่ายไดร้ะหวา่งงวด 21,000.00-           

สนิคา้ส  าเรจ็รูปคงเหลอืปลายงวด 13,400.00           

หน่วย

 หน่วย 

*

*

48          



เม่ือบรษัิทคดิตน้ทนุสนิคา้คงเหลอืแบบ FIFO ดงันัน้ตน้ทนุสนิคา้ปลายงวดจึงเป็นสนิคา้ทีผ่ลติไดร้ะหวา่งงวด

ดงัการค านวณดงันี ้ บาท

WIP ตน้งวด 420,000.00         

ตน้ทนุระหวา่งงวด

DM 13,000.00           

DL 43,200.00           

OH (4,400 ชม. x 7.50) 33,000.00           

รวมตน้ทนุสนิคา้ส  าเรจ็รูป 509,200.00         

จ านวนหน่วยผลติ 15,000.00           

ตน้ทนุตอ่หน่วย 33.95                  

คณู หน่วยสนิคา้คงเหลอืปลายงวด 13,400.00           

ตน้ทนุสนิคา้ส  าเรจ็รูปปลายงวด 454,885.33         

3.ค านวณ UNDER หรอื OVERAPPLIED OVERHEAD COST ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่30 กนัยายน 2544

คา่ใชจ้่ายในการผลติเกิดจรงิ

 ชั่วโมงแรงงาน  บาท 

11 เดอืนแรก 555,000 4,103,000.00      

เดอืน กนัยายน 2544 53,400 295,000.00         

รวม 608,400 4,398,000.00      

*97,000+72,000+126,000 = 295,000 บาท

**12,000 + 4,400 + 19,500 + 3,500 + 14,000 = 53,400 ชั่วโมงแรงงานทางตรง

อตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานตอ่ชั่วโมงแรงงานทางตรง 7.5

คา่ใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งานไดเ้ทา่กบั (7.50 x 608,400 ชม.) 4,563,000

ค านวณ UNDER หรือ OVERAPPLIED OVERHEAD COST

OH คดิเขา้งาน 4,563,000 Cr

OH เกิดจรงิ 4,398,000 Dr

ดงันัน้เกิด over applied เทา่กบั 165,000

* **

49          



ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 1/2555

บรษัิทแพนเคก้ จ  ากดั เป็นบรษัิทตดัเย็บเสือ้ผา้ วตัถดุบิมีผา้ กบัวสัดสุิน้เปลอืงในการตดัเย็บ ใชว้ธีิบนัทกึบญัชีแบบ 

perpetual และค านวณตน้ทนุวตัถดุบิโดยใชว้ธีิถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั โดยบญัชีสนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่1 ตลุาคม 25x4

 ประกอบดว้ยสนิคา้ดงัตอ่ไปนี ้

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 1/10/25x4 

ผา้จ านวน 1,200 เมตร ๆ ละ 141 บาท 169,200 บาท

วสัดสุิน้เปลอืงในการตดัเย็บ 10,000 บาท

งานระหวา่งท า 134,620 บาท

สนิคา้ส  าเรจ็รูป 500,000 บาท

บรษัิทจ่ายคา่แรงแก่พนกังานในอตัราชั่วโมงละ 50 บาท 

บรษัิทมีงานระหวา่งท าประกอบดว้ย 2 งานดงันี ้

งานเลขที ่9-07 งานเลขที ่9-10

วตัถดุบิทางตรง 25,870.00           40,000.00           

คา่แรงงานทางตรง 15,000.00           12,500.00           

คา่ใชจ้่ายในการผลติ 22,500.00           18,750.00           

รวมงานระหวา่งท า 63,370.00           71,250.00           

กิจการใชอ้ตัราคา่ใชจ้่ายการผลติในการคิดเข้างานต่อช่ัวโมงแรงงานทางตรง โดยในระหวา่งเดอืนตลุาคมมี

เหตกุารณเ์กิดขึน้ดงันี ้

1.ซือ้ผา้จ  านวน 1,200 เมตร เมตรละ 143 บาท เป็นเงิน 171,600 บาท วสัดสุิน้เปลอืงในการตดัเย็บ 12,500 บาท

2.เบิกวตัถดุบิไปใชด้งันี ้

งานเลขที ่9-10 150 เมตร 21,300.00                   

งานเลขที ่10-01 75 เมตร 10,650.00                   

งานเลขที ่10-02 82 เมตร 11,644.00                   

งานเลขที ่10-03 98 เมตร 13,916.00                   

บรษัิทไดเ้บิกวสัดสุิน้เปลอืงในการตดัเย็บ จ  านวน 4,500 บาท
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3. จ่ายคา่แรงงานทางออ้ม 8,500 บาท นอกจากนีใ้นแตล่ะงานมีการเบิกแรงงานทางตรงดงันี ้

งานเลขที ่9-07 38 ชั่วโมง 1,900.00                     

งานเลขที ่9-10 42 ชั่วโมง 2,100.00                     

งานเลขที ่10-01 50 ชั่วโมง 2,500.00                     

งานเลขที ่10-02 27 ชั่วโมง 1,350.00                     

งานเลขที ่10-03 78 ชั่วโมง 3,900.00                     

4.มีคา่ใชจ้่ายการผลติอ่ืนๆเกิดขึน้ดงันี ้ 11,750.00                   

คา่เสื่อมราคา 5,000.00             บาท 20,250.00                   

คา่เบีย้ประกนัจ่ายลว่งหนา้ตดัจ่าย 1,200.00             บาท

คา่ใชจ้่ายอ่ืนเป็นเงินสด 800.00                บาท

5.สง่วสัดสุิน้เปลอืงในการตดัเย็บทีใ่ชไ้ม่หมดคนืคลงั 600 บาท

6.สิน้เดอืน ต.ค. มีเพียงงานเลขที ่10-02 ทีผ่ลติไม่เสรจ็ งานอ่ืนๆขายใหล้กูคา้ ในราคาขาย 130% ของตน้ทนุผลติ 

งานเลขที ่10-03 ผลติเสรจ็แลว้ แตย่งัไม่ไดส้ง่ใหล้กูคา้

7.ผลตา่งระหวา่งคา่ใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งาน และคา่ใชจ้่ายการผลติเกิดขึน้จรงิ ใหบ้นัทกึเขา้บญัชีตน้ทนุขาย

ใหท้ า1.ค านวณตน้ทนุการผลติแตล่ะงาน

2.ท างบตน้ทนุผลติ และงบตน้ทนุขาย

3.ลงบญัชีในสมดุรายวนัทั่วไป

ตอบ 1.ค านวณต้นทุนการผลิตแต่ละงาน

ในการค านวณหาตน้ทนุผลติแตล่ะงาน จากตอ้งทราบตน้ทนุวตัถดุบิ คา่แรง และคา่ใชจ้่ายการผลติของ

งานแตล่ะงาน เน่ืองจากขอ้มลูทีใ่หม้าทราบปรมิาณการใชผ้า้ และ ชั่วโมงแรงงาน เพ่ือค านวณหาตน้ทนุงาน

จะตอ้งหาขอ้มลูเพ่ิมเตมิดงันี ้

ค  านวณหาตน้ทนุเฉลี่ยของผา้ตอ่ 1 เมตร

จ านวนเมตร ตน้ทนุรวม ตน้ทนุเฉลี่ยตอ่เมตร

วตัถดุบิคงเหลอื 1/10/x4 1,200 169,200.00         141.00                        

ซือ้เพ่ิม 1,200 171,600.00         143.00                        

รวม 2,400 340,800.00         142.00                        

หกั เบิกใช้ 405 57,510.00           

วตัถดุบิคงเหลอื 31/10/x4 1,995 283,290.00         142.00                        
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ค านวณหาอตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน โดยพิจารณาจากงานระหวา่งท าคงคา้งตน้เดอืน

 งานเลขที ่9-07  งานเลขที ่9-10 

คา่แรงงานทางตรง 15,000.00           12,500.00           

อตัราคา่แรงงานตอ่ชั่วโมง 50.00                  50.00                  

ชั่วโมงแรงงานทางตรงของแตล่ะงาน 300.00                250.00                

คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 22,500.00           18,750.00           

อตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 75.00                  75.00                  

จึงสรุปไดว้า่อตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน = 75 บาทตอ่ 1 ชั่วโมงแรงงานทางตรง

ค านวณตน้ทนุงานแตล่ะงาน

วตัถดุิบ DL MO รวมตน้ทนุผลิต

@142 บาท @50 บาท @75 บาท ระหวา่งงวด

งานเลขที ่9-07 -                      1,900 2,850 4,750

งานเลขที ่9-10 21,300 2,100 3,150 26,550

งานเลขที ่10-01 10,650 2,500 3,750 16,900

งานเลขที ่10-02 11,644 1,350 2,025 15,019

งานเลขที ่10-03 13,916 3,900 5,850 23,666

57,510 11,750 17,625 86,885

WIP รวมตน้ทนุผลิต รวมตน้ทนุ

ตน้งวด ระหวา่งงวด

งานเลขที ่9-07 ตน้ทนุขาย 63,370 4,750 68,120

งานเลขที ่9-10 ตน้ทนุขาย 71,250 26,550 97,800

งานเลขที ่10-01 ตน้ทนุขาย -                      16,900 16,900

งานเลขที ่10-02 งานระหวา่งท า -                      15,019 15,019

งานเลขที ่10-03 สนิคา้คงเหลอื -                      23,666 23,666

134,620 86,885 221,505

งาน

งาน สถานะ

รวมตน้ทนุ
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206,486
สรุปตน้ทนุงาน

สรุปตน้ทนุ จ านวนเงิน

ตน้ทนุขาย 182,820.00         

งานระหวา่งท า 15,019.00           

สนิคา้คงเหลอื 23,666.00           

รวมตน้ทนุ 221,505.00         

ค านวณหาคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน เปรยีบเทียบกบัคา่ใชจ้่ายในการผลติทีเ่กิดจรงิเพ่ือหาผลตา่ง

คา่ใชจ้่ายในการผลติ

ชม.แรงงานทางตรง อตัราจดัสรร คชจ.ผลติคดิเขา้งาน

งานเลขที ่9-07 38 75 2,850

งานเลขที ่9-10 42 75 3,150

งานเลขที ่10-01 50 75 3,750

งานเลขที ่10-02 27 75 2,025

งานเลขที ่10-03 78 75 5,850

รวมคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 235 17,625

วตัถดุบิทางออ้มทีเ่บิกสทุธิ (4,500 - 600) 3,900

คา่แรงงานทางออ้ม 8,500

คา่เสื่อมราคา 5,000

คา่เบีย้ประกนัจ่ายลว่งหนา้ตดัจ่าย 1,200

คา่ใชจ้่ายอ่ืนเป็นเงินสด 800

รวมคา่ใชจ้่ายในการผลติเกิดจรงิ 19,400

รวมคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 17,625

คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานต า่ (สงู) เกินไป 1,775 Underapplied

งาน

ค านวณคา่ใชจ้่ายในการผลติเกิดจรงิ
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2.ท างบตน้ทนุผลติ และงบตน้ทนุขาย

บริษัทแพนเค้ก จ ากัด

งบต้นทุนการผลิต

ส าหรับงวดเวลา 1 เดือน สิน้สุด 31/10/25x4

วตัถดุบิทางตรง 57,510

คา่แรงงานทางตรง 11,750

คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 17,625

ตน้ทนุการผลติระหวา่งงวด 86,885

บวก งานระหวา่งท าตน้งวด 134,620

งานระหวา่งท าทัง้สิน้ 221,505

หกั งานระหวา่งท าปลายงวด 15,019

ตน้ทนุการผลติสนิคา้ส  าเรจ็รูป 206,486

สนิคา้ส  าเรจ็รูปตน้งวด 500,000

บวกตน้ทนุการผลติสนิคา้ส  าเรจ็รูป 206,486

บวก คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานต า่เกินไป 1,775

สนิคา้มีไวเ้พ่ือขาย 708,261

หกั สนิคา้ส  าเรจ็รูปปลายงวด 23,666

ตน้ทนุขาย 684,595

บริษัทแพนเค้ก จ ากัด

งบต้นทุนขาย

ส าหรับงวดเวลา 1 เดือน สิน้สุด 31/10/25x4
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3.ลงบญัชีในสมดุรายวนัทั่วไป

วตัถดุบิ 171,600

วสัดสุิน้เปลอืง 12,500

เงินสด เจา้หนีก้ารคา้ 184,100

บนัทกึการซือ้วตัถดุบิ

คา่แรงงาน 11,750

คา่ใชจ้่ายในการผลติ (คา่แรงทางออ้ม) 8,500

เงินสด คา่แรงงานคา้งจ่าย 20,250

บนัทกึการจ่ายคา่แรงงานทางตรง

คา่ใชจ้่ายในการผลติ 5,000

คา่เสื่อมราคาสะสมเครื่องจกัร 5,000

บนัทกึคา่เสื่อมราคา

คา่ใชจ้่ายในการผลติ 800

เงินสด 800

บนัทกึการจ่ายคา่ใชจ้่าย

คา่ใชจ้่ายในการผลติ 1,200

คา่เบีย้ประกนัภยัจ่ายลว่งหนา้ 1,200

บนัทกึตดัคา่เบีย้ประกนัจ่ายลว่งหนา้เป็นคา่เบีย้ประกนั

งานระหวา่งท า 57,510

วตัถดุบิ 57,510

บนัทกึการเบิกวตัถดุบิเขา้งาน

คา่ใชจ้่ายในการผลติ 4,500

วสัดสุิน้เปลอืง 4,500
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บนัทกึการเบิกวสัดสุิน้เปลอืง

วสัดสุิน้เปลอืง 600

คา่ใชจ้่ายในการผลติ 600

บนัทกึการคนืวสัดสุิน้เปลอืง

งานระหวา่งท า 11,750

คา่แรงงาน 11,750

บนัทกึการเบิกคา่แรงงานเขา้งาน

งานระหวา่งท า 17,625

คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 17,625

บนัทกึคา่ใชจ้ายในการผลติคดิเขา้งาน

สนิคา้ส  าเรจ็รูป 206,486

งานระหวา่งท า 206,486

บนัทกึการโอนงานระหวา่งท าเป็นสนิคา้ส  าเรจ็รูป

เงินสด ลกูหนีก้ารคา้ 887,666

ขาย (ตน้ทนุ x 130%) 887,666

บนัทกึการขายสนิคา้ 

ตน้ทนุขาย 682,820

สนิคา้ส  าเรจ็รูป 682,820

บนัทกึตน้ทนุขายสนิคา้

คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 17,625

ตน้ทนุขาย 1,775

คา่ใชจ้่ายในการผลติ 19,400

บนัทกึปิดบญัชีคชจ.ผลติคดิเขา้งาน และคชจ.ผลติ
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ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 3/2556

บรษัิท เย็บปักถกัรอ้ย จ  ากดั เป็นบรษัิททีผ่ลติผา้สง่ตามงานสั่งท  า จึงจดัท าตน้ทนุแบบงานสั่งท  า (Job order) 

และคิดค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานตามช่ัวโมงแรงงาน มีตน้ทนุการผลติแตล่ะช่วงงาน ส  าหรบัผา้ 10,000 หน่วย

ดงันี ้

1.เบิกผา้ จ  านวน 145,000  บาท  และเบิกดา้ยกระดมุและซิบ จ านวน 18,000  บาท เบิกวตัถดุบิเกินน ามาคนื  

ผา้ 24,000 บาท ดา้ยกระดมุและซิบ คนื 3,000 บาท

2.ประมาณการคา่ใชจ้่าย  200,000  บาท  ประมาณการ ชั่วโมงแรงงาน 500  ชั่วโมง

3.แรงงานทางตรง ช.มละ 35  บาท  วนัละ 8 ช.ม จ านวน  5  วนั มีคนงานจ านวน 15  คน ในจ านวนนี ้ 

ท  าความสะอาดโรงงาน  4  คน โดยบรษัิทมีคา่แรงเกิดจรงิในเดอืนนี ้21,000 บาท 

4.คา่ใชจ้่ายเกิดจรงิมีดงันี ้

คา่ใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ บาท

คา่เสื่อมราคา 35,000

คา่เช่าส  านกังาน 60,000

คา่วสัดใุชใ้นโรงงาน 16,000

คา่ใชจ้่ายในการขาย 20,000

คา่เช่าโรงงาน 70,000

คา่รกัษาความปลอดภยัโรงงาน 30,000

คา่โฆษณา 5,500

ใหท้ า1.แสดงการค านวณตน้ทนุการผลติทัง้หมด 

2.ค านวณตน้ทนุการผลติตอ่หน่วย

3.บรษัิทตอ้งปรบัปรุงคา่ใชจ้่ายการผลติทีเ่กิดขึน้จรงิ กบัคา่ใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งาน และแสดงผลตา่งทีเ่กิดขึน้ 

ณ สิน้งวดอยา่งไร

ตอบ 1.แสดงการค านวณต้นทุนการผลิตทัง้หมด 

ค านวณอตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน

ประมาณการคา่ใชจ้่ายในการผลติ 200,000 บาท

ประมาณการชั่วโมงแรงงาน 500 ชั่วโมง

อตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 400 บาทตอ่ชั่วโมง

57          



2.ค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

วตัถดุบิทางตรง:  หน่วย : บาท 

   ผา้ (145,000 - 24,000) 121,000.00         

   ดา้ยและซิป (18,000 - 3,000) 15,000.00           

รวมวตัถดุบิทางตรง 136,000.00                 

คา่แรงงานทางตรง (35 บาท x 8 ชม. x 5 วนั x 11 คน) 15,400.00                   

คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน (400 บาท x 8 ชม. x 5 วนั x 11 คน) 176,000.00                 

รวมตน้ทนุการผลติของงานสั่งท  าครัง้นี ้ 327,400.00                 

ค านวณตน้ทนุการผลติตอ่หน่วย

รวมตน้ทนุการผลติของงานสั่งท  าครัง้นี ้ 327,400 บาท

จ านวนผลติ 10,000 หน่วย

ตน้ทนุการผลติตอ่หน่วย 32.74 บาท

3.บริษัทต้องปรับปรุงค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึน้จริง กับค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน และแสดงผลต่าง

ที่เกิดขึน้ ณ สิน้งวดอย่างไร

คา่ใชจ้่ายการผลติทีเ่กิดขึน้จรงิ

คา่แรงงานทางออ้ม (35 บาท x 8 ชม. x 5 วนั x 4 คน) 5,600  บาท 

คา่เสื่อมราคา 35,000 บาท

คา่วสัดใุชใ้นโรงงาน 16,000 บาท

คา่เช่าโรงงาน 70,000 บาท

คา่รกัษาความปลอดภยัโรงงาน 30,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตเกิดจริง 156,600  บาท 

ค านวณ UNDER หรือ OVERAPPLIED OVERHEAD COST

คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 176,000

คา่ใชจ้่ายในการผลติเกิดจรงิ 156,600

ดงันัน้เกิด over applied เทา่กบั 19,400
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การปรับปรุงผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึน้

คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน 176,000

ตน้ทนุขาย 19,400

คา่ใชจ้่ายในการผลติเกิดจรงิ 156,600

บนัทกึปิดบญัชีคา่ใชจ้่ายในการผลติเขา้บญัชีตน้ทนุขาย

ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 3/2560

บรษัิท ผลติเสือ้ยืด มี 2 แผนกคอืแผนกตดัทีใ่ชเ้ครื่องจกัรอตัโนมตัติดัชิน้งาน และแผนกเย็บทีใ่ชแ้รงงานคน

ในการเย็บเป็นหลกั โดยปัจจบุนัปันสว่นคา่ใชจ้่ายการผลติโดยใชค้า่แรงงานทางตรงเป็นตวัปันสว่นอตัราเดยีวทัง้โรงงาน

ณ 1 ตลุาคม25x1 มียอดยกมาของบญัชีวตัถดุบิ 30,000 บาท คา่เผ่ือมลูคา่สนิคา้ลดลงดา้นเครดติ 6,000 บาท

งานระหวา่งท าของงานเลขที ่210  จ านวน 120,000 และคา่ใชจ้่ายในการผลติต า่ไป/สงูไป ดา้นเครดติ 3,000 บาท

ระหวา่งเดอืน ตลุาคม มีการผลติงาน 210 ตอ่ และเริ่มผลติงาน 220 230 และ 240 โดยมีตน้ทนุดงันี ้

งาน # วัตถุดิบ (บาท)

ค่าแรงงานทางตรง 
(บาท)

ช่ัวโมงแรงงาน
ทางตรง (ชม) สถานะ

210 -                      20,000 300 เสรจ็และสง่มอบ

220 120,000 50,000 600 เสรจ็และสง่มอบ

230 150,000 60,000 900 เสรจ็

240 200,000 80,000 1,200 งานระหวา่งท า

รวม 470,000 210,000 3,000

คา่ใชจ้่ายโรงงานปันสว่นตามชั่วโมงแรงงานทางตรงอตัราชั่วโมงละ40 บาท

ณ 1 ต.ค มีวตัถดุบิ ยกมา 30,000 บาท ระหวา่งเดอืนตลุาไดซื้อ้วตัถดุบิเพ่ิม 500,000 บาท ทัง้นี ้บรษัิทสามารถ

ขายเศษผา้เป็นเศษซากกิโลกรมัละ 200 บาท โดยนานๆ จะขายครัง้หนึง่

ระหวา่งเดอืนตลุาคม มีคา่ใชจ้่ายการผลติเกิดขึน้จรงิ 122,800 บาท

ขอ้มลูเพ่ิมเตมิ 

1. ลกูคา้สั่งซือ้สนิคา้ตามงาน 210 จ านวน 1,000 ชิน้ แตบ่รษัิทผลติ 1,020 ชิน้ เน่ืองจากในอดตีมีผลติภณัฑ์

เสยีหายโดยครัง้นีมี้สนิคา้เสยี 5 ชิน้ และแถมใหล้กูคา้ 5 ชิน้

2. งาน 220 มีปรมิาณขาย 1,000 ชิน้ โดยแตพ่นกังานใหม่เย็บเสยีท าใหมี้คา่ใชจ้่ายในการซ่อมทีป่ระกอบดว้ย

คา่แรงและคา่ใชจ้่ายในการผลติเพ่ือใหใ้ชไ้ด ้2,200 บาท บรษัิทยอมรบัวา่เป็นความผิดของบรษัิท ทัง้นีย้งั

ไม่ไดบ้นัทกึบญัชี
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3. ณ วนัที ่31 ตลุาคม 25x1 วตัถดุบิคงเหลอืมีมลูคา่ยตุธิรรม 55,000 บาท

ใหท้  า 1. ค านวณตน้ทนุงานและตน้ทนุตอ่หน่วยงานเลขที ่210

2. ค านวณตน้ทนุงานและตน้ทนุตอ่หน่วยงานเลขที ่220

3. ค านวณตน้ทนุสนิคา้ส  าเรจ็รูป

4. คา่ใชจ้่ายคดิเขา้งานสงู/ต า่ไป เทา่ใด อยู่ดา้นเดบิตหรอืเครดติ

5. คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของวตัถดุบิ มีเทา่ไหร ่อยู่ดา้นเดบิตหรอืเครดติ

1. ค านวณตน้ทนุงานและตน้ทนุตอ่หน่วยงานเลขที ่210

WIP ยกมา 120,000

ตน้ทนุระหวา่งงวด

DM 0

DL 20,000

OH (300 ชม. x 40) 12,000

รวม 152,000

จ านวนหน่วยทีผ่ลติได้ 1,000                  

ตน้ทนุตอ่หน่วย 152                     

ตน้ทนุรวมเทา่กบั 152,000 บาท และตน้ทนุตอ่หน่วยเทา่กบั 152บาทตามการค านวณขา้งตน้ (แมจ้ะผลติ 

1,020 หน่วย แต ่20 หน่วยทีผ่ลติเกินจะถือเป็น “ของเสยีปกต”ิ ซึ่งถือเป็นตน้ทนุของหน่วยดโีอนออก)

2. ค านวณตน้ทนุงานและตน้ทนุตอ่หน่วยงานเลขที ่220

DM 120,000

DL 50,000

OH (600 ชม. x 40) 24,000

รวม 194,000

จ านวนหน่วยทีผ่ลติได้ 1,000                  

ตน้ทนุตอ่หน่วย 194                     

ตน้ทนุรวมเทา่กบั 194,000 บาท และตน้ทนุตอ่หน่วยเทา่กบั 194 บาทตามการค านวณขา้งตน้ (ตน้ทนุการ rework 

จะถือเป็นคา่ใชจ้่ายในการผลติจ่ายจรงิ ไม่น ามารวมเป็นตน้ทนุงานเน่ืองจากบรษัิทใชค้า่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน)
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3. ค านวณตน้ทนุสนิคา้ส  าเรจ็รูป

สนิคา้ส  าเรจ็รูป งานเลขที ่230

DM 150,000

DL 60,000

OH (900 ชม. x 40) 36,000

รวม 246,000

4. คา่ใชจ้่ายคดิเขา้งานสงู/ต า่ไป เทา่ใด อยู่ดา้นเดบิตหรอืเครดติ

คา่ใชจ้่ายการผลติทีเ่กิดขึน้จรงิ 122,800

บวก คา่ใชจ้่ายในการซ่อม 2,200

รวมคา่ใชจ้่ายในการผลติเกิดจรงิ 125,000

รวมคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน (3,000*x 40) 120,000

คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานต า่ (สงู)  ระหวา่งงวด 5,000 เดบิตDr

คา่ใชจ้่ายในการผลติต า่ไป/สงูไป ยกมา 3,000 เครดติCr

คชจ.ผลติคดิเขา้งานต า่เกินไปไป (ดา้นเดบิต) ยกไป 2,000 เดบิตDr

5. คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของวตัถดุบิ มีเทา่ไหร ่อยู่ดา้นเดบิตหรอืเครดติ

หน่วย: บาท

วตัถดุบิคงเหลอื 1/10/x1 30,000                

ซือ้เพ่ิม 500,000              

รวม 530,000              

หกั เบิกใช้ 470,000              

วตัถดุบิคงเหลอื 31/10/x4 60,000                

หกั คา่เผ่ือมลูคา่สนิคา้ลดลง (ยกมา) (6,000)

สนิคา้คงเหลอื-สทุธิตามบญัชี 54,000                

มลูคา่ยตุธิรรมของวตัถดุบิ 55,000                

กลบัรายการคา่เผ่ือมลูคา่สนิคา้ลดลง (1,000)

ดงันัน้ คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของวตัถดุบิเทา่กบั 5,000 บาทดา้นเครดติ

ค านวณคา่ใชจ้่ายในการผลติเกิดจรงิ
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2. ระบบบัญชีต้นทุนช่วง (Process Cost System) 

ระบบบญัชีตน้ทนุช่วงเหมาะส าหรบักิจการทีผ่ลติสนิคา้ทีมี่ลกัษณะการผลติแบบตอ่เน่ือง หรอืการผลติทีใ่นแตล่ะ

ครัง้ผลติเป็นจ านวนมาก และลกัษณะของสนิคา้ทีถ่กูผลติมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั

การค านวณตน้ทนุระบบบญัชีตน้ทนุช่วงสามารถแบง่เป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้

1.แสดงจ านวนหน่วยผลติจรงิ (physical units) ท าบญัชีตวั T ของหน่วยผลติ

2.ค านวณหน่วยผลติเทียบเทา่ส  าเรจ็รูป (equivalent units of production) หาตวัหาร

3.ค านวณตน้ทนุการผลติรวม และตน้ทนุตอ่หน่วย หาตวัตัง้ และค านวณตน้ทนุตอ่หน่วย

4.จดัสรรตน้ทนุรวมเป็นตน้ทนุสนิคา้ส  าเรจ็รูป และตน้ทนุงานระหวา่งท า ท  าบญัชีตวั T ของบญัชีงานระหวา่งท า

ข้อสมมติฐานเก่ียวกับการไหลของต้นทุนส าหรับการค านวณต้นทุนช่วง

การค านวณตน้ทนุช่วงมีขอ้สมมตฐิานส าหรบัการไหลของตน้ทนุ 2 วธีิคอื ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั และเขา้ก่อนออก

ก่อน โดยวธีิถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัเป็นวธีิทีไ่ดร้บัความนิยมมากกวา่ 

ตัวอย่างโจทยก์ารค านวณต้นทุนช่วงวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (แนวข้อสอบครัง้ที่ 3/2553)

บรษัิทแมว จ ากดั เป็นผูผ้ลติสารเคมี โดยมีขัน้ตอนการผลติ 2 ขัน้ตอนคอืแผนกผสม และแผนกกลั่น มีการเตมิ

วตัถดุบิเขา้ไปตัง้แตต่น้กระบวนการในขณะทีต่น้ทนุแปลงสภาพเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอตลอดกระบวนการผลติ บรษัิทใช้

วธีิถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในการค านวณตน้ทนุช่วง โดยตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้มลูของแผนกผสม 

 จ  านวนหน่วยผลติ  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ 

งานระหวา่งท า 1 ตค. 25x5 2,000 460,000 120,000

หน่วยเริ่มผลติเดอืน ตค. 25x5 8,000

หน่วยผลติเสรจ็เดอืน ตค. 25x5 9,000

งานระหวา่งท า 31 ตค. 25x5 1,000

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน ตค. 25x5 2,000,000 935,000

โดยงานระหวา่งท าตน้งวดวตัถดุบิเสรจ็สิน้ไป 100% สว่นตน้ทนุแปลงสภาพเสรจ็สิน้ไป 60% สว่นงานระหวา่งท า

ปลายงวดวตัถดุบิเสรจ็สิน้ไป 100% สว่นตน้ทนุแปลงสภาพเสรจ็สิน้ไป 60% เช่นกนั

ใหท้ า1.ค านวณหน่วยเทียบส าเรจ็รูปส  าหรบัเดอืนตลุาคม 25x5

2.สรุปตน้ทนุของแผนกผสมส าหรบัเดอืนตลุาคม 25x5

3.บนัทกึบญัชีทีเ่ก่ียวขอ้งในสมดุรายวนัทั่วไป
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ตอบ 1.ค านวณหน่วยเทยีบส าเร็จรูปส าหรับเดือนตุลาคม 25x5

จ านวนหน่วยผลติจรงิ

 วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยทีท่  าการผลติ

งานระหวา่งท า 1 ตค. 25x5 2,000.00             

หน่วยเริ่มผลติเดอืน ตค. 25x5 8,000.00             

รวมจ านวนหน่วยทีท่  าการผลติ 10,000.00           

จ านวนหน่วยทีผ่ลติได้

หน่วยผลติเสรจ็เดอืน ตค. 25x5 9,000.00             9,000.00             9,000.00                     

งานระหวา่งท า 31 ตค. 25x5 1,000.00             1,000.00             600.00                        

รวมจ านวนหน่วยทีผ่ลติได้ 10,000.00           10,000.00           9,600.00                     

ตน้ทนุการผลติ รวม  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ 

งานระหวา่งท า 1 ตค. 25x5 580,000.00         460,000.00         120,000.00                 

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน ตค. 25x5 2,935,000.00      2,000,000.00      935,000.00                 

รวมตน้ทนุการผลติ 3,515,000.00      2,460,000.00      1,055,000.00              

หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 10,000.00           9,600.00                     

ตน้ทนุตอ่หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 355.90                246.00                109.90                        

2.สรุปต้นทุนของแผนกผสมส าหรับเดือนตุลาคม 25x5

งานระหวา่งท า 1 ตค. 25x5 580,000              

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน ตค. 25x5 2,935,000           

รวมตน้ทนุการผลติ 3,515,000           

 จ  านวนหน่วยเทียบส าเรจ็รูป 
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การจัดสรรต้นทุน

หน่วยผลติเสรจ็โอนออก (9000 x 355.90) 3,203,063           

งานระหวา่งท า 31 ตค. 25x5

    วตัถดุบิ (1000 x 246) 246,000              

     ตน้ทนุแปลงสภาพ (600 x 109.90) 65,938                

รวมงานระหวา่งท า 31 ตค. 25x5 311,938              

รวมตน้ทนุการผลติ 3,515,000

3.บันทกึบัญชีที่เก่ียวข้องในสมุดรายวันทั่วไป

งานระหวา่งท า (ผสม) 2,935,000

วตัถดุบิ 2,000,000

คา่แรงทางตรงและคา่ใชจ้่ายในการผลติ 935,000

บนัทกึตน้ทนุการผลติเขา้งาน

งานระหวา่งท า แผนกกลั่น 3,203,063

งานระหวา่งท า (ผสม) 3,203,063

บนัทกึการโอนตน้ทนุไปยงัแผนกกลั่น
ในขณะทีว่ธีิเขา้ก่อนออกก่อนจะไม่ไดร้บัความนิยมมากนกั แตส่ภาวชิาชีพฯ มีการน ามาออกขอ้สอบบา้ง

ตามตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ตัวอย่างโจทยก์ารค านวณต้นทุนช่วงวิธีเข้าก่อนออกก่อน (แนวข้อสอบครัง้ที่ 3/2556)

กิจการแหง่หนึง่มีแผนกผลติ 2 แผนก คอืแผนก 1 กบั แผนก 2 โดยแผนก 1 เม่ือผลติเสรจ็จะโอนใหแ้ผนก 2 

ในแผนกที ่1 มีงานระหวา่งท าตน้งวด 5,000 หน่วย ทีมี่ขัน้ความส าเรจ็ 40% หน่วยทีเ่ริ่มผลติในเดอืน  50,000 หน่วย 

หน่วยทีผ่ลติเสรจ็จ  านวน 40,000 หน่วย งานระหวา่งท าคงเหลอืปลายงวด 15,000 หน่วยขัน้ความส าเรจ็ 30% 

ทัง้นี ้วตัถดุบิและตน้ทนุแปรสภาพของแผนกที ่1 จะเกิดขึน้พรอ้มๆ กนั งานระหวา่งท าตน้งวดมีตน้ทนุรวม  75,000 บาท 

และตน้ทนุทีเ่กิดระหวา่งงวดรวม 1,237,000  บาท

ใหท้ า1.จ านวนหน่วยผลติส  าหรบัเดอืน

2.จ านวนหน่วยเทียบเทา่ส  าเรจ็รูป ตามวธีิเขา้ก่อนออกก่อน

3.ตน้ทนุการผลติรวม
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4.จดัสรรตน้ทนุส  าหรบัสนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็และโอนออกไปใหแ้ผนก 2 และงานระหวา่งท าปลายงวด

ตอบ การค านวณตน้ทนุผลติ

จ านวนหน่วยผลติจรงิ

 วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยทีท่  าการผลติ

งานระหวา่งท าตน้งวด 5,000.00             

หน่วยเริ่มผลติในระหวา่งงวด 50,000.00           

รวมจ านวนหน่วยที่ท าการผลิต 55,000.00         

จ านวนหน่วยทีผ่ลติได้

งานระหวา่งท าตน้งวด 5,000.00             3,000.00             3,000.00                     

หน่วยเริ่มและเสรจ็ในงวด 35,000.00           35,000.00           35,000.00                   

งานระหวา่งท าปลายงวด 15,000.00           4,500.00             4,500.00                     

รวมจ านวนหน่วยทีผ่ลติได้ 55,000.00           42,500.00           42,500.00                   

ตน้ทนุการผลติ

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งงวด 1,237,000.00      

หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 42,500.00           

ตน้ทนุตอ่หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 29.11                  

สรุปต้นทุนการผลิต

งานระหวา่งท าตน้งวด 75,000.00           

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน 1,237,000.00      

รวมต้นทุนการผลิต 1,312,000.00     

การจัดสรรต้นทุน

 จ  านวนหน่วยเทียบส าเรจ็รูป 
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ต้นทุนผลิตเสร็จโอนออก

    ตน้ทนุงานระหวา่งท าตน้งวด (40% ของ5,000 หน่วย) 75,000                

     งานระหวา่งท าตน้งวดท าตอ่จนเสรจ็ (60%ทีเ่หลอื) (3,000*29.11) 87,318                162,318                      

    ตน้ทนุของหน่วยเริ่มและเสรจ็ในงวด (35,000x29.11) 1,018,706           

รวมตน้ทนุทีผ่ลติเสรจ็และโอนออก 1,181,024           

รวมงานระหวา่งท าปลายงวด (4,500*29.11). 130,976              (4,500*29.11)

รวมตน้ทนุการผลติ 1,312,000

จึงสามารถตอบค าถามได้ดังนี้ 

1.จ านวนหน่วยผลิตส าหรับเดือน

หน่วย

จ านวนหน่วยทีท่  าการผลติ

งานระหวา่งท าตน้งวด 5,000.00             

หน่วยเริ่มผลติในระหวา่งงวด 50,000.00           

รวมจ านวนหน่วยที่ท าการผลิต 55,000.00         

2.จ านวนหน่วยเทยีบเทา่ส าเร็จรูป ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

จ านวนหน่วยทีผ่ลติได้  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ 

งานระหวา่งท าตน้งวด 5,000.00             3,000.00             3,000.00                     

หน่วยเริ่มและเสรจ็ในงวด 35,000.00           35,000.00           35,000.00                   

งานระหวา่งท าปลายงวด 15,000.00           4,500.00             4,500.00                     

รวมจ านวนหน่วยทีผ่ลติได้ 55,000.00           42,500.00           42,500.00                   

3.ต้นทุนการผลิตรวม

สรุปต้นทุนการผลิต

งานระหวา่งท าตน้งวด 75,000.00           

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน 1,237,000.00      

รวมต้นทุนการผลิต 1,312,000.00     

 จ  านวนหน่วยเทียบส าเรจ็รูป 
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4.จัดสรรต้นทุนส าหรับสินค้าที่ผลิตเสร็จและโอนออกไปใหแ้ผนก 2 และงานระหว่างท าปลายงวด

การจัดสรรต้นทุน

ต้นทุนผลิตเสร็จโอนออก

    ตน้ทนุงานระหวา่งท าตน้งวด (40% ของ5,000 หน่วย) 75,000                

     งานระหวา่งท าตน้งวดท าตอ่จนเสรจ็ (60%ทีเ่หลอื) 87,318                

    ตน้ทนุของหน่วยเริ่มและเสรจ็ในงวด (35,000x29.11) 1,018,706           

รวมตน้ทนุทีผ่ลติเสรจ็และโอนออก 1,181,024           

งานระหวา่งท าปลายงวด 130,976              

รวมตน้ทนุการผลติ 1,312,000

ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 3/2555

บรษัิทแมวป่า จ  ากดั เป็นผูผ้ลติอาหารส าเรจ็รูปใน 4 แผนก คอื แผนกลา้ง แผนกผสม แผนกปรุง และแผนกหีบหอ่ 

ในแผนกหีบหอ่ วตัถดุบิ (หีบหอ่) จะใสเ่ขา้ตอนทา้ยกระบวนการผลติ ในขณะทีต่น้ทนุแปรสภาพจะเกิดขึน้อยา่ง

สม ่าเสมอตลอดกระบวนการ โดยขอ้มลูทีเ่ก่ียวขอ้งระหวา่งเดอืน 7 เป็นดงันี ้

จ  านวนผลติภณัฑ์ ตน้ทนุรบัโอน วตัถดุบิ ตน้ทนุแปรสภาพ

งานระหวา่งท าตน้งวด 1,200 26,750        -   4,020

หน่วยรบัโอนจากแผนกปรุง 4,200

หน่วยผลติเสรจ็โอนออก 4,000

งานระหวา่งท าปลายงวด 1,400

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน 91,510 23,000 27,940

ขัน้ความส าเรจ็งานระหวา่งท าตน้งวดประกอบดว้ย ตน้ทนุรบัโอน 100% วตัถดุิบ 0% และตน้ทนุแปรสภาพ 25%

ขัน้ความส าเรจ็งานระหวา่งท าปลายงวดประกอบดว้ย ตน้ทนุรบัโอน 100% วตัถดุิบ 0% และตน้ทนุแปรสภาพ 50%

ใหท้ า 1.ภายใตว้ิธีตน้ทนุถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั ใหจ้ดัท  ารายงานตน้ทนุการผลติส  าหรบัเดือน 7 ตลอดจนจดัสรรตน้ทนุเป็น

ตน้ทนุของหน่วยผลติเสร็จ และตน้ทนุของงานระหวา่งท าปลายงวด

2.ภายใตว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน สมมติวา่ตน้ทนุรบัโอนตน้งวดเทา่กบั 28,920 (แทนที่ 26,750 บาท) และตน้ทนุรบัโอน

ระหวา่งเดือนเทา่กบั 93,660 บาท (แทนที่ 91,510 บาท) ขอ้มลูอ่ืนคงเดิม ใหจ้ดัท  ารายงานตน้ทนุการผลติส  าหรบัเดือน 7 

ตลอดจนจดัสรรตน้ทนุเป็นตน้ทนุของหน่วยผลติเสร็จ และตน้ทนุของงานระหวา่งท าปลายงวด
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ตอบ รายงานตน้ทนุการผลติส  าหรบัเดอืน 7 วธีิถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั

จ านวนหน่วยผลติจรงิ

หน่วยรบัโอน  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยที่ท าการผลิต

หน่วยยกมา 1,200.00             

เริ่มผลติ 4,200.00             

รวมจ านวนหน่วยทีท่  าการผลติ 5,400.00             

จ านวนหน่วยที่ผลิตได้

หน่วยผลติเสรจ็ 4,000.00             4,000.00             4,000.00             4,000.00                     

งานระหวา่งท าปลายงวด 1,400.00             1,400.00             -                      700.00                        

รวมจ านวนหน่วยทีผ่ลติได้ 5,400.00             5,400.00             4,000.00             4,700.00                     

ตน้ทนุรบัโอน  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ ตน้ทนุรวม

ตน้ทนุการผลติ

งานระหวา่งท าตน้งวด 26,750.00                  -   4,020.00             30,770.00                   

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน 91,510.00           23,000.00           27,940.00           142,450.00                 

รวมตน้ทนุการผลติ 118,260.00         23,000.00           31,960.00           173,220.00                 

หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 5,400.00             4,000.00             4,700.00             

ตน้ทนุตอ่หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 21.90                  5.75                    6.80                    34.45                          

 จ  านวนหน่วยเทียบส าเรจ็รูป 
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การจัดสรรต้นทุน

หน่วยผลติเสรจ็โอนออก(4,000*34.45) 137,800              (4,000*34.45)

งานระหวา่งท าปลายงวด

    หน่วยรบัโอน (1,400*21.90) 30,660                (1,400*21.90)

    วตัถดุบิ -                      (0*5.75)

    ตน้ทนุแปลงสภาพ (700*6.8) 4,760                  (700*6.8)

รวมงานระหวา่งท าปลายงวด 35,420                

รวมตน้ทนุการผลติ 173,220

รายงานต้นทุนการผลิตเดือน 7 วิธีเข้าก่อนออกก่อน

จ านวนหน่วยผลติจรงิ

หน่วยรบัโอน  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยที่ท าการผลิต

หน่วยยกมา 1,200.00             

เริ่มผลติ 4,200.00             

รวมจ านวนหน่วยทีท่  าการผลติ 5,400.00             

จ านวนหน่วยที่ผลิตได้ หน่วยรบัโอน  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ 

หน่วยยกมาผลติตอ่ 1,200.00             -                      1,200.00             900.00                        

หน่วยเริ่มและผลติเสรจ็ในงวด 2,800.00             2,800.00             2,800.00             2,800.00                     

งานระหวา่งท าปลายงวด 1,400.00             1,400.00             -                      700.00                        

รวมจ านวนหน่วยทีผ่ลติได้ 5,400.00             4,200.00             4,000.00             4,400.00                     

ตน้ทนุรบัโอน  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ ตน้ทนุรวม

ตน้ทนุการผลติตอ่หน่วย

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน 93,660.00           23,000.00           27,940.00           144,600.00                 

หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 4,200.00             4,000.00             4,400.00             

ตน้ทนุตอ่หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 22.30                  5.75                    6.35                    34.40                          

 จ  านวนหน่วยเทียบส าเรจ็รูป 
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ตน้ทนุรบัโอน  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ ตน้ทนุรวม

ต้นทุนการผลิตรวม

งานระหวา่งท าตน้งวด 28,920.00                  -   4,020.00             32,940.00                   

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน 93,660.00           23,000.00           27,940.00           144,600.00                 

รวมต้นทุนการผลิต 122,580.00       23,000.00         31,960.00         177,540.00              

จัดสรรต้นทุนส าหรับสินค้าที่ผลิตเสร็จและโอนออก และงานระหว่างท าปลายงวด

การจัดสรรต้นทุน

ต้นทุนผลิตเสร็จโอนออก  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ ตน้ทนุรวม

      ตน้ทนุงานระหวา่งท าตน้งวด 32,940.00                   

     งานระหวา่งท าตน้งวดท าตอ่จนเสรจ็ 6,900.00             5,715.00             12,615.00                   

    ตน้ทนุของหน่วยเริ่มและเสรจ็ในงวด 96,320.00                   ฃ

รวมตน้ทนุทีผ่ลติเสรจ็และโอนออก 141,875.00                 

งานระหวา่งท าปลายงวด

    หน่วยรบัโอน 31,220.00           (1,400*22.30)

    วตัถดุบิ -                      (0*5.75)

    ตน้ทนุแปลงสภาพ 4,445.00             (700*6.35)

รวมงานระหวา่งท าปลายงวด 35,665.00                   

รวมตน้ทนุการผลติ 177,540.00                 
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การบัญชีเก่ียวกับหน่วยสูญเสียในกระบวนการผลิต

หน่วยสญูเสยีในกระบวนการผลติ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท หน่วยสญูเสยีตามปกตแิละหน่วยสญูเสยีเกินปกติ

ส  าหรบัการค านวณตน้ทนุการผลติ หน่วยสญูเสยีปกตจิะน าไปรวมเป็นตน้ทนุขอสนิคา้ด ีในขณะทีต่น้ทนุของหน่วย

สญูเสยีเกินปกตจิะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายประจ างวด (รบัรูข้าดทนุในงบก าไรขาดทนุ)

ตัวอย่างที่ 1 กิจการแหง่หนึง่ผลติสนิคา้ซึ่งจะมีของเสยีปกตเิทา่กบั 3% ของหน่วยดโีอนออกโดยตน้ทนุของการ

ผลติสนิคา้เป็นดงันี ้

วตัถดุบิ 840.00                

ตน้ทนุแปรสภาพ 315.00                

รวม 1,155.00             

ระหวา่งสปัดาหมี์การผลติสนิคา้เสรจ็จ  านวน 2,100 หน่วย แตมี่หน่วยดทีีผ่า่นการตรวจสอบเพียง 2,000 หน่วย 

กิจการไม่มีหน่วยสนิคา้ปลายงวด ใหค้  านวณตน้ทนุของหน่วยสญูเสยีไม่ปกติ

a. 33.00      บาท c. 22.00                  บาท

b. 20.35      บาท d. 1,100.00             บาท
การค านวณ
ขัน้ที่ 1 ค านวณหน่วยสญูเสยีไม่ปกติ

หน่วยสนิคา้ผลติเสรจ็ 2,100.00             หน่วย

หกั : หน่วยสนิคา้ดี 2,000.00             หน่วย

หน่วนสนิคา้เสยี 100.00                หน่วย

หกั : สนิคา้เสยีปกต ิ(3% ของหน่วยด)ี 60.00                  หน่วย

คงเหลอื หน่วยเสยีไม่ปกติ 40.00                  หน่วย

ขัน้ที่ 2 ค านวณตน้ทนุตอ่หน่วย

ตน้ทนุรวม 1,155.00             บาท

2,100.00             หน่วย

0.55                    บาท

จ านวนหน่วยผลติ

ตน้ทนุตอ่หน่วย
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ขัน้ที่ 3 ค านวณตน้ทนุหน่วยสญูเสยีไม่ปกติ

40.00                  หน่วย 0

0.55                    บาท 0

22.00                  บาท
ตัวอย่างที่ 2 กิจการแหง่หนึง่ผลติสนิคา้จ านวน 550 หน่วยในเดอืนทีผ่า่นมา โดยมีหน่วยดโีอนออกเทา่กบั

500 หน่วย หน่วยสญูเสยีปกต ิ30 หน่วย และหน่วยสญูเสยีไม่ปกต ิ20 หน่วย ตน้ทนุการผลติทัง้สิน้เทา่กบั 

2,200 บาท กิจการจะถือหน่วยสญูเสยีไม่ปกตเิป็นผลขาดทนุในงบก าไรขาดทนุ ในขณะทีต่น้ทนุหน่วยสญูเสยีปกติ

จะถือเป็นตน้ทนุของหน่วยดโีอนออก ตน้ทนุของหน่วยดโีอนออกจะเทา่กบัเทา่ใด

a. 2,080 บาท c. 2,200 บาท

b. 2,120 บาท d. 2,332 บาท

ขัน้ที่ 1 ค านวณหน่วยสญูเสยีไม่ปกติ

หน่วยสนิคา้ผลติเสรจ็ 550.00                หน่วย

หกั : หน่วยสนิคา้ดี 500.00                หน่วย

หน่วนสนิคา้เสยี 50.00                  หน่วย

หกั : สนิคา้เสยีปกต ิ 30.00                  หน่วย

คงเหลอื หน่วยเสยีไม่ปกติ 20.00                  หน่วย

ขัน้ที่ 2 ค านวณตน้ทนุตอ่หน่วย

ตน้ทนุรวม 2,200.00             บาท

550.00                หน่วย

4.00                    บาท

ขัน้ที่ 3 ค านวณตน้ทนุหน่วยดโีอนออก

500.00                หน่วย

30.00                  หน่วย

530.00                หน่วย

4.00                    บาท

2,120.00             บาท

ตน้ทนุตอ่หน่วย

ตน้ทนุของหน่วยสนิคา้ดี

จ  านวนหน่วยผลติ

ตน้ทนุตอ่หน่วย

หน่วยสนิคา้ดี

บวก หน่วยสนิคา้เสยีปกติ

รวมหน่วยทัง้หมด

หน่วยเสยีไม่ปกติ

ตน้ทนุตอ่หน่วย

ตน้ทนุของหน่วยสญูเสยีไม่ปกติ
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ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 3/2557 การบัญชีเก่ียวกับหน่วยสูญเสียในกระบวนการผลิต

บริษัทกาแฟ จ ากดั ด  าเนินธุรกิจผลติสนิคา้ โดยมีแผนกผลติ 2 แผนกคือแผนกปรุงและแผนกบรรจ ุเม่ือแผนกปรุง

ท าเสร็จเรียบรอ้ยแลว้จะสง่ไปยงัแผนกบรรจ ุแผนกปรุงจะใสว่ตัถดุิบเขา้ไปตัง้แตต่น้ขบวนการผลติ สว่นตน้ทนุแปลงสภาพ

จะเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ สว่นแผนกบรรจ ุจะมีวตัถซุึง่เป็นขวดที่ใสไ่ปในกระบวนการอยา่งสม ่าเสมอ เชน่เดียวกบัตน้ทนุ

แปลงสภาพที่เกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอเชน่กนั ในระบบควบคมุคณุภาพของบริษัท จะตรวจสอบของเสยีเม่ือแผนกบรรจุ

ด  าเนินงานเสร็จสิน้แลว้ โดยของเสยีที่ยอมรบัไดอ้ยูท่ี่ 2% ของหน่วยดีที่โอนออก 

ขอ้มลูด  าเนินงานของเดือนธันวาคม 25x7 มีดงันี ้

งานระหวา่งท าตน้งวด1,500 หน่วยโดยตน้ทนุงานระหวา่งท าตน้งวดประกอบดว้ย ตน้ทนุรบัโอนจากแผนกปรุง 

12,000 บาท วตัถดุิบทางตรง 400 บาท และตน้ทนุแปลงสภาพ 150 บาท ขัน้ความส าเร็จของงานระหวา่งท าตน้งวดเทา่กบั 

20% หน่วยผลติสนิคา้ส  าเร็จรูปที่โอนออกจ านวน 9,000 หน่วย โดยในระหวา่งเดือนแผนกบรรจรุบัโอนหน่วยผลติจาก

แผนกปรุง 8,900 หน่วย ซึง่มีตน้ทนุรบัโอน 66,000 บาท งานระหวา่งท าปลายงวด1,000 หน่วย ที่มีขัน้ความส าเร็จ 20% 

คา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ระหวา่งงวดประกอบดว้ย วตัถดุิบ14,000 บาท และตน้ทนุแปลงสภาพ 9,450 บาท 

ใหท้ า ค านวณตน้ทนุหน่วยดีที่โอนออก,ของเสยี และงานระหวา่งท าปลายงวด โดยกิจการใชว้ิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 

ตอบ ตามตารางค านวณตอ่ไปนี ้

จ  านวนหน่วยผลติจรงิ

หน่วยรบัโอน  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยที่ท าการผลิต

หน่วยยกมา 1,500.00             

เริ่มผลติ 8,900.00             

รวมจ านวนหน่วยทีท่  าการผลติ 10,400.00           

จ านวนหน่วยที่ผลิตได้

หน่วยผลติเสรจ็ 9,000.00             9,000.00             9,000.00             9,000.00                     

หน่วยสญูเสยีปกต ิ(2% หน่วยด)ี 180.00                180.00                180.00                180.00                        

หน่วยสญูเสยีไม่ปกต ิ 220.00                220.00                220.00                220.00                        

งานระหวา่งท าปลายงวด 1,000.00             1,000.00             200.00                200.00                        

รวมจ านวนหน่วยทีผ่ลติได้ 10,400.00           10,400.00           9,600.00             9,600.00                     

 จ  านวนหน่วยเทียบส าเรจ็รูป 
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ตน้ทนุรบัโอน  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ ตน้ทนุรวม

ตน้ทนุการผลติ

งานระหวา่งท าตน้งวด 12,000.00           400.00                150.00                12,550.00                   

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน 66,000.00           14,000.00           9,450.00             89,450.00                   

รวมตน้ทนุการผลติ 78,000.00           14,400.00           9,600.00             102,000.00                 

หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 10,400.00           9,600.00             9,600.00             

ตน้ทนุตอ่หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 7.50                    1.50                    1.00                    10.00                          

สรุปต้นทุนการผลิต

งานระหวา่งท าตน้งวด 12,550

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน 89,450

รวมตน้ทนุการผลติ 102,000

การจดัสรรตน้ทนุ 8,000

การจัดสรรต้นทุน

หน่วยผลติเสรจ็โอนออก 90,000                

หน่วยสญูเสยีปกติ 1,800                  

รวมตน้ทนุหน่วยดโีอนออก 91,800                10.20                          

หน่วยสญูเสยีไม่ปกต ิ(ถือเป็นผลขาดทนุใน P/L) 2,200                  8,000                          

งานระหวา่งท าปลายงวด

    หน่วยรบัโอน 7,500                  (1,000*7.5)

    วตัถดุบิ 300                     (200*1.5)

    ตน้ทนุแปลงสภาพ 200                     (200*1)

รวมงานระหวา่งท าปลายงวด 8,000                  

รวมตน้ทนุการผลติ 102,000
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จากตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 3/2557 หากกิจการใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน

จ านวนหน่วยผลติจรงิ

หน่วยรบัโอน  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยที่ท าการผลิต

หน่วยยกมา 1,500.00             

เริ่มผลติ 8,900.00             

รวมจ านวนหน่วยทีท่  าการผลติ 10,400.00           

จ านวนหน่วยที่ผลิตได้

หน่วยเก่ายกมา 1,500.00             -                      1,200.00             1,200.00                     

หน่วยใหม่ผลติเสรจ็ 7,500.00             7,500.00             7,500.00             7,500.00                     

หน่วยสญูเสยีปกต ิ(2% หน่วยด)ี 180.00                180.00                180.00                180.00                        

หน่วยสญูเสยีไม่ปกต ิ 220.00                220.00                220.00                220.00                        

งานระหวา่งท าปลายงวด 1,000.00             1,000.00             200.00                200.00                        

รวมจ านวนหน่วยทีผ่ลติได้ 10,400.00           8,900.00             9,300.00             9,300.00                     

ตน้ทนุรบัโอน  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ ตน้ทนุรวม

ตน้ทนุการผลติ

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน 66,000.00           14,000.00           9,450.00             89,450.00                   

รวมตน้ทนุการผลติ 66,000.00           14,000.00           9,450.00             89,450.00                   

หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 8,900.00             9,300.00             9,300.00             

ตน้ทนุตอ่หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 7.42                    1.51                    1.02                    9.94                            

 จ  านวนหน่วยเทียบส าเรจ็รูป 
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สรุปต้นทุนการผลิต

งานระหวา่งท าตน้งวด 12,550

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน 89,450

รวมตน้ทนุการผลติ 102,000

การจัดสรรต้นทุน

ตน้ทนุงานระหวา่งท าตน้งวด 12,550.00           

    หน่วยรบัโอน -                      

    วตัถดุบิ 1,806                  (1,200*1.51)

    ตน้ทนุแปลงสภาพ 1,219                  3,025.81             15,575.81                   

งานระหวา่งท าตน้งวดท าตอ่จนเสรจ็ 15,575.81           1,500 หน่วยยกมา

ตน้ทนุของหน่วยเริ่มและเสรจ็ในงวด 74,529.27           7,500 หน่วยดี

หน่วยสญูเสยีปกติ 1,788.70             (180*9.94) ของเสยีปกติ

รวมตน้ทนุหน่วยดโีอนออก 91,893.78           (9,000 หน่วย)

หน่วยสญูเสยีไม่ปกต ิ(ถือเป็นผลขาดทนุใน P/L) 2,186.19             (220*9.94)

งานระหวา่งท าปลายงวด

    หน่วยรบัโอน 7,415.73             (1,000*7.42)

    วตัถดุบิ 301.08                (200*1.51)

    ตน้ทนุแปลงสภาพ 203.23                (200*1.02)

รวมงานระหวา่งท าปลายงวด 7,920.03             

รวมตน้ทนุการผลติ 102,000.00         
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ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 2/2562  

เศษซาก

ผลติสนิคา้ 100 หน่วยตน้ทนุ 12,000 บาท โดยมีสนิคา้จ านวน 10 หน่วยมีต  าหนิ ซึง่น าไปขายไดท้นัทีราคาหน่วยละ 

50 บาท ซึง่การมีต  าหนิดงักลา่วถือเป็นของเสียเกินปกติ

ใหท้  า 1.      บนัทกึบญัชี  (4 คะแนน)

2.      ค านวณตน้ทนุสนิคา้ดตีอ่หน่วย (1 คะแนน)

ในกรณีของเสยีเกินปกต ิกิจการจะตอ้งรบัรูผ้ลขาดทนุเทา่กบัตน้ทนุการผลติตอ่หน่วยกบัราคาขายของมีต  าหนิ

ดงักลา่วเขา้ก าไรขาดทนุ ตามการค านวณและการบนัทกึบญัชีดงันี ้

ตน้ทนุการผลติรวม 12,000.00           

จ านวนหน่วยผลติ 100.00                

ตน้ทนุการผลติตอ่หน่วย 120.00                

Dr สนิคา้ส  าเรจ็รูป 10,800.00           

คมุยอดสนิคา้มีต  าหนิ 500.00                

ผลขาดทนุจากสนิคา้มีต  าหนิ 700.00                

Cr งานระหวา่งท า 12,000.00           

บนัทกึรบัสนิคา้จากการผลติ

ต้นทุนในการแก้ไขงาน (rework)

กิจการผลติสนิคา้ 100 หน่วยตน้ทนุ 12,000 บาท โดยมีสนิคา้จ านวน 10 หน่วยมีต  าหนิ ซึ่งสามารถแกไ้ขใหเ้ป็น

หน่วยดไีดโ้ดยเสยีตน้ทนุดงันี ้ DM 950 บาท, DL 250 บาท, OH 360 บาท ทัง้นี ้ความบกพรอ่งดงักลา่วถือเป็นของเสยี

ไม่ปกติ

ใหท้  า 1.      บนัทกึบญัชี  (4 คะแนน)

2.      ค านวณตน้ทนุสนิคา้ดตีอ่หน่วย (1 คะแนน)

กรณีกิจการผลติสนิคา้มีต  าหนิ อนัเน่ืองจากความผิดพลาดแบบไม่ปกต ิกิจการตอ้งบนัทกึตน้ทนุในการแกไ้ขงาน

(rework cost) เป็นคา่ใชจ้่ายในการผลติจ่ายจรงิ ซึ่งสดุทา้ยจะถกูปิดผลตา่งระหวา่งคา่ใชจ้่ายในการผลติจ่ายจรงิ กบั

คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานเขา้ก าไรขาดทนุทนัที 

ตน้ทนุในการแกไ้ขงานดงักลา่วจึงไม่กระทบกบัตน้ทนุการผลติตอ่หน่วย ดงันัน้ตน้ทนุการผลติตอ่หน่วย (ตามวธีิ

ตน้ทนุปกต)ิ จึงเทา่กบัหน่วยละ 120 บาท
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ตน้ทนุการผลติรวม 12,000.00           

จ านวนหน่วยผลติ 100.00                

ตน้ทนุการผลติตอ่หน่วย 120.00                

Dr คา่ใชจ้่ายในการผลติ 1,560.00             

 Cr. วตัถดุบิ 950.00                

 Cr. คา่แรงงานคา้งจ่าย 250.00                

 Cr. คา่ใชจ้่ายการผลติคดิเขา้งาน 360.00                

บนัทกึตน้ทนุ Rework

Dr สนิคา้ส  าเรจ็รูป 12,000.00           

Cr งานระหวา่งท า 12,000.00           

บนัทกึรบัสนิคา้จากการผลติ
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การปันส่วนต้นทุนของแผนกบริการ
ในกิจการขนาดใหญ่ที่มีจ  านวนแผนกที่หลากหลายทัง้แผนกผลติและแผนกบริการ ปัญหาของการปันสว่นอาจเกิด

ขึน้เม่ือแผนกตา่งๆ เหลา่นีมี้ความขึน้อยูซ่ึง่กนัและกนัดว้ยการใชบ้ริการระหวา่งกนั (ตวัอยา่งเชน่แผนกผลติใชบ้ริการจาก

แผนกซอ่มแซมเครือ่งจกัร ท  าความสะอาด เป็นตน้) 

กิจการจ าเป็นตอ้งปันสว่นตน้ทนุของแผนกบริการเขา้สูแ่ผนกผลติ เพ่ือใหก้ารค านวณตน้ทนุผลติภณัฑเ์ป็นไปอยา่ง

ถกูตอ้งและครบถว้น วิธีการปันสว่นตน้ทนุสามารถแบง่ได ้3 วิธีดงันี ้

1.วธีิปันสว่นโดยตรง (direct method) ปันสว่นใหเ้ฉพาะแผนกผลติเทา่นัน้

2.วธีิปันสว่นเป็นขัน้ (step method) เลอืกปันสว่นตน้ทนุแผนกบรกิารทีม่ากก่อน

3.วธีิปันสว่นซึ่งกนัและกนั (reciprocal method) หรอืบางครัง้เรยีกวา่วธีิพีชคณิต

ตัวอย่างโจทยก์ารปันส่วนต้นทุนของแผนกบริการโดยวิธีปันส่วนโดยตรงและวิธีปันส่วนเป็นขัน้

ก ข 1 2

 ตน้ทนุ 8,000 12,000 40,000 55,000 115,000

การใชบ้รกิารของแผนก ก 5% 45% 50% 100%

การใชบ้รกิารของแผนก ข 20% 35% 45% 100%

วิธีปันส่วนโดยตรง

ก ข 1 2

 ตน้ทนุก่อนการปันสว่น 8,000.00 12,000.00 40,000.00 55,000.00

 การปันสว่นตน้ทนุของแผนก ก* (8,000.00) 3,789.47 4,210.53

 การปันสว่นตน้ทนุของแผนก ข** (12,000.00) 5,250.00 6,750.00

 ตน้ทนุหลงัการปันสว่น -                -                49,039.47     65,960.53     

* 45% / 95% และ 50% / 95% ตามล าดบั

** 35% / 80% และ 45% / 80% ตามล าดบั

แผนก

บรกิาร ผลติ
รวม
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วิธีปันส่วนเป็นขัน้

ข ก 1 2

 ตน้ทนุก่อนการปันสว่น 12,000.00 8,000.00 40,000.00 55,000.00

 การปันสว่นตน้ทนุของแผนก ข* (12,000.00) 2,400.00 4,200.00 5,400.00

ตน้ทนุหลงัปันสว่นแผนก ข 0.00 10,400.00 44,200.00 60,400.00

การปันสว่นตน้ทนุของแผนก ก** (10,400.00) 4,926.32 5,473.68

ตน้ทนุหลงัการปันสว่น 0.00 0.00 49,126.32 65,873.68

* 20% และ 35% และ 45% ตามล าดบั

** 45% / 95% และ 50% / 95% ตามล าดบั

ตัวอย่างโจทยก์ารปันส่วนต้นทุนของแผนกบริการโดยวิธีปันส่วนแบบขึน้อยูซ่ึง่กันและกัน

บรษัิท  ก การผลติมีแผนกผลติและแผนกบรกิารอยา่งละ 2 แผนก โดยมีขอ้มลูของการใหบ้รกิารของแผนก

บรกิาร และตน้ทนุของแผนกบรกิาร ดงัตอ่ไปนี้

A B X Y Total

การใหบ้รกิารของแผนกบรกิาร

A 10% 20% 40% 30% 100%

B 25% 15% 35% 25% 100%

ตน้ทนุแผนกบรกิารก่อนการปันสว่น 2,000 6,000 8,000

ใหท้ า ปันสว่นตน้ทนุของแผนกบรกิารใหแ้ผนกผลติโดยใชว้ธีิขึน้อยู่ซึ่งกนัและกนั

ตอบ สมมตใิห้

A = ตน้ทนุทัง้สิน้ของ A

B = ตน้ทนุทัง้สิน้ของ B

A = ตน้ทนุเริ่มตน้ + 0.10A + 0.25B

A = 2,000 + 0.10A + 0.25B ……… (1) 

B = ตน้ทนุเริ่มตน้ + 0.20A + 0.15B

B = 6,000 + 0.20A + 0.15B ……… (2) 

แผนกบรกิาร แผนกผลติ
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แกส้มการ (1) และ (2) โดยเริ่มจากสมการที ่(1) 

A = 2,000 + 0.10A + 0.25B

0.9 A = 2,000 + 0.25B

A = 2,000 / 0.9 + (0.25 / 0.9) B

A = 2,222 + 0.278B ……… (3) 

B = 6,000 + 0.20 A + 0.15B ……… (2) 

B = 6,000 + 0.20 (2,222 + 0.278B) + 0.15B

B = 6,000 + 444 + 0.0556B + 0.15B

B = 6444+0.2056B

0.7944B = 6,444

B = 8,112

A = 2,222 + 0.278 (8,112) ……… (3) 

A = 2,222 + 2,254

A = 4,476

ดงันัน้ การปันสว่นตน้ทนุสามารถกระท าไดด้งัตารางตอ่ไปนี้

A B X Y

การใหบ้ริการของแผนกบริการ

A 10% 20% 40% 30% 100%

B 25% 15% 35% 25% 100%

ตน้ทนุแผนกบรกิารก่อนการปันสว่น 2,000 6,000 8,000

ปันสว่นตน้ทนุแผนกบรกิาร A (4,476) (4,476)

448 895 1,790 1,343 4,476

ปันสว่นตน้ทนุแผนกบรกิาร B (8,112) (8,112)

2,028 1,217 2,839 2,028 8,112

รวมตน้ทนุปันสว่น 0 0 4,630 3,371 8,000

แทนคา่สมการที ่(3) ในสมการที ่(2) 

แทนคา่ B ในสมการที ่3 เพ่ือหาคา่ A

แผนกบรกิาร แผนกผลติ
รวม
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ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 2/2559 

บรษัิทใชร้ะบบตน้ทนุปกต ิ(normal costing) ปันสว่นวธีิแบบเป็นขัน้ (Step Method) โดยบรษัิทมีแผนกดงันี ้

ช่ือแผนก ประเภท เกณฑปั์นส่วนต้นทุน

แผนกจดัการ บรกิาร ชั่วโมงแรงงาน

แผนกซ่อมบ ารุง บรกิาร ชั่วโมงเครื่องจกัร

แผนกเตรยีมสว่นประกอบ ผลติ ชั่วโมงแรงงาน

แผนกประกอบ ผลติ ชั่วโมงเครื่องจกัร

ซึ่งจะปันสว่นตน้ทนุจากแผนกจดัการใหแ้ผนกอ่ืนก่อน ตามดว้ยแผนกซ่อมบ ารุง โดยตารางตอ่ไปนีเ้ป็นประมาณ

การกิจกรรม และประมาณการคา่ใชจ้่ายในการผลติของแตล่ะแผนก

ช่ือแผนก ชั่วโมงแรงงาน ชั่วโมงเครื่องจกัร

แผนกจดัการ. 5,000.00       -                

แผนกซ่อมบ ารุง 8,000.00       -                

แผนกเตรยีมสว่นประกอบ 20,000.00     10,000.00     

แผนกประกอบ 12,000.00     30,000.00     

ใหท้ า หาอตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติจดัสรรของแผนกผลติแตล่ะแผนก

ตอบ หาอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรรของแผนกผลิตแต่ละแผนก

ขัน้แรก ค  านวณหาสดัสว่นชั่วโมงแรงงานและชั่วโมงเครื่องจกัร

วิธีปันส่วนเป็นขัน้ จัดการ ซอ่มบ ารุง เตรียม ประกอบ รวม

ส่วนประกอบ

ชั่วโมงแรงงาน 5,000 8,000 20,000 45,000

ชั่วโมงเครื่องจกัร 0 0 10,000 40,000

สัดส่วนช่ัวโมงแรงงาน 11% 18% 44% 100%

สดัสว่นชั่วโมงเครื่องจกัร 0.00% 0.00% 25.00% 100.00%

คา่ใชจ้่ายในการผลติ

150,000.00                             

200,000.00                             

500,000.00                             

600,000.00                             

12,000

30,000

27%

75.00%

ประมาณการ
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ขัน้ถัดมา ปันส่วนต้นทุนแผนกบริการไปใหกั้บแผนกผลิต โดยเร่ิมจากแผนกจัดการก่อน

จัดการ ซอ่มบ ารุง เตรียม ประกอบ

ส่วนประกอบ

ประมาณการคา่ใชจ้่ายในการผลติ 150,000        200,000        500,000        600,000        

การปันส่วนค่าใช้จ่ายฯ แผนกจัดการ1 150,000-        30,000          75,000          45,000          

รวมคา่ใชจ้่ายฯ หลงัรบัปันจากแผนกจดัการ -                230,000        575,000        645,000        

ปันสว่นคา่ใชจ้่ายฯ แผนกซ่อมบ ารุง 230,000-        57,500          172,500        

รวมคา่ใชจ้่ายฯ หลงัจากรบัปันสว่นจากแผนกซ่อมบ ารุง -                632,500        817,500        

1 ปันสว่นให ้ผ.ซ่อมบ ารุง, ผ.เตรยีมฯ, ผ. ประกอบ ในสดัสว่น 17.78/88.89, 44.44/88.89, 26.67/88.89 ตามล าดบั

2 ปันสว่นใหผ้.เตรยีมฯ, ผ. ประกอบ ในสดัสว่น 25/100, 75/100 ตามล าดบั

เตรียม ประกอบ

ส่วนประกอบ

ประมาณการคา่ใชจ้่ายฯ ของแผนกผลติหลงัรบัปันสว่น 632,500 817,500

ประมาณการชั่วโมงแรงงาน 20,000

ประมาณการชั่วโมงเครื่องจกัร 30,000

อตัราปันสว่นคา่ใชจ้่ายในการผลติ

ของแผนกเตรยีมสว่นประกอบ (บาท/ชม.แรงงาน)

อตัราปันสว่นคา่ใชจ้่ายในการผลติของแผนกประกอบ 

(บาท/ชม.เครื่องจกัร)

31.625

27.25
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ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 1/2559 

บรษัิทรุง่โรจน ์มีแผนกบรกิาร 2 แผนก คอืแผนกอาคาร และแผนกซ่อมบ ารุง และมีแผนกผลติ 2 แผนก 

คอืแผนกขึน้รูป และแผนกประกอบ ซึ่งใชช้ั่วโมงแรงงานในการปันสว่นคา่ใชจ้่ายในการผลติ บรษัิทใชร้ะบบตน้ทนุปกต ิ

(normal costing) โดยมีตน้ทนุและกิจกรรมดงันี ้

หน่วย : บาท

 Mold.  Assmbly. 

 ต.ท.คงที่  ต.ท.ผนัแปร  ต.ท.คงที่  ต.ท.ผนัแปร  ต.ท.รวม ต.ท.รวม

ประมาณการตน้ทนุ 300,000 120,000 600,000 200,000 1,200,000 1,250,000

ประมาณการชั่วโมงท างาน 8,000 15,000

ชั่วโมงการท างานจรงิ 7,000 14,500

 Bldg.  Maint.  Mold.  Assmbly. รวม

ชั่วโมงท างานของอาคาร 500 3,000 2,000 2,500 8,000

ชั่วโมงท างานของซ่อมบ ารุง 2,000 3,000 5,000 5,000 15,000

ใหท้ า 1.ค านวณหาตน้ทนุคงที ่และตน้ทนุผนัแปร แผนกบรกิาร (ค านวณประกอบ) 

2.อธิบายแนวทางการปันสว่นตน้ทนุแผนกบรกิารโดยวธีิล  าดบัขัน้

3.ค านวณหาคา่ใชจ้่ายในการผลติของแผนกผลติ

ตอบ 1.ค านวณหาต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร แผนกบริการ (ค านวณประกอบ) 

หน่วย:บาท

ประมาณการต้นทุน  Bldg.  Maint. 

ตน้ทนุคงที่ 300,000        600,000        

ตน้ทนุผนัแปร 120,000        200,000        

รวม 420,000        800,000        

หาร ประมาณการชั่วโมงท างาน 8,000            15,000          

อตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งาน (บาทตอ่ชั่วโมง) 52.50            53.33            

คณู ชั่วโมงการท างานจรงิ 7,000            14,500          

ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน รวม 367,500        773,333        

Bldg. Maint.
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2.อธิบายแนวทางการปันส่วนต้นทุนแผนกบริการโดยวิธีปันส่วนเป็นล าดับขัน้ (step method) 

วิธีนีจ้ะปันสว่นตน้ทนุของแผนกบริการใหก้บัแผนกผลติและแผนกบริการอ่ืนก่อนเป็นขัน้ๆ ท  าใหต้น้ทนุของแผนก

บริการทา้ยๆ จะเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ และสดุทา้ยจงึปันสว่นใหก้บัแผนกผลติ ดงัขัน้ตอนตอ่ไปนี้

1. เลอืกแผนกบริการที่ใหบ้ริการแก่แผนกบริการอ่ืนๆ ในระดบัที่สงู โดยหากมีแผนกบริการที่ใหบ้ริการแก่แผนก

บริการอ่ืนในระดบัสงูเทา่เทียมกนั ใหเ้ลอืกแผนกบริการที่มีตน้ทนุสงูสดุขึน้ก่อน

2.ปันสว่นตน้ทนุของแผนกบริการไปยงัแผนกผลติและแผนกบริการอ่ืนโดยดจูากระดบัของการใชบ้ริการเป็นหลกั

เชน่เดียวกบัวิธีปันสว่นโดยตรง 

การปันสว่นวิธีนีท้  าใหก้ารจดัสรรตน้ทนุมีความถกูตอ้งมากขึน้ แตย่งัมีขอ้จ  ากดัตรงทีไ่ม่ค  านึงถึงการใชบ้รกิารระหวา่ง

กนั (เชน่ แมแ้ผนกท าความสะอาดจะใหบ้รกิารแก่แผนกไฟฟา้ แตก็่เป็นผูใ้ชไ้ฟฟา้ทีแ่ผนกไฟฟา้เป็นผูใ้หบ้รกิารเชน่เดียวกนั ) 

ค านวณหาคา่ใชจ้า่ยในการผลติของแผนกผลติ

คา่ใชจ้า่ยในการผลติของแผนกผลติจะประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยของแผนกตนเอง บวกกบัคา่ใชจ้า่ยที่รบัปันสว่นจาก

แผนกบริการ ตามการค านวณตอ่ไปนี ้

ขัน้แรก ประเมินการใหบ้ริการแผนกบริการอ่ืน

 Bldg.  Maint.  Mold.  Assmbly.  รวม 

ชั่วโมงท างานของแผนกอาคาร 500               3,000            2,000            2,500            8,000            

ชั่วโมงท างานของแผนกซ่อมบ ารุง 2,000            3,000            5,000            5,000            15,000          

สดัสว่นการท างานของ Bldg. 6.25% 37.50% 25.00% 31.25% 100.00%

สดัสว่นการท างานของ Maint. 13.33% 20.00% 33.33% 33.33% 100.00%

ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่ Bldg. ท างานให ้Maint. มากกวา่ Bldg. ท างานให ้Maint. จึงตอ้งปันสว่น Bldg. ให ้Maint. 

ก่อนแลว้จึงปันใหแ้ผนกผลติ

ขัน้ถัดมา ก าหนดสัดส่วนในการปันส่วนค่าใช้จ่ายแผนกบริการ

สัดส่วนการปันส่วน  Bldg.  Maint.  Mold.  Assmbly. รวม

อตัราปันสว่นจาก Bldg. ใหแ้ผนกตา่งๆ 37.50% 25.00% 31.25% 93.75%

อตัราปันสว่นจาก Maint. ใหแ้ผนกตา่งๆ 33.33% 33.33% 66.66%
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วิธีปันส่วนเป็นขัน้  Bldg.  Maint.  Mold.  Assmbly. รวม

 ตน้ทนุก่อนการปันสว่น 367,500 773,333 1,200,000 1,250,000 3,590,833

 การปันสว่นตน้ทนุของแผนก Bldg. -367,500 147,000 98,000 122,500 0

ตน้ทนุก่อนปันสว่นตน้ทนุแผน Maint. 920,333 1,298,000 1,372,500 3,590,833

 การปันสว่นตน้ทนุของแผนก Maint. -920,333 460,167 460,167 0

 รวมค่าใช้จ่ายแผนกผลิตหลังปันส่วน                  -   1,758,167 1,832,667 3,590,833

                   (4       @ 0.50    ) 2.00       (1 @ 0.25    ) 0.25                (0.2   . @ 20.00    ) 4.00                             (0.2   . @ 5.00    ) 1.00                            (0.2   . @ 2.00    ) 0.40    *                     7.65    

                   (4       @ 0.50    ) 2.00       (1 @ 0.25    ) 0.25                (0.2   . @ 20.00    ) 4.00                             (0.2   . @ 5.00    ) 1.00                            (0.2   . @ 2.00    ) 0.40    *                     7.65    

86          



การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) 

ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 2/2558

บรษัิท กขค จ ากดั ด  าเนินการผลติและจดัจ าหน่าย เกา้อี ้คอื แบบ ก แบบ ข แบบ ค โดยมีประมาณการ

ส าหรบัปี 25X1 ดงันี ้

แบบ ก ข ค

ปรมิาณขาย (ตวั) 3,000 5,000 4,000

ราคาขายตอ่ตวั (บาท) 400 200 300

วตัถดุบิทางตรงตอ่ตวั (บาท) 80 40 80

คา่แรงงานทางตรงตอ่ตวั (บาท) 120 30 90

รายละเอียดการใชก้ าลงัการผลติตอ่ลอ๊ตมีดงันี ้

แบบ ก ข ค

ชั่วโมงแรงงานทางตรง 40 10 30

ชั่วโมงการใชเ้ครื่องจกัร 25 25 10

ชั่วโมงเตรยีมการผลติ 1 0.5 1

ชั่วโมงการตรวจสอบคณุภาพ 30 20 20

หมายเหต ุ: การผลติ 1 ลอ๊ตสามารถผลติเกา้อีไ้ด ้100 ตวั

บริษัทได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตดังนี้

คา่ใชจ้่ายในการเตรยีมการผลติ 465,000.00         บาท

คา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบคณุภาพ 405,000.00         บาท

ชั่วโมงแรงงานทางตรงทัง้ปี 2,900.00             ชั่วโมง

ชั่วโมงการใชเ้ครื่องจกัรทัง้ปี 2,400.00             ชั่วโมง

ชั่วโมงการเตรยีมการผลติทัง้ปี 95.00                  ชั่วโมง

ชั่วโมงการตรวจสอบคณุภาพทัง้ปี 2,700.00             ชั่วโมง

ใหท้ า 1.ใหห้าอตัราก าไรขัน้ตน้ตอ่แบบตอ่หน่วย โดยปันสว่นคา่ใชจ้่ายการผลติดว้ยอตัราชั่วโมงแรงงานทางตรง  

2.ใหห้าอตัราก าไรขัน้ตน้ถา้กิจการใช ้ABC โดยใชต้วัผลกัดนัตน้ทนุทีเ่หมาะสม 
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ตอบ 1.ใหห้าอัตราก าไรขัน้ตน้ตอ่แบบตอ่หน่วย โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตดว้ยอัตราช่ัวโมงแรงงานทางตรง  

เน่ืองจากโจทยข์อ้นีไ้ม่ไดใ้หอ้ตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานตอ่ชั่วโมงแรงงานมาใหเ้ราจึงตอ้งค  านวณหา

อตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติตอ่ชั่วโมงก่อน ตามตารางตอ่ไปนี ้

การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน

ประมาณการคา่ใชจ้่ายในการผลติ:

คา่ใชจ้่ายในการเตรยีมการผลติ 465,000 บาท

คา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบคณุภาพ 405,000 บาท

รวมประมาณการคา่ใชจ้่ายในการผลติ 870,000 บาท

ชั่วโมงแรงงานทางตรงทัง้ปี 2,900 ชั่วโมง

อตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติตอ่ชั่วโมงแรงงาน 300 บาทตอ่ชั่วโมง

ตอ่มาจะตอ้งค านวณอตัราคา่ใชจ้่ายตอ่หน่วยสนิคา้ ซึ่งโจทยใ์หข้อ้มลูจ านวนชั่วโมงการท างานตอ่ 100 หน่วย

ค านวณค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างานต่อหน่วยสินค้า

แบบ ก ข ค

ชั่วโมงแรงงานทางตรงตอ่ลอ็ต (100 หน่วย) 40 10 30

ชั่วโมงแรงงานทางตรงตอ่หน่วย 0.4 0.1 0.3

คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานตอ่หน่วยสนิคา้ 120 30 90

และเม่ือไดค้า่ใชจ้่ายในการผลติตอ่หน่วยสนิคา้แลว้จึงน ามาค านวณตน้ทนุตอ่หน่วยสนิคา้ตามตารางตอ่ไปนี ้

(คา่แรงทางตรง และคา่ใชจ้่ายในการผลติตอ่ตวัเทา่กนัอยา่งบงัเอิญ)

ค านวณต้นทุนต่อหน่วยสินค้า

แบบ ก ข ค

วตัถดุบิทางตรงตอ่ตวั (บาท) 80.00                  40.00                  80.00                     

คา่แรงงานทางตรงตอ่ตวั (บาท) 120.00                30.00                  90.00                     

คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานตอ่หน่วยสนิคา้ 120.00                30.00                  90.00                     

ตน้ทนุตอ่หน่วยรวม 320.00                100.00                260.00                   

และสดุทา้ยจึงน ามาค านวณหาก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ตามระบบบญัชีแบบดัง้เดมิทีปั่นสว่นคา่ใชจ้่าย

ในการผลติโดยใชช้ั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นฐาน
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ค านวณก าไรขัน้ต้น

แบบ ก ข ค

ราคาขายตอ่ตวั (บาท) 400.00                200.00                300.00                   

หกั ตน้ทนุตอ่หน่วย 320.00                100.00                260.00                   

ก าไรขัน้ตน้ตอ่หน่วย 80.00                  100.00                40.00                     

อัตราก าไรขัน้ต้น 20.00% 50.00% 13.33%

2.ใหห้าอัตราก าไรขัน้ต้นถ้ากิจการใช้ ABC โดยใช้ตัวผลักดันต้นทุนที่เหมาะสม 

ขัน้แรก จะตอ้งค านวณหาจ านวนชั่วโมงเตรยีมการผลติและตรวจสอบคณุภาพก่อน

แบบ ก ข ค

ชั่วโมงเตรยีมการผลติตอ่ 100 ตวั 1.00                    0.50                    1.00                       

ชั่วโมงการตรวจสอบคณุภาพตอ่ 100 ตวั 30.00                  20.00                  20.00                     

ปรมิาณขาย (ตวั) 3,000.00             5,000.00             4,000.00                

ดังน้ันจึงต้องใช้ช่ัวโมงรวม: ก ข ค

ชั่วโมงเตรยีมการผลติรวม 30.00                  25.00                  40.00                     

ชั่วโมงการตรวจสอบคณุภาพรวม 900.00                1,000.00             800.00                   

ค านวณหาอตัราคา่ใชจ้่ายตอ่ฐานกิจกรรม

กิจกรรม ตวัผลกัดนั คา่ใชจ้่าย จ านวนกิจกรรม OH Rate

การเตรยีมการผลติ ชม. การเตรยีมผลติ 465,000.00         95.00                  4,894.74                

การตรวจสอบคณุภาพ ชม. การตรวจสอบ ฯ 405,000.00         2,700.00             150.00                   

ปันสว่นคา่ใชจ้่ายแตล่ะสนิคา้

แบบ ก ข ค รวม

คา่ใชจ้่ายในการเตรยีมการผลติ 146,842.11         122,368.42         195,789.47         465,000.00            #REF!

คา่ใชจ้่ายตรวจสอบคณุภาพ 135,000.00         150,000.00         120,000.00         405,000.00            0

รวมคา่ใชจ้่ายในการผลติ 281,842.11         272,368.42         315,789.47         870,000.00            0

ปรมิาณสนิคา้ทีข่าย 3,000.00             5,000.00             4,000.00             0 0 0

คา่ใชจ้่ายในการผลติตอ่หน่วย 93.95                  54.47                  78.95                  
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ค านวณต้นทุนต่อหน่วยสินค้าตามวิธี ABC

แบบ ก ข ค

วตัถดุบิทางตรงตอ่ตวั (บาท) 80.00                  40.00                  80.00                     

คา่แรงงานทางตรงตอ่ตวั (บาท) 120.00                30.00                  90.00                     

คา่ใชจ้่ายในการผลติคดิเขา้งานตอ่หน่วยสนิคา้ 93.95                  54.47                  78.95                     

ตน้ทนุตอ่หน่วยรวม 293.95                124.47                248.95                   

และสดุทา้ยจึงสามารถค านวณก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ตามวิธี ABC

ค านวณก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้นตามวิธี ABC

แบบ ก ข ค

ราคาขายตอ่ตวั (บาท) 400.00                200.00                300.00                   

หกั ตน้ทนุตอ่หน่วย 293.95                124.47                248.95                   

ก าไรขัน้ตน้ตอ่หน่วย 106.05                75.53                  51.05                     

อัตราก าไรขัน้ต้น 26.51% 37.76% 17.02%

ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 1/2558 

บรษัิท ปรชัญา จ ากดั มีขอ้มลูการผลติสนิคา้ดงันี ้

 สนิคา้ A  สนิคา้ B  รวม 

 จ  านวนหน่วยผลติ 20,000.00           100,000.00         120,000.00         

 ตน้ทนุวตัถดุบิ 250,000.00         500,000.00         750,000.00         

 คา่แรงงานทางตรง 200,000.00         400,000.00         600,000.00         

บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการผลติ 900,000 บาท มีอตัราคา่แรงทางตรง 20 บาทตอ่ชั่วโมง

ตอ่มาบรษัิทไดศ้กึษาวธีิการค านวณตามวธีิตน้ทนุฐานกิจกรรม ซึ่งหากจดัสรรคา่ใชจ้่ายในการผลติตามระบบ

ตน้ทนุฐานกิจกรรม สนิคา้ A จะมีคา่ใชจ้่ายในการผลติคงทีอ่ยู่ที ่62,000 บาท สนิคา้ B มีคา่ใชจ้่ายในการผลติคงที ่

130,000 บาท คา่ใชจ้่ายในการผลติสว่นทีเ่หลอืเป็นไปตามกิจกรรมตา่งๆ

รายละเอียดของกิจกรรมและตน้ทนุจ านวน 708,000 บาท
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กิจกรรม  คา่ใชจ้่าย  ตวัผลกัดนั  A  B 

สั่งซือ้วตัถดุบิ 120,000  ค  าสั่งซือ้ 400 600

จดัเก็บวตัถดุบิ 200,000 จ านวนหน่วย 80 120

บม่ 210,000 ชั่วโมงบม่ 200 300

ตรวจสอบคณุภาพ 178,000  จ  านวนพนกังาน 70 30

708,000

ใหท้ า 1.ค านวณตน้ทนุตอ่หน่วยของสนิคา้ A และ B โดยใชว้ธีิปันสว่นคา่ใชจ้่ายผลติตามชั่วโมงแรงงานทางตรง

2.ค านวณตน้ทนุตอ่หน่วยของสนิคา้ A และ B โดยใชว้ธีิปันสว่นคา่ใชจ้่ายผลติตามวธีิฐานกิจกรรม

ตอบ 1.ค านวณตน้ทนุตอ่หน่วยของสนิคา้ A และ B โดยใชว้ธีิปันสว่นคา่ใชจ้่ายผลติตามชั่วโมงแรงงานทางตรง

คา่ใชจ้่ายในการผลติรวม 900,000.00         บาท

จ านวนชั่วโมงแรงงาน (600,000 / 20 บาท) 30,000.00           ชั่วโมง

อตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติตอ่ชั่วโมง 30.00                  บาท/ชม.

ค านวณตน้ทนุตอ่หน่วยปันสว่นคา่ใชจ้่ายผลติตามชั่วโมงแรงงานทางตรง
สนิคา้ A สนิคา้ B รวม

ตน้ทนุวตัถดุบิ 250,000.00         500,000.00         750,000.00            

คา่แรงงานทางตรง (ชั่วโมงละ 20 บาท) 200,000.00         400,000.00         600,000.00            

คา่ใชจ้่ายในการผลติ (30 บาท / DMH) 300,000.00         600,000.00         900,000.00            

รวมตน้ทนุการผลติ 750,000.00         1,500,000.00      2,250,000.00         

 จ  านวนหน่วยผลติ (หน่วย) 20,000.00           100,000.00         

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 37.50                  15.00                  

2.ค านวณต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า A และ B โดยใช้วิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายผลิตตามวิธีฐานกิจกรรม

กิจกรรม  ตวัผลกัดนั  คา่ใชจ้่าย จ  านวนกิจกรรม OH Rate

สั่งซือ้วตัถดุบิ ค  าสั่งซือ้ 120,000.00         1,000.00             120.00                   

จดัเก็บวตัถดุบิ  จ  านวนหน่วย 200,000.00         200.00                1,000.00                

บม่  ชั่วโมงบม่ 210,000.00         500.00                420.00                   

ตรวจสอบคณุภาพ จ านวนพนกังาน 178,000.00         100.00                1,780.00                

รวม 708,000.00       

 จ  านวนกิจกรรรม 

รวม
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ปันสว่นคา่ใชจ้่ายแตล่ะสนิคา้

กิจกรรม  A  B รวม

ตน้ทนุคงที่ 62,000.00           130,000.00         192,000.00            

สั่งซือ้วตัถดุบิ 48,000.00           72,000.00           120,000.00            

จดัเก็บวตัถดุบิ 80,000.00           120,000.00         200,000.00            

บม่ 84,000.00           126,000.00         210,000.00            

ตรวจสอบคณุภาพ 124,600.00         53,400.00           178,000.00            

รวมค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรตามวิธี ABC 398,600.00       501,400.00       900,000.00          

ปริมาณสินค้าที่ผลิต 20,000.00         100,000.00       

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรต่อหน่วย 19.93               5.01                

ค านวณตน้ทนุตอ่หน่วยปันสว่นคา่ใชจ้่ายผลติตามชั่วโมงแรงงานทางตรง

สนิคา้ A สนิคา้ B รวม

ตน้ทนุวตัถดุบิ 250,000.00         500,000.00         750,000.00            

คา่แรงงานทางตรง (ชั่วโมงละ 20 บาท) 200,000.00         400,000.00         600,000.00            

คา่ใชจ้่ายการผลติจดัสรรตามวธีิ ABC 398,600.00         501,400.00         900,000.00            

รวมตน้ทนุการผลติ 848,600.00         1,401,400.00      2,250,000.00         

 จ  านวนหน่วยผลติ (หน่วย) 20,000.00           100,000.00         

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 42.43               14.01               

ผลิตภัณฑร่์วม (Joint Products) 

ผลติภณัฑร์ว่มหมายถึงผลติภณัฑต์ัง้แตส่องประเภทขึน้ไปที่ไดม้าจากกระบวนการผลติเดียวกนั ตวัอยา่งเชน่ 

น า้มนัเบนซิน และน า้มนัดีเซล  และผลติภณัฑปิ์โตรเคมีตา่งๆ ที่เป็นผลผลติของกระบวนการกลั่นน า้มนั โดยอตุสาหกรรม

อ่ืนไดแ้ก่ อตุสาหกรรมอาหาร เหมืองแร ่ป่าไม ้เป็นตน้ ผลติภณัฑร์ว่มจะมีตน้ทนุก่อนจดุแยกตวั (split-off point) รว่มกนั 

ซึง่จดุแยกตวัหมายถึงจดุที่ระบผุลติภณัฑร์ว่มไดอ้ยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเชน่จดุแยกตวัของชิน้สว่นไก่ที่แบง่เป็นอก น่อง 

สะโพกไก่ คือจดุที่คนงานช าแหละไก่ออกเป็นชิน้สว่นตา่งๆ โดยตน้ทนุรว่มของผลติภณัฑเ์หลา่นีค้ือตน้ทนุทัง้หมดที่เกิดขึน้

จนถึงจดุที่คนงานช าแหละไก่เสร็จสิน้ลง ทัง้นีกิ้จการอาจขายผลติภณัฑร์ว่ม ณ จดุแยกตวัหรือน าไปเขา้สูก่ระบวนการ

ผลติตอ่ ซึง่ตน้ทนุที่เกิดขึน้หลงัจากจดุแยกตวัจะเป็นตน้ทนุเฉพาะของผลติภณัฑข์องประเภทนัน้ๆ 
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 แนวทางในการปันส่วนตน้ทุนร่วม 

ขอบเขตขอ้สอบวิชาการบญัชี 2 ระบแุนวทางการปันสว่นตน้ทนุรว่มดงันี ้

1.วิธีจ  านวนหน่วยผลผลติ (Physical unit basis) เชน่ การวดัจากปริมาตร น า้หนกั หรือความยาว 

2.วิธีมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั (sales value at the split off point basis) เป็นวิธีที่ท  าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของแตล่ะ

ผลติภณัฑเ์ทา่กนั วิธีนีมี้ขอ้สมมติฐานที่ส  าคญัคือ ผลติภณัฑท์ี่มีราคาขายสงูกวา่ควรรบัตน้ทนุรว่มในสดัสว่นที่สงูกวา่

ตามไปดว้ย

3.วิธีมลูคา่ขายที่คาดวา่จะไดร้บัสทุธิ (Net Realizable Value basis) จะสะทอ้นถึงตน้ทนุในการท าตอ่

4. วิธีมลูคา่ขายที่ปรบัปรุง (adjusted relative sales value basis) เป็นวิธีที่ไม่แตกตา่งจากวิธีที่ 3

5.วิธีใชเ้กณฑก์ าหนดน า้หนกั (assigned weight basis) เป็นวิธีที่น  าปัจจยัดา้นประสบการณ ์และความยุง่ยากในการผลติ

เขา้มาพิจารณา ตวัอยา่งเชน่ ผลติภณัฑ ์A และ B ที่ออกมาจากกระบวนการผลติเดียวกนั อาจมีความเป็นไปไดท้ี่

ผลติภณัฑ ์A มีอตัราสญูเสยีที่สงูกวา่หรือตอ้งใชค้วามพยายามดา้นการขายที่สงูกวา่ผลติภณัฑ ์B ซึง่จากประสบการณ์

ที่ผา่นมา อาจจ าเป็นตอ้งใชต้น้ทนุที่สงูกวา่ผลติภณัฑ ์B แมจ้ะมีจ านวนผลติที่เทา่กนั

ตวัอย่างการปันส่วนวิธีตา่งๆ 

บริษัทพ่ีปา้ง จ  ากดั ผลติสนิคา้หลากหลายผา่นกระบวนการ “มีเสน่หเ์หลอืเกิน” ไดแ้ก่ ผลติภณัฑต์วัด  า ผลติภณัฑ์

จอแบน และผลติภณัฑแ์ขนใหญ่ โดยมีตน้ทนุรว่มในกระบวนการซึง่ประกอบดว้ยวตัถดุิบและตน้ทนุแปลงสภาพรวมกนั 

250,000 บาท และมีขอ้มลูการผลติเป็นดงันี ้

ผลิตภัณฑ์  จ านวนหน่วย  ราคาขายต่อหน่วย

ตวัด า 73,000.00           2.50                    

จอแบน 3,500.00             14.00                  

แขนใหญ่ 4,200.00             7.60                    

80,700.00           

จากขอ้มลูขา้งตน้ เราจะมาค านวณเพ่ือปันสว่นตน้ทนุรว่มตามวธีิตา่งๆ
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การปันสว่นมลูคา่วธีิจ  านวนหน่วยผลผลติ และ วธีิมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั 

พ่ีป้างสามารถปันสว่นตน้ทนุรว่มตามวธีิจ  านวนหน่วยผลผลติ (Physical unit basis) ตามการค านวณดงันี ้

ผลิตภัณฑ์  จ านวนหน่วย สัดส่วนการขาย ปันส่วนต้นทุน

ตวัด า 73,000.00           90.46% 226,146.22            

จอแบน 3,500.00             4.34% 10,842.63              

แขนใหญ่ 4,200.00             5.20% 13,011.15              

รวม 80,700.00         100.00% 250,000.00          

พ่ีป้างสามารถปันสว่นตน้ทนุรว่มตามวธีิมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั (sales value at the split off point basis) 

ตามการค านวณดงันี ้

ผลิตภัณฑ์ ราคา  จ านวนหน่วย ยอดขาย สัดส่วนการขาย ปันส่วนต้นทุน

ตวัด า 2.50         73,000.00           182,500.00         69.28% 173,202.49            

จอแบน 14.00       3,500.00             49,000.00           18.60% 46,503.68              

แขนใหญ่ 7.60         4,200.00             31,920.00           12.12% 30,293.83              

รวม 80,700.00         263,420.00       100.00% 250,000.00          

การปันส่วนต้นทุนต้นทุนร่วมวิธีใช้เกณฑก์ าหนดน า้หนัก

ทัง้นี ้ผลติภณัฑต์วัด  าเป็นผลติภณัฑท์ี่ผลติง่ายแทบไม่มีอตัราสญูเสยี ในขณะที่ผลติภณัฑจ์อแบนเป็นผลติภณัฑท์ี่

สญูเสยีมากที่สดุ และผลติภณัฑแ์ขนใหญ่สญูเสยีพอสมควร ทัง้นี ้การอตัราสญูเสยีท าใหกิ้จการตอ้งเสยีตน้ทนุเป็นจ านวน

มากดงันัน้ กิจการจงึใหน้ า้หนกัการปันสว่นตน้ทนุทัง้สาม เทา่กบั 1 : 3 : 2 ตามล าดบั หากกิจการปันสว่นตน้ทนุตน้ทนุรว่ม

วิธีใชเ้กณฑก์ าหนดน า้หนกั (assigned weight basis) จะปันสว่นตน้ทนุรว่มมลูคา่ 250,000 บาทดงันี ้

ผลิตภัณฑ์ น า้หนัก  จ านวนหน่วย หน่วยหลังค านวณ สัดส่วน ปันส่วนต้นทุน

ตวัด า 1 73,000.00           73,000.00           79.43% 198,585.42            

จอแบน 3 3,500.00             10,500.00           11.43% 28,563.66              

แขนใหญ่ 2 4,200.00             8,400.00             9.14% 22,850.92              

รวม 80,700.00         91,900.00         100.00% 250,000.00          
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การปันส่วนวิธีมูลค่าขายที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ หรือวิธีมูลค่าขายที่ปรับปรุง 

สมมตติอ่วา่ พ่ีป้างสามารถน าผลติภณัฑท์ัง้สามไปเพ่ิมมลูคา่ ซึ่งจะท าใหไ้ดม้ลูคา่ขายทีเ่พ่ิมขึน้ แตต่อ้งจ่าย

ตน้ทนุสว่นเพ่ิมดว้ยเช่นกนัซึ่งราคาขายและตน้ทนุท าตอ่ของผลติภณัฑท์ัง้สามหลงัจากเพ่ิมมลูคา่เป็นดงันี ้

ผลิตภัณฑ์  ราคาขายหลังท าต่อ  ต้นทุนท าต่อ 

ตวัด า 4 80,000

จอแบน 25 21,000

แขนใหญ่ 15 18,000

การปันสว่นตามวธีิ Adjusted Relative Sales Value หรอื วธีิ Net Realizable Value

ผลิตภัณฑ์ ราคาขาย จ านวนหน่วย ยอดขายหลังท าต่อ ต้นทุนท าต่อ มูลค่าสุทธิ

ตวัด า 4 73,000.00           292,000.00         80,000.00           212,000.00            

จอแบน 25 3,500.00             87,500.00           21,000.00           66,500.00              

แขนใหญ่ 15 4,200.00             63,000.00           18,000.00           45,000.00              

รวม 80,700.00         442,500.00       119,000.00       323,500.00          

ผลิตภัณฑ์ มูลค่าสุทธิ สัดส่วนการขาย ปันส่วนต้นทุน

ตวัด า 212,000.00         65.53% 163,833.08            

จอแบน 66,500.00           20.56% 51,391.04              

แขนใหญ่ 45,000.00           13.91% 34,775.89              

รวม 323,500.00       100.00% 250,000.00          

ผลิตภัณฑพ์ลอยได้

ผลติภณัฑพ์ลอยได ้หมายถึงผลติภณัฑร์ว่มจากกระบวนการผลติที่มีสดัสว่นของมลูคา่เพียงเลก็นอ้ย เม่ือเปรียบ

เทียบกบัมลูคา่รวม ตวัอยา่งเชน่ เศษผา้ที่ไดจ้ากตดัเย็บเสือ้ผา้ ถือเป็นผลติภณัฑพ์ลอยไดข้องอตุสาหกรรมสิง่ทอ เป็นตน้ 

โดยปกติกิจการจะไม่นิยมปันสว่นตน้ทนุรว่มใหก้บัผลติภณัฑพ์ลอยได ้แตอ่าจ 1) น ามลูคา่ตลาดหรือมลูคา่สทุธิที่คาดวา่

จะไดร้บัของผลติภณัฑพ์ลอยไดห้กัออกจากตน้ทนุการผลติรวม  หรือ 2) อาจรบัรูม้ลูคา่ของผลติภณัฑพ์ลอยได ้ณ เวลา

ที่ขาย โดยแสดงในก าไรขาดทนุเป็นรายไดจ้ากการขายปกติ หรือถือเป็นรายไดอ่ื้น หรือน าไปหกัออกจากตน้ทนุขายก็ได้

95          



ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 2/2557

สนิคา้ดงัตอ่ไปนี ้เกิดจากกระบวนการผลติเดยีวกนั

สนิคา้ A สนิคา้ B สนิคา้ C

ปรมิาณการผลติ (หน่วย) 22,000 18,000 1,000

น า้หนกัผลติภณัฑ์ 5 5 0.8

ราคาขาย ณ จดุแยกตวั (บาท) 16.3 20 3

ตน้ทนุรว่ม ณ จดุแยกตวัเทา่กบั 400,000 บาท 

คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน 200,000 บาท

ใหท้ า 1.ระบวุา่สนิคา้ใดเป็นผลติภณัฑร์ว่ม (Joint Products) และผลติภณัฑพ์ลอยได ้(By Product) เพราะเหตใุด 

(ใชเ้กณฑอ์ะไรมาแบง่แยก) 

2.ค านวณการปันสว่นตน้ทนุรว่มใหก้บัผลติภณัฑร์ว่ม (Joint Products) และผลติภณัฑพ์ลอยได ้(By Product) 

3.ค านวณการปันสว่นตน้ทนุรว่มใหก้บัผลติภณัฑร์ว่ม (Joint Products) 

3.1 วธีิจ  านวนหน่วยผลติ

3.2 วธีิน า้หนกัสนิคา้

3.3 วธีิราคาขาย ณ จดุแยกตวัสมัพทัธ์

ตอบ 1.ระบุว่าสินค้าใดเป็นผลิตภัณฑร่์วม (Joint Products) และผลิตภัณฑพ์ลอยได้ (By Product) เพราะ

เหตุใด (ใช้เกณฑอ์ะไรมาแบ่งแยก) 

ผลติภณัฑร์ว่ม (joint product) ซึง่หมายถึงผลติภณัฑห์ลกัหลายๆประเภทที่มีสดัสว่นของมลูคา่ขายที่คอ่นขา้งสงู 

ในขณะที่ผลติภณัฑพ์ลอยได ้(by-product) หมายถึงผลติภณัฑท์ี่มีสดัสว่นของมลูคา่ขายไม่มากนกั ตวัอยา่งของ

ผลติภณัฑร์ว่มและผลติภณัฑพ์ลอยไดข้องอตุสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีน า้มนัดิบเป็นตน้ทนุรว่มไดแ้ก่ น า้มนัเบนซิน ดีเซล 

ที่มีมลูคา่ขายในสดัสว่นที่สงูจะถือเป็นผลติภณัฑร์ว่ม ในขณะที่วาสลนีจะถือเป็นผลติภณัฑพ์ลอยไดเ้น่ืองจากมีมลูคา่ขาย

ในสดัสว่นเพียงเลก็นอ้ยเทา่นัน้

ส  าหรบัโจทยข์อ้นี ้สนิคา้ C เขา้ข่ายของผลติภณัฑพ์ลอยได ้เน่ืองจากไดป้ริมาณผลติไม่มาก ราคาขายตอ่หน่วยต า่ 

ท  าใหม้ลูคา่ขายรวมเทา่กบั 3,000 บาทเทา่นัน้ ในขณะที่ผลติภณัฑ ์A และ B จะถือเป็นผลติภณัฑร์ว่ม เน่ืองจากมลูคา่ขาย

มีสดัสว่นที่สงูเม่ือเทียบกบัมลูคา่รวม
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2.ค านวณการปันส่วนต้นทุนร่วมใหกั้บผลิตภัณฑร่์วมและผลิตภัณฑพ์ลอยได้ 

โดยปกตกิิจการจะไม่นิยมปันสว่นตน้ทนุรว่มใหก้บัผลติภณัฑพ์ลอยได ้แตอ่าจ 1) น ามลูคา่ตลาดหรอืมลูคา่สทุธิ

ทีค่าดวา่จะไดร้บัของผลติภณัฑพ์ลอยไดห้กัออกจากตน้ทนุการผลติรวม  หรอื 2) อาจรบัรูม้ลูคา่ของผลติภณัฑพ์ลอยได ้

ณ เวลาทีข่าย โดยแสดงในก าไรขาดทนุเป็นรายไดจ้ากการขายปกต ิหรอืถือเป็นรายไดอ่ื้น หรอืน าไปหกัออกจากตน้ทนุ

ขายก็ได ้ซึ่งในขอ้นีจ้ะค  านวณโดยน ามลูคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดร้บัของผลติภณัฑพ์ลอยไดห้กัออกจากตน้ทนุรว่มดงันี ้

 (บาท) 

ตน้ทนุรว่มทัง้สิน้ 400,000.00

หกั มลูคา่ขายผลติภณัฑพ์ลอยได ้(1,000 บาท x 3) (3,000.00)

ตน้ทนุรว่มทีใ่ชปั้นสว่นใหก้บัสนิคา้ A และ B 397,000.00

3.ค านวณการปันส่วนต้นทุนร่วมใหกั้บผลิตภัณฑร่์วม (Joint Products) 

3.1 วิธีจ านวนหน่วยผลิต

ผลิตภัณฑ์  จ านวนหน่วย สัดส่วนการขาย ปันส่วนต้นทุน

สนิคา้ A 22,000.00           55.00% 218,350.00            

สนิคา้ B 18,000.00           45.00% 178,650.00            

รวม 40,000.00         100.00% 397,000.00          

3.2 วิธีน า้หนักสินค้า

ผลิตภัณฑ์ น า้หนัก  จ านวนหน่วย น า้หนักรวม สัดส่วนการขาย ปันส่วนต้นทุน

สนิคา้ A 5 22,000 110,000.00         55.00% 218,350.00            

สนิคา้ B 5 18,000 90,000.00           45.00% 178,650.00            

รวม 200,000.00       100.00% 397,000.00          

3.3 วิธีราคาขาย ณ จุดแยกตัวสัมพัทธ์

ผลิตภัณฑ์ ราคาขาย  จ านวนหน่วย ยอดขาย สัดส่วนการขาย ปันส่วนต้นทุน

สนิคา้ A 16.30       22,000 358,600.00         49.90% 198,113.28            

สนิคา้ B 20.00       18,000 360,000.00         50.10% 198,886.72            

รวม 718,600.00       100.00% 397,000.00          
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ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 2/2556

บรษัิทชอคโกแลตพลสั จ  ากดั เป็นผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑช์อคโกแลตพลสั โดยบรษัิทจะซือ้เมลด็โกโก้

มาเพ่ือผลติเป็นผลติภณัฑร์ว่ม 2 อยา่ง คอื โกโกผ้งและเนยโกโก ้ในการผลติทกุๆ 1,500 ปอนดข์องเมลด็โกโก ้จะได้

โกโกผ้งจ านวน 60 แกลลอน และไดร้บัเนยโกโก ้90 แกลลอน 

บรษัิทสามารถน าโกโกผ้งจ านวน 60 แกลลอนท าเป็นชอคโกแลตพลสัจ านวน 600 ปอนด ์ในขณะทีเ่นยโกโก้

จ  านวน 90 แกลลอน จะสามารถท าเป็นเนยโกโกพ้ลสัได ้1,020 ปอนด์

ส  าหรบัเดอืนสงิหาคม 25x2 บรษัิทมีขอ้มลูด  าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

1.ใชเ้มลด็โกโกใ้นกระบวนการผลติ 15,000 ปอนด์

2.ตน้ทนุรว่มในการผลติเทา่กบั 300,000 บาท

ราคาขาย 

 (บาทต่อปอนด)์ 

ผงโกโกพ้ลสั 6,000 6,000 40 127,500

เนยโกโกพ้ลสั 10,200 10,200 50 262,500

ทัง้นี ้บรษัิทไดน้ าผลผลติทีไ่ดไ้ปท าผลติภณัฑส์  าเรจ็รูป อยา่งไรก็ตาม หากบรษัิทขายผลติภณัฑโ์กโกไ้ปทนัที 

บรษัิทจะสามารถขายผงโกโกไ้ดใ้นราคาแกลลอนละ 210 บาท และขายเนยโกโกไ้ดใ้นราคาแกลลอนละ 260 บาท

ใหท้ า 1.ค านวณปันสว่นตน้ทนุรว่มมลูคา่ 300,000 บาท ตามวธีิตอ่ไปนี ้

a.ปันสว่นตามราคาขาย ณ จดุแยกตวั

b.ปันสว่นตามจ านวนหน่วย (แกลลอน) 

c.ปันสว่นตามมลูคา่สทุธิ (net realizable value) 

2.ค านวณหาอตัราก าไรขัน้ตน้ของผลติภณัฑท์ัง้สองเม่ือปันสว่นตน้ทนุตามขอ้ 1) 

3.บรษัิทชอคโกแลตควรขายผลติภณัฑ ์ณ จดุแยกตวัหรอืควรเขา้กระบวนการผลติเป็นสนิคา้ส  าเรจ็รูป

(ใหค้  านวณประกอบ)

ตอบ 1.ค านวณปันส่วนต้นทุนร่วมมูลค่า 300,000 บาท ตามวิธีต่อไปนี้ 

a.ปันส่วนตามราคาขาย ณ จุดแยกตัว

ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ราคา ณ จุดแยกตัว ยอดขาย สัดส่วนการขาย ปันส่วนต้นทุน

ผงโกโก้ 600 210 126,000.00         35.00% 105,000.00            

เนยโกโก้ 900 260 234,000.00         65.00% 195,000.00            

รวม 360,000.00       100.00% 300,000.00          

ผลผลิต (ปอนด)์ ขาย (ปอนด)์ ต้นทุนท าต่อ
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b.ปันส่วนตามจ านวนหน่วย (แกลลอน) 

ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ (แกลลอน) สัดส่วนการขาย ปันส่วนต้นทุน

ผงโกโก้ 600.00                40.00% 120,000.00            

เนยโกโก้ 900.00                60.00% 180,000.00            

รวม 1,500.00           100.00% 300,000.00          

c.ปันส่วนตามมูลค่าสุทธิ (net realizable value)

ผลิตภัณฑ์ ราคาขาย จ านวนหน่วย ยอดขายหลังท าต่อ ต้นทุนท าต่อ มูลค่าสุทธิ

ผงโกโกพ้ลสั 40 6,000.00             240,000.00         127,500.00         112,500.00            

เนยโกโกพ้ลสั 50 10,200.00           510,000.00         262,500.00         247,500.00            

รวม 16,200.00         750,000.00       390,000.00       360,000.00          

ผลิตภัณฑ์ มูลค่าสุทธิ สัดส่วนการขาย ปันส่วนต้นทุน

ผงโกโกพ้ลสั 112,500.00         31.25% 93,750.00              

เนยโกโกพ้ลสั 247,500.00         68.75% 206,250.00            

รวม 360,000.00       100.00% 300,000.00          

2.ค านวณหาอัตราก าไรขัน้ต้นของผลิตภัณฑท์ัง้สองเม่ือปันส่วนต้นทุนตามข้อ 1) 

a.ตามราคาขาย b.ตามจ านวน c.ตามมลูคา่สทุธิ

ณ จดุแยกตวั หน่วย (แกลลอน) NRV

ยอดขาย 126,000.00 126,000.00 240,000.00

หกั ตน้ทนุรว่ม (105,000.00) (120,000.00) (93,750.00)

     ตน้ทนุในการท าตอ่ (127,500.00)

ก าไรขัน้ต้น 21,000.00 6,000.00 18,750.00

อัตราก าไรขัน้ต้น 16.67% 4.76% 7.81%

วิธีการปันส่วน

ผงโกโก้
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a.ตามราคาขาย b.ตามจ านวน c.ตามมลูคา่สทุธิ

ณ จดุแยกตวั หน่วย (แกลลอน) NRV

ยอดขาย 234,000.00 234,000.00 510,000.00

หกั ตน้ทนุรว่ม (195,000.00) (180,000.00) (206,250.00)

     ตน้ทนุในการท าตอ่ (262,500.00)

ก าไรขัน้ต้น 39,000.00 54,000.00 41,250.00

อัตราก าไรขัน้ต้น 16.67% 23.08% 8.09%

3.บริษัทชอคโกแลตควรขายผลิตภัณฑ ์ณ จุดแยกตัวหรือควรเข้ากระบวนการผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป

จากการค านวณ พบวา่กิจการควรขายผงโกโก ้ณ จดุแยกตวั ในขณะทีค่วรน าเนยโกโกไ้ปผลติเป็นเนยโกโกพ้ลสั

เน่ืองจากจะไดร้บัก าไรมากขึน้ 13,500 บาท

ผลิตภัณฑ์ ราคาขาย ราคาขาย รายได้ส่วนเพิม่ ต้นทุนท าต่อ ก าไร (ขาดทุน)

สุดทา้ย ณ จุดแยกตัว ส่วนเพิม่

ผงโกโกพ้ลสั 240,000 126,000              114,000              127,500              (13,500)

เนยโกโกพ้ลสั 510,000 234,000              276,000              262,500              13,500

วิธีการปันส่วน

เนยโกโก้
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บรษัิทปิรามิด จ ากดั มีแผนกผลติ 2 แผนก คอื แผนก 1 และ แผนก 2 บรษัิทบนัทกึบญัชีตน้ทนุช่วง แบบ FIFO 

แผนกที ่1 มีผลติภณัฑ ์A B C สง่ไปผลติแผนกที ่2 เป็น A1 B1 C1 ผลติภณัฑมี์ความแตกตา่งกนั มีตน้ทนุรว่มในแผนก

ที ่1 ไม่มีสนิคา้ส  าเรจ็รูปคงเหลอืปลายงวด

ผลิตภัณฑ์  A1 (กก.)  B1 (กก.)  C1 (ลิตร) 

หน่วยผลติตน้งวด  100 ลติร 

(DM 40%, CC 80%)

หน่วยเร่ิม และผลิตเสร็จ  300 ลติร 480 260 220

หน่วยปลายงวด  200 ลติร 

(DM 30%, CC 60%)

ตน้ทนุหน่วยผลติตน้งวด 270,000

ตน้ทนุผลติระหวา่งงวด

ต้นทุนขัน้ต้น 515,000 500,000 600,000 700,000

ตน้ทนุแรงงานทางตรง 200,000 200,000 200,000 200,000

ตน้ทนุทางออ้ม 614,000 1,000,000 800,000 700,000

ราคาขายตอ่หน่วย (บาท) 18,000 10,000 12,500

ค าส่ัง 1.  ค านวณหน่วยเทียบส าเรจ็รูป และตน้ทนุตอ่หน่วยเทียบส าเรจ็รูป

2.  ตน้ทนุรว่มเทา่กบัเทา่ใด

3. กิจการควรใชว้ธีิใดในการปันสว่นตน้ทนุรว่มใหก้บัสนิคา้ A, B และ C 

แผนก 2
แผนก 1
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ตอบ

จ านวนหน่วยผลติจรงิ

ตารางค านวณต้นทุนช่วงแผนก A (FIFO)  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยที่ท าการผลิต

หน่วยยกมา 100.00                

เริ่มผลติ 500.00                

รวมจ านวนหน่วยทีท่  าการผลติ 600.00                

จ านวนหน่วยที่ผลิตได้  วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ 

หน่วยยกมาผลติตอ่ 100.00                60.00                  20.00                     

หน่วยเริ่มและผลติเสรจ็ในงวด 300.00                300.00                300.00                   

งานระหวา่งท าปลายงวด 200.00                60.00                  120.00                   

รวมจ านวนหน่วยทีผ่ลติได้ 600.00                420.00                440.00                   

 วตัถดุบิ  ตน้ทนุแปลงสภาพ ตน้ทนุรวม

ตน้ทนุการผลติตอ่หน่วย

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน 315,000.00         814,000.00         1,129,000.00         

หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 420.00                440.00                

ตน้ทนุตอ่หน่วยเทียบส าเรจ็รูป 750.00                1,850.00             2,600.00                

สรุปต้นทุนการผลิต

งานระหวา่งท าตน้งวด 270,000.00         

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ระหวา่งเดอืน 1,129,000.00      

รวมต้นทุนการผลิต 1,399,000.00     

 จ  านวนหน่วยเทียบส าเรจ็รูป 
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การจัดสรรต้นทุน

ต้นทุนผลิตเสร็จโอนออก

    ตน้ทนุงานระหวา่งท าตน้งวด 270,000              

     งานระหวา่งท าตน้งวด DM ท าตอ่จนเสรจ็ 45,000                

     งานระหวา่งท าตน้งวด CC ท าตอ่จนเสรจ็ 37,000                352,000              100 ลติร

    ตน้ทนุของหน่วยเริ่มและเสรจ็ในงวด 780,000              300 ลติร

รวมตน้ทนุทีผ่ลติเสรจ็และโอนออก 1,132,000           

งานระหวา่งท าปลายงวด DM 45,000                

งานระหวา่งท าปลายงวด CC 222,000              267,000              200 ลติร

รวมตน้ทนุการผลติ 1,399,000

1.  ค านวณหน่วยเทยีบส าเร็จรูป และต้นทุนต่อหน่วยเทยีบส าเร็จรูป

หน่วยเทียบส าเรจ็รูปของวตัถดุบิ และตน้ทนุแปรสภาพ เทา่กบั 420 หน่วย และ 440 หน่วยตามล าดบั

ตน้ทนุการผลติสนิคา้ตอ่ 1 หน่วยเทียบส าเรจ็รูปเทา่กบั 2,600 บาท

2.  ต้นทุนร่วมเทา่กับเทา่ใด

ในทีนี่ต้น้ทนุรว่มคอืตน้ทนุผลติเสรจ็และโอนออกไปยงัแผนกถดัไป ซึ่งเทา่กบั 1,132,000 บาท

3. กิจการควรใช้วิธีใดในการปันส่วนต้นทุนร่วมใหกั้บสินค้า A, B และ C 

วิธีการปันส่วนต้นทุนร่วมท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

1.วธีิจ  านวนหน่วยผลผลติ (Physical unit basis) 

2.วธีิมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั (sales value at the split off point basis)

3.วธีิมลูคา่ขายทีค่าดวา่จะไดร้บัสทุธิ (Net Realizable Value basis) 

4.วธีิใชเ้กณฑก์ าหนดน า้หนกั (assigned weight basis) 
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จากข้อมูลที่ใหม้า วิธีที่ไม่ควรใช้ปันส่วนต้นทุนร่วมในข้อนี้ คือ 

- วธีิหน่วยผลผลติ (เน่ืองจากหน่วยผลติไม่อยู่ในฐานเดยีวกนั เพราะสนิคา้ A,B มีหน่วยเป็นกิโลกรมั สว่น C 

มีหน่วยเป็นลติร) 

- วธีิมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั เน่ืองจากไม่มีราคาขาย ณ จดุแยกตวั

- วธีิเกณฑก์ าหนดน า้หนกั เน่ืองจากไม่มีขอ้มลูน า้หนกัทีใ่ชก้  าหนดเกณฑ ์

ดังน้ัน จึงเหลือเพียงวิธีมูลค่าขายที่คาดว่าจะได้รับสุทธิเทา่น้ันที่จะใช้ในการปันส่วนต้นทุนร่วมได้ตาม

การค านวณดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ราคาขาย จ านวนหน่วย ยอดขายหลังท าต่อ ต้นทุนท าต่อ มูลค่าสุทธิ

A 18,000 480.00                8,640,000.00      1,500,000.00      7,140,000.00         

B 10,000 260.00                2,600,000.00      1,400,000.00      1,200,000.00         

C 12,500 220.00                2,750,000.00      1,400,000.00      1,350,000.00         

รวม 960.00             13,990,000.00   4,300,000.00     9,690,000.00       

ผลิตภัณฑ์ มูลค่าสุทธิ สัดส่วนการขาย ปันส่วนต้นทุน

A 7,140,000.00      73.68% 834,105.26            

B 1,200,000.00      12.38% 140,185.76            

C 1,350,000.00      13.93% 157,708.98            

รวม 9,690,000.00     100.00% 1,132,000.00       
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ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 3/2562

บรษัิทท าการผลติสนิคา้ ABC และมีผลติภณัฑพ์ลอยได ้โดยบรษัิทมีแผนกเตรยีม แผนกผลติ และแผนกสนิคา้

ส  าเรจ็รูป ณ 31/10/25x1 งานระหวา่งท ามีขอ้มลูดงันี ้

ตน้ทนุโอนจากแผนกเตรยีม 600,000.00         ตน้ทนุโอนไปแผนก FG 1,500,000.00      

วตัถดุบิ 800,000.00         

คา่แรงงาน 250,000.00         

ตน้ทนุการผลติจดัสรร 450,000.00         

ตน้ทนุโอนจากแผนกผลติ 1,500,000.00      

วตัถดุบิ 600,000.00         

คา่แรงงาน 300,000.00         

ตน้ทนุการผลติจดัสรร 600,000.00         

ผลผลติทีไ่ดจ้ากกระบวนการ

ผลิตภัณฑ์  จ านวนหน่วย ราคาขาย จุดแยกตัว ต้นทุนผลิตต่อ ราคาขายหลังผลิตตอ่

สนิคา้ A 40,000.00           50.00                  1,000,000.00      80.00                     

สนิคา้ B 15,000.00           150.00                300,000.00         170.00                   

สนิคา้ C 5,000.00             350.00                300,000.00         400.00                   

พลอยได้ 2,000.00             5.00                    

ใหท้  า 1. ค านวณตน้ทนุผลติภณัฑร์ว่ม และตน้ทนุตอ่หน่วยโดยไม่ปันสว่นใหผ้ลติภณัฑพ์ลอยได้

1.1 วธีิจ  านวนหน่วย (6 คะแนน)

1.2 วธีิมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั (6 คะแนน)

2. ใหบ้นัทกึบญัชีผลติภณัฑพ์ลอยได ้เม่ือขายเป็นเงินสด  และรบัรูเ้ป็นรายไดอ่ื้น (2 คะแนน)

3. บนัทกึบญัชีการปันสว่นดว้ยวธีิมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั (3 คะแนน)

4. ทา่นวา่ควรจะจ าหน่าย ผลติภณัฑไ์หน ณ จดุแยกตวั และควรจ าหน่ายผลติภณัฑไ์หนหลงัผลติตอ่ (3 คะแนน)

งานระหวา่งท า-แผนกผลติ

งานระหวา่งท า-แผนกFG
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1.ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑร่์วม และต้นทุนต่อหน่วย 

1.1 วิธีจ านวนหน่วย (6 คะแนน)

ผลิตภัณฑ์  จ านวนหน่วย สัดส่วน ปันส่วนต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วย

สนิคา้ A 40,000.00           66.67% 2,000,000.00      50.00                     

สนิคา้ B 15,000.00           25.00% 750,000.00         50.00                     

สนิคา้ C 5,000.00             8.33% 250,000.00         50.00                     

รวม 60,000.00         100.00% 3,000,000.00     

1.2 วิธีมูลค่าขาย ณ จุดแยกตัว (6 คะแนน)

ผลิตภัณฑ์ จ านวนหน่วย ราคา มูลค่าขาย

สนิคา้ A 40,000.00           50.00                  2,000,000.00         

สนิคา้ B 15,000.00           150.00                2,250,000.00         

สนิคา้ C 5,000.00             350.00                1,750,000.00         

รวม 60,000.00         550.00             6,000,000.00       

ผลิตภัณฑ์ มูลค่าขาย สัดส่วน ปันส่วนต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วย

สนิคา้ A 2,000,000.00      33.33% 1,000,000.00      25.00                     

สนิคา้ B 2,250,000.00      37.50% 1,125,000.00      75.00                     

สนิคา้ C 1,750,000.00      29.17% 875,000.00         175.00                   

รวม 6,000,000.00     100.00% 3,000,000.00     

2. ใหบ้ันทกึบัญชีผลิตภัณฑพ์ลอยได้ เม่ือขายเป็นเงินสด  และรับรู้เป็นรายได้อ่ืน (2 คะแนน)

Dr. เงินสด 10,000.00           

Cr. รายไดอ่ื้น 10,000.00           

บนัทกึการขายผลติภณัฑพ์ลอยได้
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3. บันทกึบัญชีการปันส่วนด้วยวิธีมูลค่าขาย ณ จุดแยกตัว (3 คะแนน)

Dr. สนิคา้ส  าเรจ็รูป A 1,000,000.00      

      สนิคา้ส  าเรจ็รูป C 1,125,000.00      

      สนิคา้ส  าเรจ็รูป B 875,000.00         

Cr. งานระหวา่งท า-แผนก FG 3,000,000.00      

บนัทกึการปันสว่นใหก้บัผลติภณัฑร์ว่ม

4. ท่านวา่ควรจะจ าหน่าย ผลิตภณัฑไ์หน ณ จดุแยกตวั และควรจ าหน่ายผลิตภณัฑไ์หนหลงัผลิตตอ่ (3 คะแนน)

ผลิตภัณฑ์ ราคาขาย ราคาขาย รายได้ส่วนเพิม่ ต้นทุนท าต่อ ก าไร (ขาดทุน)

สุดทา้ย ณ จุดแยกตัว ส่วนเพิม่

A 2,000,000           1,200,000           1,000,000           200,000                 

B 2,250,000           300,000              300,000              -                         

C 1,750,000           250,000              300,000              50,000-                   

กิจการควรน าสนิคา้ A ไปผลติตอ่ สว่นสนิคา้ B และ C ไม่ควรท าตอ่ เพราะการท าตอ่ไม่มีก าไรเพ่ิมขึน้

3,200,000                 

2,550,000                 

2,000,000                 
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ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะหผ์ลต่างต้นทุน (Standard Cost and Variance Analysis) 

ในแง่ของการวิเคราะหผ์ลตา่งตน้ทนุมาตรฐานโดยปกติเราสามารถแบง่วิเคราะหไ์ด ้2 ประเภทหลกั ๆ คือ 

1.การวิเคราะหผ์ลตา่งตน้ทนุผนัแปร (ส าหรบัวตัถดุิบทางตรง คา่แรงทางตรง และคา่ใชจ้า่ยในการผลติผนัแปร) 

โดยจะแบง่การวิเคราะห ์2 สว่นยอ่ยคือผลตา่งปริมาณการใช ้(Quantity Variance) และ ผลตา่งราคา (Price Variance) 

2.การวิเคราะหผ์ลตา่งตน้ทนุคงที่ (ส าหรบัคา่ใชจ้า่ยในการผลติคงที)่ ซึง่จะแบง่การวิเคราะหอ์อกเป็น 2 สว่นยอ่ยคือ 

ผลตา่งงบประมาณ (Budget Variance) ผลตา่งปริมาณ (Volume Variance)

วิธีที่ง่ายที่สดุในการวิเคราะหผ์ลตา่งตน้ทนุมาตรฐานคือท าเป็นภาพ 3 ชอ่ง ลกัษณะนี้

ภาพที่ 1 การวเิคราะหผ์ลตา่งตน้ทนุมาตรฐานส าหรบัสว่นของตน้ทนุผนัแปร (วตัถดุบิทางตรง คา่แรงทางตรง

และคา่ใชจ้่ายในการผลติ) 

ภาพที่ 2 การวเิคราะหผ์ลตา่งตน้ทนุมาตรฐานส าหรบัสว่นของตน้ทนุคงที ่(คา่ใชจ้่ายในการผลติคงที)่

ปรมิาณจรงิ x ราคาจรงิ
AQ x AP

(1)

ปรมิาณจรงิ x ราคามาตรฐาน
AQ x SP

(2)

ปรมิาณมาตรฐาน x ราคามาตรฐาน
SQ x SP

(3)

ผลตา่งราคา

(1) - (2)

ผลตา่งปรมิาณ
(2) - (3)

ผลตา่งรวม

(1) - (3)

คา่ใชจ้่ายในการผลิตคงที่จรงิ
(1)

ชม.แรงงานมาตรฐาน ณ ก าลงัผลิต
ปกต ิx คชจ.คงที่/หน่วยมาตรฐาน 

ชม.แรงงานมาตรฐานตาม
ผลผลิตจรงิ xคชจ.คงที่/หน่วย

ผลตา่งงบประมาณ
(Budget Variance) (1) -

ผลตา่งปรมิาณผลิต
(Volume Variance 

Variance

ผลตา่งคชจ.ผลิตคงที่รวม
(Total Fixed OH Variance)

(1) - (3)

108          



ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 2/2548

บรษัิทอนนัตช์ยัอตุสาหกรรม จ ากดั ผลติสนิคา้แกว้ใจ ตน้ทนุมาตรฐานของสนิคา้แกว้ใจ มีดงันี ้

ฝ่ายบริหารตอ้งการจะเขา้ตรวจสอบและควบคมุเฉพาะตน้ทนุที่มีผลตา่งสงูกวา่ตน้ทนุมาตรฐานของแตล่ะประเภท

ตน้ทนุ ตัง้แต ่10% ขึน้ไป

ในชว่งไตรมาสที่ผา่นมา บริษัทผลติสนิคา้แกว้ใจ จ  านวน 250,000 ขวด (ขนาด 4 ออนส)์ 

ขอ้มลูการด าเนินงานที่เกิดขึน้ส  าหรบัไตรมาสที่ผา่นมามีดงันี ้

1.น า้ปรุงจ านวน 1.02 ลา้นออนส ์ถกูซือ้มาผสม และผลติไม่มีน า้ปรุงคงเหลอื ราคาซือ้ตอ่ออนสถ์วัเฉลีย่ 0.48 บาท

2.ขวดจ านวน 250,000 ขวด ถกูใชไ้ปพอดี ราคาขวดที่ซือ้มาคือ 0.26 บาท

3.ชั่วโมงแรงงานทางตรงมีจ านวน 49,250 ชม. ตน้ทนุรวม 985,000 บาท

4.คา่ใชจ้า่ยการผลติผนัแปรมีจ านวน 252,500 บาท

5.คา่ใชจ้า่ยการผลติคงที่ มีจ  านวน 102,000 บาท

ปริมาณการผลติปกติส  าหรบักิจการ 250,000 ขวดตอ่ไตรมาส อตัรามาตรฐานคา่ใชจ้า่ยผลติค านวณโดยใช้

ปริมาณการผลติปกติ

ใหท้ า 1.ค านวณตน้ทนุผลติตอ่ขวดทีเ่กิดจรงิ

2.ค านวณผลตา่งวตัถดุบิทัง้สองประเภท

3.ค านวณผลตา่งคา่แรงทัง้สองประเภท

4.ค านวณผลตา่งคา่ใชจ้่ายการผลติผนัแปรทัง้สองประเภท

5.ค านวณผลตา่งคา่ใชจ้่ายการผลติคงทีป่ระกอบดว้ยผลตา่งงบประมาณ (Budget V.) และผลตา่งปรมิาณ 

(Volumn V.) 

6.ตน้ทนุผลติประเภทใดบา้งทีฝ่่ายบรหิารจะตอ้งเขา้ไปตรวจสอบ และควบคมุอยา่งไรบา้ง

ตอบ โจทยข์อ้นีต้อ้งการทดสอบความรูเ้ก่ียวกบัการวิเคราะหผ์ลตา่งตน้ทนุมาตรฐาน ซึง่วิธีการค านวณแบง่เป็น 2 แบบ

หลกัๆ คือการวิเคราะหผ์ลตา่งตน้ทนุผนัแปร และการวิเคราะหผ์ลตา่งตน้ทนุคงที่ 

           
        (4       @ 0.50    ) 2.00    
   (1 @ 0.25    ) 0.25    

            (0.2   . @ 20.00    ) 4.00    
                         (0.2   . @ 5.00    ) 1.00    
                        (0.2   . @ 2.00    ) 0.40    *

                     7.65    
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1.ค านวณต้นทุนผลิตต่อขวดที่เกิดจริง

ต้นทุนที่จ่ายจริง

วตัถดุบิ

น า้ปรุง 489,600.00         1.02M*0.48

ขวด 65,000.00           250,000*0.26

รวม 554,600.00         

คา่แรงงานทางตรง 985,000.00         

คา่ใชจ้่ายในการผลติผนัแปร 252,500.00         

คา่ใชจ้่ายในการผลติคงที่ 102,000.00         

รวมตน้ทนุการผลติ 1,894,100.00      

จ านวนผลติ (ขวด) 250,000.00         

ตน้ทนุน า้หอมตอ่ขวด 7.58                    

2.ค านวณผลต่างวัตถุดิบทัง้สองประเภท

ผลตา่งราคา
554,600 – 572,500
= 17,900บ. (นา่พอใจ)

ผลตา่งปรมิาณ
572,500 – 562,500

= 10,000บ. (ไมน่า่พอใจ)

ผลตา่งรวม
554,600 – 562,500
=7,900บ. (นา่พอใจ)

ปรมิาณจรงิ x ราคาจรงิ
[1.02ล.อ. x 0.48บ.] + 
[250,000ข. x 0.26บ.] = 

554,600บ.

ปรมิาณจรงิ x ราคามาตรฐาน
[1.02ล.อ. x 0.50บ.] + 
[250,000ข. x 0.25บ.] 

=572,500บ.

ปรมิาณมาตรฐาน x ราคามาตรฐาน
[(250,000ข. x 4.0อ.) x 0.50บ.] +
[250,000ข. x 0.25บ.] = 562,500

บ.

110          



3.ค านวณผลต่างค่าแรงทัง้สองประเภท

4.ค านวณผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรทัง้สองประเภท

คา่จา้งแรงงานจ่ายจรงิ
985,000บ.

ชม.จรงิ x อตัรามาตรฐาน
49,250ชม. x 20บ.
= 985,000บ.

ชม.มาตรฐาน x อตัรามาตรฐาน
(0.2ชม. x 250,000ข.) x 20 

= 1,000,000บ.

ผลตา่งอตัราคา่แรง
985,000 – 985,000

= 0บ.

ผลตา่งประสทิธิภาพแรงงาน
985,000 – 1,000,000
= 15,000บ. (นา่พอใจ)

ผลตา่งแรงงานรวม
985,000 – 1,000,000
=15,000บ. (นา่พอใจ)

คา่ใชจ้่ายการผลติผนัแปร
จ่ายจรงิ 252,500บ.

ชม.จรงิ x อตัราคชจ มตฐ.
49,250 x 5.00
= 246,250บ.

ชม.มาตรฐาน x อตัราคชจ มตฐ.
(0.2 x 250,000) x 5.00

= 250,000บ.

ผลตา่งจ่ายเงิน
252,500 – 246,250

= 6,250บ. (ไมน่า่พอใจ)

ผลตา่งประสทิธิภาพ
246,250 – 250,000
= 3,750บ. (นา่พอใจ)

ผลตา่งคชจ.ผลติผนัแปรรวม
252,500 – 250,000

=2,500บ. (ไมน่า่พอใจ)
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5.ค านวณผลตา่งค่าใช้จ่ายการผลิตคงทีป่ระกอบดว้ยผลตา่งงบประมาณ (Budget V.) และผลตา่งปริมาณ (Volumn V.) 

คา่ใชจ้่ายในการผลติคงที่
จรงิ

102,000บ.

ชม.แรงงานมาตรฐาน ณ 
ก าลงัผลติปกติ x คชจ.
คงที่/หนว่ยมาตรฐาน

(0.2ชม. x 250,000ข.) x 2
บ.

=100,000 บาท

ชม.แรงงานมาตรฐานตาม
ผลผลติจรงิ xคชจ.คงที/่หนว่ย

มาตรฐาน
(0.2ชม. x 250,000ข.) x 2บ.

= 100,000 บาท

ผลตา่งงบประมาณ
102,000 – 100,000

= 2,000บ. (ไมน่า่พอใจ)

ผลตา่งปรมิาณ(ก าลงั)ผลติ
100,000 – 100,000

= 0 (-) 

ผลตา่งคชจ.ผลติคงที่รวม
102,000 – 100,000

= 2,000บ. (ไมน่า่พอใจ)
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6.ต้นทุนผลิตประเภทใดบ้างที่ฝ่ายบริหารจะต้องเข้าไปตรวจสอบ และควบคุมอย่างไรบ้าง

ประเภทของผลต่าง STD cost 10% STD Cost จ านวน การตรวจสอบ

ผลตา่งราคาวตัถดุิบ 562,500.00         56,250.00           17,900.00            F ไม่ตอ้ง

ผลตา่งปรมิาณการใชว้ตัถดุิบ 562,500.00         56,250.00           10,000.00            U ไม่ตอ้ง

ผลตา่งวตัถดุิบรวม 562,500.00         56,250.00           7,900.00              F ไม่ตอ้ง

ผลตา่งอตัราคา่แรง 1,000,000.00      100,000.00         -  - ไม่ตอ้ง

ผลตา่งประสิทธิภาพแรงงาน 1,000,000.00      100,000.00         15,000.00            F ไม่ตอ้ง

ผลตา่งคา่แรงรวม 1,000,000.00      100,000.00         15,000.00            F ไม่ตอ้ง

ผลตา่งจา่ยเงินคชจ. ผลิตผนัแปร 250,000.00         25,000.00           6,250.00              U ไม่ตอ้ง

ผลตา่งประสิทธิภาพคชจ.ผนัแปร 250,000.00         25,000.00           3,750.00              F ไม่ตอ้ง

ผลตา่งคชจ. ผลิตผนัแปรรวม 250,000.00         25,000.00           2,500.00              U ไม่ตอ้ง

ผลตา่งงบประมาณคชจ.ผลิตคงที่ 100,000.00         10,000.00           2,000.00              U ไม่ตอ้ง

ผลตา่งปรมิาณคชจ.ผลิตคงที่ 100,000.00         10,000.00           -  F ไม่ตอ้ง

ผลตา่งคชจ.ผลิตคงทีร่วม 100,000.00         10,000.00           2,000.00              U ไม่ตอ้ง

จากตารางสรุปขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ไม่มีผลตา่งประเภทใดที่มีมลูคา่เกินกวา่ 10% ของตน้ทนุมาตรฐานที่ก  าหนดขึน้

เป็นนโยบายในการเขา้ไปตรวจสอบ ดงันัน้ฝ่ายบริหารจงึไม่ตอ้งเขา้ไปตรวจสอบแตอ่ยา่งใด ในสว่นของการควบคมุ 

ฝ่ายบริหารควรเขา้ไปประเมินกระบวนการผลติวา่ก่อใหเ้กิดของเสยี หรือความไม่มีประสทิธิภาพในจดุใดบา้ง โดยอาจน า

แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสมยัใหม่ ไดแ้ก่ การบริหารเชิงกิจกรรม (Activity Based Management) เป็นตน้ เขา้

มาประยกุต ์ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถควบคมุตน้ทนุไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ตลอดจนเพ่ิมคณุภาพของผลติภณัฑใ์น

สายตาของลกูคา้
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ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 3/2551

บรษัิทมีตน้ทนุมาตรฐานของสนิคา้ตอ่ 1 หน่วยผลติดงันี ้

ตน้ทนุ หน่วยนบั จ านวนหน่วย ราคาตอ่หน่วย ตน้ทนุ

วตัถดุบิ กิโลกรมั 20.00                  4.00                    80.00                     

คา่แรงงาน ชั่วโมง 3.00                    20.00                  60.00                     

คา่ใชจ้่ายการผลติ ชั่วโมง 3.00                    8.00                    24.00                     

รวม 164.00                   

คา่ใชจ้่ายการผลติคงทีต่ามงบประมาณ 9,000 บาท ทีก่  าลงัการผลติปกต ิ3,000 ชั่วโมงตอ่งวด ส  าหรบังวดนี ้

บรษัิทผลติไดจ้รงิ 900 หน่วย มีตน้ทนุทีเ่กิดขึน้จรงิในงวดดงันี ้

วตัถดุบิซือ้มา 20,000 กก @ 3 บาท เบิกใชไ้ป 17,500 กก

คา่แรงงาน 2,800 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 22 บาท

คา่ใชจ้่ายการผลติ โดยแบง่เป็นคา่ใชจ้่ายการผลติผนัแปร 15,000 บาท และ คา่ใชจ้่ายการผลติคงที ่9,800 บาท 

ใหท้ า 1.ค านวณผลตา่งวตัถดุบิ

2.ค านวณผลตา่งคา่แรงงาน

3.ค านวณผลตา่งคา่ใชจ้่ายการผลติ (วเิคราะห ์4 ผลตา่ง) 

ตอบ ค านวณอตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติมาตรฐานผนัแปรและคงทีต่อ่หน่วย

คา่ใชจ้่ายในการผลติตอ่ชั่วโมง 8.00                    บาท

หกั คา่ใชจ้่ายในการผลติคงทีต่อ่ชั่วโมง

 (งปม. 9,000 บาท หาร ชม.ผลติ ปกต ิ3,000 ชม.) 3.00                    บาท

คา่ใชจ้่ายในการผลติผนัแปรตอ่ ชม. 5.00                    บาท

ผลต่างวัตถุดิบ

ค านวณผลตา่งราคาซือ้วตัถดุบิ

ผลตา่งราคาซือ้วตัถดุบิ =  (AQ x AP) - (AQ x SP) 

=

=  20,000 F 

 (20,000 กก. x 3 บาท) - (20,000 กก x 4 บาท) 
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ผลตา่งปรมิาณการใชว้ตัถดุบิ =  (AQ x SP) - (SQ x SP) 

=

=

หมายเหต ุหากจ านวนซือ้และจ านวนเบิกใชไ้ม่เทา่กนั การค านวณผลตา่งราคา จะตอ้งใช ้“จ  านวนซือ้” 

สว่นการค านวณผลตา่งปรมิาณ จะตอ้งใช ้“จ  านวนใช”้ ในการค านวณ

ผลต่างค่าแรงงาน

AH x AR AH x SR SH x SR

2,800 ชม. x 22 บาท 2,800 ชม. x 20 บาท  (900 หน่วย x 3ชม.) x 20 บาท

61,600 บาท 56,000 บาท 54,000 บาท

ผลตา่ง ผลตา่ง

อตัราแรงงาน ปสภ.

 5,600 U  2,000 U 

ผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร

AH x AR AH x SR SH x SR

15,000 บาท 2,800 ชม. x 5 บาท  (900 หน่วย x 3ชม.) x 5 บาท

14,000 บาท 13,500 บาท

ผลตา่ง ผลตา่ง

การใชจ้่ายฯ ปสภ.

 1,000 U  500 U 

ค านวณผลตา่งปรมิาณการใชว้ตัถดุบิ

 (17,500 กก x 4 บาท) - ( (900 x 20 กก.) x 4 บาท) 

 2,000 F 
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ผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่

คชจ.ผลติคงที่ คชจ.ผลติคงที่ คชจ.ผลติคงทีค่ดิเขา้งาน

 เกิดจรงิ  ตาม งปม.  (900 หน่วย x 3ชม.) x 3 บาท

9,800 บาท 9,000 บาท 8,100 บาท

ผลตา่ง ผลตา่ง

 งปม. ก าลงัการผลติฯ

 800 U  900 U 
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บทที ่3 สรุปมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 (ปรับปรุง 2563) เร่ืองสัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า ไดก้  าหนดให ้ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญา ตอ้งประเมิน

วา่สญัญาเป็นสญัญาเช่า หรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่า 

ถา้สญัญานัน้เป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท์ีร่ะบไุวส้  าหรบัช่วงเวลาหนึง่เพ่ือแลกเปลี่ยนกบั

สิ่งตอบแทน 

สทิธิในการควบคมุการใชส้นิทรพัย ์ตอ้งประเมินตลอดระยะเวลาการใชว้า่มีลกัษณะทกุขอ้ดงัตอ่ไปนีห้รอืไม่

1. สทิธิทีจ่ะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส  าคญัทัง้หมดจากการใชส้นิทรพัยท์ีร่ะบนุัน้

2. สทิธิในการสั่งการการใชง้านสนิทรพัยท์ีร่ะบุ

โดยผูใ้หเ้ช่าตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าแตล่ะสญัญาเป็นสญัญาเช่าด  าเนินงานหรอืสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ

ชนิดของสัญญาเช่าในงบการเงินของผู้ใหเ้ช่า

      1. สญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ - สญัญานัน้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนอยา่งมีนยัสาคญัทัง้หมดทีผู่เ้ป็นเจา้

ของพงึไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่า

      2. สญัญาเช่าด  าเนินงาน – สญัญาเช่าทีไ่ม่ไดโ้อนความเสี่ยงและผลตอบแทนอยา่งมีนยัสาคญัทัง้หมดทีผู่เ้ป็นเจา้ของ

พงึไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่า

สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

ในการจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุหรอืสญัญาเช่าด  าเนินงาน กิจการตอ้งพิจารณา

ถึงเนือ้หาของรายการมากกวา่รูปแบบตามสญัญา ตวัอยา่งของสถานการณด์งัตอ่ไปนี ้ซึ่งสถานการณใ์ดสถานการณห์นึง่

หรอืหลายสถานการณร์วมกนัโดยปกตอิาจท าใหส้ญัญาเช่าถกูจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ

1. สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า

2. ผูเ้ช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงดว้ยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมากเพียงพอ ณ วนัทีส่ทิธิเลอืก

ซือ้สามารถใชส้ทิธิไดท้ีจ่ะท าใหเ้กิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืก

ซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงนัน้

3. อายสุญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสนิทรพัยอ์า้งอิง แมว้า่จะไม่มี

การโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

4. ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า มลูคา่ปัจจบุนั ของจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่ามีจ  านวนเทา่กบัหรอืเกือบ

เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง

5. สนิทรพัยอ์า้งอิงมีลกัษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดยีวทีส่ามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งน า

สนิทรพัยด์งักลา่วมาท าการดดัแปลงทีส่  าคญั
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ตัวอย่างที่ 1 การจดัประเภทสญัญาเช่า

เงือ่นไขตามสัญญาเช่า สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 3 สัญญาที่ 4 

การบอกเลกิสญัญา ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้

การโอนกรรมสทิธ์ิใหแ้ก่ผูเ้ช่า ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

สทิธิเลอืกทีจ่ะซือ้สนิทรพัยใ์นราคาทีต่  า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรม ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี 

ระยะเวลาของสญัญาเช่า 8 ปี 10 ปี 10 ปี 8 ปี 

ระยะเวลาของอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 12 ปี 15 ปี 14 ปี 13 ปี 

ผูเ้ช่าทราบอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ 

-ทีค่ดิลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า 78% 92% 93% 93%

-ทีค่ดิลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมสว่นเพ่ิม 75% 78% 79% 96%

ผูเ้ช่า -สญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ 

ผูใ้หเ้ช่า -สญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 

การวัดมูลค่าเร่ิมแรกของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าซึง่รวมอยูใ่นเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริ่มมีผล ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูส้นิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุและน าเสนอเป็นลกูหนี้

ในงบแสดงฐานะการเงิน ดว้ยจ านวนทีเ่ทา่กบัเงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่า (เงินลงทนุขัน้ตน้ตามสญัญาเช่าคดิลดดว้ยอตัรา

ดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า)

เงินลงทุนขัน้ต้นตามสัญญาเช่า ผลรวมของ

1. จ านวนเงินทีล่กูหนีต้อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ใหก้บัผูใ้หเ้ช่าตามสญัญาเช่า

2. มลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัการประกนัใหก้บัผูใ้หเ้ช่า

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

1. คา่เช่าคงที ่(รวมถึง การจ่ายช าระทีโ่ดยเนือ้หาเป็นคา่เช่าคงที)่ หกัสิ่งจงูใจในสญัญาเช่าใดๆ ทีต่อ้งช  าระ

2. คา่เช่าผนัแปรทีข่ึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรา ซึ่งการวดัมลูคา่เริ่มแรกใชด้ชันีหรอือตัรา ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริ่มมีผล

3. มลูคา่คงเหลอืทีไ่ดร้บัการประกนัแก่ผูใ้หเ้ช่า โดยผูเ้ช่า บคุคลทีเ่ก่ียวขอ้งกบัผูเ้ช่า หรอืบคุคลทีส่ามทีไ่ม่เก่ียวขอ้งกบั

ผูใ้หเ้ช่าทีมี่ความสามารถทางการเงินในการช าระภาระผกูพนัทีร่บัประกนั

4. ราคาใชส้ทิธิของสทิธิเลอืกซือ้ หากผูเ้ช่ามีความแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผลทีจ่ะใชส้ทิธิเลอืกนัน้

5. คา่ปรบัทีจ่่ายส  าหรบัการยกเลกิสญัญาเช่า หากเง่ือนไขของสญัญาสะทอ้นวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืกยกเลกิสญัญาเช่า

การจ าแนกประเภทสญัญาเช่า 

สดัสว่นของมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต  า่ทีต่อ้งจ่ายกบัมลูคา่ยตุธิรรม 
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การรับรู้รายการ - ผู้ใหเ้ช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย

1 รายไดจ้ากการขายซึ่งบนัทกึดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิงหรอืมลูคา่ปัจจบุนัของจานวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระ

ตามสญัญาเช่าทีผู่เ้ช่าตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด แลว้แตจ่  านวนใดจะต า่กวา่

2 ตน้ทนุขายบนัทกึดว้ยตน้ทนุหรอืมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยอ์า้งอิง (หากมลูคา่ตามบญัชีแตกตา่งจากตน้ทนุของ

สนิทรพัยอ์า้งอิง) หกัดว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของมลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั 

ตัวอย่างที่ 2 สญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุในงบการเงินของผูใ้หเ้ช่า กรณีมลูคา่คงเหลอืทีร่บัการประกนั

ขอ้มลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ามีดงันี ้

1.ผูเ้ช่าท  าสญัญาเช่าเครื่องจกัรทีบ่อกเลกิไม่ได ้ณ วนัที ่1 มกราคม 25X1 เป็นเวลา 3 ปี โดยคาดวา่เครื่องจกัรจะมี

อายกุารใชง้าน 3 ปี และผูเ้ช่าจะสง่คนืเครื่องจกัรใหผู้ใ้หเ้ช่า ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า 

2.ผูเ้ช่าจ่ายคา่เช่ารายปีๆ ละ 100,000 บาท จ านวน 3 ปี เริ่มตัง้แต ่31 ธันวาคม 25X1 เป็นตน้ไป 

3.ขอ้มลูเก่ียวกบัมลูคา่คงเหลอืทีร่บัการประกนัและไม่ไดร้บัการประกนัจากผูเ้ช่ามีดงันี ้

a.ผูเ้ช่ารบัประกนัมลูคา่คงเหลอืของเครื่องจกัรจ านวน 20,000 บาท 

b.มลูคา่คงเหลอืของเครื่องจกัรทีไ่ม่ไดร้บัการประกนัจากผูเ้ช่ามีจ  านวน 8,400 บาท

4.มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัร ณ วนัทีท่  าสญัญาเช่าเทา่กบั 270,000 บาท 

5.อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าเทา่กบัรอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

6.ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25X3 ซึ่งเป็นวนัสิน้สดุสญัญาเช่า มลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่คงเหลอืของเครื่องจกัร 

เทา่กบั 20,000 บาท 

PVIF  10%,3 =0.7513

PVIFA 10%,3 =2.4869

การจัดประเภทสัญญาเช่า 

ตรวจสอบองคป์ระกอบตามหลักเกณฑข์องสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

X 1. สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า

X 2. ผูเ้ช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงดว้ยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมากเพียงพอ ณ วนัทีส่ทิธิเลอืก

ซือ้สามารถใชส้ทิธิไดท้ีจ่ะท าใหเ้กิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืก

ซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงนัน้

√ 3. อายสุญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสนิทรพัยอ์า้งอิง แมว้า่จะไม่มี

การโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4. ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า มลูคา่ปัจจบุนั ของจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่ามีจ  านวนเทา่กบัหรอืเกือบ

เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง
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มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี้

ประเภทของกระแสเงินสด

1. คา่เช่าคงที่

2. คา่เช่าผนัแปร

3. ประกนัมลูคา่คงเหลอื

4. ราคาตามสทิธิ

5. คา่ปรบั

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัร

รอ้ยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรพัยอ์า้งอิงมีลกัษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดยีวทีส่ามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้

ผูใ้หเ้ชา่จะจดัประเภทสญัญาเชา่เป็นสญัญาเชา่ชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุเน่ืองจากสญัญาเชา่อาย ุ3 ปี ซึง่เทา่กบัอายกุาร

ใชง้านเชิงเศรษฐกิจของสนิทรพัยท์ี่เชา่ และ ณ วนัเริม่ตน้สญัญาเชา่มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต  า่ที่ตอ้งจา่ยมีจ านวน

เทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยใ์หเ้ชา่ 

กรณีที่ 1 Direct Financing

กรณีผูใ้หเ้ชา่ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลติหรือผูแ้ทนจ าหน่ายเครือ่งจกัรที่ใหเ้ชา่และไดซื้อ้เครือ่งจกัรไวแ้ลว้ ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญา

ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งรบัรูส้นิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่ชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุและน าเสนอเป็นลกูหนี ้ดว้ยจ านวนที่เทา่กบัเงินลงทนุสทุธิ

ตามสญัญาเชา่

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า(เงินลงทนุขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า)  ประกอบดว้ย

เงินลงทุนขัน้ต้น  PV factor PV

1. จ านวนเงินทีล่กูหนีต้อ้งจ่าย 320,000      263,716       

2. มลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั 8,400          0.7513         6,311           

328,400      270,027       

0.7513                               

กระแสเงินสด

100,000.00               

20,000.00                 

-                            

2.4869                               

270,000.00                               

98%

 PV factor มูลค่าปัจจุบัน

248,690.00                               

15,026.00                                 

-                                            

263,716.00                               

-                            

-                            0.7513                               
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การบันทกึบัญชี 

1 ม.ค. 25x1

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

เครื่องจกัร

รายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู ้

บนัทกึรายการ ณ วนัท าสญัญาเช่า

การแยกค่าเช่ารับออกเป็นดอกเบีย้รับและส่วนที่น าไปลดยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่า

ตารางแสดงการค านวณดอกเบีย้รบัและยอดคงเหลอืสทุธิของลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เริ่มตน้ 

100,000.00               

100,000.00               

100,000.00               

28,400.00                 

328,400.00               

 (* ปัดเศษ จาก 11,670 เป็น 11,700 บาท) 

31 ธ.ค. 25x1 

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

บนัทกึรบัช  าระเงินคา่เช่าปี 25x1

รายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู ้

ดอกเบีย้รบั 

บนัทกึรายไดด้อกเบีย้ส  าหรบัปี 25x1

31 ธ.ค. 25x2

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

บนัทกึรบัช  าระเงินคา่เช่าปี 25x2

328,400.00                        

270,000.00                               

58,400.00                                 

31/12/X3

31/12/X3

31/12/X1 

31/12/X2

วนัที ่

116,700.00                               

28,400.00                                 

-                                            

หนีส้นิตามสญัญาเช่า

ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) 

ยอดคงเหลอืของ

หนีส้นิคงคา้ง (4) 

270,000.00                               

197,000.00                               27,000.00                 

19,700.00                 

11,700.00                 

-                            

100,000.00                        

100,000.00                               

รวม 270,000.00                        

27,000.00                          

27,000.00                                 

100,000.00                        

100,000.00                               

58,400.00                 

73,000.00                          

80,300.00                          

88,300.00                          

28,400.00                          

ดอกเบีย้รบั

(2) = (4) x10%
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รายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู ้

ดอกเบีย้รบั 

บนัทกึรายไดด้อกเบีย้ส  าหรบัปี 25x2

31 ธ.ค. 25x3

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

บนัทกึรบัช  าระเงินคา่เช่าปี 25x3

รายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู ้

ดอกเบีย้รบั 

บนัทกึรายไดด้อกเบีย้ส  าหรบัปี 25x3

รายการบญัชี ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า 

ผูใ้หเ้ช่ารบัคนืเครื่องจกัรและบนัทกึขาดทนุจากการใหเ้ช่าเครื่องจกัร เน่ืองจากมลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่คงเหลอืของ

เครื่องจกัรสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการประกนัจากผูเ้ช่า ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่าต  า่กวา่มลูคา่คงเหลอืทีป่ระมาณการไว ้

ณ วนัเริ่มตน้สญัญาเช่า 

31 ธ.ค. 25x3 

ขาดทนุจากการใหเ้ช่าเครื่องจกัร 

เครื่องจกัร 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

กรณีที่ 2 ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายเคร่ืองจักรที่ใหเ้ช่า (Sales Type Lease) 

หากผูใ้หเ้ช่าเป็นผูผ้ลติหรอืผูแ้ทนจ าหน่ายเครื่องจกัรทีใ่หเ้ช่า โดยตน้ทนุของเครื่องจกัรทีใ่หเ้ช่ามีจ  านวนเทา่กบั 

200,000 บาท (เครื่องจกัรมีมลูคา่ยตุธิรรมเทา่กบั 270,000 บาท) และอตัราดอกเบีย้ทีใ่ชค้ดิลดเป็นอตัราดอกเบีย้

เชิงพาณิชย ์

 ผูใ้หเ้ช่าทีเ่ป็นผูผ้ลติหรอืผูแ้ทนจ าหน่าย จะรบัรูร้ายการดงันี ้

1 รายไดจ้ากการขายซึ่งบนัทกึดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิงหรอืมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระ

ตามสญัญาเช่าทีผู่เ้ช่าตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด แลว้แตจ่  านวนใดจะต า่กวา่

2 ตน้ทนุขายบนัทกึดว้ยตน้ทนุหรอืมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยอ์า้งอิง (หากมลูคา่ตามบญัชีแตกตา่งจากตน้ทนุของ

สนิทรพัยอ์า้งอิง) หกัดว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของมลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั 

28,400.00                                 

100,000.00                        

100,000.00                               

19,700.00                          

19,700.00                                 

11,700.00                          

11,700.00                                 

8,400.00                            

20,000.00                          
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ตน้ทนุขายของเครื่องจกัรทีใ่หเ้ช่า    =ตน้ทนุของเครื่องจกัร-มลูคา่ปัจจบุนัของมลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั 

= -

= บาท

การบนัทกึบญัชี

1 ม.ค. 25x1

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

ตน้ทนุขาย 

ขาย 

สนิคา้คงเหลอื (เครื่องจกัร) 

รายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู ้

การบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัดอกเบีย้รบัและการบนัทกึบญัชี ณ วนัสิน้สดุอายขุองสญัญาเช่าจะเป็นไปในท านองเดยีวกนั

กบักรณีที ่1

ตัวอย่างที่ 3 การบญัชีสญัญาเช่าดา้นผูใ้หเ้ช่ากรณีมีสทิธิซือ้เครื่องจกัรในราคาทีจ่งูใจ

ขอ้มลูของสญัญาเช่ามีดงันี ้

1.สญัญาเช่าเครื่องจกัรเป็นสญัญาทีบ่อกเลกิไม่ได ้

2.สญัญาเช่าเครื่องจกัรมีอาย ุ3 ปี เริ่มตัง้แต ่1 มกราคม 25x1 และคาดวา่อายกุารใชง้านของเครื่องจกัรเทา่กบั 5 ปี 

3.ผูเ้ช่าจ่ายคา่เช่ารายปีๆ ละ 100,000 บาท จ านวน 3 ปี ก าหนดจ่ายคา่เช่า ณ วนัตน้ปี เริ่มตัง้แต ่1 มกราคม 25x1 

4.ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า (31 ธันวาคม 25x3) ผูเ้ช่ามีสทิธิเลอืกทีจ่ะซือ้เครื่องจกัรในราคา 20,000 บาท ซึ่งเป็นราคา

ทีต่  า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมมากเพียงพอทีจ่ะท าใหเ้กิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 

5.อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า เทา่กบั 10% 

6.มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัรทีใ่หเ้ช่า ณ วนัเริ่มตน้สญัญาเช่าเทา่กบั 288,570 บาท 

7.ณ วนัสิน้สดุอายกุารใชง้านของเครื่องจกัรทีเ่ช่า (31 ธันวาคม 25x5) ผูเ้ช่าคาดวา่มลูคา่คงเหลอืของเครื่องจกัรเทา่กบั 

2,000 บาท 

8.ผูใ้หเ้ช่าเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องจกัรทีใ่หเ้ช่าแตเ่พียงผูเ้ดยีวในประเทศไทย โดยเครื่องจกัรมีราคาตน้ทนุ 200,000 บาท 

200,000.00            6,311.00                        

193,689.00            

328,400.00                        

193,689.00                        

200,000.00                               

58,400.00                                 

263,689.00                               
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การจดัประเภทสญัญาเช่า 

การจัดประเภทสัญญาเช่า 

ตรวจสอบองคป์ระกอบตามหลักเกณฑข์องสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

X 1. สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า

√ 2. ผูเ้ช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงดว้ยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมากเพียงพอ ณ วนัทีส่ทิธิเลอืก

ซือ้สามารถใชส้ทิธิไดท้ีจ่ะท าใหเ้กิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืก

ซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงนัน้

X 3. อายสุญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสนิทรพัยอ์า้งอิง แมว้า่จะไม่มี

การโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4. ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า มลูคา่ปัจจบุนั ของจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่ามีจ  านวนเทา่กบัหรอืเกือบ

เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี้

ประเภทของกระแสเงินสด

1. คา่เช่าคงที่

2. คา่เช่าผนัแปร

3. ประกนัมลูคา่คงเหลอื

4. ราคาตามสทิธิ

5. คา่ปรบั

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัร

รอ้ยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรพัยอ์า้งอิงมีลกัษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดยีวทีส่ามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้

สญัญาเช่าถือเป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ เพราะเป็นสญัญาทีผู่เ้ช่ามีสทิธิเลอืกทีจ่ะซือ้สนิทรพัยด์ว้ยราคาที่

ต  า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยมี์ผลบงัคบัใช ้โดยราคาทีต่  า่กวา่นัน้มีจ  านวนมากเพียงพอทีจ่ะท าให้

เกิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยน์ัน้ ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งแน่นอน 

นอกจากนัน้มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต  า่ทีผู่เ้ช่าตอ้งจ่าย ซึ่งประกอบดว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนคา่เช่ารายปี

และมลูคา่ปัจจบุนัของสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยมี์จ  านวนเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า (กรณีนี ้ผูเ้ช่าไม่ทราบ

ตน้ทนุทางตรงเริ่มแรกของผูใ้หเ้ช่า จึงถือวา่ตน้ทนุดงักลา่วเป็นศนูย)์ 

การบนัทกึบญัชีดา้นผูใ้หเ้ช่า-กรณีเป็นผูผ้ลติหรอืผูแ้ทนจ าหน่าย (ผูใ้หเ้ช่าบนัทกึลกูหนีต้ามสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่

เงินทนุดว้ยยอดสทุธิจากรายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู)้ 

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

100,000.00               2.7355                               273,550.00                               

-                            

0.7513                               -                                            

20,000.00                 0.7513                               15,026.00                                 

-                            -                                            

288,576.00                               

288,570.00                               

100%
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1 ม.ค. 25x1 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า

ต้นทุนขาย 

ขาย 

สินค้าคงเหลือ (เคร่ืองจักร) 

การแยกค่าเช่ารับออกเป็นดอกเบีย้รับและส่วนที่น าไปลดยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่า

ตารางแสดงการค านวณดอกเบีย้รบัและยอดคงเหลอืสทุธิของลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เริ่มตน้ 

100,000.00               

100,000.00               

100,000.00               

20,000.00                 

320,000.00               

 (* ปัดเศษ จาก 1,817 เป็น 1,830 บาท) 

1 ม.ค. 25x1 

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

31 ธ.ค. 25x1 

ดอกเบีย้คา้งรบั

ดอกเบีย้รบั 

1 ม.ค. 25x2 

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

ดอกเบีย้คา้งรบั

1/1/X3

31/12/x3 1,830.30                   18,169.70                          -                                            

รวม 31,430.00                 

วนัที ่

1/1/X1 100,000.00                        188,570.00                               

1/1/X2 18,857.00                 81,143.00                          107,427.00                               

288,570.00                               

200,000.00                         

ดอกเบีย้จ่าย หนีส้นิตามสญัญาเช่า ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x10% ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) 

288,570.00                    

หนีส้นิคงคา้ง (4) 

288,570.00                         

18,857.00                                 

100,000.00                        

81,143.00                                 

-                            

200,000.00                    

100,000.00                        

18,857.00                          

288,570.00                        

10,742.70                 89,257.30                          

18,857.00                                 

100,000.00                               

18,169.70                                 
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31 ธ.ค. 25x2

ดอกเบีย้คา้งรบั

ดอกเบีย้รบั 

1 ม.ค. 25x3

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

ดอกเบีย้คา้งรบั

31 ธ.ค. 25x3

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

ดอกเบีย้รบั 

ตัวอย่างที่ 4 โจทยค์รัง้ที ่3/2553

1 ม.ค.25x1 บรษัิท ใหเ้ช่าเครื่องจกัร ทีมี่อายปุระโยชนท์างเศรษฐกิจ 6 ปีมลูคา่ยตุธิรรม 240,000 มลูคา่คงเหลอื

ทีไ่ม่รบัประกนั 20,000 ตน้ทนุผลติเครื่องจกัร 170,000 มีคา่ใชจ้่ายทางตรงในการท าใหเ้กิดสญัญาเช่า 3,000 ระยะเวลา

สญัญาเช่า 5 ปี คา่เช่าตามสญัญาปีละ 50,000 บาทจ่ายช าระทกุวนัสิน้ปี เริ่มตัง้แตว่นัที ่31/12/25x1 อตัราดอกเบีย้

ตามนยัของสญัญาเช่าเทา่กบัรอ้ยละ 5 

ใหท้ า1.ใหค้  านวณ ดอกเบีย้รบั ลกูหนีส้ญัญาเช่าตดับญัชี ลกูหนีส้ญัญาเช่าคงเหลอื 

2.บนัทกึบญัชีทีเ่ก่ียวขอ้งในปี 25x1 

ตอบ

การจดัประเภทสญัญาเช่า 

ตรวจสอบองคป์ระกอบตามหลักเกณฑข์องสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

X 1. สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า

X 2. ผูเ้ช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงดว้ยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมากเพียงพอ ณ วนัทีส่ทิธิเลอืก

ซือ้สามารถใชส้ทิธิไดท้ีจ่ะท าใหเ้กิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืก

ซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงนัน้

20,000.00                          

10,742.70                          

100,000.00                        

1,830.30                                   

10,742.70                                 

10,742.70                                 

89,257.30                                 

18,169.70                                 
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√ 3. อายสุญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสนิทรพัยอ์า้งอิง แมว้า่จะไม่มี

การโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4. ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า มลูคา่ปัจจบุนั ของจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่ามีจ  านวนเทา่กบัหรอืเกือบ

เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี้

ประเภทของกระแสเงินสด

1. คา่เช่าคงที่

2. คา่เช่าผนัแปร

3. ประกนัมลูคา่คงเหลอื

4. ราคาตามสทิธิ

5. คา่ปรบั

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัร

รอ้ยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรพัยอ์า้งอิงมีลกัษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดยีวทีส่ามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้

ผูใ้หเ้ช่าจะจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุเน่ืองจาก ณ วนัเริ่มตน้สญัญาเช่ามลูคา่ปัจจบุนั

ของจ านวนเงินขัน้ต  า่ทีต่อ้งจ่ายมีจ านวนใกลเ้คยีงมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยใ์หเ้ช่า 

ซึ่งเงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่า (มลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่า) มีจ  านวนนอ้ยกวา่มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย ์

ดงันัน้ บรษัิทจึงตอ้งค  านวณมลูคา่ลกูหนีโ้ดยใชเ้งินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่าดงัตารางค านวณตอ่ไปนี้

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า(เงินลงทนุขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า)  ประกอบดว้ย

เงินลงทุนขัน้ต้น  PV factor PV

1. จ านวนเงินทีล่กูหนีต้อ้งจ่าย 250,000      216,475       

2. มลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั 20,000        0.7835         15,670         

270,000      232,145       

-                            0.7835                               -                                            

-                            0.7835                               

-                            -                                            

50,000.00                 4.3295                               216,475.00                               

-                            

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

216,475.00                               

240,000.00                               

90%
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ตารางแสดงการค านวณดอกเบีย้รบัและยอดคงเหลอืสทุธิของลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เริ่มตน้ 

50,000.00                 

50,000.00                 

50,000.00                 

50,000.00                 

50,000.00                 

20,000.00                 

270,000.00               

 ผูใ้หเ้ช่าทีเ่ป็นผูผ้ลติหรอืผูแ้ทนจ าหน่าย จะรบัรูร้ายการดงันี ้

1 รายไดจ้ากการขายซึ่งบนัทกึดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิงหรอืมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระ

ตามสญัญาเช่าทีผู่เ้ช่าตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด แลว้แตจ่  านวนใดจะต า่กวา่

2 ตน้ทนุขายบนัทกึดว้ยตน้ทนุหรอืมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยอ์า้งอิง (หากมลูคา่ตามบญัชีแตกตา่งจากตน้ทนุของ

สนิทรพัยอ์า้งอิง) หกัดว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของมลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั 

ตน้ทนุขายของเครื่องจกัรทีใ่หเ้ช่า    =ตน้ทนุของเครื่องจกัร-มลูคา่ปัจจบุนัของมลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั 

= -

= บาท

1/1/25x1

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

ตน้ทนุขาย

คา่ใชจ้่ายในการขาย (คา่ใชจ้่ายทางตรง) 

ขาย 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอตดับญัชี 

สนิคา้

เงินสด (คา่ใชจ้่ายทางตรง) 

บนัทกึการท าสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ

วนัที ่
ดอกเบีย้จ่าย หนีส้นิตามสญัญาเช่า ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x5% ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงคา้ง (4) 

31/12/x5 -                            20,000.00                          0.00-                                          

31/12/x4 5,555.59                   44,444.41                          66,667.45                                 

31/12/x5 3,332.55                   

รวม 37,855.00                 232,145.00                        

232,145.00                               

31/12/x1 11,607.25                 38,392.75                          193,752.25                               

31/12/x2 9,687.61                   40,312.39                          153,439.86                               

31/12/x3 7,671.99                   

46,667.45                          

111,111.86                               

20,000.00                                 

170,000.00                               

3,000.00                                   

154,330.00                        

3,000.00                            

216,475.00                               

37,855.00                                 

270,000.00                        

42,328.01                          

170,000.00            15,670.00                      

154,330.00            
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31/12/25x1

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

บนัทกึการรบัคา่เช่าจากลกูหนี้

31/12/25x1

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอตดับญัชี

ดอกเบีย้รบั

บนัทกึการรบัรูด้อกเบีย้

ตัวอย่างที่ 5 ตวัอยา่งโจทยค์รัง้ที ่2/2553

ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1 บรษัิทเขาเขียวท าสญัญาเช่าเครื่องจกัรจากบรษัิท คลองขดุ จ  ากดั  อายขุองสญัญาเช่า 

 4 ปี โดยเม่ือสิน้สดุสญัญาเช่า  บรษัิทผูเ้ช่าสามารถใชส้ทิธิเลอืกซือ้เครื่องจกัรในราคา 10,000 บาท ซึ่งเป็นราคาทีต่  า่

กวา่ราคายตุธิรรมของเครื่องจกัรอยา่งเป็นสาระส าคญั  เครื่องจกัรมีอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 8 ปี  บรษัิทผูเ้ช่า 

จ่ายคา่เช่าปีละ 70,000 บาท ทกุวนัสิน้ปี  โดยคา่ใชจ้่ายทีเ่ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเครื่องจกัร  เช่น คา่ซ่อม  คา่เบีย้ประกนัภยั

บรษัิทผูเ้ช่าจะจ่ายใหแ้ก่บคุคลทีส่ามโดยตรง  ยกเวน้ภาษีทรพัยส์นิจ  านวนปีละ 3,000 บาท ทีร่วมอยู่ในคา่เช่า  

บรษัิทผูเ้ช่ารบัประกนัราคามลูคา่คงเหลอืของเครื่องจกัร ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า  เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท  ณ 

วนัที ่1 มกราคม 25x1 เครื่องจกัร มีราคายตุธิรรมเทา่กบั 240,000 บาท  อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า

เทา่กบั 10% ซึ่งบรษัิทผูเ้ช่าทราบ และอตัราเงินกูส้ว่นเพ่ิมเทา่กบั 12%  

ใหท้ า บนัทกึบญัชีของบรษัิทคลองขดุ จ  ากดั (ผูใ้หเ้ช่า) ณ วนัท าสญัญาเช่า พรอ้มแสดงการค านวณ

การจดัประเภทสญัญาเช่า 

ตรวจสอบองคป์ระกอบตามหลักเกณฑข์องสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

X 1. สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า

√ 2. ผูเ้ช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงดว้ยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมากเพียงพอ ณ วนัทีส่ทิธิเลอืก

ซือ้สามารถใชส้ทิธิไดท้ีจ่ะท าใหเ้กิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืก

ซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงนัน้

X 3. อายสุญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสนิทรพัยอ์า้งอิง แมว้า่จะไม่มี

การโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4. ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า มลูคา่ปัจจบุนั ของจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่ามีจ  านวนเทา่กบัหรอืเกือบ

เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง

50,000.00                          

50,000.00                                 

11,607.25                          

11,607.25                                 
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มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี้

ประเภทของกระแสเงินสด

1. คา่เช่าคงที่

2. คา่เช่าผนัแปร

3. ประกนัมลูคา่คงเหลอื

4. ราคาตามสทิธิ

5. คา่ปรบั

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัร

รอ้ยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรพัยอ์า้งอิงมีลกัษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดยีวทีส่ามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้

บนัทกึบญัชีของบรษัิท คลองขดุ จ  ากดั (ผูใ้หเ้ช่า) ณ วนัท าสญัญาเช่า พรอ้มแสดงการค านวณ

สญัญาเช่าดงักลา่วถือเป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ เน่ืองจากเขา้หลกัเกณฑข์อ้ที ่2 ทีร่ะบวุา่ใหส้ทิธิซือ้ใน

ราคาทีต่  า่กวา่ราคายตุธิรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั นอกจากนี ้คา่เช่าขัน้ต  า่ทีต่อ้งจ่ายนัน้ จะประกอบดว้ยคา่เช่าทีส่ทุธิจาก

คา่ใชจ้่ายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการใชท้รพัยส์นินัน้ๆ บวกกบัสทิธิซือ้ในราคาทีต่  า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั ใกลเ้คยีง

กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า

การบนัทกึบญัชีดา้นผูใ้หเ้ช่า 

1/1/25x1

 ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

เครื่องจกัร

ดอกเบีย้จากสญัญาเช่ารอตดับญัชี 

บนัทกึการท าสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ

ตัวอย่างที่ 6 ตวัอยา่งโจทยค์รัง้ที ่1/2548

บรษัิท สยามลสีซ่ิง จ  ากดั (ผูใ้หเ้ช่า) ไดท้  าสญัญาใหเ้ช่ารถยนตค์นัหนึง่แก่บรษัิท รุง่เรอืงโรจน ์จ  ากดั (ผูเ้ช่า) 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.วนัทีท่  าสญัญาเช่าคอื 1 มกราคม 25x1

2.คา่เช่าปีละ 264,000 บาท โดยผูเ้ช่าตอ้งจ่ายคา่เช่าทกุวนัสิน้ปี นบัแตว่นัที ่ 31 ธันวาคม 25x1 เป็นตน้ไป

58,786.70                                 

219,213.30                               

278,000.00                        

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

67,000.00                 3.1699                               212,383.30                               

-                            

-                            0.6830                               -                                            

240,000.00                               

91%

10,000.00                 0.6830                               6,830.00                                   

-                            0.6830                               -                                            

219,213.30                               

130 



3.อายสุญัญาเช่า 5 ปี

4.อายกุารใชง้านของรถยนต ์10 ปี

5.ในวนัสิน้สดุสญัญาเช่า ผูเ้ช่าจะสง่คนืรถยนตใ์หก้บัผูใ้หเ้ช่า อยา่งไรก็ด ีผูเ้ช่าไม่รบัประกนัมลูคา่คงเหลอืของ

รถยนต ์ซึ่งคาดวา่ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x5 รถยนตจ์ะมีมลูคา่คงเหลอืเทา่กบั 275,000 บาท

6.มลูคา่ยตุธิรรมของรถยนต ์ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1 เทา่กบั 900,000 บาท 

7.ตน้ทนุของรถยนต ์เทา่กบั 650,000 บาท

8.อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า 20%

9.อตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมสว่นเพ่ิมของผูเ้ช่าเทา่กบั 20%

10.ทัง้ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะค านวณคา่เสื่อมราคาของรถยนตต์ามวธีิเสน้ตรง

11.ผูใ้หเ้ช่าบนัทกึสนิคา้คงเหลอืแบบตอ่เน่ือง (Perpetual Inventory Method) 

12.สญัญาเช่าเป็นแบบบอกเลกิไม่ได้

13.วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีของทัง้ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าคอืวนัที ่31 ธันวาคมของทกุปี

14.มลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาท ซึ่งค  านวณตามอตัราคดิลด 20% จะเป็นดงันี ้

สิน้ปีที ่5 0.4019

ทกุวนัสิน้ปีตดิตอ่กนัเป็นเวลา 5 ปี 2.9906

15.ผูใ้หเ้ช่าสามารถจดัเก็บเงินตามสญัญาเช่าได ้โดยไม่คาดวา่จะมีปัญหาและไม่คาดวา่จะมีรายจ่ายไม่แน่นอน

ทีมี่นยัส  าคญัเกิดขึน้ทางดา้นผูใ้หเ้ช่า

ใหท้ า1.พิจารณาวา่สญัญาเช่าดงักลา่วขา้งตน้ เป็นสญัญาเช่าประเภทใด (ใหแ้สดงเหตผุลพรอ้มทัง้ค  านวณ

ประกอบดว้ย) ดา้นผูใ้หเ้ช่า

2.บนัทกึรายการบญัชีทางดา้นผูใ้หเ้ช่า ตัง้แตว่นัเริ่มตน้สญัญาเช่า จนถึงวนัสิน้สดุสญัญาเช่า (ไม่ตอ้งท า

รายการปิดบญัชีประจ าปีของแตล่ะปี แตต่อ้งค  านวณประกอบดว้ย) 

ตอบ 1.พิจารณาว่าสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น เป็นสัญญาเช่าประเภทใด

การจดัประเภทสญัญาเช่า 

ตรวจสอบองคป์ระกอบตามหลักเกณฑข์องสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

X 1. สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า

X 2. ผูเ้ช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงดว้ยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมากเพียงพอ ณ วนัทีส่ทิธิเลอืก

ซือ้สามารถใชส้ทิธิไดท้ีจ่ะท าใหเ้กิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืก

ซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงนัน้

X 3. อายสุญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสนิทรพัยอ์า้งอิง แมว้า่จะไม่มี

การโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้
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X 4. ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า มลูคา่ปัจจบุนั ของจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่ามีจ  านวนเทา่กบัหรอืเกือบ

เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี้

ประเภทของกระแสเงินสด

1. คา่เช่าคงที่

2. คา่เช่าผนัแปร

3. ประกนัมลูคา่คงเหลอื

4. ราคาตามสทิธิ

5. คา่ปรบั

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัร

รอ้ยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรพัยอ์า้งอิงมีลกัษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดยีวทีส่ามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้

บรษัิทสยามลสีซ่ิง จ  ากดั จะตอ้งถือสญัญาเช่าครัง้นีเ้ป็นสญัญาเช่าด  าเนินงาน

2. บันทกึบัญชีทางด้านผู้ใหเ้ช่า ตัง้แต่วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า จนถึงวันสิน้สุดสัญญาเช่า

เงินสด

รายไดค้า่เช่า

 (บนัทกึการจ่ายคา่เช่ารถยนต)์ 

คา่เสื่อมราคา 650,000 / 10 ปี

คา่เสื่อมราคาสะสม – เครื่องจกัร

 (บนัทกึคา่เสื่อมราคา) 

ตัวอย่างที่ 7 ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 1/2539 (ดัดแปลง) 

บรษัิทผูจ้  าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารแหง่หนึง่ใหท้  าสญัญาเช่าระยะยาวเครื่องถ่ายเอกสารกบับรษัิทผูเ้ช่า 

ขอ้มลูเก่ียวกบัเครื่องถ่ายเอกสารและสญัญาเช่ามีดงันี ้

1.ตน้ทนุของเครื่องถ่ายเอกสารเทา่กบั 80,000 บาท

2.อายกุารใชง้านโดยประมาณของเครื่องถ่ายเอกสารเทา่กบั 5 ปี

3.ประมาณการมลูคา่คงเหลอื ณ วนัสิน้สดุอายกุารใชง้าน   10,000  บาท

4.ราคายตุธิรรม (ราคาขายปกต)ิ  ณ วนัเริ่มตน้สญัญาเช่า  100,000  บาท

5.เง่ือนไขสญัญาเช่า

264,000.00                        

264,000.00                               

65,000.00                          

65,000.00                                 

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

264,000.00               2.9906                               789,518.40                               

-                            

-                            0.4019                               -                                            

-                            0.4019                               -                                            

-                            0.4019                               -                                            

789,518.40                               

900,000.00                               

88%
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a.สญัญาเช่ายกเลกิไม่ได้

b.ประมาณการมลูคา่คงเหลอื ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า 20,000 บาท

c.สญัญาเช่าใหส้ทิธิผูเ้ช่าเลอืกซือ้ทรพัยส์นิในราคา 7,320 บาท หากผูเ้ช่าตอ้งการใชส้ทิธิเลอืกซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า

ใหช้  าระราคา ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่าผูเ้ช่าไม่รบัประกนัมลูคา่คงเหลอื

d.กรรมสทิธ์ิในทรพัยส์นิจะโอนไปใหผู้เ้ช่าหรอืไม่  ขึน้อยู่กบักบัการตดัสนิใจของผูเ้ช่าเม่ือสิน้สดุสญัญา

e.สญัญาเช่ามีอาย ุ3 ปี เริ่มจากวนัที ่1 มกราคม 2550

f.คา่เช่าจะช าระทกุสิน้ปี เริ่มตัง้แตว่นัที ่31 ธันวาคม 2550 เป็นเงิน 38,000 บาท

6.อตัราผลตอบแทนทีผู่ใ้หเ้ช่าตอ้งการเทา่กบัรอ้ยละ 10 (สมมตวิา่เทา่กบัอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมสว่นเพ่ิมของผูเ้ช่า) 

7.มลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาท ทกุ ๆ สิน้ปี เป็นระยะเวลา 3 ปี เทา่กบั 2.4869 มลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาท  

ณ สิน้ปีที ่3 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 10 เทา่ 0.7513

ใหท้ า1.เม่ือพิจารณาทางดา้นผูใ้หเ้ช่า สญัญาเช่านีจ้ดัเป็นสญัญาประเภทใด เพราะเหตใุด

2.ใหแ้สดงรายการบญัชีทางดา้นผูใ้หเ้ช่า ณ วนัทีท่  าสญัญา และเม่ือไดร้บัช  าระเงินครัง้แรก

3.ใหแ้สดงรายการบญัชีทางดา้นผูใ้หเ้ช่า ณ วนัสิน้สดุสญัญา สมมตวิา่ผูเ้ช่าเลอืกซือ้ทรพัยส์นิ

ตอบ 1.เม่ือพิจารณาทางดา้นผูใ้หเ้ช่า สญัญาเช่านีจ้ดัเป็นสญัญาประเภทใด เพราะเหตใุด

การจดัประเภทสญัญาเช่า 

ตรวจสอบองคป์ระกอบตามหลักเกณฑข์องสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

X 1. สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า

√ 2. ผูเ้ช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงดว้ยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมากเพียงพอ ณ วนัทีส่ทิธิเลอืก

ซือ้สามารถใชส้ทิธิไดท้ีจ่ะท าใหเ้กิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืก

ซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงนัน้

X 3. อายสุญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสนิทรพัยอ์า้งอิง แมว้า่จะไม่มี

การโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4. ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า มลูคา่ปัจจบุนั ของจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่ามีจ  านวนเทา่กบัหรอืเกือบ

เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง
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มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี้

ประเภทของกระแสเงินสด

1. คา่เช่าคงที่

2. คา่เช่าผนัแปร

3. ประกนัมลูคา่คงเหลอื

4. ราคาตามสทิธิ

5. คา่ปรบั

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัร

รอ้ยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรพัยอ์า้งอิงมีลกัษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดยีวทีส่ามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้

สญัญาเช่าดงักลา่วถือเป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ เน่ืองจากเขา้หลกัเกณฑข์อ้ที ่2 ทีร่ะบวุา่ใหส้ทิธิซือ้ใน

ราคาทีต่  า่กวา่ราคายตุธิรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั นอกจากนี ้คา่เช่าขัน้ต  า่ทีต่อ้งจ่ายนัน้ จะประกอบดว้ยคา่เช่าทีส่ทุธิจาก

คา่ใชจ้่ายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการใชท้รพัยส์นินัน้ๆ บวกกบัสทิธิซือ้ในราคาทีต่  า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั ใกลเ้คยีง

กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า

2.ใหแ้สดงรายการบญัชีทางดา้นผูใ้หเ้ช่า ณ วนัทีท่  าสญัญา และเม่ือไดร้บัช  าระเงินครัง้แรก

ส าหรบัสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ การจ่ายช าระคา่เช่าแตล่ะครัง้จะถือเป็นการจ่ายเงินตน้และดอกเบีย้ ดงันัน้ 

จึงตอ้งท าตารางตดับญัชีทัง้นี ้เน่ืองจากทัง้ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าใชอ้ตัราคดิลดที ่10% เทา่กนั 

ตารางแสดงการค านวณดอกเบีย้รบัและยอดคงเหลอืสทุธิของลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เริ่มตน้ 1/1/2550

38,000.00                 

38,000.00                 

38,000.00                 

7,320.00                   

121,320.00               

100,000.00                               

100,000.00                        

31/12/50 10,000.00                 28,000.00                          72,000.00                                 

วนัที ่
ดอกเบีย้จ่าย หนีส้นิตามสญัญาเช่า ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x10% ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงคา้ง (4) 

31/12/51 7,200.00                   30,800.00                          41,200.00                                 

31/12/52 4,120.00                   33,880.00                          7,320.00                                   

-                            7,320.00                            -                                            

รวม 21,320.00                 

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

38,000.00                 2.4869                               94,502.20                                 

-                            

-                            0.7513                               -                                            

7,320.00                   0.7513                               5,499.52                                   

-                            0.7513                               -                                            

100,001.72                               

100,000.00                               

100%
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รายการบัญชี ณ วันที่ท าสัญญาในด้านของผู้ใหเ้ช่า

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

ตน้ทนุขาย

ขาย

รายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู ้

สนิคา้

รายการบัญชี ณ วันรับช าระค่าเช่างวดแรก

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

รายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู ้

ดอกเบีย้รบั

3.ใหแ้สดงรายการบญัชีทางดา้นผูใ้หเ้ช่า ณ วนัสิน้สดุสญัญา สมมตวิา่ผูเ้ช่าเลอืกซือ้ทรพัยส์นิ

รายการบัญชีทางด้านผู้ใหเ้ช่า ณ วันสิน้สุดสัญญาและรับช าระค่าสิทธ์ิ

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

รายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู ้

ดอกเบีย้รบั

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

80,000.00                                 

21,320.00                                 

10,000.00                          

10,000.00                                 

38,000.00                          

38,000.00                                 

4,120.00                            

4,120.00                                   

7,320.00                            

7,320.00                                   

01/01/2550

31/12/2550

31/12/2552

38,000.00                          

38,000.00                                 

80,000.00                          

100,000.00                               

121,320.00                        
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ตัวอย่างที่ 8 ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 2/2555

บรษัิท ก ผูใ้หเ้ช่า จ  ากดั เป็นเจา้ของอาคารแหง่หนึง่ทีมี่อายกุารใหป้ระโยชน ์30 ปี โดยบรษัิท ก ผูใ้หเ้ช่า จ  ากดั

ไดใ้ห ้บรษัิท ข ผูเ้ช่า จ  ากดั เช่าอาคาร เป็นเวลา 28 ปี ก าหนดคา่เช่าเดอืนละ 60,000 บาท โดยจ่ายคา่เช่างวดแรก 

ณ วนัท าสญัญาเช่า เริ่มสญัญาตัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ ์2554 ซึ่งสญัญาเช่าดงักลา่วจะสามารถบอกเลกิไดถ้า้ได้

รบัความยินยอมจากบรษัิท ก ผูใ้หเ้ช่า จ  ากดั

การใหเ้ช่าครัง้นี ้ท  าผา่นบรษัิท ค นายหนา้ จ  ากดั และ บรษัิท ค นายหนา้ จ  ากดัจะไดร้บัคา่ตอบแทนใน

จ านวนเทา่กบัคา่เช่า 3 เดอืน ซึ่ง ก ผูใ้หเ้ช่า จ  ากดั จะจ่ายใหใ้นวนัทีท่  าสญัญาเช่า 

ใหท้ า1.บรษัิท ก ผูใ้หเ้ช่า จ  ากดัจะรบัรูร้ายการเริ่มแรกของอาคารทีใ่หก้บั ข ผูเ้ช่า จ  ากดัเช่าอยา่งไร

2.บรษัิท ก ผูใ้หเ้ช่า จ  ากดัจะบนัทกึคา่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้บั ค นายหนา้ จ  ากดั อยา่งไร จงใหเ้หตผุลประกอบ 

โดยทีมี่ขอ้สมมตติอ่ไปนี ้

a.กรณีที ่ก ผูใ้หเ้ช่า จ  ากดัด  าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย

b.กรณีที ่ก ผูใ้หเ้ช่า จ  ากดัเป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงิน โดยอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วถือเป็นหลกัประกนัหนีส้นิ

ตอบ 1.บริษัท ก ผู้ใหเ้ช่า จ ากัดจะรับรู้รายการเร่ิมแรกของอาคารที่ใหกั้บ ข ผู้เช่า จ ากัดเช่าอย่างไร

เม่ือมีการจดัประเภทสญัญาเช่าทีด่นิและอาคาร โดยปกตกิิจการพิจารณาองคป์ระกอบของทีด่นิและอาคาร

แยกจากกนั จ  านวนเงินขัน้ต  า่ทีจ่่ายมีการปันสว่นระหวา่งองคป์ระกอบของทีด่นิและอาคารตามสดัสว่นของมลูคา่ยตุธิรรม

ของสว่นไดเ้สยีในสญัญาเช่าสว่นของทีด่นิและอาคาร องคป์ระกอบสว่นของทีด่นิโดยปกตจิดัประเภทเป็นสญัญาเช่า

ด  าเนินงาน ยกเวน้มีการโอนกรรมสทิธ์ิไปใหผู้เ้ช่าเม่ือสิน้สดุสญัญา องคป์ระกอบสว่นของอาคารจดัประเภทเป็นสญัญา

เช่าด  าเนินงานหรอืสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ โดยใชเ้ง่ือนไขตามทีก่  าหนดในมาตรฐานการบญัชี

ดงันัน้ จ  านวนเงินทีไ่ดร้บัเม่ือเขา้ท  าสญัญาใหเ้ช่าทีด่นิหรอืการใหส้ทิธิการเช่าซึ่งเป็นสญัญาเช่าด  าเนินงาน 

จึงถือเป็นการจ่ายคา่เช่าลว่งหนา้ซึ่งตอ้งตดัจ าหน่ายตลอดอายสุญัญาเช่าตามรูปแบบของประโยชนท์ีไ่ดร้บั แต่

ในสว่นของอาคาร หากเขา้เง่ือนไขทีร่ะบวุา่เป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ กิจการผูใ้หเ้ช่าตอ้งถือเป็น “การขาย” และ

ตอ้งตดับญัชีอาคารออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ สญัญาเช่าในสว่นทีด่นิถือเป็นสญัญาเช่าด  าเนินงาน เน่ืองจากคาดวา่จะไม่มีการโอน

กรรมสทิธิใหก้บัผูเ้ช่า ในขณะทีกิ่จการท าสญัญาเช่าอาคารกบัผูเ้ช่าเป็นเวลา 28 ปีจาก 30 ปี จึงถือเป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหา

แหลง่เงินทนุ  ซึ่งสมมตวิา่มลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่าทีด่นิและอาคารเทา่กบั 1 ลา้นบาท และ 2 ลา้นบาท ตามล าดบั

กิจการจะตอ้งบนัทกึรบัรูร้ายการ ณ วนัท าสญัญาเช่าดงัตอ่ไปนี้

โดยจะเห็นไดว้า่ การรบัคา่เช่านัน้ จะแบง่เป็นสว่นของทีด่นิ (ถือเป็นรายไดร้บัลว่งหนา้) และสว่นของอาคาร (น าไปหกั

ยอดลกูหนีต้ามสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุทัง้จ  านวนเน่ืองจากเป็นการจ่ายทนัที ณ วนัทีท่  าสญัญา) 
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ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า-อาคาร (สทุธิ) 

ตน้ทนุขาย

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ (สนิคา้)

ขาย

บนัทกึการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า-อาคาร (สทุธิ) 

คา่เช่าทีด่นิรบัลว่งหนา้

บนัทกึการรบัคา่เช่าเป็นเงินสด

2.บริษัท ก ผู้ใหเ้ช่า จ ากัดจะบันทกึค่าตอบแทนที่จ่ายใหกั้บ ค นายหน้า จ ากัด อย่างไร จงใหเ้หตุผลประกอบ 

ส าหรบัคา่นายหนา้ทีจ่่ายเพ่ือตอบแทนการหาลกูคา้มาท าสญัญาเช่านัน้ กิจการผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งบนัทกึบญัชีให้

สอดคลอ้งกบัธุรกรรมการเช่า ซึ่งเป็นธุรกรรมหลกั ดงัการตอบค าถามตอ่ไปนี ้

กรณีที ่ก ผูใ้หเ้ช่า จ  ากดัด  าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย

หาก ก ผูใ้หเ้ช่า จ  ากดัเป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย และท าธุรกรรมสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยข์า้งตน้ 

จะถือวา่เป็น “ผูใ้หเ้ช่าทีเ่ป็นผูผ้ลติ หรอืผูแ้ทนจ าหน่าย” (Sales Type Lease) ตน้ทนุทางตรงเม่ือเริ่มแรก 

(คา่คอมมิสชั่นทีใ่ห ้ค) ใหถื้อเป็น “คา่ใชจ้่ายในการขาย” ซึ่งตอ้งรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุในงวดทีเ่กิดรายการ  

อยา่งไรก็ตาม สญัญานีเ้ป็นสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ประกอบทีด่นิและอาคาร ซึ่งจากค าอธิบายขา้งตน้ ทีด่นิถือเป็น

สญัญาเช่าด  าเนินงาน สว่นอาคารถือเป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ (เน่ืองจากอายสุญัญา 28 ปีจาก 30 ปี) ดงันัน้ ก 

ผูใ้หเ้ช่าจึงตอ้งแบง่สดัสว่นของคา่คอมมิสชั่น เป็นสองสว่น โดยทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าทีด่นิ จะถือเป็น “คา่คอมมิสชั่น

รอตดัจ่าย” และตดัจ่ายตลอดอายสุญัญาเช่า สว่นคา่คอมมิสชั่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าอาคาร (ซึ่งถือเป็นสญัญา

เช่าการเงิน) จะถือเป็น “คา่ใชจ้่ายในการขาย” ดงัการบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้

คา่คอมมิสชั่นรอตดัจ่าย ทีด่นิ

คา่ใชจ้่ายในการขาย อาคาร

เงินสด

บนัทกึการจ่ายคา่คอมมิสชั่น

2,000,000.00                     

 xx 

 xx 

2,000,000.00                            

60,000.00                          

40,000.00                                 

20,000.00                                 

01/02/2554

60,000.00                          

120,000.00                        

180,000.00                               

01/02/2554
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กรณีที ่ก ผูใ้หเ้ช่า จ  ากดัเป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงิน โดยอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วถือเป็นหลกัประกนัหนีส้นิ

หาก ก ผูใ้หเ้ช่า จ  ากดัเป็นผูใ้หบ้รกิารการเงิน (Direct Financing Lease) สญัญานีเ้ปรยีบเสมือนการปลอ่ยกู ้

ซึ่งจะตอ้งแยกสญัญาเป็นสญัญาเช่าทีด่นิซึ่งถือเป็นสญัญาเช่าด  าเนินงาน และสญัญาเช่าอาคารซึ่งถือเป็นสญัญา

เช่าการเงิน โดยคา่คอมมิสชั่นในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการเช่าทีด่นิ จะถือเป็น “คา่คอมมิสชั่นรอตดัจ่าย” และตดัจ่ายตาม

วธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า แตค่า่คอมมิสชั่นในสว่นสญัญาเช่าอาคารนัน้ถือเป็นสว่นหนึง่ของ “เงินลงทนุในลกูหนี”้ 

(มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2558)) ดงัการบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้

คา่คอมมิสชั่นรอตดัจ่าย

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า-อาคาร (สทุธิ) 

เงินสด

บนัทกึการจ่ายคา่คอมมิสชั่น

ตัวอย่างที่ 9 ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 2/2554

ณ วนัที ่2 มกราคม 2551 บรษัิท ขาว จ ากดั ใหเ้ช่าเครื่องจกัรทีมี่อายกุารใชง้าน 10 ปีไม่มีมลูคา่คงเหลอื 

แก่บรษัิท ด  า จ  ากดั ทัง้สองบรษัิทปิดบญัชี ณ 31 ธันวาคมของทกุปี บรษัิทขาวซือ้เครื่องจกัรดงักลา่วมาในราคา 

45,000 บาท ราคายตุธิรรมของเครื่องจกัรเทา่กบั 55,000 บาท ซึ่งสญัญาเช่าครัง้นีถื้อเป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ

ทัง้ในดา้นของผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า สญัญาเช่ามีอาย ุ5 ปี ยกเลกิไม่ได ้เม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่ากรรมสทิธ์ิในเครื่องจกัรจะ

เป็นของผูเ้ช่า ก าหนดจ่ายคา่เช่าทกุวนัที ่2 มกราคมของทกุปี เริ่มตัง้แต ่ 2 มกราคม 2551 อตัราดอกเบีย้ทีใ่ชใ้น

สญัญาเช่าเทา่กบั 10% โดยมลูคา่ปัจจบุนัของเงินงวด 1 บาท ทีจ่่ายงวดแรก ณ วนัตน้งวด ระยะเวลา 5 ปี ณ 

อตัราดอกเบีย้ 10% เทา่กบั 4.1699 บาท บรษัิททัง้สองตดัคา่เสื่อมแบบวธีิเสน้ตรง

ใหท้ าบนัทกึบญัชีส  าหรบัปี 2551 – 2555 ในดา้นของผูใ้หเ้ช่าและค านวณประกอบ

ตอบ ค านวณคา่เช่าตอ่งวด

มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัร บาท

มลูคา่ปัจจบุนัของเงินงวด 1 บาทจา่ยช าระทกุตน้งวด เป็นเวลา 5 งวด

คา่เช่าตอ่งวด (PMT) บาท

60,000.00                          

120,000.00                        

01/02/2554

180,000.00                               

55,000                                

4.1699                                

13,190                                
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ตารางแสดงการค านวณดอกเบีย้รบัและยอดคงเหลอืสทุธิของลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เริ่มตน้ 2/1/2551

13,190.00                 

13,190.00                 

13,190.00                 

13,190.00                 

13,190.00                 

65,950.00                 

การบนัทกึบญัชี

1/1/25x1

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า(13,190 x 5) 

ตน้ทนุขาย

ขาย

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอตดับญัชี

สนิคา้

บนัทกึการท าสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ 

1/1/25x1

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

บนัทกึรบัเงินคา่เช่า

31/12/25x1

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอตดับญัชี

ดอกเบีย้รบั

บนัทกึดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่า

2/1/53 3,280.10                   9,909.90                            22,891.10                                 

รวม 10,950.00                 55,000.00                          

2/1/54

2/1/55

2,289.11                   10,900.89                          11,990.21                                 

1,199.79                   11,990.21                          -                                            

2/1/51 13,190.00                          41,810.00                                 

2/1/52 4,181.00                   9,009.00                            32,801.00                                 

วนัที ่
ดอกเบีย้จ่าย หนีส้นิตามสญัญาเช่า ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x10% ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงคา้ง (4) 

55,000.00                                 

65,950.00                          

45,000.00                          

55,000.00                                 

10,950.00                                 

45,000.00                                 

13,190.00                          

13,190.00                                 

4,181.00                            

4,181.00                                   

139 



1/1/25x2

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

บนัทกึรบัเงินคา่เช่า

31/12/25x2

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอตดับญัชี

ดอกเบีย้รบั

บนัทกึดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่า

1/1/25x3

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

บนัทกึรบัเงินคา่เช่า

31/12/25x3

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอตดับญัชี

ดอกเบีย้รบั

บนัทกึดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่า

1/1/25x4

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

บนัทกึรบัเงินคา่เช่า

31/12/25x4

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอตดับญัชี

ดอกเบีย้รบั

บนัทกึดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่า

1/1/25x5

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

บนัทกึรบัเงินคา่เช่า

3,280.00                                   

13,190.00                          

13,190.00                                 

2,289.11                            

2,289.00                                   

13,190.00                          

13,190.00                          

13,190.00                                 

3,280.10                            

13,190.00                                 

1,199.79                            

1,199.00                                   

13,190.00                          

13,190.00                                 
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ตัวอย่างที่ 10 ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 1/2556

บรษัิทมิว จ  ากดั เป็นผูผ้ลติเครื่องจกัรทีมี่อายกุารใชง้าน 12 ปี ซึ่งบรษัิทไดผ้ลติและใหเ้ช่าแก่บรษัิทแอน จ ากดั 

เป็นเวลา 10 ปี โดยราคาขายปกตขิองเครื่องจกัรเทา่กบั 411,324 บาท และผูเ้ช่าไดป้ระกนัมลูคา่คงเหลอื ณ สิน้สดุ

สญัญาเช่าเทา่กบั 15,000 บาทซึ่งเทา่กบัมลูคา่คงเหลอืทีค่าดไว ้ณ สิน้สดุสญัญาเช่า โดยผูเ้ช่าตกลงจะจ่ายคา่เช่า

เป็นเงิน 73,000 บาท ทกุๆ ตน้ปี โดยคา่เช่าดงักลา่วไดร้วมคา่บ ารุงรกัษา คา่เบีย้ประกนัภยั และภาษีทีเ่ก่ียวขอ้งปีละ 

13,000 บาท ซึ่งมลูคา่ตามบญัชีของเครื่องจกัรในสมดุบญัชีของบรษัิทมิว จ  ากดั เทา่กบั 250,000 บาท โดยบรษัิทมิว 

ตอ้งจ่ายตน้ทนุทางตรงทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการเจรจาตอ่รองเก่ียวกบัสญัญาเช่าเป็นเงิน 14,000 บาท ทัง้นี ้จากการประเมิน

บรษัิทมิวคาดวา่บรษัิทสามารถเก็บเงินตามสญัญาไดค้อ่นขา้งแน่นอน และไม่มีตน้ทนุอ่ืนใดทีไ่ม่สามารถคาดการณ์

ไดเ้กิดขึน้อีก โดยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าเทา่กบั 10%

ใหท้ า1.อธิบายประเดน็ทางบญัชีในดา้นของผูใ้หเ้ช่าเก่ียวกบัสญัญาเช่าขา้งตน้

2.ค านวณตวัเลขตอ่ไปนี ้

a.ลกูหนีส้ญัญาเช่า ณ วนัเริ่มท  าสญัญา

b.ยอดขาย

c.ตน้ทนุขาย

3.จดัท าตารางตดับญัชีระยะเวลา 10 ปี

4.บนัทกึบญัชีดา้นผูใ้หเ้ช่าส  าหรบัรายการทีเ่กิดขึน้ในปีแรก

ตอบ 1.อธิบายประเด็นทางบัญชีในด้านของผู้ใหเ้ช่าเก่ียวกับสัญญาเช่าข้างต้น

การจดัประเภทสญัญาเช่า 

ตรวจสอบองคป์ระกอบตามหลักเกณฑข์องสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

X 1. สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า

X 2. ผูเ้ช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงดว้ยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมากเพียงพอ ณ วนัทีส่ทิธิเลอืก

ซือ้สามารถใชส้ทิธิไดท้ีจ่ะท าใหเ้กิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืก

ซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงนัน้

√ 3. อายสุญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสนิทรพัยอ์า้งอิง แมว้า่จะไม่มี

การโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4. ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า มลูคา่ปัจจบุนั ของจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่ามีจ  านวนเทา่กบัหรอืเกือบ

เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง
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มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี้

ประเภทของกระแสเงินสด

1. คา่เช่าคงที่

2. คา่เช่าผนัแปร

3. ประกนัมลูคา่คงเหลอื

4. ราคาตามสทิธิ

5. คา่ปรบั

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัร

รอ้ยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรพัยอ์า้งอิงมีลกัษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดยีวทีส่ามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้

สญัญาเช่าขา้งตน้ถือเป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ 

ทัง้นี ้กิจการจะตอ้งน าคา่เช่าสทุธิจากคา่ใชจ้่ายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการใชส้นิทรพัย ์(executory cost) มาคดิลดเพ่ือหา

มลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่าทีจ่ะน ามาใชบ้นัทกึบญัชีสนิทรพัย ์นอกจากนี ้เน่ืองจากกิจการแหง่นีเ้ป็นผูผ้ลติเครื่องจกัร 

และเป็นผูใ้หเ้ช่าดว้ย ซึ่งเปรยีบเสมือนกบักิจการขายสนิคา้เป็นเงินผอ่น ดงันัน้ คา่ใชจ้่ายทางตรงทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการเช่า

ครัง้นี ้จึงถือเป็น “คา่ใชจ้่ายในการขาย” ซึ่งตอ้งตดัเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดทีท่  าสญัญาเช่า

2.ค านวณตัวเลขที่ใช้บันทกึบัญชีสัญญาเช่า

a.ลกูหนีส้ญัญาเช่า ณ วนัเริ่มท  าสญัญา

คา่เช่าตลอดสญัญา (60,000 x 10) บาท

มลูคา่คงเหลอืทีไ่ดร้บัการประกนั บาท

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า บาท

b.ยอดขาย

c.ตน้ทนุขาย

600,000.00                        

15,000.00                          

615,000.00                        

เทา่กบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรบั ตามการค านวณในขอ้ 1 หรอืเทา่กบั 411,324 บาท

เทา่กบั 250,000 บาท ซึ่งเทา่กบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่า

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

60,000.00                 6.7590                               405,540.00                               

-                            

15,000.00                 0.3855                               5,782.50                                   

-                            0.3855                               -                                            

-                            0.3855                               -                                            

411,322.50                               

411,324.00                               

100%
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3.จัดท าตารางตัดบัญชีระยะเวลา 10 ปี

ตารางตดับญัชี

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เริ่มตน้ 

60,000.00                 

60,000.00                 

60,000.00                 

60,000.00                 

60,000.00                 

60,000.00                 

60,000.00                 

60,000.00                 

60,000.00                 

60,000.00                 

15,000.00                 

4.บันทกึบัญชีด้านผู้ใหเ้ช่าส าหรับรายการที่เกิดขึน้ในปีแรก

1/1/x1

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ

ตน้ทนุขาย

ขาย

ดอกเบีย้จากสญัญาเช่ารอตดับญัชี

สนิคา้คงเหลอื

บนัทกึการท าสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ

คา่ใชจ้่ายในการขาย

เงินสด

บนัทกึตน้ทนุทางตรงเม่ือเริ่มแรกทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการท าสญัญาเช่า

10

3 29,910.20                 30,089.80                          269,012.24                               

4 26,901.22                 33,098.78                          235,913.47                               

5

6

7

8

9

23,591.35                 36,408.65                          199,504.82                               

19,950.48                 

66,940.91                                 

1,365.00                   13,635.00                          0.00-                                          

1 35,132.40                 24,867.60                          326,456.40                               

2 32,645.64                 27,354.36                          299,102.04                               

0

ปีที่
ดอกเบีย้จ่าย หนีส้นิตามสญัญาเช่า ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x10% ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงคา้ง (4) 

60,000.00                          351,324.00                               

615,000.00                        

411,324.00                               

44,054.47                          115,400.83                               

11,540.08                 48,459.92                          

14,000.00                                 

40,049.52                          159,455.30                               

15,945.53                 

6,694.09                   53,305.91                          13,635.00                                 

250,000.00                        

411,324.00                               

203,674.00                               

250,000.00                               

14,000.00                          
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เงินสด

เงินส  ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายจากลกูคา้

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ

บนัทกึการรบัเงินคา่เช่างวดแรก

ปี 25x1

เงินส  ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายจากลกูคา้

เงินสด / บญัชีทีเ่ก่ียวขอ้ง

บนัทกึการจ่ายคา่ใชจ้่ายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการใชส้นิทรพัยท์ีใ่หล้กูคา้เช่า

31/12/25x1

ดอกเบีย้จากสญัญาเช่ารอตดับญัชี

ดอกเบีย้รบั

บนัทกึรบัรูด้อกเบีย้รบัเป็นรายได้

ตัวอย่างที่ 11 ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 2/2556

ณ วนัที ่1 มกราคม 25X3  บรษัิทไดท้  าสญัญาใหเ้ช่าเครื่องจกัร มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัร 486,000 บาท 

โดยรบัคา่เช่า 180,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ทกุวนัที ่30 ธันวาคม เริ่มตัง้แต ่30 ธันวาคม 25x3 โดยผูเ้ช่าจะประกนั

มลูคา่คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25X5 จ านวน 36,000 บาท นอกจากนีผู้เ้ช่ายงัตอ้งจ่ายคา่ภาษีอีกจ านวน 

9,000 บาท เครื่องจกัรมีมลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั 3,600 อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า เทา่กบั 10% 

บรษัิทเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายเครื่องจกัร โดยเครื่องจกัรดงักลา่วมีราคาทนุ 400,000 บาท  

เม่ือสิน้สดุสญัญาเช่า ผูเ้ช่าไดค้นืเครื่องจกัรดงักลา่วใหก้บับรษัิท โดยมลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัรทีร่บัคนืมา 

เทา่กบั 30,000 บาท

มลูคา่ปัจจบุนัของเงินทีจ่่ายเป็นงวด เป็นเวลาสามปี                              2.4869

มลูคา่ปัจจบุนัของเงินทีจ่่ายเป็น ณ สิน้ปีที ่3                                          0.7513

ใหท้ าบนัทกึบญัชีส  าหรบัปี 25X3 และ 25X5 และแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25X3

73,000.00                          

13,000.00                                 

60,000.00                                 

35,132.40                          

35,132.40                                 

13,000.00                          

13,000.00                                 

144 



ตอบ การจัดประเภทสัญญาเช่า 

ตรวจสอบองคป์ระกอบตามหลักเกณฑข์องสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

X 1. สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า

X 2. ผูเ้ช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงดว้ยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมากเพียงพอ ณ วนัทีส่ทิธิเลอืก

ซือ้สามารถใชส้ทิธิไดท้ีจ่ะท าใหเ้กิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืก

ซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงนัน้

3. อายสุญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสนิทรพัยอ์า้งอิง แมว้า่จะไม่มี

การโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4. ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า มลูคา่ปัจจบุนั ของจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่ามีจ  านวนเทา่กบัหรอืเกือบ

เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี้

ประเภทของกระแสเงินสด

1. คา่เช่าคงที่

2. คา่เช่าผนัแปร

3. ประกนัมลูคา่คงเหลอื

4. ราคาตามสทิธิ

5. คา่ปรบั

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัร

รอ้ยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรพัยอ์า้งอิงมีลกัษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดยีวทีส่ามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้

ผูใ้หเ้ช่าจะจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุเน่ืองจากมลูคา่ปัจจบุนัของคา่เช่าขัน้ต  า่เทา่กบั

รอ้ยละ 98 ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า(เงินลงทนุขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า)  ประกอบดว้ย

เงินลงทุนขัน้ต้น  PV factor PV

1. จ านวนเงินทีล่กูหนีต้อ้งจ่าย 576,000      474,689       

2. มลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั 3,600          0.7513         2,705           

579,600      477,393       

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

180,000.00               2.4869                               447,642.00                               

-                            

36,000.00                 0.7513                               27,046.80                                 

-                            0.7513                               -                                            

-                            0.7513                               -                                            

474,688.80                               

486,000.00                               

98%
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การบนัทกึบญัชี ณ วนัท าสญัญาเช่า

1/1/x3

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

ตน้ทนุขาย (400,000 – 2,705) 

ขาย (477,393 – 2,705) 

สนิคา้คงเหลอื

รายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู ้

บนัทกึการใหเ้ช่าเครื่องจกัร

ตารางแสดงการค านวณดอกเบีย้รบัและยอดคงเหลอืสทุธิของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เริ่มตน้ 

180,000                    

180,000                    

180,000                    

39,600                      

ปัดเศษ 11 บาท

การบนัทกึบญัชีรบัคา่เช่าและรบัรูด้อกเบีย้รบัในปี 25x3 และ 25x5

31/12/x3

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า

รายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู ้

ดอกเบีย้รบั 

บนัทกึการรบัคา่เช่าและรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้

199,646                                    

19,954                      160,046                             39,600                                      

47,739                               

47,739                                      

579,600                             

397,295                             

39,600                               0-                                               

474,689                                    

400,000                                    

102,206                                    

31/12/x3

31/12/x4

31/12/x5

ปีที่
ดอกเบีย้จ่าย หนีส้นิตามสญัญาเช่า ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x10% ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงคา้ง (4) 

477,393                                    

47,739                      132,261                             345,133                                    

34,513                      145,487                             

180,000                                    

180,000                             
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31 ธ.ค. 25x5

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ

รายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู ้

ดอกเบีย้รบั

บนัทกึการรบัคา่เช่าและรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้

รายการบญัชี ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า 

ผูใ้หเ้ช่ารบัคนืเครื่องจกัรและบนัทกึขาดทนุจากการใหเ้ช่าเครื่องจกัร เน่ืองจากมลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่คงเหลอื

ของเครื่องจกัรสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการประกนัจากผูเ้ช่า ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่าต  า่กวา่ มลูคา่คงเหลอืทีป่ระมาณการไว ้ณ 

วนัเริ่มตน้สญัญาเช่า 

31 ธ.ค. 25x5 

 เงินสด 

 เครื่องจกัร

 ขาดทนุจากการใหเ้ช่าเครื่องจกัร

 ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ

 บนัทกึรบัคนืเครื่องจกัรตามสญัญาเช่า 

ตัวอย่างที่ 12 โจทยค์รัง้ที่ 2/2559

บรษัิทม่วง จ  ากดั เป็นผูผ้ลติและใหเ้ช่าเครื่องจกัร ซึ่งเครื่องจกัรเครื่องหนึง่มีราคาทนุ 4,000,000 บาท 

ตัง้ราคาขาย 5,500,000 บาท ซึ่งเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัร โดยเครื่องจกัรมีอายเุชิงเศรษฐกิจ 18 ปี โดยที่

ไม่มีมลูคา่คงเหลอื

ตอ่มากิจการไดท้  าสญัญาเช่ากบัลกูคา้บรษัิทสม้ จ  ากดั สญัญาเช่านีมี้อายสุญัญาเช่า 12 ปี บอกเลกิไม่ไดโ้ดย 

มีคา่งวด งวดละ 358,858 บาท โดยจ่ายคา่งวด 2 ครัง้ตอ่ปี งวดวนัที ่1 เมษายน และ 1 ตลุาคม ซึ่งสญัญามีผล

ตัง้แตว่นัที ่1 เม.ย 25x1 มลูคา่คงเหลอืของเครื่องจกัรเม่ือสิน้สดุสญัญาคอื 1,125,000 บาท โดยทีผู่เ้ช่าประกนัมลูคา่

คงเหลอื 1,100,000 บาท อตัราดอกเบีย้ตามนยัตามสญัญาเช่า คอื 10% ตอ่ปี ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้เทา่กบัอตัราดอกเบีย้

ในเชิงพาณิชย ์ซึ่งคา่งวดตามสญัญาเช่านี ้ไดร้วมคา่บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรโดยผูใ้หเ้ช่า จ  านวน 6,000 บาท 

นอกจากนี ้บรษัิทม่วง จ  ากดัตอ้งจ่ายคา่นายหนา้หาลกูคา้จ านวน 55,000 บาท จ่ายตัง้แตว่นัเริ่มตน้สญัญา

ตอ่ไปนีเ้ป็นตารางมลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาทแบบ Annuity due (จ่ายงวดแรกทนัท)ี และ Ordinary annuity

(จ่ายงวดแรกเม่ือสิน้งวด)

19,954                                      

6,000                                 

30,000                               

3,600                                 

39,600                                      

180,000                             

180,000                                    

19,954                               
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5% 10% 5% 10% 5% 10%

9.3064 7.4951 8.8633 6.8137 0.5568 0.3186

14.4886 9.8832 13.7986 8.9847 0.3101 0.1015

ใหท้ า1.ใหพิ้จารณาจ าแนกสญัญาวา่เป็นสญัญาประเภทใด ใหค้  านวณประกอบ 

2.หากถือเป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ ใหแ้สดงรายการและยอดเงินทีจ่ะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน 

และงบก าไรขาดทนุส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 25x1 โดยค านวณประกอบ และปัดจดุทศนิยมเป็นจ านวนเตม็ 

3.ถา้มีการเพ่ิมเตมิสญัญา อตัราดอกเบีย้แบบ MLR ตอ่มาอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเทา่กบั 12% ในปีที ่8-12

ผูเ้ช่าตอ้งจ่ายเพ่ิม 4,000 – 5,000 บาท จะมีผลกระทบตอ่ยอดคงเหลอืทีแ่สดงไวใ้นขอ้ที ่2 หรอืไม่ อยา่งไร ไม่ตอ้ง

ค  านวณเป็นตวัเลข ตอบเหตผุล 

ตอบ 1.ใหพ้ิจารณาจ าแนกสัญญาว่าเป็นสัญญาประเภทใด ใหค้ านวณประกอบ 

ตรวจสอบองคป์ระกอบตามหลักเกณฑข์องสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

X 1. สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า

X 2. ผูเ้ช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงดว้ยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมากเพียงพอ ณ วนัทีส่ทิธิเลอืก

ซือ้สามารถใชส้ทิธิไดท้ีจ่ะท าใหเ้กิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลอืก

ซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงนัน้

X 3. อายสุญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสนิทรพัยอ์า้งอิง แมว้า่จะไม่มี

การโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4. ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า มลูคา่ปัจจบุนั ของจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่ามีจ  านวนเทา่กบัหรอืเกือบ

เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง

12

24

เงินงวดจ่ายทนัที เงินงวดจ่ายสิน้งวดงวด / อัตราดอกเบีย้ เงินก้อน
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มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี้

ประเภทของกระแสเงินสด

1. คา่เช่าคงที่

2. คา่เช่าผนัแปร

3. ประกนัมลูคา่คงเหลอื

4. ราคาตามสทิธิ

5. คา่ปรบั

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัร

รอ้ยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรพัยอ์า้งอิงมีลกัษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดยีวทีส่ามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้

สญัญาเช่าขา้งตน้ถือเป็นสญัญาเช่าชนิดจดัหาแหลง่เงินทนุ 

ทัง้นี ้กิจการจะตอ้งน าคา่เช่าสทุธิจากคา่ใชจ้่ายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการใชส้นิทรพัย ์(executory cost) จ านวน 

6,000 บาทมาคดิลดเพ่ือหามลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่าทีจ่ะน ามาใชบ้นัทกึบญัชีสนิทรพัย ์นอกจากนี ้เน่ืองจาก

กิจการแหง่นีเ้ป็นผูผ้ลติเครื่องจกัร และเป็นผูใ้หเ้ช่าดว้ย ซึ่งเปรยีบเสมือนกบักิจการขายสนิคา้เป็นเงินผอ่น ดงันัน้คา่ใชจ้่าย 

ทางตรงทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการเช่าครัง้นี ้จึงถือเป็น “คา่ใชจ้่ายในการขาย” ซึ่งตอ้งตดัเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดทีท่  าสญัญาเช่า

2.หากถือเป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน ใหแ้สดงรายการและยอดเงินที่จะปรากฏในงบแสดงฐานะ

การเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 โดยค านวณประกอบ และปัดจุดทศนิยมเป็น 

จ านวนเต็ม

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า(เงินลงทนุขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า)  ประกอบดว้ย

เงินลงทุนขัน้ต้น  PV factor PV

1. จ านวนเงินทีล่กูหนีต้อ้งจ่าย 9,568,592   5,453,528    

2. มลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั 25,000        0.3101         7,753           

9,593,592   5,461,281    

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

352,858.00               14.4886                             5,112,418.42                            

-                            

1,100,000.00            0.3101                               341,110.00                               

-                            0.3101                               -                                            

-                            0.3101                               -                                            

5,453,528.42                            

5,500,000.00                            

99%
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ค านวณหาดอกเบีย้รบัทีต่อ้งรบัรูใ้นปี 25x1 ดว้ยการท าตารางตดับญัชี

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เริ่มตน้ 

352,858                    

352,858                    

352,858                    

352,858                    

352,858                    

352,858                    

ขัน้ตอนถดัมาค านวณรายการทีจ่ะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ค านวณดอกเบีย้ค้างรับ

ยอดลกูหนีส้ทุธิ 1/10/x1

อตัราดอกเบีย้ 

ระยะเวลาคา้ง

ดอกเบีย้คา้งรบั Q4/x1

ค านวณยอดขายและต้นทุนขาย

ยอดขาย/ต้นทุนขาย

มลูคา่ขัน้ตน้

หกั PV มลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั

มลูคา่สทุธิ

ค านวณดอกเบีย้รับ

ดอกเบีย้รบั 1/4 - 30/9

ดอกเบีย้รบั 1/10 - 31/12

ดอกเบีย้รบั ปี 25x1

1/10/25x2

1/4/25x3

1/10/25x3

250,549                    

7,753 7,753

5,453,528 3,992,248

หน่วย:บาท

10%

1/4 ปี

ปีที่
ดอกเบีย้จ่าย ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x5% ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงคา้ง (4) 

5,461,281                                 

1/4/25x1 352,858                             

1/10/25x1 255,421                    97,437                               5,010,986                                 

1/4/25x2

125,275

 ขาย 

หนีส้นิตามสญัญาเช่า

5,108,423                                 

255,421

125,275

380,696

5,010,986

 ต้นทุนขาย 

5,461,281 4,000,000

4,688,458                                 

234,423                    118,435                             4,570,023                                 

102,309                             4,908,677                                 

245,434                    107,424                             4,801,253                                 

240,063                    112,795                             
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จดัท างบแสดงฐานะการเงิน และก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็บางสว่น

บริษัทม่วง จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)

ณ วันที่ 31/12/25x1

สินทรัพยห์มุนเวียน

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าทีถ่ึงก าหนดภายใน 1 ปี

ดอกเบีย้คา้งรบั

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าสทุธิจากสว่นทีถ่ึงก าหนดภายใน 1 ปี

บริษัทม่วง จ ากัด

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปี สิน้สุด 31/12/25x1

รายไดจ้ากการขาย

หกั ตนัทนุขาย

ก าไรขัน้ตน้จากการขาย

คา่นายหนา้

ดอกเบีย้รบั

รายไดค้า่บรกิาร (9 เดอืน)

3.ถ้ามีการเพิม่เติมสัญญา อัตราดอกเบีย้แบบ MLR ต่อมาอัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเทา่กับ 12%

ในปีที่ 8-12 ผู้เช่าต้องจ่ายเพิม่ 4,000 – 5,000 บาท จะมีผลกระทบต่อยอดคงเหลือที่แสดงไว้ในข้อที่ 2 หรือไม่

อย่างไร ไม่ต้องค านวณเป็นตัวเลข ตอบเหตุผล 

หากบรษัิทตอ้งจ่ายดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ยอ่มสง่ผลตอ่ตวัเลขลกูหนี ้ดอกเบีย้คา้งรบั ในงบแสดงฐานะ

การเงิน และดอกเบีย้รบัในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ โดยดอกเบีย้รบัทีน่  าเสนอในงบก าไรขาดทนุจะเพ่ิมขึน้ 

และกิจการจะตอ้งท าตารางตดับญัชีอีกครัง้หนึง่ เพ่ือจะไดแ้บง่เงินรบัคา่เช่าเป็นเงินตน้และดอกเบีย้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

5,453,528

3,992,248

1,461,281

380,696

9,000

55,000                                

209,733

125,275

4,801,253
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สัญญาเช่าด าเนินงาน

สญัญาเช่าด  าเนินงาน หมายถึงสญัญาเช่าทีไ่ม่ไดโ้อนความเสี่ยงและผลตอบแทนสว่นใหญ่หรอืทัง้หมดใหก้บั 

ผูเ้ช่าดงันัน้ ผูใ้หเ้ช่าจึงตอ้งแสดงสนิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตส้ญัญาเช่าด  าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตามลกัษณะ

ของสนิทรพัย ์ตลอดจนรบัรูร้ายไดค้า่เช่าจากสญัญาเช่าด  าเนินงานในงบก าไรขาดทนุตามเกณฑเ์สน้ตรงตลอดอายุ

สญัญาเช่า นอกจากวา่จะมีเกณฑอ่ื์นทีเ่ป็นระบบซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการไดร้บัประโยชนท์ีล่ดลงจากสนิทรพัย์

ทีใ่หเ้ช่า

รูปที่ 2 การรับรู้รายได้ / ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน

ตัวอย่างที่ 12 รูปแบบของการก าหนดคา่เช่าไม่เทา่กนัทีต่อ้งรบัรูค้า่ใชจ้่ายตามวธีิเสน้ตรงเทา่นัน้

ผูใ้หเ้ช่าไดท้  าสญัญาเช่าเครื่องจกัรกบัผูเ้ช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผูใ้หเ้ช่าเรยีกเก็บคา่เช่าในปีที ่1 2 และ 3 

เดอืนละ 5,000 บาท 4,500 บาท และ 3,500 บาท ตามล าดบั อตัราคา่เช่าดงักลา่วมีการก าหนดโครงสรา้งใหมี้จ  านวนสงู

ในปีแรกๆ และลดต า่ลงในปีหลงัๆ เน่ืองจากเครื่องจกัรมีประสทิธิภาพสงูในปีแรกๆ และลดต า่ลงในปีหลงัๆ ซึ่งผูใ้หเ้ช่า

จะตอ้งบนัทกึบญัชีในแตล่ะปีดงันี ้

การค านวณคา่เช่า/คา่เช่ารบัทีจ่ะรบัรู ้

จ  านวนเงินทีต่อ้งจ่ายปีที ่1 (5,000 บาท x 12 เดอืน) 

จ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายปีที ่2 (4,500 บาท x 12 เดอืน) 

จ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายปีที ่3 (3,500 บาท x 12 เดอืน) 

รวมจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายตลอดอายสุญัญาเช่า 

คา่เช่า/คา่เช่ารบัทีร่บัรูแ้ตล่ะปี (156,000/3 ปี) บาท

60,000.00                           

54,000.00                           

42,000.00                           

156,000.00                         

52,000.00                           
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การบนัทกึบญัชีเป็นดงันี ้

ผูใ้หเ้ช่า

ปีที ่1

เงินสด

รายไดค้า่เช่ารบัลว่งหนา้

รายไดค้า่เช่า

ปีที ่2

เงินสด

รายไดค้า่เช่ารบัลว่งหนา้

รายไดค้า่เช่า

ปีที ่3

เงินสด

รายไดค้า่เช่ารบัลว่งหนา้

รายไดค้า่เช่า

ตัวอย่างที่ 13 รูปแบบอ่ืนๆ ของการก าหนดคา่เช่าไม่เทา่กนัทีต่อ้งรบัรูค้า่ใชจ้่ายตามวธีิเสน้ตรงเทา่นัน้

ตัวอย่าง ก 

ผูใ้หเ้ช่าไดท้  าสญัญาเช่าเครื่องจกัรกบัผูเ้ช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผูใ้หเ้ช่าเรยีกเก็บคา่เช่าในปีที ่1, 2

และ 3 ปีละ 36,000 บาท 48,000 บาท และ 72,000 บาท ตามล าดบั อตัราคา่เช่าดงักลา่วมีการก าหนดโครงสรา้ง

ใหมี้จ  านวนต า่ในปีแรกๆ และสงูขึน้ในปีหลงัๆ เน่ืองจากอตัราการใชก้ าลงัการผลติของเครื่องจกัรต  า่ในปีแรกๆ และ

เพ่ิมขึน้ในปีหลงัๆ

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท

ตัวอย่าง ข

ผูใ้หเ้ช่าไดท้  าสญัญาเช่าเครื่องจกัรกบัผูเ้ช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผูใ้หเ้ช่าเรยีกเก็บคา่เช่า 

ไตรมาสที ่1 2 3 และ 4 เดอืนละ 5,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท และ 8,000 บาท ตามล าดบั อตัราคา่เช่า

ดงักลา่วมีการก าหนดโครงสรา้งใหมี้จ  านวนผนัแปรขึน้ลงแตล่ะไตรมาสตามชั่วโมงเดนิเครื่องจกัรทีค่าดจะเกิดขึน้

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่เดอืนจะเทา่กบั บาท

42,000

10,000

52,000

60,000

8,000

52,000

54,000

2,000

52,000

5,000.00                      

52,000.00                    

60,000.00                    
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ตัวอย่าง ค 

ผูใ้หเ้ช่าไดท้  าสญัญาเช่าอาคารกบัผูเ้ช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้เ้ช่าใชอ้าคาร

โดยไม่ตอ้งจ่ายคา่เช่าเป็นระยะเวลา 6 เดอืน เพ่ือจงูใจใหผู้ใ้หเ้ช่าตกลงท าสญัญาเช่า โดยเรยีกเก็บคา่เช่าเดอืนที ่7-36 

เดอืนละ 5,000 บาท

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่เดอืนจะเทา่กบั บาท

ตัวอย่าง ง

ผูใ้หเ้ช่าไดท้  าสญัญาเช่าอาคารกบัผูเ้ช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผูใ้หเ้ช่าเรยีกเก็บคา่เช่าปีละ 60,000 บาท 

และปรบัอตัราคา่เช่าเพ่ิมขึน้ปีละ 5% ซึ่งไม่สามารถพิสจูนไ์ดว้า่เป็นการปรบัเพ่ิมตามอตัราเงินเฟอ้ถวัเฉลี่ยทีค่าดวา่

จะเกิดขึน้เพียงอยา่งเดยีว

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท

ตัวอย่าง จ

ผูใ้หเ้ช่าไดท้  าสญัญาเช่าอาคารกบัผูเ้ช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผูใ้หเ้ช่าเรยีกเก็บคา่เช่าปีละ 60,000 บาท 

นอกจากนี ้อตัราคา่เช่าก าหนดใหมี้การปรบัเพ่ิมขึน้ทกุสิน้ปีๆ ละ 5% หรอือตัราเงินเฟอ้แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่

อตัราเงินเฟอ้ ณ สิน้ปีที ่1 และ 2 เป็น 4% และ 5% ตามล าดบั

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท

ผูใ้หเ้ช่าตอ้งน าคา่เช่าซึ่งปรบัเพ่ิมขึน้ทกุสิน้ปีๆ ละ 5% มารบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธีิเสน้ตรง เน่ืองจากอตัรา

คา่เช่าทีป่รบัเพ่ิมขึน้ทกุสิน้ปีๆ ละ 5% เป็นอตัราขัน้ต  า่ทีผู่ใ้หเ้ช่าเรยีกเก็บคา่เช่าจากผูเ้ช่า 

ตัวอย่าง ฉ

ผูใ้หเ้ช่าไดท้  าสญัญาเช่าอาคารกบัผูเ้ช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผูใ้หเ้ช่าเรยีกเก็บคา่เช่าเดอืนละ  

5,000 บาท ผูเ้ช่าใชเ้วลา 2 เดอืนแรกของสญัญาเช่าด  าเนินงานในการตกแตง่และตดิตัง้ชัน้วางสนิคา้ และเริ่มตน้

ด  าเนินธุรกิจในอาคารทีเ่ช่าในเวลาตอ่มา  

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท

การรบัรูค้า่เช่า/รายไดค้า่เช่าจากสญัญาเช่าด  าเนินงานตามวธีิเสน้ตรงตอ้ง “นบัตัง้แตว่นัทีส่ญัญาเช่า

เริ่มมีผลบงัคบั” ซึ่งหมายความวา่กิจการตอ้งรบัรูค้า่เช่าเป็นรายไดใ้นช่วงเวลาตกแตง่ 2 เดอืนแรกดว้ยเช่นกนั 

60,000.00                

4,166.67                      

50,000.00                    

63,050.00                    

63,050.00                    
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ตัวอย่าง ช 

ผูใ้หเ้ช่าไดท้  าสญัญาเช่าอาคารกบัผูเ้ช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผูใ้หเ้ช่าเรยีกเก็บคา่เช่าปีละ 

60,000 บาท ในสองปีแรก สญัญาเช่าอาคารใหส้ทิธิแก่ผูเ้ช่าในการเลอืกใชส้ทิธิเพ่ือตอ่อายสุญัญาเช่า ณ สิน้ปีที ่2 

ไดอี้ก 3 ปี โดยอตัราคา่เช่าจะปรบัตามคา่เช่าในตลาด ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า ผูเ้ช่าแสดงใหเ้ห็นอยา่งน่า

เช่ือถือวา่จะเลอืกใชส้ทิธิเพ่ือตอ่อายสุญัญาเช่าตอนสิน้ปีที ่2 โดยคาดวา่อตัราคา่เช่าจะปรบัตามอตัราคา่เช่าในตลาด 

ณ ตอนสิน้ปีที ่2 เป็นปีละ 66,000 บาท ณ สิน้ปีที ่2 ผูใ้หเ้ช่าไดป้รบัอตัราคา่เช่าตามคา่เช่าในตลาดเป็นปีละ 

66,000 บาท ตามทีไ่ดค้าดไว้

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท

ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูค้า่เช่าจากสญัญาเช่าด  าเนินงานเป็นรายไดต้ามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

สญัญาแรกและสญัญาเช่าทีต่อ่ออกไปอีกรวมกนั 

ตัวอย่างที่ 14 ธุรกรรมการเช่าทีอ่ตัราคา่เช่ามีการก าหนดโครงสรา้งใหมี้จ  านวนเพ่ิมขึน้แตล่ะช่วงระยะเวลา

“ตามประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่เพิม่ขึน้ของสินทรัพยท์ี่เช่า”

ผูใ้หเ้ช่าไดท้  าสญัญาเช่าอาคารกบัผูเ้ช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผูใ้หเ้ช่าเรยีกเก็บคา่เช่าปีที ่1 และ 2

เดอืนละ 5,000 บาท และปรบัอตัราคา่เช่าเพ่ิมตน้ปีที ่3 เป็นเดอืนละ 8,000 บาท ตามพืน้ทีท่ีมี่การขยายออกไป

ยงับรเิวณทีอ่ยู่ตดิกนั

ในกรณีนี ้ผูใ้หเ้ช่าตอ้งไม่รบัรูค้า่เช่าจากสญัญาเช่าด  าเนินงานเป็นรายไดต้ามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

แตต่อ้งรบัรูค้า่เช่าเป็นรายไดต้ามจ านวนคา่เช่าทีร่ะบใุนสญัญา

ผูใ้หเ้ช่า

ปีที ่1 และ 2

เงินสด

รายไดค้า่เช่า

ปีที ่3 4 และ 5

เงินสด

รายไดค้า่เช่า 96,000

60,000

60,000

96,000

63,600.00                
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ตัวอย่างที่ 15 ธุรกรรมการเช่าทีอ่ตัราคา่เช่ามีการก าหนดโครงสรา้งใหมี้จ  านวนเพ่ิมขึน้แตล่ะปี

“ตามอัตราเงินเฟ้อถัวเฉล่ียที่คาดว่าจะเกิดขึน้เพียงอย่างเดียว”

ผูใ้หเ้ช่าไดท้  าสญัญาเช่าอาคารกบัผูเ้ช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผูใ้หเ้ช่าเรยีกเก็บคา่เช่าเดอืนละ 

5,000 บาท นอกจากนี ้อตัราคา่เช่าก าหนดใหมี้การปรบัเพ่ิมขึน้ทกุสิน้ปีตามอตัราเงินเฟอ้อตัราเงินเฟอ้ ณ 

สิน้ปีที ่1 และ 2 เป็น 4%และ 5% ตามล าดบั

ในกรณีนี ้ผูใ้หเ้ช่าตอ้งไม่คาดการณเ์ก่ียวกบัอตัราเงินเฟอ้ ณ สิน้ปีที ่1 และ 2 และน าคา่เช่าทีอ่าจเกิดขึน้มารบัรู ้

เป็นรายไดต้ามวธีิเสน้ตรง แตต่อ้งรบัรูค้า่เช่าทีอ่าจเกิดขึน้เป็นรายไดใ้นงวดทีเ่กิดรายการ

การค านวณคา่เช่า/คา่เช่ารบัทีจ่ะรบัรู ้

จ  านวนเงินทีต่อ้งจ่ายปีที ่1 (5,000 บาท x 12 เดอืน) บาท

จ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายปีที ่2 (5,000 บาท x 1.04 x 12 เดอืน) บาท

จ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายปีที ่3 (5,000 บาท x 1.04 x 1.05 x 12 เดอืน) บาท

การบนัทกึบญัชีเป็นดงันี ้

ผูใ้หเ้ช่า

ปีที ่1

เงินสด

รายไดค้า่เช่า

ปีที ่2

เงินสด

รายไดค้า่เช่า

ปีที ่3

เงินสด

รายไดค้า่เช่า

ตัวอย่างที่ 16 ผูใ้หเ้ช่าจ่ายตน้ทนุในการยา้ยสถานที ่เพ่ือจงูใจใหผู้เ้ช่าตกลงท าสญัญาเช่าใหม่

กิจการตกลงทีจ่ะท าสญัญาเช่าใหม่กบัผูใ้หเ้ช่ารายใหม่ ผูใ้หเ้ช่าตกลงทีจ่ะจ่ายตน้ทนุในการยา้ยสถานที ่เพ่ือเป็น

สิ่งจงูใจใหผู้เ้ช่าตกลงท าสญัญาเช่าใหม่ ตน้ทนุในการยา้ยสถานทีมี่จ  านวน 1,000 บาท สญัญาเช่าใหม่มีอาย ุ10 ปี 

โดยคา่เช่ามีอตัราคงทีปี่ละ 2,000 บาท

60,000.00                

60,000.00                      

62,400.00                

62,400.00                      

65,520.00                

62,400.00                      

65,520.00                      

60,000.00                      

65,520.00                      
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วธีิปฏิบตัทิางบญัชี

ผูเ้ช่าตอ้งรบัรูต้น้ทนุในการยา้ยสถานทีจ่  านวน 1,000 เป็นคา่ใชจ้่ายในปีที ่1-10 สิ่งตอบแทนสทุธิทีกิ่จการตอ้ง

จ่ายมีจ านวน 19,000 (คา่เช่าปีละ 2,000 เป็นเวลา 10 ปี หกัดว้ยสิ่งจงูใจส  าหรบัการยา้ยสถานที ่1,000 ) ทัง้ผูเ้ช่า

และผูใ้หเ้ช่าจะรบัรูส้ิ่งตอบแทนสทุธิส  าหรบัคา่เช่าจ  านวน 19,000 ตลอดอายสุญัญาเช่า 10 ปี โดยใชว้ธีิตดัจ  าหน่าย

วธีิเดยีว 

โดยบนัทกึบญัชีดงันี ้

ปีที ่0

คา่ใชจ้่ายรอตดัจ าหน่าย

เงินสด

บนัทกึการจ่ายคา่ยา้ยสถานทีใ่หก้บัผูเ้ช่า

ปีที ่1-10

เงินสด

คา่ใชจ้่ายรอตดัจ าหน่าย

รายไดค้า่เช่า

บนัทกึรบัรูร้ายไดค้า่เช่า
ตัวอย่างที่ 17 ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหกิ้จการใชส้นิทรพัยโ์ดยไม่ตอ้งจ่ายคา่เช่าส  าหรบัช่วง 3 ปีแรกเพ่ือจงูใจผูเ้ช่า

กิจการตกลงท าสญัญาเช่าใหม่กบัผูใ้หเ้ช่ารายใหม่ ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหกิ้จการใชส้นิทรพัยโ์ดยไม่ตอ้งจ่ายคา่เช่าส  าหรบั

ช่วง 3 ปีแรกเพ่ือจงูใจใหผู้เ้ช่าตกลงท าสญัญาเช่าใหม่ สญัญาเช่าใหม่มีอาย ุ20 ปี โดยคา่เช่ามีอตัราคงทีปี่ละ 5,000 

ส าหรบัปีที ่4 ถึงปีที ่20 

วธีิปฏิบตัทิางบญัชี

สิ่งตอบแทนสทุธิจ  านวน 85,000 ประกอบดว้ยคา่เช่าปีละ 5,000 เป็นเวลา 17 ปีตามขอ้ก าหนดในสญัญาเช่า 

ซึ่งทัง้ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าจะรบัรูส้ิ่งตอบแทนสทุธิจ  านวน 85,000 ตลอดอายสุญัญาเช่า 20 ปี โดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายุ

ของสญัญาเช่า (เวน้แตจ่ะมีเกณฑอ่ื์นทีเ่ป็นระบบ ซึ่งสะทอ้นถึงรูปแบบของเวลาของประโยชนท์ีผู่เ้ช่าไดร้บัจากการใช้

สนิทรพัยท์ีเ่ช่า) ซึ่งจะบนัทกึบญัชีดงันี ้

ปีที ่1-3

คา่เช่าคา้งรบั

รายไดค้า่เช่า

บนัทกึรบัรูค้า่เช่า (5,000 x 17 / 20)

1,900.00                                   

4,250.00                            

4,250.00                                   

1,000.00                            

1,000.00                                   

2,000.00                            

100.00                                      
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ปีที ่4 - 20

เงินสด

คา่เช่าคา้งรบั

รายไดค้า่เช่า

บนัทกึรบัรูค้า่เช่า (5,000 x 17 / 20)

5,000.00                            

750.00                                      

4,250.00                                   
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บทที่ 4 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 มีวตัถปุระสงคท์ีจ่ะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลอืกและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบญัชี รวมถึงวธีิปฏิบตัทิางการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชี และการแกไ้ข ขอ้ผิดพลาดเพ่ือใหง้บการเงินของกิจการมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสนิใจและมี

ความน่าเช่ือถือ และเพ่ือใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถเปรยีบเทียบงบการเงินส  าหรบังวดตา่งๆ ของกิจการเดยีวกนั 

และเปรยีบเทียบงบการเงินระหวา่งกิจการไดด้ยีิ่งขึน้

ตัวอย่างที1่ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

ในปี 25x5 บรษัิทไดเ้ปลี่ยนนโยบายค านวณตน้ทนุสนิคา้คงเหลอืจากวธีิถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั เป็นวธีิเขา้ก่อน

ออกก่อน โดยผลกระทบตอ่สนิคา้คงเหลอืจากการเปลี่ยนนโยบายดงักลา่วเป็นดงันี ้

31/12/25x3 เพ่ิมขึน้ 10,000

31/12/25x4 เพ่ิมขึน้ 15,000

31/12/25x5 เพ่ิมขึน้ 20,000

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ก่อนการปรบัปรุงรายการเป็นดงันี ้

25x5 25x4

รายได้ 250,000 200,000

ตน้ทนุขาย 100,000 80,000

ก าไรขัน้ตน้ 150,000 120,000

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 60,000 50,000

คา่ใชจ้่ายในการขาย 25,000 15,000

ก าไรสทุธิ 65,000 55,000

ใหท้ าแสดงผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ตอบ ก าไรขาดทนุหลงัปรบัปรุงรายการเป็นดงันี ้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี ตอ้งน าไปปรบัปรุงกบังบการเงินในงวดก่อนใหถื้อเสมือนวา่

กิจการใชน้โยบายใหม่ตัง้แตต่น้ 
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 25x5  25x4 

ตน้ทนุขายเดมิ 100,000 80,000

บวก สนิคา้ตน้งวดนอ้ยเกินไป 15,000 10,000

หกั สนิคา้ปลายงวดนอ้ยเกินไป (20,000) (15,000)

ตน้ทนุขายหลงัเปลี่ยนนโยบาย 95,000 75,000

25x5 25x4

รายได้ 250,000 200,000

ตน้ทนุขาย 95,000 75,000

ก าไรขัน้ตน้ 155,000 125,000

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 60,000 50,000

คา่ใชจ้่ายในการขาย 25,000 15,000

ก าไรสทุธิ 70,000 60,000

ตัวอย่างที่  2 การเปลี่ยนแปลงอายใุชง้านของสนิทรพัย์

บรษัิทเดก็นอ้ย จ ากดั ก่อตัง้วนัที ่1/1/25x1 โดยก าลงัจดัท างบการเงินส  าหรบัปีสิน้สดุ 31/12/25x3 บรษัิทก าหนด

อายกุารใชง้านของสนิทรพัยไ์วด้งันี ้

อาคาร 15 ปี

โรงงานและเครื่องจกัร 10 ปี

เฟอรนิ์เจอร ์ 7 ปี

โดยในวนัที ่1/1/25x4 บรษัิทตดัสนิใจปรบัเปลี่ยนอายกุารใชง้านของทีอ่าคาร อปุกรณโ์ดยคาดวา่อายกุารใชง้าน

คงเหลอืนบัจากวนัที ่1/1/25x4 เป็นดงันี ้

อาคาร 10 ปี

โรงงานและเครื่องจกัร 7 ปี

เฟอรนิ์เจอร ์ 5 ปี

บรษัิทใชว้ธีิเสน้ตรงในการตดัคา่เสื่อมราคา โดยราคาทนุของอาคารและอปุกรณเ์ป็นดงันี ้

อาคาร 15,000,000 บาท

โรงงานและเครื่องจกัร 10,000,000 บาท

เฟอรนิ์เจอร ์ 3,500,000 บาท
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ใหท้ าค านวณผลกระทบทีมี่ตอ่ก าไรสทุธิส  าหรบัปี สิน้สดุ 31/12/25x4 หากบรษัิทเปลี่ยนอายกุารใชง้านของสนิทรพัย ์

สมมตวิา่ไม่มีมลูคา่คงเหลอื

ในกรณีทีกิ่จการมีการเปลี่ยนแปลงอายกุารใชง้านของสนิทรพัย ์ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

โดยใชว้ธีิเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

กิจการจะตอ้งค านวณหาราคาตามบญัชีของสนิทรพัยก์่อนเปลี่ยนแปลงอายกุารใชง้าน และค านวณคา่เสื่อมราคา

ใหม่ โดยใชม้ลูคา่ตามบญัชีเป็นฐานในการค านวณคา่เสื่อมราคาใหม่

ตอบ คา่เสื่อมราคาตอ่ปีก่อนเปลี่ยนอายกุารใชง้าน

ราคาทนุ อายกุารใชง้านเดมิ คา่เสื่อมราคาเดมิ

อาคาร 15,000,000 15 1,000,000

โรงงานและเครื่องจกัร 10,000,000 10 1,000,000

เฟอรนิ์เจอร ์ 3,500,000 7 500,000

รวม 28,500,000 2,500,000

ค านวณราคาตามบญัชีก่อนเปลี่ยนอายกุารใชง้าน (ณ 31 /12/25x3)

คา่เสื่อมราคาสะสม ราคาตามบญัชี

อาคาร 15,000,000 1,000,000 3,000,000         12,000,000       

โรงงานและเครื่องจกัร 10,000,000 1,000,000 3,000,000         7,000,000         

เฟอรนิ์เจอร ์ 3,500,000 500,000 1,500,000         2,000,000         

รวม 28,500,000 2,500,000 21,000,000

ราคาทนุ คา่เสื่อมราคาตอ่ปี
ณ 31/12/25x3
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การค านวณคา่เสื่อมราคาตอ่ปีใหม่ หลงัเปลี่ยนอายกุารใชง้าน

ราคาตามบญัชี อายกุารใชง้านใหม่ คา่เสื่อมราคาใหม่

อาคาร 12,000,000 10 1,200,000

โรงงานและเครื่องจกัร 7,000,000 7 1,000,000

เฟอรนิ์เจอร ์ 2,000,000 5 400,000

รวม 21,000,000 2,600,000

ดงันัน้ การปรบัอายกุารใชง้านจะสง่ผลใหก้ าไรก่อนภาษีส  าหรบัปี 25x4 ลดลง 100,000 บาท 

ตัวอย่างที่  3 การเปลี่ยนแปลงอายใุชง้านของสนิทรพัย์

บรษัิทเก่ง จ  ากดั ซือ้เครื่องจกัรมลูคา่ 400,000 บาท ในวนัที ่ 1/1/25x1 โดยคาดวา่จะมีอายใุชง้าน 10 ปีและมี

มลูคา่คงเหลอื 40,000 บาท หลงัจากใชง้านไปแลว้ 4 ปี บรษัิทไดป้รบัอายกุารใชง้านและมลูคา่คงเหลอื โดยอายกุาร

ใชง้านเทา่กบั 7 ปี นบัจาก 1/1/25x5 และมีมลูคา่คงเหลอื 46,000 บาท 

ใหท้ าค านวณคา่เสื่อมราคาปี 25x5 และปีถดัไป

ตอบ ค านวณหาราคาตามบญัชีก่อนเปลี่ยนแปลงประมาณการ (31/12/25x4)

ราคาทนุ 400,000            บาท

คา่เสื่อมราคาตอ่ปี 36,000              บาท

คา่เสื่อมราคาสะสม 144,000            บาท

ราคาตามบญัชี 256,000            บาท

การค านวณคา่เสื่อมราคาตอ่ปีใหม่ หลงัเปลี่ยนอายกุารใชง้าน

ราคาตามบญัชี 256,000            บาท

ราคาซาก 46,000              บาท

อายกุารใชง้าน 7                       ปี

คา่เสื่อมราคาตอ่ปี (ใหม)่ 30,000              บาท
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ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 2/2551

ตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้มลูทางการเงินของบรษัิทติ๋ม จ  ากดั

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนเจ้าของ ก าไรสุทธิ ค่าใช้จ่าย

ปี 2549 200,000 30,000 900,000 45,555 20,000

ปี 2550 300,000 50,000 1,000,000 55,000 40,000

โดยผูต้รวจสอบภายในพบรายการผิดพลาดทีเ่กิดขึน้ในปี 2551 ดงันี ้

1.สนิคา้คงเหลอืปลายปี 2549 สงูไป 6,000 สนิคา้คงเหลอืปลายปี 2550 ต า่ไป 5,500

2.บนัทกึประมาณการหนีส้นิเก่ียวกบัการฟอ้งรอ้งคา่ความเสยีหายไวใ้นปี 2549 จ านวน 3,500 บาท โดยคดี

สิน้สดุในปี 2551 ซึ่งศาลสั่งใหกิ้จการจ่ายคา่ชดเชยจ านวน 2,500 บาท 

3.สทิธิบตัร 12,000 บาท ไดม้าเม่ือตน้ปี 2549 มีอายกุารใชป้ระโยชน ์6 ปี บรษัิทไม่เคยมีการตดัจ าหน่าย

สทิธิบตัรดงักลา่วเลย

4.อปุกรณก์ารขนยา้ยทีมี่อายกุารใชง้าน 5 ปี ไม่มีมลูคา่คงเหลอื ราคา 15,000 บาท ไดม้าเม่ือตน้ปี 2549 

บรษัิทใชว้ธีิการคดิราคาแบบผลรวมจ านวนปี ในปี 2551 บรษัิทเปลี่ยนวธีิการค านวณเป็นวธีิเสน้ตรง

ใหท้ า1.บนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทั่วไปส าหรบัปี 2551

2.แสดงรายงานการเงินส  าหรบัปี 2549 และ 2550 หลงัการปรบัปรุงของบญัชีทัง้ 4 ประเภท หากกิจการตอ้งการ

น ามาเปรยีบเทียบกบัรายงานปี 2551

3.ใหบ้อกเหตผุลทีท่  าใหกิ้จการตอ้งเปลี่ยนนโยบายการบญัชี

ตอบ ข้อ 1 การบันทกึบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปส าหรับปี 2551

รายการที่ 1 ตรีาคาสนิคา้คงเหลอืผิดพลาด

รายการนีถื้อเป็นขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี จึงตอ้งท าการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดกบัก าไรสะสมตน้ปี ดงันี ้

แสดงผลกระทบจากสนิคา้คงเหลอืปลายงวดทีผิ่ดพลาด

2549 2550 2551

สนิคา้ปลายงวด 49 สงูไป 6,000 บาท 6,000 (6,000)

สนิคา้ปลายงวด 50 ต า่ไป 5,500 บาท (5,500) 5,500

ผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิ/ก าไรสะสม สงูไป (ต า่ไป) 
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31 ธค. 2551

ตน้ทนุขาย 5,500 (สนิคา้ตน้งวด 51 ต า่ไป)

ก าไรสะสม 5,500 (สนิคา้ปลายงวด 50 ต า่ไป)

(ปรบัปรุงก าไรสะสมเน่ืองจากตรีาคาสนิคา้ตน้งวดผิดพลาด) 
รายการที่ 2 ศาลพิพากษาเก่ียวกบัคดคีวามฟอ้งรอ้ง

รายการนีถื้อเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบญัชี เน่ืองจาก ในปี 2549 ทีบ่นัทกึประมาณการหนีส้นิ 

นัน้ บรษัิทไดป้ระมาณการหนีส้นิดว้ยจ านวนทีน่่าจะเกิดขึน้มากทีส่ดุแลว้ การทีศ่าลสั่งใหจ้่ายคา่เสยีหายนอ้ยกวา่ทีไ่ดต้ัง้

ประมาณการไวน้ัน้ จึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ทีเ่ป็นเรื่องปกตขิองการจดัท าบญัชี จึงไม่ตอ้งปรบัปรุง

งบการเงินยอ้นหลงัแตอ่ยา่งใด โดยบนัทกึบญัชี ณ วนัทีจ่่ายช าระคา่เสยีหายตามค าพิพากษาดงัตอ่ไปนี้

31 ธค. 2551

ประมาณการหนีส้นิจากค าพิพากษา 3,500

เงินสด 2,500

ผลก าไรจากการปรบัประมาณการหนีส้นิฯ 1,000

(บนัทกึการช าระคา่เสยีหายและรบัรูผ้ลก าไรจากการปรบัประมาณการหนีส้นิฯ) 

รายการที่ 3 ไม่ไดต้ดัจ  าหน่ายสทิธิบตัรทีไ่ดม้าตน้ปี 2549

รายการนีถื้อเป็นขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี จึงตอ้งท าการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดกบัก าไรสะสมตน้ปี ตามการ

บนัทกึบญัชีตอ่ไปนี้

31 ธค. 2551

ก าไรสะสม (12,000 บาท / 6 ปี x 2 ปี) 4,000 (ปี 49 และ50)

สทิธิบตัรตดัจ่าย (12,000 บาท / 6 ปี x 1 ปี) 2,000 (ปี 51)

สทิธิบตัร 6,000

 (บนัทกึการตดัจ าหน่ายสทิธิบตัร) 
รายการที่ 4 เปลี่ยนวธีิการคดิคา่เสื่อมราคาอปุกรณก์ารขนยา้ยจากวธีิผลรวมจ านวนปี เป็นวธีิเสน้ตรง

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี วธีิค  านวณจึงตอ้งหามลูคา่ตามบญัชี ณ ตน้ปีทีเ่ปลี่ยน และน า

มลูคา่ตามบญัชีดงักลา่วหกัประมาณการคา่มลูคา่คงเหลอื เพ่ือหามลูคา่ทีเ่สื่อมคา่ไดม้าค านวณคา่เสื่อมราคาตาม

วธีิเสน้ตรงตอ่ไปทัง้นี ้กิจการไม่ตอ้งปรบังบการเงินยอ้นหลงัแตอ่ยา่งใด 
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การค านวณมูลค่าตามบัญชี / ค่าเส่ือมราคาตามวิธีผลรวมจ านวนปี (เดิม)

สดัสว่น  คา่เสื่อมฯ  คา่เสื่อมฯสะสม  มลูคา่ตามบญัชี 

15,000

5/15 5,000 5,000 10,000

4/15 4,000 9,000 6,000

3/15 3,000 12,000 3,000

2/15 2,000 14,000 1,000

1/15 1,000 15,000                   -   

มลูคา่ตามบญัชี ณ ตน้ปี 2551 ซึ่งเป็นปีทีเ่ปลี่ยนวธีิคดิคา่เสื่อมราคา เทา่กบั 6,000 บาท 

โดยอายกุารใชง้านของเครื่องจกัรเหลอือีก 3 ปี ดงันัน้ คา่เสื่อมราคาตอ่ปีนบัจากปี 2551 – 2553

การค านวณคา่เสื่อมราคาตอ่ปีใหม่ หลงัเปลี่ยนอายกุารใชง้าน

ราคาตามบญัชี 6,000                บาท

ราคาซาก -                    บาท

อายกุารใชง้าน 3                       ปี

คา่เสื่อมราคาตอ่ปี (ใหม)่ 2,000                บาท

31 ธค. 2551คา่เสื่อมราคา (6,000 บาท / 3 ปี) 2,000

      คา่เสื่อมราคาสะสม 2,000

(บนัทกึการตดัคา่เสื่อมราคา) 

ตน้ปี 2549

ปลายปี 2549

ปี

ปลายปี 2552

ปลายปี 2553

ปลายปี 2550

ปลายปี 2551
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ข้อ 2 แสดงรายงานการเงินส าหรับปี 2549 และ 2550 หลังการปรับปรุงของบัญชีทัง้ 4 ประเภท 

หากกิจการต้องการน ามาเปรียบเทยีบกับรายงานปี 2551

กระดาษท าการปรบัปรุงรายการ

ปี 2549 เดบิต เครดติ ปี 2549

ตามรายงาน หลงัปรบัปรุง

สนิทรพัย์ 200,000            6,000 (1) 192,000            

2,000 (3)

หนีส้นิ 30,000              30,000              

สว่นเจา้ของ 900,000            8,000 (1+3) 892,000            

ก าไรสทุธิ 45,555              8,000 (1+3) 37,555              

ตน้ทนุขาย 6,000 (1) 6,000                

คา่ใชจ้่าย 20,000              2,000 (3) 22,000              

ปี 2550 เดบิต เครดติ ปี 2550

ตามรายงาน หลงัปรบัปรุง

สนิทรพัย์ 300,000            5,500 (2) 2,000 (1) 301,500            

2,000 (3)

หนีส้นิ 50,000              50,000              

สว่นเจา้ของ 1,000,000         6,000 (1) 1,001,500         

ก าไรสะสม 8000 (1) 1,500                

ก าไรสทุธิ 55,000              64,500              

คา่ใชจ้่าย (ตน้ทนุขาย) 40,000              2,000 (3) 6,000 (1) 30,500              

5,500 (2)

 (1) ปรบัปรุงสนิคา้ปลายงวดทีส่งูเกินไป

 (2) ตดัจ่ายสทิธิบตัรทีไ่ม่เคยตดัจ่ายเลย 1 ปี @ 2,000 บาท

 (3) ปรบัปรุงสนิคา้ตน้งวดทีส่งูเกินไป และสนิคา้ปลายงวดทีต่  า่เกินไป

 (4) ตดัจ่ายสทิธิบตัรทีไ่ม่เคยตดัจ่ายเลย 2 ปี @ 2,000 บาท

งบการเงินปี 2549 และ ปี 2550 ทีน่  ามาเปรยีบเทียบกบังบการเงินปี 2551
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ปี 2549 ปี 2550

สนิทรพัย์ 192,000 301,500

หนีส้นิ 30,000 50,000

สว่นเจา้ของ 892,000 1,001,500

ก าไรสทุธิ 37,555 64,500

คา่ใชจ้่าย 22,000 30,500

ข้อ 3 เหตุผลที่ท าใหกิ้จการต้องเปล่ียนนโยบายการบัญชี 

ภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่35 (ปรบัปรุง 2550) เรื่องการน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที ่39 ไดร้ะบใุหกิ้จการตอ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี ถา้การเปลี่ยนแปลงนัน้ 1) เกิดจากขอ้ก าหนดของ

มาตรฐานการบญัชี หรอืการตคีวามมาตรฐานการบญัชี หรอื 2) ท าใหง้บการเงินใหข้อ้มลูทีน่่าเช่ือถือและเก่ียวขอ้ง

การตดัสนิใจมากขึน้ในสว่นทีเ่ก่ียวกบัผลกระทบของรายการคา้ เหตกุารณแ์ละสถานการณอ่ื์นทีมี่ตอ่ฐานะทางการเงิน 

ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ 

อยา่งไรก็ตาม กรณีทีไ่ม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี คอื 1) การน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือ

ปฏิบตักิบัรายการคา้ เหตกุารณ ์หรอืสถานการณอ่ื์นทีมี่เนือ้หาแตกตา่งจากรายการและเหตกุารณท์ีเ่คยเกิดขึน้มาก่อน 

และ 2) การน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตักิบัรายการคา้ เหตกุารณ ์และสถานการณอ่ื์นทีไ่ม่เคยเกิดขึน้มาก่อน 

หรอืเคยเกิดขึน้แตไ่ม่มีสาระส าคญั

ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที่ 1/2544

งบการเงินของบรษัิทสดุา จ  ากดั ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2541 2542 และ 2543 แสดงก าไรสทุธิ

ดงัตอ่ไปนี้

2541 2542 2543

174,000 200,000 113,000

จากการตรวจสอบรายการบนัทกึบญัชีของบรษัิทพบวา่มีขอ้ผิดพลาดในการค านวณก าไรสทุธิหลายรายการดงันี ้

1.คา่แรงของพนกังานทีค่า้งช  าระและไม่ไดบ้นัทกึบญัชีมีดงันี ้

31 ธันวาคม 2541 จ านวน 10,000 บาท

31 ธันวาคม 2542 จ านวน 14,000 บาท

31 ธันวาคม 2543 จ านวน 16,000 บาท

จ านวนคา่แรงเหลา่นีจ้ะถกูบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในปีถดัมาเม่ือมีการช าระคา่แรง

ก าไรสทุธิ (บาท) 

งบการเงินหลงัปรบัปรุง
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2.ตน้ทนุสนิคา้คงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2541 มีจ  านวนสงูไป 19,000 บาท 

3.คา่เบีย้ประกนัจ่ายลว่งหนา้จ านวน 12,000 บาท ส  าหรบัปี 2543 ถกูบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายของปี 2542 

4.ณ วนัที ่2 มกราคม 2542 อปุกรณซ์ึ่งมีราคาทนุ 39,000 บาท ขายไปในราคา 18,000 บาท ณ วนัทีข่ายอปุกรณ์

มีคา่เสื่อมราคาสะสม 24,000 บาท เงินสดรบัจากการขาย บนัทกึเป็นรายไดอ่ื้น ในปี 2542 นอกจากนีค้า่เสื่อมราคา

ของอปุกรณนี์ไ้ดบ้นัทกึเป็นคา่เสื่อมราคาของปี 2542 และ 2543 ในอตัรา 10% ของราคาทนุดว้ย

ใหท้ าบนัทกึแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ในปี 2543 สมมตวิา่ยงัไม่ไดปิ้ดบญัชี 2543 (20 คะแนน)

ตอบ รายการที่ 1

ผลกระทบต่อก าไร (ติดลบคือก าไรต า่เกินไป)

2543 2542 2541 รวม

คา่แรงบนัทกึนอ้ยเกินไป 2541 (10,000) 10,000 -                    

คา่แรงบนัทกึนอ้ยเกินไป 2542 (14,000) 14,000 -                    

คา่แรงบนัทกึนอ้ยเกินไป 2543 16,000 16,000

ผลกระทบรวม 2,000 4,000 10,000 16,000

เป็นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดซึ่งตอ้งค  านวณผลกระทบและบนัทกึบญัชีดงัตอ่ไปนี้

รายการที ่1

ปี 2543
ก าไรสะสม (คา่แรงปี 42) 14,000

คา่แรง 14,000

คา่แรง 16,000

คา่แรงคา้งจ่าย 16,000

(บนัทกึปรบัปรุงคา่แรงคา้งจ่าย) 

รายการที ่2

ไม่ตอ้งบนัทกึ เพราะหกัลา้งกนัไปแลว้ในปี 2542

รายการที ่3

คา่เบีย้ประกนัภยั 12,000

ก าไรสะสม 12,000

(บนัทกึปรบัปรุงคา่เบีย้ประกนัของปีก่อน) 
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รายการที ่4

คา่เสื่อมราคาสะสม 7,800

ก าไรสะสม (คา่เสื่อมราคาปี 42) 3,900

คา่เสื่อมราคา 3,900

(ปรบัปรุงคา่เสื่อมราคาทีบ่นัทกึผิดพลาดไป) 

ราคาทนุอปุกรณ์ 39,000

คา่เสื่อมราคาสะสม 24,000

ราคาตามบญัชี 15,000

ราคาขาย 18,000

ก าไร 3,000

ก าไรสะสม 15,000

คา่เสื่อมราคาสะสม 24,000

อปุกรณ์ 39,000

(บนัทกึตดับญัชีคา่อปุกรณท์ีบ่นัทกึผิดพลาดในปีก่อน) 
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งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) 

 เงินสดเป็นสินทรพัยห์มนุเวียนที่มีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการเป็นอย่าง

มาก แต่การแสดงขอ้มลูเก่ียวกบัเงินสดในงบการเงินนัน้มีอยู่แค่เพียงในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันัน้กิจการ

จึงตอ้งมีการจดัท างบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) เพื่อแสดงรายละเอียดทัง้หมดเก่ียวกบั

เงินสดของกิจการ 

ประโยชนข์องงบกระแสเงินสด (Usefulness of the Statement of Cash Flows) 

1. ท าใหท้ราบถึงความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ 

2. ท าใหท้ราบถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และความสามารถในการจ่ายช าระ

หนีใ้หแ้ก่เจา้หนีข้องกิจการ 

3. ท าใหท้ราบถึงสาเหตขุองความแตกต่างระหว่างก าไรสทุธิและกระแสเงินสดสทุธิที่ไดม้าหรือใชไ้ป

จากกิจกรรมการด าเนินงาน 

4. ท าใหท้ราบถึงเงินสดที่ไดม้าหรือใชไ้ปในการลงทนุและการจดัหาเงินในระหว่างงวด 

การจัดประเภทของกระแสเงนิสด (Classification of Cash Flows) 

 งบกระแสเงินสดสามารถจดัประเภทของเงินสดรบัและเงินสดจ่ายไดโ้ดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม 

1. กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน (Operating Activities) หมายถึง กระแสเงินสดท่ี 

เกิดจากกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยมกัจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกบัสินทรพัยห์มนุเวียนและหนีส้ินหมนุเวียน  

รายการรับเงิน (มีผลท าให้ เงนิสดเพ่ิมขึน้) 
• ขายสินคา้หรือใหบ้รกิาร 

• รบัช าระจากลกูหนี ้

• รายรบัอ่ืนๆ เช่น ดอกเบีย้รบั เงินปันผลรบั 
รายการจ่ายเงนิ (มีผลท าให้ เงนิสดลดลง) 

• จ่ายค่าวตัถดิุบหรือสินคา้ 

• จ่ายช าระหนีแ้ก่เจา้หนีก้ารคา้ 

• จ่ายค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง ดอกเบีย้ ค่าเช่า ค่า
สาธารณปูโภค ภาษี และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 
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2. กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน (Investing Activities) หมายถึง กระแสเงินสดที่ไดร้บั 

จากการขายและจ่ายซือ้สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ)์ และสินทรพัยล์งทนุ 

(Investment) 

รายการรับเงิน (มีผลท าให้ เงนิสดเพ่ิมขึน้) 
• ขายสินทรพัยถ์าวร (ที่ดิน อาคารและอปุกรณ)์ 

• ขายเงินลงทนุ 

• รบัช าระหนีจ้ากการใหกู้ย้ืม 
รายการจ่ายเงนิ (มีผลท าให้ เงนิสดลดลง) 

• ซือ้สินทรพัยถ์าวร (ที่ดิน อาคารและอปุกรณ)์ 

• ซือ้เงินลงทนุ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษิัทหรือบคุคลอื่น 
3. กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการจัดหาเงนิ (Financing Activities) หมายถึง กระแสเงินสดที่ 

ไดม้าหรือใชไ้ปในการกูย้ืมเงินและจ่ายช าระคืนหนีส้ิน รวมถึงเงินสดที่ไดม้าจากการขายหุน้สามญัของ

กิจการและเงินสดที่ใชไ้ปจากการซือ้หุน้สามญักลบัคืนมาและการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

รายการรับเงิน (มีผลท าให้ เงนิสดเพ่ิมขึน้) 
• การกูย้ืมเงิน 

• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มขึน้ 

• การออกหุน้สามญั 

• การออกจ าหน่ายหุน้กู ้
รายการจ่ายเงนิ (มีผลท าให้ เงนิสดลดลง) 

• ช าระหนีเ้งินกูย้ืม 

• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง 

• จ่ายเงินปันผล 
ในการจดัท างบกระแสเงินสดกิจการตอ้งระวงัรายการท่ีไม่ใช่เงินสด (Noncash) เนื่องจากงบ

กระแสเงินสดเป็นรายงานที่แสดงเก่ียวกบัเงินสดรบัและเงินสดจ่ายในกิจกรรมต่างๆของกิจการ ดงันัน้การ

จดัท างบกระแสเงินสดจึงไม่รวมรายการที่ไม่เก่ียวขอ้งเงินสด เช่น การออกหุ้นสามัญเพ่ือซือ้สินทรัพย,์ 

การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ, การออกหุ้นกู้เพ่ือซือ้สินทรัพย ์และการแลกเปล่ียนระหว่าง

สินทรัพยก์ับสินทรัพย ์



172 

 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการจัดท างบกระแสเงนิสด 

1. งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบปีปัจจุบนักบัปีก่อนหนา้ (Comparative balance sheets)  

2. งบก าไรขาดทนุปีปัจจบุนั (Current income statement)  

3. ขอ้มลูเพิ่มเติมของรายการที่เกิดขึน้ในระหว่างปี (Additional information) 

รูปแบบของงบกระแสเงินสด (Format of the Statement of Cash Flows) 

 งบกระแสเงินสดเป็นรายงานที่แสดงเงินสดรบัและเงินสดจ่ายจาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการ

ด าเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจดัหาเงิน โดยกระแสเงนิสดจากกิจกรรมการ

ด าเนินงานสามารถจัดท าได้ 2 วิธี คือ วธิีทางตรง (Direct Method) และวิธีทางอ้อม (Indirect 

Method)  

ชื่อบรษิัท....................... 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่..................... 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

 XXXXXXXX      XXX 

 XXXXXXXX      XXX 

 เงินสดสทุธิที่ไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน    XXX 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 XXXXXXXX      XXX 

 XXXXXXXX      XXX 

 เงินสดสทุธิที่ไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมการลงทนุ    XXX 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน 

 XXXXXXXX      XXX 

 XXXXXXXX      XXX 

 เงินสดสทุธิที่ไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมการจดัหาเงิน   XXX 

เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ       XXX    

เงินสดตน้งวด         XXX    

เงินสดปลายงวด         XXX  
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วิธีการจัดท างบกระแสเงนิสด  
การจดัท างบกระแสเงินสด ในสว่นของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานสามารถท าได ้2 วิธี  

1. การจัดท ากระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยวิธีทางตรง (Direct Method)  
วิธีนีจ้ะแสดงกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ทัง้เงินสดรบัและเงินสดจ่าย โดยการน า

รายการต่างๆ ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ปรบักระทบดว้ยรายการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นเงินสด เช่น 
รายการที่ก่อใหเ้กิดเงินสดรบัจากการขายสินคา้ รายการที่ก่อใหเ้กิดเงินสดจ่ายจากค่าซือ้สินคา้ เงินสดจ่าย
จากการเกิดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน การจ่ายดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงินได ้เป็นตน้  
รายได้/ค่าใช้จ่าย จากงบก าไรขาดทุน การเปล่ียนแปลงจากบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ 

รายได้ 

จากลกูคา้ 

 

 

รายไดจ้ากการขาย/

ใหบ้รกิาร 

 

+ ลกูหนีก้ารคา้ที่ลดลง 

- ลกูหนีก้ารคา้ที่เพิ่มขึน้ 

 

+ ตั๋วเงินรบัการคา้ที่ลดลง 

- ตั๋วเงินรบัการคา้ที่เพิ่มขึน้ 

จากดอกเบีย้ ดอกเบีย้รบั + ดอกเบีย้รบัคา้งรบัที่ลดลง 

- ดอกเบีย้รบัคา้งรบัที่เพิ่มขึน้ 

 

จากเงินปันผล เงินปันผลรบั + เงินปันผลคา้งรบัที่ลดลง 

- เงินปันผลคา้งรบัที่เพิ่มขึน้ 

 

จากรายไดอ่ื้นๆ รายไดอ่ื้นๆ + รายไดร้บัลว่งหนา้ที่เพิ่มขึน้ 

- รายไดร้บัลว่งหนา้ที่ลดลง 

+ รายไดค้า้งรบัที่ลดลง 

- รายไดค้า้งรบัที่เพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่าย 

จ่ายเจา้หนีก้ารคา้ 

 

ตน้ทนุขาย 

 

+ สินคา้คงเหลือที่เพิ่มขึน้ 

- สินคา้คงเหลือที่ลดลง 

 

+ เจา้หนีก้ารคา้ที่ลดลง 

- เจา้หนีก้ารคา้ที่เพิ่มขึน้ 

 ค่าใชจ้่าย 

 

+ ค่าใชจ้่ายล่วงหนา้ที่เพิ่มขึน้ 

- ค่าใชจ้่ายลว่งหนา้ที่ลดลง 

+ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายที่ลดลง 

- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายท่ีเพิ่มขึน้ 
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2. การจัดท ากระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยวิธีทางอ้อม (Indirect Method)  

วิธีนีจ้ะแสดงกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน โดยใชก้ าไรสทุธิหรือขาดทุนสทุธิ ปรบัดว้ย

รายการที่ไม่เก่ียวกบัเงินสด หรือไม่กระทบต่อเงินสด และปรบัดว้ยการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยห์มนุเวียน

และหนีส้ินหมนุเวียนที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมด าเนินงานของกิจการ รวมถึงการจ่ายดอกเบีย้จ่ายและการจ่าย

ภาษีเงินไดข้องกิจการ 
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งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) 
 

กิจกรรมด าเนินงาน 

เก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง 

• รายการหนีส้ินระยะยาว

(Long-term liabilities) 

• สว่นของผูถื้อหุน้ 

(Stockholders’ equity) 
 

เก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง 

• รายการเงินลงทนุระยะ

ยาว (Long-term 

investments)  

• สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

(Non-current asset) 
 

กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงนิ 

1. วิธีทางตรง : ปรบัปรุงทกุ

รายการในงบก าไรขาดทนุใหเ้ป็น

เงินสด 

2. วิธีทางอ้อม : ใชก้ าไรสทุธิ

หรือขาดทนุสทุธิก่อน หกั

ดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินไดใ้น

งบก าไรขาดทนุ ปรบัดว้ยรายการ

ที่ไม่เก่ียวกบัเงินสด และการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์

หมนุเวียนและหนีส้ินหมนุเวียน 



ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลต่อไปนี้ได้จากกิจการแหง่หน่ึง

จ่ายคา่ซือ้ทีด่นิ 30,000.00     ลงทนุ

คา่เสื่อมราคา 10,000.00     

จ่ายเงินเดอืน 60,000.00     ด าเนินงาน

จ่ายคา่สนิคา้ 40,000.00     ด าเนินงาน

รบัช าระเงินจากลกูคา้ 150,000.00   ด าเนินงาน

ดอกเบีย้จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้กู้ 20,000.00     ด าเนินงาน/จดัหาเงิน

เงินสดรบัจากการขายเครื่องจกัร 75,000.00     ลงทนุ

หากไม่ค  านึงถึงภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของปีจะเทา่กบัเทา่ใด

ตอบ  รบัช  าระเงินจากลกูคา้ 150,000.00        บาท 

 กระแสเงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน 

 จ่ายเงินเดอืน 60,000.00          บาท

 จ่ายคา่สนิคา้ 40,000.00          บาท

       จ่ายดอกเบีย้ใหก้บัผูถื้อหุน้กู ้ 20,000.00          บาท

 เงินสดรบัจากการขายเครื่องจกัร -                     

 รวมกระแสเงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน 120,000.00       บาท

 กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 30,000.00       บาท

ตัวอย่างที่ 2 บริษัท โด จ ากัด รายงานตัวเลข ดังนี้

เงินสดรบัจากกิจกรรมด าเนินงาน 200,000.00        

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 110,000.00        

เงินสดรบัจากกิจกรรมจดัหาเงิน 140,000.00        

เงินสดคงเหลอืตน้งวด 70,000.00          

ยอดคงเหลอืของเงินสดปลายงวดเทา่กบัเทา่ไร

ตอบ เงินสดรบัจากกิจกรรมด าเนินงาน 200,000.00         บาท 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (110,000.00)        บาท 

 เงินสดรบัจากกิจกรรมจดัหาเงิน 140,000.00         บาท 

 กระแสเงินสดประจ างวดเพ่ิมขึน้ 230,000.00       บาท 

 บวก เงินสดคงเหลอืตน้งวด 70,000.00           บาท 

 เงินสดคงเหลือปลายงวด 300,000.00       บาท 
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ตัวอย่างที่ 3 บรษัิทมี จ  ำกดั รำยงำนขอ้มลูตอ่ไปนี้

ก าไรสทุธิ 250,000.00        

คา่เสื่อมราคา 70,000.00          

ลกูหนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้ 30,000.00          

บรษัิทมี จ  ากดั ควรรายงานเงินสดรบัจากกิจกรรมด าเนินงานเทา่กบั

ตอบ

ก าไรสทุธิ 250,000.00        บาท

70,000.00          บาท

(30,000.00)         บาท

 กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 290,000.00      บาท

ตัวอย่างที่ 4  บรษัิทเขียว จ  ำกดั จดัท ำงบกระแสเงินสดตำมวธีิทำงตรง จำกขอ้มลูทีจ่ะแสดงตอ่ไป ใหค้  ำนวณหำ

กระแสเงินสดจ่ายคา่ซือ้สนิคา้

สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 200,000.00        บาท

สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 150,000.00        บาท

ตน้ทนุขาย 1,200,000.00     บาท

เจา้หนีก้ารคา้ตน้งวด 300,000.00        บาท

เจา้หนีก้ารคา้ปลายงวด 200,000.00        บาท

ตอบ เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า

ตน้ทนุขาย 1,200,000.00     

หกั สนิคา้คงเหลอืทีล่ดลง (50,000.00)         

บวก เจา้หนีก้ารคา้ทีล่ดลง 100,000.00        

เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า 1,250,000.00    

ตัวอย่างที่ 5 กิจกำรจดัท ำงบกระแสเงินสดโดยใชว้ธีิทำงออ้ม ระหวำ่งปี บรษัิทมีสนิคำ้คงเหลอืเพ่ิมขึน้ 5,000 บำท

ลกูหนีก้ารคา้ลดลง 4,000 บาท และเจา้หนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้ 3,000 บาท ผลเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะสง่ผลตอ่การจดัท า

งบกระแสเงินสดหมวดด าเนินงานอยา่งไร

ตอบ สนิคา้คงเหลอืเพ่ิมขึน้ 5,000 บาท หกั ในกิจกรรมด าเนินงาน

ลกูหนีก้ารคา้ลดลง 4,000 บาท บวก ในกิจกรรมด าเนินงาน

เจา้หนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้ 3,000 บาท บวก ในกิจกรรมด าเนินงาน

บวก คา่เสื่อมราคา

หกั ลกูหนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้
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ตัวอย่างที่ 6 กิจกำรจดัท ำงบกระแสเงินสดตำมวธีิทำงออ้ม ระหวำ่งปีกิจกำรขำยเครื่องจกัรรำคำทนุ 30,000 บำท

ในราคา 3,000 บาท โดยคา่เสื่อมราคาสะสมของเครื่องจกัรดงักลา่วเทา่กบั 25,000 บาท ผลกระทบของธุรกรรม

ดงักลา่วตอ่งบกระแสเงินสดจะเป็นอยา่งไร

ตอบ บวก 2,000.00  บาท บวกขาดทนุจากการขายสนิทรพัยใ์นกิจกรรมด าเนินงาน

บวก 3,000.00  บาท ในกิจกรรมลงทนุ

ตัวอย่างที่ 7 กิจกำรแหง่หนึง่ก ำลงัจดัท ำงบกระแสเงินสดตำมวธีิทำงออ้ม โดยมีธุรกรรมระหวำ่งปีเกิดขึน้ดงันี ้

 เงินปันผลจ่าย 300.00               

 เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญั 250.00               

 กูเ้งินธนาคาร 200.00               

 เงินสดรบัจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 100.00               

 เงินสดรบัจากการขายอาคาร 150.00               

บรษัิทจะแสดงกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินส  าหรบัปีเทา่กบัเทา่ใด

ตอบ  เงินปันผลจ่าย (300.00)              บาท

 เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญั 250.00               บาท

 กูเ้งินธนาคาร 200.00               บาท

 เงินสดรบัจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 100.00               บาท

 เงินสดรบัจากการขายอาคาร -                     บาท

 กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 250.00            บาท
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ตัวอย่างที่ 8 บรษัิทโซ่ จ  ำกดั ก ำลงัจดัท ำงบกระแสเงินสดภำยใตว้ธีิทำงตรง โดยมีขอ้มลูทีเ่ก่ียวขอ้งดงันี ้

ขายเช่ือสทุธิ 5,000,000.00     

ลกูหนีก้ารคา้ปลายงวด 1,500,000.00     

ลกูหนีก้ารคา้ตน้งวด 2,500,000.00     

ซือ้เช่ือ 4,000,000.00     

เจา้หนีก้ารคา้ปลายงวด 1,900,000.00     

เจา้หนีก้ารคา้ตน้งวด 2,000,000.00     

คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน (รวมคา่เสื่อมราคา)3,000,000.00     

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายตน้งวด 500,000.00        

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายปลายงวด 400,000.00        

คา่เสื่อมราคาทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 600,000.00        
ใหท้ า จดัท ำงบกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนโดยใชว้ธีิทำงตรง

ตอบ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

เงินสดรบัจากการขายสนิคา้ 5,000,000.00    

เงินสดจ่ายคา่ซือ้สนิคา้ (4,000,000.00)  

เงินสดจ่ายคา่ใชจ้่ายด าเนินงาน -                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน

การค านวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

1 เงินสดรบัจากการขายสนิคา้

รายไดจ้ากการขาย/ใหบ้รกิาร 5,000,000.00    

บวก ลกูหนีก้ารคา้ทีล่ดลง 1,000,000.00    
6,000,000.00   

2 เงินสดจ่ายคา่ซือ้สนิคา้

ซือ้เช่ือ 4,000,000.00    

บวก เจา้หนีก้ารคา้ทีล่ดลง 100,000.00       
4,100,000.00   

3 เงินสดจ่ายคา่ใชจ้่ายด าเนินงาน

คา่ใชจ้่ายด าเนินงาน 3,000,000.00    

หกั คา่เสื่อมราคา (600,000.00)     

บวก คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายทีล่ดลง 100,000.00       
2,500,000.00   

1,000,000.00                          

180    



เฉลยตัวอย่างที่ 9 บรษัิทกระเชอ จ ำกดั ก ำลงัจดัท ำงบกระแสเงินสดตำมวธีิทำงออ้ม โดยมีขอ้มลูทีเ่ก่ียวขอ้งดงันี ้

ก าไรสทุธิก่อนหกัภาษี 400,000.00        

คา่เสื่อมราคาทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 200,000.00        

ผลขาดทนุจากการขายอาคาร 100,000.00        

ดอกเบีย้จ่าย 150,000.00        

ดอกเบีย้คา้งจ่ายตน้งวด 100,000.00        

ดอกเบีย้คา้งจ่ายปลายงวด 50,000.00          (50,000.00)       

เงินสดจ่ายคา่ภาษี 100,000.00        

ลกูหนีก้ารคา้ตน้งวด 500,000.00        

ลกูหนีก้ารคา้ปลายงวด 850,000.00        350,000.00       

สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 500,000.00        

สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 400,000.00        (100,000.00)     

เจา้หนีก้ารคา้ตน้งวด 200,000.00        

เจา้หนีก้ารคา้ปลายงวด 500,000.00        300,000.00       

ใหท้ า จดัท ำงบกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนโดยใชว้ธีิทำงออ้ม

ตอบ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

ก าไรสทุธิก่อนหกัภาษี 400,000.00       

       ปรบัปรุงก าไรสทุธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคา 200,000.00       

ขาดทนุจากการขายอาคาร 100,000.00       

ดอกเบีย้จ่าย 150,000.00       

850,000.00     

ลกูหนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้ (350,000.00)     

สนิคา้คงเหลอืลดลง 100,000.00       

เจา้หนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้ 300,000.00       

900,000.00       

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (200,000.00)     

เงินสดจ่ายคา่ภาษีเงินได้ (100,000.00)     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 600,000.00                       

600,000.00                             
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ตัวอย่างที่ 10

สินทรัพย์ 25x1 25x0

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสด 55,000.00          33,000.00          22,000.00       

ลกูหนีก้ำรคำ้ 20,000.00          30,000.00          (10,000.00)       

สนิคำ้คงเหลอื 15,000.00          10,000.00          5,000.00         

คำ่ใชจ้่ำยลว่งหนำ้ 5,000.00            1,000.00            4,000.00         

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ทีด่นิ 130,000.00        20,000.00          110,000.00      

อำคำร 160,000.00        40,000.00          120,000.00      

คำ่เสื่อมรำคำสะสม - อำคำร (11,000.00)         (5,000.00)           (6,000.00)        

อปุกรณ์ 27,000.00          10,000.00          17,000.00       

คำ่เสื่อมรำคำสะสม - อปุกรณ์ (3,000.00)           (1,000.00)           (2,000.00)        

รวมสินทรัพย์ 398,000.00        138,000.00        

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจำ้หนีก้ำรคำ้ 28,000.00          12,000.00          16,000.00       

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 6,000.00            8,000.00            (2,000.00)        

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุน้กู้ 130,000.00        20,000.00          110,000.00      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุน้สำมญั 70,000.00          50,000.00          20,000.00       

ก ำไรสะสม 164,000.00        48,000.00          116,000.00      

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ 398,000.00        138,000.00        

145,000.00       

29,000.00         

บรษัิท ก จ  ำกดั

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 25x1 และ 25x0
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รำยไดจ้ำกกำรขำย 507,000.00        

     ตน้ทนุขำย 150,000.00        155,000.00       

     คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 111,000.00        115,000.00       

     คำ่เสื่อมรำคำ 9,000.00            

     ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวร 3,000.00            273,000.00        

     ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงินได้ 234,000.00        

     ดอกเบีย้จ่ำย 42,000.00          

     ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 192,000.00        

     คำ่ภำษีเงินได้ 47,000.00          
ก ำไรสทุธิ 145,000.00        

ขอ้มลูเพ่ิมเตมิ

1. คำ่เสื่อมรำคำเป็นของอำคำรจ ำนวน  6,000  บำท และอปุกรณจ์ ำนวน  3,000  บำท

2. บรษัิทขำยอปุกรณซ์ึ่งมีรำคำตำมบญัชี  7,000  บำท (รำคำทนุ  8,000 บำท, คำ่เสื่อมรำคำสะสม  1,000 บำท)

    เป็นเงินสด  4,000  บำท

3. ออกหุน้กูม้ลูคำ่  110,000  บำท เพ่ือแลกเปลี่ยนกบัทีด่นิ

6. ออกหุน้สำมญัจ ำนวน  20,000  บำท เป็นเงินสด

7. บรษัิทจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน  29,000  บำท เป็นเงินสด

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x1

บรษัิท ก จ  ำกดั

งบก ำไรขำดทนุ
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เฉลยตัวอย่างที่ 10 วิธีทางอ้อม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

       ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 192,000.00       

       ปรบัปรุงก ำไรสทุธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

คำ่เสื่อมรำคำ 9,000.00           

ขำดทนุจำกกำรขำยอปุกรณส์  ำนกังำน 3,000.00           

ดอกเบีย้จ่ำย 42,000.00         

246,000.00     

ลกูหนีก้ำรคำ้ลดลง 10,000.00         

สนิคำ้คงเหลอืเพ่ิมขึน้ (5,000.00)         

คำ่ใชจ้่ำยลว่งหนำ้เพ่ิมขึน้ (4,000.00)         

เจำ้หนีก้ำรคำ้เพ่ิมขึน้ 16,000.00         

เงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำน 263,000.00     

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำย (42,000.00)       
เงินสดจ่ำยคำ่ภำษีเงินได้ (49,000.00)       

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 172,000.00       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้อำคำร (120,000.00)     

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้อปุกรณส์  ำนกังำน (25,000.00)       

เงินสดรบัจำกกำรขำยอปุกรณส์  ำนกังำน 4,000.00           

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทนุ (141,000.00)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดรบัจำกกำรขำยหุน้สำมญั 20,000.00         

เงินสดจ่ำยจำกกำรจ่ำยเงินปันผล (29,000.00)       

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรจดัหำเงิน (9,000.00)         

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 22,000.00         

เงินสดตน้งวด 33,000.00         
เงินสดปลำยงวด 55,000.00         

บรษัิท ก จ  ำกดั

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x1
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เฉลยตัวอย่างที่ 10 วิธีทางตรง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

       ก ำไรสทุธิเงินสดรบัจำกกำรขำยสนิคำ้ 517,000.00       A

เงินสดจ่ำยคำ่ซือ้สนิคำ้ (139,000.00)     B

เงินสดจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยด ำเนินงำน (115,000.00)     C

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำย (42,000.00)       

เงินสดจ่ำยคำ่ภำษีเงินได้ (49,000.00)       D

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 172,000.00       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้อำคำร (120,000.00)     

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้อปุกรณส์  ำนกังำน (25,000.00)       

เงินสดรบัจำกกำรขำยอปุกรณส์  ำนกังำน 4,000.00           

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทนุ (141,000.00)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดรบัจำกกำรขำยหุน้สำมญั 20,000.00         

เงินสดจ่ำยจำกกำรจ่ำยเงินปันผล (29,000.00)       

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรจดัหำเงิน (9,000.00)         

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 22,000.00         

เงินสดตน้งวด 33,000.00         
เงินสดปลำยงวด 55,000.00         

บรษัิท ก จ  ำกดั

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x1
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การค านวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

A เงินสดรับจากการขายสินค้า

รำยไดจ้ำกกำรขำย/ใหบ้รกิำร 507,000.00       

บวก ลกูหนีก้ำรคำ้ทีล่ดลง 10,000.00         
517,000.00     

ยกมำ 30,000 รับช าระ 517,000

ขำย 507,000 ยกไป 20,000
537,000 537,000

B เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า

ตน้ทนุขำย 150,000.00       

บวก สนิคำ้คงเหลอืทีเ่พ่ิมขึน้ 5,000.00           

หกั เจำ้หนีก้ำรคำ้ทีเ่พ่ิมขึน้ (16,000.00)       
139,000.00     

ยกมำ 10,000 ตน้ทนุขำย 150,000

ซือ้ 155,000 ยกไป 15,000
165,000 165,000

ช าระเงิน 139,000 ยกมำ 12,000

ยกไป 28,000 ซือ้ 155,000
167,000 167,000

ลกูหนีก้ำรคำ้

เจำ้หนีก้ำรคำ้

สนิคำ้คงเหลอื
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C เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

คำ่ใชจ้่ำยด ำเนินงำน 111,000.00       

บวก คำ่ใชจ้่ำยลว่งหนำ้ทีเ่พ่ิมขึน้ 4,000.00           
115,000.00     

ยกมำ 1,000 ถือเป็นคชจ.P/L 111,000.00       

จ่ายคชจ. 115,000 ยกไป 5,000.00           
116,000 116,000.00       

D เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้

คำ่ภำษีเงินได ้ 47,000.00         

บวก คำ่ภำษีคำ้งจ่ำยทีล่ดลง 2,000.00           
49,000.00       

ช าระเงิน 49,000 ยกมำ 8,000

ยกไป 6,000 ภำษีส  ำหรบัปี 47,000
55,000 55,000

คำ่ใชจ้่ำยด ำเนินงำน

ภำษีคำ้งจ่ำย
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ตัวอย่างที่ 11

สินทรัพย์ 25x1 25x0

เงินสด 80,800.00          48,400.00          32,400.00       

ลกูหนีก้ำรคำ้ 87,800.00          38,000.00          49,800.00       

สนิคำ้คงเหลอื 112,500.00        102,850.00        9,650.00         

คำ่ใชจ้่ำยลว่งหนำ้ 28,400.00          26,000.00          2,400.00         

เงินลงทนุระยะยำว 138,000.00        109,000.00        29,000.00       

อำคำรโรงงำน 285,000.00        242,500.00        42,500.00       

คำ่เสื่อมรำคำสะสม (50,000.00)         (52,000.00)         2,000.00         

รวมสินทรัพย์ 682,500.00        514,750.00        

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจำ้หนีก้ำรคำ้ 102,000.00        67,300.00          34,700.00       

คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 16,500.00          21,000.00          (4,500.00)        

หุน้กู้ 110,000.00        146,000.00        (36,000.00)       

หุน้สำมญั 220,000.00        175,000.00        45,000.00       

ก ำไรสะสม 234,000.00        105,450.00        128,550.00      

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 682,500.00        514,750.00        

บรษัิท ข จ  ำกดั

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 25x1 และ 25x0
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รำยไดจ้ำกกำรขำย 388,460.00        

     ตน้ทนุขำย 135,460.00        

     คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 12,410.00          

     คำ่เสื่อมรำคำ 46,500.00          

     ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวร 7,500.00            201,870.00        

     ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงินได้ 186,590.00        

     ดอกเบีย้จ่ำย 4,730.00            

     ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 181,860.00        

     คำ่ภำษีเงินได้ 27,280.00          
ก ำไรสทุธิ 154,580.00        

ขอ้มลูเพ่ิมเตมิ

1. ซือ้อำคำรโรงงำนใหม่มลูคำ่  100,000  บำท เป็นเงินสด
3. บรษัิทไถ่ถอนหุน้กูเ้ม่ือครบก ำหนดดว้ยรำคำตำมมลูคำ่เป็นเงินสด

4. บรษัิทจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน  26,030  บำท เป็นเงินสด

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x1

บรษัิท ข จ  ำกดั

งบก ำไรขำดทนุ
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เฉลยตัวอย่างที่ 11 วิธีทางอ้อม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

       ก ำไรก่อนภำษี 181,860.00       
       ปรบัปรุงก ำไรสทุธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

คำ่เสื่อมรำคำ 46,500.00         
ขำดทนุจำกกำรขำยอปุกรณส์  ำนกังำน 7,500.00           
ดอกเบีย้จ่ำย 4,730.00           

240,590.00     

ลกูหนีก้ำรคำ้เพ่ิมขึน้ (49,800.00)       
สนิคำ้คงเหลอืเพ่ิมขึน้ (9,650.00)         
คำ่ใชจ้่ำยลว่งหนำ้เพ่ิมขึน้ (2,400.00)         
เจำ้หนีก้ำรคำ้เพ่ิมขึน้ 34,700.00         
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยลดลง (4,500.00)         
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 208,940.00     

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำย (4,730.00)         
เงินสดจ่ำยคำ่ภำษีเงินได้ (27,280.00)       
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 176,930.00       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้เงินลงทนุระยะยำว (29,000.00)       
เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้อำคำร (100,000.00)     
เงินสดรบัจำกกำรขำยอำคำร 1,500.00           
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทนุ (127,500.00)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดจ่ำยจำกกำรไถ่ถอนหุน้กู้ (36,000.00)       
เงินสดรบัจำกกำรขำยหุน้สำมญั 45,000.00         
เงินสดจ่ำยจำกกำรจ่ำยเงินปันผล (26,030.00)       (1)

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรจดัหำเงิน (17,030.00)       
เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 32,400.00         
เงินสดตน้งวด 48,400.00         
เงินสดปลำยงวด 80,800.00         

บรษัิท ข จ  ำกดั
งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x1
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เฉลยตัวอย่างที่ 11 วิธีทางตรง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

เงินสดรบัจำกกำรขำยสนิคำ้ 338,660.00       A

เงินสดจ่ำยคำ่ซือ้สนิคำ้ (110,410.00)     B

เงินสดจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยด ำเนินงำน (19,310.00)       C

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำย (4,730.00)         

เงินสดจ่ำยคำ่ภำษีเงินได้ (27,280.00)       

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 176,930.00       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้เงินลงทนุระยะยำว (29,000.00)       

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้อำคำร (100,000.00)     

เงินสดรบัจำกกำรขำยอำคำร 1,500.00           

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทนุ (127,500.00)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดจ่ำยจำกกำรไถ่ถอนหุน้กู้ (36,000.00)       

เงินสดรบัจำกกำรขำยหุน้สำมญั 45,000.00         

เงินสดจ่ำยจำกกำรจ่ำยเงินปันผล (26,030.00)       

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรจดัหำเงิน (17,030.00)       

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 32,400.00         

เงินสดตน้งวด 48,400.00         
เงินสดปลำยงวด 80,800.00         

บรษัิท ก จ  ำกดั

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x1
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การค านวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

A เงินสดรับจากการขายสินค้า

รำยไดจ้ำกกำรขำย/ใหบ้รกิำร 388,460.00       

หกั ลกูหนีก้ำรคำ้ทีเ่พ่ิมขึน้ (49,800.00)       
338,660.00     

ยกมำ 38,000 รับช าระ 338,660

ขำย 388,460 ยกไป 87,800
426,460 426,460

B เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า

ตน้ทนุขำย 135,460.00       

บวก สนิคำ้คงเหลอืทีเ่พ่ิมขึน้ 9,650.00           145,110.00       

หกั เจำ้หนีก้ำรคำ้ทีเ่พ่ิมขึน้ (34,700.00)       
110,410.00     

ยกมำ 102,850 ตน้ทนุขำย 135,460

ซือ้ 145,110 ยกไป 112,500
247,960 247,960

ช าระเงิน 110,410 ยกมำ 67,300

ยกไป 102,000 ซือ้ 145,110

212,410 212,410

สนิคำ้คงเหลอื

ลกูหนีก้ำรคำ้

เจำ้หนีก้ำรคำ้
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C เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

คำ่ใชจ้่ำยด ำเนินงำน 12,410.00         

บวก คำ่ใชจ้่ำยลว่งหนำ้ทีเ่พ่ิมขึน้ 2,400.00           

บวก คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยทีล่ดลง 4,500.00           
19,310.00       

ยกมำ 26,000 คชจ.ใน P/L 12,410

ตัง้เพิม่ 14,810 ยกไป 28,400
40,810 40,810

จ่ายคชจ. 19,310 ยกมำ 21,000

ยกไป 16,500 ตัง้เพิม่ 14,810

35,810 35,810

คำ่ใชจ้่ำยลว่งหนำ้

คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย
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ตัวอย่างที่ 12

หน่วย:บาท

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงินสด 25,000.00         

ลกูหนี ้ 1,200.00           

คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,400.00)          

สนิคำ้ (14,000.00)        

คำ่เช่ำจ่ำยลว่งหนำ้ (8,000.00)          

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน

ทีด่นิ 80,000.00         

อปุกรณส์  ำนกังำน 8,000.00           

คำ่เสื่อมรำคำสะสม – อปุกรณส์  ำนกังำน (4,400.00)          

เงินลงทนุระยะยำว (80,000.00)        

รวมสนิทรพัย์

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจำ้หนี ้ (3,200.00)          

ตั๋วเงินจ่ำย 32,000.00         

เงินเดอืนคำ้งจ่ำย (5,000.00)          

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 2,420.00           

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

เจำ้หนีเ้งินกู ้ (206,000.00)       

สว่นของผูถื้อหุน้

ทนุเรอืนหุน้ 160,000.00        

ก ำไรสะสม 26,180.00            

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้

สินทรัพย์

บรษัิท พรำว จ ำกดั

งบแสดงฐำนะกำรเงินเปรยีบเทียบ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม

25x2 25x1

50,000.00                25,000.00                

28,800.00                27,600.00                

(2,780.00)                 (1,380.00)                 

40,000.00                54,000.00                

8,000.00                  16,000.00                

400,000.00              320,000.00              

32,000.00                -                           

148,000.00              140,000.00              

(32,400.00)               (28,000.00)               

320,000.00              400,000.00              

1,912,840.00           959,620.00              

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30,000.00                33,200.00                

3,000.00                  8,000.00                  

6,000.00                  3,580.00                  

260,000.00              466,000.00              

520,000.00              360,000.00              

108,620.00              82,440.00                

1,912,840.00           959,620.00              
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หน่วย:บาท

รำยไดจ้ำกกำรขำย 600,000               

หกั ตน้ทนุขำย 340,000               

ก ำไรขัน้ตน้ 260,000               

หกั คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน

คำ่เสื่อมรำคำ - อปุกรณส์  ำนกังำน 12,400    

หนีส้งสยัจะสญู 1,400      

คำ่เช่ำ 14,400    

เงินเดอืน 48,000    

คำ่น ำ้-คำ่ไฟ 12,800    

คำ่โทรศพัท์ 7,000      

คำ่เบีย้ประกนั 48,000    144,000               

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 116,000               

หกั ขำดทนุจำกกำรขำยอปุกรณส์  ำนกังำน 8,000                   

ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงินได ้ 108,000               

หกั ดอกเบีย้จ่ำย 7,000                   

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 101,000               

หกั ภำษีเงินได ้ 30,300                 

ก ำไรสทุธิ 70,700                 

ข้อมูลเพิม่เติม

1. กิจกำรมีกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 44,520 บำท

2. กิจกำรขำยอปุกรณส์  ำนกังำนไปเม่ือวนัที ่1 มกรำคม 25x2 รำคำทนุ 40,000 บำท รำคำตำมบญัชี 

32,000 บำท โดยไดเ้งินสดจำกกำรขำย 24,000 บำทและเกิดผลขำดทนุ 8,000 บำท

3. ซือ้อปุกรณส์  ำนกังำนเพ่ิมเตมิเม่ือวนัที ่30 มิถนุำยน 25x2 โดยจ่ำยช ำระบำงสว่นดว้ย ตั๋วเงินจ่ำยจ ำนวน 

32,000 บำท 48,000.00            

บรษัิท พรำว จ ำกดั

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

ส  ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x2
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เฉลยตวัอย่างที ่12 วิธีทางอ้อม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

       ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 101,000.00       
       ปรบัปรุงก ำไรสทุธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

คำ่เสื่อมรำคำ 12,400.00         
หนีส้งสยัจะสญู 1,400.00           
ขำดทนุจำกกำรขำยอปุกรณส์  ำนกังำน 8,000.00           
ดอกเบีย้จ่ำย 7,000.00           

129,800.00     

ลกูหนีก้ำรคำ้เพ่ิมขึน้ (1,200.00)         
สนิคำ้คงเหลอืลดลง 14,000.00         
คำ่ใชจ้่ำยลว่งหนำ้ลดลง 8,000.00           
เจำ้หนีก้ำรคำ้ลดลง (3,200.00)         
เงินเดอืนคำ้งจ่ำยลดลง (5,000.00)         
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 142,400.00     

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำย (7,000.00)         
เงินสดจ่ำยคำ่ภำษีเงินได้ (27,880.00)       '(1)
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 107,520.00       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้ทีด่นิ (80,000.00)       
เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้อปุกรณส์  ำนกังำน (16,000.00)       (2)
เงินสดรบัจำกกำรขำยอปุกรณส์  ำนกังำน 24,000.00         
เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทนุ 80,000.00         
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทนุ 8,000.00           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดจ่ำยจำกกำรช ำระเงินกู้ (206,000.00)     
เงินสดรบัจำกกำรขำยหุน้สำมญั 160,000.00       
เงินสดจ่ำยจำกกำรจ่ำยเงินปันผล (44,520.00)       (3)
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรจดัหำเงิน (90,520.00)       

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 25,000.00         
เงินสดตน้งวด 25,000.00         
เงินสดปลำยงวด 50,000.00         

บรษัิท พรำว จ ำกดั
งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x2
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เฉลยตัวอย่างที่ 12 วิธีทางตรง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

เงินสดรบัจำกกำรขำยสนิคำ้ 598,800.00       A

เงินสดจ่ำยคำ่ซือ้สนิคำ้ (329,200.00)     B

เงินสดจ่ำยคำ่เช่ำ (6,400.00)         C

เงินสดจ่ำยเงินเดอืน (53,000.00)       D

เงินสดจ่ำยคำ่น ำ้คำ่ไฟ (12,800.00)       

เงินสดจ่ำยคำ่โทรศพัท์ (7,000.00)         

เงินสดจ่ำยคำ่เบีย้ประกนัภยั (48,000.00)       

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำย (7,000.00)         

เงินสดจ่ำยคำ่ภำษีเงินได้ (27,880.00)       E

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 107,520.00       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้ทีด่นิ (80,000.00)       

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้อปุกรณส์  ำนกังำน (16,000.00)       

เงินสดรบัจำกกำรขำยอปุกรณส์  ำนกังำน 24,000.00         

เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทนุ 80,000.00         

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทนุ 8,000.00           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดจ่ำยจำกกำรช ำระเงินกู้ (206,000.00)     

เงินสดรบัจำกกำรขำยหุน้สำมญั 160,000.00       

เงินสดจ่ำยจำกกำรจ่ำยเงินปันผล (44,520.00)       

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรจดัหำเงิน (90,520.00)       

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 25,000.00         

เงินสดตน้งวด 25,000.00         
เงินสดปลำยงวด 50,000.00         

บรษัิท พรำว จ ำกดั

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x2
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การค านวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

A เงินสดรับจากการขายสินค้า

รำยไดจ้ำกกำรขำย/ใหบ้รกิำร 600,000.00       

หกั ลกูหนีก้ำรคำ้ทีเ่พ่ิมขึน้ (1,200.00)         
598,800.00     

ยกมำ 27,600 รับช าระ 598,800

ขำย 600,000 ยกไป 28,800
627,600 627,600

B เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า

ตน้ทนุขำย 340,000.00       

หกั สนิคำ้คงเหลอืทีล่ดลง (14,000.00)       

บวก เจำ้หนีก้ำรคำ้ทีล่ดลง 3,200.00           
329,200.00     

ยกมำ 54,000 ตน้ทนุขำย 340,000

ซือ้ 326,000 ยกไป 40,000
380,000 380,000

ช าระเงิน 329,200 ยกมำ 33,200

ยกไป 30,000 ซือ้ 326,000
359,200 359,200

ลกูหนีก้ำรคำ้

เจำ้หนีก้ำรคำ้

สนิคำ้คงเหลอื

198    



C เงินสดจ่ายค่าเช่า

คำ่เช่ำ 14,400.00         

หกั คำ่เช่ำจ่ำยลว่งหนำ้ทีล่ดลง (8,000.00)         
6,400.00         

ยกมำ 16,000 ถือเป็นคชจ.P/L 14,400.00         

จ่ายคชจ. 6,400 ยกไป 8,000.00           
22,400 22,400.00         

D เงินสดจ่ายเงินเดือน

เงินเดอืน 48,000.00         

บวก เงินเดอืนคำ้งจ่ำยทีล่ดลง 5,000.00           
53,000.00       

ช าระเงิน 53,000 ยกมำ 8,000

ยกไป 3,000 จ่ำยเงินเดือน 48,000
56,000 56,000

E เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้

คำ่ภำษีเงินได ้ 30,300.00         

หกั คำ่ภำษีคำ้งจ่ำยทีเ่พ่ิมขึน้ (2,420.00)         
27,880.00       

ช าระเงิน 27,880 ยกมำ 3,580

ยกไป 6,000 ภำษีส  ำหรบัปี 30,300
33,880 33,880

คำ่เช่ำจ่ำยลว่งหนำ้

เงินเดอืนคำ้งจ่ำย

ภำษีคำ้งจ่ำย
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ตวัอย่างที ่13

หน่วย:บาท

สนิทรพัยห์มนุเวียน

เงินสด 19,000.00      

พนัธบตัรรฐับำล(รำยกำรเทียบเทำ่เงินสด) (2,000.00)       

ลกูหนีก้ำรคำ้สทุธิ (2,000.00)       

สนิคำ้คงเหลอื 5,000.00        

คำ่เชำ่จำ่ยลว่งหนำ้ (3,000.00)       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงินลงทนุใน XYZ (35%) 2,000.00        

สทิธิบตัร (1,000.00)       

สนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่ระยะยำว 5,000.00        

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 2,000.00        

หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม (4,000.00)       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หนีส้นิหมนุเวียน

เจำ้หนี ้ (10,000.00)      

ตั๋วเงินจำ่ยระยะสัน้ 9,000.00        

ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 1,000.00        

เงินปันผลคำ้งจำ่ย 3,000.00        

ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลคำ้งจำ่ย 1,000.00        

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 

(สว่นที่ถึงก ำหนดใน 1 ปี) 700.00           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน

700.00                         -                            

21,700.00                    17,000.00                 

3,000.00                      2,000.00                   

5,000.00                      2,000.00                   

2,000.00                      1,000.00                   

9,000.00                      -                            

39,000.00                    37,000.00                 

(7,000.00)                    (3,000.00)                  

58,000.00                    54,000.00                 

124,000.00                  103,000.00               

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้

2,000.00                      12,000.00                 

16,000.00                    14,000.00                 

5,000.00                      6,000.00                   

5,000.00                      -                            

14,000.00                    9,000.00                   

10,000.00                    13,000.00                 

66,000.00                    49,000.00                 

29,000.00                    10,000.00                 

4,000.00                      6,000.00                   

9,000.00                      11,000.00                 

สินทรัพย์

บรษัิท โดม จ ำกดั

งบแสดงฐำนะกำรเงินเปรยีบเทียบ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม

25x1 25x0
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หน่วย:บาท

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

หนีส้นิภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,000.00        

เจำ้หนีหุ้น้กู ้ (15,000.00)     

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 4,300.00        

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

สว่นของผูถื้อหุน้

ทนุหุน้สำมญั (รำคำตำมบญัชี 10 บำท) 7,000.00        

สว่นเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 13,000.00      

ก ำไรสะสม 4,000.00        

รวมส่วนของเจ้าของ 24,000.00      

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30,000.00                  26,000.00                

79,000.00                  55,000.00                

124,000.00                103,000.00              

23,300.00                  31,000.00                

33,000.00                  26,000.00                

16,000.00                  3,000.00                  

9,000.00                    6,000.00                  

10,000.00                  25,000.00                

4,300.00                    -                           

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บรษัิท โดม จ ำกดั

งบแสดงฐำนะกำรเงินเปรยีบเทียบ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม

25x1 25x0
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หน่วย:บาท

รำยไดจ้ำกกำรขำย 100,000.00     

รำยไดอ่ื้น 8,000.00         

108,000.00     

หกั ตน้ทนุขำย (ไม่รวมคำ่เสื่อมรำคำ) 60,000.00       

ก ำไรขัน้ตน้ 48,000.00       

หกั คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร

คำ่เช่ำ

คำ่เสื่อมรำคำ - อปุกรณส์  ำนกังำน 

สทิธิบตัรตดัจ่ำย

ดอกเบีย้จ่ำย 23,000.00       

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 25,000.00       

หกั ภำษีเงินได ้ 9,000.00         

ก ำไรสทุธิ 16,000.00       

ข้อมูลเพิม่เติม

1. ขำยอปุกรณร์ำคำทนุ 6,000 ทีมี่รำคำตำมบญัชี 2,000 บำทไปในรำคำ 5,000 บำท

2. บรษัิทไดร้บัเงินปันผล 3,000 บำท จำกเงินลงทนุในบรษัิท XYZ ซึ่งบนัทกึบญัชีตำมวธีิสว่นไดเ้สยี โดยสว่นแบง่ก ำไร

จำกบรษัิท XYZ ถกูบนัทกึเป็นรำยไดอ่ื้น มลูคำ่ 5,000 บำท

3. บรษัิทออกหุน้สำมญั 200 หุน้เป็นเงิน 5,000 บำท

4. บรษัิทออกตั๋วเงินจ่ำยมลูคำ่ 9,000 บำท

5. ซือ้เครื่องจกัร 8,000 บำท 

6. ผูถื้อหุน้กู ้จ  ำนวน 15,000 บำท ไดแ้ปลงสภำพหุน้กูเ้ป็นหุน้สำมญั 500 หุน้ บริษัทบนัทกึบญัชีโดยใชม้ลูคำ่ตำมบญัชี

7. ประกำศจ่ำยปันผล 12,000 บำท

8. บริษัทเชำ่เครือ่งจกัรในวนัที่ 31 ธันวำคม 2550 โดยสว่นที่เป็นเงินตน้ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี เทำ่กบั 700 บำท

2,000.00                  

บรษัิท โดม จ ำกดั

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

ส  ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x1

12,000.00                

8,000.00                  

1,000.00                  
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เฉลยตัวอย่างที่ 13 วิธีทางอ้อม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

       ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 25,000.00         
       ปรบัปรุงก ำไรสทุธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

ดอกเบีย้จ่ำย 2,000.00           
คำ่เสื่อมรำคำ 8,000.00           
สทิธิบตัรตดัจ่ำย 1,000.00           
ก ำไรจำกกำรขำยเครื่องจกัร (3,000.00)         
สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษัิท XYZ (5,000.00)         
บวก เงินปันผลรบัจำกเงินลงทนุในบรษัิท XYZ 3,000.00           

31,000.00       

ลกูหนีก้ำรคำ้ลดลง 2,000.00           
สนิคำ้คงเหลอืเพ่ิมขึน้ (5,000.00)         
คำ่ใชจ้่ำยลว่งหนำ้ลดลง 3,000.00           
เจำ้หนีก้ำรคำ้ลดลง (10,000.00)       
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 21,000.00       

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำย (1,000.00)         
เงินสดจ่ำยคำ่ภำษีเงินได้ (5,000.00)         
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 15,000.00         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณส์  ำนกังำน (8,000.00)         
เงินสดรบัจำกกำรขำยอปุกรณส์  ำนกังำน 5,000.00           
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทนุ (3,000.00)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดรบัจำกกำรออกตั๋วเงินจ่ำย 9,000.00           
เงินสดรบัจำกกำรขำยหุน้สำมญั 5,000.00           
เงินสดจ่ำยจำกกำรจ่ำยเงินปันผล (9,000.00)         
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรจดัหำเงิน 5,000.00           

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 17,000.00         
เงินสดตน้งวด 16,000.00         
เงินสดปลำยงวด 33,000.00         

บรษัิท โดม จ ำกดั
งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x1
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เฉลยตัวอย่างที่ 13 วิธีทางตรง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

เงินสดรบัจำกกำรขำยสนิคำ้ 102,000.00       A

เงินสดรบัจำกเงินปันผล 3,000.00           

เงินสดจ่ำยคำ่ซือ้สนิคำ้ (75,000.00)       B

เงินสดจ่ำยคำ่เช่ำ (9,000.00)         C

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำย (1,000.00)         D

เงินสดจ่ำยคำ่ภำษีเงินได้ (5,000.00)         E

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 15,000.00       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณส์  ำนกังำน (8,000.00)         

เงินสดรบัจำกกำรขำยอปุกรณส์  ำนกังำน 5,000.00           

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทนุ (3,000.00)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดรบัจำกกำรออกตั๋วเงินจ่ำย 9,000.00           

เงินสดรบัจำกกำรขำยหุน้สำมญั 5,000.00           

เงินสดจ่ำยจำกกำรจ่ำยเงินปันผล (9,000.00)         F

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรจดัหำเงิน 5,000.00         

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 17,000.00       

เงินสดตน้งวด 16,000.00       
เงินสดปลำยงวด 33,000.00       

ธุรกรรมทีไ่ม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด (เปิดเผยในหมำยเหตปุระกอบงบฯ) 

กำรแปลงสภำพหุน้กูเ้ป็นหุน้สำมญั

กำรท ำสญัญำเช่ำระยะยำว

เปิดเผยนโยบำยบญัชี

บรษัิท โดม จ ำกดั

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x1
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การค านวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

A เงินสดรับจากการขายสินค้า

รำยไดจ้ำกกำรขำย/ใหบ้รกิำร 100,000.00       

บวก ลกูหนีก้ำรคำ้ทีล่ดลง 2,000.00           
102,000.00     

ยกมำ 11,000 รับช าระ 102,000.00  

ขำย 100,000 ยกไป 9,000.00      
111,000 111,000.00  

B เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า

ตน้ทนุขำย 60,000.00         

บวก สนิคำ้คงเหลอืทีเ่พ่ิมขึน้ 5,000.00           

บวก เจำ้หนีก้ำรคำ้ทีล่ดลง 10,000.00         
75,000.00       

ยกมำ 9,000 ตน้ทนุขำย 60,000.00    

ซือ้ 65,000 ยกไป 14,000.00    
74,000 74,000.00    

ช าระเงิน 75,000 ยกมำ 12,000.00    

ยกไป 2,000 ซือ้ 65,000.00    
77,000 77,000.00    

เจำ้หนีก้ำรคำ้

สนิคำ้คงเหลอื

ลกูหนีก้ำรคำ้
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C เงินสดจ่ายค่าเช่า

คำ่เช่ำ 12,000.00         

หกั คำ่เช่ำจ่ำยลว่งหนำ้ทีล่ดลง (3,000.00)         
9,000.00         

ยกมำ 13,000 ถือเป็นคชจ.P/L 12,000.00         

จ่ายคชจ. 9,000 ยกไป 10,000.00         
22,000 22,000.00         

D เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย

ดอกเบีย้จ่ำย 2,000.00           

หกั ดอกเบีย้คำ้งจ่ำยทีเ่พ่ิมขึน้ (1,000.00)         
1,000.00         

ช าระเงิน 1,000 ยกมำ 2,000.00      

ยกไป 3,000 ดบ.จ่ำย 2,000.00      
4,000 4,000.00      

E เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้

คำ่ภำษีเงินได ้ 9,000.00           

หกั คำ่ภำษีคำ้งจ่ำยทีเ่พ่ิมขึน้ (1,000.00)         

หกั หนีส้นิภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (3,000.00)         
5,000.00         

ช าระเงิน 5,000 ยกมำ 7,000.00      

ยกไป 11,000 ภำษีส  ำหรบัปี 9,000.00      
16,000 16,000.00    

F เงินสดจ่ายเงินปันผล

ช าระเงิน 9,000 ยกมำ 2,000.00      

ยกไป 5,000 ประกำศจ่ำย 12,000.00    
14,000 14,000.00    

เงินปันผลคำ้งจ่ำย

ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย

ภำษีคำ้งจ่ำย+หนีส้นิภำษีเงินไดร้อตดั

คำ่เช่ำจ่ำยลว่งหนำ้
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ตวัอย่างที ่14

หน่วย:บาท

สนิทรพัยห์มนุเวียน

ลกูหนีก้ำรคำ้สทุธิ (85.00)             

สนิคำ้คงเหลอื (30.00)             

เงินฝำกธนำคำร

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์(หมนุเวียน) 25.00              

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์(สทุธิ) 340.00            

ซอฟทแ์วร ์ 135.00            

รวมสินทรัพย์

หนีส้นิหมนุเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนำคำร

เจำ้หนีก้ำรคำ้ (205.00)           

ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลคำ้งจำ่ย 3.00                

หนีส้นิไม่หมนุเวียน

ตั๋วเงินจำ่ยระยะยำว 9% 120.00            

ประมำณกำรหนีส้นิสิง่แวดลอ้ม 162.00            

รวมหนีสิ้น

สว่นของผูถื้อหุน้

ทนุหุน้สำมญั 200.00            

สว่นเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 65.00              

ก ำไรสะสม (15.00)             

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจำ้ของ 35.00              

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ 2,395.00                          2,045.00                   

950.00                             965.00                      

60.00                               25.00                        

1,660.00                          1,375.00                   

735.00                             670.00                      

500.00                             300.00                      

150.00                             85.00                        

78.00                               75.00                        

120.00                             -                            

162.00                             -                            

350.00                             555.00                      

150.00                             125.00                      

1,280.00                          940.00                      

135.00                             -                            

2,395.00                          2,045.00                   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้

25.00                               40.00                        

350.00                             435.00                      

480.00                             510.00                      

-                                   35.00                        

สินทรัพย์

บรษัิท เด็กนอ้ย จ ำกดั

งบแสดงฐำนะกำรเงินเปรยีบเทียบ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม

25x6 25x5
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หน่วย:บาท

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,397.00            

หกั ตน้ทนุขำย 1,110.00            

ก ำไรขัน้ตน้ 287.00               

หกั คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 125.00               

ก ำไรก่อนตน้ทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได ้ 162.00               

หกั ตน้ทนุทำงกำรเงิน 40.00                 

บวก ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ 20.00                 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 142.00               

หกั ภำษีเงินได ้ 57.00                 

ก ำไรสทุธิ 85.00                 

ข้อมูลเพิม่เติม

1. ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณข์องกิจกำร ไดร้วมยอดเหมืองถ่ำนหินทีซื่อ้มำตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 25x6 ตำมสญัญำ

สมัปทำน บรษัิทจะตอ้งท ำกำรปรบัปรุงพืน้ทีเ่หมืองในอีก 10 ปีขำ้งหนำ้ ซึ่งอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมเพ่ือหำมลูคำ่ปัจจบุนั

ของสญัญำสมัปทำนดงักลำ่วเทำ่กบั 8% ท ำใหม้ลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่ปรบัปรุงดงักลำ่ว ณ วนัที ่1 มกรำคม 25x6 

เทำ่กบั 150 บำท ซึ่งรวมอยู่ในมลูคำ่ตำมบญัชีของเหมือง ทัง้นี ้บรษัิทไดค้  ำนวณตน้ทนุทำงกำรเงินทีเ่ก่ียวขอ้งกบั

รำยกำรดงักลำ่วถือเป็นตน้ทนุทำงกำรเงินในงบก ำไรขำดทนุ

2. บรษัิทมีกำรตรีำคำทีด่นิเพ่ิมขึน้ 35 บำท ในระหวำ่งปี 25x6

3. คำ่เสื่อมรำคำส ำหรบัปีเทำ่กบั 255 บำท

4. บรษัิทไม่มีกำรขำยทีด่นิ อำคำร และอปุกรณใ์นระหวำ่งปี

5. บรษัิทซือ้ซอฟทแ์วรใ์นวนัที ่1 กรกฎำคม 25x6 คดิเป็นเงิน 180 บำท 

6. บรษัิทมีเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคำ้จ ำนวนหนึง่ซึ่งมีมลูคำ่เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี เทำ่กบั 15 บำท โดยบรษัิทไม่มีกำร

ขำยเงินลงทนุดงักลำ่วออกไปแตอ่ยำ่งใด

7. ทนุหุน้สำมญัและสว่นเกินมลูคำ่หุน้สำมญัทีเ่พ่ิมขึน้เกิดจำกกำรเพ่ิมทนุเป็นเงินสดในเดอืน 6/25x6 

8. บรษัิทจ่ำยปันผลเป็นเงิน 100 บำท ในวนัที ่1/7/25x6

9. บรษัิทจดัประเภทเงินเบิกเกินบญัชีเป็นสว่นหนึง่ของรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด

บรษัิท เดก็นอ้ย จ ำกดั

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

ส  ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x6
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เฉลยตัวอย่างที่ 14 วิธีทางอ้อม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

       ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 142.00              
       ปรบัปรุงก ำไรสทุธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

ดอกเบีย้จ่ำย 40.00                
คำ่เสื่อมรำคำ 255.00              
ซอฟทแ์วรต์ดัจ่ำย 45.00                
กำรปรบัมลูคำ่เงินลงทนุ (15.00)              

467.00           

ลกูหนีก้ำรคำ้ลดลง 85.00                
สนิคำ้คงเหลอืลดลง 30.00                
เงินสดจ่ำยคำ่ซือ้เงินลงทนุ (10.00)              
เจำ้หนีก้ำรคำ้ลดลง (205.00)            
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 367.00           

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำย (28.00)              A

เงินสดจ่ำยคำ่ภำษีเงินได้ (54.00)              
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 285.00              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณส์  ำนกังำน (410.00)            B

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้ซอฟทแ์วร ์ (180.00)            
C

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทนุ (590.00)            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดรบัจำกกำรออกตั๋วเงินจ่ำย 120.00              
เงินสดรบัจำกกำรขำยหุน้สำมญั 265.00              
เงินสดจ่ำยจำกกำรจ่ำยเงินปันผล (100.00)            
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรจดัหำเงิน 285.00              

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (20.00)              
เงินสดตน้งวด (5.00)                
เงินสดปลำยงวด (25.00)              

บรษัิท เดก็นอ้ย จ ำกดั
งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x6
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การค านวณ

A. ดอกเบีย้ที่จ่ายเป็นเงินสด

ดอกเบีย้จ่ำยในงบก ำไรขำดทนุ 40.00                

หกั ดอกเบีย้จ่ำยทีไ่ม่ไดจ้่ำยเป็นเงินสด(150*8%) (12.00)              
28.00             

B. เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณส์ านักงาน

ยกมำ 940.00     คำ่เสื่อมรำคำ 255.00              

ตรีำคำเพ่ิม 35.00       

ปมก.หนีส้นิคำ่รือ้ถอน 150.00     

ซือ้ PPE เป็นเงินสด 410.00    ยกไป 1,280.00           
1,535.00  1,535.00           

C. เงินสดจ่ายจากการลงทุนในหลักทรัพย์

ยกมำ 125.00     

FV เพ่ิม 15.00       

ซือ้ งลท. เพิม่ 10.00      ยกไป 150.00              
150.00     150.00              

D. เงินสดรับจากผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ 20.00                

หกั ก ำไรทีย่งัไม่เกิดขึน้จำกเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคำ้ (P/L) (15.00)              
เงินปันผลรบั 5.00              

ที่ดิน อาคารและอุปกรณส์ านักงาน (สุทธิ)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พือ่ค้า
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เฉลยตัวอย่างที่ 14 วิธีทางตรง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

เงินสดรบัจำกกำรขำยสนิคำ้ 1,482.00           A

เงินสดจ่ำยคำ่ซือ้สนิคำ้(สมมตวิำ่คำ่เสื่อมรำคำอยู่ในตน้ทนุขำย) (1,030.00)         B

เงินสดจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร(รวมซอฟแวรต์ดัจ่ำย) (80.00)              

เงินสดจ่ำยคำ่ซือ้เงินลงทนุ (10.00)              

เงินสดรบัจำกเงินปันผล 5.00                  

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำย (28.00)              C

เงินสดจ่ำยคำ่ภำษีเงินได้ (54.00)              D

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 285.00              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณส์  ำนกังำน (410.00)            E

เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้ซอฟทแ์วร ์ (180.00)            

เงินสดจ่ำยจำกกำรลงทนุในหลกัทรพัย์ (10.00)              F

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทนุ (600.00)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดรบัจำกกำรออกตั๋วเงินจ่ำย 120.00              

เงินสดรบัจำกกำรขำยหุน้สำมญั 265.00              

เงินสดจ่ำยจำกกำรจ่ำยเงินปันผล (100.00)            

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรจดัหำเงิน 285.00              

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (30.00)              

เงินสดตน้งวด (5.00)                
เงินสดปลำยงวด (35.00)              

บรษัิท เดก็นอ้ย จ ำกดั

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 25x6
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การค านวณ

A เงินสดรับจากการขายสินค้า

รำยไดจ้ำกกำรขำย/ใหบ้รกิำร 1,397.00           

บวก ลกูหนีก้ำรคำ้ทีล่ดลง 85.00                
1,482.00         

ยกมำ 435 รับช าระ 1,482.00  

ขำย 1,397 ยกไป 350.00     
1,832 1,832.00  

B เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า

ตน้ทนุขำย 1,110.00           

หกั คำ่เสื่อมรำคำ (255.00)            

หกั สนิคำ้คงเหลอืทีล่ดลง (30.00)              

บวก เจำ้หนีก้ำรคำ้ทีล่ดลง 205.00              
1,030.00         

ยกมำ 510 ตน้ทนุขำย 810.00     

ซือ้ 780 ยกไป 480.00     
1,290 1,290.00  

ช าระเงิน 985 ยกมำ 555.00     

ยกไป 350 ซือ้ 780.00     
1,335 1,335.00  

C ดอกเบีย้ที่จ่ายเป็นเงินสด

ดอกเบีย้จ่ำยในงบก ำไรขำดทนุ 40.00                

หกั ดอกเบีย้จ่ำยทีไ่ม่ไดจ้่ำยเป็นเงินสด(150*8%) (12.00)              
28.00                

ลกูหนีก้ำรคำ้

สนิคำ้คงเหลอื

เจำ้หนีก้ำรคำ้
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D เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้

คำ่ภำษีเงินได ้ 57.00                

หกั คำ่ภำษีคำ้งจ่ำยทีเ่พ่ิมขึน้ (3.00)                
54.00             

ช าระเงิน 54 ยกมำ 75.00       

ยกไป 78 ภำษีส  ำหรบัปี 57.00       
132 132.00     

E เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณส์ านักงาน

ยกมำ 940.00     คำ่เสื่อมรำคำ 255.00              

ตรีำคำเพ่ิม 35.00       

ปมก.หนีส้นิคำ่รือ้ถอน 150.00     

ซือ้ PPE เป็นเงินสด 410.00    ยกไป 1,280.00           
1,535.00  1,535.00           

F เงินสดจ่ายจากการลงทุนในหลักทรัพย์

ยกมำ 125.00     

FV เพ่ิม 15.00       

ซือ้ งลท. เพิม่ 10.00      ยกไป 150.00              
150.00     150.00              

G เงินสดรับจากผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ 20.00                

หกั ก ำไรทีย่งัไม่เกิดขึน้จำกเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคำ้ (P/L) (15.00)              
5.00              

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พือ่ค้า

ภำษีคำ้งจ่ำย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณส์ านักงาน
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บทที ่6 สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่33 (ปรับปรุง 2562) ก าไรต่อหุน้

วตัถปุระสงคข์อง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 คอื เพ่ือก าหนดหลกัการค านวณและการแสดงก าไรตอ่หุน้

ในงบการเงินเพ่ือช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานส าหรบังวดเดยีวกนัของกิจการตา่งๆ 

และผลการด าเนินงานส าหรบังวดตา่งๆ ไดด้ขีึน้ 

การแสดงรายการก าไรต่อหุ้น

กิจการตอ้งแสดงก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุน้ปรบัลดส าหรบังวดในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

ส  าหรบัก าไรหรอืขาดทนุจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ และส าหรบัก าไรหรอื

ขาดทนุทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ โดยแยกตามประเภทของหุน้สามญัทีมี่สทิธิแตกตา่งกนั

ตัวอย่างที่ 1  การค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลดกรณีมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ

กิจการแหง่หนึง่แสดงก าไรสทุธิของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ดงันี ้

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 4,800 บาท

ขาดทนุจากการด าเนินงานทีย่กเลกิทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ (7,200) บาท

ขาดทนุทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ (2,400) บาท

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ย 2,000 หุน้

ตราสารทีอ่าจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญัทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ 400 หน่วย
ใหท้ า ใหค้  านวณก าไรตอ่หุน้ทีต่อ้งน าเสนอในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ตอบ การค านวณก าไรตอ่หุน้

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 4,800.00     4,800.00     

จ านวนหุน้สามญั

   หุน้สามญัถวัเฉลี่ย 2,000 2,000

   ตราสารทีอ่าจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญั -                400

รวมจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ย 2,000.00     2,400.00     

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองตอ่หุน้ 2.40          2.00            

พืน้ฐาน ปรบัลด
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การน าเสนอก าไรต่อหุ้น

พืน้ฐาน ปรบัลด

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 2.40 2.00

ขาดทนุจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (3.60) (3.00)

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (1.20) (1.00)

การค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด

ในการค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลด กิจการตอ้งปรบัปรุงก าไรหรอืขาดทนุทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ 

และจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ดว้ยผลกระทบของตราสารทีอ่าจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญั

ปรบัลดทัง้หมด

ตัวอย่างที่ 2 การค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลดกรณีมีหุน้กูแ้ปลงสภาพ

บรษัิทน า้เงิน จ  ากดั มีก าไรสทุธิทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญั 2 ลา้นบาท ในปี 25x1 โดยมีจ านวนหุน้สามญัทีอ่อก

จ าหน่ายแลว้ 10 ลา้นหุน้ ทัง้นี ้ในเดอืนมกราคม 25x0 บรษัิทมีหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5% เป็นเงิน 800,000 บาท 

โดยหุน้กูด้งักลา่วสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัไดไ้ม่เทา่กนัในแตล่ะปี อตัราการแปลงสภาพเป็นดงันี ้

สมมตวิา่บรษัิทเสยีภาษีในอตัรา 30%
ใหท้ าค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลด สมมตวิา่ไม่มีการแปลงสภาพระหวา่งปี

ตอบ การค านวณก าไรตอ่หุน้

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

ตามรายงาน (ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน) 2,000,000 10,000,000 0.2000        

ถา้แปลงสภาพหุน้กู ้(จ านวนทีม่ากทีส่ดุ) 28,000 1,200,000

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 2,028,000 11,200,000 0.1811        

28,000 = (800,000 x 5% x (1-0.3)) 

25x3 1,120,000

ปีทีแ่ปลงสภาพ จ านวนหุน้ทีแ่ปลงสภาพ

25x1 960,000

25x2 1,200,000

ก าไรต่อหุ้น
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การค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดในกรณีใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือสิทธิเลือก

1.กิจการตอ้งสมมตุวิา่ผูถื้อจะแปลงหุน้สามญัเทียบเทา่ปรบัลดทีเ่ป็นใบส าคญัแสดงสทิธิ สทิธิทีจ่ะเลอืกซือ้หุน้

และหุน้สามญั เทียบเทา่ปรบัลดอ่ืนในลกัษณะเดยีวกนัเป็นหุน้สามญัเม่ือราคาตามสทิธิต  า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมของ

หุน้สามญั (EX price < MKT price จะน าไปค านวณ DEPS; ตรงกนัขา้มจะไม่น าไปค านวณ DEPS) 

2.กิจการตอ้งสมมตุติอ่ไปวา่ กิจการจะน าสิ่งตอบแทนสทุธิทีไ่ดร้บัจากผูถื้อหุน้สามญัเทียบเทา่ไปซือ้หุน้สามญั

จากบคุคลภายนอก (หุน้สามญัทีอ่อก) คนืมาดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมเพ่ือน าหุน้สามญัดงักลา่วมาใชใ้นการแปลงหุน้ 

3.หากจ านวนหุน้สามญัทัง้สิน้ทีกิ่จการตอ้งใชใ้นการแปลงหุน้สงูกวา่จ  านวนหุน้สามญัทีกิ่จการซือ้คนืมา กิจการ

จ าเป็นตอ้งออก หุน้สามญัเพ่ิมเตมิใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัเทียบเทา่ โดยมิไดร้บัสิ่งตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ 

หุน้สามญัเทียบเทา่จะมีผลในการปรบัลดก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานก็ตอ่เม่ือการแปลงหุน้สามญัเทียบเทา่

ดงักลา่วเป็นหุน้สามญัจะท าให ้ก าไรสทุธิตอ่หุน้ของกิจการลดลง ก าไรสทุธิตอ่หุน้ในทีนี่ ้ตอ้งเป็นก าไรตอ่หุน้จากการ

ด าเนินงานตามปกตขิองกิจการเฉพาะสว่นทีย่งัด  าเนินการอยู่ 

ตัวอย่างที่ 3 การค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลดกรณีมีใบส าคญัแสดงสทิธิ

จ  านวนหุน้สามญัทีร่บัช  าระแลว้ระหวา่งปี 25x1 10 ลา้นหุน้

ราคาเฉลี่ยของหุน้ในปี 25x1 8 บาท

ราคาแปลงสภาพตามสทิธิ 6 บาทตอ่หุน้ จ  านวน 2 ลา้นหุน้
ใหท้ าค านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุน้ปรบัลด สมมตวิา่ก าไรตามรายงานคอื 3 ลา้นบาท 

ตอบ การค านวณก าไรตอ่หุน้

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

ตามรายงาน 3,000,000 10,000,000 0.3000        

ถา้ผูถื้อสทิธิมาใชส้ทิธิฯ -              500,000

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 3,000,000 10,500,000 0.2857        

500,000 หุน้ = ( (8 บาท - 6 บาท) x 2 ลา้นหุน้)/8 บาท  
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การปรับงบการเงินงวดก่อน

ในกรณีทีมี่การใหหุ้น้ปันผล การแตกหุน้หรอืการรวมหุน้ทีมี่ผลท าใหจ้  านวนหุน้สามญัหรอืหุน้สามญัเทียบเทา่

ทีถื่อโดยบคุคลภายนอก เพ่ิมขึน้หรอืลดลงในระหวา่งงวด กิจการตอ้งปรบัก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุน้

ปรบัลด ส  าหรบัทกุงวดทีแ่สดงเปรยีบเทียบใหม่

ถา้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเกิดขึน้ภายหลงัจากรอบระยะเวลารายงานแตก่่อนทีกิ่จการจะออกงบการเงิน 

กิจการตอ้งปรบัก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน และก าไรตอ่หุน้ปรบัลดส าหรบัทกุงวดทีแ่สดงในงบการเงิน โดยใชจ้  านวน

หุน้สามญัใหม่ 

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัก าไรตอ่หุน้ทีเ่ปลี่ยนไป เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงในจ านวนหุน้สามญั

ทีใ่ชใ้นการค านวณ

กิจการตอ้งปรบัก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุน้ปรบัลดส าหรบัทกุงวดทีแ่สดงอยู่ในงบการเงิน ดว้ยรายการดงันี ้

1.ผลกระทบจากขอ้ผิดพลาดทีส่  าคญัและการปรบัปรุงซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

ตามทีก่  าหนดไวใ้น มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่เรื่องก าไรหรอืขาดทนุสทุธิส  าหรบังวด ขอ้ผิดพลาดทีส่  าคญั 

และการเปลี่ยนแปลงทางบญัชี 

2.ผลกระทบจากการรวมกิจการประเภทการรวมสว่นไดเ้สยี (ไม่มีแลว้) 

ตัวอย่างที่ 4 การค านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐานกรณีมีการแตกหุน้

บรษัิทครามจ ากดั แสดงก าไรสทุธิส  าหรบัปี 25x2 เทา่กบั 16,000 บาท ซึ่งก่อนแตกหุน้ บรษัิทมีหุน้สามญัจ านวน 

3,300 หุน้ โดยบรษัิทแตกหุน้จาก 1 หุน้เดมิเป็น 3 หุน้ใหม่ ในวนัที ่31/12/25x2 ทัง้นี ้บรษัิทมีก าไรตอ่หุน้ปี 25x1 

เทา่กบั 3.30 บาท 
ใหท้ า1.ค านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐานส าหรบัปี 25x1 และ 25x2 

2.หากบรษัิทแตกหุน้ในวนัที ่1/2/25x3 ซึ่งยงัไม่ไดอ้นมุตังิบการเงินส  าหรบัปี 25x2 บรษัิทจะน าเสนอตวัเลข

ก าไรตอ่หุน้อยา่งไร

ตอบ การค านวณก าไรตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ 25x1

ก าไรตอ่หุน้ 25x2

หากบรษัิทแตกหุน้ในวนัที ่1/2/25x3 บรษัิทจะตอ้งปรบัปรุงตวัเลขก าไรตอ่หุน้ปี 25x1 ทีน่  ามาเปรยีบเทียบ

จากเดมิ 3.30 บาท ตอ่หุน้เป็น 1.10 บาท ตอ่หุน้ เน่ืองจากถือวา่เป็นเหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

16,000

ก าไรตอ่หุน้ใหม่

3.3 1/3

ก าไรสทุธิ

ก าไรตอ่หุน้เดมิ จ านวนหุน้เดมิ:ใหม่

จ  านวนหุน้ใหม่ ก าไรตอ่หุน้

1.1

1.629,900
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ตัวอย่างที่ 5 การค านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐานกรณีขายหุน้เพ่ิมทนุ

บรษัิทน า้เงิน แสดงก าไรสทุธิของผูถื้อหุน้สามญัดงันี ้

31/12/25x1 2,100,000

31/12/25x2 3,500,000

โดยจ านวนหุน้สามญั ณ วนัที ่1/1/25x2 เทา่กบั 800,000 หุน้ ทัง้นี ้บรษัิทน า้เงินใหส้ทิธิผูถื้อหุน้เดมิ 5 หุน้

ในการซือ้หุน้เพ่ิมทนุ 1 หุน้ในราคาหุน้ละ 6 บาท ในวนัที ่1/4/25x2 โดยราคาตลาดของหุน้สามญั ณ วนันัน้เทา่กบั 

10 บาท 
ใหท้ าค านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐาน ส  าหรบัปี 25x1 และ 25x2

ตอบ การออกสทิธิ (share right) ทีร่าคาใชส้ทิธิต  า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ จะถือวา่มีการใหโ้บนสัแฝง 

ในการค านวณก าไรตอ่หุน้จะตอ้งปรบัสดัสว่นของหุน้ตามตวัอยา่งตอ่ไปนี้

มลูคา่ตามทฤษฎีหลงัจากออกหุน้เพ่ิมทนุ 9.33            บาท

อตัราการปรบัมลูคา่ (ราคาก่อนเพ่ิมทนุ/ราคาหลงัเพ่ิมทนุ) 1.07            

จ านวนหุน้ถั่วเฉลี่ยปี 25x1 857,449      

จ านวนหุน้ถั่วเฉลี่ยปี 25x2 (857,449*3/12)+(960,000*9/12) 934,362      

ก าไรตอ่หุน้ปี 25x1 (2.1M/857,449) 2.45            บาท

ก าไรตอ่หุน้ปี 25x2 (3.5M/934,362) 3.75            บาท

219 



ตัวอย่างที่ 6 การค านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (ACCA 2003 June)

จากขอ้มลูในงบก าไรขาดทนุรวมส าหรบัปีสิน้สดุ 31/3/25x3 ของบรษัิทแมวลาย จ ากดั เป็นดงันี ้

หน่วย:บาท

ขาย 36,000,000

ตน้ทนุขาย (21,000,000)

ก าไรขัน้ตน้ 15,000,000

คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน (6,200,000)

ก าไรจากการด าเนินงาน 8,800,000

สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทรว่ม 1,500,000

ดอกเบีย้จ่าย (800,000)

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ (4,000,000)

ก าไรก่อนภาษี 5,500,000

ภาษีเงินได้ (2,800,000)

ก าไรหลงัหกัภาษี 2,700,000

สว่นไดเ้สยีของผูถื้อหุน้ทีไ่ม่มีอ  านาจควบคมุ (115,000)

ก าไรสทุธิของผูถื้อหุน้ทีมี่อ  านาจควบคมุ 2,585,000

ภาษีทีเ่ก่ียวขอ้งกบัผลขาดทนุดอ้ยคา่นัน้ สง่ผลใหป้ระหยดัภาษีเงินไดเ้ทา่กบั 1 ลา้นบาท (ผลกระทบดงักลา่ว

อยู่ในยอดภาษีเงินไดท้ีต่อ้งจ่ายแลว้) บรษัิทแมวลายจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ๆ ละ 0.03 บาทในเดอืนมิถนุายน 

25x2 และประกาศจ่ายปันผลครัง้สดุทา้ยของปีในวนัที ่25/3/25x3 หุน้ละ 0.06 บาท โดยบรษัิทมีหุน้ทนุดงันี ้

1.หุน้สามญัจดทะเบียนและรบัช าระแลว้ในวนัที ่1/4/25x2 จ านวน 3 ลา้นบาท 

(ราคาตามมลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท) 

2.หุน้บรุมิสทิธิ 8% จ านวน 1 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้บรุมิสทิธิทีไ่ม่มีสทิธิไถ่ถอนคนื

นอกจากนีบ้รษัิทไดอ้อกตราสารหนีแ้ปลงสภาพจ านวน 2 ลา้นบาท ดอกเบีย้ 7% ทีค่รบก าหนดในปี 25x5 

ซึ่งผูถื้อตราสารหนีด้งักลา่วสามารถไถ่ถอนคนืไดใ้นราคาตามมลูคา่ในปี 25x5 หรอือาจแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั

จ านวน 40 หุน้ ตอ่มลูคา่ตราสารหนีท้กุๆ 100 บาท โดยอตัราภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลของบรษัิทเทา่กบั 30% 

บรษัิทฯ ยงัไดใ้หส้ทิธิซือ้หุน้สามญั (share warrant) ใหแ้ก่กรรมการบรษัิท (ใหต้ัง้แตปี่ 25x1) 

จ านวน 750,000 หุน้ ในปี 25x5 โดยกรรมการไม่ตอ้งจ่ายเงินคา่หุน้แตอ่ยา่งใด

บรษัิทไดอ้อกหุน้ระหวา่งงวดบญัชีสิน้สดุ 31/3/25x3 ดงันี ้
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1. 1/7/25x2 ใหส้ทิธิซือ้หุน้ 1 หุน้ใหม่ส  าหรบัทกุๆ 5 หุน้เดมิ ในราคาหุน้ละ 1.50 บาท ซึ่งราคาตลาดของหุน้

ก่อนใหส้ทิธิซือ้หุน้เทา่กบัหุน้ละ 2.40 บาท ใชส้ทิธิแลว้ 1/7/x2 2,400,000      

2. 1/10/25x2 บรษัิทออกหุน้บรุมิสทิธิทีไ่ม่สามารถไถ่ถอนไดจ้  านวน 1 ลา้นบาท โดยใหปั้นผลในอตัรา 6% ตอ่ปี 

บรษัิทแมวลายมีก าไรตอ่หุน้ส  าหรบัปีสิน้สดุ 31/3/25x2 เทา่กบั 0.24 บาท 
ใหท้ า1.ค านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐานส าหรบัปี สิน้สดุ 31/3/25x3 

2.ค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลดส าหรบัปี สิน้สดุ 31/3/25x3

ตอบ ค านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐานส าหรบัปี สิน้สดุ 31/3/25x3 
ขัน้แรก ค านวณก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

ก าไรของผูถื้อหุน้ 2,585,000 บาท

หกั เงินปันผลหุน้บรุมิสทิธิ บาท

เงินปันผลหุน้บรุมิสทิธิ 8% (1 ลา้นบาท x 8%) 80,000 บาท

เงินปันผลหุน้บรุมิสทิธิ 6% (1 ลา้นบาท x 6% x 6/12) 30,000 บาท

รวมเงินปันผลหุน้บรุมิสทิธิ 110,000 บาท

ก าไรทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญั 2,475,000 บาท
ขัน้ที่ 2 ค านวณจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก

ถ้าสิทธิยังไม่มีการใช้ในปี X3

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 2,475,000 12000000 0.20625

ในขอ้นี ้ถา้ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ดงันัน้จึงตอ้งค  านวณปรบัสดัสว่นหุน้สามญั

จ านวนหุน้สามญัเดมิ 12,000,000 หุน้

จ  านวนหุน้สามญัจากใหส้ทิธิ 2,400,000 หุน้

มลูคา่ธุรกิจตามทฤษฎีหลงัจากออกหุน้เพ่ิมทนุ 2.25 บาท

จ านวนหุน้จากการปรบัมลูลคา่ตามทฤษฎี 12,800,000  หุน้ 

จ  านวนหุน้ทีถื่อหลงัเพ่ิมทนุ 14,400,000  หุน้ 

รวม จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยทีใ่ชค้  านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐาน 14,000,000  หุน้ 

ก าไรทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญั 2,475,000       บาท 

รวม จ านวนหุน้ทีใ่ชค้  านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐาน 14,000,000     หุน้ 

ก าไรตอ่หุน้พืน้ฐาน 0.1768            บาท 
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ค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลดส าหรบัปี สิน้สดุ 31/3/25x3

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

จ  านวนทีใ่ชค้  านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐาน 2,475,000 14,000,000 0.1768        

ผลจากการใหส้ทิธิซือ้หุน้แก่ผูบ้รหิาร -              750,000

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 2,000,000*7%*(1-0.3) 98,000.00   800,000 2,000,000*100/40

รวม 2,573,000 15,550,000 0.165          

ดงันัน้ ก าไรตอ่หุน้ปรบัลดจึงเทา่กบั 0.165 บาท 

ตัวอย่างที่ 7 โจทยก์ าไรตอ่หุน้ (บรุมิสทิธิอตัราเพ่ิม ; ดดัแปลงจากภาคผนวก มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33)

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 25x1 บรษัิท ช จ  ากดั ไดอ้อกหุน้บรุมิสทิธิชนิดสะสมประเภททีไ่ม่สามารถแปลง

สภาพและไถ่ถอนคนืได ้ซึ่งมีมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท และมีก าหนดการจ่ายเงินปันผลสะสมหุน้ละ 7 บาทตอ่ปี 

เริ่มจากปี พ.ศ. 25x4

ณ วนัทีอ่อกหุน้ อตัราผลตอบแทนตลาดของเงินปันผลส าหรบัหุน้บรุมิสทิธิชนิดเดยีวกนัเทา่กบัรอ้ยละ 7ตอ่ปี 

ดงันัน้บรษัิทสามารถคาดวา่จะไดร้บัเงินคา่หุน้บรุมิสทิธิดงักลา่วในราคา 100 บาทตอ่หุน้ ถา้อตัราเงินปันผล 7 บาท

ตอ่หุน้ เป็นอตัราทีน่  ามาใชจ้รงิในวนัทีอ่อกหุน้

อยา่งไรก็ตาม ในการพิจารณาเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผล บรษัิทขายหุน้บรุมิสทิธิดงักลา่วทีร่าคา 81.63 บาท

ตอ่หุน้ คดิเป็นสว่นลด 18.37 บาทตอ่หุน้ ซึ่งราคาขายดงักลา่วเป็นมลูคา่ปัจจบุนัของมลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท 

อตัราคดิลดรอ้ยละ 7 ในระยะเวลา 3 ปี เน่ืองจากหุน้บรุมิสทิธิดงักลา่วจดัประเภทเป็นสว่นทนุ ดงันัน้ สว่นลดของ

หุน้บรุมิสทิธิ ณ วนัออกหุน้ ตอ้งตดัจ าหน่ายไปยงัก าไรสะสมตามวธีิอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และถือเป็นสว่นหนึง่ของ

เงินปันผลหุน้บรุมิสทิธิ ในการค านวณก าไรตอ่หุน้ ในการค านวณก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน เงินปันผลตอ่หุน้บรุมิสทิธิ

ดงัตอ่ไปนี ้ตอ้งหกัออกจากก าไรหรอืขาดทนุทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่

 เงินปันผล เงินปันผล

จ่าย 

 25x1 5.71  - 

 25x2 6.11  - 

 25x3 6.54  - 

หลงัจากนัน้ 7 7
 (ก) ที่อตัรารอ้ยละ 7
 (ข) ก่อนการจ่ายเงินปันผล

BV ของหุน้บรุมิสทิธิ

ณ วนัที ่31/12 

87.34

93.46

81.63 87.34

93.46

100.00

100100

ปี
BV ของหุน้บรุมิสทิธิ

ณ วนัที ่1/1 
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ตัวอย่างที่ 8 โจทยก์ าไรตอ่หุน้ (จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั ; ดดัแปลงจากภาคผนวก

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33) 

วนัที่ รายการ  จ  านวนหุน้  จ  านวนหุน้  จ  านวนหุน้ทีถื่อ

ทีอ่อก ซือ้คนื โดยผูถื้อหุน้

1 ม.ค. 25x1  ยอดคงเหลอืตน้ปี 2,000 300 1,700

31 พ.ค. 25x1  หุน้ทีอ่อกใหม่โดยจ่ายช าระเป็นเงินสด 800 - 2,500

1 ธ.ค. 25x1  ซือ้หุน้กลบัคนืโดยจ่ายช าระเป็นเงินสด  - 250 2,250

31 ธ.ค. 25x1  ยอดคงเหลอืสิน้ปี 2,800 550 2,250

ตอบ

วนัที่ รายการ จ านวนหุน้ สดัสว่นของปี จ านวนหุน้

ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั

1 ม.ค. 25x1  ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,700  5/12 708

31 พ.ค. 25x1  หุน้ทีอ่อกใหม่โดยจ่ายช าระเป็นเงินสด 2,500  6/12 1,250

1 ธ.ค. 25x1  ซือ้หุน้กลบัคนืโดยจ่ายช าระเป็นเงินสด 2,250  1/12 188

31 ธ.ค. 25x1  ยอดคงเหลอืสิน้ปี 2,250 2,146

ตัวอย่างที่ 9 โจทยก์ าไรตอ่หุน้ (การใหหุ้น้ปันผล ; ดดัแปลงจากภาคผนวก มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33)

ก าไรทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ส าหรบัปี 25X0 180  บาท 

ก าไรทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ส าหรบัปี 25X1 600  บาท 

หุน้สามญัทีถื่อโดยผูถื้อหุน้จนถึงวนัที ่30 ก.ย. 25X1 200  หุน้ 

หุน้ปันผลทีอ่อกเม่ือวนัที ่1 ต.ค. 25X1 ในอตัรา 1หุน้เดมิตอ่ 2 หุน้ปันผล 400  หุน้ 

ตอบ  25x1  25x0 

 ก าไรสทุธิทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญั 600 180

 จ  านวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นตวัหาร 600 600

 ก าไรตอ่หุน้ 1.000 0.300

เน่ืองจากกิจการออกหุน้ปันผลใหโ้ดยไม่ไดร้บัสิ่งตอบแทนจึงถือวา่การออกหุน้ดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนตน้ปี25X0 

ซึ่งเป็นงวดแรกทีแ่สดงในงบการเงิน
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ตัวอย่างที่ 10 โจทยก์ าไรตอ่หุน้ (การออกสทิธิ ; ดดัแปลงจากภาคผนวก มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33)

ปี 25X0 25X1 25X2

ก าไรทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ 1,100 บาท 1,500 บาท 1,800 บาท

หุน้สามญัทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ก่อนวนัออกสทิธิ 500 หุน้ การออกสทิธิ หุน้สามญัใหม่ 1 หุน้ 

ตอ่หุน้สามญัเดมิทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ 5 หุน้ (รวมเป็น

หุน้สามญัใหม่จ  านวน 100 หุน้) 

ราคาใชส้ทิธิ: หุน้ละ 5 บาท

วนัทีอ่อกสทิธิ : 1 มกราคม 25X0

วนัสิน้สดุการใชส้ทิธิ: 1 มีนาคม 25X1

ราคาตลาดของหุน้สามญั 1 หุน้ทนัทีก่อนทีจ่ะมีการใชส้ทิธิในวนัที ่

1 มีนาคม 25X1 11 บาท

วนัสิน้รอบฯ 31-ธ.ค.25x2

ตอบ การค านวณมลูคา่ตอ่หุน้ตามทฤษฎีหลงัการใชส้ทิธิ

จ  านวนหุน้สามญัเดมิ 500 หุน้

จ  านวนหุน้สามญัจากใหส้ทิธิ 100 หุน้

มลูคา่ธุรกิจตามทฤษฎีหลงัจากออกหุน้เพ่ิมทนุ 6,000 บาท

จ านวนหุน้หลงัจากเพ่ิมทนุ 600  หุน้ 

มลูคา่หุน้ตามทฤษฎีหลงัจากออกหุน้เพ่ิมทนุ 10  บาท 

จ านวนหุน้ตามทฤษฎี 550                หุน้

การค านวณก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี 25X0 ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ 1,100          500 2.20

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี25X0 

ทีป่รบัใหม่จากการใหส้ทิธิ 1,100          550 2.00
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การค านวณก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี 25X1 ซึ่งรวมผลกระทบจากการใหส้ทิธิ

จ  านวนหุน้ทีถื่อโดยคนนอกก่อนเพ่ิมทนุหลงัปรบัสดัสว่น 550*2/12 92  หุน้ ของเก่า

จ  านวนหุน้ทีถื่อโดยคนนอกหลงัเพ่ิมทนุ 600*10/12 500  หุน้ ของใหม่

รวม จ านวนหุน้ทีใ่ชค้  านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐาน 592  หุน้ 

ก าไรทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญั 1,500  บาท 

รวม จ านวนหุน้ทีใ่ชค้  านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐาน 592  หุน้ 

ก าไรตอ่หุน้พืน้ฐาน 2.54  บาท 

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี 25X2 1,800          600 3.00

ตัวอย่างที่ 11 โจทยก์ าไรตอ่หุน้ (ผลกระทบของสทิธิซือ้หุน้สามญัตอ่ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด ; ดดัแปลงจากภาคผนวก

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33) 

ก าไรทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ส าหรบั ปี 25X1 1,200,000 บาท

จ านวนหุน้สามญัทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วง น า้หนกัระหวา่งปี 25X1 500,000 หุน้

ราคาตลาดถวัเฉลี่ยตอ่หุน้ระหวา่งปี 25X1 20 บาท

จ านวนหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัทีกิ่จการตอ้งออกให ้ตามสทิธิระหวา่งปี 25X1 100,000 หุน้

ราคาใชส้ทิธิซือ้หุน้ระหวา่งปี 25X1 15 บาท

ตอบ

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

ตามรายงาน 1,200,000 500,000 2.40            

ถา้ผูถื้อสทิธิมาใชส้ทิธิฯ -              25,000

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 1,200,000 525,000 2.29            

 (100,000 หุน้ x (20 - 15) / 20) 
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ตัวอย่างที่ 12 โจทยก์ าไรตอ่หุน้ (การหาราคาใชส้ทิธิของสทิธิซือ้หุน้ของพนกังาน ; ดดัแปลงจากภาคผนวก

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33) 

จ านวนสทิธิซือ้หุน้ทีย่งัไม่ไดร้บัสทิธิถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัตอ่พนกังาน 1,000 สทิธิ

จ  านวนเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัตอ่พนกังานซึ่งจะถกูรบัรูต้ลอดช่วง

เวลาทีเ่หลอืของระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธิซึ่งพนกังานจะตอ้งใหบ้รกิาร

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขทีจ่ะไดร้บัสทิธิซือ้หุน้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2 เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,200 บาท

ราคาใชส้ทิธิทีเ่ป็นเงินสดของสทิธิซือ้หุน้ทีย่งัไม่ไดร้บัสทิธิ 15 บาท

ตอบ  การค านวณราคาใชส้ทิธิทีป่รบัปรุงแลว้

มลูคา่ยตุธิรรมของบรกิารทีจ่ะไดร้บัจากพนกังานแตล่ะคน 1,200 บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของบรกิารทีจ่ะไดร้บัจากพนกังานตอ่สทิธิเลอืก (1,200 บาท/1,000) 1.2 บาท

ราคาใชส้ทิธิของสทิธิซือ้หุน้ทัง้หมด (15 บาท + 1.20 บาท) 16.20          บาท

ตัวอย่างที่ 13 โจทยก์ าไรตอ่หุน้ (หุน้กูแ้ปลงสภาพ ; ดดัแปลงจากภาคผนวกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33)

ก าไรทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ 1,004 บาท

หุน้สามญัทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ 1,000 หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.004 บาท

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 100 หุน้

หุน้กู ้10 หุน้ สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได้ 3 หุน้

ดอกเบีย้จ่ายส  าหรบัปีปัจจบุนัทีเ่ก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบทีเ่ป็นหนีส้นิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 10 บาท

ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเ่ก่ียวขอ้งกบัดอกเบีย้จ่ายดงักลา่ว 4 บาท

ตอบ

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

 จ  านวนตามรายงาน 1,004 1,000 1.004          

 ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุน้ 6                 30

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 1,010 1,030 0.98            
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ตัวอย่างที่ 14 โจทยก์ าไรตอ่หุน้ (หุน้กูแ้ปลงสภาพทีกิ่จการมีสทิธิเลอืกวา่จะจ่ายช าระดว้ยหุน้สามญัหรอืเงินสด

; ดดัแปลงจากภาคผนวกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33)  

บรษัิทแหง่หนึง่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน 2,000 หุน้ ณ ตน้ปีของปีที ่1 หุน้กูด้งักลา่วมีอาย ุ3 ปี ซึ่งบรษัิท

ไดอ้อกหุน้กูด้ว้ยมลูคา่ทีต่ราไวท้ีห่นา้ตั๋ว เทา่กบั 1,000 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,000,000 บาท ดอกเบีย้จะ

จ่ายคนืทกุสิน้ปีดว้ยอตัรารอ้ยละ 6 ตอ่ปี และหุน้กู ้1 หุน้ สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้250 หุน้ ณ เวลาใด

ก็ได ้จนถึงวนัครบก าหนดอายหุุน้กู ้บรษัิทมีสทิธิเลอืกวา่จะช าระเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพนีด้ว้ยหุน้สามญัหรอื

เงินสดก็ได ้ณ วนัทีอ่อกหุน้กูด้งักลา่ว อตัราดอกเบีย้ตลาดส าหรบัหนีป้ระเภทเดยีวกนัทีไ่ม่มีสทิธิแปลงสภาพอยู่ที่

รอ้ยละ 9 ณ วนัทีอ่อก ราคาตลาดของหุน้สามญั 1 หุน้คอื 3 บาท สมมตวิา่ไม่พิจารณาถึงภาษีเงินได้

ก าไรทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ของปีที ่1 1,000,000 บาท

หุน้สามญัทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ 1,200,000 หุน้

หุน้กูแ้ปลงสภาพทีถื่อโดยบคุคลภายนอก 2,000 หุน้

การปันสว่นเงินทีไ่ดร้บัจากการออกหุน้กู:้  

-องคป์ระกอบของหนีส้ิน (PV ของหุน้กู ้2ลา้น 6% แต ่effective rate 9%) 1,848,122 บาท

-องคป์ระกอบของทนุ 151,878 บาท

รวม 2,000,000 บาท

ประเภท ชนิด

เงินงวด ดอกเบีย้

เงินกอ้น เงินตน้

PV ของกระแสเงินสด (มลูคา่ยตุธิรรมขององคป์ระกอบทีเ่ป็นหนี)้ 

ตอ้งถือเสมือนวา่ผูอ้อกจะจ่ายช าระสญัญาดงักลา่วดว้ยการออกหุน้สามญัทัง้หมด ดงันัน้ผลกระทบของ

การปรบัลดจึงค  านวณดงันี ้

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

 จ  านวนตามรายงาน 1,000,000 1,200,000 0.83            

 ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุน้ 166,331      500,000

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 1,166,331 1,700,000 0.69            

 (ก) ก าไรถกูปรบัเพ่ิมจ านวน 166,331 บาท (1,848,122 บาท * 9%) ซึ่งเป็นผลของหนีส้ิน ตามเวลาที่ลว่งเลยไป

 (ข) หุน้สามญั 500,000 หุน้ = หุน้สามญั 250 หุน้ * หุน้กูแ้ปลงสภาพ 2,000 หุน้

 กระแสเงินสด  PV factor  PV 

120,000 2.5313 303,755

2,000,000 0.7722 1,544,367

1,848,122
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ตัวอย่างที่ 15 โจทยก์ าไรตอ่หุน้ (การค านวณจ านวนหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั : การพิจารณาล าดบัของตราสารทีอ่าจ

เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัทีน่  ามาปรบัลดก าไรตอ่หุน้ ; ดดัแปลงจากภาคผนวกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33)  

ก าไร  บาท

ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 16,400,000

หกั เงินปันผลของหุน้บรุมิสทิธิ (6,400,000)

ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ 10,000,000

ขาดทนุจากการด าเนินงานทีย่กเลกิทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ (4,000,000)

ก าไรทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ 6,000,000

หุน้สามญัทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ 2,000,000

ราคาตลาดถวัเฉลี่ยของหุน้สามญั 1 หุน้ ในระหวา่งปี 75

ตราสารทีอ่าจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญั

1.สทิธิเลอืก 100,000 สทิธิ ซึ่งมีราคาใชส้ทิธิเทา่กบั 60 บาท 6,000,000.00 80,000.00   

2.หุน้บรุมิสทิธิแปลงสภาพ 800,000 หุน้ มีมลูคา่ทีต่ราไว1้00 บาท สะสมเงินปันผล จ านวน 8 บาทตอ่หุน้ 

หุน้บรุมิสทิธิแตล่ะหุน้ สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้2 หุน้

3.หุน้กูแ้ปลงสภาพอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5 จ านวน 100,000,000 บาท โดยหุน้กูท้กุ 1,000 บาท สามารถ

แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้20 หุน้ ไม่มีการตดัจ าหน่ายสว่นเกินหรอืสว่นลดมลูคา่ทีมี่ผลกระทบตอ่ดอกเบีย้จ่าย

4.อตัราภาษี รอ้ยละ 40

ตอบ ขัน้ที่ 1 เลือกล าดับในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด

กิจการตอ้งพิจารณาตราสารทีอ่าจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญัทีอ่อกแตล่ะคร้งัหรอืแตล่ะชดุแยกจากกนัน้แทนทีจ่ะน า

มาพิจารณารวมกนั ล  าดบัของการน าตราสารทีอ่าจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญัมารวมในการค านวณอาจมีผลตอ่การปรบัลด

ของก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน ดงันัน้เพ่ือใหก้ าไรตอ่หุน้ข้นัพืน้ฐานมีการปรบัลดมากทีส่ดุ ใหกิ้จการน าตราสารทีอ่าจ

เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัทีอ่อกแตล่ะครัง้ หรอืแตล่ะชดุมารวมค านวณตามล าดบั เริ่มตัง้แตช่ดุทีมี่ผลปรบัลดก าไรตอ่หุน้

ข้นัพืน้ฐานมากทีส่ดุไปจนถึงนอ้ยทีส่ดุ

ก าไรทีเ่พ่ิมขึน้ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

1. สทิธิเลอืก 100,000 x (75-60) /75 -              20,000           -              

2. หุน้บรุมิสทิธิแปลงสภาพ 6,400,000   1,600,000      4.00            

3. หุน้กูแ้ปลงสภาพ 3,000,000   2,000,000      1.50            
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ดงันัน้ ล  าดบัของเครื่องมือทางการเงินปรบัลดเป็นดงันี ้:1) สทิธิเลอืก 2) หุน้กูแ้ปลงสภาพทีมี่อตัราดอกเบีย้

รอ้ยละ 5  และ 3) หุน้บรุมิสทิธิแปลงสภาพ

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

จ  านวนตามรายงาน 10,000,000 2,000,000 5.00            

ผลกระทบจากการออกสทิธิซือ้หุน้ -              20,000

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (จากสทิธิ) 10,000,000 2,020,000 4.95            ปรบัลด

ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุน้ 3,000,000   2,000,000

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (จากสทิธิและหุน้กู)้ 13,000,000 4,020,000 3.23            ปรบัลด

ผลกระทบจากหุน้บรุมิสทิธิแปลงสภาพ 6,400,000   1,600,000

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 19,400,000 5,620,000 3.45            ปรบัเพ่ิม

เน่ืองจากหุน้บรุมิสทิธิแปลงสภาพมีผลท าใหก้ าไรตอ่หุน้ทีป่รบัลดไดป้รบักลบัเพ่ิมขึน้ (จาก 3.23 บาท เป็น 

3.45 บาท) แสดงวา่หุน้บรุมิสทิธิแปลงสภาพเป็นตวัปรบัเพ่ิมก าไรตอ่หุน้ จึงตอ้งไม่น ามารวมค านวณก าไรตอ่หุน้

ปรบัลด ดงันัน้ ก าไรตอ่หุน้ปรบัลดส าหรบัก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองจึงเทา่กบั 3.23 บาท และตอ้งน าเสนอ

ตวัเลขก าไรตอ่หุน้ดงันี ้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 

ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองทีเ่ป็นของ

ผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ 5.00               3.23

ขาดทนุจากการด าเนินงานทีย่กเลกิทีเ่ป็นของ

ผูถื้อหุน้สามญัของ บรษัิทใหญ่ (-4M/2M) (2.00) (0.995) (-4M/4.02M)

ก าไรทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทใหญ่ 3.00               2.24            
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ตัวอย่างโจทย ์ครัง้ที่ 3/2543

บรษัิท A จ ากดั เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตัง้แตปี่ 2539 และมีทนุจดทะเบียน

เป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท น าออกจ าหน่ายแก่ผูถื้อหุน้ภายนอกทัง้หมด 

เม่ือ 1 มกราคม 2542 บรษัิท A จ ากดั ซือ้เงินลงทนุในหุน้สามญับรษัิท B จ ากดั รอ้ยละ 18 ของหุน้ทนุทีอ่อกจ าหน่าย 

บรษัิท A จ ากดั มีตวัแทนเป็นกรรมการและมีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบรษัิท B จ ากดั 

ผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม ของบรษัิททัง้สองมีดงันี ้

บาท

2543 2542

บรษัิท A จ ากดั (บนัทกึเงินลงทนุในบรษัิท B ดว้ยวธีิราคาทนุ) 15,000,000 0

บรษัิท B จ ากดั 20,000,000 10,000,000

สมมตวิา่มลูคา่ยตุธิรรมถวัเฉลี่ยตอ่หุน้สามญัของบรษัิท A จ ากดั ในปี 2543 เทา่กบั 30 บาทตอ่หุน้ 

และ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2543 บรษัิท A จ ากดั มีหุน้สามญัเทียบเทา่ทัง้หมดดงันี ้

1.สทิธิทีจ่ะเลอืกซือ้หุน้สามญั 240,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 25 บาท ภายในปี 2545

2.หุน้กูแ้ปลงสภาพ-อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ตอ่ปี จ  านวน 100,000,000 บาท โดยทีหุ่น้กูท้กุ 1,000 บาท 

สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้40 หุน้ ในการออกหุน้กูค้รัง้นีข้ายดว้ยราคาทีเ่ทา่มลูคา่ตามหนา้ตราสาร 
ใหท้ า1.ท ารายการปรบัปรุงผลกระทบตอ่งบการเงินประจ าปี 2543 ของบรษัิท A จ ากดั (ถา้มี) 

2.ค านวณหาก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน และก าไรตอ่หุน้ปรบัลดส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2543 

ของบรษัิท A จ ากดั 

ตอบ การที ่A สามารถสง่กรรมการเขา้ไปบรหิารบรษัิท B ไดถื้อวา่ A มีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัตอ่ B ดงันัน้ A 

จึงตอ้งบนัทกึเงินลงทนุในบรษัิท B โดยใชว้ธีิสว่นไดเ้สยี ซึ่งเม่ือ A บนัทกึบญัชีเงินลงทนุเป็นแบบราคาทนุ 

(cost method) จึงตอ้งบนัทกึรายการปรบัปรุงดงันี ้(โจทยข์อ้นีไ้ม่ไดร้ะบวุา่ B จ่ายปันผลหรอืไม่จึงสมมตวิา่ไม่ไดจ้่าย) 

31-Dec-43

เงินลงทนุ (30 ลา้น x 18%) 5,400,000

ก าไรสะสม (10 ลา้นX 18%)  (ปี 2542) 1,800,000

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (20ลา้นx 18%) ปี 2543 3,600,000

บนัทกึปรบัปรุงการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบรษัิทรว่มจากวธีิราคาทนุเป็นวธีิสว่นไดเ้สยี
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การค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลด

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

จ  านวนตามรายงานก่อนปรบัปรุง 15,000,000 1,000,000 15.00          

ปรบัปรุงเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 3,600,000   -                 

จ านวนตามรายงานก่อนปรบัปรุง 18,600,000 1,000,000 18.60          

ผลกระทบจากการออกสทิธิซือ้หุน้ -              40,000 (1)

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (จากสทิธิ) 18,600,000 1,040,000 17.88          ปรบัลด

ผลกระทบจากการออกหุน้แปลงสภาพชนิด 6% 4,200,000   4,000,000 (3)

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (จากสทิธิ) 22,800,000 5,040,000 4.52            ปรบัลด

(1) เปรยีบเสมือนจ านวนหุน้สามญัที่ตอ้งออกใหเ้พ่ิมแก่ผูถื้อหุน้สามญัเทยีบเทา่ โดยมิไดร้บัสิ่งตอบแทนใดๆทัง้สิน้ 

(โปรดอ่าน ม.บช.38.30 ประกอบ) ค านวณโดย : (30 - 25) บาท x 240,000 หุน้ / 30 บาท = 40,000 หุน้

(2) คือจ านวนดอกเบีย้จ่ายสทุธิจากภาษีที่กิจการจะประหยดัไดก้รณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ิทธิแปลงสภาพตัง้แตต่น้ปี

(โปรดอ่าน ม.บช.38.24 ประกอบ) ค านวณโดย : 100 ลา้นบาท x 6% x (1-0.3) = 4,200,000 บาท

(3) คือจ านวนหุน้สามญัทเีพ่ิมขึน้ ถา้ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั ค  านวณโดย : 100 ลา้นบาท / 1,000 บาท 

x 40 หุน้ = 4,000,000 บาท

ตัวอย่างโจทย ์ครัง้ที่ 2/2548

ตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้มลูของบรษัิทแหง่หนึง่ส  าหรบัปี 2547

1.ก าไรสทุธิส  าหรบัปี 2547 เทา่กบั 16,500,000 บาท

2.จ านวนหุน้สามญัทีถื่อโดยบคุคลภายนอก 15,000,000 หุน้

3.วนัที ่2 ม.ค. 2547 บรษัิทออกใบมอบสทิธิการซือ้หุน้สามญั 4,000,000 หุน้ โดยมีราคาใชส้ทิธิหุน้ละ 

11.25 บาท ในปี 2547 หุน้สามญัมีมลูคา่ยตุธิรรมถวัเฉลี่ยหุน้ละ 18 บาท

4.วนัที ่2 ม.ค. 2547 บรษัิทจ าหน่ายหุน้กูแ้ปลงสภาพชนิด 10% ในราคาตามมลูคา่ 70,000,000 บาท 

โดยหุน้กูม้ลูคา่ 1,000 บาท แปลงเป็นหุน้สามญัได ้50 หุน้

5.อตัราภาษีเงินได ้30%
ใหท้ า1.ค านวณก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน ณ วนัสิน้ปี 2547

2.ค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลด ณ วนัสิน้ปี 2547 

(2)
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ตอบ การค านวณก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน และก าไรตอ่หุน้ปรบัลด

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 16,500,000 15,000,000 1.10            

ผลกระทบจากการออกสทิธิซือ้หุน้ -              1,500,000 (1)

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (จากสทิธิ) 16,500,000 16,500,000 1.00            ปรบัลด

ผลกระทบจากการออกหุน้แปลงสภาพชนิด 10% 4,900,000   3,500,000 (3)

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (จากสทิธิ) 21,400,000 20,000,000 1.07            ปรบัเพ่ิม

(1) เปรยีบเสมือนจ านวนหุน้สามญัที่ตอ้งออกใหเ้พ่ิมแก่ผูถื้อหุน้สามญัเทยีบเทา่ โดยมิไดร้บัสิ่งตอบแทนใดๆทัง้สิน้ 

(โปรดอ่าน ม.บช.38.30 ประกอบ) ค านวณโดย : (18 - 11.25) บาท x 4,000,000 หุน้ / 18 บาท = 1,500,000 หุน้

(2) คือจ านวนดอกเบีย้จ่ายสทุธิจากภาษีที่กิจการจะประหยดัไดก้รณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ิทธิแปลงสภาพตัง้แตต่น้ปี

(โปรดอ่าน ม.บช.38.24 ประกอบ) ค านวณโดย : 70 ลา้นบาท x 10% x (1-0.3) = 4,900,000 บาท

(3) คือจ านวนหุน้สามญัทเีพ่ิมขึน้ ถา้ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั ค  านวณโดย : 70 ลา้นบาท / 1,000 บาท 

x 50 หุน้ = 3,500,000 บาท

ดงันัน้ ก าไรตอ่หุน้ปรบัลดของบรษัิทจึงเทา่กบั 1.00 บาท / หุน้ ทัง้นี ้เป็นเพราะหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ถือเป็น

หุน้สามญัเทียบเทา่ปรบัลด เน่ืองจากท าใหก้ าไรตอ่หุน้ปรบัเพ่ิมขึน้เม่ือน ามารวมค านวณ

(2)

                   =       (      )                                                                             
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ตัวอย่างโจทย ์ครัง้ที่ 1/2558

ตอ่ไปนีเ้ป็นงบแสดงฐานะการเงินปี 31 ธันวาคม 25x1 ของบรษัิทเจอรี่ จ  ากดั

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

หน่วย : บาท

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

ตั๋วเงินจ่าย 9% 1,000,000

หุน้กู ้5% แปลงสภาพ (20,000 หุน้ @ 100) 2,000,000

รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน 3,000,000

สว่นของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบียน

หุน้บรุมิสทิธิแปลงสภาพชนิดสะสม (10,000 หุน้@ 100บาท) 1,000,000

หุน้สามญั 25,000 หุน้ @100 บาท) 2,500,000

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 1,000,000

ก าไรสะสม 5,000,000

รวมสว่นของเจา้ของ 9,500,000

ขอ้มลูเพ่ิมเตมิ

1.ก าไรสทุธิของปี 25x2 จ านวน 120,000 บาท ราคาตลาดถวัเฉลี่ยปี 25x2 ราคา 25 บาทตอ่หุน้

2.หุน้บรุมิสทิธิชนิดสะสม จ่ายเงินปันผลหุน้ละ 2 บาท โดยหุน้บรุมิสทิธิ 2 หุน้ แปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

ได ้1 หุน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 25x2 ผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิแปลงสภาพครึง่หนึง่

3.หุน้กู ้ราคาพารห์ุน้ละ 100 บาท แปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 หุน้

4.สทิธิแปลงสภาพ 6,000 สทิธิ ราคาใชส้ทิธิ 20 บาท 120,000.00 

5.อตัราภาษี 30% 
ใหท้ า1.แสดงผลการค านวณปรบัลดก าไรตอ่หุน้ของหุน้บรุมิสทิธิ หุน้กู ้สทิธิแปลงสภาพ

2.แสดงการค านวณก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน และก าไรปรบัลด

บริษัทเจอร่ี จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงินบางส่วน

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
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ตอบ การค านวณปรบัลดก าไรตอ่หุน้ของหุน้บรุมิสทิธิ หุน้กู ้สทิธิแปลงสภาพ

ขัน้ที่ 1 เลือกล าดับในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด

ก าไรทีเ่พ่ิมขึน้ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

1. สทิธิเลอืก -              1,200             -              

2. หุน้บรุมิสทิธิแปลงสภาพ 10,000        2,500             4.00            

3. หุน้กูแ้ปลงสภาพ 70,000        20,000           3.50            

ดงันัน้ในการค านวณก าไรตอ่หุน้ ล  าดบัในการค านวณจะเป็นดงันี ้

1 สทิธิแปลงสภาพ

2 หุน้กูแ้ปลงสภาพ

3 หุน้บรุมิสทิธิแปลงสภาพ

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

จ  านวนตามรายงาน 110,000 27,500 4.00            (120,000-10,000(ปันผลหุน้บรุมิสทิธ์ิ))

ผลกระทบจากการออกสทิธิซือ้หุน้ -              1,200

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (จากสทิธิ) 110,000 28,700 3.83            ปรบัลด

ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุน้กู้ 70,000        20,000

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (จากสทิธิและหุน้กู)้ 180,000 48,700 3.70            ปรบัลด

ผลกระทบจากหุน้บรุมิสทิธิแปลงสภาพ 10,000        2,500

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 190,000 51,200 3.71            ปรบัเพ่ิม

สรุป ก าไรตอ่หุน้พืน้ฐานเทา่กบั 4.00 บาท สว่นก าไรตอ่หุน้ปรบัลดเทา่กบั 3.70 บาท

ตัวอย่างโจทย ์ครัง้ที่ 1/2554

31/12/25x1 31/12/25x0

ก าไรสทุธิส  าหรบัปีของกิจการ 6,300,000 9,000,000

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและขายแลว้ 2,000,000 2,000,000

สทิธิเลอืก 100,000 100,000

อตัราภาษีเทา่กบั 30%
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ขอ้มลูเพ่ิมเตมิ

1.สทิธิเลอืกซือ้จ  านวน 100,000 หุน้ ในแตล่ะสทิธิสามารถแลกซือ้หุน้สามญัไดใ้นราคาหุน้ละ 8 บาท 

โดยสามารถใชส้ทิธิไดใ้นปี 25x2 และ 25x3

2.ในวนัที ่1/1/25x1 บรษัิทไดข้ายหุน้บรุมิสทิธิทีไ่ม่สามารถแปลงสภาพ และไม่มีสทิธิไถ่ถอนจ านวน 

100,000 หุน้ทีมี่ราคาทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาทในราคารวม 8,638,376 บาท หุน้บรุมิสทิธิดงักลา่วใหปั้นผลแก่ผูถื้อ

ในอตัรา 5% ตอ่ปี โดยบรษัิทจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อจนกวา่จะครบ 3 ปี ซึ่งจะเริ่มจ่ายในปี 25x4 ทัง้นี ้

หุน้บรุมิสทิธิของกิจการอ่ืนทีมี่ลกัษณะคลา้ยคลงึกนัจะใหปั้นผลในอตัรา 5% ของราคาตามมลูคา่

3.ในวนัที ่1/1/25x1 บรษัิทไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1,000,000 บาทอาย ุ7 ปี อตัราดอกเบีย้ 5% จ่ายปีละ 

1 ครัง้ทกุวนัสิน้ปี ราคาทีต่ราไวเ้ทา่กบั 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักลา่ว 1 หุน้สามารถแลกเป็นหุน้สามญัได ้20 หุน้ 

โดยกิจการสามารถเลอืกไดว้า่จะจ่ายเป็นเงินสดหรอืหุน้สามญัก็ได ้ทัง้นี ้หุน้กูท้ีมี่ลกัษณะเหมือนกนัแตไ่ม่มีสทิธิ

แปลงสภาพจะใหผ้ลตอบแทนเทา่กบั 7% ตอ่ปีทัง้นี ้หุน้กูด้งักลา่วมีองคป์ระกอบทีเ่ป็นหนีแ้ละทนุดงันี ้

องคป์ระกอบของหนีส้นิ 892,214 62,454.98   

องคป์ระกอบของทนุ 107,786

4.ราคาตลาดหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัปี 25x0 และ 25x1 เทา่กบั 7.50 บาท และ 8.50 บาท ตามล าดบั
ใหท้ าค านวณ ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุน้ปรบัลด ส  าหรบัปี 25x0 และ 25x1

ตอบ หุน้บรุมิสทิธิตามโจทยถื์อเป็นหุน้บรุมิสทิธิอตัราเพ่ิม การทีข่ายหุน้บรุมิสทิธิดงักลา่วในราคาต า่กวา่ราคา

ตามมลูคา่อาจมองไดว้า่เป็นการจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ดงันัน้ในแตล่ะปี กิจการจะตอ้งบนัทกึรบัรู ้

เงินปันผลจ่ายพรอ้มทัง้เพ่ิมมลูคา่ของหุน้บรุมิสทิธิดงักลา่วดว้ยจ านวนเงินดงักลา่วดว้ยดงัการค านวณดงันี ้

เพ่ิมมลูคา่ BV ของหุน้

หุน้บรุมิสทิธิ บรุมิสิทธิ

1/1/25x1 8,638,376

31/12/25x1 -           431,919 9,070,295

31/12/25x2 -           453,515 9,523,810

31/12/25x3 -           476,190 10,000,000

ทัง้นี ้เงินปันผลหุน้บรุมิสทิธิดงักลา่วจะท าใหก้ าไรทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของสามญัลดลง ดงันัน้ ในปี 25x1 

ก าไรของผูถื้อหุน้สามญัจึงเหลอืเทา่กบั 5,868,081 บาท (6,300,000 บาท – 431,919 บาท) 

ในการค านวณดอกเบีย้จ่ายของเจา้หนีหุ้น้กูน้ัน้ กิจการจะตอ้งใชว้ธีิอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึ่งตอ้งค  านวณจาก

ยอดเงินตน้ 892,214 บาท โดยมลูคา่ตามบญัชีของหุน้กูจ้ะคอ่ยๆ เพ่ิมขึน้เทา่กบัราคาตามมลูคา่ตามการค านวณดงันี ้

วนัที่ เงินสดจ่าย รบัรูเ้งินปันผล

431,919

453,515

476,190
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เงินตน้เพ่ิมขึน้ ราคาตามบญัชี

ของหุน้กู้

1/1/25x1 892,214

31/12/25x1 50,000 12,455 904,669

31/12/25x2 50,000 13,327 917,996

31/12/25x3 50,000 14,260 932,256

31/12/25x4 50,000 15,258 947,513

31/12/25x5 50,000 16,326 963,839

31/12/25x6 50,000 17,469 981,308

31/12/25x7 50,000 18,692 1,000,000

ทัง้นี ้ดอกเบีย้จ่ายหุน้กูส้  าหรบัปี 25x1 เทา่กบั 62,455 บาท อยา่งไรก็ตาม กิจการสามารถน าดอกเบีย้จ่ายถือ

เป็นคา่ใชจ้่ายในการค านวณภาษีในอตัรา 30% ดงันัน้ดอกเบีย้ทีกิ่จการตอ้งจ่ายหลงัหกัภาษีจึงเหลอืเทา่กบั 

43,718 บาท (62,455 x 70%) 

แมหุ้น้กูด้งักลา่วจะใหส้ทิธิกิจการในการไถ่ถอนดว้ยเงินสดหรอืออกหุน้ใหก็้ตาม แตใ่นการค านวณก าไรตอ่หุน้ 

กิจการจะตอ้งสมมตวิา่ไดอ้อกหุน้ใหเ้ป็นการไถ่ถอน ตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 เรื่อง ก าไรตอ่หุน้

ดงันัน้ การค านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐานและปรบัลดจึงเป็นดงันี ้

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

จ  านวนตามรายงาน 9,000,000 2,000,000 4.50            

ผลกระทบจากการออกสทิธิซือ้หุน้ -              0

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (จากสทิธิ) 9,000,000 2,000,000 4.50            ปรบัลด

**สทิธิเลอืกซือ้หุน้ไม่สง่ผลตอ่การค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลด เน่ืองจากราคาใชส้ทิธิเทา่กบั 8 บาท ในขณะทีร่าคา

ตลาดเฉลี่ยของปี 25x0 ของหุน้สามญัเทา่กบั 7.50 บาท เทา่นัน้ 

รบัรู ้

ดอกเบีย้จ่าย

62,455                         

วนัที่ เงินสดจ่าย

การค านวณก าไรตอ่หุน้ส  าหรบัปี 25x0

63,327                         

64,260                         

65,258                         

66,326                         

67,469                         

68,692                         
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การค านวณก าไรตอ่หุน้ส  าหรบัปี 25x1

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ ก าไรตอ่หุน้

จ  านวนตามรายงาน 5,868,081 2,000,000 2.934          

ผลกระทบจากการออกสทิธิซือ้หุน้ -              5,882 100,000-((100,000*8)/8.5)

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (จากสทิธิ) 5,868,081 2,005,882 2.925          ปรบัลด

ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุน้กู้ 43,718        20,000 (3)

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (จากสทิธิและหุน้กู)้ 5,911,800 2,025,882 2.918          ปรบัลด

(1) เปรยีบเสมือนจ านวนหุน้สามญัที่ตอ้งออกใหเ้พ่ิมแก่ผูถื้อหุน้สามญัเทยีบเทา่ โดยมิไดร้บัสิ่งตอบแทนใดๆทัง้สิน้ 

(โปรดอ่าน ม.บช.38.30 ประกอบ) ค านวณโดย : (8.50 - 8.00) บาท x 100,000 หุน้ / 8.5 บาท = 5,882 หุน้

(2) คือจ านวนดอกเบีย้จ่ายสทุธิจากภาษีที่กิจการจะประหยดัไดก้รณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ิทธิแปลงสภาพตัง้แต่

วนัที่มีสิทธิแปลงสภาพ (โปรดอ่าน ม.บช.38.24 ประกอบ) ค านวณโดย : 70 ลา้นบาท x 10% x (1-0.3) = 4,900,000 บาท

(3) คือจ านวนหุน้สามญัทเีพ่ิมขึน้ ถา้ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั ค  านวณโดย : 1,000  x 20  = 20,000 หุน้

ตัวอย่างโจทย ์ครัง้ที่ 3/2555

ขอ้มลูตอ่ไปนีไ้ดจ้ากงบการเงินของบรษัิทแมวนอ้ย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์

ปี 2010 2009

การด าเนินงานตอ่เน่ือง 2,450,000 1,750,000

การด าเนินงานทีย่กเลกิ (750,000) 600,000

โดยในวนัที ่1 มกราคม 2009 บรษัิทแมวนอ้ยมี :

1.ทนุหุน้สามญั 3 ลา้นบาทราคาตามมลูคา่ 0.25 บาท 12,000,000    หุน้

2.หุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ลา้นบาท ดอกเบีย้หนา้หุน้กู ้8% ทีค่รบก าหนดปี 2016 โดยทกุๆ  100 บาท

สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัเทา่กบั 40 หุน้ สมมตวิา่บรษัิทเสยีภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 30

ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2010 คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัใิหอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามญั

จ านวน 2 ลา้นสทิธิในราคาหุน้ละ 1 บาท ทัง้นี ้ราคาเฉลี่ยของหุน้สามญัส าหรบัปี 2010 เทา่กบัหุน้ละ 2.50 บาท 
ใหท้ าค านวณก าไรตอ่หุน้พืน้ฐาน และก าไรตอ่หุน้ปรบัลดส าหรบัปี 2009 และปี 2010

(2)
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ตอบ ตามการค านวณตอ่ไปนี ้

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่ใช้ค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด ปี 2009 ปี 2010

ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 1,750,000 2,450,000

ผลกระทบจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ (5 ลา้นบาท x 8% x (1-0.3)) 280,000 280,000

ผลกระทบจากใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามญั                  -                    -   

ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองทีใ่ชค้  านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 2,030,000 2,730,000

จ านวนหุ้นที่ใช้ค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด

จ านวนหุน้สามญัจดทะเบียน (3ลา้นบาท / 0.25 บาทตอ่หุน้) 12,000,000 12,000,000

ผลกระทบจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ (5 ลา้นบาท / 100 x 40) 2,000,000 2,000,000

ผลกระทบจากการใชส้ทิธิแปลงสภาพ 0 600,000

 (2ลา้นสทิธิ x 1.5/2.5) x 6/12

จ านวนหุน้ทีใ่ชค้  านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 14,000,000 14,600,000

ปี 2009

การด าเนินงานตอ่เน่ือง

การด าเนินงานทีย่กเลกิ

รวม

ปี 2009

การด าเนินงานตอ่เน่ือง

การด าเนินงานทีย่กเลกิ

รวม

1,750,000 12,000,000 0.146

600,000 12,000,000 0.050

ก าไรสทุธิ
จ  านวนหุน้ถวัเฉลี่ย

ก าไรตอ่หุน้พืน้ฐาน
ถ่วงน า้หนกั

14,000,000

2,030,000 14,000,000 0.145

600,000 14,000,000 0.043

2,350,000 0.196

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ถวัเฉลี่ย

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลดหลงัค  านวณผลกระทบฯ ถ่วงน า้หนกั

 (หลงัค  านวณผลกระทบ) 

12,000,000

2,630,000 0.188
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ปี 2010

การด าเนินงานตอ่เน่ือง

การด าเนินงานทีย่กเลกิ

รวม

ปี 2010

การด าเนินงานตอ่เน่ือง

การด าเนินงานทีย่กเลกิ

รวม

การด าเนินงานตอ่เน่ือง

ปรบัสทิธิ

ปรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ

2,730,000 14,600,000 0.187

(750,000) 14,600,000 (0.051)

1,980,000 14,600,000 0.136

1,700,000 0.142

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ถวัเฉลี่ย

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลดหลงัค  านวณผลกระทบฯ ถ่วงน า้หนกั

 (หลงัค  านวณผลกระทบ) 

12,000,000

2,450,000 12,000,000 0.204

(750,000) 12,000,000 (0.063)

ก าไรสทุธิ จ  านวนหุน้ถวัเฉลี่ย
ก าไรตอ่หุน้พืน้ฐาน

ถ่วงน า้หนกั

280,000 2,000,000

2,730,000 14,600,000 0.187

2,450,000 12,000,000 0.204

0 600,000

2,450,000 12,600,000 0.194
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บทที ่7 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่2 (ปรับปรุง 2562)

เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์

กิจการมกัใหหุ้น้หรอืสทิธิซือ้หุน้กบัพนกังานหรอืบคุคลตา่งๆ โครงการใหหุ้น้และโครงการใหส้ทิธิซือ้หุน้เป็น

ลกัษณะทั่วไปอยา่งหนึง่ของคา่ตอบแทนทีใ่หก้บัพนกังานทีเ่ป็นผูอ้  านวยการ ผูบ้รหิารอาวโุสและพนกังานอ่ืนอีกมาก 

บางกิจการออกหุน้หรอืสทิธิซือ้หุน้เพ่ือจ่ายใหผู้ใ้หบ้รกิาร เช่น ผูใ้หบ้รกิารวชิาชีพ

มาตรฐานการบญัชีฉบบันีจ้ึงมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือก าหนดการรายงานทางการเงินของกิจการทีมี่การจ่ายโดยใช้

หุน้เป็นเกณฑ ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ก าหนดใหกิ้จการแสดงผลกระทบของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑต์อ่ก าไรขาดทนุ

และฐานะการเงิน รวมถึงคา่ใชจ้่ายจากรายการทีมี่การใหส้ทิธิซือ้หุน้กบัพนกังาน

การออกหุ้นเพือ่แลกกับสินทรัพย์

การรบัรูร้ายการ กรณีทีมี่การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์กิจการตอ้งรบัรูส้นิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดร้บัหรอืไดม้าจาก

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ม่ือกิจการไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารแลว้

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่  าระดว้ยตราสารทนุ กิจการตอ้งวดัมลูคา่สนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดร้บั และการ

เพ่ิมขึน้ของสว่นของเจา้ของทีเ่ก่ียวขอ้งโดยทางตรง ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดร้บั 

หากกิจการไม่สามารถประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดร้บัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ กิจการตอ้งวดั

มลูคา่ของสนิคา้หรอืบรกิารเหลา่นัน้และการเพ่ิมขึน้ของสว่นของเจา้ของทีเ่ก่ียวขอ้งโดยทางออ้มโดยอา้งอิงกบัมลูคา่

ยตุธิรรมของตราสารทนุทีอ่อกให้

ตัวอย่างที่ 1

บรษัิท คราม จ ากดั ออกหุน้ 100,000 หุน้ราคา par หุน้ละ 1 บาท เพ่ือแลกกบัอาคารส านกังาน โดยจะโอน

กรรมสทิธ์ิกนัในวนัที ่15/1/25x5 ซึ่งมลูคา่ยตุธิรรมของอาคารดงักลา่วเทา่กบั 5,500,000 บาท 

วนัทีโ่อนกรรมสทิธิในสนิทรพัย์ 15/1/25x5

สทิธิขาด ณ วนัโอนกรรมสทิธิ 100%

มลูคา่ยตุธิรรมของอาคาร 5,500,000 บาท

การบนัทกึรายการการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

15/1/25x5

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 5,500,000

สว่นของเจา้ของ (ทนุหุน้สามญั) 100,000

สว่นของเจา้ของ (สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั) 5,400,000

บนัทกึการออกหุน้เพ่ือแลกกบัอาคารส านกังาน
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การจ่ายค่าบริการโดยออกหุ้น

ในกรณีทีต่ราสารทนุทีใ่หย้งัไม่ไดร้บัสทิธิจนกวา่คูส่ญัญาจะใหบ้รกิารตามช่วงเวลาทีก่  าหนด กิจการตอ้ง

สนันิษฐานวา่ คูส่ญัญาจะใหบ้รกิารเพ่ือใหไ้ดร้บัตราสารทนุในอนาคต ระหวา่งระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธิกิจการตอ้ง

บนัทกึบรกิารดงักลา่วในระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธิพรอ้มกบัรบัรูก้ารเพ่ิมขึน้ของสว่นของเจา้ของทีเ่ก่ียวขอ้ง

ตัวอย่างที่ 2 

บรษัิทเขียว จ  ากดั ออกหุน้สามญัเพ่ือจ่ายคา่บรกิารสื่อสิ่งพิมพ ์ โดยออกหุน้ให ้50,000 หุน้ 

ช่วงเวลาของการรบับรกิาร 1/1/25x5 - 28/2/25x5

มลูคา่ยตุธิรรมของบรกิาร 400,000

ค านวณคา่ใชจ้่ายในแตล่ะเดอืน

รอบบญัชี คา่ใชจ้่าย สว่นทนุ

31/1/25x5 200,000 200,000 400,000 x 50%

28/2/25x5 200,000 200,000 400,000 x 100% - 200,000

การบนัทกึบญัชี

31/1/25x5

คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน 200,000

สว่นของเจา้ของ (แยกแสดงตา่งหาก) 200,000

บนัทกึคา่ใชจ้่ายเดอืน มกราคม 25x5

28/2/25x5

คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน 200,000

สว่นของเจา้ของ (แยกแสดงตา่งหาก) 200,000

บนัทกึคา่ใชจ้่ายเดอืน กมุภาพนัธ ์25x5

สว่นของเจา้ของ (แยกแสดงตา่งหาก) 400,000

ทนุหุน้สามญั 50,000

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 350,000

บนัทกึการออกหุน้ใหก้บัผูใ้หบ้รกิาร
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ตัวอย่างที่ 3

กิจการใหส้ทิธิซือ้หุน้ 100 สทิธิแก่พนกังานแตล่ะคนทัง้หมด 500 คน โดยมีเง่ือนไขวา่พนกังานตอ้งเป็น

พนกังานทีป่ฏิบตังิานใหแ้ก่กิจการตลอดช่วงเวลา 3 ปี ถดัไป กิจการประมาณวา่มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิซือ้หุน้แตล่ะ

สทิธิเป็น 15 บาท ตามเกณฑค์วามน่าจะเป็นถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั กิจการประมาณวา่พนกังานรอ้ยละ 20 จะลาออก

ระหวา่งงวด 3 ปี และจะตอ้งรบิสทิธิซือ้หุน้สว่นนี ้

สถานการณท์ี่ 1

หากทกุอยา่งเป็นไปตามคาด กิจการรบัรูจ้  านวนเงินตอ่ไปนีร้ะหวา่งระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธิ 

และบนัทกึบญัชีดงันี ้

การค านวณมูลค่าของสิทธิซือ้หุ้น

จ านวนสทิธิทัง้หมด 50,000.00         สทิธิ

โอกาสทีจ่ะไดร้บัสทิธิ 80.00%

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะไดร้บั 40,000.00         สทิธิ

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 15.00                บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 600,000.00       บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรูต้อ่ปี 200,000.00       บาท

ปีที ่1

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 200,000

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 200,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 200,000

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 200,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน
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ปีที ่3

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 200,000

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 200,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 600,000

ทนุหุน้สามญั + สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 600,000

บนัทกึการใชส้ทิธิซือ้หุน้โดยพนกังาน

สถานการณท์ี่ 2

ระหวา่งปีที ่1 มีพนกังาน 20 คนลาออก กิจการปรบัปรุงประมาณการของพนกังานทีจ่ะลาออกตลอด 3 ปี 

จากรอ้ยละ 20 (พนกังาน 100 คน) เป็นรอ้ยละ 15 (พนกังาน 75 คน) ระหวา่งปีที ่2 มีพนกังาน 22 คนลาออกเพ่ิม 

กิจการปรบัปรุงประมาณการของพนกังานทีจ่ะลาออกตลอด 3 ปี จากรอ้ยละ 15 เป็นรอ้ยละ 12 (พนกังาน 60 คน) 

ระหวา่งปี ที ่3 มีพนกังาน 15 คนลาออกเพ่ิม ดงันัน้ พนกังาน 57 คนถกูรบิสทิธิซือ้หุน้ระหวา่ง 3 ปี และสทิธิซือ้หุน้

ทีเ่หลอื 44,300 สทิธิ (พนกังาน 443 คน x 100 สทิธิตอ่พนกังาน 1คน) ไดร้บัสทิธิเม่ือสิน้ปีที ่3

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2 ณ สิน้ปีที่ 3

จ านวนสทิธิทัง้หมด 50,000.00         50,000.00         50,000.00         

โอกาสทีจ่ะไดร้บัสทิธิ 85.00% 88.00%

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะไดร้บั 42,500.00         44,000.00         44,300.00         

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 15.00                15.00                15.00                

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 637,500.00       660,000.00       664,500.00       

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีร่บัรูส้ะสมถึงปัจจบุนั 212,500.00       440,000.00       664,500.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีร่บัรูแ้ลว้ -                    212,500.00       440,000.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 212,500.00       227,500.00       224,500.00       
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การบนัทกึบญัชี

ปีที ่1

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 212,500

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 212,500

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 227,500

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 227,500

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่3

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 224,500

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 224,500

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 664,500

ทนุหุน้สามญั + สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 664,500

บนัทกึการใชส้ทิธิซือ้หุน้โดยพนกังาน
ตัวอย่างที่ 4 การใหต้ราสารทนุทีมี่เง่ือนไขผลงาน ซึ่งมีระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธิแตกตา่งกนั

เม่ือตน้ปีที ่1 กิจการใหหุ้น้ 100 หุน้แก่พนกังานแตล่ะคนทัง้หมด 500 คน โดยมีเง่ือนไขวา่พนกังานตอ้งเป็น

พนกังานทีป่ฏิบตังิานใหแ้ก่กิจการตลอดช่วงระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธิ พนกังานจะไดร้บัสทิธิในหุน้ ณ สิน้ปีที ่1 หาก

ก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้มากกวา่รอ้ยละ 18 และ ณ สิน้ปีที ่2 หากก าไรเฉลี่ยของกิจการเพ่ิมขึน้มากกวา่รอ้ยละ 13

ตลอด 2 ปี และ ณ สิน้ปีที ่3 หากก าไรเฉลี่ยของกิจการเพ่ิมขึน้มากกวา่รอ้ยละ 10 ตลอด 3 ปี มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ 

ณ ตน้ปีที ่1 เทา่กบั 30 บาทตอ่หุน้ ซึ่งเทา่กบัราคาหุน้ ณ วนัทีใ่หส้ทิธิกิจการไม่คาดวา่จะจ่ายเงินปันผลตลอด 3 ปี

ณ สิน้ปีที ่1 ก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 14 และพนกังานลาออก 30 คน กิจการคาดวา่ก าไรจะเพ่ิมใน

อตัราเดมิในปีที ่2 ดงันัน้ กิจการคาดวา่พนกังานจะไดร้บัสทิธิในหุน้ ณ สิน้ปีที ่2 ตามเกณฑค์วามน่าจะเป็นถวัเฉลี่ย 

ถ่วงน า้หนกักิจการคาดวา่พนกังานจะลาออกเพ่ิม 30 คนระหวา่งปีที ่2 ดงันัน้ คาดวา่พนกังาน 440 คนจะไดร้บัสทิธิ

ในหุน้ 100 หุน้ตอ่คน ณ สิน้ปีที ่2
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ณ สิน้ปีที ่2 ก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้เพียงรอ้ยละ 10 ดงันัน้ พนกังานจะไม่ไดร้บัสทิธิในหุน้ ณ สิน้ปีที ่2

และพนกังาน 28 คนลาออกในระหวา่งปี กิจการคาดวา่พนกังานจะลาออกเพ่ิมอีก 25 คนในระหวา่งปีที ่3 และก าไร

ของกิจการจะเพ่ิมขึน้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 6 ท าใหไ้ดอ้ตัราก าไรเพ่ิมขึน้เฉลี่ยเป็นรอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

ณ สิน้ปีที ่3 พนกังานลาออก 23 คน และก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8 ท าใหอ้ตัราก าไรเพ่ิมขึน้เฉลี่ยเป็น

รอ้ยละ 10.67 ตอ่ปี ดงันัน้ พนกังาน 419 คนไดร้บัหุน้ 100 หุน้ตอ่คน ณ สิน้ปีที ่3

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2 ณ สิน้ปีที่ 3

จ านวนหุน้ทีแ่จก 100.00              100.00              100.00              

จ านวนพนกังานทีค่าดวา่จะไดร้บัสทิธิ 440.00              417.00              419.00              

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะไดร้บั 44,000.00         41,700.00         41,900.00         

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 30.00                30.00                30.00                

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 1,320,000.00    1,251,000.00    1,257,000.00    

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีร่บัรูส้ะสมถึงปัจจบุนั 660,000.00       834,000.00       1,257,000.00    

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีร่บัรูแ้ลว้ -                    660,000.00       834,000.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 660,000.00       174,000.00       423,000.00       

การบนัทกึบญัชี

ปีที ่1

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 660,000

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 660,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 174,000

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 174,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน
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ปีที ่3

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 423,000

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 423,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 1,257,000

ทนุหุน้สามญั + สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 1,257,000

บนัทกึการใชส้ทิธิซือ้หุน้โดยพนกังาน

ตัวอย่างที่ 5 การใหต้ราสารทนุทีมี่เง่ือนไขผลงาน ซึ่งจ  านวนตราสารทนุแตกตา่งกนั

เม่ือตน้ปีที ่1 กิจการ A ใหส้ทิธิซือ้หุน้แก่พนกังานในฝ่ายขายแตล่ะคนๆ ละ 100 สทิธิ พนกังานจะไดร้บัสทิธิ

ซือ้หุน้นี ้ณ สิน้ปีที ่3 โดยมีเง่ือนไขวา่พนกังานยงัคงเป็นพนกังานของกิจการ และปรมิาณขายสนิคา้ชนิดนัน้

ตอ้งเพ่ิมขึน้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 5 ตอ่ปี โดยเฉลี่ย หากปรมิาณขายของสนิคา้ชนิดนัน้เพ่ิมขึน้โดยเฉลี่ยระหวา่ง 

รอ้ยละ 5 ถึงรอ้ยละ 10 ตอ่ปี พนกังานแตล่ะคนจะไดร้บัสทิธิซือ้หุน้ 100 สทิธิ หากปรมิาณขายของสนิคา้ชนิดนัน้

เพ่ิมขึน้โดยเฉลี่ยระหวา่งรอ้ยละ 10  ถึงรอ้ยละ 15 ตอ่ปี พนกังานแตล่ะคนจะไดร้บัสทิธิซือ้หุน้ 200 สทิธิ 

หากปรมิาณขายของสนิคา้ชนิดนัน้เพ่ิมขึน้โดยเฉลี่ยตัง้แตร่อ้ยละ 15 ตอ่ปี ขึน้ไปพนกังานแตล่ะคนจะไดร้บัสทิธิ

ซือ้หุน้ 300 สทิธิ

ณ วนัทีใ่หส้ทิธิ กิจการประมาณวา่สทิธิซือ้หุน้มีมลูคา่ยตุธิรรมเทา่กบั 20 บาทตอ่สทิธิ กิจการประมาณ

ปรมิาณขายของสนิคา้วา่จะเพ่ิมขึน้เฉลี่ยระหวา่งรอ้ยละ 10 ถึงรอ้ยละ 15 ตอ่ปี ดงันัน้ คาดวา่พนกังานแตล่ะคนที่

ยงัปฏิบตังิานถึงสิน้ปีที ่3 จะไดร้บัสทิธิซือ้หุน้ 200 สทิธิ กิจการประมาณจากเกณฑค์วามน่าจะเป็นถวัเฉลี่ย

ถ่วงน า้หนกัวา่ พนกังานรอ้ยละ 20 จะลาออกก่อนสิน้ปีที ่3 

ณ สิน้ปีที ่1 พนกังานลาออก 7 คน และกิจการยงัคงคาดวา่พนกังานประมาณ 20 คนจะลาออกภายใน 

สิน้ปีที ่3ดงันัน้ กิจการคาดวา่พนกังาน 80 คน จะยงัปฏิบตังิานตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ปรมิาณขายเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 12 และกิจการคาดวา่อตัราการเพ่ิมขึน้นีจ้ะตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลา 2 ปี ตอ่ไป 

ณ สิน้ปี ที ่2 พนกังานลาออกเพ่ิม 5 คน ท าใหมี้พนกังานลาออกแลว้ 12 คน กิจการคาดวา่มีพนกังานอีก

เพียง 3 คน จะลาออกระหวา่งปี ที ่3 ดงันัน้ กิจการคาดวา่พนกังานทัง้หมด 15 คน จะลาออกระหวา่ง 3 ปี

และ 85 คน จะยงัปฏิบตังิานอยู่ ปรมิาณขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 18 ท าใหอ้ตัราเฉลี่ยเป็นรอ้ยละ 15 ในช่วง 2 ปี กิจการ

คาดวา่ปรมิาณขายมีอตัราเฉลี่ยตัง้แตร่อ้ยละ 15 หรอืมากกวา่ ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ดงันัน้คาดวา่พนกังานขาย

แตล่ะคนจะไดร้บัสทิธิซือ้หุน้ 300 สทิธิ 
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ณ สิน้ปี ที ่3 ณ สิน้ปี ที ่3 พนกังานลาออกเพ่ิม 2 คน ท าใหมี้พนกังานลาออก 14 คน ตลอดเวลา 3 ปี และมี

พนกังานปฏิบตังิานอยู่ 86 คน ปรมิาณขายมีอตัราเพ่ิมขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 16 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ดงันัน้ 

พนกังาน 86 คน ไดร้บัสทิธิซือ้หุน้คนละ 300 สทิธิ

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2 ณ สิน้ปีที่ 3

จ านวนหุน้ทีแ่จก 200.00              300.00              300.00              

จ านวนพนกังานทีค่าดวา่จะไดร้บัสทิธิ 80.00                85.00                86.00                

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะไดร้บั 16,000.00         25,500.00         25,800.00         

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 20.00                20.00                20.00                

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 320,000.00       510,000.00       516,000.00       

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีร่บัรูส้ะสมถึงปัจจบุนั 106,666.67       340,000.00       516,000.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีร่บัรูแ้ลว้ -                    106,666.67       340,000.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 106,666.67       233,333.33       176,000.00       

การบนัทกึบญัชี

ปีที ่1

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 106,667

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 106,667

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 233,333

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 233,333

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่3

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 176,000

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 176,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน
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สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 516,000

ทนุหุน้สามญั + สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 516,000

บนัทกึการใชส้ทิธิซือ้หุน้โดยพนกังาน

ตัวอย่างที่ 6 การใหต้ราสารทนุทีมี่เง่ือนไขผลงาน ซึ่งราคาใชส้ทิธิทีผ่นัแปรได้

เม่ือตน้ปีที ่1 กิจการ A ใหส้ทิธิซือ้หุน้แก่ผูบ้รหิารอาวโุสคนหนึง่ 10,000 สทิธิ โดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งเป็นผูบ้รหิาร

ทีป่ฏิบตังิานอยู่กบักิจการถึงสิน้ปีที ่3 ราคาใชส้ทิธิเทา่กบั 40 บาท อยา่งไรก็ด ีราคาใชส้ทิธิจะลดลงเป็น 30 บาท 

หากก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10 โดยเฉลี่ยตลอดช่วงเวลา 3 ปี ณ วนัทีใ่หส้ทิธิ กิจการประมาณวา่

สทิธิซือ้หุน้ทีมี่ราคาใชส้ทิธิ 30 บาท มีมลูคา่ยตุธิรรมเทา่กบั 16 บาทตอ่สทิธิ หากราคาใชส้ทิธิเป็น 40 บาท 

กิจการประมาณวา่สทิธิซือ้หุน้มีมลูคา่ยตุธิรรมเทา่กบั 12 บาทตอ่สทิธิ 

ในระหวา่งปีที ่1 ก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 12 และกิจการคาดวา่ก าไรจะเพ่ิมในอตัรานีต้ลอดช่วงเวลา  

2 ปี ตอ่ไป ดงันัน้ กิจการจึงคาดวา่จะบรรลเุป้าหมายก าไร และสทิธิซือ้หุน้จะมีราคาใชส้ทิธิเทา่กบั 30 บาท

ในระหวา่งปีที ่2 ก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13 และกิจการคาดวา่จะยงัคงบรรลเุป้าหมายก าไร

ในระหวา่งปีที ่3 ก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้เพียงรอ้ยละ 3 ดงันัน้กิจการไม่บรรลเุป้าหมายก าไร

ผูบ้รหิารปฏิบตังิานกบักิจการครบ 3 ปี และถือวา่ปฏิบตัติามเง่ือนไขการบรกิาร ทัง้นี ้เน่ืองจากกิจการไม่บรรลุ

เป้าหมายก าไร สทิธิซือ้หุน้ 10,000 สทิธิทีไ่ดร้บัสทิธิจึงมีราคาใชส้ทิธิเทา่กบั 40 บาท

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2 ณ สิน้ปีที่ 3

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะไดร้บั 10,000.00         10,000.00         10,000.00         

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 16.00                16.00                12.00                

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 160,000.00       160,000.00       120,000.00       

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีร่บัรูส้ะสมถึงปัจจบุนั 53,333.33         106,666.67       120,000.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีร่บัรูแ้ลว้ -                    53,333.33         106,666.67       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 53,333.33         53,333.33         13,333.33         
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การบนัทกึบญัชี

ปีที ่1

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 53,333

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 53,333

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 53,333

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 53,333

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่3

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 13,333

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 13,333

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 120,000

เงินสด 400,000

ทนุหุน้สามญั + สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 520,000

บนัทกึการใชส้ทิธิซือ้หุน้โดยพนกังาน

รายการที่วัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้

ส าหรบัรายการทีว่ดัมลูคา่โดยอา้งอิงกบัมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทนุทีอ่อกให ้กิจการตอ้งวดัมลูคา่ยตุธิรรม

ของตราสารทนุทีอ่อกให ้ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ โดยอา้งอิงตามราคาตลาดของตราสารทนุ (ถา้มี) โดยพิจารณาเง่ือนไข

และระยะเวลาซึ่งไดอ้อกตราสารทนุให้

ตัวอย่างที่ 7 การใหต้ราสารทนุทีมี่เง่ือนไขทางตลาด

เม่ือตน้ปีที ่1 กิจการใหส้ทิธิซือ้หุน้แก่ผูบ้รหิารอาวโุสคนหนึง่ 10,000 สทิธิ โดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งเป็นผูบ้รหิาร

ทีป่ฏิบตังิานอยู่กบักิจการถึงสิน้ปีที ่3 อยา่งไรก็ด ีสทิธิซือ้หุน้นีไ้ม่สามารถใชส้ทิธิหากราคาหุน้ไม่เพ่ิมจาก 50 บาท 

ณ ตน้ปีที ่1 เป็นราคาทีส่งูกวา่ 65 บาท ณ สิน้ปีที ่3 หากราคาหุน้สงูกวา่ 65 บาท ณ สิน้ปีที ่3 สทิธิซือ้หุน้สามารถ

ใชส้ทิธิเม่ือใดก็ไดร้ะหวา่งช่วงเวลา 7 ปี ตอ่ไป กลา่วคอื ภายในสิน้ปีที ่10
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กิจการใชแ้บบจ าลองก าหนดราคาใชส้ทิธิแบบทวนิาม ซึ่งพิจารณาถึงความน่าจะเป็นทีร่าคาหุน้จะเพ่ิมสงูกวา่ 

65 บาท ณ สิน้ปีที ่3 (และดงันัน้สทิธิซือ้หุน้จะสามารถใชส้ทิธิได)้ และความน่าจะเป็นทีร่าคาหุน้จะไม่สงูกวา่  

65 บาท ณ สิน้ปีที ่3 (และดงันัน้สทิธิซือ้หุน้จะถกูรบิสทิธิ) กิจการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิซือ้หุน้ทีมี่

เง่ือนไขทางตลาดเทา่กบั 24 บาทตอ่สทิธิ

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2 ณ สิน้ปีที่ 3

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะไดร้บั 10,000.00         10,000.00         10,000.00         

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 24.00                24.00                24.00                

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 240,000.00       240,000.00       240,000.00       

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีร่บัรูส้ะสมถึงปัจจบุนั 80,000.00         160,000.00       240,000.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีร่บัรูแ้ลว้ -                    80,000.00         160,000.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 80,000.00         80,000.00         80,000.00         

การบนัทกึบญัชี

ปีที ่1

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 80,000

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 80,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 80,000

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 80,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่3

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 80,000

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 80,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

กิจการตอ้งรบัรูจ้  านวนเงินเหลา่นีโ้ดยไม่ตอ้งพิจารณาวา่บรรลเุง่ือนไขทางตลาดหรอืไม่ 
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ตัวอย่างที่ 8 การใหต้ราสารทนุทีมี่เง่ือนไขทางตลาด ซึ่งช่วงระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธิแตกตา่งกนั

เม่ือตน้ปีที ่1 กิจการ ใหส้ทิธิซือ้หุน้ทีมี่อาย ุ10 ปี แก่ผูบ้รหิารอาวโุส 10 คนๆ ละ 10,000 สทิธิ สทิธิซือ้หุน้นี ้

จะไดร้บัสทิธิและสามารถใชส้ทิธิไดท้นัที หากราคาหุน้ของกิจการเพ่ิมจาก 50 บาท เป็น 70 บาทโดยมีเง่ือนไขวา่

ผูบ้รหิารตอ้งเป็นพนกังานของกิจการทีป่ฏิบตังิานอยู่จนราคาหุน้เป็นไปตามเป้าหมาย

กิจการใชแ้บบจ าลองก าหนดราคาใชส้ทิธิแบบทวนิาม ซึ่งพิจารณาถึงความน่าจะเป็นทีร่าคาหุน้จะเป็นไป

ตามเป้าหมายระหวา่งช่วงอายขุองสทิธิซือ้หุน้ 10 ปี และความน่าจะเป็นทีร่าคาหุน้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

กิจการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิซือ้หุน้ ณ วนัทีใ่หส้ทิธิเทา่กบั 25 บาทตอ่สทิธิ ตามแบบจ าลองนี ้กิจการ

ก าหนดฐานนิยมของวนัทีไ่ดร้บัสทิธิทีเ่ป็นไปไดไ้วท้ี ่5 ปี กลา่วอีกนยัหนึง่คอืในบรรดาผลลพัธท์ีอ่าจเป็นไปได ้ผลลพัธ์

ทีน่่าจะเป็นไปไดม้ากทีส่ดุของเง่ือนไขทางตลาดคอื ราคาหุน้จะเป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิน้ปีที ่5 ดงันัน้ กิจการ

ประมาณวา่ระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธิทีค่าดหวงัคอื 5 ปี

กิจการยงัประมาณดว้ยวา่ ผูบ้รหิาร 2 คนจะลาออกภายในสิน้ปีที ่5 ดงันัน้ จึงคาดวา่สทิธิซือ้หุน้ 80,000 สทิธิ

(สทิธิซือ้หุน้ 10,000 สทิธิ x ผูบ้รหิาร 8 คน) จะไดร้บัสทิธิ ณ สิน้ปีที ่5 

ตลอดช่วงปีที ่1 – 4 กิจการยงัประมาณวา่ผูบ้รหิาร 2 คนจะลาออกภายในสิน้ปีที ่5 อยา่งไรก็ตาม 

ผูบ้รหิารทัง้สิน้ 3 คนลาออกในปีที ่3 4 และ 5 ปีละ 1 คน ราคาหุน้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิน้ปีที ่6 ผูบ้รหิาร

อีก 1 คนลาออกระหวา่งปีที ่6 ก่อนทีร่าคาหุน้จะเป็นไปตามเป้าหมาย

การบนัทกึบญัชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีก้  าหนดใหกิ้จการรบัรูบ้รกิารทีไ่ดร้บัตลอดระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธิที ่

คาดหวงัตามทีป่ระมาณ ณ วนัทีใ่หส้ทิธิ และก าหนดใหกิ้จการไม่ตอ้งปรบัปรุงประมาณการดงักลา่ว ดงันัน้ กิจการ

รบัรูบ้รกิารทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิารตลอดปีที ่1 – 5 ดงันัน้ มลูคา่ของรายการจะอิงจากสทิธิซือ้หุน้ 70,000 สทิธิ 

(สทิธิซือ้หุน้ 10,000 สทิธิ x ผูบ้รหิาร 7 คนทีย่งัเป็นพนกังานของกิจการ ณ สิน้ปีที ่5) แมผู้บ้รหิารอีก 1 คนจะลาออก

ระหวา่งปีที ่6 กิจการไม่ตอ้งปรบัปรุงรายการเพราะผูบ้รหิารไดป้ฏิบตัติามระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธิทีค่าดหวงัแลว้ 

ณ สิน้ปีที ่5 ดงันัน้ กิจการตอ้งรบัรูจ้  านวนเงินในปีที ่1 - 5 ดงันี:้
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การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 - 4 ณ สิน้ปีที่ 5

จ านวนหุน้ทีแ่จก 10,000.00         10,000.00         

จ านวนผูบ้รหิารทีค่าดวา่จะไดร้บัสทิธิ 8.00                  7.00                  

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะไดร้บั 80,000.00         70,000.00         

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 25.00                25.00                

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรูท้ัง้หมด 2,000,000.00    1,750,000.00    

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีร่บัรูแ้ลว้ -                    1,600,000.00    

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 400,000.00       150,000.00       

การบนัทกึบญัชี

ปีที ่1-4

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 400,000

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 400,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่5

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 150,000

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 150,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ตัวอย่างที่ 9  การใหหุ้น้ทีมี่การเพ่ิมทางเลอืกในการช าระดว้ยเงินสดในภายหลงั

เม่ือตน้ปีที ่1 กิจการใหหุ้น้ 10,000 หุน้ ทีมี่มลูคา่ยตุธิรรม 33 บาทตอ่หุน้แก่ผูบ้รหิารอาวโุสคนหนึง่โดยมี

เง่ือนไขวา่ตอ้งเป็นผูบ้รหิารทีป่ฏิบตังิานตลอด 3 ปี ตอ่ไป ณ สิน้ปีที ่2 ราคาหุน้ลดลงเหลอื 25 บาทตอ่หุน้ ณ 

วนัทีด่งักลา่ว กิจการเพ่ิมทางเลอืกในการช าระดว้ยเงินสดใหก้บัสทิธิดงักลา่ว โดยทีผู่บ้รหิารสามารถเลอืกไดว้า่จะรบั

หุน้ 10,000 หุน้ หรอืเงินสดเทียบเทา่กบัมลูคา่หุน้ 10,000 หุน้ ณ วนัทีไ่ดร้บัสทิธิ ราคาหุน้ ณ วนัทีไ่ดร้บัสทิธิ

เทา่กบั 22 บาท
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ตอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีก้  าหนดวา่ อยา่งนอ้ยทีส่ดุ กิจการตอ้งรบัรูบ้รกิารทีไ่ดร้บัซึ่งวดัมลูคา่ 

ณ วนัทีใ่หส้ทิธิ เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทนุทีอ่อกให ้โดยไม่ค  านึงถึงการปรบัปรุงเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของ

ตราสารทนุทีอ่อกให ้หรอืการยกเลกิหรอืการช าระตราสารทนุทีอ่อกใหด้งักลา่ว ยกเวน้ ตราสารทนุนัน้จะไม่ไดร้บัสทิธิ

เน่ืองจากไม่สามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขการไดร้บัสทิธิ (นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด) ทีก่  าหนดไว ้ดงันัน้ กิจการ

ตอ้งรบัรูบ้รกิารทีไ่ดร้บัตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ใหสิ้ทธิเป็นเกณฑ์

นอกจากนี ้การเพ่ิมทางเลอืกในการช าระดว้ยเงินสด ณ สิน้ปีที ่2 ท าใหเ้กิดภาระผกูพนัในการช าระดว้ยเงินสด 

ตามขอ้ก าหนดของรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่  าระดว้ยเงินสด กิจการตอ้งรบัรูห้นีส้นิทีต่อ้งช  าระดว้ยเงินสด 

ณ วนัทีป่รบัปรุงเง่ือนไข โดยใชม้ลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ ณ วนัทีป่รบัปรุงเง่ือนไข และลกัษณะทีกิ่จการไดร้บับรกิารที่

ระบไุวเ้ป็นเกณฑ ์นอกจากนี ้กิจการตอ้งวดัมลูคา่ยตุธิรรมของหนีส้นิใหม่ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และ ณ 

วนัทีช่  าระ โดยการเปลี่ยนแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมใหร้บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุส  าหรบังวด ดงันัน้ กิจการจะรบัรู ้

จ  านวนเงินดงันี ้:

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2 ณ สิน้ปีที่ 3

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะไดร้บั 10,000.00         10,000.00         10,000.00         

มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ (วนัทีใ่หส้ทิธิเป็นเกณฑ)์ 33.00                33.00                33.00                

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 330,000.00       330,000.00       330,000.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีร่บัรูส้ะสมถึงปัจจบุนั 110,000.00       220,000.00       330,000.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีร่บัรูแ้ลว้ -                    110,000.00       220,000.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 110,000.00       110,000.00       110,000.00       

จดัประเภทใหม่จากสว่นของเจา้ของเป็นหนีส้นิ -                    166,666.67       220,000.00       

จดัประเภทเป็นหนีส้นิแลว้ -                    -                    166,666.67       

มลูคา่ของหนีส้นิทีต่อ้งรบัรู ้ -                    166,666.67       53,333.33         
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การบนัทกึบญัชี

ปีที ่1

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 110,000.00

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 110,000.00

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 110,000.00

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 110,000.00

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 166,666.67

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 166,666.67

บนัทกึการใหส้ทิธิแก่ผูบ้รหิารรบัคา่หุน้เป็นเงินสด

ปีที ่3

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 110,000.00

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 53,333.33

สทิธิซือ้หุน้ (สว่นของเจา้ของ) 56,666.67

บนัทกึการใหหุ้น้แก่พนกังาน

ในกรณีการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑน์ัน้มีเง่ือนไขการไดร้บัสทิธิทีไ่ม่ใช่เง่ือนไขการบรกิารหรอืผลงาน ซึ่งคู่

สญัญาสามารถเลอืกทีจ่ะไม่รบัสทิธิ หรอืคูส่ญัญาไม่บรรลเุง่ือนไขการไดร้บัสทิธิทีไ่ม่ใช่เง่ือนไขการบรกิารหรอื

ผลงานนัน้ในระหวา่งระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2 ก าหนดใหป้ฏิบตัติอ่

เหตกุารณด์งักลา่วเหมือนเป็นการยกเลกิการไดร้บัสทิธิดงักลา่ว 
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ตัวอย่างที่ 10 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่  าระดว้ยเงินสด

กิจการใหส้ทิธิทีจ่ะไดร้บัเงินสดจากราคาหุน้ทีเ่พ่ิมขึน้ 100 สทิธิแก่พนกังานแตล่ะคนจ านวน 500 คน โดย
มีเง่ือนไขวา่พนกังานตอ้งเป็นพนกังานทีป่ฏิบตังิานในช่วงเวลา 3 ปีทีจ่ะถึง 

ในระหวา่งปีที ่1 มีพนกังาน 35 คนลาออก กิจการประมาณวา่พนกังานอีก 60 คนจะลาออกในระหวา่ง
ปีที ่2 และ 3

ในระหวา่งปีที ่2 พนกังานอีก 40 คนลาออก และกิจการประมาณวา่พนกังานอีก 25 คนจะลาออก

ระหวา่งปี ที ่3

ในระหวา่งปี ที ่3 พนกังาน 22 คนลาออก ณ สิน้ปี ที ่3 พนกังาน 150 คนใชส้ทิธิทีจ่ะไดร้บัเงินสด

จากราคาหุน้ทีเ่พ่ิมขึน้ 

ณ สิน้ปี ที ่4 พนกังานอีก 140 คนใชส้ทิธิทีจ่ะไดร้บัเงินสดจากราคาหุน้ทีเ่พ่ิมขึน้ และ ณ สิน้ปีที ่5 พนกังาน 

ทีเ่หลอื 113 คน ใชส้ทิธิทีจ่ะไดร้บัเงินสดจากราคาหุน้ทีเ่พ่ิมขึน้กิจการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีจ่ะไดร้บั

ประโยชนจ์ากราคาหุน้ทีเ่พ่ิมขึน้ ณ สิน้ปีของแตล่ะปี มลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของสทิธิทีจ่ะไดร้บัประโยชนจ์ากราคาหุน้ที่

เพ่ิมขึน้ ณ วนัทีใ่ชส้ทิธิ (ซึ่งเทา่กบัเงินสดทีจ่่าย) ณ สิน้ปีที ่3 4 และ 5 แสดงไวด้งันี ้

ปี มลูคา่ยตุธิรรม (บาท) มลูคา่ทีแ่ทจ้รงิ (บาท) 

1 14.40                                

2 15.50                                

3 18.20                                15.00                

4 21.40                                20.00                

5 25.00                                25.00                

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2

จ านวนหุน้ทีแ่จก 100.00              100.00              

จ านวนพนกังานทีค่าดวา่จะไดร้บัสทิธิ 405.00              400.00              

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะไดร้บั 40,500.00         40,000.00         

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิ 14.40                15.50                

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 583,200.00       620,000.00       

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีร่บัรูส้ะสมถึงปัจจบุนั 194,400.00       413,333.33       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีร่บัรูแ้ลว้ -                    194,400.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 194,400.00       218,933.33       
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ณ สิน้ปีที่ 3 ณ สิน้ปีที่ 4 ณ สิน้ปีที่ 5

จ านวนหุน้ทีแ่จก 100.00              100.00              -                    

จ านวนพนกังานทีค่าดวา่จะไดร้บัสทิธิ 253.00              113.00              0

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะไดร้บั 25,300.00         11,300.00         -                    

มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ 18.20                21.40                25.00                

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 460,460.00       241,820.00       -                    

จ านวนสทิธิทีไ่ดร้บัเงินสดแลว้ 225,000.00       505,000.00       787,500.00       

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีร่บัรูส้ะสมถึงปัจจบุนั 685,460.00       746,820.00       787,500.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีร่บัรูแ้ลว้ 413,333.33       685,460.00       746,820.00       

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต่อ้งรบัรู ้ 272,126.67       61,360.00         40,680.00         

ปีที ่1

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 194,400

หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 194,400

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 218,933

หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 218,933

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

ปีที ่3

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 272,127

หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 272,127

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 225,000

เงินสด 225,000

บนัทกึการใชส้ทิธิของพนกังาน 150 x 100 x 15
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ปีที ่4

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 61,360

หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 61,360

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 280,000

เงินสด 280,000

บนัทกึการใชส้ทิธิของพนกังาน 140 x 100 x 20

ปีที ่5

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 40,680

หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 40,680

บนัทกึสทิธิซือ้หุน้ทีใ่หแ้ก่พนกังาน

หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 282,500

เงินสด 282,500

บนัทกึการใชส้ทิธิของพนกังาน 113 x 100 x 25
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