วิชาการบัญชี
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึนทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)
แนวข้ อสอบจําลองครังที' 39 1 / )*1 วันที' 11 มีนาคม 2561
ส่ วนที' 1 อัตนัย 3 ข้ อ
อัตนัยข้ อ 1 การบัญชีต้นทุนงานสั'งทํา + ต้ นทุนช่ วงการผลิต
บริ ษัท เฮียเรซซิง" จํากัด ใช้ ระบบต้ นทุนปกติ( Normal Cost) มีแผนกผลิต 2 แผนก แผนก XX1 ใช้ ระบบต้ นทุนงานสัง" ทํา (Job
Order) เมื"อทําเสร็ จจะส่งให้ แผนก XX2 ซึง" เป็ นแผนกที" 2 แผนกนี Dจะใช้ ระบบต้ นทุนช่วง(Process Costing) มีลกั ษณะการใส่วตั ถุดบิ แบบ
เดียวกัน ส่วนต้ นทุนแปลงสภาพเกิดขึ Dนสมํ"าเสมอตลอดช่วงการผลิต และจะใช้ วิธีถวั เฉลีย" ถ่วงนํ Dาหนักในการคํานวณต้ นทุนการผลิต
แผนก XX1 ซึง" เป็ นแผนกที" 1 มีสว่ นประกอบต้ นทุนซึง" ประกอบด้ วย วัตถุดิบ DM1 จํานวน 50 บาทต่อหน่วย DM2 จํานวน 70
บาทต่อหน่วย แรงงานทางตรง 120 บาทต่อชัว" โมง
ข้ อมูลการผลิตมีดงั นี D :(ต่อ 1 หน่วย)
XX1
XX2
DM1
2
2
DM2
2
2
XX1
1
ชัว" โมงแรงงานทางตรง
1
0.5
ชัว" โมงเครื" องจักร
0.5
0.5
ประมาณการชัว" โมงแรงงานทางตรง
1,000
500
ประมาณการชัว" โมงเครื" องจักร
500
1,000
ประมาณการค่าใช้ จ่ายการผลิต
120,000
250,000
ตัวผลักดันต้ นทุน
แรงงาน
เครื" องจักร
แผนกXX2 มีงานระหว่างทําต้ นงวดและปลายงวดเท่ากันคือ 150 หน่วย และมีขนความสํ
ัD
าเร็จของงานระหว่างทําต้ นงวดและ
ปลายงวดเท่ากับ 20% หน่วยเริ" มผลิตในเดือน 1,050 หน่วย
งานระหว่างทําต้ นเดือน มีข้อมูลดังนี D
ต้ นทุนแปลง
XX1
DM1
DM2
สภาพ
งานระหว่างทําต้ นงวด
77,000
20,000
30,000
40,000
ให้ ทาํ
Y. คํานวณหาต้ นทุนต่อหน่วยของงานแผนก XX1
(5 คะแนน)
2. ให้ คํานวณหาต้ นทุน DM1 DM2 และต้ นทุนแปลงสภาพของงานแผนก XX2 (โดยไม่คํานึงถึงต้ นทุนงานระหว่างทําต้ นงวด) (10คะแนน)
3. คํานวณหาต้ นทุนต่อหน่วยเทียบสําเร็ จรูปของงานแผนก XX2
(5 คะแนน)
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แนวคําตอบ
ให้ ทาํ 1) คํานวณหาต้ นทุนต่อหน่วยของงานแผนก XX1
ต้ นทุนต่อหน่วยของแผนก XX1 เท่ากับ 480 บาทต่อหน่วย
การคํานวณประกอบ
ต้ นทุนต่อหน่วยแผนก XX1 ประกอบด้ วย:ต้ นทุนวัตถุดิบ
- DM1 2
หน่วย หน่วยละ 50
บาท
- DM2 2
หน่วย หน่วยละ 70
บาท
ค่าแรงงานทางตรง 1
ชัว" โมง ชัว" โมงละ 120 บาท
ค่าใช้ จ่ายการผลิตคิดเข้ างาน 1 ชัว" โมง ชัว" โมงละ120 บาท
รวมต้ นทุนต่ อหน่ วยแผนก XX1

=
=
=
=
=

100
140
120
120
480

บาท
บาท
บาท
บาท (ดู คํานวณ 1)
บาท

คํานวณ 1
จากโจทย์ อัตราค่าใช้ จ่ายการผลิตแผนก XX1 ใช้ ชวั" โมงแรงงานเป็ นตัวผลักดันต้ นทุนคํานวณดังนี D
=
=
=

ประมาณการค่าใช้ จ่ายการผลิต แผนก
ประมาณการชัว" โมงแรงงานทางตรง แผนก
,
,

120

บาทต่อชัว" โมงแรงงานทางตรง

ให้ ทาํ 2) ให้ คํานวณหาต้ นทุน DM1 DM2 และต้ นทุนแปลงสภาพของงานแผนก XX2 (โดยไม่คํานึงถึงต้ นทุนงานระหว่างทําต้ นงวด)
เนื"องจาก กิจการใช้ วิธีถวั เฉลีย" ถ่วงนํ Dาหนักในการคํานวณต้ นทุนการผลิต วิธีนี Dจะนําเอาต้ นทุนของงานระหว่างทําต้ นงวด ไปรวม
กับต้ นทุนที"เกิดขึ Dนของงวดปั จจุบนั เพื"อคํานวณต้ นทุนต่อหน่วยของงวดปั จจุบนั โดยไม่ คํานึงถึงต้ นทุนงานระหว่ างทําต้ นงวด ดังนันD
ต้ นทุนผลิตของแผนก XX2 มีจํานวนดังนี D
ต้ นทุนวัตถุดิบ DM1
=
140,000
ต้ นทุนวัตถุดิบ DM2
=
198,000
ต้ นทุนแปลงสภาพ
=
239,800
การคํานวณประกอบ
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รายงานต้ นทุนการผลิตของวิธีถวั เฉลี'ยถ่ วงนําหนัก – แผนก XX2
บริ ษัท เฮียเรซซิ'ง จํากัด
รายงานต้ นทุนผลิต-แผนก XX2
สําหรั บงวด D เดือน สินสุด วันที' ..............................
ขันที' 1
จํานวนหน่ วยจริ ง

งานระหว่างทําต้ นเดือน
หน่วยที"เริ" มผลิตระหว่างเดือน
รวมหน่วยที"ต้องจัดให้ ครบ
หน่วยที"ผลิตเสร็ จ
งานระหว่างทําปลายเดือน
รวมหน่วยที"ต้องจัดให้ ครบ
ต้ นทุนผลิต

งานระหว่างทําต้ นงวด
ต้ นทุนผลิตปั จจุบนั
ขันที
D " 3 ต้ นทุนรวม
÷ ขันที
D " 2 หน่วยที"เทียบสําเร็ จ
ขันที
D " 4 ต้ นทุนต่อหน่วยเทียบสําเร็ จ
ขันที
D " 5 การจัดต้ นทุน
หน่วยที"ผลิตเสร็ จและโอนออก
งานระหว่างทําปลายเดือน
รวมต้ นทุนจัดได้ ครบ

ขันที' 2
หน่ วยเทียบสําเร็ จรู ป

150 ต้ นทุนที"โอนมา
1,050
1,200

วัตถุดิบ DM1

วัตถุดิบ DM2

ต้ นทุนแปลงสภาพ

1,050
150
1,200

1,050
150
1,200

1,050
150
1,200

รวม

ต้ นทุนที'โอนมา

วัตถุดิบ DM1

167,000

77,000

20,000

(1,050x480)

(1,200x2x50)

(1,200x2x70)

(ดู คํานวณ 2 )

991,8``
D,D5K,800

)I4,00I
b81,00`

12`,00`
14`,00`

1a8,```
ca`,```

199,8``
dcb,b``

987.ef1

÷ Y,200
484.167

÷ Y,200
116.667

÷ Y,200
165.000

÷ Y,`80
222.037

(Y,050 ×geg.Yaf)

(Y,050 ×YYa.aaf)

(Y,050×165)

(Y50 ×geg.Yaf)

(Y50 ×YYa.aaf)

(Y50×Yab)

Y,037,264
121,536
D,D5K,800

คํานวณ 2 การคํานวณหาต้ นทุนแปลงสภาพ
คํานวณหาค่ าแรงงานทางตรง แผนก XX2 :จาก ค่าแรงงานทางตรง
1 หน่วย
ดังนันD ค่าแรงงานทางตรง 1,080 หน่วย =
1,080x0.5
จาก ค่าแรงงานทางตรง
1
ชัว" โมง ชัว" โมงละ 120 บาท
ค่าแรงงานทางตรง
540 ชัว" โมง =
540 x 120

1,050
150
1,200
วัตถุดิบ DM2

1,050
30 (20%)
D,I8I
ต้ นทุนแปลงสภาพ

30,000

=
=
=
=

0.5
540
120
64,800

40,000

(Y,050 ×ddd.`cf)
(30 ×ddd.`cf)

ชัว" โมง
ชัว" โมง
บาท
บาท

คํานวณหาค่ าใช้ จ่ายการผลิตคิดเข้ างานแผนก XX2 :คํานวณหาอัตราค่าใช้ จ่ายการผลิตแผนก XX2
จากโจทย์ อัตราค่าใช้ จ่ายการผลิตแผนก XX2 ใช้ ชวั" โมงเครื" องจักรเป็ นตัวผลักดันต้ นทุนคํานวณดังนี D
=
=
=

ประมาณการค่าใช้ จ่ายการผลิต แผนก
ประมาณการชัว" โมงเครื" องจักร แผนก
,
,

250

บาทต่อชัว" โมงเครื" องจักร
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คํานวณหาค่าใช้ จ่ายการผลิตคิดเข้ างานแผนก XX2
=
ชัว" โมงเครื" องจักรแผนก XX2 x อัตราค่าใช้ จ่ายการผลิตคิดเข้ างานแผนก XX2
=
(1,080 x 0.5) x 250
=
135,000
บาท
คํานวณหาต้ นทุนแปลงสภาพแผนก XX2
=
ค่าแรงงานทางตรงแผนก XX2 + ค่าใช้ จ่ายการผลิตคิดเข้ างานแผนก XX2
=
64,800 + 135,000
=
199,800
บาท
ให้ ทาํ 3) คํานวณหาต้ นทุนต่อหน่วยเทียบสําเร็จรูปของงานแผนก XX2 มีจํานวนดังนี D
ต้ นทุนที"โอนมาจากแผนก XX1
=
484.167
ต้ นทุนวัตถุดิบ DM1
=
116.667
ต้ นทุนวัตถุดิบ DM2
=
165.000
ต้ นทุนแปลงสภาพ
=
222.037
รวมต้ นทุนต่ อหน่ วยเทียบสําเร็จรูป =
987.871
บาทต่ อหน่ วย

อัตนัยข้ อ 2 สัญญาเช่ า – ด้ านผู้ให้ เช่ า และ ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้ อ 2 ก. มบช.17 เรื'อง สัญญาเช่ า - ด้ านผู้ให้ เช่ า
บริ ษัท การะเกด จํากัด ทําสัญญาเช่าเครื" องจักรเป็ นเวลา 4 ปี เครื"องจักรมีอายุการให้ ประโยชน์ 4 ปี มีมลู ค่ายุติธรรม 28,000
บาท อัตราดอกเบี Dยแท้ จริ ง 15% จ่ายค่าเช่าปี ละครังD โดยจ่ายปี ละ 8,000 บาท กิจการทําสัญญาเมือ" วันที" 1 เมษายน 25x1 และจ่ายค่าเช่า
งวดแรก ณ วันทําสัญญา ค่าเช่าจะจ่ายทุก วันที" 1 เมษายน ของแต่ละปี งบการเงินปิ ดรอบสิ Dนงวดทุกวันที" 31 มีนาคม ผู้ให้ เช่ารับภาระ
ค่าใช้ จา่ ย 10% และเครื" องจักรไม่มีมลู ค่าคงเหลือ
ให้ ทาํ
1. ให้ อธิบายว่าเป็ นสัญญาเช่าประเภทใด เพราะอะไร
2. คํานวณการรับรู้ในวันแรก
3. ลงบัญชีการรับรู้ในวันแรก
4. ทําตาราง และเติมตัวเลขที"หายไปในตาราง
ระยะเวลา
ยอดยกมา

ค่ าเช่ า

ดอกเบียรับ

หักลูกหนี

ยอดคงเหลือยกไป

1 เมย. 25x1 – 31 มีค. 25x2

28,000

(8,000)

Xx

Xx

Xx

1 เมย. 25x2 – 31 มีค. 25x3

Xx

(8,000)

Xx

Xx

Xx

5. ให้ แสดงรายการในงบการเงินของบัญชีที"เกี"ยวข้ อง ณ วันที" 31 มีนาคม 25X2
6. การเปิ ดเผยในหมายเหตุต้องทําอะไรบ้ าง
(14 คะแนน)
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แนวคําตอบ
ให้ ทาํ 1.ให้ อธิบายว่าเป็ นสัญญาเช่าประเภทใด เพราะอะไร
การวิเคราะห์ เพื'อจัดประเภทสัญญาเช่ า
1. แม้ วา่ จะไม่มีการโอนกรรมสิทธิเกิดขึ Dน แต่ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที"
ให้ เช่าแล้ ว
2. มูลค่าปั จจุบนั จํานวนเงินขันตํ
D "าที"ต้องจ่าย มีจํานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที"ให้ เช่า คือ 100% ของมูลค่ายุติธรรม
3. ผู้ให้ เช่าได้ โอนความเสีย" งและผลตอบแทนทังหมดไปให้
D
ผ้ เู ช่าแล้ ว
สรุ ป สัญญาเช่าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ให้ ทาํ 2. คํานวณการรับรู้ในวันแรก
จากโจทย์ ตารางคํานวณดอกเบี Dยรับและส่วนที"นําไปลดยอดลูกหนี Dตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงยอดยกมาเท่ากับ 28,000 บาท แสดงให้
เห็นว่าเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่านันเท่
D ากับมูลค่ายุติธรรม คือ 28,000 บาท
คํานวณหาเงินลงทุนขันต้ นตามสัญญาเช่ า
ค่าเช่า [ 8,000 x 4 ปี ]
=
32,000
เงินลงทุนขันต้
D นตามสัญญาเช่า
=
32,000
คํานวณเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่ า
เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า เท่ากับ มูลค่ายุติธรรม
=
28,000
คํานวณรายได้ ทางการเงินรอรับรู้
เงินลงทุนขันต้
D นตามสัญญาเช่า
32,000
หัก เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
28,000
∴ รายได้ ทางการเงินรอรับรู้
4,000
ให้ ทาํ 3. ลงบัญชีการรับรู้ในวันแรก
จากโจทย์
สัญญาเช่าไม่ได้ ให้ ข้อมูลเกี"ยวกับผู้ประกอบการว่าเป็ นประเภทใด และไม่ระบุต้นทุนของเครื" องจักร จึงสรุ ปว่าสัญญาเช่าเป็ น
สัญญาเช่าการเงินของผู้ประกอบการที"ไม่ใช่ผ้ ูผลิตและผู้แทนจําหน่าย( Direct Financing Lease) การบันทึกบัญชีในวันแรกควรแสดง
ดังต่อไปนี D
สมุดรายวันทั'วไป
วันเดือนปี
รายการ
เดบิต
เครดิต
25X1

เม.ย. 1

ลูกหนี Dตามสัญญาเช่าการเงิน
เครื" องจักร
รายได้ ทางการเงินรอการรับรู้
(บันทึกการเช่าเครื" องจักรตามสัญญาเช่าการเงิน)
เงินสด
ลูกหนี Dตามสัญญาเช่าการเงิน
(บันทึกรับค่าเช่างวดแรก)
สงวนลิขสิทธิ โดย อาจารย์ พยอม รัตนสกล สถาบัน PC Center
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ให้ ทาํ 4. ทําตาราง และเติมตัวเลขที"หายไปในตาราง
ระยะเวลา
ยอดยกมา

ค่ าเช่ า

ดอกเบียรับ

หักลูกหนี

ยอดคงเหลือยกไป

1 เมย. 25x1 – 31 มีค. 25x2

28,000

(8,000)

-

8,000

20,000

1 เมย. 25x2 – 31 มีค. 25x3

20,000

(8,000)

3,000

5,000

15,000

1 เมย. 25x3 – 31 มีค. 25x4

15,000

(8,000)

2,250

5,750

9,250

1 เมย. 25x4 – 31 มีค. 25x5

9,250

(8,000)

1,388

6,612

2,638

อัตราดอกเบี Dยทีก" ิจการใช้ 15% นี Dยังไม่ใช้ อตั ราดอกเบี Dยแท้ จริ ง เนือ" งจากยอดหนี Dไม่ถกู ตัดหมดในปี ที" 4 ดังนันกิ
D จการต้ องปรับ
อัตราดอกเบี Dยโดยคํานวณหาอัตราดอกเบี Dยอัตราใหม่เพื"อให้ เป็ นอัตราดอกเบี Dยที"แท้ จริ งและยอดหนี Dจะถูกตัดหมดในปี ที" 4
แต่ทงนี
ั D D ในการทําแบบทดสอบเมือ" อยูส่ นามสอบนันD ให้ ทา่ นใช้ อตั ราดอกเบี Dยแท้ จริงที"ข้อสอบให้ มาได้ โดยไม่ต้องคํานวณใหม่
ให้ ทาํ 5. ให้ แสดงรายการในงบการเงินของบัญชีทเี" กี"ยวข้ อง ณ วันที" 31 มีนาคม 25X2
การแสดงรายการที'เกิดขึนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที' SD มีนาคม ) x2
บริ ษัท การะเกด จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)
ณ วันที" cY มีนาคม dbx2
สินทรัพย์
(หน่ วย : บาท)
)x2

หมายเหตุ
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี Dตามสัญญาเช่าการเงินที"ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง" ปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื"น-ดอกเบี Dยค้ างรับ

5,000
3,000

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี Dตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิจากส่วนที"ถึงกําหนดชําระภายในหนึง" ปี

15,000

การแสดงรายการที'เกิดขึนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุด วันที' SD มีนาคม ) x2
บริ ษัท การะเกด จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (บางส่วน)
สําหรับปี สิ Dนสุดวันที" cY มีนาคม dbx2
(หน่ วย : บาท)
25x2

หมายเหตุ
รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ อื"น-ดอกเบี Dยรับ

xx
3,000

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

xx
xx
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ให้ ทาํ 6. การเปิ ดเผยในหมายเหตุต้องทําอะไรบ้ าง
การเปิ ดเผยข้ อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผย การกระทบยอด ณ วันสิ Dนรอบระยะเวลารายงาน ระหว่างผลรวมของเงิ นลงทุนขันต้นทังสิ นตามสัญญาเช่า
กับมูลค่าปัจจุบนั ของจํ านวนเงิ นขันตําทีลูกหนีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า นอกจากนันD ณ วันสิ Dนรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ อง
เปิ ดเผยผลรวมของเงินลงทุนขันต้
D นตามสัญญาเช่าและมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ
D "าที"ลกู หนี Dต้ องจ่ายตามสัญญาเช่าสําหรับ
ระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี D
Y. ระยะเวลาที"ไม่เกินหนึง" ปี
d. ระยะเวลาทีเ" กินหนึง" ปี แต่ไม่เกินห้ าปี
c. ระยะเวลาทีเ" กินกว่าห้ าปี
การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินลงทุนขันต้ นตามสัญญาเช่ า
(หน่วย:บาท)
25X2
ระยะเวลาที"ไม่เกินหนึง" ปี
8,000
ระยะเวลาที"เกินหนึง" ปี แต่ไม่เกินห้ าปี
20,000
ระยะเวลาที"เกินกว่าห้ าปี
-028,000
รวม
การเปิ ดเผยข้ อมูลมูลค่ าปั จจุบันของจํานวนเงินขันตํ'าที'ลกู หนีต้ องจ่ ายตามสัญญาเช่ า
(หน่วย:บาท)
25X2
8,000
20,000
-028,000

ระยะเวลาที"ไม่เกินหนึง" ปี
ระยะเวลาที"เกินหนึง" ปี แต่ไม่เกินห้ าปี
ระยะเวลาที"เกินกว่าห้ าปี
รวม
ข้ อ 2 ข. มรง.8 เรื'อง ส่ วนงานดําเนินงาน
รายได้ จากลูกค้ า
ภายนอก

รายได้ ระหว่ าง
ส่ วนงาน

กําไร(ขาดทุน)

สินทรัพย์

หนีสิน

ยุโรป

200

2

(10)

50

20

เอเชีย

300

3

60

200

100

ภูมิภาคอื"น

500

5

120

350

150

จากข้ อมูลข้ างต้ น ให้ ทา่ นอธิบายเกณฑ์เชิงปริมาณ และส่วนงานใดบ้ างทีต" ้ องเปิ ดเผยส่วนงานดําเนินงาน
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แนวคําตอบ
ส่ วนงานที'รายงาน (Reportable Segments)
กิจการต้ องแยกเสนอรายงานข้ อมูลของแต่ละส่วนงานดําเนินงานเมื"อเป็ นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณข้ อใดข้ อหนึง" ดังต่อไปนี D
Y. รายได้ ทงสิ
ั D Dนที"สว่ นงานนันได้
D รับจากการขายให้ กบั ลูกค้ าภายนอกและรายได้ ทเี" กิดจากการขายหรื อโอนระหว่างส่วนงานมีจํานวน
ตังแต่
D ร้อยละ Y` ของรายได้ รวมทังสิ
D Dนของทุกส่วนงานรวมกันไม่วา่ จะเป็ นรายได้ จากภายนอกหรื อภายใน
d. ค่าสัมบูรณ์ของผลกําไรหรื อขาดทุนของส่วนงานมีจํานวนตังแต่
D ร้อยละ Y` ของค่าสัมบูรณ์ของ
d.Y ผลกําไรรวมของทุกส่วนงานดําเนินงานที"มีผลกําไร และ
2.d ผลขาดทุนรวมของทุกส่วนงานดําเนินงานที"มีผลขาดทุน แล้ วแต่ จํานวนใดจะมากกว่ า
3. สินทรัพย์ของส่วนงานมีจํานวนตังแต่
D ร้อยละ Y` ขึ Dนไปของสินทรัพย์ทงสิ
ั D Dนของทุกส่วนงานรวมกัน
นอกจากนี D หากผลรวมของรายได้ ที"เกิดจากลูกค้ าภายนอกของทุกส่วนงานที"รายงานมีจํานวนตํา" กว่าร้ อยละ fb ของรายได้ รวม
ของกิจการ กิจการต้ องรายงานส่วนงานเพิ"มเติม (ถึงแม้ วา่ ส่วนงานที"รายงานที"เพิ"มขึ Dนนันจะไม่
D
เข้ าหลักเกณฑ์ตามทีก" ําหนดไว้
ข้ างต้ น) จนกระทังผลรวมของรายได้
D
ที"เกิดจากลูกค้ าภายนอกของทุกส่วนงานที"รายงานมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ fb ของรายได้
รวมของกิจการ ข้ อมูลเกี"ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจอื"นและส่วนงานดําเนินงานที"ไม่ได้ แยกรายงานจะถูกรวมกันและเปิ ดเผยไว้ ใน
หัวข้ อ “ส่ วนงานอื'น” และแสดงแยกต่างหากจากรายการกระทบยอดอื"นๆ นอกจากนี Dกิจการจะต้ องอธิบายแหล่งที"มาของรายได้ ที"
รวมอยูใ่ นหัวข้ อ “ส่ วนงานอื'น” ด้ วย
การวิเคราะห์
ส่ วนงาน
ยุโรป
เอเชีย
ภูมิภาคอื"น
รวม

- เกณฑ์รายได้ ทใี" ช้ ทดสอบคือ
- เกณฑ์ผลกําไรที"ใช้ ทดสอบคือ

รายได้ ทังสิน

ค่ าสัมบูรณ์ กําไร(ขาดทุน)รวมที'สูงกว่ า

รายได้ จาก
บุคคลภายนอก

รายได้ ระหว่ าง
ส่ วนงาน

รวม

กําไรรวม

ขาดทุนรวม

200

2

202

-

10

300

3

303

60

-

500
1,000

5
10

505
1,010

120
180

10

1,01` x 10%
∗18`x10%

=
=

101
18

สินทรัพย์
รวม

b`
d``
35`
600

บาท
บาท

∗เนืองจาก จํานวนรวมของผลกําไรเฉพาะทุกส่ วนงานทีมีผลกําไรเท่ ากับ 180 บาท ซึงมากกว่ าจํานวนรวมของผลขาดทุนเฉพาะทุกส่ วนงานทีขาดทุน ,- บาท

- เกณฑ์สนิ ทรัพย์ทใี" ช้ ทดสอบ
คือ
60`x10%
=
60
บาท
- เกณฑ์ผลรวมของรายได้ ที"เกิดจากลูกค้ าภายนอกของทุกส่วนงานที"รายงานมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ f5 ของรายได้ รวมของ กิจการ
คือ
1,01`x75%
=
757.5`
บาท
เกณฑ์ การทดสอบ
ส่ วนงาน
DI% ของรายได้
DI% ของกําไร
DI% ของสินทรัพย์
Z)% ของรายได้
101 บาท
18 บาท
60 บาท
757.)I บาท
ยุโรป
202 = ผ่าน
50 = ไม่ผา่ น
200 = ผ่าน
เอเชีย

303 = ผ่าน

60 = ผ่าน

200 = ผ่าน

3``= ผ่าน

ภูมิภาคอื"น

505 = ผ่าน

12` = ผ่าน

35` = ผ่าน

b0`= ผ่าน

รวม
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สรุ ปคําตอบ
ส่วนงานที"ผา่ นการทดสอบ คือ ส่วนงานยุโรป เอเชีย และภูมิภาคอื"น ที"เป็ นส่วนงานซึง" ต้ องแยกเสนอรายงาน เนื"องจากทังD 3 ส่วน
งานผ่านเกณฑ์เชิงปริ มาณทีใ" ช้ ทดสอบดังนี D
ผลการทดสอบส่วนงานตามเกณฑ์เชิงปริ มาณ
(1) วิเคราะห์จากรายได้ รวมที"สงู กว่า 10% ได้ แก่ ส่วนงานยุโรป , เอเชีย และภูมิภาคอื"น
(2) วิเคราะห์จากจํานวนที"สงู กว่า 10% ของค่าสัมบูรณ์ ของผลกําไรรวมของทุกส่วนงาน ได้ แก่ ส่วนงานเอเชีย และภูมิภาคอื"น
(3) วิเคราะห์จากสินทรัพย์รวมที"สงู กว่า 10% ได้ แก่ ส่วนงานเอเชีย และภูมิภาคอื"น
*ส่ วนงานทีเข้ าเกณฑ์ เชิงปริมาณเพียงข้ อใดข้ อหนึงแล้ วนั5น ต้ องแยกรายงานข้ อมูลส่ วนงานดําเนินงานส่ วนงานนั5น ได้ แก่ ส่ วนงาน ยุโรป , เอเชีย และภูมภิ าคอืน

อัตนัยข้ อ 3 มรง.5 สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที'ถอื ไว้ เพื'อขาย และการดําเนินงานที'ยกเลิก
ข้ อ 3.1 ให้ อธิบายเกณฑ์การจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ" ือไว้ เพื"อขาย
แนวคําตอบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที" b เรื" องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้ เพื"อขายและการดําเนินงานที"ยกเลิกกล่าวว่า กิจการ
ต้ องจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรื อกลุม่ สินทรัพย์ที"จําหน่าย) เป็ นสินทรัพย์ที"ถือไว้ เพื"อขายหากมูลค่าตามบัญชีที"จะได้ รับคืนส่วน
ใหญ่มาจากการขายมิใช่มาจากการใช้ สนิ ทรัพย์นนต่
ั D อไป ทังนี
D Dต้ องเข้ าเงื"อนไข 2 ข้ อดังต่อไปนี D
1. สินทรัพย์ (หรื อกลุ่มสินทรัพย์ที"จําหน่าย) ต้ องมีไว้ เพื"อขายในทันทีในสภาพปั จจุบนั (Available for immediate sale in its present
condition) ซึง" ขึ Dนอยู่กบั ข้ อตกลงที"เป็ นปกติและถือปฏิบตั ิกนั ทัว" ไปสําหรับการขายสินทรัพย์เหล่านันD (หรื อกลุม่ สินทรัพย์ที"จําหน่าย)
และ
2. การขายต้ องมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ในระดับสูงมาก (Highly probable) โดยที"
ระดับการบริ หารที"เหมาะสมต้ องผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ (หรื อกลุม่ สินทรัพย์ที"จําหน่าย)
ระดับการบริ หารที"เหมาะสมต้ องเริ" มดําเนินการตามแผนเพื"อหาผู้ซื Dอ และเพื"อทําตามแผนให้ สมบูรณ์
กิจการต้ องมีการเสนอขายสินทรัพย์ (หรื อกลุม่ สินทรัพย์ที"จําหน่าย) อย่างจริ งจังในราคาที"สมเหตุสมผลสอดคล้ องกับมูลค่ายุติธรรม
ในปั จจุบนั ของสินทรัพย์นนั D
การขายดังกล่าวต้ องคาดว่าจะเข้ าเงื"อนไขในการรับรู้ รายการเป็ นการขายที"เสร็ จสมบูรณ์ ภายใน Y ปี นับตังแต่
D วนั ที"จัดประเภท
สินทรัพย์ (กรณีที"มีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที"ทําให้ ระยะเวลาการขายที"เสร็ จสมบูรณ์ขยายเกินกว่า Y ปี กิจการยังคงสามารถจัด
ประเภทเป็ นสินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนที"ถือไว้ เพื"อขายได้ หากความล่ าช้ าดั งกล่ าวเกิดจากเหตุ การณ์ ห รื อสถานการณ์ ทีอยู่
นอกเหนื อการควบคุมของกิจการ และมีหลักฐานเพียงพอทีจะแสดงให้ เห็นว่ ากิจการยังคงผูกพันต่ อแผนในการขาย
สินทรัพย์ (หรื อกลุม่ สินทรัพย์ที"จําหน่าย)
การดําเนินการเพื"อให้ แผนเสร็ จสมบูรณ์ต้องบ่งบอกได้ ว่าไม่น่าจะเป็ นไปได้ ที"จะมีการเปลี"ยนแปลงแผนอย่างมีนยั สําคัญหรื อจะ
ยกเลิกแผนนันD
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ข้ อ 3.2
ปี 25x1 บริ ษัท อาเฮียเรซ จํากัด จะย้ ายสํานักงานจากสาทรไปพระราม 9 ที"ประชุมมีมติให้ ขายอาคารสํานักงานเดิม และบริษัทได้
ดําเนินการหาผู้ซื Dอมาได้ รายหนึง" อย่างไรก็ดี บริ ษัทคาดว่าต้ องใช้ เวลาอีก 2 เดือนสํานักงานใหม่ที"พระราม 9 จึงจะตกแต่งเสร็ จ ซึง" ก็เป็ น
ระยะเวลาปกติและถือปฏิบตั ิทวั" ไปของการย้ ายสํานักงาน ทังนี
D D ทีป" ระชุมยังมีมติอนุมตั ิขายรถยนต์โดยใช้ ราคาตลาดรถยนต์มือสองด้ วย
ต่อมา ก่อนวันสิ Dนงวด 31 ธันวาคม 25x1 ราคาตลาดของรถรุ่นนี Dลดลงมาก แต่ผ้ บู ริ หารไม่ได้ ทบทวนราคาลงแต่อย่างใด ในขณะเดียวกัน
สําหรับอาคารหลังใหม่ ณ วันสิ Dนปี 25x1 สํานักงานพระราม 9 ก็ยงั ตกแต่งไม่เสร็ จ เนื"องจากผู้รับเหมาประสบปั ญหาส่งผลให้ งานล่าช้ า
ออกไปจนทําให้ อาคารหลังใหม่ยงั ไม่ทราบกําหนดวันแล้ วเสร็ จที"แน่นอน
ต่อมา ในปี 25x2 ที"ประชุมมีมติอนุมตั ิขายบริ ษัทย่อย D ซึง" ทําธุรกิจขายอุปกรณ์ไฟฟ้าไป โดยมีข้อมูลดังนี D
มูลค่ าตามบัญชี ณ วันสินรอบ มูลค่ าตามบัญชีท' ีมีการวัดมูลค่ า
ระยะเวลารายงานงวดล่ าสุด ใหม่ ทั น ที ก่ อนการจั ด ประเภท
เป็ นสินทรัพย์ ท' ีถอื ไว้ เพื'อขาย
บาท
บาท
ค่าความนิยม
1,500
1,500
อสังหาริ มทรัพย์เพื"อการลงทุน
1,800
1,500
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ (แสดงด้ วยราคาทุน)
5,700
5,700
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ (แสดงด้ วยราคาที"ตีใหม่)
4,600
4,000
สินค้ าคงเหลือ
2,400
2,200
รวม
16,000
14,900
มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของกลุม่ สินทรัพย์ที"ยกเลิกมีจํานวน 13,000 บาท
ให้ ทาํ
3.2.Y ณ วันที" 31 ธันวาคม 25x1 อาคารและรถยนต์ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้ เพือ" ขายหรื อไม่ เพราะเหตุใด
3.2.2 หาก วันที" 1 กุมภาพันธ์ 25x2 (ซึง" เป็ นวันที"หลังวันสิ Dนรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที"อนุมตั ิงบการเงิน) บริ ษัทได้ ลดราคา
รถยนต์ลงมาและ บริ ษัท A ตกลงซื Dอแล้ ว ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที" 31 ธันวาคม 25x1 รถยนต์จะจัดประเภทอย่างไร
3.2.3 บริ ษัทย่อย D จํากัด ควรจัดประเภทสินทรัพย์อย่างไร เพราะเหตุใด
3.2.4 งบการเงิน ปี 25x1 และปี 25x2 กระทบรายการใดบ้ างเพราะเหตุใด
3.2.5 บริ ษัทย่อย D จํากัด ด้ อยค่าหรื อไม่ คํานวณประกอบ
แนวคําตอบ
ให้ ทาํ 3.2.D ณ วันที" 31 ธันวาคม 25x1 อาคารและรถยนต์ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้ เพื"อขายหรื อไม่ เพราะเหตุใด
อาคาร ณ วันที" 31 ธันวาคม 25x1 จะไม่ จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย เนื"องจาก ถึงแม้ วา่ กิจการได้
ดําเนินการหาผู้ซื Dอได้ แล้ ว และใช้ เวลา 2 เดือนสํานักงานใหม่ที"พระราม 9 จึงจะตกแต่งเสร็ จ ซึง" ก็เป็ นระยะเวลาปกติและถือปฏิบตั ิทวั" ไป
ของการย้ ายสํานักงาน แต่ ณ วันสิ Dนปี 25x1 สํานักงานพระราม 9 ก็ยงั ตกแต่งไม่เสร็จ เนื"องจากผู้รับเหมาประสบปั ญหา ส่งผลให้ งาน
ล่าช้ าออกไปจนทําให้ อาคารหลังใหม่ยงั ไม่ทราบกําหนดวันแล้ วเสร็ จที"แน่นอน กรณีดังกล่ าวถือว่ าอาคารสํานักงานเดิมไม่ ได้ อยู่ใน
สภาพทีมีไว้ เพือขายในทันทีในสภาพปั จจุบัน อาคารดังกล่ าวจึงไม่ สามารถจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนทีถือไว้ เพือ
ขายได้
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รถยนต์ ณ วันที" 31 ธันวาคม 25x1 จะไม่ จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย เนื"องจาก การที"กิจการตังใจ
D
จะขายรถยนต์ ที" ใ ช้ ใ นกิ จ การ ซึ"ง เข้ า เงื" อ นไขทังD มี ไ ว้ เ พื" อ ขายในทัน ที ใ นสภาพปั จ จุบัน (Available for immediate sale in its present
condition) และการขายมีค วามเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับ สูงมาก (Highly probable) กิ จการจึง จัดประเภทรถยนต์ ดังกล่า วเป็ น
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที"ถือไว้ เพื"อขาย ทังนี
D Dราคาขายอาจอ้ างอิงราคารถยนต์ ในตลาดรถยนต์มือสองและปรับปรุ งด้ วยความแตกต่าง
อย่างไรก็ดี ณ วันสิ Dนปี 25x1 กิจการยังคงไม่สามารถขายรถยนต์ได้ และราคารถยนต์มือสองรุ่ นดังกล่าวได้ ลดลงเป็ นอย่างมาก ผู้บริ หาร
ไม่ได้ ปรับปรุงราคาเสนอขายแต่อย่างใด กรณีดังกล่ าวถือว่ าการขายอาจไม่ มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับสูงมาก (Highly
Probable) เนืองจากราคาเสนอขายสูงกว่ ามูลค่ ายุติธรรมในปั จจุบันทีอ้ างอิงจากราคารถยนต์ ในตลาดรถยนต์ มือสอง
ให้ ทาํ 3.2.2 หาก วันที" 1 กุมภาพันธ์ 25x2 (ซึง" เป็ นวันที"หลังวันสิ Dนรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที"อนุมตั งิ บการเงิน) บริ ษัทได้ ลดราคา
รถยนต์ลงมาและ บริ ษัท A ตกลงซื Dอแล้ ว ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที" 31 ธันวาคม 25x1 รถยนต์จะจัดประเภทอย่างไร
รถยนต์ ณ วันที" 31 ธันวาคม 25x1 จะจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย ในงบแสดงฐานะการเงิน
เนื"องจาก ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที"Y` เรื" อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กล่าวว่า
เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
หมายถึง เหตุการณ์ทเี" กิดขึ Dนระหว่างวันสิ Dนรอบระยะเวลารายงานกับวันที"ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ออกงบการเงิน ไม่วา่ เหตุการณ์นนจะเป็
ัD
นไปในทาง
ดีหรื อไม่ดี เหตุการณ์ดงั กล่าวสามารถแยกได้ เป็ น d ประเภท ดังนี D
1. เหตุการณ์ที"เป็ นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ได้ มีอยู่ ณ วันสิ Dนรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงานทีต้ องปรั บปรุ ง) และ
2. เหตุการณ์ที"ชี Dให้ เห็นว่าสถานการณ์ได้ เกิดขึ Dนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ทีไม่ ต้องปรั บปรุ ง)
โจทย์ระบุว่า ระหว่างปี 25x1 ที"ประชุมมีมติอนุมตั ิขายรถยนต์ เหตุการณ์นี D เป็ นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ได้ มีอยู่ ณ วัน
สิ Dนรอบระยะเวลารายงาน และต่อมาเมื"อวันสิ Dนปี 25x1 กิจการยังคงไม่สามารถขายรถยนต์ได้ และราคารถยนต์มือสองรุ่นดังกล่าวได้ ลดลง
เป็ นอย่างมาก แต่เนื"องจากในวันที" Y กุมภาพันธ์ dbxd ซึ"งเป็ นวันที"หลังวันสิ Dนรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที"อนุมตั ิงบการเงิน กิจการ
ได้ ลดราคารถยนต์ลงมา และบริ ษัท A ตกลงซื Dอแล้ ว ดังนั5นเหตุการณ์ ทีเกิดขึ5นภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีว่ านี5 จึงต้ องปรั บปรุ ง
โดยจัดประเภทรถยนต์ ณ วันที 31 ธั นวาคม 25x1 เป็ นสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย เนื องจากกรณีดังกล่ าว ถือว่ า
กิจการได้ ผูกพัน กับแผนการขายสินทรั พย์ และสามารถหาผู้ซ5ือรถยนต์ ได้ แล้ ว การขายจึงมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ใน
ระดับสูงมาก (Highly Probable)
ให้ ทาํ 3.2.3 บริ ษัทย่อย D จํากัด ควรจัดประเภทสินทรัพย์อย่างไร เพราะเหตุใด
กรณีบริษัทย่ อย
หากแผนการขายส่งผลให้ กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กิจการต้ องจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี Dสินทังหมด
D
(ไม่ใช่เพียงเฉพาะสัดส่วนที"จะขาย) ของบริษัทย่อยเหล่านันเป็
D นสินทรัพย์และหนี Dสินที"ถือไว้ เพื"อขาย เมื"อเข้ าเกณฑ์การจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ที"ถือไว้ เพื"อขาย โดยไม่คํานึงว่ากิจการจะยังคงมีสว่ นได้ เสียที"ไม่มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทย่อยดังกล่าวหลังการขายหรื อไม่
ดังนัน บริษัทย่ อย D จํากัด ที'อนุมตั ิขายแล้ ว จึงเข้ าเกณฑ์ การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ ถอื ไว้ เพื'อขาย
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ให้ ทาํ 3.2.4 งบการเงิน ปี 25x1 และปี 25x2 กระทบรายการใดบ้ างเพราะเหตุใด
ในปี 25x1 บริ ษัทควรจัดประเภทกลุม่ สินทรัพย์ที"จําหน่าย(รถยนต์ และ อาคาร) เป็ นสินทรัพย์ที"ถือไว้ เพื"อขาย แต่ ไม่เข้ านิยามของการดํา
เนินงานที"ยกเลิก ในงบการเงินดังต่อไปนี D
แสดงรายการสินทรัพย์ของกลุม่ สินทรัพย์ที"จําหน่ายที"จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที"ถือไว้ เพื"อขายแยกต่างหากจากสินทรัพย์อื"นในงบ
แสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x1
แสดงรายการหนี Dสินในกลุ่มสินทรัพย์ที"จําหน่ายที"จัดประเภทเป็ นถื อไว้ เพื"อขายแยกต่างหากจากหนีสD ินอื"นในงบแสดงฐานะ
การเงิน เฉพาะปี 25x1 และไม่นํามาหักกลบกับสินทรัพย์
ไม่แสดงจํานวนเงินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดที"เกี"ยวข้ องกับการดําเนินงานที"ยกเลิก ทังปี
D 25x1 และ 25x2
ในปี 25x2 บริ ษัทควรจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ที"จําหน่าย(บริ ษัทย่อย D จํากัด) เป็ นสินทรัพย์ที"ถือไว้ เพื"อขาย แต่ไม่เข้ านิยามของการ
ดําเนินงานที"ยกเลิก เนื"องจากไม่ได้ เป็ นบริ ษัทย่อยที"ซื Dอมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื"อขายต่อ ในงบการเงินดังต่อไปนี D
แสดงรายการสินทรัพย์ของกลุม่ สินทรัพย์ที"จําหน่ายที"จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที"ถือไว้ เพื"อขายแยกต่างหากจากสินทรัพย์อื"นในงบ
แสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2
แสดงรายการหนี Dสินในกลุ่มสินทรัพย์ที"จําหน่ายที"จัดประเภทเป็ นถื อไว้ เพื"อขายแยกต่างหากจากหนีสD ินอื"นในงบแสดงฐานะ
การเงิน เฉพาะปี 25x2 และไม่นํามาหักกลบกับสินทรัพย์
ไม่แสดงจํานวนเงินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดที"เกี"ยวข้ องกับการดําเนินงานที"ยกเลิก ทังปี
D 25x1 และ 25x2
ให้ ทาํ 3.2.5 บริ ษัทย่อย D จํากัด ด้ อยค่าหรื อไม่ คํานวณประกอบ
กิจการต้ องรับรู้คา่ ใช้ จา่ ยจํานวน Y,1`` บาท (Ya,``` – Yg,9``) ทันทีก่อนการจัดประเภทเมื"อเริ" มแรกของสินทรัพย์ที"ถือไว้ เพื"อ
ขาย ทังนี
D Dเพื"อให้ มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เกี"ยวข้ อง
สําหรับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของกลุม่ สินทรัพย์เท่ากับ Y3,``` บาท กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์เท่ากับ 1,9`` บาท (Yg,900 – Y3,```) ตามข้ อกําหนดในการวัดมูลค่ากลุม่ สินทรัพย์ที"ถือไว้ เพื"อขายที"ต้องวัดมูลค่าด้ วยจํานวนที"
ตํ"ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
ดังนันผลขาดทุ
D
นจากการด้ อยค่าจํานวน 1,900 บาท จะถูกปั นส่วนไปยังสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที"อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที" 5 ดังนี D

ค่าความนิยม
อสังหาริ มทรัพย์เพื"อการลงทุน
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์(แสดงด้ วยราคาทุน)
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์(แสดงด้ วยราคาที"ตีใหม่)
สินค้ าคงเหลือ
รวม

มูลค่ าตามบัญชีท' ีมกี าร
วัดมูลค่ าใหม่ ทันทีก่อน
การจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ ท' ีถอื ไว้ เพื'อขาย
บาท
1,500
1,500
5,700
4,000
2,200
14,900

สงวนลิขสิทธิ โดย อาจารย์ พยอม รัตนสกล สถาบัน PC Center

การปั นส่ วนผล
ขาดทุนจาก
การด้ อยค่ า

มูลค่ าตามบัญชี
หลังจากการปั นส่ วนผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า

บาท
(1,500)
= (53)
= (204)
= (143)
(1,900)

บาท
1,447
5,496
3,857
2,200
13,000
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โทร. 094-498-9259

