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วิชาการบัญชี �  
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ �นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) 

แนวข้อสอบจาํลองครั�งที' 39  1 /�)*1 วันที' 11 มีนาคม 2561 

 

ส่วนที' 1 อัตนัย 3 ข้อ 
 
อัตนัยข้อ 1 การบัญชต้ีนทุนงานสั'งทาํ + ต้นทุนช่วงการผลิต 
 บริษัท เฮียเรซซิ"ง จํากดั ใช้ระบบต้นทนุปกติ( Normal Cost) มีแผนกผลติ 2 แผนก แผนก XX1 ใช้ระบบต้นทนุงานสั"งทํา (Job 
Order) เมื"อทําเสร็จจะสง่ให้แผนก XX2 ซึ"งเป็นแผนกที" 2 แผนกนี Dจะใช้ระบบต้นทนุชว่ง(Process Costing) มีลกัษณะการใสว่ตัถดุบิแบบ
เดียวกนั สว่นต้นทนุแปลงสภาพเกิดขึ Dนสมํ"าเสมอตลอดช่วงการผลติ และจะใช้วิธีถวัเฉลี"ยถว่งนํ Dาหนกัในการคํานวณต้นทนุการผลติ 
 แผนก XX1 ซึ"งเป็นแผนกที" 1 มีสว่นประกอบต้นทนุซึ"งประกอบด้วย วตัถดุิบ DM1 จํานวน 50 บาทตอ่หนว่ย DM2 จํานวน 70 
บาทตอ่หนว่ย แรงงานทางตรง 120 บาทตอ่ชั"วโมง  
ข้อมลูการผลติมดีงันี D :- 
                                 (ตอ่ 1 หนว่ย) 

 XX1 XX2 

DM1 2 2 
DM2 2 2 
XX1 - 1 
ชั"วโมงแรงงานทางตรง 1 0.5 
ชั"วโมงเครื"องจกัร 0.5 0.5 
ประมาณการชั"วโมงแรงงานทางตรง 1,000 500 
ประมาณการชั"วโมงเครื"องจกัร 500 1,000 
ประมาณการคา่ใช้จ่ายการผลติ 120,000 250,000 
ตวัผลกัดนัต้นทนุ แรงงาน เครื"องจกัร 

 แผนกXX2 มีงานระหวา่งทําต้นงวดและปลายงวดเทา่กนัคือ 150 หนว่ย และมีขั Dนความสาํเร็จของงานระหวา่งทําต้นงวดและ
ปลายงวดเทา่กบั 20% หนว่ยเริ"มผลติในเดือน 1,050 หนว่ย 
งานระหวา่งทําต้นเดือน มีข้อมลูดงันี D 

 XX1 DM1 DM2 
ต้นทุนแปลง

สภาพ 
   งานระหวา่งทําต้นงวด 77,000 20,000 30,000 40,000 

 
ให้ทาํ 
Y. คํานวณหาต้นทนุตอ่หนว่ยของงานแผนก XX1        (5 คะแนน) 
2. ให้คํานวณหาต้นทนุ DM1 DM2 และต้นทนุแปลงสภาพของงานแผนก XX2 (โดยไมค่ํานงึถึงต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด)   (10คะแนน) 
3. คํานวณหาต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบสาํเร็จรูปของงานแผนก XX2       (5 คะแนน) 
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แนวคาํตอบ 
 
ให้ทาํ 1) คํานวณหาต้นทนุตอ่หนว่ยของงานแผนก XX1 

ต้นทนุตอ่หนว่ยของแผนก XX1 เทา่กบั 480 บาทตอ่หนว่ย  
การคํานวณประกอบ 
ต้นทนุตอ่หนว่ยแผนก XX1 ประกอบด้วย:- 
 ต้นทนุวตัถดุิบ  
  - DM1  2  หนว่ย หนว่ยละ  50 บาท = 100 บาท 
  - DM2  2  หนว่ย หนว่ยละ  70 บาท = 140 บาท  

คา่แรงงานทางตรง 1   ชั"วโมง  ชั"วโมงละ  120 บาท = 120 บาท 
คา่ใช้จ่ายการผลติคิดเข้างาน 1 ชั"วโมง  ชั"วโมงละ120 บาท = 120 บาท (ดู คาํนวณ 1) 
  รวมต้นทุนต่อหน่วยแผนก XX1   = 480 บาท 

 
คาํนวณ 1 
จากโจทย์ อตัราคา่ใช้จ่ายการผลติแผนก XX1 ใช้ชั"วโมงแรงงานเป็นตวัผลกัดนัต้นทนุคํานวณดงันี D 

  =  
ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิต แผนก ���

ประมาณการชั"วโมงแรงงานทางตรง แผนก ���
 

 

  =   
���,���

�,���
  

  =   120  บาทตอ่ชั"วโมงแรงงานทางตรง 
 
ให้ทาํ 2) ให้คํานวณหาต้นทนุ DM1 DM2 และต้นทนุแปลงสภาพของงานแผนก XX2 (โดยไมค่ํานงึถึงต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด)    

 เนื"องจาก กิจการใช้วิธีถวัเฉลี"ยถ่วงนํ Dาหนกัในการคํานวณต้นทนุการผลติ วิธีนี Dจะนําเอาต้นทนุของงานระหวา่งทําต้นงวด ไปรวม
กบัต้นทนุที"เกิดขึ Dนของงวดปัจจบุนั เพื"อคํานวณต้นทนุตอ่หนว่ยของงวดปัจจบุนั โดยไม่คํานึงถงึต้นทุนงานระหว่างทําต้นงวด ดงันั Dน
ต้นทนุผลติของแผนก XX2 มีจํานวนดงันี D  

  ต้นทนุวตัถดุิบ DM1  =  140,000 
  ต้นทนุวตัถดุิบ DM2  =  198,000 
  ต้นทนุแปลงสภาพ   =  239,800 

 
การคํานวณประกอบ 
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รายงานต้นทุนการผลิตของวิธีถวัเฉลี'ยถ่วงนํ �าหนัก – แผนก XX2 
บริษัท เฮียเรซซิ'ง จาํกัด 

รายงานต้นทุนผลิต-แผนก XX2 
สาํหรับงวด D เดือน สิ �นสุด วันที' .............................. 

 ขั �นที' 1 
จาํนวนหน่วยจริง 

 
 

ขั �นที' 2 
หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป 

งานระหวา่งทําต้นเดือน 150 ต้นทนุที"โอนมา วตัถดุิบ DM1 วตัถดุิบ DM2 ต้นทนุแปลงสภาพ 
หนว่ยที"เริ"มผลติระหวา่งเดือน 1,050     

รวมหนว่ยที"ต้องจดัให้ครบ 1,200     

หนว่ยที"ผลติเสร็จ 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 
งานระหวา่งทําปลายเดือน 150 150 150 150 30 (20%) 

รวมหนว่ยที"ต้องจดัให้ครบ 1,200 1,200 1,200 1,200 D,I8I 

ต้นทุนผลิต รวม ต้นทุนที'โอนมา วัตถุดิบ DM1 วัตถุดิบ DM2 ต้นทุนแปลงสภาพ 

งานระหวา่งทําต้นงวด 167,000 77,000 
(1,050x480) 

20,000 
(1,200x2x50) 

30,000 
(1,200x2x70) 

40,000 
(ด ูคํานวณ 2 ) 

ต้นทนุผลติปัจจบุนั 991,8`` )I4,00I 12`,00` 1a8,``` 199,8`` 
ขั Dนที" 3 ต้นทนุรวม D,D5K,800 b81,00` 14`,00` ca`,``` dcb,b`` 

÷ ขั Dนที" 2   หนว่ยที"เทียบสาํเร็จ  ÷ Y,200 ÷ Y,200 ÷ Y,200 ÷ Y,`80 
ขั Dนที" 4  ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบสาํเร็จ 987.ef1 484.167 116.667 165.000 222.037 
ขั Dนที" 5  การจดัต้นทนุ      
      หนว่ยที"ผลติเสร็จและโอนออก Y,037,264   (Y,050 ×geg.Yaf) (Y,050 ×YYa.aaf) (Y,050×165)             (Y,050 ×ddd.`cf) 

      งานระหวา่งทําปลายเดือน 121,536 (Y50 ×geg.Yaf) (Y50 ×YYa.aaf)     (Y50×Yab)             (30 ×ddd.`cf) 

รวมต้นทุนจัดได้ครบ D,D5K,800     

 
คาํนวณ 2 การคํานวณหาต้นทนุแปลงสภาพ 
คาํนวณหาค่าแรงงานทางตรง แผนก XX2 :- 

จาก คา่แรงงานทางตรง  1 หนว่ย     = 0.5 ชั"วโมง  
 ดงันั Dน คา่แรงงานทางตรง 1,080  หนว่ย  = 1,080x0.5  = 540 ชั"วโมง 
จาก คา่แรงงานทางตรง  1   ชั"วโมง  ชั"วโมงละ  120 บาท = 120 บาท 
 คา่แรงงานทางตรง  540   ชั"วโมง  =   540 x 120 = 64,800 บาท 

 
คาํนวณหาค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานแผนก XX2 :- 
คํานวณหาอตัราคา่ใช้จ่ายการผลติแผนก XX2 
จากโจทย์ อตัราคา่ใช้จ่ายการผลติแผนก XX2 ใช้ชั"วโมงเครื"องจกัรเป็นตวัผลกัดนัต้นทนุคํานวณดงันี D 

  =  
ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิต แผนก ���

ประมาณการชั"วโมงเครื"องจกัร แผนก ���
 

 

  =   
���,���

�,���
  

  =   250  บาทตอ่ชั"วโมงเครื"องจกัร 
 



 

สงวนลขิสทิธิ
 โดย อาจารย์ พยอม รัตนสกล สถาบนั PC Center  www.tuecpa.com   โทร. 094-498-9259 

คํานวณหาคา่ใช้จ่ายการผลติคิดเข้างานแผนก XX2 
     =  ชั"วโมงเครื"องจกัรแผนก XX2 x อตัราคา่ใช้จ่ายการผลติคิดเข้างานแผนก XX2 
     = (1,080 x 0.5) x 250    
     = 135,000  บาท 
คํานวณหาต้นทนุแปลงสภาพแผนก XX2 
     =  คา่แรงงานทางตรงแผนก XX2 + คา่ใช้จ่ายการผลติคิดเข้างานแผนก XX2 
     = 64,800 + 135,000    
     = 199,800  บาท 
 

ให้ทาํ 3) คํานวณหาต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบสาํเร็จรูปของงานแผนก XX2 มีจํานวนดงันี D 
 ต้นทนุที"โอนมาจากแผนก XX1 = 484.167  
 ต้นทนุวตัถดุิบ DM1  = 116.667 
 ต้นทนุวตัถดุิบ DM2  = 165.000 
 ต้นทนุแปลงสภาพ   = 222.037 

 รวมต้นทุนต่อหน่วยเทียบสาํเร็จรูป = 987.871  บาทต่อหน่วย 
 

 
 
อัตนัยข้อ 2 สัญญาเช่า – ด้านผู้ให้เช่า และ ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
ข้อ 2 ก. มบช.17 เรื'อง สัญญาเช่า - ด้านผู้ให้เช่า 

 บริษัท การะเกด จํากดั ทําสญัญาเชา่เครื"องจกัรเป็นเวลา 4 ปี เครื"องจกัรมอีายกุารให้ประโยชน์ 4 ปี มีมลูคา่ยตุิธรรม 28,000 
บาท อตัราดอกเบี Dยแท้จริง 15% จ่ายคา่เชา่ปีละครั Dง โดยจ่ายปีละ 8,000 บาท กิจการทําสญัญาเมื"อวนัที" 1 เมษายน 25x1 และจ่ายคา่เช่า
งวดแรก ณ วนัทําสญัญา คา่เชา่จะจ่ายทกุ วนัที" 1 เมษายน ของแตล่ะปี งบการเงินปิดรอบสิ Dนงวดทกุวนัที" 31 มีนาคม  ผู้ให้เชา่รับภาระ
คา่ใช้จา่ย 10% และเครื"องจกัรไมม่ีมลูคา่คงเหลอื  

ให้ทาํ 

1. ให้อธิบายวา่เป็นสญัญาเชา่ประเภทใด เพราะอะไร         
2. คํานวณการรับรู้ในวนัแรก           
3. ลงบญัชีการรับรู้ในวนัแรก           
4. ทําตาราง และเติมตวัเลขที"หายไปในตาราง 

ระยะเวลา ยอดยกมา ค่าเช่า ดอกเบี �ยรับ หักลกูหนี � ยอดคงเหลอืยกไป 

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. ให้แสดงรายการในงบการเงินของบญัชีที"เกี"ยวข้อง ณ วนัที" 31 มีนาคม 25X2       
6. การเปิดเผยในหมายเหตตุ้องทําอะไรบ้าง           
            (14 คะแนน) 
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แนวคาํตอบ 
ให้ทาํ 1.ให้อธิบายวา่เป็นสญัญาเชา่ประเภทใด เพราะอะไร  

การวิเคราะห์เพื'อจัดประเภทสญัญาเช่า 
1. แม้วา่จะไมม่ีการโอนกรรมสิทธิ
เกิดขึ Dน แต่ระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์ที"

ให้เช่าแล้ว 
2. มลูคา่ปัจจบุนัจํานวนเงินขั Dนตํ"าที"ต้องจ่าย มีจํานวนเทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที"ให้เช่า คือ 100% ของมลูคา่ยตุิธรรม 
3. ผู้ให้เช่าได้โอนความเสี"ยงและผลตอบแทนทั Dงหมดไปให้ผู้ เช่าแล้ว 

สรุป สญัญาเช่าจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

 
ให้ทาํ 2. คํานวณการรับรู้ในวนัแรก  
จากโจทย์  ตารางคาํนวณดอกเบี Dยรับและสว่นที"นําไปลดยอดลกูหนี Dตามสญัญาเชา่การเงิน แสดงยอดยกมาเทา่กบั 28,000 บาท แสดงให้

เห็นวา่เงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่านั Dนเทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรม คอื 28,000 บาท 
คาํนวณหาเงนิลงทุนขั �นต้นตามสัญญาเช่า 

คา่เช่า [ 8,000 x 4 ปี] = 32,000 
 เงินลงทนุขั Dนต้นตามสญัญาเช่า = 32,000 

คาํนวณเงนิลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า 
เงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่า เทา่กบั มลูคา่ยตุิธรรม = 28,000 

คาํนวณรายได้ทางการเงนิรอรับรู้ 
เงินลงทนุขั Dนต้นตามสญัญาเช่า  32,000 
หกั เงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่า  28,000 

∴ รายได้ทางการเงินรอรับรู้    4,000 
 
ให้ทาํ 3. ลงบญัชีการรับรู้ในวนัแรก 
จากโจทย์ 
 สญัญาเช่าไม่ได้ให้ข้อมูลเกี"ยวกับผู้ประกอบการว่าเป็นประเภทใด และไม่ระบุต้นทุนของเครื"องจกัร จึงสรุปว่าสญัญาเช่าเป็น
สญัญาเช่าการเงินของผู้ประกอบการที"ไม่ใช่ผู้ผลิตและผู้แทนจําหน่าย( Direct Financing Lease) การบนัทึกบญัชีในวนัแรกควรแสดง
ดงัตอ่ไปนี D 

สมุดรายวันทั'วไป 
วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 

25X1 

เม.ย. 1 
 
 
 
 
 
 

 

ลกูหนี Dตามสญัญาเช่าการเงิน 
         เครื"องจกัร 
  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 
 (บนัทกึการเช่าเครื"องจกัรตามสญัญาเช่าการเงิน) 

 

32,000 
 

 

 
28,000 

4,000 
 

เงินสด                
             ลกูหนี Dตามสญัญาเช่าการเงิน 
 (บนัทกึรับคา่เช่างวดแรก) 

8,000  
8,000 
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ให้ทาํ 4. ทําตาราง และเติมตวัเลขที"หายไปในตาราง 
ระยะเวลา ยอดยกมา ค่าเช่า ดอกเบี �ยรับ หักลกูหนี � ยอดคงเหลอืยกไป 

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 

 อตัราดอกเบี Dยที"กิจการใช้ 15% นี Dยงัไมใ่ช้อตัราดอกเบี Dยแท้จริง เนื"องจากยอดหนี Dไมถ่กูตดัหมดในปีที" 4 ดงันั Dนกิจการต้องปรับ
อตัราดอกเบี Dยโดยคํานวณหาอตัราดอกเบี Dยอตัราใหมเ่พื"อให้เป็นอตัราดอกเบี Dยที"แท้จริงและยอดหนี Dจะถกูตดัหมดในปีที" 4 
 แตท่ั Dงนี D ในการทําแบบทดสอบเมื"ออยูส่นามสอบนั Dน ให้ทา่นใช้อตัราดอกเบี Dยแท้จริงที"ข้อสอบให้มาได้โดยไมต้่องคํานวณใหม ่
 

ให้ทาํ 5. ให้แสดงรายการในงบการเงินของบญัชีที"เกี"ยวข้อง ณ วนัที" 31 มีนาคม 25X2     
การแสดงรายการที'เกดิขึ �นในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที' SD มีนาคม �) x2 

 

บริษัท การะเกด จํากดั 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) 

ณ วนัที"  cY มีนาคม dbx2 
 

       สินทรัพย์ 
              (หน่วย : บาท)   

หมายเหตุ    �)x2     
สินทรัพย์หมุนเวียน 
ลกูหนี Dตามสญัญาเชา่การเงินที"ถงึกําหนดชําระภายในหนึ"งปี     5,000   
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื"น-ดอกเบี Dยค้างรับ        3,000   

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ลกูหนี Dตามสญัญาเชา่การเงินสทุธิจากสว่นที"ถึงกําหนดชําระภายในหนึ"งปี    15,000 

 

การแสดงรายการที'เกดิขึ �นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ �นสุด วนัที' SD มีนาคม �) x2 
บริษัท การะเกด จํากดั 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (บางสว่น) 
สาํหรับปีสิ Dนสดุวนัที"  cY มีนาคม dbx2 

 

                      (หน่วย : บาท)   
หมายเหตุ      25x2 

รายได้ 
รายได้จากการขาย                    xx 
รายได้อื"น-ดอกเบี Dยรับ             3,000  

 

ค่าใช้จ่าย 
ต้นทนุขาย               xx 
คา่ใช้จา่ยในการขาย              xx 
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ให้ทาํ 6. การเปิดเผยในหมายเหตตุ้องทําอะไรบ้าง  
การเปิดเผยข้อมูล 
 กิจการต้องเปิดเผย การกระทบยอด ณ วนัสิ Dนรอบระยะเวลารายงาน ระหวา่งผลรวมของเงินลงทนุขั�นตน้ทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า
กบัมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า นอกจากนั Dน ณ วนัสิ Dนรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้อง
เปิดเผยผลรวมของเงินลงทนุขั Dนต้นตามสญัญาเช่าและมลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขั Dนตํ"าที"ลกูหนี Dต้องจา่ยตามสญัญาเช่าสาํหรับ
ระยะเวลาแตล่ะชว่งตอ่ไปนี D 
 Y.  ระยะเวลาที"ไมเ่กินหนึ"งปี 
 d.  ระยะเวลาที"เกินหนึ"งปีแตไ่มเ่กินห้าปี 
 c.   ระยะเวลาที"เกินกวา่ห้าปี 

การเปิดเผยข้อมูลเงนิลงทุนขั �นต้นตามสัญญาเช่า 
   (หนว่ย:บาท) 
   25X2 
ระยะเวลาที"ไมเ่กินหนึ"งปี   8,000 
ระยะเวลาที"เกินหนึ"งปีแตไ่มเ่กินห้าปี   20,000 
ระยะเวลาที"เกินกวา่ห้าปี   -0- 
 รวม   28,000 

 
การเปิดเผยข้อมูลมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงนิขั �นตํ'าที'ลกูหนี �ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 

   (หนว่ย:บาท) 
   25X2 
ระยะเวลาที"ไมเ่กินหนึ"งปี   8,000 
ระยะเวลาที"เกินหนึ"งปีแตไ่มเ่กินห้าปี   20,000 
ระยะเวลาที"เกินกวา่ห้าปี   -0- 
 รวม   28,000 

          
ข้อ 2 ข. มรง.8 เรื'อง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 
รายได้จากลกูค้า

ภายนอก 
รายได้ระหว่าง

ส่วนงาน 
กาํไร(ขาดทุน) สินทรัพย์ หนี �สนิ 

ยโุรป 200 2 (10) 50 20 

เอเชีย 300 3 60 200 100 

ภมูิภาคอื"น 500 5 120 350 150 

 จากข้อมลูข้างต้น ให้ทา่นอธิบายเกณฑ์เชิงปริมาณ และสว่นงานใดบ้างที"ต้องเปิดเผยสว่นงานดําเนินงาน               (6 คะแนน) 
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แนวคาํตอบ 

ส่วนงานที'รายงาน (Reportable Segments) 

กิจการต้องแยกเสนอรายงานข้อมลูของแตล่ะสว่นงานดําเนินงานเมื"อเป็นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณข้อใดข้อหนึ"ง ดงัตอ่ไปนี D 
Y. รายได้ทั Dงสิ Dนที"สว่นงานนั Dนได้รับจากการขายให้กบัลกูค้าภายนอกและรายได้ที"เกิดจากการขายหรือโอนระหวา่งสว่นงานมจํีานวน

ตั Dงแตร้่อยละ Y` ของรายได้รวมทั Dงสิ Dนของทกุสว่นงานรวมกนัไมว่า่จะเป็นรายได้จากภายนอกหรือภายใน 

d. คา่สมับรูณ์ของผลกําไรหรือขาดทนุของสว่นงานมจํีานวนตั Dงแตร้่อยละ Y` ของคา่สมับรูณ์ของ 

d.Y ผลกําไรรวมของทกุสว่นงานดําเนินงานที"มีผลกําไร และ 

2.d ผลขาดทนุรวมของทกุสว่นงานดําเนินงานที"มีผลขาดทนุ แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า 

3. สนิทรัพย์ของสว่นงานมีจํานวนตั Dงแตร้่อยละ Y` ขึ Dนไปของสนิทรัพย์ทั Dงสิ Dนของทกุสว่นงานรวมกนั 

นอกจากนี D หากผลรวมของรายได้ที"เกิดจากลกูค้าภายนอกของทกุสว่นงานที"รายงานมีจํานวนตํ"ากวา่ร้อยละ fb ของรายได้รวม
ของกิจการ กิจการต้องรายงานสว่นงานเพิ"มเติม (ถึงแม้วา่สว่นงานที"รายงานที"เพิ"มขึ Dนนั Dนจะไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์ตามที"กําหนดไว้
ข้างต้น) จนกระทั Dงผลรวมของรายได้ที"เกิดจากลกูค้าภายนอกของทกุสว่นงานที"รายงานมจํีานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ  fb ของรายได้
รวมของกิจการ ข้อมลูเกี"ยวกบักิจกรรมทางธุรกิจอื"นและสว่นงานดาํเนินงานที"ไมไ่ด้แยกรายงานจะถกูรวมกนัและเปิดเผยไว้ใน
หวัข้อ “ส่วนงานอื'น” และแสดงแยกตา่งหากจากรายการกระทบยอดอื"นๆ นอกจากนี Dกิจการจะต้องอธิบายแหลง่ที"มาของรายได้ที"
รวมอยูใ่นหวัข้อ “ส่วนงานอื'น” ด้วย 

ส่วนงาน 

การวิเคราะห์ 
รายได้ทั �งสิ �น ค่าสัมบูรณ์กําไร(ขาดทุน)รวมที'สูงกว่า สินทรัพย์

รวม รายได้จาก
บุคคลภายนอก 

รายได้ระหว่าง
ส่วนงาน 

รวม กาํไรรวม ขาดทุนรวม 

ยโุรป 200 2 202 - 10 b` 

เอเชีย 300 3 303 60 - d`` 

ภมูิภาคอื"น 500 5 505 120 - 35` 

รวม 1,000 10 1,010 180 10 600 

- เกณฑ์รายได้ที"ใช้ทดสอบคือ  1,01` x 10% = 101  บาท 

- เกณฑ์ผลกําไรที"ใช้ทดสอบคือ  ∗18`x10% = 18  บาท 
∗เนื�องจาก จํานวนรวมของผลกําไรเฉพาะทุกส่วนงานที�มีผลกําไรเท่ากับ 180 บาท ซึ�งมากกว่าจํานวนรวมของผลขาดทุนเฉพาะทุกส่วนงานที�ขาดทุน ,- บาท 

- เกณฑ์สนิทรัพย์ที"ใช้ทดสอบ  คือ  60`x10% = 60  บาท 
- เกณฑ์ผลรวมของรายได้ที"เกิดจากลกูค้าภายนอกของทกุสว่นงานที"รายงานมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ f5 ของรายได้รวมของ   กิจการ 

 คือ 1,01`x75% = 757.5`  บาท 

ส่วนงาน 
เกณฑ์การทดสอบ 

DI% ของรายได้ DI% ของกาํไร DI% ของสนิทรัพย์ Z)% ของรายได้ 
101 บาท 18 บาท 60  บาท 757.)I บาท 

ยโุรป 202 = ผา่น - 50 = ไมผ่า่น 200 = ผา่น 

เอเชีย 303 = ผา่น 60 = ผา่น 200 = ผา่น 3``= ผา่น 

ภมูิภาคอื"น 505 = ผา่น 12` = ผา่น 35` = ผา่น b0`= ผา่น 

รวม 1,000 
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สรุปคาํตอบ 
สว่นงานที"ผา่นการทดสอบ คือ สว่นงานยโุรป เอเชีย และภมูิภาคอื"น ที"เป็นสว่นงานซึ"งต้องแยกเสนอรายงาน เนื"องจากทั Dง 3 สว่น

งานผา่นเกณฑ์เชิงปริมาณที"ใช้ทดสอบดงันี D  
ผลการทดสอบสว่นงานตามเกณฑ์เชิงปริมาณ 

(1) วิเคราะห์จากรายได้รวมที"สงูกวา่ 10% ได้แก่ สว่นงานยโุรป , เอเชีย และภมูิภาคอื"น 
(2) วิเคราะห์จากจํานวนที"สงูกวา่ 10% ของคา่สมับรูณ์ ของผลกําไรรวมของทกุสว่นงาน ได้แก่ สว่นงานเอเชีย และภมูิภาคอื"น 
(3) วิเคราะห์จากสนิทรัพย์รวมที"สงูกวา่ 10% ได้แก่ สว่นงานเอเชีย และภมูิภาคอื"น 

*ส่วนงานที�เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณเพียงข้อใดข้อหนึ�งแล้วนั5น ต้องแยกรายงานข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานส่วนงานนั5น ได้แก่ ส่วนงาน ยุโรป , เอเชีย และภูมภิาคอื�น 

 

 
 
อัตนัยข้อ 3 มรง.5  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที'ถอืไว้เพื'อขาย และการดาํเนินงานที'ยกเลกิ 

ข้อ 3.1 ให้อธิบายเกณฑ์การจดัประเภทสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที"ถือไว้เพื"อขาย 
 
แนวคาํตอบ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" b เรื"องสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนถือไว้เพื"อขายและการดําเนินงานที"ยกเลกิกลา่ววา่ กิจการ
ต้องจดัประเภทสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน(หรือกลุม่สนิทรัพย์ที"จําหนา่ย) เป็นสนิทรัพย์ที"ถือไว้เพื"อขายหากมลูคา่ตามบญัชีที"จะได้รับคืนสว่น
ใหญ่มาจากการขายมิใช่มาจากการใช้สนิทรัพย์นั Dนตอ่ไป ทั Dงนี Dต้องเข้าเงื"อนไข 2 ข้อดงัตอ่ไปนี D 

1. สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที"จําหน่าย) ต้องมีไว้เพื"อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนั (Available for immediate sale in its present 
condition) ซึ"งขึ Dนอยู่กบัข้อตกลงที"เป็นปกติและถือปฏิบตัิกนัทั"วไปสําหรับการขายสินทรัพย์เหลา่นั Dน (หรือกลุม่สินทรัพย์ที"จําหน่าย) 
และ 

2. การขายต้องมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนใ่นระดบัสงูมาก (Highly probable) โดยที" 
� ระดบัการบริหารที"เหมาะสมต้องผกูพนักบัแผนการขายสนิทรัพย์ (หรือกลุม่สนิทรัพย์ที"จําหนา่ย) 
� ระดบัการบริหารที"เหมาะสมต้องเริ"มดําเนินการตามแผนเพื"อหาผู้ซื Dอ และเพื"อทําตามแผนให้สมบรูณ์ 
� กิจการต้องมีการเสนอขายสนิทรัพย์ (หรือกลุม่สนิทรัพย์ที"จําหนา่ย) อยา่งจริงจงัในราคาที"สมเหตสุมผลสอดคล้องกบัมลูคา่ยตุิธรรม

ในปัจจบุนัของสนิทรัพย์นั Dน 
� การขายดงักล่าวต้องคาดว่าจะเข้าเงื"อนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายที"เสร็จสมบูรณ์ภายใน Y ปี นบัตั Dงแต่วนัที"จัดประเภท

สนิทรัพย์ (กรณีที"มีเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที"ทําให้ระยะเวลาการขายที"เสร็จสมบรูณ์ขยายเกินกวา่ Y ปี กิจการยงัคงสามารถจดั
ประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที"ถือไว้เพื"อขายได้ หากความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อยู่
นอกเหนือการควบคุมของกิจการ และมีหลักฐานเพียงพอที�จะแสดงให้เห็นว่ากิจการยังคงผูกพันต่อแผนในการขาย
สนิทรัพย์ (หรือกลุม่สนิทรัพย์ที"จําหนา่ย)  

� การดําเนินการเพื"อให้แผนเสร็จสมบรูณ์ต้องบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที"จะมีการเปลี"ยนแปลงแผนอย่างมีนยัสําคญัหรือจะ
ยกเลกิแผนนั Dน 
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ข้อ 3.2  
ปี 25x1 บริษัท อาเฮียเรซ จํากดั จะย้ายสาํนกังานจากสาทรไปพระราม 9 ที"ประชมุมีมติให้ขายอาคารสาํนกังานเดิม และบริษัทได้

ดําเนินการหาผู้ซื Dอมาได้รายหนึ"ง อยา่งไรก็ดี บริษัทคาดวา่ต้องใช้เวลาอีก 2 เดือนสาํนกังานใหมที่"พระราม 9 จึงจะตกแตง่เสร็จ ซึ"งก็เป็น
ระยะเวลาปกติและถือปฏิบตัิทั"วไปของการย้ายสาํนกังาน ทั Dงนี D ที"ประชมุยงัมีมติอนมุตัิขายรถยนต์โดยใช้ราคาตลาดรถยนต์มือสองด้วย 
ตอ่มา ก่อนวนัสิ Dนงวด 31 ธนัวาคม 25x1 ราคาตลาดของรถรุ่นนี Dลดลงมาก แตผู่้บริหารไมไ่ด้ทบทวนราคาลงแตอ่ยา่งใด ในขณะเดียวกนั 
สาํหรับอาคารหลงัใหม ่ณ วนัสิ Dนปี 25x1 สาํนกังานพระราม 9 ก็ยงัตกแตง่ไมเ่สร็จ เนื"องจากผู้ รับเหมาประสบปัญหาสง่ผลให้งานลา่ช้า
ออกไปจนทําให้อาคารหลงัใหมย่งัไมท่ราบกําหนดวนัแล้วเสร็จที"แนน่อน 

ตอ่มา ในปี 25x2 ที"ประชมุมมีติอนมุตัิขายบริษัทยอ่ย D ซึ"งทําธุรกิจขายอปุกรณ์ไฟฟา้ไป โดยมีข้อมลูดงันี D 
 

 มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ �นรอบ 
ระยะเวลารายงานงวดล่าสุด 

มูลค่าตามบัญชีที' มีการวัดมูลค่า
ใหม่ทันทีก่อนการจัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ที'ถอืไว้เพื'อขาย 

 บาท บาท 

คา่ความนิยม 1,500 1,500 
อสงัหาริมทรัพย์เพื"อการลงทนุ 1,800 1,500 
ที"ดิน อาคารและอปุกรณ์ (แสดงด้วยราคาทนุ) 5,700 5,700 
ที"ดิน อาคารและอปุกรณ์ (แสดงด้วยราคาที"ตีใหม)่ 4,600 4,000 
สนิค้าคงเหลอื 2,400 2,200 

รวม 16,000 14,900 

มลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายของกลุม่สนิทรัพย์ที"ยกเลกิมจํีานวน 13,000 บาท 

ให้ทาํ   
3.2.Y ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 25x1 อาคารและรถยนต์ จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนถือไว้เพื"อขายหรือไม ่เพราะเหตใุด 
3.2.2 หาก วนัที" 1 กมุภาพนัธ์ 25x2 (ซึ"งเป็นวนัที"หลงัวนัสิ Dนรอบระยะเวลารายงานแตก่่อนวนัที"อนมุตัิงบการเงิน) บริษัทได้ลดราคา

รถยนต์ลงมาและ บริษัท A ตกลงซื Dอแล้ว ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 25x1 รถยนต์จะจดัประเภทอยา่งไร 
3.2.3 บริษัทยอ่ย D จํากดั ควรจดัประเภทสนิทรัพย์อยา่งไร เพราะเหตใุด 
3.2.4 งบการเงิน ปี 25x1 และปี 25x2 กระทบรายการใดบ้างเพราะเหตใุด 
3.2.5 บริษัทยอ่ย D จํากดั ด้อยคา่หรือไม ่คํานวณประกอบ 

 
แนวคาํตอบ 

ให้ทาํ 3.2.D ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 25x1 อาคารและรถยนต์ จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนถือไว้เพื"อขายหรือไม ่เพราะเหตใุด 
 อาคาร ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 25x1 จะไม่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถอืไว้เพื�อขาย เนื"องจาก ถึงแม้วา่กิจการได้
ดําเนินการหาผู้ซื Dอได้แล้ว และใช้เวลา 2 เดือนสาํนกังานใหมที่"พระราม 9 จึงจะตกแตง่เสร็จ ซึ"งก็เป็นระยะเวลาปกติและถือปฏิบตัิทั"วไป
ของการย้ายสาํนกังาน  แต ่ณ วนัสิ Dนปี 25x1 สาํนกังานพระราม 9 ก็ยงัตกแตง่ไมเ่สร็จ เนื"องจากผู้ รับเหมาประสบปัญหา สง่ผลให้งาน
ลา่ช้าออกไปจนทําให้อาคารหลงัใหมย่งัไมท่ราบกําหนดวนัแล้วเสร็จที"แนน่อน กรณีดังกล่าวถอืว่าอาคารสํานักงานเดิมไม่ได้อยู่ใน
สภาพที�มีไว้เพื�อขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน อาคารดังกล่าวจึงไม่สามารถจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถอืไว้เพื�อ
ขายได้ 
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 รถยนต์ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 25x1 จะไม่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถอืไว้เพื�อขาย เนื"องจาก การที"กิจการตั Dงใจ
จะขายรถยนต์ที"ใช้ในกิจการ ซึ"งเข้าเงื"อนไขทั Dงมีไว้เพื"อขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน (Available for immediate sale in its present 
condition) และการขายมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (Highly probable) กิจการจึงจัดประเภทรถยนต์ดังกล่าวเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที"ถือไว้เพื"อขาย ทั Dงนี Dราคาขายอาจอ้างอิงราคารถยนต์ในตลาดรถยนต์มือสองและปรับปรุงด้วยความแตกต่าง 
อย่างไรก็ดี ณ วนัสิ Dนปี 25x1 กิจการยงัคงไม่สามารถขายรถยนต์ได้ และราคารถยนต์มือสองรุ่นดงักลา่วได้ลดลงเป็นอย่างมาก ผู้บริหาร
ไมไ่ด้ปรับปรุงราคาเสนอขายแตอ่ยา่งใด กรณีดังกล่าวถอืว่าการขายอาจไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (Highly 
Probable) เนื�องจากราคาเสนอขายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันที�อ้างอิงจากราคารถยนต์ในตลาดรถยนต์มือสอง   
 

ให้ทาํ 3.2.2 หาก วนัที" 1 กมุภาพนัธ์ 25x2 (ซึ"งเป็นวนัที"หลงัวนัสิ Dนรอบระยะเวลารายงานแตก่่อนวนัที"อนมุตังิบการเงิน) บริษัทได้ลดราคา
รถยนต์ลงมาและ บริษัท A ตกลงซื Dอแล้ว ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 25x1 รถยนต์จะจดัประเภทอยา่งไร 

รถยนต์ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 25x1 จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย ในงบแสดงฐานะการเงิน
เนื"องจาก ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที"Y` เรื"อง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน กลา่ววา่  
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
หมายถึง เหตกุารณ์ที"เกิดขึ Dนระหวา่งวนัสิ Dนรอบระยะเวลารายงานกบัวนัที"ได้รับอนมุตัใิห้ออกงบการเงิน ไมว่า่เหตกุารณ์นั Dนจะเป็นไปในทาง

ดีหรือไมด่ี เหตกุารณ์ดงักลา่วสามารถแยกได้เป็น d ประเภท ดงันี D 
1. เหตกุารณ์ที"เป็นหลกัฐานยืนยนัวา่สถานการณ์ได้มีอยู ่ณ วนัสิ Dนรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงานที�ต้องปรับปรุง) และ 
2. เหตกุารณ์ที"ชี Dให้เห็นวา่สถานการณ์ได้เกิดขึ Dนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ที�ไม่ต้องปรับปรุง) 

โจทย์ระบวุ่า ระหวา่งปี 25x1 ที"ประชมุมีมติอนมุตัิขายรถยนต์ เหตกุารณ์นี D เป็นหลกัฐานยืนยนัว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วนั
สิ Dนรอบระยะเวลารายงาน และตอ่มาเมื"อวนัสิ Dนปี 25x1 กิจการยงัคงไมส่ามารถขายรถยนต์ได้ และราคารถยนต์มือสองรุ่นดงักลา่วได้ลดลง
เป็นอยา่งมาก แต่เนื"องจากในวนัที" Y กมุภาพนัธ์ dbxd ซึ"งเป็นวนัที"หลงัวนัสิ Dนรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวนัที"อนมุตัิงบการเงิน กิจการ
ได้ลดราคารถยนต์ลงมา และบริษัท A ตกลงซื Dอแล้ว ดังนั5นเหตุการณ์ที�เกิดขึ5นภายหลังรอบระยะเวลารายงานที�ว่านี5 จึงต้องปรับปรุง 
โดยจัดประเภทรถยนต์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 25x1 เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย เนื�องจากกรณีดังกล่าว ถือว่า
กิจการได้ผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ และสามารถหาผู้ซื5อรถยนต์ได้แล้ว การขายจึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ใน
ระดับสูงมาก (Highly Probable)    
 

ให้ทาํ 3.2.3 บริษัทยอ่ย D จํากดั ควรจดัประเภทสนิทรัพย์อยา่งไร เพราะเหตใุด 
กรณีบริษัทย่อย  
 หากแผนการขายสง่ผลให้กิจการสญูเสยีการควบคมุในบริษัทยอ่ย กิจการต้องจดัประเภทรายการสนิทรัพย์และหนี Dสนิทั Dงหมด 
(ไมใ่ช่เพียงเฉพาะสดัสว่นที"จะขาย) ของบริษัทยอ่ยเหลา่นั Dนเป็นสนิทรัพย์และหนี Dสนิที"ถือไว้เพื"อขาย เมื"อเข้าเกณฑ์การจดัประเภทเป็น
สนิทรัพย์ที"ถือไว้เพื"อขาย โดยไมค่ํานงึวา่กิจการจะยงัคงมีสว่นได้เสยีที"ไมม่ีอํานาจควบคมุในบริษัทยอ่ยดงักลา่วหลงัการขายหรือไม ่ 
 ดังนั�น บริษัทย่อย D จาํกดั ที'อนุมัติขายแล้ว จึงเข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ถอืไว้เพื'อขาย 
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ให้ทาํ 3.2.4 งบการเงิน ปี 25x1 และปี 25x2 กระทบรายการใดบ้างเพราะเหตใุด 

ในปี 25x1 บริษัทควรจดัประเภทกลุม่สินทรัพย์ที"จําหน่าย(รถยนต์ และ อาคาร) เป็นสินทรัพย์ที"ถือไว้เพื"อขาย แต่ ไมเ่ข้านิยามของการดํา 
เนินงานที"ยกเลกิ ในงบการเงินดงัตอ่ไปนี D 

� แสดงรายการสนิทรัพย์ของกลุม่สนิทรัพย์ที"จําหนา่ยที"จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ที"ถือไว้เพื"อขายแยกต่างหากจากสนิทรัพย์อื"นในงบ
แสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x1 

� แสดงรายการหนี Dสินในกลุ่มสินทรัพย์ที"จําหน่ายที"จัดประเภทเป็นถือไว้เพื"อขายแยกต่างหากจากหนี Dสินอื"นในงบแสดงฐานะ
การเงิน เฉพาะปี 25x1 และไมนํ่ามาหกักลบกบัสนิทรัพย์ 

� ไมแ่สดงจํานวนเงินในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดที"เกี"ยวข้องกบัการดําเนินงานที"ยกเลกิ ทั Dงปี 25x1 และ 25x2 
 
ในปี 25x2 บริษัทควรจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ที"จําหน่าย(บริษัทย่อย D จํากัด) เป็นสินทรัพย์ที"ถือไว้เพื"อขาย แต่ไม่เข้านิยามของการ
ดําเนินงานที"ยกเลกิ เนื"องจากไมไ่ด้เป็นบริษัทยอ่ยที"ซื Dอมาโดยมีวตัถปุระสงค์เพื"อขายตอ่ ในงบการเงินดงัตอ่ไปนี D 

� แสดงรายการสนิทรัพย์ของกลุม่สนิทรัพย์ที"จําหนา่ยที"จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ที"ถือไว้เพื"อขายแยกต่างหากจากสนิทรัพย์อื"นในงบ
แสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 

� แสดงรายการหนี Dสินในกลุ่มสินทรัพย์ที"จําหน่ายที"จัดประเภทเป็นถือไว้เพื"อขายแยกต่างหากจากหนี Dสินอื"นในงบแสดงฐานะ
การเงิน เฉพาะปี 25x2 และไมนํ่ามาหกักลบกบัสนิทรัพย์ 

� ไมแ่สดงจํานวนเงินในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดที"เกี"ยวข้องกบัการดําเนินงานที"ยกเลกิ ทั Dงปี 25x1 และ 25x2 
 
ให้ทาํ 3.2.5 บริษัทยอ่ย D จํากดั ด้อยคา่หรือไม ่คาํนวณประกอบ 

 กิจการต้องรับรู้คา่ใช้จา่ยจํานวน Y,1`` บาท (Ya,``` – Yg,9``) ทนัทีก่อนการจดัประเภทเมื"อเริ"มแรกของสนิทรัพย์ที"ถือไว้เพื"อ
ขาย ทั Dงนี Dเพื"อให้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เกี"ยวข้อง 
 สาํหรับมลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายของกลุม่สนิทรัพย์เทา่กบั Y3,``` บาท กิจการต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของ
สนิทรัพย์เทา่กบั 1,9`` บาท (Yg,900 – Y3,```) ตามข้อกําหนดในการวดัมลูคา่กลุม่สนิทรัพย์ที"ถือไว้เพื"อขายที"ต้องวดัมลูคา่ด้วยจํานวนที"
ตํ"ากวา่ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีกบัมลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขาย 
 ดงันั Dนผลขาดทนุจากการด้อยคา่จํานวน 1,900 บาท จะถกูปันสว่นไปยงัสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนที"อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที" 5 ดงันี D 
 

 มูลค่าตามบัญชีที'มีการ 
วัดมูลค่าใหม่ทันทก่ีอน 

การจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที'ถอืไว้เพื'อขาย 

การปันส่วนผล 
ขาดทุนจาก 
การด้อยค่า 

มูลค่าตามบัญช ี
หลังจากการปันส่วนผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า 

 บาท บาท บาท 

คา่ความนิยม 1,500 (1,500) - 
อสงัหาริมทรัพย์เพื"อการลงทนุ 1,500 ��,	��
�,������,���

��,����,����,����
 = (53) 1,447 

ที"ดิน อาคารและอปุกรณ์(แสดงด้วยราคาทนุ)  5,700 ��,	��
�,������,���

��,����,����,����
 = (204) 5,496 

ที"ดิน อาคารและอปุกรณ์(แสดงด้วยราคาที"ตีใหม)่ 4,000 ��,	��
�,������,���

��,����,����,����
 = (143) 3,857 

สนิค้าคงเหลอื 2,200 - 2,200 
รวม 14,900 (1,900) 13,000 

 


