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“เอกสำรชดุนีไ้ด้รับควำมร่วมมือร่วมใจจำกทัง้ผู้ เข้ำสอบจ ำนวนมำก และตวัผมผู้จดัท ำ คิดเป็นชัว่โมงท ำงำนรวมมำกกวำ่ 

50 ชัว่โมงท ำงำน ซึง่ทกุคนที่เก่ียวข้องยินดีทีจ่ะให้พี่น้องใช้เพื่อเพิ่มพนูควำมรู้และศกัยภำพในกำรสอบ แตจ่ะไมย่ินดแีม้แต่

นิดเดียวหำกถกูน ำไปใช้ในเชิงพำณิชย์ ดงันัน้จึงขออธิบำยเก่ียวกบัควำมคุ้มครองดงันี”้ 

เอกสำรชดุนีไ้ด้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558   

อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1) กำรใช้เพื่อเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบำยเพื่อนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผู้ เข้ำสอบ

ครับ) 

2) กำรใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนในสถำบนักำรศกึษำทัง้ของรัฐและเอกชนในลกัษณะที่ไมห่วงัผลก ำไร 

3) กำรใช้เพื่อ update ควำมรู้เก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของตนเอง 

ไม่อนุญาตให้ใช้  

1) กำรใช้ประกอบกำรติวสอบ CPA ในลกัษณะที่เป็นตวิเตอร์ที่เปิดสอนและเก็บคำ่ตอบแทน  

2) กำรดดัแปลงหรือคดัลอกเพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ เช่น กำรพิมพ์ขำย กำรใช้ประกอบกบัเอกสำรประกอบกำรสอน 

หรือกำรกระท ำลกัษณะอื่นใดทีเ่ข้ำขำ่ยกำรท ำเพื่อหวงัประโยชน์เชิงพำณิชย์  

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยู่ในข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ 
หรือขอหนังสอือนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ขอบคุณที่เข้าใจครับ 

  



ปรนยั 
1. กิจกำรจะต้องใช้วธีิกำรค ำนวณต้นทนุแบบใดส ำหรับเพชรที่มีลกัษณะเฉพำะ และมีมลูคำ่สงู 

a. วิธีเฉพาะเจาะจง.. 

b. FIFO 

c. LIFO 

d. ถวัเฉลีย่ถว่งน ำ้หนกั 

2. บริษัทใหญ่ให้บริษัทยอ่ยเชำ่อำคำรส ำนกังำน กิจกำรจะแสดงรำยกำรธุรกรรมดงักลำ่วอยำ่งไร 
a. งบการเงนิเฉพาะแสดงเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน งบการเงนิรวมแสดงเป็นที่ดนิ 

อาคาร อุปกรณ์.. 

b. งบกำรเงินเฉพำะและงบรวมแสดงเป็นท่ีดินอำคำรอปุกรณ์  

c. งบกำรเงินเฉพำะและงบรวมแสดงเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 

d. งบกำรเงินเฉพำะแสดงเป็นท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์ งบรวมแสดงเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 

3. กิจกำรได้เปลีย่นแปลงอตัรำคดิลด จำก 6% เป็น 5% ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน ที่กิจกำรจะแจกบ้ำน

พร้อมที่ดินส ำหรับผู้ที่ท ำงำนครบ 40 ปี  กำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วจะสง่ผลท ำให้กิจกำรอำจต้องรับรู้…อนัเป็นผล

จำกกำรวดัมลูคำ่ใหมข่องหนีส้นิผลประโยชน์พนกังำน 
a. ค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุนเพิ่มขึน้.. 

b. คำ่ใช้จำ่ยในก ำไรขำดทนุลดลง 

c. ผลก ำไรในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  

d. ผลขำดทนุในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  

4. รำยจำ่ยรำยกำรใดตอ่ไปนีไ้มอ่ยูใ่นขอบเขตของ TFRS 6 เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินคำ่แหลง่ทรัพยำกรแร่ 
a. เงนิเดือนวิศวกรก่อนได้รับสทิธ์ิส ารวจ.. 

b. คำ่สทิธ์ิส ำรวจ 

c. คำ่เสือ่มเคร่ืองขดุเจำะ 

d. คำ่ตรวจประเมินปริมำณแร่ 

5. ข้อใดใมใ่ช่แนวทำงในกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุในบริษัทร่วมทีแ่สดงมลูคำ่ในงบเฉพำะกิจกำร 

a. วิธีรำคำทนุ 
b. วิธีตีราคาใหม่.. 

c. วิธีที่ TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินระบ ุ

d. วิธีสว่นได้เสยี 

6. กิจกำรมียอดลกูหนีก้ำรค้ำ ณ 1 มค 25x1 100,000 บำท และลกูหนีก้ำรค้ำ ณ 31 ธค 25x1 120,000 บำท 

บริษัทตัง้คำ่เผ่ือสงสยัจะสญู 2% ของลกูหนี ้ในระหวำ่งปี 25x1 ได้ตดัหนีส้ญู 1,100 บำท ในงบก ำไรขำดทนุของ

ปี 25x1 จะแสดงยอดหนีส้งสยัจะสญูเทำ่ใด 

a. 0 บำท 



b. 1,500 บาท.. 

c. 400 บำท 

d. 2,400 บำท 

7. รำยกำรตอ่ไปนีต้้องทดสอบกำรด้อยคำ่ทกุปี ยกเว้นข้อใด 

a. คำ่ควำมนิยม 
b. สินทรัพย์องค์กร.. 

c. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่ไมท่รำบอำยกุำรใช้งำน 

d. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนทีย่งัไมพ่ร้อมใช้งำน 

8. บริษัทน้องแตว๋ จ ำกดั ท ำสญัญำเช่ำโรงงำน 3 ปี คำ่เช่ำปีแรก 120,000 บำทปีที่ 2 150,000 บำท ปีที่ 3 200,000 

บำท โดยผู้ให้เช่ำให้ใช้เคร่ืองจกัรฟรีช่วง 6 เดือนแรก ซึง่มมีลูคำ่ยตุิธรรมของคำ่ใช้เคร่ืองจกัรเทำ่กบั 30,000 บำท 

และวนัท ำสญัญำผู้เช่ำได้จ่ำยเงินลว่งหน้ำแก่ผู้ให้เช่ำ 50,000 บำทคำ่เช่ำปีแรกเทำ่กบัเทำ่ใด  

a. 156,667 บำท 
b. 146,667 บาท.. 

c. 140,000 บำท 

d. 130,000 บำท 

9. บริษัทน้องติม๋ จ ำกดั ท ำสญัญำเช่ำโรงงำน 3 ปี ปีแรก 120,000 ปีที่ 2 150,000 ปีที่ 3 200,000 บำท โดยผู้ให้เชำ่

ให้ใช้เคร่ืองจกัรฟรีช่วง 6 เดือนแรก ซึง่มมีลูค่ำยตุิธรรมของคำ่ใช้เคร่ืองจกัรเทำ่กบั 30,000 บำท และวนัท ำ

สญัญำผู้ให้เช่ำจำ่ยเงินเพื่อจงูใจผู้ เช่ำ 50,000 บำทคำ่เช่ำปีแรกเทำ่กบัเทำ่ใด  

a. 156,667 บำท 

b. 146,667 บำท 

c. 140,000 บำท 
d. 130,000 บาท.. 

10. ข้อใดเป็นท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ ตำม TAS 16 
a. คอนโดมิเนียมที่ถือไว้เพื่อขำยให้ลกูค้ำ  
b. คอนโดมิเนียมที่ให้พนกังำนของบริษัทร่วมเช่ำ  
c. คอนโดมิเนียมที่ให้พนักงานของบริษัทเช่าในราคาถกูเพื่อเป็นสวสัดกิาร 
d. อำคำรจำกกำรท ำสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน 1 ปี 

11. บริษัทซือ้รถยนต์นัง่มำในรำคำ 2,600,000 บำทอำยกุำรให้ประโยชน์ทำงบญัชีและภำษีเทำ่กนัคือ 5 ปี อตัรำภำษี 
20% กิจกำรจะรับรู้สนิทรัพย์(หนีส้นิ)ภำษีรอตดับญัชีเทำ่ไหร่  

a. 0 บาท.. 
b. 64,000 บำท 
c. 320,000 บำท 
d. 260,000 บำท 

12. กิจกำรจะแสดงมลูคำ่ของคำ่ควำมนิยมที่เกิดจำกกำรซือ้หุ้นบริษัทร่วมอยำ่งไร 



a. บนัทกึคำ่ควำมนิยมในงบกำรเงินของบริษัทใหญ่ 
b. บนัทกึคำ่ควำมนิยมในงบกำรเงินของบริษัทร่วม 
c. ไม่ต้องแยกแสดงค่าความนิยมของบริษัทร่วมในงบการเงนิใดๆ.. 
d. ต้องแสดงตวัเลขในงบกำรเงินรวม 

13. หำกกิจกำรซือ้รถหรูรำคำ 3,000,000 บำท โดยตดัคำ่เสือ่มรำคำ 20% ตอ่ปี ธุรกรรมข้ำงต้นจะมีคำ่เสือ่มรำคำ

ทำงบญัชี / สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี ในปีแรกเทำ่กบัเทำ่ใด 
a. 600,000 บาท / 0 บาท.. 

b. 200,000 บำท / 80,000 บำท 

c. 600,000 บำท / 80,000 บำท 

d. 200,000 บำท / 0 บำท 

14. ข้อใดถือเป็นท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ตำม ม.บช. 16 

a. PPE ที่ถือครองไว้เพื่อขำย 

b. ต้นโหระพำปลกูไว้ท ำข้ำวกลอ่ง  

c. บอ่น ำ้มนัระหวำ่งกำรส ำรวจ 
d. ต้นมะพร้าวกะท.ิ. 

  



ข้อ 1 กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์  

บริษัท ล ำไย จ ำกดั แสดงมลูคำ่ตำมบญัชี ณ 31/12/25x0 ของกลุม่สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกลุม่หนี่งที่มีมลูคำ่
ทำงบญัชี 800 ล้ำนบำท ดงันี ้ 

 หนว่ย:ล้ำนบำท 
สนิทรัพย์ ก  200 
สนิทรัพย์ ข  100 
สนิทรัพย์ ค  450 
คำ่ควำมนิยม  50 

สนิทรัพย์เหลำ่นีม้ีมลูคำ่ที่คำดวำ่จะได้รับจำกกำรขำยดงันี ้ (กิจกำรจะต้องจำ่ยคำ่นำยหน้ำ 5% จำกรำคำขำย 
และเฉพำะสนิทรัพย์ c อยูใ่นเขตพิเศษจึงต้องจ่ำยภำษีท้องถ่ินเพิม่อีก 5%) 

 หนว่ย:ล้ำนบำท 
สนิทรัพย์ ก  105 
สนิทรัพย์ ข  37 
สนิทรัพย์ ค  28 
รวม 170 

นอจำกนี ้จำกกำรประเมินมลูคำ่จำกกำรใช้ที่คดิลดเป็นมลูคำ่ปัจจบุนั สนิทรัพย์กลุม่นีม้ีมลูคำ่ปัจจบุนัของกระแส
เงินสดในแตล่ะปี และมลูคำ่เมื่อเลกิใช้ดงันี ้ 

 หนว่ย:ล้ำนบำท 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจากการใช้  
ปี x1   12  
ปี x2   14  
ปี x3   16  
ปี x4   18  
ปี x5  20  
Terminal value  170  
รวม 250  

ให้ท ำ  

ก 8 คะแนน สนิทรัพย์บริษัทมงัคดุ ด้อยคำ่หรือไม ่ให้ค ำนวณมลูคำ่ที่คำดวำ่ได้รับคืน 

ข 12 คะแนน ให้ค ำนวณวิธีปันสว่นกำรด้อยคำ่ 

ตอบ 

ก 8 คะแนน สนิทรัพย์ของบริษัทล ำไยด้อยคำ่หรือไม ่ให้ค ำนวณมลูคำ่ที่คำดวำ่ได้รับคืน 



สมกำรเก่ียวกบักำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ = 𝑪𝑨 − 𝑹𝑨 

โดยที ่
𝑪𝑨 > 𝑹𝑨 
และ 
𝑹𝑨 = 𝒎𝒂𝒙(𝑵𝑺𝑷, 𝑽𝑰𝑼) 

อธิบำยควำมหมำยตวัแปร 

CA  = รำคำตำมบญัชี (Carrying Amount) หมำยถึง รำคำของสนิทรัพย์ หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม (คำ่ตดั
จ ำหนำ่ยสะสม)  และ คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ 

RA  = มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะได้รับคืน (Recoverable Amount) คือ รำคำขำยสทุธิ (Net Selling Price) หรือ
มลูคำ่จำกกำรใช้ (Value in Use) แล้วแตจ่ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

NSP  = รำคำขำยสทุธิ (Net Selling Price) จ ำนวนท่ีได้รับจำกกำรขำยสนิทรัพย์ - คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย
สนิทรัพย์ 

VIU  = มลูคำ่จำกกำรใช้ (Value in Use) มลูคำ่ปัจจบุนั (PV) ของกระแสเงินสดที่คำดวำ่จะเกิดในอนำคต
จำกกำรใช้สนิทรัพย์อยำ่งตอ่เนื่อง  และจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์  ณ วนัสิน้อำยกุำรใช้งำน 

 

ค านวณมูลค่าขายสุทธิ     
    หนว่ย:ล้ำนบำท 

 มูลค่ายุติธรรม หกันายหน้า 5% หกั ภาษีเฉพาะถิ่น มูลค่าขายสุทธิ 

สนิทรัพย์ ก  105.0  (5.3)  99.8  
สนิทรัพย์ ข  37.0  (1.9)  35.2  
สนิทรัพย์ ค  28.0  (1.4) (1.4) 25.2  
รวม 170.0  (8.5) (1.4) 160.1  

     
ค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้คนื     
    หน่วย:ล้ำนบำท 
มลูคำ่ขำยสทุธิ (NSP)  160.1  
มลูคำ่จำกกำรใช้ (VIU)  250.0  
มูลค่าที่คาดว่าจะได้คืน RA = max(NSP, VIU)  250.0  

     
ค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า     
มลูคำ่ตำมบญัชี (BV)    800.0  
มลูคำ่ที่คำดวำ่จะได้คืน (RA)    250.0  
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (BV - RA)    550.0  

 



ข 12 คะแนน ให้ค ำนวณวิธีปันสว่นกำรด้อยคำ่ 

การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
    หนว่ย: ล้ำนบำท 
ผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่รวม    550.0  
ปันสว่นให้กบัคำ่ควำมนิยม    (50.0) 
ปันส่วนให้สนิทรัพย์ A B C    500.0  

     
 มูลค่าตามบัญชี (BV) ปันส่วนด้อยค่า BV หลังปันส่วน มูลค่าขายสุทธิ 

สนิทรัพย์ ก 200.0  133.3  66.7  99.8  

สนิทรัพย์ ข 100.0  66.7  33.3  35.2  

สนิทรัพย์ ค 450.0  300.0  150.0  25.2  
รวม 750.0  500.0  250.0  160.1  

     
ทัง้นี ้BV หลังปันส่วนต้องไม่น้อยกว่า max(0, NSP, VIU) จึงปันส่วนอีกครัง้ 
 มูลค่าตามบัญชี (BV) ปันส่วนด้อยค่า BV หลังปันส่วน มูลค่าขายสุทธิ 
สนิทรัพย์ ก 200.0  100.3  99.8  99.8  
สนิทรัพย์ ข 100.0  64.9  35.2  35.2  
สนิทรัพย์ ค 450.0  334.9  115.1  25.2  
รวม 750.0  500.0  250.0  160.1  

     
สรุปการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์  
    หน่วย: ล้านบาท 
คำ่ควำมนิยม     50.0  
สนิทรัพย์ ก    100.3  
สนิทรัพย์ ข     64.9  
สนิทรัพย์ ค    334.9  
รวม    550.0  

  



ข้อ 2.1 สนิค้ำคงเหลือ – โครงกำรจดัสรร 

บริษัทแมโ่ขง จ ำกดั ท ำโครงกำรหมูบ้่ำนจดัสรร โดยมีรำยจ่ำยทีเ่กิดขึน้ตอ่หลงั ดงันี ้ 

 คำ่ที่ดิน 1,200,000 บำท โดยจำ่ยเช่ือ 4 ปี (หำกจ่ำยตำมปกติ 1,000,000 บำท)  

 คำ่ถมที่ดิน 100,000 บำท 

 ได้รับสว่นลดจำกกำรจ่ำยเจ้ำหนี ้(settlement discount) 60,000 บำท 

 รำยจำ่ยคำ่ก่อสร้ำง 3,000,000 บำท 

 คำ่ภำษีน ำเข้ำส ำหรับวสัดกุ่อสร้ำงบำงรำยกำร 70,000 บำท 

 โครงกำรต้องเสยีคำ่ตดัผำ่นถนนเข้ำมำในหมูบ้่ำน 40,000 บำทตอ่หลงั แล้วต้องยกให้กบัรัฐเป็น
สำธำรณะประโยชน์  

ให้ท ำ 

ค ำนวณต้นทนุบ้ำนตอ่หลงั 

ตอบ 

 หน่วย: บาท 
คำ่ที่ดิน 1,000,000  
คำ่ถมดิน 100,000  
สว่นลด (60,000) 
คำ่ก่อสร้ำง 3,000,000  
คำ่ภำษีน ำเข้ำวสัดกุ่อสร้ำง 70,000  
คำ่ตดัถนนหมูบ้่ำน 40,000  
ต้นทุนบ้าน 1 หลัง 4,150,000  

 

  



ข้อ 2.2 ต้นทนุกู้ ยืม 

กิจกำร เจสนั ท ำโครงกำรบ้ำนจดัสรร โดยใช้นโยบำยกำรบญัชีรับรู้ต้นทนุกำรกู้ยืมเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุ
สนิทรัพย์โครงกำร  

กิจกำรเร่ิมพฒันำโครงกำรใน ปี 25x1 โดยได้จดัหำแหลง่เงินทนุเพื่อใช้ในกำรพฒันำโครงกำรดงันี ้

1. ออกหุ้นบริุมสทิธิ 400 ล้ำนบำท จ่ำยปันผลร้อยละ4 รวมที่ต้องจำ่ยทัง้สิน้ 16 ล้ำนบำทตอ่ปี 

2. เงินฝำกธนำคำร 300 ล้ำนบำท หำกไมไ่ด้ใช้จะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำ 3%ตอ่ปี 

3. เงินกู้ยืมธนำคำร 200 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบีย้ 6% ตอ่ปี 

4. หุ้นกู้  100 ล้ำนบำท ซึง่กิจกำรออกจ ำหนำ่ยเมื่อปี 25x0 อตัรำดอกเบีย้ 3% ตอ่ปี 

กิจกำรมีรำยจำ่ยในกำรพฒันำโครงกำรในปี 25x1 จ ำนวน1,000 ล้ำนบำท 

ให้ท ำ  

แสดงกำรค ำนวนดอกเบีย้ที่สำมำรถรับรู้เป็นสนิทรัพย์ในปี 25x1  

ตอบ 

ค ำนวณอตัรำตัง้ขึน้เป็นทนุ (เฉพำะเงินกู้ )    
   ล้ำนบำท 
แหล่งเงนิกู้ จ านวนเงนิ อัตราดอกเบีย้  ดอกเบีย้ต่อปี 
เงินกู้ยืมธนำคำร 200 6% 12 
หุ้นกู้  100 3% 3 
รวม 300  15 

อัตราตัง้ขึน้เป็นทุน   5.0% 
 

ค ำนวณดอกเบีย้ที่สำมำรถรับรู้เป็นสนิทรัพย์  
 ล้ำนบำท 
เงินลงทนุเฉลีย่ (0 + 1,000 ล้ำน) / 2  500 
คณู อตัรำตัง้ขึน้เป็นทนุ 5.0% 

ดอกเบีย้ท่ีสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในปี 25x1 25 
 



ข้อ 2.3 สญัญำเช่ำ 

บริษัท แมว จ ำกดั ได้ท ำสญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน โดยต้องกำรย้ำยจำกสลีมไปชลบรีุ ตำมสญัญำหำกบริษัท
ต้องกำรยกเลกิสญัญำก่อนก ำหนด จะต้องเสยีคำ่ยกเลกิสญัญำ 1,000,000 บำท  

ซึง่ตอ่มำ บริษัทท ำสญัญำเชำ่ใหม ่10 ปี คำ่เช่ำตอ่ปี 2 ล้ำนบำท โดยจะเพิม่คำ่เชำ่ 5% ในสิน้ปีที่ 4 และ 4% ใน
สิน้ปีที่ 8 โดยอำคำรส ำนกังำนหลงันี ้มีอำยกุำรให้ประโยชน์ 50 ปี  

เนื่องจำกกิจกำรต้องตกแตง่ใหมท่ัง้หมด จึงขอให้ลดคำ่เช่ำปีแรกเหลอืเพียง 500,000 บำท และผู้ให้เชำ่ชว่ยคำ่
ตกแตง่ร้ำนเป็นเงิน 150,000 บำท 

ค ำถำม  

1. สญัญำดงักลำ่วเป็นสญัญำเชำ่ประเภทใด เพรำะอะไร  

2. กิจกำรจะรับรู้คำ่เชำ่ตอ่ปีในก ำไรขำดทนุเทำ่กบัเทำ่ใด  

3. กิจกำรจะบนัทกึคำ่ยกเลกิสญัญำอยำ่งไร 

ตอบ 

1. สญัญำดงักลำ่วเป็นสญัญำเชำ่ประเภทใด เพรำะอะไร  

สญัญำเชำ่ดงักลำ่วเป็นสญัญำเชำ่อสงัหำริมทรัพย์ที่ถือเป็น “สัญญาเช่าด าเนินงาน” ซึง่หำกที่ดนิมีมลูคำ่ทีเ่ป็น
สำระส ำคญัของมลูคำ่รวม กิจกำรจะถือวำ่เชำ่สนิทรัพย์สองรำยกำรคือที่ดิน และอำคำร โดยหำกผู้ให้เชำ่ไมโ่อนท่ีดินให้ผู้
เช่ำเมื่อจบสญัญำหรือไมไ่ด้ให้สทิธ์ิซือ้ ผู้ เช่ำจะถือวำ่ที่ดินเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน และส ำหรับอำคำรตำมโจทย์ทีเ่ชำ่เพียง 
10 ปีจำก 50 ปี สญัญำเช่ำสว่นของอำคำรจะถือเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนเช่นกนั เนื่องจำกควำมเสีย่งและผลตอบแทน
ทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดยงัคงอยูก่บัผู้ให้เช่ำซึง่เป็นเจ้ำของ 

2. กิจกำรจะรับรู้คำ่เชำ่ตอ่ปีในก ำไรขำดทนุเทำ่กบัเทำ่ใด  

กิจกำรจะต้องรับรู้คำ่เชำ่ตำมวิธีเส้นตรงในก ำไรขำดทนุตำมกำรค ำนวณดงันี ้ 

 หนว่ย: บำท 
ปีที่ ค่าเช่า 
1 2,000,000  
2 2,000,000  
3 2,000,000  
4 2,000,000  
5 2,100,000  
6 2,100,000  
7 2,100,000  
8 2,100,000  



 หนว่ย: บำท 
ปีที่ ค่าเช่า 
9 2,184,000  
10 2,184,000  
รวมคำ่เชำ่ 10 ปี 20,768,000  
หกั ลดคำ่เช่ำปีแรก (1,500,000) 
หกั เงินชว่ยตกแตง่จำกผู้ให้เชำ่ (150,000) 
รวมคำ่เชำ่ 10 ปีสทุธิ 19,118,000  

ค่าเช่าต่อปี 1,911,800  

3. กิจกำรจะบนัทกึคำ่ยกเลกิสญัญำอยำ่งไร 

Dr. ผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า    1,000,000   
Cr. เงินสด / เจ้ำหนี ้        1,000,000  
 บนัทกึผลขำดทนุจำกกำรยกเลกิสญัญำเชำ่อำคำรเดิม   

 

  



ข้อ 3 งบกำรเงินรวม 

1 มค 25x1 บริษัทปำล์มมี่ จ ำกดั ขำยหุ้นบริษัท ซอ่นกลิน่ จ ำกดั 30% (30,000หุ้น) จำก 75% (75,000หุ้น) ใน
รำคำ 630,000 บำท มลูคำ่ยตุิธรรมของหุ้นสว่นท่ีเหลอืเทำ่กบั 938,000 บำท โดยมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิของ
กิจกำร ซอ่นกลิน่ ณ วนันีเ้ทำ่กบั 1,740,000 บำท  และให้งบแสดงฐำนะกำรเงิน ทัง้รวมและเฉพำะกิจกำรมำก่อนขำยหุ้น 
โดย เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยในงบกำรเงินรวมเทำ่กบั 1,330,000 บำท 

นอกจำกนี ้ ในชว่งปี 25x1 ปำล์มมี ่ ขำยสนิค้ำให้ซอ่นกลิน่ ในรำคำ 20,000 บำท โดยสนิค้ำดงักลำ่วมีต้นทนุ 
16,000 บำท ณ วนัสิน้ปี สนิค้ำดงักลำ่วคงเหลอืที่ ซอ่นกลิน่ 20% โดย ซอ่นกลิน่ มีก ำไรสทุธิ 280,000 บำท และจำ่ยปันผล
สิน้ปี 0.70 บำท ตอ่หุ้น 

ให้ท ำ 

1. ให้บนัทกึบญัชีกำรขำยเงินลงทนุดงักลำ่ว 

2. จดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินหลงัขำยหุ้น 

3. บนัทกึรำยกำรปรับปรุง ณ วนัสิน้ปี 

4. จดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 25x1 

5. เปิดเผยข้อมลูที่เปลีย่นแปลงเงินลงทนุและผลกระทบที่เสยีอ ำนำจกำรควบคมุ ตำม TFRS 12 กำรเปิดเผยสว่นได้เสยี
ในกิจกำรอื่น 

ตอบ 

1. ให้บนัทกึบญัชีกำรขำยเงินลงทนุ 

Dr. เงนิสด 630,000   
Cr. ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  98,000  
Cr. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  532,000  
 บนัทกึกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย   
Dr. เงินลงทนุในบริษัทร่วม 938,000   
Cr. ผลก ำไรจำกกำรเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ  140,000  
Cr. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  798,000  
 บนัทกึกำรเปลีย่นประเภทเงินลงทนุเนื่องจำกสญูเสยีอ ำนำจควบคมุ   

 

  



2. จดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินหลงัขำยหุ้น 

บริษัท ปำล์มมี่ จ ำกดั    
งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
ณ วนัท่ี 1/1/25x1   
  หนว่ย : บำท 
 งบกำรเงินตำมวิธีสว่นได้เสยี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สินทรัพย์   
สนิทรัพย์หมนุเวียน   
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน   
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 938,000  938,000  
สนิทรัพย์รวม xx Xx 

   
หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น   
xx xx Xx 
สว่นของผู้ ถือหุ้น   
ทนุจำกเจ้ำของ x x 
ก ำไรสะสม y+98,000+140,000 z 
องค์ประกอบอื่น a b 

3. บนัทกึรำยกำรปรับปรุง ณ วนัสิน้ปี 

 สมมติวำ่ระหวำ่งปี ปำล์มมี่บนัทกึบญัชีตำมวิธีสว่นได้เสยี   
Dr. เงินสด  31,500   
Cr. เงินลงทนุในบริษัทร่วม   31,500  
 บนัทกึรับปันผล (0.7 x 45,000 หุ้น)   
Dr. เงินลงทนุในบริษัทร่วม  126,000   
Cr. สว่นแบง่ก ำไรจำกบริษัทร่วม  126,000  
 บนัทกึรับรู้สว่นแบง่ก ำไร (280,000 x 45%)   
 การปรับปรุงรายการระหว่างกนัที่ยงัไม่เกดิขึน้ ณ 31/12/25x1   
Dr. ขาย (20,000 x 45% x 20%)  1,800   
Cr. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม    360  
Cr. ต้นทุนขาย (16,000 x 45% x 20%)  1,440  
 ปรับปรุงรายการขายระหว่างกนัที่ยงัไม่เกดิขึน้ (downstream)   

 

  



4. จดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 25x1 

บริษัท ปาล์มม่ี จ ากัด    
งบแสดงฐานะการเงนิ    
ณ วันที่ 31/12/25x1   
  หน่วย : บาท 
 งบการเงนิตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สินทรัพย์   
สนิทรัพย์หมนุเวียน   
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน   
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 1,032,140  1,032,140  
สนิทรัพย์รวม xx xx 

   
หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น   
xx xx xx 
สว่นของผู้ ถือหุ้น   
ทนุจำกเจ้ำของ x x 
ก ำไรสะสม y z 
องค์ประกอบอื่น a b 

   
ค านวณมูลค่าเงนิลงทุน 31/12/25x1   
  หนว่ย : บำท 
 งบการเงนิตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
เงินลงทนุต้นงวด 938,000  938,000  
หกั เงินปันผล (31,500) (31,500) 
บวก สว่นแบง่ก ำไร(ตำมรำยงำน) 126,000  126,000  
หกั ปรับปรุงรำยกำรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (360) (360) 
เงนิลงทุนสิน้งวด 1,032,140  1,032,140  

 

  



บริษัท ปาล์มม่ี จ ากัด    

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ   

ส าหรับปี สิน้สุด 31/12/25x1   
  หน่วย : บาท 
 งบการเงนิตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
รำยได้   
หกั ต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำย   
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม  125,640   125,640  

5. เปิดเผยข้อมลูที่เปลีย่นแปลงเงินลงทนุและผลกระทบที่เสยีอ ำนำจกำรควบคมุ ตำม TFRS 12 

ในไตรมำสที่ 1 ปี 25x1 กลุม่บริษัทได้ขำยหุ้นในบริษัท ซอ่นกลิน่ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย จ ำนวนร้อยละ 30 คิด
เป็นจ ำนวนเงิน 630,000 บำท ท ำให้กลุม่บริษัทมีสดัสว่นกำรถือหุ้นคงเหลอืร้อยละ 45 และสญูเสยีกำรควบคมุในบริษัท
ยอ่ยดงักลำ่ว โดยกลุม่บริษัทไมไ่ด้น ำงบกำรเงินของซอ่นกลิน่มำจดัท ำงบกำรเงินรวมนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 25x1  ทัง้นี ้
มลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิของซอ่นกลิน่ ในงบกำรเงินรวมของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ีขำย มจี ำนวน 1,330,000 บำท 
โดยกลุม่บริษัทรับรู้สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุลดลงจ ำนวน xx  ล้ำนบำท และมีก ำไรก่อนภำษีจำกกำรขำยหุ้นดงักลำ่ว
จ ำนวน 98,000 บำท ซึง่รวมอยูใ่นรำยได้อื่นในงบก ำไรขำดทนุตำมวิธีสว่นได้เสยี  

กลุม่บริษัทได้วดัมลูคำ่ยตุิธรรมของสว่นได้เสยีทีย่งัคงเหลอือยูใ่นซอ่นกลิน่ ณ วนัท่ีสญูเสยีกำรควบคมุด้วยรำคำที่
ตกลงกนัตำมสญัญำ ซึง่เทียบเคยีงกบัมลูคำ่ยตุิธรรมที่ค ำนวณโดยวิธี xx ภำยใต้ข้อสมมติฐำนกำรด ำเนินธุรกิจปัจจบุนัอยำ่ง
ตอ่เนือ่งในอนำคต โดยมกี ำไรจำกกำรปรับมลูคำ่ยตุิธรรมของเงินลงทนุจ ำนวน 140,000 บำท ซึง่รวมอยูใ่นรำยได้อื่นในงบก ำไร
ขำดทนุรวม  

(ดดัแปลงจำกกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2558)
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ไมอ่นญุำตให้เผยแพร่ในเชิงพำณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชำกำรบญัชี 1 เรียนทกุ อำ 6 สปัดำห์ เร่ิม อำ 13 ม.ค.  2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชำบญัชี 2 เรียนทกุ เสำร์ เร่ิม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสำร์ 16 
ก.พ. เวลำ 9.00 – 16.00 น. ที่สถำบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชำกำรบญัชี 1 เรียนทกุ อำ 6 สปัดำห์ เร่ิม อำ 13 ม.ค.  2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชำบญัชี 2 เรียนทกุ เสำร์ เร่ิม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสำร์ 16 
ก.พ. เวลำ 9.00 – 16.00 น. ที่สถำบนั CPA Solution ไบเทค บำงนำ (BTS บำงนำ เดิน 200 เมตร)  

ตำรำงติว 1/2562 ของ CPA Solution: 

 

หลกัสตูรเตรียมสอบ CPA ครัง้ท่ี 1/2562 

ในแตล่ะวชิำจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเรำจะรีบสง่ให้ทำ่นเตรียมตวั เมื่อสมคัรเข้ำมำ 

โปรโมชัน่ :  

1. ส ำหรับหลกัสตูร Comprehensive ถ้ำสมคัรสองวชิำพร้อมกนั คำ่สมคัรเพยีง 10,000 บำท ซึง่พีน้่องสำมำรถเลอืกเรียน 1 
วิชำก่อน แล้วเรียนวิชำที่เหลอืในครัง้หน้ำก็ได้ (ออนไลน์วิชำละ 4,500 บำท สองวชิำ 8,000 บำท) 

2. ส ำหรับหลกัสตูร Step-By-Step ถ้ำสมคัรสองวิชำพร้อมกนั คำ่สมคัรเพียง 10,000 บำท ซึง่พี่น้องสำมำรถเลอืกเรียน 1 วิชำ
ก่อน แล้วเรียนวิชำที่เหลอืในครัง้หน้ำก็ได้ (ออนไลน์วิชำละ 4,500 บำท สองวิชำ 8,000 บำท) 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยกำรช ำระเงินเข้ำ Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่ำที่ @cpa-somsak หรือ inbox FB: cpasolution ได้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 

  

http://www.cpasolution.net/
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สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์. กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558). กรุงเทพฯ : 2558. 
สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์. กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 15 เร่ือง สญัญำเชำ่ดำเนินงำน – สิ่งจงูใจที่ให้แก่ผู้ เชำ่. กรุงเทพฯ : 2560. 
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สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์. มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 28 (2560) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ. กรุงเทพฯ : 2560. 
สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์. มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ. กรุงเทพฯ : 2560. 
สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม (ปรับปรุง 2559). กรุงเทพฯ : 2560. 
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