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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 2/2553 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 
 

 

 

 

 

 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
 
 

โดย ดร. สมศกัดิ ์ ประถมศรเีมฆ 
คณะการจดัการและการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลยับรูพา 
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ข้อ 1 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 25x1 บรษิทัไดท้าํสญัญาซือ้ระบบบญัชคีอมพวิเตอรจ์าก บ. วศิวการบญัช ี มลูค่า
ตามสญัญา 10 ลา้นบาท โดยแบง่ชาํระเป็น 3 งวด  งวดที1่ จาํนวน 3 ลา้นบาท ณ วนัทาํสญัญา  งวดที ่2 จาํนวน 5 ลา้น

บาท ณ วนัที ่ 20 มกราคม 25x2 และงวดสดุทา้ย จาํนวน 2 ลา้นบาท ณ วนัที ่ 20 มีนาคม 25x2   โดยการซือ้ระบบ

คอมพวิเตอรใ์นครัง้น้ี ถอืเป็นการซือ้ขาดและบรษิทัไดร้บัมอบโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นวนัน้ีโดยทนัท ี และในวนัเดยีวกนัน้ี
บรษิทัไดท้าํสญัญาวา่จา้งผูเ้ชีย่วชาญในการออกแบบและตดิตัง้ระบบ  มลูคา่ตามสญัญา 12 ลา้นบาท โดยจา่ยชาํระเป็น 4 
งวด  งวดที ่1 จาํนวน 2 ลา้นบาท ณ วนัทาํสญัญา  งวดที ่2 จาํนวน 3 ลา้นบาท เมือ่ออกแบบระบบเสรจ็  งวดที ่3 จาํนวน 
4 ลา้นบาท เมือ่ตดิตัง้ระบบเสรจ็สิน้  และงวดสดุทา้ย จาํนวน 3 ลา้นบาท เมือ่สง่มอบงาน ทัง้น้ี ระบบบญัชคีอมพวิเตอรเ์ดมิ
ของบรษิทัทีใ่ชง้านอยู ่ มมีลูคา่ตามบญัชสีทุธเิทา่กบั 3.8 ลา้นบาท และถกูเลกิใชไ้ป  สว่นระบบบญัชคีอมพวิเตอรใ์หม่  
บรษิทัคาดวา่จะมอีายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 5 ปี  

ในระหวา่งปี 25x2 มรีายการต่างๆเกดิขึน้ดงัน้ี   

1 มกราคม 25x2   ผูเ้ชีย่วชาญเริม่เกบ็ขอ้มลู เพือ่การออกแบบระบบ 

20 มกราคม 25x2  จา่ยชาํระงวดที ่2 แก่บรษิทัวศิวการบญัช ี

15 กุมภาพนัธ ์25x2  ออกแบบระบบเสรจ็  บรษิทัใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตั ิ

16 กุมภาพนัธ ์25x2  จา่ยเงนิงวดที ่2 จาํนวน 3 ลา้นบาท 

1 มนีาคม 25x2  เริม่กระบวนการนําขอ้มลูขึน้สูร่ะบบ 

15 มนีาคม 25x2  ขอ้มลูขึน้สูร่ะบบเสรจ็สิน้ 

20 มนีาคม 25x2  จา่ยชาํระเงนิงวดสดุทา้ยแก่แก่บรษิทัวศิวการบญัช ี

1 เมษายน 25x2  เริม่บนัทกึบญัชยีอ้นหลงัตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึ เดอืนมนีาคม และปิดบญัช ี ผลเป็นทีน่่าพอใจ 

1 พฤษภาคม 25x2  เริม่บนัทกึบญัชขีองเดอืนเมษายน  และปิดบญัช ี

15 พฤษภาคม 25x2  ทดสอบการตดิตัง้ระบบจนสามารถใชง้านไดเ้ป็นผลสาํเรจ็ 

20 พฤษภาคม 25x2  บรษิทัรบัมอบงาน  และจา่ยชาํระเงนิ 
 
ใหท้าํ 
1. งบดุลบางสว่น ณ 31 ธนัวาคม 25x1 
2. บนัทกึบญัชสีาํหรบัรายการต่างๆทีเ่กดิขึน้ในปี 25x2 
3. จดัทาํงบดุลบางสว่นเดอืนพฤษภาคม 25x2  
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การรบัรูท้ีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ รายการทีเ่ป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ตอ้งรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยเ์มือ่
เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี  

 มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีร่ายการนัน้จะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิต่อกจิการในอนาคต  
 กจิการสามารถกาํหนดราคาทุนของรายการนัน้ไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนัน้ตอ้งมลีกัษณะทีส่ามารถระบุได ้ (Identifiability) ซึง่หมายถงึ 1) การที่
สามารถแยกเป็นเอกเทศได ้ กลา่วคอืสามารถแยกหรอืแบง่จากกจิการ และสามารถขาย โอน ให้
สทิธ ิ ใหเ้ชา่ หรอืแลกเปลีย่นไดอ้ยา่งเอกเทศ หรอืรวมกบัสญัญา สนิทรพัย ์หรอื หน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอื 2) ไดม้าจากการทาํสญัญาหรอืสทิธทิางกฎหมายอื่นๆ โดยไมค่าํนึงถงึวา่สทิธเิหล่านัน้จะ
สามารถโอนหรอืสามารถแบง่แยกจากกจิการ หรอืจากสทิธแิละภาระผกูพนัอื่น ๆ ทัง้น้ี ตวัอยา่งของ
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ ฟิลม์ภาพยนตร ์ รายชื่อลกูคา้ 
สทิธใินการใหบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั ใบอนุญาตทาํการประมง โควตา้นําเขา้สนิคา้ สทิธทิีจ่ะใช้
ชื่อและดาํเนินธุรกจิ ความสมัพนัธก์บัลกูคา้หรอืกบัผูข้ายสนิคา้ ความจงรกัภกัดต่ีอสนิคา้ สว่นแบ่ง
ตลาด และสทิธทิางการตลาด เป็นตน้  

เชน่เดยีวกบัสนิทรพัยป์ระเภทอื่น กจิการจะสามารถรบัรูส้นิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีไ่มว่า่จะไดม้าโดยการซือ้ 
หรอืสรา้งขึน้มาเอง หาก เขา้เกณฑต่์อไปน้ี  

 มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอน ทีก่จิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตทีจ่ะเกดิจาก
สนิทรพัยน์ัน้ 

 ราคาทุนของสนิทรพัยส์ามารถวดัมลูคา่ไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื  

เน่ืองจากบรษิทัไดซ้ือ้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูจากผูข้าย (vendor) และผูเ้ชีย่วชาญภายนอกใน
การออกแบบและตดิตัง้ระบบ ซึง่จากโจทยน่์าจะแบง่ไดเ้ป็น 2 ธุรกรรม คอื 1) ธุรกรรมการซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และ 2) 
ธุรกรรมการจา้งผูเ้ชีย่วชาญออกแบบ ทัง้น้ี เน่ืองจากบรษิทัไดซ้ือ้ขาดโปรแกรมสาํเรจ็รปู ผลประโยชน์และความเสีย่งในตวั
โปรแกรมดงักล่าวจงึถกูโอนมายงัผูซ้ือ้แลว้ ณ วนัทาํสญัญา ไมว่า่จะชาํระเงนิครบหรอืไมก่ต็าม จงึตอ้งบนัทกึรบัโปรแกรมฯ 
เป็นสนิทรพัยข์องกจิการในบญัช ี“ระบบคอมพวิเตอรร์ะหวา่งการพฒันา” และบนัทกึหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นการจา้งออกแบบ
และตดิตัง้ระบบ ถอืเป็นการจา้งบรกิารซึง่ควรบนัทกึอยูใ่นบญัช ี“ระบบคอมพวิเตอรร์ะหวา่งการพฒันา” เชน่เดยีวกนั ซึง่เมือ่
สง่มอบงาน และโปรแกรมสามารถใชง้านไดอ้ยา่งทีต่อ้งการแลว้ จงึโอนไปเป็นบญัช ี “ระบบคอมพวิเตอร”์ ทีอ่ยูภ่ายใตห้มวด 
“สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน” และตดัจาํหน่ายตลอดอายกุารใชง้าน 

ต่อไปน้ีจะเป็นการตอบคาํถามขอ้ยอ่ยทัง้สามขอ้ 
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1. งบดุลบางสว่น ณ 31 ธนัวาคม 25x1 

บรษิทัแหง่หน่ึง จาํกดั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

งบดุล (บางสว่น) 
 หน่วย: บาท  

สนิทรพัย ์
สนิทรพัยห์มนุเวยีน  xx  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 
สนิทรพัยท์างการเงนิเผื่อขาย  xx  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  xx  
ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์  xx  
คา่ความนิยม  xx  
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น 

ระบบงานบญัช ี  xx  
ระบบงานบญัชรีะหวา่ง

พฒันา 12,000,000  
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  xx  
รวมสนิทรพัย ์  xx  

หน้ีสนิหมนุเวยีน 
เจา้หน้ีการคา้ – คา่โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์   7,000,000  
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2. บนัทกึบญัชสีาํหรบัรายการต่างๆทีเ่กดิขึน้ในปี 25x2 

รายการคา้ปี 25x1 (โจทยไ์มไ่ดส้ ัง่ แต่บนัทกึเพื่อเสรมิความเขา้ใจ) 

1 กรกฎาคม 25x1 ระบบงานระหวา่งพฒันา – คา่โปรแกรมคอมพวิเตอร ์  10,000,000  

เจา้หน้ีการคา้ – คา่โปรแกรมคอมพวิเตอร ์  10,000,000  
บนัทกึการซือ้โปรแกรมบญัช ี

1 กรกฎาคม 25x1 เจา้หน้ีการคา้ – คา่โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3,000,000  

เงนิสด 3,000,000  
บนัทกึการซือ้โปรแกรมบญัช ี

1 กรกฎาคม 25x1 ระบบงานระหวา่งพฒันา – คา่จา้งออกแบบตดิตัง้ระบบ 2,000,000  

เงนิสด 2,000,000  
บนัทกึการจา่ยคา่ออกแบบตดิตัง้ระบบงวดที ่1 

 

รายการคา้ปี 25x2 

1 มกราคม 25x2   ไมต่อ้งบนัทกึบญัช ี

20 มกราคม 25x2  เจา้หน้ีการคา้ – คา่โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 5,000,000  
เงนิสด 5,000,000  

บนัทกึการจา่ยชาํระงวดที ่2 แก่บรษิทัวศิวการบญัช ี

15 กุมภาพนัธ ์25x2  ไมต่อ้งบนัทกึบญัช ี
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16 กุมภาพนัธ ์25x2  ระบบงานระหวา่งพฒันา – คา่จา้งออกแบบตดิตัง้ระบบ 3,000,000  
เงนิสด 3,000,000  

บนัทกึการจา่ยคา่ออกแบบตดิตัง้ระบบงวดที ่2 

1 มนีาคม 25x2  ไมต่อ้งบนัทกึบญัช ี

15 มนีาคม 25x2  ไมต่อ้งบนัทกึบญัช ี

 
 
 

20 มนีาคม 25x2  เจา้หน้ีการคา้ – คา่โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 2,000,000  
เงนิสด 2,000,000  

บนัทกึการจา่ยชาํระงวดสดุทา้ยแก่บรษิทัวศิวการบญัช ี

1 เมษายน 25x2  ไมต่อ้งบนัทกึบญัช ี

1 พฤษภาคม 25x2  ไมต่อ้งบนัทกึบญัช ี

15 พฤษภาคม 25x2  ระบบงานระหวา่งพฒันา – คา่จา้งออกแบบตดิตัง้ระบบ 4,000,000  
เงนิสด 4,000,000  

บนัทกึการจา่ยคา่ออกแบบตดิตัง้ระบบงวดที ่3 

20 พฤษภาคม 25x2  ระบบงานระหวา่งพฒันา – คา่จา้งออกแบบตดิตัง้ระบบ 3,000,000  
เงนิสด 3,000,000  

บนัทกึการจา่ยคา่ออกแบบตดิตัง้ระบบงวดสดุทา้ย 

20 พฤษภาคม 25x2  ระบบงานบญัช ี  22,000,000  

ระบบงานระหวา่งพฒันา – คา่จา้งออกแบบตดิตัง้ระบบ  12,000,000  

ระบบงานระหวา่งพฒันา – คา่โปรแกรมคอมพวิเตอร ์  10,000,000  
บนัทกึการรบัโอนระบบงานบญัชทีีเ่สรจ็สิน้แลว้ 

20 พฤษภาคม 25x2  ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3,800,000  

ระบบงานบญัช ี(เดมิ) 3,800,000  
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บนัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของระบบงานบญัชเีดมิ 
 

3. จดัทาํงบดุลบางสว่นเดอืนพฤษภาคม 25x2  

บรษิทัแหง่หน่ึง จาํกดั 
ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 25x2 

งบดุล (บางสว่น) 
 หน่วย: บาท  

สนิทรพัย ์
สนิทรพัยห์มนุเวยีน  xx  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 
สนิทรพัยท์างการเงนิเผื่อขาย  xx  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  xx  
ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์  xx  
คา่ความนิยม  xx  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น 
  

22,000,000  
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  xx  
รวมสนิทรพัย ์  xx  

หน้ีสนิหมนุเวยีน 
เจา้หน้ีการคา้ – คา่โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์
  
-  
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ข้อ 2. เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

ก.  ณ วนัที ่1 มกราคม 25x3  บมจ.A ลงทุนซือ้หุน้ใน บมจ. B และ บมจ. C โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ซือ้หุน้ 80% ของ บมจ.B โดยจา่ยชาํระเงนิ 62 ลา้นบาท  โดย บมจ. A มอีาํนาจในการควบคุม บมจ. B  ทัง้น้ี สว่น

ของผูถ้อืหุน้ใน บมจ. B ณ วนัที ่1 มกราคม 25x3 มดีงัน้ี 

หุน้สามญั  40,000,000 บาท 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั  10,000,000 บาท 

กาํไรสะสม  20,000,000 บาท 
ผลต่างระหวา่งราคาทุนและราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน บมจ. B เกดิจากราคาตามบญัชขีองทีด่นิแตกต่างจากราคา

ยตุธิรรม 

ข. นอกจากน้ี บมจ. A ไดซ้ือ้หุน้ 30 % ของ บมจ. C ในราคาตามบญัช ี โดยบมจ.A มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ บมจ.

C และไมต่ัง้ใจจะขายภายในระยะเวลา 12 เดอืน โดยสว่นของผูถ้อืหุน้ ใน บมจ. C ณ วนัที ่1 มกราคม 25x3 มดีงัน้ี 

หุน้สามญั   25,000,000 บาท 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั  5,000,000 บาท 

กาํไรสะสม  10,000,000 บาท 
ณ 31 ธนัวาคม 25x3 บมจ. B และ บมจ.C มผีลการดาํเนินงาน และการจา่ยเงนิปนัผล ดงัน้ี 

                                                         บมจ.B บมจ.C 

กาํไรสทุธ ิ 5,000,000 7,000,000 

ประกาศจา่ยปนัผล  3,000,000 6,000,000 
 

ใหท้าํ 

1. บนัทกึบญัช ีณ 1 มกราคม 25x3 และ 31 ธนัวาคม 25x3 

2. แสดงการคาํนวณผลต่างระหวา่งราคาทุนกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน บมจ. B และระบุวา่ผลต่างดงักลา่วจะถกู

นําเสนอในงบการเงนิอยา่งไร 

3. เงนิลงทุนทัง้สอง  แสดงในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการอยา่งไร  จาํนวนเทา่ใด  ใหท้า่นระบุดงัต่อไปน้ี 
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งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 

ตอบ 
 

1. บนัทกึบญัช ีณ 1 มกราคม 25x3 และ 31 ธนัวาคม 25x3 
 
1/1/25x3 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - บมจ. B 62,000,000  

เงนิสด 62,000,000  
บนัทกึการลงทุนซือ้หุน้ 80% ใน บมจ. B 

1/1/25x3 เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - บมจ. C 12,000,000  
เงนิสด 12,000,000  

บนัทกึการลงทุนซือ้หุน้ 30% ใน บมจ. C 

31/12/25x3 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - บมจ. B   4,000,000  
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย   4,000,000  

บนัทกึรบัรูผ้ลกําไรจากบรษิทัยอ่ยตามวธิสีว่นไดเ้สยี 
(5 ลา้นบาท x 80%) 

31/12/25x3 เงนิปนัผลคา้งรบั   2,400,000  
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - บมจ. B   2,400,000  

บนัทกึรบัรูก้ารประกาศจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัยอ่ย 
(3 ลา้นบาท x 80%) 

31/12/25x3 เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - บมจ. C   2,100,000  
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม   2,100,000  

บนัทกึรบัรูผ้ลกําไรจากบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 
(7 ลา้นบาท x 30%) 

31/12/25x3 เงนิปนัผลคา้งรบั   1,800,000  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - บมจ. C   1,800,000  
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บนัทกึรบัรูก้ารประกาศจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัรว่ม 
(6 ลา้นบาท x 30%) 

 
2. แสดงการคาํนวณผลต่างระหวา่งราคาทุนกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน บมจ. B และระบุวา่ผลต่างดงักล่าวจะ

ถกูนําเสนอในงบการเงนิอยา่งไร 
ราคาทุนจา่ยซือ้ 62,000,000  
หกั มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธ ิ80% 
(70 ลา้นบาท x 80%) 56,000,000  
ผลต่างระหวา่งราคาทุนจา่ยซือ้กบัมลูคา่ตามบญัชี
ของสนิทรพัยส์ทุธ ิ(รบัรูเ้ป็นทีด่นิ)   6,000,000  

โดยผลต่างดงักลา่วจะถกูรวมเป็นสว่นหน่ึงของบญัชทีีด่นิในงบการเงนิรวม 
3. เงนิลงทุนทัง้สอง  แสดงในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการอยา่งไร  จาํนวนเทา่ใด  

บริษทั เอ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x3 และ 25x2 

หน่วย:บาท  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัย ์ 25x3 25x2 25x3 25x2 

สินทรพัยห์มนุเวียน 

เงนิปนัผลคา้งรบั   1,800,000   xx    4,200,000   xx  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน Xx Xx xx xx 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12,300,000  12,000,000  

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0 62,000,000  

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  xx   xx   xx   xx  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน Xx Xx xx xx 

รวมสินทรพัย ์  xx   xx   xx   xx  



โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณชิยอ์ยา่งเดด็ขาด  (สนใจตวิ CPA วชิาการบญัช ี1 - 

2 ตดิต่อ 081-485-7887 / www.cpasolution.net)   Page 11 

 

 

#REF! #REF! #REF! #REF! 

บริษทั เอ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัแต่ละปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x3 และ 25x2 

 หน่วย:บาท  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

25x3 25x2 25x3 25x2 

รายได้ 

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัรว่ม   2,100,000   xx    -  xx  

เงนิปนัผลรบั   -  xx    4,200,000   xx  
 

ข.  ตามมาตรฐานการบญัชเีรือ่ง 31 (ปรบัปรงุ 2552)   กจิการรว่มคา้มกีีป่ระเภท  อะไรบา้ง 

ตอบ 

โดยลกัษณะของการรว่มคา้สามารถจาํแนกได ้ 3 ประเภทดงัน้ี 1) การดาํเนินงานทีค่วบคุมรว่มกนั 2) 
สนิทรพัยท์ีค่วบคุมรว่มกนั และ 3) กจิการทีค่วบคุมรว่มกนั โดยการรว่มคา้แต่ละลกัษณะเป็นดงัน้ี  

การดาํเนินงานท่ีควบคมุร่วมกนั (Strategic Alliance) 

เป็นการดาํเนินงานโดยใชส้นิทรพัยแ์ละทรพัยากรของผูร้ว่มคา้แต่ละราย โดยไมไ่ดจ้ดัตัง้เป็นหน่วยงาน
นิตบุิคคลขึน้มาใหม ่ ผูร้ว่มคา้แต่ละรายจะใชท้ีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ของตนเอง มสีนิคา้คงเหลอืเป็นของตนเอง และ
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยและหน้ีสนิรวมทัง้จดัหาเงนิทนุทีก่่อใหเ้กดิภาระผกูพนักบัตนเอง ขอ้ตกลงในสญัญารว่มคา้ประเภทน้ีจะ
ระบุถงึการจดัสรรรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากการรว่มคา้และการแบง่ปนัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิรว่มกนัระหวา่งผูร้ว่มคา้ 
ดงันัน้ ผูร้ว่มคา้ตอ้งรบัรูส้ว่นไดเ้สยีในการดาํเนินงานทีค่วบคุมรว่มกนัในงบการเงนิของผูร้ว่มคา้ทุกขอ้ต่อไปน้ี 

 สนิทรพัยท์ีผู่ร้ว่มคา้ควบคุมอยู ่และหน้ีสนิทีผู่ร้ว่มคา้นัน้เป็นผูก้่อขึน้ 
 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้กบัผูร้ว่มคา้และสว่นแบง่ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารทีผู่ร้ว่มคา้ไดร้บั 

ตวัอยา่งของการดาํเนินงานทีค่วบคุมรว่มกนั (ภาคผนวก ม.บช. 46) 

บรษิทั ก จาํกดั และ บรษิทั ข จาํกดั ตกลงทาํสญัญาทีจ่ะทาํการผลติและขายเครือ่งยนตเ์พื่อใชส้าํหรบั
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รถยนตร์ุน่พเิศษชนิดหน่ึง บรษิทั ก จาํกดั เป็นผูผ้ลติลกูสบู และบรษิทั ข จาํกดั จะผลติสว่นทีเ่หลอืของเครือ่งยนต ์ผูร้ว่มคา้
แต่ละฝา่ยจะรบัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในฝา่ยตน และตกลงทีจ่ะแบง่รายไดใ้นการขายเครือ่งยนตไ์มม่กีารจดัทาํงบ
การเงนิสาํหรบักจิกรรมการผลติทีเ่กดิขึน้ บรษิทั ก จาํกดั และบรษิทั ข จาํกดั ไมเ่ปิดเผยเกีย่วกบัตน้ทุนในการผลติใหแ้ก่
กนัและกนั ซึง่ผูร้ว่มคา้แต่ละรายตอ้งบนัทกึและรบัรูร้ายการต่อไปน้ีในงบการเงนิของตน 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ 
 วตัถุดบิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ งานระหวา่งทาํ และสนิคา้สาํเรจ็รปูทีร่อทีจ่ะสง่ไปประกอบกบัสว่นอื่น ๆ 
 สว่นแบ่งรายไดท้ีเ่กีย่วกบัการผลติเครือ่งยนตท์ีไ่ดจ้ดัสง่ไปแลว้ รวมถงึลกูหน้ีทีเ่กดิขึน้ 
 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัวตัถุดบิ คา่แรง และคา่ใชจ้า่ยโรงงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติสนิคา้ รวมถงึเจา้หน้ีทีเ่กดิขึน้ 

เน่ืองจากสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงนิของผูร้ว่มคา้แลว้ ดงันัน้ ผูร้ว่มคา้
จงึไมต่อ้งปรบัปรงุหรอืปฏบิตัติามขัน้ตอนของการจดัทาํงบการเงนิรวมสาํหรบัรายการดงักลา่วอกี เมือ่มกีารนําเสนองบ
การเงนิรวม และอาจไมจ่าํเป็นตอ้งบนัทกึบญัชแีละจดัทาํงบการเงนิแยกออกมาสาํหรบัการรว่มคา้ แต่อาจจดัทาํบญัชเีพือ่
การบรหิาร หากผูร้ว่มคา้ตอ้งการประเมนิผลการดาํเนินงานของการรว่มคา้นัน้ 

สินทรพัยท่ี์ควบคมุร่วมกนั 

เป็นการรว่มคา้ทีผู่ร้ว่มคา้เขา้ควบคุมรว่มหรอืเป็นเจา้ของรว่มในสนิทรพัยท์ีผู่ร้ว่มคา้แต่ละรายซือ้มาหรอื
นํามาลงทุนในการรว่มคา้เพือ่ใชต้ามวตัถุประสงคข์องการรว่มคา้นัน้ โดยผูร้ว่มคา้แต่ละรายจะไดร้บัสว่นแบ่งของผลผลติที่
เกดิจากสนิทรพัยแ์ละตอ้งรบัภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามสดัสว่นทีต่กลงไว ้ ซึง่การรว่มคา้ในรปูแบบน้ี จะไมม่กีารจดัตัง้นิติ
บุคคลแยกต่างหากออกมา โดยผูร้ว่มคา้แต่ละรายควบคุมประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตของตนโดยผา่นสว่นของ
สนิทรพัยท์ีต่นมกีารควบคุมรว่มอยู ่

ตวัอยา่งของสนิทรพัยท์ีค่วบคุมรว่มกนั 

บรษิทัผลติน้ํามนั 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ค จาํกดั บรษิทั ง จาํกดั และบรษิทั จ จาํกดั ตกลงทาํสญัญาที่
จะรว่มกนัเป็นเจา้ของและควบคุมทอ่สง่น้ํามนั โดยแต่ละบรษิทัจะใชท้อ่สง่น้ํามนัในการสง่น้ํามนัของตนเพือ่ขายสาํหรบั
บรษิทัของตน แต่ละบรษิทัลงทุนในตน้ทุนของทอ่สง่น้ํามนัเท่า ๆ กนั บรษิทั ค จาํกดั และบรษิทั ง จาํกดั จดัหาเงนิมาโดย
การกูย้มื ในขณะทีบ่รษิทั จ จาํกดั ใชเ้งนิทุนของตนเอง คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานทัง้หมดเกดิขึน้กบับรษิทั ง จาํกดั โดย
บรษิทั ง จาํกดั จะสง่ใบแจง้หน้ีใหบ้รษิทั ค จาํกดั และบรษิทั จ จาํกดั ทุกเดอืนเพือ่เรยีกเกบ็เงนิตามสดัสว่นทีไ่ดต้กลงกนั 
บรษิทั ง จาํกดั เป็นผูจ้ดัทาํ รายงานเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยรว่ม และไมม่กีารจดัทาํ งบการเงนิของการรว่มคา้ เชน่น้ีผูร้ว่มคา้แต่
ละรายตอ้งรบัรูร้ายการเกีย่วกบัการรว่มคา้ดงัน้ี  

1) ทอ่สง่น้ํามนัเฉพาะสว่นทีเ่ป็นของตน ซึง่จดัประเภทเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
2) หน้ีสนิทีเ่กดิจากการกูย้มืเพื่อลงทุนในทอ่สง่น้ํามนั 
3) รายไดจ้ากการขายสนิคา้ของตน 
4) คา่ใชจ้า่ย ไดแ้ก่ ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิ คา่ใชจ้า่ยในการขายสนิคา้ของตน และคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิจากการรว่มคา้เฉพาะสว่นทีเ่ป็นของบรษิทันัน้ๆ  
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5) ลกูหน้ีสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้แต่ยงัไมไ่ดร้บัคนืจาก บรษิทัรว่มคา้อื่น 

เชน่เดยีวกบัการดาํเนินงานทีค่วบคุมรว่มกนั เน่ืองจากสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยไดร้วมอยูใ่น
งบการเงนิของผูร้ว่มคา้แลว้ ดงันัน้ ผูร้ว่มคา้จงึไมต่อ้งปรบัปรงุหรอืปฏบิตัติามขัน้ตอนของการจดัทาํงบการเงนิรวมสาํหรบั
รายการดงักลา่วอกี เมือ่มกีารนําเสนองบการเงนิรวม และอาจไมจ่าํเป็นตอ้งบนัทกึบญัชแีละจดัทาํงบการเงนิแยกออกมา
สาํหรบัการรว่มคา้ แต่อาจจดัทาํบญัชเีพือ่การบรหิาร หากผูร้ว่มคา้ตอ้งการประเมนิผลการดาํเนินงานของการรว่มคา้นัน้  

กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 

เป็นการรว่มคา้ทีผู่ร้ว่มคา้จดัตัง้บรษิทั หา้งหุน้สว่นหรอืกจิการประเภทอื่น ซึง่ผูร้ว่มคา้แต่ละรายมสีว่นได้
เสยีในกจิการทีค่วบคุมรว่มกนั และมสีญัญาซึง่ระบุใหผู้ร้ว่มคา้ทุกรายมอีาํนาจควบคุมรว่มกนัในกจิกรรมเชงิเศรษฐกจิของ
กจิการรว่มคา้นัน้ กจิการทีค่วบคุมรว่มกนัเป็นการรว่มคา้ทีม่สีนิทรพัยอ์ยูใ่นความควบคุมของกจิการเอง ก่อใหเ้กดิหน้ีสนิ 
รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นของกจิการ และอาจทาํสญัญาหรอืจดัหาเงนิทุนเพือ่การดาํเนินงานในนามของกจิการ ผูร้ว่มคา้แต่
ละรายมสีทิธใินสว่นแบ่งจากผลการดาํเนินงานของกจิการรว่มคา้ 
 

ข้อ 3 การปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

ณ 1 มกราคม 25x1 ธนาคารมงคลทรพัย ์ ยอมรบัการโอนหุน้สามญัเพือ่ชาํระหน้ีจากบรษิทัพฒันา จาํกดั 
จาํนวน 200,000 หุน้ ราคาตามบญัชหีุน้ละ 10 บาท ราคาตลาดหุน้ละ 25 บาท  ยอดเงนิตน้ของเงนิกูจ้ากธนาคาร 15 ลา้น
บาท  อตัราดอกเบีย้ 15 % ต่อปี  ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1 มดีอกเบีย้คงคา้ง 2 ปี  และมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการชาํระ
หน้ีสาํหรบัหน้ีสว่นทีเ่หลอืดงัน้ี 

3.1 ลดยอดเงนิตน้จาก 15 ลา้นบาท เป็น 10 ลา้นบาท 
3.2 ลดดอกเบีย้คา้งจา่ยใหท้ัง้จาํนวน 
3.3 ลดอตัราดอกเบีย้จาก 15% เป็น 10% และจา่ยชาํระทุก 31 ธนัวาคม 
3.4 ขยายเวลาชาํระหน้ีจาก 1 มกราคม 25x1 เป็น 1 มกราคม 25x3 

อตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดทีค่ดิกบัลกูหน้ีประเภทเดยีวกบับรษิทัพฒันา จาํกดั เทา่กบั 12% ต่อปี  และ
ธนาคารตดัสนิใจใชอ้ตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดในการคาํนวณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

  มลูคา่ปจัจุบนัของเงนิงวด มลูคา่ปจัจุบนัของเงนิกอ้น 
N / i% 10 12 10 12 

2  1.7355   1.6901   0.8264   0.7972  
4  3.1699   3.0373   0.6830   0.6355  
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ใหท้าํ 

1. แสดงการคาํนวณอยา่งละเอยีด  บรษิทัพฒันามกีาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีหรอืไม ่ ถา้ม ี จาํนวนเทา่ใด 
2. แสดงการคาํนวณอยา่งละเอยีด  ขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีของธนาคาร 
3. บนัทกึบญัชขีองบรษิทัพฒันา จาํกดั  ตัง้แต่วนัทีม่กีารปรบัโครงสรา้งหน้ี  จนถงึวนัครบกาํหนดชาํระเงนิ  และอธบิาย
รายการคา้ในการบนัทกึบญัชอียา่งครา่วๆ 
 

เฉลย 

1. แสดงการคาํนวณอยา่งละเอยีด  บรษิทัพฒันามกีาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีหรอืไม ่ ถา้ม ี จาํนวนเทา่ใด 

คาํนวณกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี (ลกูหน้ี) 
มลูคา่ตามบญัชขีองเจา้หน้ีธนาคาร 

เงนิตน้ 15,000,000  
ดอกเบีย้คา้งจา่ย (15 ลา้นบาท x 2 ปี x 15%)   4,500,000  

รวมมลูคา่ตามบญัชขีองเจา้หน้ีธนาคาร 19,500,000  

หกั มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ทีอ่อกใหช้าํระหน้ี 
(200,000 หุน้ x 25 บาท)   5,000,000  
มลูคา่ตามบญัชขีองเจา้หน้ีธนาคารทีเ่หลอื 14,500,000  
กระแสเงนิสดจา่ยในอนาคต: 

ดอกเบีย้จา่ย (10 ลา้นบาท x 2 ปี x 10%)   2,000,000  
เงนิตน้ (จา่ยชาํระ 1/1/25x3 ) 10,000,000  

12,000,000  
กาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีของบรษิทัพฒันา   2,500,000  

2. แสดงการคาํนวณอยา่งละเอยีด  ขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีของธนาคาร 

คาํนวณขาดทุนปรบัโครงสรา้งหน้ี (ธนาคาร) 
มลูคา่ตามบญัชขีองลกูหน้ี 19,500,000  
หกั มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ทีอ่อกใหช้าํระหน้ี 
(200,000 หุน้ x 25 บาท)   5,000,000  
มลูคา่ตามบญัชขีองลกูหน้ีสว่นทีเ่หลอื 14,500,000  
หกั มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดจา่ย (คดิลดที ่12%) 

 



โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณชิยอ์ยา่งเดด็ขาด  (สนใจตวิ CPA วชิาการบญัช ี1 - 

2 ตดิต่อ 081-485-7887 / www.cpasolution.net)   Page 15 

 

มลูคา่ปจัจุบนัของดอกเบีย้จา่ยปี 2 ปี 
(ปีละ 1,000,000 บาท x 1.6901)   1,690,100  
มลูคา่ปจัจุบนัของเงนิตน้ (10 ลา้นบาท x 0.7972)   7,972,000  
รวม   9,662,100  

ขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี   4,837,900  

 

3. บนัทกึบญัชขีองบรษิทัพฒันา จาํกดั  ตัง้แต่วนัทีม่กีารปรบัโครงสรา้งหน้ี  จนถงึวนัครบกาํหนดชาํระเงนิ  และ

อธบิายรายการคา้ในการบนัทกึบญัชอียา่งครา่วๆ 

1/1/25x1 เจา้หน้ีเงนิกูธ้นาคาร 15,000,000  
ดอกเบีย้คา้งจา่ย   4,500,000  

ทุนหุน้สามญั   2,000,000  
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั   3,000,000  
เจา้หน้ีเงนิกูธ้นาคารทีป่รบัโครงสรา้งแลว้ 12,000,000  
ผลกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี   2,500,000  

บนัทกึการปรบัโครงสรา้งหน้ีโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนและเปลีย่นแปลงเงือ่นไขชาํระหน้ี 

31/12/25x1 เจา้หน้ีเงนิกูธ้นาคารทีป่รบัโครงสรา้งแลว้   1,000,000  
เงนิสด   1,000,000  

(ชาํระดอกเบีย้เงนิกูธ้นาคาร) 

31/12/25x2 เจา้หน้ีเงนิกูธ้นาคารทีป่รบัโครงสรา้งแลว้   1,000,000  
เงนิสด   1,000,000  

(ชาํระดอกเบีย้เงนิกูธ้นาคาร) 

1/1/25x3 เจา้หน้ีเงนิกูธ้นาคารทีป่รบัโครงสรา้งแลว้ 10,000,000  
เงนิสด 10,000,000  

(ชาํระคนืเงนิกูธ้นาคาร) 
 


