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ขอ้สอบ CPA จาํลองพรอ้มเฉลย 

ครัง้ที ่1/2554 
ขอขอบคุณผูไ้มป่ระสงคอ์อกนามหลายทา่นทีก่รณุาใหข้อ้มลูขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมน้ํีาใจของท่าน สง่ผลใหท้า่นสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดใ้นเรว็วนั 
 

 

 

 

 

 

วชิา การบญัช ี1 (สว่นอตันยั)  
การทดสอบความรูข้องผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 

 
 
 

โดย ดร. สมศกัดิ ์ ประถมศรเีมฆ 
คณะการจดัการและการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลยับรูพา 
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ข้อ 1 เรือ่ง การด้อยค่าของสินทรพัย ์

ณ วนัที ่1 มกราคม 25x0 บรษิทั เอก จาํกดั ไดซ้ือ้กจิการของบรษิทั โท จาํกดั เป็นเงนิ 1,340 ลา้นบาท โดยงบแสดงฐานะ
การเงนิของบรษิทัโท ณ วนัที ่1 มกราคม 25x0 เป็นดงัน้ี  

 

มลูค่าตามบญัชี  
(เท่ากบัมลูค่ายติุธรรม) 

 (ล้านบาท) 
ทีด่นิ 140 
อาคาร 400 
เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ 600 

ทัง้น้ี อายกุารใชง้านของเครือ่งจกัรและอุปกรณ์เทา่กบั 10 ปี และเน่ืองจากอาคารผา่นการใชง้านมาอยา่งยาวนาน บรษิทัจงึ
ประเมนิวา่อายกุารใชง้านของอาคารทีเ่หลอืเทา่กบั 10 ปี เทา่นัน้ ต่อมา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บั
จากการขายสนิทรพัยข์องบรษิทัโท เป็นดงัน้ี  

 
ราคาขายสทุธ ิ(ลา้นบาท) 

ทีด่นิ 120 
อาคาร 272 
เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ 368 

ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 มลูคา่จากการใช ้(value in use) ของบรษิทั โท จาํกดั เทา่กบั 780 ลา้นบาท  
ใหท้าํ 

1. คาํนวณหาคา่ความนิยม ณ วนัซือ้กจิการ 
2. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 กจิการแหง่น้ีมขีอ้บ่งชีเ้กีย่วกบัการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยห์รอืไม ่เพราะเหตุใด 
3. คาํนวณหาผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 
4. ปนัสว่นการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
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5. บนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

 
 
ตอบ 
ขอ้ 1 คา่ความนิยม ณ วนัซือ้กจิการ สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี  

  
หน่วย: ลา้นบาท 

เงนิสดจา่ยซือ้ 
 

1,340 
หกั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดจ้ากการซือ้กจิการ 

ทีด่นิ 140 
 อาคาร 400 
 เครือ่งจกัร และ

อุปกรณ์ 600 
 รวมมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิ 1,140 

คา่ความนิยมจากการซือ้กจิการ 200 

 
ขอ้ 2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 กจิการแหง่น้ีมขีอ้บ่งชีเ้กีย่วกบัการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยห์รอืไม ่เพราะเหตุใด 
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่งการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ระบุขอ้บ่งชีเ้กีย่วกบัการดอ้ยคา่ของ
สนิทรพัยไ์วห้ลายประการ โดยขอ้บ่งชีป้ระการหน่ึงทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลูจากภายนอก คอื สนิทรพัยส์ทุธติามบญัชสีงูกวา่มลูคา่
ตลาด ถอืเป็นขอ้บ่งชีเ้กีย่วกบัการดอ้ยคา่ในกรณีนี้ ตามการคาํนวณดงัน้ี  
 
สนิทรพัยส์ทุธติามบญัชขีองบรษิทัโท จาํกดั สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี  

 

มลูคา่ตามบญัช ี 
1/1/x0 

หกัคา่เสือ่ม 
ราคาสะสม 3 ปี 

มลูคา่ตามบญัช ี 
31/12/x2 

ทีด่นิ  140   -  140  
อาคาร  400   120  280  
เครือ่งจกัร และอุปกรณ์  600   180  420  
คา่ความนิยม  200  

 
200  

รวม  1,340   300   1,040  

 
ในขณะทีร่าคาขายสทุธขิองสนิทรพัย ์ณ 31/12/x2 เท่ากบั 760 ลา้นบาทเท่านัน้  

 
ราคาขายสทุธ ิ(ลา้นบาท) 

ทีด่นิ 120 
อาคาร 272 
เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ 368 

 
760 
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ดงันัน้ จงึถอืเป็นขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยคา่ที ่“สนิทรพัยส์ทุธสิงูกวา่มลูคา่ตลาด”  ซึง่กจิการจะตอ้งทาํการทดสอบการดอ้ยคา่
ของสนิทรพัยใ์หส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2552)  
ขอ้ 3 คาํนวณหาผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
 
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยห์มายถงึ จาํนวนซึง่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืจากสนิทรพัยน์ัน้ 
โดยทีม่ลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืคอืจาํนวนทีส่งูกวา่ระหวา่งมลูค่าขายสทุธแิละมลูคา่จากการใช ้ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 

ซึง่มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัคนืในกรณีนี้คอืจาํนวนทีม่ากกวา่ระหวา่งราคาขายสทุธ ิ(760 ลา้นบาท) กบั มลูคา่จากการใช ้(780 
ลา้นบาท) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมลูคา่ตามบญัช ีณ 31/12/25x2 (1,040 ลา้นบาท) จงึก่อใหเ้กดิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยข์ึน้ 
260 ลา้นบาท (1,040 ลา้นบาท – 780 ลา้นบาท)  
 
ขอ้ 4 การปนัสว่นการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
กจิการจะตอ้งปนัสว่นผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์หก้บัคา่ความนิยมก่อน หากไมพ่อจงึปนัสว่นใหก้บัสนิทรพัย์
อื่นๆ แต่มลูคา่สนิทรพัยห์ลงัปนัสว่นจะตอ้งไมน้่อยไปกวา่ราคาขายสทุธ ิหรอืมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัยน์ัน้ๆ การปนั
สว่นผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่จงึสามารถกระทาํไดด้งัน้ี  

 
หน่วย: ลา้นบาท 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยร์วม 260 
หกั ปนัสว่นใหก้บัคา่ความนิยม 200 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ฯ สว่นทีเ่หลอื 60 

และนําผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สว่นทีเ่หลอืปนัสว่นใหส้นิทรพัยต่์างๆ ดงัน้ี  
 
 
 

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชี

รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (impairment loss)

ราคาขายสุทธิ มูลค่าจากการใช้

เลือกมูลค่าที่สูงกว่า

มีมูลค่าต ่ากว่า

ใช่ไม่ใช่

สินทรัพย์
ไม่ด้อยค่า
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มลูคา่ตามบญัช ี
 31/12/x2 

ปนัสว่น 
ดอ้ยคา่ 

มลูคา่ตามบญัช ี
หลงัปนัสว่นฯ 

ราคาขายสทุธ ิ
 (ลา้นบาท) 

ทีด่นิ 140 10 130 120 
อาคาร 280 20 260 272 
เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ 420 30 390 368 
รวม 840 60 780 760 

 
อยา่งไรกต็าม ภายหลงัปนัสว่น มลูคา่ตามบญัชขีองอาคาร (260 ลา้นบาท) ตํ่ากวา่ราคาขายสทุธ ิ(272 ลา้นบาท) จงึตอ้งปนั
สว่นใหมอ่กีครัง้ ดงัน้ี  

 
หน่วย: ลา้นบาท 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยร์วม 260 
หกั ปนัสว่นใหก้บัคา่ความนิยม 200 
หกั ปนัสว่นใหก้บัอาคาร 8 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สว่นทีเ่หลอื 52 

 
โดยปนัสว่นผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สว่นทีเ่หลอือกี 52 ลา้นบาท ตามสดัสว่นของมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีเ่หลอื 2 
รายการดงัน้ี  

 

มลูคา่ตามบญัช ี 
31/12/x2 

ปนัสว่น 
ดอ้ยคา่ 

มลูคา่ตามบญัช ี
หลงัปนัสว่นฯ 

ราคาขายสทุธ ิ 
(ลา้นบาท) 

ทีด่นิ 140 13 127 120 
เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ 420 39 381 368 
รวม 560 52 508 488 

 
ซึง่จะเหน็ไดว้า่ทุกรายการมมีลูคา่ตามบญัชหีลงัปนัสว่นมากกวา่ราคาขายสทุธ ิจงึสามารถสรุปการปนัสว่นผลขาดทุนจาก
การดอ้ยคา่ไดด้งัน้ี  

 
หน่วย: ลา้นบาท 

การปนัสว่นผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
คา่ความนิยม 200 
อาคาร 8 
ทีด่นิ 13 
เครือ่งจกัร และ

อุปกรณ์ 39 
รวมผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 260 
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ข้อ 5 บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการด้อยค่าของสินทรพัย ์(ถ้ามี) 
ผลขาดทุนจากการ 
ดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 260 

 
 

คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์- คา่ความนิยม 200 

 
คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์- อาคาร 8 

 
คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์- ทีด่นิ 13 

 
คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์- เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ 39 

บนัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 
 

ข้อ 2 ก. ต้นทุนการกู้ยืม (16 คะแนน) 

บรษิทัเจอรี ่จาํกดั สรา้งโรงงานตัง้แต่วนัที ่1 มค x1 ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ วนัที ่31 ธค x2 อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดเ้ปิด

ดาํเนินงานจรงิในวนัที ่1 เมษายน 25x3 เน่ืองจากความผนัผวนของสภาพเศรษฐกจิ 

โดยบรษิทัฯ ไดกู้เ้งนิเพือ่สนบัสนุนการก่อสรา้งดงัน้ี  

 เงนิกูท้ีม่วีตัถุประสงคเ์ฉพาะ 12 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ 10%  

นอกจากน้ี ยงัมกีารกูเ้งนิจากแหลง่อื่นดงัน้ี  

 1 มคี 25x0 จาํนวนเงนิ 20 ลา้นบาท ดอกเบีย้ 8%ระยะเวลา 3 ปี 

 1 มค 25x1 จาํนวนเงนิ 40 ลา้นบาท ดอกเบีย้ 10%ระยะเวลา 5 ปี 

รายจา่ยคา่ก่อสรา้งทีเ่กดิขีน้ (เบกิตอนตน้ปี) 

 25x1  จาํนวนเงนิ 5 ลา้นบาท 

 25x2 จาํนวนเงนิ 12 ลา้นบาท 

ทัง้น้ี บรษิทัไดนํ้าเงนิกูโ้ดยเฉพาะไปก่อใหเ้กดิรายไดใ้นปี 25x1 จาํนวนเงนิ 450,000 บาท 

ใหท้าํ 

1.คาํนวนตน้ทุนทีอ่นุญาตใหร้วมเป็นตน้ทุนของโรงงานปี 25x1 25x2 25x3 

2.ผูบ้รหิารตอ้งการใหด้อกเบีย้จา่ยทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยประจาํงวดของบรษิทัไดห้รอืไมเ่น่ืองจากผูบ้รหิารเหน็วา่บริษทัมี

กาํไรสทุธจิาํนวนมาก 
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เฉลย 

ตน้ทุนการกูย้มืทีอ่นุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์ คอืตน้ทุนที่หลกีเลีย่งไดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึง่
สนิทรพัย ์ทัง้น้ีตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งไดส้ามารถจาํแนกเป็น 2 พวกดงัน้ี 

 สาํหรบัการกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะเพือ่สนิทรพัยน์ัน้ จะถอืเป็นตน้ทุนการกูย้มืทีห่ลกีเลีย่งได ้ จาํนวนที่
สามารถถอืเป็นราคาทุนของสนิทรพัยไ์ดค้อื ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ – ดอกผลจากการลงทุนชัว่คราว 

 แต่ถา้เป็นเงนิกูท้ ัว่ไปทีไ่มม่วีตัถุประสงคเ์ฉพาะ จาํนวนทีส่ามารถถอืเป็นราคาทุนของสนิทรพัยค์อื I. รายจา่ยของ
สนิทรพัย ์ x คา่เฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของตน้ทุนการกูย้มืระหวา่งงวดทีไ่มร่วมเงนิกูเ้ฉพาะ หรอื II. ตน้ทุนการกูย้มืที่
เกดิขึน้ทัง้สิน้ แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ 

 สาํหรบักรณีน้ี เงนิกูก้อ้นที ่ 1 เป็นเงนิกูเ้ฉพาะดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยไ์ดท้ัง้หมด แต่กอ้นที ่
2,3 ตอ้งพจิารณาเปรยีบเทยีบระหวา่ง I. และ II. ตามทีไ่ดก้ลา่วถงึในยอ่หน้าก่อน ดงันัน้จงึตอ้งคาํนวณมลูค่าของ
ตน้ทุนการกูย้มืดงัน้ี 

อตัราตัง้เป็นทุนของเงนิกูท้ีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไป 
     

 
เงนิตน้ 

 
 อตัราดอกเบีย้  

  เงนิกู ้20 ลา้นบาท 20,000,000   x  8.0% = 1,600,000 

เงนิกู ้40 ลา้นบาท 40,000,000   x  10.0% = 4,000,000 

รวม 60,000,000  
   

5,600,000 

อตัราตัง้เป็นทุน 
 

 5.6 ลา้นบาท / 60 ลา้นบาท  
 

9.33% 

      การคาํนวณตน้ทุนกูย้มืสว่นทีกู่เ้พือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
    

 
 25x1   25x2   25x3  

  เงนิลงทุนยกมา  -   5,750,000  19,486,667  
  เงนิลงทุนประจาํงวด (จา่ยตน้งวด) 5,000,000   12,000,000  -  
  รวมเงนิลงทุน* 5,000,000   17,750,000  19,486,667  
  บวก ตน้ทุนกูย้มืทีถ่อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์  750,000   1,736,667  -  
  เงนิลงทุนยกไป 5,750,000   19,486,667  19,486,667  
  * เท่ากบัเงนิลงทุนเฉลีย่ เน่ืองจากดอกเบีย้จา่ยเกดิขึน้ตอนปลายงวด 

   

      เงนิลงทุนถวัเฉลีย่ 5,000,000   17,750,000  19,486,667  
  เงนิกูเ้ฉพาะ 12,000,000   12,000,000  12,000,000  
  ดงันัน้จงึตอ้งใชเ้งนิกูว้ตัถุประสงคท์ัว่ไป  -   5,750,000   7,486,667  
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       รวมตน้ทุนกูย้มืทีถ่อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์   25x1   25x2   25x3  
   ดอกเบีย้เงนิกูเ้ฉพาะ (12 ลา้น x 10% x 1 ปี)  1,200,000   1,200,000  -  
  บวก ตน้ทุนกูย้มืเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป (9.33%)  -   536,667  -  
  หกั ผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสัน้ - 450,000   -  -  
   รวมต้นทุนกู้ยืมทีถื่อเป็นต้นทนุของสินทรพัย ์ 750,000   1,736,667  -  
  ปี 25x3 ไมส่ามารถรวมดอกเบีย้เป็นตน้ทุนของสนิทรพัยไ์ด ้เน่ืองจากกจิการก่อสรา้งอาคารเสรจ็สิน้แลว้ 
   

ตอบคาํถาม 

1) จากการคาํนวณขา้งตน้ บรษิทัสามารถรวมดอกเบีย้เป็นตน้ทุนของสนิทรพัยปี์ 25x1, 25x2, และ 25x3 ไดเ้ท่ากบั 

750,000 บาท, 1,736,667 บาท และ 0 บาทตามลาํดบั 

2) เน่ืองจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่งตน้ทุนการกูย้มื ไดร้ะบุใหก้จิการตอ้งนําตน้ทุนการ

กูย้มืทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรอืการผลติมารวมเป็นสว่นหนึ่งของราคาทุนของสนิทรพัยท์ี่

เขา้เงือ่นไข โดยไมไ่ดเ้ปิดทางเลอืกเชน่เดยีวกบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่33 ฉบบัเดมิ ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่

สามารถนําตน้ทุนกูย้มืทีเ่ขา้เงือ่นไขบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยได ้นอกจากน้ี กจิการจะตอ้งนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิ

อยา่ง “เป็นกลาง” ไมเ่อนเอยีงไปตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ดผูห้นึ่ง ดงันัน้ การนําตน้ทุนกูย้มืทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์

ทีเ่ขา้เงือ่นไขบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยจงึอาจทาํใหง้บการเงนิขดัต่อหลกัเกณฑเ์ชงิคุณภาพทีร่ะบุไวใ้นแมบ่ทการบญัชี 

ข้อ 2 ข ทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์ (4 คะแนน) 

บรษิทัไดจ้ดัสรา้งโรงงาน โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปน้ี  

1 ตน้ทุนของโรงงาน (ใบกาํกบัสนิคา้ + ภาษ ี)  2,500,000  

2 คา่ขนสง่และจดัการอุปกรณ์โรงงาน 200,000  

3 ตน้ทุนการเตรยีมสถานที ่ 600,000  

4 คา่ทีป่รกึษาในการก่อสรา้งอาคารโรงงาน  700,000  

5 ดอกเบีย้จา่ยคา่สรา้งโรงงานหลงัจากโรงงานก่อสรา้งเสรจ็  200,000  

6 มลูคา่ปจัจุบนัของคา่รือ้ถอนโรงงานหลงัเลกิใชใ้นอกี 7 ปีขา้งหน้า  300,000  

7 คา่เสยีโอกาสระหวา่งการก่อสรา้งโรงงาน  400,000  

9 คา่ใชจ้า่ยวศิวกรควบคุมงาน 20,000  
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10 คา่เงนิเดอืนเลขานุการเพือ่ชว่ยเหลอืเอกสารในการจดัจา้ง 50,000  

11 คา่เบีย้ประกนัภยัระหวา่งก่อสรา้ง 10,000  

13 คา่เบีย้ปรบัเน่ืองจากจา่ยชาํระเงนิล่าชา้ 5,000  
 

ใหท้าํ 

ใหค้าํนวณราคาทุนของโรงงานทีจ่ะบนัทกึในสมดุบญัช ี

ตอบ 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 16 เรือ่งทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ปรบัปรงุ 2552) ไดร้ะบุใหก้จิการตอ้งวดั
มลูคา่ของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขการรบัรูร้ายการเป็นสนิทรพัยโ์ดยใชร้าคาทุน โดยสว่นประกอบของ
ราคาทุนของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ประกอบดว้ย  

1) ราคาซือ้รวมอากรขาเขา้และภาษซีือ้ทีเ่รยีกคนืไมไ่ดห้ลงัหกัสว่นลดการคา้และจาํนวนทีไ่ดร้บัคนืจากผูข้าย  

2) ตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่ใหส้นิทรพัยน์ัน้อยูใ่นสถานทีแ่ละสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้าน
ไดต้ามความประสงคข์องฝา่ยบรหิาร เชน่ 

 ตน้ทุนผลประโยชน์ของพนกังานทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากการก่อสรา้งหรอืการไดม้าซึง่รายการทีด่นิ อาคาร
และอุปกรณ์  

 ตน้ทุนการเตรยีมสถานที ่ 
 ตน้ทุนการขนสง่เริม่แรกและการเกบ็รกัษา  
 ตน้ทุนการตดิตัง้และการประกอบ  
 ตน้ทุนในการทดสอบวา่สนิทรพัยน์ัน้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมหรอืไม่ หลงัหกัมลูคา่สิง่ตอบแทน

สทุธทิีไ่ดร้บัจากการขายรายการต่างๆ ทีผ่ลติไดใ้นชว่งการเตรยีมความพรอ้มของสนิทรพัยเ์พื่อใหอ้ยูใ่น
สถานทีแ่ละสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านได ้และ  

 คา่ธรรมเนียมวชิาชพี  
3) ตน้ทุนทีป่ระมาณในเบือ้งตน้สาํหรบัการรือ้ การขนยา้ย และการบรูณะสถานทีต่ ัง้ของสนิทรพัย ์ซึง่เป็นภาระผกูพนั

ของกจิการทีเ่กดิขึน้เมือ่กจิการไดส้นิทรพัยน์ัน้มา  
 

ดงันัน้ ตน้ทุนของโรงงานจงึสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี  

ตน้ทุนของโรงงาน (ใบกาํกบัสนิคา้ + ภาษ ี)  2,500,000  

คา่ขนสง่และจดัการเครือ่งจกัร 200,000  

ตน้ทุนการเตรยีมสถานที ่ 600,000  

คา่ทีป่รกึษาในการก่อสรา้งอาคารโรงงาน  700,000  
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มลูคา่ปจัจุบนัของคา่รือ้ถอนโรงงานหลงัเลกิใชใ้นอกี 7 ปีขา้งหน้า  300,000  

คา่ใชจ้า่ยวศิวกรควบคุมงาน 20,000  

คา่เบีย้ประกนัภยัระหวา่งก่อสรา้ง 10,000  
รวมตน้ทุนโรงงาน  4,330,000  

 

ข้อ                  

บรษิทั เวยีร ์จาํกดั ลงทุนในบรษิทั แพนเคก้ จาํกดั เมือ่วนัทื่ 2 มกราคม 25x3 โดยบรษิทัเวยีร ์ไดจ้า่ยดว้ยหุน้สามญั 

100,000 หุน้ (ราคาตามมลูคา่หุน้ละ 10 บาท) ซึง่มมีลูคา่ตลาด 2,000,000 บาท และเงนิสด 500,000 บาทเพือ่ซือ้หุน้สามญั

ทัง้หมดของบรษิทัแพนเคก้ จาํกดัจากผูถ้อืหุน้เดมิ นอกจากน้ี บรษิทัยงัจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนและพมิพเ์อกสาร

จาํหน่ายหุน้เป็นจาํนวนเงนิ 50,000 บาท และตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรวมกจิการ 100,000 บาท 

ต่อไปน้ี เป็นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 ของทัง้สองกจิการ 

 
 บรษิทั เวยีร ์จาํกดั   บรษิทั แพนเคก้ จาํกดั  

 

 ราคา 
ตามบญัช ี 

 ราคา 
ตามบญัช ี 

 มลูคา่ 
ยตุธิรรม  

สนิทรพัย ์
   เงนิสด 5,600,000   240,000   240,000  

ลกูหนี้-สทุธ ิ 2,000,000   100,000   100,000  
สนิคา้คงเหลอื 7,000,000   700,000   800,000  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,000,000   260,000   260,000  
ทีด่นิ 5,000,000   1,000,000   1,200,000  
อาคาร-สทุธ ิ 6,000,000   500,000   800,000  
เครือ่งจกัร-สทุธ ิ 2,400,000   200,000   200,000  

 
30,000,000   3,000,000   3,600,000  

หนี้สนิและสว่นของเจา้ของ 
   เจา้หนี้ 2,500,000   300,000   300,000  

เจา้หนี้-จาํนอง 7,500,000   600,000   600,000  
ทุนหุน้สามญั 10,000,000   1,000,000  

 สว่นเกนิทุน 2,000,000   500,000  
 กาํไรสะสม 8,000,000   600,000  
 หนี้สนิและสว่นของเจา้ของ 30,000,000   3,000,000  
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ใหท้าํ 

1) ใหบ้นัทกึบญัชเีมือ่ 2 มกราคม 25x3 การโอนสนิทรพัย ์ระหวา่งกนั ในสมดุรายวนัทัว่ไป 

2) งบแสดงฐานะทางการเงนิ เมือ่วนัที ่2 มกราคม 25x3 

เฉลย 

การคาํนวณคา่ความนิยมจากการซือ้กจิการ 

คาํนวณคา่ความนิยมจากการซือ้กจิการ 
  มลูคา่เงนิลงทุนรวม 

  
2,600,000  

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดจ้ากการซือ้กจิการ 
เงนิสด 240,000  

  ลกูหนี้-สทุธ ิ 100,000  
  สนิคา้คงเหลอื 800,000  
  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 260,000  
  ทีด่นิ 1,200,000  
  อาคาร-สทุธ ิ 800,000  
  เครือ่งจกัร-สทุธ ิ 200,000  
  เจา้หนี้การคา้ (300,000) 
  เจา้หนี้-จาํนอง (600,000) 
  รวมมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดจ้ากการซือ้กจิการ 2,700,000  

คา่ความนิยมตดิลบ 
  

(100,000) 
 

การบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้กจิการ 

รายการที ่1 เงนิลงทุนในบรษิทัแพนเคก้  2,500,000  
 

  
ทุน- หุน้สามญั 

 
 1,000,000  

  
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 

 
 1,000,000  

  
เงนิสด 

 
500,000  

 
บนัทกึการลงทุนในบรษิทัแพนเคก้ 

  
     รายการที ่2 เงนิลงทุนในบรษิทัแพนเคก้ 100,000  

 
 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั  50,000  
 

  
เงนิสด 

 
150,000  

 
บนัทกึการจา่ยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรวมกจิการและคา่ออกหุน้ 
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     รายการที ่3 เงนิสด 
 

240,000  
 

 
ลกูหนี้-สทุธ ิ 100,000  

 
 

สนิคา้คงเหลอื 800,000  
 

 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 260,000  

 
 

ทีด่นิ 
 

1,200,000  
 

 
อาคาร-สทุธ ิ 800,000  

 
 

เครือ่งจกัร-สทุธ ิ 200,000  
 

  
เจา้หนี้การคา้ 

 
300,000  

  
เจา้หนี้-จาํนอง 

 
600,000  

  
เงนิลงทุนในบรษิทัแพนเคก้  2,600,000  

  
คา่ความนิยมตดิลบ (P/L) 

 
100,000  

 
บนัทกึการรบัโอนสนิทรพัยส์ทุธจิากบรษิทัแพนเคก้ 

 
     รายการที ่4 คา่ความนิยมตดิลบ 100,000  

 
  

กาํไรสะสม 
 

100,000  

 
บนัทกึปิดคา่ความนิยมตดิลบเขา้บญัชกีาํไรสะสม 
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การจดัทาํกระดาษทาํการงบการเงนิหลงัจากซือ้กจิการ 

 

 ก่อนการซือ้
กจิการ  

 
 เดบทิ  

 
 เครดติ  

 หลงัการซือ้
กจิการ  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
      สนิทรพัย ์
      เงนิสด  5,600,000   3)  240,000   1)   500,000   5,190,000  

    
 2)   150,000  

 ลกูหนี้-สทุธ ิ  2,000,000   3)  100,000  
  

 2,100,000  
สนิคา้คงเหลอื  7,000,000   3)  800,000  

  
 7,800,000  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  2,000,000   3)  260,000  
  

 2,260,000  
เงนิลงทุนในบรษิทัแพนเคก้ 

 
 1)  2,500,000  

 
 2,600,000  -  

  
 2)  100,000  

   ทีด่นิ  5,000,000   3)  1,200,000  
  

 6,200,000  
อาคาร-สทุธ ิ  6,000,000   3)  800,000  

  
 6,800,000  

เครือ่งจกัร-สทุธ ิ  2,400,000   3)  200,000  
  

 2,600,000  

 
 30,000,000  

    
 32,950,000  

 

หนี้สนิและสว่นของเจา้ของ 
      เจา้หนี้การคา้  2,500,000  

  
 3)   300,000   2,800,000  

เจา้หนี้-จาํนอง  7,500,000  
  

 3)   600,000   8,100,000  
ทุนหุน้สามญั  10,000,000  

  
 1)   1,000,000   11,000,000  

สว่นเกนิทุน  2,000,000   2)  50,000   1)   1,000,000   2,950,000  
กาํไรสะสม  8,000,000  

  
 4)   100,000   8,100,000  

หนี้สนิและสว่นของเจา้ของ  30,000,000  
    

 32,950,000  

       งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
      คา่ความนิยมตดิลบ 
 

 4)  100,000   3)   100,000  
 

       
   

6,350,000  
 

 6,350,000  
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งบแสดงฐานะการเงนิหลงัจากซือ้กจิการ 

บรษิทัเวยีร ์จาํกดั 
 งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ณ วนัที ่2 มกราคม 25x3 (หลงัจากซือ้กจิการ) 

 
หน่วย: บาท 

สนิทรพัย ์
 สนิทรพัยห์มนุเวยีน 
 เงนิสด  5,190,000  

ลกูหนี้-สทุธ ิ  2,100,000  
สนิคา้คงเหลอื  7,800,000  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  2,260,000  

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน  17,350,000  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

 ทีด่นิ  6,200,000  
อาคาร-สทุธ ิ  6,800,000  
เครือ่งจกัร-สทุธ ิ  2,600,000  

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  15,600,000  

 
 32,950,000  

 

หนี้สนิและสว่นของเจา้ของ 
 หนี้สนิหมนุเวยีน 
 เจา้หนี้การคา้  2,800,000  

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน  2,800,000  
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 

 เจา้หนี้-จาํนอง  8,100,000  
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน  8,100,000  
สว่นของเจา้ของ 

 ทุนหุน้สามญั  11,000,000  
สว่นเกนิทุน  2,950,000  
กาํไรสะสม  8,100,000  

รวมสว่นของเจา้ของ  22,050,000  
หนี้สนิและสว่นของเจา้ของ  32,950,000  
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ข้อ                      น    

ณ วนัที ่1 มกราคม 25x4 บรษิทัยกัษ์ จาํกดั ซือ้หุน้ 80% ของบรษิทัจิว๋ จาํกดั ดว้ยการออกหุน้เพิม่ทุน 20,000 หุน้ของ

บรษิทัยกัษ์เพื่อนําไปแลก โดยก่อนทาํการแลกหุน้ ราคาหุน้ของบรษิทัยกัษ์ เท่ากบัหุน้ละ 18 บาท ซึง่ในวนันัน้ บรษิทัจิว๋มี

สว่นของเจา้ของเท่ากบั 310,000 บาท  

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 มลูคา่ยตุธิรรมของสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัจิว๋ จาํกดัสงูกวา่มลูคา่ตามบญัช ี10,000 บาท 

 ระหวา่งปี 25x4 มธีุรกรรมดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ 

o บรษิทัยกัษ์ จาํกดัขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหก้บับรษิทัจิว๋ 50,000 บาท โดยอตัรากาํไรจากการขายเท่ากบั 

40% ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x4 สนิคา้ดงักล่าวยงัคงเหลอือยูก่บับรษิทัจิว๋เท่ากบั 20% ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 25x4 บรษิทัจิว๋เป็นหน้ีบรษิทัยกัษ์เท่ากบั 8,000 บาท 

o ณ วนัที ่1 ตุลาคม 25x4 บรษิทัจิว๋ขายเครือ่งจกัรใหก้บับรษิทัยกัษ์เป็นเงนิ 24,000 บาท โดยเครือ่งจกัร

ดงักล่าวซือ้มาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 25x1 เป็นเงนิ 60,000 บาท และตดัคา่เสือ่มราคาแบบเสน้ตรงเป็น

เวลา 5 ปีไมม่มีลูค่าซาก บรษิทัยกัษ์ตดัคา่เสือ่มราคาเครือ่งจกัรดงักล่าวเป็นเวลา 3 ปีไมม่มีลูคา่ซาก 

o ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x4 งบทดลองก่อนปิดบญัชขีองทัง้สองกจิการเป็นดงัน้ี 

  
 บรษิทัยกัษ์ จาํกดั   บรษิทัจิว๋ จาํกดั  

รายได ้
 

1,000,000 400,000 

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัจิว๋ 32,000 0 

คา่ใชจ้า่ย 
 

780,000 335,000 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 400,000 110,000 

เงนิลงทุนในบรษิทัจิว๋ 392,000 0 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 900,000 420,000 

หนี้สนิหมนุเวยีน 300,000 70,000 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 180,000 85,000 

ทุนหุน้สามญั 
 

800,000 250,000 

กาํไรสะสม 
 

160,000 60,000 
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ใหท้าํ 

จดัทาํกระดาษทาํการงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x4 

เฉลย 

1) หาคา่ความนิยมจากการรวมธุรกจิ 
  ตน้ทุนจา่ยซือ้ 

  
360,000  

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธติามสดัสว่นทีซ่ือ้ 
 สนิทรพัยห์มนุเวยีน 

 
80,000  

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 
 

380,000  
 หนี้สนิหมุนเวยีน 

 
(50,000) 

 หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 
 

(90,000) 
 FMV ของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ด ้

 
320,000  

 หกั สว่นไดเ้สยีของผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 20% 64,000  
 80% ของ FMV ของสนิทรพัยส์ทุธ ิ

 
256,000  

คา่ความนิยมจากการรวมธุรกจิ 
 

104,000  

 

2) คาํนวณสว่นแบ่งกาํไรของบรษิทัยกัษ์ และ NCI 
  

   

กาํไรของจิว๋ 
 100% 80% ของยกัษ์ 20%ของNCI 

รายได ้
  

400,000  
  คา่ใชจ้า่ย 

  
335,000  

  กาํไรตามบญัช ี
  

65,000  52,000  13,000  

หกั กาํไรจากการขายทีด่นิอาคารอุปกรณ์ (up-stream) (9,000) (7,200) (1,800) 

   คา่เสือ่มราคาน้อยเกนิไป (up-stream) 
 

(1,000) (800) (200) 

   ตดับญัชรีาคาทุนจา่ยซือ้> มลูคา่ตามบญัช ี(สนิคา้) (10,000) (8,000) (2,000)  

หกั กาํไรในสนิคา้คงเหลอื (down stream) (4,000) (4,000) 0  

สว่นแบ่งกาํไรของบรษิทัยกัษ์ / NCI 
 

41,000  32,000  9,000  
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จดัทาํกระดาษทาํการงบการเงนิรวม 

  
ยกัษ์ จิว๋ 

 
เดบทิ 

 
เครดติ งบการเงนิรวม 

 
รายได ้  1,000,000   400,000  4)  50,000  

  
 1,341,000  

    
7) 9,000  

   
 

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัจิว๋  32,000  
 

2)  32,000  
  

-  

 
คา่ใชจ้า่ย  780,000   335,000  1)  10,000  4) 50,000  1,080,000  

    
5) 4,000  

   
    

8) 1,000  
   

 

สว่นแบ่งของผูถ้อืหุน้ 
ทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (NCI share) 

  
3)  9,000  

  
 9,000  

 
กาํไรสทุธ ิ  252,000   65,000  

    
 252,000  

 
กาํไรสะสมตน้งวด  160,000   60,000  1)  60,000  

  
 160,000  

 
กาํไรสทุธ ิ  252,000   65,000  

    
 252,000  

 
กาํไรสะสมปลายงวด  412,000   125,000  

    
 412,000  

         
 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน  400,000   110,000  
  

5) 4,000   498,000  

      
6) 8,000  

 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัจิว๋  392,000  
   

1)  360,000  -  

      
2)  32,000  

 
 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  900,000   420,000  
  

7) 9,000   1,310,000  

      
8) 1,000  

 
 

คา่ความนิยม 
  

1)  104,000  
  

 104,000  

  
 1,692,000   530,000  

    
 1,912,000  

 
หนี้สนิหมนุเวยีน  300,000   70,000  6) 8,000  

  
 362,000  

 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน  180,000   85,000  

    
 265,000  

 
ทุนหุน้สามญั  800,000   250,000  1)  250,000  

  
 800,000  

 
กาํไรสะสม  412,000   125,000  

    
 412,000  

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
ทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 

    
1)  64,000   73,000  

      
3)  9,000  

 
  

 1,692,000   530,000  
    

 1,912,000  
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1 ตดับญัชเีงนิลงทุนตน้งวด กบัสว่นของผูถ้อืหุน้ตน้งวดตัง้ GW,ท/ส 

 
ทุนหุน้สามญั 

  
 250,000  

 

 
กาํไรสะสม 

  
 60,000  

 
 

คา่ความนิยม 
 

 104,000  
 

 
ตน้ทุนขาย (สนิคา้ตน้งวด)  10,000  

 
  

 เงนิลงทุน (ตน้ปี)  
 

 360,000  

  
 สว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม   64,000  

      2 ตดับญัชสีว่นแบ่งกาํไร กบัเงนิลงทุน 
  

 
สว่นแบ่งกาํไรฯ 

 
 32,000  

 
  

 เงนิลงทุน (สว่นทีเ่พิม่ระหวา่งปี)   32,000  

      3 รบัรูส้ว่นแบ่งในกาํไรสทุธขิองผูท้ีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 
 

 
สว่นแบ่งของผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (NCI share)  9,000  

 
  

 สว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม   9,000  

      4 ตดับญัชซีือ้ขายสนิคา้ระหวา่งกนั 
  

 
ขาย 

  
 50,000  

 
  

 ตน้ทุนขาย  
  

 50,000  

      5 ตดับญัชกีาํไรในสนิคา้ปลายงวด 
  

 
ตน้ทุนขาย 

  
4,000  

 
  

 สนิคา้  
  

4,000  

      6 ตดับญัชีล่กูหนี้เจา้หนี้ระหวา่งกนั 
  

 
เจา้หนี้การคา้ 

 
8,000  

 
  

 ลกูหนี้การคา้  
 

8,000  

      7 ตดับญัชกีาํไรในการซือ้ขาย PPE 
  

 
กาํไรจากการขาย PPE 

 
9,000  

 
  

 PPE  
  

9,000  
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คาํนวณกาํไร 

   
 

ราคาซือ้ขาย 
  

 24,000  
 

 
ราคาตามบญัช:ี 

   
 

ราคาทุน 
 

 60,000  
  

 
หกั เสือ่มสะสม 3ปี 9/12 เดอืน - 45,000  

  
 

ราคาตามบญัช ีณ วนัขาย  15,000  
 

 
กาํไรจากการขาย 

 
9,000  

 
      8 บนัทกึปรบัปรุงคา่เสือ่มราคาสว่นทีน้่อยเกนิไป 

 
 

คา่เสือ่มราคา 
 

1,000  
 

  
 คา่เสือ่มราคาสะสม  

 
1,000  

      
 

คาํนวณคา่เสือ่มทีต่่างกนั 
 

 ต่อปี   3 เดอืน  

 
คา่เสือ่มเดมิ (60000 / 5) 

 
 12,000  3,000  

 
คา่เสือ่มใหม ่(24000 / 3) 

 
8,000  2,000  

 
คา่เสือ่มเดมิ > คา่เสือ่มใหม ่ 4,000  1,000  
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