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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 2/2555 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 
 
 
 
 
 
 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
 
 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 
คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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ข้อ 1.สญัญาเช่า 

วนัที ่ 1/1/x1 บรษิทัวชิชี ่จาํกดั ทาํสญัญาเชา่เครือ่งจกัรแบบบอกเลกิไมไ่ด ้ 3 ปี ๆละ 195,000บาท 
จา่ยทุกวนัสิน้ปี และตอ้งคนืเครื่องจกัรเมือ่หมดสญัญาเชา่เครือ่งจกัรมมีลูคา่ยตุธิรรม 500,000 บาท อายกุารใชง้าน 3 ปี 
ผูเ้ชา่ประกนัมลูคา่คงเหลอื 12,500 บาท อตัราดอกเบีย้สว่นเพิม่ 10% โดยผูเ้ชา่ไมท่ราบอตัราดอกเบีย้ตามนยัของ
สญัญา  

ให้ทาํ  

ก) อธบิายการแยกสญัญาเชา่การเงนิและดาํเนินงาน (3 คะแนน) 
ข) สญัญาเชา่ขา้งตน้เป็นสญัญาเชา่ประเภทใด เพราะเหตุใด คาํนวณประกอบ ปดัเศษทศนิยม (3 คะแนน) 
ค) บนัทกึบญัชปีี x1 คาํนวณประกอบ ปดัเศษทศนิยม (7 คะแนน) 
ง) งบแสดงฐานะการเงนิ(บางสว่น) ของบรษิทัผูเ้ชา่ ณ 31ธ.ค.x1 (4.5 คะแนน) 
จ) บนัทกึบญัช ี31ธ.ค.x3 โดยสมมตวิา่เครือ่งจกัรทีค่นืมมีลูคา่ยตุธิรรมไมน้่อยกวา่ 12,500 บาท (2.5 คะแนน) 

ตอบ 

ก) อธบิายหลกัเกณฑท์ีใ่ชแ้ยกสญัญาเชา่การเงนิและดาํเนินงาน 

ม.บช. 17 กาํหนดเงือ่นไขในการจาํแนกประเภทของสญัญาเชา่โดยพจิารณาจากสาระของรายการ
มากกวา่รปูแบบของสญัญา กล่าวคอื กจิการตอ้งจดัประเภทสญัญาเชา่เป็นสญัญาเชา่การเงนิหากสญัญานัน้โอนความ
เสีย่งและผลตอบแทน ทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดทีผู่เ้ป็นเจา้ของพงึไดร้บัจากสนิทรพัยไ์ปใหแ้ก่ผูเ้ชา่ มเิชน่นัน้ สญัญา
เชา่ดงักลา่วกจ็ะถอืเป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงานแทน ทัง้น้ี หากสญัญาเชา่ใดๆ เขา้หลกัเกณฑต่์อไปน้ีเพยีงขอ้ใดขอ้หน่ึง
หรอืมากกวา่ กจ็ะถอืวา่สญัญาเชา่ดงักลา่วเป็นสญัญาเชา่การเงนิทนัท ี

1. สญัญาเชา่โอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูเ้ชา่เมือ่สิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเชา่ เชน่ สญัญา
เชา่ซือ้ซึง่เมือ่ผูเ้ชา่ซือ้ชาํระเงนิครบตามขอ้กาํหนดของสญัญา ผูใ้หเ้ชา่ซือ้จะโอนกรรมสทิธิใ์หผู้เ้ชา่ซือ้  

2. ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเชา่ ผูเ้ชา่มสีทิธเิลอืกซือ้สนิทรพัยด์ว้ยราคาทีค่าดวา่จะตํ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรมมาก 
ณ วนัทีส่ทิธเิลอืกมผีลบงัคบัใช ้ 

3. ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเชา่ ระยะเวลาของสญัญาเชา่ครอบคลุมอายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิสว่น
ใหญ่ของสนิทรพัย ์แมว้า่จะไมม่กีารโอนกรรมสทิธิเ์กดิขึน้  

4. ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเชา่ มลูคา่ปจัจุบนัของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ยมจีาํนวนเทา่กบัหรอืเกอืบ
เทา่กบัมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่  

5. สนิทรพัยท์ีเ่ชา่มลีกัษณะเฉพาะจนกระทัง่มผีูเ้ชา่เพยีงผูเ้ดยีวทีส่ามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้โดยไมจ่าํเป็นตอ้ง
นําสนิทรพัยด์งักลา่วมาทาํการดดัแปลงทีส่าํคญั  
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ข) สญัญาเชา่ขา้งตน้เป็นสญัญาเชา่ประเภทใด เพราะเหตุใด คาํนวณประกอบ ปดัเศษทศนิยม 

ตอบ สญัญาเชา่ดงักลา่วถอืเป็นสญัญาเชา่การเงนิเน่ืองจากเขา้เงือ่นไขขอ้ 3) และ ขอ้ 4) ดงัต่อไปน้ี  
1. สญัญาเชา่ไมไ่ดโ้อนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูเ้ชา่เมือ่สิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเชา่  
2. ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเชา่ ผูเ้ชา่ไมม่สีทิธเิลอืกซือ้สนิทรพัย ์ 
3. อายขุองสญัญาเชา่เทา่กบัอายขุองสนิทรพัย ์จงึแสดงใหเ้หน็วา่ผูเ้ชา่ไดร้บัประโยชน์และรบัความเสีย่งสว่น

ใหญ่ของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่  
4. ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเชา่ มลูคา่ปจัจุบนัของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ยมจีาํนวนเทา่กบัหรอืเกอืบ

เทา่กบัมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ โดยมลูคา่ปจัจุบนัของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าในดา้นของผูเ้ชา่ 
หมายถงึ จาํนวนเงนิทีผู่เ้ชา่ตอ้งจา่ยตลอดอายุสญัญาเชา่ รวมกบัจาํนวนเงนิทีผู่เ้ชา่หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัผูเ้ชา่ประกนัมลูคา่คงเหลอืใหก้บัผูใ้หเ้ชา่ตามการคาํนวณดงัน้ี  

ประเภทของรายจา่ย รายจา่ย  กระแสเงนิสด  
 PV factors  

10% 3 ปี   มลูคา่ปจัจุบนั  
เงนิงวด คา่เชา่  195,000  2.4869  484,946  
เงนิกอ้น ประกนัมลูคา่คงเหลอื  12,500  0.7513   9,391  
รวม 494,337  

รอ้ยละของมลูค่ายตุธิรรม (500,000 บาท) 98.9% 
 

5. สนิทรพัยท์ีเ่ชา่เป็นสนิทรพัยท์ัว่ไป ไมใ่ชส่นิทรพัยเ์ฉพาะ  
 

ค) บนัทกึบญัชปีี x1 คาํนวณประกอบ ปดัเศษทศนิยม 

ในการจา่ยชาํระคา่เชา่แต่ละงวด กจิการผูเ้ชา่จะถอืวา่เป็นการจา่ยดอกเบีย้ และผอ่นชาํระเงนิตน้ 
โดยตอ้งคาํนวณดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ในทีน้ี่คอื 10% วธิทีีง่า่ยทีส่ดุในการแบง่แยกดอกเบีย้และเงนิตน้ 
คอืการทาํตารางตดับญัช ี(amortization schedule)  
ตารางตดับญัชเีงนิงวด 

วนัที ่ งวด  เงนิจา่ย   ตดัดอกเบีย้   ตดัเงนิตน้   เงนิตน้คงเหลอื  
 1/1/x1  0 494,337  
 31/12/x1  1 195,000  49,434  145,566  348,770  
 31/12/x2  2 195,000  34,877  160,123  188,647  
 31/12/x3  3 195,000  18,853  176,147   12,500  
 31/12/x3  3  12,500  -  12,500  0  
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การบนัทกึบญัช ี 
 1/1/x1   สนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่  494,337  

 หน้ีสนิตามสญัญาเชา่  494,337  
 บนัทกึการทาํสญัญาเชา่เครือ่งจกัร  

 31/12/x1   ดอกเบีย้จา่ย   49,434  
 หน้ีสนิตามสญัญาเชา่  145,566  

 เงนิสด  195,000  
 บนัทกึการจา่ยคา่เชา่งวดแรก  

 31/12/x1   คา่เสือ่มราคา  160,612  
 คา่เสือ่มราคาสะสม - สนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่  160,612  

 (494,337 - 12,500) / 3 
 

ง) งบแสดงฐานะการเงนิ(บางสว่น) ของบรษิทัผูเ้ชา่ ณ 31ธ.ค.x1 

บรษิทัวชิชี ่จาํกดั 
    

งบแสดงฐานะการเงนิ 
    

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 และ 25x0 
    

    
 (หน่วย : บาท)  

 
 งบการเงนิรวม    

 งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ  

  

สนิทรพัย ์  25x1   25x0   25x1   25x0  

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 
    

….  xx   xx   xx   xx  

….  xx   xx   xx   xx  

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน  xx   xx   xx   xx  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 
    

….  xx   xx   xx   xx  

….  xx   xx   xx   xx  

เครือ่งจกัรตามสญัญาเชา่ 494,337   xx   xx   xx  
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม – เครือ่งจกัรตาม
สญัญาเชา่ (160,612)  (xx)   (xx)  
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รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  XX   XX   XX   XX  

รวมสนิทรพัย ์  XX   XX   XX   XX  

     
หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้  25x1   25x0   25x1   25x0  

หน้ีสนิหมนุเวยีน 
    

….  XX   XX   XX   XX  

….  XX   XX   XX   XX  
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึกาํหนด
ชาํระภายใน 1 ปี 160,123   XX   XX   XX  

รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน  XX   XX   XX   XX  

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 
    

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ – สทุธ ิ 188,647   XX   XX   XX  

รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน  XX   XX   XX   XX  

รวมหน้ีสนิ  XX   XX   XX   XX  

     
จ) บนัทกึบญัช ี31ธ.ค.x3  

31/12/x3   ดอกเบีย้จา่ย   18,853  
 หน้ีสนิตามสญัญาเชา่  176,147  

 เงนิสด  195,000  
 บนัทกึการจา่ยคา่เชา่งวดที ่3 

 31/12/x3   คา่เสือ่มราคา  160,612  
 คา่เสือ่มราคาสะสม - สนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่  160,612  

 (494,337 - 12,500) / 3 

 31/12/x3   หน้ีสนิตามสญัญาเชา่   12,500  
 คา่เสือ่มราคาสะสม - สนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่  481,837  

 สนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่  494,337  
 บนัทกึการคนืเครือ่งจกัรใหก้บัผูใ้หเ้ชา่  

 

2.ก. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์(12 คะแนน) 

ณ วนัที ่1/1/25x1 บรษิทัอาหมวย จาํกดั ไดซ้ือ้เครือ่งจกัรทีแ่ยกรายละเอยีดขององคป์ระกอบไดด้งัน้ี  
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รายการองคป์ระกอบ ราคาทุน อายกุารใชง้าน วธิคีดิคา่เสือ่มราคา 

มอเตอร ์ 300,000 5 ปี เสน้ตรง 

เครือ่งยนต ์ 500,000 4,000 ชัว่โมง จาํนวนผลผลติ 

สว่นประกอบ 700,000 10 ปี เสน้ตรง 

บรษิทัไดใ้ชเ้ครื่องจกัรดงักลา่วในแต่ละปี ดงัน้ี  

ปี 25X1 ใชง้าน 1,000 ชัว่โมง 

ปี 25X3 ใชง้าน 1,200 ชัว่โมง  

ทัง้น้ี ในวนัที ่1/1/25x3 บรษิทัมกีารเปลีย่นแทนมอเตอรใ์หม ่มลูคา่ยตุธิรรม 195,000 บาท และมคีา่
ตดิตัง้มอเตอร ์ 5,000 บาท ซึง่มอเตอรเ์ก่ามคีา่ซ่อม 15,000 บาท และเกบ็ไวเ้ป็นอะไหลส่าํรอง โดยไมไ่ดใ้ชง้านอกี 
นอกจากน้ี และไดม้กีารประเมนิวา่สว่นประกอบอื่นตอ้งคดิคา่เสือ่มราคาโดยใชว้ธิยีอดลดลงทวคีณูซึง่สะทอ้นประโยชน์
เชงิเศรษฐกจิไดด้กีวา่ โดยเครือ่งจกัรมอีายกุารใชง้านเทา่เดมิ 

และต่อมาในปี 25x4 บรษิทัใชง้านเครือ่งจกัรดงักลา่ว 800 ชัว่โมง 

คาํสัง่ 

1)บนัทกึบญัช ีปี25x1 และปี 25x3 
2)คาํนวนคา่เสือ่มราคาปี 25x1 ปี 25x3 และปี 25x4 
3)อธบิายวธิปีฏบิตัเิมือ่มกีารเปลีย่นวธิคีดิคา่เสือ่มราคา 

ตอบ 

1) บนัทกึบญัช ีปี25x1 และปี 25x3 
บนัทกึบญัชปีี 25x1 

1/1/25x1 เครือ่งจกัร – มอเตอร ์ 300,000  
เครือ่งจกัร – เครือ่งยนต ์ 500,000  
เครือ่งจกัร – สว่นประกอบอื่นๆ 700,000  

เงนิสด 1,500,000  
บนัทกึการซือ้เครือ่งจกัร 

31/12/25x1 คา่เสือ่มราคา 255,000  
คา่เสือ่มราคาสะสม -เครือ่งจกัร - มอเตอร ์  60,000  

คา่เสือ่มราคาสะสม -เครือ่งจกัร - เครือ่งยนต ์ 125,000  

คา่เสือ่มราคาสะสม -เครือ่งจกัร – สว่นประกอบอื่นๆ  70,000  

บนัทกึคา่เสือ่มราคาเครือ่งจกัร 
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บนัทกึบญัชปีี 25x3 
1/12/25x3 เครือ่งจกัร – มอเตอรใ์หม ่ 200,000  

เงนิสด 200,000  
บนัทกึการซือ้เครือ่งจกัรใหม ่

1/12/25x3 คา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษา  15,000  
เงนิสด  15,000  

บนัทกึการจา่ยคา่ซ่อมแซมมอเตอรเ์ก่า 
31/12/25x3 

คา่เสือ่มราคา 330,000  
คา่เสือ่มราคาสะสม -เครือ่งจกัร - มอเตอร ์  - 
คา่เสือ่มราคาสะสม -เครือ่งจกัร - มอเตอรใ์หม ่  40,000  
คา่เสือ่มราคาสะสม -เครือ่งจกัร - เครือ่งยนต ์ 150,000  
คา่เสือ่มราคาสะสม -เครือ่งจกัร – สว่นประกอบอื่นๆ 140,000  

บนัทกึคา่เสือ่มราคาเครือ่งจกัร 
 

2) คาํนวณคา่เสือ่มราคาปี 25x1 ปี 25x3 และปี 25x4 

คาํนวณคา่เสือ่มราคา ปี 25x1 
รายการองคป์ระกอบ ฐานคาํนวณคา่เสือ่ม อตัราเสือ่มราคา คา่เสือ่มราคา 

มอเตอร ์ 300,000 20% (1) 60,000 

เครือ่งยนต ์ 500,000 25% (2) 125,000 

สว่นประกอบ  700,000 10% (3) 70,000 
1,500,000 255,000 

(1) 1 ปี / 5 ปี = 20% 
(2) 1,000 ชม / 4,000 ชม. = 25% 

(3) 1 ปี / 10 ปี = 10% 
 

 

 

 

 

 



P a g e  | 8 

โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณชิยอ์ยา่งเดด็ขาด   

(สนใจตวิ CPA วชิาการบญัช ี1 - 2 ตดิต่อ 081-485-7887, 081-755-0543 / www.cpasolution.net) ครัง้ท่ี 3/55 เร่ิม 22 – 23 ก.ย. 55 

คาํนวณมลูคา่ตามบญัชขีองสว่นประกอบ
อื่น ณ 1/1/x3 

รายการองคป์ระกอบ ราคาทุน 
คา่เสือ่มราคา 
x1 

คา่เสือ่มราคา 
x2 

มลูคา่ตาม
บญัช ี

สว่นประกอบ 700,000   70,000   70,000  560,000  

 

คาํนวณคา่เสือ่มราคา ปี 25x3 

รายการองคป์ระกอบ 
ฐานคาํนวณ 

คา่เสือ่ม อตัราเสือ่มราคา คา่เสือ่มราคา 
มอเตอรเ์ก่า 300,000 0% (1) 0 

มอเตอรใ์หม ่ 200,000 20% (2) 40,000 

เครือ่งยนต ์ 500,000 30% (3) 150,000 

สว่นประกอบ* 560,000 25% (4) 140,000 
1,260,000 330,000 

* ตอ้งใชร้าคาตามบญัช ีณ วนัที ่1/1/x3 เป็นตวัตัง้ตน้เน่ืองจากเปลีย่นการคาํนวณคา่เสือ่มจากเสน้ตรงเป็นอตัราเรง่ 

(1) ไมต่ดัคา่เสือ่มราคา เน่ืองจากไมไ่ดใ้ชง้านเกบ็เป็นอะไหล่ 

(2) 1 ปี / 5 ปี = 20% 
(3) 1,200 ชม / 4,000 ชม. = 30% 

(4) 100% / 8 ปี x 2 เทา่ = 25% 
 

คาํนวณคา่เสือ่มราคา ปี 25x4  
 รายการองคป์ระกอบ   ฐานคาํนวณคา่เสือ่ม  อตัราเสือ่มราคา  คา่เสือ่มราคา  
 มอเตอรเ์ก่า  300,000  0%  (1)   - 

 มอเตอรใ์หม ่ 200,000  20%  (2)   40,000  

 เครือ่งยนต ์ 500,000  20%  (3)  100,000  

 สว่นประกอบ*  420,000  25%  (4)  105,000  
1,120,000  245,000  

* ตอ้งใชร้าคาตามบญัช ีณ วนัที ่1/1/x3 เป็นตวัตัง้ตน้เน่ืองจากเปลีย่นการคาํนวณคา่เสือ่มจากเสน้ตรงเป็นอตัราเรง่ 

(1) ไมต่ดัคา่เสือ่มราคา เน่ืองจากไมไ่ดใ้ชง้านเกบ็เป็นอะไหล่ 

(2) 1 ปี / 5 ปี = 20% 
(3) 800 ชม / 4,000 ชม. = 20% 
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(4) 100% / 8 ปี x 2 เทา่ = 25% 
 

สรปุคา่เสือ่มราคา 
 รายการองคป์ระกอบ  ปี 25x1 ปี 25x3 ปี 25x4 
 มอเตอรเ์ก่า   60,000   -  - 

 มอเตอรใ์หม ่  -  40,000   40,000  

 เครือ่งยนต ์ 125,000  150,000  100,000  

 สว่นประกอบ*   70,000  140,000  105,000  
 รวม  255,000  330,000  245,000  

 

3)อธบิายวธิปีฏบิตัเิมือ่มกีารเปลีย่นวธิคีดิคา่เสือ่มราคา 

การเปลีย่นวธิกีารคดิคา่เสือ่มราคา ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชตีามขอ้กําหนด
ของมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละ
ขอ้ผดิพลาดทางการบญัช ี ซึง่กจิการตอ้งใชว้ธิ ี “เปลีย่นทนัท”ี ซึง่หมายถงึกจิการตอ้งรบัรูผ้ลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชทีนัทใีนกาํไรหรอืขาดทุน สาํหรบังวดทีม่กีารเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ี
หากการเปลีย่นแปลงนัน้ และงวดต่อ ๆ ไป เน่ืองจากกจิการตอ้งตดัคา่เสือ่มราคาเป็นเวลานานกวา่ 1 รอบบญัช ี
 

2. ข. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (8 คะแนน)  

บรษิทัเจอรี ่จาํกดั ทาํสญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ปลกูสรา้งอาคารเมื่อ 1/1/x1 เป็นเวลา 20 ปีจา่ยคา่เชา่ทุก
วนัที ่ 1 มกราคม โดยเมือ่เลกิสญัญาตอ้งทาํการรือ้ถอนอาคารออก วศิวกรประเมนิราคาคา่กอ่สรา้งอาคาร 1,000 ลา้น
บาทและคา่รือ้ถอนไว ้50 ลา้นบาท อาคารมอีายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 30 ปี ก่อสรา้งเสรจ็ 1/1/x2 

 อตัราดอกเบีย้ 8% อาคารมอีายกุารใชง้าน 30 ปี  
 คา่เชา่ทีด่นิปีที1่-15 ปีละ 10 ลา้นบาท 
 คา่เชา่ทีด่นิปีที1่6-20ปีละ 15 ลา้นบาท 

ให้ทาํ  

1) คา่ก่อสรา้งอาคารประกอบดว้ยอะไรบา้ง ใหค้าํนวณประกอบ 
2) บนัทกึบญัช ีปี 25x2 

ตอบ  

1) คา่ก่อสรา้งอาคารประกอบดว้ยอะไรบา้ง ใหค้าํนวณประกอบ 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 16 เรือ่งทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ไดร้ะบุองคป์ระกอบของราคาทุน
รายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ประกอบดว้ย  
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1) ราคาซือ้รวมอากรขาเขา้และภาษซีือ้ทีเ่รยีกคนืไมไ่ดห้ลงัหกัสว่นลดการคา้และจาํนวนทีไ่ดร้บัคนืจากผูข้าย  
2) ตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่ใหส้นิทรพัยน์ัน้อยูใ่นสถานทีแ่ละสภาพทีพ่รอ้มจะ

ใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝา่ยบรหิาร และ 
3) ตน้ทุนทีป่ระมาณในเบือ้งตน้สาํหรบัการรือ้ การขนยา้ย และการบรูณะสถานทีต่ ัง้ของสนิทรพัย ์ซึง่เป็นภาระ

ผกูพนัของกจิการทีเ่กดิขึน้เมือ่กจิการไดส้นิทรพัยน์ัน้มา 

ทัง้น้ี จากโจทยจ์งึสรปุไดว้า่ ตน้ทุนของอาคารจะประกอบดว้ยคา่ก่อสรา้งอาคาร คา่เชา่ทีด่นิระหวา่ง
ก่อสรา้งอาคารระยะเวลา 1 ปี และมลูคา่ปจัจุบนัของคา่รือ้ถอนอาคารทีจ่ะตอ้งจา่ยในอกี 19 ปีขา้งหน้า (เน่ืองจาก
สญัญาเชา่ทีด่นิหลงัจากก่อสรา้งอาคารเสรจ็จะเหลอืเพยีง 19 ปี)  ทัง้น้ี สญัญาเชา่ทีด่นิตอ้งจ่ายคา่เชา่ทีไ่มเ่ทา่กนัใน 2 
ชว่ง ม.บช. 17 ระบุใหต้อ้งใชว้ธิเีสน้ตรงในการรบัรูค้า่เชา่เป็นคา่ใชจ้า่ย ซึง่มลูคา่ของอาคารจะไดจ้ากการคาํนวณ
ต่อไปน้ี 
คา่ก่อสรา้ง  1,000.00  ลา้นบาท 
คา่เชา่ทีด่นิระหวา่งก่อสรา้ง 1 ปี 11.25  ลา้นบาท (1) 

มลูคา่ปจัจุบนัของคา่รือ้ถอนอาคารหลงัจากหมดสญัญาเชา่ 11.59  ลา้นบาท (2) 

รวมมลูคา่อาคาร  1,022.84  ลา้นบาท 

(1) คา่เชา่เฉลีย่ต่อปี 
ปีที ่1-15 ปีละ 10 ลา้นบาท 150 ลา้นบาท 
ปีที ่16-20 ปีละ 15 ลา้นบาท 75 ลา้นบาท 
รวม 225 ลา้นบาท 
ระยะเวลาสญัญาเชา่ 20 ปี 
คา่เชา่เฉลีย่ต่อปี 11.25 ลา้นบาท 

(2) มลูคา่ปจัจุบนัของคา่รือ้ถอนอาคารหลงัจากหมดสญัญาเชา่ 
คา่รือ้ถอนทีต่อ้งจา่ยในอกี 19 ปีขา้งหน้า 50.00  ลา้นบาท 
มลูคา่ปจัจุบนัของเงนิ 1 บาทในอกี 19 ปีขา้งหน้า อตัราคดิลด 8%  0.2317  บาท 
มลูคา่ปจัจุบนัของคา่รือ้ถอนอาคารหลงัจากหมดสญัญาเชา่ 11.59  ลา้นบาท 

 

2) บนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งในปี 25x2 
บนัทกึบญัช ี(หน่วย: ลา้นบาท) 

1/1/x2 คา่เชา่คา้งจา่ย 10.00  
เงนิสด 10.00  

บนัทกึการจา่ยคา่เชา่ทีด่นิ 

1/1/x2 อาคาร  1,022.84  
อาคารระหวา่งก่อสรา้ง  1,000.00  
คา่เชา่ทีด่นิ 11.25  
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอนอาคาร 11.59  
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บนัทกึตน้ทุนอาคารทีส่รา้งแลว้เสรจ็ 

31/12/x2 ตน้ทุนทางการเงนิ  0.93  
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอนอาคาร  0.93  

บนัทกึเพิม่ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอนอาคารอตัราคดิลด 8% 
(11.59 ลา้นบาท x 8%) 

คา่เชา่ทีด่นิ 11.25  
คา่เชา่คา้งจา่ย 11.25  
บนัทกึการจา่ยคา่เชา่ทีด่นิและตัง้คา่เชา่คา้งจา่ย 

คา่เสือ่มราคา 53.83  
คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคาร 53.83  
บนัทกึคา่เสือ่มราคาอาคาร (1,022.84 / 19 ปี) 

 

ข้อ 3 การรวมธรุกิจ 

บรษิทั ติม๋ จาํกดั ซือ้เงนิลงทุน บรษิทัมลิค ์จาํกดั 15% เมือ่หลายปีก่อน โดยตน้ทุนจา่ยซือ้เทา่กบั 
1,200 บาท ต่อมา ในวนัที ่ 1/1/25x1 ซือ้หุน้ครัง้ที ่ 2 อกี 85% โดยจา่ยเงนิซือ้ 22,000 บาท และไดจ้า่ยคา่ใชจ้า่ยที่
เกีย่วขอ้งกบัการซือ้กจิการ 1,400 บาท ทัง้น้ี มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนครัง้แรกในวนัที ่1/1/25x1 เทา่กบั 2,000 บาท  
 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่1/1/25x1 

 หน่วย: บาท  
 มลูคา่ตามบญัช ี  มลูคา่ยตุธิรรม  

ติม๋ มลิค ์ มลิค ์

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่  48,800  2,000   2,000  

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 120,000  1,700   1,700  

สนิคา้คงเหลอื 100,000  4,000   5,400  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 300,000  1,000   1,000  

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 2,000  0 0 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 430,000   11,000  15,500  

ลขิสทิธิ ์ 0 0  4,000  

โดเมนอนิเตอรเ์น็ต 0 0  1,000  

สนิทรพัยร์วม 1,000,800   19,700  30,600  
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หน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 180,000  6,000   6,000  
ทุนหุน้สามญั 400,000   20,000  
กาํไรสะสม 420,000   14,000  
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 800  
หน้ีสนิและสว่นของเจา้ของรวม 1,000,800   40,000  

ให้ทาํ 

1) คา่ความนิยมจากการซือ้กจิการ 
2) บนัทกึรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ธุรกจิ 
3) ทาํกระดาษทาํการซือ้ธุรกจิ ณ วนัที ่1/1/25x1  
( 20 คะแนน ) 

โจทยข์อ้น้ี ถอืเป็นการรวมธุรกจิทีด่าํเนินการสาํเรจ็เป็นขัน้ๆ ซึง่ ม.รง. 3 เรือ่งการรวมธุรกจิ ยอ่
หน้าที ่ 41-42 ไดร้ะบุวา่ “หากผูซ้ือ้ไดร้บัอาํนาจในการควบคุม โดยทีผู่ซ้ือ้เคยมสีว่นไดเ้สยีในผูถ้กูซือ้อยูก่่อนวนัซือ้แลว้ 
(ตวัอยา่งเชน่ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 กจิการ ก ถอืหุน้กจิการ ข คดิเป็นรอ้ยละ 35 ซึง่ถอืเป็นผูท้ีไ่มม่อีาํนาจควบคุมใน
กจิการ ข ณ วนันัน้ กจิการ ก ซือ้หุน้กจิการ ข เพิม่อกีรอ้ยละ 40 และทาํใหก้จิการ ก มอีาํนาจควบคุมกจิการ ข) ถอืวา่
เป็นเป็นการรวมธุรกจิทีด่าํเนินการเป็นขัน้ๆ โดยผูซ้ือ้ตอ้งวดัมลูคา่สว่นไดเ้สยีทีผู่ซ้ือ้ถอือยูใ่นผูถ้กูซือ้ก่อนหน้าการรวม
ธุรกจิใหมโ่ดยใชม้ลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้และรบัรูผ้ลกาํไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้โดยทนัท ีแต่หากถอืเป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อ
ขายก่อน ตอ้งรบัรูด้ว้ยเกณฑเ์ดยีวกบัเสมอืนวา่ผูซ้ือ้ไดข้ายเงนิลงทุนดงักลา่วออกไป” 

โจทยข์อ้น้ีจงึตอ้งโอน “เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย” เขา้เป็น “เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย” พรอ้มทัง้
ตดับญัช ี “ผลกาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย” ซึง่แสดงในองคป์ระกอบอื่นของเจา้ของ 
(Accumulated Other Comprehensive Income) ออก และรบัรูผ้ลกาํไรจากการถอืครองในงบกาํไรขาดทุนโดยทนัท ี
นอกจากน้ี จากการทีผู่ซ้ือ้กจิการตอ้งจา่ยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการรวมกจิการ ตาม ม.รง. 3 เรือ่ง การรวม
ธุรกจิ ไดร้ะบุใหผู้ซ้ือ้ตอ้งบนัทกึบญัชสีาํหรบัตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้เป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดทีต่น้ทุนดงักลา่วเกดิขึน้
และไดร้บับรกิาร (ม.รง. 3 ยอ่หน้า 53) 

ต่อไปน้ีเป็นการตอบคาํถาม 
1) คาํนวณหาคา่ความนิยมจากการซือ้กจิการ 

มลูคา่เงนิลงทุนจา่ยซือ้หุน้ 100% 24,000  
(2,000 + 22,000 บาท) 
หกั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิ 24,600  
ผลกาํไรจากการต่อรองราคาซือ้ (หรอืคา่ความนิยมตดิลบ) 600  
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2) บนัทกึรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ธุรกจิ 

1/1/25x1 
 1)  เงนิลงทุนในบรษิทัมลิค ์จาํกดั  2,000  

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 800  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย  2,000  
ผลกาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นหมวดเงนิลงทุน (P/L) 800  

บนัทกึเปลีย่นหมวดเงนลงทุนและปรบัใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรม 

2) เงนิลงทุนในบรษิทัมลิค ์จาํกดั 22,000  
เงนิสด 22,000  

บนัทกึการซือ้เงนิลงทุน 85% เพิม่เตมิ 

3) คา่ใชจ้า่ยในการซือ้กจิการ  1,400  
เงนิสด  1,400  

4) เงนิสดและรายการเทยีบเทา่  2,000  
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น  1,700  
สนิคา้คงเหลอื  5,400  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  1,000  
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 15,500  
ลขิสทิธิ ์  4,000  
โดเมนอนิเตอรเ์น็ต  1,000  

ผลกาํไรจากการต่อรองราคาซือ้ 600  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  6,000  
เงนิลงทุนในบรษิทัมลิค ์ 24,000  

บนัทกึรบัสนิทรพัยส์ทุธจิากบรษิทัมลิค ์จาํกดั 

5) ผลกาํไรจากการต่อรองราคาซือ้ 600  
ผลกาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นหมวดเงนิลงทุน (P/L) 800  

กาํไรสะสม - 
คา่ใชจ้า่ยในการซือ้กจิการ  1,400  

บนัทกึปิดคา่ใชจ้า่ยและผลกาํไรเขา้กาํไรสะสม 
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3) ทาํกระดาษทาํการซือ้ธุรกจิ ณ วนัที ่1/1/25x1 

บรษิทัติม๋ และบรษิทัยอ่ย  
กระดาษทาํการรวมกจิการ 
ณ วนัที ่1/1/25x1 

 ติม๋ก่อนรวมกจิการ   Dr   Cr   ติม๋หลงัรวมกจิการ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่  48,800   4)  2,000   2)  22,000   27,400  

 3)   1,400  
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 120,000   4)  1,700  121,700  
สนิคา้คงเหลอื 100,000   4)  5,400  105,400  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 300,000   4)  1,000  301,000  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 2,000   1)   2,000   - 
เงนิลงทุนในบรษิทัมลิค ์จาํกดั  1)  2,000   4)  24,000   - 

 2)   22,000  
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 430,000   4)   15,500  445,500  
ลขิสทิธิ ์  4)  4,000  4,000  
โดเมนอนิเตอรเ์น็ต  4)  1,000  1,000  
สนิทรพัยร์วม 1,000,800  1,006,000  

หน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 180,000   4)   6,000  186,000  
ทุนหุน้สามญั 400,000  400,000  
กาํไรสะสม 420,000   5)  - 420,000  
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 800   1)  800   - 
หน้ีสนิและสว่นของเจา้ของรวม 1,000,800  1,006,000  

งบกาํไรขาดทุน 

ผลกาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นหมวดเงนิลงทุน (P/L)  5)  800   1)  800  
ผลกาํไรจากการต่อรองราคาซือ้  5)  600   4)  600  
คา่ใชจ้า่ยในการซือ้กจิการ  3)  1,400   5)   1,400  

 


