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ขอ้สอบ CPA จ าลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2558 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  
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ข้อ 1 (ก) การโอนเปล่ียนหมวดอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นปี25x2 บริษัททราย จ ากดั ซือ้ที่ดินพร้อมอาคารโดยที่ดินมีราคาทนุ 2  ล้านบาท สว่นอาคารมีราคาทนุ 1ล้าน
บาท อายกุารใช้งาน 10 ปี มลูค่าคงเหลือของอาคาร 100,000  บาท โดยบริษัททราย จ ากดั ให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินราคา
ตลาดทกุสิน้ปีดงันี ้ 

ปี ที่ดิน อาคาร 

25x2 2,200,000 950,000 

25x3 2,400,000 800,000 

25x4 2,600,000 600,000 

สิน้ปี25x4 บริษัททราย จ ากดั เปลีย่นความตัง้ใจในท่ีดินและอาคารโดยให้เชา่ มีรายได้คา่เชา่คงทีท่กุเดือน  

ให้ท า  

1) ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของที่ดินและอาคาร ณ สิน้ปี25x2และ25X4 และบนัทกึบญัชีการตีราคาและการ

เปลีย่นหมวดอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้น  

2) อธิบายการปฏิบตัิทางการบญัชีในการเปลีย่นความตัง้ใจใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ดงักลา่ว (10คะแนน) 

ตอบ 

อ้างถงึหลกัการตีราคาทีด่ินอาคารและอปุกรณ์ที่ระบใุน ม.บช. 16 (ปรับปรุง 2557) “หากการตรีาคาสนิทรัพย์
ใหมท่ าให้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์นัน้เพิ่มขึน้ กิจการต้องรับรู้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้จากการตีราคา
ใหมไ่ปยงัก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ (องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ) และรับรู้จ านวนสะสมไปยงัสว่นของเจ้าของ
ภายใต้บญัชี “ก าไรจากการตีมลูคา่สนิทรัพย์ใหม ่ (OCI) ” อยา่งไรก็ตาม กิจการต้องรับรู้สว่นเพิม่จากการตีราคาใหมน่ีใ้น
ก าไรหรือขาดทนุไมเ่กินจ านวนทีต่ีราคาสนิทรัพย์ดงักลา่วลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ แตห่ากการตีราคา
สนิทรัพย์ใหมท่ าให้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์นัน้ลดลง กิจการต้องรับรู้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่ลดลงจากการตี
ราคาใหมใ่นก าไรหรือขาดทนุ อยา่งไรก็ตาม กิจการต้องน าสว่นที่ลดลงจากการตีราคาใหมไ่ปรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
อื่นในจ านวนท่ีไมเ่กินยอดคงเหลอืด้านเครดิตทีม่ีอยูใ่นบญัชี “ก าไรจากการตีมลูคา่สนิทรัพย์ใหม ่ (OCI) ” ของสนิทรัพย์
รายการเดยีวกนันัน้ โดยการรับรู้สว่นท่ีลดลงในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น จะมีผลท าให้บญัชี “ก าไรจากการตมีลูคา่
สนิทรัพย์ใหม ่(OCI) ” ที่สะสมอยูใ่นสว่นของเจ้าของลดลงตามไปด้วย” 

ดงันัน้ การค านวณมลูคา่ตามบญัชีและผลกระทบที่มีตอ่ก าไรขาดทนุจากการตีราคาที่ดิน และอาคารในกรณีนี ้
สามารถแสดงได้ดงันี ้ 
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ข้อ 1 การค านวณมลูคา่ตามบญัชีของที่ดิน และอาคาร 

 
 ที่ดิน   อาคาร   รวม  

1/1/25x2  ราคาทนุ       2,000,000        1,000,000        3,000,000  
31/12/25x2  คา่เสือ่มราคา (1m - 0.1m) / 10 ปี                  -           (90,000)         (90,000)  
31/12/25x2 มลูคา่ตามบญัชีหลงัหกัคา่เสือ่มราคา      2,000,000          910,000        2,910,000  
31/12/25x2  ตีราคาเพิ่ม          200,000            40,000          240,000  
31/12/25x2  มลูคา่ตามบญัชีหลงัตีราคาเพิ่ม       2,200,000          950,000        3,150,000  

     การค านวณมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน และอาคาร  ที่ดิน   อาคาร   รวม  
1/1/25x3  มลูคา่ตามบญัชียกมา       2,200,000          950,000        3,150,000  
31/12/25x3  คา่เสือ่มราคา (0.95m - 0.1m) / 9 ปี                  -           (94,444)         (94,444)  
31/12/25x3 มลูคา่ตามบญัชีหลงัหกัคา่เสือ่มราคา      2,200,000          855,556        3,055,556  
31/12/25x3  ตีราคาเพิ่ม (ลด)          200,000         (55,556)          144,444  
31/12/25x3  มลูคา่ตามบญัชีหลงัตีราคา       2,400,000          800,000        3,200,000  

    
                -    

การค านวณมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน และอาคาร  ที่ดิน   อาคาร   รวม  
1/1/25x4  มลูคา่ตามบญัชียกมา       2,400,000          800,000        3,200,000  
31/12/25x4  คา่เสือ่มราคา (0.8m - 0.1m) / 8 ปี                  -           (87,500)         (87,500)  
31/12/25x4 มลูคา่ตามบญัชีหลงัหกัคา่เสือ่มราคา      2,400,000          712,500        3,112,500  
31/12/25x4  ตีราคาเพิ่ม (ลด)          200,000        (112,500)            87,500  
31/12/25x4  มลูคา่ตามบญัชีหลงัตีราคา       2,600,000          600,000        3,200,000  

นอกจากนี ้ ในปี 25x3 และ 25x4 กิจการมกีารตีราคาอาคารลดลง ผลของการลดลงดงักลา่วท าให้องค์ประกอบ
อื่นของสว่นของเจ้าของ (AOCI) ลดลง และยงัสง่ผลตอ่ก าไรขาดทนุอีกด้วย ซึง่เราสามารถค านวณผลกระทบที่มีตอ่ก าไร
ขาดทนุท่ีสบืเนื่องจากการตีราคาอาคารได้ดงันี ้ 

ผลกระทบต่อก าไรขาดทุนจากการตีราคาอาคาร  P/L   OCI   รวม  
31/12/25x2 ตีราคาเพิ่ม                 -              40,000            40,000  
31/12/25x3 หกั ตดัจา่ยเข้าก าไรสะสม (40000/9)                 -             (4,444)           (4,444)  
31/12/25x3 คงเหลอื                 -              35,556            35,556  
31/12/25x3 ตีราคาลด        (20,000)         (35,556)         (55,556)  
31/12/25x3 ผลกระทบตอ่ก าไรขาดทนุ        (20,000)                  -           (20,000)  

     31/12/25x4 ตีราคาลด       (112,500)                  -          (112,500)  
31/12/25x4 ผลกระทบตอ่ก าไรขาดทนุ       (112,500)                  -          (112,500)  
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และการบนัทกึบญัชีทีเ่ก่ียวข้องจะเป็นดงันี ้ 

1/1/25x2 ทีด่ิน 
 

  2,000,000  
 

 
อาคาร 

 
  1,000,000  

 
  

เงินสด 
 

  3,000,000  

 
บนัทกึการซือ้ทีด่ินและอาคาร 

  
     31/12/25x2 คา่เสือ่มราคา 

 
      90,000  

 
  

คา่เสือ่มราคาสะสม – อาคาร 
 

      90,000  

 
บนัทกึคา่เสือ่มราคาอาคาร 

  
     31/12/25x2 คา่เสือ่มราคาสะสม – อาคาร       90,000  

 
  

อาคาร 
 

      90,000  

 
บนัทกึลดคา่เสือ่มราคาสะสมอาคารเพื่อตีราคา 

  
     
 

ที่ดิน – สว่นท่ีตีราคาเพิ่ม     200,000  
 

 
อาคาร – สว่นท่ีตีราคาเพิ่ม       40,000  

 
  

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจากการตีราคาสนิทรัพย์ 
 

    240,000  

 
บนัทกึการตีราคาอาคารและอปุกรณ์ 

  
     31/12/25x3 คา่เสือ่มราคา 

 
      94,444  

 
  

คา่เสือ่มราคาสะสม – อาคาร 
 

      94,444  

 
บนัทกึคา่เสือ่มราคาอาคาร 

  
     31/12/25x3 องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ (AOCI)        4,444  

 
  

ก าไรสะสม 
 

       4,444  

 
บนัทกึการโอนสว่นเกินทนุจากการตีราคาเข้าก าไรสะสม 

  
     31/12/25x3 ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจากการตีราคาสนิทรัพย์       35,556  

 
 

ผลขาดทนุจากการตีราคาอาคาร (P/L)       20,000  
 

  
อาคาร – สว่นท่ีตีราคาเพิ่ม 

 
      35,556  

  
คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการตีราคาอาคาร 

 
      20,000  

 
บนัทกึการตีราคาอาคารลดลง 

  
     31/12/25x3 ที่ดิน – สว่นท่ีตีราคาเพิ่ม     200,000  

 
  

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจากการตีราคาสนิทรัพย์ 
 

    200,000  

 
บนัทกึการตีราคาที่ดิน 
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     31/12/25x4 คา่เสือ่มราคา 
 

      87,500  
 

  
คา่เสือ่มราคาสะสม – อาคาร 

 
      87,500  

 
บนัทกึคา่เสือ่มราคาอาคาร 

  
     31/12/25x4 ผลขาดทนุจากการตีราคาอาคาร (P/L)     112,500  

 
  

คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการตีราคาอาคาร 
 

    112,500  

 
บนัทกึการตีราคาอาคารลดลง 

  
     31/12/25x4 ที่ดิน – สว่นท่ีตีราคาเพิ่ม     200,000  

 
  

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจากการตีราคาสนิทรัพย์ 
 

    200,000  

 
บนัทกึการตีราคาที่ดิน 

  
     31/12/25x4 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ – ที่ดินและอาคาร   3,200,000  

 
 

คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการตีราคาอาคาร     132,500  
 

 
คา่เสือ่มราคาสะสม – อาคาร     181,944  

 
  

ที่ดิน 
 

  2,000,000  

  
ที่ดิน – สว่นท่ีตีราคาเพิ่ม 

 
    600,000  

  
อาคาร 

 
    910,000  

  
อาคาร – สว่นท่ีตีราคาเพิ่ม 

 
       4,444  

 
บนัทกึการโอนหมวดอสงัหาริมทรัพย์จากไว้ใช้เองเป็นเพื่อการลงทนุ 

  

ข้อ 2 อธิบายการปฏิบตัิทางการบญัชีในการเปลีย่นความตัง้ใจใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ดงักลา่ว 

หากกิจการโอนอสงัหาริมทรัพย์ทีม่ีไว้ใช้งานเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุ (PPE  IP) จะมองวา่เป็น
ธุรกรรมที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (Unrealized transaction) และให้ถือปฏิบตัิตาม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ืองที่ดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ กลา่วคือ หากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วมลูคา่เพิม่ขึน้ กิจการจะต้องบนัทกึก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ดงักลา่วเป็น 
“องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ” (ถ้าราคาตอนโอนเพิ่มขึน้ให้รับรู้เข้า OCI) และรับรู้มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุโดยใช้มลูคา่ยตุิธรรม ในขณะที่หากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วมลูคา่ลดลง กิจการจะต้องรับรู้ผลตา่งในงบก าไรขาดทนุ
โดยทนัที 

  



P a g e  | 7 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/58 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 19 เม.ย. ถึง อา 
24 พ.ค. 58 วิชาบญัชี 2 เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 18 เม.ย. ถึง เสาร์ 23 พ.ค. 58  

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 30,31 พ.ค., 6,7,13,14 มิ.ย. 2558) 

 

ข้อ 1 (ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

วนัท่ี 1/1/25x1 บริษัทธีรภทัร จ่ายเงินซือ้บริษัท ปิณิดา ในราคา 300 ล้านบาท ซึง่บริษัท ปิณิดา ถือเป็นหนว่ย
สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิเทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรม ยกเว้นสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้ ที่มี
มลูคา่ยตุิธรรมดงันี ้ 

 อาคารมีมลูคา่ 75 ล้านบาท บริษัทคิดคา่เสือ่มด้วยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 10 ปี 

 สทิธิบตัรมีมลูคา่ 20 ล้านบาท และมีอาย ุ5 ปี 

 คา่ความนิยมมลูคา่ 50 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31/12/25x3 มีข้อบง่ชีว้า่สนิทรัพย์ของบริษัท ปิณิดา เกิดการด้อยคา่ดงันี ้

  
 ล้านบาท  

  อาคาร   สิทธิบตัร  

มลูคา่จากการใช้      30.00        7.50  

มลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุขาย      25.00            10.00  

   บริษัทย่อย B (หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด) 

  มลูคา่คาดวา่จะได้รับคืน 

 

        210.00  

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ (ก่อนรับรู้ผลขาดทนุด้อยคา่) 

 

        195.00  

ให้ท า  

1) ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของที่ดินและอาคาร และสทิธิบตัร ณ 31ธนัวาคม25x3  

2) กิจการต้องทดสอบการต้อยคา่อปุกรณ์และสทิธิบตัรเมื่อใด 

3) กิจการต้องทดสอบคา่ความนิยมเมื่อใด 

4) ค านวณผลขาดทนุจากการด้อยคา่(ถ้าม)ี 10คะแนน 
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ตอบ 

1.ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของทีด่ินและอาคาร และสทิธิบตัร ณ 31ธนัวาคม25x3  

   
 ล้านบาท  

วนัท่ี รายการ  อาคาร   สทิธิบตัร  
1/1/25x1 ราคาทนุ      75.00       20.00  
31/12/25x3 หกั คา่เสือ่มราคาสะสม 3 ปี: 

  31/12/25x3      อาคารอาย ุ10 ปี   (22.50)  
 31/12/25x3      สทิธิบตัร 5 ปี 

 
    (4.00)  

31/12/25x3 มลูคา่ตามบญัชี      52.50       16.00  

 

2 กิจการต้องทดสอบการด้อยคา่อปุกรณ์และสทิธิบตัรเมื่อใด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) ระบใุห้กิจการจะต้องประเมินวา่สนิทรัพย์เกิดการด้อยคา่ขึน้
หรือไม ่ เมื่อมี “ข้อบง่ชี”้ เกิดขึน้ซึง่ข้อบง่ชีด้งักลา่วอาจได้จากทัง้แหลง่ข้อมลูภายนอกและภายใน โดยในการประเมินการ
ด้อยคา่ของสนิทรัพย์  กิจการต้องก าหนดหนว่ยสนิทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงินสด อนัหมายถงึสนิทรัพย์กลุม่ที่เลก็ที่สดุที่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดรับ ซึง่สว่นใหญ่เป็นอิสระ (จากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสนิทรัพย์อื่นหรือกลุม่สนิทรัพย์อื่น) และน าผล
ขาดทนุด้อยคา่ดงักลา่วปันสว่นให้กบัสนิทรัพย์แตล่ะรายการในกลุม่สนิทรัพย์นัน้ๆ 

ดงันัน้ กิจการจะต้องทดสอบการต้อยคา่อปุกรณ์และสทิธิบตัร เมื่อพบวา่มข้ีอบง่ชีท้ีแ่สดงให้เห็นวา่ “หนว่ย
สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด” (ซึง่ในกรณีนีเ้ข้าใจวา่นา่จะเป็นบริษัทยอ่ย B) เกิดการด้อยคา่ขึน้  

มีข้อสงัเกตวา่ แม้อปุกรณ์และสทิธิบตัรจะมมีลูคา่ตามบญัชีสงูกวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนก็ตาม แตเ่ราจะยงั
ไมถื่อวา่อปุกรณ์และสทิธิบตัรดงักลา่วเกิดการด้อยคา่ขึน้ หากหนว่ยสนิทรัพย์ยงัไมเ่กิดการด้อยคา่ขึน้ 

3 กิจการต้องทดสอบคา่ความนยิมเมื่อใด 

อ้างถงึ ม.รง. 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรวมธุรกิจ กิจการจะต้องไมต่ดัจ่ายคา่ความนิยม แตต้่องทดสอบการ
ด้อยคา่ของคา่ความนิยมอยา่งสม ่าเสมอทกุๆ ปี หรือเมื่อมีข้อบง่ชีท้ี่แสดงให้เห็นวา่คา่ความนิยมเกิดการด้อยคา่ขึน้  

ทัง้นีม้ีข้อสงัเกตวา่ มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์จะระบใุห้กิจการต้องทดสอบด้อยคา่ของสนิทรัพย์ใดๆ ก็ตามที่ “ไม”่ มี

การตดัจ่าย ซึง่คา่ความนิยมถือเป็นหนึง่ในสนิทรัพย์ที่ไมต้่องตดัจา่ย 

4 ค านวณผลขาดทนุจากการด้อยคา่(ถ้ามี) 10คะแนน 

การขาดทนุจากการด้อยคา่ หมายถงึ จ านวนซึง่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคืน
จากสนิทรัพย์นัน้ โดยที่มลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคืน คือจ านวนท่ีสงูกวา่ระหวา่งมลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่จากการใช้ ดงัที่
แสดงตามสมการตอ่ไปนี ้
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ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ = CA – RA  
โดยที่  

CA > RA  
และ RA = max (NSP, VIU) 

CA = ราคาตามบญัชี (Carrying Amount) หมายถึง ราคาของสนิทรัพย์ หกั คา่เสือ่มราคาสะสม 
(คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม)  และ คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
RA = มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน (Recoverable Amount) คือ ราคาขายสทุธิ (Net Selling Price) 
หรือมลูคา่จากการใช้ (Value in Use) แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 
NSP = ราคาขายสทุธิ (Net Selling Price) จ านวนที่ได้รับจากการขายสนิทรัพย์ - คา่ใช้จา่ยในการ
ขายสนิทรัพย์  
VIU = มลูคา่จากการใช้ (Value in Use) มลูคา่ปัจจบุนั (PV) ของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะเกิดใน

อนาคตจากการใช้สนิทรัพย์อยา่งตอ่เนื่อง  และจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์  ณ วนัสิน้อายกุารใช้งาน 

ในกรณีนี ้ มลูคา่ตามบญัชี 195 ล้านบาท < มลูคา่ที่คาดวา่จะได้คืน 210 ล้านบาท ดงันัน้ จงึสรุปได้วา่ในปีนี ้
หนว่ยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด “ปิณิดา” จึงไมม่กีารขาดทนุจากการด้อยคา่แตอ่ยา่งใด 

ข้อ 2 (ก) สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้จากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

วนัท่ี 20/12/25x7  เกิดเพลงิไหม้โรงงาน มีอาคารและเคร่ืองจกัรได้รับความเสยีหาย สนิทรัพย์ดงักลา่วมีมลูคา่
ตามบญัชีดงันี ้

 
 อาคาร   เคร่ืองจกัร  

ราคาทนุ  110,000,000   25,000,000  
คา่เสือ่มราคาสะสม -  10,000,000  -  5,000,000  
มลูคา่ตามบญัชี  100,000,000   20,000,000  

อาคารเสยีหายเพียงเลก็น้อยแตเ่คร่ืองจกัรเสยีหายมากไมส่ามารถใช้งานได้ อยา่งไรก็ตามบริษัทได้ท าประกนัภยั
เอาไว้ ณ วนัท่ี 6/1/25x8 บริษัทได้ประเมินความเสยีหายดงันี ้

คา่ซอ่มแซม      500,000   บาท  
คา่เคร่ืองจกัร  28,000,000   บาท  
คา่ชดเชยการหยดุงาน  12,000,000   บาท  

ณ วนัท่ี 15/3/25x8 บริษัทประกนัยินยอมชดเชยคา่เสยีหายตามที่บริษัทประเมินยกเว้นคา่ชดเชยที่บริษัทประกนั
ยงัไมย่ินยอมชดใช้ 

ค าสั่ง 

1) บนัทกึบญัชี ส าหรับวนัท่ีเกิดรายการดงันี ้
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 20/12/25x7 
 31/12/25x7 
 6/1/25x8 
 15/3/25x8 
2) เปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบการเงิน(หน้ารายงานลงวนัท่ี 20/2/25x8) 

ตอบ 

ข้อ 1 การบนัทกึบญัชี 

เนื่องจากบริษัทสามารถประเมินผลเสยีหายจากเพลงิไหม้ได้อยา่งนา่เช่ือถือในวนัท่ี 6/1/25x8 ซึง่เป็นวนัท่ี
กระบวนการจดัท ารายงานทางการเงินยงัไมเ่สร็จสิน้ บริษัทจึงควรบนัทกึรับรู้ผลความเสยีหายดงักลา่วในงบการเงินปี 
25x7 จึงมีการรับรู้ผลขาดทนุในวนัท่ี 31/12/25x7 โดยมีการตัง้คา่เผ่ือความเสยีหายตามมลูคา่ตามบญัชีของเคร่ืองจกัรที่
ไมส่ามารถใช้งานได้ ทัง้นี ้บริษัทควรประเมินการด้อยคา่ของอาคาร ซึง่หากพบวา่อาคารเกิดด้อยคา่ จะต้องรับรู้ผลขาดทนุ
จากการด้อยคา่และลดมลูคา่ของอาคารท่ีถกูแสดงในงบการเงินประจ าปี 25x7 ลง ทัง้นี ้ มลูคา่ความเสยีหายทีต่ัง้ขึน้ และ
จะเรียกร้องจากบริษัทประกนันัน้ จะถือเป็น “สนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้” ซึง่อ้างถึง ม.บช. 37 บริษัทจะยงัไมรั่บรู้เป็นสนิทรัพย์
จนกวา่จะมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่จะได้รับเงินคา่สนิไหม ซึง่หมายถึงจดุที่บริษัทประกนัตกลงจ่ายคา่สนิไหมทดแทน 
(15/3/25x8) แตบ่ริษัทสามารถเปิดเผยเหตกุารณ์ดงักลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินได้ ตามการบนัทกึบญัชี (ล้าน
บาท) ตอ่ไปนี ้ 

 

20/12/25x7 Memorandum : เกิดเพลงิไหม้โรงงาน มีอาคารและเคร่ืองจกัรได้รับความเสยีหาย  
โดยกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมนิความเสยีหาย 

31/12/25x7 ผลขาดทนุจากเพลงิไหม้ 
 

       20.00  
  

 
คา่เผ่ือความเสยีหายของเคร่ืองจกัร 

 
       20.00  

 บนัทกึผลขาดทนุจากไฟไหม้ ซึง่ท าให้เคร่ืองจกัรเสยีหายหมดสิน้ 
   

     ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์  xx  
  

 
คา่เผ่ือผลขาดทนุด้อยคา่ของอาคาร 

 
 xx  

 บนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของอาคารเนื่องจากไฟไหม้ (ถ้ามี) 
   

    6/1/25x8 ไมต้่องบนัทกึบญัชี (น าข้อมลูที่ได้บนัทกึย้อนหลงั ณ วนัท่ี 31/12/25x7) 
   

    15/3/25x8 ลกูหนี ้– บริษัทประกนั 
 

       28.50  
  

 
ผลขาดทนุจากเพลงิไหม้ 

 
       20.00  

 
 

ผลก าไรจากการเรียกร้องสนิไหมทดแทน 
 

         8.50  
 ตัง้ลกูหนีบ้ริษัทประกนั เนื่องจากยอมรับท่ีจะชดเชยความเสยีหาย 
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เปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบการเงิน (หน้ารายงานลงวนัท่ี 20/2/25x8) 

เนื่องจากเหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานจะสิน้สดุลงเมือ่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิงบการเงินให้
เผยแพร่ตอ่สาธารณชนในวนัท่ี 20/2/25x8 ซึง่หมายความวา่กระบวนการจดัท ารายงานทางการเงินส าหรับปี 25x7 ได้
สิน้สดุลง กิจการจึงยงัไมท่ราบผลของการเรียกร้องสนิไหมทดแทน กิจการจึงยงัไมส่ามารถบนัทกึสทิธิเรียกร้องจากบริษัท
ประกนัได้ จึงต้องเปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบการเงินดงันี ้ 

“บริษัทฯ ได้บนัทกึผลเสยีหายจากเหตอุคัคีภยัในวนัท่ี 20/12/25x7 ส าหรับเคร่ืองจกัรที่เสยีหายที่มมีลูคา่ตามบญัชี 20 ล้าน
บาท อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งด าเนินการเรียกร้องเงินคา่สนิไหมชดเชยจากบริษัทผู้ รับประกนัภยัตามเง่ือนไขที่
ระบไุว้ในกรมธรรม์ ซึง่ผลของการเรียกร้องยงัไมเ่ป็นท่ีสิน้สดุ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทจึงยงัไมม่ีการตัง้ผู้ รับ
ประกนัภยัเป็นลกูหนีแ้ตอ่ยา่งใด” 

ข้อ 2 (ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทธมัมี่ ไชโย จ ากดั ยื่นประมลูสทิธิการออกอากาศ มีคา่ใช้จ่ายดงันี ้

รายจ่าย  ล้านบาท  
คา่ที่ปรึกษาก่อนได้รับสทิธิ       0.50  
คา่สทิธิ    120.00  
คา่จดทะเบียนสทิธิ       0.50  
คา่การตลาดและโฆษณา      10.00  
ต้นทนุทางการเงิน       3.00  

บริษัทธมัมี่ ไชโย จ ากดั ได้สทิธิ 1/7/25x1 เป็นเวลา 5 ปี เร่ิมออกอากาศ 1/9/25x1 

บริษัทธมัมี่ ไชโย จ ากดัจ่ายคา่สทิธิดงันี ้(ไมต้่องค านงึถึงมลูคา่ปัจจบุนั) 

30/6/25x1 จ านวน 50 ล้านบาท 

30/6/25x2 จ านวน 40 ล้านบาท 

30/6/25x3 จ านวน 30 ล้านบาท 

ให้ท า 

1. ค านวณต้นทนุสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนคา่สทิธิการออกอากาศ และให้เหตผุลประกอบรายการดงักลา่ว 

2.เปิดเผยนโยบายบญัชีและหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 25x1 10คะแนน 
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ตอบ  

1. ค านวณต้นทนุสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนคา่สทิธิการออกอากาศ และให้เหตผุลประกอบรายการดงักลา่ว 

อ้างถงึ ม.บช. 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนทัง้นี ้ กิจการจะสามารถรับรู้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน
ดงักลา่วได้ หากมีความสมเหตสุมผล และมีหลกัฐานสนบัสนนุท่ีเพียงพอวา่กิจการจะสามารถได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์
ไมม่ีตวัตนนัน้ โดยราคาทนุของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจะนบัเฉพาะรายจา่ยที่ท าให้สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนดงักลา่วอยูใ่นสภาพ
พร้อมใช้งาน จงึสามารถสรุปค านวณต้นทนุสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนคา่สทิธิการออกอากาศได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

รายจ่าย 
 ล้าน
บาท  

รับรู้เป็น
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน 

รับรู้เป็น
คชจ.ประจ า

งวด 
เหตุผล 

คา่ที่ปรึกษา
ก่อนได้รับสทิธิ 

      0.50  0       0.50  เป็นรายจ่ายทีเ่กิดขึน้ก่อนแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใน
เชิงเศรษฐกิจ 

คา่สทิธิ    120.00     120.00  0 เป็นรายจ่ายทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงและเกิดขึน้หลงัจากที่แสดง
ให้เห็นถงึความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ (จริงๆ แล้วต้อง
ค านงึถึงมลูคา่ปัจจบุนัของรายจ่ายด้วย แตเ่นื่องจากโจทย์
ระบวุา่ไมต้่องค านงึถึงมลูคา่ปัจจบุนั จึงแสดงมลูคา่เต็ม
ก่อนคิดลด) 

คา่จดทะเบียน
สทิธิ 

      0.50        0.50  0 เป็นรายจ่ายทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงและเกิดขึน้หลงัจากที่แสดง
ให้เห็นถงึความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ 

คา่การตลาด
และโฆษณา 

     10.00        10.00  เป็นรายจ่ายทีเ่กิดขึน้หลงัจากที่สนิทรัพย์อยูใ่นสภาพพร้อม
ใช้งานและไมไ่ด้สร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ชดัเจน 

ต้นทนุทาง
การเงิน 

      3.00         3.00  เป็นรายจ่ายทีเ่กิดขึน้หลงัจากที่สนิทรัพย์อยูใ่นสภาพพร้อม
ใช้งาน 

รวม    134.00     120.50       13.50   
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2.เปิดเผยนโยบายบญัชีและหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 25x1 

การเปิดเผยนโยบายบญัชี 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่นๆ ที่บริษัทซือ้มาและมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดั แสดงในราคาทนุหกัด้วยคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมและ
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม 

รายจา่ยภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสนิทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสนิทรัพย์
ที่สามารถระบไุด้ทีเ่ก่ียวข้องนัน้ รายจา่ยอื่น รวมถงึค่าความนิยมและตราผลติภณัฑ์ที่เกิดขึน้ภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ
เมื่อเกิดขึน้ 

คา่ตดัจ าหนา่ยค านวณโดยน าราคาทนุของสนิทรัพย์หรือมลูคา่อื่นที่ใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลอืของสนิทรัพย์ 

คา่ตดัจ าหนา่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงซึง่โดยสว่นใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์ใน
อนาคตจากสนิทรัพย์นัน้ตามระยะเวลาทีค่าดวา่จะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนซึง่ไมร่วมคา่ความนิยม โดยเร่ิม
ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเมื่อสนิทรัพย์นัน้พร้อมที่จะให้ประโยชน์  

ระยะเวลาที่คาดวา่จะได้รับประโยชน์ของสทิธิออกอากาศทีวีดิจิตลัคือ 5 ปี  

วิธีการตดัจ าหนา่ย ระยะเวลาทีค่าดวา่จะได้รับประโยชน์ และมลูคา่คงเหลอื จะได้รับการทบทวนอยา่งน้อยทกุสิน้รอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสทิธิออกอากาศ 

สิทธิออกอากาศ  
 

 
 หน่วย:ล้านบาท  

ยอดยกมา                  -    
เพิ่มขึน้ระหวา่งปี (ราคาทนุ)            120.50  
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม            (12.05)  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิ            108.45  

บริษัทมีภาระผกูพนัท่ีต้องจา่ยคา่สทิธิออกอากาศอีก 2 งวด จ านวน 40 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท ในวนัท่ี 30/6/25x2 
และ 30/6/25x39 ตามล าดบั 
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ข้อ 3 การรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ 

วนัท่ี 1/1/25x1 บริษัท อ้าย จ ากดั จ่ายเงินซือ้สว่นได้เสยี 10% ในบริษัท เบลล์ จ ากดั (มหาชน)จ านวน 500,000 
บาท โดยตัง้ใจถือไว้เป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย สิน้ปีมลูคา่ยตุธิรรมของบริษัทเบลล์ มีจ านวน 520,000 บาท โดยบริษัทเบลล์ 
ก าไรสทุธิ 500,000 บาท และประกาศจ่ายปันผล 300,000 บาท 

ตอ่มาวนัท่ี 1/1/25x2 บริษัท อ้าย จ ากดั จ่ายซือ้สว่นได้เสยีในบริษัทเบลล์ เพิ่มอีก 30% จ านวน 1,560,000 บาท 
ซึง่ท าให้บริษัท อ้าย จ ากดั มีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในบริษัทเบลล์ ทัง้นีส้นิทรัพย์สทุธิของบริษัทเบลล์ ในสว่นท่ีซือ้เพิ่ม
มีมลูคา่ไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ยตุธิรรม และมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิที่ซือ้สว่นได้เสยี 10% มีมลูคา่ 520,000 บาท 
โดย ณ วนัสิน้ปีบริษัทเบลล์ ตีราคาที่ดินเพิ่ม 100,000 บาท และบริษัทเบลล์ ขายสนิค้าให้ บ.A ในราคาบวก ก าไร 3,000 
บาท ซึง่บริษัท อ้าย จ ากดั ยงัไมไ่ด้ขายสนิค้าดงักลา่วออกไป และบริษัทเบลล์ มีก าไรสทุธิ 700,000 บาท และจ่ายเงินปัน
ผลเทา่กบั 300,000 บาทในปี 25x2  

ตอ่มาวนัท่ี 1/1/25x3 บริษัทจา่ยซือ้สว่นได้เสยีในบริษัทเบลล์ อีก 35% จ านวนเงิน 1,480,000 บาท โดยสนิทรัพย์
สทุธิของสว่นได้เสยี 40% มีมลูคา่ยตุิธรรม 2,280,000 บาท และมลูคา่ยตุิธรรมของ NCI 25% มีจ านวน 2 ล้านบาท 
สนิทรัพย์สทุธิ ของ บริษัทเบลล์ มีมลูคา่ยตุิธรรม 5.6 ล้านบาท 

ค าสั่ง  

1) ให้บนัทกึบญัชีการทยอยซือ้เงินลงทนุ 

2) ให้ค านวณหาคา่ความนิยมหรือก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ ณ วนัท่ี 1/1/25x3 

ตอบ 

ข้อ 1 บนัทกึบญัชีการทยอยซือ้เงินลงทนุ 

ก าไรและขาดทนุซึง่เป็นผลมาจากรายการท่ีเร่ิมจากบริษัทร่วมไปยงัผู้ลงทนุ (Upstream) และรายการท่ีเร่ิมจากผู้
ลงทนุไปยงับริษัทร่วม (Downstream) ระหวา่งกิจการ (รวมถงึบริษัทยอ่ยของกิจการท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวม) กบั
บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถกูรับรู้ในงบการเงินของกิจการเฉพาะสว่นได้เสยีของผู้ลงทนุอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกบักิจการ
เทา่นัน้ ซึง่หมายความวา่ก าไรจากการท่ีบริษัทร่วมขายให้กบัผู้ลงทนุ 3,000 บาท นัน้ จะถกูตดัรายการออกเทา่กบั 1,200 
บาท (3,000 x 40%) 

อ้างถงึ ม.บช. 105 ในการโอนเปลีย่นหมวดเงินลงทนุจากหลกัทรัพย์เผ่ือขายเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม กิจการ
จะต้องโอนด้วยมลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์ และกลบัรายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินลงทนุดงักลา่วออก (OCI) อยา่งไรก็ตาม 
ม.บช.105 ไมไ่ด้ระบชุดัวา่จะกลบัรายการ OCI เข้าบญัชีใด แตโ่ดยหลกัการแล้วจะต้องใช้เกณฑ์เดียวกบัเสมือนว่าผู้ซือ้
ได้ขายเงนิลงทุนดังกล่าวออกไป ซึง่หมายถงึการกลบัรายการเพื่อรับรู้เข้าก าไรขาดทนุนัน่เอง 

หากผู้ซือ้ได้อ านาจในการควบคมุผู้ถกูซือ้โดยที่ผู้ซือ้เคยถือหุ้นผู้ถกูซือ้อยูก่่อนวนัซือ้แล้ว มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 ถือวา่รายการดงักลา่วเป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ ซึง่ผู้ซือ้ต้องวดัมลูคา่สว่นได้เสยีที่ผู้ซือ้ถืออยูใ่นผู้
ถกูซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหมโ่ดยใช้มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในก าไรหรือขาดทนุ 
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รวมทัง้รับรู้มลูคา่ OCI ที่เก่ียวข้องในก าไรขาดทนุด้วยเกณฑ์เดียวกับเสมือนว่าผู้ซือ้ได้ขายเงนิลงทุนดังกล่าวออกไป 

ตามการบนัทกึบญัชีต่อไปนี ้ 

1/1/25x1 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - บริษัทเบลล์ 500,000  
 

  
เงินสด 

 
    500,000  

 
บนัทกึการซือ้หุ้น 10% ของบริษัทเบลล์ 

  
     25x1 เงินสด 

 
30,000  

 
  

เงินปันผลรับ 
 

      30,000  

 
บนัทกึการรับเงินปันผลจากบริษัทเบลล์ 

  
     31/12/25x1 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - บริษัทเบลล์ 20,000  

 
  

ผลก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย – OCI 
 

      20,000  

 
บนัทกึปรับมลูคา่เงินลงทนุให้เทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรม 

  
     1/1/25x2 เงินลงทนุในบริษัทร่วม - บริษัทเบลล์  1,560,000  

 
  

เงินสด 
 

  1,560,000  

 
บนัทกึซือ้หุ้นบริษัทเบลล์ เพิ่ม 30% 

  
     1/1/25x2 เงินลงทนุในบริษัทร่วม - บริษัทเบลล์ 520,000  

 
 

ผลก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - OCI 20,000  
 

  
ผลก าไรจากการโอนหมวดเงินลงทนุ - P/L 

 
      20,000  

  
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - บริษัทเบลล์ 

 
    520,000  

 
บนัทกึการโอนเปลีย่นหมวดเงินลงทนุเนื่องจากได้รับอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั 

  
     25x2 เงินสด 

 
120,000  

 
  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม - บริษัทเบลล์ 
 

    120,000  

 
บนัทกึรับเงินปันผลจากบริษัทเบลล์ 

  
     31/12/25x2 เงินลงทนุในบริษัทร่วม - บริษัทเบลล์ 320,000  

 
  

สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม - P/L (700,000 x 40%) 
 

    280,000  

  
สว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม - OCI (100,000 x 40%) 

 
      40,000  

 
รับรู้สว่นแบง่ก าไรและสว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม 

  
     31/12/25x2 ต้นทนุขาย 

 
 1,200  

 
  

สนิค้าคงเหลอื 
 

       1,200  
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บนัทกึตดัรายการก าไรระหวา่งกนัในสนิค้าคงเหลอื (3,000 x 40%) 

  
     1/1/25x3 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - บริษัทเบลล์  1,480,000  

 
  

เงินสด 
 

  1,480,000  

 
บนัทกึซือ้หุ้นของบริษัทเบลล์ เพิม่ 35% ซึง่ได้รับอ านาจควบคมุ 

  
     1/1/25x3 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - บริษัทเบลล์  2,280,000  

 
  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม - บริษัทเบลล์ 
 

  2,280,000  

 
บนัทกึโอนหมวดเงินลงทนุ 

  
     1/1/25x3 สว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม - OCI (100,000 x 40%) 40,000  

 
  

ผลก าไรจากการโอนเปลีย่นหมวดเงินลงทนุ - P/L 
 

      40,000  

 
บนัทกึล้างก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นเข้าก าไรขาดทนุเนื่องจากโอนเปลีย่นหมวด 

  
     
 

ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของบริษัทร่วม ณ 31/12/25x2 
  1/1/25x2 ซือ้เพิ่ม 30%  

  
  1,560,000  

1/1/25x2 มลูคา่ยตุิธรรมของ 10% แรก 
 

520,000  
25x2 รับเงินปันผล 

  
  (120,000)  

31/12/25x2 รับรู้สว่นแบง่ก าไร และสว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น 
 

320,000  
31/12/25x2 มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทร่วม ณ 31/12/25x2 

 
2,280,000  

 

ข้อ 2 ให้ค านวณหาคา่ความนิยมหรือก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ ณ วนัท่ี 1/1/25x3 

ค่าความนิยมสามารถค านวณได้ 2 วิธี คือวิธี Full Goodwill และ Partial Goodwill ซึ่งในข้อนีโ้จทย์ให้มลูค่า
ยตุิธรรมของ NCI มา จึงคิดว่าการค านวณตามวิธี Full Goodwill น่าจะตรงตามเจตนารมณ์ของโจทย์ โดยค่าความนิยม 
Full Goodwill เป็นผลตา่งระหวา่ง “มลูคา่ธุรกิจของบริษัทท่ีถกูซือ้” กบั มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิของบริษัทผู้ถกูซือ้ 
ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ โดยมลูคา่ธุรกิจของบริษัทผู้ถกูซือ้คือผลรวมของ 

1. มลูคา่ยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ 

2. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทท่ีถกูลงทนุในสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

และ 

3. มลูคา่ยตุิธรรมของสว่นได้เสยีในสว่นของเจ้าของของผู้ถกูซือ้ทีเ่ป็นของผู้ซือ้ ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจทีด่ าเนินการ

ส าเร็จเป็นขัน้ๆ 
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ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

ค านวณหาคา่ความนิยมหรือก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ ณ วนัท่ี 1/1/25x3  หนว่ย : บาท  
ซือ้หุ้นบริษัทเบลล์ เพิ่มขึน้ 35% ในวนัท่ี 1/1/25x3 จนได้รับอ านาจควบคมุ      1,480,000  
มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้น 40% ที่ถือไว้ก่อนได้รับอ านาจควบคมุ      2,280,000  
มลูคา่ยตุิธรรมของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 25%      2,000,000  
รวม มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นท่ีถือและสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ      5,760,000  
หกั มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ี 1/1/25x3 ของบริษัทเบลล์    (5,600,000)  
ค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจบริษัทเบลล์ ที่ได้รับอ านาจควบคุมวนัที่ 1/1/25x3         160,000  

 

ตารางตวิปี 2558 
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หนังสืออ้างองิ 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทนุในตราสารหนี ้
และตราสารทนุ (ฉบบัท่ี 40 เดิม) กรุงเทพฯ : 2542. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ 
กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (2557) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วม
ค้า. กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์. 
กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิ
ที่อาจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุ กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ. 
กรุงเทพฯ : 2557. 

 


