ข้อสอบ CPA จาลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 2/2558
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ความมีน้ าใจของท่าน ส่ งผลให้ท่านสอบผ่านเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้ในเร็ ววัน

วิชา การบัญชี 1 (ส่ วนอัตนัย)
การทดสอบความรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
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คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
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ข้ อ 1 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
1.1 เรื่องต้ นทุนการกู้ยืม

บริ ษัทเอ ซื ้อที่ดินเพื่อก่อสร้ างอาคาร และมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1/4/25x6

ซื ้อที่ดินเพื่อก่อสร้ างอาคาร

ปี 25x6

ค่าแรงงานทางตรงในการก่อสร้ างอาคาร.
ค่าออกแบบทางสถาปั ตยกรรมและวิศวกรที่ปรึกษา
ค่าที่ธรรมเนียมทางกฎหมายและจดทะเบียน

4,500,000 บาท
11,200,000 บาท
620,000 บาท
2,400,000 บาท

ค่าใช้ จา่ ยทัว่ ไป

940,000 บาท

ค่าปรับพื ้นดิน

1,650,000 บาท

ค่าวัสดุก่อสร้ าง

7,800,000 บาท

ส่วนลดค่าวัสดุก่อสร้ าง

390,000 บาท

เริ่ มก่อสร้ างอาคารวันที่ 1 เมษายน 2 5x 6 อาคารเสร็ จพร้ อมใช้ งาน 1 มกราคม 2 5 x 7 เริ่ มใช้ งาน 1 เมษายน 2
5 x7 อาคารอายุการใช้ งาน 20 ปี
กิจการออกหุ้นกู้ 1/4/25x6 เพื่อทาโครงการนี ้ 20,000,000 ดอกเบี ้ย 8% ออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนมาใช้ ในการ
ก่อสร้ าง ระยะเวลาหุ้นกู้ 3 ปี 1/4/25x6 ครบ 31/3/25x9
รอบระยะเวลาดาเนินงานของกิจการคือ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคม
คาสั่ง
1. อาคารคลังสินค้ าจะมีมลู ค่าต้ นทุนเท่าไหร่ แสดงวิธีการคานวณประกอบ7คะแนน
2. จงคานวณผลกระทบที่มตี อ่ งบกาไรขาดทุน 5 คะแนน
ตอบ
กิจการต้ องวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เข้ าเงื่อนไขการรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์โดยใช้ ราคา
ทุน โดยส่วนประกอบของราคาทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้ วย
1. ราคาซื ้อรวมอากรขาเข้ าและภาษีซื ้อที่เรี ยกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้ าและจานวนที่ได้ รับคืนจากผู้ขาย
2. ต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้ สนิ ทรัพย์นนอยู
ั ้ ใ่ นสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะ
ใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร (ได้ แก่ ต้ นทุนผลประโยชน์พนักงาน

ต้ นทุนเตรี ยมสถานที่

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ต้ นทุนกู้ยืมที่เข้ าเงื่อนไข)
3. ต้ นทุนที่ประมาณในเบื ้องต้ นสาหรับการรื อ้ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ตงของสิ
ั้
นทรัพย์ ซึง่ เป็ นภาระ
ผูกพันของกิจการทีเ่ กิดขึ ้นเมื่อกิจการได้ สนิ ทรัพย์นนมา
ั้
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ทังนี
้ ้ กิจการได้ ออกหุ้นกู้เพื่อก่อสร้ างอาคารโดยเฉพาะ ดังนัน้ เงินกู้ยืมดังกล่าวจึงถือเป็ น “เงินกู้เฉพาะ” ที่
สามารถรับรู้ดอกเบี ้ยจ่ายระหว่างก่อสร้ าง (สุทธิจากผลตอบแทนจากการลงทุนชัว่ คราว) เป็ นต้ นทุนสินทรัพย์ได้ ทงจ
ั ้ านวน
ดังนัน้ ราคาทุนของอสังหาริ มทรัพย์รายการนี ้จึงประกอบด้ วย
วันที่จ่าย
1/4/25x6

รายจ่ าย
ซื ้อที่ดินเพื่อก่อสร้ างอาคาร

ปี 25x6

ปี 25x6

ค่าแรงงานทางตรงในการก่อสร้ างอาคาร.
ค่าออกแบบทางสถาปั ตยกรรม
และวิศวกรที่ปรึกษา
ค่าที่ธรรมเนียมทางกฎหมาย
และจดทะเบียน
ค่าปรับพื ้นดิน

ปี 25x6

ค่าวัสดุก่อสร้ าง

7,800,000

7,800,000

ปี 25x6
1/4/25x6 –
31/12/25x6

หักส่วนลดค่าวัสดุก่อสร้ าง

(390,000)

(390,000)

1,200,000

1,200,000

20,430,000

28,980,000

25x7
940,000

25x8
0

ปี 25x6
ปี 25x6

ที่ดนิ
4,500,000

หน่ วย : บาท
อาคาร
รวม
4,500,000
11,200,000 11,200,000
620,000

2,400,000

2,400,000

1,650,000

ต้ นทุนกู้ยืมที่สามารถรวมเป็ นสินทรัพย์

620,000

1,650,000

(20 ล้ านบาท x 8 % x 9/12 เดือน)
รวม

8,550,000

ผลกระทบต่ อกาไรขาดทุน
รอบปี บัญชี 1 เม.ย. - 31 มี.ค.
ค่าใช้ จา่ ยทัว่ ไป
ดอกเบี ้ยจ่าย
(20 ล้ านบาท x 8 % x 3/12 เดือน)

400,000

(20 ล้ านบาท x 8 %)

1,600,000

ค่าเสือ่ มราคา
(20.43 ล้ านบาท x3/12 เดือน x 1/20 ปี )
(20.43 ล้ านบาท x 1/20 ปี )
รวมค่ าใช้ จ่ายที่ถกู รับรู้เข้ ากาไรขาดทุน
ของแต่ ละปี

255,375
1,021,500
1,595,375

2,621,500
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ข้ อ 1.2 สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน – รายจ่ ายวิจัยพัฒนา
บริ ษัทสุดขีด จากัด ดาเนินธุรกิจด้ านการให้ บริ การแก่ผ้ ผู ลิตเครื่ องบิน โดยบริ ษัทสุดขีดได้ รับคาสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิต
เครื่ องบินรายใหญ่รายหนึ่งให้ ออกแบบระบบท่อปรับอากาศภายในเครื่ องบิน ซึ่งบริ ษัทต้ องใช้ เงินทุน 10 ล้ านบาท โดย
บริ ษัทได้ จดั หาเงินทุนดังกล่าวจากผู้ร่วมทุนสองราย และบริ ษัทได้ ใช้ เงินทุนดังกล่าวในกิจกรรมต่อไปนี ้
1. 15/1/25x5 จ่ายเงินเดือนแก่ช่างเทคนิค 175,000 บาท
2. 31/3/25x5 จ่ายต้ นทุนในการพัฒนาและทดสอบระบบท่อ 250,000 บาท
3. 15/6/25x5 จ่ายต้ นทุนในการปรับปรุงระบบท่อ เพื่อนาเสนอให้ กบั ลูกค้ า 300,000 บาท
4. 15/8/25x5 พัฒนาระบบท่อต้ นแบบ และทดสอบกับเครื่ องบิน เพือ่ ให้ แน่ใจว่าสามารถเข้ ากันได้ เป็ นเงิน
80,000 บาท
5. 30/10/25x5 จ่ายต้ นทุนการประชุมสัมมนากับสมาคมวิศวกรเป็ นเงิน 250,000 บาท เพื่อประเมิน
จุดบกพร่องของชิ ้นงาน และเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ่ ลูกค้ า
6. 15/12/25x5 พัฒนาระบบท่อเสร็ จสมบูรณ์ โดยคาดว่าจะสร้ างผลกาไรให้ กบั กิจการในปี 25x5 ไม่น้อย
กว่า 20 ล้ านบาท
ให้ ทา
1. กิจการจะบันทึกรายการจ่ายข้ างต้ นอย่างไร จงให้ เหตุผลประกอบ
2. หากกิจการยังทาโครงการเดิมไม่เสร็ จ และทาโครงการใหม่ มีต้นทุนวิจยั และพัฒนามูลค่า 10 ล้ านบาท กิจการ
ประมาณกาไร 20 ล้ าน (เท่าเดิม) ต้ องพิจารณาด้ อยค่าหรื อไม่ ให้ อธิบาย
ตอบ
1.

กิจการจะบันทึกรายการจ่ ายข้ างต้นอย่ างไร จงให้ เหตุผลประกอบ

หลักการบัญชีภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 ระบุให้ กิจการต้ องรับรู้ รายจ่ายใดๆ ระหว่างการวิจัยเป็ น
ค่าใช้ จ่าย โดยรายจ่ายที่จะสามารถถือเป็ นสินทรัพย์ได้ นนต้
ั ้ องเป็ นรายจ่ายที่จ่ายหลังจากที่สามารถแสดงให้ เห็นว่ามีความ
เป็ นไปได้ ในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์ ซึ่งหมายความว่ากิจการมีความตังใจและมี
้
ความสามารถที่จะทาสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนให้ เสร็ จสมบูรณ์ แ ละนามาใช้ ประโยชน์ หรื อขาย ตลอดจนสามารถแสดงให้ เห็ นถึง วิธี ที่สิน ทรั พย์ ไม่มี ตัวตนจะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตต่อกิจการ ทังนี
้ ้ หากกิจการไม่สามารถแยกขันตอนการวิ
้
จยั ออกจากขันตอนการ
้
พัฒนาสาหรับโครงการภายในของกิจการที่ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน กิจการต้ องถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าว
เป็ นรายจ่ายที่เกิดในขันตอนการวิ
้
จยั และตัดเป็ นค่าใช้ จ่ายโดยทันที ดังนันรายจ่
้
ายที่เกิดขึ ้นข้ างต้ นจึงสามารถกาหนดเป็ น
ข้ อสรุปได้ ดงั นี ้
1. อาจสามารถระบุได้ วา่ ความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคได้ เกิดขึ ้นในช่วงสิ ้นเดือนสิงหาคม 25x5 เมื่อกิจการได้ ทา
ชิ ้นส่วนต้ นแบบขึ ้น
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2. อาจสามารถระบุได้ วา่ ความตังใจและมี
้
ความสามารถทีจ่ ะทาสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนให้ เสร็ จสมบูรณ์และ
นามาใช้ ประโยชน์หรื อขาย ได้ เกิดขึ ้นในช่วงสิ ้นเดือนสิงหาคม 25x5 แต่ความเป็ นไปได้ ในเชิงพาณิชย์จะ
เกิดขึ ้นหลังจากเดือนตุลาคม 25x5 ที่กิจการมัน่ ใจว่าชิ ้นส่วนดังกล่าวนันทดสอบแล้
้
วสามารถเข้ ากับระบบ
ปรับอากาศของเครื่ องบินได้
3. กิจการสามารถระบุถงึ ความชัดเจนทางการตลาดได้ ในเดือนตุลาคม 25x5
4. กิจการสามารถระบุความเป็ นไปได้ ทางการเงิน เมื่อสามารถระดมทุนได้ จากผู้ร่วมทุนในช่วงต้ นปี 25x5
5. กิจการสามารถประเมินต้ นทุนได้ อย่างน่าเชื่อถือ เนื่องจากสามารถประเมินค่าแรง วัตถุดิบ และค่าใช้ จา่ ยใน
การผลิตที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างเหมาะสม
ดังนัน้ กิจการจึงต้ องรับรู้ต้นทุนใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นหลังจากเดือนตุลาคม 25x5 เป็ น
สินทรัพย์ ส่วนรายจ่ายใดๆ ทีเ่ กิดขึ ้นก่อนหน้ านันต้
้ องตัดเป็ นค่าใช้ จ่ายทังจ
้ านวน อย่างไรก็ตาม รายจ่ายเกี่ย วกับการจัด
สัมมนาไม่ถือเป็ นต้ นทุนทางตรงของการพัฒนาชิ ้นส่วนดังกล่าวจึงต้ องตัดเป็ นค่าใช้ จ่ายเช่นเดียวกัน ดังนัน้
จึงไม่ มี
รายจ่ ายใดๆ ที่สามารถรับรู้เป็ นสินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
2. หากกิจการยังทาโครงการเดิมไม่ เสร็จ และทาโครงการใหม่ มีต้นทุนวิจยั และพัฒนามูลค่ า 10 ล้ านบาท กิจการประมาณ

กาไร 20 ล้ าน (เท่ าเดิม) ต้ องพิจารณาด้ อยค่ าหรือไม่
การขาดทุนจากการด้ อยค่า หมายถึง จานวนซึ่งมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
จากสินทรัพย์นนั ้ โดยที่มลู ค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน คือจานวนที่สงู กว่าระหว่างมูลค่าขายสุทธิ และมูลค่าจากการใช้ ดังที่
แสดงตามสมการต่อไปนี ้
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า =
CA – RA
โดยที่ CA > RA
และ RA = max (NSP, VIU)
CA
=
ราคาตามบัญชี (Carrying Amount) หมายถึง ราคาของสินทรัพย์ หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
(ค่าตัดจาหน่ายสะสม) และ ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์
RA
=
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน (Recoverable Amount) คือ ราคาขายสุทธิ (Net Selling Price)
หรื อมูลค่าจากการใช้ (Value in Use) แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
NSP =
ราคาขายสุทธิ (Net Selling Price) จานวนที่ได้ รับจากการขายสินทรัพย์ - ค่าใช้ จา่ ยในการ
ขายสินทรัพย์
VIU
=
มูลค่าจากการใช้ (Value in Use) มูลค่าปั จจุบนั (PV) ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้ สนิ ทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และจากการจาหน่ายสินทรัพย์ ณ วันสิ ้นอายุการใช้ งาน
จากโจทย์ หากทาโครงการใหม่ มีต้นทุนวิจยั และพัฒนามูลค่า 10 ล้ านบาท กิจการประมาณกาไร 20 ล้ านบาท
แสดงว่ามูลค่าที่จะได้ คืน (20 ล้ านบาท) สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ที่ได้ ลงไป (10 ล้ านบาท) ในกรณี นีจ้ ึงไม่ ถือว่ า
โครงการวิจัยพัฒนานีเ้ กิดการด้ อยค่ าแต่ อย่ างใด กิจการจึงไม่ จาเป็ นต้ องพิจารณาผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า
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ข้ อ 2 เรื่องการรวมธุรกิจ และการซื้อธุรกิจเป็ นขั้น
ณ วันที่ 1/1/25x1 บริ ษัทกรุงเทพ ได้ ซื ้อหุ้น 10% ของบริ ษัทขอนแก่นในราคา 80,000 บาท
ต่อมาวันที่ 1/7X1 ซื ้อหุ้นเพิ่มอีก 70% โดยจ่ายเงินสดไปจานวน 660,000 บาท สินทรัพย์สทุ ธิราคาตามบัญชี
เท่ากับมูลค่ายุติธรรม กิจการวัดมูลค่าของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม (NCI) ด้ วยมูลค่ายุติธรรมคิดเป็ นเงิน 184,000
บาท โดยส่วนได้ เสีย 10% ที่กิจการซื ้อมาก่อนหน้ านี ้มีมลู ค่ายุติธรรม 92,000 บาท
ต่อมาวันที่ 1/10/25x2 กิจการซื ้อหุ้นเพิ่มอีก 5% จานวน 50,000 บาท
บริ ษัทขอนแก่นมีกาไรปี X1 และ X2 ที่เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ จานวน 60,000 บาทและ 160,000 บาท บาท
ตามลาดับ โดยมีการจ่ายเงินปั นผลวันที่ 1/3/25x1 และ 1/3X2 จานวน 20,000 บาทและ 40,000 บาทตามลาดับ
งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัทขอนแก่นแสดงตัวเลขส่วนของผู้ถือหุ้น (โดยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิของ
ขอนแก่น ณ วันจ่ายซื ้อเท่ากับมูลค่าตามบัญชีสว่ นของผู้ถือหุ้นและกาไรสะสมของ บ.ขอนแก่น) ดังนี ้
1/1/25x1 ทุน 300,000 บาท กาไรสะสม400,000 บาท
31/12/25x1 ทุน 300,000 บาท กาไรสะสม440,000 บาท
31/12/25x2 ทุน 300,000 บาท กาไรสะสม 560,000 บาท
โดยบริ ษัทขอนแก่นมีกาไรสม่าเสมอตลอดปี X1และX2 กาไร 60,000 และ160,000ตามลาดับ จ่ายเงินปั นผล
วันที่1/3/25x1 และ 1/3/25x2 20,000และ40,000ตามลาดับ
ให้ ทา
1.คานวณค่าความนิยม (6 คะแนน)
2.คานวณกาไรขาดทุนจากการรวมธุรกิจสาเร็ จ (3 คะแนน)
3.คานวณผลแตกต่างจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในปี 25X2 ว่าเป็ นด้ านเดบิตหรื อเครดิต และแสดงในงบ
การเงินใด (8คะแนน)
4.คานวณส่วนได้ เสียเงินลงทุนบจก.ขอนแก่น ณ สิ ้นปี 25x2 (3 คะแนน)
1.

คานวณค่ าความนิยมในการรวมธุรกิจ

สาหรับโจทย์ข้อนี ้ จะถือว่าเป็ นการคานวณแบบ Full goodwill ที่เกิดจากการวัดมูลค่าของส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมด้ วยมูลค่ายุติธรรม ตามการคานวณต่อไปนี ้
หน่วย : บาท
เงินลงทุนจ่ายซื ้อสินทรัพย์สทุ ธิในสัดส่วน 70%
เงินลงทุนที่กิจการถือก่อนหน้ าการได้ มาซึง่ อานาจควบคุม 10%

660,000
92,000
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิในส่วนของ NCI 20%

184,000

รวมมูลค่าเงินลงทุนจ่ายซื ้อ 100%

936,000

หัก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทย่อย (เท่ากับ BV):
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 1/1/25x1

700,000

บวก กาไรสุทธิชว่ ง 1/1/25x1 - 1/7/25x1 (60,000 x 6/12)
หัก เงินปั นผลที่จ่ายในช่วง 1/1/25x1 - 1/7/25x1

30,000
-

20,000
710,000

ค่าความนิยม
2.

76,000

คานวณกาไรขาดทุนจากการรวมธุรกิจสาเร็จ

การที่บริ ษัทกรุงเทพ ได้ มาซึง่ อานาจควบคุมหลังจากซื ้อหุ้นเพิ่ม 70% ทาให้ กรุงเทพต้ องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีกบั มูลค่ายุตธิ รรมของส่วนได้ เสีย 10% ที่ถือก่อนได้ มาซึง่ อานาจควบคุมเข้ ากาไรขาดทุน ตามการคานวณต่อไปนี ้
ปี 25x1
มูลค่ายุติธรรมของหุ้น 10% ที่ถือก่อนได้ มาซึง่ อานาจควบคุม
หัก ราคาทุน (มูลค่าตามบัญชี)
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้เข้ า P/L ปี 25x1

หน่วย:บาท
92,000
(80,000)
12,000

คานวณผลแตกต่ างจากการเปลีย่ นสัดส่ วนเงินลงทุนในปี 25X2
คานวณมูลค่ าเงินลงทุนและ NCI ณ วันที่ 31/12/25x2
3.

เงินลงทุน / NCI ณ วันที่ 1/7/25x1
บวก ส่วนแบ่งกาไร 1/2 ปี /25x1
หัก ปั นผลหลังจากที่ได้ อานาจควบคุมปี 25x1
เงินลงทุน / NCI ณ วันที่ 31/12/25x1
บวก ส่วนแบ่งกาไร 9 เดือน /25x2
หัก ปั นผลปี 25x2 ที่จ่ายวันที่ 1/3/25x2
เงินลงทุน / NCI ณ วันที่ 30/9/25x2
BV หุ้น 5% ที่ซอื ้ จาก NCI (206,000 x 5%/20%)
เงินลงทุน / NCI ณ วันที่ 1/10/25x2 หลังจากซื ้อหุ้น 5% เพิ่มเติม
บวก ส่วนแบ่งกาไร 3 เดือนหลังของปี x2 (160,000 x 3/12)
เงินลงทุน / NCI ณ วันที่ 31/12/25x2

หน่ วย:บาท
100%
ขอนแก่ น
936,000
30,000
0
966,000
120,000
(40,000)
1,046,000
0
1,046,000
40,000
1,086,000

ถือโดย
กรุ งเทพ
752,000
24,000
0
776,000
96,000
(32,000)
840,000
51,500
891,500
34,000
925,500

ถือโดย NCI
184,000
6,000
0
190,000
24,000
(8,000)
206,000
(51,500)
154,500
6,000
160,500

ภายหลังจากได้ มาซึง่ อานาจควบคุม หากมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่ได้ ทาให้ อานาจควบคุม
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เปลี่ยนแปลงไป กิจการต้ องรับรู้ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับเงินจ่ายซื ้อเข้ าเป็ น “ส่วนเกินทุน” ในส่วนของเจ้ าของ
บริ ษัทใหญ่ ตามการคานวณต่อไปนี ้
คานวณ "ส่วนเกินทุน" จากการซื ้อหุ้นเพิ่มเติมโดยไม่ได้ ทาให้ อานาจควบคุมเปลีย่ นแปลง ณ วันที่ 1/10/25x2
มูลค่าตามบัญชีของหุ้น 5% ที่ซื ้อจาก NCI
หัก เงินสดจ่ายซื ้อหุ้น 5%
ส่วนเกินทุนจากการซื ้อหุ้นเพิ่มเติมโดยไม่ได้ ทาให้ อานาจควบคุมเปลีย่ นแปลง (EQ+ ด้ าน Cr.)
4.

51,500
(50,000)
1,500

คานวณเงินลงทุนในบจก.ขอนแก่น ณ สิ้นปี 25x2 3 คะแนน
ตามการคานวณในข้ อ 3 เงินลงทุนในบจก.ขอนแก่น ณ สิ ้นปี 25x2 เท่ากับ 925,500 บาท
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ข้ อ 3 อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุนและสิ นทรัพย์ หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ต่อ ไปนี เ้ ป็ นงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31/12/25x1
31/12/25x1 ของบริ ษัทรถถีบ จากัด ซึง่ ธุรกิจหลักคือขายรถจักรยาน

และงบก าไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ ปี สิน้ สุด

บริษัทรถถีบ จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่ วน)
ณ วันที่ 31/12/25x1
หน่ วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดินเปล่า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุน
กาไรสะสม
การคานวณภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
กาไรก่อนภาษีเงินได้
บวกกลับ
ค่าเผื่อสินค้ า
คชจ.ต้ องห้ าม

xx
xx
3,000,000
xx
xx
1,500,000
5,000,000
800,000

750,000
60,000
10,000

รวม.
อัตราภาษี

820,000
20%

ภาษี เงินได้

164,000

ข้ อมูลเพิม่ เติม
1. บริ ษัทได้ ซื ้อที่ดินในปี 25X1 เพื่อเก็งกาไรในราคา 3 ล้ านบาท โดยราคาประเมิน ณ วันที่ 31/12/25x1 ของที่ดิน
แปลงนี ้คือ 3.2 ล้ านบาท บริ ษัทบันทึกบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วยวิธีมลู ค่ายุติธรรม
โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 3/58 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 16 ส.ค. ถึง อา
20 ก.ย. 58 วิชาบัญชี 2 เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 15 ส.ค. ถึง เสาร์ 19 ก.ย. 58
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 26,27 ก.ย., 3,4,10,11 ต.ค. 2558)

2. บริ ษัทไม่ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อการเสือ่ มค่าของสินค้ าคงเหลือในปี 25X0 แต่ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อฯ ในปี 25x1 เพิ่มขึ ้น 60,000บาท
(กิจการได้ บนั ทึกบัญชีค่าเผื่อฯ แล้ ว)
3. กิจการไม่เคยตังส
้ ารองผลประโยชน์พนักงาน โดยได้ คานวณประมาณการหนี ้สินปี 25x0 เท่ากับ 1,500,000 บาท
โดยในปี ปั จจุบนั ไม่ได้ เปลีย่ นแปลงประมาณการดังกล่าวแต่อย่างใด
4. อัตราภาษี เงินได้ เท่ากับ 20%
5. บริ ษัทปรับใช้ ม.บช. 12 เรื่ องภาษี เงินได้ และ ม.บช. 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ในปี 25x1 เป็ นปี แรก
คาถาม
1. ให้ ปรับปรุงรายการในกระดาษทาการ และตังภาษี
้ เงินได้ รอตัดบัญชี
2. จัดทางบการเงินหลังปรับปรุงรายการ
3. เปิ ดเผยนโยบายและหมายเหตุประกอบงบการเงินของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตอบ
1. ปรับปรุ งรายการในกระดาษทาการ และตั้งภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

กิจการยังไม่ได้ รับรู้ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีที่เกิดจากผลต่างชัว่ คราว ดังนัน้ จึงต้ องคานวณภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31/12/25x1 และต้ องคานวณยอดปี 25x0 เพื่อจะได้ ทราบยอดปรับปรุงเพิ่ม / ลดในปี 25x0 ดังนี ้
คานวณหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31/12/25x0
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดินเปล่า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมผลต่ าง
อัตราภาษี
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

มูลค่ าตามบัญชี

ฐานภาษี

ผลต่ าง

xx
xx

xx
xx

0 dr
0 dr

0 dr
xx

0 dr
xx

0 dr

xx

xx

0 dr

1,500,000 cr

0 dr 1,500,000 cr
1,500,000 cr
20%
300,000 dr
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คานวณหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31/12/25x1
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดินเปล่า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่ าตามบัญชี

ฐานภาษี

ผลต่ าง

xx
xx - 60,000

xx
xx

0 dr
60,000 cr

3,200,000 dr 3,000,000 dr
xx
xx

200,000 dr

xx
1,500,000 cr

xx

0 dr

0 dr 1,500,000 cr

ผลต่ างที่ต้องเสียภาษี
ผลต่ างที่ใช้ หกั ภาษี

200,000 dr
1,560,000 cr

ผลต่ างสุทธิ
อัตราภาษี
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ณ 31/12/25x1
หัก สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ณ 31/12/25x0
ปรับลดสินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีในปี 25x1

1,360,000 cr
20%
272,000 dr
300,000 dr
28,000 cr

และต้ องปรับปรุงรายการ ณ วันที่ 31/12/25x1 ดังนี้
การบันทึกบัญชีปรับปรุงรายการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลกาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (P/L , R/E)
บันทึกปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

200,000
200,000

(บันทึกบัญชีตงค่
ั ้ าเผื่อฯ สินค้ าแล้ ว)
(บันทึกบัญชี ปมก.หนี ้สินผลประโยชน์พนักงานแล้ ว)
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี (Assets)
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี (P/L, R/E)
กาไรสะสม

272,000
28,000
300,000
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บันทึกตังสิ
้ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
2. จัดทางบการเงินหลังปรับปรุ งรายการ

บริษัทรถถีบ จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่ วน)
ณ วันที่ 31/12/25x1
ก่ อนปรับปรุ ง
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดินเปล่า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุน
กาไรสะสม

Adj. Dr.

หน่ วย : บาท
Adj. Cr. หลังปรับปรุ ง

xx
xx
3,000,000
xx
-

xx
xx
200,000
272,000

3,200,000
xx
272,000

28,000

1,500,000
5,000,000
1,272,000

xx
1,500,000
5,000,000
800,000

200,000
300,000

3. เปิ ดเผยนโยบายและหมายเหตุประกอบงบการเงินของอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้ วย อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยความเป็ นเจ้ าของเพื่อหาประโยชน์
จากรายได้ ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรื อทังสองอย่
้
าง และไม่ได้ มีไว้ ใช้ งานโดยกิจการในกลุ่ม
บริ ษัท รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้ างหรื อพัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต และแสดง
ตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระซึ่งจะประเมินทุกสามปี อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารจะสอบทานมูลค่า
ยุติธรรมเพื่อให้ มลู ค่าสะท้ อนถึงสภาพตลาด ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 25x1
บาท

พ.ศ. 25x0
บาท

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ ้นในระหว่างปี
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

0
3,000,000
200,000

0
0
0
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สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 25x1
บาท
3,200,000

พ.ศ. 25x0
บาท
0

ข้ อสอบปรนัย
1. ข้ อใดไม่ใช่ลกั ษณะเชิงคุณภาพเสริ ม
a. ความสามารถเปรี ยบเทียบได้
b. ความสามารถพิสจู น์ยืนยันได้
c. ความทันเวลา
d. ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
2. ประเภทของการร่วมการงานมีกี่ประเภท
a. มี 2 ประเภทคือการร่ วมดาเนินงานและการร่ วมค้ า
b. มี 2 ประเภทคือการดาเนินงานร่วมกันและ สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน
c. มี 3 ประเภทคือ การดาเนินงานร่วมกัน สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
d. มี 3 ประเภทคือ.การดาเนินงานร่วมกัน การร่วมธุรกิจ และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
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