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ข้อ 1 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษัทลลิลี ่ จ ำกดัก ำลงัจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ให้ประเมินข้อมลูตอ่ไปนีว้ำ่สอดคล้องหรือไมส่อดคล้องกบัแนวปฏิบตัิเก่ียวกบั
ประมำณกำรหนีส้นิท่ีระบใุนมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ืองประมำณกำรหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ที่อำจเกิดขึน้ พร้อมทัง้
อธิบำยเหตผุล 

ข้อ 1.1 ภาระผูกพนัจากการอนุมาน 

กิจกำรประกำศประชำสมัพนัธ์ในวงกว้ำงให้สงัคมรับรู้ถงึนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมวำ่จะดแูลและบรูณะพืน้ท่ีที่ตัง้แทน่ขดุ
เจำะน ำ้มนัและบริเวณใกล้เคียง อีกทัง้รัฐบำลประกำศวำ่ก ำลงัจะมีร่ำงกฏหมำยเก่ียวกบักำรรักษำสภำพแวดล้อม “ผู้บริหำรจึงตัง้ภำระผกูพนั
จำกกำรอนมุำนคำ่บรูณะพืน้ท่ีโดยใช้ประมำณกำรท่ีดีที่สดุ” 

ตอบ 

กิจการถอืปฏิบตัิถกูต้องตาม ม.บช. 37 ซึง่แม้ไมม่ีกฎหมำยใดๆ ที่ระบใุห้กิจกำรต้องรับผิดชอบควำมเสยีหำยตอ่สิง่แวดล้อม แต่
จำกข้อมลูที่ระบแุสดงให้เห็นวำ่กิจกำรมีภำระผกูพนัจำกกำรอนมุำน (constructive obligation) เนื่องจำกบริษัทได้ประชำสมัพนัธ์ในวงกว้ำงให้
สงัคมรับรู้ถึงนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม อีกทัง้รัฐบำลประกำศวำ่ก ำลงัจะมีร่ำงกฏหมำยเก่ียวกบักำรรักษำสภำพแวดล้อม จึงมีควำม
เป็นไปได้คอ่นข้ำงแนท่ี่กิจกำรต้องจ่ำยคำ่ชดเชยหรือคำ่ฟืน้ฟสูภำพแวดล้อม ดงันัน้ กิจกำรจึงต้องรับรู้ต้นทนุในกำรชดเชยหรือคำ่ฟืน้ฟู
สภำพแวดล้อมโดยใช้คำ่ประมำณที่ดีที่สดุ 

ข้อ 1.2 การวัดมูลค่าภาระผูกพนัโดยใช้ความน่าจะเป็น 

กิจกำรมีประสบกำรณ์จำกควำมเสยีหำยในสนิค้ำที่ขำย โดยมลูคำ่ชดใช้ส ำหรับสนิค้ำที่มีปัญหำเลก็น้อยคือ 6 ล้ำนบำท และมลูคำ่
ชดใช้สนิค้ำที่ปัญหำรุนแรงคือ 15 ล้ำนบำท ซึง่ควำมนำ่จะเป็นของควำมเสยีหำยที่คำดวำ่จะเกิดเป็นดงันี ้ 

 ร้อยละ 80 สนิค้ำไมเ่สยีหำยเลย  

 ร้อยละ 15 สนิค้ำเสยีหำยเลก็น้อย 

 ร้อยละ 5  สนิค้ำเสยีหำยรุนแรง 

ทัง้นี ้กิจกำรตัง้ประมำณกำรภำระผกูพนัจำกกำรรับประกนัสนิค้ำ โดยใช้มลูคำ่ทีเ่ป็นไปได้มำกที่สดุคือ 15 ล้ำนบำท 

ตอบ 

กิจการไม่ได้ถอืปฏิบตัิให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 โดยกิจกำรจะต้องประเมินควำมนำ่จะเป็นของกระแสเงิน
สดที่กิจกำรจะต้องจำ่ยส ำหรับภำระผกูพนัในกำรรับประกนัสนิค้ำโดยรวม ซึง่ต้องน ำคำ่ควำมนำ่จะเป็นมำพจิำรณำประกอบ  ซึง่มลูคำ่ที่คำด
วำ่จะเกิดขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรแก้ไขควำมเสยีหำยทีต้่องรับรู้มเีพียง 1.65 ล้ำนบำท ตำมกำรค ำนวณดงันี ้ 
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 หน่วย : บาท  

ความเสียหาย  ความน่าจะเป็น   ความเสียหาย  
 ค่าประมาณ 

ของความเสียหาย  
ไมเ่สยีหำย 0.80   -   -  
เสยีหำยน้อย 0.15  6,000,000   900,000  
เสยีหำยมำก 0.05  15,000,000   750,000  
 1.00   1,650,000  

ข้อ 1.3 ภาระผูกพนัจากการร้ือถอน (Decommissioning Cost) 

กิจกำรขดุเจำะน ำ้มนัแหง่หนึง่ รับรู้ประมำณกำรหนีส้นิคำ่รือ้ถอนแทน่ขดุเจำะครัง้แรกเทำ่กบั 10 ล้ำนบำท โดยตอ่มำ วนัท่ี 31ธ.ค.
25x2 มลูคำ่ยตุิธรรมของแทน่ขดุเจำะเทำ่กบั 20 ล้ำนบำท ในขณะที่มลูคำ่ปัจจบุนัท่ีคำดวำ่ต้องจำ่ยช ำระคำ่รือ้ถอนในอนำคตเทำ่กบั 50 ล้ำน
บำท ซึง่กิจกำรรับรู้ประมำณกำรหนีส้นิจำกกำรรือ้ถอนแทน่ขดุเจำะในงบกำรเงินเทำ่กบั 20 ล้ำนบำท 

ตอบ 

กิจการไม่ได้ถอืปฏิบตัิให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 โดยกิจกำรจะต้องรับรู้ประมำณกำรหนีส้นิคำ่รือ้ถอนแทน่
ขดุเจำะ เทำ่กบัมลูคำ่ปัจจบุนัท่ีคำดวำ่ต้องจ่ำยช ำระคำ่รือ้ถอนในอนำคตจ ำนวน 50 ล้ำนบำท แตกิ่จกำรรับรู้ในปัจจบุนัเพยีง 20 ล้ำนบำท
เทำ่นัน้ ดงันัน้ กิจกำรจึงต้องรับรู้ประมำณกำรหนีส้นิเพิ่มขึน้ 30 ล้ำนบำท  

ข้อ 1.4 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

กิจกำรท ำธุรกิจซือ้มำขำยไปได้ซือ้สนิค้ำ ผู้ขำยสง่ใบแจ้งหนีม้ำเก็บแตม่ีข้อควำมในใบแจ้งหนีว้ำ่ “หำกจำ่ยเกินก ำหนดจะไมไ่ด้รับ
สว่นลดเงินสด” ด้วยควำมไมแ่นน่อนด้ำนจงัหวะเวลำ และกระแสเงินสดที่ต้องจ่ำยออก ณ วนัสิน้ปี กิจกำรจงึไมไ่ด้รับรู้หนีส้นิจำกกำรซือ้สนิค้ำ 
แตเ่ปิดเผยในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินใน สิน้ปี 25x1 

ตอบ 

กิจการไม่ได้ถอืปฏิบตัิให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำรเปิดเผยภำระผกูพนัดงักลำ่วในหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงิน แสดงวำ่กิจกำรมองวำ่ภำระผกูพนัดงักลำ่วถือเป็น “หนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้” ทัง้ๆ ที่กิจกำร “มีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแน่” ทีจ่ะต้องจ่ำย
ช ำระภำระผกูพนัดงักลำ่ว ซึง่กิจกำรจะต้องรับรู้หนีส้นิตำมใบแจ้งหนีเ้ป็น “เจ้ำหนีก้ำรค้ำ” โดยใช้จ ำนวนก่อน หรือหลงัหกัสว่นลดเงินสดขึน้อยู่
กบัควำมตัง้ใจวำ่กิจกำรจะจำ่ยช ำระหนีส้นิเพื่อให้ได้รับสว่นลดหรือไม่ 
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ข้อ 2 การเปลีย่นแปลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษทัย่อย 

บริษัท อ๊อฟปองศกัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) มเีงินลงทนุ ใน บจก.ทรำย 100% โดยงบกำรเงินรวมของบริษัทอ๊อฟปองศกัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 25x3 แสดงตวัเลขดงันี ้ 

สนิทรัพย์รวม 13 ล้ำนบำท 

หนีส้นิรวม 4 ล้ำนบำท 

สนิทรัพย์สทุธิ  9 ล้ำนบำท 

โดยที ่
1. กิจกำรได้ขำยเงินลงทนุออกไป 45% จ ำนวน 10 ล้ำนบำท 
2. เงินลงทนุท่ีสว่นท่ีเหลอือยู ่55% นกักำรเงินได้ตมีลูคำ่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ 31 ธค 25x3 เป็น 11 ล้ำนบำท 

ค าถาม 

1. หำก บมจ. อ๊อฟปองศกัดิ ์ยงัคงมอี ำนำจควบคมุใน บจก.ทรำย ส ำหรับงบกำรเงินรวมของ บมจ.อ๊อฟปองศกัดิ์ จะแสดงตวัเลข
รำยกำรตำ่งๆ อยำ่งไร (โปรดเขยีนใสท่กุช่อง ถ้ำไมม่ใีห้ใส ่0) 

บญัชี  

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทนุ 45% 

สนิทรัพย์รวม 

หนีส้นิรวม 

เงินลงทนุใน-บริษัททรำย 

สว่นทนุอื่น 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ 45% 

ก ำไรจำกกำรตีรำคำ 55% 

2. อธิบำยผลกระทบจำกกำรขำยเงินลงทนุในข้อ1 
3. บมจ. อ๊อฟปองศกัดิ ์ได้ตกลงกบัผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอื 45% ในกำรด ำเนินกำรใดๆต้องมมีติเป็นเอกฉนัท์ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นและ

ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับงบกำรเงินรวมของ บมจ.อ๊อฟปองศกัดิ์ จะแสดงตวัเลขรำยกำรตำ่งๆ อยำ่งไร (โปรดเขียนใสท่กุ
ช่อง ถ้ำไมม่ีให้ใส ่0 ) 

บญัชี  

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทนุ 45% 

สนิทรัพย์รวม 

หนีส้นิรวม 

เงินลงทนุใน-บริษัททรำย 

สว่นทนุอื่น 

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 6 

 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 1/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ 45% 

ก ำไรจำกกำรตีรำคำ 55% 

4. อธิบำยผลกระทบจำกกำรขำยเงินลงทนุในข้อ3 

ตอบ 

1. หำก บมจ. อ๊อฟปองศกัดิ ์ยงัคงมอี ำนำจควบคมุใน บจก.ทรำย ส ำหรับงบกำรเงินรวมของ บมจ.อ๊อฟปองศกัดิ์ จะแสดงตวัเลข
รำยกำรตำ่งๆ อยำ่งไร 

บัญชี   จ านวนเงนิ Dr. (Cr.)  เหตุผล 

เงินสดรับจำก 
กำรขำยเงินลงทนุ 45% 

10,000,000 Dr.  เงินท่ีได้รับ 

สนิทรัพย์รวม 23,000,000 Dr.  เทำ่กบัสว่นทนุเดิม+เงินสดที่ได้รับ 

หนีส้นิรวม 4,000,000 Dr.  เทำ่เดิม 

เงินลงทนุใน-บริษัททรำย -  ถกูตดับญัชีออกในกำรท ำงบกำรเงินรวม 

สว่นทนุอื่น  (10 ล้ำนบำท - BV เงินลงทนุ 45%) 
Cr.  

เพิ่มขึน้ (ลดลง) เทำ่กบัสว่นตำ่งกำรขำยหุ้น 45% ให้ NCI 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจ
ควบคมุ 

 (BV เงินลงทนุ 45%) Cr.  เทำ่กบั BV ของ เงินลงทนุ 45% ที่ขำยให้ NCI 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ 
45% 

-  ไมม่ี เนื่องจำกเป็นกำรเปลีย่นสดัสว่นเงินลงทนุโดยไมเ่สยีอ ำนำจ
ควบคมุ 

ก ำไรจำกกำรตีรำคำ 55% -  ไมรั่บรู้ เนื่องจำกเป็นกำรเปลีย่นสดัสว่นเงินลงทนุโดยไมเ่สยีอ ำนำจ
ควบคมุ 

 
2. ผลกระทบของผลตอบแทนจำกกำรขำยเงินลงทนุในข้อ1  

ธุรกรรมขำยเงินลงทนุครัง้นี ้ ถือเป็นกำรเปลีย่นแปลงสว่นได้เสยีของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในบริษัทยอ่ย โดยที่ไมไ่ด้ท ำให้บริษัทใหญ่
สญูเสยีอ ำนำจในกำรควบคมุ  กิจกรรมกำรขำยนีถื้อเป็นกิจกรรม “กำรจดัหำเงิน” (financing activity) โดยบริษัทใหญ่ต้องบนัทกึรำยกำร
ดงักลำ่วเป็นรำยกำรในสว่นของเจ้ำของ (คือ รำยกำรกบัเจ้ำของในฐำนะผู้ เป็นเจ้ำของ) และไมรั่บรู้ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุดงักลำ่ว เพื่อ
ควำมเข้ำใจขออธิบำยตำมคูบ่ญัชีตอ่ไปนี ้ 

ผลกระทบที่มีตอ่งบกำรเงินรวมกรณีขำยสนิทรัพย์สทุธิในยอ่ยโดยไม่เสยีอ ำนำจควบคมุ 
Dr. เงินสด (A+) 10  
Cr. สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ (EQ+; NCI+)  0.45x 
Cr. สว่นเกินมลูคำ่หุ้นจำกกำรเปลีย่นสดัสว่นเงินลงทนุ (EQ+)  10 – 0.45x 

โดยธุรกรรมดงักลำ่วสง่ผลให้สนิทรัพย์เพิ่มขึน้เทำ่กบัเงินสดรับคำ่ขำยหุ้นให้กบั NCI ซึง่จะท ำให้ในงบกำรเงินรวมมี NCI เพิ่มขึน้
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 1/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

เทำ่กบั 45% ของมลูคำ่ตำมบญัชีของเงินลงทนุ ณ วนัท่ีขำยหุ้นให้กบั NCI และสว่นตำ่งระหวำ่งเงินสดรับกบัมลูคำ่ตำมบญัชี 45% ดงักลำ่ว
จะต้องรับรู้เข้ำเป็นสว่นเกินมลูคำ่หุ้นจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัสว่นเงินลงทนุ 

3. บมจ. อ๊อฟปองศกัดิ ์ได้ตกลงกบัผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอื 45% ในกำรด ำเนินกำรใดๆต้องมมีติเป็นเอกฉนัท์ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นและ
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับงบกำรเงินรวมของ บมจ.อ๊อฟปองศกัดิ์ จะแสดงตวัเลขรำยกำรตำ่งๆ อยำ่งไร  

บัญชี   จ านวนเงนิ Dr. (Cr.)  เหตุผล 

เงินสดรับ 
จำกกำรขำย เงินลงทนุ 45% 

10,000,000 Dr.  เงินท่ีได้รับ 

สนิทรัพย์รวม  สนิทรัพย์ของใหญ่โดยไมร่วมยอ่ย  เนื่องจำกสญูเสยีอ ำนำจควบคมุแล้วต้องไมจ่ดัท ำงบกำรเงินรวม 

หนีส้นิรวม  หนีส้นิของใหญ่โดยไมร่วมยอ่ย  เทำ่เดิม 

เงินลงทนุใน-บริษัททรำย 11,000,000 Dr.  รับรู้ ณ วนัเสยีอ ำนำจควบคมุ เทำ่กบัมลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ
สว่นท่ีเหลอื 

สว่นทนุอื่น -  ไมก่ระทบจำกธุรกรรมครัง้นี ้

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจ
ควบคมุ 

-  ไมต้่องจดัท ำงบกำรเงินรวมจงึไมม่ี NCI 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ 
45% 

 (10 ล้ำนบำท - BV เงินลงทนุ 
45%) Cr.  

รับรู้ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุเข้ำ P/L 

ก ำไรจำกกำรตีรำคำ 55%  (11 ล้ำนบำท - BV เงินลงทนุ 
55%) Cr.  

รับรู้ผลก ำไรจำกกำรขำยตีรำคำเงินลงทนุสว่นท่ีเหลอืเข้ำ P/L 

 
ขออธิบำยเสริมควำมเข้ำใจตำมกำรบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้ 

  ล้ำนบำท 

Dr. เงินสด 10  

Cr. ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  10 - 0.45x 

Cr. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  x 

บนัทกึกำรขำยหุ้นของบริษัทยอ่ย   

Dr. เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ 11  

Cr. ผลก ำไรจำกกำรปรับมลูคำ่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ  11 - 0.55x 

Cr. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  0.55x 

บนัทกึกำรเปลีย่นหมวดเงินลงทนุจำกบริษัทยอ่ยเป็นกิจกำรร่วมค้ำเนื่องจำกสญูเสยีอ ำนำจควบคมุ   

 
4. ผลกระทบของผลตอบแทนจำกกำรขำยเงินลงทนุในข้อ 3 

ธุรกรรมนีถื้อเป็นกำรสญูเสยีอ ำนำจกำรควบคมุ ซึง่ บริษัทใหญ่ต้องตดัรำยกำรบญัชีสนิทรัพย์ (รวมทัง้คำ่ควำมนยิม) และหนีส้นิของ
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 1/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

บริษัทยอ่ยออกจำกบญัชีด้วยมลูคำ่ตำมบญัชี ณ วนัท่ีสญูเสยีอ ำนำจกำรควบคมุ รับรู้มลูคำ่ยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รับในบญัชี ตลอดจน
รับรู้เงนิลงทุนในบริษัทย่อยเดมิที่ยงัคงเหลอือยู่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่สูญเสียอ านาจการควบคุม และรับรู้ผลก ำไรขำดทนุจำก
กำรขำยหุ้นในงบก ำไรขำดทนุของบริษัทใหญ่ โดยส ำหรับข้อนี ้ เงินลงทนุสว่นท่ีเหลอื 55% จะถือเป็น “เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ” เนื่องจำก 
บมจ. อ๊อฟปองศกัดิ ์ ได้ตกลงกบัผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอื 45% ในกำรด ำเนินกำรใดๆต้องมมีตเิป็นเอกฉนัท์ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัท จงึแสดงวำ่บมจ. อ๊อฟปองศกัดิ์มีอ ำนำจควบคมุร่วม 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 1/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ข้อ 3 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษัท ธีรภทัรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ จ ำกดั มีวตัถปุระสงค์หลกัในกรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย มีธุรกรรมส ำหรับปี 25x1 ดงันี ้

1 เมษำยน 25x1 
1. ซือ้ที่ดิน แปลง 1 มลูคำ่ 260 ล้ำนบำท เพื่อสร้ำงบ้ำนขำย สร้ำงภำยใน 4 ปี 
2. ซือ้ที่ดิน แปลง 2 มลูคำ่ 20 ล้ำนบำท เพื่อสร้ำงกิจกำรจะสร้ำงคลบัเฮ้ำส์ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหมูบ้่ำน แตจ่ะเร่ิมสร้ำงในปี 25x4 ใน

ระหวำ่งปีที่ 1-3 กิจกำรตัง้ใจจะให้เช่ำเป็นท่ีจอดรถ โดยเร่ิมให้เช่ำตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำ x1 เดือนละ 80,000  
3. ซือ้ที่ดินพร้อมอำคำรบ้ำนพกัตำกอำกำศ 5 แปลง แปลงละ 40 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำคำที่ดิน 10 ล้ำนบำท อำคำร 30 ล้ำนบำท 

ตัง้ใจจะเอำไว้ขำย 2 แปลง อีก 3 แปลงให้เชำ่ 
4. ซือ้ที่ดินพร้อมอำคำร 5 ชัน้ มลูคำ่ที่ดิน 80 ล้ำนบำท อำคำร 100 ล้ำนบำท ชัน้ท่ี 2-5 ตัง้ใจจะท ำเป็นส ำนกังำน ชัน้ท่ี 1 ไว้ให้เชำ่ 

1 ตลุำคม 25x1 
1. ท ำสญัญำเช่ำบ้ำนพกัตำกอำกำศ 1 ปี คำ่เช่ำเดือนละ 250,000 
2. ท ำสญัญำเช่ำชัน้ 1 อำคำรส ำนกังำน 3 ปี คำ่เชำ่เดือนละ 200,000  

ข้อมลูเพิ่มเติม 
1. กิจกำรใช้วิธีรำคำทนุในกำรบนัทกึบญัชีอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ  
2. อำยโุดยประมำณของอำคำร 20 ปี 
3. วิธีกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรม ณ วนัสิน้ปี: 

a. ที่ดินวำ่งเปลำ่ - รำคำประเมินจำกผู้ประเมินอิสระและรำคำอ้ำงอิงกรมที่ดิน 
b. ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง กิจกำรใช้วิธีคดิลดจำกรำยได้ (income approach) ในกำรประเมนิ 

ให้ท า 

1. บนัทกึรำยกำรในสมดุรำยวนัส ำหรับธุรกรรมในปี 25x1 
2. จดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงสว่น ณ 31 ธ.ค. 25x1 
3. หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 

 

ตอบ 

1. บนัทกึรำยกำรในสมดุรำยวนัส ำหรับธุรกรรมในปี 25x1 

อสงัหำริมทรัพย์ (ที่ดิน หรืออำคำร หรือสว่นของอำคำร(สว่นควบอำคำร) หรือทัง้ที่ดินและอำคำร) ที่ถือครอง (โดยเจ้ำของหรือโดยผู้
เช่ำภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน) เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้คำ่เช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึน้ของมลูคำ่ของสนิทรัพย์ หรือทัง้สองอยำ่ง ทัง้นี ้ไมไ่ด้มีไว้
เพื่อใช้ในกำรผลติหรือจดัหำสนิค้ำหรือให้บริกำร หรือใช้ในกำรบริหำรงำนของกิจกำร หรือ ขำยตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ ดงันัน้
ธุรกรรมของกิจกำรจึงสำมำรถจดัหมวดหมูไ่ด้ดงันี ้ 

 โครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำยและคลบัเฮ้ำส์จะถือเป็นสนิค้ำคงเหลอื (ม.บช. 2)  

 บ้ำนพกัตำกอำกำศพร้อมที่ดินจะถือเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ (ม.บช. 40) 

 อำคำรส ำนกังำนพร้อมที่ดินจะถือเป็นท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (ม.บช. 16) 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 1/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ตำมกำรบนัทกึบญัชีที่เก่ียวข้องดงันี ้ 

1 เมษำยน 25x1   หนว่ย:พนับำท  
Dr. ต้นทนุโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหวำ่งพฒันำ 260,000   
Cr. เงินสด / เจ้ำหนีก้ำรค้ำ  260,000  
บนัทกึกำรซือ้ทีด่ินเพื่อสร้ำงบ้ำนขำย   
Dr. ต้นทนุโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหวำ่งพฒันำ  20,000   
Cr. เงินสด / เจ้ำหนีก้ำรค้ำ   20,000  
บนัทกึกำรซือ้ทีด่ินเพื่อสร้ำงคลบัเฮ้ำส์ของโครงกำรจดัสรร   
Dr. อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ - ที่ดิน  50,000   
Dr. อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ - บ้ำนพกัตำกอำกำศ 150,000   
Cr. เงินสด   50,000  
บนัทกึกำรซือ้บ้ำนพกัตำกอำกำศเพื่อขำยตอ่และปลอ่ยเช่ำ   
Dr. ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ - ที่ดิน  80,000   
Dr. ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ - อำคำรส ำนกังำน 100,000   
Cr. เงินสด  180,000  
บนัทกึกำรซือ้อำคำรส ำนกังำนพร้อมที่ดินเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน   
   
1 เมษำยน 25x1 - 1 ธนัวำคม 25x1   
Dr. เงินสด  80   
Cr. รำยได้คำ่เชำ่ - ที่ดินเปลำ่   80  
บนัทกึรับคำ่เช่ำทีด่ิน (เดือนละ 80,000 บำท)    
   
1 ตลุำคม 25x1 - 1 ธนัวำคม 25x1   
Dr. เงินสด 450   
Cr. รำยได้คำ่เชำ่ - บ้ำนพกัตำกอำกำศ  250  
Cr. รำยได้คำ่เชำ่ - ส ำนกังำน  200  
บนัทกึรับคำ่เช่ำบ้ำนพกัตำกอำกำศ (เดือนละ 250,000 บำท) และส ำนกังำน (เดือนละ 200,000 บำท)   
   
31 ธนัวำคม 25x1   
Dr. คำ่เสือ่มรำคำ  9,375   
Cr. คำ่เสือ่มรำคำสะสม - บ้ำนพกัตำกอำกำศ (100 ล้ำนบำท x 9/12 / 20 ปี)   3,750  
Cr. คำ่เสือ่มรำคำสะสม - ส ำนกังำน (150 ล้ำนบำท x 9/12 / 20 ปี)   5,625  

 

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 11 

 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 1/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

2. จดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงสว่น ณ 31 ธ.ค. 25x1 (สมมติวำ่ยอดคงเหลอืต้นปีของอสงัหำริมทรัพย์ประเภทตำ่งๆ ณ วนัต้นปี
เทำ่กบัศนูย์) 

บริษัท ธีรภทัรพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ จ ากดั (มหาชน)     
งบแสดงฐานะการเงนิ     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1         

    พนับำท 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 25x1 พ.ศ. 25x0 พ.ศ. 25x1 พ.ศ. 25x0 
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ต้นทนุโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหวำ่งพฒันำ xx xx 280,000 xx 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน xx xx xx xx 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ (สทุธิ) xx xx 196,250 xx 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ (สทุธิ) xx xx 174,375 xx 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน xx xx xx xx 
รวมสินทรัพย์ xx xx xx xx 

     
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น     
หนีส้นิหมุนเวียน     
รวมหนีส้ินหมุนเวียน xx xx xx xx 

     
หนีส้นิไม่หมุนเวียน     
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน xx xx xx xx 
รวมหนีส้ิน xx xx xx xx 

     
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ xx xx xx xx 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ xx xx xx xx 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น xx xx xx xx 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น xx xx xx xx 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 1/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

3. หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 

นโยบายการบัญชเีกี่ยวกับอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ หมำยถึง อสงัหำริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้คำ่เช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึน้ของมลูคำ่
ของสนิทรัพย์ หรือทัง้สองอยำ่งทัง้นีไ้มไ่ด้มีไว้เพื่อขำยตำมปกติธุรกิจ หรือใช้ในกำรผลติหรือจดัหำสนิค้ำหรือให้บริกำร หรือใช้ในกำรบริหำรงำน 

อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุแสดงในรำคำทนุหกัคำ่เสือ่มรำคำสะสมและผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สะสม 

รำคำทนุรวมถงึรำยจ่ำยทำงตรงเพื่อให้ได้มำซึง่อสงัหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทนุ ต้นทนุกำรก่อสร้ำงที่กิจกำรก่อสร้ำงเอง ซึง่รวมต้นทนุ
วตัถดุิบ คำ่แรงทำงตรง และต้นทนุทำงตรงอื่นเพื่อให้ได้อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุอยูใ่นสภำพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทนุกำรกู้ ยมื 

คำ่เสือ่มรำคำจะบนัทกึในก ำไรหรือขำดทนุ ซึง่ค ำนวณโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสนิทรัพย์แตล่ะ
รำยกำรประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์แสดงได้ดงันี ้

อำคำรและสิง่ปลกูสร้ำง 20 ปี 
กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 

  พันบาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ที่ดนิ อาคาร รวม ที่ดนิ อาคาร รวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1       
รำคำตำมบญัชีต้นปี (สทุธิ) xx xx xx 0 0 0 
กำรซือ้เพิ่มขึน้ xx xx xx 50,000 150,000 200,000 
คำ่เสือ่มรำคำ 0 xx xx 0 -3,750 -3750 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี (สทุธิ) xx xx xx 50,000 146,250 196,250 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1       
รำคำทนุ xx xx xx 50,000 150,000 200,000 
หกัคำ่เสือ่มรำคำสะสม xx xx xx 0 -3750 -3750 
รำคำตำมบญัชี (สทุธิ) xx xx xx 50,000 146,250 196,250 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 1/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ขอ้สอบปรนยั 
1. อ้ำงถงึกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 กิจกำรจะต้องรับรู้รำยจำ่ยเก่ียวกบัต้นทนุเวปไซต์ เป็นคำ่ใช้จ่ำยเมื่อไร 

a. เมื่อช ำระเงิน 

b. เมื่อความเป็นไปได้ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจยงัไม่ถงึระดับค่อนข้างแน่.. 

c. เมื่อได้รับใบแจ้งช ำระเงินจำกผู้ขำย 

d. เมื่อเวปไซต์พร้อมใช้งำน 
2. อ้ำงถงึกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1 ในกรณีที่กิจกำรประมำณหนีส้นิท่ีเกิดจำกกำรรือ้ถอนบรูณะเพิม่ขึน้ 

กิจกำรจะถือปฏิบตัิอยำ่งไร 
a. รับรู้เป็นสินทรัพย์ทัง้จ านวนเท่ากับมูลค่าประมาณการหนีส้นิเพิ่มขึน้เว้นแต่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตน้อยกว่ามูลค่าประมาณการหนีส้นิที่เพิ่มขึน้.. 
b. รับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยทัง้จ ำนวนเทำ่กบัมลูคำ่ประมำณกำรหนีส้นิเพิ่มขึน้ 
c. รับรู้เป็นสนิทรัพย์ทัง้จ ำนวนเทำ่กบัมลูคำ่ประมำณกำรหนีส้นิเพิ่มขึน้ 
d. รับรู้ด้วยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสม 

3. อ้ำงถงึกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 กิจกำรจะรับรู้ต้นทนุกำรเปิดหน้ำดนิเพื่อท ำเหมืองเปิดอยำ่งไร 
a. รับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยประจ ำงวดทัง้จ ำนวน 
b. รับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยตดัจำ่ยตลอดอำยขุองเหมือง 
c. รับรู้เป็นสนิทรัพย์ (ต้นทนุพฒันำเหมืองแร่) ทัง้จ ำนวน 
d. ปันส่วนมูลค่าที่ รับรู้เป็นสนิค้าคงเหลือที่ผลิตได้และต้นทุนพฒันาเหมืองแร่โดยใช้วิธีปันส่วนที่เหมาะสม.. 

4. อ้ำงถงึมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ืองทีด่ิน อำคำร และอปุกรณ์ นิยำมตอ่ไปนีข้้อใดผิด 
a. มลูคำ่ตำมบญัชี หมำยถึง มลูคำ่ของสนิทรัพย์ที่รับรู้หลงัจำกหกัคำ่เสือ่มรำคำสะสม และผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ 
b. คำ่เสือ่มรำคำ หมำยถึง กำรปันสว่นจ ำนวนท่ีคิดคำ่เสือ่มรำคำของสนิทรัพย์อยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์นัน้ 
c. มูลค่าเฉพาะกิจการ หมายถงึ ผลรวมของกระแสเงนิสดซ่ึงกจิการคาดว่าจะได้รับจากการใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพย์อย่างต่อเน่ือง และจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์นัน้เมื่อสิน้อายุการให้ประโยชน์หรือที่คาดว่าจะเกดิเมื่อมี
การโอนสินทรัพย์นัน้เพื่อช าระหนีส้นิ.. 

d. มลูคำ่คงเหลอื หมำยถงึ จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรคำดวำ่จะได้รับในปัจจบุนัจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์หลงัจำกหกัต้นทนุท่ีคำด
วำ่จะเกิดขึน้จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์นัน้หำกสนิทรัพย์นัน้มีอำยแุละสภำพท่ีคำดวำ่จะเป็น ณ วนัสิน้สดุอำยกุำรให้
ประโยชน์ 

5. อ้ำงถงึมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เมื่อกิจกำรบนัทกึบญัชีตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน. แตพ่อสิน้สดุสญัญำ กิจกำรได้รับสทิธิซือ้
สนิทรัพย์ กิจกำรจะต้องปฏิบตัิทำงบญัชีอยำ่งไร 

a. ปรับปรุงบญัชีย้อนหลงัให้เป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน 
b. ปรับปรุงก ำไรสะสม 
c. บนัทกึรับรู้ด้วยมลูคำ่ตำมบญัชีโดยประมำณ หกัด้วยคำ่เสือ่มรำคำสะสม 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 1/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

d. บันทกึรับรู้สินทรัพย์ที่ได้รับสทิธิซือ้ด้วยราคายุติธรรม.. 
6. อ้ำงถงึมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกรเงินฉบบัท่ี 10 ณ วนัต้นปี บริษัทใหญ่ซือ้บริษัทยอ่ย 80% ในรำคำ 500,000 บำท ซึง่ ณ วนันัน้

บริษัทยอ่ยมีทนุหุ้นสำมญั300,000 บำท ก ำไรสะสม 210,000 บำท โดยสนิทรัพย์และหนีส้นิทกุรำยกำรมมีลูคำ่ยตุิธรรมเทำ่กบัมลูคำ่
ตำมบญัชี ยกเว้นอำคำรทีม่ลูคำ่ตำมบญัชีต ำ่ไป 30,000 บำท (อำยใุช้งำนคงเหลอื 10 ปี) และอปุกรณ์มีมลูคำ่ตำมบญัชีต ่ำเกินไป 
40,000 บำท (อำยใุช้งำนคงเหลอื 5 ปี) สิน้ปีบริษัทยอ่ยมกี ำไร 100,000 บำทและจำ่ยเงินปันผล 40,000 บำท สว่นได้เสยีที่ไมม่ี
อ ำนำจควบคมุ (NCI) ณ วนัสิน้ปีเทำ่กบัเทำ่ใด 

a. 100,000 บำท 
b. 100,000 บำท 
c. 111,800 บาท.. 
d. 114,000 บำท 

 
  100% S   80% P   20% NCI  
เงินลงทนุต้นงวด (partial GW) 602,000  500,000  102,000  
บวกสว่นแบง่ก ำไร 100,000  80,000  20,000  
หกั ตดัจำ่ยผลตำ่งมลูคำ่ยตุิธรรม > มลูคำ่ตำมบญัชี:    
     อำคำร (30,000 / 10 ปี) -3,000  -2,400  - 600  
     อปุกรณ์ (40,000 / 5 ปี) -8,000  -6,400  -1,600  
หกั เงินปันผล - 40,000  - 32,000  -8,000  
เงินลงทนุปลำยงวด (partial GW) 651,000  539,200  111,800  

 
7. อ้ำงถงึมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 กิจกำรเช่ำพืน้ท่ีเปิดร้ำนกำแฟ ท ำสญัญำ 1 เมษำยน 25x1 คำ่เชำ่ปีละ 1.20 ล้ำนบำท เร่ิมคิด

คำ่เช่ำในวนัท่ีเปิดขำย ซึง่วนัท่ี 1 พฤษภำคม กิจกำรเข้ำตกแตง่พืน้ที่ และ 1 มิ.ย. เร่ิมขำย บริษัทท ำสญัญำเชำ่ 1 ปี บริษัทจะต้องเร่ิม
บนัทกึคำ่เช่ำเป็นคำ่ใช้จำ่ยเดือนใด และบนัทกึคำ่เชำ่เดือนละเทำ่ไร 

a. 1 เมษำยน 25x1 / 100,000 บำท 
b. 1 เมษายน 25x1 / น้อยกว่า 100,000 บาท.. 
c. 1 มิถนุำยน 25x1 / 100,000 บำท 
d. 1 มิถนุำยน 25x1 / น้อยกวำ่ 100,000 บำท 

8. มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบกำรเงินระหวำ่งกำล ได้อนญุำตให้กิจกำรวดัมลูคำ่สนิค้ำคงเหลอืด้วยกำรประมำณกำรแทน
วิธีกำรตรวจนบัสนิค้ำ. ข้อก ำหนดดงักลำ่วเก่ียวข้องกบัลกัษณะเชิงคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงินข้อใด 

a. เปรียบเทียบได้  
b. พิสจูน์ยืนยนัได้  
c. ทันเวลา.. 
d. เข้ำใจได้ 

9. อ้ำงถงึมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 บริษัทไอซ์ จ ำกดัขำยสนิทรัพย์ให้กบับริษัทไฟ จ ำกดัแล้วเช่ำสนิทรัพย์ดงักลำ่วกลบัทนัทีเป็น
เวลำ 10 ปี โดยต้องจำ่ยคำ่เช่ำรำยปีปีละ 1.10 ล้ำนบำทเป็นเวลำ10ปี บริษัทไอซ์ควรบนัทกึบญัชีที่เก่ียวข้องอยำ่งไร 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 1/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

a. บันทกึสัญญาเช่ากลบัเป็นสัญญาเช่าการเงนิ.. 
b. บนัทกึสญัญำเชำ่กลบัเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน 
c. บนัทกึคำ่เช่ำทีจ่่ำยในแตล่ะงวดเป็นคำ่ใช้จำ่ยประจ ำงวด 
d. ถือวำ่เป็นธุรกรรมขำยขำด ให้ตดับญัชีสนิทรัพย์ออกจำกงบกำรเงินเมื่อกำรขำยเสร็จสิน้ 

10. อ้ำงถงึมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ืองกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ ข้อใดไมอ่ยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบันี ้ 
a. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้างระยะยาว.. 
b. ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
c. สนิทรัพย์ตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 
d. อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุท่ีรับรู้มลูคำ่ตำมวิธีรำคำทนุ 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 1/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ตารางติวปี 2559 

 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่1/2559  

วิชำกำรบญัชี 1 (เรียนทกุวนัอำทติย์ เร่ิม 10 ม.ค.) และวชิำกำรบญัชี 2 (เรียนทกุวนัเสำร์เร่ิม 9 ม.ค.) อบรมวชิำละ 6 วนั ตัง้แต ่9.00 – 
16.00 น. วิชำละ 5,500 บำท เนือ้หำสอดคล้องกบั TFRS 2558 หรือเลอืกเรียนบญัชี 1 Sec 2 ที่เรียนทกุเสำร์ – อำทิตย์ 3 สปัดำห์ (เร่ิม 20 – 21 
ก.พ.)  

ในแตล่ะวชิำจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัวิชำละ 2 เลม่ มลูคำ่ 1,100 บำทฟรี !! โดยเรำจะสง่ให้ทำ่นเตรียมตวัโดยทนัที เมื่อสมคัร
เข้ำมำ 

โปรโมชัน่ : ถ้ำสมคัรสองวิชำพร้อมกนัก่อน 31 ธนัวำคม 2558 คำ่สมคัรเพียง 9,000 บำท ซึง่พี่น้องสำมำรถเลอืกเรียน 1 วิชำก่อน แล้ว
เรียนวชิำที่เหลอืในครัง้หน้ำก็ได้ ท ำให้ประหยดัคำ่ใช้จ่ำยกวำ่ 18% 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยกำรช ำระเงินเข้ำ Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่ำที่ cpa-somsak หรือ FB นีไ้ด้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 1/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 
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