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ข้อสอบ CPA จาลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 3/2558
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ความมีน้ าใจของท่าน ส่ งผลให้ท่านสอบผ่านเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้ในเร็ ววัน
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ข้ อ 1 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษัทลิลลี่ จำกัดกำลังจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน ให้ ประเมินข้ อมูลต่อไปนี ้ว่ำสอดคล้ องหรื อไม่สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
ประมำณกำรหนี ้สินที่ระบุในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 เรื่ องประมำณกำรหนี ้สิน หนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้น และสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ ้น พร้ อมทัง้
อธิบำยเหตุผล

ข้ อ 1.1 ภาระผูกพันจากการอนุมาน
กิจกำรประกำศประชำสัมพันธ์ในวงกว้ ำงให้ สงั คมรับรู้ถงึ นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมว่ำจะดูแลและบูรณะพื ้นที่ที่ตงแท่
ั ้ นขุด
เจำะน ้ำมันและบริเวณใกล้ เคียง อีกทังรั้ ฐบำลประกำศว่ำกำลังจะมีร่ำงกฏหมำยเกี่ยวกับกำรรักษำสภำพแวดล้ อม “ผู้บริ หำรจึงตังภำระผู
้
กพัน
จำกกำรอนุมำนค่ำบูรณะพื ้นที่โดยใช้ ประมำณกำรที่ดีที่สดุ ”
ตอบ
กิจการถือปฏิบตั ิถกู ต้ องตาม ม.บช. 37 ซึง่ แม้ ไม่มีกฎหมำยใดๆ ที่ระบุให้ กิจกำรต้ องรับผิดชอบควำมเสียหำยต่อสิง่ แวดล้ อม แต่
จำกข้ อมูลที่ระบุแสดงให้ เห็นว่ำกิจกำรมีภำระผูกพันจำกกำรอนุมำน (constructive obligation) เนื่องจำกบริ ษัทได้ ประชำสัมพันธ์ในวงกว้ ำงให้
สังคมรับรู้ถึงนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม อีกทังรั้ ฐบำลประกำศว่ำกำลังจะมีร่ำงกฏหมำยเกี่ยวกับกำรรักษำสภำพแวดล้ อม จึงมีควำม
เป็ นไปได้ คอ่ นข้ ำงแน่ที่กิจกำรต้ องจ่ำยค่ำชดเชยหรื อค่ำฟื น้ ฟูสภำพแวดล้ อม ดังนัน้
กิจกำรจึงต้ องรับรู้ต้นทุนในกำรชดเชยหรื อค่ำฟื น้ ฟู
สภำพแวดล้ อมโดยใช้ คำ่ ประมำณที่ดีที่สดุ

ข้ อ 1.2 การวัดมูลค่ าภาระผูกพันโดยใช้ ความน่ าจะเป็ น
กิจกำรมีประสบกำรณ์จำกควำมเสียหำยในสินค้ ำที่ขำย โดยมูลค่ำชดใช้ สำหรับสินค้ ำที่มีปัญหำเล็กน้ อยคือ 6 ล้ ำนบำท และมูลค่ำ
ชดใช้ สนิ ค้ ำที่ปัญหำรุนแรงคือ 15 ล้ ำนบำท ซึง่ ควำมน่ำจะเป็ นของควำมเสียหำยที่คำดว่ำจะเกิดเป็ นดังนี ้
 ร้ อยละ 80
 ร้ อยละ 15
 ร้ อยละ 5

สินค้ ำไม่เสียหำยเลย
สินค้ ำเสียหำยเล็กน้ อย
สินค้ ำเสียหำยรุนแรง

ทังนี
้ ้ กิจกำรตังประมำณกำรภำระผู
้
กพันจำกกำรรับประกันสินค้ ำ โดยใช้ มลู ค่ำทีเ่ ป็ นไปได้ มำกที่สดุ คือ 15 ล้ ำนบำท
ตอบ
กิจการไม่ ได้ ถอื ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 โดยกิจกำรจะต้ องประเมินควำมน่ำจะเป็ นของกระแสเงิน
สดที่กิจกำรจะต้ องจ่ำยสำหรับภำระผูกพันในกำรรับประกันสินค้ ำโดยรวม ซึง่ ต้ องนำค่ำควำมน่ำจะเป็ นมำพิจำรณำประกอบ ซึง่ มูลค่ำที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยในกำรแก้ ไขควำมเสียหำยทีต่ ้ องรับรู้มเี พียง 1.65 ล้ ำนบำท ตำมกำรคำนวณดังนี ้
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ความเสียหาย ความน่ าจะเป็ น ความเสียหาย
ไม่เสียหำย
0.80
เสียหำยน้ อย
0.15
6,000,000
เสียหำยมำก
0.05
15,000,000
1.00

หน่ วย : บาท
ค่ าประมาณ
ของความเสียหาย
900,000
750,000
1,650,000

ข้ อ 1.3 ภาระผูกพันจากการรื้อถอน (Decommissioning Cost)
กิจกำรขุดเจำะน ้ำมันแห่งหนึง่ รับรู้ประมำณกำรหนี ้สินค่ำรื อ้ ถอนแท่นขุดเจำะครัง้ แรกเท่ำกับ 10 ล้ ำนบำท โดยต่อมำ วันที่ 31ธ.ค.
25x2 มูลค่ำยุติธรรมของแท่นขุดเจำะเท่ำกับ 20 ล้ ำนบำท ในขณะที่มลู ค่ำปั จจุบนั ที่คำดว่ำต้ องจ่ำยชำระค่ำรื อ้ ถอนในอนำคตเท่ำกับ 50 ล้ ำน
บำท ซึง่ กิจกำรรับรู้ประมำณกำรหนี ้สินจำกกำรรื อ้ ถอนแท่นขุดเจำะในงบกำรเงินเท่ำกับ 20 ล้ ำนบำท
ตอบ
กิจการไม่ ได้ ถอื ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 โดยกิจกำรจะต้ องรับรู้ประมำณกำรหนี ้สินค่ำรื อ้ ถอนแท่น
ขุดเจำะ เท่ำกับมูลค่ำปัจจุบนั ทีค่ ำดว่ำต้ องจ่ำยชำระค่ำรื อ้ ถอนในอนำคตจำนวน 50 ล้ ำนบำท แต่กิจกำรรับรู้ในปัจจุบนั เพียง 20 ล้ ำนบำท
เท่ำนัน้ ดังนัน้ กิจกำรจึงต้ องรับรู้ประมำณกำรหนี ้สินเพิ่มขึ ้น 30 ล้ ำนบำท

ข้ อ 1.4 หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
กิจกำรทำธุรกิจซื ้อมำขำยไปได้ ซื ้อสินค้ ำ ผู้ขำยส่งใบแจ้ งหนี ้มำเก็บแต่มีข้อควำมในใบแจ้ งหนี ้ว่ำ “หำกจ่ำยเกินกำหนดจะไม่ได้ รับ
ส่วนลดเงินสด” ด้ วยควำมไม่แน่นอนด้ ำนจังหวะเวลำ และกระแสเงินสดที่ต้องจ่ำยออก ณ วันสิ ้นปี กิจกำรจึงไม่ได้ รับรู้หนี ้สินจำกกำรซื ้อสินค้ ำ
แต่เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินใน สิ ้นปี 25x1
ตอบ
กิจการไม่ ได้ ถอื ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำรเปิ ดเผยภำระผูกพันดังกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน แสดงว่ำกิจกำรมองว่ำภำระผูกพันดังกล่ำวถือเป็ น “หนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้น” ทังๆ
้ ที่กิจกำร “มีควำมเป็ นไปได้ คอ่ นข้ ำงแน่” ทีจ่ ะต้ องจ่ำย
ชำระภำระผูกพันดังกล่ำว ซึง่ กิจกำรจะต้ องรับรู้หนี ้สินตำมใบแจ้ งหนี ้เป็ น “เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ” โดยใช้ จำนวนก่อน หรื อหลังหักส่วนลดเงินสดขึ ้นอยู่
กับควำมตังใจว่
้ ำกิจกำรจะจ่ำยชำระหนี ้สินเพื่อให้ ได้ รับส่วนลดหรือไม่
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ข้ อ 2 การเปลีย่ นแปลงสัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของในบริษทั ย่ อย
บริ ษัท อ๊ อฟปองศักดิ์ จำกัด (มหำชน) มีเงินลงทุน ใน บจก.ทรำย 100% โดยงบกำรเงินรวมของบริ ษัทอ๊ อฟปองศักดิ์ จำกัด (มหำชน)
และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25x3 แสดงตัวเลขดังนี ้
สินทรัพย์รวม 13 ล้ ำนบำท
หนี ้สินรวม

4 ล้ ำนบำท

สินทรัพย์สทุ ธิ

9 ล้ ำนบำท

โดยที่
1. กิจกำรได้ ขำยเงินลงทุนออกไป 45% จำนวน 10 ล้ ำนบำท
2. เงินลงทุนที่สว่ นทีเ่ หลืออยู่ 55% นักกำรเงินได้ ตมี ลู ค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน 31 ธค 25x3 เป็ น 11 ล้ ำนบำท
คาถาม
1. หำก บมจ. อ๊ อฟปองศักดิ์ ยังคงมีอำนำจควบคุมใน บจก.ทรำย สำหรับงบกำรเงินรวมของ บมจ.อ๊ อฟปองศักดิ์ จะแสดงตัวเลข
รำยกำรต่ำงๆ อย่ำงไร (โปรดเขียนใส่ทกุ ช่อง ถ้ ำไม่มใี ห้ ใส่ 0)
บัญชี
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุน 45%
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
เงินลงทุนใน-บริ ษัททรำย
ส่วนทุนอื่น
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 45%
กำไรจำกกำรตีรำคำ 55%
2. อธิบำยผลกระทบจำกกำรขำยเงินลงทุนในข้ อ1
3. บมจ. อ๊ อฟปองศักดิ์ ได้ ตกลงกับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 45% ในกำรดำเนินกำรใดๆต้ องมีมติเป็ นเอกฉันท์ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นและ
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท สำหรับงบกำรเงินรวมของ บมจ.อ๊ อฟปองศักดิ์ จะแสดงตัวเลขรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงไร (โปรดเขียนใส่ทกุ
ช่อง ถ้ ำไม่มีให้ ใส่ 0 )
บัญชี
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุน 45%
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
เงินลงทุนใน-บริ ษัททรำย
ส่วนทุนอื่น
โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 45%
กำไรจำกกำรตีรำคำ 55%
4. อธิบำยผลกระทบจำกกำรขำยเงินลงทุนในข้ อ3
ตอบ
1. หำก บมจ. อ๊ อฟปองศักดิ์ ยังคงมีอำนำจควบคุมใน บจก.ทรำย สำหรับงบกำรเงินรวมของ บมจ.อ๊ อฟปองศักดิ์ จะแสดงตัวเลข
รำยกำรต่ำงๆ อย่ำงไร
บัญชี
จานวนเงิน Dr. (Cr.) เหตุผล
เงินสดรับจำก
กำรขำยเงินลงทุน 45%
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม

10,000,000 Dr. เงินที่ได้ รับ
23,000,000 Dr. เท่ำกับส่วนทุนเดิม+เงินสดที่ได้ รับ
4,000,000 Dr. เท่ำเดิม

เงินลงทุนใน-บริ ษัททรำย
ส่วนทุนอื่น
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน
45%
กำไรจำกกำรตีรำคำ 55%

- ถูกตัดบัญชีออกในกำรทำงบกำรเงินรวม
(10 ล้ ำนบำท - BV เงินลงทุน 45%) เพิ่มขึ ้น (ลดลง) เท่ำกับส่วนต่ำงกำรขำยหุ้น 45% ให้ NCI
Cr.
(BV เงินลงทุน 45%) Cr. เท่ำกับ BV ของ เงินลงทุน 45% ที่ขำยให้ NCI
- ไม่มี เนื่องจำกเป็ นกำรเปลีย่ นสัดส่วนเงินลงทุนโดยไม่เสียอำนำจ
ควบคุม
- ไม่รับรู้ เนื่องจำกเป็ นกำรเปลีย่ นสัดส่วนเงินลงทุนโดยไม่เสียอำนำจ
ควบคุม

2. ผลกระทบของผลตอบแทนจำกกำรขำยเงินลงทุนในข้ อ1
ธุรกรรมขำยเงินลงทุนครัง้ นี ้ ถือเป็ นกำรเปลีย่ นแปลงส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ในบริ ษัทย่อย โดยที่ไม่ได้ ทำให้ บริษัทใหญ่
สูญเสียอำนำจในกำรควบคุม กิจกรรมกำรขำยนี ้ถือเป็ นกิจกรรม “กำรจัดหำเงิน” (financing activity) โดยบริ ษัทใหญ่ต้องบันทึกรำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรในส่วนของเจ้ ำของ (คือ รำยกำรกับเจ้ ำของในฐำนะผู้เป็ นเจ้ ำของ) และไม่รับรู้ผลกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนดังกล่ำว เพื่ อ
ควำมเข้ ำใจขออธิบำยตำมคูบ่ ญ
ั ชีตอ่ ไปนี ้
ผลกระทบที่มีตอ่ งบกำรเงินรวมกรณีขำยสินทรัพย์สทุ ธิในย่อยโดยไม่เสียอำนำจควบคุม
Dr. เงินสด (A+)
Cr. ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม (EQ+; NCI+)
Cr. ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำกกำรเปลีย่ นสัดส่วนเงินลงทุน (EQ+)

10
0.45x
10 – 0.45x

โดยธุรกรรมดังกล่ำวส่งผลให้ สนิ ทรัพย์เพิ่มขึ ้นเท่ำกับเงินสดรับค่ำขำยหุ้นให้ กบั NCI ซึง่ จะทำให้ ในงบกำรเงินรวมมี NCI เพิ่มขึ ้น
โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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เท่ำกับ 45% ของมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่ขำยหุ้นให้ กบั NCI และส่วนต่ำงระหว่ำงเงินสดรับกับมูลค่ำตำมบัญชี 45% ดังกล่ำว
จะต้ องรับรู้เข้ ำเป็ นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำกกำรเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
3. บมจ. อ๊ อฟปองศักดิ์ ได้ ตกลงกับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 45% ในกำรดำเนินกำรใดๆต้ องมีมติเป็ นเอกฉันท์ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นและ
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท สำหรับงบกำรเงินรวมของ บมจ.อ๊ อฟปองศักดิ์ จะแสดงตัวเลขรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงไร
บัญชี
จานวนเงิน Dr. (Cr.)
เหตุผล
เงินสดรับ
10,000,000 Dr.
จำกกำรขำย เงินลงทุน 45%
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ของใหญ่โดยไม่รวมย่อย

เงินที่ได้ รับ

หนี ้สินรวม

หนี ้สินของใหญ่โดยไม่รวมย่อย

เท่ำเดิม

เงินลงทุนใน-บริ ษัททรำย

11,000,000 Dr.

ส่วนทุนอื่น

-

รับรู้ ณ วันเสียอำนำจควบคุม เท่ำกับมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุน
ส่วนที่เหลือ
ไม่กระทบจำกธุรกรรมครัง้ นี ้

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน
45%
กำไรจำกกำรตีรำคำ 55%

-

ไม่ต้องจัดทำงบกำรเงินรวมจึงไม่มี NCI

(10 ล้ ำนบำท - BV เงินลงทุน
45%) Cr.
(11 ล้ ำนบำท - BV เงินลงทุน
55%) Cr.

รับรู้ผลกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเข้ ำ P/L

เนื่องจำกสูญเสียอำนำจควบคุมแล้ วต้ องไม่จดั ทำงบกำรเงินรวม

รับรู้ผลกำไรจำกกำรขำยตีรำคำเงินลงทุนส่วนที่เหลือเข้ ำ P/L

ขออธิบำยเสริ มควำมเข้ ำใจตำมกำรบันทึกบัญชีตอ่ ไปนี ้
ล้ ำนบำท
Dr. เงินสด

10

Cr. ผลกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

10 - 0.45x

Cr. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

x

บันทึกกำรขำยหุ้นของบริษัทย่อย
Dr. เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ ำ
Cr. ผลกำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
Cr. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11
11 - 0.55x
0.55x

บันทึกกำรเปลีย่ นหมวดเงินลงทุนจำกบริษัทย่อยเป็ นกิจกำรร่วมค้ ำเนื่องจำกสูญเสียอำนำจควบคุม
4. ผลกระทบของผลตอบแทนจำกกำรขำยเงินลงทุนในข้ อ 3
ธุรกรรมนี ้ถือเป็ นกำรสูญเสียอำนำจกำรควบคุม ซึง่ บริ ษัทใหญ่ต้องตัดรำยกำรบัญชีสนิ ทรัพย์ (รวมทังค่
้ ำควำมนิยม) และหนี ้สินของ
โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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บริ ษัทย่อยออกจำกบัญชีด้วยมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่สญ
ู เสียอำนำจกำรควบคุม รับรู้มลู ค่ำยุติธรรมของสิง่ ตอบแทนที่ได้ รับในบัญชี ตลอดจน
รับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่ อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยู่ด้วยมูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียอานาจการควบคุม และรับรู้ผลกำไรขำดทุนจำก
กำรขำยหุ้นในงบกำไรขำดทุนของบริ ษัทใหญ่ โดยสำหรับข้ อนี ้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ 55% จะถือเป็ น “เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ ำ” เนื่องจำก
บมจ. อ๊ อฟปองศักดิ์ ได้ ตกลงกับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 45% ในกำรดำเนินกำรใดๆต้ องมีมติเป็ นเอกฉันท์ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นและประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท จึงแสดงว่ำบมจ. อ๊ อฟปองศักดิ์มีอำนำจควบคุมร่วม

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ข้ อ 3 อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
บริ ษัท ธีรภัทรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ จำกัด มีวตั ถุประสงค์หลักในกรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย มีธุรกรรมสำหรับปี 25x1 ดังนี ้
1 เมษำยน 25x1
1. ซื ้อที่ดิน แปลง 1 มูลค่ำ 260 ล้ ำนบำท เพื่อสร้ ำงบ้ ำนขำย สร้ ำงภำยใน 4 ปี
2. ซื ้อที่ดิน แปลง 2 มูลค่ำ 20 ล้ ำนบำท เพื่อสร้ ำงกิจกำรจะสร้ ำงคลับเฮ้ ำส์ซงึ่ เป็ นส่วนหนึง่ ของหมูบ่ ้ ำน แต่จะเริ่ มสร้ ำงในปี 25x4 ใน
ระหว่ำงปี ที่ 1-3 กิจกำรตังใจจะให้
้
เช่ำเป็ นที่จอดรถ โดยเริ่ มให้ เช่ำตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษำ x1 เดือนละ 80,000
3. ซื ้อที่ดินพร้ อมอำคำรบ้ ำนพักตำกอำกำศ 5 แปลง แปลงละ 40 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยรำคำที่ดิน 10 ล้ ำนบำท อำคำร 30 ล้ ำนบำท
ตังใจจะเอำไว้
้
ขำย 2 แปลง อีก 3 แปลงให้ เช่ำ
4. ซื ้อที่ดินพร้ อมอำคำร 5 ชัน้ มูลค่ำที่ดิน 80 ล้ ำนบำท อำคำร 100 ล้ ำนบำท ชันที
้ ่ 2-5 ตังใจจะท
้
ำเป็ นสำนักงำน ชันที
้ ่ 1 ไว้ ให้ เช่ำ
1 ตุลำคม 25x1
1. ทำสัญญำเช่ำบ้ ำนพักตำกอำกำศ 1 ปี ค่ำเช่ำเดือนละ 250,000
2. ทำสัญญำเช่ำชัน้ 1 อำคำรสำนักงำน 3 ปี ค่ำเช่ำเดือนละ 200,000
ข้ อมูลเพิ่มเติม
1. กิจกำรใช้ วิธีรำคำทุนในกำรบันทึกบัญชีอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
2. อำยุโดยประมำณของอำคำร 20 ปี
3. วิธีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ ้นปี :
a. ที่ดินว่ำงเปล่ำ - รำคำประเมินจำกผู้ประเมินอิสระและรำคำอ้ ำงอิงกรมที่ดิน
b. ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง
กิจกำรใช้ วิธีคดิ ลดจำกรำยได้ (income approach) ในกำรประเมิน
ให้ ทา
1. บันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันสำหรับธุรกรรมในปี 25x1
2. จัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงส่วน ณ 31 ธ.ค. 25x1
3. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้ องกับอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ตอบ
1. บันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันสำหรับธุรกรรมในปี 25x1
อสังหำริ มทรัพย์ (ที่ดิน หรื ออำคำร หรื อส่วนของอำคำร(ส่วนควบอำคำร) หรื อทังที
้ ่ดินและอำคำร) ที่ถือครอง (โดยเจ้ ำของหรื อโดยผู้
เช่ำภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน) เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ คำ่ เช่ำ หรื อจำกกำรเพิ่มขึ ้นของมูลค่ำของสินทรัพย์ หรื อทังสองอย่
้
ำง ทังนี
้ ้ ไม่ได้ มีไว้
เพื่อใช้ ในกำรผลิตหรื อจัดหำสินค้ ำหรื อให้ บริ กำร หรื อใช้ ในกำรบริหำรงำนของกิจกำร หรื อ ขำยตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ ดังนัน้
ธุรกรรมของกิจกำรจึงสำมำรถจัดหมวดหมูไ่ ด้ ดงั นี ้
 โครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยและคลับเฮ้ ำส์จะถือเป็ นสินค้ ำคงเหลือ (ม.บช. 2)
 บ้ ำนพักตำกอำกำศพร้ อมที่ดินจะถือเป็ นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (ม.บช. 40)
 อำคำรสำนักงำนพร้ อมที่ดินจะถือเป็ นที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (ม.บช. 16)
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เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
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ตำมกำรบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
1 เมษำยน 25x1
Dr. ต้ นทุนโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ
Cr. เงินสด / เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
บันทึกกำรซื ้อทีด่ ินเพื่อสร้ ำงบ้ ำนขำย
Dr. ต้ นทุนโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ
Cr. เงินสด / เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
บันทึกกำรซื ้อทีด่ ินเพื่อสร้ ำงคลับเฮ้ ำส์ของโครงกำรจัดสรร
Dr. อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - ที่ดิน
Dr. อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - บ้ ำนพักตำกอำกำศ
Cr. เงินสด
บันทึกกำรซื ้อบ้ ำนพักตำกอำกำศเพื่อขำยต่อและปล่อยเช่ำ
Dr. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - ที่ดิน
Dr. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - อำคำรสำนักงำน
Cr. เงินสด
บันทึกกำรซื ้ออำคำรสำนักงำนพร้ อมที่ดินเพื่อใช้ ในกำรดำเนินงำน
1 เมษำยน 25x1 - 1 ธันวำคม 25x1
Dr. เงินสด
Cr. รำยได้ คำ่ เช่ำ - ที่ดินเปล่ำ
บันทึกรับค่ำเช่ำทีด่ ิน (เดือนละ 80,000 บำท)
1 ตุลำคม 25x1 - 1 ธันวำคม 25x1
Dr. เงินสด
Cr. รำยได้ คำ่ เช่ำ - บ้ ำนพักตำกอำกำศ
Cr. รำยได้ คำ่ เช่ำ - สำนักงำน
บันทึกรับค่ำเช่ำบ้ ำนพักตำกอำกำศ (เดือนละ 250,000 บำท) และสำนักงำน (เดือนละ 200,000 บำท)
31 ธันวำคม 25x1
Dr. ค่ำเสือ่ มรำคำ
Cr. ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม - บ้ ำนพักตำกอำกำศ (100 ล้ ำนบำท x 9/12 / 20 ปี )
Cr. ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม - สำนักงำน (150 ล้ ำนบำท x 9/12 / 20 ปี )

หน่วย:พันบำท
260,000
260,000
20,000
20,000
50,000
150,000
50,000
80,000
100,000
180,000

80
80

450
250
200

9,375
3,750
5,625
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2. จัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงส่วน ณ 31 ธ.ค. 25x1 (สมมติวำ่ ยอดคงเหลือต้ นปี ของอสังหำริมทรัพย์ประเภทต่ำงๆ ณ วันต้ นปี
เท่ำกับศูนย์)
บริษัท ธีรภัทรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1
พันบำท
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 25x1 พ.ศ. 25x0
พ.ศ. 25x1
พ.ศ. 25x0
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ต้ นทุนโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ
xx
xx
280,000
xx
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
xx
xx
xx
xx
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (สุทธิ)
xx
xx
196,250
xx
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ)
xx
xx
174,375
xx
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
xx
xx
xx
xx
รวมสินทรัพย์
xx
xx
xx
xx
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

xx

xx

xx

xx

หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
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3. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้ องกับอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน หมำยถึง อสังหำริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ คำ่ เช่ำ หรื อจำกกำรเพิ่มขึ ้นของมูลค่ำ
ของสินทรัพย์ หรื อทังสองอย่
้
ำงทังนี
้ ้ไม่ได้ มีไว้ เพื่อขำยตำมปกติธุรกิจ หรื อใช้ ในกำรผลิตหรื อจัดหำสินค้ ำหรื อให้ บริ กำร หรื อใช้ ในกำรบริ หำรงำน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนแสดงในรำคำทุนหักค่ำเสือ่ มรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำสะสม
รำคำทุนรวมถึงรำยจ่ำยทำงตรงเพื่อให้ ได้ มำซึง่ อสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน ต้ นทุนกำรก่อสร้ ำงที่กิจกำรก่อสร้ ำงเอง ซึง่ รวมต้ นทุน
วัตถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง และต้ นทุนทำงตรงอื่นเพื่อให้ ได้ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอยูใ่ นสภำพพร้ อมให้ ประโยชน์ และรวมต้ นทุนกำรกู้ ยืม
ค่ำเสือ่ มรำคำจะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน
ซึง่ คำนวณโดยวิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรให้ ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละ
รำยกำรประมำณกำรอำยุกำรให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดงั นี ้
อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำง
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

20

ปี

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ที่ดนิ
อาคาร รวม

พันบาท
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ดนิ
อาคาร
รวม

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1
รำคำตำมบัญชีต้นปี (สุทธิ)
กำรซื ้อเพิ่มขึ ้น
ค่ำเสือ่ มรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี (สุทธิ)

xx
xx
0
xx

xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx

0
50,000
0
50,000

0
150,000
-3,750
146,250

0
200,000
-3750
196,250

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1
รำคำทุน
หักค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี (สุทธิ)

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

50,000
0
50,000

150,000
-3750
146,250

200,000
-3750
196,250
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(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
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ข้อสอบปรนัย
1. อ้ ำงถึงกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 กิจกำรจะต้ องรับรู้ รำยจ่ำยเกี่ยวกับต้ นทุนเวปไซต์ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อไร
a. เมื่อชำระเงิน
b. เมื่อความเป็ นไปได้ ท่ จี ะได้ รับประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจยังไม่ ถงึ ระดับค่ อนข้ างแน่ ..
c. เมื่อได้ รับใบแจ้ งชำระเงินจำกผู้ขำย
2.

3.

4.

5.

d. เมื่อเวปไซต์พร้ อมใช้ งำน
อ้ ำงถึงกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1 ในกรณีที่กิจกำรประมำณหนี ้สินที่เกิดจำกกำรรื อ้ ถอนบูรณะเพิม่ ขึ ้น
กิจกำรจะถือปฏิบตั ิอย่ำงไร
a. รับรู้เป็ นสินทรัพย์ ทงั ้ จานวนเท่ ากับมูลค่ าประมาณการหนีส้ นิ เพิ่มขึน้ เว้ นแต่ กจิ การจะได้ รับประโยชน์ เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตน้ อยกว่ ามูลค่ าประมาณการหนีส้ นิ ที่เพิ่มขึน้ ..
b. รับรู้เป็ นค่ำใช้ จำ่ ยทังจ
้ ำนวนเท่ำกับมูลค่ำประมำณกำรหนี ้สินเพิ่มขึ ้น
c. รับรู้เป็ นสินทรัพย์ทงจ
ั ้ ำนวนเท่ำกับมูลค่ำประมำณกำรหนี ้สินเพิ่มขึ ้น
d. รับรู้ด้วยกำรปรับปรุงกับกำไรสะสม
อ้ ำงถึงกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 20 กิจกำรจะรับรู้ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ ำดินเพื่อทำเหมืองเปิ ดอย่ำงไร
a. รับรู้เป็ นค่ำใช้ จำ่ ยประจำงวดทังจ
้ ำนวน
b. รับรู้เป็ นค่ำใช้ จำ่ ยตัดจ่ำยตลอดอำยุของเหมือง
c. รับรู้เป็ นสินทรัพย์ (ต้ นทุนพัฒนำเหมืองแร่) ทังจ
้ ำนวน
d. ปั นส่ วนมูลค่ าที่รับรู้เป็ นสินค้ าคงเหลือที่ผลิตได้ และต้ นทุนพัฒนาเหมืองแร่ โดยใช้ วิธีปันส่ วนที่เหมาะสม..
อ้ ำงถึงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 เรื่ องทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์ นิยำมต่อไปนี ้ข้ อใดผิด
a. มูลค่ำตำมบัญชี หมำยถึง มูลค่ำของสินทรัพย์ที่รับรู้หลังจำกหักค่ำเสือ่ มรำคำสะสม และผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ
b. ค่ำเสือ่ มรำคำ หมำยถึง กำรปั นส่วนจำนวนที่คิดค่ำเสือ่ มรำคำของสินทรัพย์ อย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ ประโยชน์ของ
สินทรัพย์นนั ้
c. มูลค่ าเฉพาะกิจการ หมายถึง ผลรวมของกระแสเงินสดซึ่งกิจการคาดว่ าจะได้ รับจากการใช้ ประโยชน์ จาก
สินทรัพย์ อย่ างต่ อเนื่อง และจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ นัน้ เมื่อสิน้ อายุการให้ ประโยชน์ หรือที่คาดว่ าจะเกิดเมื่อมี
การโอนสินทรัพย์ นัน้ เพื่อชาระหนีส้ นิ ..
d. มูลค่ำคงเหลือ หมำยถึง จำนวนเงินที่กิจกำรคำดว่ำจะได้ รับในปั จจุบนั จำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์หลังจำกหักต้ นทุนที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ ้นจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์นนหำกสิ
ั้
นทรัพย์นนมี
ั ้ อำยุและสภำพที่คำดว่ำจะเป็ น ณ วันสิ ้นสุดอำยุกำรให้
ประโยชน์
อ้ ำงถึงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 เมื่อกิจกำรบันทึกบัญชีตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน. แต่พอสิ ้นสุดสัญญำ กิจกำรได้ รับสิทธิซื ้อ
สินทรัพย์ กิจกำรจะต้ องปฏิบตั ิทำงบัญชีอย่ำงไร
a. ปรับปรุงบัญชีย้อนหลังให้ เป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน
b. ปรับปรุงกำไรสะสม
c. บันทึกรับรู้ด้วยมูลค่ำตำมบัญชีโดยประมำณ หักด้ วยค่ำเสือ่ มรำคำสะสม

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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d. บันทึกรับรู้สินทรัพย์ ท่ ไี ด้ รับสิทธิซอื ้ ด้ วยราคายุติธรรม..
6. อ้ ำงถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกรเงินฉบับที่ 10 ณ วันต้ นปี บริ ษัทใหญ่ซื ้อบริ ษัทย่อย 80% ในรำคำ 500,000 บำท ซึง่ ณ วันนัน้
บริ ษัทย่อยมีทนุ หุ้นสำมัญ300,000 บำท กำไรสะสม 210,000 บำท โดยสินทรัพย์และหนี ้สินทุกรำยกำรมีมลู ค่ำยุติธรรมเท่ำกับมูลค่ำ
ตำมบัญชี ยกเว้ นอำคำรทีม่ ลู ค่ำตำมบัญชีตำ่ ไป 30,000 บำท (อำยุใช้ งำนคงเหลือ 10 ปี ) และอุปกรณ์มีมลู ค่ำตำมบัญชีต่ำเกินไป
40,000 บำท (อำยุใช้ งำนคงเหลือ 5 ปี ) สิ ้นปี บริ ษัทย่อยมีกำไร 100,000 บำทและจ่ำยเงินปั นผล 40,000 บำท ส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อำนำจควบคุม (NCI) ณ วันสิ ้นปี เท่ำกับเท่ำใด
a. 100,000 บำท
b. 100,000 บำท
c. 111,800 บาท..
d. 114,000 บำท
100% S 80% P 20% NCI
602,000 500,000 102,000
100,000 80,000
20,000

เงินลงทุนต้ นงวด (partial GW)
บวกส่วนแบ่งกำไร
หัก ตัดจ่ำยผลต่ำงมูลค่ำยุติธรรม > มูลค่ำตำมบัญชี:
อำคำร (30,000 / 10 ปี )
-3,000 -2,400
อุปกรณ์ (40,000 / 5 ปี )
-8,000 -6,400
หัก เงินปั นผล
- 40,000 - 32,000
เงินลงทุนปลำยงวด (partial GW)
651,000 539,200

- 600
-1,600
-8,000
111,800

7. อ้ ำงถึงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 กิจกำรเช่ำพื ้นทีเ่ ปิ ดร้ ำนกำแฟ ทำสัญญำ 1 เมษำยน 25x1 ค่ำเช่ำปี ละ 1.20 ล้ ำนบำท เริ่ มคิด
ค่ำเช่ำในวันทีเ่ ปิ ดขำย ซึง่ วันที่ 1 พฤษภำคม กิจกำรเข้ ำตกแต่งพื ้นที่ และ 1 มิ.ย. เริ่ มขำย บริ ษัททำสัญญำเช่ำ 1 ปี บริ ษัทจะต้ องเริ่ ม
บันทึกค่ำเช่ำเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยเดือนใด และบันทึกค่ำเช่ำเดือนละเท่ำไร
a. 1 เมษำยน 25x1 / 100,000 บำท
b. 1 เมษายน 25x1 / น้ อยกว่ า 100,000 บาท..
c. 1 มิถนุ ำยน 25x1 / 100,000 บำท
d. 1 มิถนุ ำยน 25x1 / น้ อยกว่ำ 100,000 บำท
8. มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องงบกำรเงินระหว่ำงกำล ได้ อนุญำตให้ กิจกำรวัดมูลค่ำสินค้ ำคงเหลือด้ วยกำรประมำณกำรแทน
วิธีกำรตรวจนับสินค้ ำ. ข้ อกำหนดดังกล่ำวเกี่ยวข้ องกับลักษณะเชิงคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินข้ อใด
a. เปรี ยบเทียบได้
b. พิสจู น์ยืนยันได้
c. ทันเวลา..
d. เข้ ำใจได้
9. อ้ ำงถึงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 บริ ษัทไอซ์ จำกัดขำยสินทรัพย์ให้ กบั บริษัทไฟ จำกัดแล้ วเช่ำสินทรัพย์ดงั กล่ำวกลับทันทีเป็ น
เวลำ 10 ปี โดยต้ องจ่ำยค่ำเช่ำรำยปี ปีละ 1.10 ล้ ำนบำทเป็ นเวลำ10ปี บริ ษัทไอซ์ควรบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ องอย่ำงไร
โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
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a. บันทึกสัญญาเช่ ากลับเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน..
b. บันทึกสัญญำเช่ำกลับเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน
c. บันทึกค่ำเช่ำทีจ่ ่ำยในแต่ละงวดเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยประจำงวด
d. ถือว่ำเป็ นธุรกรรมขำยขำด ให้ ตดั บัญชีสนิ ทรัพย์ออกจำกงบกำรเงินเมื่อกำรขำยเสร็ จสิ ้น
10. อ้ ำงถึงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 เรื่ องกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ ข้ อใดไม่อยูใ่ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี ้
a. สินทรัพย์ ท่ เี กิดจากสัญญาก่ อสร้ างระยะยาว..
b. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
c. สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
d. อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่รับรู้มลู ค่ำตำมวิธีรำคำทุน
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ตารางติวปี 2559

หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 1/2559
วิชำกำรบัญชี 1 (เรี ยนทุกวันอำทิตย์ เริ่ ม 10 ม.ค.) และวิชำกำรบัญชี 2 (เรี ยนทุกวันเสำร์ เริ่ ม 9 ม.ค.) อบรมวิชำละ 6 วัน ตังแต่
้ 9.00 –
16.00 น. วิชำละ 5,500 บำท เนื ้อหำสอดคล้ องกับ TFRS 2558 หรื อเลือกเรี ยนบัญชี 1 Sec 2 ที่เรี ยนทุกเสำร์ – อำทิตย์ 3 สัปดำห์ (เริ่ ม 20 – 21
ก.พ.)
ในแต่ละวิชำจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดวิชำละ 2 เล่ม มูลค่ำ 1,100 บำทฟรี !! โดยเรำจะส่งให้ ทำ่ นเตรี ยมตัวโดยทันที เมื่อสมัคร
เข้ ำมำ
โปรโมชัน่ : ถ้ ำสมัครสองวิชำพร้ อมกันก่อน 31 ธันวำคม 2558 ค่ำสมัครเพียง 9,000 บำท ซึง่ พี่น้องสำมำรถเลือกเรียน 1 วิชำก่อน แล้ ว
เรี ยนวิชำที่เหลือในครัง้ หน้ ำก็ได้ ทำให้ ประหยัดค่ำใช้ จ่ำยกว่ำ 18%
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยกำรชำระเงินเข้ ำ Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยูม่ ำที่ cpa-somsak หรื อ FB นี ้ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ
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