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ข้อสอบ CPA จาลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 1/2559
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
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ข้ อ 1 ผลประโยชน์ พนักงาน
ให้ ยกตัวอย่างประเภทละ3 ตัวอย่างพร้ อมระบุวิธีวดั มูลค่าและการรับรู้ รายการ ดังนี ้
1 ผลประโยชน์ระยะสันส
้ าหรับพนักงาน
2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน
3 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
4 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน
5 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
ตอบ
ตัวอย่ างของผลประโยชน์ พนักงานแต่ ละประเภท
1 ผลประโยชน์ระยะสันส
้ าหรับพนักงาน ได้ แก่ ค่าจ้ าง เงินเดือนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินทีจ่ ่ายสาหรับการลาหยุด
พักผ่อนประจาปี และการลาป่ วย
2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน ได้ แก่ ค่าเบี ้ยประกันผลประโยชน์ของพนักงาน กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ กองทุน
บาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข.)
3 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ได้ แก่ ประกันชีวติ หลังออกจากงาน ค่ารักษาพยาบาลหลังออก
จากงาน หรื อเงินบาเหน็จบานาญ
4 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน ได้ แก่ ผลประโยชน์จากการทางานครบ 50 ปี ทองคาสาหรับผู้ที่ทางานครบ 20 ปี หรื อ
ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทุพพลภาพเป็ นระยะเวลานาน
5 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง ได้ แก่ ค่าชดเชยโครงการเกษียณก่อนกาหนด ค่าชดเชยตามกฎหมายเมือ่ เลิกจ้ าง การจ่ายชดเชยใดๆ เพือ่
จูงใจให้ พนักงานเข้ าโครงการจาใจจาก
การรับรู้และวัดมูลค่ าภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานแต่ ละประเภท
1 ผลประโยชน์ ระยะสั้ นสาหรับพนักงาน

กิจการต้ องรับรู้จานวนก่อนคิดลดที่คาดว่าจะจ่ายเพื่อแลกเปลีย่ นกับบริ การที่ได้ รับจากพนักงานเป็ นหนี ้สินหลังหักจานวนเงินทีจ่ ่าย
แล้ ว (เครดิตหนี ้สิน) และรับรู้คา่ ใช้ จา่ ย (เดบิตค่าใช้ จา่ ย) เว้ นแต่นารวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ (เช่นสินค้ าคงเหลือ หรื อที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์)
2 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน

กิจการต้ องรับรู้จานวนทีต่ ้ องจ่ายให้ โครงการสมทบเงินเพื่อตอบแทนสาหรับบริ การที่พนักงานมีให้ ระหว่างงวด
(เดบิตค่าใช้ จา่ ย
เครดิตหนี ้สิน) อย่างไรก็ตาม การบัญชีโครงการสมทบเงินจะมีลกั ษณะเรี ยบง่าย เพราะโดยปกติกิจการจะจ่ายเงินเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
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พร้ อมๆ กับการจ่ายเงินเดือน ซึง่ การจ่ายเงินเดือนเป็ นการจ่ายค่าตอบแทนย้ อนหลัง ดังนัน้ เมื่อจ่ายเงินเข้ ากองทุนฯ จึงบันทึกเป็ นค่า ใช้ จ่ายได้
ทันที
3 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ ทกี่ าหนดไว้

กิจการรับรู้ภาระผูกพัน (ทังตามกฎหมาย
้
และจากการอนุมานอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิของกิจการ) โดยจะต้ องประเมินมูลค่า
ปั จจุบนั ของภาระผูกพัน และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ถ้ ามี) อย่างสม่าเสมอ และต้ องประเมินใหม่ หากมูลค่าของภาระผูกพัน และ
มูลค่าของสินทรัพย์แตกต่างจากข้ อเท็จจริงอย่างมีสาระสาคัญ ทังนี
้ ้ กิจการจะต้ องใช้ วิธีคดิ ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected unit
credit method) ซึง่ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (เครดิตหนี ้สิน) จะประกอบด้ วยยอดสุทธิของ 1) ต้ นทุนบริ การ 2) ดอกเบี ้ยสุทธิจากหนี ้สิน
(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ สทุ ธิ และ 3) การวัดมูลค่าใหม่ของหนี ้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ สทุ ธิ แต่ให้ เดบิตค่าใช้ จ่าย
เท่ากับ1) ต้ นทุนบริ การ 2) ดอกเบี ้ยสุทธิจากหนี ้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ สทุ ธิ และเดบิต (หรื อเครดิต) กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(OCI) สาหรับการวัดมูลค่าใหม่
4 ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน

กิจการต้ องรับรู้ ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานในกาไรขาดทุน (เว้ นแต่เข้ าข่ายการตังเป็
้ นต้ นทุนของ
สินทรัพย์) รวมทังให้
้ รับรู้ รายการจากการวัดมูลค่าใหม่ในกาไรขาดทุน เช่นกัน ซึ่งจะวัดมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานด้ วยยอดสุทธิ
ของ 1) ต้ นทุนบริ การ 2) ดอกเบี ้ยสุทธิจากหนี ้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ สทุ ธิ และ 3) การวัดมูลค่าใหม่ของหนี ้สิน (สินทรัพย์)
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ สทุ ธิ (เดบิตค่าใช้ จ่าย เครดิตหนี ้สิน ไม่มีการรับรู้เข้ า OCI)
5 ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง

กิจการต้ องรับรู้ ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ างเป็ นหนี ้สินและค่าใช้ จ่าย (เดบิตค่าใช้ จ่าย เครดิตหนี ้สิน) เมื่อกิจการไม่สามารถยกเลิก
ข้ อเสนอการให้ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ อีกต่อไป หรื อเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนสาหรับการปรับโครงสร้ าง แล้ วแต่วนั ใดจะเกิดขึ ้นก่อน ทังนี
้ ้ กิจการ
ต้ องวัดมูลค่าของผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างเมื่อรับรู้ รายการเริ่ มแรก และต้ องวัดมูลค่าและรับรู้ การเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามลักษณะของ
ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยหากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างคาดว่าจะจ่ายชาระทังจ
้ านวนก่อน 12 เดือนนับจาก วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
ประจาปี ที่มีการรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง กิจการต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของผลประโยชน์ระยะสันของพนั
้
กงาน แต่หากผลประโยชน์เมื่อ
เลิกจ้ างไม่ได้ คาดว่าจะจ่ายชาระทังจ
้ านวนก่อน 12 เดือนนับจากวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานประจาปี กิจการต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 2/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 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 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม

Page |5

ข้ อ 2 เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ข้อ 2.1 การประเมินอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญ
กรณีท่ ี 1
ณ 1/1/x1 บริ ษัท รุ้ง จากัด ซื ้อหุ้นทุนที่มีสทิ ธิออกเสียงของบริ ษัทม่วง จากัด จานวน 25 หุ้น บริ ษัทม่วง จากัด มีห้ นุ ทุนที่มีสทิ ธิออก
เสียงที่จาหน่ายให้ กบั บุคคลภายนอกทังหมด
้
100 หุ้น บริ ษัทม่วง จากัด มีห้ นุ ทุนที่มีสทิ ธิออกเสียงแต่ยงั ไม่จาหน่าย จานวน 50 หุ้น นอกจากนี ้
นอกจากนี ้ บุคคลภายนอกยังมีสทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ในราคาที่ตา่ กว่า FMV ซึง่ ยังไม่มใี ครใช้ สทิ ธิ หากใช้ สทิ ธิ์จะทาให้ ห้ นุ ทุนเพิม่ ขึ ้นอีก 50 หุ้น
ซึง่ มีสทิ ธิใช้ ณ 1/1/x1 แต่ตดั สินใจไม่ใช้ ทังนี
้ ้ บริ ษัท รุ้ง จากัด หวังเพียงการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าเงินลงทุน บริ ษัท รุ้ง จากัด มีอิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญใน บริ ษัทม่วง จากัด หรื อไม่
กรณีท่ ี 2
บริ ษัท รุ้ง จากัด ถือหุ้นและมีสว่ นได้ เสียในบริ ษัท คราม จากัด 80% โดยบริ ษัท คราม จากัด ถือหุ้นในบริ ษัท น ้าเงิน จากัด 30% และ
มีตวั แทนเป็ นกรรมการบริ ษัทในบริ ษัท น ้าเงิน จากัด ถามว่า บริ ษัท รุ้ง จากัด มีสว่ นได้ เสียที่มีนยั สาคัญในบริษัท น ้าเงิน จากัด หรื อไม่ เพราะ
อะไร
กรณีท่ ี 3
บริ ษัท รุ้ง จากัด ถือหุ้นในบริ ษัท เขียว จากัด 18% บริ ษัท รุ้ง จากัด เป็ นผู้ขายรายใหญ่ของบริษัท เขียว จากัด บริ ษัท รุ้ง จากัด มีสว่ น
ร่วมในการกาหนดนโยบาย และการจ่ายปั นผลของบริ ษัท เขียว จากัด และมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบาย การจัดสรรทุน และการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษัท เขียว จากัด ถามว่าบริ ษัท รุ้ง จากัด มีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญในบริ ษัท เขียว จากัด หรื อไม่ เพราะอะไร (3คะแนน)
ตอบ
อ้ างถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า หากผู้ลงทุนมีอานาจในการออก
เสียงทังโดยทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) ในกิจการที่ไปลงทุนอย่างน้ อยร้ อยละ 20 ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพล
อย่างมีสาระสาคัญต่อกิจการที่ไปลงทุน เว้ นแต่ผ้ ลู งทุนจะมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่ากรณีดงั กล่าวไม่เป็ นเช่นนัน้ ในทางกลับกัน
หากผู้ลงทุนมีอานาจในการออกเสียงทังโดยทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม (เช่นโดยผ่านบริ ษัทย่อย) ในกิจการที่ถกู ลงทุนน้ อยกว่าร้ อยละ 20 ให้
สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้ลงทุนไม่มอี ิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญเว้ นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมี
สาระสาคัญต่อกิจการที่ถกู ลงทุนนัน้ การที่ผ้ ลู งทุนรายอื่นถือหุ้นในกิจการที่ถกู ลงทุนเป็ นจานวนมากหรื อ เป็ นส่วนใหญ่ไม่ได้ หมายความว่าผู้
ลงทุนจะไม่สามารถมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในกิจการทีถ่ กู ลงทุนได้ ซึง่ หลักฐานต่อไปนี ้ทางใดทางหนึง่ หรื อมากกว่าเป็ นตัวอย่างที่แสดงว่า
ผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญ
1.

การมีตวั แทนอยูใ่ นคณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะผู้บริ หารอื่นที่เทียบเท่าคณะกรรมการบริ ษัทของกิจการที่ถกู ลงทุน

2.

การมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายรวมทังมี
้ สว่ นร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินปั นผลหรื อการแบ่งปั นส่วนทุนอื่นๆ

3.

มีรายการระหว่างผู้ลงทุนกับกิจการที่ถกู ลงทุนอย่างเป็ นสาระสาคัญ

4.

มีการแลกเปลีย่ นบุคลากรระดับบริ หาร หรื อ
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5.

มีการให้ ข้อมูลทางเทคนิคที่จาเป็ นในการดาเนินงาน
ต่อไปนี ้เป็ นการตอบคาถาม

กรณีท่ ี 1
การที่บริ ษัท รุ้ง จากัด ถือหุ้นทุนที่มีสทิ ธิออกเสียงของบริษัทม่วง จากัด คิดเป็ น 25% (25 หุ้น / 100 หุ้น) ของหุ้นทุนที่มีสทิ ธิออกเสียง
ที่จาหน่ายให้ กบั บุคคลภายนอกทังหมด
้
แม้ บริ ษัทม่วง จากัด จะมีห้ นุ ทุนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่าย จานวน 50 หุ้น และหุ้นที่อาจเพิ่มขึ ้นจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพอีก 50 หุ้น แต่ยงั ไม่มีการใช้ สทิ ธิ แต่อย่างใด (หากมีการใช้ สทิ ธิจะทาให้ สดั ส่วนความเป็ นเจ้ าของของบริษัทรุ้งลดลงเหลือ
16.67%) อย่างไรก็ตาม ณ 1/1/x1 บริ ษัทม่วงยังไม่ได้ เพิม่ ทุนและผู้ถือสิทธิก็ยงั ไม่ตดั สินใจใช้ สทิ ธิ์
จึงถือว่าบริษัทรุ้งมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญต่อบริ ษัทม่วง แม้ บริ ษัท รุ้ง จากัดจะหวังเพียงการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
บริ ษัท รุ้ง จากัดก็ตาม
กรณีท่ ี 2
การที่บริ ษัท รุ้ง จากัด ถือหุ้นในบริ ษัท คราม จากัด 80% และบริ ษัท คราม จากัด ถือหุ้นในบริ ษัท น ้าเงิน จากัด 30% และมีตวั แทน
เป็ นกรรมการบริ ษัทในบริษัท น ้าเงิน จากัด ถือว่าบริ ษัทครามมีอทิ ธิพลอย่างมีสาระสาคัญต่อน ้าเงิน และเมื่อรุ้งสามารถควบคุมบริ ษัทครามได้
จึงทาให้ บริ ษัทรุ้ง “มีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญต่อน ้าเงินโดยปริ ยาย” ตามการคานวณต่อไปนี ้
สิทธิในกระแสเงินสด สิทธิควบคุม
อานาจควบคุมบริ ษัทครามโดยบริ ษัทรุ้ง
80%
100%
คูณสิทธิออกเสียงในน ้าเงินโดยคราม
30%
30%
สิทธิของรุ้งในน ้าเงิน
24.00%
30.00%
จึงถือว่าบริษัทรุ้ง จากัดมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในน ้าเงิน
กรณีท่ ี 3
แม้ บริ ษัท รุ้ง จากัด จะถือหุ้นในบริ ษัท เขียว จากัดเพียง 18% แต่บริ ษัท รุ้ง จากัด มีอานาจในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน (มีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบาย และการจ่ายปั นผล) และการดาเนินงาน (เป็ นผู้ขายรายใหญ่ของบริ ษัท เขียว
จากัด)
จึงถือว่าบริษัท รุ้ง จากัด มีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญในบริ ษัท เขียว จากัด

ข้อ 2.2 การคานวณเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
1/1x1บริ ษัท รุ้ง จากัด. ซื ้อเงินลงทุนใน บริ ษัท เหลือง จากัด 30% ทาให้ มีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ โดยราคาทุน 4,250,000 บาท ทุน
หุ้นสามัญและกาไรสะสมของ บริ ษัท เหลือง จากัด ณ วันซื ้อเท่ากับ 13,000,000 บาท ซึง่ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ซื ้อ
ประกอบด้ วยรายการที่มลู ค่ายุตธิ รรมสูงกว่า (ต่ากว่า) มูลค่าตามบัญชีดงั นี ้ สินค้ าคงเหลือ (50000) ขายหมดภายในปี , ที่ดิน 50,000 บาท
อาคาร 350,000 บาท อายุการใช้ งานคงเหลือ 10 ปี , สิทธิบตั รยังไม่ได้ บนั ทึก 200,000 บาทอายุ 10 ปี , หุ้นกู้มีราคาตามบัญชีตา่ กว่ามูลค่า
ยุติธรรม 120,000 ตัดบัญชีตามวิธีเส้ นตรง 2 ปี
1/12/x1 มีประกาศจ่ายเงินปั นผล จานวน 500,000 บาท
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31/12/x1 กาไรสาหรับปี 25x1 2,500,000 บาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 250,000 บาท
1/1/x2 ขายเงินลงทุนไป 20% ในราคา 3,850,000 บาท โดยมูลค่ายุติธรรม 10% ที่ยงั ถืออยูม
่ มี ลู ค่า. 1,750,000 บาท

ให้ ทา
1.ให้ คานวณส่วนแบ่งกาไร x1
2. ให้ คานวณเงินลงทุน ณ 31/12/x1
3.บันทึกบัญชี ณ วันขายเงินลงทุน

ตอบ
1.ให้ คานวณส่ วนแบ่ งกาไร x1

การคานวณผลต่ างเงินลงทุนจ่ ายซือ้ กับมูลค่ าตามบัญชี
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษัทเหลือง
หัก มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิตามสัดส่วน
มูลค่าตามบัญชี
คูณ สัดส่วนการถือครอง
ผลต่าง

13,000,000
30%

4,250,000

บาท

3,900,000
350,000

บาท
บาท
บาท

การปั นส่ วนผลต่ าง

รายการ
สินค้ าคงเหลือ (ขายทันทีในปี )
ที่ดิน
อาคารสุทธิ (10 ปี )
สิทธิบตั ร (10 ปี )
หุ้นกู้ (2 ปี )
ปั นส่วนให้ คา่ ความนิยม
ผลต่างราคาซื ้อ>มูลค่าตามบัญชี
ตัดจ่ายผลต่างรวมโดยหัก (บวก) ส่วนแบ่งกาไร

ผลต่าง FMV
สินทรัพย์สทุ ธิ
มากกว่า (น้ อย
กว่า) BV 30% ของผลต่าง
50,000
15,000
50,000
15,000
350,000
105,000
200,000
60,000
- 120,000
36,000
221,000
350,000

การตัดจ่าย
ผลต่างปี
25x1
- 15,000
10,500
6,000
- 18,000
- 16,500
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การคานวณส่ วนแบ่ งกาไรและส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรสุทธิ/กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (OCI) สาหรับปี
สัดส่วนการถือหุ้น
กาไรตามสัดส่วน
บวกตัดจ่ายผลต่าง
รวม

ส่วนแบ่งกาไร
2,500,000
30%
750,000
16,500
766,500

ส่วนแบ่ง OCI
250,000
30%
75,000
75,000

รวม
2,750,000
30%
825,000
16,500
841,500

2. ให้ คานวณเงินลงทุน ณ 31/12/x1

มูลค่าเงินลงทุนจ่ายซื ้อ 1/1/x1
บวก ส่วนแบ่งกาไร
บวก ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หัก เงินปั นผล (500,000 x 30%)
มูลค่าเงินลงทุนยกไป 31/12/x1

4,250,000
766,500
75,000
- 150,000
4,941,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.บันทึกบัญชี ณ วันขายเงินลงทุน

เงินสดรับจากการขายหุ้น
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นส่วนที่เหลือ
หัก มูลค่าตามบัญชี
กาไรขาดทุน

dr.
cr.

ส่วนที่ขาย 20%
3,850,000
- 3,294,333
555,667

1/1/25x2
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนจากการกลับรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องกับเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่วม (P/L)
กลับรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนที่เหลือ 10%
1,750,000
- 1,647,167
102,833

รวม
3,850,000
1,750,000
-4,941,500
658,500

75,000
75,000

dr.
cr.
cr.

เงินสด
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ผลกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
บันทึกกาไรจากการขายบริ ษัทร่วม

3,850,000

dr.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,750,000

3,294,333
555,667

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 2/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 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 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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cr.
cr.

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นหมวดเงินลงทุน (P/L)
บันทึกการเปลีย่ นหมวดเงินลงทุนเนื่องจากสูญเสียอิทธิพล

1,647,167
102,833

ข้อ3. สัญญาที่ประกอบไปด้วยสัญญาเช่า
บริ ษัท บูรพา จากัด ทาสัญญากับบริ ษัท อาคเนย์ จากัด โดยก่อสร้ างโรงงานผลิตไฟฟ้าบนพื ้นที่ของบริ ษัท อาคเนย์ มูลค่าโรงไฟฟ้า
45,000,000 บาท ซึง่ บริ ษัท อาคเนย์ มีสทิ ธิซื ้อโรงงานผลิตไฟฟ้าเมือ่ สิ ้นสุดสัญญา ได้ ราคา 4,000,000 บาท ซึง่ เป็ นราคาที่ตา่ กว่าตลาดอย่างมี
นัยสาคัญ บริ ษัทอาคเนย์ ทาสัญญาซื ้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแห่งนี ้ของบริ ษัทบูรพาเป็ นเวลา 15 ปี โดยซื ้อจานวน 50,000,000 หน่วยต่ปี ซึง่ เป็ น
กาลังการผลิตทังหมดที
้
่โรงไฟฟ้าแห่งนี ้ผลิตได้ ซึง่ บริ ษัทอาคเนย์จะซื ้อไฟฟ้าตามอัตราการของการไฟฟ้า หน่วยละ 2 บาท โดยมีต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้าและค่าใช้ จา่ ยต่อปี เท่ากับ 95 ล้ านบาท
อัตราดอกเบี ้ยส่วนเพิ่มของอาคเนย์คือ 7.6677864%
ให้ ทา
บันทึกการซื ้อไฟปี แรกและปี ที่15 และอธิบายประเด็นของการซื ้อไฟฟ้าดังกล่าวด้ านบริษัทอาคเนย์ โดยสมมติให้ ธุรกรรมเกิดขึ ้นทุกวันสิ ้นปี
ให้ จดั ทาตารางคานวณดอกเบี ้ยจ่ายและหนี ้สิน 15 ปี . ตามตารางที่ให้ มา

ตอบ
สาหรับโจทย์ข้อนี ้เป็ นการถามประเด็นเกี่ยวกับ “การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้ อตกลง
ประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่” โดยกิจการอาจจะเข้ าทาข้ อตกลงซึ่งไม่ได้ มีรูปแบบของสัญญาเช่าตามกฎหมาย แต่มีการให้ สิทธิในการใช้
สินทรัพย์ โดยได้ รับผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายคืนครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ตัวอย่างเช่น
1.

ผู้ให้ บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม ทาสัญญาให้ สทิ ธิแก่ผ้ ซู ื ้อในการใช้ โครงข่าย

2.

สัญญา take-or-pay ซึง่ ผู้ซื ้อจะต้ องจ่ายเงินตามจานวนที่กาหนดไว้ โดยไม่คานึงว่าผู้ซื ้อจะได้ รับสินค้ าหรื อบริ การตามสัญญา
หรื อไม่ (ตัวอย่าง เช่น สัญญาที่รับซื ้อผลผลิตเกือบจะทังหมดของผู
้
้ ผลิตกระแสไฟฟ้า)

การพิจารณาว่าข้ อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรื อมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบหรื อไม่ ต้ องพิจารณาจากเนือ้ หาของข้ อตกลงและต้ อง
ประเมินว่าข้ อตกลงตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
1. การปฏิบตั ิตามข้ อตกลงดังกล่าวขึ ้นอยูก่ บั การใช้ สนิ ทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ
2. ข้ อตกลงนันท
้ าให้ ผ้ ซู ื ้อ (ผู้เช่า) มีสิทธิ ควบคุมการใช้ สินทรัพย์ตามที่ระบุ โดยสิทธิในการควบคุมการใช้ สินทรัพย์จะเกิดขึ ้นเมื่อเข้ า
เงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึง่ ต่อไปนี ้
a. ผู้ซื ้อมีความสามารถหรื อมีสิทธิที่จะดาเนินการกับสินทรัพย์ หรื อสัง่ การให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการในรู ปแบบหรื อลักษณะที่ตนเอง
กาหนด ในขณะที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับหรื อควบคุมจานวนของผลผลิตหรื ออรรถประโยชน์อื่นของสินทรัพย์ในจานวนที่มากกว่าจานวน
โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 2/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 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 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ที่ไม่มีนยั สาคัญ
b. ข้ อเท็จจริ งหรื อสถานการณ์ชี ้บ่งว่าเป็ นไปได้ ยากที่บคุ คลหนึง่ หรื อกลุม่ บุคคลอื่นนอกเหนือไปจากผู้ซื ้อที่จะได้ รับผลผลิตหรือ
อรรถประโยชน์อื่นในจานวนที่มากกว่าจานวนที่ไม่มีนยั สาคัญ ซึ่งผลิตหรื อเกิดจากสินทรัพย์นนในระหว่
ั้
างระยะเวลาของ
ข้ อตกลง และราคาที่ผ้ ซู ื ้อจะจ่ายสาหรับผลผลิตนันไม่
้ เป็ นราคาคงที่ตอ่ หน่วยผลผลิต หรื อไม่เท่ากับราคาตลาดในปั จจุบนั
ต่อหน่วยของผลผลิต ณ เวลาส่งมอบผลผลิต
ซึง่ หากเข้ าเงื่อนไขทังสองข้
้
อ จะถือว่าธุรกรรมเป็ นสัญญาเช่าหรื อมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ
สาหรับธุรกรรมในข้ อนี ้ถือเป็ น “ธุรกรรมที่มีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ” โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวถือเป็ น “สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง”
เนื่องจากไฟฟ้าที่ซื ้อขายกันนันจะต้
้ องผลิตมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี ้เท่านัน้ และเนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวถูกสร้ างขึ ้นบนพื ้นที่ของอาคเนย์ จึงทา
ให้ อาคเนย์สามารถควบคุมสินทรัพย์นี ้ได้ ทงในเชิ
ั้
งกายภาพและจานวนผลผลิต จึงสรุปได้ วา่ ธุรกรรมนี ้มีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ
อ้ างถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 กิจการผู้เช่าจะต้ องประเมินว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อการเงิน ซึ่งโดย
เนื ้อหาสัญญาดังกล่าวถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน เนื่องจากเข้ าเงื่อนไขการจาแนกสัญญาเช่าการเงินอย่างน้ อย 1 ข้ อ คือ “ณ วันเริ่ มต้ นของ
สัญญาเช่า ผู้เช่ามีสทิ ธิเลือกซื ้อสินทรัพย์ด้วยราคาที่คาดว่าจะต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมมาก ณ วันที่สทิ ธิเลือกมีผลบังคับใช้ ” ดังนัน้ กิจการจึงต้ อง
รับรู้ สินทรั พย์ และหนีส้ ินที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิ นของตนเอง ตลอดจนรั บรู้ ค่าเสื่อมราคา และดอกเบีย้ จ่ายให้
สอดคล้ องกับเนื ้อหาของสัญญา โดยต้ องบันทึกบัญชีดงั นี ้
ณ วันเริ่มต้ นสัญญา และสิ้นปี แรก
1/1/x1
dr. สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน – โรงไฟฟ้า
cr. หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บันทึกรับรู้โรงไฟฟ้าและหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
31/12/x1
dr. ต้ นทุนการผลิตไฟฟ้า
cr. เงินสด เจ้ าหนี ้ ค่าเสือ่ มราคา ฯลฯ
บันทึกการจ่ายต้ นทุนการผลิตไฟฟ้า
dr. ดอกเบี ้ยจ่าย
dr. หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
cr. เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่าโรงไฟฟ้า

45,000,000
45,000,000

95,000,000
95,000,000

3,450,504
1,549,496
5,000,000

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 2/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 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 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ณ ปี 25x15 สิ้นสุ ดสัญญา
31/12/x15
dr. ต้ นทุนการผลิตไฟฟ้า
cr. เงินสด เจ้ าหนี ้ ค่าเสือ่ มราคา ฯลฯ
บันทึกการจ่ายต้ นทุนการผลิตไฟฟ้า

95,000,000
95,000,000

dr. ดอกเบี ้ยจ่าย
dr. หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
cr. เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่าโรงไฟฟ้างวดสุดท้ ายพร้ อมใช้ สทิ ธิซื ้อ

640,954
8,359,046
9,000,000

ตารางคานวณดอกเบีย้ จ่ ายและหนีส้ ิน 15 ปี . ตามตารางทีใ่ ห้ มา
ปี ที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เงินสดจ่าย
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
9,000,000.00
79,000,000.00

ดอกเบี ้ย
7.6677864%
3,450,503.88
3,331,691.83
3,203,769.52
3,066,038.40
2,917,746.36
2,758,083.60
2,586,178.24
2,401,091.54
2,201,812.79
1,987,253.77
1,756,242.83
1,507,518.46
1,239,722.43
951,392.38
640,953.79
34,000,000.00

ดอกเบี ้ยคงเหลือ

เงินต้ นลด

30,549,496.12
30,668,308.17
30,796,230.48
30,933,961.60
31,082,253.64
31,241,916.40
31,413,821.76
31,598,908.46
31,798,187.21
32,012,746.23
32,243,757.17
32,492,481.54
32,760,277.57
33,048,607.62
33,359,046.21
-

1,549,496.12
1,668,308.17
1,796,230.48
1,933,961.60
2,082,253.64
2,241,916.40
2,413,821.76
2,598,908.46
2,798,187.21
3,012,746.23
3,243,757.17
3,492,481.54
3,760,277.57
4,048,607.62
8,359,046.21

เงินต้ นคงเหลือ
45,000,000.00
43,450,503.88
41,782,195.71
39,985,965.23
38,052,003.63
35,969,749.99
33,727,833.59
31,314,011.83
28,715,103.37
25,916,916.16
22,904,169.93
19,660,412.75
16,167,931.21
12,407,653.64
8,359,046.02
(0.19)

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
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ข้อสอบปรนัย (บางข้อ)
1/7/x1. ซื ้อหุ้นกู้ 8% 1,000 หุ้น ชุดละ 600 บาทในราคา 630,000 บาท (ดบ.ที่แท้ จริ ง 7%) ณ 31/12/x1 จะบันทึกหุ้นกู้เท่าไหร่ ถ้ าตัดส่วน

ต่างด้ วยดบ.ที่แท้ จริ ง
630,000
600,000
626,100
633,900
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ตารางติวปี 2559

หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 2/2559
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดวิชาละ 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาทฟรี !! โดยเราจะส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัวโดยทันที เมื่อสมัคร
เข้ ามา
โปรโมชัน่ : ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกันก่อน 31 ธันวาคม 2558 ค่าสมัครเพียง 9,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรียน 1 วิชาก่อน แล้ ว
เรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้ ทาให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายกว่า 18%
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยการชาระเงินเข้ า Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยูม่ าที่ cpa-somsak หรื อ FB นี ้ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ
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หนังสื ออ้างอิง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สัญญาเช่า. กรุงเทพฯ : 2558.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (2558) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และการร่วมค้ า. กรุงเทพฯ : 2558.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน. กรุงเทพฯ : 2558.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วย
สัญญาเช่าหรื อไม่ (ปรับปรุง 2558) . กรุงเทพฯ : 2558.
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