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ข้อสอบ CPA จาลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 2/2559
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ความมีน้ าใจของท่าน ส่ งผลให้ท่านสอบผ่านเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้ในเร็ ววัน

วิชา การบัญชี 1 (ส่ วนอัตนัย)
การทดสอบความรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
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โจทย์ปรนัย (บางส่ วน)
1. บริ ษัทกอร์ จากัด ทาสัญญาร่วมดาเนินงานกับ บริ ษัทเฮง จากัด ในการเปลีย่ นหลอดไฟโครงการหมูบ่ ้ านจัดสรร กอร์ จดั หาอุปกรณ์และ
หลอดไฟ และรับผิดชอบหากอุปกรณ์ ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ เฮง จัดหาช่างและดาเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ทัง้ สองดาเนินกิจการแยกต่าง
หากแต่ไม่ได้ จดทะเบียนนิติบคุ คล กิจการแห่งนี ้ถือเป็ น
a.

การร่ วมดาเนินงาน..

b.

บริ ษัทร่วม

c.

บริ ษัทย่อย

d.

กิจการร่วมค้ า

2. กิจการจ่ายสิทธิการเช่า 3,000 ล้ านบาท โดยทาสัญญาเช่า 30 ปี ค่าเช่าปี ละ 5 ล้ านบาท ต่อสัญญาเช่าได้ อีก 30 ปี โดยค่าเช่าปี ที่ 3160 ภายหลังต่อสัญญาจะไม่ต่ากว่าปี ละ 5 ล้ านบาท ซึง่ กิจการยังไม่ได้ ตดั สินใจว่าจะต่อสัญญาเช่าหรื อไม่ ค่าเช่าต่อปี เท่ากับเท่าใด
a.

5 ล้ านบาท

b.

50 ล้ านบาท

c.

55 ล้ านบาท

d.

105 ล้ านบาท..

3. ข้ อใดไม่จดั เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
a.

ทีด่ ินที่ถือครองไว้ ยงั ไม่ได้ ระบุวตั ถุประสงค์

b.

อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างเพื่อใช้ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

c.

อาคารที่กิจการเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินและให้ เช่าต่อด้ วยสัญญาเช่าดาเนินงาน

d.

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ใี ห้ กิจการอื่นเช่ าภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน..

4. กิจการมีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาทุน 2.5 ล้ านบาท กิจการเริ่ มการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อมีไว้ ขาย ทาให้ มีการโอน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นสินค้ าคงเหลือ โดย ณ วันโอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีราคายุติธรรม 4 ล้ านบาท กิจการ
จะบันทึกบัญชีอย่างไร หากกิจการใช้ วิธีมลู ค่ายุติธรรมในการบันทึกบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
a.

เดบิต สินค้ าคงเหลือ 2.5 ล้ านบาท เครดิต อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 2.5 ล้ านบาท

b.

เดบิต สินค้ าคงเหลือ 4 ล้ านบาท เครดิตอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 4 ล้ านบาท

c.

เดบิต สินค้ าคงเหลือ 4 ล้ านบาท เครดิต อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 2.5 ล้ านบาท เครดิต กาไรขาดทุน 1.5 ล้ าน
บาท

d.

เดบิต สินค้ าคงเหลือ 4 ล้ านบาท เครดิตอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน 2.5 ล้ านบาท เครดิตกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 1.5 ล้ านบาท..
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5. กิจการผู้เช่าทาสัญญาเช่า 3 ปี โดยจ่ายค่าเช่าปี ละ 1 ล้ านบาท 2 ล้ านบาท และ 3 ล้ านบาทตามลาดับ ซึง่ ผู้เช่าต้ องเสียค่าย้ ายสิง่ ของ
4 แสนบาท แต่ผ้ ใู ห้ เช่าออกให้ 3 แสนบาท กิจการผู้เช่าจะต้ องบันทึกค่าเช่าปี แรกเท่ากับเท่าใด
a.

1 ล้ านบาท

b.

2 ล้ านบาท

c.

2.03 ล้ านบาท..

d.

2.13 ล้ านบาท
ปี ที่
ค่ าเช่ า (ล้ านบาท)
1
1.00
2
2.00
3
3.00
ค่าขนย้ าย
0.40
หัก ค่าชดเชยจากผู้ให้ เช่า 0.30
รวมค่าเช่า
6.10
ระยะเวลาเช่า (ปี )
3.00
ค่าเช่าต่อปี
2.03

6. บริ ษัทให้ วนั หยุดพนงที่ยงั จ่ายเงินเดือนปี ละ 5 วันต่อคน และยกสะสมไปใช้ ปีถดั ไปได้ โดยที่ต้องใช้ ของปี นนให้
ั ้ หมดก่อน ถึงจะใช้ ของปี
เก่าได้ และสิ ้นปี x1 บริ ษัทประมาณว่ามีพนงไม่ได้ ใช้ วนั หยุดรวม 40 วัน โอกาสที่พนงจะใช้ 80% โดยข้ อเท็จจริ งในปี x2 มีพนงมาใช้
วันหยุด 36 วัน บริ ษัทต้ องตังประมาณการหนี
้
้สินตอนสิ ้นปี x1 เท่ากับกี่วนั
a.

32 วัน..

b.

36 วัน

c.

40 วัน

d.

ไม่สามารถตอบได้ จากข้ อมูลข้ างต้ น

7. กิจการต้ องวัดมูลค่าหนี ้สินเงินบานาญ อย่างไร
a.

มูลค่ายุติธรรม

b.

มูลค่ าปั จจุบัน..

c.

ราคาทุนเดิม

d.

ราคาเปลีย่ นแทน

8. บริ ษั ท ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ เผื่ อ ขายที่เ ป็ น หุ้น สามัญ จดทะเบี ย นกับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ สิง คโปร์ 10,000 หุ้น ๆ ละ 10 เหรี ยญ อัต รา
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แลกเปลี่ยน 25 บาทต่อเหรี ยญ ปลายปี ราคาต่อหุ้นขึ ้นเป็ น 12 เหรี ยญ อัตราแลกเปลี่ยนเป็ น 27 บาทต่อเหรี ยญ แสดงรายการใน
กาไรขาดทุน และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอย่างไร
a.

รับรู้เข้ ากาไรขาดทุน 740,000 บาท

b.

รับรู้เข้ ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น 740,000 บาท

c.

รับรู้เข้ ากาไรขาดทุน 500,000 บาท กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น 240,000 บาท

d.

รับรู้เข้ ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 500,000 บาท กาไร 240,000 บาท..

9. ให้ วดั มูลค่าต้ นทุนของสินทรัพย์ ในกรณีที่บริ ษัทมีต้นทุนก่อสร้ าง 300 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 1 โดยที1่ ) กิจการมีหนี ้สินจากสัญญาเช่า
การเงิน ณ 1 มค x1 มูลค่า 200 ล้ านบาท ยอดคงเหลือ ณ 31 มค x1 คือ 100 ล้ านบาท และไม่มียอดคงเหลือเลย ณ 28 กพ x1 อัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 5 ต่อปี และ 2) กิจการมีเงินเบิกเกินบัญชีในไตรมาสที่ 1 ทังหมด
้
200 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ย 10% ต่อปี
a.

0.83 บาท

b.

5.83 ล้ านบาท

c.

5 ล้ านบาท..

d.

0 บาท

10. 1 มค x2 ลูกหนี ้ตัง้ ใจจ่ายหุ้นมูลค่า 2 ล้ านบาทจากเงิ นกู้ทงหมด
ั้
10 ล้ านบาทให้ ธนาคาร โดยมีดอกเบีย้ คงค้ าง 500,000 อัตรา
ดอกเบี ้ยเดิม 12% และวันนี ้ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ออกคือ 2.8 ล้ านบาท หลังจากจ่ายหุ้นกู้ ธนาคารลดเงินต้ นให้ อีก 4 ล้ านบาท
และลดอัตราดอกเบี ้ยเหลือ 10% อยากทราบว่ากาไรจากการปรับโครงสร้ างนี ้เท่าใด
a.

0.83 บาท

b.

5.83 ล้ านบาท

c.

5 ล้ านบาท

d.

0

e.

3.26 ล้ านบาท..

11. บริ ษัท ก เช่าพื ้นที่ บริ ษัท ข โดยเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน ปี ที่ 1, 2, และ 3 มีอตั ราค่าเช่าเท่ากับ 1, 2 , 3 ล้ านบาทตามลาดับ โดยที่
บริ ษัท ก จ่ายค่าขนย้ าย 4 แสนบาท แต่บริ ษัท ข ช่วยจ่าย 3 แสนบาท บริ ษัท ก ต้ องบันทึกค่าใช้ จ่ายอย่างไร
a.

ค่าเช่าจ่าย 2 ล้ านบาทต่อปี / ค่าขนย้ าย 1 แสนบาท

b.

ค่าเช่าจ่าย 2.33 ล้ านบาท / ค่าขนย้ าย 0 บาท

c.

ค่าเช่าจ่าย 2 ล้ านบาทต่อปี / ค่าขนย้ าย 4 แสนบาท / รายได้ อื่น 3 แสนบาท

d.

ค่ าเช่ าจ่ าย 1.9 ล้ านบาท / ค่ าขนย้ าย 4 แสนบาท..
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ล้ านบาท
คานวณเงินสดจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้
เงินต้ นค้ างชาระ
ดอกเบี ้ยค้ างชาระ
รวมมูลค่าตามบัญชีของหนี ้สิน
หัก มูลค่ายุตธิ รรมของทีด่ ินที่โอนให้
มูลค่าตามบัญชีของหนี ้สินคงเหลือ
หัก ลดหนี ้
มูลหนี ้ที่นาไปคิดดอกเบี ้ย 10% 2 ปี
คานวณผลกาไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
มูลค่าตามบัญชีของหนี ้สินก่อนปรับโครงสร้ างหนี ้
หัก มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ (ก่อนคิดลด)ตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้:
ที่ดิน
เงินต้ น
ดอกเบี ้ย (3.7m x 10% x 2 ปี )
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ที่โอนให้
ผลกาไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้

10.00
0.50
10.50
- 2.80
7.70
- 4.00
3.70

10.50
- 2.80
- 3.70
- 0.74
- 7.24
3.26

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 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ข้อ 1 ก ลูกหนี้การค้า
ข้ อมูลต่อไปนี ้เป็ นข้ อมูลลูกหนี ้ของบริ ษัทดวงดาว จากัด
ชื่อลูกหนี ้
บจก. หนึง่
บจก. สอง
บจก.สาม
บจก. สี่
บจก. ห้ า
บจก. หก
บจก. เจ็ด
บจก. แปด

31/12/x1
50,000
40,000
150,000
200,000
-

31/12/x2
40,000
50,000
60,000
120,000
180,000
250,000

กาหนดชาระ
30/6/x1
31/1/x2
31/1/x2
31/1/x2
15/10/x2
15/11/x2
15/12/x2
15/1/x3

โดยบริ ษัทประมาณอัตราส่วนหนี ้สูญตามตารางต่อไปนี ้
ยังไม่ถงึ กาหนด
เกิน 1-30 วัน
เกิน 31-60 วัน
เกิน 61 ขึ ้นไป

%ที่จะไม่ได้ รับชาระ
0
5%
10%
30%

ข้อมูลเพิม่ เติม
1. บริ ษัทมียอดค่าเผื่อยกมาด้ านเครดิต 15,000 บาท
2. ไม่มีการขายของให้ บริ ษัท หนึง่ สอง สาม และ สี่ ในระหว่างปี 25x2
3. ในระหว่างปี 25x2 บริ ษัทตัดยอดบริ ษัทหนึง่ เป็ นหนี ้สูญทังจ
้ านวนตามกฎหมายภาษี
4. ในระหว่างปี บริ ษัทเก้ า ได้ นาเงินมาคืน 30,000 โดยบริษัทตัดเป็ นหนี ้สูญไปตังแต่
้ ปี 25x0 (ไม่เข้ าเงื่อนไขของประมวลรัษฎากร)
ให้ทา
1. แสดงการคานวณค่าเผื่อหนี ้ฯ และต้ องปรับปรุงมูลค่าด้ วยจานวนเท่าไร
2. ให้ แสดงยอดรายการลูกหนี ้สุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน
3. แสดงยอดทีก่ ระทบในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
ตอบ
1. แสดงการคานวณค่าเผื่อหนี ้ฯ และต้ องปรับปรุงมูลค่าด้ วยจานวนเท่าไร
ในข้ อนี ้เราต้ องคานวณหายอดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31/12/25x2 ก่อน ตามตารางคานวณต่อไปนี ้

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 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ชื่อลูกหนี ้
บจก. หนึง่
บจก. สอง
บจก.สาม
บจก. สี่
บจก. ห้ า
บจก. หก
บจก. เจ็ด
บจก. แปด
ยอดรวม

ยอดลูกหนี ้ จานวนวัน %ที่จะไม่ ได้
ณ 31/12/x2 ค้ างชาระ
รับชาระ
0%
40,000
335
30%
50,000
335
30%
335
30%
60,000
77
30%
120,000
46
10%
180,000
16
5%
250,000
0%
700,000

หน่วย:บาท
ค่ าเผื่อฯ
31/12/x2
12,000
15,000
18,000
12,000
9,000
66,000

ซึง่ ยอดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญทีต่ ้ องนาไปหักจากลูกหนี ้ในงบแสดงฐานะการเงินสิ ้นปี เท่ากับ 66,000 บาท
ในขันต่
้ อมากิจการจะต้ องตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามบัญชีแยกประเภทดังนี ้ (เพื่อความเข้ าใจจะบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ บัญชีคา่ เผือ่
หนี ้สงสัยจะสูญ)
dr.
cr.
dr.
cr.

dr.
cr.
dr.
cr.

31/12/25x2
หนี ้สูญ
ลูกหนี ้
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
หนี ้สงสัยจะสูญ
บันทึกตัดลูกหนี ้หนึง่ เป็ นสูญ (ตามประมวลฯ)
หนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เงินสด
ลูกหนี ้
บันทึกหนี ้สูญได้ รับคืน (ไม่เป็ นไปตามประมวลฯ)

50,000
50,000
50,000
50,000

30,000
30,000
30,000
30,000

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 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ซึง่ เมื่อบันทึกบัญชีข้างต้ นแล้ วจะสามารถคานวณจานวนที่ต้องตังค่
้ าเผื่อฯ ได้ ดงั นี ้
ตัดสูญ-หนึง่

ยกไป 31/12/25x2

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
50,000 ยกมา 1/1/25x2
หนี ้สูญรับคืน-เก้ า

15,000
30,000

ตัง้ เพิ่ม

71,000

66,000
116,000

116,000

และต้ องบันทึกบัญชีดงั นี ้
31/12/25x2
dr. หนี ้สงสัยจะสูญ
cr. ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
บันทึกตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

71,000
71,000

ให้แสดงยอดรายการลูกหนี้สุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทดวงดาว จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ้การค้ า
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ
แสดงยอดที่กระทบในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
บริษัทดวงดาว จากัด
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 25x2
รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ อื่น
หนี ้สูญได้ รับคืน
รวมรายได้

x
x
700,000
(66,000)
634,000

x
30,000

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
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เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
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ค่าใช้ จา่ ย
หนี ้สูญ
หนี ้สงสัยจะสูญ

50,000
51,000

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
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ข้อ 1 ข สิ นค้าคงเหลือ
กิจการผู้จาหน่ายคอมพิวเตอร์ ใช้ วิธี FIFO ในการวัดมูลค่าสินค้ าคงเหลือปลายงวด และใช้ วิธี perpetual ในการบันทึกบัญชี
ยกมา
15/3/X1
15/3/X1
1/1/X1-30/6/X1
1/7/x1
31/12/X1

ซื ้อ
ไฟไหม้
ขาย
ซื ้อ
ขาย
คงเหลือ

จานวนเครื่อง
150
450
(10)
(300)
100
(250)
140

ราคา
10,000
9,000
0
12,000
8,000
8,000

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. 15/3/25x1 สินค้ า 10 เครื่ องเกิดไฟไหม้ โดยกิจการไม่ได้ ทาประกันภัยไว้
2. สิ ้นปี สินค้ าคงเหลือ 140 เครื่ อง ซึง่ มีการทาสัญญาไว้ แล้ ว 50 เครื่องๆ ละ 8,000 บาทโดยจะส่งมอบในเดือนมกราคมปี ถดั ไป ส่วนเครื่ องที่
ไม่ได้ ทาสัญญา กิจการคาดว่าจะสามารถขายให้ บคุ คลที่ 3 ได้ ในราคา 9,000 บาท
3. กิจการพบว่าคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้ มราคาที่ลดลงตามการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
ให้ทา
1. บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิอย่างไรกับสินค้ าที่ไฟไหม้ (1.5 คะแนน)
2. สินค้ าคงเหลือ ณ วันสิ ้นงวดแสดงด้ วยจานวนเท่าไร (6.5 คะแนน)
3. ต้ องปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือด้ วยจานวนเท่าไร (2 คะแนน)
ตอบ
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิอย่างไรกับสิ นค้าที่ไฟไหม้ (1.5 คะแนน)
อ้ างถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ กิจการจะต้ องไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือ ให้ สงู กว่ามูลค่า
สุทธิที่คาดว่าจะได้ รับ กิจการจึงต้ องตัดลดมูลค่ าของสินค้ าคงเหลือดังกล่ าวให้ เท่ ากับศูนย์ เนื่องจากกิจการจะไม่ได้ รับมูลค่าใดๆ จาก
สินค้ าดังกล่าว
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วันที่
1/1/X1
15/3/X1
15/3/X1
1/1/X1-30/6/X1
1/1/X1-30/6/X1
1/7/x1
31/12/X1

รายการ
ยอดยกมา
ซื ้อ
ไฟไหม้
ขาย
ขาย
ซื ้อ
ขาย
ราคาทุน

จานวน
a
150
450
(10)
(140)
(160)
100
(250)
140

สินค้ าที่ทาสัญญาไว้ แล้ ว
สินค้ าที่ไม่ได้ ทาสัญญา
รวมมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน

คงเหลือ
B
150
600
590
450
290
390
140
140

จานวน
50
90
140

ราคาทุน (cost)
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน (NRV)
ทุนหรือมูลค่ าที่ได้ รับคืนที่น้อยกว่ า min(cost, NRV)
ดังนัน้ กิจการจึงต้ องปรับลดมูลค่าสินค้ าด้ วยจานวน (บาท)

ราคาซือ้
c
10,000
9,000
10,000
10,000
9,000
8,000
9,000

@
7,000
8000

มูลค่ า
d = axc
1,500,000
4,050,000
(100,000)
(1,400,000)
(1,440,000)
800,000
(2,250,000)
1,160,000

หน่วย:บาท
มูลค่ าสะสม
e
1,500,000
5,550,000
5,450,000
4,050,000
2,610,000
3,410,000
1,160,000
1,160,000
หน่วย:บาท
รวมมูลค่ า
350,000
720,000
1,070,000
หน่วย:บาท
มูลค่ าในงบฯ
1,160,000
1,070,000
1,070,000
90,000

สิ นค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดแสดงด้วยจานวนเท่าไร (6.5 คะแนน)
1,070,000 บาท ตามการคานวณข้ างต้ น
ต้องปรับมูลค่าสิ นค้าคงเหลือด้วยจานวนเท่าไร (2 คะแนน)
90,000 บาท ตามการคานวณข้ างต้ น
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ข้อ 2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ข้ อ 2.1
บ. ซื ้อที่ดิน 4 ล้ านบาท เสียค่าปรับพื ้นที่ 80,000 บาท ระหว่างรอใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร จึงทาเป็ นที่จอดรถ เสียค่าทาทางเข้ า
300,000 บาท โดยจะใช้ เป็ นทางเข้ าออกอาคารในภายหลัง และมีรายได้ จากค่าที่จอดรถ 200,000 กิจการสามารถรับรู้รายการใดเป็ นต้ นทุน
ของที่ดิน และรับรู้รายจ่ายใดเข้ ากาไรขาดทุนจงให้ เหตุผล และกิจการจะบันทึกบัญชีรายได้ รายจ่ายอย่างไร
ตอบ
อ้ างถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กิจการจะสามารถรับรู้รายจ่ายใดๆ เป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ได้ เมื่อรายจ่ายดังกล่าวมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในช่วงเวลาที่นานกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี ้กิจการจะต้ องบันทึก
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนันมี
้ ต้นทุนที่มีสาระสาคัญเมื่อเทียบกับต้ นทุน
ทังหมดของสิ
้
นทรัพย์นนั ้ เพื่อให้ การคิดค่าเสือ่ มมีความแม่นยา
ส่วนรายได้ คา่ เช่าทีจ่ อดรถ จะถือเป็ นรายได้ อื่นซึ่งต้ องรับรู้เข้ ากาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้ าง ดังนัน้ กิจการจึงต้ องบันทึกรายได้ และ
รายจ่ายที่เกี่ยวข้ องตามการคานวณต่อไปนี ้
ที่ดนิ ส่ วนปรับปรุ งที่ดนิ ค่ าใช้ จ่าย รายได้ อ่ ืน
รายจ่ าย
(Assets)
(assets)
(P/L)
(P/L)
ค่าที่ดิน
4,000,000
ค่าปรับที่ดิน
80,000
ค่าทาทางเข้ า
300,000
ค่าเสือ่ มราคาทางเข้ า
xx
ค่าเช่าที่จอด
200,000
รวม
4,080,000
300,000
xx 200,000
ซึ่งคู่บญั ชีเป็ นดังนี้
dr. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -ทีด่ ิน
dr. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - ส่วนปรับปรุงที่ดิน
cr. เงินสด เจ้ าหนี ้ฯลฯ
บันทึกการซื ้อที่ดิน และปรับปรุงที่ดิน
dr. ค่าเสือ่ มราคา
cr. ค่าเสือ่ มราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงที่ดิน
บันทึกค่าเสือ่ มราคา
dr. เงินสด ลูกหนี ้

4,080,000
300,000
4,380,000

xx
xx

200,000
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cr. รายได้ อืน
บันทึกค่าเช่าทีจ่ อดรถ

200,000

ข้ อ 2.2
กิจการกู้เงินเพื่อซื ้อเครื่ องจักรใหม่มลู ค่า 2 ล้ านบาท เสียดอกเบี ้ย 5% ต่อปี โดยต้ องจ่ายค่าจ้ างวิศวกรติดตัง้ 50,000 บาทต่อเดือน ใช้
เวลา 1 เดือนในการติดตัง้ เสียค่าอมรมพนักงานสาหรับการใช้ เครื่องจักร 10,000 บาท และเงินเดือนพนักงานประจาฝ่ ายจัดซื ้อจัดหาของบริษัท
25,000 บาท กิจการจะสามารถรับรู้มลู ค่าเครื่ องจักรเครื่ องนี ้เท่ากับเท่าใด รายจ่ายที่ไม่ได้ บนั ทึกเป็ นราคาทุนเพราะอะไร ควรบันทึกบัญชี
อย่างไร
ตอบ
อ้ างถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กิจการต้ องวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เข้ า
เงื่อนไขการรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์โดยใช้ ราคาทุน โดยส่วนประกอบของราคาทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้ วย
1. ราคาซื ้อรวมอากรขาเข้ าและภาษีซื ้อที่เรี ยกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้ าและจานวนที่ได้ รับคืนจากผู้ขาย
2. ต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้ สนิ ทรัพย์นนอยู
ั ้ ใ่ นสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความ
ประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร เช่น
a. ต้ นทุนผลประโยชน์ของพนักงานที่เกิดขึ ้นโดยตรงจากการก่อสร้ างหรื อการได้ มาซึง่ รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
b. ต้ นทุนการเตรี ยมสถานที่
c. ต้ นทุนการขนส่งเริ่ มแรกและการเก็บรักษา
d. ต้ นทุนการติดตังและการประกอบ
้
e. ต้ นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์นนสามารถใช้
ั้
งานได้ อย่างเหมาะสมหรื อไม่

หลังหักมูลค่าสิง่ ตอบแทนสุทธิที่ได้ รับ

จากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ ในช่วงการเตรี ยมความพร้ อมของสินทรัพย์เพื่อให้ อยูใ่ นสถานที่และสภาพที่พร้ อม
จะใช้ งานได้ และ
f. ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
3. ต้ นทุนที่ประมาณในเบื ้องต้ นสาหรับการรื อ้ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ตงของสิ
ั้
นทรัพย์ ซึง่ เป็ นภาระผูกพันของกิจการที่
เกิดขึ ้นเมื่อกิจการได้ สนิ ทรัพย์นนมา
ั้
ซึง่ สาหรับโจทย์ข้อนี ้ รายจ่ายแทบทุกรายการเป็ นรายจ่ายที่จา่ ยเพื่อให้ เครื่ องจักรสามารถใช้ งานได้ ตามประสงค์ ดังนัน้ จึงสามารถ
รับรู้เป็ นต้ นทุนของเครื่ องจักรได้ เว้ นแต่ ดอกเบี ้ยที่สามารถรับรู้เป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์ได้ แค่เมือ่ ถึงจุดที่พร้ อมใช้ งาน และค่าพนักงานฝ่ าย
จัดซื ้อที่นา่ จะไม่สามารถระบุชดั ได้ วา่ เป็ นรายจ่ายทางตรงที่ทาให้ สนิ ทรัพย์พร้ อมใช้ งาน ดังนัน้ ข้ อนี ้จึงสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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หน่วย : บาท
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนทาง
รายจ่ าย
เครื่องจักร
(P/L)
การเงิน (P/L) ค่ าเสื่อมราคา
ค่าเครื่ องจักร
2,000,000
ค่าติดตัง้
50,000
ค่าฝึ กอบรม
10,000
เงินเดือนฝ่ ายจัดซื ้อ
25,000
ดอกเบี ้ย 5%
8,333
หลังจากติดตังเสร็
้ จ
ค่าเสือ่ มราคาเครื่ องจักร
xx
รวม
2,068,333
25,000
xx
xx
ซึง่ ต้ องบันทึกบัญชีดงั นี ้
dr. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -เครื่ องจักร
cr. เจ้ าหนี ้เงินกู้
cr. เงินสด, ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
บันทึกการซื ้อเครื่ องจักร
dr. ค่าเสือ่ มราคา
cr. ค่าเสือ่ มราคาสะสม - เครื่ องจักร
บันทึกค่าเสือ่ มราคา
dr. ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
cr. เงินสด, ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
บันทึกเงินเดือน

2,068,333
2,000,000
68,333

xx
xx

25,000
25,000

ข้ อ 2.3
ค่าก่อสร้ างอาคาร 10 ล้ าน ค่าติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดมลพิษทางอากาศตามข้ อบังคับเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม 1 ล้ านบาท ค่าวิชาชีพสถาปนิก
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้ าง จานวน 300,000 บาท ค่าโฆษณาเปิ ดตัวโรงงาน 100,000 บาท ค่าตกแต่งโรงงานสาหรับวันเปิ ดพิธี 20,000
บาท กิจการจะรับรู้มลู ค่าสินทรัพย์รายการนี ้เท่ากับเท่าใด
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หน่วย : บาท
รายจ่ าย
อาคาร เครื่องจักร ค่ าใช้ จ่าย (P/L)
ค่าก่อสร้ างอาคาร
10,000,000
ค่าเครื่ องจักร
1,000,000
ค่าสถาปนิกและควบคุมงานก่อสร้ าง
300,000
ค่าโฆษณา
100,000
ค่าตกแต่งทาพิธีเปิ ดโรงงาน
20,000
รวม
10,300,000 1,000,000
120,000
ข้ อ 2.4
กิจการเป็ นเจ้ าของที่ดิน และอาคาร โดยกิจการต้ องการวัดมูลค่าทีด่ ินด้ วยวิธีราคาทุน ส่วนอาคารต้ องการวัดมูลค่าด้ วยราคาที่ตีใหม่
โดยทบทวนมูลค่าทุกๆ 2 ปี
คาถาม
1. การถือปฏิบตั ิข้างต้ นสอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยหรื อไม่
2. หากตีราคาอาคารขึ ้นใหม่ กิจการจะต้ องถือปฏิบตั ิกบั ผลต่างราคาที่ตีใหม่กบั มูลค่าตามบัญชีอย่างไร
ตอบ
การถือปฏิบตั ิขา้ งต้นสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยหรื อไม่
หากกิจการเลือกตีราคาทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์รายการใดรายการหนึง่ ใหม่ กิจการต้ องใช้ วิธีการตีราคาใหม่กบั รายการทีด่ ิน อาคาร
และอุปกรณ์ทกุ รายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันกับรายการที่เลือกตีราคาใหม่ด้วย ดังนัน้ การตีราคาเฉพาะทีด่ ิน โดยไม่ตีราคาอาคารย่อม
ถือว่าสามารถกระทาได้ และต้ องตีราคาใหม่อย่างสม่าเสมอ โดยไม่จาเป็ นต้ องตีราคาทุกปี หากมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่ แตกต่ าง
จากมูลค่ ายุติธรรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาการรายงานอย่ างมีสาระสาคัญ” ดังนัน้ นโยบายการบัญชีท่ กี ิจการเลือกที่จะใช้ นัน้
สามารถกระทาได้ และถือว่ าสอดคล้ องกับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
หากตีราคาอาคารขึ้นใหม่ กิจการจะต้องถือปฏิบตั ิกบั ผลต่างราคาที่ตีใหม่กบั มูลค่าตามบัญชีอย่างไร
หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้ มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนเพิ
ั ้ ่มขึ ้น กิจการต้ องรับรู้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้น
จากการตีราคาใหม่ไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ) และรับรู้จานวนสะสมไปยังส่วนของเจ้ าของภายใต้
บัญชี “กาไรจากการตีมลู ค่าสินทรัพย์ใหม่ (OCI) ” อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องรับรู้สว่ นเพิม่ จากการตีราคาใหม่นี ้ในกาไรหรื อขาดทุนไม่เกิน
จานวนทีต่ ีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
แต่หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้ มลู ค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นนลดลง
ั้
กิจการต้ องรับรู้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องนา
ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในจานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้ านเครดิตที่มีอยูใ่ นบัญชี “กาไรจากการตี
มูลค่าสินทรัพย์ใหม่ (OCI) ” ของสินทรัพย์รายการเดียวกันนัน้ โดยการรับรู้สว่ นที่ลดลงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น จะมีผลทาให้ บญ
ั ชี “กาไร
จากการตีมลู ค่าสินทรัพย์ใหม่ (OCI) ” ที่สะสมอยูใ่ นส่วนของเจ้ าของลดลงตามไปด้ วย
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 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ข้อ 3 การร่ วมการงาน
ข้ อ 3.1
การร่วมการงานคืออะไร มีรูปแบบอย่างไรบ้ าง และถือปฏิบตั ิทางการบัญชีอย่างไร
ตอบ
การร่วมการงาน หมายถึง การงานซึง่ บุคคลหรื อกิจการสองรายหรื อมากกว่าสองรายขึ ้นไปมีการควบคุมร่วมกัน อันหมายถึงการ
ร่วมกันควบคุมการงานซึง่ ได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญา ซึง่ การควบคุมร่วมจะมีได้ ก็ตอ่ เมื่อการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่สง่ ผลกระทบอย่าง
มากต่อผลตอบแทนที่การงานนันจะได้
้
รับ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ที่ร่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านัน้
การร่วมการงานมีสองประเภท คือ การดาเนินงานร่วมกัน และการร่วมค้ า การดาเนินงานร่วมกัน หมายถึง การร่วมการงานซึง่ ผู้ทมี่ ี
การควบคุมร่วม (ซึง่ เรียกว่า ผู้ร่วมดาเนินงาน) มีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องกับการร่วมการงานนัน้ ส่วนการร่วมค้ า
หมายถึง การร่วมการงานซึง่ ผู้ที่มีการควบคุมร่วม (ซึง่ เรี ยกว่า ผู้ร่วมค้ า) มีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการงานนัน้ โดยประเภทของการร่วมการ
งานขึ ้นอยูก่ บั สิทธิและภาระผูกพันของกิจการ
ซึง่ ประเมินได้ โดยพิจารณาจากโครงสร้ างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน
ตลอดจนเงื่อนไขของข้ อตกลงที่ผ้ เู ข้ าร่วมการงานตกลงกัน รวมทังข้
้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นหากมีความเกี่ยวข้ อง

ข้อ 3.2
บริ ษัท ก จากัด บริ ษัท ข จากัด และบริ ษัท ค จากัด ได้ ลงทุนในบริษัท ABC ตามโครงสร้ างถือหุ้นต่อไปนี ้

โดยการตัดสินใจใดๆ ทีม่ ีความสาคัญจะต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ข้อมูลเพิ่มเติม
ระหว่างปี บริ ษัท ก ขายสินค้ าให้ abc ในราคา 400 บาท ณ วันที่ 31/12/25x1 บริ ษัท ABC มีสนิ ค้ าคงเหลือที่ซื ้อมาจากบริ ษัท ก ซึง่ มี
ราคาทุนเท่ากับ 100 บาท แต่มีราคาขายให้ กบั บริษัท ABC เท่ากับ 120 บาท
ปี 25x1 บริ ษัท ABC มีกาไรสุทธิเท่ากับ 200 บาท
คาถาม
1. บริ ษัท ก จะรับรู้เงินลงทุนใน ABC เป็ นเงินลงทุนประเภทใด
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 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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2. บันทึกบัญชีเพื่อจัดทางบการเงินของบริ ษัท และให้ บนั ทึกการเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุน abc
3. หากผู้บริ หารเห็นว่าเงินลงทุนในบริ ษัท ABC มีสาระสาคัญให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินของ ABC ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลที่กิจการมีสว่ นได้ เสีย. โดยให้ จดั ทาหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยมี-ลักษณะ.ขอบเขต และผลกระทบ
ทางการเงิน. , ข้ อมุลทางการเงินที่สาคัญ. , การกระทบยอด
ตอบ
จากโจทย์ข้อนี ้ ถือว่ากิจการ ก และกิจการ ข มีการควบคุมร่วมในการงานดังกล่าว เนื่องจากการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องของการงานนันไม่
้ สามารถทาได้ โดยปราศจากความเห็นชอบของทังกิ
้ จการ ก และกิจการ ข นอกจากนี ้ข้ อมูลจากโจทย์ได้ ระบุเพียงว่า
ผู้ลงทุนแต่ละรายถือหุ้นในกิจการ ABC จึงสรุปได้ วา่ ผู้ลงทุนแต่ละรายมีสว่ นได้ เสียใน “สินทรัพย์สทุ ธิ” ของกิจการ ABC ดังนัน้ กิจการ ก จึงต้ อง
ถือว่าเงินลงทุนในกิจการ ABC เป็ น “เงินลงทุนในกิจการร่วมค้ า”
บันทึกบัญชีเพื่อจัดทางบการเงินของบริ ษทั และให้บนั ทึกการเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุน abc
บริ ษัท ก จะต้ องรับรู้สว่ นแบ่งกาไรในบริ ษัท ABC ตามสัดส่วนเงินลงทุนของตนเอง แต่ต้องปรับลดด้ วยกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นตามส่วนที่
ตนเองถือหุ้นใน ABC (ให้ มองว่า ก ขายสินค้ าภายใต้ arms-length transaction 49% และ ขายให้ กบั ตัวเอง ซึง่ ไม่อิสระ 51%) ดังนันจ
้ านวนที่
ต้ องปรับลดกาไรลงจึงเท่ากับ 20 บาท x 51% = 10.20 บาท ตามการบันทึกบัญชีดงั นี ้
dr. เงินลงทุนในกิจการร่วมค้ า - ABC
cr. ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ า
(บันทึกรับรู้สว่ นแบ่งกาไรจากกิจการร่วมค้ า 200x51%)
dr. ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ า
cr. เงินลงทุนในกิจการร่วมค้ า - ABC
(บันทึกตัดรายการกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นในสินค้ า
คงเหลือที่ขายให้ กิจการร่วมค้ า 20x51%)

102.00
102.00

10.20
10.20

หากผู้บริ หารเห็นว่าเงินลงทุนในบริ ษัท ABC มีสาระสาคัญให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินของ ABC ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลที่กิจการมีสว่ นได้ เสีย. โดยให้ จดั ทาหมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงถึง ลักษณะ.ขอบเขต ผลกระทบทางการเงิน ข้ อ
มุลทางการเงินที่สาคัญ และการกระทบยอด
ตอบ (ดัดแปลงจากงบการเงินประจาปี 2558 ของบริ ษทั ดับบลิว เอช เอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
การร่ วมการงาน
กลุม่ บริ ษัทนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่วมการงานมาปฏิบตั ิเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25x1 ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่วมการงานเงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดาเนินงานร่วมกัน
หรื อการร่วมค้ า โดยขึ ้นอยูก่ บั สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผู้ลงทุนแต่ละราย กลุม่ บริษัทได้ ประเมินลักษณะของการร่วมการงานที่มี
และพิจารณาว่าเป็ น การร่วมค้ า ซึง่ การร่วมค้ ารับรู้เงินลงทุนโดยใช้ วิธีสว่ นได้ เสีย ตามวิธีสว่ นได้ เสียเงินลงทุนในการร่วมค้ ารับรู้เมื่อเริ่ มแรกด้ วย
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 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนเพื่อรับรู้สว่ นแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและการเปลีย่ นแปลงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของผู้
ได้ รับการลงทุนตามสัดส่วนทีก่ ลุม่ บริ ษัทมีสว่ นได้ เสีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุม่ บริษัทในการร่วมค้ ามีจานวนเท่ากับหรื อสูงกว่าส่วนได้ เสีย
ของกลุม่ บริ ษัทในการร่วมค้ านัน(ซึ
้ ง่ รวมถึงส่วนได้ เสียระยะยาวใดๆซึง่ โดยเนื ้อหาแล้ วถือเป็ นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนสุทธิ ของกลุม่ บริ ษัทในการ
ร่วมค้ านัน)
้ กลุม่ บริ ษัทจะไม่รับรู้ สว่ นแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้ เสียของตนในการร่วมค้ านัน้ นอกจากว่ากลุม่ บริ ษัทมีภาระผูกพัน หรื อได้
จ่ายเงินเพื่อชาระภาระผูกพันแทนการร่วมค้ าไปแล้ ว
รายการกาไรที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริงระหว่างกลุม่ บริ ษัทกับการร่วมค้ าจะตัดบัญชีเท่าที่กลุม่ บริ ษัทมีสว่ นได้ เสียในการร่วมค้ านัน้ รายการ
ขาดทุนที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทานองเดียวกัน เว้ นแต่รายการนันมี
้ หลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้ อยค่ า การร่วม
ค้ าจะเปลีย่ นนโยบายการบัญชีเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบัญชีของกลุม่ บริ ษัท การเปลีย่ นนโยบายการบัญชี ถือปฏิบตั ิ
ตังแต่
้ 1 มกราคม พ.ศ. 25x1
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
การเปลีย่ นแปลงในราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้ า สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้

ณ วันที่ 1 มกราคม
การลงทุนเพิม่ ขึ ้น
ส่วนแบ่งผลกาไร - สุทธิหลังภาษี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 25x1
บาท
xx
xx
91.80
xx+91.80
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รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในการร่วมค้ า ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นในประเทศไทยทังหมด
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 มีดงั ต่อไปนี ้

ชื่อบริษัท
ลักษณะของธุรกิจ
ABC
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า
DEF
ผลิตและจาหน่ายความรัก

สัดส่ วนของ
ทุน
ทุน
วิธีราคาทุน
ส่ วนได้ เสีย จดทะเบียน ชาระแล้ ว
ร้ อยละ
บาท
บาท
บาท
51
xx
xx
xx
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ตารางติวปี 2559

รายละเอียดคลิก๊ เข้ า
https://www.facebook.com/CPASolution/photos/a.1418277488439056.1073741828.1418042768462528/1712998878966914/?typ
e=3&theater

หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 3/2559
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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