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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ขอ้สอบ CPA จ าลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 2/2559 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีน ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 
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การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
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โจทยป์รนยั (บางส่วน)  

1. บริษัทกอร์ จ ากดั ท าสญัญาร่วมด าเนินงานกบั บริษัทเฮง จ ากดั ในการเปลีย่นหลอดไฟโครงการหมูบ้่านจดัสรร กอร์จดัหาอปุกรณ์และ
หลอดไฟ และรับผิดชอบหากอุปกรณ์ไม่ได้คณุภาพ เฮง จัดหาช่างและด าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ทัง้สองด าเนินกิจการแยกต่าง
หากแตไ่มไ่ด้จดทะเบียนนิติบคุคล กิจการแหง่นีถื้อเป็น  

a. การร่วมด าเนินงาน.. 

b. บริษัทร่วม 

c. บริษัทยอ่ย 

d. กิจการร่วมค้า 

2. กิจการจ่ายสทิธิการเช่า 3,000 ล้านบาท โดยท าสญัญาเช่า 30 ปี คา่เช่าปีละ 5 ล้านบาท ตอ่สญัญาเช่าได้อีก 30 ปี โดยคา่เช่าปีที่ 31-
60 ภายหลงัตอ่สญัญาจะไมต่ ่ากวา่ปีละ 5 ล้านบาท ซึง่กิจการยงัไมไ่ด้ตดัสนิใจวา่จะตอ่สญัญาเช่าหรือไม ่คา่เช่าตอ่ปีเทา่กบัเทา่ใด 

a. 5 ล้านบาท 

b. 50 ล้านบาท 

c. 55 ล้านบาท 

d. 105 ล้านบาท.. 

3. ข้อใดไมจ่ดัเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

a. ทีด่ินที่ถือครองไว้ยงัไมไ่ด้ระบวุตัถปุระสงค์ 

b. อสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

c. อาคารท่ีกิจการเช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงินและให้เช่าตอ่ด้วยสญัญาเช่าด าเนินงาน 

d. อสังหาริมทรัพย์ที่ให้กิจการอื่นเช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ.. 

4. กิจการมีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาทุน 2.5 ล้านบาท กิจการเร่ิมการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อมีไว้ขาย ท าให้มีการโอน
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุไปเป็นสินค้าคงเหลอื โดย ณ วนัโอนอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุมีราคายตุิธรรม 4 ล้านบาท กิจการ
จะบนัทกึบญัชีอยา่งไร หากกิจการใช้วิธีมลูคา่ยตุิธรรมในการบนัทกึบญัชีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

a. เดบิต สนิค้าคงเหลอื 2.5 ล้านบาท เครดิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 2.5 ล้านบาท 

b. เดบิต สนิค้าคงเหลอื 4 ล้านบาท เครดิตอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 4 ล้านบาท 

c. เดบิต สินค้าคงเหลือ 4 ล้านบาท เครดิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 2.5 ล้านบาท เครดิต ก าไรขาดทนุ 1.5 ล้าน
บาท 

d. เดบิต สินค้าคงเหลือ 4 ล้านบาท เครดิตอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2.5 ล้านบาท เครดิตก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 1.5 ล้านบาท.. 
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5. กิจการผู้ เช่าท าสญัญาเช่า 3 ปี โดยจ่ายคา่เช่าปีละ 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท และ 3 ล้านบาทตามล าดบั ซึง่ผู้ เช่าต้องเสียคา่ย้ายสิง่ของ 
4 แสนบาท แตผู่้ให้เช่าออกให้ 3 แสนบาท กิจการผู้ เช่าจะต้องบนัทกึคา่เช่าปีแรกเทา่กบัเทา่ใด 

a. 1 ล้านบาท  

b. 2 ล้านบาท  

c. 2.03 ล้านบาท.. 

d. 2.13 ล้านบาท 
 

ปีที่  ค่าเช่า (ล้านบาท)  
1                     1.00  
2                     2.00  
3                     3.00  
คา่ขนย้าย                     0.40  
หกั คา่ชดเชยจากผู้ให้เชา่ -                   0.30  
รวมคา่เชา่                     6.10  
ระยะเวลาเช่า (ปี)                     3.00  
คา่เช่าตอ่ปี                     2.03  

6. บริษัทให้วนัหยดุพนงที่ยงัจ่ายเงินเดือนปีละ 5 วนัตอ่คน และยกสะสมไปใช้ปีถดัไปได้ โดยที่ต้องใช้ของปีนัน้ให้หมดก่อน ถึงจะใช้ของปี
เก่าได้ และสิน้ปี x1 บริษัทประมาณวา่มีพนงไมไ่ด้ใช้วนัหยดุรวม 40 วนั โอกาสที่พนงจะใช้ 80% โดยข้อเท็จจริงในปี x2 มีพนงมาใช้
วนัหยดุ 36 วนั บริษัทต้องตัง้ประมาณการหนีส้นิตอนสิน้ปี x1 เทา่กบัก่ีวนั 

a. 32 วัน.. 

b. 36 วนั  

c. 40 วนั 

d. ไมส่ามารถตอบได้จากข้อมลูข้างต้น 

7. กิจการต้องวดัมลูคา่หนีส้นิเงินบ านาญ อยา่งไร 

a. มลูคา่ยตุิธรรม 

b. มูลค่าปัจจุบัน.. 

c. ราคาทนุเดิม 

d. ราคาเปลีย่นแทน 

8. บริษัทลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายที่เป็นหุ้ นสามัญจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 10,000 หุ้ นๆ ละ 10 เหรียญ อัตรา
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แลกเปลี่ยน 25 บาทต่อเหรียญ ปลายปีราคาต่อหุ้นขึน้เป็น 12 เหรียญ อตัราแลกเปลี่ยนเป็น 27 บาทต่อเหรียญ แสดงรายการใน
ก าไรขาดทนุ และก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอยา่งไร 

a. รับรู้เข้าก าไรขาดทนุ 740,000 บาท 

b. รับรู้เข้าก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 740,000 บาท 

c. รับรู้เข้าก าไรขาดทนุ 500,000 บาท ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 240,000 บาท 

d. รับรู้เข้าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 500,000 บาท ก าไร 240,000 บาท.. 

9. ให้วดัมลูค่าต้นทนุของสนิทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทมีต้นทนุก่อสร้าง 300 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 โดยที1่) กิจการมีหนีส้ินจากสญัญาเช่า
การเงิน ณ 1 มค x1 มลูคา่ 200 ล้านบาท ยอดคงเหลอื ณ 31 มค x1 คือ 100 ล้านบาท และไมม่ียอดคงเหลอืเลย ณ 28 กพ x1 อตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 5 ตอ่ปี และ 2) กิจการมีเงินเบิกเกินบญัชีในไตรมาสที่ 1 ทัง้หมด 200 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ 10% ตอ่ปี 

a. 0.83 บาท 

b. 5.83 ล้านบาท 

c. 5 ล้านบาท.. 

d. 0 บาท 

10. 1 มค x2 ลูกหนีต้ัง้ใจจ่ายหุ้นมูลค่า 2 ล้านบาทจากเงินกู้ ทัง้หมด 10 ล้านบาทให้ธนาคาร โดยมีดอกเบีย้คงค้าง 500,000 อัตรา
ดอกเบีย้เดิม 12% และวนันี ้มลูค่ายตุิธรรมของหุ้นที่ออกคือ 2.8 ล้านบาท หลงัจากจ่ายหุ้นกู้  ธนาคารลดเงินต้นให้อีก 4 ล้านบาท 
และลดอตัราดอกเบีย้เหลอื 10% อยากทราบวา่ก าไรจากการปรับโครงสร้างนีเ้ทา่ใด 

a. 0.83 บาท 

b. 5.83 ล้านบาท 

c. 5 ล้านบาท 

d. 0 

e. 3.26 ล้านบาท.. 

11. บริษัท ก เช่าพืน้ท่ี บริษัท ข โดยเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ปีที่ 1, 2, และ 3 มีอตัราค่าเช่าเทา่กบั 1, 2 , 3 ล้านบาทตามล าดบั โดยที่ 
บริษัท ก จ่ายคา่ขนย้าย 4 แสนบาท แตบ่ริษัท ข ช่วยจ่าย 3 แสนบาท บริษัท ก ต้องบนัทกึคา่ใช้จ่ายอยา่งไร 

a. คา่เช่าจ่าย 2 ล้านบาทตอ่ปี / คา่ขนย้าย 1 แสนบาท 

b. คา่เช่าจ่าย 2.33 ล้านบาท / คา่ขนย้าย 0 บาท 

c. คา่เช่าจ่าย 2 ล้านบาทตอ่ปี / คา่ขนย้าย 4 แสนบาท / รายได้อื่น 3 แสนบาท 

d. ค่าเช่าจ่าย 1.9 ล้านบาท / ค่าขนย้าย 4 แสนบาท.. 
 

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 6 

 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

  ล้านบาท 
 ค านวณเงินสดจ่ายตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้   
 เงินต้นค้างช าระ        10.00  
 ดอกเบีย้ค้างชาระ         0.50  
 รวมมลูคา่ตามบญัชีของหนีส้นิ        10.50  
 หกั มลูคา่ยตุธิรรมของทีด่ินที่โอนให้   -     2.80  
 มลูคา่ตามบญัชีของหนีส้นิคงเหลอื         7.70  
 หกั ลดหนี ้  -     4.00  
 มลูหนีท้ี่น าไปคิดดอกเบีย้ 10% 2 ปี         3.70  

   
 ค านวณผลก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้   
 มลูคา่ตามบญัชีของหนีส้นิก่อนปรับโครงสร้างหนี ้       10.50  
 หกั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ (ก่อนคิดลด)ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี:้    
 ที่ดิน  -     2.80   
 เงินต้น  -     3.70   
 ดอกเบีย้ (3.7m x 10% x 2 ปี)  -     0.74   
 มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ที่โอนให้   -     7.24  
 ผลก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้        3.26  
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ขอ้ 1 ก ลูกหน้ีการคา้ 

ข้อมลูตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูลกูหนีข้องบริษัทดวงดาว จ ากดั 

ชื่อลูกหนี ้ 31/12/x1 31/12/x2 ก าหนดช าระ 
บจก. หนึง่ 50,000   -  30/6/x1 
บจก. สอง 40,000   40,000  31/1/x2 
บจก.สาม 150,000   50,000  31/1/x2 
บจก. สี ่ 200,000   -  31/1/x2 
บจก. ห้า -   60,000  15/10/x2 
บจก. หก -   120,000  15/11/x2 
บจก. เจ็ด -   180,000  15/12/x2 
บจก. แปด -   250,000  15/1/x3 

โดยบริษัทประมาณอตัราสว่นหนีส้ญูตามตารางตอ่ไปนี ้ 

 %ที่จะไมไ่ด้รับช าระ 
ยงัไมถ่งึก าหนด 0 
เกิน 1-30 วนั 5% 
เกิน 31-60 วนั 10% 
เกิน 61 ขึน้ไป 30% 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

1. บริษัทมียอดคา่เผ่ือยกมาด้านเครดิต 15,000 บาท 

2. ไมม่ีการขายของให้ บริษัท หนึง่ สอง สาม และ สี ่ในระหวา่งปี 25x2 

3. ในระหวา่งปี 25x2 บริษัทตดัยอดบริษัทหนึง่เป็นหนีส้ญูทัง้จ านวนตามกฎหมายภาษี 

4. ในระหวา่งปี บริษัทเก้า ได้น าเงินมาคืน 30,000 โดยบริษัทตดัเป็นหนีส้ญูไปตัง้แตปี่ 25x0 (ไมเ่ข้าเง่ือนไขของประมวลรัษฎากร)  

ใหท้ า 
1. แสดงการค านวณคา่เผ่ือหนีฯ้ และต้องปรับปรุงมลูคา่ด้วยจ านวนเทา่ไร 

2. ให้แสดงยอดรายการลกูหนีส้ทุธิในงบแสดงฐานะการเงิน 

3. แสดงยอดทีก่ระทบในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 

ตอบ 

1. แสดงการค านวณคา่เผ่ือหนีฯ้ และต้องปรับปรุงมลูคา่ด้วยจ านวนเทา่ไร 

ในข้อนีเ้ราต้องค านวณหายอดคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ วนัท่ี 31/12/25x2 ก่อน ตามตารางค านวณตอ่ไปนี ้ 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

    หนว่ย:บาท 

ชื่อลูกหนี ้
 ยอดลูกหนี ้ 
ณ 31/12/x2  

 จ านวนวนั 
ค้างช าระ  

%ที่จะไม่ได้ 
รับช าระ 

ค่าเผ่ือฯ  
31/12/x2 

บจก. หนึง่  -   -  0%  -  
บจก. สอง  40,000   335  30%  12,000  
บจก.สาม  50,000   335  30%  15,000  
บจก. สี ่  -   335  30%  -  
บจก. ห้า  60,000   77  30%  18,000  
บจก. หก  120,000   46  10%  12,000  
บจก. เจ็ด  180,000   16  5%  9,000  
บจก. แปด  250,000   -  0%  -  
ยอดรวม  700,000     66,000  

ซึง่ยอดคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทีต้่องน าไปหกัจากลกูหนีใ้นงบแสดงฐานะการเงินสิน้ปีเทา่กบั 66,000 บาท  

ในขัน้ตอ่มากิจการจะต้องตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามบญัชีแยกประเภทดงันี ้ (เพื่อความเข้าใจจะบนัทกึบญัชีเก่ียวกบับญัชีคา่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู) 

 31/12/25x2   
dr. หนีส้ญู  50,000   
cr. ลกูหนี ้   50,000  
dr. คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  50,000   
cr. หนีส้งสยัจะสญู   50,000  
 บนัทกึตดัลกูหนีห้นึง่เป็นสญู (ตามประมวลฯ)   
    
dr. หนีส้งสยัจะสญู  30,000   
cr. คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   30,000  
dr. เงินสด  30,000   
cr. ลกูหนี ้   30,000  
 บนัทกึหนีส้ญูได้รับคืน (ไมเ่ป็นไปตามประมวลฯ)   
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ซึง่เมื่อบนัทกึบญัชีข้างต้นแล้วจะสามารถค านวณจ านวนที่ต้องตัง้คา่เผ่ือฯ ได้ดงันี ้ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

ตดัสญู-หนึง่        50,000  ยกมา 1/1/25x2        15,000  

   หนีส้ญูรับคืน-เก้า        30,000  

   ตัง้เพิ่ม        71,000  

ยกไป 31/12/25x2        66,000    

       116,000         116,000  

 และต้องบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

 31/12/25x2   
dr. หนีส้งสยัจะสญู            71,000   
cr. คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู             71,000  

 บนัทกึตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   

ใหแ้สดงยอดรายการลูกหน้ีสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทดวงดาว จ ากัด  
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2   
สินทรัพย์  
  
สินทรัพย์หมุนเวียน  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร x 
เงินลงทนุระยะสัน้  x 
ลกูหนีก้ารค้า 700,000  

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (66,000) 

ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 634,000  

แสดงยอดท่ีกระทบในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 

บริษัทดวงดาว จ ากัด  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
ส าหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25x2  
รายได้  
รายได้จากการขาย x 
รายได้อื่น  

หนีส้ญูได้รับคืน 30,000  
รวมรายได้   
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

คา่ใช้จา่ย  
หนีส้ญู 50,000  
หนีส้งสยัจะสญู 51,000  
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ขอ้ 1 ข สินคา้คงเหลือ 

กิจการผู้จ าหนา่ยคอมพิวเตอร์ใช้วิธี FIFO ในการวดัมลูคา่สนิค้าคงเหลอืปลายงวด และใช้วิธี perpetual ในการบนัทกึบญัชี 

   จ านวนเคร่ือง   ราคา  
ยกมา  150      10,000  
15/3/X1 ซือ้ 450        9,000  
15/3/X1 ไฟไหม้ (10) 0  
1/1/X1-30/6/X1 ขาย (300)     12,000  
1/7/x1 ซือ้ 100        8,000  
31/12/X1 ขาย (250)       8,000  

 คงเหลอื 140   

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

1. 15/3/25x1 สนิค้า 10 เคร่ืองเกิดไฟไหม้ โดยกิจการไมไ่ด้ท าประกนัภยัไว้  

2. สิน้ปี สนิค้าคงเหลอื 140 เคร่ือง ซึง่มกีารท าสญัญาไว้แล้ว 50 เคร่ืองๆ ละ 8,000 บาทโดยจะสง่มอบในเดือนมกราคมปีถดัไป สว่นเคร่ืองที่
ไมไ่ด้ท าสญัญา กิจการคาดวา่จะสามารถขายให้บคุคลท่ี 3 ได้ในราคา 9,000 บาท  

3. กิจการพบวา่คอมพวิเตอร์มีแนวโน้มราคาที่ลดลงตามการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

 

ใหท้ า 

1. บริษัทต้องปฏิบตัิอยา่งไรกบัสนิค้าที่ไฟไหม้ (1.5 คะแนน) 

2. สนิค้าคงเหลอื ณ วนัสิน้งวดแสดงด้วยจ านวนเทา่ไร (6.5 คะแนน) 

3. ต้องปรับมลูคา่สนิค้าคงเหลอืด้วยจ านวนเทา่ไร (2 คะแนน) 

 

ตอบ 

บริษทัตอ้งปฏิบติัอยา่งไรกบัสินคา้ท่ีไฟไหม ้(1.5 คะแนน) 

อ้างถงึมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 เร่ือง สนิค้าคงเหลอื กิจการจะต้องไมแ่สดงมลูคา่ตามบญัชีของสนิค้าคงเหลอื ให้สงูกวา่มลูคา่
สทุธิที่คาดวา่จะได้รับ กิจการจึงต้องตัดลดมูลค่าของสนิค้าคงเหลอืดังกล่าวให้เท่ากบัศูนย์ เนื่องจากกิจการจะไมไ่ด้รับมลูคา่ใดๆ จาก
สนิค้าดงักลา่ว 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 
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      หนว่ย:บาท 
วันที่ รายการ  จ านวน  คงเหลือ  ราคาซือ้   มูลค่า  มูลค่าสะสม 

   a  B  c   d = axc   e  
1/1/X1 ยอดยกมา 150  150  10,000  1,500,000  1,500,000  
15/3/X1 ซือ้ 450  600   9,000  4,050,000  5,550,000  
15/3/X1 ไฟไหม้ (10) 590  10,000  (100,000) 5,450,000  
1/1/X1-30/6/X1 ขาย (140) 450  10,000  (1,400,000) 4,050,000  
1/1/X1-30/6/X1 ขาย (160) 290   9,000  (1,440,000) 2,610,000  
1/7/x1 ซือ้ 100  390   8,000  800,000  3,410,000  
31/12/X1 ขาย (250) 140   9,000  (2,250,000) 1,160,000  
 ราคาทุน 140   140   1,160,000   1,160,000  

       
      หนว่ย:บาท 

    จ านวน  @   รวมมูลค่า  

 สนิค้าที่ท าสญัญาไว้แล้ว 50   7,000    350,000  
 สนิค้าที่ไมไ่ด้ท าสญัญา 90  8000   720,000  
 รวมมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคนื  140     1,070,000  

       
      หนว่ย:บาท 

       มูลค่าในงบฯ  

 ราคาทนุ (cost)     1,160,000  
 มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน (NRV)    1,070,000  
 ทุนหรือมูลค่าที่ได้รับคนืที่น้อยกว่า min(cost, NRV)   1,070,000  

       
 ดงันัน้ กิจการจงึต้องปรับลดมลูคา่สนิค้าด้วยจ านวน (บาท)   90,000  

 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินงวดแสดงดว้ยจ านวนเท่าไร (6.5 คะแนน) 

1,070,000 บาท ตามการค านวณข้างต้น 

ตอ้งปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือดว้ยจ านวนเท่าไร (2 คะแนน) 

90,000 บาท ตามการค านวณข้างต้น  

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 13 

 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ขอ้ 2 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ข้อ 2.1 

บ. ซือ้ที่ดิน 4 ล้านบาท เสยีคา่ปรับพืน้ท่ี 80,000 บาท ระหวา่งรอใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร จึงท าเป็นท่ีจอดรถ เสยีคา่ท าทางเข้า 
300,000 บาท โดยจะใช้เป็นทางเข้าออกอาคารในภายหลงั และมีรายได้จากคา่ที่จอดรถ 200,000 กิจการสามารถรับรู้รายการใดเป็นต้นทนุ
ของที่ดิน และรับรู้รายจ่ายใดเข้าก าไรขาดทนุจงให้เหตผุล และกิจการจะบนัทกึบญัชีรายได้รายจ่ายอยา่งไร 

ตอบ 

อ้างถงึมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ กิจการจะสามารถรับรู้รายจา่ยใดๆ เป็นท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์
ได้ เมื่อรายจา่ยดงักลา่วมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในชว่งเวลาที่นานกวา่ 1 รอบระยะเวลาบญัชี นอกจากนีกิ้จการจะต้องบนัทกึ
รายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ แตล่ะสว่นแยกตา่งหากจากกนัเมื่อสว่นประกอบแตล่ะสว่นนัน้มีต้นทนุท่ีมีสาระส าคญัเมื่อเทียบกบัต้นทนุ
ทัง้หมดของสนิทรัพย์นัน้ เพื่อให้การคิดคา่เสือ่มมีความแมน่ย า  

สว่นรายได้คา่เช่าทีจ่อดรถ จะถือเป็นรายได้อื่นซึ่งต้องรับรู้เข้าก าไรขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง ดงันัน้ กิจการจึงต้องบนัทกึรายได้ และ
รายจา่ยที่เก่ียวข้องตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

รายจ่าย  
 ที่ดนิ  

(Assets)  
 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ  

(assets)  
 ค่าใช้จ่าย  

(P/L)  
 รายได้อื่น  

(P/L)  
 คา่ที่ดิน   4,000,000     
 คา่ปรับท่ีดิน   80,000     
 คา่ท าทางเข้า   300,000    
 คา่เสือ่มราคาทางเข้า     xx   
 คา่เชา่ที่จอด      200,000  
 รวม  4,080,000  300,000   xx   200,000  

ซ่ึงคู่บญัชีเป็นดงัน้ี  
dr.  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ -ทีด่ิน   4,080,000   
dr.  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สว่นปรับปรุงที่ดิน  300,000   
cr.  เงินสด เจ้าหนีฯ้ลฯ    4,380,000  

  บนัทกึการซือ้ที่ดิน และปรับปรุงที่ดิน    
    

dr.  คา่เสือ่มราคา   xx   
cr.  คา่เสือ่มราคาสะสม - สว่นปรับปรุงที่ดิน   xx 

  บนัทกึคา่เสือ่มราคา    
    

dr.  เงินสด ลกูหนี ้ 200,000   
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cr.  รายได้อืน   200,000  
  บนัทกึคา่เช่าทีจ่อดรถ    

ข้อ 2.2  

กิจการกู้ เงินเพื่อซือ้เคร่ืองจกัรใหมม่ลูคา่ 2 ล้านบาท เสยีดอกเบีย้ 5% ตอ่ปี โดยต้องจา่ยคา่จ้างวิศวกรติดตัง้ 50,000 บาทตอ่เดือน ใช้
เวลา 1 เดือนในการติดตัง้ เสยีคา่อมรมพนกังานส าหรับการใช้เคร่ืองจกัร 10,000 บาท และเงินเดือนพนกังานประจ าฝ่ายจดัซือ้จดัหาของบริษัท 
25,000 บาท กิจการจะสามารถรับรู้มลูคา่เคร่ืองจกัรเคร่ืองนีเ้ทา่กบัเทา่ใด รายจา่ยที่ไมไ่ด้บนัทกึเป็นราคาทนุเพราะอะไร ควรบนัทกึบญัชี
อยา่งไร 

ตอบ 

อ้างถึงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ กิจการต้องวดัมลูคา่ของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ที่เข้า
เง่ือนไขการรับรู้รายการเป็นสนิทรัพย์โดยใช้ราคาทนุ โดยสว่นประกอบของราคาทนุของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ประกอบด้วย  

1. ราคาซือ้รวมอากรขาเข้าและภาษีซือ้ที่เรียกคืนไมไ่ด้หลงัหกัสว่นลดการค้าและจ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย  

2. ต้นทนุทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาสนิทรัพย์เพื่อให้สนิทรัพย์นัน้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความ

ประสงค์ของฝ่ายบริหาร เช่น 

a. ต้นทนุผลประโยชน์ของพนกังานที่เกิดขึน้โดยตรงจากการก่อสร้างหรือการได้มาซึง่รายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  

b. ต้นทนุการเตรียมสถานท่ี  

c. ต้นทนุการขนสง่เร่ิมแรกและการเก็บรักษา  

d. ต้นทนุการตดิตัง้และการประกอบ  

e. ต้นทนุในการทดสอบวา่สนิทรัพย์นัน้สามารถใช้งานได้อยา่งเหมาะสมหรือไม่ หลงัหกัมลูคา่สิง่ตอบแทนสทุธิที่ได้รับ

จากการขายรายการตา่งๆ ที่ผลติได้ในชว่งการเตรียมความพร้อมของสนิทรัพย์เพื่อให้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อม

จะใช้งานได้ และ  

f. คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ  

3. ต้นทนุท่ีประมาณในเบือ้งต้นส าหรับการรือ้ การขนย้าย และการบรูณะสถานท่ีตัง้ของสนิทรัพย์ ซึง่เป็นภาระผกูพนัของกิจการท่ี

เกิดขึน้เมื่อกิจการได้สนิทรัพย์นัน้มา  

ซึง่ส าหรับโจทย์ข้อนี ้ รายจ่ายแทบทกุรายการเป็นรายจา่ยที่จา่ยเพื่อให้เคร่ืองจกัรสามารถใช้งานได้ตามประสงค์ ดงันัน้ จึงสามารถ
รับรู้เป็นต้นทนุของเคร่ืองจกัรได้ เว้นแต ่ ดอกเบีย้ที่สามารถรับรู้เป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ได้แคเ่มือ่ถึงจดุที่พร้อมใช้งาน และคา่พนกังานฝ่าย
จดัซือ้ที่นา่จะไมส่ามารถระบชุดัได้วา่เป็นรายจ่ายทางตรงที่ท าให้สนิทรัพย์พร้อมใช้งาน ดงันัน้ ข้อนีจ้ึงสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
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    หนว่ย : บาท 

 รายจ่าย   เคร่ืองจักร  
 ค่าใช้จ่าย  

(P/L)  
 ต้นทุนทาง 

การเงนิ (P/L)   ค่าเสื่อมราคา  
 คา่เคร่ืองจกัร   2,000,000     
 คา่ติดตัง้   50,000     
 คา่ฝึกอบรม   10,000     
 เงินเดือนฝ่ายจดัซือ้  -  25,000    
 ดอกเบีย้ 5%  8,333    หลงัจากติดตัง้เสร็จ   
 คา่เสือ่มราคาเคร่ืองจกัร      xx  
 รวม  2,068,333  25,000   xx   xx  

ซึง่ต้องบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

dr.  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ -เคร่ืองจกัร   2,068,333   
cr.  เจ้าหนีเ้งินกู้     2,000,000  
cr.  เงินสด, ดอกเบีย้ค้างจา่ย   68,333  

  บนัทกึการซือ้เคร่ืองจกัร    
    

dr.  คา่เสือ่มราคา   xx   
cr.  คา่เสือ่มราคาสะสม - เคร่ืองจกัร   xx 

  บนัทกึคา่เสือ่มราคา    
    

dr.  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน  25,000   
cr.  เงินสด, ดอกเบีย้ค้างจา่ย   25,000  

  บนัทกึเงินเดือน    

ข้อ 2.3  

คา่ก่อสร้างอาคาร 10 ล้าน คา่ตดิตัง้อปุกรณ์ลดมลพิษทางอากาศตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 1 ล้านบาท คา่วิชาชีพสถาปนิก
ออกแบบและควบคมุงานก่อสร้าง จ านวน 300,000 บาท คา่โฆษณาเปิดตวัโรงงาน 100,000 บาท  คา่ตกแตง่โรงงานส าหรับวนัเปิดพิธี 20,000 
บาท กิจการจะรับรู้มลูคา่สนิทรัพย์รายการนีเ้ทา่กบัเทา่ใด 

  

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 16 

 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

   หนว่ย : บาท 
 รายจ่าย   อาคาร   เคร่ืองจักร   ค่าใช้จ่าย (P/L)  
 คา่ก่อสร้างอาคาร   10,000,000    
 คา่เคร่ืองจกัร    1,000,000   
 คา่สถาปนิกและควบคมุงานก่อสร้าง  300,000    
 คา่โฆษณา    100,000  
 คา่ตกแตง่ท าพิธีเปิดโรงงาน    20,000  
 รวม  10,300,000   1,000,000  120,000  

ข้อ 2.4 

กิจการเป็นเจ้าของที่ดิน และอาคาร โดยกิจการต้องการวดัมลูค่าทีด่ินด้วยวิธีราคาทนุ สว่นอาคารต้องการวดัมลูคา่ด้วยราคาที่ตีใหม ่
โดยทบทวนมลูคา่ทกุๆ 2 ปี   

ค าถาม 

1. การถือปฏิบตัิข้างต้นสอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยหรือไม่ 

2. หากตีราคาอาคารขึน้ใหม ่กิจการจะต้องถือปฏิบตัิกบัผลตา่งราคาที่ตีใหมก่บัมลูคา่ตามบญัชีอยา่งไร 

ตอบ 

การถือปฏิบติัขา้งตน้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยหรือไม่ 

หากกิจการเลอืกตีราคาทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์รายการใดรายการหนึง่ใหม่ กิจการต้องใช้วิธีการตีราคาใหมก่บัรายการท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ทกุรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนักบัรายการท่ีเลอืกตีราคาใหมด้่วย ดงันัน้ การตีราคาเฉพาะทีด่ิน โดยไมต่ีราคาอาคารยอ่ม
ถือวา่สามารถกระท าได้ และต้องตีราคาใหมอ่ยา่งสม ่าเสมอ โดยไมจ่ าเป็นต้องตีราคาทุกปี หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่แตกต่าง
จากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิน้รอบระยะเวลาการรายงานอย่างมีสาระส าคัญ” ดังนัน้ นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกที่จะใช้นัน้
สามารถกระท าได้ และถอืว่าสอดคล้องกับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) 

หากตีราคาอาคารข้ึนใหม่ กิจการจะตอ้งถือปฏิบติักบัผลต่างราคาท่ีตีใหม่กบัมูลค่าตามบญัชีอยา่งไร 

หากการตีราคาสนิทรัพย์ใหมท่ าให้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์นัน้เพิ่มขึน้ กิจการต้องรับรู้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้
จากการตีราคาใหมไ่ปยงัก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ) และรับรู้จ านวนสะสมไปยงัสว่นของเจ้าของภายใต้
บญัชี “ก าไรจากการตีมลูคา่สนิทรัพย์ใหม ่ (OCI) ” อยา่งไรก็ตาม กิจการต้องรับรู้สว่นเพิม่จากการตีราคาใหมน่ีใ้นก าไรหรือขาดทนุไมเ่กิน
จ านวนทีต่ีราคาสนิทรัพย์ดงักลา่วลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ แตห่ากการตีราคาสนิทรัพย์ใหมท่ าให้มลูคา่ตามบญัชีของ
สนิทรัพย์นัน้ลดลง กิจการต้องรับรู้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหมใ่นก าไรหรือขาดทนุ อยา่งไรก็ตาม กิจการต้องน า
สว่นท่ีลดลงจากการตีราคาใหมไ่ปรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นในจ านวนท่ีไมเ่กินยอดคงเหลอืด้านเครดติที่มีอยูใ่นบญัชี “ก าไรจากการตี
มลูคา่สนิทรัพย์ใหม ่ (OCI) ” ของสนิทรัพย์รายการเดียวกนันัน้ โดยการรับรู้สว่นท่ีลดลงในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น จะมีผลท าให้บญัชี “ก าไร
จากการตมีลูคา่สนิทรัพย์ใหม ่(OCI) ” ที่สะสมอยูใ่นสว่นของเจ้าของลดลงตามไปด้วย  
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ขอ้ 3 การร่วมการงาน 

ข้อ 3.1  

การร่วมการงานคืออะไร มีรูปแบบอยา่งไรบ้าง และถือปฏิบตัิทางการบญัชีอยา่งไร 

ตอบ 

การร่วมการงาน หมายถึง การงานซึง่บคุคลหรือกิจการสองรายหรือมากกวา่สองรายขึน้ไปมีการควบคมุร่วมกนั อนัหมายถงึการ
ร่วมกนัควบคมุการงานซึง่ได้ตกลงกนัไว้ในสญัญา ซึง่การควบคมุร่วมจะมีได้ก็ตอ่เมื่อการตดัสนิใจใด ๆ เก่ียวกบักิจกรรมที่สง่ผลกระทบอยา่ง
มากตอ่ผลตอบแทนที่การงานนัน้จะได้รับ จะต้องได้รับความเห็นชอบอยา่งเป็นเอกฉนัท์จากผู้ที่ร่วมกนัควบคมุการงานแล้วเทา่นัน้ 

การร่วมการงานมีสองประเภท คอื การด าเนินงานร่วมกนั และการร่วมค้า การด าเนินงานร่วมกนั หมายถึง การร่วมการงานซึง่ผู้ทีม่ี
การควบคมุร่วม (ซึง่เรียกวา่ ผู้ ร่วมด าเนินงาน) มีสทิธิในสนิทรัพย์และมีภาระผกูพนัในหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วมการงานนัน้ สว่นการร่วมค้า 
หมายถึง การร่วมการงานซึง่ผู้ที่มีการควบคมุร่วม (ซึง่เรียกวา่ ผู้ ร่วมค้า) มีสทิธิในสนิทรัพย์สทุธิของการงานนัน้ โดยประเภทของการร่วมการ
งานขึน้อยูก่บัสทิธิและภาระผกูพนัของกิจการ ซึง่ประเมนิได้โดยพิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
ตลอดจนเง่ือนไขของข้อตกลงที่ผู้ เข้าร่วมการงานตกลงกนั รวมทัง้ข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นหากมีความเก่ียวข้อง 

ขอ้ 3.2  

บริษัท ก จ ากดั บริษัท ข จ ากดั และบริษัท ค จ ากดั ได้ลงทนุในบริษัท ABC ตามโครงสร้างถือหุ้นตอ่ไปนี ้ 

 
โดยการตดัสนิใจใดๆ ทีม่ีความส าคญัจะต้องได้รับมติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75   

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ระหวา่งปี บริษัท ก ขายสนิค้าให้ abc ในราคา 400 บาท ณ วนัท่ี 31/12/25x1 บริษัท ABC มีสนิค้าคงเหลอืที่ซือ้มาจากบริษัท ก ซึง่มี
ราคาทนุเทา่กบั 100 บาท แตม่ีราคาขายให้กบับริษัท ABC เทา่กบั 120 บาท  

ปี 25x1 บริษัท ABC มีก าไรสทุธิเทา่กบั 200 บาท  

ค าถาม 

1. บริษัท ก  จะรับรู้เงินลงทนุใน ABC เป็นเงินลงทนุประเภทใด 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

2. บนัทกึบญัชีเพื่อจดัท างบการเงินของบริษัท และให้บนัทกึการเปลี่ยนแปลงในเงินลงทนุ abc  

3. หากผู้บริหารเห็นวา่เงินลงทนุในบริษัท ABC มีสาระส าคญัให้เปิดเผยข้อมลูทางการเงินของ ABC ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูที่กิจการมสีว่นได้เสยี. โดยให้จดัท าหมายเหตปุระกอบงบการเงินโดยมี-ลกัษณะ.ขอบเขต และผลกระทบ
ทางการเงิน. , ข้อมลุทางการเงินที่ส าคญั. , การกระทบยอด  

ตอบ 

จากโจทย์ข้อนี ้ ถือวา่กิจการ ก และกิจการ ข มีการควบคมุร่วมในการงานดงักลา่ว เนื่องจากการตดัสนิใจใดๆ เก่ียวกบักิจกรรมที่
เก่ียวข้องของการงานนัน้ไมส่ามารถท าได้โดยปราศจากความเห็นชอบของทัง้กิจการ ก และกิจการ ข นอกจากนี ้ข้อมลูจากโจทย์ได้ระบเุพียงวา่ 
ผู้ลงทนุแตล่ะรายถือหุ้นในกิจการ ABC จึงสรุปได้วา่ผู้ลงทนุแตล่ะรายมีสว่นได้เสยีใน “สนิทรัพย์สทุธิ” ของกิจการ ABC ดงันัน้ กิจการ ก จึงต้อง
ถือวา่เงินลงทนุในกิจการ ABC เป็น “เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า”  

บนัทึกบญัชีเพื่อจดัท างบการเงินของบริษทั และใหบ้นัทึกการเปล่ียนแปลงในเงินลงทุน abc  

บริษัท ก จะต้องรับรู้สว่นแบง่ก าไรในบริษัท ABC ตามสดัสว่นเงินลงทนุของตนเอง แตต้่องปรับลดด้วยก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ตามสว่นที่
ตนเองถือหุ้นใน ABC (ให้มองวา่ ก ขายสนิค้าภายใต้ arms-length transaction 49% และ ขายให้กบัตวัเอง ซึง่ไมอ่ิสระ 51%) ดงันัน้จ านวนที่
ต้องปรับลดก าไรลงจึงเทา่กบั 20 บาท x 51% = 10.20 บาท ตามการบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

dr.  เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า - ABC   102.00   
cr.  สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า   102.00  

 (บนัทกึรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากกิจการร่วมค้า 200x51%)   
    
dr.  สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า   10.20   
cr.  เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า - ABC    10.20  
 (บนัทกึตดัรายการก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ในสนิค้า   
 คงเหลอืที่ขายให้กิจการร่วมค้า 20x51%)   

หากผู้บริหารเห็นวา่เงินลงทนุในบริษัท ABC มีสาระส าคญัให้เปิดเผยข้อมลูทางการเงินของ ABC ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูที่กิจการมสีว่นได้เสยี. โดยให้จดัท าหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่แสดงถึง ลกัษณะ.ขอบเขต ผลกระทบทางการเงิน ข้อ
มลุทางการเงินท่ีส าคญั และการกระทบยอด  

ตอบ (ดดัแปลงจากงบการเงินประจ าปี 2558 ของบริษทัดบับลิว เอช เอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

การร่วมการงาน 

กลุม่บริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงานมาปฏิบตัิเมื่อวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 25x1 ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงานเงินลงทนุในการร่วมการงานจะถกูจดัประเภทเป็นการด าเนนิงานร่วมกนั 
หรือการร่วมค้า โดยขึน้อยูก่บัสทิธิและภาระผกูพนัตามสญัญาของผู้ลงทนุแตล่ะราย กลุม่บริษัทได้ประเมินลกัษณะของการร่วมการงานท่ีมี
และพิจารณาวา่เป็น การร่วมค้า ซึง่การร่วมค้ารับรู้เงินลงทนุโดยใช้วิธีสว่นได้เสยี ตามวิธีสว่นได้เสยีเงินลงทนุในการร่วมค้ารับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วย
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(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ราคาทนุและปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุเพื่อรับรู้สว่นแบง่ก าไรหรือขาดทนุและการเปลีย่นแปลงในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นของผู้
ได้รับการลงทนุตามสดัสว่นท่ีกลุม่บริษัทมีสว่นได้เสยี หากสว่นแบง่ขาดทนุของกลุม่บริษัทในการร่วมค้ามีจ านวนเทา่กบัหรือสงูกวา่สว่นได้เสยี
ของกลุม่บริษัทในการร่วมค้านัน้(ซึง่รวมถึงสว่นได้เสยีระยะยาวใดๆซึง่โดยเนือ้หาแล้วถือเป็นสว่นหนึง่ของเงินลงทนุสทุธิของกลุม่บริษัทในการ
ร่วมค้านัน้) กลุม่บริษัทจะไมรั่บรู้สว่นแบง่ในขาดทนุที่เกินกวา่สว่นได้เสยีของตนในการร่วมค้านัน้ นอกจากวา่กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนั หรือได้
จ่ายเงินเพื่อช าระภาระผกูพนัแทนการร่วมค้าไปแล้ว 

รายการก าไรท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงระหวา่งกลุม่บริษัทกบัการร่วมค้าจะตดับญัชีเทา่ที่กลุม่บริษัทมีสว่นได้เสยีในการร่วมค้านัน้ รายการ
ขาดทนุท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงก็จะตดับญัชีในท านองเดยีวกนั  เว้นแตร่ายการนัน้มีหลกัฐานวา่สนิทรัพย์ที่โอนระหวา่งกนัเกิดการด้อยค่า การร่วม
ค้าจะเปลีย่นนโยบายการบญัชีเทา่ที่จ าเป็น เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการบญัชีของกลุม่บริษัท การเปลีย่นนโยบายการบญัชี ถือปฏิบตัิ
ตัง้แต ่1 มกราคม พ.ศ. 25x1 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

การเปลีย่นแปลงในราคาตามบญัชีของเงินลงทนุในการร่วมค้า ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 สามารถวเิคราะห์ได้ดงันี ้

 พ.ศ. 25x1 
 บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  xx  
การลงทนุเพิม่ขึน้  xx  
สว่นแบง่ผลก าไร - สทุธิหลงัภาษี                                91.80  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  xx+91.80  
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รายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทนุในการร่วมค้า ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 มีดงัตอ่ไปนี ้

  
สัดส่วนของ 
ส่วนได้เสีย 

ทุน 
จดทะเบียน 

ทุน 
ช าระแล้ว 

วิธีราคาทุน 

ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกจิ ร้อยละ บาท บาท บาท 
ABC ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ 51 xx xx xx 
DEF ผลติและจ าหนา่ยความรัก     
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 14 ส.ค. ถึง อา 18 ก.ย. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 13 ส.ค. ถึง เสาร์ 17 ก.ย. 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 24, 25 ก.ย. 1, 2, 8, 9 ต.ค. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ตารางติวปี 2559  

 

รายละเอยีดคลิก๊เข้า  

https://www.facebook.com/CPASolution/photos/a.1418277488439056.1073741828.1418042768462528/1712998878966914/?typ

e=3&theater 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่3/2559  

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัวิชาละ 2 เลม่ มลูคา่ 1,100 บาทฟรี !! โดยเราจะสง่ให้ทา่นเตรียมตวัโดยทนัที เมื่อสมคัร
เข้ามา 

โปรโมชัน่ : ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนัก่อน 31 ธนัวาคม 2558 คา่สมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชาก่อน แล้ว
เรียนวชิาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ ท าให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายกวา่ 18% 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที่ cpa-somsak หรือ FB นีไ้ด้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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