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หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ขอ้สอบ CPA จ ำลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 2/2560 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำมหลำยท่ำนท่ีกรุณำใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วำมมีน ้ำใจของท่ำน ส่งผลใหท้่ำนสอบผำ่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดใ้นเร็ววนั 
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โจทยป์รนยั (บำงส่วน)  
1. คา่เช่า ปีละ 300,000 บาท สญัญาเชา่ด าเนินงาน ระยะเวลาเชา่ 3 ปี ผู้ ให้เช่าจ่ายคา่ขนย้ายให้ 30,000 บาทรับรู้คา่เช่าปีตอ่ปี

เทา่ใด 

a. 300,000 บาท 

b. 290,000 บาท 

c. 310,000 บาท 

d. 330,000 บาท 

2. บริษัท ติ๋ม จ ากดั มีอาคาร 3 เเหง่ แหง่แรกใช้เป็นอาคารส านกังานของตนเอง แหง่ที่สอง ให้บริษัทยอ่ยเชา่ใช้เป็นอาคาร

ส านกังาน และแหง่ที่สาม ให้เช่าด าเนินงานเป็นส านกังานของบริษัทร่วม บริษัทจะจดัประเภทอาคารเหลา่นีอ้ยา่งไรในงบ

การเงินรวม 

a. อาคาร 1 และ 2 ถอืเป็นที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนอาคาร 3 ถอืเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

b. อาคาร 1 และ 3 ถือเป็นท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สว่นอาคาร 2 ถือเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  

c. ทัง้สามอาคาร ถือเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  

d. ทัง้สามอาคาร ถือเป็นท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  

3. บริษัท แตว๋ จ ากดั ท าสญัญาเชา่การเงินเคร่ืองจกัรรายการหนึง่เป็นเวลา 3 ปี ซึง่ต้องเสยีคา่เชา่ปีละ 1,000,000 บาท โดยผู้ให้

เช่าคาดวา่มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์รายการนี ้ณ วนัสิน้สดุสญัญาเชา่เทา่กบั 50,000 บาท เเตผู่้ เช่าได้ประกนัมลูคา่คงเหลอื

เพียง 30,000 บาทเทา่นัน้ จ านวนเงินขัน้ต า่ที่ต้องจา่ยตามสญัญาเชา่เทา่กบัเทา่ใด 

a. 3,000,000 บาท 

b. 3,050,000 บาท 

c. 3,030,000 บาท 

d. 3,020,000 บาท 
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ขอ้ 1 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
กิจการมีสนิทรัพย์ราคาทนุ 200 ล้านบาท อายกุารใช้งาน 10 ปีไมม่ีมลูคา่คงเหลอื คิดคา่เสือ่มแบบผลรวมจ านวนปี โดย ณ สิน้ปีที่ 3 

มีข้อบง่ชีจ้ากการด้อยคา่ ซึง่มลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขาย 90 บาท มลูคา่จากการใช้งาน 80 บาท ซึง่หาก ปรับปรุงสภาพสนิทรัพย์ จะท า
ให้กระแสเงินสดเพิ่ม 25 บาท 

สิน้ปีที่ 5 พบข้อบง่ชีก้ารด้อยคา่ลดลง มลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุการขาย 75 บาท มลูคา่จากการใช้ 80 บาท  

ให้ท า 

1. อธิบายข้อบง่ชีภ้ายนอก และข้อบง่ชีภ้ายในเก่ียวกบัการด้อยคา่และระบสุนิทรัพย์สนิท่ีต้องประเมนิด้อยคา่ทกุปี แม้ไมม่ข้ีอบง่ชี ้4 

คะแนน 

2. อธิบายความหมายของมลูคา่ยตุธิรรม 

3. แสดงมลูคา่ตามบญัชี ณ สิน้ ปีที่ 3 

4. แสดงมลูคา่ตามบญัชี ณ สิน้ปีที่ 5 

ตอบ 

1.ระบขุ้อบง่ชีภ้ายนอก และข้อบง่ชีภ้ายในเก่ียวกบัการด้อยคา่ และ ระบสุนิทรัพย์สนิท่ีต้องประเมินด้อยคา่ทกุปี แม้ไม่มกีารด้อยคา่ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 ระบใุห้กิจการจะต้องประเมินวา่สนิทรัพย์เกิดการด้อยคา่ขึน้หรือไม ่ เมื่อมี “ข้อบง่ชี”้ เกิดขึน้ซึง่ข้อบง่ชี ้
ดงักลา่วอาจได้จากทัง้แหลง่ข้อมลูภายนอกและภายใน ได้แก่ 

แหลง่ข้อมลูจากภายนอก 

1. ราคาตลาดของสนิทรัพย์ลดลงอยา่งเป็นสาระส าคญั 

2. มีการเปลีย่นแปลงที่สง่ผลกระทบทางลบตอ่กิจการอยา่งเป็นสาระส าคญั 

3. อตัราดอกเบีย้ตลาดหรืออตัราผลตอบแทนจากการลงทนุเพิ่มขึน้ จนนา่จะมีผลตอ่การคิดอตัราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมลูคา่

จากการใช้ 

4. สนิทรัพย์สทุธิสงูกวา่มลูคา่ตลาด  

แหลง่ข้อมลูจากภายใน 

1. สนิทรัพย์ล้าสมยั หรือ ช ารุดเสยีหาย 

2. มีการเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัลกัษณะการใช้สนิทรัพย์ที่สง่ผลกระทบทางลบตอ่กิจการอยา่งเป็นสาระส าคญั 

3. มีหลกัฐานจากภายในท่ีบง่วา่การใช้งานเชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์ลดลงกวา่ที่เคยคาดการณ์ไว้ 

4. กระแสเงินสดใช้ไปในการจดัหาสนิทรัพย์บ ารุงรักษา หรือเพื่อให้สนิทรัพย์นัน้ใช้งานได้มจี านวนสงูกวา่งบประมาณที่ตัง้ไว้อยา่งมี

สาระส าคญั 
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5. กระแสเงินสดที่ได้รับจริงหรือก าไรขาดทนุท่ีเกิดจากสนิทรัพย์ลดลงกวา่งบประมาณอยา่งมีสาระส าคญั 

6. กระแสเงินสดสทุธิที่ประมาณวา่ได้รับจากสนิทรัพย์ หรือ ก าไรจากการด าเนินงานลดลงอยา่งมีสาระส าคญั หรือขาดทนุตาม

ประมาณที่เกิดจากสนิทรัพย์เพิ่มขึน้อยา่งมีสาระส าคญั 

7. มีขาดทนุจากการด าเนินงาน หรือ กระแสดเงินสดสทุธิเป็นยอดตดิลบ เมื่อน าตวัเลขของงวดปัจจบุนัรวมกบัประมาณการ 

ส าหรับการลงทนุในบริษัทยอ่ย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ผู้ลงทนุรับรู้เงินปันผลจากการลงทนุ และมีหลกัฐานแสดงให้เห็นดงัตอ่ไปนี  ้

1. มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิของผู้ได้รับการลงทนุในงบการเงิน

รวมซึง่รวมถึงคา่ความนิยมทีเ่ก่ียวข้อง หรือ 

2. เงินปันผลมีจานวนมากกวา่กาไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมของบริษัทยอ่ย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในรอบระยะเวลาที่ประกาศจา่ยเงิน

ปันผล 

2.อธิบายความหมายของมลูคา่ยตุิธรรม 

อ้างถงึ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 13 เร่ือง การวดัมลูคา่ยตุิธรรม ได้ระบคุวามหมายของมลูคา่ยตุิธรรมไว้วา่ “ราคาที่จะได้รับ
จากการขายสนิทรัพย์ หรือจะจา่ยเพื่อโอนหนีส้นิในรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหวา่งผู้ ร่วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมลูคา่” (อยา่งไรก็ตาม มลูคา่
ยตุิธรรมจะไมใ่ช่ “ราคาขายสทุธิ” ที่ถือเป็นสว่นหนึง่ของมลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับ โดยราคาขายสทุธิตาม มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 คือ 
จ านวนทีจ่ะได้รับจากการขายสนิทรัพย์หกัด้วยต้นทนุจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์นัน้โดยที่ผู้ซือ้กบัผู้ขายสามารถตอ่รองราคากนัได้อยา่งอิสระ 
ในขณะท่ีทัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลีย่น) 

3.แสดงมลูคา่ตามบญัชี ณ สิน้ ปีที่ 3 

การค านวณมลูคา่ตามบญัชีกรณีตดัคา่เสือ่มตามวิธีผลรวมจ านวนปี 

    หนว่ย:ล้านบาท 
ปี สดัสว่น คา่เสือ่มราคา คา่เสือ่มฯสะสม มลูคา่ตามบญัชี 
1 10/55         36.36          36.36           163.64  
2 9/55         32.73          69.09           130.91  
3 8/55         29.09          98.18           101.82  
4 7/55         25.45         123.64             76.36  
5 6/55         21.82        145.45             54.55  
6 5/55         18.18         163.64             36.36  
7 4/55         14.55         178.18             21.82  
8 3/55         10.91         189.09             10.91  
9 2/55           7.27         196.36               3.64  

10 1/55           3.64         200.00                  -    
 ผลรวม        200.00         200.00                  -    
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

  หนว่ย : ล้านบาท  

การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า   
มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน   
ราคาขายสทุธิ (NSP)      90.00   
มลูคา่จากการใช้ (VIU)      80.00   
max(NSP, VIU)      90.00  
มลูคา่ตามบญัชี ณ สิน้ปีที่ 3     101.82  
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่  -   11.82  

   
มลูคา่ตามบญัชี ก่อนการรับรู้ผลขาดทนุด้อยคา่ ณ สิน้ปีที่ 3     101.82  
มลูคา่ตามบญัชี หลงัการรับรู้ผลขาดทนุด้อยคา่ ณ สิน้ปีที่ 3       90.00  
มูลค่าตามบัญชี ณ สิน้ปีที่ 3  (มูลค่าที่น้อยกว่า)       90.00  

 

4.แสดงมลูคา่ตามบญัชี ณ สิน้ปีที่ 5 

มลูคา่ตามบญัชี ณ สิน้ปีที่ 5 หลงัรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 

    หนว่ย:ล้านบาท 
ปี สดัสว่น คา่เสือ่มราคา คา่เสือ่มฯสะสม มลูคา่ตามบญัชี 
1 7/28         22.50          22.50             67.50  
2 6/28         19.29          41.79             48.21  
3 5/28         16.07          57.86             32.14  
4 4/28         12.86          70.71             19.29  
5 3/28           9.64          80.36               9.64  
6 2/28           6.43          86.79               3.21  
7 1/28           3.21          90.00                  -    

 ผลรวม         90.00          90.00                  -    
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

 

  หนว่ย : ล้านบาท  

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า   
มลูคา่ตามบญัชี ณ สิน้ปีที่ 5 ที่ควรจะเป็น*       54.55  
มลูคา่ตามบญัชี ณ สิน้ปีที่ 5 หลงัรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่       48.21  
มลูคา่ตามบญัชีที่สามารถกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ได้        6.33  

*ต้องไมเ่กิน max(75,80) ซึง่เป็นมลูคา่ที่จะได้คืนที่ประเมินใหม ่   
   
ดังนัน้มูลค่าตามบัญชีหลงักลบัรายการผลขาดทุนด้อยค่าเท่ากับ      54.55  
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ขอ้ 2 เร่ืองประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั 

ก.บริษัทมีนโยบายการรับประกนัสนิค้า 2 ปี โดยปกติลกูค้าจะสง่สนิค้าคืนประมาณ 5% โดย 1/3 เสยีหายเลก็น้อยจา่ยคา่ซอ่ม
ประมาณ 1,000 บาท 2/3 เสยีหายมากต้องเปลีย่นสนิค้าให้กบัลกูค้าซึง่มต้ีนทนุผลติใหมท่ดแทน 10,000 บาท ในระหวา่งปีขายได้ 12,000 ชิน้  

ให้ค านวณประมาณการหนีส้นิจากการประกนัคณุภาพสนิค้า  

การค านวณประมาณการหนีส้นิจากการประกนัคณุภาพสนิค้า     
   หนว่ย:บาท 
สถานการณ์ โอกาส คา่ชดเชย ประมาณการคา่เสยีหาย 
ไมส่ง่คืน 95.00%             -                     -    
สง่คืนแตเ่สยีหายไมม่าก 1.67%        1,000                  17  
สง่คืนแตเ่สยีหายมาก 3.33%       10,000                 333  
ประมาณการคา่เสยีหายตอ่ชิน้                  350  
จ านวนสนิค้าที่ขายได้             12,000  
รวมค่าเสียหายจากการประกันคุณภาพสนิค้าที่ต้องตัง้ประมาณการหนีส้นิ         4,200,000  

 

ข.ณ วนัสิน้รอบรายงาน บริษัทตรวจนบัสนิทรัพย์ไมพ่บมลูคา่ 2,000,000 บาท จากการตรวจสอบและสอบถามพบวา่สนิทรัพย์สญู
หายในเดือน ตลุาคม ซึง่บริษัทท าประกนัไว้ 2,000,000 บาท ซึง่ ณ วนัสิน้รอบรายงาน บริษัทประกนัยงัไมไ่ด้ตกลงในเร่ืองการจ่ายชดเชย แต่
จากประสบการณ์ที่ผา่นมา มีความเป็นไปได้มากกวา่คร่ึงที่บริษัทประกนัจะจา่ยชดเชย  

บริษัทจะต้องรับรู้รายการอยา่งไร (4 คะแนน) 

ตอบ  

กิจการจะต้องไมรั่บรู้คา่ชดเชยทีค่าดวา่จะได้รับจากบริษัทประกนัภยัเป็นสนิทรัพย์ แตเ่นื่องจากกิจการมีโอกาสได้รับเงินจาก
เหตกุารณ์นีม้ากกวา่คร่ึง จึงให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัคา่ชดเชยดงักลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยถือเป็น “สนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้”  

ค. เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน  

 มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัต้นปี 400,000 สิน้ปี 480,000 บาท 

 ต้นทนุบริการในระหวา่งปี 30,000 บาท 

 อตัราคิดลด 5%  

 บนัทกึรายการผลประโยชน์พนกังาน (7 คะแนน)  

ตอบ 

ค านวณมลูคา่ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน  
  หนว่ย: บาท  
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานต้นปี       400,000  
บวก ต้นทนุบริการปัจจบุนั  (P/L)        30,000  
บวก ต้นทนุดอกเบีย้ (400,000 x 5%) (P/L)        20,000  
รวม ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานก่อนวดัมลูคา่ใหม ่       450,000  
บวก การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัฯ (OCI)        30,000  
มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสิน้ปี       480,000  

 

บนัทกึบญัชี 

dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (P/L)    30,000   
cr. ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน     30,000  
 บนัทกึต้นทนุบริการบจัจบุนั   
dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (P/L)    20,000   
cr. ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน     20,000  
 บนัทกึต้นทนุดอกเบีย้   
dr. ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม ่(OCI)    30,000   
cr. ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน     30,000  
 บนัทกึการปรับประมาณการฯ โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

 

ค. บริษัทมีแผนปรับโครงสร้างองค์กร โดยคาดวา่จะมีพนกังาน 500 คนลาออกด้วยความสมคัรใจ ซึง่บริษัทตัง้ใจจ่ายคา่ชดเชยใน
อตัรา 10 เทา่ของเงินเดือน ทัง้นี ้เงินเดือนเฉลีย่ตอ่คนเทา่กบั 25,000 บาทตอ่เดือน อยา่งไรก็ตาม บริษัท ยงัไมไ่ด้ประกาศเเผนปรับโครงสร้างนี ้
ออกไป 

ให้ท า 

กิจการจะรับรู้เหตกุารณ์นีอ้ยา่งไร เทา่ใด จงอธิบาย 

ตอบ 

กรณีการตดัสนิใจ “ปรับโครงสร้าง” นี ้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ระบวุา่ การปรับโครงสร้างจะก่อให้เกิดภาระ
ผกูพนัจากการอนมุานได้ก็ตอ่เมือ่กิจการได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดทกุข้อตอ่ไปนีค้ือ ก)กิจการมีแผนการปรับโครงสร้างที่เป็นทางการอยา่ง
ละเอียด ข) กิจการท าให้ผู้ถกูกระทบจากแผนการปรับโครงสร้างเกิดความคาดหมายอยา่งมมีลูความจริงวา่กิจการจะด าเนินการปรับโครงสร้าง
โดยเร่ิมปฏิบตัิตามแผนการปรับโครงสร้างหรือโดยการประกาศลกัษณะหลกัของแผนนัน้ให้ผู้ถกูกระทบทราบ 

ส าหรับการตดัสนิใจข้างต้น กิจการยงัไมไ่ด้ “ประกาศลกัษณะหลกัของแผนนัน้ให้ผู้ถกูกระทบทราบ” ดงันัน้จงึไมถื่อว่ากิจการมี 
“ภาระผกูพนัจากอนมุาน” ดงันัน้ กิจการจงึยงัไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ ด้วยเหตนุี ้ กิจการจึงต้องไมรั่บรู้ประมาณการหนีส้นิจากการปรับโครงสร้าง
องค์กร และต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูแตอ่ยา่งใด 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ขอ้3 กำรรวมธุรกิจเป็นขั้น 

1/1/x1 บริษัท ก ซือ้หุ้นบริษัท ข 30% เป็นเงิน 2,850,000 บาท โดยมลูคา่ตามบญัชีของบริษัท ข เทา่กบั 8,200,000 บาท ซึง่ที่ดิน
แปลงหนึง่ของบริษัท ข มีราคาต า่กวา่มลูคา่ยตุิธรรม 200,000 บาท มีลขิสทิธ์ิไมไ่ด้บนัทกึ 50,000 บาท ซึง่ลขิสทิธ์ินี ้จะมีอายกุารให้ประโยชน์
สทิธิบตัรหมดอายใุนปี x1 ทัง้หมด  บริษัท ข มีก าไรสทุธิ 2,300,000 จ่ายปันผลปี x1 เทา่กบั 300,000 บาท 

1/1/25x2  บริษัท ก ซือ้หุ้นทนุ เพิม่ 50% ราคา 6,525,000 บาท มลูคา่ยตุิธรรม 30% เทา่กบั 3,850,000 บาท NCI 20% 2,800,000 
โดยมลูคา่สนิทรัพย์ สทุธิ ข ณ วนัที่ รวมธุรกิจ 12,000,000 บาท  

ให้ท า 

1. ประเภทเงินลงทนุ + ถามวา่บจก.ก ต้องแสดงงบการเงินในปีx1และx2 และจะจดัประเภทเงินลงทนุอยา่งไร 

2. กิจการจะแสดงเงินลงทนุในงบการเงินเฉพาะ 31/12/X1 และ 31/12/X2 อยา่งไร 

3. ค านวณคา่ความนิยมในการรวมธุรกิจ 

4. ค านวณเงินลงทนุวิธีสว่นได้เสยี-บริษัท ข 31/12/x1 

5. อภิปรายข้อก าหนดของมาตรฐานทางการเงินของการทยอยซือ้จนส าเร็จการรวมธุรกิจ  

ตอบ 

1 บจก.ก ต้องแสดงงบการเงินในปีx1และx2 และจะจดัประเภทเงินลงทนุอยา่งไร 

หากบริษัท ก ไมม่เีงินลงทนุในกิจการในเครือนอกเหนือจาก บริษัท ข บริษัท ก จะต้องน าเสนอข้อมลูดงันี ้ 

 ในปี 25x1 บริษัท ก จะต้องน าเสนอ “งบการเงินตามวิธีสว่นได้เสยี” เนื่องจากเงินลงทนุในบริษัท ข ถือเป็นเงินลงทนุใน 
“บริษัทร่วม” ที่ต้องแสดงมลูคา่เงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 

 ในปี 25x2 บริษัท ก จะต้องน าเสนอ “งบการเงินรวม” เนื่องจากเงินลงทนุในบริษัท ข จะกลายเป็นเงินลงทนุใน “บริษัทยอ่ย” 
ที่ถกูตดัรายการออกจนหมดในงบการเงินรวม 

 ทัง้ปี 25x1 – 25x2 บริษัท ก จะต้องน าเสนอ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” คูก่บังบการเงินตามวิธีสว่นได้เสยี และงบการเงิน
รวม  

2 กิจการจะแสดงเงินลงทนุในงบการเงินเฉพาะ 31/12/X1 และ 31/12/X2 อยา่งไร 

บริษัท ก มีทางเลอืกที่จะแสดงเงินลงทนุดงักลา่วในงบการเงินเฉพาะทัง้สองปี ด้วย “ราคาทนุเดิม” หรือ “มลูคา่ตามสว่นได้เสยี” ก็ได้ 
ขึน้อยูก่บันโยบายการบญัชีที่กิจการเลอืกใช้ 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

3 ค านวณคา่ความนยิมในการรวมธุรกิจ 

คา่ความนิยมในการรวมธุรกิจ   
   หนว่ย:บาท  
เงินลงทนุจา่ยซือ้หุ้น 50%       6,525,000   
มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ 30% ที่ซือ้มาก่อนหน้า       3,850,000   
มลูคา่ยตุิธรรมของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ       2,800,000   
รวมมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุจ่ายซือ้และ NCI   13,175,000  
หกั มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของ ข   12,000,000  
คา่ความนิยมในการรวมธุรกิจ     1,175,000  

 

4 ค านวณเงินลงทนุวิธีสว่นได้เสยี-บริษัท ข 31/12/x1 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 31/12/25x1   
   หนว่ย:บาท  
เงินลงทนุจา่ยซือ้ 30%     2,850,000  
ปรับปรุงสว่นได้เสยีที่เพิม่ขึน้(ลดลง)ระหวา่งปี x1   
ก าไรสทุธิของบริษัทร่วม       2,300,000   
ตดัจา่ยผลตา่ง ณ วนัจา่ยซือ้ (ลขิสทิธ์ิ) -         50,000   
เงินปันผล -       300,000   
       1,950,000   
สดัสว่นการถือหุ้น 30%  
ปรับปรุงสว่นได้เสยีที่เพิม่ขึน้สทุธิระหวา่งปี x1        585,000  
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 31/12/25x1     3,435,000  

 

5 อภิปรายข้อก าหนดของมาตรฐานทางการเงินของการทยอยซือ้จนส าเร็จการรวมธุรกิจ  

หากผู้ซือ้ได้อ านาจในการควบคมุผู้ถกูซือ้โดยที่ผู้ซือ้เคยถือหุ้นผู้ถกูซือ้อยูก่่อนวนัซือ้แล้ว ดงัเช่นข้อสอบข้อนี ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
25X1 กิจการ ก ถือหุ้นกิจการ ข คิดเป็นร้อยละ 30 ตอ่มากิจการ ก ซือ้หุ้นกิจการ ข เพิ่มอีกร้อยละ 50 และท าให้กิจการ ก มีอ านาจควบคมุ
กิจการ ข มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 ถือวา่รายการดงักลา่วเป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ ซึง่ผู้ซือ้ต้องวดัมลูคา่สว่นได้เสยีที่ผู้
ซือ้ถืออยูใ่นผู้ถกูซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหมโ่ดยใช้มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในก าไรหรือขาดทนุ ผู้ซือ้
อาจเคยรับรู้การเปลีย่นแปลงมลูคา่ของสว่นได้เสยีในผู้ถกูซือ้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นในงวดก่อน (เช่น เนื่องจากจดัประเภทเงินลงทนุ
ดงักลา่วเป็นเงินลงทนุเผ่ือขาย)ซึง่หากเป็นเช่นนัน้ มลูคา่ที่เคยรับรู้ในรายได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นต้องรับรู้ด้วยเกณฑ์เดียวกับ
เสมือนว่าผู้ซือ้ได้ขายเงนิลงทุนดังกล่าวออกไป 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
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28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  
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ตำรำงติวปี 2560  

หลกัสูตร Comprehensive วิชำละ 5,500 บำท  (สมคัร2วิชำ 9,000 บำท) 
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หลกัสูตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมคัร2วิชำ 10,000 บำท) 

 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่1/2560  

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเราจะรีบสง่ให้ทา่นเตรียมตวั (คาดวา่สง่ให้ได้เดือนธนัวาคม 2559) เมื่อสมคัร
เข้ามา 

โปรโมชัน่ :  

1. ส าหรับหลกัสตูร Comprehensive ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

2. ส าหรับหลกัสตูร Step-By-Step ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 10,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

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

  

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 15 

 

ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

หนงัสืออำ้งอิง 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเชา่. กรุงเทพฯ : 2558. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์. กรุงเทพฯ : 2558. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 2559)  (ประมาณการหนีส้นิ หน้สนิท่ีอาจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึน้  เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์. กรุงเทพฯ : 2558. 
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