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ข้อสอบ CPA จำลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 2/2560
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนำมหลำยท่ำนที่กรุ ณำให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ควำมมีน้ ำใจของท่ำน ส่ งผลให้ท่ำนสอบผ่ำนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตได้ในเร็ ววัน

วิชำ กำรบัญชี 1 (ส่ วนอัตนัย)
กำรทดสอบควำมรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยบูรพำ
ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 ก.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 ก.ย. ถึง.อา
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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โจทย์ปรนัย (บำงส่วน)
1.

2.

3.

ค่าเช่า ปี ละ 300,000 บาท สัญญาเช่าดาเนินงาน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ผู้ให้ เช่าจ่ายค่าขนย้ ายให้ 30,000 บาทรับรู้คา่ เช่าปี ตอ่ ปี
เท่าใด
a. 300,000 บาท
b. 290,000 บาท
c. 310,000 บาท
d. 330,000 บาท
บริ ษัท ติ๋ม จากัด มีอาคาร 3 เเห่ง แห่งแรกใช้ เป็ นอาคารสานักงานของตนเอง แห่งที่สอง ให้ บริ ษัทย่อยเช่าใช้ เป็ นอาคาร
สานักงาน และแห่งที่สาม ให้ เช่าดาเนินงานเป็ นสานักงานของบริษัทร่วม บริ ษัทจะจัดประเภทอาคารเหล่านี ้อย่างไรในงบ
การเงินรวม
a. อาคาร 1 และ 2 ถือเป็ นที่ดน
ิ อาคาร และอุปกรณ์ ส่ วนอาคาร 3 ถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
b. อาคาร 1 และ 3 ถือเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนอาคาร 2 ถือเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
c. ทังสามอาคาร
้
ถือเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
d. ทังสามอาคาร
้
ถือเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
บริ ษัท แต๋ว จากัด ทาสัญญาเช่าการเงินเครื่ องจักรรายการหนึง่ เป็ นเวลา 3 ปี ซึง่ ต้ องเสียค่าเช่าปี ละ 1,000,000 บาท โดยผู้ให้
เช่าคาดว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รายการนี ้ ณ วันสิ ้นสุดสัญญาเช่าเท่ากับ 50,000 บาท เเต่ผ้ เู ช่าได้ ประกันมูลค่าคงเหลือ
เพียง 30,000 บาทเท่านัน้ จานวนเงินขันต
้ า่ ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเท่ากับเท่าใด
a. 3,000,000 บาท
b. 3,050,000 บาท
c. 3,030,000 บาท
d. 3,020,000 บาท

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 ก.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 ก.ย. ถึง.อา
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

Page |4

ข้อ 1 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
กิจการมีสนิ ทรัพย์ราคาทุน 200 ล้ านบาท อายุการใช้ งาน 10 ปี ไม่มีมลู ค่าคงเหลือ คิดค่าเสือ่ มแบบผลรวมจานวนปี โดย ณ สิ ้นปี ที่ 3
มีข้อบ่งชี ้จากการด้ อยค่า ซึง่ มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย 90 บาท มูลค่าจากการใช้ งาน 80 บาท ซึง่ หาก ปรับปรุงสภาพสินทรัพย์ จะทา
ให้ กระแสเงินสดเพิ่ม 25 บาท
สิ ้นปี ที่ 5 พบข้ อบ่งชี ้การด้ อยค่าลดลง มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนการขาย 75 บาท มูลค่าจากการใช้ 80 บาท
ให้ ทา
1.

2.
3.
4.

อธิบายข้ อบ่งชี ้ภายนอก และข้ อบ่งชี ้ภายในเกี่ยวกับการด้ อยค่าและระบุสนิ ทรัพย์สนิ ที่ต้องประเมินด้ อยค่าทุกปี แม้ ไม่มขี ้ อบ่งชี ้ 4
คะแนน
อธิบายความหมายของมูลค่ายุตธิ รรม
แสดงมูลค่าตามบัญชี ณ สิ ้น ปี ที่ 3
แสดงมูลค่าตามบัญชี ณ สิ ้นปี ที่ 5

ตอบ
1.ระบุข้อบ่งชี ้ภายนอก และข้ อบ่งชี ้ภายในเกี่ยวกับการด้ อยค่า และ ระบุสนิ ทรัพย์สนิ ที่ต้องประเมินด้ อยค่าทุกปี แม้ ไม่มกี ารด้ อยค่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 ระบุให้ กิจการจะต้ องประเมินว่าสินทรัพย์เกิดการด้ อยค่าขึ ้นหรื อไม่ เมื่อมี “ข้ อบ่งชี ้” เกิดขึ ้นซึง่ ข้ อบ่งชี ้
ดังกล่าวอาจได้ จากทังแหล่
้ งข้ อมูลภายนอกและภายใน ได้ แก่
แหล่งข้ อมูลจากภายนอก
1.

ราคาตลาดของสินทรัพย์ลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญ

2.

มีการเปลีย่ นแปลงที่สง่ ผลกระทบทางลบต่อกิจการอย่างเป็ นสาระสาคัญ

3.

อัตราดอกเบี ้ยตลาดหรื ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ ้น จนน่าจะมีผลต่อการคิดอัตราคิดลดที่ใช้ ในการคานวณมูลค่า
จากการใช้

4.

สินทรัพย์สทุ ธิสงู กว่ามูลค่าตลาด

แหล่งข้ อมูลจากภายใน
1.

สินทรัพย์ล้าสมัย หรื อ ชารุดเสียหาย

2.

มีการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับลักษณะการใช้ สนิ ทรัพย์ที่สง่ ผลกระทบทางลบต่อกิจการอย่างเป็ นสาระสาคัญ

3.

มีหลักฐานจากภายในที่บง่ ว่าการใช้ งานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ลดลงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้

4.

กระแสเงินสดใช้ ไปในการจัดหาสินทรัพย์บารุงรักษา หรื อเพื่อให้ สนิ ทรัพย์นนใช้
ั ้ งานได้ มจี านวนสูงกว่างบประมาณที่ตงไว้
ั ้ อย่างมี
สาระสาคัญ
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5.

กระแสเงินสดที่ได้ รับจริงหรื อกาไรขาดทุนที่เกิดจากสินทรัพย์ลดลงกว่างบประมาณอย่างมีสาระสาคัญ

6.

กระแสเงินสดสุทธิที่ประมาณว่าได้ รับจากสินทรัพย์ หรื อ กาไรจากการดาเนินงานลดลงอย่างมีสาระสาคัญ หรื อขาดทุนตาม
ประมาณที่เกิดจากสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นอย่างมีสาระสาคัญ

7.

มีขาดทุนจากการดาเนินงาน หรื อ กระแสดเงินสดสุทธิเป็ นยอดติดลบ เมื่อนาตัวเลขของงวดปัจจุบนั รวมกับประมาณการ

สาหรับการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรื อบริ ษัทร่วม ผู้ลงทุนรับรู้เงินปั นผลจากการลงทุน และมีหลักฐานแสดงให้ เห็นดังต่อไปนี ้
1.

2.

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิของผู้ได้ รับการลงทุนในงบการเงิน
รวมซึง่ รวมถึงค่าความนิยมทีเ่ กี่ยวข้ อง หรื อ
เงินปั นผลมีจานวนมากกว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของบริ ษัทย่อย การร่วมค้ า หรื อบริ ษัทร่วมในรอบระยะเวลาที่ประกาศจ่ายเงิน
ปั นผล

2.อธิบายความหมายของมูลค่ายุติธรรม
อ้ างถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ได้ ระบุความหมายของมูลค่ายุติธรรมไว้ วา่ “ราคาที่จะได้ รับ
จากการขายสินทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี ้สินในรายการที่เกิดขึ ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า” (อย่างไรก็ตาม มูลค่า
ยุติธรรมจะไม่ใช่ “ราคาขายสุทธิ” ที่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้ รับ โดยราคาขายสุทธิตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 คือ
จานวนทีจ่ ะได้ รับจากการขายสินทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์นนโดยที
ั้
่ผ้ ซู ื ้อกับผู้ขายสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างอิสระ
ในขณะที่ทงสองฝ่
ั้
ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลีย่ น)
3.แสดงมูลค่าตามบัญชี ณ สิ ้น ปี ที่ 3
การคานวณมูลค่าตามบัญชีกรณีตดั ค่าเสือ่ มตามวิธีผลรวมจานวนปี
ปี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สัดส่วน
10/55
9/55
8/55
7/55
6/55
5/55
4/55
3/55
2/55
1/55
ผลรวม

ค่าเสือ่ มราคา
36.36
32.73
29.09
25.45
21.82
18.18
14.55
10.91
7.27
3.64
200.00

ค่าเสือ่ มฯสะสม
36.36
69.09
98.18
123.64
145.45
163.64
178.18
189.09
196.36
200.00
200.00

หน่วย:ล้ านบาท
มูลค่าตามบัญชี
163.64
130.91
101.82
76.36
54.55
36.36
21.82
10.91
3.64
-
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หน่วย : ล้ านบาท
การคานวณผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ราคาขายสุทธิ (NSP)
มูลค่าจากการใช้ (VIU)
max(NSP, VIU)
มูลค่าตามบัญชี ณ สิ ้นปี ที่ 3
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า

90.00
80.00
90.00
101.82
- 11.82

มูลค่าตามบัญชี ก่อนการรับรู้ผลขาดทุนด้ อยค่า ณ สิ ้นปี ที่ 3
มูลค่าตามบัญชี หลังการรับรู้ผลขาดทุนด้ อยค่า ณ สิ ้นปี ที่ 3
มูลค่ าตามบัญชี ณ สิน้ ปี ที่ 3 (มูลค่ าที่น้อยกว่ า)

101.82
90.00
90.00

4.แสดงมูลค่าตามบัญชี ณ สิ ้นปี ที่ 5
มูลค่าตามบัญชี ณ สิ ้นปี ที่ 5 หลังรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ปี
1
2
3
4
5
6
7

สัดส่วน
7/28
6/28
5/28
4/28
3/28
2/28
1/28
ผลรวม

ค่าเสือ่ มราคา
22.50
19.29
16.07
12.86
9.64
6.43
3.21
90.00

ค่าเสือ่ มฯสะสม
22.50
41.79
57.86
70.71
80.36
86.79
90.00
90.00

หน่วย:ล้ านบาท
มูลค่าตามบัญชี
67.50
48.21
32.14
19.29
9.64
3.21
-
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หน่วย : ล้ านบาท
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า
มูลค่าตามบัญชี ณ สิ ้นปี ที่ 5 ที่ควรจะเป็ น*
มูลค่าตามบัญชี ณ สิ ้นปี ที่ 5 หลังรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
มูลค่าตามบัญชีที่สามารถกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าได้

54.55
48.21
6.33

*ต้ องไม่เกิน max(75,80) ซึง่ เป็ นมูลค่าที่จะได้ คืนที่ประเมินใหม่
ดังนัน้ มูลค่ าตามบัญชีหลังกลับรายการผลขาดทุนด้ อยค่ าเท่ ากับ

54.55
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ข้อ 2 เรื่ องประมำณกำรหนี้สินจำกกำรรับประกัน
ก.บริ ษัทมีนโยบายการรับประกันสินค้ า 2 ปี โดยปกติลกู ค้ าจะส่งสินค้ าคืนประมาณ 5% โดย 1/3 เสียหายเล็กน้ อยจ่ายค่าซ่อม
ประมาณ 1,000 บาท 2/3 เสียหายมากต้ องเปลีย่ นสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าซึง่ มีต้นทุนผลิตใหม่ทดแทน 10,000 บาท ในระหว่างปี ขายได้ 12,000 ชิ ้น
ให้ คานวณประมาณการหนี ้สินจากการประกันคุณภาพสินค้ า
การคานวณประมาณการหนี ้สินจากการประกันคุณภาพสินค้ า
สถานการณ์
ไม่สง่ คืน
ส่งคืนแต่เสียหายไม่มาก
ส่งคืนแต่เสียหายมาก
ประมาณการค่าเสียหายต่อชิ ้น
จานวนสินค้ าที่ขายได้
รวมค่ าเสียหายจากการประกันคุณภาพสินค้ าที่ต้องตัง้ ประมาณการหนีส้ นิ

โอกาส
95.00%
1.67%
3.33%

ค่าชดเชย
1,000
10,000

หน่วย:บาท
ประมาณการค่าเสียหาย
17
333
350
12,000
4,200,000

ข.ณ วันสิ ้นรอบรายงาน บริษัทตรวจนับสินทรัพย์ไม่พบมูลค่า 2,000,000 บาท จากการตรวจสอบและสอบถามพบว่าสินทรัพย์สญ
ู
หายในเดือน ตุลาคม ซึง่ บริษัททาประกันไว้ 2,000,000 บาท ซึง่ ณ วันสิ ้นรอบรายงาน บริ ษัทประกันยังไม่ได้ ตกลงในเรื่ องการจ่ายชดเชย แต่
จากประสบการณ์ที่ผา่ นมา มีความเป็ นไปได้ มากกว่าครึ่งที่บริษัทประกันจะจ่ายชดเชย
บริ ษัทจะต้ องรับรู้รายการอย่างไร (4 คะแนน)
ตอบ
กิจการจะต้ องไม่รับรู้คา่ ชดเชยทีค่ าดว่าจะได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยเป็ นสินทรัพย์
แต่เนื่องจากกิจการมีโอกาสได้ รับเงินจาก
เหตุการณ์นี ้มากกว่าครึ่ง จึงให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับค่าชดเชยดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยถือเป็ น “สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น”
ค. เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน





มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันต้ นปี 400,000 สิ ้นปี 480,000 บาท
ต้ นทุนบริ การในระหว่างปี 30,000 บาท
อัตราคิดลด 5%
บันทึกรายการผลประโยชน์พนักงาน (7 คะแนน)

ตอบ
คานวณมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
หน่วย: บาท
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มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้ นปี
บวก ต้ นทุนบริ การปัจจุบนั (P/L)
บวก ต้ นทุนดอกเบี ้ย (400,000 x 5%) (P/L)
รวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานก่อนวัดมูลค่าใหม่
บวก การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันฯ (OCI)
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสิ ้นปี

400,000
30,000
20,000
450,000
30,000
480,000

บันทึกบัญชี
dr.
cr.
dr.
cr.
dr.
cr.

ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน (P/L)
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บันทึกต้ นทุนบริ การบัจจุบนั
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน (P/L)
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บันทึกต้ นทุนดอกเบี ้ย
ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ (OCI)
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บันทึกการปรับประมาณการฯ โดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

30,000
30,000
20,000
20,000
30,000
30,000

ค. บริ ษัทมีแผนปรับโครงสร้ างองค์กร โดยคาดว่าจะมีพนักงาน 500 คนลาออกด้ วยความสมัครใจ ซึง่ บริ ษัทตังใจจ่
้ ายค่าชดเชยใน
อัตรา 10 เท่าของเงินเดือน ทังนี
้ ้ เงินเดือนเฉลีย่ ต่อคนเท่ากับ 25,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม บริ ษัท ยังไม่ได้ ประกาศเเผนปรับโครงสร้ างนี ้
ออกไป
ให้ ทา
กิจการจะรับรู้เหตุการณ์นี ้อย่างไร เท่าใด จงอธิบาย
ตอบ
กรณีการตัดสินใจ “ปรับโครงสร้ าง” นี ้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ระบุวา่ การปรับโครงสร้ างจะก่อให้ เกิดภาระ
ผูกพันจากการอนุมานได้ ก็ตอ่ เมือ่ กิจการได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดทุกข้ อต่อไปนี ้คือ
ก)กิจการมีแผนการปรับโครงสร้ างที่เป็ นทางการอย่าง
ละเอียด ข) กิจการทาให้ ผ้ ถู กู กระทบจากแผนการปรับโครงสร้ างเกิดความคาดหมายอย่างมีมลู ความจริ งว่ากิจการจะดาเนินการปรับโครงสร้ าง
โดยเริ่ มปฏิบตั ิตามแผนการปรับโครงสร้ างหรื อโดยการประกาศลักษณะหลักของแผนนันให้
้ ผ้ ถู กู กระทบทราบ
สาหรับการตัดสินใจข้ างต้ น กิจการยังไม่ได้ “ประกาศลักษณะหลักของแผนนันให้
้ ผ้ ถู กู กระทบทราบ” ดังนันจึ
้ งไม่ถือว่ากิจการมี
“ภาระผูกพันจากอนุมาน” ดังนัน้ กิจการจึงยังไม่มีภาระผูกพันใดๆ ด้ วยเหตุนี ้ กิจการจึงต้ องไม่รับรู้ประมาณการหนี ้สินจากการปรับโครงสร้ าง
องค์กร และต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลแต่อย่างใด
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ข้อ3 กำรรวมธุรกิจเป็ นขั้น
1/1/x1 บริ ษัท ก ซื ้อหุ้นบริษัท ข 30% เป็ นเงิน 2,850,000 บาท โดยมูลค่าตามบัญชีของบริ ษัท ข เท่ากับ 8,200,000 บาท ซึง่ ที่ดิน
แปลงหนึง่ ของบริษัท ข มีราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม 200,000 บาท มีลขิ สิทธิ์ไม่ได้ บนั ทึก 50,000 บาท ซึง่ ลิขสิทธิ์นี ้ จะมีอายุการให้ ประโยชน์
สิทธิบตั รหมดอายุในปี x1 ทังหมด
้
บริ ษัท ข มีกาไรสุทธิ 2,300,000 จ่ายปั นผลปี x1 เท่ากับ 300,000 บาท
1/1/25x2 บริ ษัท ก ซื ้อหุ้นทุน เพิม่ 50% ราคา 6,525,000 บาท มูลค่ายุติธรรม 30% เท่ากับ 3,850,000 บาท NCI 20% 2,800,000
โดยมูลค่าสินทรัพย์ สุทธิ ข ณ วันที่ รวมธุรกิจ 12,000,000 บาท
ให้ ทา
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทเงินลงทุน + ถามว่าบจก.ก ต้ องแสดงงบการเงินในปี x1และx2 และจะจัดประเภทเงินลงทุนอย่างไร
กิจการจะแสดงเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะ 31/12/X1 และ 31/12/X2 อย่างไร
คานวณค่าความนิยมในการรวมธุรกิจ
คานวณเงินลงทุนวิธีสว่ นได้ เสีย-บริ ษัท ข 31/12/x1
อภิปรายข้ อกาหนดของมาตรฐานทางการเงินของการทยอยซื ้อจนสาเร็ จการรวมธุรกิจ

ตอบ
1 บจก.ก ต้ องแสดงงบการเงินในปี x1และx2 และจะจัดประเภทเงินลงทุนอย่างไร
หากบริ ษัท ก ไม่มเี งินลงทุนในกิจการในเครื อนอกเหนือจาก บริ ษัท ข บริ ษัท ก จะต้ องนาเสนอข้ อมูลดังนี ้
 ในปี 25x1 บริ ษัท ก จะต้ องนาเสนอ “งบการเงินตามวิธีสว่ นได้ เสีย” เนื่องจากเงินลงทุนในบริ ษัท ข ถือเป็ นเงินลงทุนใน
“บริ ษัทร่วม” ที่ต้องแสดงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
 ในปี 25x2 บริ ษัท ก จะต้ องนาเสนอ “งบการเงินรวม” เนื่องจากเงินลงทุนในบริ ษัท ข จะกลายเป็ นเงินลงทุนใน “บริ ษัทย่อย”
ที่ถกู ตัดรายการออกจนหมดในงบการเงินรวม
 ทังปี
้ 25x1 – 25x2 บริ ษัท ก จะต้ องนาเสนอ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” คูก่ บั งบการเงินตามวิธีสว่ นได้ เสีย และงบการเงิน
รวม
2 กิจการจะแสดงเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะ 31/12/X1 และ 31/12/X2 อย่างไร
บริ ษัท ก มีทางเลือกที่จะแสดงเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะทังสองปี
้
ด้ วย “ราคาทุนเดิม” หรื อ “มูลค่าตามส่วนได้ เสีย” ก็ได้
ขึ ้นอยูก่ บั นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 ก.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 ก.ย. ถึง.อา
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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3 คานวณค่าความนิยมในการรวมธุรกิจ
ค่าความนิยมในการรวมธุรกิจ
หน่วย:บาท
เงินลงทุนจ่ายซื ้อหุ้น 50%
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 30% ที่ซื ้อมาก่อนหน้ า
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนจ่ายซื ้อและ NCI
หัก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิของ ข
ค่าความนิยมในการรวมธุรกิจ

6,525,000
3,850,000
2,800,000
13,175,000
12,000,000
1,175,000

4 คานวณเงินลงทุนวิธีสว่ นได้ เสีย-บริ ษัท ข 31/12/x1
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม 31/12/25x1
เงินลงทุนจ่ายซื ้อ 30%
ปรับปรุงส่วนได้ เสียที่เพิม่ ขึ ้น(ลดลง)ระหว่างปี x1
กาไรสุทธิของบริ ษัทร่วม
ตัดจ่ายผลต่าง ณ วันจ่ายซื ้อ (ลิขสิทธิ์)
เงินปั นผล
สัดส่วนการถือหุ้น
ปรับปรุงส่วนได้ เสียที่เพิม่ ขึ ้นสุทธิระหว่างปี x1
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม 31/12/25x1

หน่วย:บาท
2,850,000
2,300,000
50,000
- 300,000
1,950,000
30%
585,000
3,435,000

5 อภิปรายข้ อกาหนดของมาตรฐานทางการเงินของการทยอยซื ้อจนสาเร็ จการรวมธุรกิจ

หากผู้ซื ้อได้ อานาจในการควบคุมผู้ถกู ซื ้อโดยที่ผ้ ซู ื ้อเคยถือหุ้นผู้ถกู ซื ้ออยูก่ ่อนวันซื ้อแล้ ว ดังเช่นข้ อสอบข้ อนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
25X1 กิจการ ก ถือหุ้นกิจการ ข คิดเป็ นร้ อยละ 30 ต่อมากิจการ ก ซื ้อหุ้นกิจการ ข เพิ่มอีกร้ อยละ 50 และทาให้ กิจการ ก มีอานาจควบคุม
กิจการ ข มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ถือว่ารายการดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจแบบเป็ นขัน้ ซึง่ ผู้ซื ้อต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ผ้ ู
ซื ้อถืออยูใ่ นผู้ถกู ซื ้อก่อนหน้ าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้ มลู ค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื ้อและรับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ ้นในกาไรหรื อขาดทุน ผู้ซื ้อ
อาจเคยรับรู้การเปลีย่ นแปลงมูลค่าของส่วนได้ เสียในผู้ถกู ซื ้อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดก่อน (เช่น เนื่องจากจัดประเภทเงินลงทุน
ดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย)ซึง่ หากเป็ นเช่นนัน้
มูลค่าที่เคยรับรู้ในรายได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นต้ องรับรู้ด้วยเกณฑ์ เดียวกับ
เสมือนว่ าผู้ซอื ้ ได้ ขายเงินลงทุนดังกล่ าวออกไป
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ตำรำงติวปี 2560

หลักสู ตร Comprehensive วิชำละ 5,500 บำท (สมัคร2วิชำ 9,000 บำท)

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 ก.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 ก.ย. ถึง.อา
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

P a g e | 14

หลักสู ตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมัคร2วิชำ 10,000 บำท)

หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 1/2560
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเราจะรี บส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัว (คาดว่าส่งให้ ได้ เดือนธันวาคม 2559) เมื่อสมัคร
เข้ ามา
โปรโมชัน่ :
1. สาหรับหลักสูตร Comprehensive ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 9,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรี ยน 1 วิชา
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้
2. สาหรับหลักสูตร Step-By-Step ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 10,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรี ยน 1 วิชา
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้
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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