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ขอ้สอบ CPA จ ำลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 3/2560* 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำมหลำยท่ำนท่ีกรุณำใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วำมมีน ้ำใจของท่ำน ส่งผลใหท้่ำนสอบผำ่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดใ้นเร็ววนั 

*แก้ไขจากชุดแรกท่ีส่งไป ในข้อ 2 ก ส่วนประกอบท่ี 2 ชุดแรกใช้อายสิุนทรัพย์ 6 ปี แต่ชุดนีแ้ก้ให้ถกูเป็น 10 ปี 

 

วิชำ กำรบญัชี 1 (ส่วนอตันยั)  
กำรทดสอบควำมรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำต (CPA) 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 

คณะกำรจดักำรและกำรท่องเท่ียว มหำวิทยำลยับูรพำ 
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ขอ้ 1 ก สินคำ้คงเหลือ และสญัญำท่ีสร้ำงภำระ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 บริษัทแตงไทย จ ากดัมีสนิค้าคงเหลอืที่ซือ้จากตา่งประเทศ จ านวน 2,700 หนว่ย ราคาสนิค้าตอ่ชิน้เทา่กบั 
98 บาท โดยมีสว่นลดการค้า 5 บาท คา่อากรขาเข้าหนว่ยละ 1 บาท คา่ขนสง่ 2 บาท คา่ประกนัภยัระหวา่งขนสง่ 1 บาท คา่เก็บรักษา 0.50 
บาท และคา่ดอกเบีย้เงินกู้คา่สนิค้า 0.25 บาท  

ราคาขายปกติของสนิค้าดงักลา่วเทา่กบั 120 บาท และต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการขายเทา่กบั 12 บาทตอ่ชิน้ 

ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม บริษัทท าสญัญาซือ้ขายที่บอกเลกิไมไ่ด้กบับริษัทหน้าด า จ ากดั 2500 หนว่ย โดยท าสญัญาขายในราคา 100 
บาทและจะสง่มอบสนิค้าในไตรมาสแรกของปีถดัไป  

ให้ท า 

1 ให้ค านวณมลูคา่คงเหลอืของสนิค้าปี 25x1 (7คะแนน) 

2. บนัทกึบญัชีที่เก่ียวข้อง หากบริษัทท่ีท าสญัญาเพิ่มจ านวนเป็น 3000 หนว่ย (5คะแนน) 

เฉลย 

1 ให้หามลูคา่คงเหลอืของสนิค้าปี 25x1 (7คะแนน) 

ขัน้แรก ค านวณราคาทนุของสนิค้าคงเหลอื 

  หน่วย:บาท  
 @ 2700 หน่วย 
ราคาจ่ายซือ้          98        264,600  
สว่นลดการค้า  -          5  -      13,500  
คา่อากรขาเข้า            1           2,700  
คา่ขนสง่            2           5,400  
คา่ประกนัภยั            1           2,700  
ราคาทนุของสนิค้าคงเหลอื          97        261,900  

*คา่จดัเก็บและดอกเบีย้จ่ายส าหรับสนิค้าที่พร้อมขายแล้วจะถือเป็นคา่ใช้จา่ยในก าไรขาดทนุ 

ขัน้ท่ีสอง ค านวณมลูคา่สทุธิทีค่าดวา่จะได้รับ 

   หนว่ย:บาท  
  จ านวน   ราคาขาย(สทุธิจากคชจ.12บาท)   มลูคา่ขายสทุธิ  
สนิค้าที่ท าสญัญาขายแล้ว   2,500                                         88           220,000  
สนิค้าที่ยงัไมไ่ด้ท าสญัญาขาย      200                                        108            21,600  
รวมมลูคา่ขายสทุธิที่คาดวา่จะได้รับ   2,700            241,600  
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ขัน้ท่ี 3 ค านวณมลูคา่ตามบญัชี (min(Cost, NRV)) ณ วนัท่ี 31/12/25x1 

 หนว่ย:บาท  
ราคาทนุ (Cost)    261,900  
มลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับ (NRV)    241,600  
มูลค่าตามบัญช ีmin(Cost, NRV)   241,600  

 

2. บนัทกึบญัชีที่เก่ียวข้อง หากบริษัทท่ีท าสญัญาเพิ่มจ านวนเป็น 3000 หนว่ย (5คะแนน) 

ราคาทนุของสนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 261,900 บาทเช่นเดียวกบัค าตอบข้อ 1 แตม่ลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับจะเทา่กบั 237,600 ตาม
การค านวณตอ่ไปนี ้ 

   หน่วย:บาท  
  จ านวน   ราคาขาย(สุทธิจากคชจ.12บาท)   มูลค่าขายสุทธิ  
สนิค้าที่ท าสญัญาขายแล้ว        2,700                                         88           237,600  
รวมมลูคา่ขายสทุธิที่คาดวา่จะได้รับ        2,700            237,600  

ดงันัน้มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 (min(cost, NRV) จึงเทา่กบั 237,600 บาท ตามการเปรียบเทียบตอ่ไปนี ้ 

 หน่วย:บาท  
ราคาทนุ (Cost)     261,900  
มลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับ (NRV)     237,600  
มูลค่าตามบัญช ีmin(Cost, NRV)   237,600  

อยา่งไรก็ตาม เมื่อกิจการท าสญัญาขายสนิค้า 3,000 หนว่ยในราคาที่ขาดทนุ ทัง้ๆ ที่มีสนิค้าเพยีง 2,700 หนว่ยในมือ กิจการจงึต้อง
รับรู้ภาระผกูพนัสญัญาที่สร้างภาระเพิ่มขึน้อีก 300 หนว่ยตามการค านวณดงันี ้ 

  หน่วย: บาท 
  @   300 หน่วย  
มลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับ (300 x 88)             88                                   26,400  
หกั ต้นทนุสนิค้าที่ต้องจา่ยซือ้ (300 x 97) -           97  -                                29,100  
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ -              9  -                                      2,700  
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การบนัทกึบญัชีทีเ่ก่ียวข้อง 

dr. ผลขาดทนุจากการเสือ่มมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื       24,300   
cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการเสือ่มมลูคา่ของสนิค้าคงเห  ลอื                                   24,300  
 บนัทกึผลขาดทนุจากการเสือ่มมลูคา่สนิค้า (261,900 - 237,600)  
    
dr. ผลขาดทนุจากสญัญาที่สร้างภาระ        2,700   
cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากสญัญาที่สร้างภาระ                                     2,700  
 บนัทกึผลขาดทนุจากสญัญาที่สร้างภาระ (29,100 - 26,400)   
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ขอ้ 1 ข สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ปี 25x4 : บริษัท ติ๋ม จ ากดัมีรายจ่ายเก่ียวกบัการพฒันาผลติภณัฑ์จ านวน 270,000 บาท และคา่เสือ่มราคาทีย่งัไมไ่ด้บนัทกึ  30,000 

บาท  

ปี 25x5 :  ในวนัท่ี 15 เมษายน 25x5 บริษัท ติ๋ม จ ากดัสามารถแสดงให้เห็นวา่มีความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์จากการ
ใช้ผลงานพฒันาดงักลา่ว โดยก่อนวนัท่ี 15 เมษายน 25x5 มีรายจา่ยเกิดขึน้ 180,000 บาท และหลงัจากวนันี ้640,000 บาท รวมทัง้มีคา่ใช้จ่าย
ด้านกฎหมายเก่ียวกบัการจดสทิธิบตัร 100,000 บาท คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม 90,000 บาท และคา่ใช้จา่ยในการประชาสมัพนัธ์ 340,000 
บาท 

ปี 25x6 : บริษัท ติ๋ม จ ากดัจ่ายคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการฟอ้งคดีละเมิดสทิธิบตัรโดยคูแ่ขง่จ านวน 120,000 บาท ซึง่ศาลตดัสนิให้บริษัท 
ติ๋ม จ ากดัเป็นฝ่ายชนะ 

ให้ท า 

ให้ประเมินรายจา่ยเก่ียวกบัการวจิยัและพฒันารายการใดบ้างที่สามารถรับรู้เป็นสนิทรัพย์หรือรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยในปี 25x4, 25x5 
และ 25x6  

ตอบ 

ปี รายจ่าย รับรู้
สินทรัพย์ 

รับรู้
ค่าใช้จ่าย 

เหตุผล 

x4 รายจา่ยพฒันา  270,000 ยงัไมถ่งึจดุทีแ่สดงให้เห็นถงึความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ
พาณิชย์  คา่เสือ่มราคา  30,000 

x5 รายจา่ยพฒันา  180,000 
 รายจา่ยพฒันา 640,000  ถึงจดุที่แสดงให้เห็นถงึความเป็นไปได้ทางเทคนคิและพาณิชย์ 
 คา่จดสทิธิบตัร 100,000  
 คา่ฝึกอบรม  90,000 ไมม่ีสว่นโดยตรงในการสร้างมลูคา่เพิม่ให้กบัสนิทรัพย์ไมม่ี

ตวัตน  คา่ประชาสมัพนัธ์  340,000 
x6 คา่ใช้จา่ยด าเนินคดีปกปอ้ง

สทิธิบตัร*1 
 120,000 

 รวม 740,000 1,030,000  

  

                                                           
1

 อ้างถึง TAS 38 ย่อหน้า 20 “โดยทัว่ไป จะเป็นการยากท่ีจะถือวา่รายจ่ายท่ีเกิดขึน้ภายหลงัเป็นของสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนใดโดยเฉพาะได้โดยตรง แตจ่ะถือวา่
เป็นรายจ่ายของกิจการโดยรวมมากกวา่ ดงันัน้ จึงแทบจะไมม่ีการรับรู้รายจ่ายท่ีเกิดขึน้ภายหลงัการรับรู้เร่ิมแรกของสินทรัพย์ไมม่ีตัวตนท่ีได้มาหรือรายจ่ายท่ี
เกิดขึน้ภายหลงัจากการสร้างสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนขึน้ภายในกิจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์” 
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ขอ้ 2 ก ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  
บริษัท ตี๋ใหญ่ จ ากดัซือ้เคร่ืองจกัรในวนัท่ี 1 เมษายน 25x1 แตเ่นื่องจากบริษัท ตี๋ใหญ่ จ ากดัไมส่ามารถจดัหาวตัถดุิบในการผลติได้ทนั 

จึงเร่ิมใช้เคร่ืองจกัรตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 25x1 เคร่ืองจกัรมรีาคาทนุ 18 ล้านบาท คิดคา่เสือ่มโดยวิธีเส้นตรง โดยแบง่คิดคา่เสือ่มตาม
สว่นประกอบ 3 สว่นดงันี ้ 

 สว่นท่ี 1 ราคาทนุ 9 ล้านบาท อายกุารให้ประโยชน์ 18 ปี  

 สว่นท่ี 2 ราคาทนุ 6 ล้านบาท อายกุารให้ประโยชน์ 10 ปี และ 

 สว่นท่ี 3 ราคาทนุ 3 ล้านบาท อายกุารให้ประโยชน์ 4 ปี 

ตอ่มาในปี 25x4 เกิดน า้รอระบายครัง้ใหญ่ ท าให้เคร่ืองมอเตอร์สว่นท่ี 3 เสยีหาย บริษัท ตี๋ใหญ่ จ ากดัจึงได้ถอดมอเตอร์ออกในวนัที ่
30 กนัยายน 25x4  ทิง้ไปและเปลีย่นมอเตอร์ใหมเ่สร็จพร้อมใช้ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 25x4 โดยมีคา่ตดิตัง้ 50,000 และคา่มอเตอร์ใหม ่3,150,000 
บาท 

ให้ท า 

จดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี พร้อมแสดงการค านวน (10คะแนน)  

ตอบ 

การค านวณคา่เสือ่มราคาแตล่ะปี 

เคร่ืองจักร ราคาทุน ปมก.อาย ุ 25x1 25x2 25x3 25x4  

 (บาท) (ปี) 1/4 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12   

สว่นท่ี 1 (9 m)       9,000,000           18            375,000            500,000            500,000            500,000   a  

สว่นท่ี 2 (6 m)       6,000,000           10            450,000            600,000            600,000            600,000   a  

สว่นท่ี 3 (3 m)       3,000,000             4            562,500            750,000            750,000            562,500   b  

มอเตอร์เปลีย่นแทน       3,200,000             4                    -                      -                      -              200,000   c  

คา่เสือ่มราคาประจ าปี          1,387,500         1,850,000         1,850,000         1,862,500   

ค่าเสื่อมราคาสะสม         1,387,500        3,237,500        5,087,500        6,950,000   

ในปี 25x4 a : คิดคา่เสือ่มเต็มปี b : คิดคา่เสือ่ม 9 เดือน c : คิดคา่เสือ่ม 3 เดือน 

ค านวณผลขาดทนุจากการยกเลกิมอเตอร์ (สว่นท่ี 3) 

ราคาทนุสว่นท่ี 3       3,000,000  
หกัคา่เสือ่มราคาสะสม 1/10/25x4       2,625,000  
ผลขาดทนุจากการยกเลกิการใช้         375,000  
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จดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี พร้อมแสดงการค านวน (10คะแนน)  

      หนว่ย: บาท 

ณ วันที่   25x1 25x2 25x3 25x4 

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน)      
ราคาทนุของสนิทรัพย์         18,000,000        18,000,000        18,000,000        21,200,000  
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม   -      1,387,500  -      3,237,500  -      5,087,500  -      6,950,000  
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม     -         375,000  

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ       16,612,500      14,762,500      12,912,500      13,875,000  

       
      หนว่ย: บาท 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่   25x1 25x2 25x3 25x4 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (บางส่วน)      
คา่เสือ่มราคา          1,387,500         1,850,000         1,850,000         1,862,500  
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์               375,000  
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ขอ้ 2 อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 

1/2/x4 กิจการซือ้สทิธิเชา่พืน้ท่ี 20 ปี ของห้างสรรพสินค้าเป็นเงิน 2 ล้านบาท คา่ปรับปรุงพืน้ท่ีเช่าและเปลีย่นเฟอร์นิเจอร์ 40,000 
บาท  

1/3/25x4 จ่ายคา่ที่ปรึกษาเก่ียวกบัการจดัท าสญัญา 60,000 บาท 

1/6/x4 ให้ลกูค้าภายนอกเช่าพืน้ที่ เดือนละ 24,000 บาท  

23/12 /x4 จ่ายคา่ซอ่มแซม 13,000 บาท 

ณ วนัท่ี 31/12/x4 , และ  31/12/25x5 มีมลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิการเชา่ดงักลา่วเทา่กบั 2 ล้านบาท และ 2.2 ล้านบาทตามล าดบั 

31/12/x6 ผู้ เช่าบอกเลกิสญัญาเช่า โดยมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิการเชา่เทา่กบั 1.9 ล้านบาท และบริษัทเปลีย่นวตัถปุระสงค์ในการใช้
งานโดยเปลีย่นมาใช้ในการด าเนนิงานของกิจการแทน 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ บนัทึกด้วยมลูคา่ยตุิธรรม PPE บนัทกึด้วยราคาทนุ 

ให้ท า  

1. บนัทกึบญัชีปี 25x4 (5.5 คะแนน) 

2. อธิบายการเปิดเผยรายการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (1 คะแนน) 

3. บนัทกึบญัชีปี 25x5 (1 คะแนน) 

4. บนัทกึบญัชีปี 25x6 (2.5 คะแนน) 
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เฉลย 

1.บนัทกึบญัชีปี 25x4 (5.5 คะแนน) 

1/2/25x4 dr. อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - สทิธิการเชา่และเฟอร์นเิจอร์       2,040,000   
 cr. เงินสด        2,040,000  
  บนัทกึการจา่ยคา่สทิธิการเช่าอาคารท่ีตัง้ใจปลอ่ยเชา่ตอ่   
1/3/25x4 dr. คา่ใช้จา่ยในการบริหาร           60,000   
 cr. เงินสด            60,000  
  บนัทกึการจา่ยคา่ที่ปรึกษา   
1/6/25x4 ถึง dr. เงินสด           24,000   
1/12/25x4 cr. รายได้คา่เชา่            24,000  
  บนัทกึการรับคา่เช่า   
23/12/25x4 dr. คา่ใช้จา่ยในการบริหาร           13,000   
 cr. เงินสด            13,000  
  บนัทกึการจา่ยคา่ซอ่มแซม   
31/12/25x4 dr. ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ           40,000   
 cr. อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - สทิธิการเชา่และเฟอร์นเิจอร์            40,000  
  บนัทกึการปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ   

2.อธิบายการเปิดเผยรายการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (1 คะแนน) 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. กิจการใช้วิธีมลูคา่ยตุิธรรมหรือวธีิราคาทนุ 

2. หากกิจการใช้วิธีมลูคา่ยตุิธรรม กิจการจดัประเภทและบนัทกึสว่นได้เสยีในอสงัหาริมทรัพย์ที่ถือตามสญัญาเชา่ด าเนินงานเป็น

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุหรือไม ่และในสถานการณ์ใด 

3. เกณฑ์ที่กิจการใช้ในการแยกอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ออกจากอสงัหาริมทรัพย์ทีม่ีไว้ใช้งาน และเกณฑ์ในการแยกออก

จากอสงัหาริมทรัพย์ทีม่ีไว้เพื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 

4. วิธีการและข้อสมมติทีม่ีนยัส าคญัที่ใช้ในการก าหนดมลูคา่ยุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

5. ระดบัท่ีมลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 

6. จ านวนที่ได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุส าหรับ 

a. รายได้คา่เชา่จากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

b. คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานทางตรง (รวมทัง้คา่ซอ่มแซมและคา่บ ารุงรักษา) ที่เกิดจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ

ซึง่ก่อให้เกิดรายได้ คา่เชา่ส าหรับงวด และ 
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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 6 ม.ค. ถึง เสาร์ 10 ก.พ.2561  วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 7 ม.ค. - 11 ก.พ. 2561 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

c. คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานทางตรง (รวมทัง้คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา) ทีเ่กิดจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุซึง่

ไมไ่ด้ก่อให้เกิดรายได้คา่เช่าส าหรับงวด 

d. การเปลีย่นแปลงสะสมในมลูคา่ยตุิธรรมที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุจากกลุม่

ที่ใช้วธีิราคาทนุมายงักลุม่ที่ใช้วิธีมลูคา่ยตุิธรรม  

7. ข้อจ ากดัที่มีและจ านวนท่ีมีข้อจ ากดัในการรับรู้อสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุหรือการโอนรายได้และเงินท่ีได้รับจากการ

จ าหนา่ย 

3.บนัทกึบญัชีปี 25x5 (1 คะแนน) 

1/1/25x5 ถึง dr. เงินสด           24,000   
1/12/25x5 cr. รายได้คา่เชา่            24,000  
  บนัทกึการรับคา่เช่า   
31/12/25x5 dr. อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - สทิธิการเชา่และเฟอร์นเิจอร์         200,000   
 cr. ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ          200,000  
  บนัทกึการปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ   

4.บนัทกึบญัชีปี 25x6 (2.5 คะแนน) 

1/1/25x6 ถึง dr. เงินสด           24,000   
1/12/25x6 cr. รายได้คา่เชา่            24,000  
  บนัทกึการรับคา่เช่า   
31/12/25x6 dr. ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ         100,000   
 cr. อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - สทิธิการเชา่และเฟอร์นเิจอร์          100,000  
  บนัทกึการปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ   
31/12/25x6 dr. สทิธิการเชา่อาคาร  x   
 dr. เฟอร์นิเจอร์  y   
 cr. อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - สทิธิการเชา่และเฟอร์นเิจอร์        1,900,000  
  บนัทกึการเปลีย่นหมวดอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเป็นสนิทรัพย์ด าเนินงาน  
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ขอ้ 3 กำรรวมธุรกิจ 
1 มกราคม 25x1 บริษัทขาใหญ่ จ ากดัลงทนุซือ้หุ้นของบริษัทขาเลก็ จ ากดัจ านวน 400,000 หุ้น คิดเป็นเงินลงทนุจา่ยซือ้ 30 ล้านบาท 

สดัสว่นถือหุ้น 40% 

1 มกราคม 25x2 ขาใหญ่ซือ้หุ้นบริษัทขาเลก็เพิ่มอกี 200,000 หุ้น คิดเป็น 20% โดยจ่ายเงินเพิ่ม 20 ล้านบาท ราคาหุ้นของบริษัทขา
เลก็ในวนันีเ้ทา่กบั 100 บาท และมลูคา่ยตุิธรรมของโดยมลูคา่ยตุิธรรมของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุเทา่กบั 35 ล้านบาท และมลูคา่
ยตุิธรรมและมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิของขาเลก็เทา่กบั 90 ล้านบาท  

1 มกราคม 25x3 ขาใหญ่ซือ้หุ้นขาเลก็เพิม่อีก 20% เป็นเงิน 30 ล้านบาท มลูคา่ยตุิธรรมและมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิของขา
เลก็เทา่กบั 120 ล้านบาท และสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุมีมลูคา่ยตุิธรรม 50 ล้านบาท 

ให้ท า(ข้อละ4คะแนน) 

1. อธิบายหลกัการบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องในปี 25x1 

2. ค านวณผลก าไรขาดทนุและปรับปรุงบญัชีในงบรวม ปี 25x2 

3.ค านวณคา่ความนยิมในปี 25x2  

4. อธิบายหลกัการบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องในปี 25x2  

5. การปรับปรุงรายการในกระดาษท าการเพื่อจดัท างบการเงินรวมในปี 25x3  

เฉลย 

1. อธิบายหลกัการบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องในปี 25x1 

อ้างถงึ ม.บช. 28 เร่ืองเงินลงทนุในบริษัทร่วม “หากผู้ลงทนุมีอ านาจในการออกเสยีงทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผา่นบริษัท
ยอ่ย) ในกิจการท่ีไปลงทนุอยา่งน้อยร้อยละ 20 ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ผู้ลงทนุมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัตอ่กิจการท่ีไปลงทนุ เว้นแตผู่้ลงทนุ
จะมีหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่กรณีดงักลา่วไมเ่ป็นเชน่นัน้” ดงันัน้การที่บริษัทขาใหญ่ ซือ้หุ้นบริษัทขาเลก็ 40% หากไมม่ีเหตผุลอื่น 
จะถือวา่บริษัทขาใหญ่มี “อิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั” ตอ่บริษัทขาเลก็ จึงต้องใช้วธีิสว่นได้เสยีในการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุ ซึง่จะเร่ิมบนัทกึเงิน
ลงทนุดงักลา่วโดยใช้ราคาทนุ และปรับปรุงเงินลงทนุดงักลา่วด้วยสว่นได้เสยีในก าไรสทุธิหรือขาดทนุสทุธิของบริษัทร่วม ในขณะท่ีจะบนัทกึลด
เงินลงทนุลงในกรณีที่บริษัทร่วมจ่ายเงินปันผลหรือแบง่ปันสว่นทนุให้กบัผู้ลงทนุ ทัง้นี ้ มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัทร่วมอาจสรุปได้
ตามสมการตอ่ไปนี ้ 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม = เงินลงทนุเร่ิมต้น + สว่นแบง่ก าไร − เงินปันผลรับ − ผลขาดทนุด้อยคา่ของเงินลงทนุ 
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2. ค านวณผลก าไรขาดทนุและปรับปรุงบญัชีในงบรวม ปี 25x2 

ค านวณผลก าไรจากการได้มาซึง่อ านาจควบคมุด้วยการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้   
   หนว่ย:บาท  

มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้น 40% ณ วนัท่ีได้อ านาจควบคมุ        40,000,000  
(400,000 หุ้น x 100 บาท)   
หกั มลูคา่ตามบญัชีของหุ้น 40%   
ราคาทนุจ่ายซือ้   30,000,000   
บวก สว่นแบง่ก าไร  a   
หกั เงินปันผล  (b)   
มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ีได้มาซึง่อ านาจควบคมุ   x  
ผลก าไรจากการได้มาซึง่อ านาจควบคมุ   40,000,000 - x  

 

1/1/25x2 dr. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย   40,000,000   
 cr. ผลก าไรจากการโอนเปลีย่นหมวดเงินลงทนุ   40,000,000 - x  
 cr. เงินลงทนุในบริษัทร่วม   x  
  บนัทกึผลก าไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ ณ วนัท่ีได้มาซึง่อ านาจควบคมุ   

3.ค านวณคา่ความนยิมในปี 25x2  

ค านวณคา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ ณ วนัท่ี 1/1/25x2  
  หนว่ย: บาท  

เงินลงทนุจา่ยซือ้หุ้น 20%   20,000,000  
มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ 40% แรก (400,000 x 100 บาท)   40,000,000  
มลูคา่ยตุิธรรมของสว่นได้เสยีไมม่ีอ านาจควบคมุ   35,000,000  
รวมมลูคา่ธุรกิจของบริษัทขาเลก็   95,000,000  
หกั มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ีได้อ านาจควบคมุ - 90,000,000  
คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ ณ วนัท่ี 1/1/25x2    5,000,000  

4. อธิบายหลกัการบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องในปี 25x2  

ตอ่มาในปี 25x2 การท่ีบริษัทซือ้สว่นได้เสยีเพิม่ 20% ถือเป็นข้อบง่ชีส้ าคญัที่แสดงวา่กิจการได้รับอ านาจควบคมุ โดย ม.รง. ฉบบัท่ี 3 
เร่ืองการรวมธุรกิจ ระบใุห้กิจการผู้ซือ้ต้องวดัมลูคา่สว่นได้เสยีที่ผู้ซือ้ถืออยูใ่นผู้ถกูซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหมโ่ดยใช้มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ี
ซือ้และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในก าไรหรือขาดทนุ ผู้ซือ้อาจเคยรับรู้การเปลีย่นแปลงมลูคา่ของสว่นได้เสยีในผู้ถกูซือ้ในก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดก่อน (เช่น เนือ่งจากจดัประเภทเงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินลงทนุเผ่ือขาย)ซึง่หากเป็นเช่นนัน้ มลูคา่ทีเ่คยรับรู้ในรายได้ที่รับรู้
ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นต้องรับรู้ด้วยเกณฑ์เดียวกับเสมือนว่าผู้ซือ้ได้ขายเงนิลงทุนดงักล่าวออกไป 

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 14 

 

ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่1/2561 
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 7 ม.ค. - 11 ก.พ.. 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 6 ม.ค. ถึง เสาร์ 10 ก.พ.2561 
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 6 ม.ค. ถึง เสาร์ 10 ก.พ.2561  วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 7 ม.ค. - 11 ก.พ. 2561 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

 
5. การปรับปรุงรายการในกระดาษท าการเพื่อจดัท างบการเงินรวมในปี 25x3  

การท่ีบริษัทขาใหญ่ซือ้หุ้นในขาเลก็เพิ่ม 20% ถือเป็น “การเปลีย่นแปลงสว่นได้เสยีของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในบริษัทยอ่ยโดยที่ไมไ่ด้
ท าให้บริษัทใหญ่สญูเสยีอ านาจในการควบคมุ” จะถือเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงกบัสว่นของเจ้าของ หากมีผลตา่งบริษัทใหญ่ต้อง
บนัทกึรายการดงักลา่วเป็นรายการในสว่นของเจ้าของ (คือ รายการกบัเจ้าของในฐานะผู้ เป็นเจ้าของ) ตามการค านวณดงันี ้ 

 

 จ านวนหุ้น (หุ้น)  สดัสว่น   สินทรัพย์สทุธิ 1/1/25x3 (บาท)  
 P NCI รวม P NCI รวม P NCI รวม 
ก่อนซือ้หุ้นเพ่ิม 600,000 400,000 1,000,000 60% 40% 100% 72,000,000 48,000,000 120,000,000 
ผลให้การที่ P ขายหุ้นให้ NCI 200,000 -200,000 0 20% -20% 0% 24,000,000 -24,000,000 0 

หลงัขายหุ้น 800,000 200,000 1,000,000 80% 20% 100% 96,000,000 24,000,000 120,000,000 

 

เงินสดจา่ยซือ้หุ้น 20%         30,000,000  
มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิที่ P ของสว่นท่ีขาย           24,000,000  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นของบริษัทใหญ่ลดลง             6,000,000  

ผลกระทบตอ่งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 1/1/25x3 คือ สว่นทนุของบริษัทใหญ่จะลดลง 6 ล้านบาท และสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคุม
จะลดลง 24 ล้านบาท ซึง่เทา่กบัสว่นทนุ 20% ที่ขายให้กบับริษัทใหญ่ 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่1/2561 
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 7 ม.ค. - 11 ก.พ.. 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 6 ม.ค. ถึง เสาร์ 10 ก.พ.2561 
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 6 ม.ค. ถึง เสาร์ 10 ก.พ.2561  วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 7 ม.ค. - 11 ก.พ. 2561 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ตำรำงติวคร้ังท่ี 1/2561 

หลกัสูตร Comprehensive วชิาละ 5,500 บาท  (สมคัร2วชิา 9,000 บาท) เรียนรวบยอดความคดิ เหมาะกบัผู้

มคีวามคุ้นเคยกบั TFRS ในระดับกลาง – สูง 

AC1 : ทกุวนัอาทิตย์เร่ิม 7 ม.ค., 14, 21, 28 ม.ค., 4, 11 ก.พ. 2561 

AC2 : ทกุวนัเสาร์เร่ิม 6 ม.ค., 13, 20, 27 ม.ค., 3, 10 ก.พ. 2561 

เรียนที่สขุมุวิท 101/1 สถานี BTS ปณุณวิถี (search ค าวา่ CPA Solution)  

หลกัสูตร Step-By-Step Classวชิาละ 6,000 บาท  (สมคัร2วชิา 10,000 บาท) เน้นพืน้ฐานการค านวณ และ

เทคนิคท าโจทย์ปรนัย และอตันัย เหมาะกบัผู้ทีเ่ร่ิมสอบ CPA  

AC1 : ทกุวนัเสาร์เร่ิม 6 ม.ค., 13, 20, 27 ม.ค., 3, 10 ก.พ. 2561 

AC2 : ทกุวนัอาทิตย์เร่ิม 7 ม.ค., 14, 21, 28 ม.ค., 4, 11 ก.พ. 2561 

เรียนที่ศนูย์ไบเทค สถานี BTS บางนา  

 

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเราจะรีบสง่ให้ทา่นเตรียมตวั (คาดวา่สง่ให้ได้เดือนธนัวาคม 2559) เมื่อสมคัร
เข้ามา 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที ่Line ID:  @cpa-somsak หรือ FB ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่1/2561 
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 7 ม.ค. - 11 ก.พ.. 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 6 ม.ค. ถึง เสาร์ 10 ก.พ.2561 
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 6 ม.ค. ถึง เสาร์ 10 ก.พ.2561  วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 7 ม.ค. - 11 ก.พ. 2561 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

หนงัสืออำ้งอิง 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สนิค้าคงเหลอื. กรุงเทพฯ : 2560. 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์. กรุงเทพฯ : 2560. 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเชา่. กรุงเทพฯ : 2560. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (2559) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า. กรุงเทพฯ : 2560. 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน. กรุงเทพฯ : 2560. 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ. กรุงเทพฯ : 2560. 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 2560. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม (ปรับปรุง 2559). กรุงเทพฯ : 2560. 
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