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ข้อสอบ CPA จำลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 3/2560*
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนำมหลำยท่ำนที่กรุ ณำให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ควำมมีน้ ำใจของท่ำน ส่ งผลให้ท่ำนสอบผ่ำนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตได้ในเร็ ววัน
*แก้ ไขจากชุดแรกที่ส่งไป ในข้ อ 2 ก ส่ วนประกอบที่ 2 ชุดแรกใช้ อายุสินทรั พย์ 6 ปี แต่ ชุดนีแ้ ก้ ให้ ถกู เป็ น 10 ปี

วิชำ กำรบัญชี 1 (ส่ วนอัตนัย)
กำรทดสอบควำมรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต (CPA)
โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยบูรพำ
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ข้อ 1 ก สิ นค้ำคงเหลือ และสัญญำที่สร้ำงภำระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริ ษัทแตงไทย จากัดมีสนิ ค้ าคงเหลือที่ซื ้อจากต่างประเทศ จานวน 2,700 หน่วย ราคาสินค้ าต่อชิ ้นเท่ากับ
98 บาท โดยมีสว่ นลดการค้ า 5 บาท ค่าอากรขาเข้ าหน่วยละ 1 บาท ค่าขนส่ง 2 บาท ค่าประกันภัยระหว่างขนส่ง 1 บาท ค่าเก็บรักษา 0.50
บาท และค่าดอกเบี ้ยเงินกู้คา่ สินค้ า 0.25 บาท
ราคาขายปกติของสินค้ าดังกล่าวเท่ากับ 120 บาท และต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการขายเท่ากับ 12 บาทต่อชิ ้น
ในวันที่ 16 ธันวาคม บริ ษัททาสัญญาซื ้อขายที่บอกเลิกไม่ได้ กบั บริ ษัทหน้ าดา จากัด 2500 หน่วย โดยทาสัญญาขายในราคา 100
บาทและจะส่งมอบสินค้ าในไตรมาสแรกของปี ถดั ไป
ให้ ทา
1 ให้ คานวณมูลค่าคงเหลือของสินค้ าปี 25x1 (7คะแนน)
2. บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ อง หากบริ ษัทที่ทาสัญญาเพิ่มจานวนเป็ น 3000 หน่วย (5คะแนน)

เฉลย
1 ให้ หามูลค่าคงเหลือของสินค้ าปี 25x1 (7คะแนน)
ขันแรก
้
คานวณราคาทุนของสินค้ าคงเหลือ

ราคาจ่ายซื ้อ
ส่วนลดการค้ า
ค่าอากรขาเข้ า
ค่าขนส่ง
ค่าประกันภัย
ราคาทุนของสินค้ าคงเหลือ

-

@
98
5
1
2
1
97

หน่ วย:บาท
2700 หน่ วย
264,600
- 13,500
2,700
5,400
2,700
261,900

*ค่าจัดเก็บและดอกเบี ้ยจ่ายสาหรับสินค้ าที่พร้ อมขายแล้ วจะถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยในกาไรขาดทุน
ขันที
้ ่สอง คานวณมูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้ รับ

สินค้ าที่ทาสัญญาขายแล้ ว
สินค้ าที่ยงั ไม่ได้ ทาสัญญาขาย
รวมมูลค่าขายสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับ

จานวน
2,500
200
2,700

ราคาขาย(สุทธิจากคชจ.12บาท)
88
108

หน่วย:บาท
มูลค่าขายสุทธิ
220,000
21,600
241,600
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ขันที
้ ่ 3 คานวณมูลค่าตามบัญชี (min(Cost, NRV)) ณ วันที่ 31/12/25x1
หน่วย:บาท
261,900
241,600
241,600

ราคาทุน (Cost)
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับ (NRV)
มูลค่ าตามบัญชี min(Cost, NRV)
2. บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ อง หากบริ ษัทที่ทาสัญญาเพิ่มจานวนเป็ น 3000 หน่วย (5คะแนน)

ราคาทุนของสินค้ าคงเหลือเท่ากับ 261,900 บาทเช่นเดียวกับคาตอบข้ อ 1 แต่มลู ค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับจะเท่ากับ 237,600 ตาม
การคานวณต่อไปนี ้

สินค้ าที่ทาสัญญาขายแล้ ว
รวมมูลค่าขายสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับ

จานวน
2,700
2,700

ราคาขาย(สุทธิจากคชจ.12บาท)
88

หน่ วย:บาท
มูลค่ าขายสุทธิ
237,600
237,600

ดังนันมู
้ ลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 (min(cost, NRV) จึงเท่ากับ 237,600 บาท ตามการเปรี ยบเทียบต่อไปนี ้
หน่ วย:บาท
261,900
237,600
237,600

ราคาทุน (Cost)
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับ (NRV)
มูลค่ าตามบัญชี min(Cost, NRV)

อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจการทาสัญญาขายสินค้ า 3,000 หน่วยในราคาที่ขาดทุน ทังๆ
้ ที่มีสนิ ค้ าเพียง 2,700 หน่วยในมือ กิจการจึงต้ อง
รับรู้ภาระผูกพันสัญญาที่สร้ างภาระเพิ่มขึ ้นอีก 300 หน่วยตามการคานวณดังนี ้

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับ (300 x 88)
หัก ต้ นทุนสินค้ าที่ต้องจ่ายซื ้อ (300 x 97)
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้ างภาระ

-

@
88
97
9

-

หน่ วย: บาท
300 หน่ วย
26,400
29,100
2,700
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การบันทึกบัญชีทเี่ กี่ยวข้ อง
dr.
cr.

ผลขาดทุนจากการเสือ่ มมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการเสือ่ มมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ
บันทึกผลขาดทุนจากการเสือ่ มมูลค่าสินค้ า (261,900 - 237,600)

dr.
cr.

ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้ างภาระ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้ างภาระ
บันทึกผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้ างภาระ (29,100 - 26,400)

24,300
24,300

2,700
2,700
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ข้อ 1 ข สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ปี 25x4 : บริ ษัท ติ๋ม จากัดมีรายจ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จานวน 270,000 บาท และค่าเสือ่ มราคาทีย่ งั ไม่ได้ บนั ทึก 30,000
บาท
ปี 25x5 : ในวันที่ 15 เมษายน 25x5 บริ ษัท ติ๋ม จากัดสามารถแสดงให้ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ ในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์ จากการ
ใช้ ผลงานพัฒนาดังกล่าว โดยก่อนวันที่ 15 เมษายน 25x5 มีรายจ่ายเกิดขึ ้น 180,000 บาท และหลังจากวันนี ้ 640,000 บาท รวมทังมี
้ คา่ ใช้ จ่าย
ด้ านกฎหมายเกี่ยวกับการจดสิทธิบตั ร 100,000 บาท ค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม 90,000 บาท และค่าใช้ จา่ ยในการประชาสัมพันธ์ 340,000
บาท
ปี 25x6 : บริ ษัท ติ๋ม จากัดจ่ายค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการฟ้องคดีละเมิดสิทธิบตั รโดยคูแ่ ข่งจานวน 120,000 บาท ซึง่ ศาลตัดสินให้ บริษัท
ติ๋ม จากัดเป็ นฝ่ ายชนะ
ให้ ทา
ให้ ประเมินรายจ่ายเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนารายการใดบ้ างที่สามารถรับรู้เป็ นสินทรัพย์หรื อรับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยในปี 25x4, 25x5
และ 25x6
ตอบ
ปี

รายจ่ าย

x4

รายจ่ายพัฒนา
ค่าเสือ่ มราคา
รายจ่ายพัฒนา
รายจ่ายพัฒนา
ค่าจดสิทธิบตั ร
ค่าฝึ กอบรม
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้ จา่ ยดาเนินคดีปกป้อง
สิทธิบตั ร*1
รวม

x5

x6

รับรู้
สินทรัพย์

640,000
100,000

รับรู้ เหตุผล
ค่ าใช้ จ่าย
270,000 ยังไม่ถงึ จุดทีแ่ สดงให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคและ
30,000 พาณิชย์
180,000
ถึงจุดที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคและพาณิชย์
90,000 ไม่มีสว่ นโดยตรงในการสร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ กบั สินทรัพย์ไม่มี
340,000 ตัวตน
120,000

740,000

1,030,000

1 อ้ างถึง TAS 38 ย่อหน้ า 20 “โดยทัว่ ไป จะเป็ นการยากที่จะถือว่ารายจ่ายที่เกิดขึ ้นภายหลัง เป็ นของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนใดโดยเฉพาะได้ โดยตรง แต่จะถือว่า

เป็ นรายจ่ายของกิจการโดยรวมมากกว่า ดังนัน้ จึงแทบจะไม่มีการรับรู้รายจ่ายที่เกิดขึ ้นภายหลังการรับรู้เริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาหรื อรายจ่ายที่
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ข้อ 2 ก ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
บริ ษัท ตี๋ใหญ่ จากัดซื ้อเครื่ องจักรในวันที่ 1 เมษายน 25x1 แต่เนื่องจากบริษัท ตี๋ใหญ่ จากัดไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบในการผลิตได้ ทนั
จึงเริ่มใช้ เครื่ องจักรตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 25x1 เครื่ องจักรมีราคาทุน 18 ล้ านบาท คิดค่าเสือ่ มโดยวิธีเส้ นตรง โดยแบ่งคิดค่าเสือ่ มตาม
ส่วนประกอบ 3 ส่วนดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ราคาทุน 9 ล้ านบาท อายุการให้ ประโยชน์ 18 ปี
 ส่วนที่ 2 ราคาทุน 6 ล้ านบาท อายุการให้ ประโยชน์ 10 ปี และ
 ส่วนที่ 3 ราคาทุน 3 ล้ านบาท อายุการให้ ประโยชน์ 4 ปี
ต่อมาในปี 25x4 เกิดน ้ารอระบายครัง้ ใหญ่ ทาให้ เครื่ องมอเตอร์ สว่ นที่ 3 เสียหาย บริ ษัท ตี๋ใหญ่ จากัดจึงได้ ถอดมอเตอร์ ออกในวันที่
30 กันยายน 25x4 ทิ ้งไปและเปลีย่ นมอเตอร์ ใหม่เสร็ จพร้ อมใช้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 25x4 โดยมีคา่ ติดตัง้ 50,000 และค่ามอเตอร์ ใหม่ 3,150,000
บาท
ให้ ทา
จัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี พร้ อมแสดงการคานวน (10คะแนน)
ตอบ
การคานวณค่าเสือ่ มราคาแต่ละปี
เครื่องจักร
ส่วนที่ 1 (9 m)
ส่วนที่ 2 (6 m)
ส่วนที่ 3 (3 m)
มอเตอร์ เปลีย่ นแทน
ค่าเสือ่ มราคาประจาปี
ค่ าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุน ปมก.อายุ
(บาท)
(ปี )
9,000,000
18
6,000,000
10
3,000,000
4
3,200,000
4

25x1
1/4 - 31/12
375,000
450,000
562,500
1,387,500
1,387,500

25x2
1/1 - 31/12
500,000
600,000
750,000
1,850,000
3,237,500

25x3
1/1 - 31/12
500,000
600,000
750,000
1,850,000
5,087,500

25x4
500,000
600,000
562,500
200,000
1,862,500
6,950,000

a
a
b
c

ในปี 25x4 a : คิดค่าเสือ่ มเต็มปี b : คิดค่าเสือ่ ม 9 เดือน c : คิดค่าเสือ่ ม 3 เดือน
คานวณผลขาดทุนจากการยกเลิกมอเตอร์ (ส่วนที่ 3)
ราคาทุนส่วนที่ 3
หักค่าเสือ่ มราคาสะสม 1/10/25x4
ผลขาดทุนจากการยกเลิกการใช้

3,000,000
2,625,000
375,000
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จัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี พร้ อมแสดงการคานวน (10คะแนน)
ณ วันที่
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่ วน)
ราคาทุนของสินทรัพย์
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่ วน)
ค่าเสือ่ มราคา
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์

25x1

25x2

25x3

หน่วย: บาท
25x4

18,000,000
18,000,000
18,000,000
21,200,000
- 1,387,500 - 3,237,500 - 5,087,500 - 6,950,000
375,000
16,612,500
14,762,500
12,912,500
13,875,000

25x1

25x2

25x3

1,387,500

1,850,000

1,850,000

หน่วย: บาท
25x4
1,862,500
375,000
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ข้อ 2 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
1/2/x4 กิจการซื ้อสิทธิเช่าพื ้นที่ 20 ปี ของห้ างสรรพสินค้ าเป็ นเงิน 2 ล้ านบาท ค่าปรับปรุงพื ้นที่เช่าและเปลีย่ นเฟอร์ นิเจอร์ 40,000
บาท
1/3/25x4 จ่ายค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาสัญญา 60,000 บาท
1/6/x4 ให้ ลกู ค้ าภายนอกเช่าพื ้นที่ เดือนละ 24,000 บาท
23/12 /x4 จ่ายค่าซ่อมแซม 13,000 บาท
ณ วันที่ 31/12/x4 , และ 31/12/25x5 มีมลู ค่ายุติธรรมของสิทธิการเช่าดังกล่าวเท่ากับ 2 ล้ านบาท และ 2.2 ล้ านบาทตามลาดับ
31/12/x6 ผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่า โดยมูลค่ายุตธิ รรมของสิทธิการเช่าเท่ากับ 1.9 ล้ านบาท และบริ ษัทเปลีย่ นวัตถุประสงค์ในการใช้
งานโดยเปลีย่ นมาใช้ ในการดาเนินงานของกิจการแทน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน บันทึกด้ วยมูลค่ายุติธรรม PPE บันทึกด้ วยราคาทุน
ให้ ทา
1. บันทึกบัญชีปี 25x4 (5.5 คะแนน)
2. อธิบายการเปิ ดเผยรายการเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (1 คะแนน)
3. บันทึกบัญชีปี 25x5 (1 คะแนน)
4. บันทึกบัญชีปี 25x6 (2.5 คะแนน)
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เฉลย
1.บันทึกบัญชีปี 25x4 (5.5 คะแนน)
1/2/25x4

dr. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สิทธิการเช่าและเฟอร์ นเิ จอร์
cr. เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าสิทธิการเช่าอาคารที่ตงใจปล่
ั้
อยเช่าต่อ
1/3/25x4
dr. ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
cr. เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าที่ปรึกษา
1/6/25x4 ถึง dr. เงินสด
1/12/25x4 cr. รายได้ คา่ เช่า
บันทึกการรับค่าเช่า
23/12/25x4 dr. ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
cr. เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าซ่อมแซม
31/12/25x4 dr. ผลกาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
cr. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สิทธิการเช่าและเฟอร์ นเิ จอร์
บันทึกการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

2,040,000
2,040,000
60,000
60,000
24,000
24,000
13,000
13,000
40,000
40,000

2.อธิบายการเปิ ดเผยรายการเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (1 คะแนน)
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังต่อไปนี ้
1.

กิจการใช้ วิธีมลู ค่ายุติธรรมหรื อวิธีราคาทุน

2.

หากกิจการใช้ วิธีมลู ค่ายุติธรรม กิจการจัดประเภทและบันทึกส่วนได้ เสียในอสังหาริ มทรัพย์ที่ถือตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนหรื อไม่ และในสถานการณ์ใด

3.

เกณฑ์ที่กิจการใช้ ในการแยกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ออกจากอสังหาริ มทรัพย์ทมี่ ีไว้ ใช้ งาน และเกณฑ์ในการแยกออก
จากอสังหาริ มทรัพย์ทมี่ ีไว้ เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ

4.

วิธีการและข้ อสมมติทมี่ ีนยั สาคัญที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

5.

ระดับที่มลู ค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

6.

จานวนที่ได้ รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับ
a.

รายได้ คา่ เช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

b.

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานทางตรง (รวมทังค่
้ าซ่อมแซมและค่าบารุงรักษา) ที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ ค่าเช่าสาหรับงวด และ
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c.

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานทางตรง (รวมทังค่
้ าซ่อมแซมและบารุงรักษา) ทีเ่ กิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึง่
ไม่ได้ ก่อให้ เกิดรายได้ คา่ เช่าสาหรับงวด

d.

การเปลีย่ นแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนจากกลุม่
ที่ใช้ วธิ ีราคาทุนมายังกลุม่ ที่ใช้ วิธีมลู ค่ายุติธรรม

7.

ข้ อจากัดที่มีและจานวนที่มีข้อจากัดในการรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนหรื อการโอนรายได้ และเงินที่ได้ รับจากการ
จาหน่าย

3.บันทึกบัญชีปี 25x5 (1 คะแนน)
1/1/25x5 ถึง dr. เงินสด
1/12/25x5 cr. รายได้ คา่ เช่า
บันทึกการรับค่าเช่า
31/12/25x5 dr. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สิทธิการเช่าและเฟอร์ นเิ จอร์
cr. ผลกาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บันทึกการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

24,000
24,000
200,000
200,000

4.บันทึกบัญชีปี 25x6 (2.5 คะแนน)
1/1/25x6 ถึง dr. เงินสด
1/12/25x6 cr. รายได้ คา่ เช่า
บันทึกการรับค่าเช่า
31/12/25x6 dr. ผลกาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
cr. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สิทธิการเช่าและเฟอร์ นเิ จอร์
บันทึกการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
31/12/25x6 dr. สิทธิการเช่าอาคาร
dr. เฟอร์ นิเจอร์
cr. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สิทธิการเช่าและเฟอร์ นเิ จอร์
บันทึกการเปลีย่ นหมวดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นสินทรัพย์ดาเนินงาน

24,000
24,000
100,000
100,000
x
y
1,900,000
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ข้อ 3 กำรรวมธุรกิจ
1 มกราคม 25x1 บริ ษัทขาใหญ่ จากัดลงทุนซื ้อหุ้นของบริ ษัทขาเล็ก จากัดจานวน 400,000 หุ้น คิดเป็ นเงินลงทุนจ่ายซื ้อ 30 ล้ านบาท
สัดส่วนถือหุ้น 40%
1 มกราคม 25x2 ขาใหญ่ซื ้อหุ้นบริ ษัทขาเล็กเพิ่มอีก 200,000 หุ้น คิดเป็ น 20% โดยจ่ายเงินเพิ่ม 20 ล้ านบาท ราคาหุ้นของบริ ษัทขา
เล็กในวันนี ้เท่ากับ 100 บาท และมูลค่ายุติธรรมของโดยมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเท่ากับ 35 ล้ านบาท และมูลค่า
ยุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิของขาเล็กเท่ากับ 90 ล้ านบาท
1 มกราคม 25x3 ขาใหญ่ซื ้อหุ้นขาเล็กเพิม่ อีก 20% เป็ นเงิน 30 ล้ านบาท มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิของขา
เล็กเท่ากับ 120 ล้ านบาท และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมมีมลู ค่ายุติธรรม 50 ล้ านบาท
ให้ ทา(ข้ อละ4คะแนน)
1. อธิบายหลักการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กี่ยวข้ องในปี 25x1
2. คานวณผลกาไรขาดทุนและปรับปรุงบัญชีในงบรวม ปี 25x2
3.คานวณค่าความนิยมในปี 25x2
4. อธิบายหลักการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กี่ยวข้ องในปี 25x2
5. การปรับปรุงรายการในกระดาษทาการเพื่อจัดทางบการเงินรวมในปี 25x3
เฉลย
1. อธิบายหลักการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กี่ยวข้ องในปี 25x1
อ้ างถึง ม.บช. 28 เรื่ องเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม “หากผู้ลงทุนมีอานาจในการออกเสียงทังโดยทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม (เช่น โดยผ่านบริษัท
ย่อย) ในกิจการที่ไปลงทุนอย่างน้ อยร้ อยละ 20 ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญ ต่อกิจการที่ไปลงทุน เว้ นแต่ผ้ ลู งทุน
จะมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่ากรณีดงั กล่าวไม่เป็ นเช่นนัน”
้ ดังนันการที
้
่บริ ษัทขาใหญ่ ซื ้อหุ้นบริ ษัทขาเล็ก 40% หากไม่มีเหตุผลอื่น
จะถือว่าบริ ษัทขาใหญ่มี “อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญ” ต่อบริษัทขาเล็ก จึงต้ องใช้ วธิ ีสว่ นได้ เสียในการบันทึกบัญชีเงินลงทุน ซึง่ จะเริ่มบันทึกเงิน
ลงทุนดังกล่าวโดยใช้ ราคาทุน และปรับปรุงเงินลงทุนดังกล่าวด้ วยส่วนได้ เสียในกาไรสุทธิหรื อขาดทุนสุทธิของบริ ษัทร่วม ในขณะที่จะบันทึกลด
เงินลงทุนลงในกรณีที่บริ ษัทร่วมจ่ายเงินปั นผลหรื อแบ่งปั นส่วนทุนให้ กบั ผู้ลงทุน ทังนี
้ ้ มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมอาจสรุปได้
ตามสมการต่อไปนี ้
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม = เงินลงทุนเริ่ มต้ น + ส่วนแบ่งกาไร − เงินปั นผลรับ − ผลขาดทุนด้ อยค่าของเงินลงทุน
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2. คานวณผลกาไรขาดทุนและปรับปรุงบัญชีในงบรวม ปี 25x2
คานวณผลกาไรจากการได้ มาซึง่ อานาจควบคุมด้ วยการรวมธุรกิจแบบเป็ นขัน้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้น 40% ณ วันที่ได้ อานาจควบคุม
(400,000 หุ้น x 100 บาท)
หัก มูลค่าตามบัญชีของหุ้น 40%
ราคาทุนจ่ายซื ้อ
บวก ส่วนแบ่งกาไร
หัก เงินปั นผล
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ได้ มาซึง่ อานาจควบคุม
ผลกาไรจากการได้ มาซึง่ อานาจควบคุม

1/1/25x2

dr. เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
cr. ผลกาไรจากการโอนเปลีย่ นหมวดเงินลงทุน
cr. เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
บันทึกผลกาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ได้ มาซึง่ อานาจควบคุม

หน่วย:บาท
40,000,000

30,000,000
a
(b)
x
40,000,000 - x

40,000,000
40,000,000 - x
x

3.คานวณค่าความนิยมในปี 25x2
คานวณค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ 1/1/25x2
เงินลงทุนจ่ายซื ้อหุ้น 20%
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 40% แรก (400,000 x 100 บาท)
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียไม่มีอานาจควบคุม
รวมมูลค่าธุรกิจของบริษัทขาเล็ก
หัก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ได้ อานาจควบคุม
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ 1/1/25x2

หน่วย: บาท
20,000,000
40,000,000
35,000,000
95,000,000
- 90,000,000
5,000,000

4. อธิบายหลักการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กี่ยวข้ องในปี 25x2
ต่อมาในปี 25x2 การที่บริ ษัทซื ้อส่วนได้ เสียเพิม่ 20% ถือเป็ นข้ อบ่งชี ้สาคัญที่แสดงว่ากิจการได้ รับอานาจควบคุม โดย ม.รง. ฉบับที่ 3
เรื่ องการรวมธุรกิจ ระบุให้ กิจการผู้ซื ้อต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ผ้ ซู ื ้อถืออยูใ่ นผู้ถกู ซื ้อก่อนหน้ าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้ มลู ค่ายุติธรรม ณ วันที่
ซื ้อและรับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนทีเ่ กิดขึ ้นในกาไรหรื อขาดทุน ผู้ซื ้ออาจเคยรับรู้การเปลีย่ นแปลงมูลค่าของส่วนได้ เสียในผู้ถกู ซื ้อในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในงวดก่อน (เช่น เนือ่ งจากจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย)ซึง่ หากเป็ นเช่นนัน้ มูลค่าทีเ่ คยรับรู้ในรายได้ ที่รับรู้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นต้ องรับรู้ด้วยเกณฑ์เดียวกับเสมือนว่ าผู้ซอื ้ ได้ ขายเงินลงทุนดังกล่ าวออกไป
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5. การปรับปรุงรายการในกระดาษทาการเพื่อจัดทางบการเงินรวมในปี 25x3
การที่บริ ษัทขาใหญ่ซื ้อหุ้นในขาเล็กเพิ่ม 20% ถือเป็ น “การเปลีย่ นแปลงส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ในบริษัทย่อยโดยที่ไม่ได้
ทาให้ บริ ษัทใหญ่สญ
ู เสียอานาจในการควบคุม” จะถือเป็ นกิจกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงกับส่วนของเจ้ าของ หากมีผลต่างบริษัทใหญ่ต้อง
บันทึกรายการดังกล่าวเป็ นรายการในส่วนของเจ้ าของ (คือ รายการกับเจ้ าของในฐานะผู้เป็ นเจ้ าของ) ตามการคานวณดังนี ้

ก่อนซื ้อหุ้นเพิ่ม
ผลให้ การที่ P ขายหุ้นให้ NCI
หลังขายหุ้น

จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่วน
P
NCI
รวม
P NCI
รวม
600,000 400,000 1,000,000
60% 40% 100%
200,000 -200,000
0
20% -20%
0%
800,000 200,000 1,000,000
80% 20% 100%

เงินสดจ่ายซื ้อหุ้น 20%
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิที่ P ของส่วนที่ขาย
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทใหญ่ลดลง

สินทรัพย์สทุ ธิ 1/1/25x3 (บาท)
P
NCI
รวม
72,000,000 48,000,000 120,000,000
24,000,000 -24,000,000
0
96,000,000 24,000,000 120,000,000

30,000,000
24,000,000
6,000,000

ผลกระทบต่องบการเงินรวม ณ วันที่ 1/1/25x3 คือ ส่วนทุนของบริษัทใหญ่จะลดลง 6 ล้ านบาท และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบุคม
จะลดลง 24 ล้ านบาท ซึง่ เท่ากับส่วนทุน 20% ที่ขายให้ กบั บริษัทใหญ่
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ตำรำงติวครั้งที่ 1/2561
หลักสู ตร Comprehensive วิชาละ 5,500 บาท (สมัคร2วิชา 9,000 บาท) เรียนรวบยอดความคิด เหมาะกับผู้
มีความคุ้นเคยกับ TFRS ในระดับกลาง – สู ง
AC1 : ทุกวันอาทิตย์เริ่ ม 7 ม.ค., 14, 21, 28 ม.ค., 4, 11 ก.พ. 2561
AC2 : ทุกวันเสาร์ เริ่ม 6 ม.ค., 13, 20, 27 ม.ค., 3, 10 ก.พ. 2561
เรี ยนที่สขุ มุ วิท 101/1 สถานี BTS ปุณณวิถี (search คาว่า CPA Solution)

หลักสู ตร Step-By-Step Classวิชาละ 6,000 บาท (สมัคร2วิชา 10,000 บาท) เน้ นพืน้ ฐานการคานวณ และ
เทคนิคทาโจทย์ ปรนัย และอัตนัย เหมาะกับผู้ทเี่ ริ่มสอบ CPA
AC1 : ทุกวันเสาร์ เริ่ม 6 ม.ค., 13, 20, 27 ม.ค., 3, 10 ก.พ. 2561
AC2 : ทุกวันอาทิตย์เริ่ ม 7 ม.ค., 14, 21, 28 ม.ค., 4, 11 ก.พ. 2561
เรี ยนที่ศนู ย์ไบเทค สถานี BTS บางนา
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเราจะรี บส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัว (คาดว่าส่งให้ ได้ เดือนธันวาคม 2559) เมื่อสมัคร
เข้ ามา
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยการชาระเงินเข้ า Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยูม่ าที่ Line ID: @cpa-somsak หรื อ FB ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
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หนังสื ออ้ำงอิง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ. กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์. กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง สัญญาเช่า. กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และการร่วมค้ า. กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน. กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน. กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม (ปรับปรุง 2559). กรุงเทพฯ : 2560.
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