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ข้อสอบ CPA จำลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 1/2561
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 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์
26 พ.ค. 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 12 พ.ค. 2561 ถึง เสาร์ 16 มิ.ย. 2561 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 11 พ.ค. ถึง.อา
17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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“เอกสารชุดนี ้ได้ รับความร่วมมือร่วมใจจากทังผู
้ ้ เข้ าสอบจานวนมาก และตัวผมผู้จดั ทา คิดเป็ นชัว่ โมงทางานรวมมากกว่า 50 ชัว่ โมงทางานซึง่
ทุกคนที่เกี่ยวข้ องยินดีทจี่ ะให้ พี่น้องใช้ เพื่อเพิม่ พูนความรู้และศักยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยินดีแม้ แต่นิดเดียวหากถูกนาไปใช้ ในเชิงพาณิชย์
ดังนันจึ
้ งขออธิบายเกี่ยวกับความคุ้มครองดังนี ้”
เอกสารชุดนี ้ได้ รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึง่ ขออธิบายการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ์ดงั นี ้
อนุญาตให้ ใช้ โดยไม่ ต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
1) การใช้ เพื่อเตรี ยมสอบ CPA ของตนเอง หรื ออธิบายเพื่อนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผู้เข้ าสอบครับ)
2) การใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษาทังของรั
้
ฐและเอกชนในลักษณะที่ไม่หวังผลกาไร
3) การใช้ เพื่อ update ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง

ไม่ อนุญาตให้ ใช้
1) การใช้ ประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะทีเ่ ป็ นติวเตอร์ ทเี่ ปิ ดสอนและเก็บค่าตอบแทน
2) การดัดแปลงหรื อคัดลอกเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ ประกอบกับเอกสารประกอบการสอน หรื อการกระทา
ลักษณะอื่นใดทีเ่ ข้ าข่ายการทาเพือ่ หวังประโยชน์เชิงพาณิชย์
หากท่ านไม่ ม่ นั ใจว่ าท่ านอยู่ในข่ ายอนุญาตให้ ใช้ หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสือ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ขอบคุณที่เข้ าใจครับ
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โจทย์ปรนัย (บำงส่วน)
1.

2.

3.

บริ ษัทแมว จากัด ปล่อยสารพิษลงสูแ่ ม่น ้า ซึง่ ในตอนนี ้ยังไม่มีกฎหมายสิง่ แวดล้ อมบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม กฏหมายดังกล่าวอยู่
ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และได้ รับการคาดหมายว่าน่าจะผ่านแน่นอน ซึง่ หากผ่านกิจการจะต้ องจ่ ายค่า
ฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมจานวนมาก กิจการจะต้ องถือปฏิบตั ิอย่างไรกับการปล่อยสารพิษดังกล่าว
a. ให้ รับรู้ ประมาณการหนี ้สินค่าฟื น
้ ฟูสภาพแวดล้ อมด้ วยประมาณการที่ดีที่สดุ และรับรู้ผลขาดทุนเข้ ากาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นทันทีเนื่องจากกฎหมายน่าจะมีผลบังคับใช้ อย่างแน่นอน
b. ให้ รับรู้ ประมาณการหนีส้ น
ิ ค่ าฟื ้ นฟูสภาพแวดล้ อมด้ วยประมาณการที่ดีท่ สี ุด และรับรู้ผลขาดทุนเข้ ากาไร
ขาดทุนทันทีเนื่องจากกฎหมายน่ าจะมีผลบังคับใช้ อย่ างแน่ นอน..
c. ยังไม่ต้องรับรู้ ประมาณการหนี ้สินค่าฟื น
้ ฟูสภาพแวดล้ อมเนื่องจากกฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้
d. ยังไม่ต้องรับรู้ ประมาณการหนี ้สินค่าฟื น
้ ฟูสภาพแวดล้ อมเนื่องจากกิจการยังไม่ถกู ตรวจสอบ
ในปี ปัจจุบนั กิจการปรับลดค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญให้ ตา่ กว่ายอดคงเหลือปี ก่อน กิจการจะรับรู้การลดลงของค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญดังกล่าวอย่างไร
a. เครดิตรายได้ อื่น
b. เครดิตหนีส้ งสัยจะสูญเพื่อลดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับหนีส้ ูญลง..
c. เครดิตรายได้ อื่น หรื อเครดิตหนี ้สงสัยจะสูญเพื่อลดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับหนี ้สูญลง
d. เดบิตรายได้ อื่น หรื อเดบิตหนี ้สงสัยจะสูญ
อ้ างถึง ม.บช. 12 เรื่ องภาษี เงินได้ ข้ อใดเป็ นผลแตกต่างชัว่ คราว
a. การตัดค่ าเสื่อมราคาในการคานวณภาษีเงินได้ สูงกว่ าค่ าเสื่อมราคาในการจัดทารายงานทางการเงิน..
b. การรับรู้ คา่ ความนิยมจากการรวมธุรกิจ
c. การตังประมาณการหนี
้
้สินค่าเบี ้ยปรับเงินเพิม่ ทางภาษี อากร
d. ค่าเสือ่ มราคาของรถยนต์นงั่ ส่วนที่มีราคาทุนสูงกว่า 1 ล้ านบาท
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ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซื ้อเครื่ องจักรราคา 600,000 บาท ไม่มีมลู ค่าคงเหลือ มีอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 6
ปี ต่อมาในปี 25x4 พบข้ อบ่งชี ้เกี่ยวกับการด้ อยค่า ณ วันสิ ้นรอบรายงานกิจการจึงทดสอบด้ อยค่าโดยมีข้อมูลตามตาราง
ต่อไปนี ้ กิจการแห่งนี ้ต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเท่ากับเท่าใด

ราคาตลาดของเครื่ องจักร
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรับจากการใช้
ค่านายหน้ าจากการขาย
ค่าขนย้ ายเครื่ องจักร
ค่าภาษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ อง

370,000
320,000
16,000
4,000
3,000

a. 0..

บาท
c. 280,000 บาท
d. 250,000 บาท
e. 247,000 บาท
ข้ อใดไม่ใช่เงื่อนไขในการใช้ จดั ประเภทสัญญาเช่าการเงิน
a. ผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบผลเสียหายทีเ่ กิดกับผู้ให้ เช่าเนื่องจากการยกเลิกนัน้ ..
b. สัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์ให้ แก่ผ้ เู ช่าเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า เช่น สัญญาเช่าซื ้อซึง่ เมื่อ
ผู้เช่าซื ้อชาระเงินครบตามข้ อกาหนดของสัญญา ผู้ให้ เช่าซื ้อจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ ผ้ เู ช่าซื ้อ
c. ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสท
ิ ธิเลือกซื ้อสินทรัพย์ด้วยราคาที่คาดว่าจะต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมมาก ณ วันที่
สิทธิเลือกมีผลบังคับใช้
d. ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญาเช่า มูลค่าปั จจุบน
ั ของจานวนเงินขันต
้ ่าทีต่ ้ องจ่ายมีจานวนเท่ากับหรื อเกือบเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า
e. สินทรัพย์ที่เช่ามีลกั ษณะเฉพาะจนกระทัง่ มีผ้ เู ช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้ สน
ิ ทรัพย์นนโดยไม่
ั้
จาเป็ นต้ องนาสินทรัพย์
ดังกล่าวมาทาการดัดแปลงที่สาคัญ
b. 230,000

5.

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 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์
26 พ.ค. 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 12 พ.ค. 2561 ถึง เสาร์ 16 มิ.ย. 2561 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 11 พ.ค. ถึง.อา
17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

Page |5

ข้อ 1 ก ต้นทุนกำรกูย้ มื
ต่อไปนี ้เป็ นข้ อมูลบัญชีงานระหว่างก่อสร้ างอาคารสานักงานแห่งใหม่ของบริ ษัทติ๋ม จากัด
หน่วย : บาท
ปี 25x1
31/12/25x1
ปี 25x2
31/12/25x2
31/12/25x2

ต้ นทุนงานระหว่างก่อสร้ างที่จา่ ยในปี
ดอกเบี ้ยที่รับรู้เป็ นส่วนหนึง่ ของอาคาร
รวมงานระหว่างก่อสร้ าง
ต้ นทุนงานระหว่างก่อสร้ างที่จา่ ยในปี
ปรับปรุงเจ้ าหนี ้เพิ่ม
รวม
รวมงานระหว่างก่อสร้ าง

1,950,000
50,000
2,000,000
10,000,000
1,000,000
11,000,000
13,000,000

โดยติ๋มมีวงเงินกู้ระยะยาวทีม่ ีวตั ถุประสงค์ทวั่ ไป 3 วงเงินดังนี ้
1. เงินกู้ 2 ล้ านบาท 6 % กู้ตงแต่
ั ้ 1 ก.ย. 25x1
2. เงินกู้ 3 ล้ านบาท 7% กู้ตงแต่
ั ้ 1 ม.ค. 25x2
3. เงินกู้ยืมกรรมการ 1 ล้ านบาท 10% กู้ตงแต่
ั ้ 1 เม.ย. 25x2
ให้ ทา
1. คานวณอัตราตังขึ
้ ้นเป็ นราคาทุนปี 25x2 2 คะแนน
2. คานวณต้ นทุนการกู้ยืมที่สามารถรับรู้เป็ นต้ นทุนสินทรัพย์ปี 25x2 6 คะแนน
3. รายการเปิ ดเผยข้ อมูลต้ นทุนการกู้ยืม 2 คะแนน
ตอบ
อ้ างถึง ม.บช. 23 เรื่ องต้ นทุนกู้ยมื “หากกิจการมีเงินทีก่ ้ มู าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปและได้ นามาใช้ จดั หาสินทรัพย์ที่เข้ าเงื่อนไข กิจการ
ต้ องกาหนดจานวนต้ นทุนการกู้ยมื ที่อนุญาตให้ รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์โดยการคูณรายจ่ายของสินทรัพย์นนด้
ั ้ วยอัตราการตังขึ
้ ้นเป็ น
ราคาทุนของสินทรัพย์ซงึ่ ต้ องเป็ นอัตราถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของต้ นทุนการกู้ยมื ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมของกิจการที่มยี อดคงเหลือในระหว่ างงวดที่
ไม่รวมต้ นทุนการกู้ยมื ของเงินทีก่ ้ มู าโดยเฉพาะ จานวนต้ นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดนันต้
้ องไม่เกินจานวนต้ นทุนการ
กู้ยืมทังสิ
้ ้นทีเ่ กิดขึ ้นในงวดเดียวกัน”
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ตามการคานวณต่อไปนี ้
1. คานวณอัตราตังขึ
้ ้นเป็ นราคาทุนปี 25x2
การคานวณอัตราตังขึ
้ ้นเป็ นทุนปี 25x2
1. เงินกู้ 2 ล้ านบาท 6 % กู้ตงแต่
ั ้ 1 ก.ย. 25x1
2. เงินกู้ 3 ล้ านบาท 7% กู้ตงแต่
ั ้ 1 ม.ค. 25x2
3. เงินกู้ยืมกรรมการ 1 ล้ านบาท 10% กู้ตงแต่
ั ้ 1 เม.ย. 25x2

เงินต้ น
2,000,000
3,000,000
1,000,000
6,000,000

อัตราดอกเบี ้ย
6%
7%
10%

อัตราตังเป็
้ นทุน (อัตราดอกเบี ้ยเฉลีย่ )

หน่วย:บาท
ดอกเบี ้ยต่อปี
120,000
210,000
100,000
430,000
7.17%

หมายเหตุ
หากคานวณอัตราตังเป็
้ นทุนตามวิธีที่ระบุในคูม่ ืออธิบายมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 จะได้ เท่ากับ 6.75% ตามการคานวณต่อไปนี ้
การคานวณอัตราตังขึ
้ ้นเป็ นทุนปี 25x2
1. เงินกู้ 2 ล้ านบาท 6 % กู้ตงแต่
ั ้ 1 ก.ย. 25x1
2. เงินกู้ 3 ล้ านบาท 7% กู้ตงแต่
ั ้ 1 ม.ค. 25x2
3. เงินกู้ยืมกรรมการ 1 ล้ านบาท 10% กู้ตงแต่
ั ้ 1 เม.ย. 25x2
อัตราตังเป็
้ นทุนตามวิธีที่ระบุในคูม่ ืออธิบายมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23

เงินต้ น อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลา
2,000,000
6%
12/12
3,000,000
7%
12/12
1,000,000
10%
9/12
6,000,000

หน่วย:บาท
ดอกเบี ้ยจ่ายจริง
120,000
210,000
75,000
405,000
6.75%

ซึง่ โดยส่วนตัวผมคิดว่าวิธีนี ้ยังมีข้อบกพร่องในการคานวณเนื่องจากมีการเฉลีย่ เวลาเพื่อหาดอกเบี ้ย (ตัวตัง)้ ในขณะที่ไม่ได้ เฉลีย่
เวลาเพื่อหาตัวหาร (เงินต้ น) ดังนัน้ ในการเฉลยจึงขอใช้ วิธีท่ ไี ม่ ได้ ถวั เฉลี่ยด้ วยเวลา
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2. คานวณต้ นทุนการกู้ยืมที่สามารถรับรู้เป็ นต้ นทุนสินทรัพย์ปี 25x2
หน่วย:บาท
รายจ่ายของสินทรัพย์:
งานระหว่างก่อสร้ าง 1/1/25x2
งานระหว่างก่อสร้ าง 31/12/25x2
ค่ าเฉลี่ยของงานระหว่ างก่ อสร้ าง

2,000,000
13,000,000
7,500,000
หน่วย: บาท

ต้ นทุนกู้ยืมที่สามารถรับรู้เป็ นสินทรัพย์ที่เข้ าเงื่อนไข:
ค่าเฉลีย่ ของงานระหว่างก่อสร้ าง
อัตราตังเป็
้ นทุน (อัตราดอกเบี ้ยเฉลีย่ )
ต้ นทุนกู้ยมื ที่สามารถรับรู้เป็ นสินทรัพย์ ท่ เี ข้ าเงื่อนไข
อย่างไรก็ตามดอกเบี ้ยจ่ายจริ งสาหรับปี เท่ากับ
ดังนัน้ จึงสามารถรับรู้ดอกเบีย้ เป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์ ได้ เพียง min(537,750 บาท , 405,000 บาท)

7,500,000
7.17%
537,750
405,000
405,000

3. รายการเปิ ดเผยข้ อมูลต้ นทุนการกู้ยมื
นโยบายการบัญชีในการรับรู้ ต้นทุนการกู้ยมื
ต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิตสินทรัพย์ที่เข้ าเงื่อนไขต้ องนามารวมเป็ นส่วนหนึง่ ของราคา
ทุนของสินทรัพย์นนั ้ โดยสินทรัพย์ที่เข้ าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ทจี่ าเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลานานในการเตรี ยมสินทรัพย์นนให้
ั ้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมที่จะ
ใช้ ได้ ตามประสงค์หรื อพร้ อมที่จะขาย การรวมต้ นทุนการกู้ยมื เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ ้นสุดลงเมื่อการดาเนิ นการส่วนใหญ่ ที่จาเป็ นใน
การเตรี ยมสินทรัพย์ที่เข้ าเงื่อนไขให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมที่จะใช้ ได้ ตามประสงค์หรื อพร้ อมที่จะขายได้ เสร็ จสิ ้นลง
รายได้ จากการลงทุนที่เกิดจากการนาเงินกู้ยมื ที่ก้ มู าโดยเฉพาะ ที่ยงั ไม่ได้ นาไปเป็ นรายจ่ายของสินทรัพย์ที่เข้ าเงื่อนไขไปลงทุนเป็ น
การชัว่ คราวก่อน ต้ องนามาหักจากต้ นทุนการกู้ยมื ที่สามารถตังขึ
้ ้นเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์
ต้ นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ต้ องถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยในงวดที่เกิดขึ ้น

ต้ นทุนกู้ยืม
ต้ นทุนการกู้ยืมจานวน 405,000 บาท (พ.ศ. 25x1 : 50,000 บาท) ได้ บนั ทึกเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์ในระหว่างปี และอยูใ่ นรายการ
เพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ โดยอัตราการตังขึ
้ ้นเป็ นทุนร้ อยละ 7.17 (พ.ศ. 25x1 : ร้ อยละ xx) ใช้ ในการคานวณจานวนต้ นทุนการกู้ยืมดังกล่าว
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ข้อ 1 ข กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ก ซื ้อกิจการ ข โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์สทุ ธิจากการรวมธุรกิจดังนี ้
สินทรัพย์
ค่ าความนิยม:
ราคาทุน
มูลค่าที่จะได้ รับคืน (RA)
อาคาร:
ราคาทุน
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
มูลค่าขายสุทธิ (NSP)
มูลค่าจากการใช้ (VIU)

25x2

หน่วย: บาท
25x1

30,000,000
17,000,000

30,000,000
16,000,000

10,000,000
(3,500,000)
6,000,000
5,800,000

10,000,000
(3,000,000)
5,000,000
4,750,000

โดยที่คา่ ความนิยมและอาคารเป็ นสินทรัพย์ที่อิสระจากกัน
ให้ ทา
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการด้ อยค่าของสินทรัพย์
ตอบ
อ้ างถึง ม.บช. 36 เรื่ องการด้ อยค่าของสินทรัพย์โจทย์ข้อนี ้มีประเด็นที่ต้องทาความเข้ าใจดังนี ้
 กิจการจะต้ องแสดงมูลค่าของสินทรัพย์ใดๆ ในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยมูลค่าที่ไม่เกินไปกว่ามูลค่าที่จะได้ คืน (Recoverable
Amount – RA) ซึง่ เป็ นจานวนทีม่ ากกว่าระหว่างมูลค่าขายสุทธิ (Net Selling Price – NSP) กับ มูลค่าจากการใช้ (Value In Use –
VIU) หรื อ max(NSP, VIU) โดยต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ ยค่าเข้ ากาไรขาดทุนโดยทันที
 หากสินทรัพย์ที่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าไปแล้ วมีมลู ค่าที่สงู ขึ ้น กิจการสามารถกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
เข้ ากาไรขาดทุนได้ อย่างไรก็ตามกิจการจะไม่สามารถกลับรายการสูงเกินไปกว่ามูลค่าที่มากกว่าระหว่าง มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้ รับคืน
กับมูลค่าการบัญชีทคี่ วรจะเป็ นในกรณีที่ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ามาก่อน หรื อ min(RA, BV ที่ควรเป็ น) ทังนี
้ ้ กิจการ
ต้ องไม่รับรู้การกลับรายการของค่าความนิยม
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การคานวณทีเ่ กี่ยวข้ อง
31/12/25x1
31/12/25x1
31/12/25x1
31/12/25x2
31/12/25x2

การคานวณมูลค่ าตามบัญชีของค่ าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีก่อนทดสอบด้ อยค่า
มูลค่าที่จะได้ รับคืน (RA)
มูลค่ าตามบัญชีหลังรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า min(BV, RA)
มูลค่าที่จะได้ รับคืนที่ประเมินใหม่
มูลค่ าตามบัญชีหลังรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า min(BV, RA)

31/12/25x1
31/12/25x1
31/12/25x1
31/12/25x2
31/12/25x2

การคานวณผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีก่อนรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
หัก ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีหลังรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
หัก ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีหลังรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า

หน่วย: บาท
30,000,000
16,000,000
16,000,000
17,000,000
16,000,000
หน่วย: บาท
30,000,000
(14,000,000)
16,000,000
16,000,000

หมายเหตุ กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม แต่ต้องไม่กลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าดังกล่าว
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
31/12/25x1
31/12/25x1
31/12/25x1
31/12/25x1
31/12/25x1
31/12/25x2
31/12/25x2

การคานวณมูลค่ าตามบัญชีของอาคาร
ราคาทุน
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี (BV)
มูลค่าขายสุทธิ (NSP)
มูลค่าจากการใช้ (VIU)
มูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน (RA หรือ max(NSP, VIU))
มูลค่ าตามบัญชีหลังรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า min(BV, RA)
ค่ าเสื่อมราคาปี 25x2 (แสดงว่ าอายุใช้ งานคงเหลือคือ 10 ปี นับจากสิน้ ปี 25x1)
มูลค่ าตามบัญชี (BV) ในปั จจุบัน

31/12/25x1
31/12/25x1
31/12/25x1

การคานวณผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของอาคารปี 25x1
มูลค่าตามบัญชี (BV)
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน (RA หรื อ max(NSP, VIU))
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า

10,000,000
(3,000,000)
7,000,000
5,000,000
4,750,000
5,000,000
5,000,000
(500,000)
4,500,000

7,000,000
5,000,000
(2,000,000)

ทังนี
้ ้ในปี 25x2 พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของเพิม่ ขึ ้น จึงต้ องคานวณมูลค่าตามบัญชีในกรณีที่ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าดังนี ้
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31/12/25x1
31/12/25x2
31/12/25x2

การคานวณ มูลค่ าตามบัญชีของอาคารกรณีท่ ไี ม่ มกี ารรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า
มูลค่าตามบัญชี (BV)
ค่าเสือ่ มราคาปี 25x2 (ตัดค่าเสือ่ มราคา 10 ปี )
มูลค่ าตามบัญชี (BV) ที่ควรจะเป็ นกรณีไม่ ได้ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า

7,000,000
(700,000)
6,300,000

และมูลค่าที่คาดว่าจะได้ คืน ในปี 25x2 จะเท่ากับ
31/12/25x2
31/12/25x2
31/12/25x2

มูลค่าขายสุทธิ (NSP)
มูลค่าจากการใช้ (VIU)
มูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน (RA หรือ max(NSP, VIU))

6,000,000
5,800,000
6,000,000

ดังนัน้ กิจการจึงสามารถกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าได้ เท่ากับ min(RA, BV ที่ควรจะเป็ น)
มูลค่าตามบัญชีหลังกลับรายการผลขาดทุนด้ อยค่า min(6,300,000 บาท, 6,000,000 บาท)
หัก มูลค่าตามบัญชีปัจจุบนั
ผลกาไรจากการด้ อยค่ากลับบัญชี

6,000,000
4,500,000
1,500,000

ซึง่ การบันทึกบัญชีเป็ นดังนี ้
การบันทึกบัญชีทเี่ กี่ยวข้ องกับการด้ อยค่าของสินทรัพย์
31/12/25x1
dr. ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า (P/L-)
cr. ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่า - ค่าความนิยม (A-)
cr. ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่า - อาคาร (A-)
บันทึกรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
31/12/25x2
dr. ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่า - อาคาร (A+)
cr. ผลกาไรจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า (P/L+)
บันทึกการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เฉพาะอาคาร)

16,000,000
14,000,000
2,000,000

1,500,000
1,500,000
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ข้อ 2 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ให้ บนั ทึกบัญชีในปี 25x1 ที่เกี่ยวข้ องกับกรณีตอ่ ไปนี ้
ก.บริ ษัทสร้ างเตาหลอม ซึง่ เสร็ จและพร้ อมใช้ วันที่ 1 กันยายน 25x1 แต่กิจการยังไม่ได้ เริ่มคิดค่าเสือ่ มราคา เนื่องจากเตาหลอมตัว
เก่าจะหยุดใช้ วนั ที่ 31 ตค 25x1 ราคาทุน 12,000,000 บาท อายุการใช้ งาน 5 ปี
ตอบ
อ้ างถึง ม.บช. 16 เรื่ องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ “กิจการจะต้ องเริ่มคิดค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์เมื่อสินทรัพย์นนพร้
ั ้ อมใช้ งาน
กล่าวคือ เมื่อสินทรัพย์อยูใ่ นสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร” โดยเมื่อสินทรัพย์รายการนี ้พร้ อมใช้ งาน
วันที่ 1 กันยายน 25x1 จึงต้ องเริ่มคานวณค่าเสือ่ มตังแต่
้ วนั นันทั
้ นที แม้ จะยังไม่ใช้ กตาม ตามการบันทึกบัญชีตอ่ ไปนี ้
31/12/25x1
dr. ค่าเสือ่ มราคา
cr. ค่าเสือ่ มราคาสะสม - เตาหลอม
บันทึกค่าเสือ่ มราคา (12 ล้ านบาท/5 ปี x 4/12)

800,000
800,000

ข. บริ ษัท ข นารถยนต์เก่าไปแลกรถยนต์ใหม่ ซึง่ เป็ นการแลกทีข่ าดเนื ้อหาเชิงพาณิชย์ โดยราคาทุนรถยนต์เก่าเท่ากับ 1,000,000
บาท ค่าเสือ่ มราคาสะสม ณ วันแลก 200,000 บาท โดยรถยนต์ใหม่มีมลู ค่ายุติธรรม 750,000 บาท ส่วนรถยนต์เก่ามีมลู ค่ายุติธรรม 700,000
บาท
ตอบ
หากเป็ นรายการแลกเปลีย่ นที่ขาดเนื ้อหาเชิงพาณิชย์ กิจการจะต้ องบันทึกการแลกโดยใช้ “มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่นาไป
แลกเปลีย่ น” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรถยนต์ใหม่มีมลู ค่าที่ตา่ กว่ารถยนต์เก่า กิจการอาจต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของรถยนต์เก่า
ก่อน ตามการบันทึกบัญชีดงั นี ้
31/12/25x2
dr. ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า (P/L-)
cr. รถยนต์เก่า (A-)
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของรถยนต์เก่าที่นาไปแลก
dr. รถยนต์ใหม่ (A+)
dr. ค่าเสือ่ มราคาสะสม - รถยนต์เก่า (A+)
cr. รถยนต์เก่า (A-)
บันทึกการแลกเปลีย่ นรถยนต์ซงึ่ ถือเป็ นการแลกที่ขาดเนื ้อหาเชิงพาณิชย์

50,000
50,000

750,000
200,000
950,000
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ค. กิจการตังโรงไฟฟ้
้
าแห่งหนึ่งขึ ้นโดยไม่ได้ ประมาณการค่ารื อ้ ถอนเมื่อสิ ้นสุดอายุการใช้ งาน ซึง่ ต่อมา ต้ นปี 25x2 มีการบังคับใช้
กฎหมายให้ กิจการต้ องรื อ้ ถอนโรงไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้ โดยต้ นทุนค่ารือ้ ถอนที่คิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั แล้ วเท่ากับ 2,000,000 บาท โดยโรงไฟฟ้า
แห่งนี ้มีต้นทุนเริ่ มแรก 30,000,000 บาท ประมาณอายุการใช้ งาน 30ปี และใช้ งานมาแล้ ว 20 ปี
ตอบ
อ้ างถึงการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ และ
หนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน “ให้ กิจการนาการเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินไปเพิ่มหรื อหักออกจากต้ นทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องในงวดปัจจุบนั
ซึง่ ในกรณีนี ้ เป็ นการปรับปรุงทาให้ ต้นทุนของสินทรัพย์เพิม่ ขึ ้น กิจการต้ องพิจารณาว่าเป็ นข้ อบ่งชี ้ว่ามูลค่าตามบัญชีใหม่ของสินทรั พย์อาจ
ได้ รับคืนไม่เต็มจานวนหรื อไม่ และหากมีข้อบ่งชี ้ดังกล่าวกิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์” ดังนัน้ กิจการจะต้ องทดสอบด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ รับรู้คา่ เสือ่ มราคา และรับรู้ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
1/1/25x2
dr. โรงไฟฟ้า (A+)
cr. ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนโรงไฟฟ้า (L+)
บันทึกรับรู้ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนโรงไฟฟ้า
dr. ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า (P/L-)
cr. ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่า - โรงไฟฟ้า (A-)
บันทึกรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของโรงไฟฟ้า (ถ้ ามี)
31/12/25x2
dr. ค่าเสือ่ มราคา (P/L-)
cr. ค่าเสือ่ มราคาสะสม - โรงไฟฟ้า (A-)
บันทึกค่าเสือ่ มราคาของโรงไฟฟ้า (12 ล้ านบาท / 10 ปี ) (กรณีไม่ด้อยค่า)
dr. ต้ นทุนทางการเงิน (P/L-)
cr. ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนโรงไฟฟ้า (L+)
บันทึกรับรู้ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนเพิ่มขึ ้น (2 ล้ านบาท x อัตราคิดลดที่กาหนดไว้ )

2,000,000
2,000,000

xx
xx

1,200,000
1,200,000

xx
xx

ง.กิจการวัดมูลค่าอาคารด้ วยราคาทุน 20 ล้ านบาท โดยมีคา่ เสือ่ มราคาสะสม 8 ล้ านบาท ต่อมากิจการเปลีย่ นแปลงวิธีการรับรู้โดย
ใช้ วธิ ีตีราคาเพิ่มแทน โดยมูลค่ายุติธรรมของอาคารเท่ากับ 30 ล้ านบาท ให้ ปรุงรายการโดยการวิธีสดั ส่วนเปลีย่ นแทน
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ตอบ
กิจการต้ องตีราคาเป็ นสัดส่วนดังนี ้
ราคาทุน
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

ทุนเดิม
20,000,000
8,000,000
12,000,000

หน่วย: บาท
มูลค่าหลังตีเพิ่ม
50,000,000
20,000,000
30,000,000

ตีเพิ่ม
30,000,000
12,000,000
18,000,000

และบันทึกบัญชีดงั นี ้
31/12/25x2
dr. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - ส่วนที่ตีเพิ่ม (18/12 x 30) (A+)
cr. ค่าเสือ่ มราคาสะสม - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (18/12 x 8) (A-)
cr. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (OCI)
บันทึกการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น

30,000,000
12,000,000
18,000,000

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 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์
26 พ.ค. 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 12 พ.ค. 2561 ถึง เสาร์ 16 มิ.ย. 2561 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 11 พ.ค. ถึง.อา
17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

P a g e | 14

ข้อ 3 ก สิ นค้ำคงเหลือและสัญญำที่สร้ำงภำระ
กิจการทาสัญญาขายกะทะหมูเกาหลีในวันที่ 1ตุลาคม 25x1 โดยต้ องส่งมอบกะทะหมูเกาหลี 5,000ใบ ใบละ 2,000 บาท ซึง่ ต้ องส่ง
ทุกเดือนๆ ละ 1,000 ใบ หากถ้ าส่งไม่ได้ ตามกาหนด กิจการจะต้ องลดราคาส่วนที่สง่ ไม่ได้ ตามกาหนดเหลือใบละ 1,400 บาท ซึง่ จนถึงสิ ้นงวด
กิจการสามารถส่งได้ เดือนละ 1,000ใบ และยังมีสต๊ อคเหลือไว้ สาหรับส่งมอบเดือนมกราคม25x2 จานวน 1,000ใบ ทังนี
้ ้ ต้ นทุนการผลิตกะทะ
หมูเกาหลีใบละ 1,800บาท โดยในเดือนธันวาคม 25x1 กิจการพบว่าเครื่ องจักรเสียหาย ต้ องใช้ เวลาซ่อมอย่างน้ อย 2 เดือนสามารถใช้ ได้
ประมาณเดือนมีนาคม 25x2
คาถาม (12 คะแนน)
1.สัญญาดังกล่าวสัญญาขายแบบใด เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใด
2.บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 31/12/25x1
3.คานวนกาไร(ขาดทุน) ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมสาหรับปี 25x1
ตอบ
1.สัญญาดังกล่าวสัญญาขายแบบใด เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใด
ในการประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับกิจการต้ องอ้ างอิงกับหลักฐานที่เ กี่ยวกับจานวนเงินที่คาดว่าจะได้ รับจากสินค้ าคงเหลือซึ่ง
เชื่อถือได้ มากที่สดุ ที่มีอยู่ในขณะที่ประมาณมูลค่า ซึ่งหากกิจการมีสินค้ าถือไว้ เพื่อขายหรื อให้ บริ การตามสัญญาที่แน่นอน ให้ ถือตามราคาที่
กาหนดไว้ ในสัญญานัน้ แต่หากจานวนตามสัญญาการขายนันมี
้ น้อยกว่าปริ มาณสินค้ าคงเหลือที่ถือครองไว้ กิจการอาจบันทึกประมาณการ
หนี ้สินสาหรับปริ มาณสินค้ าคงเหลือตามสัญญาขายที่แน่นอนเกินนันเป็
้ น “สัญญาที่สร้ างภาระ” ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง
2560) เรื่ อง ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น
สาหรับสัญญาข้ างต้ น กิจการมีภาระที่ต้องส่งมอบสินค้ าในปี 25x2 จานวน 2,000 ชิ ้น ราคาชิ ้นละ 2,000 บาท แต่มีสนิ ค้ าคงเหลือใน
มือเพียง 1,000 ชิ ้นเท่านัน้ ซึง่ ส่วนที่สง่ ขาดกิจการจะต้ องขายลดราคาเหลือ 1,400 บาท ในขณะที่มีต้นทุน 1,800 บาทต่อชิ ้น ดังนัน้ กิจการจึง
ต้ องรับรู้ “ประมาณการหนี ้สินจากสัญญาที่สร้ างภาระ” เท่ากับ 400,000 บาท (1,800 – 1,400) x 1,000 ชิ ้น ซึง่ ประมาณการหนี ้สินดังกล่าวจะ
กระทบกับกาไรขาดทุนสาหรับรอบรายงาน 25x1 โดยทันที
2.บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 31/12/25x1
31/12/25x1
dr. ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้ างภาระ (P/L-)
cr. ประมาณการหนี ้สิน - สัญญาที่สร้ างภาระ (L+)
บันทึกประมาณการหนี ้สินจากสัญญาที่สร้ างภาระ (1,800-1,400) x 1,000 หน่วย

400,000
400,000
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3.คานวนกาไร(ขาดทุน) ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมสาหรับปี 25x1
ขาย (3,000 x 2,000)
หัก ต้ นทุนขาย (3,000 x 1,800)
กาไรขันต้
้ น
หัก ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้ างภาระ (1,000 x 400)
กาไรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมนี ้

หน่วย: บาท
6,000,000
(5,400,000)
600,000
(400,000)
200,000
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ข้อ 3 ข ส่วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น
บริ ษัทแต๋ว จากัดเป็ นผู้ค ้าประกันให้ กบั กิจการในเครื อเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารในวันที่ 1 ธันวาคม 25x1 กาหนดชาระคืน 30
พฤศจิกายน 25X2 ต่อมาต้ นปี 25x2 เกิดไฟไหม้ โรงงาน ซึง่ บริ ษัทในเครื อดังกล่าวได้ ทาประกันความเสียหายไว้ แต่คาดว่าจะชดเชยไม่เพียง
พอที่จะชาระเงินกู้ นอกจากนี ้ คาดว่าจะต้ องใช้ เวลาฟื น้ ฟูกิจการ 2-3 ปี และธนาคารยืดระยะเวลาชาระหนี ้ให้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 25x3 แต่
บริ ษัทคาดว่ากิจการในเครื อจะผิดนัดชาระหนี ้ดังกล่าว
ให้ ทา
บริ ษัทแต๋ว จากัด จะต้ องถือปฏิบตั ิอย่างไรกับธุรกรรมดังกล่าวในปี 25x2 โดยอ้ างมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กี่ยวข้ อง (8
คะแนน)
ตอบ
ธุรกรรมข้ างต้ นเกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2 ฉบับ คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่ องประมาณการหนี ้สิน
หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
ในปี 25x1 ที่กิจการในเครื อแห่งนันยั
้ งมีความสามารถทางการเงิน กิจการจะไม่ต้องรับรู้ภาระผูกพันใดๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่
จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการค ้าประกันเป็ นหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี ้
หนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ - การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 บริ ษัทฯ มีภาระจากการค ้าประกันให้ กบั บริ ษัทในเครื อเป็ นเงิน xx ล้ านบาท
ในขณะที่ในปี 25x2 ในกรณีที่มคี วามเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ทกี่ ิจการจะต้ องจ่ายชาระหนี ้เงินกู้แทนกิจการแห่งนัน้ กิจการย่อมต้ องรับรู้
ภาระที่ต้องจ่ายแทนด้ วยประมาณการที่ดีที่สดุ ของภาระผูกพันทีต่ ้ องจ่ายชาระ (ม.บช. 37) นอกจากนี ้อ้ างถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น การค ้าประกันให้ กิจการในเครื อถือเป็ น “ส่วนได้ เสียใน
กิจการอื่น” ซึง่ หมายถึง ความเกี่ยวพันทังที
้ เ่ ป็ นไปตามสัญญาและไม่ใช่ตามสัญญาที่มีผลทาให้ กิจการได้ รับผลตอบแทนในจานวนที่ไม่แน่นอน
จากการดาเนินงานของกิจการอืน่ โดยเฉพาะเมื่อกิจการแห่งนันผิ
้ ดนัดชาระหนี ้ กิจการจึงต้ องรับรู้ประมาณการหนี ้สิน และเปิ ดเผยข้ อมูลการ
ค ้าประกันดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันสิ ้นรอบรายงาน 25x2 ดังนี ้
dr.
cr.

ผลขาดทุนจากการค ้าประกันให้ กบั กิจการในเครื อ (P/L-)
ประมาณการหนี ้สิน - สัญญาค ้าประกันเงินกู้ (L+)
บันทึกประมาณการหนี ้สินจากการค ้าประกัน

xx
xx
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17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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การเปิ ดเผยข้ อมูล
ประมาณการหนี ้สิน – การค ้าประกัน
บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการค ้าประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินให้ กบั กิจการในเครื อแห่งหนึง่ ซึง่ กิจการดังกล่าวประสบอัคคีภยั ทาให้ สง่ ผล
อย่างมากต่อความสามารถในการชาระเงิน โดยสถาบันการเงินยืดเวลาการชาระหนี ้ไปเป็ น 1 พฤศจิกายน 25x3 บริ ษัทฯจึงบันทึกประมาณ
การหนี ้สินจากค่าเสียหายและดอกเบี ้ยค้ างจ่ายดังกล่าวด้ วยประมาณการทีด่ ีที่สดุ โดยแสดงไว้ เป็ นหนี ้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ”

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 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์
26 พ.ค. 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 12 พ.ค. 2561 ถึง เสาร์ 16 มิ.ย. 2561 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 11 พ.ค. ถึง.อา
17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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ตำรำงติวปี 2561

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 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์
26 พ.ค. 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 12 พ.ค. 2561 ถึง เสาร์ 16 มิ.ย. 2561 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 11 พ.ค. ถึง.อา
17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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หลักสู ตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมัคร2วิชำ 10,000 บำท)

หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 1/2561
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเราจะรี บส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัว เมื่อสมัครเข้ 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 inbox FB: cpasolution ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ

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 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์
26 พ.ค. 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 12 พ.ค. 2561 ถึง เสาร์ 16 มิ.ย. 2561 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 11 พ.ค. ถึง.อา
17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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หนังสื ออ้ำงอิง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจาก
การรื อ้ ถอน การบูรณะ และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน . กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ. กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง ภาษีเงินได้ . กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์. กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง สัญญาเช่า. กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยมื . กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์. กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น. กรุงเทพฯ : 2560.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่ อง หนี ้สงสัยจะสูญและหนี ้สูญ (ฉบับที่ 11 เดิม) กรุงเทพฯ : 2542.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
(ปรับปรุง 2560). กรุงเทพฯ : 2560.

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 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์
26 พ.ค. 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 12 พ.ค. 2561 ถึง เสาร์ 16 มิ.ย. 2561 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 11 พ.ค. ถึง.อา
17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

