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“เอกสำรชุดนี ้ได้ รับควำมร่ วมมือร่วมใจจำกทังผู
้ ้ เข้ ำสอบจำนวนมำก และตัวผมผู้จดั ทำ คิดเป็ นชัว่ โมงทำงำนรวมมำกกว่ำ
50 ชัว่ โมงทำงำน ซึง่ ทุกคนที่เกี่ยวข้ องยินดีทจี่ ะให้ พี่น้องใช้ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ และศักยภำพในกำรสอบ แต่จะไม่ยินดีแม้ แต่

นิดเดียวหำกถูกนำไปใช้ ในเชิงพำณิชย์ ดังนันจึ
้ งขออธิบำยเกี่ยวกับควำมคุ้มครองดังนี”้
เอกสำรชุดนี ้ได้ รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติลขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
อนุญาตให้ ใช้ โดยไม่ ต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
1) กำรใช้ เพื่อเตรี ยมสอบ CPA ของตนเอง หรื ออธิบำยเพื่อนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผู้เข้ ำสอบ

ครับ)
2) กำรใช้ ประกอบกำรเรี ยนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำทังของรั
้
ฐและเอกชนในลักษณะที่ไม่หวังผลกำไร
3) กำรใช้ เพื่อ update ควำมรู้ เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของตนเอง

ไม่ อนุญาตให้ ใช้
1) กำรใช้ ประกอบกำรติวสอบ CPA ในลักษณะที่เป็ นติวเตอร์ ที่เปิ ดสอนและเก็บค่ำตอบแทน
2) กำรดัดแปลงหรื อคัดลอกเพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ เช่น กำรพิมพ์ขำย กำรใช้ ประกอบกับเอกสำรประกอบกำรสอน

หรื อกำรกระทำลักษณะอื่นใดทีเ่ ข้ ำข่ำยกำรทำเพื่อหวังประโยชน์เชิงพำณิชย์
หากท่ านไม่ ม่ นั ใจว่ าท่ านอยู่ในข่ ายอนุญาตให้ ใช้ หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
หรือขอหนังสืออนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อักษร ขอบคุณที่เข้ าใจครับ

ปรนัย
1. กิจกำรจะต้ องใช้ วธิ ีกำรคำนวณต้ นทุนแบบใดสำหรับเพชรที่มีลกั ษณะเฉพำะ และมีมลู ค่ำสูง
a. วิธีเฉพาะเจาะจง..
b. FIFO
c. LIFO
d. ถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนัก
2. บริ ษัทใหญ่ให้ บริษัทย่อยเช่ำอำคำรสำนักงำน กิจกำรจะแสดงรำยกำรธุรกรรมดังกล่ำวอย่ำงไร
a. งบการเงินเฉพาะแสดงเป็ นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน งบการเงินรวมแสดงเป็ นที่ดนิ
อาคาร อุปกรณ์ ..
b. งบกำรเงินเฉพำะและงบรวมแสดงเป็ นที่ดินอำคำรอุปกรณ์
c. งบกำรเงินเฉพำะและงบรวมแสดงเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
d. งบกำรเงินเฉพำะแสดงเป็ นที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ งบรวมแสดงเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
3. กิจกำรได้ เปลีย่ นแปลงอัตรำคิดลด จำก 6% เป็ น 5% สำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน ที่กิจกำรจะแจกบ้ ำน
พร้ อมที่ดินสำหรับผู้ที่ทำงำนครบ 40 ปี กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวจะส่งผลทำให้ กิจกำรอำจต้ องรับรู้ …อันเป็ นผล
จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของหนี ้สินผลประโยชน์พนักงำน
a. ค่ าใช้ จ่ายในกาไรขาดทุนเพิ่มขึน้ ..
b. ค่ำใช้ จำ่ ยในกำไรขำดทุนลดลง
c. ผลกำไรในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
d. ผลขำดทุนในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4. รำยจ่ำยรำยกำรใดต่อไปนี ้ไม่อยูใ่ นขอบเขตของ TFRS 6 เรื่ อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
a. เงินเดือนวิศวกรก่ อนได้ รับสิทธิ์สารวจ..
b. ค่ำสิทธิ์สำรวจ
c. ค่ำเสือ่ มเครื่ องขุดเจำะ
d. ค่ำตรวจประเมินปริ มำณแร่
5. ข้ อใดใม่ใช่แนวทำงในกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมทีแ่ สดงมูลค่ำในงบเฉพำะกิ จกำร
a. วิธีรำคำทุน
b. วิธีตีราคาใหม่ ..
c. วิธีที่ TFRS 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงินระบุ
d. วิธีสว่ นได้ เสีย
6. กิจกำรมียอดลูกหนี ้กำรค้ ำ ณ 1 มค 25x1 100,000 บำท และลูกหนี ้กำรค้ ำ ณ 31 ธค 25x1 120,000 บำท
บริ ษัทตังค่
้ ำเผื่อสงสัยจะสูญ 2% ของลูกหนี ้ ในระหว่ำงปี 25x1 ได้ ตดั หนี ้สูญ 1,100 บำท ในงบกำไรขำดทุนของ
ปี 25x1 จะแสดงยอดหนี ้สงสัยจะสูญเท่ำใด
a. 0 บำท

7.

8.

9.

10.

11.

12.

b. 1,500 บาท..
c. 400 บำท
d. 2,400 บำท
รำยกำรต่อไปนี ้ต้ องทดสอบกำรด้ อยค่ำทุกปี ยกเว้ นข้ อใด
a. ค่ำควำมนิยม
b. สินทรัพย์ องค์ กร..
c. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ไม่ทรำบอำยุกำรใช้ งำน
d. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีย่ งั ไม่พร้ อมใช้ งำน
บริ ษัทน้ องแต๋ว จำกัด ทำสัญญำเช่ำโรงงำน 3 ปี ค่ำเช่ำปี แรก 120,000 บำทปี ที่ 2 150,000 บำท ปี ที่ 3 200,000
บำท โดยผู้ให้ เช่ำให้ ใช้ เครื่ องจักรฟรี ช่วง 6 เดือนแรก ซึง่ มีมลู ค่ำยุติธรรมของค่ำใช้ เครื่ องจักรเท่ำกับ 30,000 บำท
และวันทำสัญญำผู้เช่ำได้ จ่ำยเงินล่วงหน้ ำแก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ 50,000 บำทค่ำเช่ำปี แรกเท่ำกับเท่ำใด
a. 156,667 บำท
b. 146,667 บาท..
c. 140,000 บำท
d. 130,000 บำท
บริ ษัทน้ องติม๋ จำกัด ทำสัญญำเช่ำโรงงำน 3 ปี ปี แรก 120,000 ปี ที่ 2 150,000 ปี ที่ 3 200,000 บำท โดยผู้ให้ เช่ำ
ให้ ใช้ เครื่ องจักรฟรีช่วง 6 เดือนแรก ซึง่ มีมลู ค่ำยุติธรรมของค่ำใช้ เครื่ องจักรเท่ำกับ 30,000 บำท และวันทำ
สัญญำผู้ให้ เช่ำจ่ำยเงินเพื่อจูงใจผู้เช่ำ 50,000 บำทค่ำเช่ำปี แรกเท่ำกับเท่ำใด
a. 156,667 บำท
b. 146,667 บำท
c. 140,000 บำท
d. 130,000 บาท..
ข้ อใดเป็ นที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ตำม TAS 16
a. คอนโดมิเนียมที่ถือไว้ เพื่อขำยให้ ลกู ค้ ำ
b. คอนโดมิเนียมที่ให้ พนักงำนของบริ ษัทร่วมเช่ำ
c. คอนโดมิเนียมที่ให้ พนักงานของบริษัทเช่ าในราคาถูกเพื่อเป็ นสวัสดิการ
d. อำคำรจำกกำรทำสัญญำเช่ำดำเนินงำน 1 ปี
บริ ษัทซื ้อรถยนต์นงั่ มำในรำคำ 2,600,000 บำทอำยุกำรให้ ประโยชน์ทำงบัญชีและภำษี เท่ำกันคือ 5 ปี อัตรำภำษี
20% กิจกำรจะรับรู้สนิ ทรัพย์(หนี ้สิน)ภำษี รอตัดบัญชีเท่ำไหร่
a. 0 บาท..
b. 64,000 บำท
c. 320,000 บำท
d. 260,000 บำท
กิจกำรจะแสดงมูลค่ำของค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรซื ้อหุ้นบริ ษัทร่วมอย่ำงไร

a. บันทึกค่ำควำมนิยมในงบกำรเงินของบริ ษัทใหญ่
b. บันทึกค่ำควำมนิยมในงบกำรเงินของบริ ษัทร่วม
c. ไม่ ต้องแยกแสดงค่ าความนิยมของบริษัทร่ วมในงบการเงินใดๆ..
d. ต้ องแสดงตัวเลขในงบกำรเงินรวม
13. หำกกิจกำรซื ้อรถหรูรำคำ 3,000,000 บำท โดยตัดค่ำเสือ่ มรำคำ 20% ต่อปี ธุรกรรมข้ ำงต้ นจะมีคำ่ เสือ่ มรำคำ
ทำงบัญชี / สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี ในปี แรกเท่ำกับเท่ำใด
a. 600,000 บาท / 0 บาท..
b. 200,000 บำท / 80,000 บำท
c. 600,000 บำท / 80,000 บำท
d. 200,000 บำท / 0 บำท
14. ข้ อใดถือเป็ นที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ตำม ม.บช. 16
a. PPE ที่ถือครองไว้ เพื่อขำย
b. ต้ นโหระพำปลูกไว้ ทำข้ ำวกล่อง
c. บ่อน ้ำมันระหว่ำงกำรสำรวจ
d. ต้ นมะพร้ าวกะทิ..

ข้ อ 1 กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
บริ ษัท ลำไย จำกัด แสดงมูลค่ำตำมบัญชี ณ 31/12/25x0 ของกลุม่ สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดกลุม่ หนี่งที่มีมลู ค่ำ
ทำงบัญชี 800 ล้ ำนบำท ดังนี ้
หน่วย:ล้ ำนบำท
สินทรัพย์ ก
200
สินทรัพย์ ข
100
สินทรัพย์ ค
450
ค่ำควำมนิยม
50
สินทรัพย์เหล่ำนี ้มีมลู ค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับจำกกำรขำยดังนี ้ (กิจกำรจะต้ องจ่ำยค่ำนำยหน้ ำ 5% จำกรำคำขำย
และเฉพำะสินทรัพย์ c อยูใ่ นเขตพิเศษจึงต้ องจ่ำยภำษี ท้องถิ่นเพิม่ อีก 5%)
หน่วย:ล้ ำนบำท
สินทรัพย์ ก
105
สินทรัพย์ ข
37
สินทรัพย์ ค
28
รวม
170
นอจำกนี ้ จำกกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ ที่คดิ ลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั สินทรัพย์กลุม่ นี ้มีมลู ค่ำปัจจุบนั ของกระแส
เงินสดในแต่ละปี และมูลค่ำเมื่อเลิกใช้ ดงั นี ้
หน่วย:ล้ ำนบำท
มูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการใช้
ปี x1
ปี x2
ปี x3
ปี x4
ปี x5
Terminal value
รวม

12
14
16
18
20
170
250

ให้ ทำ
ก 8 คะแนน สินทรัพย์บริ ษัทมังคุด ด้ อยค่ำหรื อไม่ ให้ คำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำได้ รับคืน
ข 12 คะแนน ให้ คำนวณวิธีปันส่วนกำรด้ อยค่ำ
ตอบ
ก 8 คะแนน สินทรัพย์ของบริ ษัทลำไยด้ อยค่ำหรื อไม่ ให้ คำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำได้ รับคืน

สมกำรเกี่ยวกับกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสินทรัพย์ = 𝑪𝑨 − 𝑹𝑨
โดยที่
𝑪𝑨 > 𝑹𝑨

และ
= 𝒎𝒂𝒙(𝑵𝑺𝑷, 𝑽𝑰𝑼)
อธิบำยควำมหมำยตัวแปร
𝑹𝑨

CA
RA
NSP
VIU

= รำคำตำมบัญชี (Carrying Amount) หมำยถึง รำคำของสินทรัพย์ หัก ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม (ค่ำตัด
จำหน่ำยสะสม) และ ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
= มูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้ รับคืน (Recoverable Amount) คือ รำคำขำยสุทธิ (Net Selling Price) หรื อ
มูลค่ำจำกกำรใช้ (Value in Use) แล้ วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
= รำคำขำยสุทธิ (Net Selling Price) จำนวนที่ได้ รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ - ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย
สินทรัพย์
= มูลค่ำจำกกำรใช้ (Value in Use) มูลค่ำปั จจุบนั (PV) ของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคต
จำกกำรใช้ สนิ ทรัพย์อย่ำงต่อเนื่อง และจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ ณ วันสิ ้นอำยุกำรใช้ งำน

คานวณมูลค่ าขายสุทธิ
หน่วย:ล้ ำนบำท
มูลค่ ายุติธรรม หักนายหน้ า 5% หัก ภาษีเฉพาะถิ่น

สินทรัพย์ ก
สินทรัพย์ ข
สินทรัพย์ ค
รวม

105.0
37.0
28.0
170.0

(5.3)
(1.9)
(1.4)
(8.5)

(1.4)
(1.4)

มูลค่ าขายสุทธิ

99.8
35.2
25.2
160.1

คานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ คนื
หน่วย:ล้ ำนบำท

มูลค่ำขำยสุทธิ (NSP)
มูลค่ำจำกกำรใช้ (VIU)
มูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ คืน RA = max(NSP, VIU)

160.1
250.0
250.0

คานวณผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า
มูลค่ำตำมบัญชี (BV)
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ คืน (RA)
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า (BV - RA)

800.0
250.0
550.0

ข 12 คะแนน ให้ คำนวณวิธีปันส่วนกำรด้ อยค่ำ
การปั นส่ วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า
หน่วย: ล้ ำนบำท
550.0
(50.0)
500.0

ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำรวม
ปั นส่วนให้ กบั ค่ำควำมนิยม
ปั นส่ วนให้ สนิ ทรัพย์ A B C

สินทรัพย์ ก
สินทรัพย์ ข
สินทรัพย์ ค
รวม

มูลค่ าตามบัญชี (BV) ปั นส่ วนด้ อยค่ า BV หลังปั นส่ วน มูลค่ าขายสุทธิ
200.0
133.3
66.7
99.8
100.0
66.7
33.3
35.2
450.0
300.0
150.0
25.2
750.0
500.0
250.0
160.1

ทัง้ นี ้ BV หลังปั นส่ วนต้ องไม่ น้อยกว่ า max(0, NSP, VIU) จึงปั นส่ วนอีกครัง้
มูลค่ าตามบัญชี (BV) ปั นส่ วนด้ อยค่ า BV หลังปั นส่ วน มูลค่ าขายสุทธิ
สินทรัพย์ ก
200.0
100.3
99.8
99.8
สินทรัพย์ ข
100.0
64.9
35.2
35.2
สินทรัพย์ ค
450.0
334.9
115.1
25.2
รวม
750.0
500.0
250.0
160.1
สรุ ปการปั นส่ วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ ก
สินทรัพย์ ข
สินทรัพย์ ค
รวม

หน่ วย: ล้ านบาท
50.0
100.3
64.9
334.9
550.0

ข้ อ 2.1 สินค้ ำคงเหลือ – โครงกำรจัดสรร
บริ ษัทแม่โขง จำกัด ทำโครงกำรหมูบ่ ้ ำนจัดสรร โดยมีรำยจ่ำยทีเ่ กิดขึ ้นต่อหลัง ดังนี ้
 ค่ำที่ดิน 1,200,000 บำท โดยจ่ำยเชื่อ 4 ปี (หำกจ่ำยตำมปกติ 1,000,000 บำท)
 ค่ำถมที่ดิน 100,000 บำท
 ได้ รับส่วนลดจำกกำรจ่ำยเจ้ ำหนี ้ (settlement discount) 60,000 บำท
 รำยจ่ำยค่ำก่อสร้ ำง 3,000,000 บำท
 ค่ำภำษี นำเข้ ำสำหรับวัสดุก่อสร้ ำงบำงรำยกำร 70,000 บำท
 โครงกำรต้ องเสียค่ำตัดผ่ำนถนนเข้ ำมำในหมูบ่ ้ ำน 40,000 บำทต่อหลัง แล้ วต้ องยกให้ กบั รัฐเป็ น
สำธำรณะประโยชน์
ให้ ทำ
คำนวณต้ นทุนบ้ ำนต่อหลัง
ตอบ
หน่ วย: บาท
ค่ำที่ดิน
1,000,000
ค่ำถมดิน
100,000
ส่วนลด
(60,000)
ค่ำก่อสร้ ำง
3,000,000
ค่ำภำษี นำเข้ ำวัสดุก่อสร้ ำง
70,000
ค่ำตัดถนนหมูบ่ ้ ำน
40,000
ต้ นทุนบ้ าน 1 หลัง
4,150,000

ข้ อ 2.2 ต้ นทุนกู้ยืม
กิจกำร เจสัน ทำโครงกำรบ้ ำนจัดสรร โดยใช้ นโยบำยกำรบัญชีรับรู้ต้นทุนกำรกู้ยืมเป็ นส่วนหนึง่ ของต้ นทุน
สินทรัพย์โครงกำร
กิจกำรเริ่ มพัฒนำโครงกำรใน ปี 25x1 โดยได้ จดั หำแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ออกหุ้นบุริมสิทธิ 400 ล้ ำนบำท จ่ำยปั นผลร้ อยละ4 รวมที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้น 16 ล้ ำนบำทต่อปี
เงินฝำกธนำคำร 300 ล้ ำนบำท หำกไม่ได้ ใช้ จะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตรำ 3%ต่อปี
เงินกู้ยืมธนำคำร 200 ล้ ำนบำท อัตรำดอกเบี ้ย 6% ต่อปี
หุ้นกู้ 100 ล้ ำนบำท ซึง่ กิจกำรออกจำหน่ำยเมื่อปี 25x0 อัตรำดอกเบี ้ย 3% ต่อปี
กิจกำรมีรำยจ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำรในปี 25x1 จำนวน1,000 ล้ ำนบำท

ให้ ทำ
แสดงกำรคำนวนดอกเบี ้ยที่สำมำรถรับรู้เป็ นสินทรัพย์ในปี 25x1
ตอบ
คำนวณอัตรำตังขึ
้ ้นเป็ นทุน (เฉพำะเงินกู้)
แหล่ งเงินกู้
เงินกู้ยืมธนำคำร
หุ้นกู้
รวม

อัตราตัง้ ขึน้ เป็ นทุน

จานวนเงิน
200
100
300

อัตราดอกเบีย้
6%
3%

ล้ ำนบำท
ดอกเบีย้ ต่ อปี
12
3
15

5.0%

คำนวณดอกเบี ้ยที่สำมำรถรับรู้เป็ นสินทรัพย์
เงินลงทุนเฉลีย่ (0 + 1,000 ล้ ำน) / 2
คูณ อัตรำตังขึ
้ ้นเป็ นทุน

ดอกเบีย้ ที่สามารถรั บรู้ เป็ นสินทรั พย์ ในปี 25x1

ล้ ำนบำท
500
5.0%

25

ข้ อ 2.3 สัญญำเช่ำ
บริ ษัท แมว จำกัด ได้ ทำสัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำน โดยต้ องกำรย้ ำยจำกสีลมไปชลบุรี ตำมสัญญำหำกบริษัท
ต้ องกำรยกเลิกสัญญำก่อนกำหนด จะต้ องเสียค่ำยกเลิกสัญญำ 1,000,000 บำท
ซึง่ ต่อมำ บริษัททำสัญญำเช่ำใหม่ 10 ปี ค่ำเช่ำต่อปี 2 ล้ ำนบำท โดยจะเพิม่ ค่ำเช่ำ 5% ในสิ ้นปี ที่ 4 และ 4% ใน
สิ ้นปี ที่ 8 โดยอำคำรสำนักงำนหลังนี ้ มีอำยุกำรให้ ประโยชน์ 50 ปี
เนื่องจำกกิจกำรต้ องตกแต่งใหม่ทงหมด
ั้
จึงขอให้ ลดค่ำเช่ำปี แรกเหลือเพียง 500,000 บำท และผู้ให้ เช่ำช่วยค่ำ
ตกแต่งร้ ำนเป็ นเงิน 150,000 บำท
คำถำม
1. สัญญำดังกล่ำวเป็ นสัญญำเช่ำประเภทใด เพรำะอะไร
2. กิจกำรจะรับรู้คำ่ เช่ำต่อปี ในกำไรขำดทุนเท่ำกับเท่ำใด
3. กิจกำรจะบันทึกค่ำยกเลิกสัญญำอย่ำงไร
ตอบ
1. สัญญำดังกล่ำวเป็ นสัญญำเช่ำประเภทใด เพรำะอะไร
สัญญำเช่ำดังกล่ำวเป็ นสัญญำเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ที่ถือเป็ น “สัญญาเช่ าดาเนินงาน” ซึง่ หำกที่ดนิ มีมลู ค่ำทีเ่ ป็ น
สำระสำคัญของมูลค่ำรวม กิจกำรจะถือว่ำเช่ำสินทรัพย์สองรำยกำรคือที่ดิน และอำคำร โดยหำกผู้ให้ เช่ำไม่โอนที่ดินให้ ผ้ ู
เช่ำเมื่อจบสัญญำหรื อไม่ได้ ให้ สทิ ธิ์ซื ้อ ผู้เช่ำจะถือว่ำที่ดินเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน และสำหรับอำคำรตำมโจทย์ทเี่ ช่ำเพียง
10 ปี จำก 50 ปี สัญญำเช่ำส่วนของอำคำรจะถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนเช่นกัน เนื่องจำกควำมเสีย่ งและผลตอบแทน
ทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมดยั
้
งคงอยูก่ บั ผู้ให้ เช่ำซึง่ เป็ นเจ้ ำของ
2. กิจกำรจะรับรู้คำ่ เช่ำต่อปี ในกำไรขำดทุนเท่ำกับเท่ำใด
กิจกำรจะต้ องรับรู้คำ่ เช่ำตำมวิธีเส้ นตรงในกำไรขำดทุนตำมกำรคำนวณดังนี ้
ปี ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่วย: บำท
ค่ าเช่ า
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000

หน่วย: บำท
ปี ที่
ค่ าเช่ า
9
2,184,000
10
2,184,000
รวมค่ำเช่ำ 10 ปี
20,768,000
หัก ลดค่ำเช่ำปี แรก
(1,500,000)
หัก เงินช่วยตกแต่งจำกผู้ให้ เช่ำ (150,000)
รวมค่ำเช่ำ 10 ปี สทุ ธิ
19,118,000
ค่ าเช่ าต่ อปี
1,911,800
3. กิจกำรจะบันทึกค่ำยกเลิกสัญญำอย่ำงไร
Dr.
Cr.

ผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่ า
เงินสด / เจ้ ำหนี ้
บันทึกผลขำดทุนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำอำคำรเดิม

1,000,000
1,000,000

ข้ อ 3 งบกำรเงินรวม
1 มค 25x1 บริ ษัทปำล์มมี่ จำกัด ขำยหุ้นบริ ษัท ซ่อนกลิน่ จำกัด 30% (30,000หุ้น) จำก 75% (75,000หุ้น) ใน
รำคำ 630,000 บำท มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นส่วนที่เหลือเท่ำกับ 938,000 บำท โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิของ
กิจกำร ซ่อนกลิน่ ณ วันนี ้เท่ำกับ 1,740,000 บำท และให้ งบแสดงฐำนะกำรเงิน ทังรวมและเฉพำะกิ
้
จกำรมำก่อนขำยหุ้น
โดย เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 1,330,000 บำท
นอกจำกนี ้ ในช่วงปี 25x1 ปำล์มมี่ ขำยสินค้ ำให้ ซอ่ นกลิน่ ในรำคำ 20,000 บำท โดยสินค้ ำดังกล่ำวมีต้นทุน
16,000 บำท ณ วันสิ ้นปี สินค้ ำดังกล่ำวคงเหลือที่ ซ่อนกลิน่ 20% โดย ซ่อนกลิน่ มีกำไรสุทธิ 280,000 บำท และจ่ำยปั นผล
สิ ้นปี 0.70 บำท ต่อหุ้น
ให้ ทำ
1. ให้ บนั ทึกบัญชีกำรขำยเงินลงทุนดังกล่ำว
2. จัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงินหลังขำยหุ้น
3. บันทึกรำยกำรปรับปรุง ณ วันสิ ้นปี
4. จัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25x1
5. เปิ ดเผยข้ อมูลที่เปลีย่ นแปลงเงินลงทุนและผลกระทบที่เสียอำนำจกำรควบคุม ตำม TFRS 12 กำรเปิ ดเผยส่วนได้ เสีย
ในกิจกำรอื่น
ตอบ
1. ให้ บนั ทึกบัญชีกำรขำยเงินลงทุน
Dr.
Cr.
Cr.
Dr.
Cr.
Cr.

เงินสด
ผลกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
บันทึกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ผลกำไรจำกกำรเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
บันทึกกำรเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนเนื่องจำกสูญเสียอำนำจควบคุม

630,000
98,000
532,000
938,000
140,000
798,000

2. จัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงินหลังขำยหุ้น
บริ ษัท ปำล์มมี่ จำกัด
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 1/1/25x1

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
xx
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจำกเจ้ ำของ
กำไรสะสม
องค์ประกอบอื่น

งบกำรเงินตำมวิธีสว่ นได้ เสีย

หน่วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

938,000
xx

938,000
Xx

xx

Xx

x
y+98,000+140,000
a

x
z
b

3. บันทึกรำยกำรปรับปรุง ณ วันสิ ้นปี
Dr.
Cr.
Dr.
Cr.

Dr.
Cr.
Cr.

สมมติวำ่ ระหว่ำงปี ปำล์มมี่บนั ทึกบัญชีตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
เงินสด
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
บันทึกรับปั นผล (0.7 x 45,000 หุ้น)
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่วม
บันทึกรับรู้สว่ นแบ่งกำไร (280,000 x 45%)
การปรับปรุ งรายการระหว่ างกันที่ยงั ไม่ เกิดขึน้ ณ 31/12/25x1
ขาย (20,000 x 45% x 20%)
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ต้ นทุนขาย (16,000 x 45% x 20%)
ปรับปรุ งรายการขายระหว่ างกันที่ยงั ไม่ เกิดขึน้ (downstream)

31,500
31,500
126,000
126,000

1,800
360
1,440

4. จัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25x1
บริษัท ปาล์ มมี่ จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31/12/25x1

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
xx
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจำกเจ้ ำของ
กำไรสะสม
องค์ประกอบอื่น

งบการเงินตามวิธีส่วนได้ เสีย

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,032,140
xx

1,032,140
xx

xx

xx

x
y
a

x
z
b

งบการเงินตามวิธีส่วนได้ เสีย
938,000
(31,500)
126,000
(360)
1,032,140

หน่วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
938,000
(31,500)
126,000
(360)
1,032,140

คานวณมูลค่ าเงินลงทุน 31/12/25x1

เงินลงทุนต้ นงวด
หัก เงินปั นผล
บวก ส่วนแบ่งกำไร(ตำมรำยงำน)
หัก ปรับปรุงรำยกำรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
เงินลงทุนสิน้ งวด

บริษัท ปาล์ มมี่ จากัด
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุด 31/12/25x1

รำยได้
หัก ต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ส่ วนแบ่ งกาไรจากบริษัทร่ วม

งบการเงินตามวิธีส่วนได้ เสีย

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

125,640

125,640

5. เปิ ดเผยข้ อมูลที่เปลีย่ นแปลงเงินลงทุนและผลกระทบที่เสียอำนำจกำรควบคุม ตำม TFRS 12
ในไตรมำสที่ 1 ปี 25x1 กลุม่ บริ ษัทได้ ขำยหุ้นในบริ ษัท ซ่อนกลิน่ จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย จำนวนร้ อยละ 30 คิด
เป็ นจำนวนเงิน 630,000 บำท ทำให้ กลุม่ บริษัทมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นคงเหลือร้ อยละ 45 และสูญเสียกำรควบคุมในบริ ษัท
ย่อยดังกล่ำว โดยกลุม่ บริ ษัทไม่ได้ นำงบกำรเงินของซ่อนกลิน่ มำจัดทำงบกำรเงินรวมนับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 25x1 ทังนี
้ ้
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิของซ่อนกลิน่ ในงบกำรเงินรวมของกลุม่ บริ ษัท ณ วันที่ขำย มีจำนวน 1,330,000 บำท
โดยกลุม่ บริ ษัทรับรู้สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมลดลงจำนวน xx ล้ ำนบำท และมีกำไรก่อนภำษี จำกกำรขำยหุ้นดังกล่ำว
จำนวน 98,000 บำท ซึง่ รวมอยูใ่ นรำยได้ อื่นในงบกำไรขำดทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
กลุม่ บริ ษัทได้ วดั มูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้ เสียทีย่ งั คงเหลืออยูใ่ นซ่อนกลิน่ ณ วันที่สญ
ู เสียกำรควบคุมด้ วยรำคำที่
ตกลงกันตำมสัญญำ ซึง่ เทียบเคียงกับมูลค่ำยุติธรรมที่คำนวณโดยวิธี xx ภำยใต้ ข้อสมมติฐำนกำรดำเนินธุรกิจปัจจุบนั อย่ำง
ต่อเนือ่ งในอนำคต โดยมีกำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน 140,000 บำท ซึง่ รวมอยูใ่ นรำยได้ อื่นในงบกำไร
ขำดทุนรวม
(ดัดแปลงจำกกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2558)
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ตำรำงติว 1/2562 ของ CPA Solution:

หลักสูตรเตรี ยมสอบ CPA ครัง้ ที่ 1/2562
ในแต่ละวิชำจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเรำจะรี บส่งให้ ทำ่ นเตรี ยมตัว เมื่อสมัครเข้ ำมำ
โปรโมชัน่ :
1. สำหรับหลักสูตร Comprehensive ถ้ ำสมัครสองวิชำพร้ อมกัน ค่ำสมัครเพียง 10,000 บำท ซึง่ พีน่ ้ องสำมำรถเลือกเรี ยน 1
วิชำก่อน แล้ วเรียนวิชำที่เหลือในครัง้ หน้ ำก็ได้ (ออนไลน์วิชำละ 4,500 บำท สองวิชำ 8,000 บำท)
2. สำหรับหลักสูตร Step-By-Step ถ้ ำสมัครสองวิชำพร้ อมกัน ค่ำสมัครเพียง 10,000 บำท ซึง่ พี่น้องสำมำรถเลือกเรี ยน 1 วิชำ
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชำที่เหลือในครัง้ หน้ ำก็ได้ (ออนไลน์วิชำละ 4,500 บำท สองวิชำ 8,000 บำท)
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยกำรชำระเงินเข้ ำ Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยูม่ ำที่ @cpa-somsak หรื อ inbox FB: cpasolution ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ

ไม่อนุญำตให้ เผยแพร่ในเชิงพำณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชำกำรบัญชี 1 เรียนทุก อำ 6 สัปดำห์ เริ่ม อำ 13 ม.ค. 2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชำบัญชี 2 เรียนทุก เสำร์ เริ่ม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสำร์ 16
ก.พ. เวลำ 9.00 – 16.00 น. ที่สถำบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชำกำรบัญชี 1 เรียนทุก อำ 6 สัปดำห์ เริ่ ม อำ 13 ม.ค. 2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชำบัญชี 2 เรียนทุก เสำร์ เริ่ม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสำร์ 16
ก.พ. เวลำ 9.00 – 16.00 น. ที่สถำบัน CPA Solution ไบเทค บำงนำ (BTS บำงนำ เดิน 200 เมตร)
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หนังสืออ้ ำงอิง
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์. กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558). กรุงเทพฯ : 2558.
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์. กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน – สิ่งจูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่ำ. กรุงเทพฯ : 2560.
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์. มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญำเช่ำ. กรุงเทพฯ : 2560.
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์. มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ ำ. กรุงเทพฯ : 2560.
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์. มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน. กรุงเทพฯ : 2560.
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม (ปรับปรุง 2559). กรุงเทพฯ : 2560.

ไม่อนุญำตให้ เผยแพร่ในเชิงพำณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชำกำรบัญชี 1 เรียนทุก อำ 6 สัปดำห์ เริ่ม อำ 13 ม.ค. 2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชำบัญชี 2 เรียนทุก เสำร์ เริ่ม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสำร์ 16
ก.พ. เวลำ 9.00 – 16.00 น. ที่สถำบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชำกำรบัญชี 1 เรียนทุก อำ 6 สัปดำห์ เริ่ ม อำ 13 ม.ค. 2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชำบัญชี 2 เรียนทุก เสำร์ เริ่ม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสำร์ 16
ก.พ. เวลำ 9.00 – 16.00 น. ที่สถำบัน CPA Solution ไบเทค บำงนำ (BTS บำงนำ เดิน 200 เมตร)

