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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 3/2563 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 
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“เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทัง้ผูเ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคดิเป็นชั่วโมงทาํงานรวมมากกวา่ 50 ชั่วโมงทาํงาน ซึง่

ทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งยินดีท่ีจะใหพ่ี้นอ้งใชเ้พ่ือเพ่ิมพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมย่ินดีแมแ้ตนิ่ดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

ดงันัน้ จึงขออธิบายเก่ียวกบัความคุม้กราคมรองดงันี”้ 

 

เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความคุม้กราคมรองตามพระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตให้ใชโ้ดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1) การใชเ้พ่ือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพ่ือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบครบั) 

2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ ของรฐัและเอกชนในลกัษณะท่ีไมห่วงัผลกาํไร 

3) การใชเ้พ่ือ update ความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตให้ใช ้

1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะท่ีเป็นตวิเตอรท่ี์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 

2) การดดัแปลงหรอืคดัลอกเพ่ือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เช่น การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรอืการกระทาํ 

ลกัษณะอ่ืนใดท่ีเขา้ขา่ยการทาํเพ่ือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

 

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยูใ่นข่ายอนุญาตให้ใชห้รือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสอื

อนุญาตเป็นลายลักษณอ์กัษร ขอบคุณที่เข้าใจครับ 
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ปรนัย (บางสว่น) 

1. ขอ้ใดไมถื่อเป็นรายการ ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ ์

a. คา่ขนยา้ย 

b. คา่ขนสง่ 

c. ค่าอบรมพนักงาน.. 

d. ผลประโยชนพ์นกังาน 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x3 กิจการมีมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนจ์าํนวน 38 ลา้นบาท และมีมลูคา่

ยตุิธรรมสนิทรพัยโ์ครงการ 45 ลา้นบาท โดยกาํหนดเพดาน รบัรู ้6 ลา้นบาท กิจการควรรบัรูห้นี ้(สนิทรพัย)์ผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว้

สทุธิใบงบแสดงฐานะการเงิน หรอืไม ่อยา่งไร 

a. บรษัิทควรรบัรูส้นิทรพัยผ์ลประโยชนท่ี์กาํหนดไวส้ทุธิ 38 ลา้นบาท และรบัรูห้นีส้นิผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวส้ทุธิ 45 ลา้น

บาท 

b. บริษัทควรรับรู้สินทรัพยผ์ลประโยชน์ทีก่ําหนดไว้สุทธิ 6 ล้านบาท.. 

c. บรษัิทควรรบัรูห้นีส้นิผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวส้ทุธิ 7 ลา้นบาท 

d. บรษัิทไมต่อ้งรบัรู ้หนีส้นิ(สนิทรพัย)์ 

3. ขอ้ใดไมใ่ชพิ้จารณาการจดัประเภทรายการของสนิทรพัยท์างการเงิน 

a. ตามกระแสเงินสดตามสญัญาของกิจการ 

b. ตามข้อกําหนดในสัญญาของกิจการ.. 

c. ตามกราคมวามตัง้ใจและความสามารถในการถือครองหลกัทรพัย ์

d. ตามโมเดล ธุรกิจของกิจการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงิน 

4. ขอ้ใดไมใ่ช่ประเภทของการบญัชีปอ้งกนัความเสีย่งตาม TFRS 9  

a. การปอ้งกนัความเสีย่งกระแสเงินสด (Cash flow hedge) 

b. การป้องกันความเสีย่งดอกเบีย้ (Interest hedge).. 

c. การปอ้งกนัความเสีย่งมลูคา่ยตุิธรรม (Fair Value hedge) 

d. ปอ้งกนัความเสีย่งจากเงินลงทนุสทุธิในการดาํเนินงานตา่งประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign 

operation) 

5. ก กบั ข รว่มกนั ถือหุน้ในบรษัิท ค ในอตัรา 70:30 โดยมีอาํนาจควบคมุรว่ม และมีสว่นได้เสียในสินทรัพยสุ์ทธิตามสว่นที่ลงทุน 

การลงทนุดงักลา่วถือเป็น 

a. การดาํเนินงานรว่มกนั 

b. การร่วมค้า.. 

c. บรษัิทยอ่ย 

d. บรษัิทรว่ม 
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6. ก กบั ข รว่มกนั ถือหุน้ในบรษัิท ค ในอตัรา 70:30 โดยมีอาํนาจควบคมุรว่ม และมีสว่นไดเ้สยีในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท่ีลงทนุไป การ

ลงทนุดงักลา่วถือเป็น 

a. การดําเนินงานร่วมกัน.. 

b. การรว่มคา้ 

c. บรษัิทยอ่ย 

d. บรษัิทรว่ม 

7. ขอ้ใดไมใ่ช่สว่นประกอบราคาทนุของสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้

a. คา่เช่าคงท่ีท่ีตอ้งจา่ย 

b. ภาษีมูลค่าเพ่ิม.. 

c. สิง่จงูใจในสญัญาเช่าท่ีไดร้บั 

d. อากรแสตมป์ท่ีติดสญัญาเชา่  

8. คา่สรา้งอาคารมลูคา่ 80,000,000 บาท และมีวศิวกรของกิจการดแูล2 คน การก่อสรา้ง โดยมีคา่ใชจ้่ายทัง้หมดเก่ียวกบัวิศวกร

ดงัตอ่ไปนี ้: เงินเดือน 2,160,000 บาท / โบนสั 360,000 บาท / กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 108,000 บาท / ประกนัสงัคม 27,000 บาท / 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 90,000 บาท ตน้ทนุของอาคารเทา่กบัเทา่ใด 

a. 80,000,000 บาท 

b. 82,160,000 บาท 

c. 82,655,000 บาท 

d. 82,745,000 บาท.. 

9. บรษัิท มีสนิคา้คงเหลอืราคา 100,000 บาท ปี 25x1 ทาํสญัญาขายใหก้บัลกูคา้ในราคา 120,000 บาท กาํหนดสง่ของในวนัท่ี 

8/2/25×2 โดย ณ วนัสง่ของ ตอ่มาราคาตลาดของสนิคา้เทา่กบั 80,000 บาท บรษัิทตอ้งแสดงมลูคา่สนิคา้ ปี 25x1 เทา่ไร 

a. 100,000 บาท.. 

b. 120,000 บาท 

c. 80,000 บาท 

d. 90,000 บาท  

10. ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25×1 มีรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานดงันี ้: มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัย์

โครงการ 200 ลา้น /  มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนั 150 ลา้น / อตัราดอกเบีย้ 5% / ไมก่าํหนดเพดานสนิทรพัย ์ บรษัิทควรรบัรู ้

ดอกเบีย้สทุธิ ...อยา่งไร 

a. บรษัิทควรรบัรูด้อกเบีย้สทุธิเป็นคา่ใชจ้่ายในกาํไรหรอืขาดทนุ (P/L)  7.5 ลา้นบาท 

b. บรษัิทควรรบัรูด้อกเบีย้สทุธิเป็นรายไดใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ (P/L) 10 ลา้นบาท 

c. บริษัทควรรับรู้ดอกเบีย้สุทธิเป็นรายได้ในกําไรหรือขาดทุน (P/L) 2.5 ล้านบาท.. 

d. บรษัิทควรรบัรูด้อกเบีย้สทุธิเป็นรายไดใ้นกาํไรหรอืขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน (OCI) 2.5 ลา้นบาท 



P a g e  | 5 
 

ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 
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11. บรษัิทมีโครงการอาคารท่ีใชเ้วลาก่อสรา้ง 2 ปี รายจ่ายโครงการมดีงันี ้1 มกราคม ซือ้ท่ีดิน 150,000 บาท/ 1 กนัยายน จา่ยคา่

ก่อสรา้ง 510,000 บาท/ บรษัิทมกีารกูย้มืเงิน วตัถปุระสงคท์ั่วไป จาํนวน 300,000 บาท อตัราดอกเบีย้ 10% ตัง้แตบ่รษัิทควรรบัรู ้

ดอกเบีย้เป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุอาคารเทา่กบัเทา่ใด 

a. 13,500 บาท 

b. 15,000 บาท 

c. 17,000 บาท..  

d. 30,000 บาท 

12. กิจการใชน้โยบายราคาทนุในการวดัมลูคา่อาคารและอปุกรณ ์สว่นท่ีดินใชน้โยบายตีราคาใหม ่อา้งถึงกรอบแนวคดิการรายงานทาง

การเงิน กิจการจะวดัมลูคา่สนิทรพัยเ์หลา่นีอ้ยา่งใด 

a. ราคาทนุเดิม 

b. ราคาทนุเดิม และมลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บั 

c. ราคาทนุเดิม และมลูคา่ปัจจบุนั 

d. ราคาทุนเดิม และมูลค่ายุตธิรรม.. 

13. หากบรษัิทใหญ่สญูเสยีอาํนาจควบคมุในบรษัิทยอ่ย จะตอ้งปฏิบตัิอยา่งไร 

a. บนัทกึเงินลงทนุดว้ยราคาตามบญัชี 

b. บนัทกึเงินลงทนุท่ีเหลอืดว้ยราคาทนุเดิม 

c. บันทกึรับรู้เงนิลงทุนทีเ่หลือด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีสู่ญเสียอํานาจควบคุม.. 

d. ไมเ่กิดการเปลีย่นแปลง 

14. ขอ้ใดไมใ่ช่อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 

a. ท่ีดินท่ีกิจการถือครองไวเ้พ่ือหวงักาํไรจากการเพ่ิมมลูคา่ในระยะยาว 

b. ท่ีดินท่ียงัไมไ่ดร้ะบวุตัถปุระสงคข์องการใช ้

c. อาคารเดิมทีก่ิจการเคยใช้ แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว มีเพียงเครือ่งมือทีเ่ก็บรักษาไว้.. 

d. อาคารท่ีกิจการใหเ้ชา่ภายใตส้ญัญาเชา่ดาํเนินงาน 

15. กิจการกูย้มืเงินมาเพ่ือสรา้งเครือ่งจกัรเวลา 15 เดือน และผลติสนิคา้ใหล้กูคา้นาน 1 เดือน จะรบัรูด้อกเบีย้เงินกูย้ืมอยา่งไรระหวา่ง 

ผลติเครือ่งจกัร / ผลติสนิคา้ 

a. คา่ใชจ้า่ย / คา่ใชจ้่าย 

b. คา่ใชจ้า่ย / ตน้ทนุสนิทรพัย ์

c. ตน้ทนุสนิทรพัย ์ / ตน้ทนุสนิทรพัย ์

d. ต้นทุนสินทรัพย ์/ ค่าใช้จ่าย.. 

16. ขอ้ใดไมใ่ช่เง่ือนไขในการรบัรูส้นิทรพัยท่ี์เกิดจากกิจกรรมการเปิดหนา้ดิน 

a. กิจการสามารถระบสุว่นประกอบของมวลสนิแรท่ี่สามารถเขา้ถึงไดด้ีขึน้ 

b. ตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเปิดหนดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสว่นประกอบดงักลา่วสามารถวดัมลูคา่ไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ 
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c. มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต (สามารถเขา้ถึงมวลสนิแรไ่ดด้ีขึน้) ท่ีจะ

เกิดจากกิจกรรมการเปิดหนา้ดิน 

d. มีรายได้จากการขายสินแร่.. 

17. ปี 25x1 กิจการมีโรงงานไฟฟา้นิวเคลยีร ์มีอายใุหป้ระโยชน ์50 ปี มีตน้ทนุ 1,000 ลา้นบาท ซึง่รวมตน้ทนุรือ้ถอนโรงงาน 50 ลา้นบาท 

( คิดลดแลว้ ) 5 ปีตอ่มา หนีส้นิคา่รือ้ถอนลดลง 2.93 ลา้นบาท ( คิดลดแลว้ ) โรงงานจะมีมลูคา่ตามบญัชีเทา่ใด 

a. 1,000 ลา้นบาท 

b. 897.07 ล้านบาท.. 

c. 900 ลา้นบาท 

d. 997.07 ลา้นบาท 

18. บรษัิท ยิม้ จาํกดั ไดป้ระชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบันโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในวงกวา้งวา่ จะจา่ยคา่ชดเชยคา่ฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มจาก

การปลอ่ยนํา้เสยีของบรษัิท ประกอบในอดตี บรษัิทไดป้ฏิบตัิตามนโยบาย ประกาศตอ่สาธารณะชนมาโดยตลอด และมีกฎหมาย

ระบใุหบ้รษัิทรบัผิดชอบความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้มดว้ย ปรากฏวา่ปีปัจจบุนั ไมไ่ดเ้กิดความเสยีหายแตอ่ยา่งใด บรษัิทจะตอ้ง

ปฏิบตัิอยา่งไร 

a. ตัง้ประมาณการหนีส้นิตามกฎหมาย 

b. ตัง้ประมาณการหนีส้นิเพ่ือสาํรองผลขาดทนุในอนาคต 

c. บนัทกึประมาณการหนีส้นิจากการอนมุาน 

d. ไม่บันทึกประมาณการหนีส้ินเน่ืองจากยังไม่มีเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกดิขึน้.. 

19. เครือ่งจกัร ก เป็นเครือ่งจกัรในสายการผลติ A เครือ่งจกัร ก มีราคาทนุ 1500 บาทในปี 25x1 เครือ่งจกัรเสยีทาํงานไดไ้มส่มบรูณ ์ซึง่

มลูคา่ยตุิธรรมของเครือ่งจกัรดงักลา่วลดตํ่าลงอยา่งมาก ทัง้นี ้จากการประมาณการกระแสเงินสดรบัของสายการผลดิ A พบวา่

เทา่กบั 2580 บาท และเครือ่งจกัร ก สามารถขายไดเ้ป็นซากโดยมีตน้ทนุการจาํหนา่ย 400 บาท บรษัิทพิจารณาวา่จะไมซ่ือ้

เครือ่งจกัรใหมม่าทดแทนเพ่ือประหยดัเงินสด ในสิน้ปี 25x1 บรษัิทจะพิจารณาในเรือ่งใดบา้งสาํหรบัเครือ่งจกัร ก 

a. ไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า แต่ปรับประมาณการอายุใช้งานของเครือ่งจักร.. 

b. ไมร่บัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ ไมป่รบัประมาณการอายใุชง้านของเครือ่งจกัร 

c. รบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ แตไ่มป่รบัประมาณการอายใุชง้านของเครือ่งจกัร 

d. รบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ ปรบัประมาณการอายใุชง้านของเครือ่งจกัร 

20. หากกิจการมีหนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ ์กิจการควรวดัมลูคา่ดว้ยวิธีใด 

a. มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน.. 

b. มลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

c. ไมร่บัรูเ้ป็นหนีส้นิ 

d. ราคาทนุตดัจาํหนา่ย 

21. บรษัิท ก จาํกดั ถือหุน้ในบรษัิท ข จาํกดั 20%  มีมลูคา่เงินลงทนุ ณ วนัตน้งวด 300,000 บาท โดยบรษัิท ข จาํกดั ขาดทนุสาํหรบัปี 

3,000,000 บาท ซึง่มีการซือ้สนิคา้จากบรษัิท ก จาํกดั 400,000 บาท และขายใหบ้คุคลภายนอกหมดแลว้ในปี 500,000 บาท  หาก
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บรษัิท ก. จาํกดั ไมไ่ดม้ีนโยบายท่ีจะสนบัสนนุบรษัิท ข หากประสบปัญหาทางการเงิน บรษัิท ก จาํกดั จะรบัรูส้ว่นแบง่กาํไรขาดทนุ

จากบรษัิท ข จาํกดั อยา่งไร 

a. รบัรูส้ว่นแบง่ขาดทนุ 200,000 บาท 

b. รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน 300,000 บาท.. 

c. รบัรูส้ว่นแบง่ขาดทนุ 500,000 บาท 

d. รบัรูส้ว่นแบ่งขาดทนุ 600,000 บาท 

22. กิจการมีพนัธบตัรรฐับาล มีความตัง้ใจถือจนครบกาํหนดและผลตอบแทนไดร้บัเงินตน้และดอกเบีย้ (SPPI) กิจการควรเลอืกวดัมลูคา่

ดว้ยวิธีใด 

a. มลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทนุ (FVPL) 

b. มลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรเบ็ดเสรจ็อ่ืน (FVOCI) 

c. ราคาทนุเดิม 

d. ราคาทุนตัดจําหน่าย.. 

23. อา้งถงึ TFRS 3 ขอ้ใดไมใ่ช่ปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาเรือ่งการรวมธุรกิจ 

a. จาํนวนเงิน 

b. ผูซ้ือ้ 

c. วนัท่ีซือ้ 

d. เหตุผลของการรวมธุรกิจ.. 

24. บรษัิท A ซือ้หุน้ในบรษัิท B เป็นเงิน 800,000 บาท โดยมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยข์องบรษัิท B ประกอบดว้ย สนิคา้คงเหลอื 

200,000 บาท ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ ์1,000,000 บาท และเจา้หนีก้ารคา้ 500,000 บาท ในขณะท่ีมลูคา่ยตุิธรรมเทา่กบั 500,000 

บาท 1,000,000 บาท และ 500,000 บาท ตามลาํดบั บรษัิท A จะรบัรูก้ารซือ้หุน้ในบรษัิท B อยา่งไร 

a. รบัรูส้นิทรพัยส์ทุธิตามเงินท่ีจ่ายซือ้ ไมร่บัรูค้า่ความนิยมหรอืกาํไรจากการตอ่รองราคา 

b. รบัรูค้า่ความนิยมจากการรวมธุรกิจเทา่กบั 100,000 บาท  

c. รับรู้กําไรต่อรอง 200,000 บาท จากการจ่ายซือ้ในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรม.. 

d. ไดท้ัง้สามแบบขึน้อยูก่บันโยบายการบญัชีท่ีกิจการเลอืกใช ้

25. บรษัิท X ถือหุน้บรุมิสทิธ์ิชนิดสะสมในบรษัิท Y และหุน้สามญัจาํนวนหนึง่ท่ีทาํใหม้ีอิทธิพลอยา่งมสีาระสาํคญัใน Y ขอ้ใดถกูตอ้ง 

a. ไมร่บัรูปั้นผลทัง้หุน้บรุมิสทิธ์ิและหุน้สามญัหาก Y ไมป่ระกาศจ่าย 

b. ไมร่บัรูปั้นผลหุน้บรุมิสทิธ์ิหาก Y ไมป่ระกาศจ่าย และรบัรูส้ว่นแบง่กาํไรตามสว่นท่ีถือหุน้สามญั 

c. รับรู้ปันผลหุ้นบุริมสิทธ์ิไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายหรือไม่กต็าม และรับรู้ส่วนแบ่งกําไรตามส่วนทีถ่อืหุ้นสามัญ.. 

d. รบัรูปั้นผลหุน้บรุมิสทิธ์ิไมว่า่จะมกีารประกาศจา่ยหรอืไมก็่ตาม และรบัรูเ้งินปันผลหุน้สามญัเมื่อมกีารประกาศจา่ย 

26. กิจการสามารถรบัรูผ้ลกระทบภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั กบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรอืของผูถื้อหุน้ ยกเวน้ 

a. กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 
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เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

b. กาํไรขาดทนุประจาํงวด 

c. กําไรสะสม.. 

d. สว่นของเจา้ของ 
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ข้อ 1 ก การด้อยค่าของสินทรัพย ์

บรษัิทนอ้งติ๋ม จาํกดัไดส้มัปทานขนสง่อปุกรณไ์ฟฟา้  1 มกราคม 25x1-25x5  ซึง่สมัปทานดงักลา่วยกเลกิไมไ่ด ้แตอ่าจสามารถโอน

สมัปทานใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืนได ้ 

          (หนว่ย : ลา้นบาท) 

ชื่อบริษัทยอ่ย พืน้ที่โรงงาน ราคาทุนสัมปทาน เงือ่นไขของสัมปทาน 

บ.รอ้นแรง จาํกดั ระยอง 10 ไมส่ามารถโอนสมัปทานไดท้ัง้สญัญา  

และไมส่ามารถโอนใหร้ายอ่ืนในพืน้ท่ีอ่ืนได ้ชลบรุ ี 10 

ฉะเชิงเทรา 10 

2.บ.ลกุโชน จาํกดั ภเูก็ต 15 สามารถโอนสมัปทานใหร้ายอ่ืนในพืน้ท่ีได ้

ระนอง 15 

 

หลงัจากดาํเนินการสมัปทานถงึ 31 ธนัวาคม 25x1 ผลประกอบการไมไ่ดเ้ป็นอยา่งท่ีคาดหวงั  จงึจะขายสมัปทาน โดยท่ี

ผูป้ระกอบการหลายรายใหค้วามสนใจสาํหรบัสมัปทานท่ียงัมีอายเุหลอืถึง 31 ธนัวาคม 25x5 โดยบรษัิทไดท้าํการทดสอบดอ้ยคา่ และประเมิน

มลูคา่ของสมัปทานตามขอ้มลูตอ่ไปนี ้ 

          (หนว่ย : ลา้นบาท) 

ช่ือบรษัิท พืน้ท่ีโรงงาน มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่จากการใช ้ มลูคา่จากการขายสมัปทาน 

หลงัหกัคา่ใชจ้่ายในการขาย 

บ.รอ้นแรง จาํกดั ระยอง 8 10 12 

ชลบรุ ี 8 5 6 

ฉะเชิงเทรา 8 3 4 

บ.ลกุโชน จาํกดั ภเูก็ต 12 9 11 

ระนอง 12 13 10 

ใหท้าํ 

1. ระบหุนว่ยสนิทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดวา่มก่ีีหนว่ย อะไรบา้ง 2.5 คะแนน 

2. หนว่ยสนิทรพัยใ์ดท่ีเกิดการดอ้ยคา่ เป็นมลูคา่เทา่ใด  แสดงการคาํนวณประกอบ 7.5 คะแนน 

ตอบ 

กิจการตอ้งประเมินการดอ้ยคา่ฯ ของหนว่ยสนิทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด อนัหมายถงึสนิทรพัยก์ลุม่ท่ีเลก็ท่ีสดุท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด

รบั ซึง่สว่นใหญ่เป็นอิสระ (จากกระแสเงินสดรบัท่ีเกิดจากสนิทรพัยอ่ื์นหรอืกลุม่สนิทรพัยอ่ื์น) และนาํผลขาดทนุดอ้ยคา่ดงักลา่วปันสว่นใหก้บั

สนิทรพัยแ์ตล่ะรายการในกลุม่สนิทรพัยน์ัน้ๆ โดยยดึหลกัวา่การปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยต์อ้งไมล่ด BV ของสนิทรพัยใ์ห้

ต ํ่ากวา่ จาํนวนสงูสดุของ ราคาขายสทุธิของสนิทรพัย,์ มลูคา่จากการใชส้นิทรพัย,์ ศนูย ์ 

ซึ่งกิจการจะตอ้งบนัทึกลดมลูค่าตามบญัชีลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน และรบัรูจ้าํนวนท่ีลดลงดงักลา่วเป็นผลขาดทุน
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จากการดอ้ยคา่เป็นคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นการตอบคาํถาม 

1. ระบหุนว่ยสนิทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดวา่มีก่ีหนว่ย อะไรบา้ง 2.5 คะแนน 

สมัปทานท่ีจงัหวดัภเูก็ต และระนอง ถือเป็นหนว่ยสนิทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดหนว่ยท่ีเลก็ท่ีสดุแยกจากกนั  ในขณะท่ีสมัปทานภายใต้

การดาํเนินงานของบรษัิท ไฟแรง จาํกดั จาํนวน 3 จงัหวดัจะถือเป็นหน่ีงหนว่ยสนิทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดเน่ืองจากกิจการจะตอ้งใหบ้รกิารทัง้ 3 

จงัหวดัตามท่ีไดต้กลงในสญัญาจึงไมส่ามารถยกเวน้จงัหวดัใดจงัหวดัหนึง่ได ้ตลอดจนไมส่ามารถขายใหผู้อ่ื้นได ้ดว้ยเหตนีุ ้กิจการจึงมีหน่วย

สินทรัพยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทัง้หมด “3 หน่วย” คือ  

1. สมัปทานขนสง่ท่ีจงัหวดั ภเูก็ต  

2. สมัปทานขนสง่ท่ีจงัหวดั ระนอง 

3. สมัปทานขนสง่ท่ีจงัหวดั ระยอง ชลบรุ ีและ ฉะเชิงเทรา 

2. หนว่ยสนิทรพัยใ์ดท่ีเกิดการดอ้ยคา่ เป็นมลูคา่เทา่ใด  แสดงการคาํนวณประกอบ 7.5 คะแนน 

มีเพียงบรษัิทรอ้นแรง จาํกดั ท่ีไดส้มัปทานพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง ชลบรุ ีและฉะเชิงเทราท่ีเกิดผลขาดทนุดอ้ยคา่จาํนวน 2 ลา้นบาท ตาม

การคาํนวณตอ่ไปนี ้ 

 

      
ลา้นบาท 

CGU: พืน้ที ่

มูลค่า 

ตามบัญช ี

มูลค่า 

จากการใช ้

มูลค่าจาก 

การขายสุทธิ  

มูลค่าทีค่าดว่า 

จะได้รับคืน 

ผลขาดทุน 

จากการด้อยค่า 

  BV VIU NSP RA = max(NSP,VIU) Loss = min(0, RA-BV) 

1 ระยอง 8 10 12 
  

 ชลบุรี 8 5 6 
  

 ฉะเชิงเทรา 8 3 4 
  

 รวม 24 18 22 22 -2 

2 ภเูก็ต 12 9 11 11 -1 

3 ระนอง 12 13 10 13 0 

 ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารวม -3 

 

และบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

dr. ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์            3  
 

cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์– สมัปทานขนสง่ 
 

           3  

 
บนัทกึการตัง้คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
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ข้อ 1 ข สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

บรษัิท ไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานพฒันาและออกแบบบรรจภุณัฑจ์ากวสัดธุรรมชาติ  โดยไดเ้ลอืกวตัถดุิบ 3 อยา่ง ไดแ้ก่ ฟางขา้ว กาบ

มะพรา้ว และหนวดกุง้ โดยผลจากการพฒันาสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

• บรรจภุณัฑจ์ากฟางขา้ว : พฒันาสาํเรจ็แตไ่มม่ีตลาดรองรบั 

• บรรจภุณัฑจ์ากกาบมะพรา้ว : พฒันาสาํเรจ็ และตลาดใหก้ารตอบรบัในแง่ดมีาก  

• บรรจภุณัฑจ์ากหนวดกุง้ : หยดุพฒันา 

บรษัิทมีรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในปี 25x1 ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
   ลา้นบาท 

รายจ่ายพัฒนาบรรจุภณัฑ ์ ฟางข้าว กาบมะพร้าว หนวดกุ้ง 

คา่ศกึษาวตัถดุิบ 6 3 5 

คา่ทดสอบวตัถดุิบท่ีนาํมาเป็นบรรจภุณัฑ ์ 8 5 9 

คา่พฒันาบรรจภุณัฑท่ี์ไดร้บัคดัเลอืกแลว้ 15 10  

คา่คดิยี่หอ้ของบรรจภุณัฑ ์ 2 1  

คา่จดสทิธิบตัรบรรจภุณัฑ ์ 3 4  

 

คาํสั่ง  

1. ใหร้ะบบุรรจภุณัฑท่ี์ระบเุป็นสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน  ใหร้ะบวุา่ “ได”้  หรอื  “ไมไ่ด”้ ตามรูปแบบตาราง (6 คะแนน) 

2. ใหร้ะบมุลูคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เป็นมลูคา่ท่ีแสดงในการเงิน (4 คะแนน) 

ตอบ 

กิจการตอ้งรบัรูร้ายจา่ยท่ีเกิดจากการพฒันาโครงการภายในเป็นสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน เมื่อกิจการสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดทกุขอ้ตอ่ไปนี ้(TAS38.57) 

1. มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีจะทาํใหส้นิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเสรจ็สมบรูณ ์เพ่ือนาํมาใชง้านหรอืขาย 

2. กิจการมีความตัง้ใจท่ีจะทาํใหส้นิทรพัยไ์มม่ีตวัตนเสรจ็สมบรูณแ์ละนาํมาใชง้าน หรอืขาย 

3. กิจการมีความสามารถท่ีจะนาํสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนัน้มาใชง้านหรอืขาย 

4. กิจการสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการท่ีสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนจะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต ผลผลติจากสนิทรพัยไ์มม่ี

ตวัตนนัน้มตีลาดรองรบั  

5. กิจการมีทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนอยา่งเพียงพอท่ีจะนาํมาใชใ้นการพฒันาใหเ้สรจ็สิน้สมบรูณ ์และนาํ

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนมาใชง้านหรอืขาย 

6. กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมลูคา่ของรายจา่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ 

นอกจากนี ้กิจการตอ้งไมร่บัรูร้ายการท่ีกิจการก่อใหเ้กิดขึน้ภายใน เช่น ยี่หอ้ของผลติภณัฑ ์หวัหนงัสอื ช่ือสิง่พิมพ ์รายช่ือลกูคา้ และ
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รายการอ่ืนท่ีคลา้ยคลงึกนัเป็นสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (TAS38.63) รายจา่ยสาํหรบัยี่หอ้ของผลติภณัฑ ์ หวัหนงัสอื ช่ือสิง่พิมพ ์ รายช่ือลกูคา้ และ

รายการอ่ืน ท่ีคลา้ยคลงึกนั ซึง่กิจการก่อใหเ้กิดขึน้ภายในเป็นรายจา่ยท่ีไมส่ามารถแยกออกจากตน้ทนุ ในการพฒันาธุรกิจโดยรวม ดงันัน้ 

กิจการตอ้งไมร่บัรูร้ายการดงักลา่วเป็นสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (TAS38.64) 

ตอ่ไปนีเ้ป็นการตอบคาํถาม 

รายจา่ยตอ่ไปนีร้ายการใดสามารถรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน “ได”้  หรอื  “ไมไ่ด”้  

 ฟางขา้ว กาบมะพรา้ว หนวดกุง้ 

คา่ศกึษาวตัถดุิบ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้

คา่ทดสอบวตัถดุิบท่ีนาํมาเป็นบรรจภุณัฑ ์ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้

คา่พฒันาบรรจภุณัฑท่ี์ไดร้บัคดัเลอืกแลว้ ไมไ่ด ้ ได ้ ไมไ่ด ้

คา่คดิยี่หอ้ของบรรจภุณัฑ ์ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้

คา่จดสทิธิบตัรบรรจภุณัฑ ์ ไมไ่ด ้ ได ้ ไมไ่ด ้

 

ใหร้ะบมุลูคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เป็นมลูคา่ท่ีแสดงในการเงิน (4 คะแนน) 

กิจการสามารถรบัรูส้นิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของงานพฒันาบรรจภุณัฑท่ี์ทาํจากกาบมะพรา้วได ้ 14 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยคา่พฒันา

ผลติภณัฑ ์และคา่จดสทิธิบตัร สว่นรายจ่ายรายการอ่ืนนัน้กิจการตอ้งรบัรูเ้ขา้กาํไรขาดทนุทัง้จาํนวน  

 
 

 ฟางข้าว กาบมะพร้าว หนวดกุ้ง 

รายการ สินทรัพย ์ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย ์ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย ์ ค่าใช้จ่าย 

คา่ศกึษาวตัถดุิบ 0 6 0 3 0 5 

คา่ทดสอบวตัถดุิบท่ีนาํมาเป็นบรรจภุณัฑ ์ 0 8 0 5 0 9 

คา่พฒันาบรรจภุณัฑท่ี์ไดร้บัคดัเลอืกแลว้ 0 15 10 0 0 0 

คา่คดิยี่หอ้ของบรรจภุณัฑ ์ 0 2 0 1 0 0 

คา่จดสทิธิบตัรบรรจภุณัฑ ์ 0 3 4 0 0 0 

รวม 0 34 14 9 0 14 
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ข้อ 2 การรวมธุรกิจ และการเปล่ียนแปลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของโดยไม่เสียอาํนาจควบคุม 

1 มีนาคม 25x1 บ.ไก่ซือ้ บ.ไข ่240 ลา้นหุน้ คดิเป็นสดัสว่นหุน้ 80% โดยจา่ยเงินสด 100 ลา้นบาท ท่ีเหลอืจ่ายเป็นหุน้ 40 ลา้นหุน้ หุน้

ละ 1 บาท มลูคา่ยตุิธรรมของมีหุน้ บ.ไก่ ปัจจบุนัหุน้ละ 10 บาท 

 
(หนว่ย : ลา้นบาท) 

  มูลค่าทางบัญชี ณ 1 มีนาคม 25 x1 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 100 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 50 

สนิคา้คงเหลอื 150 

เงินลงทนุ 70 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 80 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 60 

เงินกูร้ะยะสัน้ 20 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 40 

ทนุเรอืนหุน้ 300 หุน้ (หุน้ละ 1 บาท) 300 

กาํไรสะสม 150 

บรษัิทเสยีภาษีเงินไดอ้ตัรารอ้ยละ 20 จากกาํไรสทุธิก่อนภาษี 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม 

1. มีลกูหนีท่ี้คาดวา่จะเก็บเงินไมไ่ด ้ 10 ลา้นบาท 

2. มีการตัง้คา่เผ่ือจากเงินลงทนุ 10 ลา้นบาท 

3. ยกเลกิการใชซ้อฟแวร ์5 ลา้นบาท ไปใชข้องบรษัิท ไก่แทน 

4. ผูป้ระเมิน ประเมินราคาท่ีดิน สงูวา่มลูคา่ตามบญัชีเดมิ 80 ลา้นบาท 

5. บรษัิทไมไดต้ัง้ผลประโยชนพ์นกังานตาม TAS 19   20 ลา้นบาท 

ตอ่มา บ.ไก่ไปซือ้หุน้ของบรษัิท ขวด จาํกดัเพ่ิมขึน้ 10% จากท่ีเคยซือ้ไวแ้ลว้ 80%  โดยจ่ายซือ้หุน้ 10% ดงักลา่วเป็นเงินสด 30 ลา้น

บาท โดยมขีอ้มลูเพ่ิมเติม ณ วนัซือ้หุน้เพ่ิม ของบรษัิท ขวด จาํกดั ดงันี ้  

 
 หนว่ย:ลา้นบาท  

กาํไรสะสม            192  

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ               14  
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โดยก่อนซือ้หุน้เพ่ิม 10% บรษัิทไก่แสดงมลูคา่ของสว่นไดเ้สยีของบรษัิทไกใ่นบรษัิทขวด และสว่นไดเ้สยีของผูถื้อหุน้ท่ีไมม่ีอาํนาจ

ควบคมุไวด้งันี ้ 

สว่นท่ีเป็นบรษัิทใหญ่            206  

สว่นไดเ้สยีท่ีเป็นของผูไ้มม่ีอาํนาจควบคมุ (NCI)               48  

รวมสว่นของผูถื้อหุน้            254  

 

คาํสั่ง 

1. คาํนวณสนิทรพัยส์ทุธิท่ีสามารถระบไุด ้ (4 คะแนน) 

2. คาํนวณสว่นไดเ้สยีท่ีไมม่อีาํนาจควบคมุในบรษัิท ไข ่จาํกดั ณ วนัรวมธุรกิจ (2คะแนน) 

3. คาํนวณคา่ความนิยม (4 คะแนน) 

4. คาํนวณสว่นตา่ง NCI  ท่ีไดจ้า่ยเงิน 30 ลา้นบาท บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ(10 คะแนน) 

ตอบ 

1. สนิทรพัยส์ทุธิท่ีสามารถระบไุดข้องบรษัิท ไข ่จาํกดั ณ วนัรวมธุรกิจเทา่กบั 478 ลา้นบาท (ดกูารคาํนวณประกอบ) 

2. สว่นไดเ้สยีท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุในบรษัิท ไข ่จาํกดั ณ วนัรวมธุรกิจ ตามวิธี Partial Goodwill เทา่กบั 96 ลา้นบาท (ดกูารคาํนวณ

ประกอบ) 

3. คา่ความนิยมตามวิธี Partial Goodwill ณ วนัรวมธุรกิจเทา่กบั 118 ลา้นบาท (ดกูารคาํนวณประกอบ) 
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การคาํนวณประกอบขอ้ 1 – 3  

   
ลา้นบาท 

 

BV 1 มกราคม 

25x1* 

ผลต่าง FMV  

และ BV FMV 1/3/x1 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 100  
 

100  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 50  (10) 40  

สนิคา้คงเหลอื 150  
 

150  

เงินลงทนุ 70  (10) 60  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 80  80  160  

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 60  (5) 55  

เงินกูร้ะยะสัน้ (20) 
 

(20) 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น (40) 
 

(40) 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 0  (20) (20) 

รวม 450  35  485  

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20% ของผลตา่ง 0  (7) (7) 

สินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุได ้ 450  28  478  

* สมมติวา่ BV 1 มกราคม 25x1 = ฐานภาษี เน่ืองจากโจทยไ์มไ่ดใ้หข้อ้มลูฐานภาษีมา 
 

 

การคาํนวณค่าความนิยม (Partial Goodwill)  

การคาํนวณเงนิลงทุนจ่ายซือ้ของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

 
ลา้นบาท 

เงนิลงทุนจ่ายซือ้   
มลูคา่ยตุิธรรมของหุน้สามญัท่ีออกให ้(40 ลา้นหุน้@10 บาท) 400  

 
เงินสดท่ีจา่ยทนัที 100  

 
สว่นไดเ้สยีท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ 96  

 
(478 ลา้นบาท x 20%)   

 
เงนิลงทุนจ่ายซือ้  596  

การคาํนวณมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของผู้ถกูซือ้   
มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิท ข 450  

 
ปรบัมลูคา่ยตุธิรรม 35  

 
หกั ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง (35 ลา้นบาท x 20%) (7) 

 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษัท ข  478  

ค่าความนิยม (Partial Goodwill)  118  
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4. คาํนวณสว่นตา่ง NCI  ท่ีไดจ้่ายเงิน 30 ลา้นบาท บนัทกึรายการบนัทกึบญัชี ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 

เมื่อบรษัิทใหญ่ (P) ซือ้หุน้จาก NCI สง่ผลใหส้ดัสว่นหุน้เพ่ิมขึน้ ซึง่ P จะตอ้งคาํนวณมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตามสดัสว่นหลงัจากซือ้หุน้

อีกครัง้เพ่ือเปรยีบเทียบกบัมลูคา่ก่อนซือ้หุน้ ผลตา่งจะทาํใหส้ว่นของเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (สว่นเกินมลูคา่หุน้) เพ่ิมขึน้หรอืลดลงตามการ

คาํนวณตอ่ไปนี ้

 สัดส่วน สินทรัพยสุ์ทธิ 

 P NCI รวม P NCI รวม 

ก่อนซือ้หุน้ 80% 20% 100%        206           48         254  

ผลจากการท่ี P ซือ้หุน้จาก NCI 10% -10% 0%          24  -        24           -    

หลงัซือ้หุน้ 90% 10% 100%        230           24         254  
       
เงินจา่ยซือ้หุน้เพ่ิม 

     
         30  

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิท่ี P ไดเ้พ่ิมขึน้          24  

ผลเปลีย่นแปลงของเงินลงทนุจากการซือ้หุน้ของ บ.ยอ่ย   

(ถือเป็นสว่นเกินทนุอ่ืนในงบการเงินของใหญ่)            6  

 

การบนัทกึบญัชี  

 
งบการเงินเฉพาะ 

  
dr. เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - ขวด (A-) 24 

 
dr. สว่นตํ่ามลูคา่หุน้จากการลงทนุในบรษัิทยอ่ย (Eq-) 6 

 
cr. เงินสด 

 
30 

 
บนัทกึการซือ้หุน้บรษัิทขวดเพ่ิมขึน้ 

  
 

 
รายการปรบัปรุงในกระดาษทาํการงบการเงินรวม (เฉพาะธุรกรรมนี)้ 

  
dr. สว่นของเจา้ของ - บรษัิทยอ่ย (Eq-) 24 

 
cr. เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - ขวด (A-) 

 
24 

 
บนัทกึการตดัรายการเงินลงทนุคูก่บัสว่นทนุของบรษัิทยอ่ย 
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ข้อ 3 ก. การลดขอบเขตสัญญาเช่า 

ผูเ้ช่าทาํสญัญาเช่า 6 ปี 5,000 ตร.ม ปีละ 50,000 บาท โดยเริม่เช่า 1 มกราคม 25x1 ตอ่มาปี 1 มกราคม 25x4 ไดท้าํสญัญาใหม่

ลดลงเหลอื 2500 ตร.ม. คา่เช่าปีละ 30,000 บาท โดยผูเ้ช่าไมท่ราบอตัราดอกเบีย้ตามนยัท่ีแนน่อน ซึง่อตัราดอกเบีย้ 25x1 เทา่กบั 6% และ

อตัราดอกเบีย้ 25x4 เทา่กบั 5% 

ณ 1 มกราคม 25x4 มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทิธิการใชเ้ทา่กบั 122,934 บาท และหนีส้นิตามสญัญาเช่าเทา่กบั 133,650 บาท 

ใหท้าํ 

บนัทกึบญัชี ณ 1 มกราคม 25x4 (10 คะแนน) 

ตอบ 

โจทยข์อ้นีถื้อเป็นการลดขอบเขตของสญัญาเช่า ซึง่กิจการผูเ้ชา่ตอ้งวดัมลูคา่ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าใหม ่ พรอ้มทัง้ปรบัปรุง

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ซึง่ “ไมถื่อเป็นสญัญาเชา่แยกตา่งหาก” โดยกิจการตอ้งคาํนวณมลูคา่หนีส้นิตามสญัญาเชา่ โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ใหมท่ัง้

สญัญา (5%) ตามการอธิบายในรูปตอ่ไปนี ้

 

ซึง่การบนัทกึบญัชีและการคาํนวณประกอบจะเป็นดงันี ้ 

 
คาํนวณผลกาํไรจากการปรับลดพืน้ที่เช่าลง 50% 100% 50% 

 
BV หนีส้นิ  ณ สิน้ปีท่ี 3 133,650           66,825  

 
BV สทิธิการใชส้นิทรพัย ์ณ สิน้ปีที 3 122,934           61,467  

 ผลต่าง หนี้สนิลดลง (เข้า P/L)              5,358  
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คาํนวณ PV สัญญาเช่า ณ สิน้ปีที่ 3 

สิน้ปีที ่ เงนิจ่าย PV factor 5% PV 

4  30,000  0.9524  28,571  

5  30,000  0.9070  27,211  

6  30,000  0.8638  25,915  

 
 90,000  

 
81,697  

    
 

การบนัทกึบญัชีรบัรูห้นีส้นิท่ีเพ่ิมขึน้ 
  

dr. สทิธิการใชส้นิทรพัย ์           14,872  
 

cr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 
 

          14,872  

 
บนัทกึการปรบัปรุงหนีส้นิตามสญัญาเช่า 

      
 

PV ของหนีส้นิหลงัแปลงสญัญา 
 

          81,697  

BV ของหนีส้นิท่ีลดลง 50%  
 

-         66,825  

รบัรูห้นีส้นิเพ่ิมคูก่บัสทิธิการใชส้นิทรพัย ์
 

          14,872  
   

 

การบนัทกึบญัชีรบัรูผ้ลกาํไร 
  

dr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่           66,825  
 

cr. ผลกาํไรจากการแปลงสญัญาเช่า 
 

            5,358  

cr. สทิธิการใชส้นิทรพัย ์
 

          61,467  

 
บนัทกึการปรบัปรุงหนีส้นิตามสญัญาเช่า 
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ข้อ 3 ข. การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า  

เริม่เช่า 1 มกราคม 25x1 กิจการทาํสญัญาเช่าสนิทรพัย ์6 ปี คา่เช่า 50,000 ตอ่ปีจา่ยคา่เช่าทกุตน้ปีเริม่ 1 มกราคม 25x1   โดย

คา่เช่าจะถกูปรบัขึน้ทกุ 2 ปี โดยอา้งอิงตามมลูคา่คา่เชา่ตลาด ซึง่ดชันีราคาคา่เช่าแตล่ะปีเป็นดงันี ้ 

• 1 มกราคม 25x1  100 

• 1 มกราคม 25x2  102 

• 1 มกราคม 25x3  105 

บรษัิทไมท่ราบอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาเช่า แตส่ว่นอตัราดอกเบีย้ตามเงินกูย้ืมสว่นเพ่ิม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 เทา่กบั 5% และ

เทา่กบั 6% ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x3  

บรษัิทรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธิการใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 = 226,174 ซึง่เทา่กบัมลูคา่ปัจจบุนัของคา่เช่า 50,000 บาทตอ่ปีคดิลดดว้ย

อตัราดอกเบีย้ 5% ตอ่ปี  

 

ใหท้าํ 

1. ใหบ้นัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

2. บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x3 

 

ตอบ 

ขอ้นีถื้อเป็นการเปลีย่นแปลงจาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสญัญาเชา่ท่ีขึน้อยูก่บัเหตกุารณในอนาคต เน่ืองจากคา่เชา่ผกูกบัดชันีราคา โดย

ในจดุรบัรูเ้ริม่แรกนัน้กิจการไมไ่ดร้บัรูห้นีส้นิสญัญาเช่าตามดชันีราคาท่ีเพ่ิมขึน้ เมื่อดชันีราคาในปีท่ี 3 เพ่ิมขึน้ กิจการจงึตอ้งคาํนวณหนีส้นิ

สญัญาเชา่ใหมแ่ละปรบัมลูคา่ของสนิทรพัยส์ทิธิการใชใ้หส้อดคลอ้งกบัหนีส้นิท่ีเปลีย่นไป ทัง้นี ้ TFRS 16.42 ระบวุา่หากเป็นการเปลีย่นแปลง

จาํนวนเงินตามสญัญาเน่ืองจากดชันีราคาหรอือตัราท่ีเปลีย่นไป กิจการตอ้งใชอ้ัตราคดิลดเดิม  
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1. ใหบ้นัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

ผูเ้ช่าเริม่รบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิในสว่นท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าดงันี ้

 
1 มกราคม 25x1 

  
dr. สทิธิการใชส้นิทรพัย ์          266,474  

 
cr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

 
         216,474  

cr. เงินสด 
 

          50,000  

 
บนัทกึการทาํสญัญาเช่าและจ่ายคา่เช่างวดแรก 

  

และรบัรูต้น้ทนุทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มกราคม 25x1 

 
31 ธนัวาคม 25x1 

  
dr. ตน้ทนุทางการเงิน           10,824  

 
cr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

 
          10,824  

 
บนัทกึรบัรูต้น้ทนุทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเชา่ 

  
 31/12/x1   

dr. คา่เสือ่มราคา 44,412   

cr. คา่เสือ่มราคาสะสม - สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้  44,412  

 บนัทกึคา่เสือ่มราคาสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้   

โดยมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิตามสญัญาเชา่เป็นดงันี ้ 

ปีท่ี ค่าเสื่อมราคา 

ค่าเสื่อม 

ราคาสะสม 

มูลค่า 

ตามบัญชี ROU 

เงนิจ่าย 

(ตน้ปี) ตัดดอก ตัดต้น ต้นคงเหลือ 

หนี้สนิ 

(รวมดอกคา้ง) 

0 
  

266,474  
   

 266,474  
 

1 44,412  44,412  222,062   50,000   -  50,000   216,474  227,298  

2 44,412  88,825  177,649   50,000  10,824  39,176   177,298  186,162  

3 44,412   133,237  133,237   50,000  8,865  41,135   136,162  142,971  

4 44,412   177,649   88,825   50,000  6,808  43,192  92,971   97,619  

5 44,412   222,062   44,412   50,000  4,649  45,351  47,619   50,000  

6 44,412   266,474  -   50,000  2,381  47,619  - 0  -0  
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2. บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x3 

ตน้ปีท่ี 3 ดชันีราคาผูบ้รโิภคเพ่ิมจาก 100 เป็น 105 ดงันัน้ จึงมีการปรบัเพ่ิมคา่เช่าตามสญัญา เป็น 52,500 บาท (50,000 x 105%) 

ทาํใหต้อ้งคาํนวณมลูคา่ปัจจบุนัของคา่เชา่ 4 ปีท่ีเหลอื ซึง่เทา่กบั 

ปีท่ี  เงินจา่ย (ตน้ปี) PV factor5%* PV ของสญัญาเชา่ ณ ตน้ปีท่ี 3 

3  52,500   1.0000   52,500  

4  52,500   0.9524   50,000  

5  52,500   0.9070   47,619  

6  52,500   0.8638   45,351  

  

 
 195,471  

1 PV factor คาํนวณโดย 1x(1/1.06^ปี) 
2 1 x 1.05^0 
3 1 x 1.05^1 
4 1 x 1.05^2 
5 1 x 1.05^3 

ดงันัน้กิจการจึงตอ้งบนัทกึบญัชีปรบัปรุงมลูคา่สญัญาเชา่ดงันี ้

 
1 มกราคม 25x3 

  
dr. สทิธิการใชส้นิทรพัย ์             9,308  

 
cr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

 
            9,308  

 
บนัทกึปรบัปรุงมลูคา่สญัญาเช่าเน่ืองจากจา่ยคา่เช่าเพ่ิม 

  

 
(195,471 -186,162) 

  

โดยในชว่ง 3 ปีทีเหลอืมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิเป็นดงันี ้ 

 

  

ปีท่ี 
ค่าเสื่อม 

ราคา 

ค่าเสื่อม 

สะสม 

มูลค่าตาม 

บัญชี ROU 

เงนิจ่าย 

(ตน้ปี) 
ตัดดอก ตัดต้น ต้นคงเหลือ 

หนี้สนิ 

(รวมดอกคา้ง) 

2 
  

 186,957*  
   

 195,471  
 

3  46,739.34   46,739   140,218   52,500   -     52,500   142,971   150,119  

4  46,739   93,479   93,479   52,500   7,149   45,351   97,619   102,500  

5  46,739   140,218   46,739   52,500   4,881   47,619   50,000   52,500  

6  46,739   186,957   -     52,500   2,500   50,000   -     -    

*BV ROU ณ สิน้ปีท่ี 2 จาํนวน 177,649 + ปรบัมลูคา่ 9,308 
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