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“เอกสารชุดนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากทัง้ ผูเ้ ข้าสอบจํานวนมาก และตัวผมผูจ้ ดั ทําคิดเป็ นชั่วโมงทํางานรวมมากกว่า
50 ชั่วโมงทํางาน ซึง่ ทุกคนที่เกี่ยวข้องยินดีที่จะให้พี่นอ้ งใช้เพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละศักยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยินดีแม้แต่
นิดเดียวหากถูกนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ดังนัน้ จึงขออธิบายเกี่ยวกับความคุม้ กราคมรองดังนี”้
เอกสารชุดนีไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1) การใช้เพื่อเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพื่อนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผูเ้ ข้าสอบ
ครับ)
2) การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชนในลักษณะที่ไม่หวังผลกําไร
3) การใช้เพื่อ update ความรูเ้ กี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง
ไม่อนุญาตให้ใช้
1) การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะทีเ่ ป็ นติวเตอร์ทเี่ ปิ ดสอนและเก็บค่าตอบแทน
2) การดัดแปลงหรือคัดลอกเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกับเอกสารประกอบการสอน
หรือการกระทํา
ลักษณะอื่นใดที่เข้าข่ายการทําเพือ่ หวังประโยชน์เชิงพาณิชย์
หากท่านไม่ม่นั ใจว่าท่านอยูใ่ นข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรี
เมฆ หรือขอหนังสืออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษร ขอบคุณที่เข้าใจครับ

ปรนัย (บางส่วน)
1. หากทุกข้อใช้ระยะเวลานานในการได้มาซึง่ สินทรัพย์ ข้อใดมาตรฐานฉบับที่ 23 ไม่ได้บงั คับให้รบั รูต้ น้ ทุนกูย้ ืมเป็ น
ส่วนหนึง่ ของต้นทุนสินทรัพย์
a. หอพักที่กิจการสร้างไว้ให้เช่า
b. ต้นยางพารา
c. หมูท่เี ลีย้ งไว้ชาํ แหละ..
d. อาคารที่สร้างเพื่อขาย
2. ค่าใช้จา่ ยในการวางแผน 50,000 บาท ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาและเลือก Platform ที่เหมาะสม 20,000 บาท
ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําเนือ้ หาเพื่อแสดงบนเว็บไซต์ 80,000 บาท และค่าใช้จา่ ยในการจ้างช่างถ่ายภาพ เพื่อถ่าย
สินค้าของบริษัทลงบนเว็บไซต์ 10,000 บาท ต้นทุนเว็บไซต์ที่สามารถรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเท่ากับเท่าใด
a. 70,000 บาท
b. 80,000 บาท..
c. 150,000 บาท
d. 160,000 บาท
3. บริษัท มีสนิ ค้าคงเหลือปลายงวด เท่าใด หาก สินค้าคงเหลือต้นงวด 1,200,000 บาท ซือ้ มาระหว่างวด
6,000,000 บาท ขายระหว่างงวด 7,600,000 บาท สินค้าเสือ่ มคุณภาพระหว่างงวด 100,000 บาท โดยมีขอ้ มูล
เพิ่มเติม: 1. ในการขายสินค้าจะมีอตั รากําไรขัน้ ต้น 25% 2. สินค้ามีการเสือ่ มคุณภาพเป็ นประจําทุกงวด
a. 1,400,000 บาท
b. 1,425,000 บาท
c. 1,500,000 บาท
d. 1,600,000 บาท
ต ้นงวด
ซือ
�
สินค ้ามีไว ้เพือ
� ขาย
ต ้นทุนขาย (7.6m x 75%) เสือ
� มสภาพ
สินค ้าปลายงวด

1,200,000
6,000,000
7,200,000
5,700,000
100,000
1,400,000

4. ข้อใดไม่เป็ นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ตาม TAS 16
a. ต้นยางที่ปลูกไว้กรีดนํา้ ยาง
b. หมูท่เี ลีย้ งไว้ชาํ แหละ..
c. อาคารมีไว้เข่าดําเนินงานในอนาคต
d. โรงแรมที่เปิ ดดําเนินงาน
5. บริษัทคํา้ ประกันเงินกูใ้ ห้บริษัทย่อย โดยในปี x1 บริษัทย่อยมีความสามารถในการจ่ายชําระได้ตามปกติ บริษัท
ต้องปฏิบตั ิอย่างไร

6.

7.

8.

9.

10.

a. เปิ ดเผยข้อมูลการคํา้ ประกัน..
b. ตัง้ ประมาณการหนีส้ นิ จากการคํา้ ประกัน
c. รับรูม้ ลู ค่าคํา้ ประกันเป็ นหนีส้ นิ ทัง้ จํานวน
d. ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิทางบัญชีใด ๆ
ซือ้ วัคซีนที่พฒ
ั นาแล้ว มูลค่า 500,000 บาท ได้สว่ นลด 50% มีคา่ จ้างที่ปรึกษาการซือ้ วัคซีน 50,000 บาท มีคา่
ประชาสัมพันธ์วคั ซีนให้รูจ้ กั ในวงกว้าง 60,000 จะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์เท่าใด
a. 250,000 บาท
b. 300,000 บาท..
c. 320,000 บาท
d. 550,000 บาท
ข้อใดไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
a. ที่ดนิ ซือ้ มาเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยใช้เป็ นโกดังเก็บสินค้าในปี ถัดไป..
b. ที่ดินที่ซอื ้ มาเพื่อเก็งกําไร
c. อาคารทีเ่ ป็ นของกิจการและให้พนักงานเช่า
d. อาคารเช่ามาเพื่อให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเข่าดําเนินงาน
อ้างถึง TFRS 16 เรือ่ งสัญญาเช่า ข้อใดกล่าวผิด
a. การชําระเงินต้นถือเป็ นกิจกรรมการดําเนินงาน
b. การชําระดอกเบีย้ ถือเป็ นกิจกรรมการจัดหาเงิน
c. การจ่ายค่าเช่าผันแปรถือเป็ นกิจกรรมการดําเนินงาน
d. การจ่ายค่าเช่าระยะสัน้ ถือเป็ นกิจกรรมการดําเนินงาน
อาคารมีมลู ค่าตามบัญชี 2,000,000 บาท มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน 1,500,000 บาท ฐานภาษี 1,700,000
บาท (ผลขาดทุนจากการด้อยค่าไม่ถือเป็ นคชจ ทางภาษี) tax rate 20% กิจการต้องตัง้ ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
เท่าใด
a. DTA 40,000 บาท..
b. DTA 60,000 บาท
c. DTL 40,000 บาท
d. DTL 60,000 บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีราคาทุน 300,000 บาท มูลค่าตามบัญชี 200,000 บาท ค่าเสือ่ มราคาสะสมทางภาษี
180,000 บาท กิจการจะรับรูภ้ าษี รอตัดบัญชีอย่างไร หากอัตราภาษี 20%
a. DTA16,000 บาท
b. DTL16,000 บาท..
c. DTA 34,000 บาท
d. DTL.34,000 บาท

11. กิจการจะรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยการเปิ ดหน้าเหมืองเพื่อให้ทาํ งานสะดวกอย่างไร
a. ต้นทุนของสัมปทานเหมือง..
b. ต้นทุนสินแร่
c. ค่าใช้จา่ ยในกําไรขาดทุน
d. ค่าปรับปรุงที่ดิน
12. กิจการมีมลู ค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ 200 ล้านบาท และมีมลู ค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ 500 ล้านบาท อัตราคิดลด 5% ไม่มีเพดานสินทรัพย์ กิจการจะรับรูด้ อกเบีย้ สุทธิเท่าใด
a. 10 ล้านบาท
b. 15 ล้านบาท..
c. 25 ล้านบาท
d. 30 ล้านบาท
13. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 บริษัทมีกองทุน (สินทรัพย์โครงการ) เพื่อใช้สาํ หรับจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงาน กองทุนดังกล่าวมีมลู ค่ายุติธรรมเท่ากับ 100 ล้านบาท ในขณะที่มลู ค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานมีจาํ นวน 70 ล้านบาท สินทรัพย์สว่ นเกินดังกล่าวไม่มีผลต่อจํานวนเงิน
สมทบแก่โครงการในอนาคตข้อกําหนดของกองทุนดังกล่าวไม่อนุญาตให้กองทุนจ่ายเงินหรือสินทรัพย์อื่นใดคืน
แก่บริษัท แม้วา่ กองทุนจะมีสนิ ทรัพย์เพียงพอต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานทัง้
หมดแล้วก็ตาม ในกรณีนี ้ กิจการจะแสดงหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานเท่ากับเท่าใด
a. 0 บาท..
b. 30 บาท
c. 70 บาท
d. 100 บาท
14. ก ถือ ข 55% ถือ ค 100% ข ถือ ง 40% และ ค ถือ ง 60% ในงบการเงินรวม ก และบริษัทย่อย จะแสดงส่วนได้
เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมใน ง เท่ากับกี่ %
a. 40%
b. 15%
c. 22%
d. 18%..
ตอบ ค นะจ๊ะ 100% - ((55% x 40%) + (100% x 60%)) = 18%
15. 1/1/25x1 กิจการถูกฟ้องคดี ทนายแจ้งว่ามีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ที่จะชนะคดี ต่อมาวันที่ 1/1/25x2 ทนาย
แจ้งว่ามีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ที่จะแพ้คดี และต้องจ่ายค่าเสียหาย 500,000 บาท และวันที่ 31/12/25x2
ศาลตัดสินว่าแพ้คดี และกิจการได้จ่ายค่าเสียหายในวันที่ 1/3/25x3 กิจการต้องต้องประมาณการหนีส้ นิ เมื่อใด
a. 31/12/25x1..
b. 31/12/25x2

c. 31/12/25x3
d. 1/3/25x3

ข้อ 1.1 ราคาทุนของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
บริษัทช้าง จํากัด มีโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและเครือ่ งจักรในปี 25x0 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

อาคารโรงงานและเครือ่ งจักรสร้างเสร็จและพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 25x0 และได้ทาํ พิธีเปิ ดโรงงาน
อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 25x0
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 25x0 กิจการได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานเป็ นระยะเวลา 10 ปี 5 เดือน
ต้นทุนในการจ่ายค่าสร้างอาคารเท่ากับ 5,000,000 บาท โดยได้จา่ ยในระหว่างปี กิจการได้หกั ค่าประกันผลงาน
ไว้จาํ นวน 250,000 บาท ในปี 25x1 กิจการตรวจพบข้อบกพร่องของอาคารได้ยดึ เงินประกันไว้ทงั้ จํานวน
จ่ายค่าซือ้ เครือ่ งจักร 800,000 บาท ค่าติดตัง้ 200,000 บาท และได้ซอื ้ วัสดุสนิ ้ เปลือง เช่น นํา้ มันหล่อลืน่
เครือ่ งจักร จํานวน 20,000 บาท ณ วันสิน้ ปี ตรวจนับคงเหลือ 18,000 บาท และจ่ายค่าภาษี อากรขาเข้าโดยไม่
สามารถขอคืนได้ 12,500 บาท
ต้นทุนในการกูย้ ืมเงิน เป็ นการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมีดอกเบีย้ จ่ายจํานวน 100,000 บาท เป็ นค่า
ก่อสร้างอาคาร จํานวน 1 ปี และค่าติดตัง้ เครือ่ งจักร 3 วัน
ระหว่างก่อสร้าง กิจการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผจู้ ดั การที่นอกเหนือจากเงินเดือนในการทํางานทั่วไป เพื่อมาดูแล
โครงการก่อสร้าง คิดเป็ น 0.5 วันต่อสัปดาห์ โดยกิจการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานให้กบั ผูจ้ ดั การ
ท่านนีต้ ลอดโครงการก่อสร้าง 4 เดือน จํานวน 500,000 บาท
กิจการจ่ายจัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ในหมูบ่ า้ นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการ จํานวน
เงิน 23,000 บาท
อาคารโรงงานมีอายุ การใช้งาน 20 ปี วิศวกรเป็ นผูป้ ระเมิน
เครือ่ งจักร มีอายุ การใช้งาน 10 ปี

ให้ทาํ คํานวณหามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ อาคารโรงงานและเครือ่ งจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0

รายการ
อาคาร
หัก ยึดเงินประกัน
เครือ่ งจักร
ค่าติดตัง้
ค่าภาษี อากรขาเข้า
ดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉพาะทีถ่ ือเป็ นต้นทุนสินทรัพย์
เงินเดือนผูจ้ ดั การทั่วไป
รายจ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ชมุ ชน
ค่าวัสดุสนิ ้ เปลืองตัดจ่าย
รวมรายจ่าย
ตัดค่าเสือ่ มราคาอาคาร 1/12/x0 - 31/12/x0 (อายุ 10 ปี )
ตัดค่าเสือ่ มราคาเครือ่ งจักร 1/12/x0 - 31/12/x0 (อายุ 10 ปี )
ตัดค่าเสือ่ มราคาสิทธิการใช้ที่ดิน 7/12/x0 - 31/12/x0 (อายุ 10.5 ปี )
มูลค่าตามบัญชี ณ 31/12/x0
1 ต้นทุน PPE ต้องเป็ นยอดสุทธิจากส่วนลดและเงินหัก
2 เงินเดือน ผจก.ทัว่ ไปไม่ใช่รายจ่ายทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์
3 รายจ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ไม่มีสว่ นใดๆ ทีจ่ ะทาํ ให้สนิ ทรัพย์พร้อมใช้
4 ค่าวัสดุสนิ้ เปลืองเกิดจากการใช้สนิ ทรัพย์จึงไม่สามารถรวมเป็ น PPE
5 ณ วันทีส่ นิ ทรัพย์พร้อมใช้ สัญญาเช่าเหลือเพียง 10 ปี จึงตัดเพียง 10 ปี
6 ตัดค่าเสือ่ ม ROU ตามอายุทผี่ า่ นไป 6 เดือนจาก 10.5 ปี

อาคาร

1

5,000,000
(250,000)

100,000

เครื่องจักร

สิทธิการใช้ทดี่ ิน
xx

800,000
200,000
12,500

2
3
4
5

4,850,000
(40,417)

1,012,500
(8,438)

6
4,809,583

หน่วย:บาท
ค่าใช้จ่าย

1,004,063

0

-xx
xx

500,000
23,000
2,000
525,000
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ข้อ 1.2 ประมาณการหนีส้ ินจากการรือ้ ถอนอาคาร
ประมาณการหนีส้ นิ ยกมาต้นปี 25x0

หน่วย:บาท

480,000

บันทึกประมาณการหนีส้ นิ เพิ่มตามงวดเวลา

20,000

กิจการประมาณการค่ารือ้ ถอนเพิม่ ขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั

30,000

ประมาณการหนีส้ นิ ค่ารือ้ ถอน ณ วันสิน้ ปี 25x0

530,000

ให้ทาํ
1.
2.

บันทึกบัญชีผลจากการเปลีย่ นแปลงประมาณการหนีส้ นิ จากการรือ้ ถอน 4 คะแนน
ท่านเห็นด้วยกับประโยคที่วา่ "การเปลีย่ นแปลงประมาณการหนีส้ นิ จากการรือ้ ถอนไม่มีผลต่อส่วนเกินทุนจากการตีราคา ไม่วา่ จะวัด
มูลค่าสินทรัพย์แบบราคาทุนหรือตีราคาใหม่" หรือไม่ 1 คะแนน

ตอบ การบันทึกบัญชี
อ้างถึง “TFRIC1 การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ที่เกิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน” หากกิจการใช้
วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ให้กิจการนําการเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ไปเพิ่มหรือหักออกจากต้นทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ในงวดปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม หากการปรับปรุงทําให้ตน้ ทุนของสินทรัพย์เพิ่มขึน้ กิจการต้องพิจารณาว่าเป็ นข้อบ่งชีว้ า่ มูลค่าตามบัญชีใหม่ของ
สินทรัพย์อาจได้รบั คืนไม่เต็มจํานวนหรือไม่ และหากมีขอ้ บ่งชีด้ งั กล่าวกิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ จึงต้องบันทึกบัญชีดงั นี ้
25x0

dr.
cr.

25x0

dr.
cr.

25x0

dr.
cr.

ต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการหนีส้ นิ ค่ารือ้ ถอนอาคารเมื่อเลิกใช้งาน
บันทึกเพิ่มประมาณการหนีส้ นิ ตามงวดเวลา
อาคาร
ประมาณการหนีส้ นิ ค่ารือ้ ถอนอาคารเมื่อเลิกใช้งาน
บันทึกเพิ่มประมาณการหนีส้ นิ ตามงวดเวลาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า – อาคาร
บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร (ถ้ามี)

20,000

30,000

20,000

30,000

xx

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที่ BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)

xx
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ท่านเห็นด้วยกับประโยคที่วา่ "การเปลีย่ นแปลงประมาณการหนีส้ นิ จากการรือ้ ถอนไม่มีผลต่อส่วนเกินทุนจากการตีราคา ไม่วา่ จะวัดมูลค่า
สินทรัพย์แบบราคาทุนหรือตีราคาใหม่" หรือไม่
ตอบ
ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก หากกิจการใช้วธิ ีการตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ มีผลในการ
เปลี่ยนแปลงส่วนเกินทุนหรือส่วนต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ที่รับรู้ไว้กอ่ นหน้านี้
โดยการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ นิ ต้องรับรูใ้ นกําไรหรือ
ขาดทุน เว้นแต่สนิ ทรัพย์นนั้ เคยตีราคาเพิ่มขึน้ และมีสว่ นเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (AOCI) คงเหลืออยู่ ให้รบั รูก้ ารเพิม่ ขึน้ ของหนีส้ นิ โดย
ลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในจํานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้านเครดิตที่มีอยูใ่ น AOCI ของสินทรัพย์รายการเดียวกัน (TFRIC1.6.1)
ตัวอย่างเช่น จากตัวอย่างข้างต้น กิจการได้เพิ่มประมาณการหนีส้ นิ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั 30,000 บาท สมมติวา่ กิจการมี
AOCI จากการตีราคาคงค้างยอดดุลด้านเครดิต 10,000 บาท กิจการต้องบันทึกบัญชีดงั นี ้
25x0 dr. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (OCI)
dr. ผลขาดทุนจากการเพิ่มขึน้ ของประมาณการหนีส้ นิ ค่ารือ้ ถอน (P/L)
cr. ประมาณการหนีส้ นิ ค่ารือ้ ถอนอาคารเมื่อเลิกใช้งาน
บันทึกเพิ่มประมาณการหนีส้ นิ ตามงวดเวลาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั

10,000
20,000

30,000

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที่ BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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ข้อ 2 เครื่องมือทางการเงิน
1/1x/1 บริษัท ก ซือ้ หุน้ กูร้ าคาตามมูลค่า 5 ล้าน ดอกเบีย้ หุน้ กู้ 5% ณ วันที่ซอื ้ ดอกเบีย้ หุน้ กูเ้ ท่ากับอัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริง หุน้ กูม้ ีอายุ
5 ปี โดยกิจการจ่ายเงิน 5 ล้านบาทเพื่อซือ้ หุน้ กูด้ งั กล่าว
ณ วันที่ 31/12/x1 อัตราดอกเบีย้ ท้องตลาดได้เปลีย่ นเป็ น 6% โดยมูลค่าปั จจุบนั ของเงิน 1 บาทเป็ นดังนี ้
ปี / %
1
2
3
4
5

PVIF
5%
6%
0.9524
0.9434
0.9070
0.8900
0.8638
0.8396
0.8227
0.7921
0.7835
0.7473

PVIFa
5%
6%
0.9524
0.9434
1.8594
1.8334
2.7232
2.6730
3.5460
3.4651
4.3295
4.2124

ให้ทาํ
1. วัตถุประสงค์ในการถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาเฉพาะเงินต้นและดอกเบีย้ ณ วันที่รบั รูค้ รัง้ แรก ไม่ใช้ Fair Value Option
เพื่อลด Accounting Mismatch
1.1. บริษัทรับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินประเภทใด วัดมูลค่าอย่างไร เนื่องจากอะไร (4 คะแนน)
1.2. ให้บนั ทึกบัญชี 1 มค x1 และ 31ธคx1 ทุกรายการทีเ่ กิดขึน้ และแสดงวิธีการคํานวณ (2 คะแนน)
2. หากวัตถุประสงค์เป็ นการถือครองเพื่อเก็งกําไร
2.1. บริษัทรับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินประเภทใด วัดมูลค่าอย่างไร เนื่องจากอะไร (4 คะแนน)
2.2. ให้บนั ทึกบัญชี 1 มค x1 และ 31ธคx1 ทุกรายการทีเ่ กิดขึน้ และแสดงวิธีการคํานวณ (10 คะแนน)
ตอบ
กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินใน 3 รูปแบบต่อไปนี ้ 1) สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัด
จําหน่าย (Amortized Cost) 2) ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Fair Value through Other Comprehensive Income –
FVOCI) หรือ 3) ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (Fair Value Through Profit and Loss – FVPL) ตามเกณฑ์ทงั้ สองข้อดังต่อไปนี ้
1.
2.

ตามโมเดลธุรกิจ (business model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที่ BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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1.1.

หากหุน้ กูด้ งั กล่าวให้กระแสเงินสดเป็ นเพียงการจ่ายเงินต้นและดอกเบีย้ (ผ่าน SPPI test) กิจการต้องรับรูก้ ารลงทุนในหุน้ กูด้ งั กล่าว
เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินประเภท “ราคาทุนตัดจําหน่าย (Amortized Cost) ใด โดยใช้วธิ ีราคาทุนตัดจําหน่ายในการวัดมูลค่า
เนื่องจากกิจการมีวตั ถุประสงค์ในการถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาเฉพาะเงินต้นและดอกเบีย้ ณ วันที่รบั รูค้ รัง้ แรก
ตลอดจนกิจการเลือกที่จะไม่ใช้ Fair Value Option เพือ่ ลด Accounting Mismatch (เส้นประสีแดง)

1.2.

การบันทึกบัญชี
ตารางตัดบัญชี (amortization schedule)
ปี
เงินสดรับ
1/1/x1
31/12/x1 250,000
31/12/x2 250,000
31/12/x3 250,000
31/12/x4 250,000
31/12/x5 5,250,000

ดอกเบีย้
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000

เงินต้น เงินลงทุนคงเหลือ
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
-
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การบันทึกบัญชี
1/1/x1

dr.
cr.

31/12/x1

dr.
cr.

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่ถือจนครบกําหนด
เงินสด
บันทึกการซือ้ หุน้ กูเ้ พื่อลงทุน
เงินสด
ดอกเบีย้ รับ
บันทึกการรับดอกเบีย้ หุน้ กูเ้ ป็ นเงินสด

5,000,000

250,000

5,000,000

250,000

2.1 หากวัตถุประสงค์เป็ นการถือครองเพื่อเก็งกําไร
หากกิจการมีวตั ถุประสงค์ในการถือครองเพื่อเก็งกําไร แสดงว่าตัวแบบธุรกิจของกิจการไม่ได้เป็ นเพื่อการถือครองเพื่อรับกระแสเงิน
สดตามสัญญาจนครบกําหนด การแสดงมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) จึงเป็ นการสะท้อนมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุ
นีก้ ิจการจึงต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (เส้นประม่วง)
2.2 การบันทึกบัญชี
กิจการต้องรับรูด้ อกเบีย้ รับตามตารางตัดบัญชีตอ่ ไปนี ้
ปี
เงินสดรับ ดอกเบีย้ เงินต้น
เงินลงทุนคงเหลือ
1/1/x1
5,000,000
31/12/x1 250,000 250,000
5,000,000
31/12/x2 250,000 250,000
5,000,000
31/12/x3 250,000 250,000
5,000,000
31/12/x4 250,000 250,000
5,000,000
31/12/x5 5,250,000 250,000 5,000,000
โดย ณ สิน้ รอบรายงาน 31/12/x1 มูลค่ายุติธรรมของหุน้ กูจ้ ะเปลีย่ นไปเนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ตลาดเพิม่ ขึน้ จาก 5% เป็ น 6% มูลค่า
ยุติธรรมของหุน้ กูจ้ งึ ลดลงเท่ากับ 173,225 บาท ที่ตอ้ งรับรูเ้ ข้ากําไรขาดทุน

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที่ BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)

P a g e | 13

คํานวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ ณ 31/12/x1
ประเภท
เงินงวด
เงินก้อน

กระแสเงินสด
ดอกเบีย้
เงินต้น
รวมมูลค่าปั จจุบนั

กระแสเงินสด
250,000
5,000,000

Pvfactor
(n=4, i=6%)
3.4651
0.7921

มูลค่ายุติธรรมของหุน้ กู้
มูลค่าตามบัญชี 31/12/x1
ผลขาดทุนที่ตอ้ งรับรู้เข้า P/L

PV
866,275
3,960,500
4,826,775
4,826,775
(5,000,000)
(173,225)

การบันทึกบัญชี
1/1/x1

dr.
cr.

31/12/x1

dr.
cr.

31/12/x1

dr.
cr.

เงินลงทุนในตราสารหนี ้ - มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เงินสด
บันทึกการซือ้ หุน้ กูเ้ พื่อลงทุน
เงินสด
ดอกเบีย้ รับ
บันทึกการรับดอกเบีย้ หุน้ กูเ้ ป็ นเงินสด
ผลกําไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (P/L)
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ - มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
บันทึกปรับมูลค่าเงินลงทุน

5,000,000

250,000

173,225

5,000,000

250,000

173,225
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ข้อ 3 โจทย์การรวมธุรกิจ
วันที่ 1 มกราคม 25x0 บริษัท ก. ซือ้ หุน้ ของบริษัท ข . จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 15 เป็ นเงิน 1,000,000 บาท บริษัท บันทึกรายการเป็ น
เงินลงทุน ( FVPL) และวันที่ 31 ธันวาคม 25x0 บริษัท ก. รับรูร้ ายการเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมในกําไรของกิจการ จํานวน 50,000 บาท
ต่อมา วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ก. จํากัด ซือ้ หุน้ ของบริษัท ข. เพิ่มอีกร้อยละ 75 เพื่อมีอาํ นาจควบคุมบริษัท ข. โดยกิจการจ่ายเงิน
ซือ้ บริษัท ข. เป็ นเงิน 5,500,000 บาท มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม เท่า 720,000 บาท และกิจการจ่ายค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับ
การรวมธุรกิจจํานวน 250,000 บาท
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิของ ข ณ วันได้มาซึง่ อํานาจควบคุมเท่ากับ 6,300,000 บาทสินทรัพย์มลู ค่ายุติธรรมต่างกับราคา
ตามบัญชี สินค้าราคามูลค่ายุติธรรมตํ่ากว่าราคาตามบัญชี จํานวน 100,000 บาท อาคารมีมลู ค่ายุติธรรมตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี 50,000 บาท
ที่ดินมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี จํานวน 200,000 บาท หุน้ กูม้ ลู ค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี 40,000 บาท สิทธิบตั รที่บริษัท ข
ไม่ได้บนั ทึกบัญชี จํานวน 450,000 บาท อัตราภาษี ร้อยละ 20
ต่อไปนีเ้ ป็ นงบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1

เงินสด
สินทรัพย์ทางการเงิน - FVPL
ลูกหนีก้ ารค้า
สินค้า
ที่ดิน
อาคาร
สิทธิบตั ร
รวมสินทรัพย์
เจ้าหนีก้ ารค้า
หุน้ กู้
ทุนหุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

บริษัท ก
8,700,000
1,050,000
2,800,000
3,000,000
3,000,000
1,450,000
20,000,000
2,400,000
5,000,000
8,000,000
1,000,000
3,600,000
20,000,000

หน่วย:บาท
บริษัท ข
3,700,000
2,200,000
200,000
2,600,000
800,000
9,500,000
1,200,000
2,000,000
3,000,000
1,000,000
2,300,000
9,500,000

ให้ทาํ
1) คํานวณค่าความนิยมและหนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี โดยอัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คลเท่ากับ 20% (3 คะแนน)
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2) จัดทํางบการเงินรวม ณ วันที่ 1/1/25x1 (17 คะแนน)
ตอบ
คํานวณค่าความนิยมและหนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี โดยอัตราภาษี เงินได้นอิติบคุ คลเท่ากับ 20% 3 คะแนน
การคํานวณค่าความนิยม (Full Goodwill)
การคํานวณเงินลงทุนจ่ายซือ้ ของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินลงทุนจ่ายซือ้
เงินสดจ่ายซือ้ หุน้ 75% ณ วันที่ 1/1/x1
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ 15% ที่ถือก่อนหน้า
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินลงทุนจ่ายซือ้
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถกู ซือ้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัท ข
สินค้า (FMV<BV)
อาคาร (FMV<BV)
ที่ดิน (FMV>BV)
สิทธิบตั ร (FMV>BV)
หุน้ กู้ (FMV>BV)
ผลต่างมูลค่ายุตธิ รรมกับมูลค่าตามบัญชี
หัก ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง (460,000 บาท x 20%)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ข
ค่าความนิยม (Full Goodwill)

หน่วย:บาท
5,500,000
1,050,000
720,000
7,270,000

(100,000)
(50,000)
200,000
450,000
(40,000)

6,300,000

460,000
(92,000)
6,668,000
602,000
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2) จัดทํางบการเงินรวม ณ วันที่ 1/1/25x1 17 คะแนน
รายการปรับปรุง
a)

1/1/x1

dr.
cr.
cr.

b)

1/1/x1

dr.
cr.

c)

1/1/x1

dr.
cr.

d)

1/1/x1

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
cr.
cr.
cr.
cr.
cr.
cr.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - ข
เงินสด
สินทรัพย์ทางการเงิน - FVPL
บันทึกการจ่ายซือ้ หุน้ 75% ในบริษัท ข เพิ่มเติม
ค่าใช้จา่ ยในการลงทุน
เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าใช้จา่ ยในการรวมธุรกิจ
กําไรสะสม
ค่าใช้จา่ ยในการลงทุน
ปิ ดบัญชีคา่ ใช้จา่ ยในการลงทุนเข้ากําไรสะสม
ทุนหุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
ที่ดิน
สิทธิบตั ร
ค่าความนิยม
สินค้า
อาคาร
หุน้ กู้
หนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - ข
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
บันทึกตัดรายการในกระดาษทําการงบการเงินรวม

6,550,000

250,000

250,000

3,000,000
1,000,000
2,300,000
200,000
450,000
602,000

5,500,000
1,050,000

250,000

250,000

100,000
50,000
40,000
92,000
6,550,000
720,000

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที่ BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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กระดาษทําการงบการเงินรวม
บริษัท ก จํากัด และบริษัทย่อย
กระดาษทําการงบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1

เงินสด
สินทรัพย์ทางการเงิน - FVPL
ลูกหนีก้ ารค้า
สินค้า
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - ข
ที่ดิน
อาคาร
สิทธิบตั ร
ค่าความนิยม
รวมสินทรัพย์
เจ้าหนีก้ ารค้า
หุน้ กู้
หนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
ทุนหุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
งบกําไรขาดทุน
ค่าใช้จา่ ยในการลงทุน

บริษัท ก
8,700,000

บริษัท ข
3,700,000

1,050,000
2,800,000
3,000,000

2,200,000
200,000

3,000,000
1,450,000
-

2,600,000
800,000
-

20,000,000
2,400,000
5,000,000

9,500,000
1,200,000
2,000,000

8,000,000
1,000,000
3,600,000

3,000,000
1,000,000
2,300,000

20,000,000

adj. Dr.

a)
d)

6,550,000
200,000

d)
d)

450,000
602,000

d)
d)
c)
d)

3,000,000
1,000,000
250,000
2,300,000

b)

250,000
14,602,000

a)
b)
a)

adj. Cr.
5,500,000
250,000
1,050,000

d)
d)

100,000
6,550,000

d)

50,000

d)
d)

40,000
92,000

d)

720,000

c)

250,000
14,602,000

9,500,000

หน่วย:บาท
conso
6,650,000
5,000,000
3,100,000
5,800,000
2,200,000
450,000
602,000
23,802,000
3,600,000
7,040,000
92,000
8,000,000
1,000,000
3,350,000
720,000
23,802,000

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที่ BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
บริษัท ก และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 1/1/25x1
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
สินค้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน
อาคาร
สิทธิบตั ร
ค่าความนิยม
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้า
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หุน้ กู้
หนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนหุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
ส่วนของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผุ้ถอื หุน้

หน่วย:บาท
6,650,000
5,000,000
3,100,000
14,750,000
5,800,000
2,200,000
450,000
602,000
23,802,000

3,600,000
3,600,000
7,040,000
92,000
10,732,000
8,000,000
1,000,000
3,350,000
12,350,000
720,000
13,070,000
23,802,000

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที่ BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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หนังสืออ้างอิง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ินที่เกิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ
และหนีส้ ินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน . กรุงเทพฯ : 2563.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรือ่ ง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองแบบเปิ ด.
กรุงเทพฯ : 2563.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2563) เรือ่ ง ภาษี เงินได้. กรุงเทพฯ : 2563.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2563) เรือ่ ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์. กรุงเทพฯ : 2563.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2563) เรือ่ ง การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 2563.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรือ่ ง งบการเงินรวม (ปรับปรุง 2563). กรุงเทพฯ : 2563.

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที่ 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที่ BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)

