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“เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทัง้ผูเ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคดิเป็นชั่วโมงทาํงานรวมมากกวา่ 

50 ชั่วโมงทาํงาน ซึง่ทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งยินดีท่ีจะใหพ่ี้นอ้งใชเ้พ่ือเพ่ิมพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมย่ินดีแมแ้ต่

นิดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์ดงันัน้ จงึขออธิบายเก่ียวกบัความคุม้ครองดงันี”้ 

 

เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตให้ใชโ้ดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1) การใชเ้พ่ือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพ่ือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบ

ครบั) 

2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ ของรฐัและเอกชนในลกัษณะท่ีไมห่วงัผลกาํไร 

3) การใชเ้พ่ือ update ความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตให้ใช ้

1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะท่ีเป็นตวิเตอรท่ี์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 

2) การดดัแปลงหรอืคดัลอกเพ่ือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เช่น การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน 

หรอืการกระทาํลกัษณะอ่ืนใดท่ีเขา้ขา่ยการทาํเพ่ือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

 

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยูใ่นข่ายอนุญาตให้ใชห้รือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543  

สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสืออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

ขอบคุณที่เข้าใจครับ  
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ปรนัย (บางสว่น)  

1. ขอ้ใดไมใ่ช่สนิคา้คงเหลอื ตามมาตรฐานฉบบัท่ี 2 

a. หนา้กากอนามยั 

b. ยางพาราท่ียงัไมก่รดีจากตน้.. 

c. เครือ่งฟอกอากาศท่ียงัประกอบไมเ่สรจ็ 

d. ไวนอ์งุ่นในธุรกิจผลติไวน ์

2. กิจการผลติคอมพิวเตอร ์มงีานระหวา่งทาํ 24,000 บาท ตน้ทนุทาํตอ่ 6,000 บาท ณ สิน้รอบรายงานกิจการคาด

วา่จะสามารถขายสนิคา้สาํเรจ็รูปไดใ้นราคา 25,000 บาท กิจการจะบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสนิคา้นี ้ณ วนัสิน้

รอบอยา่งไร  

a. แสดงมลูคา่สนิคา้ 18,000 บาท / แสดงผลขาดทนุจากลดลงของสนิคา้คงเหลอื 6,000 บาท 

b.  แสดงมลูคา่สนิคา้ 19,000 บาท / แสดงผลขาดทนุจากลดลงของสนิคา้คงเหลอื 5,000 บาท.. 

c. แสดงมลูคา่สนิคา้ 24,000 บาท / ไมม่ีผลขาดทนุจากลดลงของสนิคา้คงเหลอื 

d. แสดงมลูคา่สนิคา้ 25,000 บาท / ไมม่ีผลขาดทนุจากลดลงของสนิคา้คงเหลอื 

3. บรษัิทซือ้เครือ่งจกัรจากตา่งประเทศโดยมีรายจา่ยดงันี ้ใหค้าํนวณจาํนวนท่ีสามารถรวมเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุ

เครือ่งจกัร 

• อากร 50,000 บาท 

• คา่ตดิตัง้ 200,000 บาท 

• คา่ฝึกอบรมพนกังานเรยีนรูเ้ครือ่งจกัรใหม ่30,000 บาท 

• คา่ทดสอบการผลติ 300,000 บาท 

a. 0 บาท 

b. 250,000 บาท 

c. 280,000 บาท 

d. 550,000 บาท.. 

4. การประมาณการหนีส้นิหมายถงึหนีส้นิท่ีมีความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัเรือ่งใด  

a. จงัหวะเวลา 

b. จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายชาํระ 

c. จงัหวะเวลา หรอื จาํนวนท่ีตอ้งจา่ยชาํระ.. 

d. จงัหวะเวลา และ จาํนวนท่ีตอ้งจา่ยชาํระ 

5. กิจการมีท่ีดินท่ีใชด้าํเนินกิจการสาขาจาํนวน 3 แหง่ กิจการตอ้งการใชว้ธีิตีราคาใหมข่องท่ีดิน กิจการตอ้งทาํ

อยา่งไร 

a. ใชว้ธีิตีราคาใหมส่าํหรบั ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ ์ทกุประเภท 

b. ใชว้ธีิตีราคาใหมส่าํหรบัท่ีดินทกุสาขา.. 
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c. ใชว้ธีิตรีาคาใหม ่สาํหรบัท่ีดินเฉพาะบางสาขา 

d. ถกูทกุขอ้ ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิาร 

6. ปี 25x1 กิจการมีท่ีดินราคาทนุ 1.5 ลา้นบาท ปี 25x2 มลูคา่ยตุิธรรมเหลอื 0.8 ลา้นบาท ในปี 25x3 มลูคา่

ยตุิธรรม เป็น 1.6 ลา้นบาท หากกิจการเลอืกใชว้ิธีตีราคาใหมใ่นการแสดงมลูคา่ท่ีดนิ กิจการจะบนัทกึรายการท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งไร 

a. ปี x2 -0.7m ใน OCI และ ปี x3 +0.7m ใน P/L และ +0.1m ใน OCI  

b. ปี x2 -0.7m ใน OCI และ ปี x3 +0.8m ใน OCI  

c. ปี x2 -0.7m ใน P/L และ ปี x3 +0.7m ใน P/L และ +0.1m ใน OCI.. 

d. ปี x2 -0.7m ใน P/L และ ปี x3 +0.8m ใน P/L  

7. บรษัิทยา้ยเครือ่งจกัรจากโรงงานท่ีจีนมาโรงงานท่ีไทย โดยมีรายจา่ยดงันี ้ใหค้าํนวณจาํนวนท่ีสามารถรวมเป็น

สว่นหนึง่ของตน้ทนุเครือ่งจกัร 

• อากร 50,000 บาท 

• คา่ติดตัง้ 200,000 บาท 

• คา่ฝึกอบรมพนกังานเรยีนรูเ้ครือ่งจกัรใหม ่30,000 บาท 

• คา่ทดสอบการผลติ 300,000 บาท 

a. 250,000 บาท 

b. 280,000 บาท 

c. 550,000 บาท 

d. 0 บาท.. 

8. ขอ้ใดไมถ่กูตอ้งเก่ียวกบัหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้  

a. ภาระผกูพนัท่ีเป็นไปไดอ้นัเน่ืองมาจากเหตกุารณใ์นอดตี ซึง่ความมีอยูจ่รงิของภาระผกูพนันัน้จะไดร้บั

การยืนยนัตอ่เมือ่เหตกุารณใ์นอนาคตซึง่ยงัมคีวามไมแ่นน่อนเหตกุารณห์นึง่หรอืมากกวา่หนึง่

เหตกุารณเ์กิดขึน้หรอืไมเ่กิดขึน้ โดยเหตกุารณด์งักลา่วไมอ่ยูใ่นความควบคมุทัง้หมดของกิจการ 

b. ภาระผกูพนัท่ีเป็นไปไดอ้นัเน่ืองมาจากเหตกุารณใ์นอดตี ซึง่ความมีอยูจ่รงิของภาระผกูพนันัน้จะไดร้บั

การยืนยนัตอ่เมือ่เหตกุารณใ์นอนาคตซึง่ยงัมคีวามไมแ่นน่อนเหตกุารณห์นึง่หรอืมากกวา่หนึง่

เหตกุารณเ์กิดขึน้หรอืไมเ่กิดขึน้ โดยเหตกุารณด์งักลา่วอยูใ่นความควบคมุทัง้หมดของกิจการ.. 

c. ภาระผกูพนัในปัจจบุนัซึง่เกิดขึน้จากเหตกุารณใ์นอดีต แตไ่มร่บัรูเ้ป็นหนีส้นิเน่ืองจากไมม่ีความเป็นไป

ไดค้อ่นขา้งแนท่ี่กิจการจะสญูเสยีทรพัยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพ่ือจา่ยชาํระภาระผกูพนั 

d. ภาระผกูพนัในปัจจบุนัซึง่เกิดขึน้จากเหตกุารณใ์นอดีต แตไ่มร่บัรูเ้ป็นหนีส้นิเน่ืองจาก จาํนวนของภาระ

ผกูพนัไมส่ามารถวดัมลูคา่ไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือเพียงพอ 

9. กิจการสามารถรบัรูร้ายจ่ายเพ่ือการวิจยัเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมือ่ใด 
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a. เมื่อเริม่กิจกรรมการวิจยั 

b. เมื่อเริม่กิจกรรมการพฒันา 

c. เมื่อเสรจ็สิน้กิจกรรมการพฒันา 

d. ไมส่ามารถรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนได ้ใหร้บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในงวดท่ีเกิดรายจ่าย.. 

10. 1 มี.ค.25x1 กูเ้งิน 10 ลา้นบาทอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ตอ่ปี ในระหวา่ปี 25x1 มีการหยดุก่อสรา้งเน่ืองจาก

สถานะการณ ์โควิด 19 เป็นเวลา 1 เดือน โดยบรษัิทไมม่ีการดาํเนินการใดๆ บรษัิทจะรบัรูด้อกเบีย้จ่ายเป็นตน้ทนุ

ของสนิทรพัยใ์นปี 25x1 ไดเ้ทา่กบัเทา่ใด  

a. 300,000 บาท 

b. 250,000 บาท 

c. 225,000 บาท.. 

d. ไมส่ามารถคิดเป็นตน้ทนุได ้

11. เมื่อวนัท่ี 1/1/25x1 บรษัิทสญัญาเช่าสาํนกังาน ปีละ 100 ลา้นบาท จ่ายทกุวนัสิน้ปี เริม่ 31/12/25x1 อายสุญัญา 

5 ปี อตัราเงินกูส้ว่นสว่นเพ่ิม 5% Wacc 4.5% ดอกเบีย้หนีส้นิ 4% ใหค้าํนวณหาดอกเบีย้จา่ยสาํหรบัปี 25x1  

a. 21 ลา้นบาท.. 

b. 19 ลา้นบาท 

c. 18 ลา้นบาท 

d. 17 ลา้นบาท 

 

12. กิจการกูเ้งินโดยตอ้งการปอ้งกนัความเสีย่งอตัราดอกเบีย้ลอยตวั จึงทาํสญัญาแลกอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate 

Swap) จากอตัราดอกเบีย้ผนัแปรเป็นอตัราดอกเบีย้คงท่ี กิจการจะถือเป็นการปอ้งกนัความเสีย่งแบบใด 

a. Fair value hedge 

b. Cash flow hedge.. 

c. Interest hedge 

d. Foreign Exchange hedge 

13. กิจการเชา่อาคาร อายสุญัญาเชา่เริม่ตัง้แต ่1/1/25x3 ถึง 31/12/25x9 กิจการมีสว่นปรบัปรุงอาคารของอาคารท่ี

เช่า มลูคา่ 3,500,000 อายปุระโยชน ์15 ปี กิจการตอ้งบนัทกึคา่เสือ่มราคาสว่นปรบัปรุงอาคารเทา่กบัเทา่ใดในปี 

25x4  

ปี PVIF 5% ค่าเช่าจ่าย มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่า
1 0.9524   100 95.24                     
2 0.9070   100 90.70                     
3 0.8638   100 86.38                     
4 0.8227   100 82.27                     
5 0.7835   100 78.35                     

มูลค่าปัจจุบันค่าเช่า 432.94                   
อัตราดอกเบี�ย 5%
ดอกเบี�ยปี 25x1 21.65                       
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a. 200,000 บาท 

b. 233,333 บาท 

c. 350,000 บาท 

d. 500,000 บาท.. 

14. บรษัิทสั่งซือ้สนิคา้เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศและไดท้าํการปอ้งกนัความเสีย่งท่ีจะเกิดขึน้ การปอ้งกนัความ

เสีย่งดงักลา่วถกูจดัประเภทอยา่งไรตาม TFRS 9  

a. ความเสีย่งมลูคา่ยตุธิรรม 

b. ความเสีย่งกระแสเงินสด.. 

c. ความเสีย่งจากการดาํเนินงานตา่งประเทศ 

d. ความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 

15. ในการจดัทาํงบเฉพาะกิจการ กิจการจะรวมตน้ทนุกูย้ืมรายการใดเป็นสว่นหนึง่ของสนิทรพัยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

a. ผลตา่งอตัราแลกเปลีย่นกูเ้งินตราตา่งประเทศเพ่ือสรา้งโรงงานสว่นท่ีเอาไปปรบัปรุงตน้ทนุดอกเบีย้.. 

b. ดอกเบีย้เงินกูส้ญัญาเช่าซือ้รถยนต ์

c. คา่ธรรมเนียมการกูย้ืมเงินทั่วไปจากธนาคารมาใชใ้นบรษัิท 

d. ดอกเบีย้เงินกูย้ืมบรษัิทใหญ่ 

16. กิจการตีราคาท่ีดินเพ่ิม 1 ลา้นบาท กิจการจะรบัรูภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไร 

a. dta 200,000 เขา้ pl 

b. dta 200,000 เขา้ oci 

c. dtl 200,000 เขา้ pl 

d. dtl 200,000 เขา้ oci.. 

17. ปี 25x1 ท่ีดินราคาทนุ 4 ลา้นบาท ตอ่มาตีราคาเพ่ิมเป็น 4.3 ลา้นบาท ตอ่มาปี 25x2 กิจการเปลีย่นเป็นใหเ้ช่า 

วดัดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 4.2 ลา้นบาท กิจการตอ้งบนัทกึบญัชี ณ วนัเปลีย่นประเภทในปี 25x2 อยา่งไร 

a. Dr. IP 4.2 ลา้นบาท / Dr. OCI 0.1 ลา้นบาท / Cr. PPE 4.3 ลา้นบาท.. 

b. Dr. IP 4.2 ลา้นบาท / Dr. OCI 0.3 ลา้นบาท / Cr. PPE 4.3 ลา้นบาท / Cr. R/E 0.2 ลา้นบาท 

c. Dr. IP 4.2 ลา้นบาท / Dr. OCI 0.3 ลา้นบาท / Cr. PPE 4.3 ลา้นบาท / Cr. P/L 0.2 ลา้นบาท 

d. Dr. IP 4.3 ลา้นบาท / Cr. PPE 4.3 ลา้นบาท 

18. กิจการใหเ้งินกู ้5 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ 5% PD 1% LGD 20% กิจการจะตอ้งรบัรู ้12 months ECL เทา่กบั

เทา่ใด 

a. 0 บาท 

b. 10,000 บาท.. 

c. 50,000 บาท 

d. 1,000,000 บาท 
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19. กิจการมีสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนท่ีไมม่ีอายจุาํกดัซึง่มีราคาทนุในปี x1  1,500,000 บาท ปี x2  FMV เทา่กบั 800,000 

บาท และปี x3  1,600,000 บาท หากกิจการมีนโยบายตีราคาใหมส่าํหรบัสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน ใหบ้นัทกึบญัชีการ

ตีราคาในปี x3 

a. Dr. สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 800,000 บาท / OCI 800,000 บาท 

b. Dr. สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 800,000 บาท / P/L 700,000 บาท / OCI 100,000 บาท.. 

c. Dr. สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 800,000 บาท / P/L 800,000 บาท 

d. ไมต่อ้งบนัทกึบญัชีแตอ่ยา่งใด 

20. X และ Y ไดก้่อตัง้ Investee เพ่ือดาํเนินการขนสง่กาซ โดยท่ีสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท่ีเกิดจากการรว่มการงานนีจ้ะ

ตกเป็นของ investee ในขณะท่ี X และ Y จะไดร้บัสว่นแบง่กาํไรขาดทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยผูเ้ขา้รว่มการ

งานทัง้สองรายไมม่ีสทิธิในสนิทรพัยแ์ละภาระผกูพนัในหนีส้นิของการรว่มการงานนีแ้ตอ่ยา่งใด X จะตอ้งบนัทกึ

เงินลงทนุในการรว่มการงานนีอ้ยา่งไร 

a. เป็นการรว่มดาํเนินงาน โดยกิจการตอ้งรบัรูส้นิทรพัย ์หนีส้นิ รายได ้และคา่ใชจ้า่ยตามสว่นท่ีตนไดล้ง

ไป 

b. เป็นการรว่มดาํเนินงาน โดยกิจการตอ้งใชว้ิธีสว่นไดเ้สยีในการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุ 

c. เป็นการรว่มคา้ โดยกิจการตอ้งใชว้ิธีสว่นไดเ้สยีในการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุ.. 

d. เป็นการรว่มคา้ โดยกิจการตอ้งรบัรูส้นิทรพัย ์หนีส้นิ รายได ้และคา่ใชจ้่ายตามสว่นท่ีตนไดล้งไป 

21. อา้งถงึ TFRS 16 เรือ่ง “การยินยอมลดคา่เชา่อนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19” 

ขอ้ใดผิด  

a. ปรบัใชก้บัการเปลีย่นแปลงการจา่ยชาํระตามสญัญาเชา่ก่อใหเ้กิดสิง่ตอบแทนสาํหรบัสญัญาเช่าหลงั

ปรบัปรุงท่ีมีจาํนวนเกือบเทา่เดมิหรอืนอ้ยกวา่สิง่ตอบแทนสาํหรบัสญัญาเชา่ก่อนการเปลีย่นแปลงทนัที 

b. ปรบัใชก้บัการจา่ยชาํระซึง่เดิมครบกาํหนดในหรอืก่อนวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 เทา่นัน้ 

c. ไมม่ีการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนของสญัญาเช่า 

d. ไมม่ีผลกระทบใด ๆ กบัสญัญาเชา่ท่ีทาํไปแลว้.. 

22. อา้งถงึ TFRS 3 เรือ่งการรวมธุรกิจ ขอ้ใดไมใ่ช่สิง่ตอบแทนท่ีโอนให ้

a. มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้ของสนิทรพัยท่ี์ผูซ้ือ้โอนไป  

b. มลูคา่ยตุิธรรมของหนีส้นิท่ีผูซ้ือ้กอ่ขึน้เพ่ือจา่ยชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถ้กูซือ้  

c. มลูคา่ยตุิธรรมของสว่นไดเ้สยีในสว่นของเจา้ของท่ีออกโดยผูซ้ือ้ 

d. มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธ์ิท่ีจะไดร้บัคืนจากผูถ้กูซือ้.. 

23. ซือ้หุน้กู ้1/1/x1 ในราคา 580,000 บาท โดยจา่ยคา่ธรรมเนียมทาํธุรกรรมเพ่ิม 10,000 บาท มลูคา่หนา้ตั๋ว 

600,000 บาท โดยตัง้ใจถือแบบ FVTPL ตอ่มา 31/12/x1 มลูคา่ยตุิธรรมเป็น 578,100 บาท วนัท่ี 1/1/x2 เปลีย่น

โมเดลธุรกิจ เป็นถือแบบ FVOCI ณ วนัท่ี 1/1/x1 และ 1/1/x2 กิจการจะแสดงมลูคา่ของเงินลงทนุในหุน้กู้

ดงักลา่วเทา่กบัเทา่ใด 

a. 580,000 บาท และ 578,100 บาท.. 
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b. 590,000 บาท และ 578,100 บาท 

c. 600,000 บาท และ 578,100 บาท 

d. 590,000 บาท และ 590,000 บาท 

24. กิจการไปสาํรวจและประเมินแรส่องแหง่ ท่ี อาํเภอ A โดยรบัรูร้ายจา่ยสาํรวจและประเมินเป็นสนิทรพัย ์44 ลา้น 

และท่ีอาํเภอ B โดยรบัรูร้ายจา่ยสาํรวจปละประเมินเป็นคา่ใชจ้า่ย 17 ลา้น ทัง้นี ้บรษัิทมีประมาณการหนีส้ิน้รือ้

ถอน อาํเภอ A 6 ลา้น อาํเภอ B 3 ลา้น บรษัิทตอ้งบนัทกึบญัชีอยา่งไร 

a. Dr.สนิทรพัยส์าํรวจประเมินแหลง่แร ่50 ลา้น / Dr.คา่ใชจ้่ายในการสาํรวจแร ่17 ลา้น / Dr. คา่ใชจ้า่ยรือ้

ถอน 3 ลา้น / Cr. เงินสด 61 ลา้น / ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอน 9 ลา้น.. 

b. Dr.สนิทรพัยส์าํรวจประเมนิแหลง่แร ่44 ลา้น / Dr.คา่ใชจ้่ายในการสาํรวจแร ่17 ลา้น / Dr. คา่ใชจ้า่ยรือ้

ถอน 3 ลา้น / Cr. เงินสด 61 ลา้น / ประมาณการหนีส้นิคา่รอืถอน 3 ลา้น 

c. Dr.สนิทรพัยส์าํรวจประเมนิแหลง่แร ่70 ลา้น / Cr. เงินสด 61 ลา้น / ประมาณการหนีส้นิคา่รอืถอน 9 

ลา้น 

d. Dr.สนิทรพัยส์าํรวจประเมนิแหลง่แร ่44 ลา้น / Dr.คา่ใชจ้่ายในการสาํรวจแร ่17 ลา้น / Cr. เงินสด 61 

ลา้น 

25. จ่ายคา่เชา่ปีละ 100 ลา้นบาท 5 ปี แตค่า่เช่าขึน้ตาม CPI โดย ณ สิน้ปีท่ี 1 CPI +5% ตอ้งบนัทกึบญัชีอยา่งไร 

a. Dr. ROU 17.73 ลา้นบาท / Lease Lia. 17.73 ลา้นบาท.. 

b. Dr. ROU 20 ลา้นบาท / Lease Lia. 20 ลา้นบาท 

c. Dr. ROU 5 ลา้นบาท / Lease Lia. 5 ลา้นบาท 

d. ไมต่อ้งบนัทกึบญัชีใดๆ  

 

26. ก ข ค ลงทนุในบรษัิท A สดัสว่น 40: 40: 20 โดยการตดัสนิใจสาํคญัใดๆ ตอ้งใชเ้สยีง 80% ก จะถือวา่การลงทนุ

ครัง้นีเ้ป็นการรว่มการงานหรอืไม ่
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a. เป็น.. 

b. ไมเ่ป็น 

c. ขึน้กบัฝ่ายจดัการ 

d. ถือเป็น บ.รว่ม 

27. ตวัอยา่งของกิจกรรมการวจิยั  

a. การออกแบบ การก่อสรา้ง และการทดสอบตน้แบบและแบบจาํลองก่อนการผลติหรอืก่อนการนาํไปใช้

งาน 

b. การออกแบบเครือ่งมือ โครงประกอบ แมพิ่มพ ์และเบา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีใหม ่ 

c. การคน้หาทางเลอืกสาํหรบัวตัถดุบิ เครือ่งมือ ผลติภณัฑ ์กระบวนการ ระบบ หรอืการบรกิาร..  

d. การออกแบบ การก่อสรา้ง และการทดสอบ สาํหรบัทางเลอืกท่ีไดค้ดัเลอืกแลว้ สาํหรบัวตัถดุิบ 

เครือ่งมือ ผลติภณัฑ ์กระบวนการ ระบบ หรอืบรกิารใหม่ๆ  หรอืท่ีไดป้รบัปรุงใหด้ีขึน้ 

ข้อ 1 สนิค้าคงเหลือ 

บรษัิท ทาํสญัญาซือ้สนิคา้คงเหลอื ตอนสิน้เดือนธนัวาคม 25x1 เป็นมลูคา่ 14.5 MB ซึง่เป็นสญัญาท่ียกเลกิไมไ่ด ้

กาํหนดสง่สนิคา้วนัท่ี 15 มกราคม x2  

ณ สิน้ปี ธนัวาคม 25x1 มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอืดงักลา่วมมีลูคา่ 13.05 MB 

คาํถาม 

1. ใหบ้นัทกึบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 25x1 (1 คะแนน) 

2. ใหบ้นัทกึบญัชี ณ 15 มกราคม 25x2 สาํหรบักรณีดงัตอ่ไปนี ้(15 คะแนน) 

          กรณีท่ี 1 มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัเทา่กบั 13.05 ลา้นบาท 

          กรณีท่ี 2 มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัเทา่กบั 10.15 ลา้นบาท  

          กรณีท่ี 3 มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัเทา่กบั 13.775 ลา้นบาท 

          กรณีท่ี 4 มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัเทา่กบั 18.00 ลา้นบาท 

**โดยท่ีทัง้ 4 กรณีไมเ่ก่ียวเน่ืองกนั 

3. ใหอ้ธิบายความแตกตา่งของมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะไดร้บัและมลูคา่ยตุิธรรม (2 คะแนน) 

4. นายหนา้-ผูค้า้สนิคา้โภคภณัฑต์อ้งรบัรูม้ลูคา่สนิคา้คงเหลอืดว้ยวธีิการใด (1 คะแนน) 

ตอบ 

1 บนัทกึบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 25x1 (1 คะแนน) 

เน่ืองจากการสั่งซือ้ครัง้นีย้กเลกิไมไ่ดจ้ึงก่อใหเ้กิด “สญัญาท่ีสรา้งภาระ” ซึง่หมายถงึ สญัญาท่ีก่อใหเ้กิดตน้ทนุท่ี
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ไมอ่าจหลกีเลีย่งไดจ้ากการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัท่ีระบไุวภ้ายใตส้ญัญาซึง่ตน้ทนุดงักลา่วมจีาํนวนสงูกวา่ประโยชนเ์ชิง

เศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากสญัญานัน้ (TAS37.68) 

กิจการจึงตอ้งรบัรูภ้าระผกูพนัจากสญัญาสรา้งภาระตามการบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

dr.   ผลขาดทนุจากสญัญาสรา้งภาระ (P/L)  1,450,000 
 

 cr.   คา่เผ่ือผลขาดทนุจากสญัญาสรา้งภาระ (14.5m - 13.05m)  
 

1,450,000 

    บนัทกึสญัญาสรา้งภาระจากคาํสั่งซือ้ท่ี NRV < ราคาทนุ  
  

 

2 ใหบ้นัทกึบญัชี ณ 15 มกราคม 25x2 สาํหรบักรณีดงัตอ่ไปนี ้(15 คะแนน) 

กรณีท่ี 1 มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัเทา่กบั 13.05 ลา้นบาท 

dr.   สนิคา้คงเหลอื          13,050,000  
 

 dr.   คา่เผ่ือผลขาดทนุจากสญัญาสรา้งภาระ            1,450,000  
 

 cr.   เงินสด / เจา้หนีก้ารคา้  
 

        14,500,000  

    บนัทกึการรบัสนิคา้  
  

 

กรณีท่ี 2 มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัเทา่กบั 10.15 ลา้นบาท  

dr.   สนิคา้คงเหลอื          10,150,000  
 

 dr.   ผลขาดทนุจากมลูคา่สนิคา้ลดลง (P/L) (13.05m - 10.15m)            2,900,000  
 

 dr.   คา่เผ่ือผลขาดทนุจากสญัญาสรา้งภาระ            1,450,000  
 

 cr.   เงินสด / เจา้หนีก้ารคา้  
 

        14,500,000  

    บนัทกึการรบัสนิคา้  
  

 

กรณีท่ี 3 มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัเทา่กบั 13.775 ลา้นบาท 

dr.   สนิคา้คงเหลอื  13,775,000  
 

 dr.   คา่เผ่ือผลขาดทนุจากสญัญาสรา้งภาระ  1,450,000  
 

 cr.   ผลกาํไรจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากสนิคา้ (13.775m - 13.05m)  
 

 725,000  

 cr.   เงินสด / เจา้หนีก้ารคา้  
 

14,500,000  

 
 บนัทกึการรบัสนิคา้  
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กรณีท่ี 4 มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัเทา่กบั 18.00 ลา้นบาท 

dr.   สนิคา้คงเหลอื          14,500,000  
 

 dr.   คา่เผ่ือผลขาดทนุจากสญัญาสรา้งภาระ            1,450,000  
 

 cr.   ผลกาํไรจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากสนิคา้ (P/L)  
 

          1,450,000  

 cr.   เงินสด / เจา้หนีก้ารคา้  
 

        14,500,000  

    บนัทกึการรบัสนิคา้  
  

**กิจการจะไมร่บัรูม้ลูคา่สนิคา้ “เกิน” ไปกวา่ราคาทนุ ดงันัน้จงึรบัรูเ้ทา่กบั 14.5 ลา้นบาท 

3 ใหอ้ธิบายความแตกตา่งของมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะไดร้บัและมลูคา่ยตุิธรรม (2 คะแนน) 

“มลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บั (NRV) หมายถึง ราคาโดยประมาณท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หกั

ดว้ยประมาณการตน้ทนุในการผลติสนิคา้นัน้ใหเ้สรจ็และตน้ทนุท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพ่ือใหข้ายสนิคา้นัน้ได”้ (TAS2.6) 

“มลูคา่ยตุิธรรม (FMV) หมายถงึ ราคาท่ีจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัย ์ หรอืจะจ่ายเพ่ือโอนหนีส้นิในรายการท่ีเกิดขึน้ใน

สภาพปกติระหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัท่ีวดัมลูคา่” (TFRS13.9) 

ความแตกตา่งของมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะไดร้บัและมลูคา่ยตุิธรรมสามารถเปรยีบเทียบไดด้งันี ้ 

ประเด็น NRV FMV 

สภาพ หลงัจากท่ีผลติตอ่ใหเ้สรจ็ ปัจจบุนั 

คูค่า้ ลกูคา้ทั่วไปท่ีกิจการคาดวา่จะขายให ้ ผูร้ว่มตลาด 

รายการท่ีหกัเพ่ือคาํนวณมลูคา่ ตน้ทนุทาํตอ่ใหเ้สรจ็ และตน้ทนุใน

การขาย 

เฉพาะคา่ขนสง่ไปยงัตลาดหลกั / 

ตลาดท่ีไดเ้ปรยีบ 

 

4 นายหนา้-ผูค้า้สนิคา้โภคภณัฑต์อ้งรบัรูม้ลูคา่สนิคา้คงเหลอืดว้ยวิธีการใด (1 คะแนน) 

นายหนา้ - ผูค้า้สนิคา้โภคภณัฑ ์ตอ้งวดัมลูคา่สนิคา้คงเหลอืดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขาย (Fair Value 

Less Cost To Sell – FVLCTS) โดยการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขายจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุใน

งวดท่ีมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่นัน้ (TAS 2.3.2) 
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ข้อ 2 การด้อยค่าของสินทรัพย ์

1. ใหอ้ธิบายความหมายของการดอ้ยคา่สนิทรพัยแ์ละมลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืน 

ตอบ  

การขาดทนุจากการดอ้ยคา่ หมายถงึ จาํนวนซึง่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์งูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืน

จากสนิทรพัยน์ัน้ โดยท่ีมลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนคือจาํนวนท่ีสงูกวา่ระหวา่งมลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่จากการใช ้ ดงัท่ี

แสดงตามสมการตอ่ไปนี ้

 

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย=์CA-RA 

โดยท่ี 

CA>RA 

และ 

RA =max(NSP,VIU) 

อธิบายความหมายตวัแปร 

CA (Carrying 

Amount) 

= ราคาตามบญัชี (Carrying Amount) หมายถึง ราคาของสนิทรพัย ์หกั คา่เสือ่มราคาสะสม (คา่ตดั

จาํหนา่ยสะสม)  และ คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

RA 

(Recoverable 

Amount) 

= มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืน (Recoverable Amount) คือ ราคาขายสทุธิ (Net Selling Price) หรอื

มลูคา่จากการใช ้(Value in Use) แลว้แตจ่าํนวนใดจะสงูกวา่ 

NSP (Net 

Selling Price) 

= ราคาขายสทุธิ (Net Selling Price) จาํนวนท่ีไดร้บัจากการขายสนิทรพัย ์- คา่ใชจ้า่ยในการขาย

สนิทรพัย ์

VIU (Value In 

Use) 

= มลูคา่จากการใช ้(Value in Use) มลูคา่ปัจจบุนั (PV) ของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต

จากการใชส้นิทรพัยอ์ยา่งตอ่เน่ือง  และจากการจาํหนา่ยสนิทรพัย ์ ณ วนัสิน้อายกุารใชง้าน 
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2 ใหย้กตวัอยา่งเหตกุารณ ์4 เหตกุารณท่ี์ถือเป็นขอ้บง่ชีก้ารดอ้ยคา่ของกิจการผลติและขายสนิคา้  

1. การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีทีวีหลอดภาพเป็นทีวจีอแบน สง่ผลใหก้ารดาํเนินงานของหนว่ยผลติทีวหีลอดภาพ

ของกิจการลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั และสง่ผลทาํใหส้นิทรพัยข์องหนว่ยงานแหง่นีด้อ้ยคา่ 

2. การกา้วหนา้ของเทคโนโลยีอินเตอรเ์น็ต ท่ีทาํใหย้อดขายหนงัสอืพิมพล์ดลงอยา่งรุนแรงเน่ืองจากผูบ้รโิภคหนัไป

เสพสือ่จากจอภาพแทนดจูากกระดาษ สง่ผลใหก้ารดาํเนินงานของโรงพิมพล์ดลงอยา่งมีสาระสาํคญั อนัทาํให้

สนิทรพัยด์าํเนินงานของหนว่ยงานแหง่นีด้อ้ยคา่ในท่ีสดุ  

3. ผลจาก Covid-19 สง่ผลใหก้ารเดินทางโดยเครือ่งบินลดลงอยา่งรุนแรง สิง่นีถื้อเป็นขอ้บง่ชีข้องกิจการผลติ

เครือ่งบิน ท่ีความตอ้งการซือ้เครือ่งบินใหมล่ดลง อนัสง่ผลใหท้รพัยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลติเครือ่งบินเกิดการ

ดอ้ยคา่ในท่ีสดุ  

4. ผลจากสงครามรสัเซีย-ยเูครน สง่ผลใหร้าคานํา้มนัสงูขึน้อยา่งมาก รวมทัง้อาํนาจซือ้ของผูบ้รโิภคลดลง จึงทาํให้

กิจการท่ีเป็นเจา้ของรถแท๊กซี่มีผลการดาํเนินงานท่ีลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั อนัสง่ผลใหส้นิทรพัยด์าํเนินงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัแท๊กซีด่อ้ยคา่ในท่ีสดุ  

องคป์ระกอบของ CGU: 

รายการ   มลูคา่ตามบญัชี   มลูคา่จากการขาย  

 ท่ีดิน                  600                     800  

 โรงงาน               1,200                  1,000  

 อปุกรณ ์              2,400                  2,100  

 คา่ความนิยม                  200  
 

 รวม               4,400                  3,900  

โดยการขายของทกุสนิทรพัยจ์ะมคีา่ธรรมเนียมอยูท่ี่ 3% 

และมี PV กระแสเงินสดรบัจากการใชส้นิทรพัยเ์ทา่กบั  

ปีท่ี 1                           221  

ปีท่ี 2                          218  

ปีท่ี 3                          215  

ปีท่ี 4                          211  

ปีท่ี 5                          208  

Terminal value                       2,827  

 รวม               3,900  

คาํถาม 

3.1 คาํนวนหา RA และผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

3.2 ปันสว่นดอ้ยคา่ 
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3.3 บนัทกึบญัชี 

ตอบ 

3.1 คาํนวนหา RA และผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

RA  = max(NSP,VIU) 

 = max((3,900 x 97%), 3,900 บาท) 

 = 3,900 บาท 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ = CA-RA 

     = 4,400 บาท – 3,900 บาท 

     = 500 บาท 

3.2 ปันสว่นดอ้ยคา่ 

ผลขาดทนุดอ้ยคา่รวม  
   

500  

 ปันสว่นใหค้า่ความนิยม  
   

(200) 

 ท่ีดิน (NSP > BV)  
   

0  

 ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ท่ีตอ้งปันสว่นตอ่  
  

300  

 

 รายการ   มลูคา่ตามบญัชี   ปันสว่นดอ้ยคา่   มลูคา่หลงัปันสว่นฯ   NSP  
 

 โรงงาน               1,200                     100        1,100          970   ไมน่อ้ยกวา่ NSP  

 อปุกรณ ์              2,400                     200        2,200        2,037   ไมน่อ้ยกวา่ NSP  

 รวม               3,600                     300        3,300        3,007  
 

 * NSP คือราคาท่ีคาดวา่ขายไดห้กั 3% คา่ใชจ้่ายในการขาย  
   

 

สรุปการปันสว่นผลขาดทนุดอ้ยคา่  

 คา่ความนิยม                  200  

 โรงงาน                  100  

 อปุกรณ ์                 200  

 รวม                  500  
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3.3 บนัทกึบญัชี 

dr.   ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่  500  
 

 cr.   คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ - คา่ความนิยม  
 

200  

 cr.   คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ - โรงงาน  
 

100  

 cr.   คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ - อปุกรณ ์ 
 

200  

 
 บนัทกึรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่  

  
 

ข้อ 3 การรวมธุรกิจ 

1 ม.ค. x0 บรษัิท A จาํกดั ลงทนุในบรษัิท B จาํกดั ในสดัสว่น 30% บรษัิท A บนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบรษัิท B 

ดว้ยวิธีสว่นไดเ้สยี ซึง่ตอ่มา 1 ม.ค. x1 บรษัิท A ลงทนุ ใน B เพ่ิมอีก 60% เป็นเงิน 300 ลา้นบาท โดยมลูคา่ตามบญัชีและ

มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิของ B ณ วนัท่ี 1 ม.ค. x1 เป็นดงันี ้ 

  (ล้านบาท) 

 BV FMV 

อาคาร 400  550  

สนิคา้คงเหลอื 150  175  

ลกูหนีก้ารคา้ 50  45  

เจา้หนี ้ (150) (150) 

เงินกูย้ืม (162) (162) 

นอกจากนี ้ B ยงัมีรายการสนิทรพัยท่ี์ยงัไมไ่ดบ้นัทกึดงันี ้ 

• สทิธิบตัร 30 ลา้นบาท 

• เครือ่งหมายการคา้ 40 ลา้นบาท 

• กลุม่แรงงาน 10 ลา้นบาท 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม 

1. มีคดีฟอ้งรอ้งในปี x1 เกิดจากกิจกรรมท่ี B ทาํในปี x0  โดย B คาดวา่จะไมแ่พค้ดี อยา่งไรก็ตาม ความนา่จะเป็น

ในการแพค้ดียงัสงูกวา่ในระดบัไมน่า่เป็นไปได ้ 

2. มีผลตอบแทนใหเ้จา้ของคนเก่าของ B  ถา้เกิดทาํกาํไรไดต้ามเปา้ในปี x1 ซึง่มลูคา่ยตุิธรรมของผลตอบแทน

ดงักลา่วเทา่กบั  70 ลา้นบาท ซึง่ A คาดวา่ B นา่จะทาํกาํไรไดต้ามเปา้ 

3. มลูคา่ยตุิธรรมของ NCI  10% = 44 ลา้นบาท 

4. มลูคา่ยตุิธรรมของ 60% ท่ีซือ้เพ่ิม = 300 ลา้นบาท 

5. มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ 30% แรก = 170 ลา้นบาท แตม่ีมลูคา่ตามบญัชีตามวิธีสว่นไดเ้สยีณ วนัรวมธุรกิจ 

เทา่กบั 200 ลา้นบาท 

6. อตัราภาษี 20% 

https://www.facebook.com/1418042768462528/posts/pfbid02BoHyVN14XG5zyGu6gFjx6PZRX1dsDbZkzhUdjUCFatgC6tSk7ZREuK1Zk7vN2R2kl/
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คาํถาม 

1. ใหแ้สดงสนิทรพัยท่ี์ระบไุด ้กบัหนีส้นิท่ีไดร้บัมา 9.5 คะแนน 

2. หาคา่ความนิยม 5 คะแนน 

2.1 คาํนวณกาํไร (ขาดทนุ) จากการตีมลูคา่ของเงินลงทนุท่ีซือ้ก่อนหนา้รวมธุรกิจสาํเรจ็ 1 คะแนน 

3. บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ 4.5 คะแนน 

1.ใหแ้สดงสนิทรพัยท่ี์ระบไุด ้กบัหนีส้นิท่ีไดร้บัมา 9.5 คะแนน 

   
(ลา้นบาท) 

รายการ BV ปรับ FMV FMV 

อาคาร 400  150  550  

สนิคา้คงเหลอื 150  25  175  

ลกูหนีก้ารคา้ 50  (5) 45  

สทิธิบตัร 0  30  30  

เครือ่งหมายการคา้ 0  40  40  

เจา้หนี ้ (150) 0  (150) 

เงินกูย้ืม (162) 0  (162) 

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 0  (48) (48) 

รวม 288  192  480  

หมายเหต ุ

1) กิจการตอ้งรบัรูก้ลุม่ของแรงงานเป็นสว่นหนึง่ของคา่ความนิยม (TFRS3.ข37) จึงไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของสนิทรพัยส์ทุธิที่

ระบไุด ้

2) “ผูซ้ือ้ตอ้งรบัรูห้นีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีรบัมาจากการรวมธุรกิจ ณ วนัท่ีซือ้หากมีภาระผกูพนัในปัจจบุนัซี่งเกิดขึน้จาก

เหตกุารณใ์นอดตีและสามารถวดัมลูคา่ยตุิธรรมไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ” (TFRS3.23) แตโ่จทยข์อ้นีไ้มไ่ดใ้หข้อ้มลูวา่ กิจการ

สามารถวดัมลูคา่หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ จึงไม่รบัรูเ้ขา้เป็นสว่นหนึ่งของสนิทรพัยส์ทุธิทีร่ะบไุด ้

2.หาคา่ความนิยม 5 คะแนน 

  
(ลา้นบาท) 

เงินจา่ยซือ้ 60%        300  
 

FMV สิง่ตอบแทนท่ีจะโอนใหเ้มื่อเขา้เง่ือนไข          70  
 

FMV ของ 30% แรก        170  
 

FMV ของ NCI 10%          44  
 

รวม FMV ของเงินลงทนุ + FMV NCI 
 

       584  

หกั FMV สนิทรพัยส์ทุธิท่ีระบไุดจ้ากการรวมธุรกิจ 
 

       480  

ค่าความนิยม         104  
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2.1 คาํนวณกาํไร (ขาดทนุ) จากการตีมลูคา่ของเงินลงทนุท่ีซือ้ก่อนหนา้รวมธุรกิจสาํเรจ็ 1 คะแนน 

 
(ลา้นบาท) 

FMV ของ 30% แรก 170  

หกั BV ของ 30% แรก (200) 

ผลขาดทุนจากการรวมธุรกิจเป็นขัน้ (30) 

 

3.บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจในวนัท่ี 1/1/x1  4.5 คะแนน 

dr.   เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย  370  
 

 cr.   สิง่ตอบแทนท่ีจะโอนใหเ้มื่อเขา้เง่ือนไข (L+)  
 

 70  

 cr.   เงินสด  
 

300  

 
 บนัทกึเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยเพ่ิมขึน้ 60% 

      
 dr.   เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย  170  

 
 dr.   ผลขาดทนุจากการรวมธุรกิจเป็นขัน้ (P/L)   30  

 
 cr.   เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม  

 
200  

 
 บนัทกึการยา้ยหมวดเงินลงทนุจากบรษัิทรว่มเป็นบรษัิทยอ่ย  

  
 

 dr.   สว่นทนุของบรษัิท B  288  
 

 dr.  อาคาร 150  
 

 dr.  สนิคา้คงเหลอื 25  
 

 dr.  สทิธิบตัร 30  
 

 dr.  เครือ่งหมายการคา้ 40  
 

 dr.  คา่ความนิยม 104  
 

 cr.  ลกูหนีก้ารคา้   5  

 cr.  หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   48  

 cr.   เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย  
 

540  

 cr.  สว่นไดเ้สยีท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ (NCI) 
 

 44  

 
บนัทกึการตดัรายการในกระดาษทาํการงบการเงินรวม ณ วนัท่ีมีอาํนาจควบคมุ 

 

หนังสืออ้างอิง 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2564) เรื่อง สินคา้คงเหลือ. กรุงเทพฯ : 2563. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2564) เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสินทรพัย.์ กรุงเทพฯ : 2563. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2564) เรือ่ง การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 2563. 
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