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เฉลยแนวข้อสอบอัตนยัสอบ CPA วิชาการบญัชี 1  คร้ังที่ 1/2564  

เร่ืองการรวมธุรกิจเป็นขั้น และ เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน  PC_Center 
 ข้อ 1.   วนัท่ี 1 มกราคม 2561 บริษทัหน่ึง จ ากดั ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั สองจ ากดั 30,000 หุ้น คิดเป็น 30 % ของ

หุ้น  ทั้งหมดโดยขายในราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท  
  ต่อมาวนัท่ี 1 ม.ค. 2562 บริษทัหน่ึง แสดงเงินลงทุนในบริษทัสอง เท่ากบั 543,000 บริษทัหน่ึงซ้ือหุ้น

สามญับริษทัสองเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้นเดิม ในราคา 950,000 โดยจ่ายช าระเป็นเช็ค วนัน้ีหุ้นสามญับ.สอง มีราคาตลาดหุ้นละ 
21 บาทมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิบริษทัสองเท่ากบั 1.8 ลา้นบาท (เท่ากบัมูลค่าตามบญัชี)  

  ในระหว่างปี 2562 บริษทั หน่ึง จ ากดัมีการซ้ือสินคา้จากบริษทั สอง จ ากดั 44,000 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ี
รวมก าไรไว ้10% ของราคาทุน และสินคา้จ านวนดงักล่าวเหลืออยู่  ณ วนัส้ินปี 25% 

  ในปี 2562  บริษทั หน่ึง จ ากดั และบริษทั สอง จ ากดั มีก าไรสุทธิ 600,000 บาท และ 400,000 บาท 
ตามล าดบั และบริษทั สอง จ ากดั ไดจ้่ายเงนิปันผลในปี 2562  จ านวน 150,000 บาท โดยประกาศจ่ายวนัที่ 1 มีนาคม 
จ่ายเงินวนัที่ 31 มนีาคม 2562  สมมตคิ่านิยมจากการรวมธุรกิจเกิดการดอ้ยค่า 15% ในปี 2562  

ให้ท า : 
ก)  บนัทกึบญัชีเกี่ยวกบัเงินลงทุนในบริษทั สอง จ ากดั ในสมุดบญัชีของบริษทั หน่ึง จ ากดั ระหว่างปี 2562 
 ข) ค  านวณค่าความนิยม ณ วนัซ้ือหุ้น 
ค) ค  านวณส่วนแบ่งก าไรของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม และก าไรสุทธิของบริษทั หน่ึง จ ากดั  
     ในงบก าไรขาดทุนรวม ส าหรับปี 2562  
ง) รายการปรับปรุงและตดับญัชีเพื่อการจดัท างบการเงนิรวม ส าหรับปี 2562 

ก)  บนัทึกบญัชีเกี่ยวกบัเงินลงทนุในบริษัท สอง จ ากดั ในสมุดบญัชีของบริษัท หนึ่ง 
2562       
ม.ค. 1 Dr.เงินลงทุนในบริษทั สอง จ ากดั  87,000 -    
        Cr.ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน                   87,000 - 
 ปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ถืออยู่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม      
 = {(21x 30,000) – 543,000}          
ม.ค. 1 Dr.เงินลงทุนในบริษทั สอง จ ากดั  950,000 -   
         Cr.เงินฝากธนาคาร       950,000 - 
 จ่ายเช็คซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั สอง จ ากดั อีก 50%         
มี.ค. 1 Dr.เงินปันผลคา้งรับ   120,000 -   
          Cr.เงินลงทุนในบริษทั สอง จ ากดั     120,000 - 
 บนัทึกเงินปันผลคา้งรับจากบริษทั สอง จ ากดั (80%x 150,000)      

             มี.ค. 31  Dr.เงินสด    120,000 -   
                   Cr.เงินปันผลคา้งรับ       120,000 - 
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 รับเงินปันผลจากบริษทั สอง จ ากดั      
       
ธ.ค. 31 Dr.เงินลงทุนในบริษทั สอง จ ากดั    391,200    
               Cr.ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทั สอง จ ากดั            391,200  
 บนัทึกส่วนแบ่งก าไรจากบริษทั สอง จ ากดั      
ข)  ค านวณค่าความนิยม/ก าไรจากการซ้ือ ณ วันซ้ือหุ้น 1 มกราคม 2562 
ราคาทุนของหุ้นท่ีซ้ือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (50%)    950,000 
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือของหุ้นท่ีถืออยู่ก่อนแลว้ (30%) หุ้นละ 21 บาท   630,000 
รวม                                                        1,580,000 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ไดร้ับ (80%x 1,800,000)   1,440,000 
ค่าความนิยม           140,000 
ค)   ส่วนแบ่งก าไรของ NCI ส าหรับปี 2562  
ก าไรสุทธิตามบญัชีของบริษทั สอง จ ากดั         400,000 
หัก ก าไรระหว่างกนัในสินคา้คงเหลือส้ินปี        (1,000) 
ก าไรสุทธิตามหลกังบการเงนิรวมของบริษทั สอง จ ากดั     399,000 
NCI ถือหุ้นในบริษทั สอง จ ากดั               20% 
ส่วนแบ่งก าไรของ NCI           79,800 
ก าไรสุทธิของบริษัท หนึง่ จ ากดั ในงบก าไรขาดทนุรวม ส าหรับปี 2562 
ก าไรสุทธิตามบญัชีของบริษทั หน่ึง จ ากดั         600,000 
หัก  เงินปันผลรับจากบริษทั สอง จ ากดั     (120,000) 
      ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - ค่าความนิยม       (21,000) 
ก าไรสุทธิตามหลกังบการเงนิรวมของบริษทั สอง จ ากดั      459,000 
บวก ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทั สอง จ ากดั (80% x 399,000)      319,200 
ก าไรสุทธิของบริษัท หนึง่ จ ากดั ในงบก าไรขาดทนุรวม                                778,200 
ง)  รายการปรับปรุงและตดับญัชีเพือ่การจัดท างบการเงินรวม ส าหรับปี 2562   
 1.  ตดับญัชีซ้ือ - ขายสินคา้ระหว่างกนั 

 Dr.ขาย     44,000  
          Cr.  ตน้ทุนขาย         44,000 
2.  ตดัก าไรระหว่างกนัในสินคา้คงเหลือส้ินปี 

Dr.ตน้ทนุขาย                         1,000  
          Cr.  สินคา้คงเหลือ                       1,000 
 3.  ตดับญัชีส่วนแบ่งก าไรจากบริษทั สอง จ ากดั     
        Dr.ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทั สอง จ ากดั       319,200  
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                     Cr.  เงินลงทุนในบริษทั สอง จ ากดั    319,200 
 
 4.  ตดับญัชีเงินปันผลระหว่างกนั     
       Dr.เงินลงทุนในบริษทั สอง จ ากดั  120,000  
        Cr.  เงินปันผลจ่าย - บริษทั สอง จ ากดั    120,000 
   5. บนัทึกค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 
        Dr.ค่าความนิยม    140,000  
         Cr.  เงินลงทุนในบริษทั สอง จ ากดั    140,000 
 6. บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า - ค่าความนิยม 
        Dr.ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - ค่าความนิยม 21,000  
               Cr.  ค่าความนิยม      21,000 
 7. ตดับญัชีเงินลงทุนในบริษทั สอง จ ากดั กบัส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั สอง จ ากดั ณ ตน้ปี 80% 
      Dr.ทุนหุ้นสามญั - บริษทั สอง จ ากดั               800,000  
             ก าไรสะสมตน้ปี - บริษทั สอง จ ากดั 640,000  
             Cr.  เงินลงทุนในบริษทั สองจ ากดั                          1,440,000 
ข้อ2.  บริษทั อยู่นาน จ ากดั    วนัที่ 1 มกราคม 2561  บริษทั อยู่นาน จ ากดั   ลงทุนซ้ือหุ้นกู้อายุ 6 ปี ของบริษทั อยู่
สุข จ ากัดซ่ึงเป็นบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  หุ้นกูม้ีราคาตามมูลค่า 1,000,000 บาท บริษทั อยู่นาน 
จ ากดั  จ่ายซ้ือในราคา  1,099,540  บาท ซ่ึงบริษทัอยู่นาน  จะถือครองเงินลงทุนในบริษัทมีสุข   ตามโมเดลธุรกิจที่
มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ ข้อก าหนดตามสัญญาของ
เงินลงทุน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่
ก าหนดไว้   โดยมีอตัราดอกเบ้ียในหุ้นกู้  8% ต่อปี  ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเท่ากับ 6% ต่อปี  ก าหนดจ่าย
ดอกเบ้ียทุกวนัท่ี 1 มกราคม และ 1 กรกฎาคม ของทุกปี    

- วนัที่ 31 ธนัวาคม  2561 หุ้นกูม้ีมูลค่ายุติธรรม 1.1  ลา้นบาท  
- วนัที่ 1 กรกฎาคม  2562  บริษทั อยู่นาน จ ากดั  ไดข้ายหุ้นกูอ้อกไปคร่ึงหน่ึงในราคา 550,000 บาท   
-  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  หุ้นกูม้ีมูลค่ายุติธรรมเป็น  540,000 บาท  
-  วนัที่ 1 มกราคม   2563  บริษทัอยู่นานจ ากดัเปล่ียนนโยบายโดยจะถือตราสารหน้ีไวเ้พื่อการเกง็ก าไร 

ให้ท า    1.  ตารางตดัจ่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
            2.  บนัทึกรายการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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จากโจทย์  กิจการถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวัตถปุระสงค์การถอืครองสินทรัพย์
ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงนิสดตามสัญญา และ ข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ท าให้เกดิ
กระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงนิต้นในวนัทีก่  าหนดไว ้ 
สินทรัพยท์างการเงินน้ี ตอ้งใช้วิธีวัดมูลค่าราคาทนุตัดจ าหน่าย     เมือ่บริษทัผูล้งทุนในตราสารหน้ี เปล่ียน
วตัถุประสงคใ์นการถือเงินลงทุนในตราสารหน้ีจากเดิมท่ีจะถือไวเ้พ่ือรับดอกเบ้ียและเงินตน้คนืเปล่ียนเป็น 
เพื่อเก็งก าไร กิจการตอ้งจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าภายหลงัดว้ย 
วิธีมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
  

     2.1 ตารางตัดจ่ายบัญชีเงนิลงทุนในตราสารหนี้ ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถงึวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

วันที่ 
ดอกเบี้ยรับเป็นเงิน

สด 
ดอกเบี้ยรับที่แท้จริง เงินลงทุนตัดจ่าย 

มูลค่าตามบัญชีเงิน
ลงทุนคงเหลือ 

1 ม.ค. 2561    1,099,540 

1 ก.ค. 2561 40,000 32,986 7,014 1,092,526 

1 ม.ค. 2562 40,000 32,776 7,224 1,085,302 

1 ก.ค. 2562 40,000 32,559 7,441 1,077,861 

1 ม.ค. 2563 40,000 32,336 7,664 1,070,197 

1 ก.ค. 2563 40,000 32,106 7,894 1,062,303 

2.2  บันทึกรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 
2561 
ม.ค. 01 Dr.เงินลงทุนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด             1,099,540 
     Cr.เงินสด         1,099,540 
 บันทึกการซ้ือหุ้นกู้ 
ก.ค. 01 Dr เงินสด       40,000 
 Cr.เงินลงทุนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด           7,014 
  ดอกเบ้ียรับ             32,986 
 บันทึกรับรู้ดอกเบีย้รับ 
ธ.ค. 31 Dr ดอกเบ้ียคา้งรับ      40,000 
 Cr.เงินลงทุนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด            7,224 
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  ดอกเบ้ียรับ            32,776 
            บันทึกรับรู้ดอกเบีย้รับ 
  
 
2562 
ม.ค. 01 Dr เงินสด       40,000 
 Cr.ดอกเบ้ียคา้งรับ        40,000 
 บันทึกการรับดอกเบีย้ 
ก.ค. 01 Dr เงินสด       40,000 
 Cr.เงินลงทุนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด        7,441 
      ดอกเบ้ียรับ                       32,559 
 บันทึกรับรู้ดอกเบีย้รับ 
2563 
ก.ค. 01 Dr เงินสด       550,000 
 Cr.เงินลงทุนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด(1,100,000 – 7,441) / 2   546,280  
 ก าไรท่ีเกิดขึ้นแลว้จากเงินลงทุนตราสารหน้ี                                                            3,720 
 บันทึกการขายเงินลงทุนจ านวนคร่ึงหนึ่ง 
ธ.ค. 31 Dr ดอกเบ้ียคา้งรับ        20,000 
 Cr.เงินลงทุนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด       3,832 
       ดอกเบ้ียรับ                      16,168 
 บันทึกรับรู้ดอกเบีย้รับ 

Dr.ขาดทุนจากเงินลงทุนตราสารหน้ี                                               2,448  
                Cr.เงินลงทุนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด                    2,448 
 ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรม 

Dr.เงินลงทุนตราสารหน้ี(FVPL)                              540,000  
                 Cr. เงินลงทุนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด                 540,000 

บันทึกการโอนเปลี่ยนหมวดเงินลงทุนจากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดเป็น 
เงินลงทุนตราสารหนี้เพื่อเก็งก าไร (FVPL)  

 


