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1

ข้ อ 7-1 แก้ โจทย์ เดิม กำไรจำกกำรดำเนินงำนของแต่ละบริษัท แก้ เป็ น กำไรสุทธิชองแต่ละบริษัท
บริ ษัท ครี ม จากัด

90%
บริ ษัท เนย จากัด
NCI 10%

75%
บริ ษัท แยม จากัด
NCI 25%

2. การคานวณกาไรส่วนสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในกาไร
สุทธิของบริษัทย่อย สาหรับปี 25X3 และปี 25X4
เงินลงทุนในบริษัท เนย จากัด เงินลงทุนในบริษัท แยม จากัด
ราคาทุน
135,000
148,500
หัก มูลค่าตามบัญชี
162,000
144,000
ผลต่าง
(27,000)
4,500
บริษัทเนย
บริษัทแยม
ปรับเพิ่ม (ลด)อุปกรณ์
(30,000)
6,000
ปรับเพิ่ม (ลด)ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ตอ่ ปี
(6,000)
1,200
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ข้ อ 7-1 (ต่ อ)

กาไรสุทธิ
หัก รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัทย่อย
ปรับลดค่าเสื่อมราคา
ปรับเพิ่มค่าเสื่อมราคา
กาไรสุทธิหลังปรับปรุ งตาม
เกณฑ์งบการเงินรวม
แบ่งกาไรของบริ ษัท แยม จากัดให้
บริ ษัท เนย จากัด

.

ปี 25X3
บ.เนย
20,250
(8,250)
6,000
.

80,000

18,000

บ.ครีม
84,500
(4,500)

หน่วย : บำท
ปี 25X4
บ.แยม บ.ครีม บ.เนย บ.แยม
18,000 100,000
8,500 3,000
(1,500)
6,000
(1,200)
.
. (1,200)
16,800 100,000

13,000

1,800

. 12,600 (12,600)
.
1,350 (1,350)
80,000 30,600
4,200 100,000 14,650
450
27,540 (27,540)
. 12,915 (12,915)
.

แบ่งกาไรของบริ ษัท เนย จากัดให้
บริ ษัท ครี ม จากัด
กาไรส่วนสุทธิที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ 107,540
NCI – บริ ษัท เนย จากัด
NCI – บริ ษัท แยม จากัด

112.915
3,060

1,735
4,200

2. รายได้เงินปันผลจากบริษัท เนย จากัด และรายได้เงินปันผลจากบริษัท แยม จากัด สาหรับ
ปี 25X3 และปี 25X4
รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัท เนย จากัด ปี 25X3
= 90% x 5,000 = 4,500 บาท
ปี 25X4
= 0 บาท
รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัท แยม จากัด ปี 25X3
= 75% x 11,000 = 8,250 บาท
ปี 25X4
= 75% x 2,000 = 1,500 บาท

450
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ข้ อ 7-1 (ต่ อ)
3. รายการปรับปรุงและตัดบัญชีเพื่อทางบการเงินรวมสาหรับปี 25X3 และปี 25X4
ปี 25X3
(1)ตั ด รายได้ เงิ น ปั นผลระหว่ า งบริ ษั ท แยม จ ากั ด กั บ
บริ ษัท เนย จากัด
Dr. รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัท แยม จากัด
Cr. เงินปั นผล – บริ ษัท แยม จากัด
(2) ปรั บ เพิ่ ม อุ ป กรณ์ ข องบริ ษั ท แยม จ ากั ด แสดงมูล ค่ า
ยุติธรรม
Dr. อุปกรณ์
Cr. เงินลงทุนในบริ ษัท แยม จากัด
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม - บริ ษัท แยม จากัด
(3) ปรับเพิ่มค่าเสือ่ มราคาอุปกรณ์ของบริ ษัท แยม จากัดที่ปรับเพิ่ม
Dr. ค่าเสือ่ มราคา – อุปกรณ์
กาไรสะสม 1 ม.ค. – บริ ษัท แยม จากัด
Cr. ค่าเสือ่ มราคาสะสม – อุปกรณ์
(4) ปรับปรุงเงินลงทุนในบริ ษัท แยม จากัดด้ วยกาไรสะสมที่เพิ่มขึ ้น
ของบริ ษัท แยม จากัดตามส่วนได้ เสียของบริ ษัท เนย จากัด
Dr. เงินลงทุนในบริ ษัท แยม จากัด
Cr. กาไรสะสม 1 ม.ค. – บริ ษัท เนย จากัด
คานวณ
กาไรสะสม 1 ม.ค.25X4- บริ ษัท แยม จากัด
(50,000 + 18,000 -11,000 -1,200)
55,800 บาท
กาไรสะสม 1 ม.ค.25X3- บริ ษัท แยม จากัด 50,000 บาท
กาไรสะสมเพิ่มขึ ้น
5,800 บาท
ปรับเพิ่มเงินลงทุนในบริ ษัท แยม จากัด
= 75% x 5,800 = 4,350 บาท

ปี 25X4

8,250

8,250

6,000

-

6,000
4,500
1,500

1,200

4,500
1,500
1,200
1,200

1,200

2,400

4,350
4,350
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ข้ อ 7-1 (ต่ อ)
ปี 25X3
(5) ตัดเงินลงทุนในบริ ษัท แยม จากัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัท
แยม จากัด ณ วันต้ นปี
Dr. ทุนหุ้นสามัญ – บริ ษัท แยม จากัด
ส่วนเกินทุน – บริ ษัท แยม จากัด
กาไรสะสม 1 ม.ค. – บริ ษัท แยม จากัด
Cr. เงินลงทุนในบริ ษัท แยม จากัด
(6) ตัดรายได้ เงินปั นผลระหว่างบริ ษัทครี มกับเนย
Dr. รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัท เนย จากัด
Cr. เงินปั นผล – บริ ษัท เนย จากัด
(7) ปรับลดอุปกรณ์ของบริ ษัท เนย จากัดแสดงมูลค่ายุติธรรม
Dr. เงินลงทุนในบริ ษัท เนย จากัด
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม – บริ ษัท เนย จากัด
Cr. อุปกรณ์
(8) ปรับลดค่าเสือ่ มราคาอุปกรณ์ของบริ ษัทเนยที่ปรับลด
Dr.ค่าเสือ่ มราคาสะสม – อุปกรณ์
Cr. กาไรสะสม 1 ม.ค. – บริ ษัท เนย จากัด
ค่าเสือ่ มราคา – อุปกรณ์
(9) ปรับปรุ งเงินลงทุนในบริ ษัท เนย จากัดด้ วยกาไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นของ
บริ ษัท เนย จากัดตามส่วนได้ เสียของบริ ษัท ครี ม (90%)
Dr. เงินลงทุนในบริ ษัท เนย จากัด
Cr. กาไรสะสม 1 ม.ค. – บริ ษัท ครี ม จากัด
คานวณ
กาไรสะสม 1 ม.ค.25X4- บริ ษัท เนย จากัด
(20,000 + 12,000 + 8,250 - 5,000 + 6,000 + 4,350)
45,600 บาท
กาไรสะสม 1 ม.ค.25X3- บริ ษัท เนย จากัด 20,000 บาท
กาไรสะสมเพิ่มขึ ้น
25,600 บาท
ปรับเพิ่มเงินลงทุนในบริ ษัท เนย จากัด= 90% x 25,600 = 23,040 บาท

ปี 25X4

84,000
22,500
37,500

84,000
22,500
41,850
144,000

4,500

148,350
-

4,500
27,000
3,000

27,000
3,000

30,000
6,000

30,000
12,000

6,000

6,000
6,000

23,040
23,040
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ข้ อ 7-1 (ต่ อ)
ปี 25X3

ปี 25X4

(10) ตัด เงินลงทุนในบริ ษัท เนย จากัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัท เนย
จากัด ณ วันต้ นปี
Dr. ทุนหุ้นสามัญ – บริ ษัท เนย จากัด
108,000
108,000
ส่วนเกินทุน – บริ ษัท เนย จากัด
36,000
36,000
กาไรสะสม 1 ม.ค. – บริ ษัท เนย จากัด
18,000
41,040
Cr. เงินลงทุนในบริ ษัท เนย จากัด
162,000
181,125
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ข้ อ 7-2
1. เขียนรูปการถือหุ้นของบริษัททั้งสาม
บริษทั เรือง จำกัด

70%
บริษทั ศร จำกัด
NCI 30%

80%
บริษทั ธนู จำกัด
NCI 20%

2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน สาหรับปี 25X4

บริษัท เรือง จากัด

บริษัท ศร จากัด

Dr. เงินลงทุนในบริ ษัท ศร จากัด 305,900
Cr. เงินสด
305,900
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ศร จากัดจานวน 70%
Dr. เงินสด
56,000
Cr.รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัท ศร จากัด 56,000
รับเงินปั นผลจากบริ ษัท ศร จากัด

Dr. เงินลงทุนในบริ ษัท ธนู จากัด 240,000
Cr. เงินสด
240,000
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ธนู จากัดจานวน 80%
Dr. เงินสด
32,000
Cr.รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัท ธนู จากัด
32,000
รับเงินปั นผลจากบริ ษัท ธนู จากัด

(70% x 80,000 = 56,000)

(80% x 40,000 = 32,000)

3. การคานวณกาไรส่วนสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในกาไร
สุทธิของบริษัทย่อย สาหรับปี 25X4
หน่วย : บาท
เงินลงทุนในบริษัท ศร จากัด เงินลงทุนในบริษัท ธนู จากัด
ราคาทุน
305,900
240,000
หัก มูลค่าตามบัญชี
308,000
240,000
ผลต่าง
2,100
0 .
ผลต่างเกิดจากอุปกรณ์มีราคาต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
อุปกรณ์ของบริ ษัท ศร จากัด ราคาต่าไป = 2,100 x 100/70 = 3,000 บาท
อายุใช้ งานเหลืออีก 4 ปี
ปรับค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ลดลงปี ละ = 3,000 / 4 = 750 บาท
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ข้อ 7-2 (ต่อ)
หน่วย : บาท

กาไรสุทธิตามบัญชี
รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัท ศร จากัด
รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัท ธนู จากัด
ปรับลดค่าเสื่อมราคาจากอุปกรณ์ บริ ษัท ศร จากัดที่ปรับลดลง
กาไรสุทธิหลังปรับปรุ งตามเกณฑ์งบการเงินรวม
แบ่งกาไรของบริ ษัท ธนู จากัดให้ บริ ษัท ศร จากัด 80%
แบ่งกาไรของบริ ษัท ศร จากัดให้ บริ ษัท เรื อง จากัด
กาไรส่วนสุทธิที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
NCI – บริ ษัท ศร จากัด
NCI – บริ ษัท ธนู จากัด

ปี 25X4
บริษัทเรือง บริษัทศร บริษัทธนู
จากัด
จากัด
จากัด
216,000 152,000
60,000
(56,000)
. (32,000)
.
.
750
.
160,000 120,750
60,000
.
48,000 (48,000)
160,000 168,750
12,000
118,125 (118,125)
278,125
.
50,625
.
12,000

4. รายการปรับปรุงและตัดบัญชีที่ปรากฏในกระดาษทาการเพื่อทางบการเงินรวม สาหรับปี 25X4
(1) ตัดรายการเงินปั นผลระหว่างบริ ษัท ศร จากัดและบริ ษัท ธนู จากัด
Dr. รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัท ธนู จากัด
Cr. เงินปั นผล - บริ ษัท ธนู จากัด

32,000
32,000

(2) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริ ษัท ธนู จากัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ธนู จากัด
ณ วันต้ นปี 70% ซึง่ เป็ นสิทธิสว่ นได้ เสียของบริ ษัท ศร จากัด
Dr. ทุนหุ้นสามัญ – บริ ษัท ธนู จากัด (80% x 200,000)
160,000
กาไรสะสม 1 ม.ค. 25X4 – บริ ษัท ธนู จากัด (80% x 100,000)
80,000
Cr. เงินลงทุนในบริ ษัท ธนู จากัด

240,000

(3) ตัดรายการเงินปั นผลระหว่างบริ ษัท เรื อง จากัดและบริ ษัท ศร จากัด
Dr. รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัท ศร จากัด
56,000
Cr. เงินปั นผล – บริ ษัท ศร จากัด

56,000
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ข้อ 7-2 (ต่อ)
(4) ปรับลดอุปกรณ์ของบริ ษัท ศร จากัดให้ แสดงมูลค่ายุติธรรม
Dr. ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม – บริ ษัท ศร จากัด
เงินลงทุนในบริ ษัท ศร จากัด
Cr. อุปกรณ์ - สุทธิ

900
2,100
3,000

(5) ปรับลดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ปี 25X4 ซึง่ คิดจากส่วนเกินมูลค่าตามบัญชีสงู กว่าราคาทุน
ที่บริ ษัท เรื อง จากัดซื ้อหุ้นบริ ษัท ศร จากัด
Dr. อุปกรณ์ - สุทธิ
750
Cr. ค่าใช้ จ่ายขายและบริ หาร (ค่าเสื่อมราคา)
750
(6) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริ ษัท ศร กับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศร จากัด ณ วันต้ นปี 80%
ซึง่ เป็ นสิทธิสว่ นได้ เสียของบริ ษัท เรื อง จากัด
Dr. ทุนหุ้นสามัญ – บริ ษัท ศร (70% x 300,000)
210,000
กาไรสะสม 1 ม.ค. 25X4 – บริ ษัท ศร จากัด (70% x 140,000)
98,000
Cr. เงินลงทุนในบริ ษัท ศร จากัด
308,000
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ข้อ 7-3
1. เขียนรูปการถือหุ้นของบริษัททั้งสาม
บริ ษัท แพร่ จากัด
ซื ้อ 1 ม.ค.25X3
25X3

70%

บริ ษัท น่าน จากัด
NCI 30%

60% ซื ้อ 1 ม.ค. 25X2
20%
ซื ้อ 1 ม.ค.25X1
25X3

บริ ษัท ตรัง จากัด
NCI 20%

2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนของบริษัท แพร่ จากัดและบริษัท น่าน จากัด สาหรับ
ปี 25X1-25X4
สมุดบัญชีของบริษัท แพร่ จากัด

สมุดบัญชีของบริษัท น่าน จากัด
25X1
ม.ค. 1
Dr. เงินลงทุนในบริ ษัท ตรัง จากัด
60,000
Cr.เงินสด
60,000
ซื ้อหุ้นบริ ษัท ตรัง จากัด 20% ในราคาเท่ากับมูลค่า
ตามบัญชี

25X2
ม.ค. 1
Dr. เงินลงทุนในบริ ษัท ตรัง จากัด 300,000
Cr.เงินสด
300,000
ซื ้อหุ้นบริ ษัท ตรัง จากัด 60%
ราคาทุน
300,000 บาท
มูลค่าตามบัญชี (60% x 450,000) 270,000 บาท
ส่วนเกินราคาทุนสูงกว่า
ซึง่ ต้ องปรับเพิ่มอาคาร
30,000 บาท
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ผศ. นิยะดา วิเศษบริสทุ ธิ ์
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ข้อ 7-3 (ต่อ)
สมุดบัญชีของบริษัท แพร่ จากัด

สมุดบัญชีของบริษัท น่าน จากัด

25X3
ม.ค. 1
Dr. เงินลงทุนในบริ ษัท น่าน จากัด 504,000
Cr.เงินสด
504,000
ซื ้อหุ้นบริ ษัท น่าน จากัด 70%
ราคาทุน
504,000 บาท
มูลค่าตามบัญชี (70% x 720,000) 504,000 บาท
ผลต่าง
0 . บาท

การบันทึกบัญชีในปี 25X4 เป็ นการบันทึกเงินปันผลรับจากบริษัทที่ไปลงทุน
สมุดบัญชีของบริษทั แพร่ จากัด

สมุดบัญชีของบริษทั น่าน จากัด

ปี 25X4
Dr. เงินสด
42,000
Cr.รายได้ เงินปั นผลจากบริษัท น่าน จากัด 42,000
รับเงินปั นผลจากบริ ษัท น่าน จากัด 70% ของ 60,000
Dr. เงินสด
18,000
Cr.รายได้ เงินปั นผลจากบริษัท ตรัง จากัด 18,000
รับเงินปั นผลจากบริ ษัท ตรัง จากัด 60% ของ 30,000

ปี 25X4
Dr. เงินสด
6,000
Cr.รายได้ เงินปั นผลจากบริษัท ตรัง จากัด 6,000
รับเงินปั นผลจากบริ ษัท ตรัง จากัด 20% ของ 30,000
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ข้อ 7-3 (ต่อ)
3. คานวณกาไรส่วนสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในกาไร
สุทธิของบริษัทย่อย สาหรับปี 25X4

กาไรสุทธิตามบัญชี
หัก รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัทย่อย
บริ ษัท น่าน จากัด
บริ ษัท ตรัง จากัด
ปรับเพิ่มค่าเสื่อมราคาจากอาคาร-ตรังที่ปรับเพิ่ม*
กาไรจากการขายที่ดินรอการรับรู้
กาไรระหว่างบริ ษัทในสินค้ าคงเหลือปลายปี
ซึง่ บริ ษัท น่าน จากัดเป็ นผู้ขาย
กาไรสุทธิหลังปรับปรุงตามเกณฑ์งบการเงินรวม
แบ่งกาไรของบริ ษัท ตรัง จากัด
ให้ บริ ษัท แพร่ จากัด 60% (60% x 55,000)
ให้ บริ ษัท น่าน จากัด 20% (20% x 55,000)
แบ่งกาไรของบริ ษัท น่าน จากัดให้ บริ ษัท แพร่
จากัด 70% (70% x 101,000)
กาไรส่วนสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม – บริษัท น่าน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม - บริษัท ตรัง

บริษัท แพร่ บริษัท น่าน. บริษัท ตรัง
. จากัด . , จากัด . . จากัด .
270,000
111,000
60,000
(42,000)
(18,000)

(6,000)

.
(5,000)

(15,000)
90,000

.
55,000

11,000
101,000

(33,000)
(11,000)
11,000

(70,700)

.

(30,000)
.
180,000
33,000
.
213,000
70,700
283,700

30,300
11,000

ส่วนเกินราคาทุนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากบริษัท แพร่ จากัดซื ้อหุ้นบริ ษัท ตรัง จากัด 60% ปรับเพิ่ม
อาคาร 30,000 บาท
มูลค่ายุติธรรมของอาคารสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 30,000 x 100/60 = 50,000 บาท

อาคารมีอายุใช้ งานเหลืออยู่ 10 ปี
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ข้อ 7-3 (ต่อ)
4. รายการปรับปรุงและตัดบัญชีเพื่อทางบการเงินรวม สาหรับปี 25X4
(1) ตัดกาไรระหว่างบริษัทจากการขายที่ดิน – บริษัท แพร่ จากัดเป็ นผู้ขายให้ บริ ษัท น่าน จากัด
Dr. กาไรจากการขายที่ดิน
30,000
Cr. ที่ดนิ
30,000
(2) ตัดซื ้อขายสินค้ าระหว่างบริษัท - บริษัท น่าน จากัดขายสินค้ าให้ บริษัท แพร่ จากัด
Dr. ขาย
45,000
Cr. ต้ นทุนขาย
45,000
(3) ตัดกาไรระหว่างบริษัทในสินค้ าคงเหลือปลายปี -บริ ษัท น่าน จากัดขายสินค้ าให้ บริษัท
แพร่ จากัด
Dr. ต้ นทุนขาย
15,000
Cr. สินค้ าคงเหลือ
15,000
(4) ปรับเพิ่มอาคารสุทธิของบริษัท ตรัง จากัดให้ แสดงมูลค่ายุตธิ รรม
Dr. อาคาร - สุทธิ
50,000
Cr. เงินลงทุนในบริษัท ตรัง จากัด (60%)
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม - บริ ษัท ตรัง จากัด

30,000
20,000

(5) ปรับเพิ่มค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่ปรับเพิ่ม (บริษัท แพร่ จากัดซื ้อหุ้นบริ ษัท ตรัง จากัด)
Dr. ค่าใช้ จา่ ยขายและบริหาร (ค่าเสื่อมราคา)
5,000
กาไรสะสม 1 ม.ค. 25X4 – บริษัท ตรัง จากัด
10,000
Cr. อาคาร - สุทธิ
15,000
(6) ตัดรายการเงินปันผลระหว่างบริษัท แพร่ จากัดและบริ ษัท ตรัง จากัด
Dr. รายได้ เงินปันผลจากบริษัท ตรัง จากัด
18,000
Cr. เงินปันผล – บริษัท ตรัง จากัด

18,000
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ข้อ 7-3 (ต่อ)
(7) ปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนในบริ ษัท ตรัง จากัดเป็ นของบริษัท แพร่ จากัด 60% ณ วันต้ นปี
จากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีส่วนได้ เสีย คานวณดังนี ้
กาไรสะสม – บริษัท ตรัง จากัด ณ 1 ม.ค. 25X4 หลังปรับปรุง
ตามเกณฑ์งบการเงินรวม (240,000 – 10,000)
230,000 บาท
กาไรสะสม – บริษัท ตรัง จากัด ณ วันซื ้อหุ้น (1 ม.ค.X2) 150,000 บาท
กาไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นทังหมด
้
80,000 บาท
กาไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นส่วนที่เป็ นของบริษัท แพร่ จากัด
= 60% x 80,000 = 48,000 บาท
รายการปรับปรุงคือ
Dr. เงินลงทุนในบริษัท ตรัง จากัด (60%)
48,000
Cr. กาไรสะสม 1 ม.ค. 25X4 – บริษัท แพร่ จากัด
48,000
(8) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริ ษัท ตรัง จากัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตรัง จากัด
ณ วันต้ นปี จานวน 60% ซึง่ เป็ นสิทธิสว่ นได้ เสียของบริ ษัท แพร่ จากัด
Dr. ทุนหุ้นสามัญ – บริษัท ตรังจากัด (60% x 300,000)
180,000
กาไรสะสม 1 ม.ค. 25X4 – บริษัท ตรัง จากัด (60%x2-3,000)
138,000
Cr. เงินลงทุนในบริษัท ตรัง จากัด (60%)
318,000
(9) ตัดรายการเงินปันผลระหว่างบริษัท น่าน จากัดและบริ ษัท ตรัง จากัด
Dr. รายได้ เงินปันผลจากบริษัท ตรัง จากัด
6,000
Cr. เงินปันผล - บริ ษัท ตรัง จากัด
6,000
(10) ปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนในบริษัท ตรัง จากัดเป็ นของบริษัท น่านจากัด จานวน 20%
คานวณดังนี ้
กาไรสะสม – บริษัท ตรัง จากัด ณ ต้ นปี 25X4 หลังปรับปรุง
ตามเกณฑ์งบการเงินรวม (240,000 – 10,000)
230,000 บาท
กาไรสะสม - บริษัท ตรัง จากัด ณ วันซื ้อหุ้น (2 ม.ค.X1)
. 0 . บาท
กาไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นทังหมด
้
230,000 บาท
กาไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นส่วนที่เป็ นของบริ ษัท น่าน จากัด
= 20% x 230,000 = 46,000 บาท
รายการปรับปรุงคือ
Dr. เงินลงทุนในบริษัท ตรัง จากัด (20%)
46,000
Cr. กาไรสะสม 1 ม.ค. 25X3 – บริ ษัท น่าน จากัด
46,000
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ข้อ 7-3 (ต่อ)
(11) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริ ษัท ตรัง จากัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตรัง จากัด
ณ วันต้ นปี จานวน 20% ซึง่ เป็ นสิทธิส่วนได้ เสียของบริษัท น่าน จากัด
Dr. ทุนหุ้นสามัญ – บริษัท ตรัง จากัด(20% x 300,000)
60,000
กาไรสะสม 1 ม.ค. 25X3 – บริษัท ตรัง จากัด (20% x 23,000)
46,000
Cr. เงินลงทุนในบริ ษัท ตรัง จากัด (20%)
106,000
(12) ตัดรายการเงินปันผลระหว่างบริษัท แพร่ จากัดและบริษัท น่าน จากัด
Dr. รายได้ เงินปันผลจากบริษัท น่าน จากัด
42,000
Cr. เงินปันผล – บริ ษัท น่าน จากัด

42,000

(13) ปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนในบริษัท น่าน จากัดที่เป็ นของบริษัท แพร่ จากัด 70%
ณ วันต้ นปี จากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีสว่ นได้ เสีย คานวณดังนี ้
กาไรสะสม – บริษัท น่านจากัด ณ 1 ม.ค. 25X4 หลังปรับปรุง
ตามเกณฑ์งบการเงินรวม (102,000 + 46,000)
148,000 บาท
กาไรสะสม – บริษัท น่าน จากัด ณ วันซื ้อหุ้น (1 ม.ค.X3) 120,000 บาท
กาไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นทังหมด
้
28,000 บาท
กาไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นส่วนที่เป็ นของบริษัท น่าน จากัด
= 70% x 28,000 = 19,600 บาท
รายการปรับปรุง
Dr. เงินลงทุนในบริ ษัท น่าน จากัด
19,600
Cr. กาไรสะสม 1 ม.ค. 25X4 – บริ ษัท แพร่ จากัด
19,600
(14) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัท น่าน จากัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท น่าน จากัด
ณ วันต้ นปี จานวน 70% ซึง่ เป็ นสิทธิสว่ นได้ เสียของบริษัท แพร่ จากัด
Dr. ทุนหุ้นสามัญ – บริ ษัท น่าน จากัด (70% x 600,000)
420,000
กาไรสะสม 1 ม.ค. 25X4 – บริษัท น่าน จากัด (70% x 148,000)
103,600
Cr. เงินลงทุนในบริ ษัท น่าน จากัด
523,600
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ข้อ7-6
บริษทั วำรี จำกัด
75%
บริษทั เทวำ จำกัด
NCI 25%
80%
บริษทั อรัญ จำกัด
NCI 20%
เงินลงทุนในบริษัท
เทวา จากัด

ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริ ษัท เทวา ณ วันซื ้อหุ้น(1ม.ค. X2)
ทุนหุ้นสามัญ - เทวา
กาไรสะสม 1 ม.ค. 25X2 (72,000 +16,000-48,000)
รวม
% ซื ้อหุ้น
มูลค่าตามบัญชี
ผลต่าง

120,000

120,000
40,000
160,000
. 75%
120,000
. 0 .
เงินลงทุนใน
บริษัท อรัญ จากัด

ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริ ษัท อรัญ ณ วันซื ้อหุ้น (1ม.ค. X3)
ทุนหุ้นสามัญ
กาไรสะสม 1 ม.ค. 25X3
รวม
% ซื ้อหุ้น
มูลค่าตามบัญชี
ผลต่าง

168,000

152,000
48,000
200,000
. 80%
160,000
8,000

การบัญชีชนั ้ สูง 1
ผศ. นิยะดา วิเศษบริสทุ ธิ ์
เฉลยแบบฝึ กหัดบทที่ 7 งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในกลุม่ กิจการ
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ข้อ7-6 (ต่อ)
หน่วย : บาท
ปี 25X3

กาไรสุทธิตามบัญชี
รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัท เทวา จากัด
รายได้ เงินปั นผลจากบริ ษัท อรัญ จากัด
กาไรสุทธิหลังปรับปรุ งตามเกณฑ์งบการเงินรวม
แบ่งกาไรของบริ ษัท อรัญ จากัดให้ บริ ษัท เทวา
จากัด 80%
แบ่งกาไรของบริ ษัท เทวา จากัดให้ บริ ษัท วารี จากัด
75% x 65,600
กาไรส่วนสุทธิที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
NCI – บริ ษัท เทวา จากัด
NCI – บริ ษัท วารี จากัด

บริษัท
บริษัท
วารี จากัด เทวา จากัด
73,400
46,400
(18,000)

บริษัท
อรัญ จากัด
32,000

.
55,400

(6,400)
40,000

.
32,000

.
55,400

25,600
65,600

(25,600)
6,400

49,200
104,600

(49,200)
.
16,400

.
6,400

