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ขอ้สอบ CPA จ ำลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2561 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำมหลำยท่ำนท่ีกรุณำใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วำมมีน ้ำใจของท่ำน ส่งผลใหท้่ำนสอบผำ่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดใ้นเร็ววนั 

 

วิชำ กำรบญัชี 1 (ส่วนอตันยั)  
กำรทดสอบควำมรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 

คณะกำรจดักำรและกำรท่องเท่ียว มหำวิทยำลยับูรพำ 
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“เอกสารชดุนีไ้ด้รับความร่วมมือร่วมใจจากทัง้ผู้ เข้าสอบจ านวนมาก และตวัผมผู้จดัท า คิดเป็นชัว่โมงท างานรวมมากกวา่ 50 ชัว่โมงท างานซึง่

ทกุคนท่ีเก่ียวข้องยินดีทีจ่ะให้พี่น้องใช้เพื่อเพิม่พนูความรู้และศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมย่ินดีแม้แตน่ิดเดียวหากถกูน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ดงันัน้จงึขออธิบายเก่ียวกบัความคุ้มครองดงันี”้ 

เอกสารชดุนีไ้ด้รับความคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558  ซึง่ขออธิบายการอนญุาตให้ใช้สทิธ์ิดงันี ้ 

อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1) การใช้เพื่อเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพื่อนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผู้ เข้าสอบครับ) 

2) การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชนในลกัษณะที่ไมห่วงัผลก าไร 

3) การใช้เพื่อ update ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตให้ใช้  

1) การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะทีเ่ป็นตวิเตอร์ทีเ่ปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน  

2) การดดัแปลงหรือคดัลอกเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรือการกระท า

ลกัษณะอื่นใดทีเ่ข้าขา่ยการท าเพือ่หวงัประโยชน์เชิงพาณิชย์  

หากท่านไม่มั่นใจว่าท่านอยู่ในข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสอื
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษร ขอบคุณที่เข้าใจครับ 
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โจทยป์รนยั (บำงส่วน)  
1. บริษัทแมว จ ากดั ปลอ่ยสารพิษลงสูแ่มน่ า้ ซึง่ในตอนนีย้งัไมม่ีกฎหมายสิง่แวดล้อมบงัคบัใช้ อยา่งไรก็ตาม กฏหมายดงักลา่วอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และได้รับการคาดหมายวา่นา่จะผา่นแนน่อน ซึง่หากผา่นกิจการจะต้องจ่ายคา่

ฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมจ านวนมาก กิจการจะต้องถือปฏิบตัิอยา่งไรกบัการปลอ่ยสารพิษดงักลา่ว 

a. ให้รับรู้ประมาณการหนีส้นิคา่ฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมด้วยประมาณการท่ีดีที่สดุ และรับรู้ผลขาดทนุเข้าก าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่นทนัทีเนื่องจากกฎหมายนา่จะมีผลบงัคบัใช้อยา่งแนน่อน 

b. ให้รับรู้ประมาณการหนีส้นิค่าฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมด้วยประมาณการที่ดีที่สุด และรับรู้ผลขาดทุนเข้าก าไร
ขาดทุนทนัทเีน่ืองจากกฎหมายน่าจะมีผลบังคับใช้อย่างแน่นอน.. 

c. ยงัไมต้่องรับรู้ประมาณการหนีส้นิคา่ฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมเนื่องจากกฎหมายยงัไมม่ีผลบงัคบัใช้ 

d. ยงัไมต้่องรับรู้ประมาณการหนีส้นิคา่ฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมเนื่องจากกิจการยงัไมถ่กูตรวจสอบ 

2. ในปีปัจจบุนักิจการปรับลดคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูให้ต า่กวา่ยอดคงเหลอืปีก่อน กิจการจะรับรู้การลดลงของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูดงักลา่วอยา่งไร 

a. เครดิตรายได้อื่น 

b. เครดิตหนีส้งสัยจะสูญเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนีสู้ญลง.. 

c. เครดิตรายได้อื่น หรือเครดิตหนีส้งสยัจะสญูเพื่อลดคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัหนีส้ญูลง 

d. เดบิตรายได้อื่น หรือเดบติหนีส้งสยัจะสญู 

3. อ้างถงึ ม.บช. 12 เร่ืองภาษีเงินได้ ข้อใดเป็นผลแตกตา่งชัว่คราว 

a. การตัดค่าเสื่อมราคาในการค านวณภาษีเงนิได้สูงกว่าค่าเสื่อมราคาในการจดัท ารายงานทางการเงนิ.. 

b. การรับรู้คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ 

c. การตัง้ประมาณการหนีส้นิคา่เบีย้ปรับเงินเพิม่ทางภาษีอากร 

d. คา่เสือ่มราคาของรถยนต์นัง่สว่นที่มีราคาทนุสงูกวา่ 1 ล้านบาท 
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4. ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 กิจการซือ้เคร่ืองจกัรราคา 600,000 บาท ไมม่ีมลูคา่คงเหลอื มีอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 6 

ปี ตอ่มาในปี 25x4 พบข้อบง่ชีเ้ก่ียวกบัการด้อยคา่ ณ วนัสิน้รอบรายงานกิจการจึงทดสอบด้อยคา่โดยมีข้อมลูตามตาราง

ตอ่ไปนี ้กิจการแหง่นีต้้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่เทา่กบัเทา่ใด 

ราคาตลาดของเคร่ืองจกัร            370,000  
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับจากการใช้           320,000  
คา่นายหน้าจากการขาย             16,000  
คา่ขนย้ายเคร่ืองจกัร               4,000  
คา่ภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้อง               3,000  

 

a. 0.. 

b. 230,000  บาท 

c. 280,000 บาท 

d. 250,000 บาท 

e. 247,000 บาท 

5. ข้อใดไมใ่ช่เง่ือนไขในการใช้จดัประเภทสญัญาเชา่การเงิน 

a. ผู้ เช่าสามารถยกเลกิสญัญาเช่าได้ และผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบผลเสยีหายทีเ่กิดกบัผู้ให้เช่าเนื่องจากการยกเลกินัน้.. 

b. สญัญาเชา่โอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าเมื่อสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่า เช่น สญัญาเช่าซือ้ซึง่เมื่อ

ผู้ เช่าซือ้ช าระเงินครบตามข้อก าหนดของสญัญา ผู้ให้เช่าซือ้จะโอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ เชา่ซือ้  

c.  ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า ผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาที่คาดวา่จะต ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรมมาก  ณ วนัท่ี

สทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้  

d. ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเชา่ มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าทีต้่องจา่ยมจี านวนเทา่กบัหรือเกือบเทา่กบัมลูคา่

ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที่เชา่  

e. สนิทรัพย์ที่เช่ามีลกัษณะเฉพาะจนกระทัง่มีผู้ เช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สนิทรัพย์นัน้โดยไมจ่ าเป็นต้องน าสนิทรัพย์

ดงักลา่วมาท าการดดัแปลงที่ส าคญั 
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17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ขอ้ 1 ก ตน้ทุนกำรกูย้มื 
ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูบญัชีงานระหวา่งก่อสร้างอาคารส านกังานแหง่ใหมข่องบริษัทติ๋ม จ ากดั  

    หนว่ย : บาท  
ปี 25x1 ต้นทนุงานระหวา่งก่อสร้างที่จา่ยในปี        1,950,000   
 ดอกเบีย้ที่รับรู้เป็นสว่นหนึง่ของอาคาร             50,000   
31/12/25x1 รวมงานระหวา่งก่อสร้าง         2,000,000  
ปี 25x2 ต้นทนุงานระหวา่งก่อสร้างที่จา่ยในปี       10,000,000   
 ปรับปรุงเจ้าหนีเ้พิ่ม        1,000,000   
31/12/25x2 รวม        11,000,000  
31/12/25x2 รวมงานระหวา่งก่อสร้าง        13,000,000  

โดยติ๋มมวีงเงินกู้ ระยะยาวทีม่ีวตัถปุระสงค์ทัว่ไป 3 วงเงินดงันี ้ 

1. เงินกู้  2 ล้านบาท 6 % กู้ตัง้แต ่1 ก.ย. 25x1  

2. เงินกู้  3 ล้านบาท 7% กู้ตัง้แต ่1 ม.ค. 25x2  

3. เงินกู้ยืมกรรมการ 1 ล้านบาท 10% กู้ตัง้แต ่1 เม.ย. 25x2  

ให้ท า 

1. ค านวณอตัราตัง้ขึน้เป็นราคาทนุปี 25x2  2 คะแนน 

2. ค านวณต้นทนุการกู้ยืมที่สามารถรับรู้เป็นต้นทนุสนิทรัพย์ปี 25x2  6 คะแนน 

3. รายการเปิดเผยข้อมลูต้นทนุการกู้ยืม 2 คะแนน 

ตอบ 

อ้างถงึ ม.บช. 23 เร่ืองต้นทนุกู้ยมื “หากกิจการมเีงินท่ีกู้มาเพื่อวตัถปุระสงค์ทัว่ไปและได้น ามาใช้จดัหาสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข กิจการ
ต้องก าหนดจ านวนต้นทนุการกู้ยมืที่อนญุาตให้รวมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์โดยการคณูรายจา่ยของสนิทรัพย์นัน้ด้วยอตัราการตัง้ขึน้เป็น
ราคาทนุของสนิทรัพย์ซึง่ต้องเป็นอตัราถวัเฉลีย่ถว่งน้าหนกัของต้นทนุการกู้ยมืที่เก่ียวกบัการกู้ยืมของกิจการท่ีมยีอดคงเหลอืในระหว่างงวดที่
ไมร่วมต้นทนุการกู้ยมืของเงินท่ีกู้มาโดยเฉพาะ จ านวนต้นทนุการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์ในงวดนัน้ต้องไมเ่กินจ านวนต้นทนุการ
กู้ยืมทัง้สิน้ท่ีเกิดขึน้ในงวดเดียวกนั” 

  

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 6 

 

ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์ 
26 พ.ค. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 พ.ค. 2561  ถึง เสาร์ 16 มิ.ย. 2561 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 11 พ.ค. ถึง.อา 
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ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

1. ค านวณอตัราตัง้ขึน้เป็นราคาทนุปี 25x2 

    หนว่ย:บาท  
การค านวณอตัราตัง้ขึน้เป็นทนุปี 25x2  เงินต้น  อตัราดอกเบีย้ ดอกเบีย้ตอ่ปี 
1. เงินกู้  2 ล้านบาท 6 % กู้ตัง้แต ่1 ก.ย. 25x1        2,000,000  6%     120,000  
2. เงินกู้  3 ล้านบาท 7% กู้ตัง้แต ่1 ม.ค. 25x2        3,000,000  7%     210,000  
3. เงินกู้ยืมกรรมการ 1 ล้านบาท 10% กู้ตัง้แต ่1 เม.ย. 25x2        1,000,000  10%     100,000  
       6,000,000       430,000  

อตัราตัง้เป็นทนุ (อตัราดอกเบีย้เฉลีย่)   7.17% 

หมายเหต ุ 

หากค านวณอตัราตัง้เป็นทนุตามวิธีที่ระบใุนคูม่ืออธิบายมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 จะได้เทา่กบั 6.75% ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

     หนว่ย:บาท  
การค านวณอตัราตัง้ขึน้เป็นทนุปี 25x2  เงินต้น  อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา ดอกเบีย้จ่ายจริง 
1. เงินกู้  2 ล้านบาท 6 % กู้ตัง้แต ่1 ก.ย. 25x1  2,000,000  6% 12/12  120,000  
2. เงินกู้  3 ล้านบาท 7% กู้ตัง้แต ่1 ม.ค. 25x2  3,000,000  7% 12/12  210,000  
3. เงินกู้ยืมกรรมการ 1 ล้านบาท 10% กู้ตัง้แต ่1 เม.ย. 25x2  1,000,000  10% 9/12  75,000  
 6,000,000     405,000  

อตัราตัง้เป็นทนุตามวิธีที่ระบใุนคูม่ืออธิบายมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23    6.75% 

ซึง่โดยสว่นตวัผมคิดวา่วิธีนีย้งัมีข้อบกพร่องในการค านวณเนื่องจากมีการเฉลีย่เวลาเพื่อหาดอกเบีย้ (ตวัตัง้) ในขณะท่ีไมไ่ด้เฉลีย่
เวลาเพื่อหาตวัหาร (เงินต้น) ดังนัน้ ในการเฉลยจงึขอใช้วิธีที่ไม่ได้ถวัเฉลี่ยด้วยเวลา 
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2. ค านวณต้นทนุการกู้ยืมที่สามารถรับรู้เป็นต้นทนุสนิทรัพย์ปี 25x2 

  หนว่ย:บาท  
รายจา่ยของสนิทรัพย์:  
งานระหวา่งก่อสร้าง 1/1/25x2       2,000,000  
งานระหวา่งก่อสร้าง 31/12/25x2     13,000,000  
ค่าเฉลี่ยของงานระหว่างก่อสร้าง     7,500,000  

 

  หนว่ย: บาท  
ต้นทนุกู้ยืมที่สามารถรับรู้เป็นสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข:  
คา่เฉลีย่ของงานระหวา่งก่อสร้าง       7,500,000  
อตัราตัง้เป็นทนุ (อตัราดอกเบีย้เฉลีย่) 7.17% 
ต้นทุนกู้ยมืที่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข         537,750  

  
อยา่งไรก็ตามดอกเบีย้จา่ยจริงส าหรับปีเทา่กบั          405,000  
ดังนัน้จึงสามารถรับรู้ดอกเบีย้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ได้เพยีง min(537,750 บาท , 405,000 บาท)         405,000  

 

3. รายการเปิดเผยข้อมูลต้นทุนการกู้ยมื 

นโยบายการบญัชีในการรับรู้ต้นทนุการกู้ยมื 

ต้นทนุการกู้ยืมที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลติสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขต้องน ามารวมเป็นสว่นหนึง่ของราคา
ทนุของสนิทรัพย์นัน้ โดยสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขคือสนิทรัพย์ทีจ่ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสนิทรัพย์นัน้ให้อยูใ่นสภาพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทนุการกู้ยมืเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์ต้องสิน้สดุลงเมื่อการด าเนินการสว่นใหญ่ ที่จ าเป็นใน
การเตรียมสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิน้ลง 

รายได้จากการลงทนุท่ีเกิดจากการน าเงินกู้ยมืที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยงัไมไ่ด้น าไปเป็นรายจ่ายของสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขไปลงทนุเป็น 
การชัว่คราวก่อน ต้องน ามาหกัจากต้นทนุการกู้ยมืที่สามารถตัง้ขึน้เป็นต้นทนุของสนิทรัพย์  

ต้นทนุการกู้ยืมอื่นๆ ต้องถือเป็นคา่ใช้จา่ยในงวดที่เกิดขึน้ 

 

ต้นทนุกู้ยืม 

ต้นทนุการกู้ยืมจ านวน 405,000 บาท  (พ.ศ. 25x1 : 50,000 บาท) ได้บนัทกึเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ในระหวา่งปีและอยูใ่นรายการ
เพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ โดยอตัราการตัง้ขึน้เป็นทนุร้อยละ 7.17 (พ.ศ. 25x1 : ร้อยละ xx) ใช้ในการค านวณจ านวนต้นทนุการกู้ยืมดงักลา่ว 
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ขอ้ 1 ข กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 
ก ซือ้กิจการ ข โดยมข้ีอมลูเก่ียวกบัสนิทรัพย์สทุธิจากการรวมธุรกิจดงันี ้ 

   หนว่ย: บาท  
สินทรัพย์  25x2   25x1  
ค่าความนิยม:   
ราคาทนุ       30,000,000        30,000,000  
มลูคา่ที่จะได้รับคืน  (RA)       17,000,000        16,000,000  
อาคาร:   
ราคาทนุ       10,000,000        10,000,000  
คา่เสือ่มราคาสะสม       (3,500,000)       (3,000,000) 
มลูคา่ขายสทุธิ (NSP)        6,000,000         5,000,000  
มลูคา่จากการใช้ (VIU)        5,800,000         4,750,000  

โดยที่คา่ความนิยมและอาคารเป็นสนิทรัพย์ที่อิสระจากกนั 

ให้ท า  

บนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

ตอบ 

อ้างถงึ ม.บช. 36 เร่ืองการด้อยคา่ของสนิทรัพย์โจทย์ข้อนีม้ีประเดน็ท่ีต้องท าความเข้าใจดงันี ้  

 กิจการจะต้องแสดงมลูคา่ของสนิทรัพย์ใดๆ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูคา่ที่ไมเ่กินไปกวา่มลูคา่ที่จะได้คืน (Recoverable 

Amount – RA) ซึง่เป็นจ านวนท่ีมากกวา่ระหวา่งมลูคา่ขายสทุธิ (Net Selling Price – NSP) กบั มลูคา่จากการใช้ (Value In Use – 

VIU) หรือ max(NSP, VIU) โดยต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่เข้าก าไรขาดทนุโดยทนัที 

 หากสนิทรัพย์ที่มีการรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ไปแล้วมีมลูคา่ที่สงูขึน้ กิจการสามารถกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่

เข้าก าไรขาดทนุได้ อยา่งไรก็ตามกิจการจะไมส่ามารถกลบัรายการสงูเกินไปกวา่มลูคา่ที่มากกวา่ระหวา่ง มลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคนื 

กบัมลูคา่การบญัชีทีค่วรจะเป็นในกรณีที่ไมม่ีการรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน หรือ min(RA, BV ที่ควรเป็น) ทัง้นี ้กิจการ

ต้องไมรั่บรู้การกลบัรายการของคา่ความนยิม 
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การค านวณทีเ่ก่ียวข้อง 

  การค านวณมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม   หนว่ย: บาท  
31/12/25x1  มลูคา่ตามบญัชีก่อนทดสอบด้อยคา่           30,000,000  
31/12/25x1  มลูคา่ที่จะได้รับคืน  (RA)           16,000,000  
31/12/25x1  มูลค่าตามบัญชีหลงัรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า min(BV, RA)          16,000,000  
31/12/25x2  มลูคา่ที่จะได้รับคืนที่ประเมินใหม่           17,000,000  
31/12/25x2  มูลค่าตามบัญชีหลงัรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า min(BV, RA)          16,000,000  

     
  การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม   หนว่ย: บาท  
31/12/25x1  มลูคา่ตามบญัชีก่อนรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่           30,000,000  
31/12/25x1  หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม        (14,000,000) 
31/12/25x1  มลูคา่ตามบญัชีหลงัรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่           16,000,000  
31/12/25x2  หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม                           -    
31/12/25x2  มลูคา่ตามบญัชีหลงัรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่           16,000,000  

หมายเหต ุกิจการต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยม แตต้่องไมก่ลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ดงักลา่ว  

  การค านวณมูลค่าตามบัญชีของอาคาร    
xx/xx/xxxx  ราคาทนุ   10,000,000   
xx/xx/xxxx  คา่เสือ่มราคาสะสม  (3,000,000)  
31/12/25x1  มูลค่าตามบัญชี (BV)   7,000,000  
31/12/25x1  มลูคา่ขายสทุธิ (NSP)   5,000,000   
31/12/25x1  มลูคา่จากการใช้ (VIU)   4,750,000   
31/12/25x1  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคนื (RA หรือ max(NSP, VIU))   5,000,000  
31/12/25x1  มูลค่าตามบัญชีหลงัรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า min(BV, RA)   5,000,000  
31/12/25x2  ค่าเสื่อมราคาปี 25x2 (แสดงว่าอายุใช้งานคงเหลือคือ 10 ปีนับจากสิน้ปี 25x1)   (500,000) 
31/12/25x2  มูลค่าตามบัญชี (BV) ในปัจจุบัน    4,500,000  

      
  การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารปี 25x1    
31/12/25x1  มลูคา่ตามบญัชี (BV)    7,000,000  
31/12/25x1  มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน (RA หรือ max(NSP, VIU))    5,000,000  
31/12/25x1  ผลขาดทุนจากการด้อยค่า   (2,000,000) 

ทัง้นีใ้นปี 25x2 พบวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนของเพิม่ขึน้ จึงต้องค านวณมลูคา่ตามบญัชีในกรณีที่ไมม่ีการรับรู้ผลขาดทนุจากการ
ด้อยคา่ดงันี ้ 
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การค านวณ มูลค่าตามบัญชขีองอาคารกรณีที่ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า   

31/12/25x1  มลูคา่ตามบญัชี (BV)           7,000,000  
31/12/25x2  คา่เสือ่มราคาปี 25x2 (ตดัคา่เสือ่มราคา 10 ปี)            (700,000) 
31/12/25x2  มูลค่าตามบัญชี (BV) ที่ควรจะเป็นกรณีไม่ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า           6,300,000  

 

และมลูคา่ที่คาดวา่จะได้คืน ในปี 25x2 จะเทา่กบั  

31/12/25x2  มลูคา่ขายสทุธิ (NSP)            6,000,000  
31/12/25x2  มลูคา่จากการใช้ (VIU)            5,800,000  
31/12/25x2  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคนื (RA หรือ max(NSP, VIU))           6,000,000  

ดงันัน้ กิจการจงึสามารถกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ได้เทา่กบั min(RA, BV ที่ควรจะเป็น) 

มลูคา่ตามบญัชีหลงักลบัรายการผลขาดทนุด้อยคา่ min(6,300,000 บาท, 6,000,000 บาท)           6,000,000  
หกั มลูคา่ตามบญัชีปัจจบุนั           4,500,000  
ผลก าไรจากการด้อยคา่กลบับญัชี           1,500,000  

ซึง่การบนัทกึบญัชีเป็นดงันี ้ 

 การบนัทกึบญัชีทีเ่ก่ียวข้องกบัการด้อยคา่ของสนิทรัพย์   
 31/12/25x1   
dr. ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ (P/L-)       16,000,000   
cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ - คา่ความนิยม (A-)           14,000,000  
cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ - อาคาร (A-)             2,000,000  
 บนัทกึรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์    
    
 31/12/25x2   
dr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ - อาคาร (A+)        1,500,000   
cr. ผลก าไรจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ (P/L+)             1,500,000  
 บนัทกึการกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (เฉพาะอาคาร)   

 

  

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 11 

 

ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์ 
26 พ.ค. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 พ.ค. 2561  ถึง เสาร์ 16 มิ.ย. 2561 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 11 พ.ค. ถึง.อา 
17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ขอ้ 2  ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  
ให้บนัทกึบญัชีในปี 25x1 ที่เก่ียวข้องกบักรณีตอ่ไปนี ้

ก.บริษัทสร้างเตาหลอม ซึง่เสร็จและพร้อมใช้ วนัท่ี 1 กนัยายน 25x1 แตกิ่จการยงัไมไ่ด้เร่ิมคิดคา่เสือ่มราคา เนื่องจากเตาหลอมตวั
เก่าจะหยดุใช้วนัท่ี 31 ตค 25x1 ราคาทนุ 12,000,000 บาท อายกุารใช้งาน 5 ปี  

ตอบ 

อ้างถงึ ม.บช. 16 เร่ืองที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ “กิจการจะต้องเร่ิมคิดคา่เสือ่มราคาของสนิทรัพย์เมื่อสนิทรัพย์นัน้พร้อมใช้งาน 
กลา่วคอื เมื่อสนิทรัพย์อยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร” โดยเมื่อสนิทรัพย์รายการนีพ้ร้อมใช้งาน
วนัท่ี 1 กนัยายน 25x1 จึงต้องเร่ิมค านวณคา่เสือ่มตัง้แตว่นันัน้ทนัที แม้จะยงัไมใ่ช้ก ตาม ตามการบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้ 

 31/12/25x1   
dr. คา่เสือ่มราคา           800,000   
cr. คา่เสือ่มราคาสะสม - เตาหลอม                800,000  
 บนัทกึคา่เสือ่มราคา (12 ล้านบาท/5 ปี x 4/12)   

ข. บริษัท ข น ารถยนต์เกา่ไปแลกรถยนต์ใหม ่ ซึง่เป็นการแลกทีข่าดเนือ้หาเชิงพาณิชย์ โดยราคาทนุรถยนต์เกา่เทา่กบั 1,000,000 
บาท คา่เสือ่มราคาสะสม ณ วนัแลก 200,000 บาท โดยรถยนต์ใหมม่ีมลูคา่ยตุิธรรม 750,000 บาท สว่นรถยนต์เกา่มีมลูคา่ยตุิธรรม 700,000 
บาท  

ตอบ  

หากเป็นรายการแลกเปลีย่นที่ขาดเนือ้หาเชิงพาณิชย์ กิจการจะต้องบนัทกึการแลกโดยใช้ “มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่น าไป
แลกเปลีย่น” อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากรถยนต์ใหมม่ีมลูคา่ที่ต า่กวา่รถยนต์เก่า กิจการอาจต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของรถยนต์เกา่
ก่อน ตามการบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

 31/12/25x2   
dr. ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ (P/L-)             50,000   
cr. รถยนต์เก่า (A-)                 50,000  
 รับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของรถยนต์เกา่ที่น าไปแลก   
    
dr. รถยนต์ใหม ่(A+)           750,000   
dr. คา่เสือ่มราคาสะสม - รถยนต์เกา่ (A+)           200,000   
cr. รถยนต์เก่า (A-)                950,000  
 บนัทกึการแลกเปลีย่นรถยนต์ซึง่ถือเป็นการแลกที่ขาดเนือ้หาเชิงพาณิชย์   
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ค. กิจการตัง้โรงไฟฟา้แหง่หนึ่งขึน้โดยไมไ่ด้ประมาณการคา่รือ้ถอนเมื่อสิน้สดุอายกุารใช้งาน ซึง่ตอ่มา ต้นปี 25x2  มีการบงัคบัใช้
กฎหมายให้กิจการต้องรือ้ถอนโรงไฟฟา้เมื่อเลกิใช้ โดยต้นทนุคา่รือ้ถอนที่คิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัแล้วเทา่กบั 2,000,000 บาท โดยโรงไฟฟา้
แหง่นีม้ีต้นทนุเร่ิมแรก 30,000,000 บาท ประมาณอายกุารใช้งาน 30ปี และใช้งานมาแล้ว 20 ปี 

ตอบ 

อ้างถงึการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และ
หนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั “ให้กิจการน าการเปลีย่นแปลงในหนีส้นิไปเพิ่มหรือหกัออกจากต้นทนุของสนิทรัพย์ที่เก่ียวข้องในงวดปัจจบุนั 
ซึง่ในกรณีนี ้ เป็นการปรับปรุงท าให้ต้นทนุของสนิทรัพย์เพิม่ขึน้ กิจการต้องพจิารณาวา่เป็นข้อบง่ชีว้า่มลูคา่ตามบญัชีใหมข่องสนิทรัพย์อาจ
ได้รับคืนไมเ่ต็มจ านวนหรือไม ่และหากมีข้อบง่ชีด้งักลา่วกิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสนิทรัพย์” ดงันัน้ กิจการจะต้องทดสอบด้อยคา่ของ
สนิทรัพย์ รับรู้คา่เสือ่มราคา และรับรู้ต้นทนุทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง  

 1/1/25x2   
dr. โรงไฟฟา้ (A+)        2,000,000   
cr. ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอนโรงไฟฟา้ (L+)             2,000,000  
 บนัทกึรับรู้ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอนโรงไฟฟา้   
    
dr. ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ (P/L-)  xx   
cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ - โรงไฟฟา้ (A-)   xx  
 บนัทกึรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของโรงไฟฟา้ (ถ้ามี)   
    
 31/12/25x2   
dr. คา่เสือ่มราคา (P/L-)        1,200,000   
cr. คา่เสือ่มราคาสะสม - โรงไฟฟา้ (A-)             1,200,000  
 บนัทกึคา่เสือ่มราคาของโรงไฟฟา้ (12 ล้านบาท / 10 ปี) (กรณีไมด้่อยคา่)    
    
dr. ต้นทนุทางการเงิน (P/L-)  xx   
cr. ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอนโรงไฟฟา้ (L+)   xx  
 บนัทกึรับรู้ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอนเพิ่มขึน้ (2 ล้านบาท x อตัราคิดลดที่ก าหนดไว้)   

 

ง.กิจการวดัมลูคา่อาคารด้วยราคาทนุ 20 ล้านบาท โดยมีคา่เสือ่มราคาสะสม  8 ล้านบาท ตอ่มากิจการเปลีย่นแปลงวธีิการรับรู้โดย
ใช้วธีิตีราคาเพิ่มแทน โดยมลูคา่ยตุิธรรมของอาคารเทา่กบั 30 ล้านบาท ให้ปรุงรายการโดยการวิธีสดัสว่นเปลีย่นแทน 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์ 
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หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 พ.ค. 2561  ถึง เสาร์ 16 มิ.ย. 2561 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 11 พ.ค. ถึง.อา 
17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ตอบ 

กิจการต้องตีราคาเป็นสดัสว่นดงันี ้   หนว่ย: บาท 
  ทนุเดิม   ตีเพิ่ม   มลูคา่หลงัตเีพิ่ม  
ราคาทนุ       20,000,000   30,000,000         50,000,000  
คา่เสือ่มราคาสะสม         8,000,000   12,000,000         20,000,000  

มลูคา่ตามบญัชี       12,000,000   18,000,000         30,000,000  

 

และบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

 31/12/25x2   
dr. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สว่นที่ตีเพิ่ม (18/12 x 30) (A+)       30,000,000   
cr. คา่เสือ่มราคาสะสม - ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (18/12 x 8) (A-)           12,000,000  
cr. ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น - สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (OCI)           18,000,000  
 บนัทกึการตีราคาที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์เพิ่มขึน้   
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ขอ้ 3 ก สินคำ้คงเหลือและสญัญำท่ีสร้ำงภำระ  
กิจการท าสญัญาขายกะทะหมเูกาหลใีนวนัท่ี 1ตลุาคม 25x1 โดยต้องสง่มอบกะทะหมเูกาหล ี5,000ใบ ใบละ 2,000 บาท ซึง่ต้องสง่

ทกุเดือนๆ ละ 1,000 ใบ หากถ้าสง่ไมไ่ด้ตามก าหนด กิจการจะต้องลดราคาสว่นท่ีสง่ไมไ่ด้ตามก าหนดเหลอืใบละ 1,400 บาท ซึง่จนถึงสิน้งวด 
กิจการสามารถสง่ได้เดือนละ 1,000ใบ และยงัมีสต๊อคเหลอืไว้ส าหรับสง่มอบเดือนมกราคม25x2 จ านวน 1,000ใบ ทัง้นี ้ต้นทนุการผลติกะทะ
หมเูกาหลใีบละ 1,800บาท โดยในเดือนธนัวาคม 25x1 กิจการพบวา่เคร่ืองจกัรเสยีหาย ต้องใช้เวลาซอ่มอยา่งน้อย 2 เดือนสามารถใช้ได้
ประมาณเดือนมีนาคม 25x2  

ค าถาม  (12 คะแนน) 

1.สญัญาดงักลา่วสญัญาขายแบบใด เก่ียวข้องกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัใด 

2.บนัทกึบญัชีที่เก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31/12/25x1 

3.ค านวนก าไร(ขาดทนุ) ที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมส าหรับปี 25x1 

ตอบ 

1.สญัญาดงักลา่วสญัญาขายแบบใด เก่ียวข้องกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัใด 

ในการประมาณการมลูคา่สทุธิที่จะได้รับกิจการต้องอ้างอิงกบัหลกัฐานที่เ ก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะได้รับจากสินค้าคงเหลอืซึ่ง
เช่ือถือได้มากที่สดุที่มีอยู่ในขณะที่ประมาณมลูค่า ซึ่งหากกิจการมีสินค้าถือไว้เพื่อขายหรือให้บริการตามสญัญาที่แน่นอน  ให้ถือตามราคาที่
ก าหนดไว้ในสญัญานัน้ แต่หากจ านวนตามสญัญาการขายนัน้มีน้อยกวา่ปริมาณสินค้าคงเหลือที่ถือครองไว้ กิจการอาจบนัทึกประมาณการ
หนีส้นิส าหรับปริมาณสนิค้าคงเหลอืตามสญัญาขายที่แน่นอนเกินนัน้เป็น “สญัญาที่สร้างภาระ” ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 
2560) เร่ือง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ 

ส าหรับสญัญาข้างต้น กิจการมีภาระท่ีต้องสง่มอบสนิค้าในปี 25x2 จ านวน 2,000 ชิน้ ราคาชิน้ละ 2,000 บาท แตม่ีสนิค้าคงเหลอืใน
มือเพียง 1,000 ชิน้เทา่นัน้ ซึง่สว่นท่ีสง่ขาดกิจการจะต้องขายลดราคาเหลอื 1,400 บาท ในขณะที่มีต้นทนุ 1,800 บาทตอ่ชิน้ ดงันัน้ กิจการจึง
ต้องรับรู้ “ประมาณการหนีส้นิจากสญัญาที่สร้างภาระ” เทา่กบั 400,000 บาท (1,800 – 1,400) x 1,000 ชิน้ ซึง่ประมาณการหนีส้นิดงักลา่วจะ
กระทบกบัก าไรขาดทนุส าหรับรอบรายงาน 25x1 โดยทนัที 

2.บนัทกึบญัชีที่เก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31/12/25x1 

 31/12/25x1   
dr. ผลขาดทนุจากสญัญาที่สร้างภาระ (P/L-)           400,000   
cr. ประมาณการหนีส้นิ - สญัญาที่สร้างภาระ (L+)                400,000  
 บนัทกึประมาณการหนีส้นิจากสญัญาที่สร้างภาระ (1,800-1,400) x 1,000 หนว่ย   
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3.ค านวนก าไร(ขาดทนุ) ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมส าหรับปี 25x1 

  หนว่ย: บาท  
ขาย (3,000 x 2,000)        6,000,000  
หกั ต้นทนุขาย (3,000 x 1,800)       (5,400,000) 
ก าไรขัน้ต้น            600,000  
หกั ผลขาดทนุจากสญัญาที่สร้างภาระ (1,000 x 400)          (400,000) 
ก าไรท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมนี ้           200,000  
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ขอ้ 3 ข ส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
บริษัทแตว๋ จ ากดัเป็นผู้ค า้ประกนัให้กบักิจการในเครือเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 25x1 ก าหนดช าระคืน 30 

พฤศจิกายน 25X2 ตอ่มาต้นปี 25x2 เกิดไฟไหม้โรงงาน ซึง่บริษัทในเครือดงักลา่วได้ท าประกนัความเสยีหายไว้แตค่าดวา่จะชดเชยไมเ่พียง
พอท่ีจะช าระเงินกู้  นอกจากนี ้คาดวา่จะต้องใช้เวลาฟืน้ฟกิูจการ 2-3 ปี และธนาคารยืดระยะเวลาช าระหนีใ้ห้จนถึง 30 พฤศจิกายน 25x3 แต่
บริษัทคาดวา่กิจการในเครือจะผดินดัช าระหนีด้งักลา่ว 

ให้ท า 

บริษัทแตว๋ จ ากดั จะต้องถือปฏิบตัิอยา่งไรกบัธุรกรรมดงักลา่วในปี 25x2 โดยอ้างมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ก่ียวข้อง (8 
คะแนน) 

ตอบ 

ธุรกรรมข้างต้นเก่ียวข้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2 ฉบบั คือ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ืองประมาณการหนีส้นิ 
หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัสว่นได้เสยีในกิจการอื่น  

ในปี 25x1 ที่กิจการในเครือแหง่นัน้ยงัมีความสามารถทางการเงิน กิจการจะไมต้่องรับรู้ภาระผกูพนัใดๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่
จะต้องเปิดเผยข้อมลูการค า้ประกนัเป็นหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ดงันี ้ 

หนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ - การค า้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 บริษัทฯ มีภาระจากการค า้ประกนัให้กบับริษัทในเครือเป็นเงิน xx ล้านบาท 

ในขณะท่ีในปี 25x2 ในกรณีที่มคีวามเป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ีกิ่จการจะต้องจา่ยช าระหนีเ้งินกู้แทนกิจการแหง่นัน้ กิจการยอ่มต้องรับรู้
ภาระท่ีต้องจา่ยแทนด้วยประมาณการท่ีดีที่สดุของภาระผกูพนัท่ีต้องจา่ยช าระ (ม.บช. 37) นอกจากนีอ้้างถงึ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีในกิจการอื่น การค า้ประกนัให้กิจการในเครือถือเป็น “สว่นได้เสยีใน
กิจการอื่น” ซึง่หมายถงึ ความเก่ียวพนัทัง้ทีเ่ป็นไปตามสญัญาและไมใ่ช่ตามสญัญาที่มีผลท าให้กิจการได้รับผลตอบแทนในจ านวนท่ีไมแ่นน่อน
จากการด าเนินงานของกิจการอืน่ โดยเฉพาะเมื่อกิจการแหง่นัน้ผิดนดัช าระหนี ้ กิจการจึงต้องรับรู้ประมาณการหนีส้นิ และเปิดเผยข้อมลูการ
ค า้ประกนัดงักลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ณ วนัสิน้รอบรายงาน 25x2 ดงันี ้ 

dr. ผลขาดทนุจากการค า้ประกนัให้กบักิจการในเครือ (P/L-)  xx   
cr. ประมาณการหนีส้นิ - สญัญาค า้ประกนัเงินกู้  (L+)   xx  
 บนัทกึประมาณการหนีส้นิจากการค า้ประกนั   

 

  

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 17 

 

ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 22 เม.ย. 2561 – 27 พ.ค. 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 21 เม.ย. 2561 ถึง เสาร์ 
26 พ.ค. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 พ.ค. 2561  ถึง เสาร์ 16 มิ.ย. 2561 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 11 พ.ค. ถึง.อา 
17 มิ.ย.61 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

การเปิดเผยข้อมลู 

ประมาณการหนีส้นิ – การค า้ประกนั 

บริษัทมีภาระผกูพนัจากการค า้ประกนัเงินกู้จากสถาบนัการเงินให้กบักิจการในเครือแหง่หนึง่ซึง่กิจการดงักลา่วประสบอคัคีภยัท าให้สง่ผล

อยา่งมากตอ่ความสามารถในการช าระเงิน โดยสถาบนัการเงินยดืเวลาการช าระหนีไ้ปเป็น 1 พฤศจิกายน 25x3 บริษัทฯจึงบนัทกึประมาณ

การหนีส้นิจากคา่เสยีหายและดอกเบีย้ค้างจ่ายดงักลา่วด้วยประมาณการท่ีดีที่สดุโดยแสดงไว้เป็นหนีส้นิหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน”  
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ตำรำงติวปี 2561 

หลกัสูตร Comprehensive วิชำละ 5,500 บำท  (สมคัร2วิชำ 9,000 บำท) 
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หลกัสูตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมคัร2วิชำ 10,000 บำท) 

 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่1/2561 

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเราจะรีบสง่ให้ทา่นเตรียมตวั เมื่อสมคัรเข้ามา 

โปรโมชัน่ :  

1. ส าหรับหลกัสตูร Comprehensive ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

2. ส าหรับหลกัสตูร Step-By-Step ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 10,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที่ @cpa-somsak หรือ inbox FB: cpasolution ได้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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