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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2553 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 
 

 

 

 

 

 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
 
 

โดย ดร. สมศกัดิ ์ ประถมศรเีมฆ 
คณะการจดัการและการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลยับรูพา 
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ขอ้ 1. ลกูหน้ีการค้าและสินค้าคงเหลือ 

ขอ้ 1.1 ลกูหน้ีการคา้ 

ณ 1 มกราคม 25x2 กจิการ มลีกูหน้ีการคา้มลูคา่ 1,500,000 บาทดงัต่อไปน้ี 

บรษิทัไก่ 300,000 บาท (เกนิกาํหนดชาํระ 3 ปี) 
บรษิทัไข ่ 500,000 บาท (เกนิกาํหนดชาํระ 10 วนั)   
บรษิทัขวด   200,000 บาท (เกนิกาํหนดชาํระ 30 วนั)  
หา้งหุน้สว่นง ู  400,000 บาท   (ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ) 
บรษิทัจาน 100,000 บาท (เกนิกาํหนดชาํระ 15 วนั) 
โดยยอดคงเหลอืในบญัชคีา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูตน้ปีเทา่กบั 78,500 บาท  

ในระหวา่งปี 25x2 มรีายการเกดิขึน้ดงัน้ี  

1. กจิการไดต้ดัจาํหน่ายลกูหน้ี บรษิทัไก่ เป็นหน้ีสญูทัง้จาํนวน  โดยการตดัจาํหน่ายดงักลา่วไมเ่ขา้เกณฑท์างภาษี

อากร 

2. กจิการไดร้บัชาํระหน้ีจากบรษิทัไข ่ทัง้จาํนวน 

3. กจิการไดร้บัชาํระเงนิจากบรษิทัระฆงั จาํนวน 20,000 บาท ซึง่เป็นหน้ีสญูทีก่จิการไดเ้คยตดัจาํหน่ายเป็นหน้ีสญู

ไปแลว้ 

4. ในปี 25x2 กจิการมยีอดขายเชื่อ 8,000,000  บาท และไดร้บัชาํระเงนิ 730,000 บาท เหลอืยอดลกูหน้ีจากการขาย

เชื่อ ณ วนัสิน้ปีจากยอดขายดงักลา่ว 700,000 บาท  ดงัต่อไปน้ี 

o บรษิทั ชา้ง400,000 บาท (ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ) 

o หา้งหุน้สว่นโซ่ 300,000 บาท (ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ) 

กจิการมนีโยบายตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู ดงัน้ี 

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ  5% 
เกนิกาํหนดชาํระไมถ่งึ 60 วนั 10% 
เกนิกาํหนดชาํระ 60-180 วนั   15% 
เกนิกาํหนดชาํระ 180-365 วนั  30% 
เกนิกาํหนดชาํระ 365 วนั   100% 
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ใหท้าํ 

1. แสดงตารางการคาํนวณการตัง้ประมาณการหน้ีสงสยัจะสญู ณ สิน้ปี 25x2 
2. บนัทกึบญัช ีประมาณการหน้ีสงสยัจะสญู 
3. หน้ีสญู, หน้ีสงสยัจะสญู, หน้ีสญูไดร้บัคนื จะมผีลกระทบต่อกาํไรขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนอยา่งไร (ผลกระทบก่อนหกั
ภาษเีงนิได)้ 

ตอบข้อ 1.1 
ขอ้ 1 ตารางการคาํนวณการตัง้ประมาณการหน้ีสงสยัจะสญู ณ สิน้ปี 25x2 

วธิทีีง่า่ย (แต่อาจกนิเวลา) สาํหรบัการแกโ้จทยข์อ้น้ีคอืการลงบญัชสีมดุรายวนัทัว่ไป และจดัทาํบญัชแียกประเภท จะทาํให้

ทราบยอดคงเหลอืของลกูหน้ีและคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู ดงัน้ี 

ธุรกรรมที ่
1 คา่เผื่อหน้ีสญู  300,000  

ลกูหน้ี  300,000  
(ตดับญัชลีกูหน้ีไก่) 

2 เงนิสด  500,000  
ลกูหน้ี  500,000  

(รบัชาํระเงนิจากไข)่ 

ลกูหน้ี  20,000  
หน้ีสญูไดร้บัคนื  20,000  

3 เงนิสด  20,000  
ลกูหน้ี  20,000  

(รบัชาํระหน้ีจากลกูหน้ีทีต่ดัเป็นสญูไปแลว้) 

ลกูหน้ี  8,000,000  
ขาย  8,000,000  

(ขายสนิคา้) 

4 เงนิสด  7,300,000  
ลกูหน้ี  7,300,000  

(รบัชาํระหน้ีคา่สนิคา้) 
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หลงัจากนัน้ ใหท้าํบญัชแียกประเภทของลกูหน้ี ดงัน้ี 

   ลกูหน้ีการคา้    
ยกมา  1,500,000  ตดัลกูหน้ีเป็นสญู (1) 300,000  
หน้ีสญูไดร้บัคนื (3)  20,000  รบัชาํระหน้ี (2) 500,000  
ขาย (4)  8,000,000  รบัชาํระหน้ี (3)  20,000  

  รบัชาํระหน้ี (4)  7,300,000  
  ยอดยกไป  1,400,000  

 9,520,000   9,520,000  

ต่อมาคาํนวณยอดคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูทีค่วรตัง้ 

รายละเอยีดลกูหน้ีสิน้ปี 
จาํนวนวนัคา้ง จาํนวนเงนิ %ตัง้คา่เผื่อฯ จาํนวนคา่เผื่อฯ 

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ  700,000 5% 35,000 

เกนิกาํหนดชาํระไมถ่งึ 60 วนั - 10% - 

เกนิกาํหนดชาํระ 60-180 วนั - 15% - 

เกนิกาํหนดชาํระ 180-365 วนั  400,000 30% 120,000 

เกนิกาํหนดชาํระ 365 วนั 300,000 100% 300,000 
1,400,000 455,000 

และจดัทาํบญัชแียกประเภทคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูดงัน้ี 

   คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู    
ตดัลกูหน้ีเป็นสญู (1)  300,000  ยกมา  78,500  

  ตัง้เพิม่ (ผลต่าง) 676,500  
ยอดยกไป  455,000  

 755,000   755,000  

ขอ้ 2  บนัทกึบญัช ีประมาณการหน้ีสงสยัจะสญู 

31/12/25x2 หน้ีสงสยัจะสญู  676,500  
คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  676,500  

(ตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเพิม่เตมิ) 
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3. หน้ีสญู, หน้ีสงสยัจะสญู, หน้ีสญูไดร้บัคนื จะมผีลกระทบต่อกาํไรขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนอยา่งไร (ผลกระทบก่อนหกั

ภาษเีงนิได)้ 

ผลกระทบของหน้ีสญูทีม่ต่ีองบกําไรขาดทุน ภายใตม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที ่11 เรือ่งหน้ีสงสยัจะสญูและหน้ีสญู ไดร้ะบุให้

กจิการตอ้งตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู ถงึแมจ้ะยงัไมม่หีน้ีสญูเกดิขึน้กต็าม โดยเมือ่ตัง้หน้ีสงสยัจะสญู จะทาํใหม้คีา่ใชจ้า่ย

เกดิขึน้ ณ งวดเวลาทีต่ ัง้ ในขณะทีก่ารตดัคา่หน้ีสญูนัน้ จะไมส่ง่ผลกระทบใดๆ กบังบกาํไรขาดทุนแต่อยา่งใด ในขณะทีห่าก

กจิการไดร้บัชาํระหน้ีจากลกูหน้ีทีต่ดัคา่เป็นสญูไปแลว้ กจิการจะถอืวา่มรีายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้ (บญัชหีน้ีสญูไดร้บัคนื) กรณีทีเ่คย

ตดัหน้ีเป็นสญูตามประมวลรษัฎากรไปแลว้ แต่หากไมเ่ป็นไปตามประมวลรษัฎากร การรบัชาํระดงักลา่วจะสง่ผลใหก้จิการมี

คา่ใชจ้า่ย (บญัชหีน้ีสงสยัจะสญู) ลดลงดงัการบนัทกึบญัชต่ีอไปน้ี 

การบญัชีเก่ียวกบัลกูหนีก้ารค้า 

1. กจิการควรประมาณจาํนวนลกูหน้ีทีค่าดวา่จะเกบ็เงนิไมไ่ด ้ เพือ่ใหม้ลูคา่ของลกูหน้ีเป็นมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บั
สทุธ ิ(ลกูหน้ี – คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู) ดงัการลงบญัชต่ีอไปน้ี 

หน้ีสงสยัจะสญู  xx  

 คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  Xx 

ตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู     

2. กจิการควรทบทวนประมาณการลกูหน้ีทีเ่กบ็เงนิไมไ่ดเ้ป็นประจาํ(หากมกีารเปลีย่นแปลงจะถอืเป็นการ
เปลีย่นแปลงประมาณการทางการบญัช)ี 

3. กรณีลกูหน้ีเขา้เงือ่นไขเป็นหน้ีสญูตามเกณฑใ์นประมวลรษัฎากร ใหต้ดัลกูหน้ีรายนัน้เป็นหน้ีสญูโดยตรง และ
กลบัรายการทีบ่นัทกึไวเ้ป็นหน้ีสญูและคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู แต่ถา้ภายหลงัลกูหน้ีรายนัน้เป็นหน้ีสญูไดร้บัคนื 
ใหบ้นัทกึจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัคนืเป็นรายไดอ้ื่น ดงัการบนัทกึบญัชต่ีอไปน้ี 

หน้ีสญู Xx 

ลกูหน้ี Xx 

บนัทกึการตดัจาํหน่ายหน้ีสญู   

คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู Xx 

หน้ีสงสยัจะสญู Xx 

บนัทกึการลดยอดคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูลงเทา่กบั
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จาํนวนลกูหน้ีทีต่ดัจาํหน่ายเป็นสญู 

และเมือ่ลกูหน้ีทีต่ดัจาํหน่ายเป็นสญูนําเงนิมาชาํระคนื 

ลกูหน้ี Xx 

หน้ีสญูไดร้บัคนื Xx 

บนัทกึหน้ีสญูไดร้บัคนื     

เงนิสด Xx 

ลกูหน้ี Xx 

บนัทกึการรบัชาํระหน้ีจากลกูหน้ีทีต่ดัจาํหน่ายเป็นสญูแลว้ 

4. ในกรณีเป็นทีแ่น่ชดัวา่จะไมส่ามารถเกบ็เงนิจากลกูหน้ีไดแ้น่นอนแลว้ แต่ไมเ่ขา้เงือ่นไขตามหลกัเกณฑใ์น
ประมวลรษัฎากร ใหต้ดับญัชลีกูหน้ีรายนัน้จากบญัชคีา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูดงัน้ี  

คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู Xx 

ลกูหน้ี Xx 

บนัทกึการตดัจาํหน่ายลกูหน้ีเป็นสญู   

5.  แต่ถา้ภายหลงัจากตดัเป็นหน้ีสญูแลว้ กจิการไดร้บัหน้ีสญูนัน้คนื ใหบ้นัทกึกลบัรายการการตดับญัชหีน้ีสญู
ดงัน้ี  

ลกูหน้ี Xx 

คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู Xx 

กลบัรายการตดัจาํหน่ายบญัชลีกูหน้ีเป็นสญู 

เงนิสด Xx 

ลกูหน้ี Xx 

บนัทกึการรบัชาํระหน้ีจากลกูหน้ีทีต่ดัจาํหน่ายเป็นสญู
แลว้ 
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ขอ้ 1.2 การบญัชเีกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอื 

กจิการเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารแชแ่ขง็และผลไมก้ระป๋อง  และไดจ้ดัประเภทสนิคา้คงเหลอืเป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่

อาหารแชแ่ขง็ (รหสั 101 และ 102 ) และกลุม่ผลไมก้ระป๋อง (รหสั 103 และ 104) ณ สิน้ปี 25x1 มสีนิคา้คงเหลอื ดงัน้ี 

รหสั  จาํนวน ราคาทุนต่อหน่วย 
101 2,000 10 
102 1,500 12.5 
103 1,000 8 

  900 10 
104 2,000 25 

  

และมรีาคาขายสทุธดิงัน้ี 

รหสั  ราคาขาย  คา่ใชจ้า่ยในการขาย 
101 9.5 750 บาท 
102 8 1,000บาท 
103 11 900 บาท 
104 25.5 1,200 บาท 

ใหท้าํแสดงงบดุลในสว่นทีเ่กีย่วกบัสนิคา้คงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 25x1 โดยกิจการใช้กลุ่มสินค้าในการเปรียบเทียบราคาทุน

กบัมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบั 

 

ตอบข้อ 1.2 

กลุ่ม รหสั   จาํนวน   ราคาทุน@   รวมราคาทุน   ราคาขาย@   รวมราคาขาย   คชจ.ขาย   มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั  
อาหารกระป๋อง 101  2,000   10.00   20,000   9.50   19,000  750  18,250  
อาหารกระป๋อง 102  1,500   12.50   18,750   8.00   12,000  1,000  11,000  

รวม  3,500   38,750   31,000  1,750  29,250  

ผลไมก้ระป๋อง 103  1,000   8.00  8,000  11.00   11,000  900  10,100  
ผลไมก้ระป๋อง 103 900   10.00  9,000  11.00  9,900   9,900  
ผลไมก้ระป๋อง 104  2,000   25.00   50,000  25.50   51,000  2,000  49,000  

รวม  3,900   67,000   71,900  2,900  69,000  
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จะเหน็ได้ว่าเกิดผลขาดทนุขึน้ในอาหารกระป๋อง เน่ืองจากมลูค่าสทุธิท่ีได้รบันัน้ตํา่กว่าราคาทุนเท่ากบั 9,500 บาท  

 รวมราคาทุน   มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั  
 ผลขาดทุน 

จากการเสือ่มสภาพ  
 ราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธ ิ

ทีค่าดวา่จะไดร้บั  
อาหารกระป๋อง 38,750  29,250  9,500  29,250  
ผลไมก้ระป๋อง 67,000  69,000   -  67,000  
รวม 105,750  98,250  9,500  96,250  

โดยต้องนําเสนองบดลุดงัน้ี  

25x1 25x0 

สินทรพัย ์

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  

ลกูหน้ีการคา้-สทุธจิากคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 96,250   xx  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สินค้าคงเหลือ 

สนิคา้คงเหลอืตรีาคาตามราคาทุน (วธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน วธิถีวัเฉลีย่และวธิรีาคาเฉพาะเจาะจงของสนิคา้แต่ละชนิด) หรอื

มลูคา่สทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บัแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ โดยบรษิทัฯ ตัง้คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่ของสนิคา้

คงเหลอืสาํหรบัสนิคา้ลา้สมยัและเสือ่มคุณภาพ ราคาทุนของสนิคา้สาํเรจ็รปูประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดบิ คา่แรง 

และคา่ใชจ้า่ยการผลติ 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 

สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย.- 

25x1 25x0 

สนิคา้สาํเรจ็รปู  105,750   xx  

รวม  105,750   xx  

หกั คา่เผื่อการลดมลูคา่ของสนิคา้ (9,500) (xx) 

สทุธ ิ  96,250   xxx  
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ข้อ 2 เงินลงทุนในหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดและแม่บทการบญัชี 

ขอ้ 2.1 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด 

2.1 ณ 1 มกราคม 25x1 กจิการม ี

หลกัทรพัยเ์พื่อคา้ - หุน้สามญั SUN 10,000 หุน้ ราคาตามบญัช ี120,000 บาท 

เงนิลงทุนระยะยาว ประกอบดว้ย 

หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย - หุน้สามญั MON 10,000 หุน้ ราคาตามบญัช ี200,000 บาท 

หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย - หุน้สามญั TUE 20,000 หุน้ ราคาตามบญัช ี240,000 บาท 

 รายการกาํไร(ขาดทุน)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ มดีงัน้ี 

หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย - หุน้สามญั MON (20,000)บาท 

หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย - หุน้สามญั TUE 40,000 บาท 

 

รายการทีเ่กดิขึน้ในปี 25x1 มดีงัน้ี 

1. ณ 1 มกราคม 25x1 กจิการไดซ้ือ้หุน้กู ้WED ราคา Par 1,000,000 บาท อตัราดอกเบีย้ 10% อาย ุ5 ปี โดยตัง้ใจจะถือ

ไว้จนครบกาํหนด โดยจา่ยซือ้ 1,079,854 บาท ทาํใหม้อีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 8% หุน้กูจ้า่ยดอกเบีย้ปีละครัง้ทุกวนัที ่1 

มกราคม 

2. กจิการไดซ้ือ้หลกัทรพัยเ์พื่อคา้ - หุน้สามญั SUN เพิม่อกี 5,000 หุน้ จาํนวนเงนิ 125,000 บาท และเสยีคา่นายหน้าใน

การซือ้หลกัทรพัยอ์กี 500 บาท 

3. กจิการไดโ้อนหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย - หุน้สามญั MON เป็นหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ทัง้จาํนวน  ณ วนัโอน หุน้สามญั MON มี

มลูคา่ยตุธิรรม 230,000 บาท 

4. กจิการไดจ้าํหน่ายหุน้สามญั - SUN จาํนวน 5,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 18 บาท โดยเสยีคา่ใชจ้า่ยในการจาํหน่าย 1,200 

บาท 

5. กจิการไดจ้าํหน่ายหุน้สามญั - TUE จาํนวน 10,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 12 บาท โดยเสยีคา่ใชจ้า่ยในการจาํหน่าย 900 

บาท  

 ณ วนัสิน้ปี 25x1 มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนต่างๆเป็นดงัน้ี 

หุน้สามญั SUN 18 บาทต่อหุน้ 

หุน้สามญั MON 20 บาทต่อหุน้ 

หุน้สามญั TUE 15 บาทต่อหุน้ 

หุน้กู ้      WED 1.05 ลา้นบาท  
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 ใหท้าํ  

1. บนัทกึบญัชรีายการคา้ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิลงทุน 

2. แสดงบางสว่นของงบดุลและงบกาํไรขาดทุน  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิลงทุน 

ตอบข้อ 2.1 

1/1/25x1 เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีถ่อืจนครบกาํหนด  1,079,854  
เงนิสด  1,079,854  

บนัทกึการซือ้หุน้กูข้องบรษิทั WED 

25x1 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 125,500  
เงนิสด 125,500  

บนัทกึการซือ้หุน้สามญัของบรษิทั SUN 

25x1 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 230,000  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 200,000  

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (EQ)  20,000  
ผลกาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการโอนเปลีย่นหมวดหลกัทรพัย ์(P/L)  10,000  

บนัทกึการโอนหมวดหลกัทรพัยเ์ผื่อขายเป็นเพือ่คา้ (บรษิทั MON) 

25x1 เงนิสด (5,000 หุน้ x 18 บาท) - 1,200 บาท  88,800  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ (5,000 x 16.37 บาท)  81,833  
ผลกาํไรทีเ่กดิขึน้แลว้จากการจาํหน่ายหลกัทรพัยเ์พือ่คา้  6,967  

บนัทกึการจาํหน่ายหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 
 

คาํนวณประกอบการขายหลกัทรพัย ์  จาํนวนหุน้   มลูคา่ตามบญัช ี ราคาเฉลีย่ต่อหุน้ 
ตน้ปี 10,000  120,000  12.00  
ซือ้เพิม่ปี 25x1 5,000  125,500  25.10  
เฉลีย่ 15,000  245,500  16.37  
หกั ขาย 5,000  (81,833) 
มลูคา่ตามบญัชคีงเหลอื 31/12/25x1 10,000  163,667  16.37  
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25x1 เงนิสด 119,100  
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (EQ)  20,000  

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 120,000  
ผลกาํไรทีเ่กดิขึน้แลว้จากการจาํหน่ายหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย  19,100  

บนัทกึการจาํหน่ายหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (TUE) 

31/12/25x1 ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (P/L)  13,667  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้  13,667  

รบัรูผ้ลกาํไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย  30,000  
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (EQ)  30,000  

รบัรูผ้ลกาํไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 

ดอกเบีย้คา้งรบั 100,000  
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีถ่อืจนครบกาํหนด  13,612  
ดอกเบีย้รบั  86,388  

บนัทกึดอกเบีย้คา้งรบัและตดับญัชสีว่นเกนิมลูคา่ตราสารหนี้ทีถ่อืจนครบกาํหนด 
  

คาํนวณประกอบการปรบัมลูคา่หลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 

หลกัทรพัย ์ จาํนวน BV/หุน้ FMV/หุน้ BV รวม FMVรวม 
unrealized 

(P/L) 
SUN 10,000  16  18  163,667  180,000  16,333  
MON 10,000  23  20  230,000  200,000  (30,000) 
รวม 20,000  393,667  380,000  (13,667) 

 

คาํนวณประกอบการปรบัมลูคา่หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (TUE) 

หุน้ จาํนวน ราคาทุนเดมิ FMV 1/1/x1 FMV 31/12/x1 
Unrealized (EQ)  

1/1/x1 
Unrealized (EQ)  

31/12/x1 
ปรบัเพิม่ 

25x1 
TUE  10,000  10  12  15   20,000   50,000   30,000  
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คาํนวณประกอบการปรบัมลูคา่ตราสารหนี้ทีถ่อืจนครบกาํหนด 

วนัที ่
เงนิสดรบัคา่

ดอกเบีย้ ดอกเบีย้รบั 
ตดัจาํหน่าย

สว่นเกนิ มลูคา่สทุธ ิ
1/1/25x1 1,079,854  

1/1/25x2  100,000   86,388   13,612   1,066,242  
1/1/25x3 100,000  85,299   14,701  1,051,542  
1/1/25x4 100,000  84,123   15,877  1,035,665  
1/1/25x5 100,000  82,853   17,147  1,018,518  
1/1/25x6 100,000  81,481   18,519  1,000,000  

ขอ้ 2.2 แมบ่ทการบญัช ี

แมบ่ทการบญัช ีไดอ้ธบิายแนวคดิหรอืกรอบของการปฏบิตัติามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป ใหท้า่นอธบิายเรือ่งต่างๆ

ต่อไปน้ีพอสงัเขป 

2.2.1 องคป์ระกอบของงบการเงนิ 

2.2.2 การวดัคา่องคป์ระกอบของงบการเงนิ 

ตอบขอ้ 2.2 

องค์ประกอบของงบการเงิน 

องคป์ระกอบของงบการเงนิ หมายถงึ ประเภทรายการและเหตุการณ์ทางบญัชทีีแ่ยกแสดงตามลกัษณะ
เชงิเศรษฐกจิ ประกอบดว้ย 

1. การวดัฐานะการเงนิใน งบดุล ไดแ้ก่  สนิทรพัย ์หน้ีสนิ และสว่นของเจา้ของ 

2. การวดัผลการดาํเนินงานใน งบกาํไรขาดทุน ไดแ้ก่ รายได(้ รวมรายการกาํไร) และ คา่ใชจ้า่ย
(รวมรายการขาดทุน) 

การวดัคา่องค์ประกอบของงบการเงิน 

การวดัคา่ คอื การกาํหนดจาํนวนเงนิทีเ่ป็นตวัเงนิเพือ่รบัรูอ้งคป์ระกอบของงบการเงนิ ในงบดุลและงบ
กาํไรขาดทุน ตามเกณฑก์ารวดัคา่ต่างๆ ซึง่การวดัคา่องคป์ระกอบของงบการเงนิ จะเป็นการตอบคาํถามทีว่า่ “จะบนัทกึ
บญัชเีป็นจาํนวนเงนิเทา่ใด” โดยเกณฑก์ารวดัคา่ งบการเงนิประกอบดว้ย 4 หลกัเกณฑ ์คอื 

1. ราคาทุนเดมิ (Historical Cost) 
2. ราคาทุนปจัจุบนั (Current Cost) 
3. มลูคา่ทีจ่ะไดร้บั (Realizable Value) 
4. มลูคา่ปจัจุบนั (Present Value)  
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ดงัคาํนิยามต่อไปน้ี 
ราคาทนุเดิม  

ราคาทุนเดมิ หมายถงึการบนัทกึทรพัยส์นิดว้ยจาํนวนเงนิสด หรอืรายการเทยีบเทา่เงนิสด ทีจ่า่ยไป หรอื
บนัทกึดว้ยมลูค่ายตุธิรรมของสิง่ทีนํ่าไปแลกสนิทรพัยม์า ณ เวลาทีไ่ดม้าซึง่สนิทรพัยน์ัน้ และการบนัทกึหน้ีสนิดว้ยจาํนวน
เงนิทีไ่ดร้บัจากการก่อภาระผกูพนัหรอืบนัทกึดว้ยจาํนวนเงนิสดหรอืรายการเทยีบเทา่เงนิสดทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยเพือ่ชาํระ
หน้ีสนิทีเ่กดิจากการดาํเนินงานตามปกตขิองกจิการ ซึง่แมร้าคาทุนเดมิจะเป็นราคาทีน่่าเชื่อถอืไดแ้ต่กถ็อืเป็นมลูคา่ทีล่า้สมยั 
และน่าจะมปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจของผูใ้ชง้บการเงนิทีน้่อยทีส่ดุและมแีนวโน้มวา่จะตํ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรมในปจัจุบนั 
เน่ืองจากภายใตเ้ศรษฐกจิแบบเงนิเฟ้อราคาสนิทรพัยจ์ะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
ราคาทนุปัจจบุนัราคาทุนปจัจุบนั หมายถงึการแสดงสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนเงนิสดหรอืรายการเทยีบเทา่เงนิสดทีต่อ้งจา่ยใน

ขณะนัน้ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยช์นิดเดยีวกนัหรอืสนิทรพัยท์ีเ่ทา่เทยีมกนั และการแสดงหนี้สนิดว้ยจาํนวนเงนิสดหรอื

รายการเทยีบเท่าเงนิสดทีต่อ้งชาํระภาระผกูพนัในขณะนัน้  

มลูคา่ท่ีจะได้รับมลูคา่ทีจ่ะไดร้บั หมายถงึการแสดงสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนเงนิสดหรอืรายการเทยีบเทา่เงนิสดทีอ่าจไดม้าใน

ขณะนัน้ หากกจิการขายสนิทรพัยโ์ดยมใิชก่ารบงัคบัขาย และการแสดงหนี้สนิดว้ยมลูคา่ทีต่อ้งจา่ยคนืหรอืดว้ยจาํนวนเงนิ

สดหรอืรายการเทยีบเทา่เงนิสดทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยเพือ่ชาํระหน้ีสนิทีเ่กดิจากการดาํเนินงานตามปกต ิ 

มลูคา่ปัจจบุนัมลูคา่ปจัจุบนั หมายถงึการแสดงสนิทรพัยด์ว้ยมลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดรบัสทุธ ิในอนาคตซึง่คาดวา่จะ

ไดร้บัในการดาํเนินงานตามปกตขิองกจิการและการแสดงหนี้สนิดว้ยมลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดจา่ยสทุธซิึง่คาดวา่

จะตอ้งจา่ยในการชาํระหน้ีสนิภายใตก้ารดาํเนินงานตามปกต ิของกจิการ  

ตวัอยา่งของมลูคา่ทัง้ 4 มมุมอง 

กจิการเป็นเจา้ของอาคารหลงัหน่ึงทีม่อีาย ุ 10 ปี ราคาทุนเดมิ 100 ลา้นบาท แบง่เป็นราคาที ่ 50 ลา้น
บาท และราคาอาคาร 50 ลา้นบาทตดัคา่เสือ่มราคา 20 ปี 

ราคาทุนเดมิ (Historical Cost) เทา่กบั 75 ลา้นบาท (100 ลา้น – คา่เสือ่มราคาอาคาร 25 ลา้นบาท) 

ราคาทุนปจัจุบนั (Current Cost) คาํนวณไดด้งัน้ี: 

 

 

 

 

 

ราคาประเมนิของท ีด่นิจากกรมท ีด่นิ 150

ค่าก่อสร้างอาคารแบบเดยีวกนั

ท ีป่ระเมนิโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 100

รวม 250

หกั ค่าเสื่อมราคา 10 ปี จาก 20 ปี 50

ราคาทุนปจัจุบันของอาคารหลงันี้ 200
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ราคาขายสทุธ ิ (Net Selling Price) คอ่นขา้งจะหาไดย้าก โดยเฉพาะถา้เป็นสนิทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะ 
สมมตวิา่กรณีน้ีเทา่กบั 280 ลา้นบาท 

มลูคา่ปจัจุบนั (Present Value) หมายถงึมลูคา่ทีก่จิการจะไดร้บัจากการใชส้นิทรพัยน์ัน้อยา่งต่อเน่ือง 
สมมตวิา่อาคารหลงัน้ีสามารถใหเ้ชา่ไดค้า่เชา่สทุธปีิละ 30 ลา้นบาท ผลตอบแทนทีต่อ้งการเทา่กบั 10% ต่อปี ดงันัน้มลูคา่
ปจัจุบนัของอาคารหลงัน้ีเทา่กบั 300 ลา้นบาท (30 ลา้น / 10%) 

Exit Value คอืมลูคา่ทีม่ากกวา่ระหวา่งราคาขายสทุธกิบัมลูคา่ปจัจุบนั ซึง่ในทีน้ี่คอื 300 ลา้นบาท 

กจิการมทีางเลอืกทีจ่ะแสดงมลูคา่ของอาคารหลงัน้ีโดยใชร้าคาทุนเดมิ (75 ลา้นบาท) หรอืราคาทุน
ปจัจุบนั (200 ลา้นบาท) กไ็ด ้เน่ืองจากมลูคา่ดงักลา่วไมเ่กนิกวา่มลูคา่ทีจ่ะไดจ้ากสนิทรพัย ์(exit value) ของอาคารหลงัน้ีที่
เทา่กบั 300 ลา้นบาท ซึง่หากกจิการเลอืกทีจ่ะปรบัมลูคา่ของอาคารดงักลา่ว กจิการจะตอ้งนําสว่นต่าง 125 ลา้นบาท (200 
ลา้นบาท – 75 ลา้นบาท) แสดงไวใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ในหวัขอ้ “สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย”์ แทนทีจ่ะรบัรูเ้ป็นผล
กาํไรในงบกาํไรขาดทุน 

ข้อ 3 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ขอ้ 3.1 การบนัทกึบญัชกีารดอ้ยคา่ของลขิสทิธิ ์

1 ก.ค. x1 กิจการซือ้ลขิสทิธ์ิ 1 ล้านบาท คาดวา่อายใุห้ประโยชน์ 8 ปี ตดัจําหน่ายตามวิธีเส้นตรง 

31 ธ.ค. x1 เกิดการด้อยคา่ โดยมลูคา่จากการใช้ 700,000 บาท และราคาขายสทุธิ 500,000 บาท ซึง่คาดวา่อายกุารให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเทา่กบั 4 ปีนบัจากวนัท่ีได้มา 

1 ม.ค. x3 พบวา่การด้อยคา่หมดไป โดย มลูคา่จากการใช้เทา่กบั 1,200,000 บาท และราคาขายสทุธิเทา่กบั 1,000,000 

บาท คาดวา่อายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเหลืออีก 6 ปีนบัจาก 1 มกราคม 25x3 (สมมติว่าปิดงบปี 25x2 เสร็จแล้ว) 

บรษิทัมนีโยบายนําเสนอมลูคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยใชร้าคาทุนเดมิ 
ใหบ้นัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งในปี 25x1 25x2 และ 25x3 
 

ตอบขอ้ 3.1  

1/7/25x1 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ลขิสทิธิ ์ 1,000,000  
เงนิสด 1,000,000  

บนัทกึการซือ้ลขิสทิธิ ์

31/12/25x1 ลขิสทิธิต์ดัจา่ย 125,000  
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ลขิสทิธิ ์ 125,000  

บนัทกึการตดัจ่ายลขิสทิธิ ์(1m / 4 ปี x 6/12 เดอืน) 
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31/12/25x1 ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 175,000  
คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์- ลขิสทิธิ ์ 175,000  

บนัทกึรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลขิสทิธิ ์

31/12/25x2 ลขิสทิธิต์ดัจา่ย 200,000  
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ลขิสทิธิ ์ 200,000  

บนัทกึการตดัจ่ายลขิสทิธิ ์(700,000 / 3.5 ปี) 

1/1/25x3 คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์- ลขิสทิธิ ์ 125,000  
ผลกาํไรจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 125,000  

บนัทกึการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลขิสทิธิ ์

31/12/25x3 ลขิสทิธิต์ดัจา่ย 104,167  
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ลขิสทิธิ ์ 104,167  

บนัทกึการตดัจ่ายลขิสทิธิ ์(625,000 / 6 ปี) 
คาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ปี 25x1 
ราคาทุน 1,000,000  
หกั คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (125,000) 
มลูคา่ตามบญัช ีณ 31/12/25x1 875,000  

คาํนวณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื 
มลูคา่จากการใช ้ 700,000  
มลูคา่ขายสทุธ ิ 500,000  
มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื (ตวัทีม่ากกวา่) 700,000  
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 175,000  

คาํนวณการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
ราคาทุน 1,000,000  
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม 1.5 ปี จาก 4 ปี 375,000  
มลูคา่ตามบญัช ีณ 1/1/25x3 กรณีไมไ่ดร้บัรูผ้ลขาดทุนดอ้ยคา่ 625,000  

มลูคา่ตามบญัช ีณ 1/1/25x2 700,000  
หกัคา่เสือ่มราคาปี 25x2 200,000  
มลูคา่ตามบญัช ีณ 1/1/25x3 ในปจัจุบนั 500,000  
รบัรูผ้ลกาํไรจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในปี 25x3 
(ไมเ่กนิไปกวา่มลูคา่ทีไ่ดร้บั ณ ปจัจุบนั 1.2 m) 125,000  
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ขอ้ 3.2 การบญัชเีกีย่วกบัการตรีาคาทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 

บรษิทั ซือ้เครือ่งพมิพ ์150,000 บาท อายกุารใชง้าน 6 ปีไมม่รีาคาซาก เมือ่วนัที ่1 ก.ค. 25X1 มกีารประเมนิราคา ดงัน้ี 

ปี 25X2  133,200.00  บาท 
ปี 25x3  125,000.00  บาท 
ใหท้าํ บนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัมนีโยบายตรีาคาสนิทรพัยใ์หเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรมโดยใหป้รบัมลูคา่กบับญัชคีา่เสือ่ม

ราคา สะสม และบรษิทัฯ ตรีาคาทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ตามยอ่หน้า 38 ของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32  

ตอบขอ้ 3.2 

1/7/25x1 อุปกรณ์ 150,000  
เงนิสด 120,000  

บนัทกึการซือ้อุปกรณ์ 

31/12/25x1 คา่เสือ่มราคา 12,500  
คา่เสือ่มราคาสะสม 12,500  

บนัทกึคา่เสือ่มราคา (150,000 / 6 ปี x 6/12 เดอืน) 

31/12/25x2 คา่เสือ่มราคา 25,000  
คา่เสือ่มราคาสะสม 25,000  

บนัทกึคา่เสือ่มราคา (150,000 / 6 ปี) 

31/12/25x2 คา่เสือ่มราคาสะสม 19,500  
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาอุปกรณ์ 19,500  

บนัทกึการตรีาคาอุปกรณ์ใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรม 

31/12/25x3 คา่เสือ่มราคา 29,333  
คา่เสือ่มราคาสะสม 29,333  

บนัทกึคา่เสือ่มราคา (132,000 / 4.5 ปี) 

สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาอุปกรณ์  4,333  
กาํไรสะสม  4,333  

บนัทกึตดับญัชสีว่นเกนิทุน (19,500 / 4.5 ปี) 
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31/12/25x3 คา่เสือ่มราคาสะสม 22,333  
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาอุปกรณ์ 22,333  

บนัทกึการตรีาคาอุปกรณ์ใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรม 
 
คาํนวณการปรบัมลูคา่เพิม่ปี 25x2 
ราคาทุนเริม่แรก 150,000  
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม 1.5 ปีจาก 6 ปี 37,500  
มลูคา่ตามบญัช ีณ 31/12/25x2 112,500  
มลูคา่ยตุธิรรม ณ 31/12/25x2 132,000  
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคา ณ 31/12/25x2 19,500  

คาํนวณการปรบัมลูคา่เพิม่ปี 25x3 
มลูคา่ตามบญัช ีณ 31/12/25x2 132,000  
หกั คา่เสือ่มราคา 1 ปีจาก 4.5 ปี 29,333  
มลูคา่ตามบญัช ีณ 31/12/25x3 102,667  
มลูคา่ยตุธิรรม ณ 31/12/25x3 125,000  
ตรีาคาเพิม่ 22,333  

ขอ้ 3.3 การบญัชตีน้ทุนการกูย้มื 

ณ วนัที ่1 มกราคม 25X3 บรษิทักูเ้งนิ 8,000,000 บาท อตัราดอกเบีย้ 12 % ทีม่วีตัถุประสงคเ์ฉพาะในการก่อสรา้งอาคาร 

ในระหวา่งปี ไดจ้า่ยคา่ก่อสรา้งใหก้บัผูร้บัเหมา ดงัน้ี 

1 ม.ีค.    2,500,000.00  
1 ม.ิย.   1,250,000.00  
1 ก.ค.    1,250,000.00  
1 ธ.ค.    1,495,000.00  
ในระหวา่งปี ไดนํ้าเงนิกูบ้างสว่นหาผลตอบแทนชัว่คราว 295,000 บาท 
ใหท้าํ บนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูย้มืเงนิ โดยบรษิทัมนีโยบายนําตน้ทุนกูย้มืรวมเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงอืนไข 
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โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณชิยอ์ยา่งเดด็ขาด  

(สนใจตวิ CPA วชิาการบญัช ี1 - 2 ตดิต่อ 081-485-7887 / www.cpasolution.net) 

ตอบขอ้ 3.3 

1/1/25x3  เงนิสด 8,000,000  
เจา้หน้ีเงนิกู ้ 8,000,000  

(บนัทกึการกูย้มืเงนิเพือ่ก่อสรา้งอาคาร) 

 25x3  เงนิสด 295,000  
รายไดอ้ื่น 295,000  

(บนัทกึรายไดจ้ากการลงทุนชัว่คราว) 

 31/12/25x3  ดอกเบีย้จา่ย 960,000  
เงนิสด / ดอกเบีย้คา้งจา่ย 960,000  

(บนัทกึดอกเบีย้จา่ย 8m x 12%) 

อาคาร 665,000 
ดอกเบีย้จา่ย 665,000 

(บนัทกึปรบัปรงุดอกเบีย้จา่ยเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย)์ 
(960,000 บาท - 295,000 บาท) 

 

ขออวยพรใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการสอบครบั 


