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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 
ครังที 3/2553 

ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านทีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดนี  
ขอใหค้วามมีนาํใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 

 

 

 

 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อขึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
 
 

โดย ดร. สมศกัด ิ ประถมศรเีมฆ 
คณะการจดัการและการทอ่งเทยีว มหาวทิยาลยับรูพา 
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ขอ้ 1 ลกูหนีการคา้และสนิคา้คงเหลอื 

ต่อไปนีเป็นยอดลกูหนีการคา้ และสนิคา้คงเหลอื ณ 31 ธ.ค. x1 

ลกูหนีการคา้  1,530,000 

หกั คา่เผอื  230,000 

ลกูหนีสทุธ ิ 1,300,000 
 

สนิคา้คงเหลอื  2370000 

หกั คา่สนิคา้ลา้สมยั 520,000 

สนิคา้คงเหลอืสทุธ ิ 1,850,000 
 

ต่อไปนี เป็นรายการคา้ของเดอืน ม.ค. x2  

1. รบัชาํระคา่สนิคา้จากลกูคา้ 958,000 

2. รบัใบสงัซอื คอม 25 เครอืง ราคารวม 875,000 แต่ยงัไมส่ง่ของ สง่ภายใน 30 วนั กาํไรขนัตน้ 20% 

3. ขายคอมพวิเตอร ์2 เครอืง 90,000 บาท ออกใบแจง้หนีทงัจาํนวน แต่ยงัไมไ่ดส้ง่มอบ เนืองจากยงัไมส่ามารถสง่

จอภาพได ้

4. หนีสญูไดร้บัคนื 90,000 บาท 

5. ขายสนิคา้ทตีงัคา่เผอืสนิคา้ลา้สมยัแลว้ทงัจาํนวน520,000 ไดใ้นราคา 300,000 ไดร้บัชาํระเป็นเชค็ลงวนัท ี5 ก.พ. 

x2 

6. สง่สนิคา้ 20 เครอืง 

7. โรงงานแจง้วา่ไมส่ามารถสง่จอใหไ้ด ้จะสง่ใหใ้นเดอืนถดัไป 

8. นําสนิคา้ไปจดัแสดง 460,000 

9. สนิคา้ทนํีาไปจดัแสดงหาย 60,000  

10. สนิคา้ทมีรีาคาทุน 650,000 ประเมนิวา่จะขายไดใ้นราคา 300,000  

11. กจิการคาดวา่จะมลีกูหนีทเีกบ็เงนิไมไ่ดม้ลูคา่ 50,000 บาท ณ วนัสนิเดอืนมกราคม 

คาํสงั –  

1. ใหบ้นัทกึบญัช ีเดอืน ม.ค.x2  
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2. ใหแ้สดงรายละเอยีดลกูหนีการคา้ สนิคา้คงเหลอื ณ 31 ม.ค.x2 

ตอบ 

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทวัไป 

เงนิสด  958,000  
ลกูหนีการคา้  958,000  

(บนัทกึการรบัชาํระเงนิจากลกูคา้) 

(รบัใบสงัซอืคอมพวิเตอรม์ลูคา่ 875,000 บาท สง่มอบภายใน 30 วนั) 

(รบัใบสงัซอืคอมพวิเตอรม์ลูคา่ 90,000 บาท แต่ยงัสง่มอบไมไ่ดเ้นืองจากยงัไมม่จีอภาพ) 

ลกูหนีการคา้  90,000  
คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู  90,000  

เงนิสด  90,000  
ลกูหนีการคา้  90,000  

(บนัทกึหนีสญูไดร้บัคนื) 

ตวัเงนิรบั  300,000  
ขาย  300,000  

ตน้ทุนขาย 0  
คา่เผอืการลา้สมยัและเสอืมสภาพของสนิคา้  520,000  

สนิคา้  520,000  
(บนัทกึการขายสนิคา้ทตีงัคา่เผอืลา้สมยัเตม็จาํนวน) 

ลกูหนีการคา้  700,000  
ขาย  700,000  

ตน้ทุนขาย  560,000  
สนิคา้  560,000  

(บนัทกึการขายสนิคา้ 20 เครอืง) 

สนิคา้จดัแสดง  460,000  
สนิคา้  460,000  

(นําสนิคา้ไปจดัแสดง) 
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ผลขาดทุนจากการสญูหายของสนิคา้  60,000  
สนิคา้จดัแสดง  60,000  

(บนัทกึการสญูหายของสนิคา้จดัแสดง) 

ผลขาดทุนจากการลา้สมยัและเสอืมสภาพของสนิคา้  350,000  
คา่เผอืการลา้สมยัและเสอืมสภาพของสนิคา้  350,000  

(บนัทกึการตงัค่าเผอืสนิคา้ลา้สมยั) 

คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู  170,000  
หนีสงสยัจะสญู  170,000  

(บนัทกึการตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู) 
 

บญัชแียกประเภททเีกยีวขอ้ง 

     ลกูหนีการคา้      
ยอดยกมา  1,530,000  เงนิสด  958,000  
คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู  90,000  เงนิสด  90,000  
ขาย  700,000  ยอดยกไป  1,272,000  

 2,320,000   2,320,000  

  
     ตวัเงนิรบั      
ยอดยกมา -  
ขาย  300,000  ยอดยกไป  300,000  

  
 300,000   300,000  

  

     คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู      
ปรบัประมาณการคา่เผอื
ฯ  170,000  ยอดยกมา  230,000  

  หนีสญูไดร้บัคนื  90,000  
ยอดยกไป  150,000  

 320,000   320,000  

  
     สนิคา้คงเหลอื      
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ยอดยกมา  2,370,000  ตน้ทุนขาย  520,000  
  ตน้ทุนขาย  560,000  
  สนิคา้จดัแสดง  460,000  
  ยอดยกไป  830,000  

 2,370,000   2,370,000  

  
     สนิคา้จดัแสดง      

ยอดยกมา -  
ผลขาดทุนจากการสญู
หายของสนิคา้  60,000  

สนิคา้คงเหลอื  460,000  
  ยอดยกไป  400,000  

 460,000   400,000  

  
คา่เผอืการลา้สมยัและเสอืมสภาพของสนิคา้ 

ขาย  520,000  ยอดยกมา  520,000  
  ตงัเพมิ  350,000  

ยอดยกไป  350,000  
 870,000   870,000  

  
 

รายละเอยีดลกูหนีการคา้ ณ วนัท ี31/1/25x1 
ลกูหนีการคา้  1,272,000  
ตวัเงนิรบั 300,000  
หกั คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู - 150,000  
ลกูหนีการคา้สทุธ ิณ วนัท ี31/1/25x1  1,422,000  

รายละเอยีดสนิคา้คงเหลอื ณ วนัท ี31/1/25x1 
สนิคา้คงเหลอื 830,000  
สนิคา้จดัแสดง 400,000  
หกั คา่เผอืการลา้สมยัฯ - 350,000  
สนิคา้คงเหลอื ณ วนัท ี31/1/25x1 880,000  
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ขอ้2 ประมาณการหนีสนิ  

การปรบัโครงสรา้งหนีทมีปีญัหา 

(ไมม่โีจทยจ์งึใหด้แูนวขอ้สอบครงัท ี3/2551 แทน) 

การปรบัโครงสรา้งองคก์ร  

คณะกรรมการบรษิทัมะมว่ง จาํกดั ไดต้กลงในทปีระชุม ณ วนัท ี 10/12/25x1 ในการปิดสาขาในต่างประเทศ โดยมกีาร
กาํหนดรายละเอยีดของการปิดกจิการและไดนํ้าเขา้ทปีระชุมเพอืพจิารณาดว้ย โดยหลงัจากทปีระชุมอนุมตัแิผนดงักลา่ว 
บรษิทัไดส้ง่จดหมายแจง้ลกูคา้, suppliers, และไดแ้จง้แก่พนกังานทเีกยีวขอ้งแลว้ การกระทาํดงักลา่วของคณะกรรมการ
ก่อใหเ้กดิภาระผกูพนัจากการอนุมานขนึแลว้หรอืไม ่
ตอบ 

เงอืนไขทกี่อใหเ้กดิภาระผกูพนัจากการอนุมานประกอบดว้ย 

ก)กจิการชแีนะใหอ้กีฝา่ยหนึงเหน็วา่กจิการจะยอมรบัผดิชอบบางประการโดยการปฏบิตัใินอดตีจนถอื

เป็นแบบแผนหรอืโดยนโยบายทปีระกาศใชห้รอืโดยคาํแถลงการณ์ในปจัจุบนัทมีคีวามเฉพาะเจาะจง

อยา่งเพยีงพอและ 

ข)การกระทาํตามขอ้ก)ของกจิการสรา้งความคาดหมายอยา่งมมีลูความจรงิใหก้บัอกีฝา่ยหนึงวา่กจิการ

จะรบัผดิชอบต่อภาระผกูพนัทเีกดิขนึ 

ทงันี บรษิทัไดก้าํหนดแผนการปิดการดาํเนินงาน รวมทงัไดแ้จง้ใหก้บัผูท้เีกยีวขอ้งกบัแผนการปิดการดาํเนินงานดงักลา่ว
แลว้ ดงันนั ภาระผกูพนัจากการอนุมานจงึเกดิขนึแลว้ ณ วนัสนิปี 
 

เรอืงคา่เชา่พนืทขีองโรงงานทถีกูยบุ  

บรษิทัผลไม ้ จาํกดั กาํลงัจะยา้ยโรงงานไปยงันิคมอุตสาหกรรมทรีฐับาลใหส้ทิธปิระโยชน์ทางดา้นการลงทุน อยา่งไรกต็าม 
บรษิทัมสีญัญาเชา่โรงงานทยีกเลกิไมไ่ดท้เีหลอืระยะเวลาอกี 2 ปี นบัจากวนัสนิปี โดยบรษิทัตอ้งจา่ยคา่เช่าปีละ 100,000 
บาทบรษิทัจะตอ้งบนัทกึบญัชเีกยีวกบัภาระผกูพนัดงักลา่ว ณ วนัสนิปีอยา่งไร 
ตอบ 

สญัญาเชา่ดงักล่าวถอืเป็นสญัญาทสีรา้งภาระแก่กจิการทกีจิการจะไมไ่ดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิใดๆ แต่ยงัตอ้งจา่ยคา่เชา่
ต่อเนือง โดยกจิการตอ้งรบัรูม้ลูคา่ปจัจุบนัของภาระผกูพนัทสีงูกวา่ผลตอบแทนเชงิเศรษฐกจิทไีดจ้ากสญัญาเชา่เป็น
ประมาณการหนีสนิ ณ วนัสนิปี  
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การบญัชเีกยีวกบัการถกูฟ้องรอ้งคด ี

บรษิทัโอ จาํกดั ถกูฟ้องคดเีกยีวกบัการดาํเนินงานใน 3 คดต่ีอไปนี  
1. ใชเ้ครอืงหมายการคา้โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต ถูกฟ้องในวงเงนิ 100 ลา้นบาท  
2. ไมจ่า่ยคา่ชดเชยการเลกิจา้งตามกฎหมายแก่พนกังาน คดิเป็นมลูคา่ 3 ลา้นบาท 
3. สรา้งความเสยีหายใหก้บัสงิแวดลอ้มเนืองจากปลอ่ยของเสยีลงสูแ่มนํ่า โดยถูกฟ้องรอ้งใหฟื้นฟูสภาพแวดลอ้มให้

เป็นเหมอืนเดมิ ทงันี กจิการถอืปฏบิตัเิป็นทรีบัรูโ้ดยทวัไปวา่กจิการจะรบัผดิชอบในความเสยีหายทเีกดิกบั
สงิแวดลอ้ม 

ทงันี ทปีรกึษากฎหมายไดใ้หค้วามเหน็เกยีวกบัคดคีวามดงักลา่วไวด้งันี  
1. คดคีวามท ี1 มโีอกาสทตีอ้งชดใชค้า่เสยีหายทตีํามาก 
2. คดคีวามท ี2 กจิการมโีอกาสตอ้งจา่ยคา่ชดเชยการจา้งงาน โดยจาํนวนทตีอ้งจา่ยคา่ชดเชยน่าจะประมาณ 2 ลา้น

บาท 
3. คดคีวามท ี3 ปจัจุบนัยงัไมม่กีฎหมายใดๆ ททีาํใหก้จิการตอ้งรบัผดิชอบ แต่กจิการมภีาระผกูพนัจากการอนุมาน 

อยา่งไรกต็าม คา่ความเสยีหายดงักลา่วนนัไมส่ามารถประเมนิไดอ้ยา่งน่าเชอืถอื 

กจิการควรตงัประมาณการหนีสนิเกยีวกบัคดคีวามทงัสามอยา่งไร 
ตอบ 

คดคีวามท ี1 ไมต่อ้งตงัประมาณการหนีสนิ เนืองจากโอกาสทตีอ้งชดใชค้วามเสยีหายอยูใ่นระดบัตาํมาก 

คดคีวามท ี2 กจิการมโีอกาสทจีะตอ้งจา่ยชาํระคา่ชดเชยการจา้งงาน ซงึตอ้งใชป้ระมาณการทดีทีสีดุ หรอืเท่ากบั 2 
ลา้นบาท  

คดคีวามท ี 3 ไมม่กีฎหมายใดๆ ททีาํใหก้จิการตอ้งรบัผดิชอบ แต่กจิการอาจมภีาระผกูพนัจากการอนุมาน 
อยา่งไรกต็าม คา่ความเสยีหายดงักลา่วนนัไมส่ามารถประเมนิไดอ้ยา่งน่าเชอืถอื ดงันนั กจิการจงึตอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูเกยีวกบัหนีสนิทอีาจเกดิขนึ เนืองจากไมส่ามารถตงัประมาณการหนีสนิไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ขอ้ 3 ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ตน้ปี 25X1 กจิการมเีครอืงจกัรทใีชใ้นการผลติสนิคา้จาํนวนสองเครอืง โดยเครอืงท ี1 ราคาทุน 4.000.000 ไมม่คีา่ซาก อายุ

ใชง้าน 10 ปีโดยใชง้านมาแลว้ 3 ปี และเครอืงท ี2 ราคาทุน 3,000,000 ไมม่คีา่ซาก อายใุชง้าน 6 ปี โดยใชง้านมาแลว้ 2 ปี 

ในปี 25x2 ผูบ้รหิารจะบนัทกึเครอืงจกัรตามมลุคา่ยตุธิรรม เจา้หน้าประเมนิราคา ประเมนิราคาตลาด ของเครอืงจกัรท ี1 ได ้

3,000,000 และ เครอืงจกัรท ี2 ได ้2,300,000 แต่ผูบ้รหิารมนัใจวา่ เครอืงจกัรท ี1 สามารถขายได ้3,300,000 ต่อมา 1 ต.ค.

25x5 ขายเครอืงจกัรท ี2 ในราคา 690,000  และกจิการซอืเครอืงจกัรท ี3 มาใชแ้ทน โดยเครอืงจกัรท ี2 มคีา่รอืถอน 

13,500 บาท และรายละเอยีดของเครอืงจกัรท ี3 เป็นดงันี  
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ราคาเครอืงจกัร 3,300,000 
คา่ขนสง่  42,000 
คา่ตดิตงั  14,000 
คา่ทดสอบเครอืงจกัร  18,000 
คา่จา้งวศิวกรคุมงาน 12,000 
คา่จา้งเลขาวศิวกรคุม
งาน  8,000 
คา่ปรบัจา่ยเงนิลา่ชา้ 25,000 

 

ใหท้าํ 

1. ใหบ้นัทกึบญัชกีารตรีาคาเครอืงจกัร โดยใชว้ธิหีกัคา่เสอืมราคาสะสมทงัจาํนวน 

2. ใหบ้นัทกึขายเครอืงจกัรท ี2 

3. ใหห้าตน้ทุนเครอืงจกัร-ท ี3 

ตอบ 

บนัทกึบญัชกีารตรีาคาเครอืงจกัร โดยใชว้ธิหีกัคา่เสอืมราคาสะสมทงัจาํนวน 

 เครอืงท ี1   เครอืงท ี2   รวม  
ราคาทุน  4,000,000  3,000,000  7,000,000  
หกั คา่เสอืมราคาสะสม 
เครอืงท ี1 (4 ปีจาก 10 ปี) - 1,600,000  -1,600,000  
เครอืงท ี2 (2 ปีจาก 6 ปี)   -1,000,000  -1,000,000  
ราคาตามบญัช ีณ ตน้ปี 25x1  2,400,000  2,000,000  4,400,000  
ราคายตุธิรรมทปีระเมนิโดยเจา้หน้าทปีระเมนิราคา  3,000,000  2,300,000  5,300,000  
ราคาทตีเีพมิ  600,000   300,000   900,000  

 

คา่เสอืมราคาสะสมเครอืงจกัรท ี1  1,600,000  
คา่เสอืมราคาสะสมเครอืงจกัรท ี2 1,000,000 

เครอืงจกัรท ี1  1,600,000  
เครอืงจกัรท ี2  1,000,000  

บนัทกึลดคา่เสอืมราคาสะสมของเครอืงจกัร 1-2 
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เครอืงจกัรท ี1  600,000  
เครอืงจกัรท ี2  300,000  

สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาเครอืงจกัร (องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ)  900,000  
บนัทกึการตรีาคาเครอืงจกัร 1-2 ใหเ้ป็นราคายตุธิรรม 

 

บนัทกึขายเครอืงจกัรท ี2 (ณ วนัท ี1/10/x5 ซงึเครอืงจกัรตดัค่าเสอืมราคาเตม็จาํนวนแลว้) 
เงนิสด  690,000  
คา่เสอืมราคาสะสมเครอืงจกัรท ี2  2,300,000  

เครอืงจกัรท ี2  2,300,000  
ผลกาํไรจากการขายเครอืงจกัร  690,000  

บนัทกึการขายเครอืงจกัรท ี2  

ผลกาํไรจากการขายเครอืงจกัร  13,500  
เงนิสด  13,500  

บนัทกึการจา่ยคา่รอืถอนเครอืงจกัรท ี2  

 
ระหวา่ง ปี x1 ‐ x4 ปี บริษทัจะบนัทึกเครือง 2 แบบนี 

ค่าเสือมราคา           575,000  
ค่าเสือมราคา
สะสม           575,000  

บนัทึกค่าเสือมราคาเครือง 2 (2.3m / 4) 

ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาเครืองจกัร 
(องคป์ระกอบอืนของ
ส่วนของเจา้ของ)             75,000  

กาํไรสะสม             75,000  
บนัทึกลดส่วนเกินทุนฯ เขา้กาํไรสะสม 

 

คาํนวณตน้ทุนเครอืงจกัรท ี3  

กจิการตอ้งวดัมลูคา่ของรายการทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ทเีขา้เงอืนไขการรบัรูร้ายการเป็นสนิทรพัยโ์ดยใชร้าคาทุน โดย
สว่นประกอบของราคาทุนของรายการทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ประกอบดว้ย  

1) ราคาซอืรวมอากรขาเขา้และภาษซีอืทเีรยีกคนืไมไ่ดห้ลงัหกัสว่นลดการคา้และจาํนวนทไีดร้บัคนืจากผูข้าย  



10 

 

โดย ดร.สมศกัด ิประถมศรเีมฆ สงวนลขิสทิธติามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณชิยอ์ยา่งเดด็ขาด  (สนใจตวิ CPA วชิาการบญัช ี1 - 

2 ตดิต่อ 081-485-7887 / www.cpasolution.net) 

2) ตน้ทุนทางตรงอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พอืใหส้นิทรพัยน์นัอยูใ่นสถานทแีละสภาพทพีรอ้มจะใชง้าน
ไดต้ามความประสงคข์องฝา่ยบรหิาร เชน่ 

• ตน้ทุนผลประโยชน์ของพนกังานทเีกดิขนึโดยตรงจากการก่อสรา้งหรอืการไดม้าซงึรายการทดีนิ อาคาร
และอุปกรณ์  

• ตน้ทุนการเตรยีมสถานท ี 

• ตน้ทุนการขนสง่เรมิแรกและการเกบ็รกัษา  

• ตน้ทุนการตดิตงัและการประกอบ  

• ตน้ทุนในการทดสอบวา่สนิทรพัยน์นัสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมหรอืไม ่หลงัหกัมลูคา่สงิตอบแทน
สทุธทิไีดร้บัจากการขายรายการต่างๆ ทผีลติไดใ้นชว่งการเตรยีมความพรอ้มของสนิทรพัยเ์พอืใหอ้ยูใ่น
สถานทแีละสภาพทพีรอ้มจะใชง้านได ้และ  

• คา่ธรรมเนียมวชิาชพี  
3) ตน้ทุนทปีระมาณในเบอืงตน้สาํหรบัการรอื การขนยา้ย และการบรูณะสถานทตีงัของสนิทรพัย ์ซงึเป็นภาระผกูพนั

ของกจิการทเีกดิขนึเมอืกจิการไดส้นิทรพัยน์นัมา  
 

ดงันนั ตน้ทุนเครอืงจกัรท ี3 สามารถคาํนวณไดด้งันี  

ราคาเครอืงจกัร 3,300,000 
 
คา่ขนสง่  42,000 
คา่ตดิตงั  14,000 
คา่ทดสอบเครอืงจกัร  18,000 
คา่จา้งวศิวกรคุมงาน 12,000 

รวมตน้ทุนเครอืงจกัร  3,386,000  

 

ทงันี คา่จา้งเลขานุการไมใ่ชต่น้ทุนทางตรงของการไดม้าซงึเครอืงจกัร สว่นคา่ปรบัลา่ชา้มลีกัษณะเป็นเหมอืนดอกเบยี จงึไม่

สามารถนบัเป็นตน้ทุนเครอืงจกัรได ้


