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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 3/2557 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 

 

 

 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

*** ชุดน้ีแกไ้ขตวัเลขเลก็นอ้ยในขอ้ 1ข และขอ้ 3 จากท่ีเคยเฉลยไป** 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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ข้อ 1	ก สินค้าคงเหลอื 

รายการเก่ียวกบับญัชีสนิค้าคงเหลือ 8 รายการตอ่ไปนี ้แตล่ะรายการเป็นอิสระตอ่กนั และบริษัทมีใช้ระบบบญัชี
สนิค้าแบบ Perpetual Inventory ให้พิจารณาวา่ ในแตล่ะรายการ บริษัทบนัทกึบญัชีถกูต้องหรือไม ่ หากไมถ่กู แตล่ะ
รายการมีผลกระทบตอ่สนิค้าคงเหลือปลายปี สงูไป หรือ ต่ําไป เป็นจํานวนเงินเท่าใด โดยไมต้่องคํานวณประกอบ 

1. บริษัทขายสนิค้าในปี 25x1 ท่ีมีราคาขาย 120,000 บาท และต้นทนุ 90,000 บาท โดยได้ทําสญัญาขายแล้วซือ้คืน 

โดยจะทําการซือ้คืนในปี 25x2 ในราคา 121,000บาท ซึง่บริษัทได้บนัทกึเป็นยอดขายในปี 25x1 แล้ว 

2. ในเดือนธนัวาคม 25x1 บริษัทขายสนิค้ามลูคา่ HKD1000 เง่ือนไขการสง่มอบสนิค้า (incoterms) คือ FOB แหลม

ฉบงั ซึง่ ณ วนัท่ี 31ธค 25x1 สนิค้าอยูร่ะหวา่งทาง ซึง่บริษัทได้บนัทกึเป็นยอดขายในปี 25x1 แล้ว 

3. บริษัทมีสนิค้าราคาทนุหน่วยละ 38 บาท จํานวน 1,000 หน่วย ซึง่ได้ทําสญัญาแบบบอกเลกิไมไ่ด้กบัลกูค้าโดยจะขาย

สนิค้าทัง้จํานวนดงักลา่วในราคาหน่วยละ 35 บาท ทัง้นี ้ คา่ใช้จ่ายในการขายเทา่กบัหน่วยละ 4 บาท ณ สิน้งวด 

สนิค้าจํานวนนีถ้กูบนัทกึในราคาทนุท่ีหน่วยละ 38 บาท 

4. ซือ้สนิค้าราคาตามใบแจ้งราคาสินค้า 10,000 บาท ได้รับสว่นลดการค้า 1% และสว่นลดเงินสด 1% โดยเสียคา่ขนสง่

สนิค้า 500 บาท คา่ประกนัระหวา่งขนสง่ 200 บาท คา่จดัเก็บสนิค้าเพ่ือขายตอ่ 800 บาท คา่ปรับจราจรระหวา่ง

ขนสง่ 2,000 บาท โดยได้บนัทกึราคาทนุของสนิค้าจํานวนนีเ้ทา่กบั 13,500 บาท  

5. บริษัทได้ทําการตรวจนบัสนิค้า พบวา่มลูคา่สินค้าจริงในคลงัน้อยกวา่มลูคา่ตามบญัชี 8,500 บาท โดยบริษัทยงัไมไ่ด้

บนัทกึรายการใดๆ เก่ียวกบัความผิดพลาดนี ้

6. กิจการซือ้สนิค้า 140,000 บาท จ่ายเป็นตัว๋เงิน ระยะเวลา 3 เดือน ไมมี่ดอกเบีย้ยอดเงิน 144,000 บาท โดยบนัทกึ

เป็นสนิค้าคงเหลือ 144,000 บาท 

7. กิจการสง่สนิค้าไปฝากขาย 68,000 บาท บนัทกึเป็นการขายทัง้จํานวน โดย ณ สิน้งวด สนิค้าฝากขายจํานวนนีไ้ด้ถกู

ขายไป 34,000 บาท 

8. กิจการได้นําเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศจํานวน USD2,500 โดยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัรับสนิค้าเทา่กบั 33 บาทตอ่ 

USD1 ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัจ่ายเงินเทา่กบั 35 บาทตอ่ USD1 ซึง่บริษัทบนัทกึต้นทนุสนิค้าเทา่กบัอตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัรับสนิค้า 

ตอบ 

1. ในการขายสนิค้าดงักลา่วนัน้ เน่ืองจากกิจการทําสญัญาซือ้คืนในราคาท่ีแพงขึน้เลก็น้อย จงึมองวา่กิจการยงัไมไ่ด้โอน

ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัในตวัสนิค้าให้กบัลกูค้าแตอ่ยา่งใด อ้างถงึ ม.บช. 18 เร่ืองรายได้ กิจการ

จะไมส่ามารถรับรู้เป็นการขายสนิค้าได้ ดงันัน้ กิจการจงึไม่สามารถตดับญัชีสินค้าเป็นคา่ใช้จ่ายได้ หากกิจการบนัทกึ

รายและตดับญัชีสนิค้าออกไปแล้ว ธุรกรรมนีจ้งึทําให้สนิค้าคงเหลือของกิจการ “ต่ําเกินไป” 90,000 บาท 
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2. เนืองจากเง่ือนไขการสง่มอบสนิค้าคือ FOB แหลมฉบงั ซึง่แสดงวา่กิจการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น

สาระสําคญัในตวัสนิค้าให้กบัลกูค้า นบัตัง้แตส่ินค้าขึน้เรือท่ีทา่เรือแหลมฉบงั ดงันัน้ กิจการจึงบนัทกึบญัชีธุรกรรมนี ้

ถกูต้องแล้ว 

3. หากกิจการทําสญัญาขายลว่งหน้าท่ีบอกเลกิไม่ได้ มลูคา่ขายท่ีได้ทําสญัญากบัผู้ ซือ้แล้ว ถือเป็นหลกัฐานท่ีดีท่ีสดุของ

มลูคา่ท่ีจะได้รับ (ก่อนการหกัต้นทนุทางตรงท่ีเก่ียวข้อง) จงึแสดงให้เหน็วา่ กิจการจะได้รับเงินจากการขายสนิค้า

ดงักลา่วเพียงหน่วยละ 31 บาท (35 บาท – 4 บาท) ดงันัน้ ธุรกรรมนีจ้งึทําให้กิจการต้องปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือ

ลงหน่วยละ 7 บาท (38 บาท – 31 บาท) หรือรับรู้ผลขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิค้าให้เป็นมลูคา่ขายสทุธิ 7,000 

บาท (7 บาท x 1,000 หน่วย) เน่ืองจากสนิค้าคงเหลือมีมลูคา่สงูเกินไป 7,000 บาท 

4. อ้างถงึ ม.บช. 2 ต้นทนุการซือ้ประกอบด้วย  

a. ราคาซือ้  

b. อากรขาเข้า และภาษีอ่ืน (สทุธิจากจํานวนท่ีกิจการจะได้รับคืน)  

c. คา่ขนสง่ คา่ขนถ่ายและต้นทนุอ่ืนๆ ซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้มาซึง่สนิค้าสําเร็จรูป วตัถดิุบ และบริการ  

d. หกัด้วยสว่นลดการค้า เงินท่ีได้รับคืนและรายการอ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลงึกนัมาหกัออกด้วยราคาทนุของสนิค้า 

ซึง่สนิค้าคงเหลือรายการนีจ้งึควรมีมลูคา่เทา่กบั 10,501 บาท ((10,000 x 99% x 99%) + 500 + 200) โดยจะ

ไมน่บัสว่นลดตา่งๆ คา่จดัเก็บสนิค้า ตลอดจนคา่ปรับจราจรเป็นต้นทนุของสนิค้าคงเหลือ แตใ่ห้รับรู้เข้ากําไร

ขาดทนุในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ ดงันัน้ กิจการจงึมีมลูคา่สนิค้าปลายงวดสงูเกินไป 2,999 บาท (13,500 บาท – 

10,501 บาท) 

5. การท่ีสนิค้าสญูหายไปจากคลงัจะก่อให้เกิดผลขาดทนุแก่กิจการ ซึง่กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทนุทัง้หมดท่ีเก่ียวกบั

สนิค้าคงเหลือต้องบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดท่ีปรับมลูคา่สนิค้าให้ลดลงหรือมีผลขาดทนุเกิดขึน้ ดงันัน้ ธุรกรรมนีจ้งึ

ทําให้สนิค้าคงเหลือมีมลูคา่สงูเกินไป 8,500 บาท 

6. หากกิจการซือ้สินค้าโดยมีการจ่ายชําระเงินนานเกินกวา่ระยะเวลาท่ีได้รับสนิเช่ือตามปกติ ให้ถือเสมือนวา่ราคาท่ีจ่าย

ซือ้นัน้รวมดอกเบีย้ไว้ ซึง่อาจมองวา่กิจการมีภาระดอกเบีย้ 4,000 บาท (144,000 – 140,000) อยา่งไรก็ตาม 

ระยะเวลาเพียง 3 เดือนอาจมองได้วา่เป็นระยะเวลาท่ีได้รับสนิเช่ือตามปกติ กิจการจงึไมจํ่าเป็นต้องปรับปรุงมลูคา่

สนิค้าคงเหลือ และถือได้วา่สนิค้าคงเหลือมีมลูค่าท่ีถกูต้องแล้ว 

7. ในการฝากขายจะถือวา่ ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัยงัไมถ่กูโอนไปยงัลกูค้าจนกวา่จะมีการสง่มอบ

สนิค้าให้กบับคุคลท่ีสาม กิจการจะไมส่ามารถรับรู้ยอดขายหรือตดับญัชีสนิค้าออกจากสนิทรัพย์ได้ ดงันัน้ สนิค้า

คงเหลือจงึมีมลูคา่ท่ีต่ําเกินไป 34,000 บาท (68,000 บาท – สว่นท่ีขายได้แล้ว 34,000 บาท) 

8. กิจการจะรับรู้สินค้าคงเหลือเม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัถกูโอนมายงักิจการแล้ว ซึง่ก็คือวนัท่ีมี

การสง่มอบสนิค้า ดงันัน้ การบนัทกึบญัชีของกิจการจงึถกูต้องแล้ว 
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สรุปคําตอบ 

ข้อ  มลูคา่สนิค้าสงูไป (ต่ําไป)  
1 ต่ําไป      90,000  บาท 
2 -            -    บาท 
3 สงูไป        2,999  บาท 
4 สงูไป        7,000  บาท 
5 สงูไป        8,500  บาท 
6 -            -    บาท 
7 ต่ําไป      34,000  บาท 
8 -            -    บาท 
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ข้อ 1	ข  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

กิจการซือ้เคร่ืองจกัรและมอเตอร์มลูคา่ 3,420,000 บาทมาในวนัท่ี 1 มีนาคม 25x1 โดยเคร่ืองจกัรมีราคา 
3,000,000 บาท อายใุห้ประโยชน์ 10 ปี ไมมี่มลูคา่คงเหลือ สว่นมอเตอร์ 420,000บาท ใช้ประโยชน์ 7 ปี ไมมี่มลูคา่
คงเหลือ ติดตัง้เสร็จพร้อมใช้งาน 1 เมษายน x1 แตเ่น่ืองจากวตัถดิุบยงัไมพ่ร้อมกิจการเร่ิมผลติ 1 พฤษภาคม 25x1  

ตอ่มา 1 ตลุาคม 25x6 มอเตอร์เสีย ซือ้มอเตอร์ใหม ่ราคา 430,000 บาท คา่ติดตัง้ 20000บาท ติดตัง้พร้อมใช้
งาน 1 ตลุาคม 25x6 แตม่อเตอร์ตวันีไ้ด้พฒันาจงึมีอาย ุ 9 ปี  ทัง้นี ้ เม่ือเคร่ืองจกัรดงักลา่วใช้จนครบอายแุล้ว บริษัทตัง้ใจ
จะถอดมอเตอร์เพ่ือใสไ่ปในเคร่ืองจกัรใหม่ 

ให้ทํา 

1 คํานวณคา่เส่ือมราคาสําหรับปี 25x1 

2 บนัทกึบญัชี 1 ตลุาคม 25x6 

3 คํานวณคา่เส่ือมราคาสําหรับปี 25x6 

 

ตอบ 

1 คํานวณคา่เส่ือมราคาสําหรับปี 25x1 

 
  ราคาทุน  

ระยะเวลาตัดค่า
เส่ือม ประมาณอายุใช้งาน (ปี)  ค่าเส่ือมราคา  

เคร่ืองจกัร      3,000,000  1/4/x1 - 31/12/x1 10         225,000  
มอเตอร์         420,000  1/4/x1 - 31/12/x1 7           45,000  
รวม      3,420,000          270,000  

 

2 บนัทกึบญัชี 1 ตลุาคม 25x6 

บนัทกึบญัชี ณ วนัท่ี 1/10/x6 

คา่เส่ือมราคาสะสม - มอเตอร์ (เก่า)      330,000  
ผลขาดทนุจากการยกเลิกการใช้สนิทรัพย์        90,000  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (มอเตอร์เก่า)      420,000  
บนัทกึการตดับญัชีมอเตอร์เก่า (420,000 บาท x 5ปีคร่ึง / 7 ปี) 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (มอเตอร์ใหม)่      450,000  
เงินสด / เจ้าหนีก้ารค้า      450,000  

บนัทกึการซือ้มอเตอร์ใหม่ 
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3 คํานวณคา่เส่ือมราคาสําหรับปี 25x6 

 ราคาทุน  ระยะเวลาตัดค่าเส่ือม ประมาณอายุใช้งาน (ปี)  ค่าเส่ือมราคา  
เคร่ืองจกัร      3,000,000  1/1/x6 - 31/12/x6 10         225,000  
มอเตอร์ (เก่า)         420,000  1/1/x6 - 1/10/x6 7           45,000  
มอเตอร์ (ใหม)่         450,000  1/10/x6 - 31/12/x6 9            12,500  
รวม      3,870,000          282,500  
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ข้อ 2	ก รายจ่ายสํารวจและประเมินค่าแหล่งแร่ 
ตาม ม.รง. 6 เร่ืองรายจ่ายสํารวจและประเมินค่าแหลง่แร่ บริษัทจะสามารถบนัทกึรายจ่ายในขัน้ตอนใดเป็นสนิทรัพย์ (4 

คะแนน) และหากตอ่มา กิจการได้ประเมินโครงการสํารวจและประเมินคา่แหลง่แร่ดงักลา่วเพิ่มขึน้ 10,000,000 บาท 

บริษัทจะต้องบนัทกึบญัชีอยา่งไร (1 คะแนน) 

ตอบ	

ม.รง. 6 เร่ืองรายจ่ายสํารวจและประเมินคา่แหลง่แร่ เป็นมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดการรายงานทางการเงินสําหรับการ

สํารวจ และการประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ ซึง่รวมถงึแร่ธาต ุนํา้มนั กาซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมส่ามารถ

ผลติขึน้ทดแทนได้ตามแผนภาพตอ่ไปนี ้ 

 

โดยรายจ่ายใดๆ ท่ีเกิดก่อนการสํารวจ (เช่น รายจา่ยท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีกิจการจะได้รับสทิธิตามกฎหมายให้สํารวจ
พืน้ท่ีท่ีระบไุว้) และหลงัจากท่ีประเมินคา่แหลง่แร่ท่ีได้มีการพิสจูน์แล้วถงึความเป็นไปได้ทางเทคนิค และความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์ของการนําเอาทรัพยากรแร่นัน้มาใช้แล้ว จะไมอ่ยูภ่ายใต้การบงัคบัใช้ของ ม.รง. 6  

นอกจากนี ้หากบริษัทมีการประเมินโครงการสํารวจและประเมินคา่แหลง่แร่ดงักลา่วเพิ่มขึน้ 10,000,000 บาท ม.รง. 6 

ระบใุห้กิจการต้องรับรู้สว่นเพิ่มดงักลา่วเข้าใน “กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน” ในงวดท่ีตีราคาเพิ่ม  

รายจ่ายท่ีอยูภ่ายใต้ ม.รง. 6 ท่ีสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้นัน้ จะประกอบด้วย 

1. การได้มาซึง่สทิธิในการสํารวจ 

2. การศกึษาทางด้านภมิูประเทศ ธรณีวิทยา ภมิูศาสตร์ และธรณีฟิสกิส์ 

3. การขดุเจาะสํารวจ 

4. การขดุ 

5. การเลือกตวัอยา่ง และ 

6. กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของ

การนําทรัพยากรแร่มาใช้ 

ข้อ 2 ข 	

ตอ่ไปนีเ้ป็นรายจ่ายของโครงการสํารวจและประเมินคา่แหลง่แร่แหง่หนึง่ รายการใดท่ีสามารถรับรู้เป็นต้นทนุ
โครงการได้บ้าง  

1. คา่จ้างพนง.ก่อนได้สทิธิ 300,000 

แสวงหา 
(Prospecting)

สํารวจ
(Exploration)

ประเมนิ 
(Evaluation)

พัฒนา 
(Development)

ผลติ 
(Production)

เลกิ และฟ้ืนฟู 
(Closure and 
rehabilitation)
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2. คา่ทนายและคา่สทิธิสํารวจ 2,000,000 

3. คา่พฒันาถนนเข้าแหลง่แร่ท่ีตรวจประเมินแล้ว 1,500,000 บาท 

4. คา่เส่ือมเคร่ืองขดุเจาะสํารวจ 200,000 บาท 

5. คา่ตรวจประเมิน 150,000 บาท 

6. คา่ขดุเจาะ 3,000,000 บาท 

ตอบ	

ตามคําอธิบายในข้อ 2 ก บริษัทจะสามารถรับรู้รายจ่ายตอ่ไปนีเ้ป็นสนิทรัพย์ได้ 

รายจ่ายรายการท่ี  (หน่วย:บาท)  

2.         คา่ทนายและคา่สทิธิสํารวจ      2,000,000  

4.         คา่เส่ือมเคร่ืองขดุเจาะสํารวจ         200,000  

5.         คา่ตรวจประเมิน         150,000  

6.         คา่ขดุเจาะ      3,000,000  
รวม รายจ่ายท่ีถือเป็นสนิทรัพย์สํารวจและประเมินคา่แหลง่แร่      5,350,000  
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ข้อ 2	ข อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษัทแมวเทา จํากดั เป็นกิจการจดทะเบียนแหง่หนึง่ท่ีทําโครงการศนูย์การค้าขึน้ โดยหลงัจากท่ีวิจยัตลาดอย่าง
ถ้วนถ่ีแล้ว บริษัทตัง้ใจจะถือครองไว้ให้เช่า แทนท่ีจะขายออกไป โดยในปัจจบุนัมีผู้ลงทนุรายหนึง่พยายามเจรจาขอซือ้โดย
ให้ราคาท่ีน่าพอใจ และเพิ่มราคาอยา่งตอ่เน่ืองตลอดห้วงเวลาของการก่อสร้าง ภายหลงัจากก่อสร้างเสร็จเพียงไมก่ี่เดือน 
บริษัทสามารถปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีได้ทัง้หมด และเร่ิมดําเนินการตัง้แตปี่ 25x1 ต้นทนุในการก่อสร้างทัง้สิน้เทา่กบั 100 ล้าน
บาท โดยบริษัทได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระมาประเมินราคาอาคาร โดยอาคารมีมลูคา่ตามการประเมินดงันี ้ 

25x1 100 ล้านบาท 
25x2 120 ล้านบาท 
25x3 125 ล้านบาท 
25x4 110 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ผู้ประเมินราคาให้ความเห็นวา่อายกุารใช้งานของอาคารเทา่กบั 10 ปี และมีมลูคา่คงเหลือ 10 ล้านบาท  

ให้ทํา 

1. บริษัทได้จดับริการรักษาความปลอดภยัและทําความสะอาดให้กบัผู้ เช่าในโครงการ สินทรัพย์นีจ้ดัเป็นสนิทรัพย์

ประเภทใด อธิบายความหมายตามมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง (2 คะแนน) 

2. ถ้ากิจการบนัทกึอสงัหาริมทรัพย์ ด้วยวิธีมลูคา่ยติุธรรม จะมีผลกระทบตอ่งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอยา่งไร ให้บนัทกึ

รายการบญัชี สําหรับปี 25×1 - 25×4             (4 คะแนน) 

3. ถ้ากิจการบนัทกึอสงัหาริมทรัพย์ ด้วยวิธีราคาทนุ    จะมีผลกระทบตอ่งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอยา่งไร ให้บนัทกึ

รายการบญัชี สําหรับปี 25×1 - 25×4             (4 คะแนน) 

4. ประมวลรัษฎากร มีข้อกําหนด ตาม มาตรา 65 วา่ ห้ามตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม และห้ามตีราคาสนิค้าโดยไมมี่หลกัฐานท่ี

ชดัเจน ซึง่อตัราภาษีเงินได้จากการดําเนินงาน และอตัราภาษีจากการจําหน่ายเทา่กบั 20% ของกําไรสทุธิก่อนภาษี 

ข้อกําหนดดงักลา่วมีผลกระทบต่อภาษีเงินได้ของบริษัทอยา่งไร (5 คะแนน) 

ตอบ	

1. การท่ีเจ้าของอาคารสํานกังานจดัให้มียามรักษาความปลอดภยัและทําความสะอาดให้แก่ผู้ เช่าท่ีใช้อาคารสํานกังาน
นัน้ ถือเป็นการให้บริการเสริมอ่ืนๆ แก่ผู้ครอบครองสนิทรัพย์ของกิจการ โดยกิจการจดัประเภทอสงัหาริมทรัพย์นัน้เป็น
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุได้หากบริการเสริมนัน้เป็นสว่นประกอบท่ีไมมี่สาระสําคญัในการจดัการโดยรวม จึงถือ
เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

2. ถ้ากิจการบนัทกึอสงัหาริมทรัพย์ ด้วยวิธีมลูคา่ยติุธรรม จะมีผลกระทบตอ่งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
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วิธีราคายติุธรรม 

ปี BV FMV กําไร/ขาดทนุ 
25x1 100 100 0 
25x2 100 120 20 
25x3 120 125 5 
25x4 125 110 -15 

โดยต้องบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

25x1 ไมบ่นัทกึบญัชี 

25x2 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 20 

 
ผลกําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (P/L) 20 

 
บนัทกึการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุให้เป็นมลูคา่ยติุธรรม 

 
25x3 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 5 

ผลกําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (P/L) 5 
บนัทกึการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุให้เป็นมลูคา่ยติุธรรม 

25x4 ผลกําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (P/L) 15 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 15 

บนัทกึการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุให้เป็นมลูคา่ยติุธรรม 

 

3. วิธีราคาทนุ  

ตามวิธีนีกิ้จการต้องคิดคา่เส่ือมราคาเป็นคา่ใช้จ่าย ดงันัน้ คา่เส่ือมราคาในแตล่ะปีจงึเทา่กบั 9 ล้านบาท (100m 
– 10m) / 10 ปี จงึบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

25x1 คา่เส่ือมราคา 9 
คา่เส่ือมราคาสะสม - อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 9 

บนัทกึการคิดคา่เส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

25x2 คา่เส่ือมราคา 9 

 
คา่เส่ือมราคาสะสม - อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 9 

 
บนัทกึการคิดคา่เส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
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25x3 คา่เส่ือมราคา 9 
คา่เส่ือมราคาสะสม - อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 9 

บนัทกึการคิดคา่เส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

25x4 คา่เส่ือมราคา 9 
คา่เส่ือมราคาสะสม - อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 9 

บนัทกึการคิดคา่เส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

4. หากบริษัทรับรู้มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ มลูคา่ตามบญัชีและฐานภาษีของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วจะ
ไมเ่ทา่กนัและจะก่อให้เกิด “ผลต่างชัว่คราว” อ้างถงึ ม.บช. 12 เร่ืองภาษีเงินได้ กิจการจะต้องรับรู้สนิทรัพย์ (หนีส้นิ) 
ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ซึง่จะก่อให้เกิดผลกระทบคชจ.ภาษีตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

หน่วย:ล้านบาท 

สิน้ปี มลูคา่ตามบญัชี 
ฐานภาษี 

ผลตา่งชัว่คราว 
ท่ีต้องเสียภาษี DTL สิน้ปี หกั DTL ต้นปี 

รับรู้คชจ.ภาษี 
เพิ่ม (ลด) 

25x1 100.00 91.00 9.00 1.80 - 1.80 
25x2 120.00 82.00 38.00 7.60 1.80 5.80 
25x3 125.00 73.00 52.00 10.40 7.60 2.80 
25x4 115.00 64.00 51.00 10.20 10.40 - 0.20 
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ข้อ 3	สัญญาทีส่ร้างภาระ  

25x1 บริษัท ช้าง จํากดัทําสญัญาขายอปุกรณ์กีฬาให้กบั บ.จาพนม จํากดั จํานวน 10,000 ชดุ ราคาชดุละ 
1,000 บาท โดยสญัญากําหนดให้สง่ของให้ครบภายในวนัท่ี 1 ก.พ. X2 โดยสามารถทยอยสง่สนิค้าได้ กรณีท่ีสง่ของไม่
ครบตามจํานวนในวนัท่ีกําหนด บริษัทต้องลดราคา 50% สําหรับสนิค้าท่ียงัไมส่ง่ ราคาทนุของสนิค้าชดุละ 900 บาท 
เน่ืองจากสนิค้าเป็นท่ีต้องการเป็นจํานวนมาก ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 25x1 บริษัทสามารถสง่ของให้ บ.จาพนม ได้เพียง 8,000 
ชดุ กิจการคาดวา่จะสามารถสง่สนิค้าอีก 1,000 หน่วย ได้ก่อนวนัท่ี 1 ก.พ. X2 และอีก 1,000 หน่วย คาดวา่จะสง่ได้วนัท่ี 
1 มี.ค. 25x2  

1) รายการดงักลา่วมีผลกระทบทางบญัชีอยา่งไร และให้แสดงการคํานวณถ้ามี 

2) ในกรณีท่ีกิจการทราบตัง้แตทํ่าสญัญาแล้ววา่จะสามารถสง่สนิค้าตามกําหนดเวลาได้เพียง 9,000 ชดุ จะมี

ผลกระทบกบัทางบญัชีอยา่งไร พร้อมคํานวณประกอบถ้ามี 

ตอบ  

1) อ้างถงึ ม.บช. 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองประมาณการหนีส้ิน หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ 

สญัญาท่ีสร้างภาระซึง่หมายถงึ สญัญาท่ีก่อให้เกิดต้นทนุท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้จากการปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ี

ระบไุว้ ซึง่ต้นทนุดงักลา่วมีจํานวนสงูกวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะได้รับจากสญัญานัน้ ซึง่ ณ วนัท่ี 31 

ธ.ค. 25x1 ช้าง คาดวา่จะสามารถสง่สนิค้าให้ได้เพียง 9,000 ชดุ เหลืออีก 1,000 ชดุท่ีไมส่ามารถสง่มอบได้ตาม

สญัญา และจะถกูปรับเป็นเงิน 500 บาท (ราคาขาย 1,000 บาท x 50%) คดิเป็นค่าปรับมูลค่า 400,000 บาท 

((ต้นทนุ 900 บาท – คา่ปรับ 500 บาท) x 1,000 ชดุ)) ซึง่บริษัทต้องรับรู้ประมาณการหนีส้นิ และรับรู้ผลขาดทนุ

จากสญัญาท่ีสร้างภาระด้วยจํานวนดงักลา่วโดยบนัทกึบญัชี ณ วนัท่ี 31/12/25x1 ดงันี ้ 

31/12/25x1 ผลขาดทนุจากสญัญาท่ีสร้างภาระ       400,000  
 ปมก. หนีส้นิจากสัญญาที่สร้างภาระ         400,000  
 บนัทกึประมาณการหนีส้นิจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 
และในวนัสง่มอบสนิค้าจะต้องบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

1/3/25x2 ปมก. หนีส้นิจากสัญญาที่สร้างภาระ       400,000  
เงินสด / ลกูหนี ้       500,000  

ขาย      900,000  

ต้นทนุขาย       900,000  
สนิค้าคงเหลือ         900,000  

บนัทกึบญัชีการขายสนิค้างวดสดุท้าย 
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2) ในกรณีท่ีกิจการทราบตัง้แตทํ่าสญัญาแล้ววา่จะสามารถสง่สนิค้าตามกําหนดเวลาได้เพียง 9,000 ชดุ แสดงว่า

บริษัททราบอยูแ่ล้ววา่จะต้องถกูหกัคา่ปรับเป็นเงิน 500,000 บาท ดงันัน้ มลูคา่รวมของการขายสนิค้าในครัง้นีจ้ึง

เทา่กบั 9,500,000 บาท (10,000 ชดุ x 1,000 บาท – 500,000 บาท) หรือราคาเฉลี่ยหน่วยละ 950 บาท ซึง่หาก

กิจการได้รับเงินสดตัง้แตว่นัสง่มอบสนิค้าในแตล่ะงวด ยอ่มแสดงวา่กิจการยงัมีภาระผกูพนัอยู่ในบางสว่น ซึง่

กิจการจะต้องรับรู้ผลตา่งเป็นรายได้รับลว่งหน้า ตามการบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้ 

25x1 เงินสด / ลกูหนีก้ารค้า      8,000,000  

 
ขาย (8,000 x 950)       7,600,000  

 
รายได้รับลว่งหน้า (ผลตา่ง)         400,000  

 
ต้นทนุขาย (8,000 x 900)      7,200,000  

 
สนิค้าคงเหลือ       7,200,000  

 
บนัทกึบญัชีการขายสนิค้างวดแรก 

 
1/2/25x2 เงินสด / ลกูหนีก้ารค้า      1,000,000  

ขาย (1,000 x 950)         950,000  
รายได้รับลว่งหน้า (ผลตา่ง)           50,000  

ต้นทนุขาย (1,000 x 900)         900,000  
สนิค้าคงเหลือ         900,000  

บนัทกึบญัชีการขายสนิค้างวดท่ีสอง 

1/3/25x2 เงินสด / ลกูหนีก้ารค้า         500,000  
รายได้รับลว่งหน้า (ผลตา่ง)         450,000  

ขาย (1,000 x 950)         950,000  
ต้นทนุขาย (1,000 x 900)         900,000  

สนิค้าคงเหลือ         900,000  
บนัทกึบญัชีการขายสนิค้างวดสดุท้าย 
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หนังสืออ้างองิ	
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ กรุงเทพฯ : 2552. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
กรุงเทพฯ : 2552. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได้ กรุงเทพฯ : 2555. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สนิค้าคงเหลือ กรุงเทพฯ : 
2552. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิ
ท่ีอาจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ กรุงเทพฯ : 2552. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทนุ กรุงเทพฯ : 2552. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การสํารวจและประเมินคา่แหลง่
ทรัพยากรแร่ กรุงเทพฯ : 2552. 
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