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ขอ้สอบ CPA จ ำลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 3/2559 
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โจทยป์รนยั (บำงส่วน)  
1. ข้อใดถกูต้อง 

a. กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมในช่วงเวลาเดิมอย่างน้อยทุกปี 

b. กิจการไมจ่ าเป็นต้องทดสอบของคา่ความนิยมในชว่งเวลาเดมิทกุปี แตต้่องไมแ่ตกตา่งช่วงเวลากนัมาก 

c. กิจการต้องตดัจ าหนา่ยคา่ความนิยมทกุๆ ปี ในระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี  

d. กิจการจะต้องไมรั่บรู้คา่ความนยิมเป็นสนิทรัพย์ 

2. หากมกีารเปลีย่นแปลงลดประมาณการหนีส้นิจากการรือ้ถอน โดยที่สนิทรัพย์ที่เก่ียวข้องมีการตดัคา่เสือ่มราคาจนเหลอืเทา่กบัศนูย์ 

กิจการจะต้องบนัทกึบญัชีอยา่งไร 
a. ต้องรับรู้มูลค่าเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นรายได้อื่นในก าไรขาดทุนประจ างวด 

b. ต้องรับรู้มลูคา่เปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

c. ต้องรับรู้มลูคา่เปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของก าไรสะสม 

d. ไมต้่องรับรู้การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

3. ต้นทนุการพฒันาเว็บไซด์สามารถบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ได้ตัง้แตข่ัน้ตอนใด  

a. การวางแผน 

b. พัฒนาการออกแบบเนือ้หา แต่ยงัไม่ได้ท าเพื่อการโฆษณา 

c. การพฒันาจนเสรจสมบรูณ์  

d. การริเร่ิมโครงการ 

4. กิจการต้องแสดงมลูคา่สนิค้าคงเหลอือยา่งไร 

a. ราคาทนุ 

b. มลูคา่สทุธิที่จะได้รับ 

c. ราคาทุน หรือ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต ่ากว่า 

d. ราคาทนุปัจจบุนั 

5. ข้อใดเป็นแนวคดิเก่ียวกบังบการเงินรวม ณ วนัรวมธุรกิจที่ถกูต้อง  
a. งบการเงนิรวมแสดงมูลค่าตามบัญชีของบริษัทใหญ่ และแสดงมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์สุทธิบริษัทย่อย 

b. งบการเงินรวมแสดงมลูคา่ยตุิธรรมของบริษัทใหญ่ และแสดงมลูคา่ยตุิธรรมบริษัทยอ่ย  

c. งบการเงินรวมแสดงมลูคา่ของบริษัทยอ่ยด้วยมลูคา่ตามบญัชี 

d. งบการเงินรวมแสดงมลูคา่ของบริษัทร่วมด้วยมลูคา่ยตุิธรรม  

6. กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ วดัคา่เงินลงทนุด้วยมลูคา่ใด  

a. ราคาเสนอซือ้ลา่สดุ 

b. ราคาเสนอขายลา่สดุ 

c. ราคาซือ้ขายครัง้สุดท้าย (ราคาปิด) 
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d. ราคาที่ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนด 

7. กิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั หมายถึง 
a. กิจการที่ถกูออกแบบมาเพื่อให้สิทธิในการออกเสียงหรือสทิธิอื่นไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการก าหนดว่าใครเป็นผู้

ควบคุมกิจการ  

b. กิจการท่ีกิจการถือหุ้นสว่นน้อย แตอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของกิจการ 

c. กิจการท่ีกิจการถือหุ้นสว่นใหญ่ แตไ่มอ่ยูใ่นภายใต้การควบคมุของกิจการ 

d. ถกูต้องทกุข้อ 

8. ต้นทนุใด ไมถื่อเป็นสว่นหนึง่ในราคาทนุของที่ดินอาคารอปุกรณ์  

a. ต้นทนุในการบรูณะพืน้ท่ีก่อนก่อสร้าง 

b. ต้นทนุในการขนย้ายและเก็บรักษา 

c. ต้นทนุกู้ยืมทีเ่ข้าเง่ือนไข 

d. ต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงาน 

9. ข้อใดไมถ่กูต้อง เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูสญัญาเชา่การเงิน  
a. ราคาทุนสุทธิ ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิส าหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท 

b. การกระทบยอด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ระหวา่งจ านวนเงินขัน้ต ่าทีต้่องจ่ายทัง้สิน้กบัมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวน

เงินขัน้ต า่ที่ต้องจา่ย 

c. คา่เช่าที่อาจเกิดขึน้ท่ีรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 

d. ข้อจ ากดัที่ก าหนดไว้ในสญัญาเชา่ เช่น ข้อจ ากดัเก่ียวกบัเงินปันผล การก่อหนีเ้พิ่มเติม 

  

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 5 

 

ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที ่1/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 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 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ขอ้ 1 หน้ีสิน 

ขอ้ 1.1 ประมำณกำรหน้ีสิน 

ในปี 25x1 รถยนต์ของบริษัท นาคี จ ากดั ขบัชนโกดงัสินค้าของบริษัท แต้ว จ ากดัได้รับความเสยีหาย 

กรรมการของบริษัท นาคี จ ากดั มีความเห็นวา่รถชนโกดงัสนิค้าได้รับความเสยีหายเลก็น้อย บริษัท แต้ว จ ากดั แจ้งวา่จะฟอ้งร้อง
เรียกคา่เสยีหายกบัทางบริษัท นาคี ซึง่สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 ยงัไมไ่ด้รับการแจ้งเรียกร้องค่าเสยีหายจากบริษัท แต้ว จ ากดั 

ในเดือน ก.ค. ปี 25x2 ทางบริษัท แต้ว จ ากดั สง่เอกสารฟอ้งร้องเรียกคา่เสยีหาย โดยแจ้งวา่อาคารโกดงัดงักลา่วได้สร้างโดยการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่จึงเรียกร้องคา่เสยีหายจ านวน 50 ล้านบาท โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัท นาคี จ ากดั ได้ประเมินความเสยีหาย
ดงักลา่วเป็นจ านวนเงิน 30 ล้านบาท โดยมีกรมธรรม์คุ้มครองครอบคลมุอยูจ่ านวน 10 ล้านบาท  

ในเดือน มิ.ย. 25X3 ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน หลงัจากงบการเงินได้รับการอนมุตัิแล้ว การฟอ้งร้องสิน้สดุลง ทางศาลสัง่ให้มีการ
ชดเชยคา่เสยีหายจ านวน 22 ล้านบาท 

ให้ท ำ 

บนัทกึบญัชีที่เก่ียวข้องของปี 25x1 และ 25x2 พร้อมอธิบายเหตผุลการบนัทกึบญัชี และหากปีใดไมม่ีการบนัทกึบญัชีให้อธิบายวา่ไม่
มีการบนัทกึบญัชี และอธิบายเหตผุลของการไมบ่นัทกึบญัชี  (12 คะแนน) 

ตอบ 

กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนีส้นิเป็นหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อกิจการมีภาระผกูพนั (อยา่งไมม่ีทางหลกีเลีย่ง) ในปัจจบุนั
ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต  ไม่ว่าภาระผูกพันนัน้จะเป็นภาระผูกพนัตามกฎหมาย  (legal obligation) หรือภาระผูกพนัจากการอนุมาน 
(constructive obligation) โดยที่ 1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสญูเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อจ่าย
ช าระภาระผกูพนัดงักลา่ว  และ 2) สามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนัได้อยา่งนา่เช่ือถือ  

โดยกิจการต้องรับรู้ประมาณการหนีส้นิด้วยจ านวนประมาณการท่ีดีที่สดุของรายจา่ยที่ต้องน าไปจา่ยช าระภาระผกูพนัในปัจจบุนั   ณ  
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับข้อนี ้ การเกิดอบุตัเิหตทุ าให้ทรัพย์สนิของคูก่รณีเสยีหาย ซึง่ก่อให้เกิดภาระผกูพนัทางกฎหมายที่ไมม่ีทางหลกีเลีย่งขึน้ โดย
กิจการจะต้องประมาณการอยา่งดีที่สดุ (ซึง่อาจต้องพึง่ความเห็นผู้ เช่ียวชาญ) ดงันัน้ ณ สิน้รอบรายงานปี 25x1 ซึง่เป็นปีทีเ่กิดอบุตัเิหต ุกิจการ
จะต้องตัง้ประมาณการหนีส้นิจากคดีความเป็นสว่นหนึง่ของหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงิน แม้คูก่รณีจะไมไ่ด้เรียกเก็บคา่เสยีหาย และให้
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัคดคีวามอยา่งเหมาะสม 

ตอ่มาในปี 25x2 กิจการจะต้องปรับปรุงประมาณการหนีส้นิเพิม่เติมจากปีที่ผา่นมาเพื่อให้ได้เทา่กบั 30 ล้านบาทตามที่ที่ปรึกษา
กฎหมายให้ความเห็น และรับรู้คา่สนิไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะได้รับจากบริษัทประกนัภยัเป็น “รายจ่ายทีค่าดวา่จะได้รับคืน” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน และให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัคดีความอยา่งเหมาะสม 

และในปี 25x3 ภายหลงัจากงบการเงินได้รับการอนมุตัิให้เผยแพร่ กิจการจะต้องปรับประมาณการหนีส้นิให้เป็นไปตามค าสัง่ศาล 
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ผลตา่งรับรู้เข้าก าไรขาดทนุ และให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัคดีความอยา่งเหมาะสม 

การบนัทกึบญัชีแสดงได้ดงันี ้ 

 31/12/25x1   
dr. ผลขาดทนุจากคดคีวามอบุตัเิหตทุางถนน  x   
cr. ประมาณการหนีส้นิคดีความอบุตัิเหตทุางถนน   x  

 บนัทกึประมาณการหนีส้นิจากอบุตัิเหต ุ   
    
 xx/7/25x2   

dr. ลกูหนีค้า่สนิไหมทดแทน – บริษัทประกนัภยั       10,000,000   
dr. ผลขาดทนุจากคดคีวามอบุตัเิหตทุางถนน  20,000,000 - x   
cr. ประมาณการหนีส้นิคดีความอบุตัิเหตทุางถนน   30,000,000 - x  

 บนัทกึประมาณการหนีส้นิจากอบุตัิเหตเุพิม่เติม   
    
 xx/6/25x3   

dr. ประมาณการหนีส้นิคดีความอบุตัิเหตทุางถนน       30,000,000   
cr. ผลก าไรจากการปรับประมาณการประมาณการหนีส้นิคดีความ          8,000,000  
cr. หนีส้นิคา่ชดเชยอบุตัิเหตทุางถนนตามค าสัง่ศาล        22,000,000  

 บนัทกึรับรู้หนีส้นิคา่ชดเชยตามค าสัง่ศาล   
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ขอ้ 1.2 เร่ือง ผลประโยชนพ์นกังำนหลงัออกจำกงำน 

"บริษัท A มีการประมาณการโครงการผลประโยชน์พนกังาน (บ าเหน็จบ านาญพนกังาน) ตามข้อก าหนดของพระราชบญัญตัิคุ้มครอง
แรงงาน โดยมีข้อมลูของปี 25x2 ดงันี"้ 

 ล้านบาท 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1 มกราคม 25x2       2,000  
ต้นทนุบริการผลประโยชน์พนกังาน        250  
จ่ายโครงการผลประโยชน์พนกังาน (300) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตามรายงานนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 31 ธนัวาคม 25x2      2,800  

อตัราดอกเบีย้พนัธบตัร ระดบั AA ซึง่มีระยะเวลาผลตอบแทนใกล้เคียงกบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัต้นงวด เทา่กบั 10%  
จ่ายผลประโยชน์พนกังานครัง้เดยีว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 

ให้ท ำ 

ให้บนัทกึบญัชีผลประโยชน์พนกังาน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน โดยระบคุูบ่ญัชี รายการบญัชี 
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ค าอธิบายรายการ และจ านวนเงิน  

อธิบายค าตอบในรูปแบบ ดงันี ้

  รายการบญัชี แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ Dr. Cr. 

      Dr. Cr. 
1 Dr. ช่ือบญัชี งบ………………. XX   
    Cr. ช่ือบญัชี งบ……………….   XX 
  ค าอธิบายรายการ       
2         
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ตอบ 

การบนัทกึบญัชีประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานสามารถแสดงตามตารางค านวณได้ดงันี ้ 

 การบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนั 

รายการ 

คา่ใช้จา่ย
ผลประโยชน์

พนกังานประจ าปี เงินสด 
องค์ประกอบอื่นฯ 

(AOCI) 
ปมก.ภาระผกูพนั 

ผปย.พนง. 
ยอดคงเหลอื 31/12/25x1       2,000 Cr.  
a) ต้นทนุบริการปัจจบุนั 250 Dr.    250 Cr.  
b) ต้นทนุดอกเบีย้ (10%) 200 Dr.    200 Cr.  
c) ผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบัพนกังาน   300 Cr.    300 Dr.  

ยอดคงเหลอื ณ 31/12/25x2 ก่อนปรับปรุงประมาณ
หนีส้นิตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 450 Dr.  300 Cr.  0 Dr.  2,150 Cr.  

d) ภาระผกูพนั ผปย. พนง. เพิ่มขึน้จากการคาดการณ์
ของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   650 Dr.  650 Cr.  
ผลเปลยีนแปลงระหวา่งปี (บนัทกึบญัชีในปี 25x2) 450 Dr.  300 Cr.  650 Dr.  800 Cr.  

ยอดคงเหลอืในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31/12/25x2     650 Dr.  2,800 Cr.  
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และบนัทกึบญัชีในตารางดงันี ้ 

# 
   รายการบญัชี 

แสดงใน 
Dr. Cr. 

A dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน P/L 250   
  cr. ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน B/S   250 
    บนัทกึต้นทนุบริการบจัจบุนั       

b dr. คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน P/L 200   
  cr. ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน B/S   200 
    บนัทกึต้นทนุดอกเบีย้       

c dr. ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน B/S 300   
  cr. เงินสด B/S   300 
    บนัทกึการจา่ยผลประโยชน์       

d dr. ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม ่ OCI 650   
  cr. ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน B/S   650 
    บนัทกึการปรับประมาณการฯ โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
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ขอ้ 2 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

ต้นปี 25x1  บริษัท A ขายอาคารให้บริษัท B และเชา่กลบัคืนจากบริษัท B 

อาคาร มลูคา่ตามบญัชีคงเหลอื  800,000 บาท 
อายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 10 ปี 
จ่ายคา่เชา่ปีละ (ทกุสิน้ปี)  129,500 บาท 
อตัราดอกเบีย้  5%  

 

ปีที่ เงนิจ่าย ดอกเบีย้ เงนิต้น ยอดคงเหลอื 
ต้นปี 1    1,000,000 
1 129,500 50,000 79,500 920,500 
2 129,500 46,025 83,475 837,025 
3 129,500 41,851 87,649 749,376 
4 129,500 37,469 92,031 657,345 
5 129,500 32,867 96,633 560,712 
6 129,500 28,036 101,464 459,248 
7 129,500 22,962 106,538 352,710 
8 129,500 17,636 111,864 240,846 
9 129,500 12,042 117,458 123,388 
10 129,500 6,169 123,388 0 

ให้ท ำ 

ก กำรขำยและเช่ำกลบัแบบสัญญำเช่ำกำรเงนิ 

บริษัท A ขายอาคารให้บริษัท B ราคา 1,000,000 บาท เทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรมของอาคาร หลงัจากนัน้บริษัท A เชา่กลบัคืนจากบริษัท 
B เป็นระยะเวลา 10 ปี ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการเชา่ ไมโ่อนกรรมสทิธ์ิให้บริษัท A มลูคา่ปัจจบุนัของเงินขัน้ต ่าที่ต้องจา่ยทัง้สิน้จ านวน  
1,000,000 บาท ให้วิเคราะห์วา่เป็นสญัญาประเภทใด พร้อมอธิบายเหตผุลประกอบ และบนัทกึบญัชีที่เก่ียวข้อง และคา่เสือ่มราคาในปีที่ 1 

ตอบ 

ธุรกรรมข้างต้นถือเป็นการขายและเช่ากลบัแบบสญัญาเช่าการเงิน เนื่องจากมลูคา่ปัจจบุนัของคา่เชา่ขัน้ต า่เทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรม
ของสนิทรัพย์ (ถือเป็นหนึง่ในเง่ือนไขในการจ าแนกสญัญาเช่าการเงิน) ซึง่เมื่อพิจารณาจากเนือ้หาจะถือเป็นกิจกรรม “จดัหาเงิน” หรือการกู้ เงิน
โดยใช้สนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั ดงันัน้ ในกรณีที่ราคาขายสงูกวา่ราคาตามบญัชี จะถือเป็นรายการท่ียงัไมส่มควรรับรู้ในงบก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จ เพราะยงัไมไ่ด้ขายออกไปอยา่งเบ็ดเสร็จเดด็ขาด แตกิ่จการควรบนัทกึรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชี และตดัจ าหนา่ยไปตลอด
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที ่1/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 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 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

อายขุองสญัญาเช่า โดยต้องบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

 1/1/25x1   
dr. เงินสด         1,000,000   
cr. อาคาร (สทุธิ)            800,000  
cr. ผลก าไรจากการขายรอตดับญัชี            200,000  

 บนัทกึการขายแล้วเชา่กลบัแบบสญัญาเชา่การเงิน   

    dr. สนิทรัพย์ตามสญัญาเชา่การเงิน - อาคาร         1,000,000   
cr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน          1,000,000  

 บนัทกึการเช่ากลบั   
    
 31/12/25x1   
dr. ดอกเบีย้จ่าย              50,000   
dr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน             79,500   
cr. เงินสด            129,500  

 บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   
    
dr. คา่เสือ่มราคา           100,000   
cr. คา่เสือ่มราคาสะสม            100,000  

 บนัทกึคา่เสือ่มราคาประจ าปี (1,000,000 / 10)   
    
dr. ผลก าไรจากการขายรอตดับญัชี             20,000   
cr. คา่เสือ่มราคา              20,000  

 บนัทกึตดัรายการผลก าไรจากการขายรอตดับญัชี (200,000 / 10)   
    

ข กำรขำยและเช่ำกลบัแบบสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษัท A ขายอาคารให้บริษัท B ราคา 700,000 บาท เทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรมของอาคาร หลงัจากนัน้บริษัท A เช่ากลบัคืนจากบริษัท B 
เป็นระยะเวลา 3 ปี หลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการเช่า กรรมสิทธ์ิจะไม่โอนกลบัไปท่ีบริษัท A และบริษัท A ไม่มีสิทธ์ิเลือกซือ้อาคาร มูลค่า
ปัจจุบนัของเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทัง้สิน้จ านวน  354,200 บาท ให้วิเคราะห์ว่าเป็นสญัญาประเภทใด พร้อมอธิบายเหตผุลประกอบ และบนัทึก
บญัชีที่เก่ียวข้องในปีที่ 1 

ตอบ 

สญัญาเช่าครัง้นีจ้ึงไม่ถือเป็นสญัญาเช่าการเงินเนื่องจาก 1) กรรมสิทธ์ิไม่โอนกลบัไปยงัผู้ เช่า 2) ไม่ได้ให้สิทธ์ิในการซือ้สินทรัพย์
ราคาจูงใจ 3) ระยะเวลาสญัญาเช่าเพียง 3 ปี จาก 10 ปี  4) มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขัน้ต ่าประมาณ 51% ของมูลค่ายุติธรรม และ 5) 
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สินทรัพย์ดงักลา่วไม่ใช่สินทรัพย์เฉพาะ ดงันัน้สญัญาดงักล่าวถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ซึ่งหากบริษัทน้องหนขูายไปในราคายุติธรรมก็
สามารถบนัทกึเป็นการขายและรับรู้ก าไรหรือขาดทนุจากการขายได้โดยทนัที เนื่องจากกิจการขายในราคายตุิธรรม 

กิจการต้องบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

 1/1/25x1   
dr. เงินสด           700,000   
dr. ผลขาดทนุจากการขายอาคาร (P/L)           100,000   
cr. อาคาร (สทุธิ)            800,000  

 บนัทกึการขายอาคารแล้วเชา่กลบัตามสญัญาเชา่การเงิน   
    
 31/12/25x1   
dr. คา่เช่าจ่าย           354,200   
cr. เงินสด            354,200  

 บนัทกึการจา่ยคา่เช่าอาคาร   
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ข้อ 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 1 มค 25x1  บริษัท ก จ่ายเงินซือ้กิจการและเข้าควบคมุกิจการบริษัท ข จ านวน 27 ล้านบาท  บริษัท ข มีสนิทรัพย์ที่ระบไุด้ มี
ดงันี ้

1. คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ราคาตามบญัชี 9 ล้านบาท ราคาทนุเปลีย่นแทนจ านวน 10.2 ล้านบาท โดยบริษัท ก ตัง้ใจวา่จะ
เปลีย่นเคร่ืองใหมภ่ายใน 3 ปี 

2. ที่ดินเปลา่ที่บริษัท ข ตัง้ใจเอาไว้สร้างโรงงาน ราคาตามบญัชี 12 ล้านบาท ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจ านวน 15 ล้าน
บาท ซึง่เมื่อรวมธุรกิจแล้วกิจการยงัไมไ่ด้ใช้ที่ดินสร้างโรงงานตามความตัง้ใจเดมิ 

3. เคร่ืองหมายการค้าราคาตามบญัชี 4 ล้านบาท บริษัท ก เป็นผู้ขายให้บริษัท ข เมื่อ 2 ปีก่อน บริษัท ก คาดวา่จะใช้ก าลงัการ
ผลติเต็มอตัราของบริษัท ข ในการผลติสนิค้าของบริษัทเองในปี  25x2 

บริษัทใช้ราคาทนุในการบนัทกึบญัชี 

ให้ท ำ 

1. บนัทกึรายการ ปรับปรุงบญัชี ทรัพย์สนิ บริษัท ก และบริษัท ข และ รวมถึงรายการงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 
(7คะแนน) 

2. บนัทกึรายการปรับปรุงบญัชีสนิทรัพย์ บริษัท ก บริษัท ข และ งบการเงินรวม 31 ธนัวาคม 25x1 (9คะแนน) 

3. บนัทกึรายการปรับปรุงบญัชีสนิทรัพย์ บริษัท ก บริษัท ข และ งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 (4คะแนน) 

หากข้อไหนตอบวา่ไมม่กีารบนัทกึรายการบญัชีกรุณาให้เหตผุลประกอบ 

ตอบ 

ค านวณผลตา่งระหวา่งต้นทนุการซือ้กิจการกบัราคายตุิธรรมของทรัพย์สนิสทุธิที่ระบไุด้ทัง้หมด 
    
เงินลงทนุจา่ยซือ้สนิทรัพย์สทุธิ         27,000,000  
หกั มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้    
คอมพิวเตอร์         9,000,000   
ที่ดินเปลา่        12,000,000   
เคร่ืองหมายการค้า - มลูคา่ตามบญัชี (สทิธิที่ได้รับคืนได้รับข้อยกเว้นใน
การวดัมลูคา่ยตุิธรรม)  ตาม TFRS 3 ยอ่หน้า 29         4,000,000   
         25,000,000  
ผลตา่งระหวา่งราคาจา่ยซือ้กบัเงินลงทนุ          2,000,000  
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การปันส่วนผลต่างราคาจ่ายซือ้ มูลค่าที่ รับรู้ในงบรวม  มูลค่าตามบัญช ี  ผลต่าง  
คอมพิวเตอร์           10,200,000         9,000,000         1,200,000  
ที่ดินเปลา่           15,000,000        12,000,000         3,000,000  
เคร่ืองหมายการค้า - มลูคา่ตามบญัชี             4,000,000         4,000,000                    -    
รวม           29,200,000        25,000,000         4,200,000  

หกั ผลก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้   -      2,200,000  
ผลตา่งระหวา่งราคาจา่ยซือ้กบัเงินลงทนุ          2,000,000  

ทัง้นี ้ ก่อนการรับรู้ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ ผู้ซือ้ต้องท าการประเมินความถกูต้องของการระบสุนิทรัพย์ที่ได้มาและหนีส้นิท่ีรับมา
ทัง้หมดอีกครัง้หนึง่ โดยต้องประเมินการระบแุละการวดัมลูคา่สนิทรัพย์ที่ระบไุด้ หนีส้นิท่ีรับมา สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ มูลคา่ยตุิธรรม
ของสว่นได้เสยีที่ผู้ซือ้ถืออยูก่่อน และสิง่ตอบแทนที่โอนให้เพื่อให้มัน่ใจวา่ในการวดัมลูคา่ได้มกีารพิจารณาข้อมลูที่มีอยูท่ัง้หมด ณ วนัท่ีซือ้อยา่ง
เหมาะสม และรับรู้สว่นเกินท่ีคงเหลอืหลงัจากประเมินใหมใ่นก าไรหรือขาดทนุทนัที 

1. กำรบันทกึรำยกำร ปรับปรุงบญัชี ทรัพย์สิน บริษัท ก และบริษทั ข และ รวมถึงรำยกำรงบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่1 มกรำคม 25x1  

 การบนัทกึบญัชีในสมดุบญัชีของบริษัท ก  1/1/25x1   
dr. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - ข 27,000,000   
cr. เงินสด  27,000,000  

 บนัทกึการซือ้เงินลงทนุของบริษัทยอ่ย ข   
    

  
รายการปรับปรุงในกระดาษท าการงบการเงินรวม กข 1/1/25x1 (ในกรณีปิดงบ ณ วนัซือ้
กิจการ)     

dr. สว่นของเจ้าของบริษัทยอ่ย ข 25,000,000    
dr. คอมพิวเตอร์  1,200,000    
dr. ที่ดินเปลา่  3,000,000    
cr. ผลก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้   2,200,000  
cr. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - ข   27,000,000  

  ตดับญัชีระหวา่งกนัเพื่อจดัท างบการเงินรวมและตัง้ผลตา่งมลูคา่จ่ายซือ้กบัราคาตามบญัชี     
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที ่1/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 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 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

2.บันทกึรำยกำรปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ บริษัท ก บริษัท ข และ งบกำรเงนิรวม 31 ธันวำคม 25x1 

  รายการปรับปรุงในกระดาษท าการงบการเงินรวม กข 31/12/25x1 (ปิดงบ ณ วนัสิน้ปี)     
dr. สว่นของเจ้าของบริษัทยอ่ย ข       25,000,000    
dr. คอมพิวเตอร์        1,200,000    
dr. ที่ดินเปลา่        3,000,000    
cr. ผลก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้             2,200,000  
cr. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - ข         27,000,000  
  ตดับญัชีระหวา่งกนัเพื่อจดัท างบการเงินรวมและตัง้ผลตา่งมลูคา่จ่ายซือ้กบัราคาตามบญัชี     
        
  รายการปรับปรุงในกระดาษท าการงบการเงินรวม กข 31/12/25x1     
dr. คา่เสือ่มราคา           400,000    
cr. คา่เสือ่มราคาสะสม - คอมพวิเตอร์             400,000  
  ตดัรายการผลตา่งจา่ยซือ้ที่ปันสว่นให้คอมพิวเตอร์ (1,200,000 / 3 )     
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที ่1/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 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 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

3. บันทกึรำยกำรปรับปรุงบญัชีสินทรัพย์ บริษัท ก บริษัท ข และ งบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 25x2 

  รายการปรับปรุงในกระดาษท าการงบการเงินรวม กข 31/12/25x2 (ปิดงบ ณ วนัสิน้ปี)     
dr. สว่นของเจ้าของบริษัทยอ่ย ข       25,000,000    
dr. คอมพิวเตอร์           800,000    
dr. ที่ดินเปลา่        3,000,000    
cr. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – ข    xx  
  ตดับญัชีระหวา่งกนัเพื่อจดัท างบการเงินรวมและตัง้ผลตา่งมลูคา่จ่ายซือ้กบัราคาตามบญัชี     
        
  รายการปรับปรุงในกระดาษท าการงบการเงินรวม กข 31/12/25x2     
dr. คา่เสือ่มราคา           400,000    
cr. คา่เสือ่มราคาสะสม - คอมพวิเตอร์             400,000  
  ตดัรายการผลตา่งจา่ยซือ้ที่ปันสว่นให้คอมพิวเตอร์ (1,200,000 / 3 )     
        
dr. ขาย  xx    
cr. ต้นทนุขาย    xx  
  ตดัรายการซือ้ขายสนิค้าระหวา่งกนั     
        
dr. ต้นทนุขาย xx    
cr. สนิค้าคงเหลอื   xx  
  ตดัรายการก าไรระหวา่งกนัในสนิค้าคงเหลอืปลายงวด (ถ้าม)ี     
        
dr. ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์   xx    
cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม - ที่ดินเปลา่     xx  
cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม - เคร่ืองหมายการค้า    xx  

  บนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้าม)ี     
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที ่1/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 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 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ตำรำงติวปี 2560  

หลกัสูตร Comprehensive วิชำละ 5,500 บำท  (สมคัร2วิชำ 9,000 บำท) 

 

 

หลกัสูตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมคัร2วิชำ 10,000 บำท) 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที ่1/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 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 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่1/2560  

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเราจะรีบสง่ให้ทา่นเตรียมตวั (คาดวา่สง่ให้ได้เดือนธนัวาคม 2559) เมื่อสมคัร
เข้ามา 

โปรโมชัน่ :  

1. ส าหรับหลกัสตูร Comprehensive ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนัก่อน 31 ธนัวาคม 2559 คา่สมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พี่น้อง
สามารถเลอืกเรียน 1 วิชาก่อน แล้วเรียนวชิาทีเ่หลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

2. ส าหรับหลกัสตูร Step-By-Step ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนัก่อน 31 ธนัวาคม 2559 คา่สมคัรเพียง 10,000 บาท ซึง่พี่น้อง
สามารถเลอืกเรียน 1 วิชาก่อน แล้วเรียนวชิาทีเ่หลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที่ cpa-somsak หรือ FB นีไ้ด้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที ่1/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 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 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

หนงัสืออำ้งอิง 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-ต้นทนุเว็บไซต์. กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จาก
การรือ้ถอน การบรูณะ และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั . กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิค้าคงเหลอื. กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์. กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเชา่. กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน. กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์. กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และ
สนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้. กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน. กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ 
(ฉบบัท่ี 42 เดิม). กรุงเทพฯ : 2542. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 2557. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม (ปรับปรุง 2558). กรุงเทพฯ : 2557. 
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