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ข้อสอบ CPA จำลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 3/2559
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนำมหลำยท่ำนที่กรุ ณำให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ควำมมีน้ ำใจของท่ำน ส่ งผลให้ท่ำนสอบผ่ำนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตได้ในเร็ ววัน
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กำรทดสอบควำมรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยบูรพำ
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โจทย์ปรนัย (บำงส่ วน)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ข้ อใดถูกต้ อง
a. กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่ าของค่ าความนิยมในช่ วงเวลาเดิมอย่ างน้ อยทุกปี
b. กิจการไม่จาเป็ นต้ องทดสอบของค่าความนิยมในช่วงเวลาเดิมทุกปี แต่ต้องไม่แตกต่างช่วงเวลากันมาก
c. กิจการต้ องตัดจาหน่ายค่าความนิยมทุกๆ ปี ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
d. กิจการจะต้ องไม่รับรู้ คา่ ความนิยมเป็ นสินทรัพย์
หากมีการเปลีย่ นแปลงลดประมาณการหนี ้สินจากการรื อ้ ถอน โดยที่สนิ ทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องมีการตัดค่าเสือ่ มราคาจนเหลือเท่ากับศูนย์
กิจการจะต้ องบันทึกบัญชีอย่างไร
a. ต้ องรั บรู้ มูลค่ าเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวเป็ นรายได้ อ่ น
ื ในกาไรขาดทุนประจางวด
b. ต้ องรับรู้ มลู ค่าเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
c. ต้ องรับรู้ มลู ค่าเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของกาไรสะสม
d. ไม่ต้องรับรู้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ต้ นทุนการพัฒนาเว็บไซด์สามารถบันทึกเป็ นสินทรัพย์ได้ ตงแต่
ั ้ ขนตอนใด
ั้
a. การวางแผน
b. พัฒนาการออกแบบเนือ้ หา แต่ ยงั ไม่ ได้ ทาเพื่อการโฆษณา
c. การพัฒนาจนเสรจสมบูรณ์
d. การริ เริ่ มโครงการ
กิจการต้ องแสดงมูลค่าสินค้ าคงเหลืออย่างไร
a. ราคาทุน
b. มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
c. ราคาทุน หรื อ มูลค่ าสุทธิท่ จ
ี ะได้ รับแล้ วแต่ อย่ างใดจะต่ากว่ า
d. ราคาทุนปั จจุบน
ั
ข้ อใดเป็ นแนวคิดเกี่ยวกับงบการเงินรวม ณ วันรวมธุรกิจที่ถกู ต้ อง
a. งบการเงินรวมแสดงมูลค่ าตามบัญชีของบริ ษัทใหญ่ และแสดงมูลค่ ายุติธรรมของสินทรั พย์ สุทธิบริ ษัทย่ อย
b. งบการเงินรวมแสดงมูลค่ายุติธรรมของบริ ษัทใหญ่ และแสดงมูลค่ายุติธรรมบริ ษัทย่อย
c. งบการเงินรวมแสดงมูลค่าของบริ ษัทย่อยด้ วยมูลค่าตามบัญชี
d. งบการเงินรวมแสดงมูลค่าของบริ ษัทร่ วมด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน วัดค่าเงินลงทุนด้ วยมูลค่าใด
a. ราคาเสนอซื ้อล่าสุด
b. ราคาเสนอขายล่าสุด
c. ราคาซือ้ ขายครั ง้ สุดท้ าย (ราคาปิ ด)
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ราคาที่ผ้ บู ริ หารเป็ นผู้กาหนด
กิจการที่มีโครงสร้ างเฉพาะตัว หมายถึง
a. กิจการที่ถก
ู ออกแบบมาเพื่อให้ สิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิอ่ นื ไม่ ได้ เป็ นปั จจัยหลักในการกาหนดว่ าใครเป็ นผู้
ควบคุมกิจการ
b. กิจการที่กิจการถือหุ้นส่วนน้ อย แต่อยูภ
่ ายใต้ การควบคุมของกิจการ
c. กิจการที่กิจการถือหุ้นส่วนใหญ่ แต่ไม่อยูใ่ นภายใต้ การควบคุมของกิจการ
d. ถูกต้ องทุกข้ อ
ต้ นทุนใด ไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ในราคาทุนของที่ดินอาคารอุปกรณ์
a. ต้ นทุนในการบูรณะพื ้นที่ก่อนก่อสร้ าง
b. ต้ นทุนในการขนย้ ายและเก็บรักษา
c. ต้ นทุนกู้ยืมทีเ่ ข้ าเงื่อนไข
d. ต้ นทุนในการฝึ กอบรมพนักงาน
ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลสัญญาเช่าการเงิน
a. ราคาทุนสุทธิ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินสาหรั บสินทรัพย์ แต่ ละประเภท
b. การกระทบยอด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างจานวนเงินขันต
้ ่าทีต่ ้ องจ่ายทังสิ
้ ้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของจานวน
เงินขันต
้ า่ ที่ต้องจ่าย
c. ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ ้นที่รับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
d. ข้ อจากัดที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า เช่น ข้ อจากัดเกี่ยวกับเงินปั นผล การก่อหนี ้เพิ่มเติม
d.

7.

8.

9.

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 1/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 เวลา
9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

Page |5

ข้อ 1 หนี้สิน
ข้อ 1.1 ประมำณกำรหนี้สิน
ในปี 25x1 รถยนต์ของบริ ษัท นาคี จากัด ขับชนโกดังสินค้ าของบริษัท แต้ ว จากัดได้ รับความเสียหาย
กรรมการของบริ ษัท นาคี จากัด มีความเห็นว่ารถชนโกดังสินค้ าได้ รับความเสียหายเล็กน้ อย บริ ษัท แต้ ว จากัด แจ้ งว่าจะฟ้องร้ อง
เรี ยกค่าเสียหายกับทางบริษัท นาคี ซึง่ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ยังไม่ได้ รับการแจ้ งเรียกร้ องค่าเสียหายจากบริษัท แต้ ว จากัด
ในเดือน ก.ค. ปี 25x2 ทางบริ ษัท แต้ ว จากัด ส่งเอกสารฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหาย โดยแจ้ งว่าอาคารโกดังดังกล่าวได้ สร้ างโดยการ
ออกแบบสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ จึงเรี ยกร้ องค่าเสียหายจานวน 50 ล้ านบาท โดยฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัท นาคี จากัด ได้ ประเมินความเสียหาย
ดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 30 ล้ านบาท โดยมีกรมธรรม์ค้ มุ ครองครอบคลุมอยูจ่ านวน 10 ล้ านบาท
ในเดือน มิ.ย. 25X3 ภายหลังวันที่ในงบการเงิน หลังจากงบการเงินได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว การฟ้องร้ องสิ ้นสุดลง ทางศาลสัง่ ให้ มีการ
ชดเชยค่าเสียหายจานวน 22 ล้ านบาท
ให้ ทำ
บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ องของปี 25x1 และ 25x2 พร้ อมอธิบายเหตุผลการบันทึกบัญชี และหากปี ใดไม่มีการบันทึกบัญชีให้ อธิบายว่าไม่
มีการบันทึกบัญชี และอธิบายเหตุผลของการไม่บนั ทึกบัญชี (12 คะแนน)
ตอบ
กิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี ้สินเป็ นหนี ้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อกิจการมีภาระผูกพัน (อย่างไม่มีทางหลีกเลีย่ ง) ในปั จจุบนั
ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ ในอดีต ไม่ว่าภาระผูกพันนัน้ จะเป็ นภาระผูกพันตามกฎหมาย (legal obligation) หรื อภาระผูกพันจากการอนุมาน
(constructive obligation) โดยที่ 1) มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพ ยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อจ่าย
ชาระภาระผูกพันดังกล่าว และ 2) สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้ อย่างน่าเชื่อถือ
โดยกิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี ้สินด้ วยจานวนประมาณการทีด่ ีที่สดุ ของรายจ่ายที่ต้องนาไปจ่ายชาระภาระผูกพันในปั จจุบนั ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับข้ อนี ้ การเกิดอุบตั เิ หตุทาให้ ทรัพย์สนิ ของคูก่ รณีเสียหาย ซึง่ ก่อให้ เกิดภาระผูกพันทางกฎหมายที่ไม่มีทางหลีกเลีย่ งขึ ้น โดย
กิจการจะต้ องประมาณการอย่างดีที่สดุ (ซึง่ อาจต้ องพึง่ ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ) ดังนัน้ ณ สิ ้นรอบรายงานปี 25x1 ซึง่ เป็ นปี ทเี่ กิดอุบตั เิ หตุ กิจการ
จะต้ องตังประมาณการหนี
้
้สินจากคดีความเป็ นส่วนหนึง่ ของหนี ้สินในงบแสดงฐานะการเงิน แม้ คกู่ รณี จะไม่ได้ เรี ยกเก็บค่าเสียหาย และให้
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับคดีความอย่างเหมาะสม
ต่อมาในปี 25x2 กิจการจะต้ องปรับปรุงประมาณการหนี ้สินเพิม่ เติมจากปี ที่ผา่ นมาเพื่อให้ ได้ เท่ากับ 30 ล้ านบาทตามที่ที่ปรึกษา
กฎหมายให้ ความเห็น และรับรู้คา่ สินไหมทดแทนที่คาดว่าจะได้ รับจากบริษัทประกันภัยเป็ น “รายจ่ายทีค่ าดว่าจะได้ รับคืน” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน และให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับคดีความอย่างเหมาะสม
และในปี 25x3 ภายหลังจากงบการเงินได้ รับการอนุมตั ิให้ เผยแพร่ กิจการจะต้ องปรับประมาณการหนี ้สินให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ศาล
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ผลต่างรับรู้เข้ ากาไรขาดทุน และให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับคดีความอย่างเหมาะสม
การบันทึกบัญชีแสดงได้ ดงั นี ้
31/12/25x1
dr. ผลขาดทุนจากคดีความอุบตั เิ หตุทางถนน
cr. ประมาณการหนี ้สินคดีความอุบตั ิเหตุทางถนน
บันทึกประมาณการหนี ้สินจากอุบตั ิเหตุ
xx/7/25x2
dr. ลูกหนี ้ค่าสินไหมทดแทน – บริ ษัทประกันภัย
dr. ผลขาดทุนจากคดีความอุบตั เิ หตุทางถนน
cr. ประมาณการหนี ้สินคดีความอุบตั ิเหตุทางถนน
บันทึกประมาณการหนี ้สินจากอุบตั ิเหตุเพิม่ เติม
xx/6/25x3
dr. ประมาณการหนี ้สินคดีความอุบตั ิเหตุทางถนน
cr. ผลกาไรจากการปรับประมาณการประมาณการหนี ้สินคดีความ
cr. หนี ้สินค่าชดเชยอุบตั ิเหตุทางถนนตามคาสัง่ ศาล
บันทึกรับรู้หนี ้สินค่าชดเชยตามคาสัง่ ศาล

x
x

10,000,000
20,000,000 - x
30,000,000 - x

30,000,000
8,000,000
22,000,000
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ข้อ 1.2 เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน
"บริ ษัท A มีการประมาณการโครงการผลประโยชน์พนักงาน (บาเหน็จบานาญพนักงาน) ตามข้ อกาหนดของพระราชบัญญัติค้ มุ ครอง
แรงงาน โดยมีข้อมูลของปี 25x2 ดังนี ้"
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1 มกราคม 25x2
ต้ นทุนบริ การผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามรายงานนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย 31 ธันวาคม 25x2

ล้ านบาท
2,000
250
(300)
2,800

อัตราดอกเบี ้ยพันธบัตร ระดับ AA ซึง่ มีระยะเวลาผลตอบแทนใกล้ เคียงกับโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้ นงวด เท่ากับ 10%
จ่ายผลประโยชน์พนักงานครัง้ เดียว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
ให้ ทำ
ให้ บนั ทึกบัญชีผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน โดยระบุคบู่ ญ
ั ชี รายการบัญชี
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินหรื องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาอธิบายรายการ และจานวนเงิน
อธิบายคาตอบในรูปแบบ ดังนี ้
รายการบัญชี
1 Dr. ชื่อบัญชี
Cr. ชื่อบัญชี
คาอธิบายรายการ
2

แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินหรื องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบ……………….
งบ……………….

Dr.

Cr.

Dr.
XX

Cr.
XX
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ตอบ
การบันทึกบัญชีประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานสามารถแสดงตามตารางคานวณได้ ดงั นี ้
การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

รายการ
ยอดคงเหลือ 31/12/25x1
a) ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
b) ต้ นทุนดอกเบี ้ย (10%)
c) ผลประโยชน์ที่จ่ายให้ กบั พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ 31/12/25x2 ก่อนปรับปรุงประมาณ
หนี ้สินตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
d) ภาระผูกพัน ผปย. พนง. เพิ่มขึ ้นจากการคาดการณ์
ของนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลเปลียนแปลงระหว่างปี (บันทึกบัญชีในปี 25x2)
ยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31/12/25x2

ค่าใช้ จา่ ย
ผลประโยชน์
พนักงานประจาปี
250 Dr.
200 Dr.

450 Dr.

450 Dr.

องค์ประกอบอื่นฯ ปมก.ภาระผูกพัน
เงินสด
(AOCI)
ผปย.พนง.
2,000 Cr.
250 Cr.
200 Cr.
300 Cr.
300 Dr.
300 Cr.

0 Dr.

2,150 Cr.

300 Cr.

650 Dr.
650 Dr.

650 Cr.
800 Cr.

650 Dr.

2,800 Cr.
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และบันทึกบัญชีในตารางดังนี ้
#
รายการบัญชี
A

b

dr.
cr.
dr.
cr.

c dr.
cr.
d dr.
cr.

ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บันทึกต้ นทุนบริ การบัจจุบนั
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บันทึกต้ นทุนดอกเบี ้ย
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
เงินสด
บันทึกการจ่ายผลประโยชน์
ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บันทึกการปรับประมาณการฯ โดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

แสดงใน
P/L
B/S

Dr.
250

Cr.
250

P/L
B/S

200

B/S
B/S

300

OCI
B/S

650

200

300

650
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ข้อ 2 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
ต้ นปี 25x1 บริ ษัท A ขายอาคารให้ บริ ษัท B และเช่ากลับคืนจากบริ ษัท B
อาคาร มูลค่าตามบัญชีคงเหลือ 800,000 บาท
อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์
10 ปี
จ่ายค่าเช่าปี ละ (ทุกสิ ้นปี )
129,500 บาท
อัตราดอกเบี ้ย
5%
ปี ที่
ต้ นปี 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เงินจ่ าย

ดอกเบีย้

เงินต้ น

129,500
129,500
129,500
129,500
129,500
129,500
129,500
129,500
129,500
129,500

50,000
46,025
41,851
37,469
32,867
28,036
22,962
17,636
12,042
6,169

79,500
83,475
87,649
92,031
96,633
101,464
106,538
111,864
117,458
123,388

ยอดคงเหลือ
1,000,000
920,500
837,025
749,376
657,345
560,712
459,248
352,710
240,846
123,388
0

ให้ ทำ
ก กำรขำยและเช่ ำกลับแบบสัญญำเช่ ำกำรเงิน
บริ ษัท A ขายอาคารให้ บริษัท B ราคา 1,000,000 บาท เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของอาคาร หลังจากนันบริ
้ ษัท A เช่ากลับคืนจากบริษัท
B เป็ นระยะเวลา 10 ปี ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า ไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้ บริ ษัท A มูลค่าปั จจุบนั ของเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายทังสิ
้ ้นจานวน
1,000,000 บาท ให้ วิเคราะห์วา่ เป็ นสัญญาประเภทใด พร้ อมอธิบายเหตุผลประกอบ และบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ อง และค่าเสือ่ มราคาในปี ที่ 1
ตอบ
ธุรกรรมข้ างต้ นถือเป็ นการขายและเช่ากลับแบบสัญญาเช่าการเงิน เนื่องจากมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าขันต
้ า่ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ (ถือเป็ นหนึง่ ในเงื่อนไขในการจาแนกสัญญาเช่าการเงิน) ซึง่ เมื่อพิจารณาจากเนื ้อหาจะถือเป็ นกิจกรรม “จัดหาเงิน” หรื อการกู้เงิน
โดยใช้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน ดังนัน้ ในกรณีที่ราคาขายสูงกว่าราคาตามบัญชี จะถือเป็ นรายการที่ยงั ไม่สมควรรับรู้ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เพราะยังไม่ได้ ขายออกไปอย่างเบ็ดเสร็ จเด็ดขาด แต่กิจการควรบันทึกรับรู้เป็ นรายการรอตัดบัญชี และตัดจาหน่ายไปตลอด
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อายุของสัญญาเช่า โดยต้ องบันทึกบัญชีดงั นี ้
dr.
cr.
cr.
dr.
cr.

1/1/25x1
เงินสด
อาคาร (สุทธิ)
ผลกาไรจากการขายรอตัดบัญชี
บันทึกการขายแล้ วเช่ากลับแบบสัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน - อาคาร
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บันทึกการเช่ากลับ

31/12/25x1
dr. ดอกเบี ้ยจ่าย
dr. หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
cr. เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่า
dr. ค่าเสือ่ มราคา
cr. ค่าเสือ่ มราคาสะสม
บันทึกค่าเสือ่ มราคาประจาปี (1,000,000 / 10)
dr. ผลกาไรจากการขายรอตัดบัญชี
cr. ค่าเสือ่ มราคา
บันทึกตัดรายการผลกาไรจากการขายรอตัดบัญชี (200,000 / 10)

1,000,000
800,000
200,000
1,000,000
1,000,000

50,000
79,500
129,500

100,000
100,000

20,000
20,000

ข กำรขำยและเช่ ำกลับแบบสัญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษัท A ขายอาคารให้ บริ ษัท B ราคา 700,000 บาท เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของอาคาร หลังจากนันบริ
้ ษัท A เช่ากลับคืนจากบริ ษัท B
เป็ นระยะเวลา 3 ปี หลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า กรรมสิทธิ์ จะไม่โอนกลับไปที่บริ ษัท A และบริ ษัท A ไม่มีสิทธิ์ เลือกซื ้ออาคาร มูลค่า
ปั จจุบนั ของเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายทังสิ
้ ้นจานวน 354,200 บาท ให้ วิเคราะห์ว่าเป็ นสัญญาประเภทใด พร้ อมอธิบายเหตุผลประกอบ และบันทึก
บัญชีที่เกี่ยวข้ องในปี ที่ 1
ตอบ
สัญญาเช่าครัง้ นี ้จึงไม่ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน เนื่องจาก 1) กรรมสิทธิ์ ไม่โอนกลับไปยังผู้เช่า 2) ไม่ได้ ให้ สิทธิ์ ในการซื ้อสินทรัพย์
ราคาจูงใจ 3) ระยะเวลาสัญญาเช่าเพียง 3 ปี จาก 10 ปี 4) มูลค่าปั จจุบันของค่า เช่าขัน้ ต่าประมาณ 51% ของมูลค่ายุติธรรม และ 5)
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สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่ใช่สินทรัพย์เฉพาะ ดังนันสั
้ ญญาดังกล่าวถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน ซึ่งหากบริ ษัทน้ องหนูขายไปในราคายุติธรรมก็
สามารถบันทึกเป็ นการขายและรับรู้กาไรหรื อขาดทุนจากการขายได้ โดยทันที เนื่องจากกิจการขายในราคายุติธรรม
กิจการต้ องบันทึกบัญชีดงั นี ้
1/1/25x1
dr. เงินสด
dr. ผลขาดทุนจากการขายอาคาร (P/L)
cr. อาคาร (สุทธิ)
บันทึกการขายอาคารแล้ วเช่ากลับตามสัญญาเช่าการเงิน
31/12/25x1
dr. ค่าเช่าจ่าย
cr. เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่าอาคาร

700,000
100,000
800,000

354,200
354,200
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ข้ อ 3 เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
ณ วันที่ 1 มค 25x1 บริ ษัท ก จ่ายเงินซื ้อกิจการและเข้ าควบคุมกิจการบริษัท ข จานวน 27 ล้ านบาท บริ ษัท ข มีสนิ ทรัพย์ที่ระบุได้ มี
ดังนี ้
1. คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ราคาตามบัญชี 9 ล้ านบาท ราคาทุนเปลีย่ นแทนจานวน 10.2 ล้ านบาท โดยบริ ษัท ก ตังใจว่
้ าจะ
เปลีย่ นเครื่ องใหม่ภายใน 3 ปี
2. ที่ดินเปล่าที่บริ ษัท ข ตังใจเอาไว้
้
สร้ างโรงงาน ราคาตามบัญชี 12 ล้ านบาท ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจานวน 15 ล้ าน
บาท ซึง่ เมื่อรวมธุรกิจแล้ วกิจการยังไม่ได้ ใช้ ที่ดินสร้ างโรงงานตามความตังใจเดิ
้ ม
3. เครื่ องหมายการค้ าราคาตามบัญชี 4 ล้ านบาท บริ ษัท ก เป็ นผู้ขายให้ บริ ษัท ข เมื่อ 2 ปี ก่อน บริ ษัท ก คาดว่าจะใช้ กาลังการ
ผลิตเต็มอัตราของบริษัท ข ในการผลิตสินค้ าของบริ ษัทเองในปี 25x2
บริ ษัทใช้ ราคาทุนในการบันทึกบัญชี
ให้ ทำ
1. บันทึกรายการ ปรับปรุงบัญชี ทรัพย์สนิ บริ ษัท ก และบริ ษัท ข และ รวมถึงรายการงบการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1
(7คะแนน)
2. บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีสนิ ทรัพย์ บริ ษัท ก บริ ษัท ข และ งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 25x1 (9คะแนน)
3. บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีสนิ ทรัพย์ บริ ษัท ก บริ ษัท ข และ งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 (4คะแนน)
หากข้ อไหนตอบว่าไม่มกี ารบันทึกรายการบัญชีกรุณาให้ เหตุผลประกอบ
ตอบ
คานวณผลต่างระหว่างต้ นทุนการซื ้อกิจการกับราคายุติธรรมของทรัพย์สนิ สุทธิที่ระบุได้ ทงหมด
ั้
เงินลงทุนจ่ายซื ้อสินทรัพย์สทุ ธิ
หัก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้
คอมพิวเตอร์
ที่ดินเปล่า
เครื่ องหมายการค้ า - มูลค่าตามบัญชี (สิทธิที่ได้ รับคืนได้ รับข้ อยกเว้ นใน
การวัดมูลค่ายุติธรรม) ตาม TFRS 3 ย่อหน้ า 29
ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื ้อกับเงินลงทุน

27,000,000
9,000,000
12,000,000
4,000,000
25,000,000
2,000,000
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การปั นส่ วนผลต่ างราคาจ่ ายซือ้
คอมพิวเตอร์
ที่ดินเปล่า
เครื่ องหมายการค้ า - มูลค่าตามบัญชี
รวม

มูลค่ าที่รับรู้ในงบรวม มูลค่ าตามบัญชี
10,200,000
9,000,000
15,000,000
12,000,000
4,000,000
4,000,000
29,200,000
25,000,000

หัก ผลกาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ
ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื ้อกับเงินลงทุน

ผลต่ าง
1,200,000
3,000,000
4,200,000
-

2,200,000
2,000,000

ทังนี
้ ้ ก่อนการรับรู้กาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ ผู้ซื ้อต้ องทาการประเมินความถูกต้ องของการระบุสนิ ทรัพย์ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมา
ทังหมดอี
้
กครัง้ หนึง่ โดยต้ องประเมินการระบุและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ หนี ้สินที่รับมา ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม มู ลค่ายุติธรรม
ของส่วนได้ เสียที่ผ้ ซู ื ้อถืออยูก่ ่อน และสิง่ ตอบแทนที่โอนให้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าในการวัดมูลค่าได้ มกี ารพิจารณาข้ อมูลที่มีอยูท่ งหมด
ั้
ณ วันที่ซื ้ออย่าง
เหมาะสม และรับรู้สว่ นเกินที่คงเหลือหลังจากประเมินใหม่ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
1. กำรบันทึกรำยกำร ปรับปรุ งบัญชี ทรัพย์ สิน บริษัท ก และบริษท
ั ข และ รวมถึงรำยกำรงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 1 มกรำคม 25x1

การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีของบริ ษัท ก 1/1/25x1
dr. เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย - ข
cr. เงินสด
บันทึกการซื ้อเงินลงทุนของบริ ษัทย่อย ข

dr.
dr.
dr.
cr.
cr.

รายการปรับปรุงในกระดาษทาการงบการเงินรวม กข 1/1/25x1 (ในกรณีปิดงบ ณ วันซื ้อ
กิจการ)
ส่วนของเจ้ าของบริ ษัทย่อย ข
คอมพิวเตอร์
ที่ดินเปล่า
ผลกาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย - ข
ตัดบัญชีระหว่างกันเพื่อจัดทางบการเงินรวมและตังผลต่
้ างมูลค่าจ่ายซื ้อกับราคาตามบัญชี

27,000,000
27,000,000

25,000,000
1,200,000
3,000,000
2,200,000
27,000,000
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2.บันทึกรำยกำรปรับปรุ งบัญชีสินทรัพย์ บริษัท ก บริษัท ข และ งบกำรเงินรวม 31 ธันวำคม 25x1

dr.
dr.
dr.
cr.
cr.

รายการปรับปรุงในกระดาษทาการงบการเงินรวม กข 31/12/25x1 (ปิ ดงบ ณ วันสิ ้นปี )
ส่วนของเจ้ าของบริ ษัทย่อย ข
คอมพิวเตอร์
ที่ดินเปล่า
ผลกาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย - ข
ตัดบัญชีระหว่างกันเพื่อจัดทางบการเงินรวมและตังผลต่
้ างมูลค่าจ่ายซื ้อกับราคาตามบัญชี

รายการปรับปรุงในกระดาษทาการงบการเงินรวม กข 31/12/25x1
dr. ค่าเสือ่ มราคา
cr. ค่าเสือ่ มราคาสะสม - คอมพิวเตอร์
ตัดรายการผลต่างจ่ายซื ้อที่ปันส่วนให้ คอมพิวเตอร์ (1,200,000 / 3 )

25,000,000
1,200,000
3,000,000
2,200,000
27,000,000

400,000
400,000

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 1/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 เวลา
9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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3. บันทึกรำยกำรปรับปรุ งบัญชีสินทรัพย์ บริษัท ก บริษัท ข และ งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25x2

dr.
dr.
dr.
cr.

รายการปรับปรุงในกระดาษทาการงบการเงินรวม กข 31/12/25x2 (ปิ ดงบ ณ วันสิ ้นปี )
ส่วนของเจ้ าของบริ ษัทย่อย ข
คอมพิวเตอร์
ที่ดินเปล่า
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย – ข
ตัดบัญชีระหว่างกันเพื่อจัดทางบการเงินรวมและตังผลต่
้ างมูลค่าจ่ายซื ้อกับราคาตามบัญชี

รายการปรับปรุงในกระดาษทาการงบการเงินรวม กข 31/12/25x2
dr. ค่าเสือ่ มราคา
cr. ค่าเสือ่ มราคาสะสม - คอมพิวเตอร์
ตัดรายการผลต่างจ่ายซื ้อที่ปันส่วนให้ คอมพิวเตอร์ (1,200,000 / 3 )

25,000,000
800,000
3,000,000
xx

400,000
400,000

dr. ขาย
cr. ต้ นทุนขาย
ตัดรายการซื ้อขายสินค้ าระหว่างกัน

xx

dr. ต้ นทุนขาย
cr. สินค้ าคงเหลือ
ตัดรายการกาไรระหว่างกันในสินค้ าคงเหลือปลายงวด (ถ้ ามี)

xx

dr. ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
cr. ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม - ที่ดินเปล่า
cr. ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม - เครื่ องหมายการค้ า
บันทึกผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ ามี)

xx

xx

xx

xx
xx

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 1/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 เวลา
9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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ตำรำงติวปี 2560

หลักสู ตร Comprehensive วิชำละ 5,500 บำท (สมัคร2วิชำ 9,000 บำท)

หลักสู ตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมัคร2วิชำ 10,000 บำท)

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 1/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 เวลา
9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 1/2560
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเราจะรี บส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัว (คาดว่าส่งให้ ได้ เดือนธันวาคม 2559) เมื่อสมัคร
เข้ ามา
โปรโมชัน่ :
1. สาหรับหลักสูตร Comprehensive ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกันก่อน 31 ธันวาคม 2559 ค่าสมัครเพียง 9,000 บาท ซึง่ พี่น้อง
สามารถเลือกเรียน 1 วิชาก่อน แล้ วเรี ยนวิชาทีเ่ หลือในครัง้ หน้ าก็ได้
2. สาหรับหลักสูตร Step-By-Step ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกันก่อน 31 ธันวาคม 2559 ค่าสมัครเพียง 10,000 บาท ซึง่ พี่น้อง
สามารถเลือกเรียน 1 วิชาก่อน แล้ วเรี ยนวิชาทีเ่ หลือในครัง้ หน้ าก็ได้
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยการชาระเงินเข้ า Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยูม่ าที่ cpa-somsak หรื อ FB นี ้ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 1/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 เวลา
9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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หนังสื ออ้ำงอิง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้ นทุนเว็บไซต์. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจาก
การรื อ้ ถอน การบูรณะ และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน . กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สัญญาเช่า. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน
(ฉบับที่ 42 เดิม). กรุงเทพฯ : 2542.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม (ปรับปรุง 2558). กรุงเทพฯ : 2557.

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 1/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 เวลา
9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 7 ม.ค. ถึง เสาร์ 11 ก.พ. 60 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 8 ม.ค ถึง.อา 12 ก.พ. 60
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

