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ขอ้สอบ CPA จ ำลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2560 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำมหลำยท่ำนท่ีกรุณำใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วำมมีน ้ำใจของท่ำน ส่งผลใหท้่ำนสอบผำ่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดใ้นเร็ววนั 

* เฉลยชุดนีม้ีการปรับปรุงให้ถกูต้องดังนี ้1) มีการระบใุห้ชัดเจนในข้อท่ี 1 เร่ืองการรวมธุรกิจ ว่าเฉลยชุดนีไ้ม่ได้น าประเดน็เร่ืองภาษีมาค านึงในการค านวณ 2) มีการ
เพ่ิมเติมการน าเสนองบการเงินเก่ียวกับค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าของสัญญาเช่าด าเนินงาน ในข้อ 3) เร่ืองสัญญาเช่า  
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โจทยป์รนยั (บำงส่วน)  
1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัใดที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิท่ี

เกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

a. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ข้อผิดพลาด  

b. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ต้นทนุการกู้ยืม 

c. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

d. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

2. วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 สนิทรัพย์รายการหนึง่ที่มมีลูคา่ตามบญัชี 100 บาท อายกุารใช้งาน 10 ปี มีมลูคา่ยตุิธรรม 62 บาท ซึง่

หากต้องการขายสนิทรัพย์ชิน้นี ้จะต้องจา่ยคา่ขนสง่ 3 บาท คา่นายหน้า 4 บาท นอกจากนีส้นิทรัพย์รายการนีม้ีมลูคา่ปัจจบุนัท่ี

ค านวณจากกระแสเงินสดรับจากการใช้เทา่กบั 54 บาท สนิทรัพย์ชิน้นีม้ีผลขาดทนุด้อยคา่เทา่กบัเทา่ใด และมมีลูคา่ที่คาดวา่

จะได้รับคืนเทา่กบัเทา่ใด  

a. ผลขาดทนุด้อยคา่ 0 บาท มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน 100 บาท 

b. ผลขาดทนุด้อยคา่ 38 บาท มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน 62 บาท  

c. ผลขาดทนุด้อยคา่ 46 บาท มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน 54 บาท  

d. ผลขาดทุนด้อยค่า 45 บาท มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคนื 55 บาท  

3. กิจการท าสญัญาเชา่อสงัหาริมทรัพย์รายการหนึง่เป็นเวลา 5 ปี คา่เชา่ปีละ 600,000 บาท จ่ายทกุวนัท่ี 1 ตลุาคมเร่ิมจ่ายครัง้

แรก 1 ตลุาคม 25x3 กิจการจะต้องบนัทกึบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x3 อยา่งไร 

a. คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 600,000 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x3 

b. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 450,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 

c. คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 150,000 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x3 

d. คา่เช่าจ่าย 450,000 บาท ส าหรับปี 25x3  

4. กิจการซือ้เคร่ืองจกัรที่มเีทคโนโลยีสงู โดยกิจการจ่ายคา่ฝึกอบรมพนกังานเพื่อใช้เคร่ืองจกัรดงักลา่วเป็นเงิน 1,000,000 บาท 

และเงินเดือนพนกังานระหวา่งฝึกอบรม 100,000 บาท กิจการจะต้องรับรู้รายจ่ายทัง้สองอยา่งไร 
a. รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประจ างวดในก าไรขาดทุน 1,100,000 บาท 

b. รับรู้เป็นสว่นหนึง่ของเคร่ืองจกัร 1,000,000 บาท และรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายประจ างวดในก าไรขาดทนุ 100,000 บาท  

c. รับรู้เป็นสว่นหนึง่ของเคร่ืองจกัร 100,000 บาท และรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายประจ างวดในก าไรขาดทนุ 1,000,000 บาท  

d. รับรู้เป็นเคร่ืองจกัรทัง้จ านวน 1,100,000 บาท 
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ขอ้ 1 กำรรวมธุรกิจ 
ในวนัท่ี 1 มกราคม 25x1 บริษัทใหญ่ ซือ้หุ้นบริษัทเลก็ในสดัสว่น 15% เป็นเงิน 160,000 บาท ซึง่บริษัทเลก็มีสนิทรัพย์สทุธิตามบญัชี

เทา่กบั 380,000 บาท ก าไรสะสม180,000 บาท ณ วนัท่ีซือ้หุ้น 15% ทีด่ินมีมลูคา่ยตุิธรรมสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 20,000 บาทและสนิค้ามี
มลูคา่ยตุิธรรมสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 10,000 บาท โดยบริษัทเลก็ซึง่เป็นกิจการท่ีไมไ่ด้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตอ่มา วนัท่ี 31/12/25x2 บริษัทใหญ่ซือ้หุ้นบริษัทเลก็เพิ่มขึน้ 60% เป็นเงิน 250,000 บาท  โดยมลูคา่ยตุิธรรมของหุ้น  15% แรกเทา่กบั 
200,000 บาท โดยบริษัทเลก็มีทนุหุ้นสามญั 200,000 บาท ก าไรสะสม 240,000 บาท มลูคา่ยตุิธรรมของที่ดินสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 60,000 
บาท  และมีสทิธิบตัร 40,000 บาททีไ่มไ่ด้บนัทกึบญัชีสทิธิบตัรมีอาย ุ10 ปี 

ในปี 25x3 บริษัทเลก็มกี าไรสทุธิ 30,000 บาทและจ่ายปันผล 10,000 

บริษัทใหญ่มกี าไร 99,000 บาท ซึง่รวมเงินปันผลจากบริษัทเลก็แล้ว 

ให้ท า 

1. แสดงผลกระทบตอ่ก าไรขาดทนุ ณ วนัรวมธุรกิจ 

2. ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ 

3. ค านวณสว่นได้เสยีของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (NCI) ณ วนัสิน้ปี 25x3  

4. ค านวณก าไรสทุธิในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และสว่นแบง่ก าไรของ NCI 

ตอบ 

โจทย์ข้อนี ้ ถือเป็นการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จเป็นขัน้ๆ ผู้ซือ้ต้องวดัมลูคา่สว่นได้เสยีที่ผู้ซือ้ถืออยูใ่นผู้ถกูซือ้ก่อนหน้าการรวม
ธุรกิจใหมโ่ดยใช้มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึน้โดยทนัที เสมือนวา่ผู้ซือ้ได้ขายเงินลงทนุดงักลา่วออกไป 

โจทย์ข้อนีจ้ึงต้องโอน “เงินลงทนุทัว่ไป” เข้าเป็น “เงินลงทนุในบริษัทเลก็” และรับรู้ผลก าไรจากการถือครองในงบก าไรขาดทนุโดย
ทนัที  
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ตอ่ไปนีเ้ป็นการตอบค าถาม *เฉลยข้อนีไ้ม่ค านึงถงึภาษีเงนิได้ที่เกี่ยวข้อง” 

1. แสดงผลกระทบตอ่ก าไรขาดทนุ ณ วนัรวมธุรกิจ 

ผลตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุกบัมลูคา่เงินลงทนุเร่ิมแรก จะถกูรับรู้เป็นสว่นหนึง่ของก าไรขาดทนุปี 25x2 ตามการ
ค านวณดงันี ้ 

  หนว่ย:บาท  
มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุจ่ายซือ้ครัง้แรก 15% ณ วนัท่ีได้อ านาจควบคมุ      200,000   
หกั ราคาทนุเร่ิมต้น    (160,000)  
ก าไรจากการถือครอง (รับรู้เข้าก าไรขาดทนุในปี 25x2 ที่ได้อ านาจควบคมุ)       40,000   

 

2. ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ 

   หนว่ย: บาท  
มลูคา่เงินลงทนุจา่ยซือ้หุ้นครัง้ที่สอง 60% 250,000   
มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุจ่ายซือ้ครัง้แรก 15% 200,000   
มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทเลก็สว่นท่ีเป็นของ NCI (25%x 540,000 บาท) 135,000   
รวม มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ + NCI  585,000  
หกั มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ   
มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ 440,000   
บวก ปรับมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที่สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี   
ที่ดิน  60,000   
สทิธิบตัร (อาย ุ10 ปี)  40,000   
มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ  540,000  
คา่ความนิยม (partial goodwill)   45,000  
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3. ค านวณสว่นได้เสยีของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (NCI) ณ วนัสิน้ปี 25x3  

ค านวณส่วนแบ่งก าไร และส่วนแบ่งของ NCI ในก าไรสุทธิของบริษัทเล็กปี x3    
  100%เล็ก   แบ่ง75%ใหญ่   แบ่ง25%NCI  
ก าไรตามรายงาน      30,000            22,500          7,500   
หกั ตดัจา่ยผลตา่งมลูคา่ยตุิธรรมสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี ของสทิธิบตัร(10ปี)      (4,000)           (3,000)        (1,000)  
ก าไรหลังปรับปรุงของเล็ก / ส่วนแบ่งก าไร / ส่วนแบ่ง NCI      26,000            19,500          6,500   

    
ค านวณเงนิลงทุนในบริษัทเลก็ตามวิธีส่วนได้เสีย / NCI 31/12/25x3    
  100%เล็ก   แบ่ง75%ใหญ่   แบ่ง25%NCI  
เงินลงทนุเร่ิมแรก    585,000          450,000       135,000   
บวก สว่นแบง่ก าไร      26,000            19,500          6,500   
หกั เงินปันผล     (10,000)           (7,500)        (2,500)  

เงนิลงทุน / NCI 31/12/25x3    601,000          462,000       139,000   
 

4. ค านวณก าไรสทุธิในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และสว่นแบง่ก าไรของ NCI 

ค านวณก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ / NCI ณ วันที่ 31/12/25x3    
  ก าไรในงบการเงนิรวม   ส่วนของใหญ่   ส่วนของ NCI  
บริษัทใหญ่      99,000     
หกั ปันผลรับจากยอ่ย      (7,500)    
ก าไรสทุธิของบริษัทใหญ่ที่ยงัไมร่วมสว่นแบง่จากบริษัทเลก็      91,500            91,500                     
ก าไรหลงัปรับปรุงของเลก็ / สว่นแบง่ก าไร / สว่นแบง่ NCI      26,000            19,500          6,500   

รวม    117,500          111,000          6,500   
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ขอ้ 2 สินคำ้คงเหลือ 

บริษัท พลอย จ ากดัเป็นผู้ผลติโต๊ะส านกังาน มีสนิค้าคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม x3 ดงันี ้

  จ านวน   ราคาต้นทุน   ราคาขาย  
โต๊ะ A  100  950  850  
โต๊ะ B  150  34  50  
โต๊ะ C  300  60  85  
โต๊ะ D  200  960  -  
โต๊ะ E  80  900  700  
โต๊ะ F  120  1,300  1,400  

ข้อมลูเพิ่มเติม 

1. บจก พลอย มีนโยบายการขาย โดย มีต้นทนุคา่ขนสง่ 2 บาทตอ่หนว่ย ให้สว่นลดจากราคาขาย 10% และหากลกูค้าจา่ย
ช าระภายใน 30 วนัมีสว่นลดเงินสดอีก 2% 

2. สนิค้า โต๊ะ D จะยกเลกิการผลติ และ จะน าไป บริจาค ในวนัท่ี 4 มค x4 

3. สนิค้าโต๊ะ E เสยีหาย 30 หนว่ย มคีา่ซอ่มแซมสนิค้าช ารุดนี ้20 บาทตอ่หนว่ย และคา่ขนสง่ 3,000 สนิค้าโต๊ะ E ที่ซอ่มแล้วจะ
น าไปขายในราคา 500 บาทตอ่หนว่ย  

4. สนิค้าโต๊ะ F ท าสญัญาขาย 100 หนว่ย ราคา 1,250 บาทตอ่หนว่ย  

ค าสัง่ 

1. ค านวณมลูคา่สนิค้าที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x3 

2. คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั เทา่กบัเทา่ใด 

3. คา่เผ่ือสว่นต ่าราคาทนุกบัมลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต า่กวา่ 

4. อ้างถงึ ม.บช. 2 เร่ืองสนิค้าคงเหลอื กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมลูใดบ้างในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ตอบ 

ในข้อนีกิ้จการต้องค านวณหามลูคา่ที่ต า่กวา่ระหวา่งราคาทนุกบัมลูคา่สทุธิที่จะได้รับเป็นมลูคา่สนิค้าคงเหลอื ซึง่อาจประเมินเป็น
กลุม่สนิค้าประเภทเดียวกนั หรือแยกแตล่ะรายการ โดยโจทย์ข้อนีร้ะบวุา่กิจการผลติโต๊ะประเภทตา่งๆ ซึง่ตีความวา่เป็นสนิค้าประเภทเดียวกนั
จึงประเมินมลูคา่สทุธิที่ได้รับในภาพรวม ทัง้นี ้ราคาขายจะต้องหกัสว่นลดการค้าออก แตส่ว่นลดเงินสดนัน้ขึน้อยูก่บัท่ีลกูค้าจะจ่ายช าระเมื่อใด 
ซึง่ยงัมีความไมแ่นน่อน ดงันัน้หากไมม่ีข้อมลูมากพอก็จะไมส่ามารถระบไุด้วา่ลกูค้าจะจา่ยช าระภายในระยะเวลาที่ได้รับสว่นลดหรือไม ่ดงันัน้
จึงจะไมน่ าสว่นลดเงินสดมาค านวณมลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับ ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
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สินค้า  จ านวน   ราคาต้นทุน  
 ราคาขายสุทธิ 

ตามปกต ิ  ราคาทุนรวม  
 มุลค่าขาย 

ปกต ิ 
 รายจ่าย 

ส่วนเพิ่มอื่นๆ  
 มูลค่าขาย 
สุทธิรวม  

โต๊ะ A 100 950 763 95,000 76,300 0 76,300 
โต๊ะ B 150 34 43 5,100 6,450 0 6,450 
โต๊ะ C 300 60 75 18,000 22,350 0 22,350 
โต๊ะ D 200 960 - 192,000 - 0 - 
โต๊ะ E 30 900 500 27,000 15,000 3600 11,400 
โต๊ะ E 50 900 628 45,000 31,400 0 31,400 
โต๊ะ F 100 1,300 1,250 130,000 125,000 0 125,000 
โต๊ะ F 20 1,300 1,258 26,000 25,160 0 25,160 
    538,100   298,060 

มลูคา่ขายปกต ิได้หกัสว่นลด 10% และคา่ขนสง่หน่วยละ 2 บาท 

1 ค านวณมลูคา่สนิค้าที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x3 

298,060 บาท ซึง่หมายถึงมลูคา่ที่ต ่ากวา่ระหวา่งราคาทนุกบัมลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับตามการค านวณข้างต้น 

2 คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั เทา่กบัเทา่ใด 

สนิค้าล้าสมยั คือโต๊ะ D ที่เลกิผลติและตัง้ใจจะน าไปบริจาคจ านวน 192,000 บาท 

3 คา่เผ่ือสว่นต ่าราคาทนุกบัมลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่ 

240,040 บาท (538,100 – 298,060) ซึง่รวมสนิค้าล้าสมยั (โต๊ะ D) ด้วย 

4 อ้างถึง ม.บช. 2 เร่ืองสนิค้าคงเหลอื กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมลูใดบ้างในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

1. นโยบายการบญัชีที่ใช้ในการวดัมลูคา่สนิค้าคงเหลอื รวมถงึวิธีทีใ่ช้ค านวณต้นทนุ 

2. มลูคา่ตามบญัชีรวมของสนิค้าคงเหลอืและมลูคา่ตามบญัชีของสนิค้าคงเหลอืแตล่ะประเภทจ าแนกตามความเหมาะสม
ของแตล่ะกิจการ 

3. มลูคา่ตามบญัชีของสนิค้าคงเหลอืที่แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทุนในการขาย 

4. มลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืที่รับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยในงวดบญัชีนัน้ 

5. มลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืที่ปรับลดลงที่รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในงวดบญัชีนัน้ 

6. มลูคา่การกลบัรายการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื ซึง่กิจการรับรู้โดยน าไปหกัจากมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืที่รับรู้เป็น
คา่ใช้จา่ยในงวดบญัชี 

7. เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่ท าให้มีการกลบัรายการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 

8. มลูคา่ตามบญัชีของสนิค้าคงเหลอืที่ใช้เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ  
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ขอ้ 3 สญัญำเช่ำ 

สญัญาที่1 สญัญาเช่าเคร่ืองพิมพ์ที่บอกเลกิไมไ่ด้ 

วนัท่ี1 พฤษภาคม 25x5 บริษัทเชา่โลด จ ากดั (มหาชน) ท าสญัญาเช่าที่บอกเลกิไมไ่ด้เป็นเวลา 2 ปี โดยจ่ายคา่เชา่ทกุต้นเดือน เร่ิม 1 
พฤษภาคม 25x5 อายกุารให้ประโยชน์ของเคร่ืองพมิพ์เทา่กบั 5ปี มีการจ่ายคา่เชา่ตามอตัราในแตล่ะช่วงดงันี ้ 

คา่เช่าเดือนที่ 1-6 เดือนละ 20,000 บาท 

คา่เช่าเดือนที่ 7-10 เดือนละ 18,000 

คา่เช่าเดือนที่ 11-14 เดือนละ 15,000 

คา่เช่าเดือนที่ 15 เป็นต้นไป เดือนละ 9,000 

สญัญาที่2 สญัญาเช่าเคร่ืองจกัรที่บอกเลกิไมไ่ด้ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x5 บริษัทเอก ได้ท าสญัญาเชา่เคร่ืองจกัร อายสุญัญา 6 ปี แตอ่ายกุารให้ประโยชน์ของเคร่ืองจกัร เทา่กบั 10 ปี
บริษัทต้องจ่ายคา่เชา่งวดละ 1,200,000 บาทปีละ 2ครัง้ ในวนัท่ี วนัท่ี 1 มกราคม และ 1 กรกฎาคมของทกุปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 25x5 
โดยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเทา่กบั 10% และอตัราดอกเบีย้สว่นเพิ่มเทา่กบั 12% เมื่อจบสญัญาผู้ เช่าต้องซือ้สนิทรัพย์นัน้ไปในราคา 
50,000 บาท  

ตอ่ไปนีเ้ป็นตารางมลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาทที่จา่ยทกุๆ ต้นงวด และมลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาท 

PVIFa of annuity due     
จ านวนงวด 5% 6% 10% 12% 

6 5.3295 5.2124 4.7908 4.6048 
12 9.3064 8.8869 7.4951 6.9377 
     

PVIF     
จ านวนงวด 5% 6% 10% 12% 

6 0.7462 0.7050 0.5645 0.5066 
12 0.5568 0.4970 0.3186 0.2567 

ค าถาม 

1. สญัญาเชา่แตล่ะสญัญา เป็นสญัญาเชา่ประเภทใด เพราะอะไร แสดงการค านวณประกอบ 

2. บนัทกึบญัชีที่เก่ียวข้องในปี 25x5 

3. แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท xyz จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค 25x5 ส าหรับรายการท่ีเก่ียวข้อง

กบัสญัญาดงักลา่ว 
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หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3 
มิ.ย. 2560  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  ***(งดสปัดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)*** 
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ตอบ 

1. การจ าแนกสญัญาเชา่แตล่ะสญัญา  

สญัญาเชา่ที่ 1  

สญัญาเชา่ที่ 1 มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงนิหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน ตามเหตผุลตอ่ไปนี ้ 

ก) ไมม่ีการโอนกรรมสทิธ์ิในรถยนต์แก่ผู้ เชา่เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่า 

ข) สญัญาเชา่ไมไ่ด้ระบใุห้ผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกที่จะซือ้ทรัพย์สนิท่ีเชา่ได้ในราคาจงูใจ 

ค) อายขุองสญัญาเช่าเทา่กบัร้อยละ 40 ของอายกุารใช้งาน (2 ปี จาก 5 ปี) ท าให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทัง้หมดหรือเกือบ
ทัง้หมดไมต่กเป็นของผู้ เช่า 

ง) ไม่สามารถค านวณสัดส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขัน้ต ่าตามสัญญาเช่าเทียบกบัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ เนื่องจากโจทย์ไมไ่ด้ให้มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์มา จึงไม่สามารถจัดประเภทสัญญาเช่าได้ 

จ) เคร่ืองพมิพ์ถือเป็นสนิทรัพย์ทัว่ไปท่ีไมม่ีลกัษณะเฉพาะ 

อยา่งไรก็ตาม เมื่อประเมินจากข้อมลูที่โจทย์ให้มา นา่จะตีความได้วา่สญัญาเช่าที่ 1 นา่จะถือเป็นสญัญาเชา่ด าเนินงาน เนื่องจาก
ระยะเวลาของสญัญาเพยีง 2 ปี จาก 5 ปี มลูคา่ปัจจบุนัของคา่เชา่ขัน้ต า่ยอ่มไมน่า่จะมากพอทีจ่ะท าให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทัง้หมดหรือ
เกือบทัง้หมดตกเป็นของผู้ เชา่ 

สญัญาเชา่ที่ 2 

ถือเป็นสญัญาเชา่การเงินตามเหตผุลตอ่ไปนี ้

ก) ไมม่ีการโอนกรรมสทิธ์ิในรถยนต์แก่ผู้ เชา่เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่า 

ข) สญัญาเชา่ก าหนดให้ผู้เช่าต้องซือ้ทรัพย์สนิที่เช่าในราคา 50,000 บาท ดังนัน้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทัง้หมดจะตก
เป็นของผู้เช่า จึงเข้าเงื่อนไขของการจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงนิ  

ค) อายขุองสญัญาเช่าเทา่กบัร้อยละ 60 ของอายกุารใช้งาน (6 ปี จาก 10 ปี) ท าให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทัง้หมดหรือเกือบ
ทัง้หมดไมต่กเป็นของผู้ เชา่ 

ง) ไม่สามารถค านวณสัดส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขัน้ต ่าตามสัญญาเช่าเทียบกบัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ เนื่องจากโจทย์ไมไ่ด้ให้มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์มา  

จ) เคร่ืองจกัรถือเป็นสนิทรัพย์ทัว่ไปท่ีไมม่ีลกัษณะเฉพาะ 

2. บนัทกึบญัชีที่เก่ียวข้องในปี 25x5 

  การบันทึกบัญชีสัญญาที่ 1   
1/5/25x5 Dr. คา่เช่า 14,250   
 Dr. คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 5,750   
 Cr. เงินสด  20,000  
  บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   
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1/6/25x5 Dr. คา่เช่า 14,250   
 Dr. คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 5,750   
 Cr. เงินสด  20,000  
  บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   
     
1/7/25x5 Dr. คา่เช่า 14,250   

 
Dr. คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 5,750   

 Cr. เงินสด  20,000  
  บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   
     
1/8/25x5 Dr. คา่เช่า 14,250   
 Dr. คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 5,750   
 Cr. เงินสด  20,000  
  บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   
     
1/9/25x5 Dr. คา่เช่า 14,250   
 Dr. คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 5,750   
 Cr. เงินสด  20,000  
  บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   
     
1/10/25x5 Dr. คา่เช่า 14,250   
 Dr. คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 5,750   
 Cr. เงินสด  20,000  
  บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   
     
1/11/25x5 Dr. คา่เช่า 14,250   
 Dr. คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 3,750   
 Cr. เงินสด  18,000  
  บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   
     
1/12/25x5 Dr. คา่เช่า 14,250   
 Dr. คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 3,750   
 Cr. เงินสด  18,000  
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บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   

     
  การบันทึกบัญชีสัญญาที่ 2   
1/1/25x5 Dr. สนิทรัพย์ตามสญัญาเชา่การเงิน 11,195,520   
 Cr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  11,195,520  
  บนัทกึการท าสญัญาเช่าการเงิน   

     1/1/25x5 Dr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 1,200,000   
 Cr. เงินสด  1,200,000  
  บนัทกึการจา่ยคา่เช่างวดแรก   
     
1/6/25x5 Dr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 700,224   
 Dr. ดอกเบีย้จ่าย 499,776   
 Cr. เงินสด  1,200,000  
  บนัทกึการจา่ยคา่เช่างวดที่สอง   
     
31/12/25x5 Dr. ดอกเบีย้จ่าย 464,765   
 Cr. ดอกเบีย้ค้างจา่ย  464,765  
  บนัทกึตัง้ค้างดอกเบีย้   
     
31/12/25x5 Dr. คา่เสือ่มราคา 1,119,552   
 Cr. คา่เสือ่มราคาสะสม – สนิทรัพย์ตามสญัญาเชา่  1,119,552  
  (11,195,520 / 10 ปี)   
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3. แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท xyz จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค 25x5 ส าหรับรายการท่ีเก่ียวข้องกบั
สญัญาดงักลา่ว 

 

บริษัท เช่าโลด จ ากัด  
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5  
  
สินทรัพย์  
สนิทรัพย์หมนุเวียน  
คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า – สว่นท่ีจะถกูตดัจ าหนา่ยภายใน 1 ปี (ค านวณ 1) 21,000 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า – สทุธิจากสว่นท่ีจะถกูตดัจ าหนา่ยภายใน 1 ปี (ค านวณ 1) 21,000 
สนิทรัพย์ตามสญัญาเชา่การเงิน  11,195,520 
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม  (1,119,552)  
สนิทรัพย์ตามสญัญาเชา่การเงิน (สทุธิ)  10,075,968 
  
หนีส้นิ  
หนีส้นิหมุนเวียน  
ดอกเบีย้ค้างจา่ย  464,765 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  735,235 
  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน  
หนีส้นิตามสญัญาเชา่สว่นท่ีถงึก าหนดเกิน 1 ปี 8,560,061 
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ค านวณ 1  

ค านวณค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า  
คา่เช่าทีจ่่ายแล้วในปี 25x5   156,000  
(20,000x6 + 18000x2)  
หกั คา่เช่าทีถื่อเป็นคา่ใช้จา่ย  114,000  
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ณ 31/12/25x5  42,000  

  
ค านวณค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตดับัญชีปี 25x6  
คา่เช่าทีต้่องจา่ยปี 25x6  150,000  
(18000x2 + 15000x4 + 9000x6)  
หกั คา่เช่าทีถื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในปี 25x6  171,000  
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ถกูตัดบญัชีปี 25x6  21,000  

  
สรุป การน าเสนองบการเงนิเกี่ยวกบัค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า  
คา่เช่าจ่ายลว่งหน้าที่ถกูตดับญัชีปี 25x6 (หมนุเวยีน)  21,000  
คา่เช่าจ่ายลว่งหน้าที่ถกูตดับญัชีหลงัปี 25x6 (ไมห่มนุเวียน)  21,000  
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวม  42,000  
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที่ 2/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3 
มิ.ย. 2560  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  ***(งดสปัดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)*** 
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 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) 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที่ 2/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3 
มิ.ย. 2560  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  ***(งดสปัดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)*** 
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

หลกัสูตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมคัร2วิชำ 10,000 บำท) 

 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่1/2560  

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเราจะรีบสง่ให้ทา่นเตรียมตวั (คาดวา่สง่ให้ได้เดือนธนัวาคม 2559) เมื่อสมคัร
เข้ามา 

โปรโมชัน่ :  

1. ส าหรับหลกัสตูร Comprehensive ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

2. ส าหรับหลกัสตูร Step-By-Step ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 10,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

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) ครัง้ที่ 2/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3 
มิ.ย. 2560  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  ***(งดสปัดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)*** 
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

หนงัสืออำ้งอิง 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จาก

การรือ้ถอน การบรูณะ และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั . กรุงเทพฯ : 2557. 

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

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

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

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

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