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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2562 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

 

 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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“เอกสารชุดน้ีไดรับความรวมมือรวมใจจากทังผูเขาสอบจํานวนมาก และตัวผมผูจดัทําคดิเปนชั่วโมงทํางานรวมมากกวา 50 ชัว่โมงทํางาน ซึ่ง

ทุกคนท่ีเกีย่วของยินดีท่ีจะใหพ่ีนองใชเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและศักยภาพในการสอบ แตจะไมยินดีแมแตนิดเดียวหากถูกนําไปใชในเชงิพาณิชย 

ดังน้ัน จึงขออธิบายเกีย่วกับความคุมครองดงัน้ี” 

 

เอกสารชดุน้ีไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตใหใชโดยไมตองขออนุญาตเปนลายลกัษณอกัษร 

1) การใชเพ่ือเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพ่ือนฝูงโดยไมหวังผลตอบแทน (ไมสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผูเขาสอบครับ) 

2) การใชประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทัง ของรัฐและเอกชนในลักษณะท่ีไมหวงัผลกําไร 

3) การใชเพ่ือ update ความรูเกีย่วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไมอนุญาตใหใช 

1) การใชประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะท่ีเปนตวิเตอรท่ีเปดสอนและเก็บคาตอบแทน 

2) การดัดแปลงหรือคัดลอกเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย เชน การพิมพขาย การใชประกอบกับเอกสารประกอบการสอน หรือการกระทํา 

ลักษณะอ่ืนใดท่ีเขาขายการทําเพ่ือหวังประโยชนเชงิพาณิชย 

 

หากทานไมม่ันใจวาทานอยูในขายอนุญาตใหใชหรือไม โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักด ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสอื

อนุญาตเปนลายลักษณอกัษร ขอบคุณที่เขาใจครับ 
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ขอ 1.1 สนิคาคงเหลือ 

บริษัทมกรา จํากดั ขายเคร่ืองเสียง ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับการขายเคร่ืองเสียงมีดงัน้ี  

วันท่ี  รายการ จํานวน ราคาตอเคร่ือง 

1 ม.ค. 25x1 ซื้อ 150 10,000 

15 มี.ค. 25x1 ซื้อ 350 10,000 

1 ม.ค. -30 มิ.ย.25x1 ขาย 300 12,000 

1 ก.ค. 25x1 ซื้อ 200 10,500 

31 ธ.ค. 25x1 ขาย 150 12,500 

 

30 มิ.ย. เคร่ืองเสียง 10 เคร่ืองท่ีซือ้มาในวันท่ี 15 มี.ค. 25x1 ถูกนํ้าทวมเคร่ืองเสียหายจนขายไมได และไมไดทําประกันไว  

เดือนธ.ค. 25x1 กิจการไดทําสัญญาขายท่ีบอกเลิกไมได โดยจะขายสินคา 120 ชิ้น ในราคา 11,000 บาทตอชิ้น และท่ีเหลือจะขายใน

ราคา 10,000 บาท 

 

คําถาม 

1. บริษัท จะรับรูสินคานํ้าทวมอยางไร ใหอธิบายตาม TFRS ท่ีเกีย่วของ (2 คะแนน) 

2. แสดงมูลคาสินคา FIFO – Perpetual (6.5 คะแนน) 

3. บริษัท จะมีการปรับเพ่ิมหรือลดลงของสินคาหรือไมอยางไร (1.5 คะแนน) 

ตอบ 

1. บริษัท จะรับรูสินคานํ้าทวมอยางไร ใหอธิบายตาม TFRS ท่ีเกีย่วของ (2 คะแนน) 

อางถึง มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคาคงเหลือระบุใหกิจการตองวดัมลูคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือ

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา หากตนทุนของสินคาคงเหลือต่ํากวามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ กิจการจะตองปรับมูลคาลง

มาใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยรับรูสวนตางในงบกําไรขาดทุนโดยทันที 

เคร่ืองเสียง 10 เคร่ืองถูกนํ้าทวมเคร่ืองเสียหายจนขายไมได และไมไดทําประกันไว มีราคาทุน 100,000 บาท (10 เคร่ือง x 10,000 

บาท) ในขณะท่ีมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเทากับ 0 กิจการจึงตองปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือลงท้ังจํานวน และรับรูเปนผลขาดทุนจากการปรับลด

ของสินคาคงเหลือตามการบันทึกบัญชีตอไปน้ี 

dr. ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ (P/L) 100,000  

cr. คาเผ่ือการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ (A-)  100,000 
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2. แสดงมูลคาสินคา FIFO – Perpetual (6.5 คะแนน) 

      หนวย: บาท 

วันท่ี  รายการ จํานวน 

เพ่ิม(ลด) 

จํานวน 

คงเหลือ 

ราคาทุน 

ท่ีซื้อหรือขาย 

เพ่ิม(ลด) ราคาทุน 

คงเหลือ 

1 มค x1 ซื้อ 150  150  10,000  1,500,000  1,500,000  

15 มีค x1 ซื้อ 350  500  10,000  3,500,000  5,000,000  

1 มค -30 มยิx1 ขาย (300) 200  10,000  (3,000,000) 2,000,000  

30 มิยx1 นํ้าทวม (10) 190  10,000  (100,000) 1,900,000  

1 กค x1 ซื้อ 200  390  10,500  2,100,000  4,000,000  

31 ธค x1 ขาย (150) 240  10,000  (1,500,000) 2,500,000  

ดังนัน้ ราคาทุนของสนิคาคงเหลือเทากับ 2,500,000 บาท 

3. บริษัท จะมีการปรับเพ่ิมหรือลดลงของสินคาหรือไมอยางไร (1.5 คะแนน) 

เน่ืองจากกิจการไดทําสัญญาท่ีบอกเลิกไมได 120 หนวย ในราคาหนวยละ 11,000 บาท และสวนท่ีเหลือ 120 หนวยคาดวาจะขายใน

ราคาเพียง 10,000 บาท จึงทําใหมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับเทากบั 2,520,000 บาท (โจทยไมไดใหคาใชจายทางตรงท่ีคาดวาจะเกดิมา)  ตาม

การคาํนวณตอไปน้ี 

รายการ  จํานวน   ราคา   รวม  

ทําสัญญา       120        11,000      1,320,000  

ไมไดทําสัญญา       120        10,000      1,200,000  

รวมมูลคาสุทธิทีค่าดวาจะไดรับ       2,520,000  

ในขณะท่ีราคาทุนรวม (Cost) เทากับ 2,500,000 บาท ซึ่งนอยกวามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ (NRV) จากการท่ีกิจการตองแสดง

มูลคาสินคาดวย min(Cost, NRV) ดังน้ัน จึงไมตองปรับปรุงมูลคาสินคาคงเหลอืลดลงแตอยางใด  

 

ขอ 1.2 เร่ืองลูกหนี้การคา (10 คะแนน) โปรดดูจากขอสอบคร้ังที่ 2/2559 
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ขอ 2 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ 

ป 25x1 กิจการซื้อท่ีดินมาในราคา 5,000,000 บาทเพ่ือสรางโรงงาน โดยจายคาจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ 10,000 บาท คาทําร้ัวลอม

ท่ีดิน 250,000 บาท กิจการขายไมจากอาคารเกาไดเปนเงิน 70,000 บาท จายคาร้ือถอนอาคารไม 45,000 บาท มีการถมดินบอนํ้า 300,000 

บาท และจายคานายหนา 60,000 บาท 

ป 25x2 ท่ีดินดังกลาวมีมูลคายตุธิรรม 5,750,000 บาท โดยบริษทัมีการตีราคาท่ีดินเพ่ิม ซึ่งในป 25x3 มูลคายุติธรรมของท่ีดินลดลง

เหลือ 5,300,000 บาท 

คําถาม 

1. คํานวณราคาทุนท่ีดิน 25x1 และกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาใหม  (7 คะแนน)  

2. บันทึกบัญชี ป 25x2 และ 25x3 เกี่ยวกับการตีราคาใหม (4 คะแนน) 

3. ถาบริษัทไมชื้อท่ีดินแตเปนการเชา  โดยตองจายคาร้ือถอนใน 40 ปขางหนา คือ 800,000 บาท อัตราคิดลดท่ีเหมาะสมเทากับ 6% 

ตอป มูลคาปจจุบันของเงิน 1 บาทใน 40 ปขางหนาเทากับ 0.09722  ใหบันทึกบัญชีท่ีเกีย่วของ (6 คะแนน)  

4. กิจการเขารวมในกองทุนร้ือถอนบูรณะแหงหน่ึง หากกิจการตองจายชดเชยภาระผูกพัน จะมีเงื่อนไขในการรับรูอยางไร และหาก

กองทุนดงักลาวลมละลาย ทําใหประมาณการร้ือถอนเพ่ิมขึ้น บริษทัจะรับรูเปนหน้ีสินไดเมื่อใด ใหตอบอางอิง TFRS ท่ีเกี่ยวของ (3 

คะแนน)  

1. คํานวณราคาทุนท่ีดิน 25x1 และกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาใหม  (7 คะแนน)  

ราคาทุนท่ีดิน 

รายจาย ท่ีดิน สวนปรับปรุงท่ีดิน 

คาท่ีดิน 5,000,000   

คาจดทะเบียน 10,000   

ทําร้ัวลอมท่ีดิน  250,000  

ขายไมเกา (70,000)  

คาร้ืออาคาร 40,000   

ถมดิน 300,000   

คานายหนา 60,000   

รวม 5,340,000  250,000  
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คํานวณผลกาํไรขาดทุนจากการตีราคา  

รายการ คํานวณกําไรขาดทุน รับรูเขา OCI รับรูเขา P/L 

ป 25x2    

ราคาท่ีตีใหม 5,750,000    

หัก มูลคาตามบัญช ี (5,340,000)   

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีราคา  410,000  410,000  0  

    

ป 25x3    

ราคาท่ีตีใหม 5,300,000    

หัก มูลคาตามบัญช ี (5,750,000)   

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีราคา  (450,000) (410,000) (40,000) 

 

2. บันทึกบัญชี ป 25x2 และ 25x3 เกี่ยวกับการตีราคาใหม (4 คะแนน) 

 ป 25x2   

dr. คาเผ่ือการตีราคา ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - ท่ีดิน              410,000   

cr. ผลกําไรท่ียังไมเกดิขึ้นจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (OCI)           410,000  

 บันทึกการตีราคาท่ีดิน ป 25x2   

 ป 25x3    

dr. ผลกําไรท่ียังไมเกดิขึ้นจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (OCI)              410,000   

dr. ผลขาดทุน ท่ียังไมเกิดขึ้นจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (P/L)                40,000   

cr. คาเผ่ือการตีราคา ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - ท่ีดิน           450,000  

 บันทึกการตีราคาท่ีดิน ป 25x3   
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3. ถาบริษัทไมชื้อท่ีดินแตเปนการเชา โดยตองจายคาร้ือถอนใน 40 ปขางหนา ใหบันทึกบัญชีท่ีเกีย่วของ (6 คะแนน)  

 ป 25x1   

dr. สิทธิการเชา - อาคาร x  

cr. เงินสด คาเชา เจาหน้ีการคา ฯลฯ  x 

 บันทึกการจายลงทุนสรางอาคารบนพ้ืนท่ีเชา   

dr. สิทธิการเชา - อาคาร                77,776   

cr. ประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอน             77,776  

 บันทึกประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอน (800,000 x 0.09722)   

 ป 25x2   

dr. คาตดัจาํหนายสิทธิการเชาอาคาร  (x+77,776)/40   

cr. คาตดัจาํหนายสิทธิการเชาอาคารสะสม   (x+77,776)/40  

 บันทึกการตดัจาํหนายสิทธิการเชาอาคาร   

dr. ตนทุนทางการเงิน                  4,667   

cr. ประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอน               4,667  

 บันทึกประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนเพ่ิมขึ้น (77,776 x 6%)   

dr. คาเชาท่ีดิน  y   

cr. เงินสด   y  

 บันทึกการจายคาเชาท่ีดิน   

 ป 25x3   

dr. คาตดัจาํหนายสิทธิการเชาอาคาร  (x+77,776)/40   

cr. คาตดัจาํหนายสิทธิการเชาอาคารสะสม   (x+77,776)/40  

 บันทึกการตดัจาํหนายสิทธิการเชาอาคาร   

dr. ตนทุนทางการเงิน                  4,947   

cr. เงินสด               4,947  

 บันทึกประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนเพ่ิมขึ้น (77,776 + 4,667) x 6%   

dr. คาเชาท่ีดิน  y   

cr. เงินสด   y  

 บันทึกการจายคาเชาท่ีดิน   
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4. กิจการเขารวมในกองทุนร้ือถอนบูรณะแหงหน่ึง หากกิจการตองจายชดเชยภาระผูกพัน จะมเีงือ่นไขในการรับรูอยางไร และหาก

กองทุนดงักลาวลมละลาย ทําใหประมาณการร้ือถอนเพ่ิมขึ้น บริษทัจะรับรูเปนหน้ีสินไดเมื่อใด (3 คะแนน) 

อางถึง TFRIC 5 กรณีท่ีกิจการตองจายเงนิเขากองทุนเพ่ือวัตถปุระสงคท่ีจะใชร้ือถอน บูรณะ ปรับปรุงสภาพแวดลอมในอนาคต หาก

กิจการมีเพียงสวนไดเสียในกองทุนเพ่ือการร้ือถอน ผูลงทุนตองรับรูภาระผูกพันในการจายตนทุนในการร้ือถอนเปนหน้ีสิน และ “รับรูสวนไดเสีย

ในกองทุนดังกลาวเปนสินทรัพย เวนแตผูลงทุนไมตองรับผิดชอบในการจายตนทุนในการร้ือถอนดังกลาว แมวากองทุนจะไมสามารถจายไดก็

ตาม” 

และหากผูลงทุนไมมีอํานาจควบคุม หรืออํานาจควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเหนือกองทุนดังกลาว ผูลงทุนตองรับรู

สิทธิในการไดรับชดเชยจากกองทุน ดวย min(BV ภาระผูกพันสําหรับการร้ือถอนท่ีรับรูไว, สวนแบงใน FMV สินทรัพยสุทธิของกองทุน) 

นอกจากน้ี หากผูลงทุนมีภาระผูกพันท่ีเปนไปไดวาจะตองเพ่ิมการลงทุน จะตองพิจารณาการตั้งประมาณการหน้ีสินใหเหมาะสมตาม TAS 37 

ดังนัน้ในกรณนีี้ กิจการยังคงมีภาระผูกพันทีต่องจายเงินชดเชยกรณกีองทนุจายชดเชยไมได กิจการจะตองรับรูเงินจาย

สมทบเขากองทนุดังกลาวเปน “สินทรัพย” หากกองทนุดังกลาวลมละลาย ทําใหประมาณการร้ือถอนเพิ่มขึน้ กจิการยอมตอง

พิจารณาการตั้งประมาณการหนี้สนิใหเหมาะสมตาม TAS 37 
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ขอ 3  การรวมธุรกิจ 

วันท่ี 1/4/25x1 บริษัท เอก จํากัด ซื้อสินทรัพยและหน้ีสินท้ังหมด (ยกเวนเงินสด) จากบริษัท โท จํากัด โดยการออกหุนสามัญ จาํนวน 

1 ลานหุน ราคามูลคายตุิธรรมหุนละ 15 บาท (ราคาตามมูลคาหุน 1 บาท) ในการรวมธุรกิจในคร้ังน้ีกิจการจายคาท่ีปรึกษา 500,000 บาท และ

รายจายในการออกหุนใหม จํานวน 30,000 บาท และบริษัท เอก จํากดั จางพนักงานประจําเงินเดอืน 70,000 บาท (เร่ิม 1/3/25x1) เพ่ือดูแลใน

เร่ืองการซื้อธุรกจิในคร้ังน้ีและคร้ังตอไปในอนาคต และท่ีปรึกษาเขาประเมินมูลคายุติธรรมสินทรัพย และหน้ีสินของบริษัท โท จาํกัด โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

เงินสด  1,200,000 

ลูกหน้ีการคาสุทธิ  2,200,000 

สินคาคงเหลือ  3,300,000 

ท่ีดินและอาคาร  16,500,000 

สินทรัพยไมมีตัวตน  640,000 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอตดับัญช ี 140,000 

หน้ีสินอ่ืน  8,500,000 

ใหทํา  

1. บันทึกรายการบัญชี รายจายท่ีเกดิขึ้น  (4 คะแนน) 

2. คํานวณหาคาความนิยม (6 คะแนน) 

3. บันทึกรายการบัญชี วันท่ีซื้อกจิการ ถารายการใดบันทึกไปแลวในขอ 1 ไมตองบันทึกอีก  (6 คะแนน) 

4. หากบริษัทซื้อหุนเพียง 15% ถามวาคาใชจาย คาท่ีปรึกษา จะเปล่ียนแปลงไปอยางไร (4 คะแนน) 
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ตอบ 

1. บันทึกรายการบัญชี รายจายท่ีเกดิขึ้น  (4 คะแนน) 

 31/3/25x1   

dr. คาใชจายผลประโยชนพนักงาน (P/L) 70,000  

cr. เงินสด  70,000 

 บันทึกการจายเงินเดือนพนักงาน   

 1/4/25x1   

dr. เงินลงทุนในบริษัทยอย - โท  15,000,000   

cr. ทุนหุนสามัญ     1,000,000  

cr. สวนเกินมูลคาหุนสามญั   14,000,000  

 บันทึกการซื้อหุน 100% ของบริษทัโท   

dr. คาท่ีปรึกษา (P/L)       500,000   

cr. เงินสด        500,000  

 บันทึกการจายคาท่ีปรึกษารวมธรุกิจ   

dr. สวนเกินมูลคาหุนสามญั        30,000   

cr. เงินสด         30,000  

 บันทึกการจายคาออกหุนสามัญ   

 

2. คํานวณหาคาความนิยม (6 คะแนน) 

  หนวย:บาท 

เงินลงทุนจายซือ้  15,000,000  

หัก มูลคายตุิธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา   

ลูกหน้ีการคาสุทธิ  2,200,000   

สินคาคงเหลือ  3,300,000   

ท่ีดินและอาคาร  16,500,000   

สินทรัพยไมมีตัวตน  640,000   

หน้ีสินภาษีเงินไดรอตดับัญชี  (140,000)  

หน้ีสินอ่ืน  (8,500,000)  

รวมมูลคายุตธิรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีได  14,000,000  

คาความนิยมจากการวมธุรกิจ  1,000,000  
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3. บันทึกรายการบัญชี วันท่ีซื้อกจิการ ถารายการใดบันทึกไปแลวในขอ 1 ไมตองบันทึกอีก  (6 คะแนน) 

dr. ลูกหน้ีการคา สุทธิ          2,200,000   

dr. สินคาคงเหลือ          3,300,000   

dr. ท่ีดินและอาคาร        16,500,000   

dr. สินทรัพยไมมีตัวตน            640,000   

dr. คาความนิยม         1,000,000   

cr. หน้ีสินภาษีเงินไดรอตดับัญชี             140,000  

cr. หน้ีสินอ่ืน          8,500,000  

cr. เงินลงทุนในบริษัทยอย - โท        15,000,000  

 บันทึกรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทโท   

4. หากบริษัทซื้อหุนเพียง 15% ถามวาคาใชจาย คาท่ีปรึกษา จะเปล่ียนแปลงไปอยางไร (4 คะแนน) 

หากกจิการซื้อหุนในระดับท่ีไดรับอํานาจควบคุม “รายจายท่ีเกีย่วของกับการซื้อธุรกจิท่ีไมไดจายใหกับเจาของหุนเดิมจะตองรับรูเปน

คาใชจายในกําไรขาดทุน” แตหากซื้อหุนเพียง 15% จะถือเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย (หรือเงินลงทุนท่ัวไปในกรณีไมใชหลักทรัพยในความตองการ

ของตลาด) ซึ่งราคาทุนของเงินลงทุนคือจาํนวนตนทุนของเงินลงทุน ซึ่งประกอบดวยคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

ไดแก รายจายซื้อเงินลงทุน คานายหนา คาธรรมเนียม คาภาษีอากร ฯลฯ ดงัน้ัน หากซื้อหุนเพยีง 15% จะตองนําคาที่ปรึกษารวมเปน

ตนทนุของเงนิลงทนุ แทนการรับรูเปนคาใชจายในกาํไรขาดทุน แตคาจางพนักงานมาดูแลเร่ืองการลงทุนน้ันจะนําเขากําไรขาดทุนเชนเดิม 
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ปรนัย (บางสวน) 

1. กิจการควรจัดประเภท Crypto currency ท่ีเกีย่วของกับสินทรัพยไมมีตัวตนรายการหน่ึงเปน 

a. สินทรัพยไมมีตัวตน.. 

b. ตราสารหน้ี 

c. ตราสารทุน 

d. เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด 

2. อางถงึ ม.รง. 3 ขอใดไมตองรับรูและวัดมูลคาดวยมูลคายตุิธรรม 

a. สินทรัพยภาษีเงนิไดรอตดับัญชี และหนี้สนิภาษีเงนิไดรอตัดบัญชี.. 

b. หน้ีสินท่ีอาจเกดิขึ้น 

c. สินทรัพยไมมีตัวตน 

d. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

3. อางถงึกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน ขอใดเปนคุณภาพเสริมท้ังหมด 

a. เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ทันเวลา เปรียบเทียบได 

b. เกี่ยวของกับการตัดสินใจ เปรียบเทียบได เขาใจได 

c. เปรียบเทียบได ทนัเวลา เขาใจได.. 

d. เปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม เขาใจได สอบทานได 

4. จากการท่ีกฎหมายแรงงานเปล่ียนอัตราเงินชดเชยเลิกจางจาก 300 วันเปน 400 วัน กระทบภาษีรอตัดอยางไร 

a. DTL เพ่ิม 

b. DTL ลด 

c. DTA เพิ่ม.. 

d. DTA ลด 

5. บริษัท บันทึกตนทุนวิจยัและพัฒนาไวเปนสินทรัพยไมมตีัวตน 10 ลานบาท ตอมาส้ินปท่ี 1  คาดวาตลาดจะไมนิยมสินคาแบบน้ีแลว

จึงคาดวานาจะไดรับมูลคาลดลงจํานวน 3 ลานบาท ตอมาพบวาตลาดไมนิยมสินคาน้ีแลว ในปถดัไปจึงวางแผนวาจะไมทําการวิจยั

พัฒนาตอ บริษัทตองรับรูสินทรัพยไมมีตวัตนน้ีในงบแสดงฐานะการเงินส้ินปท่ี 2 จาํนวน 

a. 0 บาท.. 

b. 5 ลานบาท 

c. 7 ลานบาท 

d. 10 ลานบาท 

6. ตอไปน้ีขอใดไมใชเงินนําสงรัฐ 

a. ภาษีโรงเรือน 

b. ภาษีสรรพสามิต 
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c. ภาษีเงินได.. 

d. เงินนําสงธปท. ตามกฎหมายการนําสงเงินระหวางประเทศ 

7. ขอใดเปนผลประโยชนพนักงานระยะส้ัน 

a. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม.. 

b. เงินบํานาญ 

c. เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

d. ทองคํา 1  บาทท่ีใหกับผูทํางานครบ 5 ป 

8. กิจการซื้อหุนบริษัทแหงหน่ึง 7,000 หุน ในราคาหุนละ105 บาท จาํนวนหุนสามญัจดทะเบียนท้ังหมดของกิจการแหงน้ีคือ 10,000 

หุน และกิจการมีสวนของผูถือหุนเทากับ 630,000 บาท ท้ังน้ี กิจการประเมินมูลคายตุิธรรมของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคมุ

เทากับ 315,000 บาท คาความนิยมจากการซื้อกิจการคร้ังน้ีเทากบัเทาใด 

a. 420,000 บาท.. 

b. 294,000 บาท  

c. 0 บาท 

d. 126,000 บาท 

9. ชวงท่ีผานมา มีการประกาศกฎหมายลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลออกมาในเดือนธันวาคม จาก 30% เหลือ 20% สําหรับกาํไรท่ีเร่ิม 

1 ม.ค. x2 กิจการจะตองคาํนวณภาษีสําหรับป 25x1 อยางไร 

a. ใชอัตราภาษี 20% สําหรับการคาํนวณภาษีเงินไดงวดปจจุบัน / ใชอัตราภาษี 30% สําหรับคํานวณภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  

b. ใชอัตราภาษี 20% สําหรับการคาํนวณภาษีเงินไดงวดปจจุบัน / ใชอัตราภาษี 20% สําหรับคํานวณภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  

c. ใชอัตราภาษี 30% สําหรับการคาํนวณภาษีเงินไดงวดปจจุบัน / ใชอัตราภาษี 30% สําหรับคํานวณภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี

d. ใชอัตราภาษี 30% สําหรับการคํานวณภาษีเงินไดงวดปจจุบนั / ใชอัตราภาษี 20% สําหรับคํานวณภาษีเงินไดรอ

ตัดบัญชี.. 

10. ขอใดไมรวมเปนมูลคา PPE 

a. ผลประโยชนพนักงานโดยตรงกับการสรางอาคาร 

b. คาประกอบและติดตัง้เคร่ืองจกัร 

c. คาอบรมพนักงานใหใชงานเคร่ืองจักรไดอยางถูกตอง.. 

d. ทดสอบเคร่ืองจักร 

11. บ. ใหเชาคลังสินคา โดยมี.ค.ลังสินคา 1 แหง ใหบริการเก็บสินคาโดยลูกคาจะเขามาในพ้ืนท่ีคลังตามเวลาท่ีกําหนด หากจะมารับ

สินคาจะตองแจงบริษัทเสมอ และบ.ทําระบบท่ีใชระบุตาํแหนงสินคา ขอใดถูกตอง 

a. คลังเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

b. สัญญาดังกลาวเปนการเชา 

c. บริษัทตองวัดมูลคาคลังดวยมูลคายุติธรรมเสมอ  

d. สัญญาดังกลาวเปนสัญญาบริการ.. 
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12. ขอใดท่ีเมื่อซื้อธุรกิจแลวไมตองรับรูดวยมูลคายตุิธรรม 

a. หนี้สนิภาษีรอตดับัญชี.. 

b. เงินเบิกเกินบัญช ี

c. ลูกหน้ีการคา  

d. เงินลงทุน 

13. บริษัทเอ มีเคร่ืองจักรราคาทุน 30 ลานบาท ไมมีมูลคาคงเหลือ อายุใชงาน 30 ป ซึ่งใชงานมาแลว 12 ป โดยบริษัทคิดคาเส่ือมราคา

วิธีเสนตรง ตอมาบริษัทบี ไดซื้อหุน 75% ของบริษัทเอ โดยเคร่ืองจกัรดังกลาวมีมูลคายุติธรรม 18 ลานบาท และคาดวาจะมีอายุใช

งานคงเหลืออีก 18 ป คาเส่ือมราคาท่ีจะปรากฎในงบการเงินรวมของบริษัท บีจะเทากับเทาใด  

a. 750,000 บาท 

b. 1,000,000 บาท.. 

c. 1,500,000 บาท 

d. 600,000 บาท 

14. กิจการจะรับรูรายจายเปนท่ีดิน อาคาร อุปกรณเมื่อใด 

a. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชงิเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน 

b. กิจการสามารถวดัมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ 

c. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและกิจการ

สามารถวัดมูลคาตนทนุของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ.. 

d. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชงิเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ันหรือกิจการสามารถวดั

มูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ 

15. กิจการซื้อหลักทรัพยในตลาด โดยมีวตัถุประสงคในการถือเพ่ือเกร็งกําไร ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 

a. หลักทรัพยเพ่ือคา , กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

b. หลักทรัพยเผ่ือขาย , กาํไรขาดทุน 

c. หลักทรัพยเพือ่คา , กําไรขาดทุน.. 

d. หลักทรัพยเผ่ือขาย , กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

16. กิจการทําสัญญาเชาเคร่ืองจกัร คาเชาปละ 200,000 บาท 3 ป ใหสิทธิผูเชาในการซื้อเคร่ืองจกัรเมื่อส้ินสุดสัญญา 5,000 บาท ซึง่

เปนราคาท่ีต่ํากวามูลคายุตธิรรมมาก และเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวาผูเชาจะใชสิทธิ์ซื้อ เคร่ืองจักรมีอายุการใหประโยชน 3 ป ผู

เชารับประกันมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 50,000 บาท ผูเชาตองจายเงินเทาไหรตลอดอายุของสัญญาเชา 

a. 600,000  

b. 605,000.. 

c. 655,000 

d. 700,000 
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ไมอนุญาตใหเผยแพรในเชิงพาณิชย (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) คร้ังที่ 2/2562 หลักสูตร Comprehensive 

วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห เร่ิม อา 21 เม.ย. 2562 – 26 พ.ค. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร เร่ิม 20 เม.ย. 2562 – 25 พ.ค.2562  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่

สถาบัน CPA Solution สุขุมวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห เร่ิม อา 21 เม.ย. 2562 – 26 พ.ค. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร เร่ิม 20 เม.ย. 2562 – 25 พ.ค.2562  

เวลา 9.00 – 16.00 น.ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร) 

หนังสืออางอิง 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558). กรุงเทพฯ : 2558. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอม . กรุงเทพฯ : 2561. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคาคงเหลือ. กรุงเทพฯ : 2561. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ. กรุงเทพฯ : 2561. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเชา. กรุงเทพฯ : 2561. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสนิทรัพยที่อาจเกิดขึ้น. 

กรุงเทพฯ : 2561. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน. กรุงเทพฯ : 2561. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน. กรุงเทพฯ : 2561. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ.มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 101 เร่ือง หนี้สงสัยจะสูญและหนีสู้ญ (ฉบับที่ 11 เดิม) กรุงเทพฯ : 2542. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 2561. 
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วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห เร่ิม อา 21 เม.ย. 2562 – 26 พ.ค. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร เร่ิม 20 เม.ย. 2562 – 25 พ.ค.2562  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่

สถาบัน CPA Solution สุขุมวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห เร่ิม อา 21 เม.ย. 2562 – 26 พ.ค. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร เร่ิม 20 เม.ย. 2562 – 25 พ.ค.2562  
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ตารางติว 2/2562 

 


	สารบัญ
	ข้อ 1.1 สินค้าคงเหลือ
	ข้อ 1.2 เรื่องลูกหนี้การค้า (10 คะแนน) โปรดดูจากข้อสอบครั้งที่ 2/2559
	ข้อ 2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
	ข้อ 3  การรวมธุรกิจ
	ปรนัย (บางส่วน)
	หนังสืออ้างอิง
	ตารางติว 2/2562


