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ข้อสอบ CPA จําลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 1/2562
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ความมีน้ าํ ใจของท่าน ส่ งผลให้ท่านสอบผ่านเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้ในเร็ ววัน

วิชา การบัญชี 1 (ส่ วนอัตนัย)
การทดสอบความรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

ไมอนุญาตใหเผยแพรในเชิงพาณิชย (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครั้งที่ 2/2562 หลักสูตร Comprehensive
วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห เริ่ม อา 21 เม.ย. 2562 – 26 พ.ค. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร เริ่ม 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 เริ่ม อา 21 เม.ย. 2562 – 26 พ.ค. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร เริ่ม 20 เม.ย. 2562 – 25 พ.ค.2562
เวลา 9.00 – 16.00 น.ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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“เอกสารชุดนี้ไดรับความรวมมือรวมใจจากทังผูเขาสอบจํานวนมาก และตัวผมผูจดั ทําคิดเปนชั่วโมงทํางานรวมมากกวา 50 ชัว่ โมงทํางาน ซึ่ง
ทุกคนที่เกีย่ วของยินดีทจี่ ะใหพี่นองใชเพื่อเพิม่ พูนความรูและศักยภาพในการสอบ แตจะไมยินดีแมแตนิดเดียวหากถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย
ดังนั้น จึงขออธิบายเกีย่ วกับความคุมครองดังนี”้
เอกสารชุดนี้ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
อนุญาตใหใชโดยไมตองขออนุญาตเปนลายลักษณอกั ษร
1) การใชเพื่อเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพื่อนฝูงโดยไมหวังผลตอบแทน (ไมสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผูเขาสอบครับ)
2) การใชประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทัง ของรัฐและเอกชนในลักษณะที่ไมหวังผลกําไร
3) การใชเพื่อ update ความรูเกีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง
ไมอนุญาตใหใช
1) การใชประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะทีเ่ ปนติวเตอรทเี่ ปดสอนและเก็บคาตอบแทน
2) การดัดแปลงหรือคัดลอกเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย เชน การพิมพขาย การใชประกอบกับเอกสารประกอบการสอน หรือการกระทํา
ลักษณะอื่นใดที่เขาขายการทําเพือ่ หวังประโยชนเชิงพาณิชย
หากทานไมมั่นใจวาทานอยูในขายอนุญาตใหใชหรือไม โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักด ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสือ
อนุญาตเปนลายลักษณอกั ษร ขอบคุณที่เขาใจครับ
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ขอ 1.1 สินคาคงเหลือ
บริษัทมกรา จํากัด ขายเครื่องเสียง ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับการขายเครือ่ งเสียงมีดงั นี้
วันที่
1 ม.ค. 25x1
15 มี.ค. 25x1
1 ม.ค. -30 มิ.ย.25x1
1 ก.ค. 25x1
31 ธ.ค. 25x1

รายการ
ซื้อ
ซื้อ
ขาย
ซื้อ
ขาย

จํานวน
150
350
300
200
150

ราคาตอเครื่อง
10,000
10,000
12,000
10,500
12,500

30 มิ.ย. เครื่องเสียง 10 เครื่องทีซ่ อื้ มาในวันที่ 15 มี.ค. 25x1 ถูกน้ําทวมเครื่องเสียหายจนขายไมได และไมไดทําประกันไว
เดือนธ.ค. 25x1 กิจการไดทําสัญญาขายที่บอกเลิกไมได โดยจะขายสินคา 120 ชิ้น ในราคา 11,000 บาทตอชิ้น และที่เหลือจะขายใน
ราคา 10,000 บาท
คําถาม
1. บริษัท จะรับรูสินคาน้ําทวมอยางไร ใหอธิบายตาม TFRS ที่เกีย่ วของ (2 คะแนน)
2. แสดงมูลคาสินคา FIFO – Perpetual (6.5 คะแนน)
3. บริษทั จะมีการปรับเพิ่มหรือลดลงของสินคาหรือไมอยางไร (1.5 คะแนน)
ตอบ
1.

บริษัท จะรับรูสินคาน้ําทวมอยางไร ใหอธิบายตาม TFRS ที่เกีย่ วของ (2 คะแนน)

อางถึง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรือ่ ง สินคาคงเหลือระบุใหกิจการตองวัดมูลคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา หากตนทุนของสินคาคงเหลือต่ํากวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ กิจการจะตองปรับมูลคาลง
มาใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยรับรูสวนตางในงบกําไรขาดทุนโดยทันที
เครื่องเสียง 10 เครื่องถูกน้ําทวมเครื่องเสียหายจนขายไมได และไมไดทําประกันไว มีราคาทุน 100,000 บาท (10 เครื่อง x 10,000
บาท) ในขณะที่มูลคาสุทธิที่จะไดรับเทากับ 0 กิจการจึงตองปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือลงทั้งจํานวน และรับรูเปนผลขาดทุนจากการปรับลด
ของสินคาคงเหลือตามการบันทึกบัญชีตอไปนี้
dr. ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ (P/L)
cr. คาเผื่อการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ (A-)

100,000
100,000
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2.

แสดงมูลคาสินคา FIFO – Perpetual (6.5 คะแนน)

วันที่

รายการ

1 มค x1
15 มีค x1
1 มค -30 มิยx1
30 มิยx1
1 กค x1
31 ธค x1

ซื้อ
ซื้อ
ขาย
น้ําทวม
ซื้อ
ขาย

จํานวน
เพิ่ม(ลด)
150
350
(300)
(10)
200
(150)

จํานวน
คงเหลือ
150
500
200
190
390
240

ราคาทุน
เพิ่ม(ลด)
ที่ซื้อหรือขาย
10,000 1,500,000
10,000 3,500,000
10,000 (3,000,000)
10,000
(100,000)
10,500 2,100,000
10,000 (1,500,000)

หนวย: บาท
ราคาทุน
คงเหลือ
1,500,000
5,000,000
2,000,000
1,900,000
4,000,000
2,500,000

ดังนัน้ ราคาทุนของสินคาคงเหลือเทากับ 2,500,000 บาท
3.

บริษัท จะมีการปรับเพิ่มหรือลดลงของสินคาหรือไมอยางไร (1.5 คะแนน)

เนื่องจากกิจการไดทําสัญญาที่บอกเลิกไมได 120 หนวย ในราคาหนวยละ 11,000 บาท และสวนที่เหลือ 120 หนวยคาดวาจะขายใน
ราคาเพียง 10,000 บาท จึงทําใหมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับเทากับ 2,520,000 บาท (โจทยไมไดใหคาใชจา ยทางตรงที่คาดวาจะเกิดมา) ตาม
การคํานวณตอไปนี้
รายการ
ทําสัญญา
ไมไดทําสัญญา
รวมมูลคาสุทธิทคี่ าดวาจะไดรบั

จํานวน
120
120

ราคา
11,000
10,000

รวม
1,320,000
1,200,000
2,520,000

ในขณะที่ราคาทุนรวม (Cost) เทากับ 2,500,000 บาท ซึ่งนอยกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ (NRV) จากการที่กิจการตองแสดง
มูลคาสินคาดวย min(Cost, NRV) ดังนั้น จึงไมตองปรับปรุงมูลคาสินคาคงเหลือลดลงแตอยางใด

ขอ 1.2 เรื่องลูกหนี้การคา (10 คะแนน) โปรดดูจากขอสอบครั้งที่ 2/2559
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ขอ 2 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ
ป 25x1 กิจการซื้อทีด่ ินมาในราคา 5,000,000 บาทเพื่อสรางโรงงาน โดยจายคาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ 10,000 บาท คาทํารั้วลอม
ที่ดิน 250,000 บาท กิจการขายไมจากอาคารเกาไดเปนเงิน 70,000 บาท จายคารื้อถอนอาคารไม 45,000 บาท มีการถมดินบอน้ํา 300,000
บาท และจายคานายหนา 60,000 บาท
ป 25x2 ที่ดินดังกลาวมีมูลคายุตธิ รรม 5,750,000 บาท โดยบริษทั มีการตีราคาที่ดินเพิม่ ซึ่งในป 25x3 มูลคายุติธรรมของที่ดินลดลง
เหลือ 5,300,000 บาท
คําถาม
1. คํานวณราคาทุนที่ดิน 25x1 และกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาใหม (7 คะแนน)
2. บันทึกบัญชี ป 25x2 และ 25x3 เกี่ยวกับการตีราคาใหม (4 คะแนน)
3. ถาบริษัทไมชื้อที่ดินแตเปนการเชา โดยตองจายคารื้อถอนใน 40 ปขางหนา คือ 800,000 บาท อัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมเทากับ 6%
ตอป มูลคาปจจุบันของเงิน 1 บาทใน 40 ปขา งหนาเทากับ 0.09722 ใหบันทึกบัญชีที่เกีย่ วของ (6 คะแนน)
4. กิจการเขารวมในกองทุนรื้อถอนบูรณะแหงหนึ่ง หากกิจการตองจายชดเชยภาระผูกพัน จะมีเงื่อนไขในการรับรูอยางไร และหาก
กองทุนดังกลาวลมละลาย ทําใหประมาณการรื้อถอนเพิม่ ขึ้น บริษทั จะรับรูเปนหนี้สินไดเมื่อใด ใหตอบอางอิง TFRS ที่เกี่ยวของ (3
คะแนน)
1.

คํานวณราคาทุนที่ดิน 25x1 และกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาใหม (7 คะแนน)

ราคาทุนที่ดิน
รายจาย
ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน
คาที่ดิน
5,000,000
คาจดทะเบียน
10,000
ทํารั้วลอมที่ดิน
250,000
ขายไมเกา
(70,000)
คารื้ออาคาร
40,000
ถมดิน
300,000
คานายหนา
60,000
รวม
5,340,000
250,000
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คํานวณผลกําไรขาดทุนจากการตีราคา
รายการ
ป 25x2
ราคาทีต่ ีใหม
หัก มูลคาตามบัญชี
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีราคา

คํานวณกําไรขาดทุน

รับรูเขา OCI

รับรูเขา P/L

5,750,000
(5,340,000)
410,000

410,000

0

5,300,000
(5,750,000)
(450,000)

(410,000)

(40,000)

ป 25x3
ราคาทีต่ ีใหม
หัก มูลคาตามบัญชี
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีราคา
2.
dr.
cr.

dr.
dr.
cr.

บันทึกบัญชี ป 25x2 และ 25x3 เกี่ยวกับการตีราคาใหม (4 คะแนน)
ป 25x2
คาเผื่อการตีราคา ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - ที่ดิน
ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการตีราคาทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ (OCI)
บันทึกการตีราคาที่ดิน ป 25x2
ป 25x3
ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการตีราคาทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ (OCI)
ผลขาดทุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการตีราคาทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ (P/L)
คาเผื่อการตีราคา ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - ที่ดิน
บันทึกการตีราคาที่ดิน ป 25x3

410,000
410,000

410,000
40,000
450,000

ไมอนุญาตใหเผยแพรในเชิงพาณิชย (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครั้งที่ 2/2562 หลักสูตร Comprehensive
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3. ถาบริษัทไมชื้อที่ดินแตเปนการเชา โดยตองจายคารื้อถอนใน 40 ปขางหนา ใหบันทึกบัญชีที่เกีย่ วของ (6 คะแนน)
dr.
cr.
dr.
cr.

dr.
cr.
dr.
cr.
dr.
cr.

dr.
cr.
dr.
cr.
dr.
cr.

ป 25x1
สิทธิการเชา - อาคาร
เงินสด คาเชา เจาหนี้การคา ฯลฯ
บันทึกการจายลงทุนสรางอาคารบนพื้นที่เชา
สิทธิการเชา - อาคาร
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอน
บันทึกประมาณการหนี้สินคารื้อถอน (800,000 x 0.09722)
ป 25x2
คาตัดจําหนายสิทธิการเชาอาคาร
คาตัดจําหนายสิทธิการเชาอาคารสะสม
บันทึกการตัดจําหนายสิทธิการเชาอาคาร
ตนทุนทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอน
บันทึกประมาณการหนี้สินคารื้อถอนเพิ่มขึ้น (77,776 x 6%)
คาเชาทีด่ ิน
เงินสด
บันทึกการจายคาเชาทีด่ ิน
ป 25x3
คาตัดจําหนายสิทธิการเชาอาคาร
คาตัดจําหนายสิทธิการเชาอาคารสะสม
บันทึกการตัดจําหนายสิทธิการเชาอาคาร
ตนทุนทางการเงิน
เงินสด
บันทึกประมาณการหนี้สินคารื้อถอนเพิ่มขึ้น (77,776 + 4,667) x 6%
คาเชาทีด่ ิน
เงินสด
บันทึกการจายคาเชาทีด่ ิน

x
x
77,776
77,776

(x+77,776)/40
(x+77,776)/40
4,667
4,667
y
y

(x+77,776)/40
(x+77,776)/40
4,947
4,947
y
y
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4.
กิจการเขารวมในกองทุนรื้อถอนบูรณะแหงหนึ่ง หากกิจการตองจายชดเชยภาระผูกพัน จะมีเงือ่ นไขในการรับรูอยางไร และหาก
กองทุนดังกลาวลมละลาย ทําใหประมาณการรื้อถอนเพิม่ ขึ้น บริษทั จะรับรูเปนหนี้สินไดเมื่อใด (3 คะแนน)
อางถึง TFRIC 5 กรณีที่กิจการตองจายเงินเขากองทุนเพื่อวัตถุประสงคที่จะใชรื้อถอน บูรณะ ปรับปรุงสภาพแวดลอมในอนาคต หาก
กิจการมีเพียงสวนไดเสียในกองทุนเพื่อการรื้อถอน ผูลงทุนตองรับรูภาระผูกพันในการจายตนทุนในการรื้อถอนเปนหนี้สิน และ “รับรูสวนไดเสีย
ในกองทุนดังกลาวเปนสินทรัพย เวนแตผูลงทุนไมตองรับผิดชอบในการจายตนทุนในการรื้อถอนดังกลาว แมวากองทุนจะไมสามารถจายไดก็
ตาม”
และหากผูลงทุนไมมีอํานาจควบคุม หรืออํานาจควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเหนือกองทุนดังกลาว ผูลงทุนตองรับรู
สิทธิในการไดรับชดเชยจากกองทุน ดวย min(BV ภาระผูกพันสําหรับการรื้อถอนที่รับรูไว, สวนแบงใน FMV สินทรัพยสุทธิของกองทุน)
นอกจากนี้ หากผูลงทุนมีภาระผูกพันที่เปนไปไดวาจะตองเพิ่มการลงทุน จะตองพิจารณาการตั้งประมาณการหนี้สินใหเหมาะสมตาม TAS 37
ดังนัน้ ในกรณีนี้ กิจการยังคงมีภาระผูกพันทีต่ องจายเงินชดเชยกรณีกองทุนจายชดเชยไมได กิจการจะตองรับรูเงินจาย
สมทบเขากองทุนดังกลาวเปน “สินทรัพย” หากกองทุนดังกลาวลมละลาย ทําใหประมาณการรื้อถอนเพิ่มขึน้ กิจการยอมตอง
พิจารณาการตั้งประมาณการหนี้สนิ ใหเหมาะสมตาม TAS 37
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ขอ 3 การรวมธุรกิจ
วันที่ 1/4/25x1 บริษัท เอก จํากัด ซื้อสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมด (ยกเวนเงินสด) จากบริษัท โท จํากัด โดยการออกหุนสามัญ จํานวน
1 ลานหุน ราคามูลคายุติธรรมหุน ละ 15 บาท (ราคาตามมูลคาหุน 1 บาท) ในการรวมธุรกิจในครัง้ นี้กิจการจายคาที่ปรึกษา 500,000 บาท และ
รายจายในการออกหุนใหม จํานวน 30,000 บาท และบริษัท เอก จํากัด จางพนักงานประจําเงินเดือน 70,000 บาท (เริ่ม 1/3/25x1) เพื่อดูแลใน
เรื่องการซื้อธุรกิจในครั้งนี้และครัง้ ตอไปในอนาคต และที่ปรึกษาเขาประเมินมูลคายุติธรรมสินทรัพย และหนี้สินของบริษัท โท จํากัด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เงินสด
1,200,000
ลูกหนี้การคาสุทธิ
2,200,000
สินคาคงเหลือ
3,300,000
ที่ดินและอาคาร
16,500,000
สินทรัพยไมมีตัวตน
640,000
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
140,000
หนี้สินอื่น
8,500,000
ใหทํา
1.
บันทึกรายการบัญชี รายจายที่เกิดขึ้น (4 คะแนน)
2.
คํานวณหาคาความนิยม (6 คะแนน)
3.
บันทึกรายการบัญชี วันทีซ่ ื้อกิจการ ถารายการใดบันทึกไปแลวในขอ 1 ไมตองบันทึกอีก (6 คะแนน)
4.
หากบริษัทซื้อหุนเพียง 15% ถามวาคาใชจา ย คาที่ปรึกษา จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร (4 คะแนน)

ไมอนุญาตใหเผยแพรในเชิงพาณิชย (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครั้งที่ 2/2562 หลักสูตร Comprehensive
วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห เริ่ม อา 21 เม.ย. 2562 – 26 พ.ค. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร เริ่ม 20 เม.ย. 2562 – 25 พ.ค.2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่
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ตอบ
1.
dr.
cr.

dr.
cr.
cr.
dr.
cr.
dr.
cr.

2.

บันทึกรายการบัญชี รายจายที่เกิดขึ้น (4 คะแนน)
31/3/25x1
คาใชจา ยผลประโยชนพนักงาน (P/L)
เงินสด
บันทึกการจายเงินเดือนพนักงาน
1/4/25x1
เงินลงทุนในบริษัทยอย - โท
ทุนหุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
บันทึกการซื้อหุน 100% ของบริษทั โท
คาที่ปรึกษา (P/L)
เงินสด
บันทึกการจายคาที่ปรึกษารวมธุรกิจ
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
เงินสด
บันทึกการจายคาออกหุนสามัญ

70,000
70,000

15,000,000
1,000,000
14,000,000
500,000
500,000
30,000
30,000

คํานวณหาคาความนิยม (6 คะแนน)

เงินลงทุนจายซือ้
หัก มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา
ลูกหนี้การคาสุทธิ
สินคาคงเหลือ
ที่ดินและอาคาร
สินทรัพยไมมีตัวตน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยสุทธิที่ได
คาความนิยมจากการวมธุรกิจ

หนวย:บาท
15,000,000
2,200,000
3,300,000
16,500,000
640,000
(140,000)
(8,500,000)
14,000,000
1,000,000
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เวลา 9.00 – 16.00 น.ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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3.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
cr.
cr.
cr.
4.

บันทึกรายการบัญชี วันทีซ่ ื้อกิจการ ถารายการใดบันทึกไปแลวในขอ 1 ไมตองบันทึกอีก (6 คะแนน)
ลูกหนี้การคา สุทธิ
สินคาคงเหลือ
ที่ดินและอาคาร
สินทรัพยไมมีตัวตน
คาความนิยม
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอย - โท
บันทึกรับโอนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทโท

2,200,000
3,300,000
16,500,000
640,000
1,000,000
140,000
8,500,000
15,000,000

หากบริษัทซื้อหุนเพียง 15% ถามวาคาใชจา ย คาที่ปรึกษา จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร (4 คะแนน)

หากกิจการซื้อหุนในระดับที่ไดรับอํานาจควบคุม “รายจายทีเ่ กีย่ วของกับการซื้อธุรกิจที่ไมไดจา ยใหกับเจาของหุนเดิมจะตองรับรูเปน
คาใชจา ยในกําไรขาดทุน” แตหากซื้อหุนเพียง 15% จะถือเปนหลักทรัพยเผื่อขาย (หรือเงินลงทุนทั่วไปในกรณีไมใชหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาด) ซึ่งราคาทุนของเงินลงทุนคือจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ซึ่งประกอบดวยคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นทีจ่ ายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
ไดแก รายจายซื้อเงินลงทุน คานายหนา คาธรรมเนียม คาภาษีอากร ฯลฯ ดังนั้น หากซื้อหุน เพียง 15% จะตองนําคาที่ปรึกษารวมเปน
ตนทุนของเงินลงทุน แทนการรับรูเปนคาใชจา ยในกําไรขาดทุน แตคาจางพนักงานมาดูแลเรื่องการลงทุนนั้นจะนําเขากําไรขาดทุนเชนเดิม
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ปรนัย (บางสวน)
1. กิจการควรจัดประเภท Crypto currency ที่เกีย่ วของกับสินทรัพยไมมีตัวตนรายการหนึ่งเปน
a. สินทรัพยไมมตี ัวตน..
b. ตราสารหนี้
c. ตราสารทุน
d. เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด
2. อางถึง ม.รง. 3 ขอใดไมตองรับรูและวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
a. สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และหนี้สนิ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี..
b. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
c. สินทรัพยไมมีตัวตน
d. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
3. อางถึงกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน ขอใดเปนคุณภาพเสริมทั้งหมด
a. เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ทันเวลา เปรียบเทียบได
b. เกี่ยวของกับการตัดสินใจ เปรียบเทียบได เขาใจได
c. เปรียบเทียบได ทันเวลา เขาใจได..
d. เปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม เขาใจได สอบทานได
4. จากการที่กฎหมายแรงงานเปลี่ยนอัตราเงินชดเชยเลิกจางจาก 300 วันเปน 400 วัน กระทบภาษีรอตัดอยางไร
a. DTL เพิ่ม
b. DTL ลด
c. DTA เพิ่ม..
d. DTA ลด
5. บริษัท บันทึกตนทุนวิจยั และพัฒนาไวเปนสินทรัพยไมมตี ัวตน 10 ลานบาท ตอมาสิ้นปที่ 1 คาดวาตลาดจะไมนิยมสินคาแบบนี้แลว
จึงคาดวานาจะไดรับมูลคาลดลงจํานวน 3 ลานบาท ตอมาพบวาตลาดไมนิยมสินคานี้แลว ในปถดั ไปจึงวางแผนวาจะไมทําการวิจยั
พัฒนาตอ บริษัทตองรับรูสินทรัพยไมมีตวั ตนนี้ในงบแสดงฐานะการเงินสิ้นปที่ 2 จํานวน
a. 0 บาท..
b. 5 ลานบาท
c. 7 ลานบาท
d. 10 ลานบาท
6. ตอไปนี้ขอใดไมใชเงินนําสงรัฐ
a. ภาษีโรงเรือน
b. ภาษีสรรพสามิต
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7.

8.

9.

10.

11.

c. ภาษีเงินได..
d. เงินนําสงธปท. ตามกฎหมายการนําสงเงินระหวางประเทศ
ขอใดเปนผลประโยชนพนักงานระยะสั้น
a. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม..
b. เงินบํานาญ
c. เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
d. ทองคํา 1 บาทที่ใหกับผูทํางานครบ 5 ป
กิจการซื้อหุนบริษัทแหงหนึ่ง 7,000 หุน ในราคาหุนละ105 บาท จํานวนหุนสามัญจดทะเบียนทัง้ หมดของกิจการแหงนีค้ ือ 10,000
หุน และกิจการมีสวนของผูถือหุนเทากับ 630,000 บาท ทั้งนี้ กิจการประเมินมูลคายุติธรรมของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เทากับ 315,000 บาท คาความนิยมจากการซื้อกิจการครัง้ นีเ้ ทากับเทาใด
a. 420,000 บาท..
b. 294,000 บาท
c. 0 บาท
d. 126,000 บาท
ชวงที่ผา นมา มีการประกาศกฎหมายลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลออกมาในเดือนธันวาคม จาก 30% เหลือ 20% สําหรับกําไรที่เริม่
1 ม.ค. x2 กิจการจะตองคํานวณภาษีสําหรับป 25x1 อยางไร
a. ใชอัตราภาษี 20% สําหรับการคํานวณภาษีเงินไดงวดปจจุบัน / ใชอัตราภาษี 30% สําหรับคํานวณภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
b. ใชอัตราภาษี 20% สําหรับการคํานวณภาษีเงินไดงวดปจจุบัน / ใชอัตราภาษี 20% สําหรับคํานวณภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
c. ใชอัตราภาษี 30% สําหรับการคํานวณภาษีเงินไดงวดปจจุบัน / ใชอัตราภาษี 30% สําหรับคํานวณภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
d. ใชอัตราภาษี 30% สําหรับการคํานวณภาษีเงินไดงวดปจจุบนั / ใชอัตราภาษี 20% สําหรับคํานวณภาษีเงินไดรอ
ตัดบัญชี..
ขอใดไมรวมเปนมูลคา PPE
a. ผลประโยชนพนักงานโดยตรงกับการสรางอาคาร
b. คาประกอบและติดตัง้ เครื่องจักร
c. คาอบรมพนักงานใหใชงานเครื่องจักรไดอยางถูกตอง..
d. ทดสอบเครื่องจักร
บ. ใหเชาคลังสินคา โดยมี.ค.ลังสินคา 1 แหง ใหบริการเก็บสินคาโดยลูกคาจะเขามาในพื้นที่คลังตามเวลาที่กําหนด หากจะมารับ
สินคาจะตองแจงบริษัทเสมอ และบ.ทําระบบที่ใชระบุตาํ แหนงสินคา ขอใดถูกตอง
a. คลังเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
b. สัญญาดังกลาวเปนการเชา
c. บริษัทตองวัดมูลคาคลังดวยมูลคายุติธรรมเสมอ
d. สัญญาดังกลาวเปนสัญญาบริการ..
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12. ขอใดที่เมื่อซื้อธุรกิจแลวไมตองรับรูดวยมูลคายุติธรรม
a. หนี้สนิ ภาษีรอตัดบัญชี..
b. เงินเบิกเกินบัญชี
c. ลูกหนี้การคา
d. เงินลงทุน
13. บริษัทเอ มีเครื่องจักรราคาทุน 30 ลานบาท ไมมีมูลคาคงเหลือ อายุใชงาน 30 ป ซึ่งใชงานมาแลว 12 ป โดยบริษัทคิดคาเสื่อมราคา
วิธีเสนตรง ตอมาบริษัทบี ไดซื้อหุน 75% ของบริษัทเอ โดยเครื่องจักรดังกลาวมีมูลคายุติธรรม 18 ลานบาท และคาดวาจะมีอายุใช
งานคงเหลืออีก 18 ป คาเสื่อมราคาที่จะปรากฎในงบการเงินรวมของบริษัท บีจะเทากับเทาใด
a. 750,000 บาท
b. 1,000,000 บาท..
c. 1,500,000 บาท
d. 600,000 บาท
14. กิจการจะรับรูรายจายเปนที่ดิน อาคาร อุปกรณเมื่อใด
a. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
b. กิจการสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
c. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและกิจการ
สามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ..
d. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นหรือกิจการสามารถวัด
มูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
15. กิจการซื้อหลักทรัพยในตลาด โดยมีวตั ถุประสงคในการถือเพือ่ เกร็งกําไร ขอใดตอไปนี้ถูกตอง
a. หลักทรัพยเพื่อคา , กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
b. หลักทรัพยเผื่อขาย , กําไรขาดทุน
c. หลักทรัพยเพือ่ คา , กําไรขาดทุน..
d. หลักทรัพยเผื่อขาย , กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
16. กิจการทําสัญญาเชาเครื่องจักร คาเชาปละ 200,000 บาท 3 ป ใหสิทธิผูเชาในการซื้อเครื่องจักรเมื่อสิ้นสุดสัญญา 5,000 บาท ซึง่
เปนราคาที่ต่ํากวามูลคายุตธิ รรมมาก และเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวาผูเชาจะใชสิทธิ์ซื้อ เครื่องจักรมีอายุการใหประโยชน 3 ป ผู
เชารับประกันมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 50,000 บาท ผูเชาตองจายเงินเทาไหรตลอดอายุของสัญญาเชา
a. 600,000
b. 605,000..
c. 655,000
d. 700,000
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สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินคาคงเหลือ. กรุงเทพฯ : 2561.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ. กรุงเทพฯ : 2561.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเชา. กรุงเทพฯ : 2561.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น.
กรุงเทพฯ : 2561.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน. กรุงเทพฯ : 2561.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน. กรุงเทพฯ : 2561.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ.มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนีส้ ูญ (ฉบับที่ 11 เดิม) กรุงเทพฯ : 2542.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 2561.
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