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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 2/2562 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

 

 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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“เอกสารชุดนี้ไดรับความรวมมือรวมใจจากทังผูเขาสอบจํานวนมาก และตัวผมผูจัดทําคิดเปนชั่วโมงทํางานรวมมากกวา 50 ชั่วโมงทํางาน ซึ่ง

ทุกคนที่เก่ียวของยินดีที่จะใหพี่นองใชเพื่อเพิ่มพูนความรูและศักยภาพในการสอบ แตจะไมยินดีแมแตนิดเดียวหากถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย 

ดังนั้น จึงขออธิบายเก่ียวกับความคุมครองดังนี้” 

 

เอกสารชุดนี้ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตใหใชโดยไมตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร 

1) การใชเพื่อเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพื่อนฝูงโดยไมหวังผลตอบแทน (ไมสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผูเขาสอบครับ) 

2) การใชประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทัง ของรัฐและเอกชนในลักษณะที่ไมหวังผลกําไร 

3) การใชเพื่อ update ความรูเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไมอนุญาตใหใช 

1) การใชประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะที่เปนติวเตอรที่เปดสอนและเก็บคาตอบแทน 

2) การดัดแปลงหรือคัดลอกเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย เชน การพิมพขาย การใชประกอบกับเอกสารประกอบการสอน หรือการกระทํา 

ลักษณะอื่นใดที่เขาขายการทําเพื่อหวังประโยชนเชิงพาณิชย 

 

หากทานไมมัน่ใจวาทานอยูในขายอนุญาตใหใชหรือไม โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักด ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสือ

อนุญาตเปนลายลักษณอักษร ขอบคุณที่เขาใจครับ 
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ปรนัย (บางส่วน) 
1) ผลกําไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงทางคณิตศาสตรประกันภัยฯ สําหรับหนี้สินผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานรับรูเขา 

1. กําไรขาดทุน 

2. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ปดเขากําไรขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 

3. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ปดเขากําไรสะสม 

4. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไมปดเขากําไรขาดทุนหรือกําไรสะสม.. 

2) ขอใดไมใชผลประโยชนระยะส้ัน  

1. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ.. 

2. สวนแบงกําไรประจําป 

3. วันลาตลอดอายุทํางานสะสมไมเกิน30 วัน 

4. คารถประจําตําแหนง 

3) กิจการมียอดงบทดลองดังนี้ : ลูกหนี้ 500,000 บาท หนี้สงสัยจะสูญ 50,000 บาท หนี้สูญ 5,000 บาท (เปนไปตามประมวลฯ) ฐาน

ภาษีของลูกหนี้การคาเทากับเทาใด 

1. 500,000 บาท 

2. 450,000 บาท 

3. 0 บาท 

4. 495,000 บาท.. 

4) สําหรับสินคาที่ไมสามารถสับเปล่ียนกันไดควรใชวิธีใดบันทึก  

1. FIFO  
2. LIFO  
3. Weighed average  
4. เฉพาะเจาะจง.. 

5) ขอแรกถามวาขอใดเปนppe 

1. ไมยืนตนที่ปลูกเพื่อกินผล.. 

2. อสังหาถือไวเฉยๆ 

3. อสังหาถือไวขาย 

4. อสังหาใหเชา 

6) 1 ม.ค. 25x1 ซื้อสินทรัพย 490,000 บาท มูลคาคงเหลือ 70,000 บาท อายุการใหประโยชน 5 ป ณ ส้ินป 25x3 มีคาเส่ือมราคา

สะสม 336,000 บาท ถามวา ป 25x4 จะมีคาเส่ือมราคาในงบกําไรขาดทุนเทากับเทาใด หากกิจการใชวิธีเดียวกันในการคิดคาเส่ือม

ราคาตลอดอายุสินทรัพย 
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1. 56,000 บาท.. 

2. 84,000 บาท 

3. 96,000 บาท 

4. 112,000 บาท 

 

7) กิจการถูกฟองคดีเก่ียวภาษีเงินได ซึ่งศาลชั้นตนตัดสินใหกิจการแพคดี ตอมากิจการดูขอพิพากษาของศาลฎีกาที่มีเหตุการณ

เหมือนกันนั้นศาลตัดสินเปนฝายชนะ ทําใหทางฝายบริหารและทนายจึงคิดวากิจการมีโอกาสชนะ จึงย่ืนอุทธรณมูลคาของความ

เสียหายคือ 100,000 บาท อางถึง TAS 37 ตองรับรูหรือเปดเผยอยางไร 

1. ไมบันทึก แตเปดเผยเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

2. ไมบันทึก และไมเปดเผยขอมูล 

3. บันทึกรับรูเปนประมาณการหนี้สิน.. 

4. ถือปฏิบัติแบบใดก็ได ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร 

8) ขอใดตอไปนี้ไมสามารถถือเปนตนทุนกูยืมภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 ได 

1. ดอกเบี้ยหุนกูที่ใชในการสรางสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข 

2. การตัดจายสวนตํ่าหรือสวนเกินสําหรับเงินกูที่เก่ียวของกับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข 

3. ตนทุนการจัดจําหนายตราสารทุน.. 

4. ผลตางอัตราแลกเปล่ียนที่เก่ียวของกับดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม 
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ข้อ 1 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  VS อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

1.1 ความหมายของคํานิยาม ppe ip และความแตกตาง (6 คะแนน) 

ตอบ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ คือ สินทรัพยที่มีตัวตนซึ่งเขาเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 1) มีไวเพื่อใชประโยชนในการผลิต ในการจําหนายสินคา

หรือใหบริการ เพื่อใหเชา หรือเพื่อใชในการบริหารงาน และ 2) คาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบระยะเวลา (TAS 16)  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน คือ อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน หรืออาคาร หรือสวนของอาคาร (สวนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร) 

ที่ถือครอง (โดยเจาของหรือโดยผูเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน) เพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย 

หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไวเพื่อ 1) ใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงานของกิจการ หรือ 2) ขายตาม

ลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ (TAS 40) 

ซึ่งความเหมือนของทั้งสองอยาง คือ เปนสินทรัพยที่มีอายุการใชงานนานกวา  1 ป แตความตางสําคัญ คือ PPE มีไวเพื่อหวัง

ประโยชนจากการใชงาน (ใชเอง ใหเชา บริหาร ใหบริการ)  สวน IP มีไวเพื่อหวังกระแสเงินสด (คาเชา) และ / หรือ ผลกําไรจากการถือครอง 

ทั้งนี้ ตัวอยางของ PPE ไดแก อาคารสํานักงานใชเอง โรงงาน เคร่ืองจักร อุปกรณที่กิจการถือครองไวเพื่อผลประโยชนจากการใชงาน  

สวนตัวอยางของ IP ไดแก  

1. ที่ดินที่กิจการถือครองไวเพื่อหวังกําไรจากการเพิ่มมูลคาของที่ดินนั้นในระยะยาว  

2. ที่ดินที่กิจการถือครองไวโดยที่ปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต 

3. อาคารที่กิจการเปนเจาของ (หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใตสัญญาเชาการเงิน) และใหเชาตอดวยสัญญาเชาดําเนินงาน 

(ไมวาจะเปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญา) 

4. อาคารที่ยังไมมีผูเชาซึ่งกิจการถือครองเพื่อใหเชาตอภายใตสัญญาเชาดําเนินงานไมวาจะเปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่ง

สัญญาเชา 

5. อสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพื่อใชเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในอนาคต 

1.2 ใหอธิบายรายการหลังรับรูมูลคาครั้งแรก ของ IP ทีว่ัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม (ขอละ 1 คะแนน) 

- รับรูเร่ิมแรก 

- มูลคายุติธรรมเพิ่มขึ้น 

- มูลคายุติธรรมลดลง 

- ขายสินทรัพย 

- ดอยคาสินทรัพย 
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ตอบ 

รับรูเร่ิมแรก 

กิจการตองวัดมูลคาเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุน ประกอบดวย ราคาซื้อ และรายจายโดยตรงใดๆที่

เก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย ไดแกคาธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย คาภาษีในการโอนสินทรัพย และตนทุนในการทํารายการ

อื่นๆ ที่เก่ียวของ 

dr. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  xx   

cr. เงินสด, เจาหนี้การคา, คาใชจายคางจายฯลฯ   xx  

 บันทึกรับรูเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน   

 

มูลคายุติธรรมเพิ่มขึ้น 

กิจการตองรับรูผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่

เกิดขึ้น (โดยมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองสะทอนถึงสภาพตลาด  ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน) 

dr. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  xx   

cr. ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (P/L)   xx  

 บันทึกการตีราคาเพิ่มของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน   

 

มูลคายุติธรรมลดลง 

รับรูผลตางเขากําไรขาดทุน เชนเดียวกับกรณีมูลคายุติธรรมเพิ่มขึ้น  

dr. ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (P/L)  xx   

cr. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน   xx  

 บันทึกการตีราคาลดลงของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน   
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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 18 ส.ค. 2562 – 22 ก.ย.  2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร เร่ิม 17 ส.ค. 2562 – 21 ก.ย..2562  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่
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ขายสินทรัพย 

ผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นและตองรับรูกําไรหรือขาดทุนในงวดที่

เลิกใชหรือจําหนายสินทรัพยนั้น (เวนแตเปนกรณีขายและเชากลับคืนแบบสัญญาเชาการเงิน) 

dr. เงินสด, ลูกหนี้การคา  xx   

dr. ผลกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแลวจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (P/L)  xx   

cr. ผลกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแลวจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (P/L)   xx  

cr. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน   xx  

 บันทึกการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (กรณีไมใชธุรกิจหลัก)   

dr. เงินสด, ลูกหนี้การคา  xx   

cr. รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน   xx  

dr. ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  xx   

cr. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน   xx  

 บันทึกการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (กรณีเปนธุรกิจหลัก)   

 

การดอยคาสินทรัพย 

รับรูผลตางเขากําไรขาดทุน เชนเดียวกับกรณีมูลคายุติธรรมลดลง (เพราะตองแสดงมูลคายุติธรรมจึงไมตองทดสอบดอยคาของ

สินทรัพยตาม TAS 36) 

dr. ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (P/L)  xx   

cr. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน   xx  

 บันทึกการตีราคาลดลงของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน   

 

1.3 ยกตัวอยางรายการที่ไมตองวัดมูลคายติุธรรมของ IP เมื่อกจิการมีนโยบายการบัญชวีัดมูลคายุติธรรม (2 

คะแนน) 

ตอบ 

ในกรณีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพย โดยใชวิธีราคาทุนที่กําหนดใหถือปฏิบัติ

ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 โดยสมมติใหมูลคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเทากับศูนย โดยในมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 40 ไดระบุตัวอยางในกรณีที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ คือ  

“ในกรณีของอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง ดังนี้ หากกิจการระบุวามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยู

ในระหวางการกอสรางนั้นไมสามารถ วัดไดอยางนาเชื่อถือ แตกิจการคาดวาจะสามารถประมาณมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือเม่ือการ

กอสรางนั้นเสร็จส้ิน กิจการจะตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางนั้นดวยวิธีราคาทุน จนกระทั่งสามารถวัด
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มูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ หรือเม่ือการกอสรางเสร็จส้ิน (แลวแตเหตุการณใดจะเกิดกอน)” 

1.4 อธิบายความแตกตางของ IP และ PPE เมื่อใชวิธวีดัมูลคาใหมและราคายุติธรรม 

- มูลคายุติธรรมเพิ่มขึ้น (2 คะแนน)  

- มูลคายุติธรรมลดลง (2 คะแนน) 

- ขายสินทรัพย (3 คะแนน) 

ตอบ 

กรณี PPE IP 

มูลคา

ยุติธรรม

เพิ่มขึ้น 

ตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้น โดยรับรูผลตางเขากําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น (OCI)  และใหปรับลด OCI เขากําไรสะสมทุกป

ตามอายุคงเหลือของสินทรัพยนั้นๆ  

ตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้น / ลดลง โดยผลตางรับรูเขากําไร

ขาดทุนประจํางวดทันที 

มูลคา

ยุติธรรมลดลง 

ตีราคาสินทรัพยลดลง โดยรับรูผลตางดวยการลด OCI คง

คาง (ถามี) เสียกอน หากมีจํานวนมูลคายุติธรรมลดลง

มากกวานั้น ใหรับรูจํานวนดังกลาวเขากําไรขาดทุนประจํา

งวดทันที 

ขายสินทรัพย ปด OCI คงเหลือ (ถามี) เขากําไรสะสม และรับรูผลตาง

ระหวางราคาขายกับมูลคาตามบัญชีเขากําไรขาดทุนประจํา

งวด 

รับรูผลตางระหวางราคาขายกับมูลคาตามบัญชีเขากําไร

ขาดทุนประจํางวด 
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2 สัญญาเช่า 

2.1 สัญญาเชาดําเนินงาน 

กิจการ ก เชา ตึกของ กิจการ ข เพื่อทําออฟฟศหลายป โดยจายคาเชาปละ 100,000  ตอมา บริษัท ข จะทําการทุบตึกเพื่อสรางใหม 

ระยะการสราง 2 ป ซึ่งในระหวางทําการสราง บริษัท ข ไดใหบริษัท ก ยายไปอยูตึกหลังอื่นของ ข ในบริเวณใกลกัน โดย ก เร่ิมยาย 1 ม.ค. 25x6 

และจายคาเชาเทาเดิม ซึ่ง ข ไดใหขอเสนอแก ก เพิ่มเติมดวยการไมคิดคาเชา 1 เดือน และชวยจายคาขนยาย และคาปรับปรุงสถานที่คิดเปน

มูลคา 200,000 บาท โดยบริษัท ก ตกลงเซ็นสัญญา 1 ต.ค. 25x5 

ใหทํา 

คํานวณคาเชารายเดือน สําหรับ 1 มค. 25x6 - ธค. 25x7 (3 คะแนน)  

ตอบ  

ในการเจรจาตอรองเพื่อทําสัญญาเชาหรือตออายุสัญญาเชาดําเนินงาน ผูใหเชาอาจใหส่ิงจูงใจแกผูเชา เพื่อใหผูเชาตกลงทําสัญญา 

ตัวอยางของส่ิงจูงใจ เชน เงินสดที่จายใหผูเชาในทันที หรือผูใหเชาจายคาใชจายตางๆ ของผูเชาแทนผูเชา (เชน ตนทุนในการยายสถานที่ 

ตนทุนที่เก่ียวกับขอผูกมัดตามสัญญาเชาที่มีอยูกอนของผูเชา) หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ผูใหเชาอาจใหผูเชาใชสินทรัพยโดยไมตองจายคาเชา 

หรือจายคาเชาดวยราคาที่ลดลงในชวงแรกของการเชา  

ผูเชาและผูใหเชาตองรับรูส่ิงจูงใจทั้งหมดในขอตกลงของสัญญาเชาดําเนินงานที่มีการตออายุ หรือสัญญาเชาดําเนินงานที่ทําใหม 

เปนสวนหนึ่งของส่ิงตอบแทนสุทธิที่ตกลงกันสําหรับการใชสินทรัพยที่เชา โดยไมคํานึงถึงลักษณะของส่ิงจูงใจรูปแบบ หรือเวลาของการ

จายเงิน (TIC 15 สัญญาเชาดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา) 

 

คาเชาตอเดือน 100,000  บาท 

ระยะเวลาสัญญาเชา 24  เดือน 

รวมคาเชา 2 ป 2,400,000  บาท 

หัก อยูฟรี 1 เดือน (100,000) บาท 

หัก ชวยคาขนยาย (ส่ิงจูงใจ) (200,000) บาท 

คาเชารวม 2,100,000  บาท 

จํานวนเดือนที่เชา 24  เดือน 

คาเชาตอเดือน 87,500  บาท 

2.2 สัญญาเชาการเงิน 

กิจการ ก.ใหกิจการ ข. เชา เคร่ืองถายเอกสาร รายละเอียดดังนี้ 

1) สัญญาเชา 3 ป เร่ิมเชา 1 ม.ค. 25x1 อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาคือ 8%  
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2) ในสัญญาเชาไมไดระบุใหผูเชาสามารถชื้อสินทรัพยนั้นไดเม้ือส้ินสุดสัญญาเชา 

3) สินทรัพยมีอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 5 ป มีอายุการใชงาน 4 ป  

4) จายคาเชาปละ 100,000 บาท เร่ิม 1 ม.ค. 25x1  

5) มูลคายุติธรรมเม่ือวันเร่ิมตนสัญญา 300,000 บาท 

6) ผูเชาตกลงประกันมูลคาคงเหลือเทากับ 10,000 บาท 

ใหทํา  

1. อธิบายวาสัญญาเชาเปนสัญญาเชาประเภทใด 3 คะแนน 

2. บันทึกบัญชีดานผูเชา พรอมคํานวณประกอบ 14 คะแนน 

ตอบ 

1. อธิบายวาสัญญาเชาเปนสัญญาเชาประเภทใด 3 คะแนน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 กําหนดใหกิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงินหากสัญญานั้นโอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทน ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผูเชา มิเชนนั้น สัญญาเชาดังกลาวก็จะถือเปนสัญญาเชา

ดําเนินงานแทน ทั้งนี้ หากสัญญาเชาใดๆ เขาหลักเกณฑตอไปนี้เพียงขอใดขอหนึ่งหรือมากกวา ก็จะถือวาสัญญาเชาดังกลาวเปนสัญญาเชา

การเงินทันที 

1. สัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพยใหแกผูเชาเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเชา  

2. ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา ผูเชามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยดวยราคาที่คาดวาจะตํ่ากวามูลคายุติธรรมมาก ณ วันที่สิทธิเลือกมีผล

บังคับใช  

3. ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา ระยะเวลาของสัญญาเชาครอบคลุมอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญของสินทรัพย แมวา

จะไมมีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น  

4. ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายมีจํานวนเทากับหรือเกือบเทากับมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยที่เชา  

5. สินทรัพยที่เชามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเชาเพียงผูเดียวที่สามารถใชสินทรัพยนั้นโดยไมจําเปนตองนําสินทรัพยดังกลาวมา

ทําการดัดแปลงที่สําคัญ  

สัญญาเชาดังกลาวถือเปนสัญญาเชาการเงินเนื่องจากเขาเงื่อนไขขอ 4) ดังตอไปนี้  

1. สัญญาเชาไมไดโอนความเปนเจาของในสินทรัพยใหแกผูเชาเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเชา  

2. ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา ผูเชาไมมีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย  
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3. อายุของสัญญาเชาเพียง 3 ปจาก อายุเชิงเศรษฐกิจ 4 ป จึงแสดงใหเห็นวาผูเชาไมไดรับประโยชนและรับความเส่ียงสวนใหญ

ของสินทรัพยที่เชา  

4. ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายสูงถึง 95.42% ซึ่งเกือบเทากับมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยที่เชา โดยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าในดานของผูเชา หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเชาตองจายตลอดอายุสัญญา

เชา รวมกับจํานวนเงินที่ผูเชาหรือบุคคลที่เก่ียวของกับผูเชาประกันมูลคาคงเหลือใหกับผูใหเชาตามการคํานวณดังนี้  

ประเภทของรายจาย รายจาย  กระแสเงินสด   PV factor 8%  มูลคาปจจุบัน  

เงินกอน คาเชางวดแรก 100,000              1.0000  100,000 

เงินงวด คาเชา งวด 2-3 100,000              1.7833  178,330 

เงินกอน มูลคาคงเหลือที่รับประกัน 10,000              0.7938  7,938 

รวม    286,268 

รอยละของมูลคายุติธรรม (300,000 บาท)   95.42% 

 

2. บันทึกบัญชีดานผูเชา พรอมคํานวณประกอบ 14 คะแนน 

งวด ป  เงินจาย   ตัดดอก   ตัดตน   ตนคงเหลือ  

0 1/1/x1          286,268  

0 1/1/x1                100,000              -          100,000        186,268  

1 1/1/x2                100,000        14,901         85,099        101,169  

2 1/1/x3                100,000         8,094         91,906           9,263  

3 1/1/x4                  10,000            741           9,259                -    

 

และบันทึกบัญชีดังนี้  

1/1/x1 dr. สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน  286,268   

 cr. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน   286,268  

  บันทึกการเชาเคร่ืองถายเอกสาร   

1/1/x1 dr. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  100,000   

 cr. เงินสด   100,000  

  บันทึกการจายคาเชา   

31/12/x1 dr. ดอกเบี้ยจาย    14,901   

 cr. ดอกเบี้ยคางจาย     14,901  

  บันทึกต้ังดอกเบี้ยคางจาย   

31/12/x1 dr. คาเส่ือมราคา    92,089   
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 cr. คาเส่ือมราคาสะสม     92,089  

  บันทึกคาเส่ือมราคาประจําป (286,268 - 10,000)/3   

1/1/x2 dr. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน    85,099   

 dr. ดอกเบี้ยคางจาย    14,901   

 cr. เงินสด   100,000  

  บันทึกการจายคาเชา   

31/12/x2 dr. ดอกเบี้ยจาย      8,094   

 cr. ดอกเบี้ยคางจาย       8,094  

  บันทึกต้ังดอกเบี้ยคางจาย   

31/12/x2 dr. คาเส่ือมราคา    92,089   

 cr. คาเส่ือมราคาสะสม     92,089  

  บันทึกคาเส่ือมราคาประจําป (286,268 - 10,000)/3   

1/1/x3 dr. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน    91,906   

 dr. ดอกเบี้ยคางจาย      8,094   

 cr. เงินสด   100,000  

  บันทึกการจายคาเชา   

31/12/x3 dr. ดอกเบี้ยจาย        741   

 cr. ดอกเบี้ยคางจาย         741  

  บันทึกต้ังดอกเบี้ยคางจาย   

31/12/x2 dr. คาเส่ือมราคา    92,089   

 cr. คาเส่ือมราคาสะสม     92,089  

  บันทึกคาเส่ือมราคาประจําป (286,268 - 10,000)/3   

1/1/x4 dr. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน      9,259   

 dr. ดอกเบี้ยคางจาย        741   

 dr. คาเส่ือมราคาสะสม  276,268   

 cr. สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน   286,268  

  บันทึกการคืนสินทรัพย   
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3 ภาษเีงนิได้รอตดับัญชีจากการรวมธุรกจิ 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท ก ซื้อเงินลงทุนในบริษัท ข เปนเงิน 5,000 ลานบาท มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม และฐานภาษขีอง

สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดในบริษัท ข แสดงในตารางดานลาง คาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจาย

ทางภาษีได อัตราภาษีของบริษัท ก และบริษัท ข เปนรอยละ 20 และ 10 ตามลําดับ 

 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  300  300  

ลูกหนี้การคา  500  500  

สินคาคงเหลือ  1,200  2,050  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  2,000  1,650  

เจาหนี้การคา  (400) (400) 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  (600) (600) 

สินทรัพยสุทธิ กอนภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 3,000  3,500  

 

ขอมูลเพิ่มเติม 

1. บริษัท ข ต้ังคาเผ่ือการเส่ือมมูลคาของสินคา 200 ลานบาท ซึ่งไมสามารถใชคํานวณฐานภาษีได 

2. ฐานภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัท ข เทากับ 1,600 ลานบาท 

3. ณ วันซื้อ บริษัท ก พบวา บริษัท ข มีสินทรัพยไมมีตัวตนมูลคา 700 ลานบาท  

ใหทํา  

1) คํานวณฐานภาษีของ ข  (5 คะแนน) 

2) คํานวณ สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ของบริษัท ข ณ วันรวมกิจการ (5 คะแนน) 

3) คํานวณคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจ (4 คะแนน) 

4) คํานวณ สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ที่ปรากฎในงบการเงินรวม ณ วันรวมกิจการ (6 คะแนน) 
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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 18 ส.ค. 2562 – 22 ก.ย.  2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร เร่ิม 17 ส.ค. 2562 – 21 ก.ย..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 18 ส.ค. 2562 – 22 ก.ย.  2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร เร่ิม 17 ส.ค. 2562 – 21 ก.ย..2562  

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

1) คํานวณฐานภาษีของ ข  (5 คะแนน) 

ตอบ 3,400 ลานบาทตามการคํานวณตอไปนี้  

   (ลานบาท) 

สินทรัพย / หนี้สิน มูลคาตามบัญชี บวก (หัก) ฐานภาษี 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  300   300  

ลูกหนี้การคา  500   500  

สินคาคงเหลือ  1,200  200  1,400  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  2,000  (400) 1,600  

สินทรัพยไมมีตัวตน 0   0  

เจาหนี้การคา  (400)  (400) 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  (600) 600  0  

สินทรัพยสุทธิ กอนภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 3,000  400  3,400  

 

2) คํานวณ สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ของบริษัท ข ณ วันรวมกิจการ (5 คะแนน) 

ตอบ สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (DTA) 40 ลานบาทตามการคํานวณตอไปนี้  

   (ลานบาท) 

สินทรัพย / หนี้สิน มูลคาตามบัญชี ฐานภาษี ผลตาง 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  300  300  0  

ลูกหนี้การคา  500  500  0  

สินคาคงเหลือ  1,200  1,400  (200) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  2,000  1,600  400  

สินทรัพยไมมีตัวตน 0  0  0  

เจาหนี้การคา  (400) (400) 0  

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  (600) 0  (600) 

สินทรัพยสุทธิ กอนภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 3,000  3,400  (400) 

อัตราภาษีของบริษัท ข   10% 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี (DTA) ที่ปรากฎในงบการเงนิของบริษัท ข   40  
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วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห เร่ิม อา 18 ส.ค. 2562 – 22 ก.ย.  2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร เร่ิม 17 ส.ค. 2562 – 21 ก.ย..2562  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่
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3) คํานวณคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจ (4 คะแนน) 

ตอบ คาความนิยมจากการรวมธุรกิจคือ 880 ลานบาท 

   (ลานบาท) 

ส่ิงตอบแทนที่จายในการรวมธุรกิจ   5,000  

หัก มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดจากการรวมธุรกิจ:    

สินทรัพยสุทธิ กอนภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  4,200   

หัก หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (ดูการคํานวณในขอ 4)  (80)  

สินทรัพยสุทธิหลังภาษีเงินไดรอตัดบัญชี   4,120  

คาความนิยมจากการรวมธุรกจิ   880  

 

 

4) คํานวณ สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ของ บ. ข ที่ปรากฎในงบการเงินรวม ณ วันรวมกิจการ (6 คะแนน) 

ตอบ หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 140 ลานบาท 

   (ลานบาท) 

สินทรัพย / หนี้สิน มูลคายุติธรรม ฐานภาษี ผลตาง 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  300  300  0  

ลูกหนี้การคา  500  500  0  

สินคาคงเหลือ  2,050  1,400  650  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  1,650  1,600  50  

สินทรัพยไมมีตัวตน 700  0  700  

เจาหนี้การคา  (400) (400) 0  

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  (600) 0  (600) 

สินทรัพยสุทธิ กอนภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 4,200  3,400  800  

อัตราภาษีของบริษัท ข   10% 

หน้ีสนิภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี (DTL) ของ บ.ข ที่ปรากฎในงบการเงนิรวม   80  
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หนังสืออ้างองิ 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ.มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได กรุงเทพฯ : 2561 

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

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

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน. 

กรุงเทพฯ : 2561. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุน. กรุงเทพฯ : 2561. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 2561. 

 

ตารางตวิ 2/2562 
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