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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 3/2562 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

 

 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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“เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทงัผู้เ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคดิเป็นชั่วโมงทาํงานรวมมากกวา่ 50 ชั่วโมงทาํงาน ซึง่

ทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งยินดีท่ีจะใหพ่ี้นอ้งใชเ้พ่ือเพ่ิมพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมย่ินดีแมแ้ตนิ่ดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

ดงันัน้ จึงขออธิบายเก่ียวกบัความคุม้ครองดงันี”้ 

 

เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตให้ใชโ้ดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1) การใชเ้พ่ือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพ่ือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบครบั) 

2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ ของรฐัและเอกชนในลกัษณะท่ีไมห่วงัผลกาํไร 

3) การใชเ้พ่ือ update ความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตให้ใช ้

1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะท่ีเป็นตวิเตอรท่ี์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 

2) การดดัแปลงหรอืคดัลอกเพ่ือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เช่น การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรอืการกระทาํ 

ลกัษณะอ่ืนใดท่ีเขา้ขา่ยการทาํเพ่ือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

 

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยูใ่นข่ายอนุญาตให้ใชห้รือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสอื

อนุญาตเป็นลายลักษณอ์กัษร ขอบคุณที่เข้าใจครับ 
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ปรนัย (บางสว่น) 

1) ขอ้ใดไมใ่ช่สทิธิเพ่ือการคุม้ครองท่ีระบไุวใ้น TFRS10 

a) สทิธิของผูถื้อในสว่นไดเ้สยีท่ีไมม่อีาํนาจควบคมุของผูไ้ดร้บัการลงทนุในการอนมุตัิรายจา่ยฝ่ายทนุท่ีสงูกวา่ปกติของธุรกิจ หรอืการ

อนมุตัิการออกตราสารทนุ หรอื ตราสารหนี ้

b) สทิธิของผูใ้หกู้ย้มืท่ีจะควบคมุสนิทรพัยข์องผูกู้ย้มื หากผูกู้ย้ืมไมส่ามารถปฏิบตัิ ตามเง่ือนไขการชาํระหนีท่ี้ระบไุว ้

c) สทิธิของผูใ้หกู้ย้มืในการจาํกดัผูกู้ย้ืมจากกิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงใน ความเสีย่งดา้นเครดิตท่ีมีนยัสาํคญัของผูกู้ย้มืท่ีจะ

ทาํใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ผูใ้หกู้ย้ืม 

d) สิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงในกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง.. 

2) ขอ้ใดไมใ่ช่ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 

a) ค่ารักษาพยาบาลหลงัเกษียณอายุ.. 

b) ของกาํนลัท่ีใหเ้มื่อทาํงานครบตามจาํนวนปีท่ีกาํหนด 

c) ผลประโยชนท่ี์จ่ายสาํหรบัปีท่ียกเวน้การทาํงาน 

d) ผลประโยชนท่ี์จ่ายจากการทพุพลภาพเป็นระยะเวลานาน 

3) ขอ้ใดเป็นผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

a) กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

b) ทองคาํท่ีใหเ้มื่อทาํงานครบ 10 ปี  

c) ผลประโยชนจ์่ายสาํหรบัปีท่ียกเวน้การทาํงาน 

d) ผลประโยชนท์ี่จ่ายคร้ังเดียวเม่ือออกจากงาน.. 

4) กิจการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 2% จากยอดลกูหนี ้ในปี  x1 มีลกูหนี ้1000 บาท ปี x2 มีลกูหนี ้800 บาท ถามวา่ปีท่ี 2 จะเกิดผล

กระทบอยา่งไร 

a) บนัทกึเป็นรายไดอ่ื้น 4 บาท 

b) บันทกึลดค่าใชจ้่าย 4 บาท.. 

c) เอาท่ีสบายใจ 

d) ผิดทกุขอ้ 

5) กิจการจะบนัทกึการแลกเปลีย่นท่ีขาดเนือ้หาเชิงพาณิชยอ์ยา่งไร 

a) บันทกึสนิทรัพยท์ี่รับมาดว้ย มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยท์ีน่ําไปแลก.. 

b) บนัทกึสิง่ท่ีรบัมาดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมของสิง่ท่ีไดร้บั 

c) บนัทกึสิง่ท่ีรบัดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมของสิง่ท่ีนาํไปแลก  

d) บนัทกึดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมของสิง่ท่ีนาํไปแลก เวน้แตก่รณีท่ีมลูคา่ยตุิธรรมของสิง่ท่ีไดม้ามีหลกัฐานชดัเจนกวา่ 

6) ขอ้ใดอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัท่ี 36 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

a) สนิคา้คงเหลอื 



P a g e  | 4 
 

ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2563  

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 12 ม.ค. 2563 – 16 ก.พ. 2563  

วิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เริม่ 11 ม.ค. 2563 – 15 ก.พ. 2563   

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step By Step เรยีนที่สถาบนั CPA Solution ซอยวดับางนาใน ตรงขา้มไบเทค บางนา (BTS บางนา จากทางออก 2 เดิน 200 เมตร) 

b) เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย.. 

c) สนิทรพัยชี์วภาพทางการเกษตร 

d) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลกิ 

7) ขอ้มลูตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้มลูของสญัญาเชา่การเงิน 

 มลูคา่ปัจจบุนัของจาํนวนเงินขัน้ตํ่า 285,000 บาท 

 มลูคา่ยตุิธรรม 300,000 บาท 

 อายสุญัญา 3 ปี อายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสนิทรพัย ์4 ปี ไมม่ีประกนัมลูคา่คงเหลอื  

ขอ้ใดคือคา่เสือ่มราคาท่ีบนัทกึตามสญัญาเชา่การเงิน 

a) 95,000 บาท.. 

b) 71,250 บาท 

c) 100,000 บาท 

d) 75,000 บาท 

8) ขอ้ใดตอ่ไปนีค้ือเงินท่ีนาํสง่รฐั ตามการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21  

a) หนีส้นิท่ีเกิดจากโครงการการคา้การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

b) เงนินําส่งตามที่รัฐบาลจัดเก็บจากกิจการตามระเบียบกฎหมาย.. 

c) เงินท่ีนาํสง่รฐัเพ่ือไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

d) เบีย้ปรบัหรอืบทลงโทษ  

9) ขอ้ใดตอ่ไปนีค้ือการวดัมลูคา่ เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย เงินลงทนุในบรษัิทรว่มในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

I วิธีราคาทนุ 

II ตามวิธีตาม IFRS 9 เมื่อมีผลบงัคบัใช ้

III วิธีสว่นไดเ้สยี 

a) I 
b) II 
c) I หรอื III 

d) I หรือ II หรือ III.. 

10) เหตใุด TFRS จงึใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมมากกวา่เกณฑอ่ื์นในการวดัมลูคา่ท่ีแสดงในงบการเงิน 

a) เก่ียวขอ้งกบัการตดัสนิใจ 

b) พิสูจนย์นืยนัยอดได้.. 

c) เนือ้หาสาํคญักวา่รูปแบบ 

d) หลกัความระมดัระวงั 
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11) ขอ้ใดไมใ่ช่ผลประโยชนร์ะยะยาว 

a) คา่รกัษาพยาบาลท่ีเก่ียวกบัการทพุพลภาพระยะยาว 

b) ทองคาํใหเ้มื่อทาํงานครบ 20 ปี 

c) ใหห้ยดุงานระยะยาวเมื่อทาํงานครบ 10 ปี 

d) กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

12) บรษัิทแมถื่อหุน้บรษัิทลกู 70% โดยลกูขายของใหแ้ม ่ราคาขาย 100 บาท ทนุ 80 บาท แตแ่มย่งัไมไ่ดข้ายสนิคา้ดงักลา่วออกไปใหก้บัคน

นอก หากลกูรายงานกาํไรสทุธิ 50 บาท สว่นแบง่กาํไรของ NCI จะเทา่กบัเทา่ใด 

a) 15 บาท 

b) 9 บาท.. 

c) 20 บาท 

d) 6 บาท 

13) A B C ถือหุน้สดัสว่น 51% 30% และ 19 % ตามลาํดบัในบรษัิทติ๋ม จาํกดั โดยรว่มรบัผลตอบแทนในสนิทรพัยส์ทุธิ โดยกาํหนดวา่หากมี

วาระสาํคญัในการดาํเนินงาน จะตอ้งไดร้บัเสยีงโหวตไมต่ ํ่ากวา่ 75% บรษัิทติ๋มถือเป็น  

a) การดาํเนินงานรว่มกนั 

b) การร่วมค้า.. 

c) เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 

d) เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 

14) A B C ถือหุน้สดัสว่น 40 40 30 % รว่มรบัผลตอบแทนในสนิทรพัยส์ทุธิ โดยกาํหนดวา่หากมีวาระสาํคญัในการดาํเนินงาน จะตอ้งไดร้บั

เสยีงโหวตไมต่ ํ่ากวา่ 50% หุน้สว่นแตล่ะคนจะถือวา่การลงทนุครัง้นีเ้ป็น  

a) การดาํเนินงานรว่มกนั 

b) การรว่มคา้ 

c) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม.. 

d) เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 

15) กิจการมีสนิทรพัยท่ี์ทาํธุรกรรมขายแลว้เช่ากลบัดงันี ้ 

ราคาทนุเดิม  10,000,000 บาท 

คา่เสือ่มราคาสะสม 8,000,000 บาท 

ขายแลว้เชา่กลบัคืนโดยขายไป 1,800,000 บาท ซึง่มลูคา่ยตุิธรรมตอนนัน้ 1,850,000 บาท แลว้เช่ากลบัระยะเวลาสัน้ๆ ดว้ยคา่เช่า

ตามราคาตลาด การขายแลว้เชา่กลบัในครัง้นีจ้ะก่อใหเ้กิดรายการ 

a) รบัรูผ้ลขาดทนุจากการขายเขา้กาํไรขาดทนุ 200,000 บาท รบัรูผ้ลขาดทนุรอตดับญัชี 50,000 บาท 

b) รับรู้ผลขาดทุนจากการขายเขา้กาํไรขาดทุน 200,000 บาท รับรู้ผลขาดทุนรอตดับัญชี 0 บาท.. 
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c) รบัรูผ้ลขาดทนุจากการขายเขา้กาํไรขาดทนุ 0 บาท รบัรูผ้ลขาดทนุรอตดับญัชี 200,000 บาท 

d) รบัรูผ้ลขาดทนุจากการขายเขา้กาํไรขาดทนุ 50,000 บาท รบัรูผ้ลขาดทนุรอตดับญัชี 200,000 บาท 

16) กิจการไมต่อ้งรบัรูห้นีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในกรณีใด 

a) ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ.. 

b) กิจการรบัรูผ้ลตา่งมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยส์ทุธิจากการรวมธุรกิจมากกวา่เงินลงทนุ 

c) กิจการตดัคา่เสือ่มราคาสนิทรพัยท์างภาษีเรว็กวา่คา่เสือ่มราคาทางบญัชี 

d) ทกุขอ้ก่อใหเ้กิดหนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

17) ขอ้ใดถือเป็นตน้ทนุท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์

a) ค่าทดสอบเคร่ืองจกัรก่อนใช้งานจริง.. 

b) คา่ฝึกอบรมพนกังาน 

c) คา่ใชจ้า่ยในการยา้ยอปุกรณใ์นอาคาร 

d) คา่ใชจ้า่ยในการยา้ยสว่นงานบางสว่น 

18) เครือ่งจกัร ราคาทนุ 540,000 บาท คา่เสือ่มราคาสะสม 324,000 บาท มลูคา่ยตุิธรรม 270,000 บาท กิจการใชว้ิธีตีราคาเพ่ิมเป็นราคา

ทนุเปลีย่นแทน กิจการบนัทกึบญัชีอยา่งไร 

a) เดบิต เคร่ืองจักร 135,000 บาท.. 

b) เดบิต เครือ่งจกัร 270,000 บาท 

c) เดบิต เครือ่งจกัร 81,000 บาท 

d) เดบิต เครือ่งจกัร 324,000 บาท 

19) บ.A และ บ. B รว่มกนัตัง้บรษัิท C โดย A และ B โอนสนิทรพัยส์ทุธิทัง้หมดใหก้บั C แลว้เลกิกิจการไป ซึง่ผูถื้อหุน้ A ถือหุน้ใน C 80% 

ในขณะท่ี ผูถื้อหุน้ B ถือหุน้ใน C 20% ขอ้ใดถกูตอ้ง 

a) ในงบการเงินรวมจะรบัรูส้นิทรพัยส์ทุธิของ A และ B ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 

b) ในงบการเงินรวมจะรบัรูส้นิทรพัยส์ทุธิของ A ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมและ B ดว้ยมลูคา่ตามบญัชี 

c) ในงบการเงนิรวมจะรับรู้สินทรัพยสุ์ทธิของ A ด้วยมูลค่าตามบัญชีและ B ดว้ยมูลค่ายุติธรรม.. 

d) ในงบการเงินรวมจะรบัรูส้นิทรพัยส์ทุธิของ A และ B ดว้ยมลูคา่ตามบญัชี 

20) กิจการซือ้สว่นไดเ้สยีทัง้หมดในบรษัิทยอ่ยเป็นเงิน 80,000 ลา้นบาท โดยท่ีมลูคา่ตามบญัชีของ บ.ยอ่ยเทา่กบั 48,500 ลา้นบาท ในขณะ

ท่ีมลูคา่ยตุิธรรมเทา่กบั 50,000 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษัิทยอ่ยมีคดีความ 1,500 ลา้นบาท แตท่นายความและท่ีปรกึษากฎหมายยืนยนัวา่

กิจการจะไมแ่พแ้นน่อน ใหค้าํนวนหาคา่ความนิยม 

a) 1,500 ลา้นบาท 

b) 3,000 ลา้นบาท 

c) 31,500 ลา้นบาท 

d) 30,000 ล้านบาท.. 
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21) กิจการสั่งซือ้สนิคา้จากตา่งประเทศ 200,000 ไดส้ว่นลดการคา้ 30% และ20%  และเง่ือนไขสว่นลดเงินสด 2/15 n/40 โดยปกติบรษัิทจะ

จ่ายในเวลาเพ่ือใหไ้ดร้บัสว่นลดเสมอ บรษัิทจ่ายคา่อากรขาเขา้ 3,500 บาท ผูข้ายจ่ายคา่ขนสง่ใหก้่อน 4,000 บาท  การสง่เป็นแบบ 

FOB  ตน้ทนุสนิคา้เทา่กบัเทา่ใด 

a) 117,260 บาท.. 

b) 112,000 บาท 

c) 115,500 บาท 

d) 119,500 บาท 

  (บาท)  

ราคาตัง้ 200,000  

หกั สว่นลด 30% -60,000  

คงเหลอื 140,000  

หกั สว่นลด 20% -28,000  

คงเหลอื 112,000  

หกั สว่นลดเงินสด 2% -2,240  

คงเหลอื 109,760  

บวก คา่อากรขาเขา้  3,500  

บวก คา่ขนสง่  4,000  

ต้นทุนสินค้า 117,260  

22) บรษัิทเอ เขา้ลงทนุในบรษัิท ก  โดย จ่าย 30% เมื่อวนัท่ี 1 ม.ค. x1 ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 1 ก.พ. x1ประกาศใหเ้อ มีอาํนาจแตง่ตัง้กรรมการเขา้

มาบรหิาร เมื่อวนัท่ี 1 มี.ค. x1 เอ สง่กรรมการเขา้มาบรหิาร และเดือน มิ.ย. จ่ายเงิน 70% ท่ีเหลอื วนัซือ้กิจการคือวนัใด 

a) 1 ม.ค. 

b) 1 ก.พ. 

c) 1 มี.ค…  

d) 1 มิ.ย. 

23) ขอ้ใดรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มไ่ด ้

a) รายจ่ายซ่อมบาํรุงประจาํปี.. 

b) ตน้ทนุเปลีย่นชิน้สว่น 

c) คา่ตรวจสภาพครัง้ใหญ่ 

d) คา่ตอ่เติมอาคาร 
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ข้อ 1 ต้นทุนกู้ยมื 

บรษัิท เอก จาํกดั มีโครงการสรา้งอาคารโรงงานใหมแ่ละซือ้เครือ่งจกัรใหม ่โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วนัท่ี 2 มกราคม 25x1 กิจการมแีผนดาํเนินการก่อสรา้งโรงงานใหม ่โดยไดท้าํการกูย้ืมเงินระยะยาวจาก ธนาคาร A จาํนวน 18 ลา้น

บาท อตัราดอกเบีย้ 6% และกูเ้งินระยะสัน้จาก 12 ลา้น อตัราดอกเบีย้ 8% โดยไดน้าํเงินใชส้าํหรบัการก่อสรา้ง 5 ลา้น 10 ลา้น และ 10 ลา้น 

ในวนัท่ี 1 มถินุายน 25x1, 1 ตลุาคม 25x1 และ 1 พฤศจิกายน 25x1 บรษัิทคาดวา่อาคารจะสรา้งแลว้เสรจ็ในเดือนมกราคม 25x2 

18 เมษายน 25x2 กิจการไดท้าํการสั่งซือ้เครือ่งจกัรใหม ่มลูคา่ FCU 800,000 โดยจะทาํการชาํระคา่เครือ่งจกัรในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 

25x1 ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 25x1 กิจการไดท้าํการกูย้ืมเงินจากธนาคารจาํนวน FCU 500,000 อตัราดอกเบีย้ 3% หากกูเ้ป็นเงินบาท อตัรา

ดอกเบีย้เทา่กบั 7% กิจการไดร้บัการสง่มอบเครือ่งจกัรเมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 25x1 ซึง่เมื่อไดร้บัมอบ กิจการไดเ้ริม่ติดตัง้เครือ่งจกัรและคาดวา่

จะสามารถทดสอบไดช้ว่งเดือนมกราคม 25x3  

อตัราแลกเปลีย่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 กรกฎาคม 25x1     FCU 1 = 30.50 

อตัราถวัเฉลีย่ 1 มกราคม 25x1 – 31 ธนัวาคม 25x1 FCU 1 = 30.52 

อตัราถวัเฉลีย่ 1 กรกฎาคม 25x1 – 31 ธนัวาคม 25x1 FCU 1 = 31.42 

คาํสั่ง 

บนัทกึรายการเก่ียวกบัเงินกูย้มื 

บนัทกึรายการเก่ียวกบัดอกเบีย้จา่ย 

บนัทกึรายการเก่ียวกบัสนิทรพัย ์

ตอบ 

อา้งถงึ TAS 23 กิจการตอ้งรวมตน้ทนุการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรอืการผลติสนิทรพัยท่ี์เขา้เง่ือนไข (ใช้

เวลานานในการก่อสรา้งหรอืพฒันา) เป็นสว่นหนึง่ของราคาทนุของสนิทรพัยน์ัน้ สว่นตน้ทนุการกูย้ืมอ่ืนใหร้บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดบญัชีท่ี

ตน้ทนุนัน้เกิดขึน้ ทัง้นี ้ ตน้ทนุการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรอืการผลติสนิทรพัยท่ี์เขา้เง่ือนไข “ตอ้งเป็นตน้ทนุท่ี

สามารถหลกีเลีย่งไดห้ากกิจการไมก่่อรายจ่ายขึน้เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยท่ี์เขา้เง่ือนไข” 

สาํหรบัการสรา้งอาคาร ซึง่ตอ้งใชเ้วลานานจนกวา่จะแลว้เสรจ็จะถือเป็น “สนิทรพัยท่ี์เขา้เง่ือนไข” ตาม TAS 23 ในการรบัรูต้น้ทนุกูย้มื

เป็นตน้ทนุของสนิทรพัย ์และจากการกูเ้งินสองกอ้นจากธนาคาร ซึง่ไมไ่ดร้ะบชุดัเจนวา่เป็นเงินกูเ้ฉพาะโครงการ จงึตีความวา่นา่จะเป็น “เงินกู้

ทั่วไป” ท่ีตอ้งคาํนวณหาอตัราตัง้เป็นทนุเพ่ือคาํนวณจาํนวนท่ีรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย ์ 

และในสว่นของเครือ่งจกัร ท่ีกิจการจ่ายชาํระวนัท่ี 5 เมษายน ไดร้บัเครือ่งจกัรในวนัท่ี 10 เมษายน แตก่วา่จะติดตัง้และทดสอบใหอ้ยู่

ในสภาพพรอ้มใช ้ตอ้งใชเ้วลาอีกหลายเดือน จงึถือวา่เป็นสนิทรพัยท่ี์เขา้เง่ือนไขเช่นเดียวกนั และการกูเ้งิน FCU มาเพ่ือจ่ายคา่เครือ่งจกัร นา่จะ

มองวา่เป็นเงินกูเ้ฉพาะ ซึง่สามารถรบัรูเ้ป็นตน้ทนุของสนิทรพัยไ์ดด้ว้ยดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้หกัดว้ยผลตอบแทนจากการลงทนุระยะสัน้ ซึง่เราจะถือ

วา่รายจา่ยโครงการไดเ้กิดขึน้แลว้ตัง้แตส่ง่คาํสั่งซือ้เครือ่งจกัร ดงันัน้ กิจการจึงสามารถรบัรูด้อกเบีย้เป็นตน้ทนุของสนิทรพัยไ์ดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 
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กรกฎาคม 25x1 เป็นตน้ไป จนกวา่เครือ่งจกัรจะสามารถใชก้ารได ้

การบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารโรงงานระหวา่งก่อสรา้ง 

 คาํนวณอตัราตั้งเป็นทุนของเงนิกูท้ั่วไป    

 เงนิกู ้ มูลค่า อัตราดอกเบีย้ ดอกเบีย้ตอ่ปี 

 เงินกูร้ะยะยาว 18,000,000  6% 1,080,000  

 เงินกูร้ะยะสัน้ 15,000,000  8% 1,200,000  

 รวม 33,000,000   2,280,000  

 อัตราตั้งเป็นทุน (ถวัเฉลี่ยถว่งนํ้าหนัก)   6.91% 

     

วันที ่ คาํนวณเงนิลงทุนในสนิทรัพย ์ มูลค่า เวลานับถงึสิน้ปี เงนิลงทุนเฉลี่ย 

1/6/25x1 งวดแรก  5,000,000  7/12 เดือน 2,916,667  

1/10/25x1 งวดท่ีสอง 10,000,000  3/12 เดือน 2,500,000  

1/11/25x1 งวดท่ีสาม 10,000,000  2/12 เดือน 1,666,667  

 รวมเงนิลงทุนเฉลี่ย   7,083,333  

 คณู อตัราตัง้เป็นทนุ   6.91% 

 ดอกเบีย้ที่รับรู้เป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์   489,394  

 

การบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารระหวา่งก่อสรา้ง 

  การบนัทกึเก่ียวกบัการก่อสรา้งอาคาร   

2/1/25x1 dr. เงินสด 30,000,000   

 cr. เจา้หนีเ้งินกู ้- ระยะยาว  18,000,000  

 cr. เจา้หนีเ้งินกู ้- ระยะสัน้  12,000,000  

  บนัทกึการกูย้ืมเงิน   

1/7/25x1 dr. อาคารโรงงานระหวา่งก่อสรา้ง  5,000,000   

 cr. เงินสด   5,000,000  

  บนัทกึการจา่ยคา่ก่อสรา้งอาคาร   

1/10/25x1 dr. อาคารโรงงานระหวา่งก่อสรา้ง 10,000,000   

 cr. เงินสด  10,000,000  

  บนัทกึการจา่ยคา่ก่อสรา้งอาคาร   

1/11/25x1 dr. อาคารโรงงานระหวา่งก่อสรา้ง 10,000,000   

 cr. เงินสด  10,000,000  

  บนัทกึการจา่ยคา่ก่อสรา้งอาคาร   
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31/12/25x1 dr. อาคารโรงงานระหวา่งก่อสรา้ง 489,394   

 dr. ดอกเบีย้จ่าย  1,790,606   

 cr. เงินสด / ดอกเบีย้คา้งจา่ย   2,280,000  

  บนัทกึรบัรูด้อกเบีย้คา้งจา่ย   

 

การบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือ่งจกัรระหวา่งพฒันา 

  การบนัทกึเก่ียวกบัเครือ่งจกัร   

18/4/25x1  Memo - สั่งซือ้เครือ่งจกัร FCU800,000   

     

1/7/25x1 dr. เงินสด 15,250,000   

 cr. เจา้หนีเ้งินกูเ้งินตราตา่งประเทศ – FCU  15,250,000  

  บนัทกึการกูเ้งิน FCU500,000 x 30.50   

5/7/25x1 dr. คา่เครือ่งจกัรจา่ยลว่งหนา้ 24,400,000   

 cr. เงินสด  24,400,000  

  บนัทกึการจา่ยคา่เครือ่งจกัร FCU 800,000 x 30.5 (ไมท่ราบอตัราแลกเปลีย่นวนันีจ้งึใชอ้ตัรา 30.50) 

10/7/25x1 dr. เครือ่งจกัรระหวา่งพฒันา 24,400,000   

 cr. คา่เครือ่งจกัรจา่ยลว่งหนา้  24,400,000  

  บนัทกึรบัเครือ่งจกัร   

31/12/25x1 dr. เครือ่งจกัรระหวา่งพฒันา 235,650   

 cr. เงินสด / ดอกเบีย้คา้งจา่ย  235,650  

  บนัทกึดอกเบีย้เงินกูเ้ป็นคา่เครือ่งจกัร (FCU500,000 x 31.42 x 3% x 6/12)   

31/12/25x1 dr. ผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (P/L)  x   

 cr. เจา้หนีเ้งินกูเ้งินตราตา่งประเทศ – FCU   x  

  บนัทกึผลขาดทนุอตัราแลกเปลีย่นดา้นเงินตน้ (FCU500,000 x (อตัราปิดสิน้ปี - 30.50))  
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ข้อ 2 ภาษีเงนิได ้

ณ 31 ธนัวาคม 25x1 บรษัิทมีลกูหนีใ้นงบแสดงฐานะการเงินจาํนวน 100 บาท และไดต้ัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว ้20 บาท ตอ่มาใน

ปี 25x2 ลกูหนีด้งักลา่วยงัไมไ่ดช้าํระหนี ้กิจการจึงมีความเห็นวา่ควรเพ่ิมคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในลกูหนีร้ายนีอี้ก 15 บาท ณ สิน้ปี 25x2 บรษัิท

จึงตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูกบัลกูหนีด้งักลา่วเป็นจาํนวน 35 บาท ซึง่ในทางภาษี หนีส้ญูท่ีจะนาํมาเป็นคา่ใชจ้่ายทางภาษีไดน้ัน้ตอ้งมีการ

ติดตามทวงถามหนีใ้หเ้ขา้เง่ือนไขหลกัเกณฑต์ามประมวลรษัฎากร ซึง่บรษัิทไมไ่ดด้าํเนินการตดิตามหนีด้งักลา่ว  

บรษัิทเสยีภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรา 20% ของกาํไรสทุธิ 

ก. 

1. จงอธิบายความแตกตา่งของ คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้กบัมลูคา่ตามบญัชี (1 คะแนน) 

2. แสดงรายการลกูหนีใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ ปี 25x1 และ ปี 25X2 ตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้(7 คะแนน) 

2.1. เหตกุารณด์งักลา่วก่อใหเ้กิดสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีอยา่งไร  

2.2. มลูคา่ตามบญัชีของลกูหนี ้

2.3. ฐานภาษีของลกูหนี ้

2.4. หาผลแตกตา่งชั่วคราวพรอ้มทัง้ระบวุา่เป็นผลแตกตา่งท่ีเอาไวห้กัหรอืผลแตกตา่งท่ีตอ้งจ่าย 

2.5. เดบิต เครดิต พรอ้มทัง้บนัทกึบญัชี 

ตอบ 

1. ใหอ้ธิบายความแตกตา่งระหวา่ง คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้และภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั (1 คะแนน) 

อา้งถงึ TAS 12 คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้(Income Tax expense (revenue)) หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั

และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีใชใ้นการคานวณกาไรหรอืขาดทนุสาหรบังวด ซึง่หมายถงึภาษีเงินไดท่ี้คาํนวณจากผลการดาํเนินงานภายใต้

หลกัการ TFRS  โดยจะประกอบไปดว้ย ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั (current tax exp.) + ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (deferred tax exp.) 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั (current tax exp.) หมายถึง จานวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาระหรอืสามารถขอคืนได ้ซึง่เกิดจากกาไร (ขาดทนุ) 

ทางภาษีประจาํงวด ซึง่เป็นภาษีเงินไดท่ี้คาํนวณจากผลการดาํเนินงานภายใตป้ระมวลรษัฎากร  

ความตา่งของ income tax expense กบั current tax  = (current tax exp. + deferred tax exp.) – current tax exp. 

=  deferred tax exp. 

2.แสดงรายการลกูหนีใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ ปี 25x1 และ ปี 25X2 ตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้(7 คะแนน) 

2.1.เหตกุารณด์งักลา่วก่อใหเ้กิดสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีอยา่งไร 

การท่ีกิจการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 20 บาท ในปี 25x1 (35 บาทในปี 25x2) ในขณะท่ีประมวลรษัฎากรไมอ่นญุาตใหต้ัง้ จงึ

ก่อใหเ้กิด “ผลตา่งชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษี” ทาํใหกิ้จการตอ้งรบัรู ้ “สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี” เน่ืองจากประมวลฯ ไมอ่นญุาตใหกิ้จการตัง้

สาํรอง 



P a g e  | 12 
 

ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2563  

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 12 ม.ค. 2563 – 16 ก.พ. 2563  

วิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เริม่ 11 ม.ค. 2563 – 15 ก.พ. 2563   

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step By Step เรยีนที่สถาบนั CPA Solution ซอยวดับางนาใน ตรงขา้มไบเทค บางนา (BTS บางนา จากทางออก 2 เดิน 200 เมตร) 

2.2. มลูคา่ตามบญัชีของลกูหนี ้

มลูคา่ตามบญัชีของลกูหนีส้ามารถคาํนวณไดด้งันี ้

   หนว่ย: บาท 

รายการ ราคาทุน ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ มูลค่าตามบัญชี (BV) 

ลกูหนี ้x1 100 -20 80 

ลกูหนี ้x2 100 -35 65 

2.3. ฐานภาษีของลกูหนี ้

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูถือเป็นการตัง้สาํรอง ซึง่เงินสาํรองตา่ง ๆ เป็นรายจา่ยตอ้งหา้มตามมาตรา 65 ตร(ีรายจ่ายตอ้งหา้ม)ของ

ประมวลรษัฎากร ดงันัน้ ฐานภาษีของลกูหนีก้ารคา้ทัง้สองปีจะเทา่กนัคือ 100 บาท 

2.4 หาผลแตกตา่งชั่วคราวพรอ้มทัง้ระบวุา่เป็นผลแตกตา่งท่ีใชห้กัภาษีหรอืผลแตกตา่งท่ีตอ้งเสยีภาษี 

ผลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและฐานภาษีถือเป็น “ผลตา่งชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษี” เน่ืองจากกิจการสามารถใชห้กัภาษีในอนาคตใน

กรณีท่ีเกิดหนีส้ญูตามประมวลรษัฎากร ตามการคาํนวณตอ่ไปนี ้ 

   หนว่ย: บาท 

รายการ มูลค่าตามบัญชี (BV) ฐานภาษี (TB) ผลต่างที่ใชห้กัภาษี 

ลกูหนี ้x1 80 100 -20 

ลกูหนี ้x2 65 100 -35 

2.5. บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

หนีส้นิ (สนิทรพัย)์ ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี = ผลตา่งชั่วคราว x อตัราภาษี  

     = (มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ – ฐานภาษี) x อตัราภาษี  

ทัง้นี ้การท่ีกิจการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 20 บาท ในปี 25x1 (35 บาทในปี 25x2) ในขณะท่ีประมวลรษัฎากรไมอ่นญุาตใหต้ัง้ จึง

ก่อใหเ้กิด “ผลตา่งชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษี” ทาํใหกิ้จการตอ้งรบัรู ้“สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี” ตามการคาํนวณตอ่ไปนี ้ 

     หนว่ย: บาท 

รายการ มูลค่าตามบัญชี (BV) ฐานภาษี (TB) ผลต่างที่ใชห้กัภาษี อัตราภาษี สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตดับัญชี 

ลกูหนี ้x1 80 100 -20 20% 4 

ลกูหนี ้x2 65 100 -35 20% 7 
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การบนัทกึบญัชี  

31/12/25x1 dr. สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  4   

 cr. คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   4  

  บนัทกึภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   

31/12/25x2 dr. สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  3   

 cr. คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   3  

  บนัทกึภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   

ข. 

กิจการซือ้รถยนตเ์ป็นเงินสด มลูคา่ 1,200,000 บาท สมมติทางภาษี อนญุาตใหห้กัเป็นคา่ใชจ้่ายทางภาษีได ้1,000,000 บาท กิจการ

และสรรพากรตดัคา่เสือ่มราคาของรถยนตด์ว้ยวิธีเสน้ตรง 5 ปีเทา่กนั 

1. เหตกุารณด์งักลา่วก่อใหเ้กิดผลกระทบทางภาษีหรอืไม ่เพราะอะไร (2 คะแนน) 

2. แสดงรายการรถยนตใ์นงบแสดงฐานะการเงิน ณ ปี 25x1 และ ปี 25X2 ตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้(7 คะแนน) 

2.1. มลูคา่ตามบญัชีของรถยนต ์

2.2. ฐานภาษีของรถยนต ์

2.3. หาผลแตกตา่งชั่วคราว 

2.4. เดบิต เครดิต พรอ้มทัง้บนัทกึบญัชี 

ตอบ 

1. เหตกุารณด์งักลา่วก่อใหเ้กิดผลกระทบทางภาษีหรอืไม ่เพราะอะไร (2 คะแนน) 

ในขอ้นีกิ้จการสามารถตดัคา่เสือ่มราคาเป็นคา่ใชจ้า่ยเพ่ือคาํนวณกาํไรขาดทนุสทุธิทางภาษีไดเ้พียง 1 ลา้นบาท ในขณะท่ีราคาทนุ

ของรถเทา่กบั 1.2 ลา้นบาท ทาํใหเ้กิด “ผลแตกตา่งถาวร” เป็นเงิน 0.2 ลา้นบาทท่ีกิจการไมไ่ดร้บัประโยชนท์างภาษีในอนาคต ดว้ยเหตนีุ ้

ผลตา่งดงักลา่วจงึไมส่ง่ผลกระทบทางภาษีแตอ่ยา่งใด  

2. แสดงรายการรถยนตใ์นงบแสดงฐานะการเงิน ณ ปี 25x1 และ ปี 25X2 ตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้(7 คะแนน) 

2.1 มลูคา่ตามบญัชีของรถยนต ์

   หนว่ย: บาท 

รายการ ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าตามบัญชี (BV) 

รถยนต ์x1  1,200,000  -240,000  960,000  

รถยนต ์x2  1,200,000  -480,000  720,000  
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2.2 ฐานภาษีของรถยนต ์

   หนว่ย: บาท 

รายการ จาํนวนที่อนุญาตให้หกัค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี ฐานภาษี (TB) 

รถยนต ์x1  1,000,000  -200,000  800,000  

รถยนต ์x2  1,000,000  -400,000  600,000  

2.3. หาผลแตกตา่งชั่วคราว 

ผลตา่ง 200,000 บาท ถือเป็นผลแตกตา่งถาวร ดงันัน้ ผลแตกตา่งชั่วคราวจึงเทา่กบั ศนูย ์ทัง้สองปี 

2.5. บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ธุรกรรมนีไ้มม่ีผลแตกตา่งชั่วคราว จึงไมก่ระทบใดๆ กบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จงึไมต่อ้งบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดร้อตดั

บญัชี 

ค. 

ณ สิน้ปี 31 ธนัวาคม 25x1 กิจการมีผลขาดทนุสะสมท่ีสามารถนาํไปใชใ้นอนาคตไดจ้าํนวน 20 ลา้นบาท โดยจะนาํผลขาดทนุสะสม

ดงักลา่วไปใชไ้ดจ้นถงึสิน้ปี 25x6 โดยกิจการไดค้าดการวา่ ปี 25x2 บรษัิทจะมีกาํไร 5 ลา้นบาท ปี 25x3 จะมีกาํไร 7 ลา้นบาท สว่นปี 25x4-

25x6 บรษัิทจะขาดทนุทัง้ 3 ปี บรษัิทไมม่ีการวางแผนภาษี สมมตอิตัราภาษี 20% 

บรษัิทจะรบัรูภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินอยา่งไร พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงิน (3 คะแนน) 

ตอบ 

เน่ืองจากประมวลรษัฎากรอนญุาตใหกิ้จการสามารถนาํผลขาดทนุทางภาษีสทุธิยกมาไมเ่กิน 5 รอบระยะเวลาบญัชียอ้นหลงัลด

กาํไรทางภาษีท่ีจะเกิดในอนาคต ดว้ยเหตนีุ ้ กิจการจึงสามารถรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้พียงจาํนวนกาํไรในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ ซึง่

จะมีประโยชนอ์นาคต ตามการคาํนวณดงันี ้ 

  หน่วย : บาท  

กาํไรสทุธิปี 25x2  7,000,000  

กาํไรสทุธิปี 25x3   5,000,000  

กาํไรสทุธิปี 25x4 -  

กาํไรสทุธิปี 25x5 -  

กาํไรสทุธิปี 25x6 -  

รวมประมาณการกาํไรชว่ง 5 ปีขา้งหนา้ 12,000,000  

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตดับัญชี ณ 31/12/25x1  2,400,000  
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การเปิดเผยขอ้มลู:  

คา่ใชจ้า่ยภาษีคาํนวณตามประมวลรษัฎากร และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกตา่งชั่วคราวระหวา่งฐานภาษีของ

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิกบัมลูคา่ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน 

เครดิตภาษีท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากผลขาดทนุสทุธิท่ีเกิดขึน้ในงวดบญัชีสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 ตาม ภ.ง.ด. 50 มีจาํนวน 20 

ลา้นบาท โดยบรษัิทคาดวา่จะสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขาดทนุสทุธิดงักลา่วได ้ 12 ลา้นบาท จึงมีการรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็น

เงิน 240,000 บาท โดยผลประโยชนท์างภาษีดงักลา่วไดจ้นถึงงวดบญัชีสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x6 
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ข้อ 3 เงนิลงทุนในหลักทรัพยใ์นความต้องการของตลาด 

3.1  

กิจการมีเงินลงทนุตอ่ไปนี ้ 

1) หนว่ยลงทนุในกองทนุ 1 ลา้นหนว่ย หนว่ยละ 17 บาท โดยกิจการตัง้ใจถือเพ่ือเก็งกาํไร สิน้ปีมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 18 บาท 

มีคา่ใชจ้่ายในการขาย 1%ของราคาขาย  

2) หุน้สามญับรษัิทเจอรี ่จาํกดั 3,000,000 หุน้ หุน้ละ 1 บาท เป็นเงิน 3,000,000 บาทซึง่ถือเป็น 3% ของจาํนวนหุน้สามญัจดทะเบียนและ

ชาํระแลว้ โดยตัง้ใจถือไปเรือ่ยๆ รอรบัปันผล ซึง่สิน้ปีมีมลูคา่ตามบญัชีหุน้ละ 20 บาทมคีา่ใชจ้่ายในการขาย 1%ของราคาขาย  

3) พนัธบตัรรฐับาล 10,000,000 บาทดอกเบีย้ 10% กิจการตัง้ใจถือจนครบกาํหนด โดยสิน้ปีราคาตลาดอยูท่ี่ 97%  

4) หุน้กูใ้นบรษัิทในตลาดหลกัทรพัย ์2,000,000 บาท.กิจการตัง้ใจถือจนครบกาํหนด โดยสิน้ปีราคาตลาดอยูท่ี่ 102%  

ใหจ้าํแนกเงินลงทนุตา่งๆวา่เป็นเงินลงทนุชั่วคราวหรอืเงินลงทนุระยะยาว และเป็นเงินลงทนุประเภทใด สิน้ปีควรมมีลูคา่เทา่ไร และ

กระทบตอ่ P/L หรอื OCI เทา่ไร  

 ตอบ 

ชื่อหลักทรัพย ์ การจาํแนก ประเภทเงนิลงทุน  มูลค่า ณ สิน้ปี   P/L   OCI  

1) หนว่ยลงทนุ ระยะสัน้ หลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ 18,000,000   1,000,000   

    (1m x 18 บาท)   1m x (18 - 17)   

2) หุน้ บ.ร ํ่ารวย ระยะยาว เงินลงทนุทั่วไป 3,000,000   -  

    (3m x 1 บาท)    

3) พนัธบตัรรฐับาล ระยะยาว ตราสารหนีท่ี้ถือจนครบกาํหนด 1,000,000  -  -  

4) หุน้กูเ้อกชน ระยะยาว หลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 2,040,000  -  40,000  

    (2m x 102%)   2.04m – 2.0m) 

  รวม 24,040,000  1,000,000  40,000  

3.2 จากขอ้มลูในขอ้ 3.1 บรษัิท เจอรี ่จาํกดั ไดท้าํการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงเป็นบรษัิทมหาชนจาํกดั ณ.31/3/x2 ซึง่ไดท้าํการออก

ขายหุน้สามญั โดยมีราคาซือ้ขายลา่สดุ 30 บาทหุน้ คา่ใชจ้่ายในการขาย 1% จากเหตกุารณด์งักลา่วท่ีเกิดขึน้ บรษัิทเงินหนา คาดวา่จะขายหุน้

ในอีก 1 ปีขา้งหนา้ 

คาํสั่ง  

ใหบ้นัทกึบญัชีการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ และ บญัชีปรบัมลูคา่เงินลงทนุ ( 2 คะแนน ) 

31/3/25x2 dr. เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ - เจอรี ่(3m x 30 บาท)  90,000,000   

 cr. เงินลงทนุทั่วไป – เจอรี ่   3,000,000  

 cr. ผลกาํไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการโอนเปลีย่นหมวดหลกัทรพัย ์(P/L)   87,000,000  

  บนัทกึโอนเปลีย่นหมวดหลกัทรพัย ์   



P a g e  | 17 
 

ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2563  

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 12 ม.ค. 2563 – 16 ก.พ. 2563  

วิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เริม่ 11 ม.ค. 2563 – 15 ก.พ. 2563   

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step By Step เรยีนที่สถาบนั CPA Solution ซอยวดับางนาใน ตรงขา้มไบเทค บางนา (BTS บางนา จากทางออก 2 เดิน 200 เมตร) 

3.3 ทา่นจะเปิดเผยหมายเหตปุระกอบเงินการเงินในเรือ่งของ ตราสารหนี ้ตราสารทนุ เฉพาะเรือ่งการวดัมลูคา่อยา่งไร ( 4 คะแนน ) 

นโยบายการบญัชี 

หนว่ยลงทนุซึง่เป็นหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดซึง่ถือไวเ้พ่ือคา้และแสดงในมลูคา่ยตุิธรรม  กาํไรหรอืขาดทนุจากการตีราคา

หลกัทรพัยไ์ดบ้นัทกึในกาํไรหรอืขาดทนุ มลูคา่ยตุิธรรมของหนว่ยลงทนุ คาํนวณจากมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

ตราสารทนุซึง่เป็นหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากหลกัทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นเงินลงทนุเผ่ือขาย 

ภายหลงัการรบัรูม้ลูคา่ในครัง้แรกเงินลงทนุเผ่ือขายแสดงในมลูคา่ยตุิธรรม และการเปลีย่นแปลงท่ีนอกเหนือจากผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

และผลตา่งจากสกลุเงินตราตา่งประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทกึโดยตรงในสว่นของเจา้ของ สว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่รบัรูใ้นกาํไร

หรอืขาดทนุ เมื่อมกีารตดัจาํหนา่ยเงินลงทนุ จะรบัรูผ้ลกาํไรหรอืขาดทนุสะสมท่ีเคยบนัทกึในสว่นของเจา้ของโดยตรงเขา้ในกาํไรหรอืขาดทนุ ใน

กรณีท่ีเป็นเงินลงทนุประเภทท่ีมดีอกเบีย้ จะบนัทกึดอกเบีย้ในกาํไรหรอืขาดทนุโดยวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 

ตราสารหนีท่ี้มีความตัง้ใจและมีความสามารถท่ีจะถือจนครบกาํหนดถกูจดัประเภทเป็นหลกัทรพัย ์ ท่ีจะถือจนครบกาํหนด ซึง่แสดง

ตามราคาทนุตดัจาํหนา่ยสทุธิจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี สว่นเกินหรอืสว่นลดจากตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกาํหนดจะโอนปรบัเพ่ิมหรอืลด

รายไดด้อกเบีย้ตามวิธีอตัราดอกเบีย้ ท่ีแทจ้รงิตามระยะเวลาของตราสารหนีท่ี้คา้งชาํระ รายไดด้อกเบีย้จากตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกาํหนด

บนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 

การจาํหนา่ยเงินลงทนุ ผลตา่งระหวา่งจาํนวนเงินสทุธิท่ีไดร้บัและมลูคา่ตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรอืขาดทนุสะสมจากการตีราคา

หลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทกึในสว่นของเจา้ของ จะถกูบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทนุ 

  



P a g e  | 18 
 

ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2563  

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 12 ม.ค. 2563 – 16 ก.พ. 2563  

วิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เริม่ 11 ม.ค. 2563 – 15 ก.พ. 2563   

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step By Step เรยีนที่สถาบนั CPA Solution ซอยวดับางนาใน ตรงขา้มไบเทค บางนา (BTS บางนา จากทางออก 2 เดิน 200 เมตร) 

หนังสืออ้างอิง 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 2561) เรือ่ง ภาษีเงินได.้ กรุงเทพฯ : 2560. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2561) เรือ่ง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ.์ กรุงเทพฯ : 2560. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2561) เรือ่ง สญัญาเชา่. กรุงเทพฯ : 2560. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 23 (ปรบัปรุง 2561) เรือ่ง ตน้ทนุการกูย้ืม. กรุงเทพฯ : 2560. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 101 เรื่อง หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู (ฉบบัที่ 11 เดิม) กรุงเทพฯ : 2542. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 105 เรื่อง การบญัชีสาํหรบัเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ (ฉบบัที่ 40 เดิม) กรุงเทพฯ : 

2542. 
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2563  

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 12 ม.ค. 2563 – 16 ก.พ. 2563  

วิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เริม่ 11 ม.ค. 2563 – 15 ก.พ. 2563   

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step By Step เรยีนที่สถาบนั CPA Solution ซอยวดับางนาใน ตรงขา้มไบเทค บางนา (BTS บางนา จากทางออก 2 เดิน 200 เมตร) 

ตารางตวิปี 2563 
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