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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 
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ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 
ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 
 
 
 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
โดย ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 

 
  



P a g e  | 2 

 

ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัที 3/2563  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 3/2563 วนัที 27 ก.ย. 4, 11, 18, 25 ต.ค., 1  พ.ย. *** ออนไลนส์มคัรไดท้นัที(ดรูอบ 2 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 3/2563 วนัที 26 ก.ย. 3, 10, 17, 24, 31 ต.ค. *** ออนไลนส์มคัรไดท้นัที(ดรูอบ 2 ไปก่อน) 
หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

สารบัญ	
สารบัญ ................................................................................................................................................................................................ 2 

ปรนยั (บางสว่น) ............................................................................................................................................................................... 3 

ขอ้ 1 สญัญาเช่า ................................................................................................................................................................................ 8 

ขอ้ 2.1 ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอน ............................................................................................................................................... 10 

ขอ้ 2.2 ผลประโยชนพ์นกังานระยะสนั .............................................................................................................................................. 12 

ขอ้ 2.3 การวดัมลูคา่สนิคา้คงเหลือ ................................................................................................................................................... 13 

ขอ้ 3 เครอืงมือทางการเงิน – การรบัรูแ้ละวดัมลูค่าเงินลงทนุในตราสาร ............................................................................................... 14 

หนงัสืออา้งอิง ................................................................................................................................................................................. 16 

 

 

“เอกสารชดุนีไดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทงัผูเ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคิดเป็นชวัโมงทาํงานรวมมากกวา่ 50 ชวัโมงทาํงาน ซงึ
ทกุคนทีเกียวขอ้งยินดีทีจะใหพี้นอ้งใชเ้พือเพิมพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมยิ่นดีแมแ้ตนิ่ดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์
ดงันนั จงึขออธิบายเกียวกบัความคุม้ครองดงันี” 
 
เอกสารชดุนีไดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัลขิสทิธิ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2558 
 
อนุญาตให้ใช ้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณอ์ ักษร  
1) การใชเ้พือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบครบั) 
2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทงั ของรฐัและเอกชนในลกัษณะทีไมห่วงัผลกาํไร 
3) การใชเ้พือ update ความรูเ้กียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 
 
ไม่อนุญาตให้ใช ้ 
1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะทีเป็นติวเตอรที์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 
2) การดดัแปลงหรอืคดัลอกเพือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เช่น การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรอืการกระทาํ 
ลกัษณะอืนใดทีเขา้ข่ายการทาํเพือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์
 
หากท่านไม่มันใจว่าท ่านอยู่ในข ่ายอนุญาตให้ใช ้หร ือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักด  ิประถมศร ีเมฆ หร ือขอหนังสอื
อนุญาตเป็นลายลักษณอ์ ักษร  ขอบคุณทเีข ้าใจคร ับ 
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ปรนัย (บางส่วน) 

1. ขอ้ใดไมต่อ้งคิดคา่เสือมราคา 

a. ทีดินมีไวเ้พือฝังกลบขยะ 

b. รถยนตซ์งึเป็นสนิทร ัพยไ์ม่หมุนเวยีนทมีไีว้เพอืขาย.. 
c. เครอืงจกัรทีหยดุพกัการใชง้าน 

d. อาคารสาํนกังานทีสรา้งพรอ้มใชง้าน 

2. ขอ้ใดไมถ่กูตอ้ง 

a. กิจการตอ้งทบทวนมลูคา่คงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนข์องทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครงั 

b. คนเขา้สอบน่ารกัทกุคน 

c. การเปลียนแปลงวิธีคิดคา่เสือมเป็นการเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

d. กจิการต้องเร ิมคดิค่าเสอืมเมือกจิการเร ิมใช้สนิทร ัพย .์. 
3. การนาํเสนองบการเงินสามารถพิสจูนยื์นยนัได ้การพิสจูนไ์ดแ้บ่งเป็นทางตรงและทางออ้ม ขอ้ใดไมใ่ช่ การพิสจูนท์างออ้ม 

a. การใชเ้ทคนิคหรือระเบียบการมาคาํนวน 

b. การจาํลองวิธีรบัเขา้ 

c. การสังเกตการนับเงนิสด.. 
d. การคาํนวนสนิคา้โดยใชว้ิธีหมนุเวียนแบบเดียวกนั 

4. กิจการใหพ้นกังานกูเ้งินโดยคิดดอกเบียตาํ ในเวลา 3 ปี แสดงคาํนวนเป็นตารางคิดดอกเบียจาํนวนทีหกัใหพ้นกังาน ในระหวา่ง 3 ปี 

หากพนกังานลาออก พนกังานตอ้งชาํระเงินตน้และดอกเบียทีเหลือทงัหมด ขอ้ใดถกูตอ้ง 

a. บนัทกึกาํไร ณ วนัทีใหกู้ ้

b. บนัทกึขาดทนุ  ณ วนัทีใหกู้ ้

c. บันทกึค่าใช้จ่ายรอตัดบัญช  ีณ วันให ้กู้.. 
d. บนัทกึเงินกู ้ณ วนัใหกู้ต้ามจาํนวนเงินทีใหกู้ ้

5. ก่อนทีจะรบัรูก้าํไรจากการซือในราคาตาํกวา่มลูคา่ยติุธรรม รายการใดเป็นรายการทีผูซื้อไมต่อ้งทบทวนกระบวนการวดัมลูคา่ 

a. การระบสุนิทรพัยแ์ละหนีสนิทีไดร้บัมาทงัหมด 

b. สงิตอบแทนทีโอนให ้

c. มลูคา่ยติุธรรมสิงตอบแทนทีไดร้บัมา 

d. วันทกีจิการตกลงซอืธุรกจิ.. 
6. ขอ้ใดตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็นสว่นหนงึของหนีสนิตามสญัญาเช่าตาม TFRS 16 เรอืงสญัญาเช่า 

a. คา่เช่าผนัแปรตามกาํไรสทุธิ 

b. คา่เช่าผนัแปรตามยอดขาย 

c. ค่าเช ่าผันแปรตามอัตรา เช ่นอ ัตราดอกเบยี LIBOR เป็นต้น .. 
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d. คา่นายหนา้ 

7. กิจการลงทนุ ในบรษัิท ก ทีไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์2% ควรลงบญัชีเงินลงทนุดว้ยวิธีใด 

a. ราคาตามบญัชี 

b. ราคาทนุหกัคา่เผือสะสมถา้มี 

c. มูลค่ายุตธิรรม.. 
d. ตามสดัสว่นสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิท ก. 

8. บรษัิทแหง่หนงึหกัเงินเดือนพนกังาน 3% ทกุเดือน เพือเป็นเงินเก็บใหก้บัพนกังาน โดยบนัทกึเป็นเงินฝากของบรษัิท หากพนกังานอยู่

จนเกษียณจะไดเ้งินกอ้นนีพรอ้มดอกเบีย แตห่ากพนกังานอยูไ่ม่ถงึเกษียณ บรษัิทจะยา้ยเงินกอ้นนีมาเขา้อีกบญัชีเพือเอาไปใชจ้่าย

คา่ใชจ้่ายของบรษัิทตอ่ไป ขอ้ใดถกู 

a. ถือเป็นผลประโยชนร์ะยะสนัสาํหรบัพนกังาน  

b. ถือเป็น สนิทรพัยโ์ครงการ 

c. ถอืเป็นสนิทร ัพยแ์ยกต่างหาก.. 
d. กิจการไมต่อ้งรบัรูป้ระมาณการหนีสนิเนืองจากไมมี่ภาระหนีสนิ 

9. ขอ้ใดถือเป็นสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 

a. เวบ็ไซตส์าํหรบัขอ้มลูบรษัิท 

b. เวบ็ไซตส์าํหรบันกัลงทนุสมัพนัธ ์

c. เวบ็ไซตส์าํหร ับสังซอืสนิค้า.. 
d. เวบ็ไซตส์าํหรบัสง่เสรมิการขาย 

10. ขอ้ใดไมส่ามารถใชว้ิธีคิดผลขาดทนุทางดา้นเครดิต ดว้ยวิธี Simplified approach  

a. ลกูหนีทีมีองคป์ระกอบในการจดัหาเงินอยา่งเป็นนยัสาํคญัตาม TFRS 15  

b. สนิทรพัยต์ามสญัญา ตาม TFRS 15  

c. ลกูหนีสญัญาเช่าตาม TFRS 16  

d. ลูกหนีเงนิให ้กู้แก่ย่อย.. 
11. ก่อสรา้งสินทรพัยโ์ดยมีรายจ่ายในปีดงันี: 1 ม.ค. 600,000 บาท, 1 ต.ค. 1,500,000 บาท โดยกิจการมีวงเงินกู ้โดยกูม้าสาํหรบั

ก่อสรา้งสินทรพัย ์900,000 บาท อตัราดอกเบีย 12% โดยเบิกกูด้งันี  1 ม.ค. 600,000 บาท, 1 ต.ค. 300,000 สว่นทีเหลือสามารถใช้

เงินกูท้วัไปอตัราตงัเป็นทนุเทา่กบั 10% ใหค้าํนวณดอกเบียจ่ายทีสามารถรวมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย ์

a. 111,000 บาท .. 
b. 81,000 บาท 

c. 108,000 บาท 

d. 160,000 บาท 
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12. 1/1/25x  บรษัิท ก จาํกดั ลงทนุในบรษัิท ข จาํกดั % คิดเป็นเงิน ,  บาท มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิ มีคา่ ,  

บาทเทา่กบัมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยส์ทัธิ สว่นเกินทีเกิดขนึจากการลงทนุใน ข เป็นคา่ความนิยมทงัหมด โดยมีเงือนไขเพิมเติมมี

ดงันี ) ข มีกาํไรประจาํปี ,  บาท ) ก มีกาํไรประจาํปี ,  บาท ) กาํไรของ ข รวมกาํไรระหวา่งกนัของสนิคา้คงเหลือที

ซือมาจาก ก จาํนวน ,  บาท ใหค้าํนวณกาํไรของ ก ณ สนิปี x1 

a. ,  บาท 

b. ,  บาท .. 
c. ,  บาท 

d. 192,  บาท 

13. กิจการมีสนิทรพัยที์จดัประเภทเป็นทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ราคาทนุ 20 ลา้น บาท คา่เสือมสะสม 5 ลา้นบาท มลูคา่ยติุธรรมทีตี

ราคาใหมเ่ทา่กบั 18 ลา้นบาท ทงันี สนิทรพัยใ์หมป่ระเภทเดียวกนัก่อนหกัคา่เสือมราคาเทา่กบั 26 ลา้นบาท การบนัทกึ

บญัชีการตีราคาขอ้ใดผิด  

a. Dr. ทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์4 ลา้นบาท / Cr. OCI 3 ลา้นบาท / Cr. คา่เสือมราคาสะสม 1 ลา้นบาท  

b. Dr. คา่เสือมราคาสะสม 5 ลา้นบาท / Cr. OCI 3 ลา้นบาท / Cr. ทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์2 ลา้นบาท 

c. Dr. ทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์6 ลา้นบาท / Cr. OCI 3 ลา้นบาท / Cr. คา่เสือมราคาสะสม 3 ลา้นบาท  

d. Dr. ทดีนิ  อาคาร  และอุปกรณ ์7 ล้านบาท  / Cr. OCI 3 ล้านบาท  / Cr. ค่าเสอืมราคาสะสม 4 ล้านบาท .. 
14. ขอ้ใดตอ่ไปนีทีถกูจดัเป็นสญัญาเช่าตาม TFRS 16 แตไ่มต่อ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธิการใชแ้ละหนีสนิสญัญาเช่า 

a. บรษัิทเช่ารถรบัสง่เป็นเวลา 1 ปี โดยการรบัสง่จะถกูกาํหนดไวเ้ป็นเวลาช่วงเชา้กบัช่วงเยน็ตามเสน้ทางรบัสง่ทีกาํหนดไว ้

b. บร ิษัทเช่าเคร ืองถ่ายเอกสารเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเมอืสินสุดสัญญาเช่า กจิการมสีทิธ ิซอืสนิทร ัพยด์ังกล่าว
เท ่ากับมูลค่ายุตธิรรม.. 

ส่วนทตีอ้งใชเ้งนิกูเ้ฉพาะ  

เงนิกูเ้ฉพาะ ระยะเวลานับถงึสนิปี
อัตรา

ดอกเบยี

 ดอกเบยีทถีอื
เป็นตน้ทุนของ

สนิทรพัย์
1/1/x1 600,000     12 เดอืน 12% 72,000          
1/10/x1 300,000     3 เดอืน 12% 9,000            
รวม 900,000     81,000          

ส่วนทตีอ้งใชเ้งนิกูท้ัวไป 1/10/x1
เงนิทตีอ้งใช ้ 1,500,000     
หัก เบกิจากเงนิกูเ้ฉพาะ 300,000-        
ใชเ้งนิกูท้ัวไป 3 เดอืน 10% 1,200,000     
ดอกเบยีเงนิกูท้ัวไป 30,000          

สรปุ
ดอกเบยีเงนิกูเ้ฉพาะ 81,000          
ดอกเบยีเงนิกูท้ัวไป 30,000          
รวม 111,000        
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c. หา้งสรรพสนิคา้เช่าพืนทีสาํหรบัจอดรถเพิมเติมในวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์เนืองจากลกูคา้มีจาํนวนมากทีจอดของทางหา้ง

ไปพอ โดยทาํสญัญาเป็นระยะเวลา 3 ปี 

d. บรษัิทเช่ารถเครนมาใชใ้นงานก่อสรา้ง เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยกิจการมีสทิธิตอ่สญัญาออกไปไดอี้ก 3 เดือน ทงันีกิจการ

คาดวา่จะไมใ่ชส้ิทธิดงักลา่ว อยา่งไรก็ดีเนืองจากในระหวา่งปีเกิดสถานการณ ์covid-19 ทาํใหกิ้จการตอ้งหยดุพกังาน 

กิจการจงึคาดว่าจะใชส้ทิธิขยายอายสุญัญาดงักลา่วแน่ 

15. บรษัิทมียอดคงเหลือในลกูหนี 17 ลา้นบาท โดยมีคา่เผือหนีสงสยัจะสญูจาํนวน 5 ลา้นบาท ซงึไดร้วมหนีสญูไวแ้ลว้จาํนวน 0.7 ลา้น

บาท บรษัิทเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 20 ขอ้ใดถกูตอ้งเกียวกบัรายการนี 

a. มีสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1 ลา้นบาท 

b. มีหนีสนิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 1 ลา้นบาท 

c. มสีนิทร ัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบัญช  ี0.86 ล้านบาท .. 
d. มีหนีสนิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.86 ลา้นบาท 

16. บรษัิทดาํเนินกิจการสง่ผลใหมี้ผลกระทบดา้นสงิแวดลอ้ม ยงัไมมี่การบงัคบัใชก้ฎหมายเกียวกบัสงิแวดลอ้ม ชาวบา้นรอบๆโรงงาน

รวมตวักบัเรียกรอ้งคา่เสียหาย  ลา้นบาท  บรษัิทจะดาํเนินการใหดี้ทีสดุเพือไมใ่หแ้พค้ดี 

a. ไม่ต้องบันทกึบัญช  ีเพยีงแค่เปิดเผยในหมายเหตุ เนืองจากยงัไม่สามารถประมาณได้อย่างน่าเชอืถอื .. 
b. ไมบ่นัทกึบญัชี ไมเ่ปิดเผย 

c. ตงัประมาณการหนีสนิ  ลา้นบาท 

d. ตงัประมาณการหนีสนิ  ลา้นบาท 

17. บรษัิทมีการวิจยัวคัซีน covid กบัลงิชิมแปนซี ต่อมาไดพ้ฒันายาดว้ยการทดสอบกบัคน มีคา่คน , ,  บาท คา่ยา ,  

บาท คา่ประกนั ,  บาท มีคา่จดังานแสดงวคัซีน , ,  บาท มีบรษัิทอืนใหค้วามสนใจวคัซีนเป็นอย่างมาก ตอ่จากนนั

เมือพฒันาสาํเรจ็ในระดบัมีความเป็นไปไดใ้นเชิงพาณิชย ์กิจการมีคา่ใชจ้่ายในการพฒันาและจดสทิธิบตัรตอ่ ,  บาท บรษัิท

สามารถบนัทกึเป็นสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนไดเ้ทา่กบัเทา่ใด 

a. , ,  บาท 

b. , ,  บาท 

c. 3,000,000 บาท 

d. 40,  บาท .. 
18. ข้อใดถูกต้องเกยีวกับหนีสนิทเีกดิขนึจากการร ือถอน  

a. ในกรณีทกีารลดลงของหนีสนิมจีาํนวนเกนิกว่ามูลค่าตามบัญชขีองสนิทร ัพยต์ามวธิ ีตรีาคาใหม่ให ้ร ับรู้ส่วนท ี
เกนิดังกล่าวในกาํไรหร ือขาดทุนท ันท .ี. 

b. ในกรณีทีการลดลงของหนีสนิมีจาํนวนเกินกวา่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยต์ามวิธีตีราคาใหมใ่หร้บัรูส้ว่นทีเกินดงักลา่ว

ในกาํไรหรอืขาดทนุเบด็เสรจ็อืน 

c. ในกรณีทีการลดลงของหนีสนิมีจาํนวนเกินกวา่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยต์ามวิธีตีราคาทนุใหร้บัรูส้ว่นทีเกินดงักลา่วใน

กาํไรหรอืขาดทนุทนัที 
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d. การลดลงของหนีสนิสะทอ้นถงึระยะเวลาทีผา่นไปซงึเกิดจากสว่นคิดลดทีทยอยลดลงทีเกิดขนึในแตล่ะงวดตอ้งรบัรูเ้ป็น

คา่ใชจ้่ายทางการเงินในกาํไรหรือขาดทนุในงวดทีเกิดขนึ  
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ข้อ  1 สัญญาเช่า 

บจก. A ทาํสญัญาเช่าพืนทีกบัโรงแรมแหง่หนงึเป็นเวลา  ปี ในวนัที  ม.ค. x  โดยพืนทีเช่าคือรา้นคา้ที 4 ทีชนั 3 ของโรงแรม โดย
อตัราคา่เช่าคือ ,  บาทตอ่ปี ทงันีโรงแรมไมคิ่ดคา่เช่าในเดือน ม.ค. เนืองจากเป็นเดือนทีบรษัิท A ทาํการปรบัปรุงพืนทีเช่าเดิม โดยบรษัิท
เสียคา่ปรบัปรุงพืนทีจาํนวน ,  บาท บรษัิท ก บอกเลกิสญัญาไมไ่ด ้แตส่ามารถตอ่สญัญาไดปี้ตอ่ปี โรงแรมไมส่ามารถใหบ้รษัิท ก ไปอยู่ที
อืนไดภ้ายในระยะสญัญา 

นอกจากนีฝ่ายบรหิารของบรษัิทยงัไดมี้การวางแผนทาํเวบ็ไซตข์องบรษัิทเพือใชใ้นการขายสนิคา้ โดยบรษัิทไดจ้่ายเงินในขนัตอนการ
วางแผนเป็นจาํนวนเงิน 0,  บาท ในปี x  ทงันีบรษัิทคาดวา่จะไดพ้ฒันาและเรมิใชง้านเว็บไซตไ์ดใ้นกลางปี x2 

คาํถาม 

1. สญัญานีมีองคป์ระกอบของสญัญาเช่า ตาม TFRS  หรอืไม่อยา่งไร 

2. หากบรษัิทรบัรูส้ญัญานีเป็นสญัญาเช่าระยะสนัจะตอ้งมีการบนัทกึรายการอยา่งไรในวนัที  ม.ค. x  และวนัที  ธ.ค. x1 

3. บรษัิทจะบนัทกึรบัรูต้น้ทนุเวบ็ไซตอ์ยา่งไรในปี x1 

ตอบ 

. สญัญานีมีองคป์ระกอบของสญัญาเช่า ตาม TFRS  หรอืไมอ่ยา่งไร 

 

เงือนไขหลกัของการจดัประเภทสญัญาใดๆ เป็นสญัญาเช่าตาม TFRS 16 คือตอ้งเป็นสนิทรพัยที์ระบ ุและผูเ้ช่ามีสทิธิไดร้บัประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจทงัหมดหรอืเกือบทงัหมดของสนิทรพัยอ์า้งอิง ตลอดจนมีสทิธิในการกาํกบัการใชส้ินทรพัยน์นัๆ  

จากโจทยที์ระบพืุนทีเช่าชดัเจนคือรา้นคา้ที 4 ทีชนั 3 ของโรงแรม ซงึการทีโรงแรมไมส่ามารถใหบ้รษัิท ก ไปอยูที่อืนไดภ้ายในระยะ
สญัญาแสดงวา่บรษัิท A มีสทิธิไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจทงัหมดหรอืเกือบทงัหมดของสนิทรพัยอ์า้งอิง ตลอดจนมีสทิธิในการกาํกบัการใช้
สนิทรพัยน์นัๆ ดงันนั สญัญานีจึงถือวา่มีองคป์ระกอบเป็น “สญัญาเช่า”  

2. บนัทกึบญัชีเป็นสญัญาเช่าระยะสนัในวนัที  ม.ค. x  และวนัที  ธ.ค. x1 

ผูเ้ช่าอาจเลือกรบัรูค้า่ใชจ้่ายตามวิธีเสน้ตรง (เกณฑที์เป็นระบบอืนใดหากเกณฑด์งักลา่วสะทอ้นถงึรูปแบบทีผูเ้ช่าไดร้บัประโยชนไ์ด้
ดีกวา่) สาํหรบัสญัญาเช่าระยะสนั หรอื สญัญาเช่าซงึสนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตาํ ซงึตอ้งบนัทกึบญัชีตามนี  
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 1/1/x1   
dr. คา่ปรบัปรุงพืนทีเช่า (exp+)  5,000   
 cr. เงินสด (A-)   5,000  
 บนัทกึการจ่ายค่าปรบัปรุงพืนทีเช่า   
 1/1/x1   
 Memorandum: ทาํสญัญาเช่าพืนทีรา้นคา้ในโรงแรม 1 ปี   
 31/12/x1   
dr. คา่เช่า (exp.+) 55,000   
 cr. เงินสด (A-)  55,000  
 บนัทกึการจ่ายค่าเช่า (60,000 x 11/12)   

 

3. บรษัิทจะบนัทกึรบัรูต้น้ทนุเวบ็ไซตอ์ยา่งไรในปี x1 

การตีความฯฉบบัที 32 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัสาํหรบัรายจ่ายทีเกิดขนึภายในกิจการในการพฒันาและการดาํเนินงานสาํหรบั
เวบ็ไซตที์กิจการมีไวเ้พือการงานภายในหรอืภายนอก โดยกิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายทีเกิดขนึภายในกิจการในการพฒันาและดาํเนินการเวบ็ไซต์
ของกิจการเป็นสนิทรพัยห์รอืคา่ใชจ้่ายตามที TAS 38 เรอืงสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนระบไุว ้

สาํหรบัรายจ่ายขนัตอน การวางแผน ไดแ้ก่ การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การกาํหนดคณุสมบติัของฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร ์
การประเมินทางเลือกของสนิคา้และผูข้าย การเลือกทางเลือกทีเหมาะสมจาํนวน  400,000 บาทนนั “กิจการตอ้งรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายเนืองจาก
ความเป็นไปไดที้จะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจยงัไมถ่งึระดบัค่อนขา้งแน่” 
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ข้อ  2.1 ประมาณการหนีสนิค่าร ือถอน  

กิจการเช่าทีดินเพือก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน 30 ปี โดยมีคา่รอืถอนในปีที 30 จาํนวน 2,000,000 บาท อตัราคิดลด 6% ณ ปีที 30 = 
0.17471 สมมติวา่กิจการสรา้งอาคารเสรจ็ในวนัที 1/1/25x1  

ใหท้าํ 

1) คาํนวณและบนัทกึบญัชี ณ 31 ธ.ค. 25x1  

2) แสดงงบแสดงฐานะการเงิน(บางสว่น) ณ 31 ธ.ค. 25x1 

ตอบ 

1) คาํนวณและบนัทกึบญัชี ณ 31 ธ.ค. 25x1  

มลูคา่ปัจจบุนัของคา่รอืถอนอาคารหลงัจากหมดสญัญาเช่า 

 

 
คา่รอืถอนทีตอ้งจ่ายในอีก  ปีขา้งหนา้       2,000,000  บาท 
มลูคา่ปัจจบุนัของเงิน  บาทในอีก  ปีขา้งหนา้ อตัราคิดลด %            0.1741  บาท 

มลูคา่ปัจจบุนัของคา่รอืถอนอาคารหลงัจากหมดสญัญาเช่า          348,200  บาท 

 

  บนัทกึบญัชี (หน่วย: บาท)     

  1/1/25x1    

dr. อาคาร x+348,200   

cr. อาคารระหวา่งก่อสรา้ง  x 

cr. ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอนอาคาร  348,200  

  บนัทกึตน้ทนุอาคาร    

  31/12/25x1    

dr. ตน้ทนุทางการเงิน 20,892    

cr. ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอนอาคาร  20,892  

  บนัทกึเพิมประมาณการหนีสนิค่ารอืถอนอาคารอตัราคิดลด %    

  (348,200 x 6%)    

dr. คา่เสือมราคา (x+348,200) / 30   

cr. คา่เสือมราคาสะสม - อาคาร  (x+348,200) / 30 

  บนัทกึคา่เสือมราคาอาคาร      
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บร ิษัท  A จาํกัด  
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วันท  ี31/12/25x1  

  หน่วย: บาท  
สนิทร ัพย  ์  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน  
ทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์  (x+348,200) x 29/30  

  
หนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุ้น  
หนีสนิไมห่มนุเวียน  
ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอนอาคาร (348,200 + 20,892)  369,092  
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ข้อ  2.2 ผลประโยชนพ์นักงานระยะสัน  

กิจการมีพนกังาน  คน ซึงมีสิทธิทีจะลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งปีละ 6 วนัทาํการ วนัลาป่วยทีไม่ไดใ้ชจ้ะยกไปใชไ้ดใ้น  ปีปฏิทิน 
การใชส้ิทธิลาป่วยจะเริมใชจ้ากสิทธิของปีปัจจุบันก่อนแลว้จึงใช้สิทธิทียกมาจากปีก่อน (วิธีเขา้หลัง-ออกก่อน) กิจการคาดการณ์จาก
ประสบการณใ์นอดีต เหน็วา่ในปี X2 พนกังาน 3 คน จะลาป่วยคน 6 วนั และอีก 7 คนทีเหลือจะลาป่วยเฉลียคนละ 8 วนั 

ใหท้าํ 

บรษัิทตอ้งตงัประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังานระยะสนัทีเกียวขอ้งกบัการลาป่วยขา้งตน้ ณ สินรอบปี 25x1 เทา่กบัเทา่ใด 

ตอบ 

กิจการคาดวา่จะมีการจ่ายเพิมเติมเป็นเวลา 4 วนั สาํหรบัการลาป่วยซงึเป็นผลมาจากสทิธิทียงัไมไ่ดไ้ชส้ะสม ณ วนัที  ธนัวาคม 
25X  เทา่กบั 4 วนั (7 คน x 2 วนัตอ่คน) ดงันนั กิจการจะรบัรูห้นีสนิเทา่กบัจาํนวนเงินทีจ่ายสาํหรบัการลาป่วย 4 วนั 
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ข้อ  2.3 การวัดมูลค่าสนิค้าคงเหลอื  

บรษัิทมีสนิคา้คงเหลือสนิปี 25x1 เทา่กบั 500 ชิน ตน้ทนุชินละ  25 บาท มีราคาขายปกติ 34 บาท คชจ.ในการขายชินละ 4 บาท ตอ่
มาบ.ทาํสญัญาขายสค. 400 ชิน ราคาขายชินละ 27 บาท  

ใหท้าํ 

ณ วนัสนิปี 25x1 บ.มีมลูคา่สนิคา้คงเหลือเทา่ใด พรอ้มเหตผุลประกอบ 

ตอบ 

กิจการตอ้งแสดงมลูคา่สนิคา้คงเหลือ ณ วนัสนิรอบดว้ยมลูคา่ทีตาํกวา่ระหวา่งราคาทนุ 12,500 บาท (500 ชิน x 25 บาท) กบัมลูค่า
สทุธิทีคาดว่าจะไดร้บั ซึงในการประมาณการมูลค่าสุทธิทีจะไดร้บัใหอ้า้งอิงกับหลกัฐานทีเกียวกับจาํนวนเงินทีคาดว่าจะไดร้บัจากสินคา้
คงเหลือซึงเชือถือไดม้ากทีสดุทีมีอยู่ในขณะทีประมาณมลูค่า โดยใหพ้ิจารณาถึงวตัถปุระสงคข์องกิจการในการถือครองสินคา้คงเหลือดว้ย 
เช่น ในกรณีทีกิจการมีสนิคา้ถือไวเ้พือขายหรอืใหบ้รกิารตามสญัญาทีแน่นอน ใหถื้อตามราคาทีกาํหนดไวใ้นสญัญานนั  

ในขอ้นีจะสามารถคาํนวณมลูคา่สทุธิทีจะไดร้บัดงันี  

   หน่วย:บาท  

 
 จาํนวน  

 ราคาขาย 
(สทุธิจากคชจ.  บาท)  

 มลูคา่ขายสทุธิ  

สนิคา้ทียงัไมไ่ดท้าํสญัญาขาย 100 30 3,000 
สนิคา้ทีทาํสญัญาขายแลว้ 400 23 9,200 

รวมมลูคา่ขายสทุธิทีคาดวา่จะไดร้บั 500  12,200 

ดงันนั กิจการจงึตอ้งแสดงมลูคา่สนิคา้คงเหลือเทา่กบั 12,200 บาท ซงึเป็นจาํนวนทีตาํกวา่ระหวา่งราคาทนุกบัราคาขายสทุธิ 
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ข้อ  3 เคร ืองมอืทางการเงนิ  – การร ับรู้และวัดมูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1/1/x  กิจการลงทนุในหุน้กู ้  ฉบบั ราคาฉบบัละ ,0  บาท โดยจ่ายตน้ทนุทาํธุรกรรม 1,000 บาท อตัราดอกเบียหุน้กู ้  % 
ดอกเบียจ่ายทกุวนัที /  ของทกุปี โดยขอ้มลูเกียวกบัดอกเบียและมลูคา่หุน้กูเ้ป็นดงันี  

วนัที 
อตัรา

ดอกเบีย 

 มลูคา่
ปัจจบุนัของ

หุน้กู ้ 
1/1/25x1 5.00%  1,000.00  
31/12/25x1 4.20%  1,028.90  

โดยอตัราดอกเบียทีแทจ้รงิ ณ วนัที 1/1/25x1 เทา่กบั 3%  

ใหท้าํ 

บนัทกึบญัชีปี 25x  ทกุรายการทีเกียวขอ้งโดยที  

1. กิจการวดัมลูคา่ตราสารดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหน่าย (Amortization Cost) 

2. กิจการวดัมลูคา่ตราสารดว้ยวิธีมลูคา่ยติุธรรมเขา้กาํไรขาดทนุ (FVPL) 

ตอบ 

กิจการวดัมลูคา่ตราสารดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหน่าย (Amortization Cost) 

    การบนัทกึบญัชี     
1/1/25x1 dr. เงินลงทนุในตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด - หุน้กู ้ 11,000   

   cr. เงินสด  11,000 
   บนัทกึการซือหุน้กู ้(  x 1000)+1000    

31/12/25x1 dr. ดอกเบียคา้งรบั ( ,000 x 5%) 500   
   cr. เงินลงทนุในตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด - หุน้กู ้  170 

   cr. ดอกเบียรบั ( ,000 x 3%)  330 
   บนัทกึการรบัดอกเบีย    

 

  ราคาทนุตดัจาํหน่าย  
ราคาทนุ                11,000  
หกั ดอกเบียคา้งรบั -                  500  
บวก ดอกเบียรบั                    330  
ราคาทนุตดัจาํหน่าย  31/12/25x1                10,830  
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ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัที 3/2563  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 3/2563 วนัที 27 ก.ย. 4, 11, 18, 25 ต.ค., 1  พ.ย. *** ออนไลนส์มคัรไดท้นัที(ดรูอบ 2 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 3/2563 วนัที 26 ก.ย. 3, 10, 17, 24, 31 ต.ค. *** ออนไลนส์มคัรไดท้นัที(ดรูอบ 2 ไปก่อน) 
หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

กิจการวดัมลูคา่ตราสารดว้ยวิธีมลูคา่ยติุธรรมเขา้กาํไรขาดทนุ (FVPL) 

   การบนัทกึบญัชี     
1/1/25x1 dr. เงินลงทนุในตราสารหนี - หุน้กู ้(FVPL) 10,000    

  dr. คา่ใชจ้่ายในการลงทนุ-คา่ธรรมเนียมหุน้กู ้ 1,000    
  cr. เงินสด  11,000  
   บนัทกึการซือหุน้กู ้(  x 1000)+1000    

31/12/25x1 dr. ดอกเบียคา้งรบั ( ,000 x 5%)  500    
  cr. ดอกเบียรบั    500  
   บนัทกึการรบัดอกเบีย    

31/12/25x1 dr. เงินลงทนุในตราสารหนี - หุน้กู ้(FVPL)  289   
 cr. ผลกาํไรทียงัไมเ่กิดขนึจากการปรบัมลูคา่เงินลงทนุ   289  
  บนัทกึการปรบัมลูคา่หุน้กู ้(1,028.90-1,000) x 10   

 

  มลูคา่เงินลงทนุ  
ราคาทนุ  10,000  
ผลกาํไรทียงัไมเ่กิดขนึจากการปรบัมลูคา่เงินลงทนุ  289  
มลูคา่ยติุธรรม 31/12/25x1  10,289  
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เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 3/2563 วนัที 27 ก.ย. 4, 11, 18, 25 ต.ค., 1  พ.ย. *** ออนไลนส์มคัรไดท้นัที(ดรูอบ 2 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 3/2563 วนัที 26 ก.ย. 3, 10, 17, 24, 31 ต.ค. *** ออนไลนส์มคัรไดท้นัที(ดรูอบ 2 ไปก่อน) 
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หนังสืออ ้างองิ 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  เรอืง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทนุเวบ็ไซต.์ กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง สินคา้คงเหลือ. กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง ภาษีเงินได.้ กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง ทีดิน อาคารและอปุกรณ.์ กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง ผลประโยชนข์องพนกังาน. กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง ตน้ทนุการกูยื้ม. กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขนึ และสินทรพัยที์อาจเกิดขนึ. 

กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน. กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรอืง เครอืงมือทางการเงิน. กรุงเทพฯ : . 
 

 


