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ข้อสอบ CPA จําลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 2/2564
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ความมีน้ าํ ใจของท่าน ส่ งผลให้ท่านสอบผ่านเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ในเร็ ววัน

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

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
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“เอกสารชุดนีได้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากทังผูเ้ ข้าสอบจํานวนมาก และตัวผมผูจ้ ดั ทําคิดเป็ นชัวโมงทํางานรวมมากกว่า 50 ชัวโมงทํางาน ซึง
ทุกคนทีเกียวข้องยินดีทีจะให้พีน้องใช้เพือเพิมพูนความรูแ้ ละศักยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยินดีแม้แต่นิดเดียวหากถูกนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ดังนัน จึงขออธิบายเกียวกับความคุม้ ครองดังนี”
เอกสารชุดนีได้รบั ความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2558
อนุญาตให้ใ ช้โ ดยไม่ต ้อ งขออนุญาตเป็ นลายลัก ษณ์อ ัก ษร
1) การใช้เพือเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพือนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิใดๆ กับผูเ้ ข้าสอบครับ)
2) การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทัง ของรัฐและเอกชนในลักษณะทีไม่หวังผลกําไร
3) การใช้เพือ update ความรูเ้ กียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง
ไม่อ นุญาตให้ใ ช้
1) การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะทีเป็ นติวเตอร์ทีเปิ ดสอนและเก็บค่าตอบแทน
2) การดัดแปลงหรือคัดลอกเพือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกับเอกสารประกอบการสอน หรือการกระทํา
ลักษณะอืนใดทีเข้าข่ายการทําเพือหวังประโยชน์เชิงพาณิชย์
หากท่านไม่ม ันใจว่าท่านอยู่ใ นข่ายอนุญาตให้ใ ช้ห รือ ไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศัก ดิ ประถมศรีเ มฆ หรือ ขอหนังสือ
อนุญาตเป็ นลายลัก ษณ์อ ัก ษร ขอบคุณทีเข้าใจครับ
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ปรนัย (บางส่ว น)
1. กิจการลงทุนในหุน้ บุรมิ สิทธิ ปั นผล % ทุกปี แต่หากปี ใดอัตราผลตอบแทนตลาดเกิน 12% กิจการผูอ้ อกต้องซือคืนบวกด้วยปั นผล
ค้างจ่าย กิจการผูล้ งทุนจะรับรูเ้ ป็ นตราสารประเภทใด / และจะต้องรับรูป้ ั นผลอย่างไร
a. ตราสารทุน / รับรูป้ ั นผลเข้ากําไรขาดทุน
b. ตราสารทุน / รับรูป้ ั นผลเข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
c. ตราสารหนี / รับ รู้ปั น ผลเข้ากําไรขาดทุน ..
d. ตราสารหนี / รับรูป้ ั นผลเข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
2. กิจการมีการปรับมูลค่ายุติธรรมหนีสินทางการเงินจํานวน , บาทซึงรวม , บาททีเป็ นการปรับจากการเปลียนแปลง
credit rating ข้อใดผิด
a. รับรูเ้ ข้า OCI , บาท
b. รับรูเ้ ข้า P/L 100, หากไม่มีนยั สําคัญ
c. รับรูเ้ ข้า P/L , บาท
d. รับ รู้เ ข้า P/L , บาท..
3. ข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์พนักงานตาม TAS 19
a. ……
b. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน
c. เงินทุนการศึกษาให้บตุ รพนักงานทีไม่ใช่พนักงานประจํา
d. สิท ธิใ นการซือหุ้น ทีให้แ ก่พ นัก งาน..
4. บ.A จ่ายซือ บ.B ในสัดส่วน % มูลค่าจ่ายซือ ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิ บ.B เท่ากับ
ล้านบาท และ ล้านบาทตามลําดับ ซึงสินทรัพย์ของ B มีเพียงรายการเดียว คือ ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง ค่าความนิยมเท่ากับ
เท่าใด
a. GW ล้าน
b. GW ล้าน
c. ไม่เ กิด ค่าความนิยม..
d. กําไรจากการต่อรอง ล้าน
5. สินทรัพย์รายการใดทีไม่ตอ้ งทดสอบด้อยค่าทุกปี
a. ค่าความนิยม
b. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไม่มีอายุใช้งาน
c. สิน ทรัพ ย์ไ ม่ม ตี ัวตนระหว่างพัฒนา..
d. สินทรัพย์สมั ปทานเหมืองแร่
6. กิจการสามารถตีมลู ค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้หรือไม่
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a. ….
b. ….
c. ไม่สามารถตีมลู ค่าลดลงได้ กิจการผูล้ งทุนต้องรับรูเ้ งินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีสว่ นได้เสียเท่านัน
d. สามารถตีม ูล ค่าลดลงได้ ถ้าบริษัท ร่วมแห่งนันล้ม ละลายและเห็น ว่าจะไม่ไ ด้ร ับ เงิน ลงทุน คืน ..
7. กิจการกูเ้ งินจากธนาคาร 100,000 บาท เสียดอกเบีย 5% ต่อปี ระยะเวลากู้ 3 ปี โดยถูกหักค่าธรรมเนียม ณ วันกู้ (front end fee)
10,000 บาท กิจการจะรับรูร้ ายการทีเกียวข้องอย่างไร
a. รับรูเ้ งินกูย้ ืมเป็ นหนีสินทางการเงิน 100,000 บาท ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียม ณ วันกู้ 10,000 บาทเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนตลอดระยะเวลาเงินกูด้ ว้ ยวิธีเส้นตรง
b. รับรูเ้ งินกูย้ ืมเป็ นหนีสินทางการเงิน 100,000 บาท รับรูค้ า่ ธรรมเนียม ณ วันกู้ 10,000 บาทเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
ทันที
c. รับรูเ้ งินกูย้ ืมเป็ นหนีสินทางการเงิน 100,000 บาท และรับรูค้ า่ ธรรมเนียมเงินกูเ้ ป็ นสินทรัพย์ โดยจะตัดจําหน่ายเข้าเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน ณ ปี ทีคืนเงินกู้
d. รับ รู้เ งิน กู้ยมื เป็ นหนีสิน ทางการเงิน 90,000 บาท และรับ รู้ด อกเบียเงิน กู้ยมื ด้วยอัต ราดอกเบียทีแท้จ ริงเท่ากับ
6.81% ต่อ ปี ..
8. อ้างถึง TFRS 9 กิจการต้องรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินอย่างไร
a. ลูกหนีการค้า : วิธีทวไป
ั
b. ลูกหนีการค้าทีมีองค์ประกอบของการจัดหาเงิน : วิธีอย่างง่าย
c. ลูกหนีเงินกู้ : วิธีอย่างง่าย
d. ลูก หนีสัญญาเช่า : วิธ ีท ัวไป หรือ วิธ ีอ ย่างง่าย..
9. 25x1 กิจการมีอาคารสํานักงานเก่าราคาทุน 10 ล้านบาท มีอายุการใช้งาน 10 ปี สินปี 25x6 กิจการได้ยา้ ยสํานักงานไปอาคารใหม่ที
เพิงสร้างเสร็จ และให้คนนอกเช่าอาคารเก่า ค่าเช่า 1,500,000 บาทต่อปี โดยมูลค่ายุติธรรมของอาคารเก่า 8 ล้านบาท กิจการจะ
รับรูม้ ลู ค่าอาคารเก่า ณ สินปี 25x6 อย่างไร
a. กรณีใช้วิธีตีราคาใหม่ในการรับรู ม้ ลู ค่า PPE ให้กิจการตีราคาอาคารเก่า 2 ล้านบาทเข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และโอน
หมวดเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน โดยรับรูเ้ ริมต้นในปี 25x6 เท่ากับ 8 ล้านบาท
b. กรณีใช้วิธีราคาทุนในการรับรูม้ ลู ค่า PPE ให้กิจการโอนอาคารเก่าเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ด้วยราคาทุน 6 ล้าน
บาท โดยรับรู เ้ ริมต้นอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนในปี 25x6 เท่ากับ 6 ล้านบาท
c. ให้กิจการโอนอาคารเก่าเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รบั ถือเป็ นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
d. ข้อ a. หรือ ข้อ b…
10. บริษัทเด็กดี จํากัดเป็ นผูใ้ ห้บริการซ่อมแซมเปลียนแปลงประตูหน้าต่างสําหรับบ้านพักอาศัย มีขอ้ มูลเกียวกับต้นทุนสินค้าคงเหลือ
และราคาตลาดของสินค้า ณ 31/12/25x0 ดังนี บริษัทจะแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ 31/12/25x0 เท่ากับเท่าใด
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ราคาตามบัญชี ราคาขาย ต้นทุนทางตรงทีเกียวข้อง
หน้าต่างอลูมิเนียม
70,000
64,000
8,000
หน้าต่างเหล็ก
86,000
94,000
9,200
หน้าต่างกระจก
112,000 186,400
18,100
หน้าต่างนิรภัย
140,000 154,800
14,800
รวม
408,000 499,200
50,100
a. 357,900 บาท
b. 408,000 บาท..
c. 449,100 บาท
d. 499,200 บาท
11. อ้างถึง TAS 38 ข้อใดถูกต้อง
a. กิจการต้องรับรูร้ ายจ่ายในการวิจยั และพัฒนาเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน ณ งวดเวลาทีเกิดรายจ่ายเท่านัน
b. กิจการสามารถรับรู ร้ ายจ่ายในการพัฒนาเป็ นสินทรัพย์ได้ทงจํ
ั านวน หากสามารถพิสจู น์ได้ว่ามีความเป็ นไปได้เชิงเทคนิค
เชิงพาณิชย์ และความเป็ นได้ทางการเงิน
c. กิจการสามารถรับรู ร้ ายจ่ายในการวิจยั เป็ นสินทรัพย์ได้ หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากรายจ่ายนัน
d. หากกิจ การไม่ส ามารถแยกรายจ่ายในการวิจ ัยและพัฒนาออกจากกัน ได้ ให้ถ อื ว่าเป็ นรายจ่ายในการวิจ ัย..
12. วันทีรวมธุรกิจสําเร็จคือวันใด
a. วันจ่ายค่าซือหุน้ และรับโอนหุน้
b. วันทําสัญญา
c. วันทีกรรมการบริษัทใหญ่รบั ฟั งนโยบายบริษัททีถูกลงทุน
d. วัน ทีกิจ การผู้ล งทุน มีอ าํ นาจควบคุม บริษัท ทีถูก ลงทุน ..
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ข้อ 1.1.1 การบัน ทึก บัญชีภ าระผูก พัน ผลประโยชน์พ นัก งาน
"บริษัท A มีการประมาณการโครงการผลประโยชน์พนักงาน (บําเหน็จบํานาญพนักงาน) ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
แรงงาน โดยมีขอ้ มูลของปี x ดังนี"
ล้านบาท
5,000
500
(400)
5,500

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1 มกราคม 25x2
ต้นทุนบริการผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามรายงานนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 31 ธันวาคม 25x2

อัตราดอกเบียพันธบัตร ระดับ AA ซึงมีระยะเวลาผลตอบแทนใกล้เคียงกับโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด เท่ากับ 5%
จ่ายผลประโยชน์พนักงานครังเดียว ณ วันที ธันวาคม x2
ให้ทาํ
ให้บนั ทึกบัญชีผลประโยชน์พนักงานพร้อมทังบอกว่ารายการดังกล่าวรับรูไ้ ปยังงบแสดงฐานะการเงิน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยใช้รูปแบบตามตารางทีกําหนด
รายการ

รับรูใ้ นงบ;

งบกําไรขาดทุนหรืองบกําไร

จํานวนเงิน

ตอบ
รายการ
ยอดคงเหลือ / / x1
a) ต้นทุนบริการปั จจุบนั
b) ต้นทุนดอกเบีย (5%)
c) ผลประโยชน์ทีจ่ายให้กบั พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ / / x ก่อนปรับปรุง
ประมาณหนีสินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
d) ภาระผูกพัน ผปย. พนง. เพิมขึน
จากการคาดการณ์ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลเปลียนแปลงระหว่างปี (บันทึกบัญชีในปี x2)
ยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ณ / / x2

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานประจําปี

เงินสด

องค์ประกอบอืนฯ
(AOCI)

ปมก.ภาระผูกพัน
ผปย.พนง.
5,000 cr.
500 cr.
250 cr.
400 dr.

0 dr.

5,350 cr.

150 dr.
150 dr.

150 cr.
500 cr.

150 dr.

5,500 cr.

500 dr.
250 dr.
400 cr.
750 dr. 400 cr.

750 dr.
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#
A

b

รายการบัญชี
dr.
cr.
dr.
cr.

c dr.
cr.
d dr.
cr.

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บันทึกต้นทุนบริการบัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บันทึกต้นทุนดอกเบีย
ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
เงินสด
บันทึกการจ่ายผลประโยชน์
ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่
ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บันทึกการปรับประมาณการฯ โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

แสดงใน
P/L
B/S

Dr.
500

P/L
B/S

250 dr.

B/S
B/S

400 dr.

OCI
B/S

150 dr.

Cr.
500

250 dr.

400 dr.

150 dr.

ข้อ 1.1.2 บัน ทึก บัญชีวัด มูล ค่าหนีสิน ใหม่
บริษัทมีการเปลียนนโยบายการให้รางวัลพนักงานทีทํางานครบ 20 ปี โดยจากให้ทอง บาท เป็ น บาท โดย ณ ต้นงวดบันทึก
ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน 5 แสนบาท แต่เมือ วัดมูลค่าใหม่เท่ากับ แสนบาท
ตอบ
ธุรกรรมนี ถือเป็ นการปรับประมาณการ “ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอืน” ซึงต้องรับรูภ้ าระผูกพันเพิมขึนเข้ากําไรขาดทุน ตาม
การบันทึกดังนี
dr.
cr.

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์ระยะยาวอืน (P/L)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอืน (L+)
บันทึกปรับประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวอืน

300,000
300,000

ข้อ 1.2.1 แก้ไ ขโครงการผลประโยชน์พ นัก งานหลังออกจากงาน
บริษัทแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน โดยเปลียนนโยบายจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังจากเกษี ยณอายุ
เป็ นการจ่ายเงินสดชดเชย ซึงต้องจ่ายสดทันที 8 ล้านบาท ในขณะทีมีภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์พนักงานทีเกียวข้อง 6 ล้านบาท
ให้ทาํ
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ตอบ
กิจการต้องรับรู ผ้ ลจาก “การแก้ไขโครงการ” เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน ตามการบันทึกบัญชีตอ่ ไปนี
dr.
dr.
cr.

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน (L-)
ผลขาดทุนจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน (P/L)
เงินสด
บันทึกการเปลียนแปลงโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

6,000,000
2,000,000
8,000,000

ทังนี การแก้ไข หรือยกเลิกโครงการผลประโยชน์จะส่งผลให้กิจการต้องรับรู ผ้ ลต่างจากการจ่ายชําระกับมูลค่าตามบัญชีของภาระ
ผูกพันเข้ากําไรขาดทุนโดยทันที ซึงจะส่งผลต่อกําไรสะสม

ข้อ 1.2.2 การลดขนาดโครงการ
บริษัทมีการเลิกจ้างผูบ้ ริหารระดับสูงท่านหนึง เหตุการณ์นีถือเป็ นการลดขนาดโครงการหรือไม่ เพราะอะไร
ตอบ
อ้างถึง TAS 19.105 “การลดขนาดโครงการลงจะเกิดขึนเมือกิจการลดจํานวนพนักงานทีเข้าร่วมโครงการลงอย่างมีนยั สําคัญ การลด
ขนาดโครงการลงอาจเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงโดยเฉพาะ เช่น การปิ ดโรงงาน การยกเลิกการดําเนินงาน หรือการยกเลิกหรือการ
ระงับโครงการ”
ดังนัน การทีกิจการเลิกจ้างผูบ้ ริหารระดับสูงเพียง 1 คนจึงไม่ถือเป็ นการลดขนาดโครงการแต่อย่างใด
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ข้อ 1.3 สิน ทรัพ ย์โ ครงการผลประโยชน์พ นัก งาน
1 มกราคม 25x1:
มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ โครงการผลประโยชน์พนักงาน 100 ล้านบาท อัตราคิดลด 3%
มูลค่าปั จจุบนั หนีสินผลประโยชน์พนักงาน 200 ล้านบาท อัตราคิดลด 4 %
31 ธันวาคม 25x1:
มูลค่ายุติธรรมโครงการผลประโยชน์พนักงาน 108 ล้านบาท
ให้ทาํ
แสดงการคํานวณและบันทึกบัญชี รายได้รบั และดอกเบียทีเกิดขึน และรายการปรับปรุงอืนๆ
ตอบ
กิจการต้องกําหนดดอกเบียสุทธิจากหนีสิน (สินทรัพย์) โครงการผลประโยชน์สทุ ธิโดยการคูณของหนีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที
กําหนดไว้สทุ ธิดว้ ยอัตราทีใช้คิดลดภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงาน (TAS19.123) ดังนันกิจการจึงต้องคํานวณดอกเบียจาก
สินทรัพย์โครงการฯ จํานวน 100 ล้านบาทด้วยอัตราดอกเบีย 4% ซึงเป็ นอัตราคิดลดของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และต้องปรับปรุง
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนปรับปรุง กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการสินรอบรายงานเข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ตามการ
คํานวณต่อไปนี
ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการผลประโยชน์พนักงาน ต้นงวด
100
บวก ประมาณการผลตอบแทนของสินทรัพย์โครงการ (4%) (รับรูเ้ ข้า P/L)
4
มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการผลประโยชน์พนักงานสินงวด ก่อนปรับปรุงรายการ
104
มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการผลประโยชน์พนักงานสินงวด (ผจก.กองทุนให้ขอ้ มูล)
108
ผลต่างทีต้องรับรูเ้ ข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (OCI+)
4
ปี 25x1

dr.
cr.

31/12/25x1

dr.
cr.

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงานสุทธิ - สินทรัพย์โครงการ (L-)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (Exp-)
บันทึกผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
สุทธิ - สินทรัพย์โครงการ (L-)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน – การวัดมูลค่าใหม่
โครงการผลประโยชน์พนักงาน (OCI)
บันทึกปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการผลประโยชน์พนักงาน

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก อา สัปดาห์ *** รอบ 1/2565 วันที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก เสาร์ สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)

P a g e | 10

ข้อ 2 การลดพืนทีเช่า
1 มค 25x1 บริษัทแจ๋ว จํากัด ทําสัญญาเช่าพืนทีอาคาร 10 ปี อัตราค่าเช่าปี ละ 80,000 บาท จ่ายทุกวันสินปี เริมตังแต่ 31/12/25x1
บริษัทมีตน้ ทุนของเงินทุนถัวเฉลีย (WACC) 6% และต้นทุนกูย้ ืมส่วนเพิม (incremental borrowing rate) เท่ากับ 7% ต่อมา ณ 31/12/25x6
จากผลกระทบโควิด บริษัทจึงขอลดพืนทีเช่าลง 70% ตังแต่ตน้ ปี 25X7 จึงประหยัดค่าเช่าได้ปีละ 56,000 บาท ซึง ณ วันที 31/12/25x6 บริษัท
มีตน้ ทุนของเงินทุนถัวเฉลีย (WACC) 7% และต้นทุนกูย้ ืมส่วนเพิม (incremental borrowing rate) เท่ากับ 8%
ให้ทาํ
บันทึกบัญชี ณ 1 มค 25X1 และ 31 ธันวาคม 25X6 โดยแสดงการคํานวณประกอบ
ตอบ

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก อา สัปดาห์ *** รอบ 1/2565 วันที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก เสาร์ สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
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ณ วันทีเริมทําสัญญาเช่า 1/1/25x1 กิจการต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ และหนีสินสัญญาเช่า เท่ากับมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิน
สดทีคิดลดด้วยอัตราดอกเบียตามนัยของสัญญา อย่างไรก็ตาม หากกิจการผูเ้ ช่าไม่ทราบ “กิจการจะต้องใช้อตั ราดอกเบียเงินกูส้ ว่ นเพิม” เป็ น
อัตราคิดลด ซึงมูลค่าปั จจุบนั ของสัญญาเช่าเท่ากับ 561,782 ตามการคํานวณต่อไปนี
ปี ที
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัน ที
1/1/25x1
31/12/25x1
31/12/25x2
31/12/25x3
31/12/25x4
31/12/25x5
31/12/25x6
31/12/25x7
31/12/25x8
31/12/25x9
31/12/25x10
รวม

กระแสเงิน สด

PVIF i=7%

มูล ค่าปั จ จุบ ัน

80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
800,000

0.9346
0.8734
0.8163
0.7629
0.7130
0.6663
0.6227
0.5820
0.5439
0.5083

74,768
69,872
65,304
61,032
57,040
53,304
49,816
46,560
43,512
40,664
561,872

โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และหนีสินสัญญาเช่าจะเท่ากับการคํานวณต่อไปนี
ปี ที
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัน ที
1/1/x1
31/12/x1
31/12/x2
31/12/x3
31/12/x4
31/12/x5
31/12/x6
31/12/x7
31/12/x8
31/12/x9
31/12/x10

สิน ทรัพ ย์ส ทิ ธิก ารใช้ (ROU)
ค่าเสือมฯ
ค่าเสือมฯ
BV ROU
สะสม
561,872
56,187
56,187
505,685
56,187
112,374
449,498
56,187
168,562
393,310
56,187
224,749
337,123
56,187
280,936
280,936
56,187
337,123
224,749
56,187
393,310
168,562
56,187
449,498
112,374
56,187
505,685
56,187
56,187
561,872
-0

หนีสิน สัญญาเช่า (lease Lia.)
เงิน จ่าย
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000

ดบ. 7%

ตัด ต้น

39,331
40,669
36,484
43,516
33,438
46,562
30,179
49,821
26,691
53,309
22,960
57,040
18,967
61,033
14,695
65,305
10,123
69,877
5,232
74,768
* ปี สดุ ท้ายปั ดเศษ 28 บาท

ต้น คงเหลือ
561,872
521,203
477,687
431,125
381,304
327,995
270,955
209,922
144,616
74,740
-*

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก อา สัปดาห์ *** รอบ 1/2565 วันที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก เสาร์ สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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1/1/25x1

dr.
cr.

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (ROU) (A+)
หนีสินสัญญาเช่า (Lease Liabilities) (L+)
บันทึกการทําสัญญาเช่า

dr.
cr.
cr.

561,872

100%
270,955
224,749

คํานวณผลกําไรจากการปรับ ลดพืนทีเช่าลง %
BV หนีสิน ณ สินปี ที 6
BV สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ สินปี ที 6
ผลต่าง หนีสิน ลดลง (เข้า P/L)
31/12/25x6

561,872

ส่วนทีคืน 70%
189,669
157,324
32,344

หนีสินตามสัญญาเช่า
ผลกําไรจากการแปลงสัญญาเช่า
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
บันทึกการปรับปรุงหนีสินตามสัญญาเช่าเนืองจากลดพืนที %

ส่วนทีเหลือ 30%
81,287
67,425

189,669
32,344
157,324

โดยกิจการต้องวัดมูลค่าของสัญญาเช่าส่วนทีเหลือใหม่หลังจากแปลงสัญญา โดยใช้อตั ราดอกเบียส่วนเพิม ณ วันทีแปลงสัญญา คือ
31/12/25x6 ซึงเท่ากับ 8% ตามการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของสัญญาเช่าดังนี
ปี ที
6
7
8
9
10

วัน ที
31/12/25x6
31/12/25x7
31/12/25x8
31/12/25x9
31/12/25x10
รวม

กระแสเงิน สด

PVIF i=8%

24,000
24,000
24,000
24,000
96,000

0.9259
0.8573
0.7938
0.7350

มูล ค่าปั จ จุบ ัน
22,222
20,575
19,051
17,640
79,488

คํานวณผลต่างจากการแปลงสัญญา
BV ของหนีสินทีลดลง 70%

81,287

PV ของหนีสินหลังแปลงสัญญา

79,488

รับรูห้ นีสินทีลดลงพร้อมกับลดสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
31/12/25x6

dr.
cr.

หนีสินตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
บันทึกผลต่างจากการแปลงสัญญาเช่า

1,799
1,799

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก อา สัปดาห์ *** รอบ 1/2565 วันที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
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1,799
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ข้อ 3 ภาษีเ งิน ได้
ต่อไปนีเป็ นข้อมูลเกียวกับการดําเนินงาน และการคํานวณภาษี ของบริษัทติม จํากัด:
รายได้ xx
ค่าใช้จ่าย 300 บาท
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ บาท
กําไรก่อนภาษี เงินได้ ,000 บาท
ข้อมูลเพิมเติม
ก) ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า 100 บาท
ข) กําไรจากการส่งเสริมการลงทุน 200 ล้านบาท ได้รบั ยกเว้นภาษี 50%
ค) สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ต้นงวดมูลค่า 900 ล้านบาท ค่าเสือมราคา 90 ล้านบาท ค่าเช่ารายปี 100 ล้านบาท ในจํานวนนีมีดอกเบียจ่าย
รวมอยู่ 30 ล้านบาท
ง) บริษัทรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตระหว่างปี 30 ล้านบาท โดย ณ สินรอบรายงานค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตเท่ากับ 60 ล้านบาท
จ) ปรับปรุงรายได้จากการฝากขาย 500 ล้านบาท และต้นทุนทีเกียวข้อง 400 ล้านบาท ซึงยังไม่ได้ขายสินค้าออกไป
ฉ) รับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครืองมือแพทย์และสินค้าคงเหลือเพิมขึน 20 ล้านบาท โดยยอดคงเหลือสินงวดเท่ากับ 60 ล้าน
บาท
ช) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลง 20 ล้านบาท ภาระผูกพันสินงวดเหลือเท่ากับ ล้านบาท
ซ) ผลขาดทุนสะสมทางภาษี ยกมาต้นงวดเท่ากับ 100 ล้านบาท แต่ไม่เคยรับรู ส้ นิ ทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีมาก่อน
ฌ) ค่าใช้จ่ายทีไม่มีเอกสาร และค่ารับรองทีเกินตามกฎหมาย ล้านบาท
ให้ทาํ
3.1 คํานวณผลแตกต่างชัวคราว
3.2 คํานวณภาษี เงินได้งวดปั จจุบนั )
3.3 คํานวณรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี เงินได้
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. คํานวณผลแตกต่างชัวคราว
รายการ
ก) ค่าเผือฯด้อยค่า
ข) BOI (ผลต่างถาวร)
ค) ROU ต้นงวด ล้านบาท/ค่าเสือม 90 ล้านบาท
ค) Lease Lia. ต้นงวด ล้านบาท /
ค่าเช่า ล้านบาท มีดอกเบียจ่ายรวมอยู่ ล้านบาท
ง) ECLระหว่างปี ล้านบาท สินรอบ ECL ล้านบาท
จ) ปรับปรุงรายได้ฝากขาย ล้านบาท
จ) ปรับปรุงต้นทุนฝากขาย ล้านบาท
ฉ) ผลขาดทุนด้อยค่าฯ ล้านบาท
สินงวดเท่ากับ ล้านบาท
ช) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ลดลง ล้านบาท สินงวดเหลือเท่ากับ ล้านบาท
ซ) Loss carry fwd. ล้านบาท แต่ไม่เคยรับรู ้
(ใช้ประโยชน์ปีนี)
ฌ) ค่าใช้จ่ายต้องห้าม ล้านบาท (ผลต่างถาวร)
รวม

ต้น ปี

ผลต่างชัวคราว
ปลายปี
ต้น ปี
100(ใช้หกั ฯ)
810 (ต้องเสียฯ)
-

830(ใช้หกั ฯ)

30(ใช้หกั ฯ)
-

60(ใช้หกั ฯ)
500(ใช้หกั ฯ)
400 (ต้องเสียฯ)

40(ใช้หกั ฯ)

60(ใช้หกั ฯ)

170(ใช้หกั ฯ)

150(ใช้หกั ฯ)

-

-

240(ใช้ห กั ฯ)

490(ใช้ห กั ฯ)

DTA (DTL) 20%
ปลายปี
ผลต่าง
20 (DTA)
20 (DTA)
162 (DTL)
162 (DTL)

6 (DTA)
-

166 (DTA)
12 (DTA)
100 (DTA)
80 (DTL)

166 (DTA)
6 (DTA)
100 (DTA)
80 (DTL)

8 (DTA)

12 (DTA)

4 (DTA)

34 (DTA)

30 (DTA)

4 (DTL)

48 (DTA)

98 (DTA)

50 (DTA)
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คํานวณภาษีเ งิน ได้ปี 25x1 ทีจะแสดงในงบกําไรขาดทุน
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ตามรายงาน
หัก (บวก) รายได้ทีได้รบั การยกเว้น / รายจ่ายต้องห้าม
ก) ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ข) กําไรจากการส่งเสริมการลงทุน (ผลต่างถาวร)
ค) ผลต่างคชจ.สัญญาเช่าทางบัญชี>ทางภาษี (90+30) - 100
ง) ผลขาดทุนด้านเครดิตทีตังเพิม
จ) กําไรขันต้นจากการฝากขายทียังไม่เกิดขึน (500 - 400)
ฉ) ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้า
ช) ปรับผลภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ฌ) ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ปรับปรุงกําไรทางบัญชีเพือคํานวณกําไรทางภาษี
กําไรทางภาษี
หัก ญ) ใช้ประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี ยกมาไม่เกิน 5 ปี (loss carry forward)
กําไรทางภาษี ทีใช้คาํ นวณภาษี เงินได้งวดปั จจุบนั
อัตราภาษี เงินได้นิติบคุ คล
ค่าใช้จ ่ายภาษีเ งิน ได้งวดปั จ จุบ ัน
หัก รายได้ภ าษีเ งิน ได้ร อตัด บัญชี
(สิน ทรัพ ย์ภ าษีเ งิน ได้ร อตัด บัญชีเ พิมขึนในปี 25x1)
ค่าใช้จ ่ายภาษีเ งิน ได้ปี 25x1 รวม

หน่วย: ล้านบาท
1,000
100
-100
20
30
100
20
-20
10

3.2 คํานวณภาษี เงินได้งวดปั จจุบนั )
เท่ากับ 212 ล้านบาท (ตามการคํานวณข้างต้น)
3.3 คํานวณรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ปี 25x1 เท่ากับ 162 ล้านบาท (ตามการคํานวณข้างต้น
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160
1,160
-100
1,060
20%
212
-50
162
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ตารางติวปี 2565

• Comprehensive Class สอนโดย ดร. สมศักดิ ประถมศรีเมฆ เรียนทีสุขมุ วิท 101/1) เป็ นคอร์สหลักทีครอบคลุมขอบเขตของการ
สอบทีสภาวิชาชีพฯ กําหนด
• Step by Step class (สอนแทคทีมโดย อ.กรวิภา เทียนภาสกร และ อ.สุชาดา วุฒิปัญญารัตนกุล ทีสํานักงานไบเทค) ซึงเป็ น
หลักสูตรปรับพืนฐานทีสําคัญกับการจัดทํารายงานทางการเงินและการคํานวณทีจําเป็ น
หากท่านทํางานด้าน TFRS หรือตรวจงบในตลาดให้ลงเรียน Comprehensive แต่ถา้ ไม่ได้ทาํ งานด้านนีแนะนําให้เรียนทังสอง
ึ
ทังสองหลักสูตรเนือหา
หลักสูตร โดยปรับพืน step by step ก่อนแล้วเรียนคอร์สหลัก comprehensive จะทําให้ทา่ นตามเนือหาได้ดีขนมาก
update ตาม TFRS version 2564 ทีจะบังคับใช้ปี 2565 ซึงกว่า 80% ของผูท้ ีสอบผ่านในปี 2563 เป็ นผูต้ ดั สินใจเรียนกับเรา
สําหรับเรียนสดรอบ 1/65
• AC1 เรียนวันอาทิตย์เริม 9 มกราคม จํานวน 6 สัปดาห์ 9.00 – 16.00 น.
• AC2 เรียนวันเสาร์เริม 8 มกราคม จํานวน 6 สัปดาห์ 9.00 – 16.00 น.
ค่าลงทะเบียน
• เรียนสดคอร์สละ 5,500 บาท แต่ถา้ สมัครสองวิชา 10,000 บาท
• เรียนออนไลน์คอร์สละ 4,500 บาท แต่ถา้ สมัครสองวิชา 8,200 บาท (AC1 + AC2 Comprehensive หรือ AC1 + AC2 Step by
Step)
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• พิเศษ เรียนออนไลน์ Step by Step + Comprehensive วิชาเดียวกัน จาก 9,000 บาทลดเหลือ 7,000 บาท (AC1 Compre + AC1
Step by Step หรือ AC2 Compre + AC2 Step by Step)
สําหรับการลงเรียนออนไลน์ สามารถดูได้แบบไม่จาํ กัดชัวโมงเป็ นเวลา 4 เดือนนับจาก register นะครับ ถ้าท่านมีเวลาช่วงนีขอ
แนะนําให้สมัครเรียนเลย โดยดูรอบ 2/64 ไปก่อน ส่วนรอบใหม่จะเอาขึนหลังเรียนเสร็จในแต่ละสัปดาห์ ซึงท่านก็สามารถดูได้ดว้ ยครับ
สนใจ สอบถามทาง Inbox หรือ line ID : @cpasolution ได้เลยนะครับ ขอบคุณมากๆ

หนังสือ อ้างอิง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที (ปรับปรุง
) เรือง สินค้าคงเหลือ. กรุงเทพฯ :
.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที (ปรับปรุง
) เรือง ภาษี เงินได้. กรุงเทพฯ :
.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที (ปรับปรุง
) เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์. กรุงเทพฯ :
.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที (ปรับปรุง
) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน. กรุงเทพฯ :
.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ( ) เรือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า. กรุงเทพฯ :
.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที (ปรับปรุง
) เรือง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน. กรุงเทพฯ :
.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที (ปรับปรุง
) เรือง อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน. กรุงเทพฯ :
.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน. กรุงเทพฯ :
.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 6 เรือง สัญญาเช่า. กรุงเทพฯ :
.
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