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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 
คร้ังท่ี 2/2564 

ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 
ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 
 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
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“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. กิจการลงทนุในหุน้บรุมิสทิธิ ปันผล % ทกุปี แต่หากปีใดอตัราผลตอบแทนตลาดเกิน 12% กิจการผูอ้อกตอ้งซือคืนบวกดว้ยปันผล

คา้งจ่าย กิจการผูล้งทนุจะรบัรูเ้ป็นตราสารประเภทใด / และจะตอ้งรบัรูปั้นผลอยา่งไร 

a. ตราสารทนุ / รบัรูปั้นผลเขา้กาํไรขาดทนุ 

b. ตราสารทนุ / รบัรูปั้นผลเขา้กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน 

c. ตราสารหนี / ร ับรู้ปันผลเข ้ากาํไรขาดทุน .. 
d. ตราสารหนี / รบัรูปั้นผลเขา้กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน 

2. กิจการมีการปรบัมลูคา่ยติุธรรมหนีสนิทางการเงินจาํนวน ,  บาทซงึรวม ,  บาททีเป็นการปรบัจากการเปลียนแปลง 

credit rating ขอ้ใดผิด  

a.  รบัรูเ้ขา้ OCI ,  บาท 

b.  รบัรูเ้ขา้ P/L 100,  หากไมมี่นยัสาํคญั 

c.  รบัรูเ้ขา้ P/L ,  บาท  

d.  ร ับรู้เข ้า P/L ,  บาท .. 
3. ขอ้ใดไมใ่ช่ผลประโยชนพ์นกังานตาม TAS 19 

a. …… 

b. คา่รกัษาพยาบาลครอบครวัพนกังาน 

c. เงินทนุการศกึษาใหบ้ตุรพนกังานทีไมใ่ช่พนกังานประจาํ 

d. สทิธ ิในการซอืหุ้นทใีห ้แก่พนักงาน .. 
4. บ.A จ่ายซือ บ.B ในสดัสว่น % มลูคา่จ่ายซือ  ลา้นบาท มลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ บ.B เทา่กบั   

ลา้นบาท และ  ลา้นบาทตามลาํดบั ซงึสนิทรพัยข์อง B มีเพียงรายการเดียว คือ ทีดินพรอ้มสงิปลกูสรา้ง คา่ความนิยมเทา่กบั

เทา่ใด 

a. GW  ลา้น 

b. GW  ลา้น 

c. ไม่เกดิค่าความนิยม.. 
d. กาํไรจากการตอ่รอง  ลา้น 

5. สนิทรพัยร์ายการใดทีไมต่อ้งทดสอบดอ้ยคา่ทกุปี 

a. คา่ความนิยม 

b. สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนทีไมมี่อายใุชง้าน 

c. สนิทร ัพยไ์ม่มตี ัวตนระหว่างพัฒนา.. 
d. สนิทรพัยส์มัปทานเหมืองแร ่

6. กิจการสามารถตีมลูคา่เงินลงทนุในบรษัิทรว่มไดห้รอืไม่ 
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a. …. 

b. …. 

c. ไมส่ามารถตีมลูคา่ลดลงได ้กิจการผูล้งทนุตอ้งรบัรูเ้งินลงทนุในบรษัิทรว่มตามวิธีสว่นไดเ้สียเทา่นนั 

d. สามารถตมีูลค่าลดลงได้ ถ้าบร ิษัทร ่วมแห่งนันล้มละลายและเหน็ว่าจะไม่ได้ร ับเงนิลงทุนคนื .. 
7. กิจการกูเ้งินจากธนาคาร 100,000 บาท เสียดอกเบีย 5% ตอ่ปี ระยะเวลากู ้3 ปี โดยถกูหกัคา่ธรรมเนียม ณ วนักู ้(front end fee) 

10,000 บาท กิจการจะรบัรูร้ายการทีเกียวขอ้งอย่างไร  

a. รบัรูเ้งินกูยื้มเป็นหนีสนิทางการเงิน 100,000 บาท ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียม ณ วนักู ้10,000 บาทเป็นคา่ใชจ้่ายในงบกาํไร

ขาดทนุตลอดระยะเวลาเงินกูด้ว้ยวิธีเสน้ตรง 

b. รบัรูเ้งินกูยื้มเป็นหนีสนิทางการเงิน 100,000 บาท รบัรูค้า่ธรรมเนียม ณ วนักู ้10,000 บาทเป็นคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทนุ

ทนัที 

c. รบัรูเ้งินกูยื้มเป็นหนีสนิทางการเงิน 100,000 บาท และรบัรูค้า่ธรรมเนียมเงินกูเ้ป็นสนิทรพัย ์โดยจะตดัจาํหน่ายเขา้เป็น

คา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทนุ ณ ปีทีคืนเงินกู ้

d. ร ับรู้เงนิกู้ยมืเป็นหนีสนิทางการเงนิ  90,000 บาท  และร ับรู้ดอกเบยีเงนิกู้ยมืด้วยอัตราดอกเบยีทแีท ้จร ิงเท ่ากับ 
6.81% ต่อปี.. 

8. อา้งถงึ TFRS 9 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเครอืงมือทางการเงินอยา่งไร 

a. ลกูหนีการคา้ : วิธีทวัไป 

b. ลกูหนีการคา้ทีมีองคป์ระกอบของการจดัหาเงิน : วิธีอยา่งง่าย 

c. ลกูหนีเงินกู ้: วิธีอยา่งง่าย 

d. ลูกหนีสัญญาเช่า : วิธ ีท ัวไป หร ือวธิ ีอย่างง่าย.. 
9. 25x1 กิจการมีอาคารสาํนกังานเก่าราคาทนุ 10 ลา้นบาท มีอายกุารใชง้าน 10 ปี สนิปี 25x6 กิจการไดย้า้ยสาํนกังานไปอาคารใหมที่

เพิงสรา้งเสรจ็ และใหค้นนอกเช่าอาคารเก่า คา่เช่า 1,500,000 บาทตอ่ปี โดยมลูคา่ยติุธรรมของอาคารเก่า 8 ลา้นบาท กิจการจะ

รบัรูม้ลูคา่อาคารเก่า ณ สนิปี 25x6 อยา่งไร 

a. กรณีใชว้ิธีตีราคาใหมใ่นการรบัรูม้ลูคา่ PPE ใหกิ้จการตีราคาอาคารเก่า 2 ลา้นบาทเขา้กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน และโอน

หมวดเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ โดยรบัรูเ้รมิตน้ในปี 25x6 เทา่กบั 8 ลา้นบาท 

b. กรณีใชว้ิธีราคาทนุในการรบัรูม้ลูคา่ PPE ใหกิ้จการโอนอาคารเก่าเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ ดว้ยราคาทนุ 6 ลา้น

บาท โดยรบัรูเ้รมิตน้อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุในปี 25x6 เทา่กบั 6 ลา้นบาท 

c. ใหกิ้จการโอนอาคารเก่าเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ ดว้ยราคาทนุหรอืมลูค่าสทุธิทีคาดวา่จะไดร้บั ถือเป็นสินทรพัย์

ไมห่มนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 

d. ข้อ  a. หร ือข ้อ  b… 

10. บริษัทเด็กดี จาํกดัเป็นผูใ้หบ้ริการซ่อมแซมเปลียนแปลงประตหูนา้ต่างสาํหรบับา้นพกัอาศยั มีขอ้มลูเกียวกบัตน้ทนุสินคา้คงเหลือ 
และราคาตลาดของสนิคา้ ณ 31/12/25x0 ดงันี บรษัิทจะแสดงมลูคา่สนิคา้คงเหลือ ณ 31/12/25x0 เทา่กบัเทา่ใด 
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  ราคาตามบญัชี  ราคาขาย   ตน้ทนุทางตรงทีเกียวขอ้ง  
 หนา้ตา่งอลมิูเนียม    70,000   64,000   8,000  
 หนา้ตา่งเหลก็    86,000   94,000   9,200  
 หนา้ตา่งกระจก  112,000    186,400    18,100  
 หนา้ตา่งนิรภยั  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. อา้งถงึ TAS 38 ขอ้ใดถกูตอ้ง 

a. กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายในการวิจยัและพฒันาเป็นคา่ใชจ้่ายในกาํไรขาดทนุ ณ งวดเวลาทีเกิดรายจ่ายเทา่นนั  

b. กิจการสามารถรบัรูร้ายจ่ายในการพฒันาเป็นสินทรพัยไ์ดท้งัจาํนวน หากสามารถพิสจูนไ์ดว้่ามีความเป็นไปไดเ้ชิงเทคนิค 
เชิงพาณิชย ์และความเป็นไดท้างการเงิน 

c. กิจการสามารถรบัรูร้ายจ่ายในการวิจยัเป็นสินทรพัยไ์ด ้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ
จากรายจ่ายนนั 

d. หากกจิการไม่สามารถแยกรายจ่ายในการวจิัยและพัฒนาออกจากกันได้ ให ้ถอืว่าเป็นรายจ่ายในการวจิัย.. 

12. วนัทีรวมธุรกิจสาํเรจ็คือวนัใด 

a. วนัจ่ายคา่ซือหุน้และรบัโอนหุน้ 

b. วนัทาํสญัญา 

c. วนัทีกรรมการบรษัิทใหญ่รบัฟังนโยบายบรษัิททีถกูลงทนุ 

d. วันทกีจิการผู้ลงทุนมอีาํนาจควบคุมบร ิษัททถีูกลงทุน .. 
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ข้อ  1.1.1 การบันทกึบัญชภีาระผูกพนัผลประโยชนพ์นักงาน 

"บรษัิท A มีการประมาณการโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (บาํเหน็จบาํนาญพนกังาน) ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน โดยมีขอ้มลูของปี x  ดงันี" 

 
ลา้นบาท 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1 มกราคม 25x2    5,000  
ตน้ทนุบรกิารผลประโยชนพ์นกังาน  500  
จ่ายโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (400) 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตามรายงานนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 31 ธันวาคม 25x2   5,500  

อตัราดอกเบียพนัธบตัร ระดบั AA ซงึมีระยะเวลาผลตอบแทนใกลเ้คียงกบัโครงการผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัตน้งวด เทา่กบั 5%  
จ่ายผลประโยชนพ์นกังานครงัเดียว ณ วนัที  ธนัวาคม x2 

ใหท้าํ 

ใหบ้นัทกึบญัชีผลประโยชนพ์นกังานพรอ้มทงับอกวา่รายการดงักลา่วรบัรูไ้ปยงังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุหรอืงบกาํไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็ โดยใชรู้ปแบบตามตารางทีกาํหนด 

รายการ รบัรูใ้นงบ; จาํนวนเงิน 

      

ตอบ 

รายการ 
คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์

พนกังานประจาํปี 
เงินสด 

องคป์ระกอบอืนฯ 
(AOCI) 

ปมก.ภาระผกูพนั 
ผปย.พนง. 

ยอดคงเหลือ / / x1    5,000 cr. 
a) ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั 500 dr.   500 cr. 
b) ตน้ทนุดอกเบีย (5%) 250 dr.   250 cr. 
c) ผลประโยชนที์จ่ายใหก้บัพนกังาน   400 cr.   400 dr. 
ยอดคงเหลือ ณ / / x  ก่อนปรบัปรุง 
ประมาณหนีสนิตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 750 dr. 400 cr. 0 dr. 5,350 cr. 
d) ภาระผกูพนั ผปย. พนง. เพิมขนึ 
จากการคาดการณข์องนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั     150 dr. 150 cr. 
ผลเปลียนแปลงระหวา่งปี (บนัทกึบญัชีในปี x2) 750 dr.   150 dr. 500 cr. 

ยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ณ / / x2   150 dr. 5,500 cr. 
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#   รายการบัญช  ี แสดงใน  Dr. Cr. 
A dr. คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน P/L 500   
  cr. ประมาณการหนีสนิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน B/S   500 
    บนัทกึตน้ทนุบรกิารบจัจบุนั       

b dr. คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน P/L 250 dr.   
  cr. ประมาณการหนีสนิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน B/S   250 dr. 
    บนัทกึตน้ทนุดอกเบีย       

c dr. ประมาณการหนีสนิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน B/S 400 dr.   
  cr. เงินสด B/S   400 dr. 
    บนัทกึการจ่ายผลประโยชน ์       

d dr. ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม่ OCI 150 dr.   
  cr. ประมาณการหนีสนิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน B/S   150 dr. 
    บนัทกึการปรบัประมาณการฯ โดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั       

 

ข้อ  1.1.2 บันทกึบัญชวีัดมูลค่าหนีสินใหม่  

บรษัิทมีการเปลียนนโยบายการใหร้างวลัพนกังานทีทาํงานครบ 20 ปี โดยจากใหท้อง บาท เป็น บาท โดย ณ ตน้งวดบนัทกึ
ประมาณการหนีสนิผลประโยชนพ์นกังาน 5 แสนบาท แตเ่มือ วดัมลูคา่ใหมเ่ทา่กบั  แสนบาท  

ตอบ 

ธุรกรรมนี ถือเป็นการปรบัประมาณการ “ภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาวอืน” ซงึตอ้งรบัรูภ้าระผกูพนัเพิมขนึเขา้กาํไรขาดทนุ ตาม
การบนัทกึดงันี  

dr.   คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน - ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน (P/L)  300,000   
 cr.   ภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาวอืน (L+)   300,000  

  บนัทกึปรบัประมาณการผลประโยชนร์ะยะยาวอืน   
 

ข้อ  1.2.1 แก้ไขโครงการผลประโยชนพ์นักงานหลังออกจากงาน  

บรษัิทแกไ้ขโครงการผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน โดยเปลียนนโยบายจากการจ่ายค่ารกัษาพยาบาลหลงัจากเกษียณอาย ุ
เป็นการจ่ายเงินสดชดเชย ซงึตอ้งจ่ายสดทนัที 8 ลา้นบาท ในขณะทีมีภาระผกูพนัโครงการผลประโยชนพ์นกังานทีเกียวขอ้ง 6 ลา้นบาท  

ใหท้าํ 

บนัทกึบญัชีทีเกียวขอ้ง และกระทบกาํไรขาดทนุและงบแสดงฐานะการเงินอยา่งไร 
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ตอบ 

กิจการตอ้งรบัรูผ้ลจาก “การแกไ้ขโครงการ” เป็นคา่ใชจ้่ายในกาํไรขาดทนุ ตามการบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี  

dr.   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน (L-)  6,000,000   
 dr.   ผลขาดทนุจากการแกไ้ขโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (P/L)  2,000,000   
 cr.   เงินสด   8,000,000  

  บนัทกึการเปลียนแปลงโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน    
ทงันี การแกไ้ข หรอืยกเลกิโครงการผลประโยชนจ์ะสง่ผลใหกิ้จการตอ้งรบัรูผ้ลตา่งจากการจ่ายชาํระกบัมลูค่าตามบญัชีของภาระ

ผกูพนัเขา้กาํไรขาดทนุโดยทนัที ซงึจะสง่ผลตอ่กาํไรสะสม 

ข้อ  1.2.2 การลดขนาดโครงการ   

บรษัิทมีการเลกิจา้งผูบ้รหิารระดบัสงูทา่นหนงึ เหตกุารณนี์ถือเป็นการลดขนาดโครงการหรอืไม ่เพราะอะไร 

ตอบ 

อา้งถงึ TAS 19.105 “การลดขนาดโครงการลงจะเกิดขนึเมือกิจการลดจาํนวนพนกังานทีเขา้รว่มโครงการลงอยา่งมีนยัสาํคญั การลด
ขนาดโครงการลงอาจเกิดจากเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นงึโดยเฉพาะ เช่น การปิดโรงงาน การยกเลิกการดาํเนินงาน หรอืการยกเลิกหรอืการ
ระงบัโครงการ”  

ดงันนั การทีกิจการเลกิจา้งผูบ้รหิารระดบัสงูเพียง 1 คนจงึไมถื่อเป็นการลดขนาดโครงการแตอ่ยา่งใด 
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ข้อ  1.3 สินทร ัพยโ์ครงการผลประโยชนพ์นักงาน  

1 มกราคม 25x1: 

มลูคา่ยติุธรรมสินทรพัย ์โครงการผลประโยชนพ์นกังาน 100 ลา้นบาท อตัราคิดลด 3% 
มลูคา่ปัจจบุนั หนีสนิผลประโยชนพ์นกังาน 200 ลา้นบาท อตัราคิดลด 4 % 

31 ธนัวาคม 25x1:  

มลูคา่ยติุธรรมโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 108 ลา้นบาท  

ใหท้าํ 

แสดงการคาํนวณและบนัทกึบญัชี รายไดร้บั และดอกเบียทีเกิดขนึ และรายการปรบัปรุงอืนๆ 

ตอบ  

กิจการตอ้งกาํหนดดอกเบียสทุธิจากหนีสนิ (สนิทรพัย)์ โครงการผลประโยชนส์ทุธิโดยการคณูของหนีสนิ (สนิทรพัย)์ ผลประโยชนที์
กาํหนดไวส้ทุธิดว้ยอตัราทีใชคิ้ดลดภาระผกูพนัของผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (TAS19.123)  ดงันนักิจการจงึตอ้งคาํนวณดอกเบียจาก
สนิทรพัยโ์ครงการฯ จาํนวน 100 ลา้นบาทดว้ยอตัราดอกเบีย 4% ซงึเป็นอตัราคิดลดของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน และตอ้งปรบัปรุง
ผลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีก่อนปรบัปรุง กบัมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรพัยโ์ครงการสนิรอบรายงานเขา้กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน ตามการ
คาํนวณตอ่ไปนี  

  ลา้นบาท  
มลูคา่ยติุธรรมสินทรพัยโ์ครงการผลประโยชนพ์นกังาน ตน้งวด 100 
 บวก ประมาณการผลตอบแทนของสนิทรพัยโ์ครงการ (4%) (รบัรูเ้ขา้ P/L)  4 
มลูคา่ยติุธรรมสินทรพัยโ์ครงการผลประโยชนพ์นกังานสนิงวด ก่อนปรบัปรุงรายการ 104 
มลูคา่ยติุธรรมสินทรพัยโ์ครงการผลประโยชนพ์นกังานสนิงวด (ผจก.กองทนุใหข้อ้มลู) 108 
ผลตา่งทีตอ้งรบัรูเ้ขา้กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน (OCI+) 4 

 
ปี 25x1   dr.   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

หลงัออกจากงานสทุธิ - สนิทรพัยโ์ครงการ (L-)  4,000,000    
 cr.   คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน (Exp-)   4,000,000    

 บนัทกึผลตอบแทนจากสนิทรพัยโ์ครงการผลประโยชนพ์นกังาน 
31/12/25x1  dr.   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน 

สทุธิ - สนิทรพัยโ์ครงการ (L-)  4,000,000    
 cr.   กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน – การวดัมลูคา่ใหม่ 

โครงการผลประโยชนพ์นกังาน (OCI)   4,000,000    
 บนัทกึปรบัมลูค่ายติุธรรมสนิทรพัยโ์ครงการผลประโยชนพ์นกังาน  
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ข้อ  2 การลดพนืทเีช ่า 

1 มค 25x1 บรษัิทแจ๋ว จาํกดั ทาํสญัญาเช่าพืนทีอาคาร 10 ปี อตัราคา่เช่าปีละ 80,000 บาท จ่ายทกุวนัสนิปีเรมิตงัแต ่ 31/12/25x1 
บรษัิทมีตน้ทนุของเงินทนุถวัเฉลีย (WACC) 6% และตน้ทนุกูยื้มสว่นเพิม (incremental borrowing rate) เทา่กบั 7% ตอ่มา ณ 31/12/25x6 
จากผลกระทบโควิด บรษัิทจงึขอลดพืนทีเช่าลง 70% ตงัแตต่น้ปี 25X7 จงึประหยดัคา่เช่าไดปี้ละ 56,000 บาท ซงึ ณ วนัที 31/12/25x6 บรษัิท
มีตน้ทนุของเงินทนุถวัเฉลีย (WACC) 7% และตน้ทนุกูยื้มสว่นเพิม (incremental borrowing rate) เทา่กบั 8% 

ใหท้าํ  

บนัทกึบญัชี ณ 1 มค 25X1 และ 31 ธนัวาคม 25X6 โดยแสดงการคาํนวณประกอบ 

ตอบ 
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ณ วนัทีเรมิทาํสญัญาเช่า 1/1/25x1 กิจการตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธิการใช ้และหนีสนิสญัญาเช่า เทา่กบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงิน
สดทีคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสญัญา อยา่งไรก็ตาม หากกิจการผูเ้ช่าไมท่ราบ “กิจการจะตอ้งใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูส้ว่นเพิม” เป็น
อตัราคิดลด ซงึมลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่าเทา่กบั 561,782 ตามการคาํนวณตอ่ไปนี  

ปีท  ี วันท  ี  กระแสเงนิสด   PVIF i=7%   มูลค่าปัจจุบัน   
0 1/1/25x1    
1 31/12/25x1  80,000  0.9346   74,768  
2 31/12/25x2  80,000  0.8734   69,872  
3 31/12/25x3  80,000  0.8163   65,304  
4 31/12/25x4  80,000  0.7629   61,032  
5 31/12/25x5  80,000  0.7130   57,040  
6 31/12/25x6  80,000  0.6663   53,304  
7 31/12/25x7  80,000  0.6227   49,816  
8 31/12/25x8  80,000  0.5820   46,560  
9 31/12/25x9  80,000  0.5439   43,512  

10 31/12/25x10  80,000  0.5083   40,664  

 รวม  800,000   561,872  

 โดยมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้และหนีสนิสญัญาเช่าจะเทา่กบัการคาํนวณตอ่ไปนี  

ปีท  ี วันท  ี
สนิทร ัพยส์ทิธ ิการใช้ (ROU) หนีสนิสัญญาเช่า (lease Lia.) 

ค่าเสอืมฯ  
ค่าเสอืมฯ  
สะสม 

BV ROU เงนิจ่าย ดบ. 7% ตัดต้น ต้นคงเหลอื  

0 1/1/x1      561,872        561,872  
1 31/12/x1  56,187   56,187   505,685   80,000  39,331  40,669  521,203  
2 31/12/x2  56,187   112,374   449,498   80,000  36,484  43,516  477,687  
3 31/12/x3  56,187   168,562   393,310   80,000  33,438  46,562  431,125  
4 31/12/x4  56,187   224,749   337,123   80,000  30,179  49,821  381,304  
5 31/12/x5  56,187   280,936   280,936   80,000  26,691  53,309  327,995  
6 31/12/x6  56,187   337,123   224,749   80,000  22,960  57,040  270,955  
7 31/12/x7  56,187   393,310   168,562   80,000  18,967  61,033  209,922  
8 31/12/x8  56,187   449,498   112,374   80,000  14,695  65,305  144,616  
9 31/12/x9  56,187   505,685  56,187   80,000  10,123  69,877  74,740  

10 31/12/x10  56,187   561,872  - 0   80,000  5,232  74,768   -*  

      * ปีสดุทา้ยปัดเศษ 28 บาท 
  



P a g e  | 12 

 

ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัที 2/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 1/2565 วนัที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 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)  

1/1/25x1  dr.   สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้(ROU) (A+)  561,872   
  cr.   หนีสนิสญัญาเช่า (Lease Liabilities) (L+)   561,872  

   บนัทกึการทาํสญัญาเช่า    
 

คาํนวณผลกาํไรจากการปรับลดพนืทเีช ่าลง % 100% สว่นทีคืน 70% สว่นทีเหลือ 30% 

 BV หนีสิน ณ สินปีที 6 270,955 189,669 81,287 

 BV สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ณ สนิปีที 6 224,749 157,324 67,425 

 ผลต่าง หนีสนิลดลง (เข ้า P/L)  32,344  
 

31/12/25x6  dr.  หนีสนิตามสญัญาเช่า 189,669  
  cr.  ผลกาํไรจากการแปลงสญัญาเช่า  32,344 

  cr.  สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้  157,324 

    บนัทกึการปรบัปรุงหนีสนิตามสญัญาเช่าเนืองจากลดพืนที %     

โดยกิจการตอ้งวดัมลูคา่ของสญัญาเช่าสว่นทีเหลือใหมห่ลงัจากแปลงสญัญา โดยใชอ้ตัราดอกเบียสว่นเพิม ณ วนัทีแปลงสญัญา คือ 
31/12/25x6 ซงึเทา่กบั 8% ตามการคาํนวณมลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่าดงันี  

ปีท  ี วันท  ี  กระแสเงนิสด   PVIF i=8%   มูลค่าปัจจุบัน   
6 31/12/25x6                    -   
7 31/12/25x7            24,000            0.9259             22,222  
8 31/12/25x8            24,000            0.8573             20,575  
9 31/12/25x9            24,000            0.7938             19,051  

10 31/12/25x10            24,000            0.7350             17,640  

 รวม            96,000              79,488  

คาํนวณผลตา่งจากการแปลงสญัญา 
 

 BV ของหนีสนิทีลดลง 70% 81,287 

 
PV ของหนีสนิหลงัแปลงสญัญา 79,488 

 
รบัรูห้นีสนิทีลดลงพรอ้มกบัลดสินทรพัยส์ทิธิการใช ้ 1,799 

 
31/12/25x6  dr.  หนีสนิตามสญัญาเช่า 1,799  
  cr.  สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้  1,799 

  บนัทกึผลตา่งจากการแปลงสญัญาเช่า   
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ข้อ  3 ภาษีเงนิได  ้

ตอ่ไปนีเป็นขอ้มลูเกียวกบัการดาํเนินงาน และการคาํนวณภาษีของบรษัิทติม จาํกดั:  
 
รายได ้  xx 
คา่ใชจ้่าย 300 บาท 
ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์  บาท 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ ,000 บาท 
ขอ้มลูเพิมเติม  

ก) คา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า 100 บาท 
ข) กาํไรจากการสง่เสรมิการลงทนุ 200 ลา้นบาท ไดร้บัยกเวน้ภาษี 50%  
ค) สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ตน้งวดมลูค่า 900 ลา้นบาท คา่เสือมราคา 90 ลา้นบาท คา่เช่ารายปี 100 ลา้นบาท ในจาํนวนนีมีดอกเบียจ่าย

รวมอยู ่30 ลา้นบาท  
ง) บรษัิทรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดิตระหวา่งปี 30 ลา้นบาท โดย ณ สนิรอบรายงานคา่เผือผลขาดทนุดา้นเครดิตเทา่กบั 60 ลา้นบาท  
จ) ปรบัปรุงรายไดจ้ากการฝากขาย 500 ลา้นบาท และตน้ทนุทีเกียวขอ้ง 400 ลา้นบาท ซงึยงัไมไ่ดข้ายสนิคา้ออกไป 
ฉ) รบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเครอืงมือแพทยแ์ละสนิคา้คงเหลือเพิมขนึ 20 ลา้นบาท โดยยอดคงเหลือสนิงวดเทา่กบั 60 ลา้น

บาท  
ช) ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานลดลง 20 ลา้นบาท ภาระผกูพนัสนิงวดเหลือเทา่กบั  ลา้นบาท  
ซ) ผลขาดทนุสะสมทางภาษียกมาตน้งวดเทา่กบั 100  ลา้นบาท แตไ่มเ่คยรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีมาก่อน 
ฌ) คา่ใชจ้่ายทีไมมี่เอกสาร และคา่รบัรองทีเกินตามกฎหมาย  ลา้นบาท 

 ใหท้าํ 

3.1 คาํนวณผลแตกตา่งชวัคราว 
3.2 คาํนวณภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั) 
3.3 คาํนวณรายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้
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หลกัสตูร Step by Step เรยีนที BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

.  คาํนวณผลแตกตา่งชวัคราว 

รายการ  
ผลต่างชัวคราว DTA (DTL) 20% 

ต้นปี ปลายปี ต้นปี ปลายปี ผลต่าง 
ก) คา่เผือฯดอ้ยค่า - 100(ใชห้กัฯ) - 20 (DTA) 20 (DTA) 
ข) BOI (ผลต่างถาวร) - - - - - 
ค) ROU ตน้งวด  ลา้นบาท/คา่เสือม 90 ลา้นบาท  - 810 (ตอ้งเสียฯ) - 162 (DTL) 162 (DTL) 
ค) Lease Lia. ตน้งวด  ลา้นบาท /  
คา่เช่า  ลา้นบาท มีดอกเบียจ่ายรวมอยู่  ลา้นบาท  

- 830(ใชห้กัฯ) 
- 166 (DTA) 166 (DTA) 

ง) ECLระหวา่งปี  ลา้นบาท สินรอบ ECL  ลา้นบาท  30(ใชห้กัฯ) 60(ใชห้กัฯ) 6 (DTA) 12 (DTA) 6 (DTA) 
จ) ปรบัปรุงรายไดฝ้ากขาย  ลา้นบาท - 500(ใชห้กัฯ) - 100 (DTA) 100 (DTA) 
จ) ปรบัปรุงตน้ทนุฝากขาย  ลา้นบาท - 400 (ตอ้งเสียฯ) - 80 (DTL) 80 (DTL) 
ฉ) ผลขาดทนุดอ้ยคา่ฯ  ลา้นบาท  
สินงวดเท่ากบั  ลา้นบาท  

40(ใชห้กัฯ) 60(ใชห้กัฯ) 
8 (DTA) 12 (DTA) 4 (DTA) 

ช) ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
ลดลง  ลา้นบาท สินงวดเหลือเท่ากบั  ลา้นบาท  

170(ใชห้กัฯ) 150(ใชห้กัฯ) 
34 (DTA) 30 (DTA) 4 (DTL) 

ซ) Loss carry fwd. ลา้นบาท แตไ่ม่เคยรบัรู ้ 
(ใชป้ระโยชนปี์นี) 

- - 
- - - 

ฌ) คา่ใชจ่้ายตอ้งหา้ม  ลา้นบาท (ผลตา่งถาวร) - - - - - 
รวม 240(ใช้หกัฯ) 490(ใช้หกัฯ) 48 (DTA) 98 (DTA) 50 (DTA) 
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คาํนวณภาษีเงนิได้ปี 25x1 ทจีะแสดงในงบกาํไรขาดทุน   หน่วย: ล้านบาท   
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดต้ามรายงาน  1,000 
หกั (บวก) รายไดที้ไดร้บัการยกเวน้ / รายจ่ายตอ้งหา้ม   
ก) คา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 100  
ข) กาํไรจากการสง่เสรมิการลงทนุ (ผลตา่งถาวร) -100  
ค) ผลตา่งคชจ.สญัญาเช่าทางบญัชี>ทางภาษี (90+30) - 100 20  
ง) ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีตงัเพิม 30  
จ) กาํไรขนัตน้จากการฝากขายทียงัไมเ่กิดขนึ (500 - 400) 100  
ฉ) คา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิคา้ 20  
ช) ปรบัผลภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -20  
ฌ) คา่ใชจ้่ายตอ้งหา้ม 10  
ปรบัปรุงกาํไรทางบญัชีเพือคาํนวณกาํไรทางภาษี  160 
กาํไรทางภาษี  1,160 
หกั ญ) ใชป้ระโยชนจ์ากขาดทนุทางภาษียกมาไมเ่กิน 5 ปี (loss carry forward)  -100 
กาํไรทางภาษีทีใชค้าํนวณภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั  1,060 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล  20% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน   212 
หัก รายได้ภาษเีงนิไดร้อตัดบัญช  ี  
(สนิทร ัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบัญชเีพมิขนึในปี 25x1)  -50 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ปี 25x1 รวม  162 

 

3.2 คาํนวณภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั)  

เทา่กบั 212 ลา้นบาท (ตามการคาํนวณขา้งตน้) 

3.3 คาํนวณรายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดปี้ 25x1 เทา่กบั 162 ลา้นบาท (ตามการคาํนวณขา้งตน้ 
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ตารางตวิปี 2565 

 

• Comprehensive Class สอนโดย ดร. สมศกัดิ ประถมศรเีมฆ เรยีนทีสขุมุวิท 101/1) เป็นคอรส์หลกัทีครอบคลมุขอบเขตของการ
สอบทีสภาวิชาชีพฯ กาํหนด  

• Step by Step class (สอนแทคทีมโดย อ.กรวิภา เทียนภาสกร และ อ.สชุาดา วฒิุปัญญารตันกลุ ทีสาํนกังานไบเทค) ซงึเป็น
หลกัสตูรปรบัพืนฐานทีสาํคญักบัการจดัทาํรายงานทางการเงินและการคาํนวณทีจาํเป็น 

หากทา่นทาํงานดา้น TFRS หรอืตรวจงบในตลาดใหล้งเรยีน Comprehensive แตถ่า้ไมไ่ดท้าํงานดา้นนีแนะนาํใหเ้รยีนทงัสอง
หลกัสตูร โดยปรบัพืน step by step ก่อนแลว้เรยีนคอรส์หลกั comprehensive จะทาํใหท้า่นตามเนือหาไดดี้ขนึมาก ทงัสองหลกัสตูรเนือหา 
update ตาม TFRS version 2564 ทีจะบงัคบัใชปี้ 2565 ซงึกวา่ 80% ของผูที้สอบผา่นในปี 2563 เป็นผูต้ดัสนิใจเรยีนกบัเรา 

สาํหรบัเรยีนสดรอบ 1/65  

• AC1 เรยีนวนัอาทิตยเ์รมิ 9 มกราคม จาํนวน 6 สปัดาห ์9.00 – 16.00 น.  

• AC2 เรยีนวนัเสารเ์รมิ 8 มกราคม จาํนวน 6 สปัดาห ์9.00 – 16.00 น. 

คา่ลงทะเบียน 

• เรียนสดคอรส์ละ 5,500 บาท แตถ่า้สมคัรสองวิชา 10,000 บาท 

• เรียนออนไลนค์อรส์ละ 4,500 บาท แตถ่า้สมคัรสองวิชา 8,200 บาท (AC1 + AC2 Comprehensive หรอื AC1 + AC2 Step by 
Step) 
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• พิเศษ เรยีนออนไลน ์Step by Step + Comprehensive วิชาเดียวกนั จาก 9,000 บาทลดเหลือ 7,000 บาท (AC1 Compre + AC1 
Step by Step หรอื AC2 Compre + AC2 Step by Step) 

สาํหรบัการลงเรียนออนไลน ์ สามารถดไูดแ้บบไมจ่าํกดัชวัโมงเป็นเวลา 4 เดือนนบัจาก register นะครบั ถา้ทา่นมีเวลาช่วงนีขอ
แนะนาํใหส้มคัรเรยีนเลย โดยดรูอบ 2/64 ไปก่อน สว่นรอบใหม่จะเอาขนึหลงัเรียนเสรจ็ในแต่ละสปัดาห ์ซงึทา่นก็สามารถดไูดด้ว้ยครบั  

สนใจ สอบถามทาง Inbox หรอื line ID : @cpasolution ไดเ้ลยนะครบั ขอบคณุมากๆ 

 

หนังสืออ ้างองิ 

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  ( ) เรอืง เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม และการรว่มคา้. กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน. กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ. กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรอืง เครอืงมือทางการเงิน. กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 6 เรอืง สญัญาเช่า. กรุงเทพฯ : . 
 

 


