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ข้อสอบ CPA จําลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 2/2565
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ความมีน้ าํ ใจของท่าน ส่ งผลให้ท่านสอบผ่านเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้ในเร็ ววัน

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

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
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“เอกสารชุดนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากทัง้ ผูเ้ ข้าสอบจํานวนมาก และตัวผมผูจ้ ดั ทําคิดเป็ นชั่วโมงทํางานรวมมากกว่า
50 ชั่วโมงทํางาน ซึง่ ทุกคนที่เกี่ยวข้องยินดีที่จะให้พี่นอ้ งใช้เพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละศักยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยินดีแม้แต่
นิดเดียวหากถูกนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ดังนัน้ จึงขออธิบายเกี่ยวกับความคุม้ ครองดังนี”้
เอกสารชุดนีไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1) การใช้เพื่อเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพื่อนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผูเ้ ข้าสอบ
ครับ)
2) การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชนในลักษณะที่ไม่หวังผลกําไร
3) การใช้เพื่อ update ความรูเ้ กี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง
ไม่อนุญาตให้ใช้
1) การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะทีเ่ ป็ นติวเตอร์ทเี่ ปิ ดสอนและเก็บค่าตอบแทน
2) การดัดแปลงหรือคัดลอกเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกับเอกสารประกอบการสอน
หรือการกระทําลักษณะอื่นใดทีเ่ ข้าข่ายการทําเพื่อหวังประโยชน์เชิงพาณิชย์
หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยูใ่ นข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543
สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสืออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ขอบคุณที่เข้าใจครับ
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ปรนัย (บางส่วน)
1. ข้อใดไม่ใช่สนิ ค้าคงเหลือ ตามมาตรฐานฉบับที่ 2
a. หน้ากากอนามัย
b. ยางพาราทีย่ งั ไม่กรีดจากต้น..
c. เครือ่ งฟอกอากาศทีย่ งั ประกอบไม่เสร็จ
d. ไวน์องุ่นในธุรกิจผลิตไวน์
2. กิจการผลิตคอมพิวเตอร์ มีงานระหว่างทํา 24,000 บาท ต้นทุนทําต่อ 6,000 บาท ณ สิน้ รอบรายงานกิจการคาด
ว่าจะสามารถขายสินค้าสําเร็จรูปได้ในราคา 25,000 บาท กิจการจะบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี ้ ณ วันสิน้
รอบอย่างไร
a. แสดงมูลค่าสินค้า 18,000 บาท / แสดงผลขาดทุนจากลดลงของสินค้าคงเหลือ 6,000 บาท
b. แสดงมูลค่าสินค้า 19,000 บาท / แสดงผลขาดทุนจากลดลงของสินค้าคงเหลือ 5,000 บาท..
c. แสดงมูลค่าสินค้า 24,000 บาท / ไม่มีผลขาดทุนจากลดลงของสินค้าคงเหลือ
d. แสดงมูลค่าสินค้า 25,000 บาท / ไม่มีผลขาดทุนจากลดลงของสินค้าคงเหลือ
3. บริษัทซือ้ เครือ่ งจักรจากต่างประเทศโดยมีรายจ่ายดังนี ้ ให้คาํ นวณจํานวนที่สามารถรวมเป็ นส่วนหนึง่ ของต้นทุน
เครือ่ งจักร
• อากร 50,000 บาท
• ค่าติดตัง้ 200,000 บาท
• ค่าฝึ กอบรมพนักงานเรียนรูเ้ ครือ่ งจักรใหม่ 30,000 บาท
• ค่าทดสอบการผลิต 300,000 บาท
a. 0 บาท
b. 250,000 บาท
c. 280,000 บาท
d. 550,000 บาท..
4. การประมาณการหนีส้ นิ หมายถึงหนีส้ นิ ที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรือ่ งใด
a. จังหวะเวลา
b. จํานวนทีต่ อ้ งจ่ายชําระ
c. จังหวะเวลา หรือ จํานวนที่ตอ้ งจ่ายชําระ..
d. จังหวะเวลา และ จํานวนที่ตอ้ งจ่ายชําระ
5. กิจการมีที่ดินทีใ่ ช้ดาํ เนินกิจการสาขาจํานวน 3 แห่ง กิจการต้องการใช้วธิ ีตีราคาใหม่ของที่ดิน กิจการต้องทํา
อย่างไร
a. ใช้วธิ ีตีราคาใหม่สาํ หรับ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ทุกประเภท
b. ใช้วธิ ีตีราคาใหม่สาํ หรับที่ดินทุกสาขา..
ติว AC1 – AC2 สด / ออนไลน์ โทร 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) รายละเอียดตามนีค้ รับ
https://www.facebook.com/1418042768462528/posts/pfbid02BoHyVN14XG5zyGu6gFjx6PZRX1dsDbZkzhUdjUCFatgC6tSk7ZREuK1Zk7vN2R2kl/

Page |4

c. ใช้วธิ ีตรี าคาใหม่ สําหรับที่ดินเฉพาะบางสาขา
d. ถูกทุกข้อ ขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของฝ่ ายบริหาร
6. ปี 25x1 กิจการมีที่ดินราคาทุน 1.5 ล้านบาท ปี 25x2 มูลค่ายุติธรรมเหลือ 0.8 ล้านบาท ในปี 25x3 มูลค่า
ยุติธรรม เป็ น 1.6 ล้านบาท หากกิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ในการแสดงมูลค่าที่ดนิ กิจการจะบันทึกรายการที่
เกี่ยวข้องอย่างไร
a. ปี x2 -0.7m ใน OCI และ ปี x3 +0.7m ใน P/L และ +0.1m ใน OCI
b. ปี x2 -0.7m ใน OCI และ ปี x3 +0.8m ใน OCI
c. ปี x2 -0.7m ใน P/L และ ปี x3 +0.7m ใน P/L และ +0.1m ใน OCI..
d. ปี x2 -0.7m ใน P/L และ ปี x3 +0.8m ใน P/L
7. บริษัทย้ายเครือ่ งจักรจากโรงงานที่จีนมาโรงงานที่ไทย โดยมีรายจ่ายดังนี ้ ให้คาํ นวณจํานวนที่สามารถรวมเป็ น
ส่วนหนึง่ ของต้นทุนเครือ่ งจักร
• อากร 50,000 บาท
• ค่าติดตัง้ 200,000 บาท
• ค่าฝึ กอบรมพนักงานเรียนรูเ้ ครือ่ งจักรใหม่ 30,000 บาท
• ค่าทดสอบการผลิต 300,000 บาท
a. 250,000 บาท
b. 280,000 บาท
c. 550,000 บาท
d. 0 บาท..
8. ข้อใดไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้
a. ภาระผูกพันที่เป็ นไปได้อนั เนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ ความมีอยูจ่ ริงของภาระผูกพันนัน้ จะได้รบั
การยืนยันต่อเมือ่ เหตุการณ์ในอนาคตซึง่ ยังมีความไม่แน่นอนเหตุการณ์หนึง่ หรือมากกว่าหนึง่
เหตุการณ์เกิดขึน้ หรือไม่เกิดขึน้ โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่อยูใ่ นความควบคุมทัง้ หมดของกิจการ
b. ภาระผูกพันที่เป็ นไปได้อนั เนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ ความมีอยูจ่ ริงของภาระผูกพันนัน้ จะได้รบั
การยืนยันต่อเมือ่ เหตุการณ์ในอนาคตซึง่ ยังมีความไม่แน่นอนเหตุการณ์หนึง่ หรือมากกว่าหนึง่
เหตุการณ์เกิดขึน้ หรือไม่เกิดขึน้ โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวอยูใ่ นความควบคุมทัง้ หมดของกิจการ..
c. ภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึง่ เกิดขึน้ จากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่รบั รูเ้ ป็ นหนีส้ นิ เนื่องจากไม่มีความเป็ นไป
ได้คอ่ นข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรทีม่ ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพัน
d. ภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึง่ เกิดขึน้ จากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่รบั รูเ้ ป็ นหนีส้ นิ เนื่องจาก จํานวนของภาระ
ผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ
9. กิจการสามารถรับรูร้ ายจ่ายเพื่อการวิจยั เป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเมือ่ ใด
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a. เมื่อเริม่ กิจกรรมการวิจยั
b. เมื่อเริม่ กิจกรรมการพัฒนา
c. เมื่อเสร็จสิน้ กิจกรรมการพัฒนา
d. ไม่สามารถรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนได้ ให้รบั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่ กิดรายจ่าย..
10. 1 มี.ค.25x1 กูเ้ งิน 10 ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อปี ในระหว่าปี 25x1 มีการหยุดก่อสร้างเนื่องจาก
สถานะการณ์ โควิด 19 เป็ นเวลา 1 เดือน โดยบริษัทไม่มีการดําเนินการใดๆ บริษัทจะรับรูด้ อกเบีย้ จ่ายเป็ นต้นทุน
ของสินทรัพย์ในปี 25x1 ได้เท่ากับเท่าใด
a. 300,000 บาท
b. 250,000 บาท
c. 225,000 บาท..
d. ไม่สามารถคิดเป็ นต้นทุนได้
11. เมื่อวันที่ 1/1/25x1 บริษัทสัญญาเช่าสํานักงาน ปี ละ 100 ล้านบาท จ่ายทุกวันสิน้ ปี เริม่ 31/12/25x1 อายุสญ
ั ญา
5 ปี อัตราเงินกูส้ ว่ นส่วนเพิ่ม 5% Wacc 4.5% ดอกเบีย้ หนีส้ นิ 4% ให้คาํ นวณหาดอกเบีย้ จ่ายสําหรับปี 25x1
a. 21 ล้านบาท..
b. 19 ล้านบาท
c. 18 ล้านบาท
d. 17 ล้านบาท
ปี

1
2
3
4
5

PVIF 5% ค่าเช่าจ่าย มูลค่าปั จจุบันของค่าเช่า
100
95.24
0.9524
0.9070
100
90.70
0.8638
100
86.38
0.8227
100
82.27
78.35
100
0.7835
มูลค่าปั จจุบันค่าเช่า
432.94
อัตราดอกเบีย
�
5%
ดอกเบีย
� ปี 25x1
21.65

12. กิจการกูเ้ งินโดยต้องการป้องกันความเสีย่ งอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว จึงทําสัญญาแลกอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate
Swap) จากอัตราดอกเบีย้ ผันแปรเป็ นอัตราดอกเบีย้ คงที่ กิจการจะถือเป็ นการป้องกันความเสีย่ งแบบใด
a. Fair value hedge
b. Cash flow hedge..
c. Interest hedge
d. Foreign Exchange hedge
13. กิจการเช่าอาคาร อายุสญ
ั ญาเช่าเริม่ ตัง้ แต่ 1/1/25x3 ถึง 31/12/25x9 กิจการมีสว่ นปรับปรุงอาคารของอาคารที่
เช่า มูลค่า 3,500,000 อายุประโยชน์ 15 ปี กิจการต้องบันทึกค่าเสือ่ มราคาส่วนปรับปรุงอาคารเท่ากับเท่าใดในปี
25x4
ติว AC1 – AC2 สด / ออนไลน์ โทร 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) รายละเอียดตามนีค้ รับ
https://www.facebook.com/1418042768462528/posts/pfbid02BoHyVN14XG5zyGu6gFjx6PZRX1dsDbZkzhUdjUCFatgC6tSk7ZREuK1Zk7vN2R2kl/

Page |6

14.

15.

16.

17.

18.

a. 200,000 บาท
b. 233,333 บาท
c. 350,000 บาท
d. 500,000 บาท..
บริษัทสั่งซือ้ สินค้าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศและได้ทาํ การป้องกันความเสีย่ งที่จะเกิดขึน้ การป้องกันความ
เสีย่ งดังกล่าวถูกจัดประเภทอย่างไรตาม TFRS 9
a. ความเสีย่ งมูลค่ายุตธิ รรม
b. ความเสีย่ งกระแสเงินสด..
c. ความเสีย่ งจากการดําเนินงานต่างประเทศ
d. ความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น
ในการจัดทํางบเฉพาะกิจการ กิจการจะรวมต้นทุนกูย้ ืมรายการใดเป็ นส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
a. ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ นกูเ้ งินตราต่างประเทศเพื่อสร้างโรงงานส่วนที่เอาไปปรับปรุงต้นทุนดอกเบีย้ ..
b. ดอกเบีย้ เงินกูส้ ญ
ั ญาเช่าซือ้ รถยนต์
c. ค่าธรรมเนียมการกูย้ ืมเงินทั่วไปจากธนาคารมาใช้ในบริษัท
d. ดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมบริษัทใหญ่
กิจการตีราคาที่ดินเพิ่ม 1 ล้านบาท กิจการจะรับรูภ้ าษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างไร
a. dta 200,000 เข้า pl
b. dta 200,000 เข้า oci
c. dtl 200,000 เข้า pl
d. dtl 200,000 เข้า oci..
ปี 25x1 ที่ดินราคาทุน 4 ล้านบาท ต่อมาตีราคาเพิ่มเป็ น 4.3 ล้านบาท ต่อมาปี 25x2 กิจการเปลีย่ นเป็ นให้เช่า
วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 4.2 ล้านบาท กิจการต้องบันทึกบัญชี ณ วันเปลีย่ นประเภทในปี 25x2 อย่างไร
a. Dr. IP 4.2 ล้านบาท / Dr. OCI 0.1 ล้านบาท / Cr. PPE 4.3 ล้านบาท..
b. Dr. IP 4.2 ล้านบาท / Dr. OCI 0.3 ล้านบาท / Cr. PPE 4.3 ล้านบาท / Cr. R/E 0.2 ล้านบาท
c. Dr. IP 4.2 ล้านบาท / Dr. OCI 0.3 ล้านบาท / Cr. PPE 4.3 ล้านบาท / Cr. P/L 0.2 ล้านบาท
d. Dr. IP 4.3 ล้านบาท / Cr. PPE 4.3 ล้านบาท
กิจการให้เงินกู้ 5 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ 5% PD 1% LGD 20% กิจการจะต้องรับรู ้ 12 months ECL เท่ากับ
เท่าใด
a. 0 บาท
b. 10,000 บาท..
c. 50,000 บาท
d. 1,000,000 บาท
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19. กิจการมีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ไม่มีอายุจาํ กัดซึง่ มีราคาทุนในปี x1 1,500,000 บาท ปี x2 FMV เท่ากับ 800,000
บาท และปี x3 1,600,000 บาท หากกิจการมีนโยบายตีราคาใหม่สาํ หรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ให้บนั ทึกบัญชีการ
ตีราคาในปี x3
a. Dr. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน 800,000 บาท / OCI 800,000 บาท
b. Dr. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน 800,000 บาท / P/L 700,000 บาท / OCI 100,000 บาท..
c. Dr. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน 800,000 บาท / P/L 800,000 บาท
d. ไม่ตอ้ งบันทึกบัญชีแต่อย่างใด
20. X และ Y ได้ก่อตัง้ Investee เพื่อดําเนินการขนส่งกาซ โดยที่สนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ที่เกิดจากการร่วมการงานนีจ้ ะ
ตกเป็ นของ investee ในขณะที่ X และ Y จะได้รบั ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยผูเ้ ข้าร่วมการ
งานทัง้ สองรายไม่มีสทิ ธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนีส้ นิ ของการร่วมการงานนีแ้ ต่อย่างใด X จะต้องบันทึก
เงินลงทุนในการร่วมการงานนีอ้ ย่างไร
a. เป็ นการร่วมดําเนินงาน โดยกิจการต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ยตามส่วนที่ตนได้ลง
ไป
b. เป็ นการร่วมดําเนินงาน โดยกิจการต้องใช้วิธีสว่ นได้เสียในการบันทึกบัญชีเงินลงทุน
c. เป็ นการร่วมค้า โดยกิจการต้องใช้วิธีสว่ นได้เสียในการบันทึกบัญชีเงินลงทุน..
d. เป็ นการร่วมค้า โดยกิจการต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จ่ายตามส่วนทีต่ นได้ลงไป
21. อ้างถึง TFRS 16 เรือ่ ง “การยินยอมลดค่าเช่าอันเป็ นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19”
ข้อใดผิด
a. ปรับใช้กบั การเปลีย่ นแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าก่อให้เกิดสิง่ ตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าหลัง
ปรับปรุงที่มีจาํ นวนเกือบเท่าเดิมหรือน้อยกว่าสิง่ ตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าก่อนการเปลีย่ นแปลงทันที
b. ปรับใช้กบั การจ่ายชําระซึง่ เดิมครบกําหนดในหรือก่อนวันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 เท่านัน้
c. ไม่มีการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นของสัญญาเช่า
d. ไม่มีผลกระทบใด ๆ กับสัญญาเช่าที่ทาํ ไปแล้ว..
22. อ้างถึง TFRS 3 เรือ่ งการรวมธุรกิจ ข้อใดไม่ใช่สงิ่ ตอบแทนที่โอนให้
a. มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซือ้ ของสินทรัพย์ที่ผซู้ อื ้ โอนไป
b. มูลค่ายุติธรรมของหนีส้ นิ ที่ผซู้ ือ้ ก่อขึน้ เพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ กู ซือ้
c. มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยผูซ้ อื ้
d. มูลค่ายุติธรรมของสิทธิ์ที่จะได้รบั คืนจากผูถ้ กู ซือ้ ..
23. ซือ้ หุน้ กู้ 1/1/x1 ในราคา 580,000 บาท โดยจ่ายค่าธรรมเนียมทําธุรกรรมเพิ่ม 10,000 บาท มูลค่าหน้าตั๋ว
600,000 บาท โดยตัง้ ใจถือแบบ FVTPL ต่อมา 31/12/x1 มูลค่ายุติธรรมเป็ น 578,100 บาท วันที่ 1/1/x2 เปลีย่ น
โมเดลธุรกิจ เป็ นถือแบบ FVOCI ณ วันที่ 1/1/x1 และ 1/1/x2 กิจการจะแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในหุน้ กู้
ดังกล่าวเท่ากับเท่าใด
a. 580,000 บาท และ 578,100 บาท..
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b. 590,000 บาท และ 578,100 บาท
c. 600,000 บาท และ 578,100 บาท
d. 590,000 บาท และ 590,000 บาท
24. กิจการไปสํารวจและประเมินแร่สองแห่ง ที่ อําเภอ A โดยรับรูร้ ายจ่ายสํารวจและประเมินเป็ นสินทรัพย์ 44 ล้าน
และที่อาํ เภอ B โดยรับรูร้ ายจ่ายสํารวจปละประเมินเป็ นค่าใช้จา่ ย 17 ล้าน ทัง้ นี ้ บริษัทมีประมาณการหนีส้ นิ ้ รือ้
ถอน อําเภอ A 6 ล้าน อําเภอ B 3 ล้าน บริษัทต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
a. Dr.สินทรัพย์สาํ รวจประเมินแหล่งแร่ 50 ล้าน / Dr.ค่าใช้จ่ายในการสํารวจแร่ 17 ล้าน / Dr. ค่าใช้จา่ ยรือ้
ถอน 3 ล้าน / Cr. เงินสด 61 ล้าน / ประมาณการหนีส้ นิ ค่ารือ้ ถอน 9 ล้าน..
b. Dr.สินทรัพย์สาํ รวจประเมินแหล่งแร่ 44 ล้าน / Dr.ค่าใช้จ่ายในการสํารวจแร่ 17 ล้าน / Dr. ค่าใช้จา่ ยรือ้
ถอน 3 ล้าน / Cr. เงินสด 61 ล้าน / ประมาณการหนีส้ นิ ค่ารือถอน 3 ล้าน
c. Dr.สินทรัพย์สาํ รวจประเมินแหล่งแร่ 70 ล้าน / Cr. เงินสด 61 ล้าน / ประมาณการหนีส้ นิ ค่ารือถอน 9
ล้าน
d. Dr.สินทรัพย์สาํ รวจประเมินแหล่งแร่ 44 ล้าน / Dr.ค่าใช้จ่ายในการสํารวจแร่ 17 ล้าน / Cr. เงินสด 61
ล้าน
25. จ่ายค่าเช่าปี ละ 100 ล้านบาท 5 ปี แต่คา่ เช่าขึน้ ตาม CPI โดย ณ สิน้ ปี ที่ 1 CPI +5% ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
a. Dr. ROU 17.73 ล้านบาท / Lease Lia. 17.73 ล้านบาท..
b. Dr. ROU 20 ล้านบาท / Lease Lia. 20 ล้านบาท
c. Dr. ROU 5 ล้านบาท / Lease Lia. 5 ล้านบาท
d. ไม่ตอ้ งบันทึกบัญชีใดๆ

26. ก ข ค ลงทุนในบริษัท A สัดส่วน 40: 40: 20 โดยการตัดสินใจสําคัญใดๆ ต้องใช้เสียง 80% ก จะถือว่าการลงทุน
ครัง้ นีเ้ ป็ นการร่วมการงานหรือไม่
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a. เป็ น..
b. ไม่เป็ น
c. ขึน้ กับฝ่ ายจัดการ
d. ถือเป็ น บ.ร่วม
27. ตัวอย่างของกิจกรรมการวิจยั
a. การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบต้นแบบและแบบจําลองก่อนการผลิตหรือก่อนการนําไปใช้
งาน
b. การออกแบบเครือ่ งมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่
c. การค้นหาทางเลือกสําหรับวัตถุดบิ เครือ่ งมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือการบริการ..
d. การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบ สําหรับทางเลือกที่ได้คดั เลือกแล้ว สําหรับวัตถุดิบ
เครือ่ งมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้ปรับปรุงให้ดีขนึ ้
ข้อ 1 สินค้าคงเหลือ
บริษัท ทําสัญญาซือ้ สินค้าคงเหลือ ตอนสิน้ เดือนธันวาคม 25x1 เป็ นมูลค่า 14.5 MB ซึง่ เป็ นสัญญาที่ยกเลิกไม่ได้
กําหนดส่งสินค้าวันที่ 15 มกราคม x2
ณ สิน้ ปี ธันวาคม 25x1 มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั ของสินค้าคงเหลือดังกล่าวมีมลู ค่า 13.05 MB
คําถาม
1. ให้บนั ทึกบัญชี ณ 31 ธันวาคม 25x1 (1 คะแนน)
2. ให้บนั ทึกบัญชี ณ 15 มกราคม 25x2 สําหรับกรณีดงั ต่อไปนี ้ (15 คะแนน)
กรณีที่ 1 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั เท่ากับ 13.05 ล้านบาท
กรณีที่ 2 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั เท่ากับ 10.15 ล้านบาท
กรณีที่ 3 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั เท่ากับ 13.775 ล้านบาท
กรณีที่ 4 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั เท่ากับ 18.00 ล้านบาท
**โดยที่ทงั้ 4 กรณีไม่เกี่ยวเนื่องกัน
3. ให้อธิบายความแตกต่างของมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบั และมูลค่ายุติธรรม (2 คะแนน)
4. นายหน้า-ผูค้ า้ สินค้าโภคภัณฑ์ตอ้ งรับรูม้ ลู ค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีการใด (1 คะแนน)
ตอบ
1 บันทึกบัญชี ณ 31 ธันวาคม 25x1 (1 คะแนน)
เนื่องจากการสั่งซือ้ ครัง้ นีย้ กเลิกไม่ได้จึงก่อให้เกิด “สัญญาที่สร้างภาระ” ซึง่ หมายถึง สัญญาที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่
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ไม่อาจหลีกเลีย่ งได้จากการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ภายใต้สญ
ั ญาซึง่ ต้นทุนดังกล่าวมีจาํ นวนสูงกว่าประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจทีค่ าดว่าจะได้รบั จากสัญญานัน้ (TAS37.68)
กิจการจึงต้องรับรูภ้ าระผูกพันจากสัญญาสร้างภาระตามการบันทึกบัญชีดงั นี ้
dr.
cr.

ผลขาดทุนจากสัญญาสร้างภาระ (P/L)
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสัญญาสร้างภาระ (14.5m - 13.05m)
บันทึกสัญญาสร้างภาระจากคําสั่งซือ้ ที่ NRV < ราคาทุน

1,450,000

1,450,000

2 ให้บนั ทึกบัญชี ณ 15 มกราคม 25x2 สําหรับกรณีดงั ต่อไปนี ้ (15 คะแนน)
กรณีที่ 1 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั เท่ากับ 13.05 ล้านบาท
dr.
dr.
cr.

สินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสัญญาสร้างภาระ
เงินสด / เจ้าหนีก้ ารค้า
บันทึกการรับสินค้า

13,050,000
1,450,000

14,500,000

กรณีที่ 2 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั เท่ากับ 10.15 ล้านบาท
dr.
dr.
dr.
cr.

สินค้าคงเหลือ
ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (P/L) (13.05m - 10.15m)
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสัญญาสร้างภาระ
เงินสด / เจ้าหนีก้ ารค้า
บันทึกการรับสินค้า

10,150,000
2,900,000
1,450,000

14,500,000

กรณีที่ 3 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั เท่ากับ 13.775 ล้านบาท
dr.
dr.
cr.
cr.

สินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสัญญาสร้างภาระ
ผลกําไรจากการกลับรายการผลขาดทุนจากสินค้า (13.775m - 13.05m)
เงินสด / เจ้าหนีก้ ารค้า
บันทึกการรับสินค้า

13,775,000
1,450,000

725,000
14,500,000
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กรณีที่ 4 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั เท่ากับ 18.00 ล้านบาท
dr.
dr.
cr.
cr.

สินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสัญญาสร้างภาระ
ผลกําไรจากการกลับรายการผลขาดทุนจากสินค้า (P/L)
เงินสด / เจ้าหนีก้ ารค้า
บันทึกการรับสินค้า

14,500,000
1,450,000

1,450,000
14,500,000

**กิจการจะไม่รบั รูม้ ลู ค่าสินค้า “เกิน” ไปกว่าราคาทุน ดังนัน้ จึงรับรูเ้ ท่ากับ 14.5 ล้านบาท
3 ให้อธิบายความแตกต่างของมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบั และมูลค่ายุติธรรม (2 คะแนน)
“มูลค่าสุทธิที่จะได้รบั (NRV) หมายถึง ราคาโดยประมาณทีค่ าดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หัก
ด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านัน้ ให้เสร็จและต้นทุนทีจ่ าํ เป็ นต้องจ่ายไปเพือ่ ให้ขายสินค้านัน้ ได้” (TAS2.6)
“มูลค่ายุติธรรม (FMV) หมายถึง ราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนีส้ นิ ในรายการที่เกิดขึน้ ใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ว่ มตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า” (TFRS13.9)
ความแตกต่างของมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบั และมูลค่ายุติธรรมสามารถเปรียบเทียบได้ดงั นี ้
ประเด็น
สภาพ
คูค่ า้
รายการที่หกั เพื่อคํานวณมูลค่า

NRV
หลังจากที่ผลิตต่อให้เสร็จ
ลูกค้าทั่วไปที่กิจการคาดว่าจะขายให้
ต้นทุนทําต่อให้เสร็จ และต้นทุนใน
การขาย

FMV
ปั จจุบนั
ผูร้ ว่ มตลาด
เฉพาะค่าขนส่งไปยังตลาดหลัก /
ตลาดที่ได้เปรียบ

4 นายหน้า-ผูค้ า้ สินค้าโภคภัณฑ์ตอ้ งรับรูม้ ลู ค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีการใด (1 คะแนน)
นายหน้า - ผูค้ า้ สินค้าโภคภัณฑ์ ต้องวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (Fair Value
Less Cost To Sell – FVLCTS) โดยการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนใน
งวดทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงมูลค่านัน้ (TAS 2.3.2)
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ข้อ 2 การด้อยค่าของสินทรัพย์
1. ให้อธิบายความหมายของการด้อยค่าสินทรัพย์และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน
ตอบ
การขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึง จํานวนซึง่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
จากสินทรัพย์นนั้ โดยที่มลู ค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนคือจํานวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่าขายสุทธิและมูลค่าจากการใช้ ดังที่
แสดงตามสมการต่อไปนี ้
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์=CA-RA
โดยที่
CA>RA
และ
RA =max(NSP,VIU)
อธิบายความหมายตัวแปร
CA (Carrying
Amount)
RA
(Recoverable
Amount)
NSP (Net
Selling Price)
VIU (Value In
Use)

= ราคาตามบัญชี (Carrying Amount) หมายถึง ราคาของสินทรัพย์ หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม (ค่าตัด
จําหน่ายสะสม) และ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
= มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน (Recoverable Amount) คือ ราคาขายสุทธิ (Net Selling Price) หรือ
มูลค่าจากการใช้ (Value in Use) แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า
= ราคาขายสุทธิ (Net Selling Price) จํานวนที่ได้รบั จากการขายสินทรัพย์ - ค่าใช้จา่ ยในการขาย
สินทรัพย์
= มูลค่าจากการใช้ (Value in Use) มูลค่าปั จจุบนั (PV) ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
จากการใช้สนิ ทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ณ วันสิน้ อายุการใช้งาน
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2 ให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ 4 เหตุการณ์ที่ถือเป็ นข้อบ่งชีก้ ารด้อยค่าของกิจการผลิตและขายสินค้า
1. การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทีวีหลอดภาพเป็ นทีวจี อแบน ส่งผลให้การดําเนินงานของหน่วยผลิตทีวหี ลอดภาพ
ของกิจการลดลงอย่างมีสาระสําคัญ และส่งผลทําให้สนิ ทรัพย์ของหน่วยงานแห่งนีด้ อ้ ยค่า
2. การก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ที่ทาํ ให้ยอดขายหนังสือพิมพ์ลดลงอย่างรุนแรงเนื่องจากผูบ้ ริโภคหันไป
เสพสือ่ จากจอภาพแทนดูจากกระดาษ ส่งผลให้การดําเนินงานของโรงพิมพ์ลดลงอย่างมีสาระสําคัญ อันทําให้
สินทรัพย์ดาํ เนินงานของหน่วยงานแห่งนีด้ อ้ ยค่าในที่สดุ
3. ผลจาก Covid-19 ส่งผลให้การเดินทางโดยเครือ่ งบินลดลงอย่างรุนแรง สิง่ นีถ้ ือเป็ นข้อบ่งชีข้ องกิจการผลิต
เครือ่ งบิน ที่ความต้องการซือ้ เครือ่ งบินใหม่ลดลง อันส่งผลให้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครือ่ งบินเกิดการ
ด้อยค่าในที่สดุ
4. ผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคานํา้ มันสูงขึน้ อย่างมาก รวมทัง้ อํานาจซือ้ ของผูบ้ ริโภคลดลง จึงทําให้
กิจการที่เป็ นเจ้าของรถแท๊กซี่มีผลการดําเนินงานที่ลดลงอย่างมีสาระสําคัญ อันส่งผลให้สนิ ทรัพย์ดาํ เนินงานที่
เกี่ยวข้องกับแท๊กซีด่ อ้ ยค่าในที่สดุ
องค์ประกอบของ CGU:
รายการ
มูลค่าตามบัญชี มูลค่าจากการขาย
ที่ดิน
600
800
โรงงาน
1,200
1,000
อุปกรณ์
2,400
2,100
ค่าความนิยม
200
รวม
4,400
3,900
โดยการขายของทุกสินทรัพย์จะมีคา่ ธรรมเนียมอยูท่ ี่ 3%
และมี PV กระแสเงินสดรับจากการใช้สนิ ทรัพย์เท่ากับ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
Terminal value
รวม

221
218
215
211
208
2,827
3,900

คําถาม
3.1 คํานวนหา RA และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
3.2 ปั นส่วนด้อยค่า
ติว AC1 – AC2 สด / ออนไลน์ โทร 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) รายละเอียดตามนีค้ รับ
https://www.facebook.com/1418042768462528/posts/pfbid02BoHyVN14XG5zyGu6gFjx6PZRX1dsDbZkzhUdjUCFatgC6tSk7ZREuK1Zk7vN2R2kl/

P a g e | 14

3.3 บันทึกบัญชี
ตอบ
3.1 คํานวนหา RA และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
RA

=

max(NSP,VIU)

=

max((3,900 x 97%), 3,900 บาท)

=

3,900 บาท

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

=

CA-RA

=

4,400 บาท – 3,900 บาท

=

500 บาท

3.2 ปั นส่วนด้อยค่า
ผลขาดทุนด้อยค่ารวม
ปั นส่วนให้คา่ ความนิยม
ที่ดิน (NSP > BV)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ตอ้ งปั นส่วนต่อ
รายการ
โรงงาน
อุปกรณ์
รวม

มูลค่าตามบัญชี
1,200
2,400
3,600

500
(200)
0
300

ปั นส่วนด้อยค่า
100
200
300

มูลค่าหลังปั นส่วนฯ
1,100
2,200
3,300

NSP
970 ไม่นอ้ ยกว่า NSP
2,037 ไม่นอ้ ยกว่า NSP
3,007

* NSP คือราคาที่คาดว่าขายได้หกั 3% ค่าใช้จ่ายในการขาย
สรุปการปั นส่วนผลขาดทุนด้อยค่า
ค่าความนิยม
โรงงาน
อุปกรณ์
รวม

200
100
200
500
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3.3 บันทึกบัญชี
dr.
cr.
cr.
cr.

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ค่าความนิยม
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า - โรงงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า - อุปกรณ์
บันทึกรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่า

500

200
100
200

ข้อ 3 การรวมธุรกิจ
1 ม.ค. x0 บริษัท A จํากัด ลงทุนในบริษัท B จํากัด ในสัดส่วน 30% บริษัท A บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท B
ด้วยวิธีสว่ นได้เสีย ซึง่ ต่อมา 1 ม.ค. x1 บริษัท A ลงทุน ใน B เพิ่มอีก 60% เป็ นเงิน 300 ล้านบาท โดยมูลค่าตามบัญชีและ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของ B ณ วันที่ 1 ม.ค. x1 เป็ นดังนี ้
BV
อาคาร
400
สินค้าคงเหลือ 150
ลูกหนีก้ ารค้า
50
เจ้าหนี ้
(150)
เงินกูย้ ืม
(162)

(ล้านบาท)
FMV
550
175
45
(150)
(162)

นอกจากนี ้ B ยังมีรายการสินทรัพย์ท่ยี งั ไม่ได้บนั ทึกดังนี ้
• สิทธิบตั ร 30 ล้านบาท
• เครือ่ งหมายการค้า 40 ล้านบาท
• กลุม่ แรงงาน 10 ล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. มีคดีฟอ้ งร้องในปี x1 เกิดจากกิจกรรมที่ B ทําในปี x0 โดย B คาดว่าจะไม่แพ้คดี อย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็ น
ในการแพ้คดียงั สูงกว่าในระดับไม่นา่ เป็ นไปได้
2. มีผลตอบแทนให้เจ้าของคนเก่าของ B ถ้าเกิดทํากําไรได้ตามเป้าในปี x1 ซึง่ มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทน
ดังกล่าวเท่ากับ 70 ล้านบาท ซึง่ A คาดว่า B น่าจะทํากําไรได้ตามเป้า
3. มูลค่ายุติธรรมของ NCI 10% = 44 ล้านบาท
4. มูลค่ายุติธรรมของ 60% ที่ซือ้ เพิม่ = 300 ล้านบาท
5. มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 30% แรก = 170 ล้านบาท แต่มีมลู ค่าตามบัญชีตามวิธีสว่ นได้เสียณ วันรวมธุรกิจ
เท่ากับ 200 ล้านบาท
6. อัตราภาษี 20%
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คําถาม
1. ให้แสดงสินทรัพย์ที่ระบุได้ กับหนีส้ นิ ที่ได้รบั มา 9.5 คะแนน
2. หาค่าความนิยม 5 คะแนน
2.1 คํานวณกําไร (ขาดทุน) จากการตีมลู ค่าของเงินลงทุนที่ซอื ้ ก่อนหน้ารวมธุรกิจสําเร็จ 1 คะแนน
3. บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ 4.5 คะแนน
1.ให้แสดงสินทรัพย์ที่ระบุได้ กับหนีส้ นิ ที่ได้รบั มา 9.5 คะแนน
(ล้านบาท)
รายการ
BV ปรับ FMV
อาคาร
400
150
สินค้าคงเหลือ
150
25
ลูกหนีก้ ารค้า
50
(5)
สิทธิบตั ร
0
30
เครือ่ งหมายการค้า
0
40
เจ้าหนี ้
(150)
0
เงินกูย้ ืม
(162)
0
หนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
0
(48)
รวม
288
192
หมายเหตุ

FMV
550
175
45
30
40
(150)
(162)
(48)
480

1) กิจการต้องรับรูก้ ลุม่ ของแรงงานเป็ นส่วนหนึง่ ของค่าความนิยม (TFRS3.ข37) จึงไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สทุ ธิที่
ระบุได้
2) “ผูซ้ ือ้ ต้องรับรูห้ นีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้ ที่รบั มาจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซอื ้ หากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซี่งเกิดขึน้ จาก
เหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ” (TFRS3.23) แต่โจทย์ขอ้ นีไ้ ม่ได้ให้ขอ้ มูลว่า กิจการ
สามารถวัดมูลค่าหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างน่าเชื่อถือ จึงไม่รบั รู เ้ ข้าเป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้
2.หาค่าความนิยม 5 คะแนน
เงินจ่ายซือ้ 60%
FMV สิง่ ตอบแทนที่จะโอนให้เมื่อเข้าเงื่อนไข
FMV ของ 30% แรก
FMV ของ NCI 10%
รวม FMV ของเงินลงทุน + FMV NCI
หัก FMV สินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้จากการรวมธุรกิจ
ค่าความนิยม

300
70
170
44

(ล้านบาท)

584
480
104
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2.1

คํานวณกําไร (ขาดทุน) จากการตีมลู ค่าของเงินลงทุนที่ซอื ้ ก่อนหน้ารวมธุรกิจสําเร็จ 1 คะแนน

FMV ของ 30% แรก
หัก BV ของ 30% แรก
ผลขาดทุนจากการรวมธุรกิจเป็ นขัน้

(ล้านบาท)
170
(200)
(30)

3.บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจในวันที่ 1/1/x1 4.5 คะแนน
dr.
cr.
cr.
dr.
dr.
cr.

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
cr.
cr.
cr.
cr.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สิง่ ตอบแทนที่จะโอนให้เมื่อเข้าเงื่อนไข (L+)
เงินสด
บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิม่ ขึน้ 60%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ผลขาดทุนจากการรวมธุรกิจเป็ นขัน้ (P/L)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บันทึกการย้ายหมวดเงินลงทุนจากบริษัทร่วมเป็ นบริษัทย่อย

370

ส่วนทุนของบริษัท B
อาคาร
สินค้าคงเหลือ
สิทธิบตั ร
เครือ่ งหมายการค้า
ค่าความนิยม
ลูกหนีก้ ารค้า
หนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (NCI)
บันทึกการตัดรายการในกระดาษทําการงบการเงินรวม ณ วันที่มีอาํ นาจควบคุม

288
150
25
30
40
104

170
30

70
300

200

5
48
540
44
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