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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 3/2565 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 
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“เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทัง้ผูเ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคดิเป็นชั่วโมงทาํงานรวมมากกวา่ 

50 ชั่วโมงทาํงาน ซึง่ทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งยินดีท่ีจะใหพ่ี้นอ้งใชเ้พ่ือเพ่ิมพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมย่ินดีแมแ้ต่

นิดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์ดงันัน้ จงึขออธิบายเก่ียวกบัความคุม้ครองดงันี”้ 

 

เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตให้ใชโ้ดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1) การใชเ้พ่ือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพ่ือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบ

ครบั) 

2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ ของรฐัและเอกชนในลกัษณะท่ีไมห่วงัผลกาํไร 

3) การใชเ้พ่ือ update ความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตให้ใช ้

1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะท่ีเป็นตวิเตอรท่ี์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 

2) การดดัแปลงหรอืคดัลอกเพ่ือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เช่น การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน 

หรอืการกระทาํลกัษณะอ่ืนใดท่ีเขา้ขา่ยการทาํเพ่ือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

 

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยูใ่นข่ายอนุญาตให้ใชห้รือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543  

สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสืออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

ขอบคุณที่เข้าใจครับ  
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ปรนัย (บางสว่น)  

1) กิจการกูเ้งินธนาคาร จาํนวน 10ลา้นบาท วนัท่ี 1 มี.ค. 25x1 วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งโรงงาน อตัราดอกเบีย้ 7% ตอ่ปี ซึง่

กิจการไดร้บัเงินจากธนาคารแบง่เป็น 2 กอ้น 3,000,000 บาท กูว้นัท่ี 1 มี.ค. 25x1 และ 7,000,000 บาท กูว้นัท่ี 1 ก.ค. 

25x1 ระหวา่งปีกิจการไดน้าํเงินกูไ้ปลงทนุระยะสัน้และไดผ้ลตอบแทนจาํนวน 100,000 บาท ตน้ทนุกูย้ืมท่ีถือเป็น

ตน้ทนุของสนิทรพัยเ์ทา่กบัเทา่ใด 

a) 320,000 บาท.. 

b) 600,000 บาท 

c) 420,000 บาท 

d) 700,000 บาท 

 

2) ขอ้ใดไมใ่ช่อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 

a) เครือ่งจกัรท่ีใหเ้ชา่เพ่ือผลติสนิคา้.. 

b) อาคารเพ่ือใหเ้ชา่ระหวา่งก่อสรา้ง 

c) อาคารท่ีใหพ้นกังานของบรษัิทเชา่ตามสญัญาเชา่ดาํเนินงาน 

d) อาคารท่ีใหน้ายขยนัเช่า ตามสญัญาเชา่ดาํเนินงาน 

3) ตน้ทนุเกิดขึน้ภายหลงัรายการใด ท่ีไมส่ามารถนาํมารวมเป็นมลูคา่ตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณไ์ด ้

a) ตน้ทนุซอ่มแซมท่ีเกิดขึน้เป็นประจาํ.. 

b) ตน้ทนุเปลีย่นแทนสว่นประกอบของท่ีดิน อาคาร อปุกรณบ์างรายการ 

c) ตน้ทนุท่ีเกิดจากการตรวจสอบสภาพครัง้ใหญ่ 

d) ตน้ทนุจากการตอ่เตมิหรอืขยายพืน้ท่ีของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์

4) อา้งถงึ TAS 19 เรือ่ง ผลประโยชนพ์นกังาน การรบัรูข้อ้ใดไมถ่กูตอ้ง 

a) ตน้ทนุบรกิารในปัจจบุนัรบัรูก้าํไร(ขาดทนุ) 

b) ตน้ทนุบรกิารในอดีตรบัรูใ้นกาํไร(ขาดทนุ) 

c) ดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้นิ(สนิทรพัย)์ สทุธิท่ีไดร้บัรูใ้นกาํไร(ขาดทนุ) 

d) ผลกาํไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการผลประโยชนจ์ากนกัคณิตศาสตรร์บัรูก้าํไร(ขาดทนุ).. 

5) หากกิจการซือ้รถใหผู้บ้รหิารโดยการแลกท่ีดินมลูคา่ตามบญัชี 3 ลา้นบาท กบัรถยนตท่ี์มีมลูคา่ยตุิธรรม 4 ลา้นบาท 

โดยวนัท่ีแลกมลูคา่ยตุิธรรมของท่ีดินเทา่กบั  5.5 ลา้นบาท กิจการจะรบัรูก้าํไรขาดทนุเทา่กบัเทา่ใด  

a) กาํไร 1 ลา้นบาท.. 

b) ขาดทนุ 2.5 ลา้นบาท 

เงนิตน้ % ระยะเวลา ดอกเบี�ย
3,000,000 7% 10/12 เดอืน 175,000   
7,000,000 7% 6/12 เดอืน 245,000   
รวม 420,000 
หัก ผลตอบแทนจากการลงทุน 100,000- 
ดอกเบี�ยที�รวมเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 320,000 
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c) ขาดทนุ 1.5 ลา้นบาท 

d) ไมม่ีผลกาํไรขาดทนุ 

6) มด หน ูแมว นก ถือหุน้ในไก่ คนละ 40 20 20 20 ตามลาํดบั โดยมีกรรมการทัง้หมด 6 คน จากมด 3 คน ท่ีเหลอือยา่ง

ละ 1 โดยกาํหนดให ้มดเป็นประธานกรรมการและมีสทิธ์ิออกเสยีงเพ่ิม 1 เสยีง ขอ้ใดถกูตอ้ง 

a) มด หน ูแมว นก เป็นการรว่มการงาน 

b) มดมีอาํนาจเหนือไก่ เน่ืองจาก มสีทิธ์ิท่ีมีความสาํคญั (substantive right).. 

c) ไก่เป็นบ รว่มของ มด 

d) มดมีอาํนาจเหนือไก่ เน่ืองจาก มสีดัสว่นมากท่ีสดุ 

7) กิจการประกอบธุรกิจผลติและปลอ่ยสารพิษในอากาศ โดยในวนัท่ี 15/12/25x1 ถกูปรบัตามกฎหมาย จาํนวน 50,000 

บาท ครบกาํหนดจา่ยชาํระ 13/1/25x2 และบรษัิทมีแผนการติดตัง้เครือ่งกรองอากาศในโรงงานเพ่ิม 5 เครือ่ง คา่ตดิตัง้ 

20,000 บาทตอ่เครือ่ง โดยจะจา่ยเมือ่ติดตัง้เสรจ็ทัง้หมด 5 เครือ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 กิจการยงัไมไ่ดจ้่ายชาํระ

คา่ปรบัและติดตัง้เครือ่งกรองอากาศแลว้เสรจ็ 3 เครือ่ง กิจการจะตอ้งรบัรูห้นีส้นิจาํนวนเทา่ใด 

a) 0 บาท 

b) 50,000 บาท 

c) 110,000 บาท.. 

d) 150,000 บาท 
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ข้อ 1.1 การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นรายละเอียดสนิคา้คงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 25x1 ของบรษัิทโดเรมอ่น จาํกดั  

รายการ 

 ต้นทุน 

FIFO  

 ต้นทุน 

LIFO  

 ต้นทุนทาํ

ต่อจนเสร็จ

พร้อมขาย  

 ราคาขาย

ก่อนคชจ.

ขาย 3%  

วตัถดุิบ 5,200    5,500    6,000    9,500  

งานระหวา่งทาํ  10,500  10,000    2,500  14,500  

สนิคา้สาํเรจ็รูป  15,000  14,000  - 17,000  

ทัง้นีกิ้จการมกีารสั่งซือ้สนิคา้จากตา่งประเทศซึง่สนิคา้ดงักลา่วอยูร่ะหวา่งทางโดยมีตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้

ราคาซือ้  3,000  

คา่อากรขาเขา้  30  

คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิมท่ีขอคืนได ้   120  

คา่พิธีศลุกากร  10  

คา่ระวาง 20 

คา่ขนสง่มาโรงงาน  80  

ตน้ทนุผลติตอ่จนเสรจ็  3,200  

ราคาขายก่อนหกัคา่ใชจ้า่ยในการขาย3%  6,500  

ใหท้าํ 

1.1.1 คาํนวณตน้ทนุสนิคา้จนถึงโกดงัสนิคา้ของบรษัิท 

1.1.2 บนัทกึคา่เผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิคา้คงเหลอื (ถา้ม)ี 

 

1.1.1 คาํนวณตน้ทนุสนิคา้จนถึงโกดงัสนิคา้ของบรษัิท 
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ตน้ทนุของสนิคา้คงเหลอืตอ้งประกอบดว้ยตน้ทนุทัง้หมดในการซือ้ ตน้ทนุแปลงสภาพ และตนัทนุอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้

เพ่ือใหส้นิคา้คงเหลอืนัน้อยูใ่นสถานท่ีและอยูใ่นสภาพท่ี เป็นอยูใ่นปัจจบุนั ตามการคาํนวณตอ่ไปนี ้ 

   (บาท)  

  รวมเป็นตน้ทุนสินค้า   ไม่รวมเป็นตน้ทุนสินคา้  

ราคาซือ้        3,000  
 

คา่อากรขาเขา้           30  
 

คา่ภาษีขอคืนได ้
 

       120  

คา่พิธีศลุกากร           10  
 

คา่ระวาง           20  
 

คา่ขนสง่มาโรงงาน           80  
 

รวม       3,140   
 

1.1.2 บนัทกึคา่เผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิคา้คงเหลอื (ถา้ม)ี  

1. อา้งถงึ TAS2.32 กิจการตอ้งไมป่รบัมลูคา่วตัถดุิบหรอืวสัดอ่ืุนท่ีถือไวเ้พ่ือใชใ้นการผลติสนิคา้ใหล้ดตํ่ากวา่ราคาทนุ 

ถา้สนิคา้สาํเรจ็รูปท่ีผลติจากวตัถดุิบหรอืวสัดนุัน้คาดวา่จะขายไดใ้นราคาเทา่กบัหรอืสงูกวา่ราคาทนุ ขอ้นีม้ีวตัถดุิบ

สองรายการ ซึง่ตอ้งนาํมาคาํนวณหา NRV เพ่ือประเมินผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิคา้คงเหลอืดว้ย 

2. โจทยไ์มไ่ดร้ะบวุา่ราคาขายในตารางท่ีใหม้าเป็นราคาขาย ณ สภาพปัจจบุนัหรอืราคาขายเมื่อผลติเสรจ็ ในเฉลยชดุนี ้

จะถือวา่ “เป็นราคาขายเมื่อผลติเสรจ็”  

3. TAS 2 ไมอ่นญุาตใหใ้ชว้ิธี LIFO ในการคาํนวณราคาทนุสนิคา้ ดงันัน้ราคาทนุสนิคา้จงึเทา่กบัตน้ทนุตามวิธี FIFO 

ตารางตอ่ไปนีเ้ป็นการคาํนวณเปรยีบเทียบราคาทนุกบั NRV  

       
(บาท) 

รายการ 

ราคา

ขาย  

 ต้นทุน

ทาํตอ่  

 คชจ.

ขาย 3%  NRV  ต้นทุน FIFO  

 lower(cost, 

NRV)  

สาํรองผล

ขาดทุน  

 
a b c=a*3% d=a-b-c e f=min(d,e) g=f-e 

วตัถดุิบ 9,500  6,000  285  3,215  5,200  3,215  (1,985) 

งานระหวา่งทาํ 14,500  2,500  435  11,565  10,500  10,500  0  

สนิคา้สาํเรจ็รูป 17,000  0  510  16,490  15,000  15,000  0  

วตัถดุิบระหวา่งทาง 6,500  3,200  195  3,105  3,140  3,105  (35) 

รวม 47,500  11,700  1,425  34,375  33,840  31,820  (2,020) 

กิจการตอ้งตัง้สาํรองผลขาดทนุการดอ้ยคา่ของสนิคา้คงเหลอืตามการบนัทกึตอ่ไปนี ้ 

dr. ผลขาดทนุจากการปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (P/L)          2,020  
 

cr. คา่เผ่ือการปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (A-) 
 

         2,020  

 
บนัทกึการปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอืใหเ้ป็น NRV 
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ข้อ 1.2 ต้นทุนกู้ยมื 

กิจการพฒันา software เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน การพฒันานีม้ีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและการเงิน โดยจะทาํ

ใหเ้สรจ็เป็นระยะ เพ่ือท่ีจะสามารถนาํ software ท่ีพฒันาแลว้เสรจ็บางสว่นใชก้อ่น 

 ค่าใช้จ่ายในปีที่ 1 ค่าใช้จ่ายในปีที่ 2 ระยะเวลาพัฒนา 

Software ระยะ 1 400,000 200,000 1/3/25x1 – 30/6/25x2 

Software ระยะ 2  500,000 1/7/25x2 – 30/9/25x3 

บรษัิทกูย้ืมเงิน 700,000 บาท ตัง้แต ่ 1 มกราคม 25x2 ซึง่เป็นเงินกูเ้ฉพาะเพ่ือใชใ้นโครงการพฒันา software 

อตัราดอกเบีย้ 5% 

บรษัิทนาํเงินไปลงทนุไดผ้ลตอบแทนมาดงันี ้

1 Jan X2 – 30 Jun X2 3,000 

1 Jul X2 – 31 Dec X2 2,000 

อยา่งไรก็ตาม ในปี 25x2 การพฒันางานระยะท่ี 2 หยดุชะงกัลงในช่วงเดือน ตลุาคม - ธนัวาคม เน่ืองจากปัญหา

ขาดกาํลงัคน 

ใหท้าํ 

1.2.1 การพฒันา software เขา้เง่ือนไขการบนัทกึตน้ทนุการกูย้ืมเป็นสนิทรพัยห์รอืไม ่เพราะเหตใุด 

1.2.2 ใหค้าํนวณมลูคา่ Software แตล่ะระยะ และในแตล่ะปี รวมถึงแสดงการคาํนวณตน้ทนุการกูย้ืม 

1.2.3 ใหบ้นัทกึบญัชีในปี 25X2 

ตอบ 

1.2.1 การพฒันา software เขา้เง่ือนไขการบนัทกึตน้ทนุการกูย้ืมเป็นสนิทรพัยห์รอืไม ่เพราะเหตใุด 

จากขอ้มลูเราสามารถสรุปประเดน็สาํคญัท่ีใชป้ระเมินวา่ software นีถื้อเป็นสนิทรพัยท่ี์เขา้เง่ือนไขหรอืไม ่ และ

กิจการสามารถรบัรูด้อกเบีย้เป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุ software ไดห้รอืไม ่ดงันี ้ 

Software ระหวา่งพฒันาเขา้นิยามของสนิทรพัย ์

อา้งถงึ TAS38.57 กิจการจะสามารถรบัรูส้นิทรพัยไ์มม่ีตวัตนท่ีพฒันาขึน้เอง ในกรณีนีค้ือ Software ท่ีพฒันาใช้

เองเป็นสนิทรพัยไ์ด ้ หากสามารถแสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไปไดใ้นแงเ่ทคโนโลยี ความเป็นไปไดท่ี้จะไดร้บัประโยชนเ์ชิง

เศรษฐกิจในอนาคต ตลอดจนความตัง้ใจและความสามารถท่ีจะใชห้รอืขายโปรแกรมดงักลา่ว โดยกิจการตอ้งมีทรพัยากรท่ี

เพียงพอตอ่การพฒันาใหเ้สรจ็สมบรูณ ์รวมทัง้สามารถวดัตน้ทนุไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ 

กรณีนี ้โจทยร์ะบชุดัเจนวา่มคีวามเป็นไปไดท้างเทคนิคและการเงิน การท่ีกิจการมวีตัถปุระสงคช์ดัเจนวา่จะใชเ้อง 

และแบง่เฟสในการพฒันาเป็นสองเฟสเพ่ือรบีใชง้านก่อน จงึสามารถอนมุานไดว้า่มีความตัง้ใจและความสามารถในการใช้

โปรแกรมดงักลา่ว และบนัทกึบญัชีรายจ่ายของกิจการอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมยอ่มทาํใหส้ามารถวดัตน้ทนุไดอ้ยา่ง

นา่เช่ือถือ  
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Software ท่ีพฒันานีเ้ขา้นิยามของ “สนิทรพัยท่ี์เขา้เง่ือนไข” ตาม TAS 23  

เน่ืองจาก Software ดงักลา่วตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1 ½ ปี ในการพฒันา จึงถือวา่ตอ้งใชเ้วลานานในการทาํให้

สามารถพรอ้มใชง้าน 

กิจการระดมทนุในการพฒันา Software ดว้ยการกูย้มื  

จึงก่อใหเ้กิดตน้ทนุกูย้ืมตาม TAS 23 ท่ีสามารถระบชุดัเจนไดว้า่ใชก้บัโครงการนี ้ 

ด้วยเหตุนี้ จึงสรุปได้ว่า “การพัฒนา Software คร้ังนี้ เข้าเงือ่นไขการรับรู้ตน้ทุนกู้ยมืเป็นสินทรัพย”์  

1.2.2 ใหค้าํนวณมลูคา่ Software แตล่ะระยะ และในแตล่ะปี รวมถึงแสดงการคาํนวณตน้ทนุการกูย้ืม 

ตน้ทนุการกูย้ืมของโครงการพฒันา Software สามารถคาํนวณไดด้งันี ้ 

 H1/25x2 H2/25x2 รวม 

เงินกูเ้ฉพาะ 700,000  700,000  700,000  

อตัราดอกเบีย้ 5% 5% 5% 

ระยะเวลา 6 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ 17,500  17,500  35,000  

หกั ผลตอบแทนจากการลงทนุชั่วคราว (3,000) (2,000) (5,000) 

หกั ดอกเบีย้สทุธิช่วงท่ีหยดุพฒันา 3 เดือน (17,500 – 2,000) x 3/6 (7,750) (7,750) 

ดอกเบีย้ทีส่ามารถรับรู้เป็นตน้ทุนของสนิทรัพย ์ 14,500  7,750  22,250  

โดยกิจการตอ้งไมร่บัรูด้อกเบีย้ชว่งหยดุพฒันาเป็นสว่นหนึง่ของสนิทรพัย ์ โดยมลูคา่ software แตล่ะระยะ 

สามารถคาํนวณไดต้ามตารางถดัไป ซึง่ไมไ่ดปั้นสว่นดอกเบีย้เขา้เป็นคา่ software แตล่ะระยะ เน่ืองจากไมม่ีขอ้มลูมากพอ  

Software ระยะ1 ระยะ2 รวม 

คา่พฒันาปีแรก 400,000  0  400,000  

คา่พฒันาปีท่ีสอง 200,000  500,000  700,000  

ดอกเบีย้ท่ีสามารถรบัรูเ้ป็นตน้ทนุของสนิทรพัย ์
  

22,250  

รวม 600,000  500,000  1,122,250  

1.2.3 ใหบ้นัทกึบญัชีในปี 25X2 

1/1/25x2 dr. เงินสด 700,000  
 

 
cr. หนีส้นิทางการเงิน - เงินกูธ้นาคาร 

 
700,000  

  
บนัทกึการกูย้ืมเงินเพ่ือพฒันา Software 

  
H1/25x2 dr. สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน - Software ระหวา่งพฒันา (A+) 200,000  

 

 
cr. เงินสด / ลกูหนี ้/ ผปย.พนง.คา้งจ่าย 

 
200,000  

  
บนัทกึตน้ทนุพฒันา software ระยะท่ี 1  

  
H1/25x2 dr. ดอกเบีย้จ่าย 17,500  

 

 
cr. ดอกเบีย้คา้งจา่ย / เงินสด 

 
17,500  
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บนัทกึดอกเบีย้จา่ย 

  
H1/25x2 dr. ดอกเบีย้คา้งรบั / เงินสด 3,000  

 

 
cr. รายไดอ่ื้น - ดอกเบีย้รบั 

 
3,000  

  
บนัทกึดอกเบีย้รบั 

  
H1/25x2 dr. สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน - Software ระหวา่งพฒันา (A+) 14,500  

 

 
cr. ดอกเบีย้จ่าย 

 
14,500  

  
ปรบัปรุงดอกเบีย้จา่ยเป็นตน้ทนุของ Software ระหวา่งพฒันา 

  
Q3/25x2 dr. สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน - Software ระหวา่งพฒันา (A+) 500,000  

 

 
cr. เงินสด / ลกูหนี ้/ ผปย.พนง.คา้งจ่าย 

 
500,000  

  
บนัทกึตน้ทนุพฒันา software ระยะท่ี 2 

  
H2/25x2 dr. ดอกเบีย้จ่าย 17,500  

 

 
cr. ดอกเบีย้คา้งจา่ย / เงินสด 

 
17,500  

  
บนัทกึดอกเบีย้จา่ย 

  
H2/25x2 dr. ดอกเบีย้คา้งรบั / เงินสด 2,000  

 

 
cr. รายไดอ่ื้น - ดอกเบีย้รบั 

 
2,000  

  
บนัทกึดอกเบีย้รบั 

  
H2/25x2 dr. สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน - Software ระหวา่งพฒันา (A+) 7,750  

 

 
cr. ดอกเบีย้จ่าย 

 
7,750  

  
ปรบัปรุงดอกเบีย้จา่ยเป็นตน้ทนุของ Software ระหวา่งพฒันา 
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ข้อ 2.1 การคาํนวณมูลค่าเงนิลงทุนเร่ิมแรก 

บ.ใหญ่ ซือ้เงินลงทนุใน บ.เลก็ 30% จ่ายเงินสด 70 ลา้นบาท คา่ธรรมเนียมซือ้หุน้ 1.5 ลา้นบาท 

บ.ใหญ่จะตอ้งจา่ยคา่เงินลงทนุเพ่ิมอีกจากกาํไรของปี X1 จากสว่นท่ีเกิน 180 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 15% ซึง่

กิจการคาดการณว์า่จาํนวนเงินทัง้หมดท่ีตอ้งจา่ยจะเทา่กบั 4 ลา้นบาท 

มลูคา่ยตุิธรรมในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิของ บ.เลก็ประกอบดว้ย สนิทรพัย ์ 1,000 ลา้นบาท และหนีส้นิ 800 ลา้น

บาท 

ใหท้าํ 

2.1.1 คาํนวนตน้ทนุของเงินลงทนุดงักลา่ว 

2.1.2 คาํนวณคา่ความนิยมจากการลงทนุในบรษัิทรว่ม 

ตอบ 

2.1.1 คาํนวนตน้ทนุของเงินลงทนุ 

อา้งถงึ TAS28.26 “กิจการตอ้งนาํแนวคดิเก่ียวกบัขัน้ตอนปฏิบตัทิางการบญัชีสาํหรบัการไดม้าซึง่บรษัิทยอ่ยมา

ปฏิบตัิกบั การบญัชีสาํหรบัการไดม้าซึง่เงินลงทนุในบรษัิทรว่มหรอืการรว่มคา้ดว้ย” ซึง่ตาม TFRS 3 ตน้ทนุของเงินลงทนุจะ

เทา่กบัสนิทรพัยท่ี์ผูซ้ือ้โอนให ้ หนีส้นิท่ีผูซ้ือ้ก่อขึน้เพ่ือจา่ยชาํระคา่ธุรกิจแก่เจา้ของเดิม และสว่นของเจา้ของท่ีผูซ้ือ้ออกให ้

สว่นตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้จะถือเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดท่ีตน้ทนุดงักลา่วเกิดขึน้และไดร้บับรกิาร  

  
 (ลา้นบาท)  

  ต้นทุนของเงนิลงทุน   รับรู้เข้า P/L  

เงินสดท่ีจา่ยใหเ้จา้ของเดิม                70.0  
 

คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ 
 

                1.5  

สิง่ตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายเมื่อเขา้เง่ือนไข                 4.0  
 

รวม                74.0   
 

2.1.2 คาํนวณคา่ความนิยมจากการลงทนุในบรษัิทรว่ม 

  
 (ลา้นบาท)  

ตน้ทนุของเงินลงทนุ 30% 
 

74.0  

หกั มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยส์ทุธิตามสดัสว่นท่ีซือ้หุน้ 
  

(1,000 - 800) x 30% 
 

(60.0) 

ค่าความนิยมจากการซือ้หุ้นบริษัทร่วม  14.0  

ทัง้นี ้ กิจการจะไมแ่ยกแสดงคา่ความนิยมจากบรษัิทรว่มแยกตา่งหากจากมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุ และไม่

ตดัจาํหนา่ยคา่ความนิยมนัน้ (TAS28.32.1) 
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ข้อ 2.2 การปรับปรุงรายการระหว่างกัน 

บรษัิท A ท่ีดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ไดข้ายท่ีดินใหบ้รษัิท B ท่ีมีมลูคา่ตามบญัชี 300 ลา้น

บาท ในราคา 400 ลา้นบาท โดย A มีอิทธิพลอยา่งมีสาระตอ่ B เน่ืองจากถือหุน้ B ในสดัสว่น 20% โดยก่อนการขายท่ีดิน 

A มีเงินลงทนุในบรษัิทรว่มตามวธีิสว่นไดเ้สยีเทา่กบั 14 ลา้นบาท 

ใหท้าํ 

แสดงรายการปรบัปรุงในงบการเงินตามวิธีสว่นไดเ้สยีเก่ียวกบัการขายท่ีดินดงักลา่ว (8 คะแนน) 

ตอบ  

ณ วนัขายท่ีดิน A จะบนัทกึการขายตามนี ้ 

dr. เงินสด 400  
 

cr. ขาย 
 

400  

 
บนัทกึการขายท่ีดิน 

  
dr. ตน้ทนุขาย 300  

 
cr. สนิคา้คงเหลอื 

 
300  

 
บนัทกึตน้ทนุขายท่ีดิน 

  

แตธุ่รกรรมนีถื้อเป็นรายการท่ีเริม่จากผูล้งทนุไปยงับรษัิทรว่ม (Downstream transaction) ซึง่ A ในฐานะผูล้งทนุ

ท่ีขายท่ีดินในราคากาํไร จะตอ้งตดับญัชีกาํไรระหวา่งกนัตามสดัสว่นท่ีถือหุน้ ตามการบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

dr. ขาย (400m x 20%) 80  
 

cr. เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม - B (100m x 20%) 
 

20  

cr. ตน้ทนุขาย (300m x 20%) 
 

60  

 
บนัทกึปรบัปรุงรายการยอดขายท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 

  

แมบ้ญัชีเงินลงทนุก่อนตดัรายการกาํไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้เทา่กบั 14 ลา้นบาท ซึง่เมื่อเครดิตเงินลงทนุออก 20 ลา้น

บาททาํใหเ้งินลงทนุติดลบ แตกิ่จการจะมีการรบัรูส้ว่นแบง่กาํไร / ขาดทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี ซึง่จะทาํใหบ้ญัชีเงินลงทนุ

เพ่ิมขึน้หรอืลดลง โดยหากเงินลงทนุมีจาํนวนตดิลบ กิจการจะนาํเสนองบการเงินหนีส้นิอ่ืนแทน (มองวา่ไดร้บัเงินจากการ

ขายท่ีดินลว่งหนา้จากบรษัิทรว่มจึงถือเป็นหนีส้นิ)  

  

https://www.cpasolution.net/product-category/product/


P a g e  | 12 

ติว AC1 – AC2 สด / ออนไลน ์โทร 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) รายละเอียดตามนีค้รบั  

https://www.cpasolution.net/product-category/product/      

ข้อ 2.3 การประเมินธุรกรรมว่าเป็นการซือ้ธุรกิจตาม TFRS 3 หรือไม่ 

บรษัิท ชา้ง จาํกดั ซือ้ บรษัิท เขียด จาํกดั โดยเป็นบรษัิทพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยจ่ายเงินซือ้เป็นเงินสด 750 ลา้นบาท 

โดย บรษิทํ เขียด จาํกดั มีรายการทรพัยส์นิดงันี ้

• เงินสด 150 ลา้นบาท 

• สนิคา้คงเหลอื 950 ลา้นบาท 

• เจา้หนีก้ารคา้ 270 ลา้นบาท 

• หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับช 10 ลา้นบาท 

ใหท้าํ 

พิจารณาวา่ธุรกรรมขา้งตน้เป็นการซือ้ธุรกิจตาม TFRS 3 หรอืไม ่ใหอ้ธิบาย (5 คะแนน) 

ตอบ 

อา้งถงึ TFRS 3 กาํหนดแนวทางในการประเมินวา่กิจการซือ้สนิทรพัยห์รอืซือ้ธุรกิจดงันี ้ 

 

ในการทดสอบการกระจกุตวั กิจการจะตอ้งไมร่วมเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดั

บญัชี และคา่ความนิยมท่ีเกิดจากผลของหนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ซึง่สาํหรบัขอ้นี ้ กิจการจา่ยซือ้หุน้ 100% ในราคา 

750 ลา้นบาท ในขณะท่ีสนิทรพัยท่ี์ไมร่วมเงินสดฯ มีมลูคา่กระจกุตวัในสนิคา้คงเหลอืเพียงรายการเดียว 950 ลา้นบาท  

ด้วยเหตุนี้ หากกิจการเลือกทดสอบการกระจุกตัว ธุรกรรมนี้ถอืเป็น “การซือ้สินทรัพย”์ และหากกิจการ

นาํสนิคา้คงเหลอืรายการดงักลา่วไวใ้ชใ้นการดาํเนินงาน จะจดัประเภทสนิทรพัยร์ายการนัน้เป็น “ท่ีดิน อาคาร และ

อปุกรณ”์ ตาม TAS 16 แตห่ากนาํมาพฒันาเพ่ือขายตอ่ก็จะถือเป็น “สนิคา้คงเหลอื” ตาม TAS 2  

อยา่งไรก็ตาม หากกิจการไมเ่ลอืกทดสอบการกระจกุตวั กิจการตอ้งประเมินตอ่วา่ไดก้ระบวนการท่ีสาํคญัอยา่ง

ยิ่งตอ่การสรา้งผลผลติหรอืไม?่ (ซึง่โจทยไ์มไ่ดใ้หข้อ้มลูมาจงึไมส่ามารถประเมินตอ่ได)้ 

จากขอ้จาํกดัของขอ้มลู โจทยข์อ้นีจ้ึงประเมินไดเ้พียงการทดสอบการกระจกุตวัของสนิทรพัย ์ ธุรกรรมข้างต้น 

“จึงไม่ถอืเป็นการซือ้ธุรกิจตาม TFRS 3” 
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ข้อ 3. การคาํนวณสินทรัพย ์/ หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบัญช ี

ในปี 25X1 มีรายจา่ยเกิดขึน้ดงัตอ่ไปนี ้

1 1 มกราคม 25x1 บรษัิทซือ้โฟลค์ลฟิ 100 คนั มลูคา่ 100,000,000 บาท คิดคา่เสือ่มทางบญัชี 4 ปี คา่เสือ่มทางภาษี 

5 ปี 

2 ณ 31 ธนัวาคม 25x1 กิจการมีประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 8,000,000 บาท โดยระหวา่งปีมีการบนัทกึ

บญัชีตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั 1,500,000 บาท ตน้ทนุดอกเบีย้ 500,000 บาท และผลขาดทนุจากการคิดผลประโยชน์

พนกังานหลงัออกจากงานโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 1,000,000 บาท 

3 ปี 25X1 มีผลขาดทนุทางบญัชี 20,000,000 บาท(รวมรายการทัง้หมดขา้งตน้) ไมม่ีผลขาดทนุทางภาษียกมา  บรษัิท

คาดวา่จะสามารถใชผ้ลขาดทนุทางภาษีไดอ้ยา่งเต็มจาํนวน 

ขอ้มลูสนิทรพัยห์นีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีกิจการบนัทกึแสดงดงันี ้

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

ผลประโยชนพ์นกังาน  1,600,000 

ขาดทนุทางภาษี 4,000,000 

รวม 5,600,000 

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

มลูคา่รถโฟลค์ลฟิท ์ 1,000,000 

รวม  1,000,000 

โดยบรษัิทมีอตัราภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล 20% 

ใหท้าํ 

3.1 ใหป้รบัปรุงรายการ สนิทรพัย/์หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี แสดงการคาํนวนประกอบ และอธิบายสัน้ๆ (14 คะแนน) 

3.2 ใหแ้สดงสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ภายหลงัการปรบัปรุง (3 คะแนน)  

3.3 ใหแ้สดงการรบัรูร้ายการในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม วา่ธุรกรรมใดถกูแสดงในกาํไรขาดทนุ หรอืกาํไรขาดทนุ

เบ็ดเสรจ็อ่ืน (3 คะแนน) 

3.1 ใหป้รบัปรุงรายการ สนิทรพัย/์หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

31/12/25x1 มูลค่าตามบัญชี (BV) ฐานภาษี (TB) ผลต่าง* DTA (DTL) 

 A b c = a – b d = -c x 20% 

รถโฟลค์ลฟิท ์ 75,000,000  80,000,000  (5,000,000) 1,000,000  

ขาดทนุทางภาษียกไป 5 ปี 0  20,000,000  (20,000,000) 4,000,000  

ปมก.หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน (8,000,000) 0  (8,000,000) 1,600,000  
     

* ผลตา่ง BV>TB เป็นผลตา่งท่ีตอ้งเสยีภาษี ซึง่จะตอ้งตัง้หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (DTL) 

* ผลตา่ง BV<TB เป็นผลตา่งท่ีใชห้กัภาษี ซึง่จะตอ้งตัง้สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (DTA) 
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ผลกระทบท่ีมีตอ่ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของธุรกรรมทัง้สามรายการ 

• การตดัคา่เสือ่มราคาทางบญัชีเพียง 4 ปี ในขณะท่ีตดัคา่เสือ่มทางภาษี 5 ปี จึงทาํใหเ้กิดผลตา่งท่ี BV ของรถโฟล์

คลฟิท ์ < TB เป็นเงิน 5 ลา้นบาท จึงก่อใหเ้กิดผลตา่งชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีในอนาคต 5 ลา้นบาท จึงตอ้งตัง้ DTA 

1 ลา้นบาท 

• ผลขาดทนุทางภาษียกไป 5 ปี โดยท่ีกิจการเช่ือมั่นวา่จะมกีาํไรไปชดเชยผลขาดทนุดงักลา่วในชว่ง 5 ปีขา้งหนา้ 

ผลขาดทนุดงักลา่วจะถือเป็นผลตา่งชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีในอนาคต 20 ลา้นบาท จึงตอ้งตัง้ DTA 4 ลา้นบาท 

• ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน ท่ีกิจการตอ้งตัง้หนีต้าม TAS 19 ในขณะท่ีการตัง้ประมาณการดงักลา่ว

ถือเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มตามประมวลรษัฎากร จึงก่อใหเ้กิดผลตา่งชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีในอนาคต 8 ลา้นบาท จงึ

ตอ้งตัง้ DTA 1.6 ลา้นบาท 

ดว้ยเหตนีุ ้ทัง้สามรายการตา่งเป็นธุรกรรมท่ีมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิ < ฐานภาษี ผลตา่งชั่วคราวท่ีใชห้กั

ภาษี (deductible temporary difference) ตาม TAS 12 เหลา่นี ้ จึงก่อใหเ้กิดสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี จึงตอ้ง

ปรบัปรุงรายการหนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีบนัทกึบญัชีผิดพลาด ดงันี ้ 

dr. หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี                1,000,000  
 

cr. รายได ้(คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

     1,000,000  

 
บนัทกึกลบัรายการภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

      
dr. สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี                1,000,000  

 
cr. รายได ้(คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 
     1,000,000  

 
บนัทกึตัง้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

  
 

3.2 แสดงสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ภายหลงัการปรบัปรุง  

รายการ  DTA (DTL)  

รถโฟลค์ลฟิท ์                1,000,000  

ขาดทนุทางภาษียกไป 5 ปี                4,000,000  

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน                1,600,000  

3.3 ใหแ้สดงการรบัรูร้ายการในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 

ธุรกรรมท่ีก่อใหเ้กิดภาษีเงินไดร้อตดับญัชีทัง้สามรายการ จะมีเพียงผลกาํไรขาดทนุจากการคาํนวณตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตาม TAS 19  ดงันัน้ มลูคา่สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี

รบัรูใ้นปีนีจ้ะถกูแสดงในกาํไรขาดทนุ (P/L) และ กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน (OCI) ดงันี ้ 
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รายการ 

 จาํนวนที่รับรู้ระหว่างปี  

 ผลต่างชั่วคราวที่

ใช้หักภาษี  

 DTA (DTL)  

ที่เกี่ยวขอ้ง   ปิดเขา้ P/L  ปิดเขา้ OCI  

รถโฟลค์ลฟิท ์ (5,000,000) 1,000,000 dr. 1,000,000 cr.   

ขาดทนุทางภาษียกไป 5 ปี (20,000,000) 4,000,000 dr. 4,000,000 cr.   

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน:         

จากตน้ทนุบรกิารปัจจุบนั + ตน้ทนุดอกเบีย้ (1,500,000) 300,000 dr. 300,000 cr.   

ผลขาดทนุตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั (1,000,000) 200,000 dr.   200,000 cr. 

 

 

หนังสืออ้างอิง 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ TAS 2  สินคา้คงเหลือ. กรุงเทพฯ : 2565. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ TAS 12  ภาษีเงินได.้ กรุงเทพฯ : 2565. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ TAS 16  ที่ดิน อาคารและอปุกรณ.์ กรุงเทพฯ : 2565. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ TAS 19  ผลประโยชนข์องพนกังาน. กรุงเทพฯ : 2565. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ TAS 23  ตน้ทนุการกูย้ืม. กรุงเทพฯ : 2565. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ TAS 28 (2557) เรือ่ง เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม และการรว่มคา้. กรุงเทพฯ : 2565. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ TAS 38  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน. กรุงเทพฯ : 2565. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ TFRS 3  การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 2565. 
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