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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

ครังที 1/2566 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านทีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดนี 

ขอใหค้วามมีนาํใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

วิชา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อขึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัดิ ประถมศรีเมฆ 
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“เอกสารชดุนีได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทงัผู้เข้าสอบจํานวนมาก และตวัผมผู้จดัทําคิดเป็นชวัโมงทํางานรวมมากกว่า 

50 ชวัโมงทํางาน ซงึทกุคนทีเกียวข้องยินดีทีจะให้พีน้องใช้เพือเพมิพนูความรู้และศกัยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยนิดีแม้แต่

นิดเดียวหากถูกนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ดงันนั จงึขออธิบายเกียวกบัความคุ้มครองดงันี” 

 

เอกสารชดุนีได้รับความคุ้มครองตามพระราชบญัญัตลิิขสทิธิ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1) การใช้เพือเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพือนฝงูโดยไม่หวงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลิขสทิธิใดๆ กบัผู้ เข้าสอบ

ครับ) 

2) การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษาทงั ของรัฐและเอกชนในลักษณะทีไม่หวงัผลกําไร 

3) การใช้เพือ update ความรู้เกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตให้ใช้ 

1) การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะทีเป็นติวเตอร์ทีเปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 

2) การดดัแปลงหรือคดัลอกเพือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชน่ การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกบัเอกสารประกอบการสอน 

หรือการกระทําลกัษณะอนืใดทีเข้าข่ายการทําเพือหวงัประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 

หากท่านไม่มันใจว่าท่านอยู่ในข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543  

สมศักด ิประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร  

ขอบคุณทีเข้าใจครับ  
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ปรนัย (บางส่วน)  

1. อ้างถงึ TAS 38 ข้อใดถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

a. โปรแกรมสําเร็จรูปทีมีไว้เพือขาย 

b. ช่องทางออนไลน์เพือให้ลกูค้าติดต่อ 

c. Website ประชาสมัพนัธ์บริษัท 

d. Website โฆษณาสินค้า.. 

2. 1/1/25x  บจ. ทําสญัญาเช่าทีดินเพือสร้างอาคารโดยจ่ายค่าเช่างวดแรกไปตงัแต่วนัแรกทีทําสญัญาเชา่ สญัญามี

อาย ุ  ปี จา่ยค่าเช่าอีก 2 งวดๆ ละ , ,  บาทจ่ายทุกๆ สินปี สญัญาหมดอาย ุ / / x  เมือสนิสดุสญัญา

ต้องจ่ายค่ารือถอนอกี , ,  อตัราคดิลดทีเหมาะสมคือ 10% โดย PVIF n=3, i=10% เท่ากบั 0.7513 PVIFa 

n=2, i=10% เท่ากบั 1.7355 ให้คํานวณหามูลคา่สนิทรัพย์สิทธิการใช้ทีรับรู้ ณ วนัที 1/1/25x1  

a. 15,000,000 บาท 

b. 17,000,000 บาท 

c. 13,677,500 บาท 

d. 15,180,100 บาท.. 

* 5m + (5m x 1.7355) + (2m x 0.7513) 

3. บริษัท อเิล็กส์ จํากดั ผลิตชนิส่วนอเิล็กทรอนกิส์ขายมาเป็นเวลานาน ในวนัที  ม.ค. x  มกีฎหมายออกมาให้เรียก

คืนและทําลายสินค้าอเิล็กทรอนิกส์ดงักล่าว โดยมีผลบงัคบัใช้ตงัแต ่  ม.ค. x  ซงึบริษัทไมส่ามารถหลีกเลียงการไม่

ทําตามกฎหมายได้ จงึได้ประมาณการชินส่วนอเิล็กทรอนิกส์ทีคาดว่าเป็นสนิค้าคงเหลือทีต้องเรียกคืนและทําลาย ณ 

 ธ.ค. x  มลูคา่สนิค้าคงเหลือ  ล้านบาท มลูค่าปัจจบุนัของประมาณการคา่ทําลายสนิค้า .  ล้านบาท และ

มลูคา่เงินในอนาคตของประมาณการค่าทําลายสินค้า .  ล้านบาท ข้อใดถกูต้องในการประมาณการหนีสิน 

a. บริษัท อเิลก็ส์ จํากดั ไม่ต้องตงัประมาณการหนีสิน 

b. บริษัท อเิล็กส์ จํากดั ต้องตงัประมาณการหนีสนิ  ล้านบาท 

c. บริษัท อเิล็กส์ จํากดั ต้องตงัประมาณการหนีสนิ .  ล้านบาท.. 

d. บริษัท อเิล็กส์ จํากดั ต้องตงัประมาณการหนีสนิ .  ล้านบาท 

4. รายการใดทีไม่กระทบ DTA DTL 

a. รัฐบาลปรับลดอตัราภาษี 

b. คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

c. หนีสินตามสญัญาเชา่ 

d. คา่ความนิยม.. 

5. ข้อใดอยูใ่นขอบเขตของ TAS 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

a. สินค้าคงเหลือ 

b. อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุวัดด้วยมลูค่ายตุิธรรม 

c. เงนิลงทนุในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย.. 
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d. สินทรัพย์ตามสญัญาตาม TFRS 15  

6. อ้างถงึ TFRS 16 ข้อใดทีต้องรวมคํานวณเป็นส่วนหนงึของหนีสินสญัญาเชา่ 

a. คา่เช่าคงที.. 

b. คา่เช่าผนัแปร 

c. คา่เช่าคิดตามการใช้บริการจริง 

d. เงนิประกนัมลูค่าคงเหลือ 

7. กจิการมีกําลงัการผลิตปกติ ,  หน่วย แตผ่ลิตได้จริง ,  หน่วย โดยมี fixed cost 200,  บาท กิจการจะรับรู้ 

Fixed Cost อย่างไร 

a. รับรู้เป็นต้นทนุการผลิตทงัจํานวน 200,000 บาท  

b. รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประจํางวดทงัจํานวน 200,000 บาท 

c. รับรู้เป็นต้นทนุการผลิตสินค้า 80,000 บาท และรับรู้เข้าเป็นค่าใช้จ่ายประจํางวด 120,000 บาท.. 

d. รับรู้เป็นต้นทนุการผลิตสินค้า 120,000 บาท และรับรู้เข้าเป็นคา่ใช้จ่ายประจํางวด 80,000 บาท 

8. (TAS ) ข้อใดไม่ใช่ข้อบ่งชี “ภายนอก” เกียวกบัการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

a. มีการเปลียนแปลงทางลบทีส่งผลต่อกจิการ ในเรือง เศรษฐกิจ กฎหมาย 

b. อตัราดอกเบีย เพมิขึนส่งผลต่อการคิดลดของมลูค่าสินทรัพย์การใช้ 

c. มีหลกัฐานทีแสดงได้ว่าสินค้าของกจิการล้าสมยั.. 

d. มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยส์ทุธิของกิจการสูงกว่ามูลคา่ตลาดของกิจการ 

9. กจิการสามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ได้สําเร็จในปี x  จึงประกาศให้โบนสัพนกังานจํานวน , บาท 

โดยจะให้ในชว่งปี x0-25x  ปีละ , บาทเฉพาะกบัพนกังานทียงัทํางานให้กบับริษัทอยู่ ณ สินปีนนัๆ ข้อใด 

“ไม”่ถกูต้อง 

a. ในปี x  กจิการรับรู้ค่าใช้จ่ายในงวด , บาท 

b. ในปี x  กจิการรับรู้ค่าใช้จ่ายในงวด , บาท 

c. ในปี x  กจิการรับรู้ค่าใช้จ่ายในงวด ,  ทงัจํานวน.. 

d. ในปี x  กจิการรับรู้ค่าใช้จ่ายในงวด , บาท 

10. (TAS ) ข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์ระยะสนัทีให้แก่พนกังาน 

a. โบนสัทีประกาศปีนีจา่ยปีหน้า 

b. การแจกทองในวนัครบรอบ  ปีของบริษัท 

c. วนัลาทีสามารถยกไปใช้ปีหน้าได้ 

d. การให้ทองแก่พนกังานทีทํางานครบ  ปี.. 

11.  ธนัวาคม 25x  มีสินค้าคงเหลือ ,  หน่วย ต้นทนุหน่วยละ  บาท ราคาปกติทีขายได้  บาท แตห่ลงัสนิรอบ

กจิการประมาณราคาทีคาดว่าจะขายได้  บาท  มกราคม 25x  บริษัททําสญัญาจะซือขาย ,  หน่วย หน่วยละ 

 บาท มลูคา่สนิค้าคงเหลือ  ธนัวาคม 25×  เท่ากบัเท่าใด 

a. 100,000 บาท.. 
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b. 80,000 บาท 

c. 125,000 บาท 

d. 107,000 บาท 

Min(100,000 บาท, 107,000 บาท) = 100,000 บาท 
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ข้อ 1 เรืองต้นทุนการกู้ยืม 

1.1 การคํานวณต้นทนุกู้ยืม 

ปีx1 บริษัทกู้เงินมาเพือซือทีดนิทงัหมด 3 แปลง 

 แปลงที 1 มลูค่า 10 ล้านบาท ซือทีดินมาแบง่เป็นแปลงย่อยเพือปล่อยทีดนิให้เช่า 

 แปลงที 2 มลูค่า 20 ล้านบาท ซือทีดินเพือก่อสร้างเป็นโครงการบ้านจดัสรรเพือขาย โดยบริษทัเริมการก่อสร้าง

โครงการทนัทีทีซือทีดนิมา คาดว่าจะสร้างเสร็จช่วงปลายปี 25x2 

 แปลงที 3 มลูค่า 30 ล้านบาท ซือทีดินเพือนํามาก่อสร้างเป็นอาคารคอนโดมิเนียมเพือขาย โดยกิจการอยู่ในช่วง

ศกึษาความเป็นไปได้ คาดว่าจะเริมกอ่สร้างช่วงปลายปี 25x2 และสร้างเสร็จ 25x4 

บริษัทกู้ เงินมาเพือซือทีดนิแต่ละแปลงโดยแยกวงเงินกนั อตัราดอกเบีย 7% 

คําถาม 

1.1.1 กจิการสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมของทีดนิแปลงใดเป็นราคาทนุของทีดนิ พร้อมอธิบายเหตผุลประกอบ (6คะแนน) 

1.1.2 ให้คํานวณต้นทนุเงินกู้ ยืมของกิจการในปี x1 (2คะแนน) 

ตอบ 

1.1.1 กจิการสามารถรวมต้นทุนการกู้ ยืมของทีดนิแปลงใดเป็นราคาทนุของทีดนิ (6 คะแนน) 

กจิการต้องรวมต้นทนุการกู้ ยืมทีเกยีวข้องโดยตรงกบัการได้มาซงึสินทรัพย์ทีใช้เวลานานในการกอ่สร้างหรือ

พฒันาเป็นส่วนหนึงของราคาทนุของสินทรัพย์นนั ส่วนต้นทนุการกู้ยืมอืนให้รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายใน P/L ทงันี กิจการจะไม่

สามารถรวมต้นทนุกู้ยืมเป็นส่วนหนึงของราคาทุนสินทรัพย์ได้ หากไม่ได้ผลิตหรือพฒันาสินทรัพย์นนั โดยในกรณีทีดนิ 

กจิการจะรวมต้นทนุการกู้ยืมระหว่างการพฒันาทีดนิเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์ได้ แต่หากยังไมไ่ด้มีการดําเนินการพฒันา

จะไม่สามารถรวมเป็นราคาทนุของทีดนิได้ (TAS 23.19) 

แปลง

ที 

ตท.กู้ยืม 

เป็น 

สินทรัพย์? 

เหตผุล 

1 ไมไ่ด้ การแบ่งแปลงขายไม่ได้เป็นกิจกรรมทีใช้เวลานานในการพฒันา ทีดนิแบง่แปลงขายจึงไม่ใช่ 

“สนิทรัพย์ทีเข้าเงือนไข ตาม TAS 23” 

2 ได้ การสร้างบ้านขายเป็นกิจกรรมทีต้องใช้เวลานานในการพฒันา อีกทงักิจการพฒันาโครงการ

ทนัทีทีได้ทีดนิมาจงึเข้าเงือนไขในการรับรู้ต้นทนุกู้ ยืมเป็นสินทรัพย์ 

3 ไม่ได้ กจิการยงัไม่ได้เริมดําเนินการพฒันาโครงการในช่วงปี 25x2 จงึยงัไม่สามารถรับรู้ต้นทนุกู้ ยืม

ในปี 25x1 เป็นสินทรัพย์ได้ 
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1.1.2 คํานวณต้นทนุเงนิกู้ยืมของกจิการในปี 25x1 

กจิการจะสามารถรับรู้ต้นทนุกู้ยืมของเงินกู้แตล่ะแปลงเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายประจํางวดตามการคํานวณ

ดงันี  

   
ล้านบาท 

แปลงที เงนิต้น 

ดอกเบีย 7% 

ถือเป็นสินทรัพย์ ถือเป็นค่าใช้จ่าย 

1 10   0.7 

2 20 1.4   

3 30   2.1 

รวม 60 1.4 2.8 

 

1.2 การรับรู้ต้นทุนกู้ยืมเป็นส่วนหนึงของสนิทรัพย์ 

 บริษัทสร้างโรงงานผลิตรถไฟฟ้า ณ 31 ธนัวาคม 25x1 และ 31 ธนัวาคม 25x2 บริษัทมีมูลค่าตามบญัชีของ

โรงงานผลิตรถไฟฟ้า 3,000,000 บาท(รวมต้นทุนการกู้ยืมแล้ว) และ 14,000,000 บาท (ยงัไม่ได้รวมต้นทนุการกู้ ยืม) 

บริษัทมีภาระหนีสินคงเหลือค่าก่อสร้าง 31 ธนัวาคม 25x1 และ 31 ธนัวาคม 25x2 จํานวน 1,000,000 บาทและ 

2,000,000 บาท 

บริษัทมีเงินกู้ เพือวตัถปุระสงค์ทงัไป ดงันี 

 กู้เงินจากธนาคาร 1,000,000 บาท อตัราดอกเบีย 5% ณ วนัที 1 มกราคม 25x1 ระยะเวลา 2 ปี 

 เงนิกู้  2,000,000 บาทจากบริษัทย่อย ดอกเบีย 2% วนัที 1 กรกฎาคม 25x1 ระยะเวลา 3 ปี 

 เงนิกู้ ยืมจากกรรมการ 3,000,000 บาท ดอกเบีย 7% วนัที 1 กนัยายน 25x1 ระยะเวลา 2 ปี 

คําถาม 

1.2.1 ให้คํานวณอตัราการตงัขนึเป็นทนุของปี 25x2 (4คะแนน) 

1.2.2 ให้คํานวณต้นทนุการกู้ ยืมในปี 25x2 (6คะแนน) 

1.2.3 เปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบการเงินในปี 25x2 (2คะแนน) 

 

1.2.1 ให้คํานวณอตัราการตงัขนึเป็นทนุของปี 25x2 (4คะแนน) 

อ้างถงึ TAS 23 เรืองต้นทนุกู้ ยืม “หากกจิการมีเงินทีกู้มาเพือวัตถุประสงค์ทวัไปและได้นํามาใช้จดัหาสินทรัพย์ที

เข้าเงือนไข กิจการต้องกําหนดจํานวนต้นทนุการกู้ยืมทีอนุญาตให้รวมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์โดยการคณูรายจ่ายของ

สินทรัพย์นนัด้วยอตัราการตงัขนึเป็นราคาทนุของสินทรัพย์ ซงึต้องเป็นอตัราถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของต้นทนุการกู้ยืมที

เกียวกบัการกู้ ยืมของกิจการทีมียอดคงเหลือในระหว่างงวดทีไม่รวมต้นทนุการกู้ ยืมของเงินทีกู้มาโดยเฉพาะ จาํนวนต้นทุน
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การกู้ ยืมทีรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์ในงวดนนัต้องไม่เกนิจาํนวนต้นทนุการกู้ ยืมทังสนิทีเกิดขนึในงวดเดียวกนั” 

ตามการคํานวณต่อไปนี  

  เงนิต้น   สดัส่วนเวลา  อัตราดอกเบีย  เงนิต้นเฉลีย   ดอกเบีย  

  a   b  C  d = a x b   e = a x b x c  

. เงนิกู้ ธนาคาร 1,000,000  12/12  5% 1,000,000 50,000 

. เงนิกู้บริษัทย่อย* 2,000,000  12/12  2% 2,000,000 40,000 

. เงนิกู้ ยืมกรรมการ  3,000,000  12/12  7% 3,000,000 210,000 

 
6,000,000 

  
6,000,000 300,000 

อัตราตังเป็นทนุ (อัตราดอกเบียเฉลีย)   5.00% 

* กิจการต้องตดัรายการระหว่างกนัตอนจดัทํางบการเงินรวม   
 

1.2.2 ให้คํานวณต้นทนุการกู้ ยืมในปี 25x2 (6คะแนน) 

ตามปกต ิ มลูค่าตามบญัชีถวัเฉลียของชว่งเวลาหนงึของสินทรัพย์นนัจะถือเป็นรายจ่ายโดยประมาณทีเชือถือได้ 

เพือใช้คณูกบัอตัราการตงัขนึเป็นราคาทนุของสินทรัพย์ของชว่งเวลาเดียวกนั มลูค่าตามบญัชีในทีนีเป็นราคาทีรวมต้นทุน

การกู้ ยืมทีได้นํามาบนัทกึเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ก่อนหน้านีแล้ว (TAS23.18) จากข้อความนี แม้กิจการจะมีเจ้าหนี

การค้าต้นงวดและปลายงวด 1 ล้านบาท และ 2 ล้านบาทตามลําดบั กิจการกไ็ม่จําเป็นต้องปรับปรุงจํานวนดงักล่าวเพือ

คํานวณหาเงนิสดจ่ายค่าก่อสร้างแต่อย่างใด (แต่ถ้าจะปรบัปรุงก็ไม่ถือว่าผิด)  

ต้นทนุการกู้ ยืมทีรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้จะเท่ากบั 300,000 บาท ตามการคํานวณต่อไปนี  

 
 หน่วย:บาท  

รายจา่ยของสนิทรัพย์: 
 

งานระหว่างกอ่สร้าง / / x2 3,000,000 

งานระหว่างกอ่สร้าง / / x2 14,000,000 

ค่าเฉลียของงานระหว่างก่อสร้าง ( m + 14m) / 2 8,500,000 
  

ต้นทนุกู้ ยืมทีสามารถรับรู้เป็นสนิทรัพย์ทีเข้าเงือนไข: 
 

คา่เฉลียของงานระหว่างก่อสร้าง 8,500,000 

อตัราตงัเป็นทุน (อตัราดอกเบียเฉลีย) 5.00% 

ต้นทุนกู้ยืมทีสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ทีเข้าเงือนไข 425,000 

อย่างไรกต็ามดอกเบียจ่ายจริงสําหรับปีเท่ากบั  300,000 

จงึสามารถรับรู้ดอกเบียเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ได้เพยีง min(425,  บาท , 300,  บาท) 300,000 

 

  



P a g e  | 9 

ติว AC1 – AC2 สด / ออนไลน์ โทร - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) รายละเอียดตามนีครับ  

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

1.2.3 เปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบการเงินในปี 25x2 (2คะแนน) 

นโยบายการบญัชีในการรับรู้ต้นทนุการกู้ ยืม 

ต้นทนุการกู้ยืมทีเกียวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลติสนิทรัพย์ทีเข้าเงือนไขต้องนํามารวม

เป็นส่วนหนึงของราคาทนุของสินทรัพย์นนั โดยสินทรัพย์ทีเข้าเงือนไขคือสินทรัพย์ทีจําเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการ

เตรียมสนิทรัพย์นนัให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจะขาย การรวมต้นทนุการกู้ ยืมเป็นราคาทนุของ

สินทรัพย์ต้องสินสดุลงเมือการดําเนินการส่วนใหญ่ ทีจําเป็นในการเตรียมสนิทรัพย์ทีเข้าเงือนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมทีจะ

ใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจะขายได้เสร็จสนิลง 

รายได้จากการลงทนุทีเกิดจากการนําเงินกู้ยืมทีกู้มาโดยเฉพาะ ทียงัไม่ได้นําไปเป็นรายจ่ายของสนิทรัพย์ทีเข้า

เงือนไขไปลงทุนเป็นการชวัคราวก่อน ต้องนํามาหกัจากต้นทนุการกู้ ยืมทีสามารถตงัขนึเป็นต้นทนุของสินทรัพย์  

ต้นทนุการกู้ยืมอืนๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดขนึ 

 

ต้นทนุกู้ ยืม 

กจิการได้บนัทึกต้นทนุการกู้ ยืมจํานวน 300,000 บาท  (พ.ศ. 25x1 : xx บาท) เป็นต้นทนุของสินทรัพย์ในระหว่าง

ปีและอยู่ในรายการเพิมขึนของสินทรัพย์ โดยกจิการใช้อตัราการตงัขนึเป็นทนุร้อยละ 5 (พ.ศ. 25x1 : ร้อยละ xx) ในการ

คํานวณจํานวนต้นทนุการกู้ยืมดงักล่าว 

  



P a g e  | 10 

ติว AC1 – AC2 สด / ออนไลน์ โทร - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) รายละเอียดตามนีครับ  

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

ข้อ 2 ทดีิน อาคาร และอุปกรณ์ และประมาณการหนีสินค่ารือถอน 

วนัที  มกราคม 25x  บริษัทโอนสิทธิการเช่าระหว่างพฒันา  ล้านบาทไปเป็นสทิธิการเช่าโรงงานทีพร้อมใช้งาน 

โดยประเมินว่ามีอายใุห้ประโยชน์  ปี ซงึกิจการได้ทําสญัญาเชา่โรงงาน  ปี ซงึขยายสญัญาเช่าไม่ได้ และต้องรือถอน 

สินทรัพย์ดงักลา่วทงัหมดเมือหมดอายสุญัญา 

กจิการได้ประมาณการค่ารือถอน ,  บาท โดยเมือคิดลดจะมีมลูคา่ปัจจบุนั ,  บาท 

ต่อมา  ธนัวาคม 25x  กิจการได้ทําการเปลียนแปลงสญัญาเช่า โดนมีอายุสญัญา  ปีตงัแตว่นัเริมต้นสญัญา 

ต่ออายไุม่ได้ และไม่ต้องรือถอนสนิทรพัย์บนพืนทีเช่า แต่ยกให้เป็นกรรมสทิธิของผู้ ให้เชา่ ณ วนัจบสญัญาแทน 

มลูคา่ตามบญัชีของประมาณการหนีสินรือถอน ณ 31 ธันวาคม 25x  เท่ากบั 377,500 บาท 

ให้ทํา 

1. บนัทกึบญัชี  มกราคม 25x1 

2. คํานวณค่าเสือมราคา ปี 25x  โดยให้อธิบายว่ากําหนดอายกุารใช้งานเท่ากบักีปี 

3. บนัทกึประมาณการหนีสินค่ารือถอน  ธันวาคม 25x7 

4. คดิคา่เสือมสําหรบัปี 25x  โดยให้อธิบายว่ากําหนดอายกุารใช้งานเท่ากบักีปี 

อ้างถงึ TFRS 16 กจิการต้องรับรู้ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าดงักล่าวเป็น “สินทรัพย์สทิธิการใช้” โดยราคาทนุ

เริมแรก นอกจากรายจ่ายในการพฒันาโครงการแล้ว กจิการจะต้องรับรู้ประมาณการหนีสินคา่รือถอน (TAS 37) เป็นส่วน

หนงึของราคาทุนเริมแรกด้วย  

กจิการจะถือปฏิบตัิกบัสนิทรัพย์สิทธิการใช้ทีมีวตัถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ภายในองค์กรเป็น “ทดีนิ อาคาร 

และอปุกรณ์” ทีต้องตดัค่าเสือมราคาคามประมาณอายกุารให้ประโยชน์ (TAS 16) และให้รับรู้ประมาณการหนีสินค่ารือ

ถอนเพมิขนึตามเวลา สว่นทีเพิมขนึจะถือเป็นต้นทนุทางการเงินในกําไรขาดทนุประจํางวด  

ในปี 25x7 กจิการได้แปลงสญัญาเชา่ ทีสาระสําคญัของสญัญาคือ กําหนดอายุสญัญาตงัแต่ต้น 10 ปี และไม่ต้อง

รือถอนสินทรัพย์ ณ วนัสนิสดุสญัญา กจิการจะต้องกลบัรายการประมาณการหนีสินคู่กบัมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ 

ตามข้อกําหนดในย่อหน้าที 5 ของ “TFRIC1 เรือง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขนึจากการรือถอน การบรูณะ และหนีสิน

ทีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั”  
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ตามการคํานวณประกอบดงันี  

 

วนัที  รายการ  ROU   ปมก.หนีสินฯ  คา่เสือมราคา ตท.ทางการเงนิ 

1/1/25x1 รับรู้เริมแรก 7,000,000 dr. 
   

1/1/25x1 รับรู้เริมแรก 220,000 dr. 220,000 cr. 
  

1/1/25x1 ราคาทุนเริมแรก 7,220,000 dr. 220,000 cr.   
1/1/x1 - 31/12/x1 คา่เสือม 1 ปี จาก 15 ปี 481,333 cr. 

 
481,333 dr. 

 
1/1/x2 - 31/12/x7 คา่เสือม 6 ปี จาก 15 ปี 2,888,000 cr. 

 
2,888,000 dr. 

 
1/1/x1 - 31/12/x7 ตงัปมก.หนีสนิเพมิ   157,500 cr. 

 
157,500 dr. 

31/12/25x7 BV 31/12/x7 3,850,667 dr. 377,500 cr.   
31/12/25x7 ตดัรายการ ปมก.หนีสินฯ 377,500 cr. 377,500 dr. 

  
31/12/25x7 BV หลังตัดรายการ 3,473,167 dr. 0 dr.   
31/12/25x8 คา่เสือม 1 ปี จาก 3 ปี 1,157,722 cr. 

   
31/12/25x8 BV 31/12/x8 2,315,444 dr.    

 

 บนัทึกบญัชี  มกราคม 25x1 

 
1/1/25x1 

  
 dr.  สินทรัพย์สทิธิการใช้ - สว่นปรับปรุงโรงงาน       7,000,000  

 
 cr.  สินทรัพย์สทิธิการใช้ - สว่นปรับปรุงโรงงานระหว่างพฒันา 

 
      7,000,000  

   รับรู้สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 
  

 dr.  สินทรัพย์สทิธิการใช้ - สว่นปรับปรุงโรงงาน         220,000  
 

 cr.  ประมาณการหนีสินค่ารือถอน 
 

        220,000  

   บนัทกึประมาณการหนีสินค่ารือถอน 
  

. คํานวณค่าเสือมราคา ปี 25x  โดยให้อธิบายวา่กําหนดอายกุารใช้งานเท่ากบักีปี  

แม้อายุการใช้งานของสนิทรัพย์รายการนีเท่ากบั 20 ปี แตจ่ากข้อจํากดัของอายสุญัญาเช่าเมือเริมแรกเท่ากบั 15 

ปี กจิการจงึได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์รายการนีเพียง 15 ปี ดงันนัคา่เสือมราคาปี 25x1 เท่ากบั 481,333 บาท 

(7,220,000 /15 ปี) ตามการบนัทกึบญัชีดงันี  

   31/12/25x1 
  

 dr.  คา่เสือมราคา         481,333  
 

 cr.  คา่เสือมราคาสะสม-สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

        481,333  

   บนัทกึค่าเสือมราคา 
  

 

  



P a g e  | 12 

ติว AC1 – AC2 สด / ออนไลน์ โทร - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) รายละเอียดตามนีครับ  

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

 บนัทึกประมาณการรือถอน  ธนัวาคม 25x7 

   31/12/25x7 
  

 dr.  ประมาณการหนีสินค่ารือถอน         337,000  
 

 cr.  สินทรัพย์สทิธิการใช้ - ส่วนปรับปรุงโรงงาน 
 

        337,000  

 
ตดัรายการประมาณการหนีสินค่ารือถอน 

  

. คดิคา่เสือมสําหรับปี 25x  พร้อมอธิบายว่าใช้ useful life กีปี 

หลงัจากเปลียนแปลงสญัญาทําให้อายสุญัญาเชา่คงเหลือเพียง 3 ปี กจิการจงึต้องคิดค่าเสือมราคา 3 ปีตามอายุ

การใช้งานดงักล่าว คา่เสือมราคาปี 25x8 จะเท่ากบั 1,157,722 บาท (3,473,167 / 3 ปี) ตามการบนัทกึบญัชีดงันี  

 
31/12/25x8 

  
 dr.  คา่เสือมราคา         1,157,722  

 
 cr.  คา่เสือมราคาสะสม-สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 
        1,157,722  

   บนัทกึค่าเสือมราคา 
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ข้อ 3 การคํานวณประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิต (Expected Credit Loss - ECL) 

1 มกราคม 25x6 กจิการซือหุ้นกู้ราคาตามมลูค่า 2,000,000 บาท อตัราดอกเบีย 6% ระยะเวลา 3 ปีโดยมี

วตัถปุระสงค์เพือรับกระแสเงนิสดจากหุ้นกู้  และจะขายเมือกิจการเห็นว่ามโีอกาสการลงทุนทีดีกว่า กจิการจ่ายเงิน 

2,111,063.04 บาท อตัราดอกเบียทีแท้จริง 4% หุ้นกู้อยู่ในระดบั BBB ตอ่มาระหว่างปี 25x7 หุ้นกู้ลดระดบัอยูใ่นเรตติง B 

แต่บริษัทยงัได้รับดอกเบียตามปกติ  

 มลูคา่ยตุิธรรม ของหุ้นกู้  ณ 31 ธนัวาคม 25x6 คือ 2,100,000 บาท 

 มลูคา่ยตุิธรรม ของหุ้นกู้  ณ 31 ธนัวาคม 25x7 คือ 2,200,000 บาท 

ตาราง PD, LGD เป็นดงันี 

 หุ้นกู้เรตตงิ BBB : PD 0.24% , LGD 40% 

 หุ้นกู้เรตตงิ B : PD 6.04% , LGD 40% 

 สตูรการคิด ECL = PD x LGD x BV ขนัต้นของสินทรัพย์ 

คําถาม 

3.1 บนัทกึบญัชีวนัที 1 มกราคม 25x6 (2คะแนน) 

3.2 ทําตารางตดัจําหน่ายจากรูปแบบตาราง (4 คะแนน) 

3.3 บนัทกึบญัชี 31 ธนัวาคม 25x6 (7 คะแนน) 

3.4 บนัทกึบญัชี 31 ธันวาคม 25x7 (7 คะแนน) 

3.1 บนัทกึบญัชีวนัที 1 มกราคม 25x6 (2คะแนน) 

อ้างถงึ TFRS 9 กจิการมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพือรับกระแสเงนิสดจากหุ้นกู้  และจะขายเมือกิจการเหน็ว่ามี

โอกาสการลงทนุทีดีกว่า เช่นนีกจิการต้องจัดประเภทเงินลงทุนในหุ้นกู้ดงักล่าวเป็น “สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมลูค่า

ยตุิธรรมเข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI)” ตามการบนัทกึบญัชีดงันี  

 
1/1/25x1 

  
 dr.  สินทรัพย์ทางการเงิน - FVOCI 2,111,063.04 

 
 cr.  เงนิสด 

 
2,111,063.04 

 
บนัทกึการซอืหุ้นกู้ เพือลงทนุ 

  

3.2 ทําตารางตดัจําหน่ายจากรูปแบบตาราง (4 คะแนน) 

ปี  BV ต้นงวด   กระแสเงนิสดรับ   ดอกเบียรับ   BV ปลายงวด  

x6      2,111,063.04     120,000.00   84,442.52   2,075,505.56  

x7  2,075,505.56     120,000.00   83,020.22   2,038,525.78  

x8  2,038,525.78     120,000.00   81,541.03   2,000,000.00*  

* ปัดเศษ 66.82 บาท 
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3.3 บนัทกึบญัชี 31 ธนัวาคม 25x6 (7 คะแนน) 

กจิการต้องปรับมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ โดยผลต่างรับรู้เข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สําหรับการเปลียนแปลง

มลูคา่ยตุิธรรมที “นอกเหนือจากการเปลียนแปลงความเสียงด้านเครดิต”  

นอกจากนี กิจการต้องรับรู้ผลขาดทนุด้านเครดติทีคาดวา่จะเกิดขนึ (Expected Credit Loss – ECL) เข้ากําไร

ขาดทนุประจํางวด ทงันี หากเงินลงทนุในหุ้นกู้ดงักลา่วมีเครดิตเรตติง “ระดบัน่าลงทุน (investment grade)” จะถือว่าเป็น

การลงทนุทีมีความเสียงด้านเครดติระดบัตํา (stage 1) ซงึจะคํานวณ ECL โดยพจิารณาจากโอกาสผิดนดัชําระหนีในช่วง 

12 เดือนทีจะถงึ ดงันนั ณ 31/12/25x6 ทีหุ้นกู้ได้เครดติเรตตงิ BBB ซงึจดัอยูใ่น investment grade กจิการจงึวดั ECL เพียง 

12 เดือน และกําหนดให้ EAD เท่ากบั มลูค่าตามบญัชีในอกี 12 เดือนข้างหน้า (31/12/25x7) ตามการคํานวณต่อไปนี  

 

การคํานวณผลขาดทนุด้านเครดิต ณ 31/12/25x6  

PD  LGD EAD (BV ณ 31/12/x7) (12mo) ECL discount rate PV ECL 

0.24% 40%  2,038,525.78        1,956.98  4%  1,881.72  

ทงันี กิจการต้องการผลตอบแทนจากการลงทนุ 4% เราจงึใช้ 4% เป็นอตัราคิดลด ECL ในอกี 12 เดือนข้างหน้า

กลบัมาเป็นมลูค่าปัจจบุนั 

อธิบายคําศพัท์เฉพาะเรืองการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงิน 

Expected Credit loss - ECL คา่ความเสียหายดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

Exposure at default - EAD  ยอดหนีหรือประมาณการยอดหนีเมือลูกหนีผิดนดัชําระหนี 

Loss given default – LGD  ร้อยละของความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนีผิดนดัชําระหนีต่อยอดหนี  

Probability of default – PD คา่ความน่าจะเป็นทีลูกหนีจะผิดนดัชําระหนี  

และเมือเครดิตเรตติงของกจิการลดลงเหลือ B ซงึถือเป็นระดบัทีตํากว่า investment grade จงึถือวา่มีความเสียง

ระดบั 2 (Stage 2) กจิการจะต้องคํานวณ ECL จากโอกาสผิดนดัชําระหนีตลอดอายุสญัญา (Life Time Probability of 

Default) ตามการคํานวณต่อไปนี  

PD  LGD 

EAD  

(BV ณ วันครบกําหนด) lifetime ECL discount rate PV ECL 

6.04% 40%  2,000,000.00      48,320.00  4%  46,461.54  

ทงันี กจิการต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน 4% เราจงึใช้ 4% เป็นอตัราคิดลด ECL ณ วนัครบกําหนดอายหุุ้น

กู้ (12 เดือนข้างหน้า) กลบัมาเป็นมลูคา่ปัจจบุนั 
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การบนัทึกบญัชีของ ข้อ 3.3 และ 3.4 จะเป็นไปตามการคํานวณต่อไปนี  

  
เงนิสด สินทรัพย์การเงนิ คา่เผือ ECL OCI ดอกเบียรับ (P/L) ECL (P/L) 

1/1/x6 ซือ 2,111,063.04 cr. 2,111,063.04 dr. 
    

31/12/x6 รับดอกเบยี 120,000.00 dr. 35,557.48 cr. 
  

84,442.52 cr. 
 

31/12/x6 ปรับFMV 
 

24,494.44 dr. 
 

24,494.44 cr. 
  

31/12/x6 รับรู้ ECL     1,881.72 cr.   
 

1,881.72 dr. 

31/12/x6 BV สินปี 1,991,063.04 cr. 2,100,000.00 dr. 1,881.72 cr. 24,494.44 cr. 
  

31/12/x7 รับดอกเบยี 120,000.00 dr. 36,979.78 cr. 
  

83,020.22 cr. 
 

31/12/x7 ปรับFMV 
 

136,979.78 dr. 
 

136,979.78 cr. 
  

31/12/x7 รับรู้ ECL 
  

44,579.82 cr. 
  

44,579.82 dr. 

31/12/x7 BV สินปี 1,871,063.04 cr. 2,200,000.00 dr. 46,461.54 cr. 161,474.22 cr. 
  

 

 
31/12/25x6 

  
 dr.  เงนิสด 120,000.00  

 
 cr.  ดอกเบียรับ 

 
84,442.52  

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - FVOCI 

 
35,557.48  

 
บนัทกึรับดอกเบีย (2,000,000 x 6%) 

  
 dr.  สินทรัพย์ทางการเงิน - FVOCI  24,494.44  

 
 cr.  กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื 

 
24,494.44  

 
รับรู้ผลเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหุ้นกู้   

  
 dr.  ผลขาดทนุด้านเครดติ (P/L)  1,881.72  

 
 cr.  คา่เผือผลขาดทุนด้านเครดิต (A-) 

 
 1,881.72  

 
รับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตจากการลงทนุในหุ้นกู้  

  

3.4 บนัทกึบญัชี 31 ธันวาคม 25x7 (7 คะแนน) 

   31/12/25x6 
  

 dr.  เงนิสด   120,000.00  
 

 cr.  ดอกเบียรับ 
 

      83,020.22  

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - FVOCI 

 
      36,979.78  

   บนัทกึรับดอกเบีย  
  

 dr.  สินทรัพย์ทางการเงิน - FVOCI   136,979.78  
 

 cr.  กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื 
 

    136,979.78  

   รับรู้ผลเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหุ้นกู้  
  

 dr.  ผลขาดทนุด้านเครดติ (P/L)    44,579.82  
 

 cr.  คา่เผือผลขาดทุนด้านเครดติ (A-) 
 

      44,579.82  

   รับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตจากการลงทนุในหุ้นกู้  
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