
P a g e  | 1 

 

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

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** 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)  

 
 

ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 
คร้ังท่ี 1/2564 

ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 
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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. บรษัิทปรบัใชม้าตรฐานรายงานทางการเงินครงัแรก สาํหรบัการทาํงบสนิสดุ / /X  แตไ่มไ่ดป้รบัปรุงรายการเปรยีบเทียบ และปี

ตอ่มาบรษัิทก็จดัทาํงบตามมาตรฐานฯสาํหรบัปี X  และรายการเปรยีบเทียบ ถามวา่วนัไหนคือวนัทีบรษัิทเรมิใชม้าตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

a. 31/12/x1 

b. 01/01/x2 

c. 01/01/x1.. 
d. 31/12/x2 

2. กิจการจะรบัรูต้น้ทนุสว่นเพิมจากการไดม้าซงึสญัญาอยา่งไร 

a. ร ับรู้เป็นสนิทร ัพยห์ากจะได้ร ับคนืต้นทุนดังกล่าว.. 
b. รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยท์กุกรณี 

c. รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายทกุกรณี 

d. รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายหากจะไดร้บัคืนตน้ทนุดงักลา่ว 

3. อา้งถงึ TFRS   เรอืงสญัญาประกนัภยั ขอ้ใดไมใ่ช่ขอ้มลูความเสียงดา้นการรบัประกนัภยัทีตอ้งเปิดเผย  

a. ความออ่นไหวของความเสียงดา้นการรบัประกนัภยั  

b. การกระจกุตวัของความเสียงดา้นการรบัประกนัภยั  

c. จาํนวนคา่สนิไหมทดแทนทีเกิดขึนจรงิเปรยีบเทียบกบัจาํนวนทีประมาณการไว ้

d.  คชจ.ประมาณการกับค่าใช้จ่ายทเีกดิจร ิงทเีคลม.. 
4. ขอ้ใดไมใ่ช่วตัถดิุบทางตรง 

a. หมกึ สาํหร ับธุรกจิสงิพมิพ .์. 
b. ผา้ สาํหรบัธุรกิจตดัเยบ็ชดุนกัศกึษา 

c. หินแกรนิตทีทาํท๊อปครวั สาํหรบัธุรกิจรบัสงัทาํและออกแบบครวั 

d. ไม ้สาํหรบัธุรกิจเฟอรนิ์เจอร ์

 

  



P a g e  | 4 

 

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

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** 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)  

ข้อ  1 การบญัชีตน้ท ุนฐานกิจกรรม 

บรษัิทประสบปัญหาคูแ่ข่งตงัราคาตาํกวา่ตน้ทนุ ซงึบรษัิทใชร้ะบบตน้ทนุดงัเดิม จงึตอ้งการศกึษาระบบตน้ทนุฐานกิจกรรม 

  ผ้าม่อฮ่อม   ผ้ากัญชง    
หน่วยผลิต  20,000   40,000    
DM (บาท)  400,000   1,200,000    
DL (บาท)  200,000  360,000              
OH % ของคชจ.รวม   
แผนกทอ 40%   
แผนกปัก 60%   
คา่ใชจ้่ายในการผลติรวม (บาท) 1,000,000             
ชัวโมงแรงงาน     
แผนกทอ  20,000   20,000    
แผนกปัก  4,000   6,000    
รวม 24,000   26,000         
ชัวโมงเคร ืองจักร      
แผนกทอ  500  500    
แผนกปัก  2,000   3,000    
รวม 2,500  3,500         

   ปร ิมาณกจิกรรม 
กจิกรรม  % ของ OH รวม   ตัวผลักดันต้นทุน    ผ้าม่อฮ่อม   ผ้ากัญชง  
การผลิต 60%  ชวัโมงแรงงาน   24,000   26,000  
การใชเ้ครอืงจกัร 30%  ชวัโมงเครอืงจกัร   2,500   3,500  
การควบคมุคณุภาพ 5%  ชวัโมงควบคมุคณุภาพ   100  400  
การตงัเครอืงจกัร 5%  จาํนวนครงัตงัเครอืงจกัร   5  20  

ปัจจบุนับรษัิทปันสว่นคา่ใชจ้่ายในการผลิตดงันี : แผนกทอปันสว่นตามชวัโมงแรงงานทางตรง สว่นแผนกปักลายปันสว่นตามชวัโมง
เครอืงจกัร 

ใหท้าํ 

1. หาตน้ทนุรวมและตน้ทนุตอ่หน่วยของสนิคา้แตล่ะประเภทตามระบบตน้ทนุดงัเดิม ( p) 

2. หาตน้ทนุรวมและตน้ทนุตอ่หน่วยของสนิคา้แตล่ะประเภทตามระบบฐานกิจกรรม ( p) 

3. เปรยีบเทียบความแตกตา่งหรอืใกลเ้คียงของตน้ทนุตอ่หน่วยขอ้ .  และ .  ( p) 
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ตอบ 

1.1 หาตน้ทนุรวมและตน้ทนุตอ่หน่วยของสนิคา้แตล่ะประเภทตามระบบตน้ทนุดงัเดิม ( p) 

การคาํนวณอัตราคชจ.ผลติคิดเข ้างาน  แผนกทอ    แผนกปัก  
ประมาณการคา่ใชจ้่ายในการผลิต (บาท)                400,000                      600,000  
ประมาณการชวัโมงแรงงานทางตรง (ชม.)                  40,000   
ประมาณการชวัโมงเครอืงจกัร (ชม.)                         5,000  
อัตราค่าใช้จ่ายในการผลติคดิเข ้างาน                           10                               120  

  บาท  / ชม.แรงงาน    บาท  / ชม.เคร ืองจักร   
 

   หน่วย:บาท  

  ผ้าม่อฮ่อม   ผ้ากัญชง  
ตน้ทนุการผลติ   

วตัถดิุบทางตรง  400,000   1,200,000  
คา่แรงทางตรง  200,000  360,000  
คา่ใชจ้่ายในการผลติ   

แผนกทอ (20,000; 20,000 @10บาท)  200,000  200,000  
แผนกปัก (2,000; 3,000 @120 บาท)  240,000  360,000  

ตน้ทนุการผลติรวม  1,040,000   2,120,000  
หน่วยผลิต (หน่วย)  20,000   40,000  
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยตามวิธีดังเดิม 52.00   53.00  
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1.2 หาตน้ทนุรวมและตน้ทนุตอ่หน่วยของสนิคา้แตล่ะประเภทตามระบบฐานกิจกรรม ( p) 

การคาํนวณคา่ใชจ้่ายในการผลิตตอ่หน่วย: 

    ปร ิมาณกจิกรรม    ปันส่วนให ้ 
กจิกรรม  OH   drivers   ผ้าม่อฮ่อม   ผ้ากัญชง   รวม   @    ผ้าม่อฮ่อม   ผ้ากัญชง  

  a   b   c   d   e=c+d   f=a/e   g=c x e   h=d x e  
การผลิต (60%)  600,000   DLH   24,000  26,000  50,000  12   288,000  312,000  
การใชเ้ครอืงจกัร (30%)  300,000   MCH   2,500   3,500   6,000  50   125,000  175,000  
การควบคมุคณุภาพ (5%) 50,000   QCH   100  400  500  100   10,000  40,000  
การตงัเครอืงจกัร (5%) 50,000   #Setup   5  20  25  2,000   10,000  40,000  
รวม 1,000,000       433,000  567,000  

จาํนวนหน่วยผลิต (หน่วย)        20,000  40,000  
คา่ใชจ้่ายในการผลติตอ่หน่วย       21.65   14.18  

 

   หน่วย:บาท  

  ผ้าม่อฮ่อม   ผ้ากัญชง  
ตน้ทนุการผลติ   

วตัถดิุบทางตรง  400,000   1,200,000  
คา่แรงทางตรง  200,000  360,000  
คา่ใชจ้่ายในการผลติ  433,000  567,000  

ตน้ทนุการผลติรวม  1,033,000   2,127,000  
หน่วยผลิต (หน่วย)  20,000   40,000  
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยตาม ABC 51.65   53.18  
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1.3 เปรยีบเทียบความแตกตา่งหรอืใกลเ้คียงของตน้ทนุตอ่หน่วยขอ้ 1.1 และ 1.2 (4p) 

 วธิ ีด ังเดมิ วธิ ี ABC 

     หน่วย:บาท  

  ผ้าม่อฮ่อม   ผ้ากัญชง   ผ้าม่อฮ่อม   ผ้ากัญชง  
ตน้ทนุการผลติ     

วตัถดิุบทางตรง  400,000  1,200,000   400,000  1,200,000  
คา่แรงทางตรง  200,000  360,000   200,000  360,000  
คา่ใชจ้่ายในการผลติ  440,000  560,000   433,000  567,000  

ตน้ทนุการผลติรวม 1,040,000  2,120,000  1,033,000  2,127,000  
หน่วยผลิต (หน่วย)  20,000  40,000   20,000  40,000  
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 52.00   53.00  51.65   53.18  

การใช ้ ABC จะช่วยใหกิ้จการปันสว่นคา่ใชจ้่ายในการผลติไดแ้มน่ยาํมากกวา่วิธีดงัเดิม เนืองจาก ABC ละเอียดกวา่และคาํนงึถงึ
ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหต ุ(causal relationship) เป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม สาํหรบักรณีนี ตน้ทนุของทงัสองวิธีแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย แสดงวา่
ตน้ทนุตามวิธีดงัเดิม (ปันสว่นดว้ยชวัโมงแรงงานทางตรง และชวัโมงเครอืงจกัร) น่าจะเป็นวิธีการทีเหมาะสม มีความบิดเบือนไม่มากเมือเทียบ
กบัวิธี ABC ทีแมน่ยาํกวา่ 

   



P a g e  | 8 

 

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

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** 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)  

ข้อ  2 การแสดงรายการเคร ืองมือทางการเงนิ 

.  การจัดประเภทตราสารทางการเงนิ 

ใหร้ะบวุา่รายการตอ่ไปนีเป็นหนีสนิทางการเงิน ตราสารทนุ หรอืเครอืงมือทางการเงินแบบผสม 

1. บรษัิท เอก จาํกดัออกหุน้กูช้วันิรนัดร ์ (perpetual bond) ไมมี่การกาํหนดวนัไถ่ถอน มลูคา่  ลา้นบาท ดอกเบีย % จ่ายทกุปีวนัที  
มิถนุายน (1 คะแนน) 

2. บรษัิท โท จาํกดั ออกหุน้สามญั มลูคา่ , ,  บาท โดยมีภาระผกูพนัว่าจะซือคืนหากบรษัิทไมส่ามารถนาํหุน้สามญัเขา้ไปขายใน
ตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน  ปี นบัแตว่นัออกหุน้ได ้ บรษัิทฯยงัไมส่ามารถรบัประกนัวา่จะสามารถนาํหุน้เขา้ไปในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้ แต่
ปัจจบุนักาํลงัอยู่ระหวา่งการขออนญุาตหน่วยงานราชการ เพือจะขายหุน้ในตลาด (2 คะแนน) 

3. บรษัิท ตร ีจาํกดั ออกหุน้บรุมิสทิธิ จาํนวน ,  หน่วย โดยผูถื้อสามารถนาํมาขายคืนบรษัิทฯไดใ้นราคา , ,  บาท โดยสามารถ
ขายคืนในวนัใดก็ไดห้ลงัจากออกหุน้ แตมี่เงือนไขวา่บรษัิทฯจะรบัซือก็ตอ่เมือมีเงินสาํรองมากพอทีจะจ่ายคา่หุน้ (3 คะแนน) 

ตอบ  

อา้งถงึ TAS 32 การแสดงรายการเครอืงมือทางการเงิน ทีมุง่เนน้การจดัประเภทตราสารทีใชร้ะดมทนุวา่เป็นตราสารหนีหรอืตราสาร
ทนุ ณ วนัทีรบัรูร้ายการเมือเรมิแรก กิจการตอ้งจดัประเภทเป็นหนีสนิทางการเงิน สนิทรพัยท์างการเงิน หรอืตราสารทนุ ทงันี “กิจการตอ้งจดั
ประเภทเครอืงมือทางการเงินทีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งชาํระคืนเป็นหนีสนิทางการเงิน เมือผกูกบัเหตกุารณใ์นอนาคตซงึมีความไมแ่น่นอนอนัอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทงัผูอ้อกและผูถื้อเครืองมือทางการเงิน (TAS . ) โดยกิจการผูอ้อกจะสามารถจดัประเภทเป็นตราสารทนุไดห้าก
มีภาระผกูพนัทีตอ้งจ่ายเฉพาะเมือมีการชาํระบญัชีของผูอ้อก (TAS32.25.2)”  

ตอ่ไปนีเป็นการตอบคาํถาม 3 ขอ้ยอ่ย 

. .  หุน้กูช้วันิรนัดรที์ตอ้งจ่ายดอกเบียทกุปี   

“ถอืเป็นตราสารหนี” หากมสีทิธ ิได้ร ับเงนิคนืก่อนการชาํระบัญช  ี อยา่งไรก็ตาม หากกิจการผูอ้อกหุน้กูช้วันิรนัดรส์ามารถ
กาํหนดเงือนไขในสญัญาใหผู้ล้งทนุไดร้บัเงินคืนเมือมีการชาํระบญัชีเทา่นนั จงึจะสามารถถือเป็นตราสารทนุได ้ (โปรดศกึษาตวัอยา่งจากงบ
การเงินปี 2563 ของบรษัิทแสนสิร ิจาํกดั (มหาชน)) 

. .  ตราสารทนุทีมีเงือนไขวา่ตอ้งไถ่ถอนคืนหากไมส่ามารถนาํหุน้เขา้ตลาดไดภ้ายใน  ปี  

“ถอืเป็นตราสารหนี” เนืองจากการนาํหุน้เขา้ตลาดเป็นเหตกุารณใ์นอนาคตซงึมีความไมแ่น่นอนอนัอยูน่อกเหนือการควบคมุของทงั
ผูอ้อกและผูถื้อเครอืงมือทางการเงิน (TAS 32.25) 

. .  หุน้บรุมิสิทธิทีผูถื้อสามารถไถ่ถอนเมือใดก็ได ้แตมี่เงือนไขทีกิจการจะไถ่ถอนตอ่เมือมีเงินสาํรองเพียงพอทีจะซือคืน ( p) 

“ถอืเป็นตราสารหนี” ทงันี หุน้บรุมิสทิธิทีใหส้ิทธิในการไถ่ถอนตามทีผูถื้อเลือกถือเป็นหนีสินทางการเงิน เนืองจากผูอ้อกมีภาระ
ผกูพนัทีจะโอนสินทรพัยท์างการเงินใหก้บัผูถื้อ การทีผูอ้อกไมส่ามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัในการไถ่ถอนหุน้บรุมิสทิธิตามสญัญา ไมว่า่จะ
เกิดจากผูอ้อกไมส่ามารถหาเงินทนุมาจ่ายได ้ หรอืผูอ้อกไม่มีกาํไรหรอืสารองทีเพียงพอก็ตาม ก็ไมท่าํใหภ้าระผกูพนันนัหมดไป (ภาคผนวก 
TAS32.25) 
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.   เคร ืองมอืทางการเงนิผสม 

ณ / / X บรษัิท ออกหุน้กู ้มลูคา่ ,  หน่วย หน่วยละ ,  บาท  อายหุุน้กู ้ ปี โดยผูซื้อหุน้จ่ายเงิน , ,  บาท ณ วนั
ออกหุน้กู ้  ซงึในระยะเวลาก่อนครบกาํหนดหุน้กูด้งักลา่วมีสทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวน  หุน้ ตอ่  หน่วยของหุน้กู ้

ขอ้มลูเพิมเติม 

- อตัราดอกเบียของหุน้กู ้ % จ่ายทกุสนิปี 

- อตัราดอกเบียตามตลาด % 

- มลูยติุธรรมของสทิธิแปลงสภาพ 60,000 บาท 

ใหท้าํ 

. .  หามลูคา่เรมิแรกหุน้กูแ้ละสิทธิแปลงสภาพ ( p) 

. .  บนัทกึรายการออกหุน้กู ้ณ  ม.ค. x1 (1p) 

. .  บนัทกึรายการทีเกียวขอ้ง ณ  ธ.ค. x  ไมมี่ผูใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพ ( p) 

. .  บนัทกึรายการทีเกียวขอ้ง ณ  ธ.ค. x  มีผูใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพ ,  หน่วย ( p) 

. .  บนัทกึรายการไถ่ถอนหุน้กู ้ณ  ธ.ค. x  มีผูใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพ  หน่วย ( p) 

. .  ทาํงบแสดงฐานะการเงินบางสว่นปี x1 - 25x3 (3p) 
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ตอบ 

อา้งถงึ TAS 32 (ยอ่หนา้ 31) “องคป์ระกอบทีเป็นสว่นของเจา้ของจะเทา่กบัสว่นคงเหลือหลงัจากหกัมลูคา่ยติุธรรมของเครอืงมือทาง
การเงินแบบผสมทงัหมดดว้ยจาํนวนเงินทีเป็นองคป์ระกอบทีเป็นหนีสนิ” ซงึหมายความว่ากจิการต้องวัดมูลค่าขององคป์ระกอบของ
หนีสนิเสยีก่อนแล้วนาํไปลบออกจากมูลค่ารวม จงึจะไดอ้งคป์ระกอบของสิทธิแปลงสภาพ 

ตอ่ไปนีเป็นการตอบคาํถามแต่ละขอ้ 

. .  หามลูคา่เรมิแรกหุน้กูแ้ละสิทธิแปลงสภาพ ( p) 

การปันสว่นเงินทีไดร้บัจากการออกหุน้กู:้   
-องคป์ระกอบของหนีสนิ (PV ของหุน้กู ้ ลา้น % แต ่effective rate 9%)   1,848,122 บาท 
-องคป์ระกอบของทนุ  151,878 บาท 
รวม   2,000,000 บาท  

 
การคาํนวณองคป์ระกอบของหนีสนิ 
ประเภท ชนิด  กระแสเงินสด   PV factor   PV  
เงินงวด ดอกเบีย  120,000  2.5313  303,755  
เงินกอ้น เงินตน้ 2,000,000  0.7722   1,544,367  
PV ของกระแสเงินสด (มลูคา่ยติุธรรมขององคป์ระกอบทีเป็นหนี)   1,848,122  

 

. .  บนัทกึรายการออกหุน้กู ้ณ  ม.ค. x1 (1p) 

1/1/x1 dr. เงินสด 2,000,000   
 cr. เจา้หนีหุน้กู ้  1,848,122  

 cr. สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั - สทิธิแปลงสภาพ  151,878  

  บนัทกึการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ   
. .  บนัทกึรายการทีเกียวขอ้ง ณ  ธ.ค. x  ไมมี่ผูใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพ ( p) 

กิจการตอ้งจ่ายดอกเบียและรบัรูด้อกเบียจ่ายตามตารางตดับญัชีตอ่ไปนี  

วันท  ี เงนิจ่าย ดอกเบยี เพมิต้น  ต้นคงเหลอื  
1/1/x1     1,848,122  
31/12/x1  120,000   166,331   46,331   1,894,453  
31/12/x2  120,000   170,501   50,501   1,944,954  
31/12/x3  120,000   175,046   55,046   2,000,000  

 



P a g e  | 11 

 

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

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** 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)  

ดงันนั 31/12/x1 กิจการตอ้งบนัทกึบญัชีดงันี  

31/12/x1 dr. ดอกเบียจ่าย  166,331   
 cr. เจา้หนีหุน้กู ้  46,331  

 cr. เงินสด  120,000  

  บนัทกึการจ่ายดอกเบียหุน้กู ้   
. .  บนัทกึรายการทีเกียวขอ้ง ณ  ธ.ค. x  มีผูใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพ ,  หน่วย ( p) 

31/12/x2 dr. ดอกเบียจ่าย  170,501   
 cr. เจา้หนีหุน้กู ้  50,501  

 cr. เงินสด  120,000  

  บนัทกึการจ่ายดอกเบียหุน้กู ้   
 dr. เจา้หนีหุน้กู ้(1,944,954/2)  972,477   
 dr. สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั - สทิธิแปลงสภาพ (paid-in capital) (151,878 x 1/2) 75,939   
 cr. ทนุหุน้สามญั + สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั  1,048,416  

  บนัทกึการแปลงสภาพหุน้กู ้1000 หน่วยจาก 2000 หน่วย   
. .  บนัทกึรายการไถ่ถอนหุน้กู ้ณ  ธ.ค. x  มีผูใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพ  หน่วย ( p) 

31/12/x3 dr. ดอกเบียจ่าย (175,046/2) 87,523   
 cr. เจา้หนีหุน้กู ้  27,523  

 cr. เงินสด (1 ลา้นบาท x 6%)  60,000  

  บนัทกึการจ่ายดอกเบียหุน้กู ้   
31/12/x3 dr. เจา้หนีหุน้กู ้(2,000,000 x 1/4)  500,000   
 dr. สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั - สทิธิแปลงสภาพ (paid-in capital) (151,878 x 1/4) 37,970   
 cr. ทนุหุน้สามญั + สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั  537,970  

  บนัทกึการแปลงสภาพหุน้กู ้500 หน่วยจาก 2000 หน่วย   
31/12/x3 dr. เจา้หนีหุน้กู ้(2,000,000 x 1/4)  500,000   
 cr. เงินสด   500,000  

  บนัทกึการไถ่ถอนหุน้กูเ้ป็นเงินสด   
31/12/x3 dr. สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั - สทิธิแปลงสภาพ (paid-in capital) (151,878 x 1/4) 37,970   
 cr. สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั  37,970  

  บนัทกึกลบัรายการสทิธิแปลงสภาพ 500 หน่วยทีเหลือเขา้เป็นสว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั   
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. .  ทาํงบแสดงฐานะการเงินบางสว่นปี x1 - 25x3 (3p) 

บร ิษัท  ก จาํกัด    
งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
  

ณ วันท  ี 31/12/x3 31/12/x2 31/12/x1 
หนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุ้น 

 
  

หนีสนิ  
 

  
เจา้หนีหุน้กู ้ 0 972,477   1,848,122  
ส่วนของผู้ถอืห ุ้น  

 
  

ทนุทีออกและชาํระแลว้และสว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั  x+1,624,355  x+1,048,416 x 
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั - สทิธิแปลงสภาพ -  75,939  151,878  
กาํไรสะสม  x  x  x  
องคป์ระกอบอืนของสว่นของผูถื้อหุน้  x  x x 
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ข้อ  3 รายไดจ้ากสัญญาททีาํกับลูกค้า 

3.1 การปันส่วนรายได  ้

1 มกราคม 25x1 ขายโทรศพัทร์วมแพคเกจ ,  ซงึปกติ ราคา ,  โดยราคาโทรศพัท ์ ,  คา่บรกิาร ปีละ ,  บาท 
แพคเกจ ปี  ผูซื้อชาํระ ณ วนัทาํสญัญาเป็นเงินสด ,  บาท 

. .  ปันสว่นมือถือกบัแพคเกจ ( p) 

. .  บนัทกึรายการในเดือนม.ค. ( p)  

ตอบ 

. .  ปันสว่นมือถือกบัแพคเกจอินเตอรเ์น็ต ( p) 

“กิจการตอ้งปันสว่นราคาของรายการใหก้บัแต่ละภาระทีตอ้งปฏิบติั ดว้ยจาํนวนสงิตอบแทนทีกิจการคาดวา่จะมีสทิธิไดร้บัเพือเป็น
การแลกเปลียนกบัการโอนสนิคา้หรอืบรกิาร” ทงันี กิจการตอ้งปันสว่นตามสดัสว่นโดยใชร้าคาขายแบบเอกเทศเป็นเกณฑ ์ ซงึโดยปกติจะเป็น
ราคาขายแยก และมกัสงัเกตได ้

ภาระทตี้องปฏบิัต  ิ  ราคาเอกเทศ  สัดส่วน   ปันส่วนรายได้  
โทรศพัทมื์อถือ            35,000  70%             28,000  
แพคเกจ 2 ปี            15,000  30%             12,000  
รวม            50,000  100%             40,000  

. .  บนัทกึรายการในเดือนม.ค. ( p)  

1 มกราคม 25x1  dr. เงินสด     40,000   
 cr. รายไดค้า่ขายโทรศพัทมื์อถือ      28,000  

 cr. คา่บรกิารโทรศพัทร์บัลว่งหนา้      12,000  

  บนัทกึการขายแพคเกจมือถือ   
31 มกราคม 25x1 dr. คา่บรกิารโทรศพัทร์บัลว่งหนา้       500   
 cr. รายไดค้า่บรกิารโทรศพัท ์(12,000 / 24 เดือน)        500  
  บนัทกึรบัรูร้ายไดค้า่บรกิารโทรศพัท ์   
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3.2 ภาระทตีอ้งปฏิบัต  ิ

รา้นคา้ออนไลนข์ายลาํโพงบลทูธูราคา ,  บาท และใหค้ปูองสว่นลด % สาํหรบัการซือครงัตอ่ไป แตไ่มเ่กิน ,  บาท 
ภายใน วนันบัจากวนัทีซือ สาํหรบัลกูคา้ทวัไปกิจการตงัใจจะใหส้ว่นลด %สาํหรบัทกุการขายอยูแ่ลว้ ซงึสว่นลด %ไมส่ามารถใชไ้ดก้บั
สว่นลด % รา้นคา้ออนไลนป์ระมาณวา่ %ของลกูคา้จะนาํสว่นลดมาใช ้และยอดซือเฉลียของลกูคา้อยูที่ ,  บาท 

. .  สทิธิคปูอง % ถือเป็นภาระทีบรษัิทตอ้งปฏิบติัภายใตส้ญัญาขายลาํโพงบลทูธูหรอืไม ่( p) 

. .  หาราคาเอกเทศลาํโพงและคปูอง % ( p) 

. .  ปันสว่นบนัทกึรายการขาย ( p)  

ตอบ 

. .  สทิธิคปูอง % ถือเป็นภาระทีบรษัิทตอ้งปฏิบติัภายใตส้ญัญาขายลาํโพงบลทูธูหรอืไม ่( p) 

สทิธ ิคูปอง % ถอืเป็นภาระทบีร ิษัทต้องปฏบิัต  ิ เนืองจากลกูคา้โดยทวัไปจะไดร้บัสว่นลดแค ่ % สาํหรบัการซือสนิคา้ในช่วง 
 วนัหลงัจากนี ดงันนั สว่นลดทีใหแ้ก่ลกูคา้ทีทาํใหเ้กิดสทิธิทีมีสาระสาํคญั คือ สว่นลดเพิมเติมทีเกินกวา่ % ทีใหต้ามปกติ สทิธิคปูอง % 

ถือเป็นหนงึในภาระทีตอ้งปฏิบติั 

. .  หาราคาเอกเทศลาํโพงและคปูอง % ( p) 

ราคาเอกเทศของลาํโพงเทา่กบั 27,000 บาท (เทา่ทีเขา้ใจคือ 30,000 บาทลด 10%) สว่นการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ
สาํหรบัสทิธิสว่นลด กิจการประมาณวา่ 70% ของลกูคา้ทีไดร้บัสว่นลดจะนาํสว่นลดกลบัมาใช ้และยอดการซือโดยเฉลียของลกูคา้สาํหรบัการ
ใชส้ว่นลดจะอยูที่ 7,000 บาท แตค่ปูองสว่นลดมีคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท ดงันนั ยอดซือทีทาํใหไ้ดส้ว่นลดสงูสดุจงึเทา่กบั 6,000 บาท (3,000 บาท 
/ 50%) อยา่งไรก็ตาม การทีลกูคา้ทวัไปไดส้ว่นลด 10% อยูแ่ลว้ สว่นลดนีจงึมีคา่เพิมขนึ 40% เทา่นนั ดงันนั กิจการจงึประมาณการราคาขาย
แบบเอกเทศของสทิธิสว่นลดดงักลา่วเป็นเงิน 1,680 บาท (6,000 บาท x 40% * 70%) 

ดังนันราคาเอกเทศของลาํโพงจงึเท ่ากับ 27,000 บาท  และราคาเอกเทศของคูปองส่วนลดจงึเท ่ากับ 1,680 บาท  
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. .  ปันสว่นบนัทกึรายการขาย ( p)  

การปันสว่นรายไดต้ามสดัสว่นราคาเอกเทศเป็นดงันี  

    หน่วย: บาท  
ภาระทตี้องปฏบิัต  ิ  ราคาเอกเทศ  สัดส่วน   ปันส่วนรายได้  
คา่ขายสนิคา้  27,000  94% 25,418  
คปูองสว่นลด 1,680  6% 1,582  
รวม  28,680  100% 27,000  

 

x/xx/xxxx  dr. เงินสด    27,000   
 cr. ขาย     25,418  

 cr. รายไดร้บัลว่งหนา้โปรแกรมสทิธิพิเศษลกูคา้ - คปูอง       1,582  

  บนัทกึการขายสินคา้พรอ้มคปูองสว่นลด   
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.  เงนิอ ุดหนุนร ัฐบาล 

ขอ้ใดไมอ่ยูภ่ายใตม้าตรฐานเงินอดุหนนุรฐับาล ( p) 

1) รฐับาลช่วยอดุหนนุราคาสนิคา้ 

2) เครดิตภาษีเงินลงทนุรฐับาล 

3) การคิดคา่เสือมในอตัราเรง่ 

4) เงินกูยื้มทีรฐับาลยกหนีให ้

5) รฐับาลรว่มเป็นเจา้ของกิจการ 

6) รฐับาลช่วยลดอตัราภาษีเงินไดท้วัประเทศ 

7) ทีดินทีรฐับาลยกให ้

8) เงินอดุหนนุรฐับาลเกียวกบัคา่ใชจ้่ายรกัษาสงิแวดลอ้ม 

(หา้มตอบเกิน  ขอ้) 

ตอบ 

TAS 20 เรอืงการบญัชีสาํหรบัเงินอดุหนนุจากรฐับาล มีวตัถปุระสงคเ์พือกาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบั
เงินอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัความช่วยเหลือจากรฐับาลในรูปแบบอืน โดยใหถื้อปฏิบติักบัการบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มลูเกียวกบัเงินอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัความช่วยเหลือจากรฐับาลในรูปแบบอืน แตจ่ะไมถื่อปฏิบติักบัรายการ
ตอ่ไปนี 

1. กรณีพิเศษเกียวกบัการปฏิบติัทางบญัชีสาํหรบัเงินอดุหนนุจากรฐับาลในงบการเงินทีสะทอ้นถงึผลกระทบจากการเปลียนแปลง
ในระดบัราคา 

2. ความช่วยเหลือจากรฐับาลทีใหแ้ก่กิจการในรูปของประโยชนที์ใชใ้นการกาํหนดกาํไรหรอืขาดทนุทางภาษีหรอืสามารถใช้
กาํหนดหรอืจาํกดัจาํนวนหนีสนิภาษีเงินได ้ไดแ้ก่ ช่วงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีเงินลงทนุ การคิดคา่เสือมราคาในอตัรา
เรง่ และการลดอตัราภาษีเงินไดเ้ป็นตน้ 

3. การทีรฐับาลเขา้มารว่มเป็นเจา้ของกิจการ 
4. เงินอดุหนนุจากรฐับาลซงึกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  เรอืง เกษตรกรรม (เมือมีการประกาศใช)้  
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ตอ่ไปนีเป็นการตอบคาํถาม 

ถอืเป็นเงนิอุดหนุนจากร ัฐบาลตาม TAS 20 หร ือไม่ ใช่ ไม่ใช ่ 
1)     รฐับาลช่วยอดุหนนุราคาสินคา้ /  
2)     เครดิตภาษีเงินลงทนุรฐับาล  X 
3)     การคิดคา่เสือมในอตัราเรง่  X 
4)     เงินกูยื้มทีรฐับาลยกหนีให ้ /  
5)     รฐับาลรว่มเป็นเจา้ของกิจการ  X 
6)     รฐับาลช่วยลดอตัราภาษีเงินไดท้วัประเทศ  X 
7)     ทีดินทีรฐับาลยกให ้ /  
8)     เงินอดุหนนุรฐับาลเกียวกบัคา่ใชจ้่ายรกัษาสงิแวดลอ้ม /  
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