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บทที่ 2 สรุปกรอบแนวคดิส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

1. ข้อมลูใดๆ จะมีความเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ ต่อเม่ือการท่ีข้อมลูชิน้นัน้ๆ ส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างออกไป 
เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ีไมไ่ด้รับรู้ข้อมลูชิน้นัน้มาก่อน ดงันัน้ข้อ d)  จงึเป็นค าตอบที่ถกูต้อง  

2. คณุคา่ของข้อมลูจะยงัคงอยูเ่ทา่ท่ีข้อมลูชิน้นัน้ยงัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยูด่งันัน้ค าตอบท่ีถกูต้องจงึเป็นข้อ b)  
3. ลกัษณะเชิงคุณภาพรองท่ีระบุในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินมีทัง้หมด 4 ข้อ คือ ความเข้าใจได้ 

(Understandability)  สอบทานได้ (Verifiability)  การเปรียบเทียบกนัได้ (Comparability) และทนัเวลา (Timeliness)  
ดงันัน้ ค าตอบท่ีถกูต้องคือข้อ c)  

4. ข้อจ ากัดของงบการเงินตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินมีเพียงข้อเดียว คือ ความสมดุลระหว่าง
ประโยชน์ท่ีได้รับกบัต้นทนุท่ีเสียไป ดงันัน้ข้อนีจ้งึตอบข้อ c)   

5. ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินคือคุณสมบัติท่ีท าให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงิน ดังนัน้
ค าตอบที่ถกูต้องจงึเป็นข้อ a)  

6. ตอบข้อ c)  องค์ประกอบของงบการเงินท่ีเก่ียวข้องกับฐานะการเงินคือ สินทรัพย์ หนีส้ิน และทุน ส่วนรายได้และ
คา่ใช้จ่ายเป็น องค์ประกอบของงบการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัผลการด าเนินงาน 

7. ตอบข้อ c) การท่ีกิจการมีโอกาสต้องชดใช้ค่าเสียหายมากกว่าโอกาสท่ีไม่ต้องชดใช้ย่อมก่อให้เกิดภาระผูกพนั ซึ่ง
กิจการจะต้องตัง้ประมาณการหนีส้ินขึน้ 

8. ตอบข้อ a) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่หมายถึงโอกาสท่ีกระแสเงินสดไหลออกจากกิจการมากกว่าโอกาสท่ีไม่ไหล
ออก (โอกาสเกิดขึน้มากกวา่ 50%) 

9. ตอบข้อ d) ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลท่ีเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรมประกอบด้วย คุณลักษณะท่ีครบถ้วน 
(Completeness) ความเป็นกลาง (Neutrality) และปราศจากข้อผิดพลาด (Free from errors) 

10. ตอบข้อ d) การกระท าดังกล่าวจะส่งผลให้งบการเงินของกิจการขาดความเป็นกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะเชิง
คณุภาพพืน้ฐานภายใต้หวัข้อการเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม กิจการจงึไมส่ามารถกระท าการดงักลา่วได้ 
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บทที่ 3 สรุปมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่101 เร่ืองหนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ 

1. ตอบข้อ a) ลกูค้าปกติของบริษัทช้าง จ ากดั จะต้องจ่ายดอกเบีย้รายไตรมาสในอตัราร้อยละ 00 ดงันัน้ หากลกูค้า
รายใดจ่ายไมถ่งึอตัราดงักลา่วจะถือวา่บริษัทโปรโมชัน่ รวมดอกเบีย้ไว้ในราคาขาย ซึง่กิจการจะต้องรับรู้มลูค่า
ปัจจบุนัของกระแสเงินสดเป็นราคาขาย ทัง้นี ้ การท่ีโซจ่่ายดอกเบีย้ในอตัราปกติ แสดงวา่บริษัทขายให้โซใ่นราคา
ตามมลูคา่ตัว๋เงิน คือ 000, 000 บาท ค าตอบข้อ a) จงึถกูต้อง 

2. ตอบข้อ b) เช่นเดียวกบัค าอธิบายข้อ 29 กระเชอได้รับสทิธิพิเศษ ไมเ่สียดอกเบีย้ บริษัทจึงต้องค านวณมลูค่า
ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับท่ีได้จากตัว๋เงิน ซึง่เทา่กบั 90,595 บาท ค าตอบข้อ b) จงึถกูต้อง 

3. ตอบข้อ a) เม่ือบนัทกึยอดขายให้กบัโซใ่นราคา 000,000 บาท ซึง่คือราคาตามมลูค่าตัว๋เงิน ดอกเบีย้รายไตรมาสจงึ
เทา่กบั 000,000  x ¼ x 00% หรือ 2,500 บาท ค าตอบข้อ  a) จงึถกูต้อง 

4. ตอบข้อ c) เช่นเดียวกบัข้อ 31 เม่ือบนัทกึยอดขายให้กบักระเชอในราคา 90,595 บาท (ดอกเบีย้ 0%)  ดอกเบีย้รับ
รายไตรมาสจะต้องค านวณโดยใช้อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (10%)  ดอกเบีย้รับจงึเทา่กบั 90,595  x ¼ x 10% หรือ 
2,264 บาท ค าตอบข้อ c) จงึถกูต้อง 

5. ตอบข้อ d) เช่นเดียวกบัค าอธิบายข้อ 29 กระเชอได้รับสทิธิพิเศษ เสียดอกเบีย้ 5% จากท่ีควรเสีย 10% บริษัทจงึ
ต้องค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับท่ีได้จากตัว๋เงิน ซึง่เทา่กบั 95,298 บาท ค าตอบข้อ d) จงึถกูต้อง 

6. ตอบข้อ c) บริษัทจะต้องบนัทกึรับรู้ดอกเบีย้รับในไตรมาสแรกจากการขายโดยค านวณจากมลูค่าหน้าตัว๋ x อตัรา
ดอกเบีย้ท่ีระบ ุ (สว่นดอกเบีย้รับคือมลูค่าปัจจบุนัของตัว๋ x อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง)  ดงันัน้ ค าตอบจงึเท่ากบั 
000,000 x 5% x ¼ = 0,250 บาท ค าตอบข้อ c) จงึถกูต้อง 

7. ตอบข้อ c) ดอกเบีย้รับคือมลูค่าปัจจบุนัของตัว๋ x อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ซึง่มลูค่าปัจจบุนัของตัว๋ฉบบันีจ้ะคอ่ยๆ 
เพิ่มขึน้ (เน่ืองจากเป็นตัว๋เงินท่ีมีสว่นลด)  วิธีการค านวณที่ง่ายท่ีสดุคือใช้ตารางตดับญัชี (amortization schedule)  
ดงันี ้
ไตรมาส เงินรับ ตดัดอกเบีย้ 10% เพิ่มเงินต้น เงินต้นคงเหลือ 

0         90,595  

1          -         2,265       2,265       92,860  

2          -         2,322       2,322       95,182  

3          -         2,380       2,380       97,561  

4          -         2,439       2,439      100,000  

ดงันัน้ ค าตอบข้อ c) จงึเป็นค าตอบที่ถกูต้อง 

8. ตอบข้อ a) หากกิจการขายลกูหนีแ้บบ without recourse หมายความวา่กิจการไมมี่ภาระผกูพนัใดๆ ในกรณีท่ี
ลกูหนีไ้มช่ าระหนีแ้ก่ผู้ ท่ีซือ้ลกูหนีไ้ป ดงันัน้ มลูค่าภาระผกูพนัท่ีจะน าเสนอจงึเทา่กบั 0 ดงันัน้ ค าตอบข้อ a) จงึเป็น
ค าตอบที่ถกูต้อง 



P a g e  | 5 
 

 

 
5 

9. ตอบข้อ a)  การท่ีกิจการขายลกูหนีโ้ดยกิจการไมมี่ภาระผกูพนัในกรณีท่ีลกูหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้ จะถือวา่เป็นธุรกรรม 
“ขายขาด” ซึง่กิจการจะต้องตดัลกูหนีอ้อกจากบญัชี และไมรั่บรู้หนีส้ินเข้ามา 

10. ตอบข้อ d)  ในการตดัหนีส้ญูกิจการจะต้องลดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (สนิทรัพย์เพิ่ม)  และลกูหนีล้ง (สนิทรัพย์ลด)  
การตดัหนีส้ญูจึงไมส่ง่ผลท าให้สินทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปแตอ่ยา่งใด 

11. ตอบข้อ b) คา่ใช้จ่ายหนีส้ญูในงบก าไรขาดทนุจะค านวณโดยใช้สมการบญัชีแยกประเภท “ยกมา + เข้า = ออก + 
ยกไป” ได้ดงันีคื้อ 55,000 +35,000 – 70,000 = 20,000 บาท 

12. ตอบข้อ d) การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะท าให้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทนุ ณ งวดเวลาท่ีตัง้คา่เผ่ือ ไมใ่ช่งวดเวลา
ท่ีตดัลกูหนีเ้ป็นสญู ดงันัน้ ธุรกรรมการตดัลกูหนีเ้ป็นสญูจงึไมส่ง่ผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิ หรือสินทรัพย์รวมแตอ่ย่าง
ใด 

13. ตอบข้อ a) ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
   ลกูหนีก้ารค้า       

 ยกมา          400,000  ตดัสญู           12,500  

 ขาย          500,000  รับช ำระ         762,500  

     

   ยกไป         125,000  

         900,000           900,000  

    

   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู    

 ตดัสญู            12,500  ยกมา             5,000  

   ตัง้เพิ่ม           14,500  

     

 ยกไป              7,000    

           19,500             19,500  
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14. ตอบข้อ a) ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
   ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ    

 ยกมา  500,000 คา่เผ่ือฯเพิ่มขึน้ 7,000 

 ขาย  1,000,000 รับช ำระ 1,133,000 

     

   ยกไป 360,000 

 1,500,000  1,500,000 
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บทที่ 4 สรุปมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่2 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองสินค้ำคงเหลือ 

1. ตอบข้อ a) สินค้าสง่ไปฝากขายจะถกูรวมเป็นสินค้าคงเหลือของ จนกวา่จะขายให้กบับคุคลที่สามแล้ว 
2. ตอบข้อ b) ต้นทนุสินค้าคงเหลือของกิจการผู้ผลิตสนิค้า คือ ต้นทนุผลิตภณัฑ์ โดยจะถือเป็นสินทรัพย์ และจะตดั

เป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ เมื่อขายสินค้าดงักลา่วไป 
3. ตอบข้อ c) เงินเดือนพนกังานฝ่ายขาย ถือเป็นคา่ใช้จ่ายในการขาย จึงไมใ่ช่สามารถรวมเป็นต้นทนุสินค้าคงเหลือ

ได้ 
4. ตอบข้อ a) เน่ืองจากสนิค้าคงเหลือเป็นเป็นสิ่งท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการขาย ไมใ่ช่การถือลงทนุ ดงันัน้ ถือไว้ระยะยาว

เน่ืองจากคาดวา่ราคาน่าจะเพิ่มขึน้ จึงไมใ่ช่คณุลกัษณะท่ีควรจะเป็นของสินค้าคงเหลือ 
5. ตอบข้อ b) กิจการต้องแสดงมลูคา่สนิค้าโดยใช้ราคาทนุ หรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตอ่ยา่งใดจะต ่ากวา่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน 
6. ตอบข้อ c) อ้างถงึ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) ต้นทนุแปลงสภาพหมายถงึ 0) ต้นทนุท่ีเก่ียวข้อง

โดยตรงกบัสินค้าท่ีผลติ เช่นค่าแรงงานทางตรง 2) ค่าใช้จ่ายการผลติคงท่ี และ 3) ค่าใช้จ่ายการผลติผนัแปร ซึง่
เกิดขึน้เพ่ือแปลงสภาพวตัถดุิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป ดงันัน้ เงินเดือนพนกังานขาย จงึไมใ่ช่สว่นหนึง่ของต้นทนุ
แปลงสภาพ แต่จะถือเป็นคา่ใช้จ่ายในการขาย ซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายประจ างวด 

7. ตอบข้อ d) อ้างถงึมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 เร่ืองสนิค้าคงเหลือ กิจการจะต้องวดัมลูค่าสนิค้าคงเหลือโดยใช้
ราคาทนุ หรือมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแตอ่ยา่งใดจะต ่ากวา่ โดยการเปรียบเทียบมลูค่าตามบญัชีของแตล่ะ
รายการของสนิค้าคงคลงั (หรือกลุม่ของรายการท่ีคล้ายกนั) ท่ีมีราคาขายน้อยกว่าต้นทนุบวกคา่ใช้จ่ายทางตรงท่ี
ต้องจ่ายเพ่ือให้สินค้าเสร็จสมบรูณ์อยูใ่นสภาพพร้อมขาย 

8. ตอบข้อ a) การเสื่อมสภาพของสินค้าคงคลงัท าให้สินทรัพย์ของบริษัทมีมลูคา่ท่ีลดลง ดงันัน้ จึงต้องรับรู้มลูคา่ท่ี
ลดลงทนัทีในก าไรขาดทนุ 

9. ตอบข้อ c) ต้นทนุสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทนุการซือ้ ต้นทนุการแปลงสภาพ และ ต้นทนุอ่ืนๆ ท่ีท าให้
สินค้าอยูใ่นสภาพ และสถานท่ีท่ีพร้อมขายหรือพร้อมใช้งาน 

10. ตอบข้อ c) ต้นทนุสินค้าคงเหลือในกรณีนีจ้ะเทา่กบัมลูค่าปัจจบุนัของเงินสดจ่ายคา่สนิค้าในอนาคตสทุธิบวกกบั
คา่ขนสง่สนิค้า 88,364 บาท ((95,000 บาท/ 0.00) + 2,000 บาท)) อยา่งไรก็ตาม ส าหรับข้อนีห้ากยดึหลกัปฏิบตัิ
ในทางธุรกิจ (practical expedient) ท่ีระบวุา่กิจการอาจไมต้่องคิดลดกระแสเงินสดหากต้องจ่ายช าระภายใน 0 ปี 
ค าตอบข้อนีจ้ะเทา่กบั 97,000 บาท (95,000 บาท + 2,000 บาท) 

11. ตอบข้อ c) การค านวณต้นทนุสินค้าโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) สินค้าคงเหลือจะเป็นสินค้าท่ีซือ้มาหลงัสดุ
ไลข่ึน้ไปตามล าดบั ดงันัน้ ต้นทนุสินค้าคงเหลือจงึเทา่กบั 90,400 บาท (0,020 บาท x 20 หน่วย) + (0,000 บาท x 
70 หน่วย) 

12. ตอบข้อ a) กิจการท่ีขายสนิค้าเน่าเสียง่ายควรใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนในการวดัมลูค่าสนิค้าคงเหลือ (อย่างไรก็ตาม 
การเลือกใช้ข้อสมมติเก่ียวกบัการไหลของต้นทนุนัน้ กิจการไมจ่ าเป็นต้องเลือกข้อสมมติท่ีสอดคล้องกบัข้อสมมติ
การไหลเชิงกายภาพของสนิค้าคงเหลือ (Physical flow of inventories) ตวัอยา่งเช่น กิจการผู้ขายผกัสดยอ่มต้อง
หยิบผกัขายตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนเพื่อไมใ่ห้สินค้าเน่าเสีย หากต้องการใช้วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัเพ่ือค านวณ
ต้นทนุสินค้าคงเหลือก็ย่อมสามารถกระท าได้โดยไมผ่ิดหลกัการบญัชีแตอ่ยา่งใด) 

13. ตอบข้อ c) มลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับ และคา่เสื่อมสภาพสนิค้าตอ่หอ่ สามารถค านวณได้ดงันี ้ 
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ราคาขายของสินค้า ณ เดือน มกราคม 25x6  40 บาท 

หกั คา่เปลี่ยนหีบหอ่   15 บาท 

มลูค่าสทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับ  25 บาท 

      

มลูค่าตามบญัชีของสนิค้า  50 บาท 

หกั มลูค่าสทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับ  25 บาท 

มลูค่าเสื่อมสภาพของสนิค้า  25 บาท 

14. ตอบข้อ d) ยอดสินค้าท่ีต้องลดลงประกอบด้วยก าไรในสินค้าฝากขาย และสนิค้าท่ีรับฝากขาย เน่ืองจากถือเป็นสินค้า
คงเหลือของผู้ขาย ไม่ใช่ผู้ รับฝากขาย ดงัการค านวณตอ่ไปนี ้ 

ก าไรในสินค้าท่ีสง่ไปฝากขาย            24,000  บาท 

สินค้ารับฝากขาย             40,500  บาท 

ยอดสินค้าท่ีต้องลดลง             64,500  บาท 

15. ตอบข้อ c) เจ้าหนีฝ้ากขายจะเทา่กบัมลูค่าขายท่ีขายให้กบัลกูค้าแล้ว หกั คา่นายหน้าตามสญัญา ตามการค านวณ
ตอ่ไปนี ้ 

ยอดขายท่ีขายให้กบัลกูค้าแล้ว            75,000  บาท 

หกั คา่นายหน้า 10%              7,500  บาท 

ยอดเจ้าหนีฝ้ากขาย             67,500  บาท 

16. ตอบข้อ a) ต้นทนุสินค้าคงเหลือท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินจะเทา่กบัต้นทนุสะสมท่ีกิจการจ่ายไปคือ 26,300 
บาท สว่นมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับนัน้ จะเทา่กบัมลูค่าสินค้าท่ีคาดวา่จะขายได้หกัด้วยต้นทนุท าตอ่และต้นทนุ
ทางตรงท่ีจ่ายไปเพ่ือให้สินทรัพย์อยูใ่นสภาพพร้อมขาย ซึง่เทา่กบั 47,500 บาท – 8,900 บาท – 2,000 บาท = 36,600 
บาท 
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บทที่ 5 สรุปมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่105 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองกำรบัญชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ละ
ตรำสำรทุน 

1. ตอบข้อ b) เน่ืองจากการลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า เป็นการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการค้าหาก าไรอยา่งชดัเจน 
ดงันัน้กิจการจงึต้องบนัทกึการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ของหลกัทรัพย์เพ่ือค้าเป็นผลก าไรหรือผลขาดทนุสทุธิในงบก าไร
ขาดทนุทนัทีในงวดนัน้ 

2. ตอบข้อ c) ตามเหตผุลข้อ 3  

3. ตอบข้อ a) เน่ืองจากถือเป็นหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 

4. ตอบข้อ b) เงินปันผลท่ีได้รับจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะถือเป็นรายได้ในงบก าไร
ขาดทนุ 

5. ตอบ  a) ตามเหตผุลข้อ 1  

6. ตอบข้อ b) เงินปันผลท่ีได้รับจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะถือเป็นรายได้ในงบก าไร
ขาดทนุ ไมว่า่จะถกูจดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เพ่ือค้าหรือเผ่ือขายก็ตาม 

7. ตอบข้อ a) ตามเหตผุลข้อ 3  

8. ตอบข้อ d) หากดอกเบีย้ตลาดเพิ่มขึน้ยอ่มท าให้หุ้นกู้ซึง่ได้รับผลตอบแทนในอตัราตายตวัมีราคาลดลง เน่ืองจากนกั
ลงทนุจะตดัสินใจน าเงินไปลงทนุในตราสารท่ีให้ผลตอบแทนสงูกวา่ 

9. ตอบข้อ c) เน่ืองจากตราสารหนีด้งักลา่วที่กิจการถือ ถือเป็นเงินลงทนุระยะสัน้ จงึต้องแสดงมลูค่าในงบแสดงฐานะ
การเงินโดยใช้มลูค่ายตุิธรรม คือ 945,000 บาท  

10. ตอบข้อ b) กิจการจะวดัมลูค่าของเงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้ถือจนครบก าหนดโดยใช้วิธีราคาทนุตดับญัชีของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ซึง่เทา่กบัราคาทนุเดิมของหลกัทรัพย์บวกกบัดอกเบีย้ค้างรับ และหกัด้วยเงินต้นท่ีได้รับช าระ
คืน 

11.  ตอบข้อ d) ตามการอธิบายข้อ 31 

12. ตอบข้อ b) เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึง่ไมมี่ความตัง้ใจจะขายในเวลาอนัสัน้นัน้จะถือเป็น
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย ท่ีต้องรับรู้ผลก าไรขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

13. ตอบข้อ b) กิจการต้องแสดงมลูคา่ตราสารหนีท่ี้ถือจนครบก าหนดด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย แตจ่ะแสดงมลูค่าของ
หลกัทรัพย์เผ่ือขายด้วยมลูค่ายตุิธรรม 

14. ตอบข้อ b) เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดท่ีเป็นตราสารทนุ ซึง่บริษัทไมมี่ความตัง้ใจจะขายใน
เวลาอนัสัน้จะถือเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และรายงานผลก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้เป็นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

15. ตอบข้อ bในกรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลงเป็นการลดลงแบบถาวร กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทนุเข้า
ก าไรขาดทนุโดยทนัที ในขณะที่การลดมลูค่าลงเป็นการชัว่คราวกิจการจะยงัคงรับรู้ผลขาดทนุดงักลา่วไว้ใน
องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ 
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16. ตอบข้อ b) กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้เข้าก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (OCI) เทา่กบั 20,500 
(170,000 – 1,500) – 148,000 บาท 

17. ตอบข้อ c) กิจการต้องแสดงตวัเลขหุ้นกู้ ท่ีถือเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขายด้วยมลูค่ายตุิธรรม ซึง่เทา่กบั 945,000 บาท 
18. ตอบข้อ b) กิจการจะรับรู้ผลตา่งระหวา่งมลูค่าตามบญัชีกบัราคาตลาดของหลกัทรัพย์เพ่ือค้าในงบก าไรขาดทนุ ซึง่

มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30/02/25x0 เท่ากบั 575,000 บาท  ในขณะที่มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัเปลี่ยนหมวดเงิน
ลงทนุ30/6/25x2 เท่ากบั 490,000 บาท ท าให้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทนุในปี 25x2เป็นเงิน 85,000 บาท (แต่
หลงัจากนัน้ เม่ือเปลี่ยนหมวดไปเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขายแล้ว กิจการจะไมต้่องรับรู้ผลขาดทนุเข้าก าไรขาดทนุแต่
อยา่งใด) 

19. ตอบข้อ a) หลงัจากเปลี่ยนหมวดไปเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขายแล้ว กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการลงทนุใน
หลกัทรัพย์เผ่ือขายเข้าก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ซึง่เทา่กบัผลตา่งระหวา่งมลูค่าตามบญัชี ณ วนัเปลี่ยนหมวด 
530,000 บาท ณ เทียบกบัมลูค่ายตุิธรรม 490,000 บาท ณ วนัสิน้ปี 25x2 หรือ 40,000 บาท 

20. ตอบข้อ d) กิจการจะต้องวดัมลูคา่ตราสารหนีท่ี้ถือจนครบก าหนดไถ่ถอนด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย ไมว่า่จะครบ
ก าหนดในระยะสัน้หรือระยะยาวก็ตาม 

21. ตอบข้อ b) ตามปกติกิจการต้องวดัมลูค่าหลกัทรัพย์เผ่ือขายด้วยมลูค่ายตุิธรรม และรายงานผลก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้
เป็นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ดงันัน้ ในปีแรกกิจการต้องปรับลดมลูค่าหลกัทรัพย์เผ่ือขายลงและไมรั่บรู้ผลตา่งเข้า
ก าไรขาดทนุ อย่างไรก็ตาม แม้ราคาหลกัทรัพย์จะเทา่เดิมในปีท่ีสอง แตเ่น่ืองจากประเมินวา่เป็นการลดลงอยา่ง
ถาวร กิจการจงึต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของหลกัทรัพย์เข้าก าไรขาดทนุ แตจ่ะไมมี่ผลตอ่มลูค่าของ
หลกัทรัพย์เน่ืองจากราคาหลกัทรัพย์ไมไ่ด้ลดลงต ่าไปกวา่เดิม 

22. ตอบข้อ d) เน่ืองจากกิจการจดัประเภทเงินลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์เพ่ือค้า จึงต้องวดัมลูคา่เงินลงทนุด้วย
มลูค่ายตุิธรรม ซึง่เทา่กบั 155,000 บาท  

23. ตอบข้อ b) กิจการจะต้องรับรู้ผลตา่งระหวา่งราคาขายกบัมลูค่าตามบญัชี ( ในที่นีคื้อราคาตลาด ณ สิน้ปีท่ี 1) เข้า
ก าไรขาดทนุ เช่นเดียวกบัผลตา่งของเงินลงทนุ 2,000 บาทที่ถือเป็นผลก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุใน
หลกัทรัพย์เพ่ือค้า ก็ต้องเข้าก าไรขาดทนุเช่นกนั ดงันัน้ จึงรับรู้ก าไรเทา่กบั (104,500 – 86,000) + (71,000 – 
73,000) = 10,500 บาท 

24. ตอบข้อ c) กิจการต้องรับรู้ผลขาดทนุเป็นการถาวรของหลกัทรัพย์เผ่ือขายเข้าก าไรขาดทุนโดยทนัที และปรับลด
มลูค่าของหลกัทรัพย์ลงให้เทา่กบัมลูค่ายตุิธรรม 

25. ตอบข้อ d) กิจการเคยรับรู้ผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 20,000 บาทในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (OCI) ซึง่ตอ่มา
หลกัทรัพย์ดงักลา่วมลูค่าเพิ่มขึน้ 5,000 บาท ซึง่กิจการจะต้องรับรู้มลูค่าท่ีเพิ่มขึน้ด้วยการน าไปลดผลขาดทนุท่ี
เคยรับรู้ในขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนก่อน หากมีมากกวา่จ านวนนัน้จงึจะรับรู้เข้าก าไรขาดทนุ ดงันัน้ การปรับมลูคา่เพิ่ม
ขึน้ในครัง้นีจ้งึไม่มีผลตอ่ก าไรขาดทนุแตอ่ยา่งใด 

26. ตอบข้อ c) ส าหรับการลดลงของมลูค่าหลกัทรัพย์เป็นการชัว่คราวของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย ผลต่างจะถกูรับรู้เป็น
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ท่ีจะต้องถกูรับรู้เป็นองค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน 

27. ตอบข้อ a) กิจการต้องวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าเท่ากบัมลูค่ายตุิธรรม และรับรู้ผลต่างเข้าก าไร
ขาดทนุ ดงันัน้ มลูค่าตามบญัชีของหลกัทรัพย์เพ่ือค้านี ้ณ สิน้ปีท่ี 0 จะเทา่กบั 29,500 บาท แตบ่ริษัทได้รับเงินจาก
การขายเพียง 26,600 บาท (28,000 บาท – 0,400 บาท) จงึท าให้บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทนุในก าไรขาดทนุปีท่ี 2 
เทา่กบั 2,900 บาท (26,600 บาท – 29,500 บาท) 
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28. ตอบข้อ b) กิจการต้องปรับมลูค่าของหลกัทรัพย์เผ่ือขายให้เทา่กบัมลูค่ายตุิธรรม โดยผลตา่งระหวา่งมลูค่าตาม
บญัชีกบัมลูคา่ยตุิธรรมจะถกูรับรู้เข้าในองค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 25x1 ราคาตลาดของ
หลกัทรัพย์เทา่กบั 130,000 บาท แต ่ณ สิน้ปี 25x2 ราคาตลาดเพิ่มเป็น 160,000 บาท ดงันัน้ กิจการจงึต้องปรับ
มลูค่าเพิ่มขึน้ 30,000 บาท โดยรับรู้ผลตา่งเข้าก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ซึง่จะท าให้สว่นของเจ้าของเพิ่มขึน้ใน
จ านวนเดียวกนั 

29. ตอบข้อ c) กิจการต้องวดัมลูคา่ตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้ตัง้ใจถือจนครบก าหนดด้วย “มลูค่ายตุิธรรม” ซึง่ในที่นีคื้อ 
225,000 บาท  

30. ตอบข้อ d) 370,000 บาท ซึง่ค านวณโดย (1,000,000 x 110%) + (1,000,000 x 5% x 5 ปี) – 980,000 บาท = 
370,000 บาท  
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บทที่ 7 สรุปมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรวมธุรกจิ 

1. ตอบข้อ b) กิจการจะต้องรับรู้มลูคา่ของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจโดยใช้มลูคา่ยตุิธรรม ซึง่ผลตา่งของ
มลูค่าจ่ายซือ้ท่ีสงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมจะถือเป็นค่าความนิยม ดงันัน้ ค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจในครัง้นีจ้ะ
เทา่กบั 20,000 บาท (100,000 บาท – (250,000 บาท -120,000 บาท – 50,000 บาท)) 

2. ตอบข้อ b) กิจการจะต้องรับรู้มลูคา่ของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจโดยใช้มลูคา่ยตุิธรรม ซึง่ผลตา่งของ
มลูค่าจ่ายซือ้ท่ีสงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมจะถือเป็นค่าความนิยม ดงันัน้ ค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจตามวิธี Partial 
Goodwill (คิดค่าความนิยมเฉพาะ 80% ของบริษัทใหญ่) ในครัง้นีจ้ะเท่ากับ 80 ,000 บาท (280,000 บาท – 
((500,000 บาท – 050,000 บาท – 000,000 บาท) x 80%) 

3. ตอบข้อ c) กิจการจะต้องรับรู้มลูคา่ของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจโดยใช้มลูคา่ยตุิธรรม ซึง่ผลต่างของ
มลูค่าจ่ายซือ้ท่ีสงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมจะถือเป็นค่าความนิยม ดงันัน้ ค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจตามวิธี Full 
Goodwill (คิดค่าความนิยมในภาพรวม 000%) ในครัง้นีจ้ะเท่ากับ 000,000 บาท (280,000 บาท + 56,000 
บาท) – (500,000 บาท – 050,000 บาท – 000,000 บาท) 

4. ตอบข้อ c) “ธุรกิจ” ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ผ่านกระบวนการและท าให้เกิดผลผลิต ภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 จะถือว่าธุรกิจจะต้องมีปัจจัยน าเข้า ( input) และกระบวนการ (process) เป็น
อย่างน้อย ซึ่งจากโจทย์ท่ีระบุว่ากิจการบีมีสินทรัพย์เพียง 2 รายการ คือ ท่ีดินรอสร้างอาคาร ในอนาคต และ
อาคารวา่งเปลา่ ธุรกรรมนีจ้งึถือเป็นธุรกรรมการซือ้สนิทรัพย์ จะไมถื่อเป็นการซือ้ธุรกิจแตอ่ยา่งใด 

5. ตอบข้อ a) วนัท่ีซือ้กิจการคือวนัท่ีผู้ ซือ้เข้าควบคมุสินทรัพย์สทุธิและการด าเนินงานของผู้ขายอยา่งแท้จริง  

6. ตอบข้อ b) โดยการรวมธุรกิจท่ีนอกเหนือจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัทกุรายการต้องปฏิบตัิตาม
วิธีซือ้ (purchase method)  

7. ตอบข้อ b) ผู้ ซือ้คือกิจการท่ีได้อ านาจในการควบคมุกิจการหรือธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีถกูน าเข้ามารวมธุรกิจ 

8. ตอบข้อ b) กิจการต้องรับรู้รายจ่ายเก่ียวกบัท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมาย ภาษี ค่าตรวจสอบประเมินมลูค่ากิจการท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกบัการรวมธุรกิจ เข้าก าไรขาดทนุทัง้จ านวน 

9. ตอบข้อ c) ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการออกตราสารหนีห้รือตราสารทนุท่ีน าไปแลก (เช่นค่าจดทะเบียนหลกัทรัพย์ ค่า
ประกันการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ (underwriting fee) จะถือเป็นรายจ่ายท่ีน าไปหักออกจากส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
หรือหกัออกจากเงินท่ีได้รับจากการออกตราสารหนี ้ 

10. ตอบข้อ a) ผู้ ซือ้จะต้องรับรู้ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ณ วันท่ีซือ้เป็นสินทรัพย์ (โดยไม่ตัดจ าหน่ายแต่ให้
ทดสอบด้อยคา่ทกุปี) 

11. ตอบข้อ c) หลงัจากการรับรู้เร่ิมแรกผู้ ซือ้ต้องวดัค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า
สะสม (เน่ืองจากไมอ่นญุาตให้ตดัจ าหน่าย) 

12. ตอบข้อ d) กิจการจะต้องไมต่ดัจ าหน่ายคา่ความนิยม แตใ่ห้ทดสอบด้อยคา่ทกุปี 

13. ตอบข้อ b) ภายหลงัจากการรวมธุรกิจ หากต่อมามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะต้องจ่ายช าระค่าซือ้
ธุรกิจเพิ่มขึน้ และสามารถวดัมลูค่ารายการได้อย่างน่าเช่ือถือ ผู้ ซือ้จึงต้องพิจารณาบนัทึกรายการปรับปรุงไว้ใน
ต้นทนุการรวมธุรกิจ ส่วนในเร่ืองค่าเสียหายจากการถกูบคุคลท่ีสามฟ้องคดีท่ีกิจการประมาณเพิ่ม หากกิจการได้



P a g e  | 13 
 

 

 
13 

ประมาณการอย่างเหมาะสมเพียงพอแล้ว การปรับประมาณเพิ่มขึน้ถือเป็นการเปลี่ยนประมาณการทางการบญัชี 
ซึง่กิจการไมจ่ าเป็นต้องปรับปรุงตวัเลขย้อนหลงัแตอ่ยา่งใด ข้อ b) จงึถกูต้อง 

14. ตอบข้อ a) อ้างถึง ม.รง. 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ หากกิจการจ่ายเงินซือ้ธุรกิจน้อยกว่ามลูค่าสินทรัพย์สทุธิท่ีได้ จะถือ
เป็น “ผลก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้” และให้รับรู้เข้าก าไรขาดทนุในงวดที่เกิดรายการโดยทนัที 

15. ตอบข้อ c) ผู้ ซือ้ต้องวดัมลูค่าสินทรัพย์ท่ีระบไุด้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมาด้วยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้ ดงันัน้ จึง
ต้องระบมุลูค่าให้กบัสทิธิบตัรท่ีได้มาโดยใช้มลูค่ายตุิธรรม 

16. ตอบข้อ b) ณ วนัท่ีซือ้ ผู้ ซือ้ต้องรับรู้สินทรัพย์ท่ีระบไุด้ท่ีได้มา หนีส้ินท่ีรับมาและสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุใน
ผู้ถกูซือ้แยกต่างหากจากค่าความนิยม  ซึ่งจากตวัเลือก จะมีเพียงข้อ b) พนกังานท่ีมีศกัยภาพสงูเท่านัน้ท่ีไม่เข้า
นิยามของค าว่า “ระบไุด้” ซึ่งจะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยม (ขอให้ผู้อ่านดคู านิยามของค าว่า “ระบไุด้” 
จากม.บช. 50 เร่ืองสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน)  

17. ตอบข้อ a) อ้างถึง ม.รง. 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ หากกิจการจ่ายเงินซือ้ธุรกิจน้อยกว่ามลูค่าสินทรัพย์สทุธิท่ีได้ จะถือ
เป็น “ผลก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้” และให้รับรู้เข้าก าไรขาดทนุในงวดที่เกิดรายการโดยทนัที 

18. ตอบข้อ c)  

19. ตอบข้อ c)  

20. ตอบข้อ a)  
  



P a g e  | 14 
 

 

 
14 

บทที่ 8 สรุปมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินรวม 

1. ตอบข้อ b) บริษัทยอ่ย คือกิจการ รวมถึงกิจการท่ีไม่ได้ก่อตัง้ในรูปของบริษัทจ ากดั ได้แก่ห้างหุ้นสว่น
ท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุของกิจการอ่ืน (ผู้ลงทนุ) 

2. ตอบข้อ a) ในการประเมินการควบคมุ ผู้ลงทนุพิจารณาสทิธิออกเสียงท่ีอาจมีขึน้ของตนเอง และการ
พิจารณาสิทธิออกเสียงท่ีอาจมีขึน้ของผู้ ถืออ่ืน เพื่อท่ีจะก าหนดว่าตนเองมีอ านาจหรือไม่ ซึ่งใน
กรณีนีห้ากเอกใช้สทิธิแปลงสภาพจะมีสทิธิออกเสียงใน 60% และได้รับอ านาจควบคมุ ดงันัน้ เอก
จงึต้องจดัท างบการเงินรวมโดยรวมบริษัทจตัวาเข้าในงบการเงินรวมด้วย 

3. ตอบข้อ b) เอกต้องแสดงเงินลงทนุในบริษัทจตัวาในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้ราคาทนุเดิมหกั 
คา่เผื่อผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม 

4. ตอบข้อ c) การด าเนินงานท่ีแตกต่างจากบริษัทใหญ่ไม่ใช่ข้อยกเว้นในการจัดท างบการเงินรวม 
ดงันัน้ กิจการจงึต้องรวมสโมสรฟตุบอลเข้าในการจดัท างบการเงินรวม 

5. ตอบข้อ c) เง่ือนไขในการยกเว้นการจัดท างบการเงินรวมคือบริษัทใหญ่ท่ีถือหุ้ นบริษัทย่อยของ
บริษัทท่ีใหญ่สุดอีกทอดหนึ่ง และบริษัทท่ีใหญ่สุดนัน้ได้จัดท างบการเงินรวมท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว แต่หากบริษัทใหญ่ท่ีสดุจดัท างบการเงินรวมท่ีสอดคล้อง
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท้องถ่ิน เง่ือนไขนีจ้ะไม่ใช่ข้อยกเว้นในการจดัท างบการเงิน
รวม  

6. ตอบข้อ a) การถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึง่ในหุ้นสามญัท่ีมีสทิธิในการออกเสียงในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ถือเป็นข้อบง่ชีส้ าคญัถึงอ านาจควบคมุในกิจการแห่งนัน้ ดงันัน้ ในกรณีท่ีไม่มีข้อมลูเพิ่มเติมบริษัท 
B ต้องจดัท างบการเงินรวมโดยรวมบริษัท C เข้าในงบการเงินรวมด้วย 

7. ตอบข้อ a) กิจการ A ถือเป็นบริษัทใหญ่สดุ (ultimate parent company) จงึต้องรวมบริษัท C เข้าใน
งบการเงินรวม 

8. ตอบข้อ c) สิทธิในกระแสเงินสดหมายถึงสดัสว่นถือหุ้นสทุธิทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ในกรณีนีจ้ะ
เท่ากบั ร้อยละ 60 x ร้อยละ 70 = ร้อยละ 42 

9. ตอบข้อ c) การท่ี A ถือ B ร้อยละ 60 ท าให้ A สามารถควบคมุ B ได้ ซึง่หมายความวา่ A จะสามารถ
ใช้สิทธิออกเสียงใน C ผ่าน B ได้ในสดัสว่นร้อยละ 30 และสามารถใช้สิทธิออกเสียงในการถือหุ้น
ตรงในบริษัท C อีกร้อยละ 10 รวมเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 40 ดังนัน้ A จึงน่าจะไม่สามารถ
ควบคมุบริษัท C ได้ แตห่ากบริษัท A มีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในบริษัท C บริษัท A จะต้องถือ
วา่บริษัท C เป็นบริษัทร่วม และรับรู้มลูคา่เงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 

10. ตอบข้อ a) การท่ี A) ถือ B ร้อยละ 60 ท าให้ A) สามารถควบคมุ B ได้ ซึ่งหมายความว่า A) จะ
สามารถใช้สิทธิออกเสียงใน c) ผ่าน B ได้ในสดัส่วนร้อยละ 50 และสามารถใช้สิทธิออกเสียงใน
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การถือหุ้นตรงในบริษัท C อีกร้อยละ 10 รวมเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 60 ดงันัน้ A จึงสามารถ
ควบคมุบริษัท C ได้ และถือวา่ C เป็น บริษัทยอ่ยเน่ืองจากบริษัท A มีอ านาจควบคมุบริษัท C 

11. ตอบข้อ b) ในการจดัท างบการเงินรวม กิจการจะต้องตดับญัชีรายการระหว่างกนั และก าไรท่ียงั
ไม่ เ กิดขึ น้ออกทัง้จ านวน ซึ่งในกรณีนีส้ินค้าคงเหลือดังกล่าวยังไม่ถูกขายออกให้กับ
บคุคลภายนอก จึงต้องตดัก าไรในสนิค้าคงเหลือท่ียงัไม่เกิดขึน้เท่ากบั 25 บาท จึงต้องแสดงมลูคา่
สนิค้าเท่ากบั 100 บาท  

12. ตอบข้อ a) กิจการจะต้องน าเสนอเงินลงทนุในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทใหญ่
โดยใช้วิธีราคาทนุ (หกัคา่เผื่อด้อยคา่ของสนิทรัพย์ถ้ามี) 

13. ตอบข้อ c) กิจการจะต้องจดัท างบการเงินรวม เม่ือกิจการมีการควบคมุกิจการอื่น ซึง่สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไมใ่ช่เง่ือนไขเพียงข้อเดียวท่ีแสดงวา่กิจการสามารถควบคมุกิจการอ่ืนได้ 

14. ตอบข้อ a) ในการจดัท างบการเงินรวม กิจการต้องตดัรายการระหว่างกันและก าไรขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดขึน้ออกทัง้จ านวน 

15. ตอบข้อ a) การรับปันผลจากบริษัทย่อยจะถือเป็นรายการระหว่างกันท่ีต้องตัดรายการออกใน
กระบวนการจัดท างบการเงินรวม บริษัทแม่จะเดบิต  เงินสด และเครดิต ปันผลรับ และจะต้อง
ยกเลกิรายการปันผลรับทัง้จ านวนในการจดัท างบการเงินรวม 

16. ตอบข้อ d) สิทธิท่ีมีการออกแบบเพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียของผู้ ท่ีถือสิทธินัน้โดยปราศจากการให้
อ านาจเหนือกิจการท่ีสทิธินัน้เก่ียวข้อง ทกุข้อจงึเป็นตวัอยา่งของสทิธิคุ้มครอง 

17. ตอบข้อ d) ปัจจยัพืน้ฐานส าหรับการพิจารณาอ านาจควบคมุประกอบด้วยการประเมินว่า ผู้ลงทนุ  
1) การมีอ านาจเหนือผู้ ได้รับการลงทุนหรือไม่ 2) การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจาก
การเก่ียวข้องกับผู้ ได้ รับการลงทุน  และ 3) การมีความสามารถท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนนัน้จากการมีอ านาจเหนือผู้ ได้รับการลงทนุ ดงันัน้ ข้อ d) จึงไม่ใช่ปัจจยัในการประเมิน
อ านาจควบคมุ 

18. ตอบข้อ c) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ืองงบการเงินรวม ฉบบัท่ี 11 เร่ืองการร่วม
การงาน และฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน  มีผลกระทบกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุนในเครือธุรกิจ ยกเว้น มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ 

19. ตอบข้อ d) กิจการจะต้องจดัท างบการเงินรวม เมื่อกิจการมีการควบคมุกิจการอ่ืน 
20. ตอบข้อ a) Down Stream Sales หมายถึงการขายจากบริษัทใหญ่ไปให้กับบริษัทร่วมหรือบริษัท

ยอ่ย (บนลงลา่ง) ดงันัน้ ข้อ a) จงึถกูต้อง 
21. ตอบข้อ c) Up Stream Sales หมายถึงการขายจากบริษัทร่วมหรือย่อยไปให้กับบริษัทร่วมใหญ่ 

(ลา่งขึน้บน) ดงันัน้ ข้อ c) จงึถกูต้อง 



P a g e  | 16 
 

 

 
16 

22. ตอบข้อ a) ในการจดัท างบการเงินรวม กิจการจะต้องตดับญัชีรายการระหว่างกนัทัง้หมด ทัง้นี ้ใน
การซือ้ขายสินค้าระหว่างกนันัน้ กิจการจะต้องตดับญัชียอดขายระหว่างกนัออก (ซึง่ผู้ขายจะบนัทึก
เป็นยอดขาย ส่วนผู้ซือ้สินค้าจะบนัทึกเป็นยอดซือ้ หรือสินค้าคงเหลือ แต่สดุท้ายจะถกูปิดบญัชีเข้า
เป็นต้นทนุขายในท่ีสดุ)  ตลอดจนต้องตดับญัชีก าไรขัน้ต้นในสินค้าคงเหลือท่ียงัไม่ได้ขายออกไปให้
คนนอก ดงันัน้ ค าตอบท่ีถกูต้องจงึเป็นข้อ a) คือ ปรับปรุงตดัลดบญัชีขายและต้นทนุขายระหวา่งกนั
ทัง้จ านวน 

23. ตอบข้อ d) อ้างถึง ม.บช. 50 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน กิจการจะต้องไมต่ดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ี
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ย่อหน้า 007)  ซึ่งค่าความนิยมถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน
ประเภทดังกล่าว จึงต้องไม่มีการตัดบัญชี แต่จะต้องทดสอบด้อยค่าอย่างสม ่าเสมอทุกรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

24. ตอบข้อ c) ในกระบวนการจดัท างบการเงินรวม จะเป็นการรวม “สินทรัพย์สทุธิ” ของบริษัทย่อยเป็น
ส่วนหนึ่ งของกิจการท่ีอยู่ภายใต้ความควบคุมของบริษัทใหญ่  ดังนัน้  “ส่วนทุนท่ีได้จาก
บคุคลภายนอก (paid-in capital)  ท่ีประกอบด้วย ทนุหุ้นสามญั และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั ในงบ
การเงินรวมจะเท่ากบัจ านวนท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ่ ดงันัน้ ค าตอบท่ีถกูต้องจึง
เป็นข้อ d)  

25. ตอบข้อ a) คา่ความนิยมคือผลตา่งระหว่างต้นทนุเงินลงทนุท่ีจ่ายไป กบัมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์
สทุธิท่ีระบไุด้ท่ีได้จากการซือ้ธุรกิจ ดงันัน้ หากกิจการผู้ถกูซือ้ มีคา่ความนิยมที่มีอยูก่่อนแล้วจะไมถื่อ
เป็นสนิทรัพย์ท่ีระบไุด้ ดงันัน้กิจการผู้ซือ้จะต้องค านวณคา่ความนิยมที่เกิดจากการซือ้กิจการใหมอี่ก
ครัง้หนึง่ 

26. ตอบข้อ a) ในการจดัท างบการเงินรวม กิจการต้องน างบการเงินของบริษัทใหญ่และงบการเงินของ
บริษัทยอ่ยทัง้หมดมารวมกนัเป็นรายบรรทดัโดยการน ารายการท่ีเหมือนกนัมารวมกนั เช่น สนิทรัพย์ 
หนีส้นิสว่นของเจ้าของ รายได้ และคา่ใช้จ่าย เพื่อให้งบการเงินรวมแสดงให้เห็นถึงข้อมลูทางการเงิน
ของกลุ่มกิจการเสมือนว่าเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว  โดย กิจการต้องตดัยอด
คงเหลือ รายการบญัชี รวมถึงรายได้และคา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัของกิจการท่ีอยูใ่นกลุม่ทัง้จ านวน  

27. ตอบข้อ c) หากบริษัทใหญ่ถือหุ้นบริษัทย่อยไม่ถึง 000% จะมองว่าบริษัทย่อยมีผู้ อ่ืนมาถือหุ้นร่วม
ด้วย ดงันัน้ จึงต้องแบง่ก าไรของบริษัทย่อยด้วยการกระจายยอดเป็นสว่นแบง่ก าไรของส่วนได้เสียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคมุ และสว่นของบริษัทแม่ 

28. ตอบข้อ b) โดยเปรียบเทียบง่ายๆ แบบนี ้หากตัว๋เงินจ่ายท่ีได้จากการซือ้กิจการบริษัทยอ่ยมีมลูคา่สงู
กว่ามลูค่าตามบญัชี ย่อมเปรียบเสมือนรายได้รับล่วงหน้าสงูกว่ามลูค่าทางบญัชี ซึง่จะต้องปิดเข้า
เป็นบญัชีรายได้ ดงันัน้ รายได้ท่ีปิดเข้าบญัชีรายได้จึงน้อยเกินไป จึงต้องเพิ่มรายได้ขึน้ ท าให้ก าไร
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สะสมเพิ่มขึน้ สว่นตวัเลือก a) นัน้ มาตรฐานการบญัชีไม่อนญุาตให้รับรู้มลูคา่เพิ่มของคา่ความนิยม 
ในขณะท่ีข้อ c) และข้อ d) จะถือเป็นรายการหกัท่ีท าให้ก าไรสะสมลดลง 

29. ตอบข้อ c) หากมีการขายสนิค้าระหวา่งกนั ในการจดัท างบการเงินรวมจะยงัไมรั่บรู้ก าไรดงักลา่ว
จนกวา่จะขายออกไปให้กบับคุคลท่ีสามแล้วเทา่นัน้ ค าตอบท่ีถกูต้องจึงเป็นข้อ c 

30. ตอบข้อ c) กิจการผู้ลงทนุต้องตดัก าไรและขาดทนุของบริษัทร่วมตามสว่นแบง่ของผู้ลงทนุซึง่เป็นผล
มาจากรายการบญัชีระหวา่งกนัดงักลา่วให้หมดไป ดงันัน้ กิจการจงึต้องรับรู้ก าไร 40% หลงัจากหกั
ก าไรในสินค้าคงเหลือท่ียงัไมรั่บรู้มลูคา่ 40% ออกไปเสยีก่อน 
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บทที่ 9 สรุปมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

1. ตอบข้อ a) การควบคุมร่วมจะมีได้ก็ต่อเม่ือการตัดสินใจใด  ๆ เก่ียวกับกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ผลตอบแทนท่ีการงานนัน้จะได้รับ จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ ท่ีร่วมกนัควบคมุการงาน
แล้วเทา่นัน้ ข้อ a) จงึถกูต้อง 

2. ตอบข้อ e การร่วมด าเนินงาน คือ การร่วมการงานซึ่งผู้ ท่ีมีการควบคมุร่วมมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผกูพนัใน
หนีส้ินท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วมการงานนัน้ ดงันัน้ทกุข้อคือสิ่งท่ีผู้ ร่วมด าเนินงานจะต้องรับรู้ส่วนได้เสียในการร่วม
ด าเนินงาน 

3. ตอบข้อ d) กิจการต้องใช้วิธีสว่นได้เสียในการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุ ในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าในงบการเงินรวม 

4. ตอบข้อ d) จากข้อเท็จจริงข้างต้นถือเป็นการร่วมค้า เน่ืองจากเม่ือเลิกกิจการทัง้สองกิจการจะได้รับเงินแบ่งตาม
สว่นท่ีลงทนุ 

5. ตอบข้อ b 

6. ตอบข้อ d) เง่ือนไขหลกัของการควบคุมร่วมคือ เม่ือการตดัสินใจใด ๆ เก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องจะต้องได้รับ
ความเหน็ชอบอยา่งเป็นเอกฉนัท์จากผู้ ท่ีร่วมกนัควบคมุการงาน 

7. ตอบข้อ d) หลงัจากการรับรู้ครัง้แรกกิจการต้องบนัทกึบญัชีส าหรับเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าด้วยวิธีสว่นได้เสีย 

8. ตอบข้อ c) ผู้ลงทนุในกิจการร่วมค้าท่ีไม่มีอ านาจควบคมุร่วมต้องใช้วิธีราคาทนุ/วิธีมลูค่ายตุิธรรมในการวดัมลูค่า
เงินลงทนุในตราสารทนุในกรณีท่ีไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญั หรือถือเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วมหากมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระส าคญั 

9. ตอบข้อ d) ในการประเมินว่ากิจการมีอ านาจควบคุมร่วมหรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากสิทธิออกเสียงท่ีมีใน
ปัจจบุนัและสทิธิออกเสียงท่ีอาจมีขึน้มาประกอบกนั 

10. ตอบข้อ c) หากถือหุ้นไมถ่งึร้อยละ 50 ซึง่ถือเป็นข้อบ่งชีกิ้จการน่าจะไมมี่อ านาจควบคมุ กิจการจะต้องบนัทกึบญัชี
เงินลงทนุโดยใช้วิธีราคาทนุหากไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในกิจการดงักลา่ว(ม.บช.005)  หรือวิธีสว่นได้เสีย
หากมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั (ม.บช. 28)  
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บทที่ 10 สรุปมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วน
ได้เสียในกจิกำรอ่ืน 

1. ตอบข้อ a) ส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน หมายถึงความเก่ียวพนัทัง้ท่ีเป็นไปตามสญัญาและไม่ใช่ตามสญัญาท่ีมีผลท า
ให้กิจการได้รับผลตอบแทนในจ านวนที่ไมแ่น่นอนจากการด าเนินงานของกิจการอ่ืน 

2. ตอบข้อ d) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 บงัคบัใช้กบัเงินลงทนุในกิจการในเครือได้แก่ การมีสว่นได้
เสียในบริษัทย่อย ในการร่วมการงาน ในบริษัทร่วม หรือในกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตวัซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบ
การเงินรวม ดงันัน้ ข้อ d) จงึเป็นค าตอบที่ถกูต้อง 
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บทที่ 12 สรุปมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

1. ตอบข้อ b) ตามวิธีส่วนได้เสีย กิจการจะวดัมลูค่าเงินลงทนุด้วย เงินลงทนุต้นงวด + ส่วนแบ่งก าไรระหว่างงวด – 
เงินปันผลรับระหวา่งงวด ในข้อนีเ้งินลงทนุ ณ วนัสิน้ปีจงึเทา่กบั 0,200,000 บาท + (700,000 x 25%) – (050,000 
หุ้น x 0.85 บาท ) = 0,247,500 บาท 

2. ตอบข้อ b) การรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมท่ีบนัทึกบญัชีโดยวิธีส่วนได้เสียจะต้องเดบิต เงินสด และเครดิต เงิน
ลงทนุ เน่ืองจากถือเป็นการคืนเงินลงทนุ ดงันัน้ค าตอบข้อ b) จงึถกูต้อง 

3. ตอบข้อ c) เม่ือกิจการท่ีเข้าไปลงทนุประกาศก าไร บริษัทผู้ลงทนุท่ีบนัทกึบญัชีโดยใช้วิธีสว่นได้เสียจะต้องรับรู้สว่น
แบง่ก าไร โดยเดบิต เงินลงทนุในบริษัทร่วม เครดิต สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม ดงันัน้ค าตอบข้อ c) 
จงึถกูต้อง 

4. ตอบข้อ d) การขายสินค้าให้กบับริษัทร่วมในราคาบวกก าไร กิจการผู้ขายจะต้องตดับญัชีก าไรระหว่างกนัท่ียงัไม่
เกิดขึน้ตามสว่นท่ีถือหุ้น ซึง่หมายถึงสว่นท่ียงัไม่ถกูขายให้กบัลกูค้าภายนอก ซึง่เท่ากบั 7,500 บาท (100,000 x 
25% x 30%) 

5. ตอบข้อ e ตามการค านวณดงันี ้
 บาท 

เงินลงทนุ 1/1/25x1      500,000  

บวก สว่นแบง่ก าไร (140,000 x 25%)        35,000  

หกั ตดัจ่ายผลต่างราคาซือ้  

อาคาร (300,000 x 25% x 1/15 ปี) -       5,000  

หกั เงินปันผล (70,000 x 25%) -      17,500  

เงินลงทนุ 31/12/25x1      512,500  

6. ตอบข้อ a) การขายสินค้าให้กบับริษัทร่วมในราคาบวกก าไร กิจการผู้ขายจะต้องตดับญัชีก าไรระหว่างกนัท่ียงัไม่
เกิดขึน้ตามส่วนท่ีถือหุ้น ซึ่งหมายถึงส่วนท่ียงัไม่ถกูขายให้กบัลกูค้าภายนอก ซึง่เท่ากบั 08,400 บาท (000,000  x 
20%) - (40,000 x อตัราก าไร 20% x สดัสว่นถือหุ้น 20%) 

7. ตอบข้อ a) ตามวิธีส่วนได้เสีย กิจการจะวดัมลูค่าเงินลงทนุด้วย เงินลงทนุต้นงวด + ส่วนแบ่งก าไรระหว่างงวด – 
เงินปันผลรับระหว่างงวด ดงันัน้ค าตอบข้อ a) จงึถกูต้อง 

8. ตอบข้อ d) แม้บริษัทบีจะถือหุ้นในบริษัทเอเพียง 09% แต่เน่ืองจากบริษัทบีสามารถส่งคนเป็นกรรมการของเอ ได้
ประกอบกบัการท่ีทัง้สองกิจการมีการซือ้ขายระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญั จึงถือว่าบริษัทบีต้องบนัทึกบญัชีบริษัทเอ
ด้วยวิธีสว่นได้เสีย 

9. ตอบข้อ c) กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัหมายถึงกิจการท่ีมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อกนั อยู่ภายใต้การควบคมุ หรือ
ควบคมุร่วม แต่ส าหรับกิจการสองแห่งมีการควบคมุร่วมกนัในกิจการอ่ืนจะไม่ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัแตอ่ยา่ง
ใด 
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10. ตอบข้อ a) บริษัทร่วมหมายถึง กิจการท่ีอยูภ่ายใต้อิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัของผู้ลงทนุ 

11. ตอบข้อ a) อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญั คือ อ านาจในการเข้าไปมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการ
เงินและการด าเนินงานของกิจการท่ีถกูลงทนุ แตไ่มถ่งึระดบัท่ีจะควบคมุหรือควบคมุร่วมในนโยบายดงักลา่ว 

12. ตอบข้อ a) หลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก กิจการต้องบนัทึกบญัชีเงินลงทนุในบริษัทร่วม โดยใช้วิธีราคาทนุ หรือส่วนได้
เสีย 

13. ตอบข้อ d) หากผู้ลงทนุมีอ านาจในการออกเสียงทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) ในกิจการ
ท่ีไปลงทนุอย่างน้อยร้อยละ 20 ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ลงทนุมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อกิจการท่ีไปลงทนุ 
เว้นแต่ผู้ลงทนุจะมีหลกัฐานท่ีแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนวา่กรณีดงักล่าวไมเ่ป็นเช่นนัน้ ดงันัน้ ค าตอบที่ถกูต้องคือข้อ 
d 

14. ตอบข้อ c) การถือหุ้นทางอ้อมผ่านกิจการร่วมค้าร้อยละ 20 หรือมากกว่าในหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง เน่ืองจาก
กิจการจะไม่มีอ านาจควบคมุเบ็ดเสร็จในกิจการร่วมค้า (มีแต่อ านาจควบคมุร่วม) ดงันัน้ จึงระบชุดัไม่ได้ว่ากิจการ
มีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั 

15. ตอบข้อ f) ทกุข้อเป็นข้อบง่ชีค้วามมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั 

16. ตอบข้อ d) ในการประเมินว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อกิจการท่ีถกูลงทนุหรือไม่ ให้กิจการพิจารณา
จากทัง้สิทธิออกเสียงท่ีมีในปัจจุบนัและสิทธิออกเสียงท่ีอาจมีในอนาคต เจ้าของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 
(share warrants) สิทธิการซือ้หุ้น (share call options) ตราสารหนีห้รือตราสารทนุ ซึง่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั 

17. ตอบข้อ a)  

18. ตอบข้อ d) แม้เงินลงทนุในบริษัทอ่ืนจะเหลือศนูย์ แต่กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทนุต่อไป หากกิจการมีภาระผกูพนั
ท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการดงักลา่ว ข้อ a) จงึเป็นค าตอบท่ีผิด อยา่งไรก็ตาม การรับรู้ภาระผกูพนั
ดงักลา่วจะถือเป็นหนีส้ิน ไม่ใช่รับรู้เงินลงทนุท่ีติดลบ ข้อ b) จงึเป็นค าตอบท่ีผิดเช่นกนั และเน่ืองจากกิจการจะต้อง
ไมต่ดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีไมมี่อายจุ ากดัอีกตอ่ไป ดงันัน้ค าตอบข้อ c) จงึผิด แตกิ่จการจะต้องงดเว้นการ
ใช้วิธีสว่นได้เสียในกรณีท่ีสญูเสียอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในบริษัทร่วมไป ข้อ d) จงึเป็นค าตอบที่ถกูต้อง 

19. ตอบข้อ d) หากกิจการใช้วิธีส่วนได้เสียในการบนัทึกบญัชี ทัง้ๆ ท่ีต้องใช้วิธีราคาทนุในการบนัทึก จะท าให้กิจการ
บันทึกส่วนแบ่งก าไรเป็นรายได้ และเพิ่มบัญชีเงินลงทุน (จ านวน 6,000 บาท)  แทนท่ีจะบันทึกเงินปันผลเป็น
รายได้ (จ านวน 800 บาท)  ท าให้เงินลงทนุ และก าไรสทุธิสงูเกินไป 

20. ตอบข้อ d) กิจการจะต้องใช้วิธีส่วนได้เสียในการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุ หากมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในกิจการ
ท่ีเข้าไปลงทุน ทัง้นี ้ข้อ a) – c) เป็นสถานการณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทกระเชอไม่สามารถใช้อิทธิพลอย่างมี
สาระส าคัญในบริษัทหญิงได้ ในขณะท่ีหากบริษัทหญิงมีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเป็นจ านวนมาก ย่อมท าให้กระเชอ
กลายเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั จงึต้องใช้วิธีสว่นได้เสียในการบนัทกึเงินลงทนุ 
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บทที่  13 สรุปมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่16 (ปรับปรุง 2559) ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์ 
1. ตอบข้อ d) ต้นทนุของท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ประกอบด้วยราคาซือ้ท่ีสทุธิจากสว่นลดต่างๆ + ต้นทนุทางตรงท่ีท าให้

สินทรัพย์อยูใ่นสภาพพร้อมใช้บวก มลูค่าประมาณการคา่รือ้ถอนของสนิทรัพย์ดงักลา่วในอนาคตท่ีคิดลดกลบัมาเป็น
มลูค่าปัจจบุนั 

2. ตอบข้อ d) มลูค่าตามบญัชีเทา่กบัราคาทนุหกั ค่าเสื่อมราคาสะสม หกัค่าเผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์สะสม 
3. ตอบข้อ a) ภายหลงัจากการรับรู้รายการ กิจการต้องแสดงรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์นัน้ด้วยราคาทนุหกัคา่

เสื่อมราคาสะสม และผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสมของสนิทรัพย์ ซึง่ค านวณโดยใช้สินทรัพย์ (20,000 บาท – 
1,000) / 4 = 4,750 บาท ตอ่ปี 

4. ตอบข้อ b) อ้างถงึ ม.บช. 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ได้ให้ค านิยามของ ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ไว้วา่ คือ
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนซึง่กิจการมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจาหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพ่ือให้เช่า หรือเพ่ือ
ใช้ในการบริหารงาน และคาดวา่จะใช้ประโยชน์มากกวา่หนึง่รอบระยะเวลา ซึง่ตวัเลือกท่ีเข้าข่ายคือ b  

5. ตอบข้อ a)  

6. ตอบข้อ c) โดยคา่เสื่อมสิน้ เป็นค าศพัท์การตดัจ่ายต้นทนุสมัปทานเหมืองแร่เป็นคา่ใช้จ่าย และคา่ใช้จ่ายตดัจ่ายเป็น
ค าศพัท์การตดัจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นคา่ใช้จ่าย  

7. ตอบข้อ b) ประมาณอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์เป็นปัจจยัหลกัท่ีใช้ก าหนดคา่เสื่อมราคา 

8. ตอบข้อ b)  การตดัค่าเสื่อมราคา มีวตัถปุระสงค์ในการปันสว่นจ านวนที่คิดคา่เสื่อมราคาของสนิทรัพย์อยา่งมีระบบ
ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์นัน้ ไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์ในการประเมินมลูค่าสนิทรัพย์ ดงันัน้ จงึมีความ
เป็นไปได้สงูท่ีมลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์ของกิจการจะไมเ่ทา่กบัมลูค่ายตุิธรรม หากมีการขายจะรับรู้เป็นรายการ
ปกติในงบก าไรขาดทนุ 

9. ตอบข้อ c) ตามเหตผุลข้อ 21  

10. ตอบข้อ c) เน่ืองจากอาคารสว่นท่ีซอ่มแซมมีอายกุารใช้งานและประโยชน์ใช้สอยมากขึน้ กิจการจงึต้องบนัทกึค่า
ซอ่มแซมเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ สว่นอาคารสว่นท่ีเสียหายนัน้ กิจการจะต้องค านวณมลูค่าตามบญัชีแล้วตดัเป็นผล
ขาดทนุ 

11. ตอบข้อ b) อ้างถงึ ม.บช. 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ กิจการต้องรับรู้ต้นทนุของรายการท่ีดิน อาคารและ
อปุกรณ์ เป็นสินทรัพย์เม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นัน้ และกิจการสามารถวดัมลูค่าต้นทนุของรายการนัน้ได้อยา่งน่าเช่ือถือ ซึง่ทัง้สองรายการแสดงให้เหน็ถงึประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต กิจการจงึสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ 

12. ตอบข้อ d) ไมว่า่กิจการจะคิดค่าเสือมราคาวิธีใดก็ตาม มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์จะต้องไมน้่อยไปกวา่มลูค่า
คงเหลือของสนิทรัพย์เสมอ ดงันัน้ข้อ d) จงึถกูต้อง 

13. ตอบข้อ a) ตามปกติแล้วประสทิธิภาพของสนิทรัพย์จะลดลงด้วย 2 กรณี คือ เม่ือเวลาผ่านไป และเม่ือมีการใช้งาน ซึง่
หากประสทิธิภาพของสนิทรัพย์จะลดลงเม่ือมีการใช้ กิจการควรตดัค่าเสื่อมโดยใช้วิธีตามจ านวนหน่วยผลผลิต 
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14. ตอบข้อ b) หากกิจการตดัค่าเสื่อมราคาตามวิธีผลรวมจ านวนตวัเลข โดยสินทรัพย์มีอายใุช้งาน 5 ปี คา่เสื่อมราคา
สะสมทัง้สิน้จะเทา่กบั (5+4+3+2+1)  / 15 สว่น ซึง่หากกิจการใช้สินทรัพย์แล้ว 4 ปี กิจการจะมียอดค่าเสื่อมสะสม
รวมเทา่กบั 14/15 สว่น 

15. ตอบข้อ d) อ้างถงึมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก ได้ระบุ
ให้กิจการวดัมลูคา่ของสนิทรัพย์ท่ีเข้าเกณฑ์การจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย โดยใช้มลูค่าท่ีต ่ากวา่
ระหวา่งมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทนุในการขาย และหยดุคิดค่าเส่ือมราคาของสนิทรัพย์ดงักลา่ว 
ดงันัน้ ข้อ d) จงึถกูต้อง 

16. ตอบข้อ b) กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทนุจากสินทรัพย์ถาวรท่ีเลิกใช้งานแล้วถือไว้เพ่ือรอขาย ในก าไรจากการ
ด าเนินงานปกติก่อนภาษีเงินได้ 

17. ตอบข้อ c) หากกิจการตีราคาลด กิจการจะต้องรับรู้การตีราคาลดลงเป็น “ผลขาดทนุจากการด้อยคา่” ในงบก าไร
ขาดทนุ และหากในเวลาตอ่มากิจการตีราคาเพิ่ม ให้กิจการรับรู้การตีราคาเพิ่มดงักลา่วเข้าก าไรขาดทนุเพียงไม่เกิน
จ านวนที่เคยตีราคาลดลง สว่นท่ีเหลือให้กิจการรับรู้การตีราคาท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์เพิ่มเป็นก าไรเบด็เสร็จอ่ืน 
ดงันัน้ ในข้อนีบ้ริษัท C. ต้องบนัทกึเข้าก าไรขาดทนุ 200,000 บาทและเข้าก าไรเบด็เสร็จอ่ืน 1,800,000 บาท 

18. ตอบข้อ b) หากกิจการเลือกตีราคาท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์รายการใดรายการหนึง่ใหม ่กิจการต้องใช้วิธีการตีราคา
ใหมก่บัรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ทกุรายการที่จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนักบัรายการท่ีเลือกตีราคาใหมด้่วย 

19. ตอบข้อ c) ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนซึง่กิจการมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการ
จ าหน่ายสนิค้าหรือให้บริการ เพ่ือให้เช่า หรือเพ่ือใช้ในการบริหารงาน ท่ีกิจการคาดวา่จะใช้ประโยชน์มากกวา่หนึ่ง
รอบระยะเวลา โดยข้อ c) จะเป็นสินทรัพย์ท่ีเข้านิยามดงักลา่ว 

20. ตอบข้อ c) สว่นประกอบของราคาทนุของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ประกอบด้วย 1)  ราคาซือ้รวมอากรขาเข้า
และภาษีซือ้ท่ีเรียกคืนไมไ่ด้หลงัหกัสว่นลดการค้าและจ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย  2)  ต้นทนุทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์นัน้อยูใ่นสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่าย
บริหาร และ 3)  ต้นทนุท่ีประมาณในเบือ้งต้นส าหรับการรือ้ การขนย้าย และการบรูณะสถานท่ีตัง้ของสินทรัพย์ ซึง่เป็น
ภาระผกูพนัของกิจการท่ีเกิดขึน้เม่ือกิจการได้สินทรัพย์นัน้มา ดงันัน้ ภาษีมลูค่าเพิ่มที่สามารถขอคืนได้จงึไมถื่อเป็น
สว่นหนึง่ของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

21. ตอบข้อ a) อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีโดยสว่นใหญ่แล้วเป็นอิสระจากสินทรัพย์ประเภท
อ่ืนๆ ของกิจการซึง่ท าให้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุตา่งจากอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งาน และเน่ืองจาก
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุไม่มีสว่นท าให้กิจการไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เน่ือง (going concern)  แม้กิจการจะ
ขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุออกไป กิจการก็ยงัสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ อีกทัง้กิจการสามารถหามลูค่า
ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์ได้อยา่งน่าเช่ือถือ ดงันัน้ กิจการจงึสามารถเลือกได้วา่จะวดัมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทนุโดยใช้ราคาทนุเดิม (historical cost)  หรือ มลูคา่ยตุิธรรม (fair market value)  โดยหากกิจการเลือกที่
จะใช้มลูค่ายตุิธรรม กิจการจะต้องรับรู้สว่นเกินหรือสว่นต ่าจากการตีราคาเข้าในก าไรขาดทนุประจ างวด 

22. ตอบข้อ c) ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ หากกระแสเงินสดในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจะถือวา่เป็นข้อ
บง่ชีว้า่การแลกดงักลา่วเป็นการแลกเปลี่ยนแบบ “มีเนือ้หาเชิงพาณิชย์” ดงันัน้ข้อ c) จงึเป็นค าตอบท่ีถกูต้อง 
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23. ตอบข้อ c) หากกิจการได้รับรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์จากการแลกเปลี่ยน กิจการต้องวดัมลูค่าต้นทนุของ
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนดงักลา่วด้วยมลูค่ายตุิธรรม ซึง่เทา่กับมลูคา่ยตุิธรรมของสิ่งท่ี
น าไปแลกแต่หากไมท่ราบแน่ชดัวา่สิง่ท่ีน าไปแลกเทา่กบัเทา่ใด ให้รับรู้ท่ีดินอาคารอปุกรณ์ท่ีได้โดยใช้มลูค่ายตุิธรรม
ของสิง่ท่ีได้มา ดงันัน้จงึต้องรับรู้มลูค่าของเคร่ืองจกัรท่ีได้มาเทา่กบั 50 ล้านบาท ซึง่หมายความว่ามีก าไร 30 ล้าน
บาท  

24. ตอบข้อ d) ในปีท่ี 1 กิจการได้ปรับลดมลูค่าท่ีดินเข้า “ก าไรขาดทนุ” ดงันัน้ เมื่อมลูค่าท่ีดินเพิ่มขึน้ในปีท่ี 2 กิจการ
ยอ่มต้องรับรู้ผลตา่งท่ีไมเ่กิน 10,000 บาท เข้าเป็นสว่นหนึง่ของ “ก าไรขาดทนุ” เช่นเดียวกนั แตส่ว่นท่ีเกินกวา่
ราคาทนุเดิม กิจการจะต้องรับรู้เข้ากิจการจะต้องรับรู้เข้าก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ข้อ d) จงึถกูต้อง 

25. ตอบข้อ d) โดยคา่เสื่อมราคาสามารถค านวณได้ดงันี ้ (80 ล้านบาท x 0 ปี /20 ปี) + (00 ล้านบาท x 0 ปี / 4 ปี) + 
(00 ล้านบาท x 0 ปี / 5 ปี) = 8.50 ล้านบาท  

26. ตอบข้อ a) โจทย์ข้อนีไ้มไ่ด้บอกวิธีการค านวณค่าเสื่อมราคามาให้ เราจึงต้องลองทดสอบวิธีการ ซึง่พอจะสรุปได้วา่
กิจการแหง่นีใ้ช้วิธีการค านวณคา่เสื่อมราคาวิธีเส้นตรง (37,000 / 5 = 7,400 บาท) ดงันัน้คา่เสื่อมราคาทกุปีจะ
เทา่กนั คือ 7,400 บาท  

27. ตอบข้อ a) หากกิจการเลือกตีราคาท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์รายการใดรายการหนึง่ใหม ่กิจการต้องใช้วิธีการตีราคา
ใหมก่บัรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ทกุรายการที่จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนักบัรายการท่ีเลือกตีราคาใหม ่ไม่
สามารถเลือกตีราคาได้ ดงันัน้ ข้อ a) จงึเป็นแนวปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 06  

28. ตอบข้อ c) การคิดค่าเส่ือมราคาของสนิทรัพย์จะเร่ิมต้นเม่ือสินทรัพย์นัน้พร้อมใช้งาน กลา่วคือ เม่ือสนิทรัพย์อยูใ่น
สถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดงันัน้ กิจการจงึควรเร่ิมคิดค่าเสื่อมราคา
ตัง้แต ่0 เมษายน 25x9 ซึง่เป็นวนัท่ีสินทรัพย์พร้อมใช้งาน 

29. ตอบข้อ c) หากราคาประเมินของสนิทรัพย์ลดลง จะถือวา่สนิทรัพย์เกิดการด้อยคา่ขึน้ ซึง่จะต้องรับรู้ในก าไรขาดทนุ 
อยา่งไรก็ตาม หากกิจการใช้วิธีตีราคาสินทรัพย์ หากราคาประเมินของสินทรัพย์เพิ่มขึน้ กิจการจะต้องรับรู้ผลตา่งเข้า
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมไปยงัสว่นของเจ้าของภายใต้หวัข้อ “สว่นเกินทนุจากการตีราคา
สินทรัพย์” 

30. ตอบข้อ b) โดยกิจการจะตดัคา่เสื่อมราคาต่อปีเทา่กบั 300 บาท (3,000 – 300) / 9 ปี ดงันัน้ มลูคา่ตามบญัชี ณ ต้น
ปีท่ี 4  ของสนิทรัพย์รายการนีจ้ะเทา่กบั 2,000 บาท (3,000 – (300 x 3)) ซึง่กิจการจะตดัค่าเสื่อมราคาตัง้แตปี่ท่ี 4 
ในอตัราปีละ 250 บาท (2,000 – 600) / 6 ปี  
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บทที่  14 สรุปมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

1. ตอบข้อ d) อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุคืออสงัหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้คา่เช่า หรือจาก
การเพิ่มขึน้ของมลูค่าของสนิทรัพย์ หรือทัง้สองอยา่ง ดงันัน้ข้อ d) จงึถกูต้อง 

2. ตอบข้อ c) จากข้อมลูของโจทย์ แสดงให้เหน็วา่กิจการไมไ่ด้วางแนวทางการด าเนินธุรกิจโดยใช้อาคารหลงันีใ้นการ
สร้างกระแสเงินสดท่ีเป็นอิสระจากการใช้สินทรัพย์รายการอ่ืนหรือการด าเนินงานอ่ืนๆ ดงันัน้ จึงไมส่ามารถถือว่าเป็น
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ แตใ่ห้ถือเป็นท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ 

3. ตอบข้อ a) หลงัจากท่ีรับรู้ครัง้แรก กิจการสามารถวดัมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ โดยเลือกอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ระหวา่งมลูคา่ยตุิธรรม หรือราคาทนุหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และคา่เผ่ือการด้อยคา่สะสม (โดยใช้นโยบายการ
บญัชีเดียวกนัส าหรับอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุทกุรายการ) 

4. ตอบข้อ b) โดยเนือ้หาแล้วกลุม่กิจการใช้อสงัหาริมทรัพย์รายการดงักลา่วเพื่อการด าเนินงาน จงึต้องถือเป็นท่ีดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ในงบการเงินรวม แตส่ าหรับบริษัทยอ่ยจะถือเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

5. ตอบข้อ a) ต้นทนุของสินทรัพย์ คือ ราคาเทียบเทา่เงินสด  ณ วนัท่ีรับรู้รายการ หากมีการขยายก าหนดการช าระเงิน
ออกไปนานกวา่ปกติ กิจการต้องบนัทกึผลตา่งระหวา่งราคาเทียบเทา่เงินสดและจ านวนเงินทัง้หมดท่ีต้องช าระเป็น
ดอกเบีย้ตลอดระยะเวลาการได้รับสนิเช่ือนัน้ ดงันัน้ กิจการจะวดัมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์รายการนีด้้วยจ านวนเทา่กบั 
88,364 บาท ((95,000 บาท x 0/0.00) + 2,000 บาท) 

6. ตอบข้อ a) มลูค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์รายการนีเ้ทา่กบั 98,000 บาท (000,000 x 49 ปี / 50 ปี) 
7. ตอบข้อ b) การประเมินอายกุารใช้งานเพิ่มขึน้เน่ืองจากได้รับข้อมลูใหมถื่อเป็นการเปลี่ยนประมาณการทางบญัชี ซึง่

กิจการจะต้องใช้วิธีเปลี่ยนทนัทีในการวดัมลูค่า ดงันัน้ อสงัหาริมทรัพย์รายการนี ้ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 25x2 จะมี
มลูค่าเท่ากบั 96,676 บาท (98,000 x 73 ปี / 74 ปี)  

8. ตอบข้อ b) ช่วงปี 25x0 – 25x3 และ 25x4 – 25x7 อสงัหาริมทรัพย์รายการนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือหารายได้ในรูปค่าเช่า 
จงึต้องถือเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ สว่นช่วงปี 25x4 – 25x7 จะถือเป็นท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ เน่ืองจาก
มีวตัถปุระสงค์ในการถือครองเพ่ือประโยชน์ใช้สอย 

9. ตอบ c) การโอนจากอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ เป็นรูปแบบการโอนรูปแบบ
เดียวท่ีสง่ผลให้เปลี่ยนวิธีการวดัมลูค่าจากวิธีราคาทนุเป็นวิธีมลูคา่ยตุิธรรม  

10. ตอบ d)  
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บทที่ 15 สรุปมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่23 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองต้นทุนกำรกู้ยืม 

1. ตอบข้อ c) ต้นทนุการกู้ ยืมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลติสินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไขต้องเป็น
ต้นทนุท่ีสามารถหลีกเลี่ยงได้หากกิจการไม่ก่อรายจ่ายขึน้เพ่ือให้ได้มาซึง่สนิทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไข หากกิจการกู้ ยืมเงิน
มาโดยเฉพาะเพ่ือให้ได้มาซึง่สนิทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไข ต้นทนุการกู้ ยืมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์นัน้ (สทุธิจาก
ผลตอบแทนจากการลงทนุชัว่คราว)  ให้รวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์ได้ ในกรณีส าหรับเงินกู้มาเพ่ือวตัถปุระสงค์
ทัว่ไปแตน่ ามาใช้จดัหาสินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไข ให้รวมต้นทนุกู้ ยืมได้เทา่ท่ีจ าเป็นเท่านัน้ โดยคณูรายจ่ายของสนิทรัพย์
นัน้ด้วยอตัราการตัง้ขึน้เป็นทนุ (Capitalization Rate)  ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

วนัจ่ายเงิน สดัสว่นเวลา เงินลงทนุ ใช้เงินกู้ เฉพาะ ใช้เงินกู้ทัว่ไป 

ดอกเบีย้เงินกู้  

ทัว่ไป10% 

 1/1/x1  12/12     200,000   200,000           -     

 1/5/x1  8/12     600,000   300,000   300,000       20,000  

 1/12/x1  1/12     300,000           -     300,000         2,500  

 รวม    1,100,000   500,000   600,000       22,500  

      

 สรุปดอกเบีย้       

 ดอกเบีย้เงินกู้ เฉพาะ (500,000 x 12%)          60,000  

 ดอกเบีย้เงินกู้ทัว่ไป          22,500  

 รวมดอกเบีย้ท่ีสามารถรับรู้เป็นต้นทนุสินทรัพย์        82,500  

2. ตอบข้อ b) กิจการจะสามารถรับรู้ต้นทนุกู้ ยืมของสนิทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไขเป็นสว่นหนึง่ของสินทรัพย์ ซึง่สนิทรัพย์ท่ีเข้า
เง่ือนไขหมายถึง สินทรัพย์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพ่ือให้สามารถน าสินทรัพย์นัน้มาใช้ได้
ตามประสงค์หรือน าไปขาย ดงันัน้ เคร่ืองบินสว่นตวัราคาแพงท่ีซือ้จากผู้ขายภายในประเทศจงึไม่เข้าข่ายของ
สินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไข 

3. ตอบข้อ c) ต้นทนุกู้ ยืมหมายถึง ดอกเบีย้และต้นทนุอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากการกู้ ยืมของกิจการ ดงันัน้ ต้นทนุการจดัจ าหน่าย
ตราสารทนุซึง่เก่ียวข้องกบัการระดมทนุด้วยการออกหุ้นทนุจงึไมส่ามารถรวมค านวณเป็นต้นทนุกู้ ยืมได้ 

4. ตอบข้อ d) การรวมต้นทนุการกู้ ยืมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์ต้องหยดุพกัในระหว่างท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพย์
หยดุชะงกัลงเป็นเวลาตอ่เน่ือง ดงันัน้ กิจการจงึต้องหยดุรับรู้ในกรณีท่ีหยดุก่อสร้างเป็นเวลานาน 

5. ตอบข้อ c) ทกุข้อเป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยข้อมลู ท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 ยกเว้นยอดรวมของ
สินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไขท่ีกิจการไมจ่ าเป็นต้องเปิดเผย 

6. ตอบข้อ a) ต้นทนุกู้ ยืม หมายถงึ ดอกเบีย้และต้นทนุอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากการกู้ ยืมของกิจการ 
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7. ตอบข้อ d) ต้นทนุกู้ ยืมเป็นดอกเบีย้และต้นทนุอ่ืนท่ีสืบเน่ืองจากการกู้ ยืมของกิจการ ดงันัน้เงินปันผลจ่ายให้กบัผู้ ถือ
หุ้นจงึไมน่บัเป็นต้นทนุกู้ ยืม 

8. ตอบข้อ b) กิจการต้องรับรู้ต้นทนุการกู้ ยืมทัง้หมดเป็นคา่ใช้จ่ายในก าไรขาดทนุในงวดที่เกิดรายการ ยกเว้นต้นทนุการ
กู้ ยืมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพ่ือให้สามารถน า
สินทรัพย์นัน้มาใช้ได้ตามประสงค์หรือน าไปขาย 

9. ตอบข้อ a) สินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไข หมายถงึ สนิทรัพย์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพ่ือให้
สามารถน าสินทรัพย์นัน้มาใช้ได้ตามประสงค์หรือน าไปขาย ซึง่ข้อ b) c) และ d) ถือเป็นสินทรัพย์ และใช้เวลานานใน
การผลิตจงึถือเป็นสินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไข ในขณะท่ีกิจการต้องรับรู้ต้นทนุงานวิจยัและการศกึษาความเป็นไปได้ ใน
การประเมินความเป็นไปได้ของการพฒันาซอฟต์แวร์เป็น “คา่ใช้จ่าย” ดงันัน้ ข้อ a) จงึไมเ่ข้าข่ายค าวา่ “สินทรัพย์ท่ี
เข้าเง่ือนไข”  

10. ตอบข้อ d) กิจการจะรับรู้ต้นทนุกู้ ยืมเป็นสินทรัพย์ได้เทา่ท่ีจ าเป็นจนกระทัง่สนิทรัพย์อยูใ่นสภาพพร้อมขายหรือพร้อม
ใช้ ซึง่หากมีการหยดุด าเนินงานเก่ียวกบัการพฒันาสนิทรัพย์เป็นเวลานาน หรือเม่ืองานด้านเทคนิคและงานด้าน
บริหารเสร็จสิน้ในสาระส าคญั หรือเม่ือมีความลา่ช้าเป็นการชัว่คราวในโครงการ กิจการย่อมต้องหยดุรับรู้ดอกเบีย้
เงินกู้ ยืมเป็นสินทรัพย์ เพ่ือมิให้สินทรัพย์มีมลูค่าที่สงูเกินไป 
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บทที่ 16 สรุปมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองสัญญำเช่ำ 

1. ตอบข้อ b) ในการพิจารณาวา่ข้อตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบหรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัว่า
กิจการผู้ เช่ามีสิทธิ “ใช้สินทรัพย์ท่ีเฉพาะเจาะจง”  และ “เป็น ข้อตกลงท่ีท าให้ผู้ เช่ามีสิทธิควบคมุการใช้สินทรัพย์ตามท่ี
ระบ”ุ  ดงันัน้ ข้อ b) จงึเป็นค าตอบท่ีถกูต้อง  

2. ตอบข้อ b) การท าสญัญาเช่ารถเพียง 5 วนั ถือเป็นระยะเวลาที่ไมมี่นยัส าคญัเม่ือเทียบกบัอายรุถท่ียาวนานหลายปี 
ดงันัน้ สญัญาเช่าดงักลา่วจงึถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

3. ตอบข้อ a)  การท่ีมลูค่าปัจจบุนัของคา่เช่าขัน้ต ่าใกล้เคียงกบัมลูคา่ยตุิธรรมของรถยนต์เป็นข้อบง่ชีท่ี้แสดงให้เหน็วา่
กิจการผู้ เช่าได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทัง้หมดของสนิทรัพย์ท่ีเช่า ดงันัน้ จงึถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

4. ตอบข้อ c) ในการแยกประเภทของสญัญาเช่าจะแยกพิจารณาทัง้ทางด้านผู้ให้เช่าและทางด้านผู้ เช่า ดงันัน้สญัญาใด
สญัญาหนึง่อาจถือเป็นสญัญาเช่าการเงินโดยผู้ให้เช่าและสญัญาเช่าด าเนินงานโดยผู้ เช่า ( หรือในทางกลบักนั( ก็ได้  
ข้อ c) จงึถกูต้อง 

5. ตอบข้อ d) จากข้อมลูท่ีให้มานัน้ไมเ่พียงพอตอ่การประเมินประเภทของสญัญาเช่าเน่ืองจากการก าหนดให้ผู้ เช่า
สามารถรับโอนกรรมสทิธ์ิของสินทรัพย์ท่ีเช่า ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่าไมถื่อเป็นแรงจงูใจท่ีเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของ
ผู้ เช่า ( ขอให้ผู้ เตรียมสอบทบทวนหลกัเกณฑ์ในการก าหนดประเภทสญัญาเช่า 5 ข้อ)  

6. ตอบข้อ c) ในด้านผู้ เช่า การตดัคา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ท่ีเช่าจะเกิดขึน้ในกรณีท่ีเป็นสญัญาเช่าการเงินเทา่นัน้  
7. ตอบข้อ c) ผู้ เช่าต้องรวมต้นทนุทางตรงเร่ิมแรก  )เช่นคา่นายหน้า( เป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุสินทรัพย์ตามสญัญาเช่า

การเงิน 
8. ตอบข้อ a) สญัญาเช่าข้างต้นถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน เน่ืองจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของสนิทรัพย์ท่ีเช่า

ทัง้หมดถกูโอนไปให้กบัผู้ เช่า เน่ืองจาก ณ วนัสิน้สดุสญัญาเป็นท่ีคาดหวงัได้วา่ผู้ เช่าจะใช้สิทธิซือ้สนิทรัพย์ ดงันัน้ 
ผู้ให้เช่าจะต้องตดับญัชีเคร่ืองจกัรและรับรู้ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า 061,000 บาท แทน 

9. ตอบข้อ a) การเช่าอาคาร 10 ปี จากอายเุชิงเศรษฐกิจ 50 ปี ถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ซึง่กิจการจะต้องรับรู้ค่า
เช่าเป็นคา่ใช้จ่ายในก าไรขาดทนุโดยวิธี “เส้นตรง” ดงันัน้ ค่าเช่าตอ่ปีจงึเทา่กบั 250,000 บาท (0 บาท x 5 ปี + 
500,000 บาท x 5 ปี) / 10 ปี  

10. ตอบข้อ c) ธุรกรรมข้างต้นถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน เน่ืองจากอายสุญัญาเช่าครอบคลมุอายสุว่นใหญ่ของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์ กิจการผู้ขาย/ผู้ เช่า จึงไมส่ามารถรับรู้ก าไรจากการขาย และไมส่ามารถตดับญัชีสินทรัพย์
ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ c) จงึเป็นค าตอบที่ถกูต้อง 

11. ตอบข้อ a) หากขายแล้วเช่ากลบั 3 ปี จาก 30 ปี จะถือเป็นการขายขาด ผู้ เช่า/ ผู้ขายจงึสามารถรับรู้ผลก าไรจากการ
ขายเคร่ืองจกัรได้ สามารถตดับญัชีสินทรัพย์ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน และต้องรับรู้คา่เช่าเป็นคา่ใช้จ่าย ข้อ a) 
จงึถกูต้อง 

12. ตอบข้อ d) อ้างถงึ ม.บช. 17 เร่ือง สญัญาเช่า ผู้ เช่าต้องเปิดเผยจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้
สญัญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลกิไมไ่ด้ส าหรับ ช่วงระยะเวลาที่ไมเ่กินหนึง่ปี ระยะเวลาท่ีเกินหนึง่ปีแตไ่มเ่กินห้าปี และ 
ระยะเวลาท่ีเกินห้าปี ดงันัน้ ข้อ d) จงึถกูต้อง 

13. ตอบข้อ b) เน่ืองจากผู้ เช่าไมต้่องรับรู้หนีส้ินจากการท าสญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน เพียงเปิดเผย
ข้อมลูสญัญาเช่าเทา่นัน้ จึงถือเป็นหนีส้ินนอกงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ b) จงึถกูต้อง 

14. ตอบข้อ a) เน่ืองจากผู้ เช่าไม่ต้องรับรู้สินทรัพย์จากการท าสญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน (ตวัหาร
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น้อย)  จึงท าให้อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์สงูกวา่ ข้อ a) จงึถกูต้อง 

15. ตอบข้อ b) เน่ืองจากผู้ เช่าไมต้่องรับรู้หนีส้ินจากการท าสญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน จงึสง่ผลให้
สามารถกู้ เงินจากสถาบนัการเงินได้มากขึน้ ข้อ b) ถกูต้อง 

16. ตอบข้อ c) หากกิจการสามารถซือ้อาคารหลงันัน้ได้ในราคา 5,000 บาท หลงัจากหมดอายสุญัญาเช่า ยอ่มถือได้วา่ ณ 
วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า ผู้ เช่ามีสิทธิเลือกซือ้สินทรัพย์ด้วยราคาท่ีคาดวา่จะต ่ากวา่มลูค่ายตุิธรรมมาก ณ วนัท่ีสิทธิ
เลือกมีผลบงัคบัใช้ ซึง่ถือเป็นหนึ่งในเง่ือนไขท่ีใช้จ าแนกประเภทของสญัญาเช่า ข้อ c) จงึถกูต้อง 

17. ตอบข้อ b) หากกิจการแหง่หนึง่เซน็สญัญาเช่าอาคารเป็นเวลา 18 ปี ในขณะที่อายกุารใช้งานเชิงเศรษฐกิจของอาคาร
เทา่กบั 20 ปี แสดงวา่ ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า ระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสนิทรัพย์ แม้วา่จะไมมี่การโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้ซึง่ถือเป็นหนึง่ในเง่ือนไขท่ีใช้จ าแนกประเภท
ของสญัญาเช่า ข้อ b) จงึถกูต้อง 

18. ตอบข้อ a) หากกิจการแหง่หนึ่งเซน็สญัญาเช่าเคร่ืองจกัรเป็นเวลา 15 ปี โดยมลูค่าปัจจบุนัของสญัญาเช่าดงักลา่ว
เทา่กบั 850,000 บาท ในขณะที่มลูค่ายตุิธรรมของเคร่ืองจกัรเทา่กบั 880,000 บาท ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า 
มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายมีจ านวนเทา่กบัหรือเกือบเทา่กบัมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์ท่ีเช่าซึง่ถือ
เป็นหนึง่ในเง่ือนไขท่ีใช้จ าแนกประเภทของสญัญาเช่า ข้อ a) จงึถกูต้อง 

19. ตอบข้อ b) เง่ือนไขส าหรับการจดัประเภทสญัญาเช่าที่ระบใุน ม.บช. 17 เป็นเง่ือนไขท่ีใช้จ าแนกประเภทของสญัญา
เช่า โดยหากเข้าเง่ือนไข จะถือวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน ซึง่กิจการผู้ เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องกบั
สญัญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน แตห่ากไมเ่ข้าเง่ือนไข จะถือวา่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

20. ตอบข้อ a) ตามค าอธิบายในข้อ 19  
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บทที่ 17 สรุปมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

1. ตอบข้อ d) กิจการต้องไมรั่บรู้รายการท่ีกิจการก่อให้เกิดขึน้ภายใน เช่น ตราผลติภณัฑ์ หวัหนงัสือ ช่ือสิง่พิมพ์ รายช่ือ
ลกูค้า และรายการอ่ืนท่ีโดยเนือ้หาแล้วคล้ายคลงึกนัเป็นสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน เน่ืองจากสนิทรัพย์ทางปัญญาเหลา่นี ้
เป็นสิ่งท่ีไมส่ามารถแยกออกจากต้นทนุการพฒันาธุรกิจโดยรวมได้ แตใ่นสว่นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาขึน้
เอง กิจการจะสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ หากสามารถแสดงให้เหน็ถงึความเป็นไปได้ในแง่เทคโนโลยี ความเป็นไป
ได้ท่ีจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ตลอดจนความตัง้ใจและความสามารถที่จะใช้หรือขายโปรแกรม
ดงักลา่ว ดงันัน้ ข้อ d) จงึเป็นค าตอบท่ีถกูต้อง 

2. ตอบข้อ e กิจการจะรับรู้ต้นทนุของการพฒันาเป็นสินทรัพย์ได้หลงัจากท่ีสามารถแสดงให้เหน็วา่มีความเป็นไปได้ใน
เชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์ ซึง่หมายความวา่กิจการมีความตัง้ใจและมีความสามารถท่ีจะท าสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนให้
เสร็จสมบรูณ์และน ามาใช้ประโยชน์หรือขาย ตลอดจนสามารถแสดงให้เหน็ถงึวิธีท่ีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจะก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตอ่กิจการ 

3. ตอบข้อ b) อ้างถงึ ม.บช. 51 เร่ือง สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน ได้ระบใุห้กิจการต้องไมรั่บรู้รายจ่ายท่ีเกิดจากการวิจยัเป็น
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน แต่ต้องรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือรายจ่ายนัน้เกิดขึน้ และจะสามารถรับรู้ต้นทนุของการพฒันาเป็น
สินทรัพย์ได้หลงัจากท่ีสามารถแสดงให้เหน็วา่มีความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์ ซึง่หมายความวา่กิจการ
มีความตัง้ใจและมีความสามารถที่จะท าสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนให้เสร็จสมบรูณ์และน ามาใช้ประโยชน์หรือขาย 
ตลอดจนสามารถแสดงให้เหน็ถึงวิธีท่ีสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตอ่กิจการ
เทา่นัน้  ทัง้นี ้ หากกิจการไม่สามารถแยกขัน้ตอนการวิจยัออกจากขัน้ตอนการพฒันาส าหรับโครงการภายในของ
กิจการท่ีก่อให้เกิดสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน กิจการต้องถือวา่รายจ่ายของโครงการดงักลา่วเป็นรายจ่ายท่ีเกิดในขัน้ตอน
การวิจยัและตดัเป็นคา่ใช้จ่ายโดยทนัที ดงันัน้ ต้นทนุแทบทัง้หมดจงึถกูตดัเป็นค่าใช้จ่ายประจ างวด ข้อ b) จงึถกูต้อง 

4. ตอบข้อ d) เหตผุลเดียวกบัข้อ 8  

5. ตอบข้อ a) เหตผุลเดียวกบัข้อ 8 

6. ตอบข้อ d) เหตผุลเดียวกบัข้อ 8 

7. ตอบข้อ c) กิจการสามารถรับรู้ค่าจดทะเบียนสทิธิบตัรผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันาส าเร็จเป็นสินทรัพย์ได้ นอกจากนีก้ารท่ีกิจการ
ตอ่สู้คดีเพ่ือปกปอ้งสทิธิบตัรย่อมแสดงให้เหน็ว่าผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากสิทธิบตัรดงักลา่วมีคา่มากกวา่คา่ฟ้องคดี 
ซึง่ถือวา่มีความเป็นไปได้วา่รายจ่ายดงักลา่วให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีสงูกวา่มาตรฐานการปฏิบตัิงาน
เดิมท่ีเคยประเมินไว้ และสามารถวดัมลูค่าได้อยา่งน่าเช่ือถือกิจการจงึสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้เช่นกนั ดงันัน้
ค าตอบที่ถกูต้องคือ 90,000 บาท  

8. ตอบข้อ d) กิจการจะต้องตดัต้นทนุการวิจยัเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ ในขณะที่ให้รับรู้รายจ่ายในการพฒันาเป็น
สินทรัพย์หลงัจากท่ีแสดงให้เหน็ถงึความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจท่ีสามารถวดัคา่ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

9. ตอบข้อ d) กิจการจะต้องตดัต้นทนุการวิจยัเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ ในขณะที่ให้รับรู้รายจ่ายในการพฒันาเป็น
สินทรัพย์หลงัจากท่ีแสดงให้เหน็ถงึความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจท่ีสามารถวดัคา่ได้อยา่งน่าเช่ือถือ 

10. ตอบข้อ b) อ้างถงึ ม.บช. 38 เร่ืองสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน หากกิจการต้องการตีราคาสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน กิจการต้อง
ก าหนดมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนโดยอ้างอิงกบัราคาท่ีได้จากตลาดซือ้ขายคลอ่ง จงึจะสามารถตีราคาได้ 
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11. ตอบข้อ d) เง่ือนไขส าคญัในการรับรู้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนคือ “ต้องระบไุด้” (Identifiability)  ซึง่หมายถงึ 0)  การท่ี
สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กลา่วคือสามารถแยกหรือแบง่จากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือ
แลกเปลี่ยนได้อยา่งเอกเทศ หรือรวมกบัสญัญา สินทรัพย์ หรือ หนีส้ินท่ีเก่ียวข้อง หรือ 2)  ได้มาจากการท าสญัญาหรือ
สิทธิทางกฎหมายอ่ืนๆ โดยไมค่ านงึถงึวา่สทิธิเหลา่นัน้จะสามารถโอนหรือสามารถแบง่แยกจากกิจการ หรือจากสิทธิ
และภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 

12. ตอบข้อ b) สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคมุของกิจการ ซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ใน
อดีต และคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ ดงันัน้ องค์ประกอบส าคญั 3 ประการของ
สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนจงึประกอบด้วย 1)  ระบไุด้ 2)  อยูภ่ายใต้ความควบคมุ 3)  คาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตแก่กิจการ ซึง่คา่ความนิยมจะไมถ่งึเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้นิยามนี ้ เน่ืองจากคา่ความนิยมเป็นสิ่งท่ี
ไมส่ามารถระบไุด้ 

13. ตอบข้อ c) ต้นทนุของสินทรัพย์ใดๆ ก็ตามจะนบัจนถงึแคส่ินทรัพย์นัน้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้หรือพร้อมขายเท่านัน้ 
ดงันัน้ ต้นทนุท่ีเกิดจากการใช้สินทรัพย์นัน้จะไม่ถือเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์แตอ่ย่างใด 

14. ตอบ  d) ตามหลกัการของการรับรู้สินทรัพย์ กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ตอ่เม่ือกิจการแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ท่ีจะ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสามารถวดัราคาทนุได้อยา่งน่าเช่ือถือ ซึง่กิจกรรมวิจยันัน้มีความเสี่ยงสงูท่ีกิจการจะ
ไมไ่ด้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ในขณะที่รายจ่ายในการพฒันานัน้ หากกิจการสามารถแสดงความเป็นไป
ได้เชิงเศรษฐกิจ กิจการยอ่มสามารถรับรู้คา่พฒันาเป็นสินทรัพย์ได้ ดงันัน้ ข้อ d) จงึถกูต้อง 

15. ตอบข้อ c) อ้างถงึ ม.บช. 38 เร่ืองสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน หากกิจการต้องการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตวัตน กิจการต้อง
ก าหนดมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนโดยอ้างอิงกบัราคาท่ีได้จากตลาดซือ้ขายคลอ่ง จงึจะสามารถตีราคาได้ 

16. ตอบข้อ b) หลกัการของการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนจะคล้ายคลงึกบัการตดัค่าเสื่อมราคาของอาคาร และ
อปุกรณ์ (ม.บช. 16)  ท่ีกิจการจะต้องตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาถงึรูปแบบของการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นัน้ๆ 

17. ตอบข้อ d) คา่ความนิยมคือสินทรัพย์รายการหนึง่ท่ีกิจการไม่สามารถระบไุด้ชดัเจนวา่คืออะไร โดยคา่ความนิยมวดั
จากมลูค่ายตุิธรรมของสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ (ซึง่รวมถงึการรับรู้จ านวนสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุในผู้ถกูซือ้)  หกั
ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ท่ีระบไุด้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมาซึง่วดัมลูคา่ ณ วนัท่ีซือ้  

18. ตอบข้อ c) ม.รง. 3 เร่ืองการรวมธุรกิจระบวุา่กิจการจะต้องไมต่ดัจ าหน่ายคา่ความนิยม แตจ่ะต้องทดสอบด้อยค่า
อยา่งน้อยทกุๆ รอบระยะเวลาบญัชี หรือเม่ือมีข้อบง่ชี ้ ดงันัน้ มลูคา่ตามบญัชีของคา่ความนิยมท่ีได้จากการรวม
กิจการจะเทา่กบั ราคาทนุหกัค่าเผ่ือด้อยคา่สะสม 

19. ตอบ  c) หากสินทรัพย์ดงักลา่วสามารถใช้ได้กบัหลายโครงการวิจยัและพฒันา กิจการจะต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์และ
ตดัจ่ายตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ ไมใ่ช่อายขุองโครงการ 
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20. ตอบข้อ b) ตามการค านวณในตารางถดัไป ซึง่กิจการจะต้องรับรู้คา่เสื่อมราคาเป็นสว่นหนึง่ของค่าใช้จ่ายในการ
วิจยั สว่นคา่ทดสอบคณุภาพที่ท าเป็นประจ าจะถือเป็นต้นทนุการผลิตประจ างวด และต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการ
รับจ้างวิจยัก็จะไมถื่อเป็นคา่วิจยัพฒันาแตอ่ยา่งใด  
คา่วิจยัในห้องแลปเพ่ือค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่         75,000  

 การออกแบบเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีใหม่         22,000  

 คา่เสื่อมราคาเคร่ืองจกัร (150,000 / 5 ปี)          30,000  

 คา่บริการเก่ียวกบัวิจยัพฒันาโดยบริษัท เอน็ จ ากดั         23,000  

 รวม       150,000  

  



P a g e  | 33 
 

 

 
33 

บทที่ 19 สรุปมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่36 (ปรับปรุง 2559) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

1. ตอบข้อ c) ผลขาดทนุจากการด้อยคา่คือการท่ีมลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์สงูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 
(Recoverable  amount)  ซึง่เป็นจ านวนที่สงูกว่าระหวา่งมลูค่าจากการใช้และราคาขายสทุธิ 

2. ตอบข้อ b) ข้อบง่ชีท้กุข้อยกเว้นข้อ b) ล้วนแตเ่ป็นข้อบง่ชีภ้ายนอกเก่ียวกบัการด้อยคา่ ยกเว้นข้อ b) ท่ีเป็นข้อบง่ชีภ้ายใน  

3. ตอบข้อ c) มลูค่าที่คาดวา่จะได้รับคืนหมายถงึราคาขายสทุธิของสนิทรัพย์หรือมลูค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์นัน้แล้วแต่
จ านวนใดจะสงูกวา่ 

4. ตอบข้อ a) ม.รง. ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจระบใุห้กิจการผู้ลงทนุต้องทดสอบการด้อยคา่ของคา่ความนิยมเป็นประจ า
อยา่งน้อยทกุๆ ปี 

5. ตอบข้อ b) ทกุข้อยกเว้นข้อ b) เป็นข้อบง่ชีภ้ายนอกที่แสดงให้เหน็วา่การด้อยค่าของสนิทรัพย์ได้ลดลงหรือหายไปแล้ว 

6. ตอบข้อ b) โดยปกติกิจการต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ใดๆ เข้าก าไรขาดทนุ แตห่ากกิจการมีการ
ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มและรับรู้ผลตา่งเข้าสว่นเกินทนุจากการตีราคาในองค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ กิจการ
จะต้องหกัสว่นเกินทนุดงักลา่วให้หมดก่อนแล้วจงึรับรู้ผลตา่งท่ีเหลือเข้าก าไรขาดทนุ ข้อ b) จงึถกูต้อง 

7. ตอบข้อ d) หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดการเงินสด คือกลุม่สินทรัพย์ท่ีเลก็ท่ีสดุท่ีสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง ตวัอยา่งเช่นร้านค้า 7-00 แตล่ะร้านจะถือเป็นหนึง่หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 

8. ตอบข้อ b) กิจการจะต้องทดสอบการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ใดๆ ที่ไมมี่การตดัจ่ายเป็นรายปี ซึง่ค่าความนิยมเป็นหนึง่
ในสนิทรัพย์ท่ีไม่มีการตดัจ่ายจงึต้องทดสอบด้อยค่าเป็นรายปี 

9. ตอบข้อ b) กิจการจะต้องปันสว่นคา่ความนิยมไว้เป็นสว่นหนึง่ของมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงิน
สดอย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการค านวณผลก าไรหรือขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ 

10. ตอบข้อ a) ในการทดสอบการด้อยคา่ของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด กิจการจะต้องปันสว่นสินทรัพย์องค์กร
อยา่งสมเหตสุมผลเป็นสว่นหนึง่ของมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดเพื่อทดสอบการด้อยค่า
ของสนิทรัพย์ 

11. ตอบข้อ c) คา่ความนิยมถือเป็นสินทรัพย์ท่ีมีความออ่นไหวตอ่มลูค่ามากท่ีสดุ ดงันัน้ ในการรับรู้ผลขาดทนุจากการ
ด้อยค่าของสนิทรัพย์กิจการจะปันสว่นผลขาดทนุจากการด้อยค่าให้กบัคา่ความนิยมก่อนเสมอ 

12. ตอบข้อ b) กิจการจะต้องไมก่ารกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยม 
13. ตอบข้อ d) กิจการจะทดสอบการด้อยคา่ของสนิทรัพย์สว่นใหญ่เม่ือมีข้อบง่ชีภ้ายนอก หรือภายในถงึการด้อยคา่ท่ี

อาจเกิดขึน้ (จะมีเพียงสินทรัพย์บางอยา่งท่ีไมมี่อายกุารใช้ท่ีแน่นอนและไมไ่ด้ตดัจ าหน่าย เช่นค่าความนิยม ที่กิจการ
จะต้องทดสอบด้อยคา่ทกุๆ ปี) 

14. ตอบข้อ d) การเสื่อมมลูค่าของสินทรัพย์ใดๆ ท าให้สินทรัพย์ของบริษัทมีมลูคา่ท่ีลดลง ดงันัน้ จึงต้องรับรู้มลูคา่ท่ี
ลดลงทนัทีในก าไรขาดทนุและเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

15. ตอบข้อ d) สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน คา่ความนิยม และท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ เป็นสินทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานภายในกิจการ 
ดงันัน้ กิจการอาจได้รับคืนมลูค่าสองทาง คือ จากการขาย หรือจากการใช้ ดงันัน้ ในการทดสอบการด้อยคา่ของ
สินทรัพย์ กิจการจะรับรู้ผลขาดทนุโดยเปรียบเทียบมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่าท่ีจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ซึง่หมายถึง
มลูค่าท่ีสงูกวา่ระหวา่งมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายสนิทรัพย์ และมลูค่าจากการใช้ 
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บทที่  20 สรุปมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองประมำณกำรหนีสิ้น หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
และสินทรัพย์ที่อำจเกดิขึน้ 

1. ตอบข้อ c) ประมาณการหนีส้ินหมายถึงหนีส้ินที่มีความไมแ่น่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลาในการจ่ายช าระ จ านวนเงินและ
วนัท่ีในการจ่ายช าระ (สว่นข้อ a) เป็นลกัษณะของหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ )  

2. ตอบข้อ a) อ้างถงึมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  37 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ และ
สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ ในกรณีนี ้ เหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดภาระผกูพนัยงัไมเ่กิดขึน้ ไมว่า่จะเป็นเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิด
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัต้นทนุในการ ติดตัง้เคร่ืองกรองควนัหรือภาระผกูพนัเก่ียวกบัคา่ปรับตามกฎหมาย กิจการต้องไม่
รับรู้ประมาณการหนีส้ินใดๆ  

3.  ตอบ  b องค์ประกอบของหนีส้ินมี 3 องค์ประกอบหลกั คือ 0)  เป็นภาระผกูพนัในปัจจบุนัของกิจการ  2)  ภาระผกูพนั
ดงักลา่วเป็นผลของเหตกุารณ์ในอดีต และ 3)  การช าระภาระผกูพนันัน้คาดวา่จะสง่ผลให้เกิดสญูเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

4. ตอบข้อ d) หากหนีส้ินเป็นตวัเงินท่ีมีก าหนดช าระคืนไมเ่กิน 0 ปี กิจการจะต้องใช้มลูค่าหนีส้ินก่อนการคิดลด เน่ืองจาก
ระยะเวลาไมเ่ป็นสว่นส าคญัที่ท าให้มลูค่าของหนีส้ินเปลี่ยนไป (อยา่งไรก็ตาม หากเป็นหนีส้ินท่ีมีระยะเวลานานมาก 
เช่น หุ้นกู้อตัราดอกเบีย้ 0% ครบก าหนดอีก 00 ปีข้างหน้า กิจการจะต้องคิดลดมลูคา่ปัจจบุนัมาบนัทกึบญัชี 

5. ตอบข้อ b) หนีส้ินท่ีเกิดจากการประกนัคณุภาพสนิค้า ถือเป็นหนีส้ินท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน โดยจดัประเภทเป็นประมาณการ
หนีส้ิน ซึง่กิจการจะต้องรับรู้โดยใช้ประมาณการท่ีดีท่ีสดุของรายจ่ายท่ีต้องน าไปจ่ายช าระภาระผกูพนัในปัจจบุนั  ณ  
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

6. ตอบข้อ c) หนีส้ินท่ีไมเ่ป็นตวัเงินท่ีไมใ่ช่รายการหมนุเวียน ถือเป็นประมาณการหนีส้ิน ซึง่กิจการจะต้องรับรู้โดยใช้
ประมาณการที่ดีท่ีสดุของรายจ่ายท่ีต้องน าไปจ่ายช าระภาระผกูพนัในปัจจบุนั  ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดย
ต้องใช้มลูค่าปัจจบุนัของรายจ่ายท่ีคาดวา่จะต้องน ามาจ่ายช าระภาระผกูพนั  เน่ืองจากมลูคา่ของเงินตามเวลามี
ผลกระทบตอ่จ านวนประมาณการหนีส้ินนัน้อยา่งมีนยัส าคญั 

7. ตอบข้อ b) ความเสียหายจากการถกูฟอ้งร้องคดีท่ีทนายความคาดวา่กิจการจะต้องชดใช้เป็นเงิน 50,000 บาท จะเข้า
นิยามของค าวา่ “ประมาณการหนีส้ิน” ซึง่กิจการจะต้องรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ในขณะที่ตวัเลือกอ่ืนนัน้ ความ
น่าจะเป็นท่ีจะต้องจ่ายช าระ ยงัไมถ่งึระดบัของ “ความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่” ดงันัน้ กิจการมีภาระเพียงแคเ่ปิดเผย
ข้อมลูก็เพียงพอแล้ว 

8. ตอบข้อ c) ความเสียหายที่มีโอกาสเกิดขึน้เน่ืองจากถกูฟอ้งร้องคดี ซึง่ทนายความไมส่ามารถประมาณคา่ความเสียหาย
ได้อยา่งน่าเช่ือถือหากแพ้คดี เข้านิยามของค าวา่ “หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้” เน่ืองจากกิจการไม่สามารถประมาณมลูค่า
ความเสียหายได้อยา่งน่าเช่ือถือ ซึง่กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมลู สว่นตวัเลือก a)  กิจการอาจไมจ่ าเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมลูเน่ืองจากโอกาสต้องจ่ายช าระหนีเ้กือบเทา่กบัศนูย์ เช่นเดียวกบัตวัเลือก d)  ท่ีกิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมลู
เน่ืองจากฟอ้งผิดคน สว่นตวัเลือก b)  เป็นตวัเลือกท่ีกิจการจะต้องรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

9. ตอบข้อ c) อ้างถงึ ม.บช. 37 เร่ืองประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ กิจการต้องรับรู้
ประมาณการหนีส้ินเป็นหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือ 0)  กิจการมีภาระผกูพนัในปัจจบุนัซึง่เกิดจากเหตกุารณ์
ในอดีต  ไมว่า่ภาระผกูพนันัน้จะเป็นภาระผกูพนัตามกฎหมาย (legal obligation)  หรือภาระผกูพนัจากการอนมุาน 
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(constructive obligation)  และ 2)  มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ที่กิจการจะสญูเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจตอ่กิจการเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัดงักลา่ว  และสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนัได้อยา่งน่าเช่ือถือ 

10. ตอบข้อ b) หากมีโอกาสเกิดขึน้พอสมควร และสามารถประมาณคา่ได้ กิจการต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผลขาดทนุ 
เน่ืองจากถือเป็นรายจ่ายท่ีกิจการจะต้องรับภาระ 

11. ตอบข้อ d) กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนีส้ินด้วยจ านวนประมาณการท่ีดีท่ีสดุของรายจ่ายท่ีต้องน าไปจ่ายช าระ
ภาระผกูพนัในปัจจบุนั   ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซึง่หมายถงึ จ านวนที่สมเหตสุมผลท่ีกิจการจะยอมจ่าย   ณ  
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินเพ่ือช าระภาระผกูพนั 

12. ตอบข้อ b) กิจการควรวดัมลูค่าของประมาณการหนีส้ินส าหรับภาระผกูพนัท่ีจะเกิดขึน้กบัประชากรกลุม่ใหญ่ (หนีส้ิน
จากการประกนัคณุภาพสนิค้า หรือเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้กบัลกูค้า)  โดยใช้มลูค่าท่ีคาดวา่จะเกิด (probability-
Weighted expected) value)  

13. ตอบข้อ c) ประมาณการหนีส้ินถือเป็นหนีส้ินรายการหนึง่ ซึง่การรับรู้หนีส้ินนัน้กิจการจะต้องรับรู้เฉพาะ “ภาระผกูพนั
ในปัจจบุนั” เทา่นัน้ ดงันัน้ (A)  ผลขาดทนุจากการด าเนินงานในอนาคต ไม่ถือเป็นภาระผกูพนัในปัจจบุนั จงึไม่มีการ
ตัง้ประมาณการหนีส้ินแตอ่ยา่งใด สว่น (B)  สญัญาท่ีสร้างภาระถือเป็นภาระผกูพนัในปัจจบุนั กิจการจงึต้องตัง้
ประมาณการหนีส้ินด้วย 

14. ตอบข้อ d) กิจการต้องไมรั่บรู้หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้แตต้่องเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เว้นแตเ่ม่ือความน่าจะเป็นท่ีกิจการ
จะสญูเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระหนีส้ินนัน้อยูใ่นระดบัไมน่่าเป็นไปได้ 

15. ตอบข้อ c) กิจการต้องไมรั่บรู้สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ แตต้่องเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง หากมีความเป็นไปได้คอ่นข้าง
แน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตอยูใ่นระดบัสงูกวา่ความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะไมไ่ด้รับประโยชน์
ดงักลา่ว 
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บทที่  21 สรุปมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2559) ภำษีเงินได้ 

1. ตอบข้อ d) ผลแตกตา่งชัว่คราวที่ต้องเสียภาษีหมายถึง ผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีกิจการต้องน าไปรวมเป็นรายได้ในการ
ค านวณก าไร (ขาดทนุ) ทางภาษีส าหรับงวดอนาคต เม่ือกิจการได้รับประโยชน์จากมลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์หรือ
จ่ายช าระมลูคา่ตามบญัชีของหนีส้ิน ในขณะที่ผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี หมายถงึ ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีกิจการ
สามารถน าไปหกัเป็นคา่ใช้จ่ายในการค านวณก าไร (ขาดทนุ)  ทางภาษีส าหรับงวดอนาคต เม่ือกิจการได้รับประโยชน์
จากมลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์หรือจ่ายช าระมลูค่าตามบญัชีของหนีส้ิน ดงันัน้ ข้อ d) จงึถกูต้อง 

2. ตอบข้อ a) เน่ืองจากถือเป็นผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี หมายถึง ผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีกิจการสามารถน าไปหกัเป็น
คา่ใช้จ่ายในการค านวณก าไร (ขาดทนุ)  ทางภาษีส าหรับงวดอนาคต เม่ือกิจการได้รับประโยชน์จากมลูค่าตามบญัชี
ของสินทรัพย์ ดงันัน้ ข้อ a) จงึถกูต้อง 

3. ตอบข้อ d) อ้างถงึ ม.บช. 12 ย่อหน้า 80 กิจการต้องเปิดเผยรายการดงัตอ่ไปนีแ้ยกจากกนั คือ 1)  จ านวนรวมของภาษี
เงินได้ของงวดปัจจบุนั และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัรายการท่ีบนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของเจ้าของ 2)  
จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแต่ละสว่นของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ดงันัน้ ข้อ d) จงึถกูต้อง 

4. ตอบข้อ a) เน่ืองจากกิจการจะต้องรับรู้ดอกเบีย้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างทัง้การจดัท าบญัชี และการย่ืนเสียภาษี ดงันัน้ ข้อ 
i จงึผิด และ หากค่าเสื่อมราคาสะสมทางบญัชีสงูกวา่คา่เสื่อมราคาสะสมทางภาษี ยอ่มหมายความวา่กิจการรับรู้คา่
เสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีน้อยเกินไป ท าให้ยอดท่ีคิดน้อยเกินไปนัน้ สามารถน าไปหกัภาษีได้ในอนาคต จงึถือ
เป็นผลตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี ไมใ่ช่ผลต่างชัว่คราวท่ีต้องเสียภาษีข้อ ii จงึผิดเช่นกนั 

5. ตอบข้อ b) ข้อ i จะก่อให้เกิดผลตา่งท่ีต้องเสียภาษี จงึต้องถือเป็นหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี จึงผิด สว่นข้อ ii นัน้ การ
ท่ีฐานภาษีของสนิทรัพย์ สงูกวา่มลูค่าตามบญัชีแสดงวา่กิจการเสียภาษีเร็วเกินไปจงึต้องถือเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตดับญัชี จึงถกูต้องแล้ว 

6. ตอบข้อ c) ตามเหตผุลข้อ 0 

7. ตอบข้อ b) ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
  มลูค่าตามบญัชี ฐานภาษี ผลตา่ง  

ราคาทนุ  1,500,000  1,500,000   บาท 

หกัค่าเสื่อมราคาสะสม     

1.5m x 4 ปี x 5%   (300,000)    บาท 

1.5m x 4 ปี x 2%   (120,000)   บาท 

  1,200,000  1,380,000  (180,000)  บาท 

อตัราภาษี              25%  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี     (45,000)  บาท 
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8. ตอบ c 
มลูค่าตามบญัชี  18,000  บาท 

ฐานภาษี     9,000  บาท 

ผลตา่ง     9,000  บาท 

อตัราภาษี        30%  

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี    2,700  บาท 

9. ตอบข้อ a) การท่ีบริษัทยอ่ยขายสินค้าให้กบับริษัทแมใ่นราคาบวกก าไร ยอ่มท าให้บริษัทยอ่ยต้องเสียภาษีจากก าไรสทุธิ
ดงักลา่ว แตเ่ม่ือมาจดัท างบการเงินรวม กิจการจะต้องตดัก าไรดงักลา่วทิง้ ซึง่หมายถงึมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ 
(1.2 ล้านบาท)  น้อยกวา่ฐานภาษี (1.4 ล้านบาท)  ท าให้เกิดผลตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี หรือกลา่วอีกแง่หนึง่วา่ 
กิจการจ่ายภาษีเร็วเกินไป เทา่กบั 200,000 บาท x 30% = 60,000 บาท จงึถือเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

10. ตอบข้อ b) อ้างถงึ ม.บช. 02 ย่อหน้า 80 กิจการต้องเปิดเผยรายการจ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแต่
ละสว่นของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ทัง้นี ้สว่นเกินทนุจากการตีราคาเทา่กบั 2 ล้านบาท (8 ล้านบาท – 6 ล้านบาท)  
ท าให้เกิดหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีต้องรับรู้เป็นรายการหกัออกจากสว่นของเจ้าของ 6 แสนบาท 
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บทที่  22 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

1. ตอบข้อ c)  ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง คือ ผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ายให้กบัพนกังานซึง่เกิดจากการตดัสินใจเลกิจ้าง
พนกังานก่อนเกษียณอาย ุ(Early Retirement Program)  

2. ตอบข้อ a) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ คือ ผลประโยชน์ท่ีไมไ่ด้จ่ายภายใน 02 เดือนหลงัจากสิน้งวดบญัชีท่ีกิจการ
ได้รับบริการ 

3. ตอบข้อ c) ทัง้สองรายการ ถือเป็นสินทรัพย์โครงการผลประโยชน์ 
4. ตอบข้อ c) เงินบ าเหน็จ 0% ของเงินเดือนทกุๆ เดือนตัง้แตท่ างานมา โดยจ่าย ณ ปีสดุท้ายท่ีท างาน ถือเป็น

ผลประโยชน์ท่ีระบกุารจ่ายไว้อย่างชดัเจน ซึง่ความเสี่ยงจะอยู่กบันายจ้างท่ีต้องจ่ายช าระผลประโยชน์ตามท่ีสญัญา
ไว้ ในขณะท่ี เงินสะสมเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีสะสมพร้อมๆ กบัเงินเดือน ถือเป็นเงินสะสมที่นายจ้างจะมีภาระ
ผกูพนัเพียงจ่ายเงินเข้ากองทนุให้ครบถ้วน ซึง่ความเสี่ยงจะตกอยูก่บัลกูจ้างท่ีมลูค่าผลตอบแทนท่ีจะได้รับขึน้อยูก่บั
ความสามารถของผู้บริหารกองทนุ 

5. ตอบข้อ c) กิจการต้องรับรู้ผลรวมสทุธิของต้นทนุบริการปัจจบุนั และผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได้รับจากสินทรัพย์
โครงการ (ไมใ่ช่ผลตอบแทนที่เกิดขึน้จริง)  เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการผลประโยชน์ ดงันัน้ข้อนี ้ค าตอบจึง
เทา่กบั 02,000 บาท – 5,000 บาท  

6. ตอบข้อ c) กิจการต้องใช้เกณฑ์คงค้างในการรับรู้คา่ใช้จ่าย ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องจงึเทา่กบั 9,000 x 9/02 เดือน 
หรือเทา่กบั 6,750 บาท  

7. ตอบข้อ d) กิจการจะต้องแสดงมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์โครงการท่ีมากกวา่ภาระผกูพนัของโครงการเป็นสินทรัพย์
ไมห่มนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินแยกแตล่ะโครงการไมส่ามารถน ามาหกักลบกนัได้ 

8. ตอบข้อ d) จ านวนที่รับรู้เป็นหนีส้ินของโครงการผลประโยชน์ต้องเป็นผลรวมสทุธิของมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ดงันัน้ ยอดหนีส้ินโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออก
จากงาน ณ วนัสิน้ปี ในงบแสดงฐานะการเงินจงึเทา่กบั 090,000 บาท –  005,000 บาท = 75,000 บาท  

9. ตอบข้อ d)  เช่นเดียวกบัข้อ 8 หนีส้ินโครงการเป็นดงันี ้40 ล้านบาท (40 ล้านบาท – 00 ล้านบาท)   
10. ตอบข้อ a) ผลประโยชน์ระยะสัน้ประกอบด้วย ค่าจ้าง เงินเดือน กองทนุเงินสมทบประกนัสงัคม เงินที่จ่ายระหวา่งลา

พกัผ่อนประจ าปีและลาป่วย สว่นแบง่ก าไรและโบนสั และผลประโยชน์ท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน (เช่น การรักษาพยาบาล ที่พกั
อาศยั ยานพาหนะ และสนิค้าหรือบริการท่ีช่วยเหลือหรือให้เปลา่แก่พนกังาน)  ส าหรับพนกังานปัจจบุนัซึง่สทิธิลาพกั
ร้อนนัน้ถือเป็นสว่นหนึง่ของผลประโยชน์ระยะสัน้ 
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บทที่  24 สรุปมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรปรับโครงสร้ำงหนีท้ี่มีปัญหำ 

1. ตอบข้อ a) ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
ราคาเคร่ืองพิมพ์  50,000 บาท 

หกั เงินดาวน์  (10,000)  บาท 

ผ่อนต้นมาแล้ว3ปี@8000  (24,000)  บาท 

เงินต้นคงเหลือ ณ 1/1/x3 16,000 บาท 

ดอกเบีย้ค้างช าระ ณ 1/12/x3 (16,000 x 10% x11/12)  1,467 บาท 

2. ตอบข้อ c) กิจการจะต้องปรับมลูค่าของที่ดินท่ีโอนช าระหนีใ้ห้เป็นมลูค่ายตุิธรรมก่อน ซึง่ผลตา่งคือ 00,000 บาท – 
7,500 บาท = 3,500 บาท  

3. ตอบข้อ b) ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
ราคาเคร่ืองพิมพ์  50,000 บาท 

หกั ดาวน์  (10,000)  บาท 

ผ่อนต้นมาแล้ว3ปี@8000  (24,000)  บาท 

เงินต้นคงเหลือ ณ 1/1/x3 16,000 บาท 

บวกดอกเบีย้ค้างปี ณ 1/12/x3 1,467 บาท 

มลูหนีท่ี้ท าการปรับโครงสร้าง 17,467 บาท 

การปรับโครงสร้าง   บาท 

โอนที่ FMV 11,000  บาท 

จ่ายดอกเบีย้ค้าง 1,467  บาท 

เงินสด 2,000 14,467 บาท 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้(ด้านลกูหนี)้  / ขาดทนุจากการ 

ปรับโครงสร้างหนี ้(ด้านธนาคาร 

 3,000 บาท 

4. ตอบข้อ a) ตามการค านวณข้อ 04 
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5. ตอบข้อ c) ในการปรับโครงสร้างหนีท่ี้โอนสนิทรัพย์เพ่ือช าระหนี ้ กิจการลกูหนีจ้ะต้องบนัทกึปรับมลูค่าสนิทรัพย์ให้เป็น
มลูค่ายตุิธรรม แล้วรับรู้ก าไรหรือขาดทนุจากการถือครองก่อน (ซึง่บนัทกึไปแล้วในข้อท่ี 13)  ขัน้ถดัมาคือบนัทกึการ
โอนสนิทรัพย์ให้กบัเจ้าหนี ้ และบนัทกึเดบิตเพ่ือลดหนีส้ิน และรับรู้ผลตา่งเป็นผลก าไรหรือขาดทนุจากการปรับ
โครงสร้างหนี ้ซึง่ข้อ c) เป็นค าตอบที่ถกูต้อง 

6. ตอบข้อ b) ธนาคารจะต้องบนัทกึรับสนิทรัพย์จากการปรับโครงสร้างหนีโ้ดยใช้มลูคา่ยตุิธรรม และบนัทกึลดบญัชีลกูหนี ้
และดอกเบีย้ค้างรับท่ีเก่ียวข้อง ตามข้อ b)
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