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บทที2่ การบัญชีต้นทุน 
1. ตอบข้อ c) กิจการควรปันสว่นต้นทนุคงท่ีของแผนกบริการโดยใช้อตัราท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้า ทัง้นี ้ต้นทนุ

คงท่ีถือเป็นต้นทนุท่ีมีการระบไุว้ลว่งหน้า (committed cost) ท่ีเป็นต้นทนุระยะยาว กิจการจงึควรปัน
สว่นตามผลผลิตจริงในระยะยาวโดยใช้อตัราท่ีก าหนดขึน้ลว่งหน้า 

2. ตอบข้อ a) การตดัสินใจว่ากิจการควรขายผลิตภณัฑ์ใดเพ่ือสร้างก าไรสงูสดุนัน้จะต้องพิจารณาจาก
ต้นทนุสว่นเพิ่มหรือต้นทนุหน่วยสดุท้าย (marginal cost) ซึง่ในท่ีนี ้ต้นทนุหนว่ยสดุท้ายคือต้นทนุท าตอ่
หลงัจากจดุแยกตวั สว่นตวัเลือกอ่ืนๆ ถือเป็นต้นทนุท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ท่ีไมมี่ผลใดๆ ตอ่การตดัสินใจว่าจะ
ท าตอ่หรือไม่ 

3. ตอบข้อ d) ต้นทนุการผลิตสินค้าถือเป็นสินค้าคงเหลือ แตห่ากขายได้กิจการจะต้องถือเป็นต้นทนุขาย
ในการค านวณก าไรขาดทนุ 

4. ตอบข้อ c) ต้นทนุแปลงสภาพ (conversion costs) เป็นต้นทนุท่ีมีความจ าเป็นในการแปรสภาพวตัถดุิบ
ให้กลายเป็นสินค้าส าเร็จรูป ต้นทนุแปรสภาพประกอบด้วย คา่แรงงานทางตรงและ คา่ใช้จา่ยในการ
ผลิต 

5. ตอบข้อ b) ต้นทนุแปลงสภาพ (conversion costs) ไมร่วมวตัถดุบิทางตรง 
6. ตอบข้อ b) ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากกระบวนการผลิตท่ีมีมลูคา่น้อย เม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์ร่วมตวัอ่ืนๆ คือ

ผลิตภณัฑ์พลอยได้ ตวัอย่างเชน่ เศษผ้าท่ีได้จากกระบวนการตดัเย็บเสือ้ผ้า เป็นต้น  
7. ตอบข้อ d) คา่แรงงานทางตรงถือเป็นทัง้ต้นทนุผลิตภณัฑ์และเป็นต้นทนุขัน้ต้นรายการหนึง่ 
8. ตอบข้อ a) ตวัผลกัดนัต้นทนุ (cost driver) หมายถึงปัจจยัหรือกิจกรรมอนัเป็นสาเหตท่ีุก่อให้เกิดต้นทนุ

ขึน้ ตวัผลกัดนัต้นทนุอาจมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณ (เชน่คา่ซ่อมแซมจะเก่ียวข้องโดยตรงกบั
จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร) หรืออาจมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณธุรกรรม (เชน่ ต้นทนุในการสัง่ซือ้
จะมีความสมัพนัธ์กบัจ านวนใบสัง่ซือ้วตัถดุบิ) 

9. ตอบข้อ a) ของเสียท่ีคาดวา่จะไมเ่กิดขึน้ภายใต้การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพคือ ของเสียไมป่กติ 
10. ตอบข้อ a) วตัถดุบิท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตท่ีใช้การตอ่ไมไ่ด้เรียกวา่เศษซาก เช่น เศษผ้าท่ีได้จาก

กระบวนการผลิตเสือ้ผ้า 
11. ตอบข้อ c) เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งของเสียปกต ิกบัของเสียไมป่กตขิองเสียไมป่กตถืิอเป็นสิ่งท่ีสามารถ

ควบคมุได้มากกวา่ของเสียปกติ 
12. ตอบข้อ d) ต้นทนุงานสัง่ท าเป็นระบบต้นทนุท่ีมีประโยชน์กบัการประเมินต้นทนุของโครงการเฉพาะ 

เน่ืองจากต้นทนุแตล่ะโครงการจะไมเ่ทา่กนั 



13. ตอบข้อ a) ระบบต้นทนุงานสัง่ท า (Job-order costing)เป็นระบบการจดัสรรต้นทนุไปยงักลุม่การผลิต
สินค้าท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีผลิตตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า ทัง้นี ้ ต้นทนุการให้บริการของแผนกสินเช่ือของ
สถาบนัการเงินแหง่หนึง่ ซึง่ต้นทนุในการประเมินสินเช่ือของลกูค้าแตล่ะรายแตกตา่งกนัอยา่งมาก 
ดงันัน้ จงึเหมาะกบัระบบต้นทนุงานสัง่ท ามากกวา่ 

14. ตอบข้อ c) การบญัชีต้นทนุชว่ง (process costing) เป็นระบบการจดัสรรต้นทนุไปยงัสินค้าท่ีผลิตครัง้
ละมากๆ และทกุหนว่ยมีลกัษณะท่ีเหมือนๆกนั ซึง่เป็นระบบบญัชีท่ีเหมาะกบักิจการท่ีผลิตสินค้าท่ี
เหมือนๆ กนั ซึง่การผลิตหนงัสือพิมพ์เป็นสินค้าท่ีเข้าเง่ือนไขการผลิตครัง้ละมากๆ  

15. ตอบข้อ d) ระบบต้นทนุงานสัง่ท า (Job-order costing)เป็นระบบการจดัสรรต้นทนุไปยงักลุม่การผลิต
สินค้าท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีผลิตตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า ในขณะท่ีการบญัชีต้นทนุชว่ง (process 
costing) เป็นระบบการจดัสรรต้นทนุไปยงัสินค้าท่ีผลิตครัง้ละมากๆ และทกุหนว่ยมีลกัษณะท่ี
เหมือนๆกนั ซงึค าตอบข้อ  d) เป็นธุรกิจท่ีจดัประเภทการค านวณต้นทนุได้อยา่งเหมาะสม 

16. ตอบข้อ b) การบญัชีต้นทนุฐานกิจกรรม (activity-based costing : ABC) เป็นระบบการบญัชีต้นทนุท่ี
มุง่เน้นไปยงักิจกรรมมากกว่าท่ีผลผลิต โดยในขัน้แรกจะจดัสรรต้นทนุการผลิตให้กับกลุม่หรือศนูย์
กิจกรรม (activity cost pools) หลงัจากนัน้แตล่ะกลุม่หรือศนูย์กิจกรรมจดัสรรต้นทนุการผลิตภายใน
กลุม่หรือศนูย์กิจกรรมเข้าเป็นต้นทนุของผลิตภณัฑ์ตามจ านวนกิจกรรมท่ีผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ใช้ ซึง่หาก
กิจการผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว จดุสิน้สดุของการจดัสรรต้นทุนยอ่มเป็นจดุเดียว ซึ่งไมว่า่กิจการจะ
ใช้ระบบต้นทนุใด ต้นทนุผลิตภณัฑ์ยอ่มไมแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้ ข้อ b) จงึไมถ่กูต้อง อยา่งไรก็ตาม การ
บญัชีต้นทนุฐานกิจกรรมจะช่วยให้กิจการสามารถจดัสรรต้นทนุ ได้อย่างถกูต้องแมน่ย า ดงันัน้ ตวัเลือก 
a), c), และ d) จงึถกูต้อง 

17. ตอบข้อ a) ในการปันสว่นต้นทนุทางอ้อมเข้างาน กิจการจะต้องรวมต้นทนุท่ีเกิดขึน้เป็นกลุม่ของต้นทนุ 
(cost pools) และปันสว่นต้นทนุดงักล่าวให้กบัสินค้า โดยฐานในการปันสว่นต้นทนุควรจะมี
ความสมัพนัธ์ในเชิงเหตแุละผลกบักลุม่ของต้นทนุนัน้ๆ ตวัอยา่งเชน่ แผนกเคร่ืองจกัร ควรใช้ชั่วโมง
เคร่ืองจกัรเป็นฐานการปันสว่น สว่นแผนกประกอบท่ีใช้มือเป็นหลกั ควรใช้ชัว่โมงแรงงานเป็นฐานปัน
สว่น 

18. ตอบข้อ d) กิจการผลิตสินค้าแหง่หนึง่มีกระบวนการผลิตตอ่เน่ืองแบบสัน้ๆ ง่ายๆ โดยผลิตสินค้าชนิด
เดียวท่ีมีอตัราของเสียไมม่ากนกั บริษัทแหง่นีค้วรใช้ระบบต้นทนุต้นทนุกระบวนการ (Process 
costing) ท่ีเหมาะกบัการผลิตสินค้าท่ีแตล่ะหนว่ยเหมือนๆ กนั 

19. ตอบข้อ d) โดยปกตต้ินทนุของของเสียไมป่กติ จะถือเป็นคา่ใช้จา่ยประจ างวด ซึง่หมายถึงผลขาดทนุ
จากของเสีย 



20. ตอบข้อ d) กิจการควรล้างบญัชีคา่ใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างานมากเกินไป หรือน้อยเกินไปเข้าต้นทนุ
ขายหากผลตา่งไมมี่สาระส าคญั หรือกระจายไปให้กบัรายการท่ีเก่ียวข้อง อนัประกอบด้วยงานระหว่าง
ท า สินค้าส าเร็จรูป และต้นทนุขาย หากผลตา่งเป็นจ านวนท่ีมีสาระส าคญัหรือไม่ 

  



ปรนัย – ค ำนวณ 
1. ตอบข้อ b) ประมาณการต้นทนุแปรสภาพ (conversion cost) ตอ่หนว่ยเทา่กบั 41 บาท ตามการ

ค านวณตอ่ไปนี ้ 
คา่แรงงานทางตรงตอ่หน่วย  20 บาท 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตผนัแปรตอ่หนว่ย 15 บาท 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตคงท่ี ตอ่หนว่ย 6 บาท 

ต้นทนุแปลงสภาพตอ่หนว่ย  41 บาท 

2. ตอบข้อ d)ประมาณการต้นทนุขัน้ต้น (prime cost) ตอ่หน่วยเทา่กบั 52 บาท ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
วตัถดุบิทางตรง ตอ่หนว่ย  32 บาท 

คา่แรงงานทางตรงตอ่หน่วย  20 บาท 

ต้นทนุขัน้ต้นตอ่หนว่ย  52 บาท 

3. ตอบข้อ d) บริษัทจะบนัทกึต้นทนุเก่ียวกบัการท าซ า้เข้าเป็นบญัชีคมุยอดคา่ใช้จา่ยในการผลิต 40,300 
บาท ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

 
วตัถดุบิทางตรง    5,000  บาท 

วตัถดุบิทางอ้อม   300  บาท 

คา่แรงงานทางตรง  14,000  บาท 

คา่ใช้จา่ยในการผลิต 150%  21,000  บาท 

ต้นทนุท าซ า้ (ถือเป็นคา่ใช้จา่ยในการผลิตเกิดจริง) 40,300  บาท 

 
  



 
4. ตอบข้อ b) คิดเข้างานสงูเกินไป(Overpplied) 10,000 บาท ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตเกิดจริง     515,000  บาท 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตปันสว่น      

(2.5 บาท x 210,000 ชัว่โมง)   525,000  บาท 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตคดิเข้างานสงูไป (over applied)  10,000  บาท 

5. ตอบข้อ d) กิจการแหง่นีผ้ลิตสินค้าจ านวน 9,500 หนว่ย ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
จ านวนหน่วยผลิตปกต ิ   10,000  หนว่ย 

คา่ใช้จา่ยในการผลิต:     

 ผนัแปร     30,000  บาท 

 คงท่ี     10,000  บาท 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตรวม   40,000  บาท 

อตัราคา่ใช้จ่ายในการผลิตตอ่หนว่ย    4.00  บาทตอ่หน่วย 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตเกิดจริง   39,500  บาท 

หกั คา่ใช้จา่ยในการผลิตคิดเข้างานต ่าไป   1,500  บาท 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตคดิเข้างาน   38,000  บาท 

อตัราคา่ใช้จ่ายในการผลิตตอ่หนว่ย    4.00  บาท 

จ านวนหน่วยผลิตจริง   9,500  หนว่ย 

  



6. ตอบข้อ b) กิจการจะปันสว่นต้นทนุให้กบัสินค้า ข 180,000 บาท ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
    การปันส่วนต้นทนุ 

ผลิตภณัฑ์  จ านวนหนว่ย   ราคาขาย   มลูคา่ขาย   ตามจ านวน   ตามมลูคา่ขาย  

ก  60,000   2  120,000   120,000  75,000  

ข  90,000   4  360,000   180,000   225,000  

รวม 150,000    480,000   300,000   300,000  

7. ตอบข้อ a) กิจการจะปันสว่นต้นทนุให้กบัสินค้า ก โดยใช้มลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวัเป็นตวัปันสว่นเทา่กบั 
75,000 บาท ตามการค านวณในข้อ 6  

8. ตอบข้อ d) หากกิจการปันส่วนโดยใช้วิธีมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับ (net relizble vlue (NRV)) ต้นทนุ
ตอ่หนว่ยของผลิตภณัฑ์ ข เท่ากบั 5.3125 บาท ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 



ผลิตภณัฑ์  จ านวน  

 ราคาขายหลงัท า

ตอ่  

 มลูคา่ขายหลงัท า

ตอ่  

 หกัต้นทนุท า

ตอ่  

 มลูคา่ขาย

สทุธิ  

 ต้นทนุปัน

สว่น  

 ต้นทนุ

รวม  

 ต้นทนุตอ่

หนว่ย  

  A   B   C = A x B   D   E = C - D   F   G = F+D   H = G/A  

ก  60,000   5  300,000   100,000   200,000   75,000   175,000   2.9167  

ข  80,000  10  800,000   200,000   600,000   225,000   425,000   5.3125  

รวม 140,000    1,100,000   300,000   800,000   300,000   600,000   



 
9. ตอบข้อ d) หากบริษัทเลือกท่ีจะขายผลิตภณัฑ์ ก ทนัที ณ จดุแยกตวั แทนท่ีจะน าไปเข้ากระบวนการผลิตตอ่ ก าไรของบริษัทจะต ่าลง 80,000 บาท 

ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

ผลิตภณัฑ์ จ านวน 

ราคาขายหลงั

ท าตอ่ 

มลูคา่ขายหลงัท า

ตอ่ 

มลูคา่ขาย ณ จดุ

แยกตวั 

มลูคา่ขายส่วน

เพิ่ม 

ต้นทนุสว่น

เพิ่ม 

ก าไรสว่นเพิ่มถ้า

ท าตอ่ 

 A B C = A x B     

ก  60,000   5  300,000   120,000   180,000   100,000  80,000  

ข  80,000  10  800,000   360,000   440,000   200,000   240,000  

 140,000   1,100,000   480,000   620,000   300,000   320,000  
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10. ตอบข้อ b) บริษัทจะปันสว่นต้นทนุร่วมให้กบั L เป็นเงิน 201,600 บาท ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
    ต้นทนุปันสว่น 

ผลิตภณัฑ์  จ านวน   ราคาขาย   มลูคา่ขาย   ตามจ านวน   ตามมลูคา่สทุธิ  

L 180,000   2.40  432,000   252,000   201,600  

S 120,000   3.90  468,000   168,000   218,400  

รวม 300,000    900,000   420,000   420,000  

11. ตอบข้อ a) หากไมมี่ต้นทนุส่วนเพิ่มหลงัจากจดุแยกตวั และบริษัทปันสว่นต้นทนุร่วมโดยใช้จ านวน
หนว่ยผลิต บริษัทจะปันส่วนต้นทนุร่วมให้กบัผลิตภณัฑ์ S เทา่กบั168,000 บาท ตามการค านวณ
ในข้อ 10  

12. ตอบข้อ d) หากต้นทนุท าตอ่หลงัจากจดุแยกตวัเท่ากบั 1.40 บาทตอ่หน่วยส าหรับสินค้า L และ 
0.90 บาทตอ่หนว่ย ส าหรับ S บริษัทจะปันสว่นต้นทนุร่วมให้กบัสินค้า S โดยใช้วิธีมลูคา่สทุธิท่ีจะ
ได้รับเทา่กบั 280,000 บาท ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

ผลิตภณัฑ์   จ านวน  

 ราคาขาย

หลงัต้นทนุ

ท าตอ่  

 ต้นทนุ

ท าตอ่  

 ราคาขาย

สทุธิ  

 ปันสว่นต้นทนุ

ร่วมโดยใช้ราคา

ขายสทุธิ  

 ปันสว่นต้นทนุ

ร่วมโดยใช้

จ านวนหน่วย  

 L  180,000  432,000  252,000   180,000   140,000   252,000  

 S  120,000  468,000  108,000   360,000   280,000   168,000  

 300,000  900,000  360,000   540,000   420,000   420,000  

13. ตอบข้อ c) หากต้นทนุท าตอ่หลงัจากจดุแยกตวัเท่ากบั 1.40 บาทตอ่หนว่ยส าหรับสินค้า L และ 
0.90 บาทตอ่หนว่ย บริษัทจะปันสว่นต้นทนุร่วมให้กบัสินค้า L โดยใช้วิธีจ านวนผลิตภณัฑ์เทา่กบั 
252,000 บาท ตามการค านวณในข้อ 12) ทัง้นี ้ หากกิจการใช้จ านวนหน่วยผลิตในการปันสว่น 
มลูคา่ของสินค้าคงเหลือจะไมมี่สว่นในการใช้ค านวณแตอ่ยา่งใด 

  



P a g e  | 12 
 

 

 
12 

14. ตอบข้อ a) หนว่ยเทียบส าเร็จรูปของวตัถดุบิทางตรงท่ีใสเ่ข้าไปในแผนกท่ี 2 เทา่กบั 70,000 หนา่วย 
ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
     หนว่ยเทียบส าเร็จรูปตามวิธี FIFO  

    หนว่ยจริง   รับโอน   DM   CC  

หนว่ยยกมา (CC เสร็จ 40%) 15,000     

หนว่ยรับโอนจากแผนกท่ี 1  80,000     

รวม   95,000     

หนว่ยยกมา (CC เสร็จ 40%) 15,000  -  -  9,000  

หนว่ยเร่ิมและเสร็จในงวด  70,000  70,000  70,000   70,000  

หนว่ยยกไป (CC เสร็จ 25%) 10,000  10,000  -  2,500  

รวม   95,000  80,000  70,000   81,500  
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15. ตอบข้อ b) หากบริษัทคิดต้นทนุสินค้าตามวิธี FIFO หนว่ยเทียบส าเร็จรูปของต้นทนุแปลงสภาพ
ส าหรับเดือนธนัวาคมจะเทา่กบั 175,500 หนว่ยเทียบตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
    หนว่ยเทียบส าเร็จรูปตามวิธี FIFO 

     รับโอน   DM   CC  

หนว่ยยกมา (CC เสร็จ 50%) 20,000     

หนว่ยรับโอนจากแผนกท่ี A  170,000     

รวม   190,000     

หนว่ยยกมา (CC เสร็จ 50%) 20,000  -  -   10,000  

หนว่ยเร่ิมและเสร็จในงวด  160,000   160,000   160,000   160,000  

หนว่ยยกไป (CC เสร็จ 55%) 10,000  10,000  10,000  5,500  

รวม   190,000   170,000   170,000   175,500  
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16. ตอบข้อ d) หากบริษัทปันสว่นต้นทนุแผนกบริการโดยใช้วิธีทางตรง (direct method) บริษัทจะปัน
สว่นต้นทนุแผนกพลงังานให้กบัแผนกเคร่ืองจกัรเทา่กบั 46,875 บาท ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

 
  แผนกบริการ แผนกผลิต  

   พลงังาน   ซอ่มบ ารุง   เคร่ืองจกัร   ประกอบ   รวม  

 ต้นทนุทางตรง  62,500  40,000  25,000  15,000   

 กิจกรรมท่ีเกิดจริง       

 Kilowatt hrs.     150,000  50,000   200,000  

 ชัว่โมงซอ่มบ ารุง    1,125  1,125  2,250  

       

สดัสว่นการใช้พลงังาน   75.0% 25.0% 100.0% 

สดัสว่นการซอ่มบ ารุง   50.0% 50.0% 100.0% 

       

ปันสว่นต้นทนุพลงังาน   46,875  15,625   62,500  

ปันสว่นต้นทนุซ่อมบ ารุง   20,000  20,000   40,000  

17. ตอบข้อ d) ศนูย์บาท เน่ืองจากในการปันสว่นต้นทนุตามวิธีทางตรง จะไมมี่การปันสว่นคา่ใช้จ่าย
ของแผนกบริการให้กบัแผนกบริการด้วยกนั 
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18. ตอบข้อ b) หากบริษัทใช้วิธีปันสว่นต้นทนุแผนกบริการให้กบัแผนกผลิตแบบเป็นขัน้ (step 
method) โดยบริษัทเร่ิมปันจากแผนกท่ีได้รับบริการจากแผนกบริการอ่ืนจากมากไปหาน้อย บริษัท
จะปันสว่นต้นทนุของแผนกพลงังานไปยงัแผนกซอ่มบ ารุงเทา่กบั 12,500 บาท ตามการค านวณ
ตอ่ไปนี ้ 

  แผนกบริการ แผนกผลิต  

  พลงังาน ซอ่มบ ารุง เคร่ืองจกัร ประกอบ รวม 

ต้นทนุทางตรง 62,500  40,000  25,000  15,000   

กิจกรรมท่ีเกิดจริง      

Kilowatt hrs.  50,000   150,000  50,000   250,000  

ชัว่โมงซอ่มบ ารุง   1,125  1,125  2,250  

       

สดัสว่นการใช้พลงังาน 0.0% 20.0% 60.0% 20.0% 100.0% 

สดัสว่นการซอ่มบ ารุง(ไมร่วมแผนกบริการ)  50.0% 50.0% 0.9% 

       

ปันสว่นต้นทนุพลงังาน - 62,500  12,500  37,500  12,500   -  

ต้นทนุแผนกซอ่มบ ารุง

หลงัรับปันส่วน -  52,500     

ปันสว่นต้นทนุซ่อมบ ารุง  - 52,500  26,250  26,250   -  

รวมต้นทนุปันสว่นทัง้สิน้  -  63,750  38,750   102,500  
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19. ตอบข้อ d) หนว่ยเทียบส าเร็จรูปท่ีถือเป็นหนว่ยสญูเสียปกติ และหนว่ยสญูเสียไมป่กตขิองเดือนนี  ้
ประกอบด้วย ของเสียปกติ 19,336 หนว่ย ของเสียไมป่กติ 3,264 หนว่ย ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
หนว่ยท่ีได้รับการตรวจสอบ  หนว่ย 

หนว่ยผลิตเสร็จโอนออก  460,800  

หนว่ยสญูเสีย  22,600  

หนว่ยท่ีได้รับการตรวจสอบรวม 483,400  

อตัราสญูเสียปกติ  4% 

หนว่ยเสียปกติ  19,336  

บวก หนว่ยเสียไมป่กติ   3,264  

รวมหนว่ยสญูเสีย  22,600  

20. ตอบข้อ b) หนว่ยเทียบส าเร็จรูปของต้นทนุแปลงสภาพ (conversion costs) จะเทา่กบั 8,780 
หนว่ยตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
    หนว่ยผลิต   หนว่ยเทียบ CC  

หนว่ยยกมา (30% CC)   1,500   

หนว่ยเร่ิมผลิต   8,200   

รวม    9,700   

หนว่ยผลิตเสร็จโอนออก   7,400  7,400  

หนว่ยยกไป (60% CC)   2,300  1,380  

รวม    9,700  8,780  
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บทที3่ สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
 

1. ตอบข้อ  d) ในงวดเวลาท่ีกิจการขายคปูองของขวญั กิจการจะมี “ภาระผกูพนั” ท่ีต้องปฏิบตัิตาม
สญัญา คือจะต้องให้ลกูค้าแลกของภายใน 1 ปี โดยกิจการจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ตอ่เม่ือภาระ
ผกูพนัลดลง ซึง่หมายถึงช่วงเวลาท่ีลกูค้าน าคปูองมาใช้สิทธิ หรือคปูองหมดอาย ุ ซึง่ทัง้สอง
เหตกุารณ์สง่ผลให้กิจการมีรายได้เพิ่มขึน้  

2. ตอบข้อ  d) กิจการควรรับรู้เงินปันผลเป็นรายได้เม่ือผู้ ถือหุ้นมีสิทธ์ิได้รับ เงินปันผลดงักลา่ว ซึง่
หมายถึงเม่ือกิจการท่ีถือหุ้นนัน้ประกาศจา่ยปันผลและกิจการคาดว่าจะได้รับเงินปันผลดงักลา่ว 

3. ตอบข้อ  b) กิจการจะต้องรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนในตวั
สินค้าถกูโอนไปยงัผู้ ซือ้แล้ว ดงันัน้ จงึต้องรับรู้รายได้เท่ากบั 50,000 แกลลอน x 3 บาท ซึง่เป็น
จ านวนท่ีกิจการได้สง่มอบน า้มนั 

4. ตอบข้อ  c) มลูคา่ยตุธิรรมของฝา้ยท่ีผลิตได้ในปี 2553 เทา่กบั 0.70 บาทตอ่ปอนด์ ดงันัน้ ในปี 
2553 รายได้จากธุรกิจฝา้ยจึงเทา่กบั 210,000 บาท (300,000 x 0.70 บาท) 

5. ตอบข้อ  a) การขายข้างต้นถือเป็นการขายท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนในตวัสินทรัพย์ยงัไมถ่กู
โอนไปให้กบัผู้ ซือ้ เน่ืองจากผู้ ซือ้มีสิทธิคืนสินค้าได้ และบริษัทผู้ขายไมส่ามารถประเมินการรับคืน
ได้อยา่งเหมาะสม ดงันัน้ กิจการผู้ขายจงึไมส่ามารถรับรู้รายได้จากการขายดงักลา่วได้ 

6. ตอบข้อ  e) การขายโดยยงัไมส่ง่มอบสินค้าเน่ืองจากเป็นความประสงค์ของผู้ ซือ้ ทัง้ท่ีผู้ ซือ้มี
กรรมสิทธ์ิในสินค้านัน้และยอมรับหนีแ้ล้ว กิจการสามารถรับรู้รายได้หลงัจากผู้ ซือ้มีกรรมสิทธ์ิใน
สินค้าก็ตอ่เม่ือ 1) มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีกิจการจะสง่สินค้าให้ผู้ ซือ้ 2) สินค้าท่ีขายไปแล้ว
นัน้อยูใ่นความครอบครองของกิจการ ซึง่กิจการได้ระบไุว้แล้วอยา่งชดัเจนและสินค้านัน้พร้อมท่ีจะ
สง่มอบให้ผู้ ซือ้ ณ เวลาท่ีมีการรับรู้รายได้ 3) ผู้ ซือ้มีค าสัง่เล่ือนเวลาการสง่มอบสินค้า 4) เง่ือนไข
การช าระเงินเป็นไปตามปกติ โดยกิจการจะไมรั่บรู้รายได้หากกิจการเพียงแตค่าดวา่จะสามารถ
จดัหาหรือผลิตสินค้าได้ทนัเวลาท่ีต้องสง่มอบ 

7. ตอบข้อ  a) การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัในสินค้าท่ีสง่มอบเป็นหนึง่ใน 5 
เง่ือนไขท่ีส าคญัของการรับรู้รายได้ ดงันัน้กิจการจงึต้องไมรั่บรู้รายได้ในกรณีท่ีความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัในสินค้าท่ีสง่มอบยงัไมถ่กูโอนไปให้กบัผู้ ซือ้ 

8. ตอบข้อ  c) การขายรถยนต์โปรโมชัน่ดอกเบีย้ 0% เป็นเวลา 2 ปี พร้อมบริการหลงัการขาย 2ปี 
สามารถแยกธุรกรรมออกได้เป็น 3 ธุรกรรม ซึง่ประกอบด้วยการขายสินค้า การให้บริการทาง
การเงิน และการให้บริการหลงัการขาย ซึง่กิจการจะต้องแยกธุรกรรมออกและรับรู้รายได้เม่ือภาระ
ผกูพนัในการด าเนินงานหมดไปหรือลดลง 



P a g e  | 18 
 

 

 
18 

9. ตอบข้อ  b) รายได้ 95,000 บาทจะมีสององค์ประกอบ คือ 1) รายได้จากการขาย และ 2) ดอกเบีย้
รับท่ีค านวณตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ทัง้นี ้องค์ประกอบของรายได้จากการขายจะเทา่กบัมลูคา่
ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับท่ีคดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้ 10% ดงันัน้ รายได้จากการขายจงึเทา่กบั 
95,000 บาท x 1/1.10 = 86,364 บาท  

10. ตอบข้อ  d) หากกิจการขายสินค้าโดยยงัไมส่ง่มอบสินค้าเน่ืองจากเป็นความประสงค์ของผู้ ซือ้ และ
ผู้ ซือ้ยอมรับในกรรมสิทธ์ิในสินค้านัน้และยอมรับหนีแ้ล้ว กิจการควรรับรู้รายได้เม่ือมีความเป็นไป
ได้คอ่นข้างแนท่ี่กิจการจะสง่มอบสินค้า มีการก าหนดเง่ือนไขการช าระเงินท่ีชดัเจน และผู้ขายตก
ลงยอมรับเง่ือนไขการสง่มอบ 

11. ตอบข้อ  c) กิจการผู้ขายสินค้าจะรับรู้รายได้เม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนในสินค้าได้ถกูโอนไป
ยงัผู้ ซือ้ ซึง่ในกรณีนีคื้อเม่ือขนสินค้าขึน้เรือ 

12. ตอบข้อ  d) ในการแสดงละคร ภาระผกูพนัของผู้บริการจะสิน้สดุลงเม่ือการแสดงจบ (ตวัอยา่งเชน่ 
ถ้าแสดงไมจ่บเน่ืองจากไฟดบั ผู้บริการก็จะต้องแสดงใหม)่ ดงันัน้จงึต้องรับรู้รายได้เม่ือแสดงจบจงึ
จะเหมาะสมท่ีสดุ 

13. ตอบข้อ  b) ในการฝากขายสินค้า ความเส่ียงและผลตอบแทนในตวัสินค้าจะถกูโอนไปให้กบัผู้ ซือ้
เม่ือผู้ ซือ้ตวัจริงรับสินค้าไป ดงันัน้ ผู้ฝากขายจงึต้องรับรู้รายได้เม่ือผู้ รับฝากขายสามารถขายสินค้า
นัน้ได้ 

14. ตอบข้อ  d) ในกรณีท่ีกิจการผู้ผลิตสินค้าให้สิทธ์ิลกูค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 1 เดือนกรณีท่ี
ไมพ่อใจ แสดงวา่ความเส่ียงและผลตอบแทนในตวัสินค้า “อาจ” จะยงัไมถ่กูโอนไปให้กบัผู้ ซือ้ ณ 
จดุท่ีสง่มอบ ในกรณีนี ้กิจการจงึยงัสามารถรับรู้รายได้เม่ือมีการสง่มอบสินค้า แตต้่องตัง้ประมาณ
การรับคืนอยา่งเหมาะสม 

15. ตอบข้อ  d) ในกรณีท่ีกิจการขายสินค้าท่ีมีภาระผกูพนัต้องบ ารุงรักษาและซอ่มแซมเคร่ืองจกัรหลงั
การขายแตไ่มส่ามารถประเมินต้นทนุในการดแูลบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรดงักล่าวได้อยา่งนา่เช่ือถือ 
กิจการจะยงัไมส่ามารถรับรู้รายได้ได้ จนกวา่กิจการจะสามารถประเมินต้นทนุในการดแูล
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรดงักลา่วได้อย่างนา่เช่ือถือแล้วเทา่นัน้ ดงันัน้ กิจการจะสามารถรับรู้รายได้ได้
เม่ือหมดระยะเวลาซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัร 

16. ตอบข้อ  a) กิจการต้องรับรู้รายได้จากการขายสินค้า เม่ือการขายนัน้เป็นไปตามเง่ือนไขทกุข้อ
ดงัตอ่ไปนี ้1) ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนไป
ให้กบัผู้ ซือ้แล้ว 2) กิจการไมเ่ก่ียวข้องในการบริหารสินค้าอยา่งตอ่เน่ืองในระดบัท่ีเจ้าของพงึกระท า 
หรือไมไ่ด้ควบคมุสินค้าท่ีขายไปแล้วทัง้ ทางตรงและทางอ้อม 3) มลูคา่ของจ านวนรายได้สามารถ
วดัได้อยา่งนา่เช่ือถือ 4) มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนท่ีกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของรายการบญัชีท่ีเกิดจากการขายสินค้า และ 5) ต้นทนุท่ีเกิดขึน้หรือท่ีจะเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจาก
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รายการขายสินค้าสามารถวดัมลูคา่ได้อย่างนา่เช่ือถือ ซึง่ข้อ iv ไมถื่อเป็นเง่ือนไขในการรับรู้รายได้
แตอ่ยา่งใด 

17. ตอบข้อ  d) หากกิจการขายสินค้าพร้อมบริการหลงัการขาย กิจการจงึต้องแยกองค์ประกอบของ
การบริการหลงัการขายออกจากการขายสินค้าโดยใช้สดัสว่นของมลูคา่ยตุธิรรมขององค์ประกอบ
แตล่ะอย่าง (proportional method) หรือหากไมท่ราบมลูคา่ยตุธิรรมขององค์ประกอบตวัใดตวั
หนึง่ จะใช้วิธีจดัสรรมลูคา่ให้กบัองค์ประกอบท่ีรู้ สว่นท่ีเหลือจงึจดัสรรให้กบัองค์ประกอบท่ีไมรู้่
มลูคา่ (residual method) โดยโจทย์ข้อนีท้ราบมลูคา่ยตุิธรรมขององค์ประกอบการให้บริการ จงึ
ต้องใช้วิธี residual method ในการปันสว่นมลูคา่ ซึง่มลูคา่ยตุธิรรมของการให้บริการเทา่กบั 
1,800 x 100/75 = 2,400 บาท จงึถือวา่ราคารถจกัรยานยนต์ท่ีไมมี่คา่บริการแฝงเทา่กบั 27,600 
บาท (30,000 บาท – 2,400 บาท) ซึง่สามารถรับรู้ได้เม่ือสง่มอบสินค้า ในขณะท่ีคา่บริการจะต้อง
ถือเป็นรายได้รับลว่งหน้า และทยอยรับรู้ตามห้วงเวลา 

18. ตอบข้อ  c) การลดราคาสินค้าตามใบสง่ของ ณ วนัจ่ายช าระเงินคือสว่นลดเงินสด ซึ่งลดจากมลู
คา่ท่ีเคยรับรู้เป็นลกูหนีแ้ล้ว ในขณะท่ีสว่นลดขายสทุธิ สว่นลดการค้า และสว่นลดในเชิงพาณิชย์
เป็นสว่นลดท่ีไมไ่ด้รับรู้เข้าไปในมลูคา่ขาย  

19. ตอบข้อ  b) ยอดขายสทุธิ คือมลูคา่ขายหกัด้วยประมาณการสง่คืนสินค้า และสว่นลดเงินสด 
20. ตอบข้อ  b) การบ ารุงรักษาลิฟท์ในชว่งเวลาหนึง่จะถือวา่เป็นธุรกรรมท่ีภาระผกูพนัในการ

ด าเนินงานจะคอ่ยๆ ลดลงตามห้วงเวลาท่ีผา่นไป ซึง่กิจการจะสามารถรับรู้รายได้ตามภาระผกูพนั
ท่ีลดลงได้ ในข้อนีจ้ะเทา่กบั 169,000 บาท / 4 ปี x 3/12 เดือน = 10,563 บาท  
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บทที4่ สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
1. ตอบข้อ d) ทัง้สามวิธีเป็นแนวทางในการก าหนดขัน้ความส าเร็จของงาน 
2. ตอบข้อ c) ตามการค านวณประกอบดงันี ้ 
 

ขัน้ความส าเร็จ ปีท่ี1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

เงินท่ีจา่ยแล้วสะสม 10,000 900,000 1,100,000 

เงินท่ีคาดวา่ต้องจา่ยเพิ่ม N/A 200,000 - 

มลูคา่ต้นทนุทัง้สิน้ N/A 1,100,000 1,100,000 

ขัน้ความส าเร็จ N/A 81.8% 100.0% 

 

ปีท่ี 1  รับรู้สะสม   รับรู้ปีก่อน   รับรู้ปีนี ้ 

รายได้  10,000   -   10,000  

ต้นทนุ  10,000   -   10,000  

ก าไร  -   -   -  

    

    

ปีท่ี 2  รับรู้สะสม   รับรู้ปีก่อน   รับรู้ปีนี ้ 

รายได้ 818,182   10,000  808,182  

ต้นทนุ 918,182   10,000  908,182  

ก าไร - 100,000   -  - 100,000  

    

    



P a g e  | 21 
 

 

 
21 

ปีท่ี 3  รับรู้สะสม   รับรู้ปีก่อน   รับรู้ปีนี ้ 

รายได้  1,000,000  818,182  181,818  

ต้นทนุ  1,100,000  918,182  181,818  

ก าไร - 100,000  - 100,000   -  

3. ตอบข้อ  d) อ้างถึงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 เร่ืองสญัญาก่อสร้าง ได้ระบใุห้กิจการวดัอตัราส่วน
งานท่ีท าเสร็จได้ด้วยวิธี 1) อตัราสว่นของต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้ของงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจบุนั
กบัประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้สิน้ 2) การส ารวจเนือ้งานท่ีได้ท าแล้ว ซึง่ปกตจิะกระท าโดย
ผู้ เช่ียวชาญ 3) การส ารวจอตัราสว่นของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จกบังานก่อสร้างทัง้หมดตามสญัญา 
ดงันัน้ทกุข้อจงึเป็นค าตอบท่ีถกูต้อง 

4. ตอบข้อ  d) วิธีรับรู้รายได้ตามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จจะประยกุต์ใช้กบัการให้บริการและการรับจ้างท า
ของ ซึง่สญัญาก่อสร้างถือเป็นหนึง่ในธุรกรรมท่ีเข้าขา่ย 

5. ตอบข้อ  a) ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปี  200,000   400,000   100,000  

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้สะสม  200,000   600,000   700,000  

ต้นทนุท่ีต้องจา่ยเพิ่ม  400,000   150,000   -  

รวมต้นทนุโครงการโดยประมาณ  600,000   750,000   700,000  

อตัราสว่นงานท่ีท าเสร็จ 33% 80% 100% 

    

รายได้รวมของโครงการ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  

ประมาณการต้นทนุ  600,000   750,000   700,000  

ประมาณการก าไร / ขาดทนุ  400,000   250,000   300,000  
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การรับรู้รายได้ ต้นทนุ และก าไร    

ปีที่ 1  รับรู้สะสม   สะสมปีก่อน   รับรู้ปีนี ้ 

รายได้  333,333   -   333,333  

ต้นทนุ  200,000   -   200,000  

ก าไร  133,333   -   133,333  

    

ปีที่ 2  รับรู้สะสม   สะสมปีก่อน   รับรู้ปีนี ้ 

รายได้  800,000   333,333   466,667  

ต้นทนุ  600,000   200,000   400,000  

ก าไร  200,000   133,333  66,667  

    

ปีที่ 3  รับรู้สะสม   สะสมปีก่อน   รับรู้ปีนี ้ 

รายได้ 1,000,000   800,000   200,000  

ต้นทนุ  700,000   600,000   100,000  

ก าไร  300,000   200,000   100,000  
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6. ตอบข้อ  b) การจา่ยคา่แรงล่วงหน้าเป็นรายการท่ียงัไมไ่ด้ท าให้มลูคา่เพิ่มของโครงการเพิ่มขึน้ ดงันัน้ 
กิจการจะต้องไมน่ าไปค านวณอตัราสว่นงานท่ีท าเสร็จ ซึ่งจะท าให้อตัราสว่นงานท่ีท าเสร็จลดลง และ
สง่ผลตอ่มลูคา่รายได้ท่ีรับรู้ลดลง ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปี  200,000   400,000   100,000  

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้สะสม  200,000   600,000   700,000  

ต้นทนุท่ีต้องจา่ยเพิ่ม  400,000   150,000   -  

รวมต้นทนุโครงการโดยประมาณ  600,000   750,000   700,000  

อตัราสว่นงานท่ีท าเสร็จ 33% 73% 100% 

หมายเหต ุปีท่ี 2 อตัราสว่นงานท่ีท าเสร็จค านวณจาก )600,000 - 50,000)/750,000) 

    

รายได้รวมของโครงการ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  

ประมาณการต้นทนุ  600,000   750,000   700,000  

ประมาณการก าไร  /ขาดทนุ   400,000   250,000   300,000  

    

การรับรู้รายได้ ต้นทนุ และก าไร    

ปีที่ 1  รับรู้สะสม   สะสมปีก่อน   รับรู้ปีนี ้ 

รายได้  333,333   -   333,333  

ต้นทนุ  200,000   -   200,000  

ก าไร  133,333   -   133,333  
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ปีที่ 2  รับรู้สะสม   สะสมปีก่อน   รับรู้ปีนี ้ 

รายได้  733,333   333,333   400,000  

ต้นทนุ  550,000   200,000   350,000  

ก าไร  183,333   133,333  50,000  

    

 

ปีที่ 3  รับรู้สะสม   สะสมปีก่อน   รับรู้ปีนี ้ 

รายได้ 1,000,000   733,333   266,667  

ต้นทนุ  700,000   550,000   150,000  

ก าไร  300,000   183,333   116,667  

7. ตอบข้อ  d) กิจการต้องรับรู้รายได้จากสญัญาก่อสร้างตามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ ซึง่ในกรณีนี ้
สามารถค านวณได้โดยประเมินจากต้นทนุท่ีจา่ยไปแล้วเทียบกบัประมาณการต้นทนุทัง้สิน้ของโครงการ 
x มลูคา่งาน ซึง่เทา่กบั (18 ล้านบาท / 48 ล้านบาท) x 60 ล้านบาท = 22.50 ล้านบาท  

8. ตอบข้อ  d) ม.บช. 11 เร่ือง สญัญาก่อสร้างได้ก าหนดวิธีการบญัชีส าหรับ “ผู้ รับเหมาก่อสร้าง” ดงันัน้ 
ในข้อ d จงึเป็นค าตอบท่ีถกูต้อง ข้ออ่ืนๆ จะไมถื่อเป็นสญัญาก่อสร้าง แตจ่ะถือเป็นสินทรัพย์หรือสินค้า
คงเหลือของกิจการ 

9. ตอบข้อ  b) หากกิจการก่อสร้างคาดการณ์วา่โครงการก่อสร้างจะเกิดผลขาดทนุ กิจการจะต้องรับรู้
ประมาณการผลขาดทนุโดยทนัทีท่ีทราบ ดงันัน้ กิจการจึงต้องรับรู้ขาดทนุ 1 ล้านบาททนัที ซึง่อาจอยู่
ในชว่งปีแรก หรือปีท่ีสองของการด าเนินงาน (ขาดทนุ 1 ล้านบาทค านวณจาก มลูคา่งานก่อสร้าง 4 
ล้านบาท – ประมาณการต้นทนุรวม 5 ล้านบาท (2 ล้านบาท + 1 ล้านบาท + ปมก. ต้นทนุท่ีต้องจา่ย
เพิ่ม 2 ล้านบาท)) 

10. ตอบข้อ  a) ก าไรขัน้ต้นของโครงการนีเ้ทา่กบั 3 ล้านบาท (21–5–2–2–9) ซึง่อตัราสว่นงานท่ีท าเสร็จ
เทา่กบั 50% ((5+2+2)/(5+2+2+9)) ดงันัน้ก าไรขัน้ต้นท่ีรับรู้ในปีแรกจงึเทา่กบั 1.5 ล้านบาท(9/18 × 
3.0) 
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บทที ่5 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสัญญาเช่า 
1. ตอบข้อ  c) สญัญาเชา่ดงักลา่วมีอาย ุ 8 ปี ซึง่คดิเป็น 80% ของอายกุารใช้งานเชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย์ 10 ปี ดงันัน้จงึถือวา่ผู้ เชา่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทัง้หมดของสินทรัพย์ บริษัทคารา
บาวจงึต้องถือสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาเชา่การเงิน โดยเน่ืองจากคาราบาวเป็นผู้ผลิตสินค้า สญัญา
ดงักลา่วจงึถือเป็นสญัญาเช่าการเงินท่ีผู้ให้เช่าท่ีเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหนา่ย (sales-type leases) 

2. ตอบข้อ  d) บริษัทเป็ปซ่ี ซึง่เป็นผู้ให้เชา่จะถือวา่สญัญาเชา่ดงักลา่วเป็นสญัญาเชา่การเงินโดยตรง 
เน่ืองจากสญัญาเชา่มีอาย ุ6 ปี ซึง่เป็นสว่นใหญ่ของอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ อีก
ทัง้บริษัทเป็ปซ่ีเป็นผู้ให้บริการทางการเงินท่ีได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้เพียงอยา่งเดียว  

3. ตอบข้อ  b) ผู้ให้เชา่จะต้องรับรู้ลกูหนีเ้ทา่กบัจ านวนคา่เชา่ขัน้ต ่าตลอดสญัญาเชา่ และตัง้บญัชีรายได้
ดอกเบีย้ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากสญัญาเชา่การเงินเทา่กบัผลตา่งระหวา่งบญัชีลกูหนีก้บัมลูคา่ยตุธิรรมของ
สินทรัพย์ท่ีให้เชา่  

4. ตอบข้อ  d) การรับคา่เช่าในแตล่ะงวด ผู้ให้เชา่จะต้องบนัทกึลดลกูหนีด้้วยการเครดิตลกูหนีต้ามสญัญา
เชา่การเงินออกตามจ านวนเงินท่ีได้รับ และรับรู้ดอกเบีย้รับด้วยการบนัทึกลด (เดบิต) รายได้ดอกเบีย้ท่ี
ยงัไมเ่กิดขึน้จากสญัญาเชา่การเงิน โดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (ซึง่เทา่กบัอตัราดอกเบีย้ตามนยั
ของสญัญาเชา่ 

5. ตอบข้อ  c) บริษัทเป็ปซ่ีจะต้องใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงบนัทกึรายได้ การให้เชา่ครัง้นีเ้ปรียบเสมือน
บริษัทเป๊ปซ่ีให้กู้ เป็นเงิน 100,000 บาท โดยได้รับดอกเบีย้ 9% ดงันัน้ บริษัทจงึสามารถรับรู้ดอกเบีย้เป็น
รายได้เทา่กบั 9,000 บาท  

6. ตอบข้อ  d) ผู้ให้เชา่ต้องรับรู้รายได้คา่เชา่จากสญัญาเชา่ด าเนินงานในงบก าไรขาดทนุตามเกณฑ์
เส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อ่ืนท่ีเป็นระบบซึง่แสดงถึงรูปแบบของการได้รับ
ประโยชน์ท่ีลดลงจากสินทรัพย์ท่ีให้เชา่ (ม.บช. 17 ยอ่หน้า 50)  

7. ตอบข้อ  a) การจดัประเภทสญัญาเชา่เป็นสญัญาเชา่ด าเนินงาน และสญัญาเชา่การเงินจะสง่ผลให้
คา่ใช้จา่ยท่ีรับรู้ในแตล่ะงวดบญัชีแตกตา่งกนั แตห่ากมองตลอดทัง้อายสุญัญา คา่ใช้จา่ยของสญัญา
เชา่ทัง้สองประเภทจะไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่เทา่กับคา่เชา่รวมในแตล่ะงวด 

8. ตอบข้อ  c) กิจการจะต้องแยกแสดงลกูหนี(้เงินต้น) สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ออกจากสว่นท่ีถึง
ก าหนดจา่ยเกินกวา่ 1 ปี 

9. ตอบข้อ  c) บริษัทเก๋ จะบนัทกึการให้เชา่เป็นสญัญาเชา่การเงินท่ีผู้ให้เชา่ท่ีเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทน
จ าหนา่ย (sales-type leases) เน่ืองจากเก๋เป็นทัง้ผู้ขายและเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ข้อ c) จงึ
ถกูต้อง 

10. ตอบข้อ  c) ผู้ให้เชา่ต้องรับรู้รายได้คา่เชา่จากสญัญาเชา่ด าเนินงานในงบก าไรขาดทนุตามเกณฑ์
เส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อ่ืนท่ีเป็นระบบซึง่แสดงถึงรูปแบบของการได้รับ
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ประโยชน์ท่ีลดลงจากสินทรัพย์ท่ีให้เชา่ดงันัน้ ค าตอบจงึเป็นไปตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 
ปีท่ี คา่เชา่  

1 6,000  บาท 

2  18,750  บาท 

3  18,750  บาท 

4  18,750  บาท 

5  18,750  บาท 

รวม  81,000  บาท 

ระยะเวลาเชา่ 5  ปี 

คา่เชา่เฉล่ียตอ่ปี  16,200  บาท 

  



P a g e  | 27 
 

 

 
27 

บทที6่ สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ 
1. ตอบข้อ c) กิจการจะต้องประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์ท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน และบนัทกึเงิน

อดุหนนุและสินทรัพย์นัน้ตามมลูคา่ยตุธิรรมท่ีประเมินได้ (ม.บช. 20 ย่อหน้า 23)  
2. ตอบข้อ b) กิจการต้องแสดงเงินอดุหนนุจากรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกบัสินทรัพย์รวมทัง้เงินอดุหนนุจาก

รัฐบาลในรูปของสินทรัพย์ท่ีไมเ่ป็นตวัเงินซึง่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรม ในงบแสดงฐานะการเงิน 
โดยบนัทึกเป็นรายได้รอการรับรู้หรือน าเงินอดุหนนุดงักลา่วมาแสดงหกัจากมลูคา่ของสินทรัพย์ท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ (ม.บช. 20 ย่อหน้า 24) 

3. ตอบข้อ b) หากกิจการได้รับเงินอดุหนนุท่ีเก่ียวข้องกบัรายได้กิจการจะต้องน าเสนอเงินอดุหนนุ
ดงักลา่วในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยถือเป็น “รายได้อ่ืน” หรือแสดงแยกรายการ หรือหกัยอดเงิน
อดุหนนุออกจากคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้อง (ม.บช. 20 ยอ่หน้า 29) 

4. ตอบข้อ a) กิจการไมจ่ าเป็นต้องเปิดเผยช่ือของหน่วยงานของรัฐท่ีให้เงินอดุหนนุ และวนัท่ีกิจการ
ได้รับเงินสดในกรณีท่ีเป็นเงินอดุหนนุท่ีเป็นตวัเงิน ในขณะท่ีตวัเลือก b) – d) เป็นสิ่งท่ีกิจการ
จะต้องเปิดเผยข้อมลู 

5. ตอบข้อ c) ม.บช. 20 เก่ียวข้องกบั การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเงินอดุหนนุจากรัฐบาล ซึง่
ผลประโยชน์ภาษีท่ีกิจการได้รับซึง่เก่ียวข้องกบัเงินอดุหนนุจากรัฐบาล และการเข้ามามีสว่นร่วมใน
สว่นของเจ้าของของกิจการโดยรัฐบาล เป็นข้อยกเว้นท่ีไมไ่ด้บงัคบัใช้โดยมาตรฐานการบญัชีฉบบันี ้
(ม.บช. 20 ย่อหน้า 2) 

6. ตอบข้อ b) การชว่ยเหลือโดยรัฐการท่ีรัฐบาลให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจงแก่กิจการ
ใดกิจการหนึง่หรือกลุม่กิจการท่ีมีคณุสมบตัติามเง่ือนไขท่ีรัฐบาลก าหนดความชว่ยเหลือจาก
รัฐบาลตามวตัถปุระสงค์ของมาตรฐานการบญัชีฉบบันีไ้มร่วมถึงประโยชน์ท่ีรัฐบาลให้โดยทางอ้อม 
ซึง่มีผลตอ่เง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป เชน่ การจดัสร้างสาธารณปูโภคในพืน้ท่ีท่ีมีการพฒันาหรือ
การก าหนดข้อจ ากดัทางการค้าตอ่คูแ่ขง่ขนั (ม.บช. 20 ย่อหน้า 3) 

7. ตอบข้อ a) การอดุหนนุโดยรัฐคือ ความชว่ยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอนทรัพยากรให้แก่
กิจการเพ่ือแลกเปล่ียนกบัการท่ีกิจการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ
กิจการทัง้ท่ีได้ปฏิบตัแิล้วในอดีตและท่ีจะปฏิบตัิในอนาคต เงินอดุหนนุจากรัฐบาลไมร่วมถึงความ
ชว่ยเหลือจากรัฐบาลท่ีไมส่ามารถก าหนดมลูคา่ได้อยา่งสมเหตสุมผล และรายการค้าท่ีท ากบั
รัฐบาลซึง่ไมส่ามารถแยกจากรายการค้าตามปกตขิองกิจการ(ม.บช. 20 ยอ่หน้า 3) 

8. ตอบข้อ d) กิจการอาจได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐท่ีเก่ียวข้องกบัสินทรัพย์เม่ือ ซือ้ สร้าง หรือจดัหา
สินทรัพย์ระยะยาว (ม.บช. 20 ย่อหน้า 3) 

9. ตอบข้อ d) รูปแบบของความชว่ยเหลือจากรัฐ อาจเป็นได้ทัง้เงินอดุหนนุท่ีเก่ียวข้องกบัสินทรัพย์ 
เงินอดุหนนุท่ีเก่ียวข้องกบัรายได้ หรือ เงินกู้ ยืมท่ีได้รับการยกหนี ้(ม.บช. 20 ย่อหน้า 4) 
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10. ตอบข้อ d) กิจการอาจได้รับความชว่ยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอ่ืนซึง่ไมส่ามารถวดัมลูคา่ได้
อยา่งสมเหตสุมผล และอาจมีรายการท่ีท ากบัรัฐบาลซึง่ไมส่ามารถแยกจากรายการค้าตามปกติ
ของกิจการได้แก่ ความชว่ยเหลือทางด้านเทคนิคหรือค าแนะน าทางด้านการตลาดโดยไมค่ดิมลูคา่
และการให้การค า้ประกนั นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างของรัฐบาลท่ีมีผลตอ่ยอดขายบางสว่นของ
กิจการ กิจการไมอ่าจปฏิเสธได้วา่กิจการได้รับประโยชน์จากความชว่ยเหลือนัน้แตก่ารท่ีจะแยก
รายการค้าตามปกติออกจากความชว่ยเหลือจากรัฐบาลอาจไมส่ามารถกระท าได้อยา่งมี
หลกัเกณฑ์ (ม.บช. 20 ย่อหน้า 34 – 35) 
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บทที7่ สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 
1. ตอบข้อ  c) ม.บช. 41 เร่ืองเกษตรกรรม เก่ียวข้องกบัการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย์ชีวภาพ การวดั

มลูคา่เม่ือเร่ิมแรกของผลิตผลทางการเกษตรท่ีเก็บเก่ียวจากสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการ และการ
ถือปฏิบตัทิางการบญัชีเก่ียวกบัเงินอดุหนนุรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกบัสินทรัพย์ชีวภาพ สว่นการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรหลงัเก็บเก่ียวอยูภ่ายใต้ข้อก าหนดของ ม.บช. 2 เร่ืองสินค้าคงเหลือ 

2. ตอบข้อ  b) การบม่หรือหมกัผลิตผลทางการเกษตรหลงัเก็บเก่ียวอยูภ่ายใต้ข้อก าหนดของ ม.บช. 2 
เร่ืองสินค้าคงเหลือ 

3. ตอบข้อ  d) กิจการควรวดัมลูคา่สินทรัพย์ชีวภาพท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางการเกษตรด้วยมลูคา่
ยตุธิรรมหกัต้นทนุในการขาย ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของกิจกรรมการเกษตรได้ดีกว่า 

4. ตอบข้อ  b) เน่ืองจากกิจการต้องวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ดงันัน้ กิจการจงึต้องรับรู้
รายได้ทกุปี (ด้วยการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของต้นไม้ท่ีโตขึน้) 

5. ตอบข้อ  b) วิธีราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสม และคา่เผ่ือด้อยคา่สะสมเป็นวิธีการวดัมลูคา่ท่ี
ทดแทนในกรณีท่ีกิจการไมส่ามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์ชีวภาพได้อยา่งนา่เช่ือถือ 

6. ตอบข้อ  d) ม.บช. 41 เร่ืองเกษตรกรรม ก าหนดขอบเขตไว้ประกอบด้วย 1) สินทรัพย์ชีวภาพ (เว้น
แตพื่ชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer plant) ให้ถือเป็นรายการ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์) 2) ผลิตผล
ทางการเกษตร ณ จดุเก็บเก่ียว และ 3) เงินอดุหนนุจากรัฐบาล โดยทกุรายการในตวัเลือก ถือเป็น
สินทรัพย์ชีวภาพ เว้นแตเ่นือ้แดดเดียวท่ีถือเป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปท่ีอยู่ในขอบเขตของ ม.บช. 2 เร่ือง 
สินค้าคงเหลือ  

7. ตอบข้อ  c) กิจการจะต้องแสดงมลูคา่ของสินทรัพย์ชีวภาพข้างต้นในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
มลูคา่ยตุธิรรมหกัต้นทนุในการขาย ซึง่ในข้อนีจ้ะเทา่กบั 19,800 บาท (21,000 บาท – 1,200 บาท) 
สว่นต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องจะไมถื่อเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุการขาย 

8. ตอบข้อ  c) ม.บช. 41 ปรับใช้กบัสินทรัพย์ชีวภาพท่ีใช้ในกิจกรรมการเกษตร ซึง่หมายถึงการบริหาร
จดัการการแปรรูปเชิงชีวภาพและการเก็บเก่ียวของสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการขาย หรือเพ่ือ
เปล่ียนเป็นผลิตผลทางการเกษตร หรือเพ่ือเพิ่มจ านวนสินทรัพย์ชีวภาพ ดงันัน้ ส าหรับโจทย์ข้อนี ้
จะมีเพียงจระเข้ท่ีเลีย้งไว้ท ากระเป๋าหนงั และปลานิลท่ีเลีย้งไว้ขายท าอาหาร เทา่นัน้ท่ีถือเป็น
สินทรัพย์ชีวภาพท่ีใช้ในกิจกรรมการเกษตรสว่นลิงเลีย้งไว้เก็บมะพร้าวหรือแมวท่ีเลีย้งไว้เป็น
พนกังานต้อนรับท่ีร้านกาแฟ จะถือเป็นท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ตาม ม.บช. 16  

9. ตอบข้อ  b) เหตผุลเดียวกบัข้อ 91 เน่ืองจากการจบัปลาในมหาสมทุรไมถื่อเป็นการแปรรูปเชิง
ชีวภาพ 
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10. ตอบข้อ  c) ผลิตผลทางการเกษตร หมายถึง ผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวได้จากสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการ 
ซึง่จะมีเพียงน า้นมดบิ แตร่ายการอ่ืนๆ ต้องเข้ากระบวนการแปรรูปซึง่จะถือเป็นสินค้าคงเหลือ ตาม
ม.บช. 2 เร่ืองสินค้าคงเหลือ  
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บทที8่ สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
1. ตอบข้อ  d) ทกุข้อเป็นรูปแบบท่ีรับรองโดยทัว่ไปในการน าเสนองบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
2. ตอบข้อ  a) กิจการจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีมีสาระส าคญัของงวดก่อนโดยปรับย้อนหลงั (ม.บช.8 

ยอ่หน้า 42) ดงันัน้ การรวมรายการผิดพลาดจากงวดก่อนในการค านวณก าไรขาดทนุจงึไมใ่ชว่ิธีท่ี
ถือปฏิบตัโิดยทัว่ไปในการน าเสนองบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

3. ตอบข้อ  c) กิจการจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อนท่ีมีสาระส าคญัของงวดก่อนโดยปรับ
ย้อนหลงั 

4. ตอบข้อ  b) เงินเดือนส านกังานถือเป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหาร ในขณะท่ีข้ออ่ืนๆ ถือเป็นคา่ใช้จา่ย
ในการขาย 

5. ตอบข้อ  c) กิจการท่ีไมใ่ชส่ถาบนัการเงินจะต้องแยกแสดงสินทรัพย์และหนีส้ินเป็นรายการ
หมนุเวียนและรายการไมห่มนุเวียน ในขณะท่ีสถาบนัการเงินจะต้องเรียงตามล าดบัของสภาพ
คลอ่ง การน าเสนอสินทรัพย์และหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินจงึเป็นทางเลือกท่ีสามารถท าได้ทัง้
สองทาง 

6. ตอบข้อ  a) หากกิจการไมส่ามารถยืดเวลาช าระหนีห้นีส้ินระยะยาวท่ีก าลงัถึงก าหนดภายในรอบ
ระยะเวลาบญัชี กิจการจะต้องแสดงหนีส้ินดงักลา่วเป็นหนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
(ม.บช. 1 ย่อหน้า 72)  

7. ตอบข้อ  b) หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีเป็นประมาณการหนีส้ินท่ีไมเ่ข้าเง่ือนไขของการจดั
ประเภทเป็นหนีส้ินหมนุเวียน ดงันัน้กิจการจงึต้องน าเสนอเป็นหนีส้ินไมห่มนุเวียนเสมอ 

8. ตอบข้อ  a) เป็นการน าเสนอคา่ใช้จา่ยตามลกัษณะ โดยรวมคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั
แสดงไว้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ โดยไมมี่การปันสว่นคา่ใช้จา่ยนัน้ให้แก่แผนกตา่งๆ ภายใน
กิจการ ตวัอยา่งของคา่ใช้จ่ายท่ีแสดงตามลกัษณะ ได้แก่ คา่เส่ือมราคา คา่ซือ้วตัถดุบิ คา่ขนสง่ 
ผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน และคา่โฆษณา การแสดงคา่ใช้จา่ยตามวิธีนีง้่ายตอ่การน าไปใช้
ปฏิบตัิ เน่ืองจากไมจ่ าเป็นต้องปันสว่นคา่ใช้จ่ายตามหน้าท่ีของคา่ใช้จา่ยนัน้ 

9. ตอบข้อ  b) งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจ้าของเป็นการเช่ือมโยงงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ
เข้ากบัสว่นของเจ้าของ 

10. ตอบข้อ  c) กิจการจะต้องรายงานหลกัทรัพย์เพ่ือค้าเป็นสินทรัพย์หมนุเวียนด้วยมลูค่ายตุธิรรม
เสมอ (ม.บช. 105) ในขณะท่ีอาจต้องรายงานหลกัทรัพย์เผ่ือขายเป็นสินทรัพย์หมนุเวียนหรือไม่
หมนุเวียนก็ได้ขึน้อยูก่บัความตัง้ใจของฝ่ายบริหาร ซึง่ต้องรายงานด้วยมลูคา่ยตุธิรรมเชน่กนั ดงันัน้ 
ค าตอบข้อ นีจ้งึอาจเทา่กบั 60,000 บาท หรือมากกวา่ 60,000 บาท (รวมหลกัทรัพย์เผ่ือขายด้วย) 
ก็ได้ 
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บทที9่ สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่34 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินระหว่างกาล 
1. ตอบข้อ  a) ม.บช. 34 สนบัสนนุให้กิจการจดัท างบระหว่างกาลทกุๆ 6 เดือน หากกิจการเลือกท่ีจะ

ท า ซึง่แตกตา่งจากส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีระบใุห้กิจการต้องจดัท าทกุรายไตรมาส 
2. ตอบข้อ  b) ม.บช. 34 สนบัสนนุให้กิจการจดัท างบระหว่างกาลให้เสร็จสิน้ภายใน 60 วนันบัจากวนั

สิน้รอบซึง่แตกตา่งจากส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีระบใุห้กิจการต้องจดัท าให้เสร็จสิน้ภายใน 45 วนั 
3. ตอบข้อ  a) งบการเงินระหว่างกาลมุง่เน้นให้ข้อมลูท่ีทนัเวลา (up to date) แก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้

ประกอบการตดัสินใจ ซึง่อาจมีข้อบกพร่องตรงความสมบรูณ์ครบถ้วนของข้อมลูท่ีอาจด้อยกวา่งบ
การเงินประจ าปี 

4. ตอบข้อ  d) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 ไมไ่ด้ก าหนดห้วงเวลาในการน าเสนองบการเงินระหวา่ง
กาล 

5. ตอบข้อ  a) อยา่งไรก็ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 ระบวุา่กิจการท่ีจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพย์จะควรน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลอย่างน้อยทกุๆ กลางปี และต้องออกภายใน 60 
วนั นบัจากวนัสิน้รอบกลางปี 

6. ตอบข้อ  b) งบการเงินระหว่างกาลไมไ่ด้เป็นข้อก าหนดขัน้ต ่าท่ีหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป
ก าหนดให้กิจการต้องปฏิบตัิ ดงันัน้หากกิจการไมไ่ด้จดัท างบการเงินระหว่างกาล จะไมมี่ผลกระทบ
ตอ่งบการเงินรายปีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย 

7. ตอบข้อ  b) งบการเงินอย่างยอ่พร้อมหมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นข้อก าหนดขัน้ต ่าของ ม.บช. 
34 

8. ตอบข้อ  a) ข้อสมมตเิก่ียวกบัผู้ใช้งบการเงินระหวา่งกาลคือ ผู้ ใช้งบการเงินจะใช้งบการเงินระหวา่ง
กาลควบคูไ่ปกบังบการเงินประจ าปีลา่สดุ 

9. ตอบข้อ  a) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เก่ียวข้องกบั
การรับรู้และกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ท่ีเคยรับรู้ในงบการเงินระหว่างกาล ดงันัน้จงึ
เก่ียวข้องกบัม.บช. 34 เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาลและ ม.บช. 36 เร่ืองการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 

10. ตอบข้อ  d) ส าหรับงบการเงินท่ีแสดงการไหลของข้อมลู (งบก าไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด และงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจ้าของ) กิจการจะต้องเปรียบเทียบงบการเงินเหลา่นีก้บัข้อมลูใน
รอบเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นงบแสดงสิ่งท่ีมี ณ จดุใดจดุหนึง่ 
กิจการจะต้องเปรียบเทียบงบระหวา่งกาลลา่สดุ กบั งบปีลา่สดุ ดงันัน้ ข้อ d) จงึถือว่าเปรียบเทียบ
ผิด 
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บทที1่0 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 
1. ตอบข้อ a) ยอดขายและยอดซือ้ประจ าวนั คา่แรง และคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน ถือเป็นกิจกรรม

ด าเนินงาน เน่ืองจากเป็นกระแสเงินสดท่ีได้จากกิจกรรมหลกัท่ีก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ 
2. ตอบข้อ b) การขายสินทรัพย์ระยะยาว เป็นกิจกรรมการลงทนุ ซึง่หมายถึงการซือ้และจ าหนา่ย

สินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทนุอ่ืน 
3. ตอบข้อ c) กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเพิ่ม หรือลดทนุ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ ยืมเงินคือ

กิจกรรมจดัหาเงินซึง่หมายถึงกิจกรรมท่ีมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของ
สว่นกู้ ยืมและสว่นของเจ้าของกิจการ 

4. ตอบข้อ c) การกู้ ยืมเงินจากธนาคารถือเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน ซึง่หมายถึงกิจกรรมท่ีมีผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของสว่นกู้ ยืมและสว่นของเจ้าของกิจการ 

5. ตอบข้อ d) เงินเบกิเกินบญัชีท่ีมีลกัษณะเป็นการบริหารเงิน จะถือเป็นสว่นหนึง่ของรายการ
เทียบเทา่เงินสด (ม.บช. 7 ย่อหน้า 8) 

6. ตอบข้อ d) กิจกรรมด าเนินงาน เป็นกิจกรรมหลกัท่ีก่อให้เกิดรายได้ของกิจการซึง่ตวัเลือกทกุข้อเข้า
ขา่ยท่ีถกูจดัประเภทเป็นกิจกรรมด าเนินงาน 

7. ตอบข้อ d) กิจกรรมการลงทนุ หมายถึงการซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทนุอ่ืน ซึง่
ตวัเลือกทกุข้อเข้าข่ายท่ีถกูจดัประเภทเป็นกิจกรรมลงทนุ 

8. ตอบข้อ b) การจดัท างบกระแสเงินสดท่ีเร่ิมต้นจากก าไรก่อนภาษีเงินได้คือวิธีทางอ้อม 
9. ตอบข้อ a) กิจการต้องเปิดเผยกระแสเงินสดจากภาษีเงินได้เป็นรายการแยกตา่งหากและต้องจดั

ประเภทไว้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ยกเว้นในกรณีท่ีระบโุดยเจาะจงได้วา่เป็น
ของกิจกรรมจดัหาเงิน หรือกิจกรรมลงทนุ)  

10. ตอบข้อ b) ตามหลกัการ รายการท่ีจะปรากฏในงบกระแสเงินสดจะต้องเป็นรายการท่ีผา่นบญัชี
เงินสดหรือรายการเทียบเทา่เงินสด ซึง่จะมีเพียงตวัเลือกเดียวท่ีเข้าขา่ย คือการรับดอกเบีย้เป็นเงิน
สด 
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บทที1่1 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้อผดิพลาด 

1. ตอบข้อ c) การเปล่ียนวิธีค านวณต้นทนุสินค้าคงเหลือจากวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัเป็นวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน ถือเป็นการนโยบายบญัชีโดยให้ปรับย้อนหลงัเสมือนวา่ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนแตต้่น 

2. ตอบข้อ a) การเปล่ียนอายใุช้งานของเคร่ืองจกัรจาก 10 ปี เป็น 7 ปีถือเป็นการเปล่ียนประมาณ
การทางบญัชี ในขณะท่ีตวัเลือก b), c), และ d) ถือเป็นการเปล่ียนนโยบายบญัชี  

3. ตอบข้อ b) หากบริษัทเปล่ียนนโยบายบญัชีอยา่งสมคัรใจบริษัทต้องปรับย้อนหลงัโดยถือเสมือนวา่
ใช้นโยบายใหม่ตัง้แตต้่น (ม.บช. 8 ย่อหน้า 19)  

4. ตอบข้อ a) เม่ือกิจการไมส่ามารถแยกผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางการบญัชี
และการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีได้ ให้กิจการถือเสมือนวา่เป็นการเปล่ียนประมาณการทางการ
บญัชีและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเหมาะสม(ม.บช. 8 ย่อหน้า 27) 

5. ตอบข้อ c) เม่ือมลูคา่คงเหลือของอาคารและอปุกรณ์เปล่ียนแปลงไปอยา่งเห็นได้ชดั และมี
สาระส าคญั จะถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี กิจการควรเปล่ียนคา่เส่ือมราคา
ส าหรับปีนีแ้ละอนาคต (เปล่ียนทนัที) 

6. ตอบข้อ b) ตามปกติ กิจการต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ถ้าการเปล่ียนแปลงนัน้ เข้า
เง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ดงันี ้1)เกิดจากข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2) ท าให้งบ
การเงินให้ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือและเก่ียวข้องการตดัสินใจมากขึน้ในสว่นท่ีเก่ียวกบัผลกระทบของ
รายการค้า เหตกุารณ์และสถานการณ์อ่ืนท่ีมีตอ่ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงินสดของกิจการ ดงันัน้ ข้อความท่ี 2) จงึถกูต้องเพียงข้อเดียว 

7. ตอบข้อ c) การรับรู้มลูคา่ของท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ในราคายตุธิรรม ซึง่จะให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
กบัการตดัสินใจมากกวา่วิธีราคาทนุเดมิถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี ส่วนข้อ a) การใช้
นโยบายบญัชีใหมใ่นการรับรู้ต้นทนุโครงการท่ีพึง่ริเร่ิมท าขึน้ใหม่ และข้อ d) การรับรู้รายได้จากงาน
ก่อสร้างโครงการแรกท่ีกิจการเร่ิมท าจะไมถื่อเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเน่ืองจากเป็นการ
ปรับใช้นโยบายใหม่กบัเหตกุารณ์ใหม่ สว่นข้อ b) การเปล่ียนวิธีการค านวณคา่เส่ือมราคาจากวิธี
เส้นตรงเป็นวิธีอตัราเร่งถือเป็นการเปล่ียนประมาณการทางบญัชี  

8. ตอบข้อ c) (1) การเปล่ียนแปลงวิธีการค านวณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูถือเป็นการเปล่ียนประมาณ
การทางการบญัชี ส่วน(2) การน าเสนอเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โดยใช้มลูคา่ยตุธิรรม แทนการ
วดัมลูคา่โดยใช้ราคาทนุถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 

9. ตอบข้อ a) (1) กิจการควรปรับปรุงข้อผิดพลาดในงวดก่อนเทา่กบั 60,000 บาท เน่ืองจากการตดั
บญัชีสินค้าคงเหลือท่ีเส่ือมคณุภาพมลูคา่ 80,000 ถือเป็นการประมาณการทางบญัชีท่ีไมต้่อง
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ปรับปรุงย้อนหลงั สว่น (2) การท่ีพบยอดขายจ านวนหนึง่ท่ีไม่ได้บนัทกึบญัชีในปี 25x7 เป็นเงิน 
60,000 บาทถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถกูต้องท่ีต้องปรับปรุงย้อนหลงัในงวดก่อน 

10. ตอบข้อ c) งบการเงินงวด 25x6 ท่ีน ามาเปรียบเทียบนัน้จะถือวา่สินค้าคงเหลือต้นงวดท่ีสงูไป 
120,000 บาท ท าให้ต้นทนุขายสงูเกินไป 120,000 บาท และสินค้าคงเหลือปลายงวดท่ีสงูไป 
200,000 บาท จะท าให้ต้นทนุขายต ่าไป 200,000 บาท ผลสทุธิท่ีมีตอ่ก าไรสทุธิคือท าให้ก าไรสทุธิ
สงูเกินไป 80,000 บาท ซึง่เป็นจ านวนท่ีต้องปรับปรุงก าไรลดลง 
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บทที1่2 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที1่3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 
1. ตอบข้อ  d) ข้อยกเว้นของการวดัมลูคา่ยตุธิรรมภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

ประกอบด้วย 1) การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 2 2) สญัญาเชา่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเชา่ 
และ 3) การวดัมลูคา่ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัมลูคา่ยตุธิรรม แตไ่มใ่ชม่ลูคา่ยตุธิรรม เชน่ มลูคา่ท่ี
คาดวา่จะได้รับคืนในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 เร่ือง สินค้าคงเหลือ หรือมลูคา่จากการใช้ใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 

2. ตอบข้อ  d) ทกุข้อปัจจยัท่ีใช้พิจารณา “การก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการใช้สินทรัพย์ให้
สงูสดุและดีท่ีสดุ (Highest and Best Use)” 
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บทที1่3 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่33 (ปรับปรุง 2560) ก าไรต่อหุ้น 
1) ตอบข้อ c) การลดลงของก าไรตอ่หุ้นเป็นตวัอยา่งของการปรับลด ในขณะท่ีการลดลงของผลขาดทนุตอ่

หุ้นเป็นตวัอยา่งของการปรับเพิ่ม ดงันัน้ข้อความท่ี 1) ถกูต้อง ในขณะท่ีข้อความท่ี 2) ผิด 
2) ตอบข้อ d) กิจการจะต้องเปิดเผยองค์ประกอบของการค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐานและปรับลด ดงันัน้

จงึต้องเปิดเผยข้อมลูทัง้ตวัตัง้ (ก าไร) และตวัหาร (จ านวนหุ้น) ท่ีใช้ค านวณ 
3) ตอบข้อ b) ไมว่า่ก าไรตอ่หุ้นจะเป็นบวกหรือติดลบ กิจการจะน าเสนอโดยไมย่กเว้น ข้อความท่ี 1) จงึผิด 

และกิจการต้องน าเสนอก าไรตอ่หุ้นท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานท่ียกเลิก ข้อความท่ี 2) จงึถกู 
4) ตอบข้อ b) กิจการไมต้่องถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัหุ้นปันผลด้วยเวลาท่ีออกแตอ่ย่างใด ดงันัน้ข้อความท่ี 1) 

จงึผิด แตกิ่จการต้องถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัหุ้นใหมท่ี่ออกระหวา่งปีด้วยเวลาท่ีออกดงันัน้ข้อความท่ี 2) จงึ
ผิด 

5) ตอบข้อ a) เน่ืองจากเงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิท่ีให้สิทธิผู้ ถือไถ่ถอนคืน 50,000 บาทถือเป็นดอกเบีย้จ่าย
ในกำรค ำนวณก าไรสทุธิ จงึไม่มีการน ามาหกัออกจากก าไรสทุธิอีกครัง้แตอ่ยา่งใด ดงันัน้ ก าไรตอ่หุ้น
จะเป็นไปตามกำรค ำนวณดงันี ้ 

ก าไรสทุธิ  430,000 บาท 

ก าไรของผู้ ถือหุ้นสามญั 430,000 บาท 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั  200,000 บาท 

ก าไรตอ่หุ้น 2.15  บาท 

6) ตอบข้อ a) กิจการจะถือวา่การให้หุ้นปันผลเกิดขึน้ตัง้แตก่่อนหน้างวดแรกสดุท่ีต้องน าเสนอรายงาน 
ดงันัน้ หากกิจการให้หุ้นปันผล 3 หุ้นตอ่ 1 หุ้นเดมิ ท าให้หลงัจากให้หุ้นปันผลกิจการจะมีหุ้นเทา่กบั 4 
หุ้น หากก าไรตอ่หุ้นเดมิเทา่กบั 0.850 บาท ก าไรตอ่หุ้นท่ีค านวณใหมเ่พ่ือใช้เปรียบเทียบกบังบการเงิน
ในงวดปัจจบุนัจะเทา่กบั 0.212 บาท (0.850 / 4)  

7) ตอบข้อ d) ตามการค านวณดงันี ้ 
ก าไรสทุธิ  37,500 บาท 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั  200,000 บาท 

ก าไรตอ่หุ้น 0.188  บาท 
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8) ตอบข้อ a) ตามการค านวณดงันี ้ 
ก าไรสทุธิ  600,000 บาท 

เงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิ  (30,000) บาท 

ก าไรของผู้ ถือหุ้นสามญั 570,000 บาท 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั  500,000 บาท 

ก าไรตอ่หุ้น 1.14  บาท 

9) ตอบข้อ d) ตามการค านวณดงันี ้ 
   จ านวนหุ้น   สดัสว่น   จ านวนหุ้นถวัเฉล่ีย  

1/1 ยกมา  100,000   12/12   100,000  

1/7 ออกหุ้นปันผล  20,000   12/12   20,000  

1/10 เพิ่มทนุ  28,000   3/12  7,000  

 จ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั  148,000    127,000  

10) ตอบข้อ a) ในการค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน ตวัตัง้ในการค านวณคือจะเทา่กบัก าไรสทุธิท่ีเป็นของ
ผู้ ถือหุ้นสามญับริษัทใหญ่ ซึ่งจะต้องค านวณโดยใช้ก าไรสทุธิส าหรับงวดของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลงัหกั
เงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิ 
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บทที1่4 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
1. ตอบข้อ c) มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดหลกัการวดัมลูคา่และเง่ือนไขเฉพาะส าหรับ

ประเภทของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไว้ 3 ประเภท 1) การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระด้วย
ตราสารทนุ 2) การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระด้วยเงินสด 3) รายการท่ีกิจการได้รับหรือได้มา
ซึง่สินค้าหรือบริการ และตามเง่ือนไขของข้อตกลงได้ให้ทางเลือกแก่กิจการหรือผู้จดัหาสินค้าหรือ
บริการเหล่านัน้ในการเลือกว่าจะให้กิจการช าระรายการด้วยเงินสดหรือด้วยการออกตราสารทนุ 
(ม.รง. 2 บทน า 4) 

2. ตอบข้อ d) ทกุข้อเข้าเง่ือนไขของการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีอยูภ่ายใต้การปรับใช้ตาม ม.รง. 2  
3. ตอบข้อ b) เดือนสิงหาคม วนัท่ีให้สิทธิ หมายถึงวนัท่ีกิจการและบคุคลอีกฝ่ายหนึง่ (รวมถึง

พนกังาน) ตกลงกนัตามข้อตกลงเร่ืองการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากข้อตกลงนัน้ขึน้อยูก่บั
กระบวนการท่ีต้องอนมุตัิ (เช่น อนมุตัโิดยผู้ ถือหุ้น) วนัท่ีให้สิทธิ คือ วนัท่ีท่ีข้อตกลงได้รับอนมุตัแิล้ว 
(ม.รง. 2 ค านิยาม)  

4. ตอบข้อ b) ส าหรับการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระด้วยตราสารทนุ กิจการต้องวดัมลูคา่สินค้า
หรือบริการท่ีได้รับ และการเพิ่มขึน้ของสว่นของเจ้าของท่ีเก่ียวข้องโดยทางตรง ด้วยมลูคา่ยตุธิรรม
ของสินค้าหรือบริการท่ีได้รับ (เว้นแตม่ลูคา่ยตุธิรรมดงักล่าวไมส่ามารถประมาณได้อย่างนา่เช่ือถือ 
กิจการต้องวดัมลูคา่ของสินค้าหรือบริการเหลา่นัน้และการเพิ่มขึน้ของสว่นของเจ้าของท่ีเก่ียวข้อง
โดยทางอ้อมโดยอ้างอิงกบัมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทนุท่ีออกให้) (ม.รง. 2 ย่อหน้า 10) 

5. ตอบข้อ b)หากพนกังานได้รับสิทธิซือ้หุ้นภายใต้เง่ือนไขท่ีต้องมีผลสาเร็จของงาน และยงัคงต้อง
เป็นพนกังานของกิจการอยูจ่นกระทัง่เง่ือนไขผลงานนัน้บรรลุ กิจการต้องสนันิษฐานว่าพนกังานจะ
ให้บริการตอบแทนสิทธิดงักลา่วตลอดชว่งระยะเวลาให้ได้รับสิทธินัน้ กิจการจงึต้องทยอยรับรู้
คา่ใช้จา่ยตลอดชว่งเวลาท่ีประมาณขึน้ (ม.รง. 2 ยอ่หน้า 15.2) 

6. ตอบข้อ a) ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระด้วยตราสารทนุ กิจการต้องวดัมลูคา่สินค้า
หรือบริการท่ีได้รับ และการเพิ่มขึน้ของสว่นของเจ้าของท่ีเก่ียวข้องโดยทางตรง ด้วยมลูคา่ยตุธิรรม
ของสินค้าหรือบริการท่ีได้รับ (เว้นแตม่ลูคา่ยตุธิรรมดงักล่าวไมส่ามารถประมาณได้อย่างนา่เช่ือถือ 
กิจการต้องวดัมลูคา่ของสินค้าหรือบริการเหลา่นัน้และการเพิ่มขึน้ของสว่นของเจ้าของท่ีเก่ียวข้อง
โดยทางอ้อมโดยอ้างอิงกบัมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทนุท่ีออกให้) (ม.รง. 2 ย่อหน้า 10) 

7. ตอบข้อ b) หากเง่ือนไขผลงานเป็นเง่ือนไขทางตลาด การประมาณระยะเวลาให้ได้รับสิทธิต้อง
สอดคล้องกบัข้อสมมตท่ีิใช้ประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสิทธิซือ้หุ้น ท่ีออกให้ และต้องไมป่รับปรุง
มลูคา่ท่ีประมาณขึน้แล้วในภายหลงั (ม.รง. 2 ยอ่หน้า 15.2) ดงันัน้ค าตอบข้อ  b) จงึถกูต้อง 

8. ตอบข้อ a) กิจการจะไมรั่บรู้สินค้าหรือบริการท่ีได้รับ หากตราสารทนุ ท่ีออกให้ไมไ่ด้รับสิทธิ 
เน่ืองจากพนกังานไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (ม.รง. 2 ยอ่หน้า 19) 
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9. ตอบข้อ d) รับรู้บริการท่ีได้รับด้วยมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทนุ ณ วนัท่ีให้สิทธิ (ม.รง. 2 ยอ่หน้า 
27) 

10. ตอบข้อ b) ส าหรับการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระด้วยเงินสด กิจการต้องวดัมลูค่าสินค้าหรือ
บริการ ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีเกิดขึน้ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมของหนีส้ิน กิจการต้องวดัมลูคา่ยตุธิรรมของ
หนีส้ินทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และวนัท่ีมีการช าระจนกวา่จะช าระหนีส้ินเสร็จสิน้ การ
เปล่ียนแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุส าหรับงวด (ม.รง. 2 ยอ่หน้า 30) 
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บทที1่5 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที8่ (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ส่วนการด าเนินงาน 
1. ตอบข้อ d) หากมีสว่นงานด าเนินงานซึง่ถกูก าหนดให้เป็นสว่นงานท่ีรายงานใหมใ่นงวดปัจจบุนั

ตามเกณฑ์เชิงปริมาณ กิจการจะต้องปรับย้อนหลงัข้อมลูสว่นงานท่ีรายงานในงวดก่อนให้แสดง
ข้อมลูตามส่วนงานท่ีก าหนดขึน้ใหมเ่พ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ (ม.รง.8 ยอ่หน้า 18) ข้อ i 
ถกูต้อง ในขณะท่ีสินทรัพย์รวมของแตล่ะสว่นงานถือเป็นข้อมลูส าคญัท่ีกิจการจะต้องเปิดเผย (ม.
รง.8 ยอ่หน้า 23) ข้อ ii ถกูต้องเชน่กนั 

2. ตอบข้อ d) กิจการจะต้องปรับงบการเงินย้อนหลงัส าหรับงบการเงินท่ีน ามาเปรียบเทียบ (ม.รง. 5 
ยอ่หน้า 34) ในขณะท่ีไมต้่องโดยไมต้่องจดัประเภทรายการใหมข่องสินทรัพย์ดงักลา่วในงบการเงิน
ปีก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบ (ม.รง. 5 ยอ่หน้า 40) 

3. ตอบข้อ a) ผิดทัง้สองข้อความ เน่ืองจากกิจการจะต้องวดัก าไรขาดทนุตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวข้อง โดย ม.รง. 8 ก าหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมลูเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมิน
ลกัษณะและผลกระทบทางการเงินของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง และสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจท่ีกิจการด าเนินงานอยูเ่ทา่นัน้ (ม.รง. 8 ยอ่หน้า 1)  

4. ตอบข้อ c) กิจการจะต้องให้ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ของกิจการ ในขณะท่ีไม่
ต้องเปิดเผยรายช่ือของลกูค้ารายใหญ่หรือจ านวนของรายได้ซึง่แตล่ะสว่นงานได้รับจากลกูค้าราย
นัน้ ดงันัน้ข้อความท่ี i) ถกู แตข้่อความท่ี ii) ผิด 

5. ตอบข้อ a) ภายหลงัจากท่ีจดัประเภทเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิก กิจการต้องรับรู้ผลขาดทนุจาก
การด้อยคา่ส าหรับการลดมลูคา่ในครัง้แรกหรือในครัง้ตอ่ๆ ไป เพ่ือให้มลูคา่ของสินทรัพย์เทา่กบั
มลูคา่ยตุธิรรมหกัต้นทนุในการ (ม.รง. 5 ยอ่หน้า 20) ดงันัน้ ผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ทัง้ 2 รายการจงึต้อง
รับรู้เข้าก าไรขาดทนุ 35 ล้านบาท 

6. ตอบข้อ b) กิจการต้องแยกรายงานข้อมลูของสว่นงานด าเนินงานหากรายได้ ก าไร หรือสินทรัพย์
ของสว่นงาน เป็นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณท่ีวดัจาก 10% ของรายได้รวม, 10% ของก าไรขาดทนุ
รวม, และ 10% ของสินทรัพย์รวม (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิใน ม.รง. 8 ยอ่หน้า 13) ในขณะท่ีไม่
จ าเป็นต้องพิจารณาจากจ านวนพนกังาน โดยในข้อนี ้ ก าไรของสว่นงานเทา่กบั 970,000 บาท ซึง่
สงูกวา่ 10% ของก าไรทัง้กิจการรวมกนั จงึต้องน าเสนอข้อมลูสว่นงาน 

7. ตอบข้อ b) สดัสว่นรายได้ของสว่นงานท่ี 1,2 และ 3 มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกิจการ 
นอกจากนี ้ สดัสว่นรายได้จากภายนอกของทัง้สามสว่นงานรวมกนัเทา่กบัร้อยละ 54 (35+14+5) 
ซึง่คดิเป็นร้อยละ 75 ของรายได้รวมจากภายนอกของกิจการ (54/72) ดงันัน้กิจการจงึไมต้่อง
เปิดเผยข้อมลูสว่นงานเพิ่ม 

8. ตอบข้อ d) สว่นงานด าเนินงาน หมายถึงสว่นงานของกิจการซึง่ 1) ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอาจ
ก่อให้เกิดรายได้และคา่ใช้จา่ย (รวมถึงรายได้และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากรายการท่ีมีกบัส่วนงานอ่ืนใน
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กิจการเดียวกนั) 2) สว่นงานซึง่ผลการด าเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสม ่าเสมอโดยผู้ มีอ านาจ
ตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงาน (Chief Operating Decision Maker – CODM) เพ่ือใช้ในการ
ตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผลการปฏิบตังิาน และ 3) สว่นงานซึง่
ข้อมลูการเงินสามารถแยกตา่งหากได้ ดงันัน้ ทกุข้อจงึเป็นลกัษณะของสว่นการด าเนินงาน 

9. ตอบข้อ d) เง่ือนไขการรวมสว่นงานจะพิจารณาจากส่วนงานท่ีแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
ในระยะยาวคล้ายๆ กนั ความคล้ายคลงึกนัในแตล่ะเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้1) ลกัษณะของผลิตภณัฑ์และ
บริการ 2) ลกัษณะของกระบวนการผลิต 3) ประเภทหรือกลุม่ของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
4) วิธีการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หรือวิธีการให้บริการ และ 5) ลกัษณะของสภาพแวดล้อมด้านการ
ก ากบัดแูล (ถ้าเก่ียวข้อง) เชน่ สถาบนัการเงิน กิจการประกนัภยั หรือกิจการด้านสาธารณปูโภค 
ดงันัน้ ประเภทหรือกลุม่ของผู้ขายสินค้าท่ีกิจการซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการจงึไมใ่ชเ่ง่ือนไขท่ีใช้รวม
สว่นงาน 

10. ตอบข้อ d) กิจการต้องแยกรายงานข้อมลูของสว่นงานด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณใน
การรายงานข้อมลูของสว่นงานด าเนินงานข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 1) รายได้ทัง้สิน้ท่ีสว่นงานนัน้
ได้รับ (ทัง้จากการขายให้กบัลกูค้าภายนอกและรายได้ท่ีเกิดจากการขายหรือโอนระหวา่งสว่นงาน) 
มีจ านวนตัง้แตร้่อยละ 10 ของรายได้รวมทัง้สิน้ของทกุสว่นงานรวมกนัไมว่า่จะเป็นรายได้จาก
ภายนอกหรือภายใน 2) คา่สมบรูณ์ของผลก าไรหรือขาดทนุของสว่นงานมีจ านวนตัง้แตร้่อยละ 10 
ของคา่สมบรูณ์ของ (1) ผลก าไรรวมของทกุส่วนงานด าเนินงานท่ีมีผลก าไร และ (2) ผลขาดทนุรวม
ของทกุสว่นงานด าเนินงานท่ีมีผลขาดทนุ แล้วแตจ่ านวนใดจะมากกว่า 3) สินทรัพย์ของสว่นงานมี
จ านวนตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปของสินทรัพย์ทัง้สิน้ของทกุสว่นงานรวมกนั ซึง่หนีส้ินของสว่นงาน 
ไมใ่ชเ่กณฑ์เชิงปริมาณในการรายงานข้อมลูสว่นงาน 
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บทที1่6 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบับุคคลหรือ
กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 

1. ตอบข้อ d) กรณีท่ีกิจการมีรายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั กิจการต้องเปิดเผยลกัษณะ
ความสมัพนัธ์กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ข้อมลูเก่ียวกบัรายการและยอดคงค้างของ
รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ดงันัน้สิ่งท่ีต้องเปิดเผยในกรณีนีคื้อ รายละเอียดการค า้
ประกนัหนีส้ินดงักล่าว และส ารองหนีส้ญูท่ีเก่ียวข้องกบัหนีส้ินดงักลา่ว 

2. ตอบข้อ c) บคุคลหรือกิจการจะถือเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หากมีความสามารถในการควบคมุ หรือ
สามารถใช้อิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั หรือมีการควบคมุร่วมตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ในการตดัสินใจทาง
การเงินหรือการด าเนินงานของกิจการ โดยกิจการจะต้องเปิดเผยธุรกรรมท่ีกระท ากบับคุคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัดงักลา่ว ซึง่การท่ีนายเอ เป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทบี จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้น
ในบริษัทซี จ ากดั 65% ถือว่านายเอสามารถควบคมุบริษัทซีได้ ธุรกรรมท่ีบีท ากบัซีจงึอยูใ่นข่ายท่ี
ต้องเปิดเผย ส่วนการท่ีภรรยาของนายเอ เป็นผู้ ถือหุ้น 100% ของบริษัทอี จ ากดั ถือวา่นายเอ
สามารถควบคมุบริษัทอีได้ผ่านภรรยา ธุรกรรมท่ีบีท ากบัอีจงึอยูใ่นขา่ยท่ีต้องเปิดเผยเชน่กนั แต่
การท่ีนายเอเป็นกรรมการอิสระของบริษัทดี จ ากดั และการท่ีลกูสาวของนายเอ ยงัถือหุ้น 5% ใน
บริษัทเอฟ จ ากดัถือวา่ยงัไมเ่ข้าขา่ยของการเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจงึไมต้่องเปิดเผยข้อมลูแต่
อยา่งใด 

3. ตอบข้อ d) การโอนสินค้าให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสามญัของบริษัทในสดัสว่น 40% และการขาย
รถยนต์ของบริษัทให้กบัภรรยาของกรรมการผู้จดัการ ถือเป็นธุรกรรมท่ีท ากบับคุคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนัท่ีอยูใ่นข่ายต้องเปิดเผยข้อมลู สว่นการขายสินทรัพย์ให้กบับริษัทเล็ก จ ากดั ซึง่เป็น
นายหน้าขายสินค้าไมอ่ยูใ่นข่ายท่ีต้องเปิดเผยข้อมลูเน่ืองจากกระท ากบับคุคลภายนอก 

4. ตอบข้อ b) ธุรกรรมท่ีกระท ากบัธนาคารท่ีเป็นเจ้าหนีร้ายใหญ่ของกิจการ ถือเป็นความสมัพนัธ์ท่ีไม่
ถือเป็นบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เน่ืองจากเป็นธุรกรรมท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก 

5. ตอบข้อ d) ผู้บริหารระดบัสงูของกิจการ และโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลงัออกจากงาน
ส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานของกิจการถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ในขณะท่ีกิจการอ่ืนท่ี
บริษัทถือหุ้น 5%ไมเ่ข้าขา่ยของบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัแตอ่ย่างใด 

6. ตอบข้อ d) กิจการต้องเปิดเผยจ านวนคา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้บริหารส าคญัของกิจการเป็นยอด
รวมและแยกประเภทดงัตอ่ไปนี ้1) ผลประโยชน์ของพนกังานระยะสัน้ 2) โครงการผลประโยชน์
ภายหลงัออกจากงานของพนกังาน 3) ผลประโยชน์ของพนกังานระยะยาวอ่ืนๆ 4) ผลประโยชน์
ของพนกังานท่ีเกิดจากการถกูเลิกจ้างงาน และ 5) ผลประโยชน์ตอบแทนของพนกังานโดยการให้
สว่นได้เสียในกิจการ ดงันัน้ ทัง้สองข้อความจงึเป็นคา่ตอบแทนท่ีอยูใ่นข่ายต้องเปิดเผยข้อมลู
เพิ่มเตมิ 
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7. ตอบข้อ d) บคุคลหรือกิจการจะถือเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หากมีความสามารถในการควบคมุ หรือ
สามารถใช้อิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั หรือมีการควบคมุร่วมตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ในการตดัสินใจทาง
การเงินหรือการด าเนินงานของกิจการ ซึง่กิจการภายใต้การควบคมุร่วม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุ
ถือเป็นกิจการท่ีเข้าเง่ือนไขบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีจะต้องเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

8. ตอบข้อ d) บคุคลหรือกิจการจะถือเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หากมีความสามารถในการควบคมุ หรือ
สามารถใช้อิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั หรือมีการควบคมุร่วมตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ในการตดัสินใจทาง
การเงินหรือการด าเนินงานของกิจการ ซึง่กิจการร่วมค้า หรือบริษัทย่อยถือเป็นกิจการท่ีเข้าเง่ือนไข
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีจะต้องเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

9. ตอบข้อ c) กิจการจะต้องเปิดเผยเฉพาะธุรกรรมการขายสินค้ามลูคา่ 12,400 ให้กบับริษัทแหง่หนึง่
ท่ีลกูของ CEO เป็นเจ้าของ เน่ืองจากถือเป็นบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

10. ตอบข้อ d) หาก A เป็นกรรมการของกิจการ R จะถือวา่ A เป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั R โดยทนัที 
เน่ืองจาก A จะมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญักบั R อย่างไรก็ตาม การถือหุ้น การเป็นเพียง
ลกูพ่ีลกูน้องของผู้ ท่ีสามารถควบคมุกิจการ R หรือการเป็นลกูจ้างของ R จะไมถื่อวา่ A เป็นบคุคลท่ี
เก่ียวข้องกบั R เน่ืองจากยงัไมส่ามารถพิสจูน์ได้ถึงการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเหนือ R ได้ 
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บทที1่7 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่107 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

1. ตอบข้อ c) สญัญาท่ีแสดงวา่ผู้ ถือตราสารเป็นเจ้าของสว่นได้เสียคงเหลือของกิจการท่ีไปลงทนุ 
เป็นค าจ ากดัความของตราสารทนุ  

2. ตอบข้อ b) ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัถือเป็นตราสารทนุ ในขณะท่ีตราสารแปลงสภาพ 
(หุ้นกู้หรือหุ้นบริุมสิทธิ) ถือเป็นตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ เน่ืองจากมีองค์ประกอบสว่นหนึง่เป็นตรา
สารหนีแ้ละอีกสว่นหนึง่เป็นตราสารทนุ 

3. ตอบข้อ a)กิจการท่ีมีหนีส้ินเงินกู้ เป็นจ านวนมากจะมีความเส่ียงทางการเงิน “ด้านราคา” 
เน่ืองจากจะต้องเสียดอกเบีย้ตามอตัราท่ีตกลงกนั ซึง่อาจเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัหรือตายตวั 
หากอตัราดอกเบีย้เปล่ียนยอ่มท าให้มลูคา่ยตุธิรรมของภาระหนีส้ินเปล่ียนไปด้วย (ตวัอยา่งเชน่ 
หากกู้ เงินดอกเบีย้ลอยตวั หากอตัราดอกเบีย้เพิ่มขึน้ยอ่มหมายความวา่กิจการจะมีต้นทนุทาง
การเงินท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่ดอกเบีย้ถือเป็นความเส่ียงด้านราคาประเภทหนึ่ง) 

4. ตอบข้อ a) ความเส่ียงด้านเครดติหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีคูส่ญัญาละเมิดข้อตกลง
ในการจา่ยช าระเงิน ซึง่จะเป็นความเส่ียงของผู้ ท่ีมีลกูหนีม้ากๆ  

5. ตอบข้อ a) กิจการท่ีมีสภาพคลอ่งคงเหลืออาจบริหารสภาพคลอ่งด้วยการซือ้หุ้นของตนเองคืน 
ซึง่ถือเป็นกิจกรรมการจดัหาเงินโดยหุ้นสามญัซือ้คืนถือเป็นสว่นทนุท่ีตดิลบ และหากกิจการมี
ก าไรหรือขาดทนุจากการซือ้หุ้นตวัเองคืน จะน าไปลดสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัลงไมรั่บรู้ในงบ
ก าไรขาดทนุ ดงันัน้ ข้อความทัง้สองจงึผิด 

6. ตอบข้อ b) ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการออกตราสารหนีห้รือตราสารทนุท่ีน าไปแลก (เชน่คา่จด
ทะเบียนหลกัทรัพย์ คา่ประกนัการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ (underwriting fee) จะถือเป็นรายจา่ย
ท่ีน าไปหกัออกจากส่วนเกินมลูคา่หุ้น หรือหกัออกจากเงินท่ีได้รับจากการออกตราสารหนี ้(IAS 
39) ในขณะท่ีกิจการต้องแยกแสดงเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหนีส้ินและส่วนของเจ้าของโดย
พิจารณาจากเนือ้หาเชิงเศรษฐกิจ ดงันัน้ข้อความท่ี 1) จงึผิดและข้อความท่ี 2) ถกูต้อง 

7. ตอบข้อ c) การออกตราสารทนุจะท าให้สว่นของเจ้าของเพิ่มขึน้ 
8. ตอบข้อ a) ความเส่ียงเครดติหมายถึงการท่ีคูค้่ามีความเส่ียงท่ีไมส่ามารถรักษาสญัญาเงินกู้ ไว้

ได้ ตวัอย่างเชน่มีความเส่ียงท่ีไมส่ามารถจา่ยช าระดอกเบีย้หรือเงินต้นคืนตามสญัญาได้ 
9. ตอบข้อ d) ความเส่ียงด้านราคาคือความเส่ียงท่ีอาจท าให้ราคาของสินทรัพย์สทุธิเปล่ียนแปลง

ไป ซึง่ประกอบด้วย a) ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน b) ความเส่ียงตลาด และ c) ความเส่ียง
อตัราดอกเบีย้ โดยความเส่ียงสภาพคลอ่งไมถื่อเป็นส่วนหนึง่ของความเส่ียงด้านราคา 

10. ตอบข้อ d) เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สญัญาใดๆ ท่ีท าให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการ
หนึง่ และหนีส้ินทางการเงินหรือตราสารทนุของอีกกิจการหนึง่เพิ่มขึน้ในเวลาเดียวกนั ซึง่ 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นของบริษัทบี จ ากดั สิทธิซือ้หุ้นบริษัทซี จ ากดั และสญัญาซือ้เงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้าเข้าองค์ประกอบของเคร่ืองมือทางการเงิน แตใ่บส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น
ของบริษัทเอ จ ากดัจะถกูจดัประเภทเป็นตราสารทนุ 
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บทที1่8 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
1. ตอบข้อ c) วนัท่ีงบการเงินได้รับการอนมุตัใิห้ได้รับการเผยแพร่ซึง่ตามหลกัการจะหมายถึงวนัท่ีถือ

วา่กระบวนการในการจดัท างบการเงินเสร็จสิน้แล้ว โดยจะเป็นวนัท่ีตอ่ไปนี ้1) วนัท่ีมีการอนมุตัเิป็น
ครัง้แรกมิใชว่นัท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุตังิบการเงิน หรือ 2) วนัท่ี กรรมการผู้ มีอ านาจ หรือคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้ รับรองความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงินก่อนท่ีผู้สอบบญัชีจะลงนามในรายงาน
การสอบบญัชี หรือ 3) วนัท่ีกรรมการผู้ มีอ านาจหรือคณะ กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ลงนาม
รับรองความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงินและพร้อมกบัอนมุตังิบการเงินให้น าสง่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ในกรณีบริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
(ม.บช. 10 ย่อหน้า 6-7)  

2. ตอบข้อ d) กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินทัง้รายการท่ีต้องปรับปรุงหรือไมต้่องปรับปรุงงบการเงินท่ีมีสาระส าคญั ดงันัน้ทัง้สอง
ข้อความจงึถกูต้อง(ม.บช. 10 ย่อหน้า 19, 21) 

3. ตอบข้อ a) ราคาตลาดของเงินลงทนุระหวา่งวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัวนัท่ีได้รับอนมุตัใิห้
ออกงบการเงิน ถือเป็นเหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีไมต้่องปรับปรุง(ม.บช. 10 ยอ่
หน้า 10) ดงันัน้ข้อความท่ี 1) จงึผิด สว่นผลจากค าพิพากษาของคดีความในศาลภายหลงัรอบ
ระยะเวลารายงานซึง่ยืนยนัว่ากิจการมีภาระผกูพนัในปัจจบุนั ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ถือ
เป็นเหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีต้องปรับปรุง(ม.บช. 10 ย่อหน้า 8) ดงันัน้ข้อความ
ท่ี 2) จงึผิดเชน่กนั 

4. ตอบข้อ c) เน่ืองจากข้อ a), c), d) เป็นเหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีสมควรถือเป็น
รายการท่ีเกิดขึน้ในปีปัจจบุนั กิจการไมค่วรรับรู้เข้าไปในงบการเงินของปีปัจจบุนัท่ียงัจดัท าไมเ่สร็จ 
ในขณะท่ีการตัง้ประมาณการคา่สินไหมทดแทนไมค่รบถ้วนถือเป็นเหตกุารณ์ภายหลงัรอบ
ระยะเวลารายงานท่ีต้องปรับปรุง เน่ืองจากการท่ีประกนัภยัจา่ยเงินให้มากวา่ท่ีประมาณการถือ
เป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการตัง้ประมาณการไมค่รบถ้วน จงึต้องปรับปรุงบญัชีให้ถกูต้อง 
หากยงัจดัท างบการเงินไมเ่สร็จ (ม.บช. 10 ย่อหน้า 8) 

5. ตอบข้อ a) วนัท่ีถือว่างบการเงินไมส่ามารถแก้ไข หรือเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ี
ส าคญัได้แล้ววนัท่ีงบการเงินได้รับการอนมุตัใิห้ได้รับการเผยแพร่ (โปรดดคู าตอบข้อ  1) เพิ่มเตมิ 
ซึง่ในกรณีนี ้หมายถึงวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิงบการเงินในวนัท่ี 8 สิงหาคม 25x8. 

6. ตอบข้อ c) กิจการจะต้องรับรู้เงินปันผลเป็นหนีส้ินตอ่เม่ือมีการประกาศจา่ยแล้ว ซึง่ในข้อนี ้ณ วนัท่ี 
31/12/25x7 กิจการยงัไมมี่การประกาศจา่ยเงินปันผลจงึยงัไมถื่อเป็นหนีส้ินแตอ่ย่างใด ข้อความท่ี 
2) จงึไมถ่กูต้อง โดยกิจการจะต้องน าเสนอเงินปันผลดงักลา่วในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในสว่น
ของเจ้าของในงบการเงินปี 25x7 เน่ืองจากถือเป็นการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 
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7. ตอบข้อ c) งบการเงินของบริษัทจดัท าเสร็จในวนัท่ี 30/6/25x7 ดงันัน้ ธุรกรรมใดๆ ท่ีเกิดขึน้
หลงัจากวนัท่ี 30/6 จะไมอ่ยูใ่นขา่ยท่ีกิจการจะต้องเปิดเผยหรือปรับปรุงรายการ ดงันัน้ กิจการจงึ
ไมต้่องเปิดเผยข้อมลูการประกาศจา่ยปันผล และการจ่ายสว่นแบง่ก าไรในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 
25x7 และไฟไหม้โรงงานท่ีส่งผลให้ขาดทนุ ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 25x7 จะมีเพียงการตัง้ส ารองหนี ้
สญูทัง้จ านวนมลูคา่ 34,000 บาทเทา่นัน้ ท่ีกิจการจะต้องปรับปรุงงบการเงินให้ถกูต้อง 

8. ตอบข้อ b) กิจการยงัจดัท างบไมเ่สร็จ ดงันัน้จงึอยูใ่นขา่ยท่ีต้องปรับปรุงงบการเงินให้ถกูต้อง การท่ี
ศาลสัง่ให้กิจการชดใช้คา่เสียหาย 280,000 บาท แสดงให้เห็นวา่กิจการเป็นหนีใ้นจ านวนดงักลา่ว 
กิจการจงึต้องรับรู้ผลขาดทนุ และตัง้หนีใ้ห้ครบ 280,000 บาท นัน่คือต้องปรับปรุงเพิ่มหนีส้ินขึน้ 
80,000 บาท  

9. ตอบข้อ b) การท่ีไฟไหม้ในปี 25x8 จะถือเป็นผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในปี 25x8 แม้จะท างบการเงินปี 
25x7 ยงัไมเ่สร็จสิน้ กิจการก็ไมต้่องปรับปรุงงบการเงินปี 25x7 แตอ่ย่างใด (แตต้่องเปิดเผยข้อมลู
เน่ืองจากถือวา่มีสาระส าคญัตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุ) ดงันัน้ก าไรสทุธิปี 25x7 จงึเท่ากบั 9 
ล้านบาท  

10. ตอบข้อ c) เหตกุารณ์ท่ีท าให้กิจการได้รับหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แล้ว
ภายในรอบระยะเวลารายงานถือเป็นเหตกุารณ์ภายหลงัรอบรายงานท่ีกิจการจะต้องปรับงบ
การเงิน 

  



P a g e  | 49 
 

 

 
49 

บทที1่9 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขายและ
การด าเนินงานทีย่กเลกิ 

1. ตอบข้อ a) ในการจดัประเภทสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายถือเป็นความตัง้ใจของฝ่ายบริหาร ซึง่
หมายความวา่สินทรัพย์ดงักลา่วจะถกูจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย นบัจากวนัท่ีจดั
ประเภท ดงันัน้ จะไมมี่การจดัประเภทย้อนหลงัแตอ่ย่างใด ข้อความท่ี 1) จงึผิด นอกจากนี ้กิจการ
จะต้องขายสินทรัพย์ดงักลา่วจะต้องเสร็จสิน้ภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีจดัประเภท ไมใ่ชว่นัสิน้
งวดบญัชี ดงันัน้ ข้อความท่ี 2) จงึผิดเชน่กนั 

2. ตอบข้อ c) กิจการต้องวดัมลูคา่สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีเลิกจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย
โดยใช้มลูคา่ท่ีต ่ากวา่ระหว่างมลูคา่ตามบญัชีหากไมเ่คยจดัประเภทเป็นสินทรัพย์รอการขายมา
ก่อน และมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 

3. ตอบข้อ d) ม.รง. 5 ไมไ่ด้บงัคบัใช้กบั สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (ม.บช. 12) สินทรัพย์ท่ีเกิด
จากผลประโยชน์ของพนกังาน (ม.บช. 19) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีอยูใ่นขอบเขตของม.บช. 39 เร่ือง 
การรับรู้และการวดัมลูคา่เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือ
ปฏิบตัิตามวิธีมลูคา่ยตุธิรรมในม.บช. 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีวดัมลูคา่โดยใช้มลูคา่ยตุธิรรมหกัประมาณการต้นทนุในการขายตามม.บช. 
41 เร่ือง เกษตรกรรม และ สิทธิตามสญัญาภายใต้สญัญาประกนัภยัท่ีก าหนดไว้ใน ม.รง.4 เร่ือง 
สญัญาประกนัภยั หรืออธิบายง่ายๆ คือสินทรัพย์ท่ีอยูภ่ายใต้ ม.รง. 5 สว่นใหญ่จะเป็นท่ีดนิอาคาร
และอปุกรณ์ หรืออสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีตีราคาโดยใช้วิธีราคาทนุ ดงันัน้ค าตอบท่ีถกูต้อง
ในกรณีนีคื้อ สิทธิการเชา่อาคารระยะยาว 

4. ตอบข้อ d) กิจการต้องจดัประเภทสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน (หรือกลุม่สินทรัพย์ท่ียกเลิก) เป็นสินทรัพย์
ท่ีถือไว้เพ่ือขายหากมลูคา่ตามบญัชีท่ีจะได้รับคืนสว่นใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้
สินทรัพย์นัน้ตอ่ไป โดยสินทรัพย์จะต้องมีไว้เพ่ือขายในทนัทีในสภาพปัจจบุนัซึง่ขึน้อยู่กบัข้อตกลงท่ี
เป็นปกตแิละถือปฏิบตักินัทัว่ไปส าหรับการขาย และการขายต้องมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนใ่น
ระดบัสงูมาก โดยผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสมต้องผกูมดักบัแผนการขาย และต้องเร่ิมด าเนินการ
ตามแผนเพื่อหาผู้ ซือ้ และเพ่ือท าตามแผนให้สมบรูณ์ นอกจากนี ้ กิจการต้องมีการเสนอขาย
สินทรัพย์อย่างจริงจงัในราคาท่ีสมเหตสุมผลสอดคล้องกบัมลูคา่ยตุธิรรมในปัจจบุนัของสินทรัพย์
นัน้ โดยการขายดงักล่าวต้องคาดวา่จะเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายท่ีเสร็จสมบรูณ์
ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดัประเภทสินทรัพย์  

5. ตอบข้อ c) เง่ือนไขหลกัๆ ของการจดัประเภทสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือ
ไว้เพ่ือขาย คือสินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมขายในทนัที ผู้บริหารระดบัท่ีเหมาะสมผกูมดัแผนการ
ขายและหาผู้ ซือ้จริงจงั รวมทัง้ตัง้ราคาอย่างเหมาะสม ตลอดจนต้องขายได้ภายในระยะเวลา 1 ปี
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นบัจากวนัจดัประเภท ซึง่ในกรณีนี ้จะถือว่าเข้าเง่ือนไขทกุข้อในวนัท่ี 31/7/25x7 เพราะสินค้าพร้อม
ขายแล้ว และก าหนดราคาขายอย่างเหมาะสม 

6. ตอบข้อ b) ก่อนการโอนเปล่ียนประเภทเป็นสินทรัพย์รอการขาย จะยงัถือวา่สินทรัพย์ดงักลา่วอยู่
ภายใต้บงัคบัของ ม.บช. 36 เร่ืองการด้อยคา่ของสินทรัพย์ ซึง่กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทนุด้อยค่า
ก่อน (ถ้ามี) แล้วจงึโอนเปล่ียนประเภทฯ ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัโอน  32,000  บาท 

มลูคา่ขายสทุธิ  18,800  บาท 

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่  13,200  บาท 

ทัง้นี ้กิจการขายสินทรัพย์ดงักลา่วไปในราคา 18,400 บาท ซึง่ต ่ากวา่ราคาหลงัรับรู้ผลขาดทนุด้อย
คา่ ท าให้กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการขาย (ในงวดบญัชีท่ีขาย) เพิ่มอีก 400 บาท  

7. ตอบข้อ d) กิจการขายสินทรัพย์ดงักลา่วไปในราคาต ่ากวา่ราคาหลงัรับรู้ผลขาดทนุด้อยคา่ ท าให้
กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการขาย (ในงวดบญัชีท่ีขาย) เพิ่มขึน้ 300 บาทตามการค านวณ
ตอ่ไปนี ้ 

มลูคา่ตามบญัชีหลงัจากรับรู้ผลขาดทนุด้อยคา่  9,500  บาท 

(11,000 - 1,500)    

หกั ราคาท่ีขายได้   9,200  บาท 

ผลขาดทนุจากการขาย  300  บาท 

8. ตอบข้อ d) กิจการจะต้องโอนสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน เป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายโดยใช้ราคาท่ีต ่า
กวา่ระหว่างราคาตามบญัชี (14,500 บาท) กบัมลูคา่ขายสทุธิ (21,500 บาท – 1,450 บาท = 
20,050 บาท) ดงันัน้ กิจการจงึต้องแสดงมลูคา่เทา่กบั 14,500 บาท ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 25x7 

9. ตอบข้อ d) ก่อนจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย กิจการจะต้องถือปฏิบตัติามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ในท่ีนีคื้อ ม.บช. 16 ท่ีก าหนดให้กิจการต้องตีราคาเพิ่มเป็นราคายตุธิรรม โดย
ในตอนนีกิ้จการมีมลูคา่ตามบญัชี 22,000 บาท ในขณะท่ีราคายตุธิรรม 29,000 บาท กิจการจงึต้อง
ตีราคาเพิ่ม 7,000 บาท ซึง่จะท าให้สว่นเกินทนุจากการตีราคาเพิ่มขึน้เป็น 19,000 บาท ในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 25x7 

10. ตอบข้อ c) เม่ือจดัประเภทอสงัหาริมทรัพย์รายการหนึ่งเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย สินทรัพย์
ดงักลา่วจะมีสถานะคล้ายๆ กบัสินค้าคงเหลือ ซึง่ต้องน าเสนอมลูคา่โดยใช้ราคาทนุ หรือมลูคา่ขาย
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สทุธิแล้วแตอ่ยา่งใดจะต ่ากว่า ซึง่ในวนัท่ี 31/12/25x7 ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ดงักลา่วเทา่กบั 
310,000 บาท (330,000 บาท – 20,000 บาท) แตม่ลูคา่ขายสทุธิเทา่กบั 300,000 บาท จงึต้องปรับ
มลูคา่ลดลงเหลือ 300,000 บาท  
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บทที2่0 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัรา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

1. ตอบข้อ d) ปัจจยัท่ีใช้ก าหนดสกลุเงินในการด าเนินงาน ได้แก่ 1) สกลุเงินท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่
ราคาขายของสินค้าและบริการ 2)สกลุเงินท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่ต้นทนุการผลิตสินค้าและบริการ 
เชน่ คา่แรงงาน วตัถดุิบ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 3) สกลุเงินท่ีได้มาจากกิจกรรมการจดัหาเงิน 4)สกลุ
เงินท่ีได้รับจากกิจกรรมด าเนินงานและกิจการมกัจะด ารงไว้ในสกลุเงินนัน้ๆ (ม.บช. 21 ยอ่หน้า 9-
10) ดงันัน้ ค าตอบข้อ d) จงึไมใ่ชปั่จจยัท่ีใช้ก าหนดสกลุเงินในการด าเนินงาน 

2. ตอบข้อ b) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน หมายถึงสกลุเงินท่ีใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลกัซึง่กิจการด าเนินงานอยู่ 

3. ตอบข้อ b) หากสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงินแตกตา่งจากสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ
กิจการ กิจการต้องแปลงคา่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเป็นสกลุเงินท่ีใช้
น าเสนองบการเงิน โดยสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแตล่ะงวด (นัน่คือ 
รวมถึง งบแสดงฐานะการเงินท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ) ให้แปลงคา่ด้วยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่
ละงบแสดงฐานะการเงินนัน้ (ม.บช. 21 ย่อหน้า 38-39) 

4. ตอบข้อ c) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานแตล่ะงวด 1) รายการท่ีเป็นตวัเงินซึง่เป็นเงินตรา
ตา่งประเทศให้แปลงคา่โดยใช้อตัราปิด 2) รายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงินท่ีอยูใ่นรูปเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ ซึง่บนัทกึไว้ด้วยราคาทนุเดมิให้แปลงคา่โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
และ 3) รายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ ซึง่บนัทกึไว้ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมให้แปลง
คา่โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีก าหนดมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ (ม.บช. 21 ยอ่หน้า 23) โดยให้รับรู้
ผลตา่งจากท่ีเคยบนัทกึไว้ในงบก าไรขาดทนุ (ม.บช. 21 ย่อหน้า 28) 

5. ตอบข้อ c) หากสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงินแตกตา่งจากสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ
กิจการ กิจการต้องแปลงคา่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเป็นสกลุเงินท่ีใช้
น าเสนองบการเงิน โดยสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแตล่ะงวด (นัน่คือ 
รวมถึง งบแสดงฐานะการเงินท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ) ให้แปลงคา่ด้วยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่
ละงบแสดงฐานะการเงินนัน้ (ม.บช. 21 ย่อหน้า 38-39) ดงันัน้ คา่ความนิยมจงึจะปรากฎในงบ
การเงินรวมเทา่กบั 175,000 บาท/ อตัราแลกเปล่ียนสิน้ปี คือ 1.298 บาท = 134,823 บาท  

6. ตอบข้อ b) เชน่เดียวกบัค าอธิบายในข้อ 5. กิจการจะปรับปรุงมลูคา่ยตุธิรรมของท่ีดินโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัสิน้ปี จงึต้องปรับปรุงมลูคา่ยตุธิรรมเป็นเงิน 50,000 / 1.56 บาท = 32,051 บาท  

7. ตอบข้อ c) เชน่เดียวกบัค าอธิบายในข้อ 5. กิจการจะปรับปรุงมลูคา่ยตุธิรรมของเจ้าหนีก้ารค้าโดย
ใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้ปี จงึต้องปรับปรุงมลูคา่ยตุิธรรมเป็นเงิน 160,000 / 2.40 บาท = 
66,667 บาท 
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8. ตอบข้อ a) กิจการจะบนัทึกธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศด้วยอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งสกลุ
เงินท่ีใช้รายงานกบัสกลุเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทัง้นี ้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการมกัหมายถึง อตัราแลกเปล่ียนทนัที (spot rate) ดงันัน้ ในกรณีนี ้กิจการจะรับรู้รายได้ 
ณ วนัท่ี 19/6 เทา่กบั 200,000 บาท x0.990 = 197,600 บาท  

9. ตอบข้อ b) บญัชีซือ้และเจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 29/10/25x1 เทา่กบั 17,200 บาท (28,380 / 
1.65) ; เจ้าหนีก้ารค้าท่ีจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31/12/25x1 เทา่กบั 16,500 
บาท (28,380 / 1.72) ; และผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเทา่กบั 700 บาท (28,380 x (1.72 – 
1.65))  

10. ตอบข้อ  b) สกลุเงินด าเนินงานของกิจการคือ สกลุเงินท่ีใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกั ซึง่
กิจการด าเนินงานอยู่ โดยอาจไมใ่ชส่กลุเงินท้องถ่ินก็ได้ 
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บทที2่1 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในภาวะเศรษฐกจิ
ทีม่ีอตัราเงินเฟ้ออย่างรุนแรง 

1. ตอบข้อ d) ทกุข้อท่ีกลา่วมาเป็นข้อบง่ชีว้า่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้เกิดขึน้แล้ว (ม.บช. 29 ย่อหน้า 3) 
อยา่งไรก็ตาม กิจการจะต้องใช้ดลุยพินิจวา่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้เกิดขึน้แล้วหรือไม่ โดยอาจพิจารณา
จากข้อบง่ชีอ่ื้นๆ เพิ่มเตมิ 

2. ตอบข้อ d) การท่ีประชากรโดยทัว่ไปพอใจท่ีจะถือทรัพย์สินในรูปของสินทรัพย์ท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน หรือใน
รูปของสกลุเงินตา่งประเทศท่ีคอ่นข้างเสถียรถือเป็นหนึง่ในข้อบง่ชีว้่าภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้เกิดขึน้แล้ว 
(ม.บช. 29 ย่อหน้า 3) 

3. ตอบข้อ a) รายการท่ีเป็นตวัเงิน หมายถึง เงินสดท่ีกิจการถืออยู่ และรายการท่ีกิจการจะได้รับหรือจา่ย
เป็นเงินสด ซึง่เจ้าหนีก้ารค้าเป็นเพียงรายการเดียวท่ีเข้าค าจ ากดัความข้างต้น 

4. ตอบข้อ c) รายการตา่งๆในงบแสดงฐานะการเงินท่ียงัไมไ่ด้แสดงด้วยหนว่ยวดัคา่ท่ีเป็นปัจจบุนั ณ วนั
สดุท้ายของรอบระยะเวลาท่ีรายงานจะต้องปรับปรุงใหม่ด้วยดชันีราคาทัว่ไป โดยไมต้่องปรับปรุง
รายการท่ีเป็นตวัเงิน เน่ืองจากรายการดงักล่าวได้แสดงด้วยหนว่ยท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นปัจจบุนั ณ วนั
สดุท้ายของรอบระยะเวลาท่ีรายงานอยูแ่ล้ว รายการท่ีเป็นตวัเงิน หมายถึง เงินสดท่ีกิจการถืออยู่ และ
รายการท่ีกิจการจะได้รับหรือจา่ยเป็นเงินสด  

5. ตอบข้อ  c) กิจการจะต้องปรับปรุงรายการสินทรัพย์ท่ีไมใ่ชส่ินทรัพย์ท่ีเป็นตวัเงิน และหนีส้ินท่ีไมใ่ช่
หนีส้ินท่ีเป็นตวัเงิน ท่ีวดัมลูคา่โดยราคาทนุ และสว่นของเจ้าของทัง้หมดท่ีได้รับผลกระทบของอตัราเงิน
เฟ้อทัว่ไป (เน่ืองจากสินทรัพย์ท่ีเป็นตวัเงินจะมีมลูคา่ท่ีไม่ผนัแปรไปตามอตัราเงินเฟ้อ) 

6. ตอบข้อ  a) เงินสดถือเป็นรายการท่ีเป็นตวัเงิน ดงันัน้กิจการจงึไมต้่องปรับปรุงมลูคา่แตอ่ย่างใด แม้จะ
ด าเนินงานอยูภ่ายใต้เศรษฐกิจเงินเฟ้อรุนแรงก็ตาม 

7. ตอบข้อ  a) แม้กิจการจะไมต้่องปรับปรุงมลูคา่ของสินทรัพย์เน่ืองจากกิจการมีเพียงเงินสดท่ีเป็น
สินทรัพย์ท่ีเป็นตวัเงิน แตกิ่จการจะต้อง “แปลงคา่งบการเงิน” เพ่ือน ามาจดัท างบการเงินรวม ซึง่มลูคา่
สินทรัพย์ท่ีกิจการถือครอง (เงินสด) F1,000,000 จะมีคา่เทา่กบั THB714,300 บาท (F1,000,000 x 
0.7143) กิจการจงึต้องแสดงขาดทนุจากการแปลงคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศเท่ากบั 285,700 บาท 
โดยต้องแสดงตวัเลขในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

8. ตอบข้อ  c) หากสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในตา่งประเทศท่ีด าเนินงานภายใต้สภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเป็น
สินทรัพย์ท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน กิจการจะต้องปรับมลูคา่สินทรัพย์ให้สอดคล้องกบัราคาในปัจจบุนั ซึง่อาจใช้
วิธีปรับตามดชันีราคาผู้บริโภค ดงันัน้ ท่ีดนิท่ีบริษัทยอ่ยถือครองจะถกูปรับมลูคา่จาก F1,000,000 x 
ดชันีราคา 140 = F1,400,000 ซึง่เม่ือบริษัทแมจ่ะจดัท างบการเงินรวม บริษัทแมจ่ะต้องแปลงคา่เงิน
ลงทนุตา่งประเทศให้เป็นเงินบาท ซึง่จะเทา่กบั F1,400,000 x 0.7143 = 1,000,000 บาทดงันัน้จงึไมมี่
ก าไรขาดทนุจากการแปลงคา่เงินลงทนุเกิดขึน้  
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9. ตอบข้อ  b) กิจการจงึต้องปรับปรุงรายการในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จใหมด้่วยอตัราการเปล่ียนแปลง
ในดชันีราคาทัว่ไปนบัจากวนัท่ีรายได้และคา่ใช้จา่ยนัน้บนัทกึในงบการเงินเป็นครัง้แรก ดงันัน้ มลูคา่
ของรายได้ในกรณีนี ้สามารถค านวณดงันี ้ 

เดือน  รายได้   ดชันีราคา   ปรับดชันี   รายได้หลงัปรับ  

1-ม .ค.  250,000   100   180/100  450,000  

1-ก .พ.  250,000   105   180/105  428,571  

1-มี .ค.  250,000   110   180/110  409,091  

1-เม .ย.  250,000   116   180/116  387,931  

1-พ .ค.  250,000   122   180/122  368,852  

1-มิ .ย.  250,000   128   180/128  351,563  

1-ก .ค.  250,000   134   180/134  335,821  

1-ส .ค.  250,000   141   180/141  319,149  

1-ก .ย.  250,000   148   180/148  304,054  

1-ต .ค.  250,000   155   180/155  290,323  

1-พ .ย.  250,000   163   180/163  276,074  

1-ธ .ค.  250,000   171   180/171  263,158  

31-ธ .ค.    180   180/180  4,184,586  
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10. ตอบข้อ  c) ขาดทนุ FCU40,000 เน่ืองจากกิจการจะต้องปรับมลูคา่สินทรัพย์หนีส้ินท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน 

และสว่นของเจ้าของ (ตามการค านวณในตาราง) ซึง่ในรอบการด าเนินงานนี ้กิจการมีก าไร 
FCU80,000 แตเ่ม่ือปรับมลูคา่แล้ว ก าไรส าหรับปีจะเหลือเพียง FCU40,000 ดงันัน้ จึงถือวา่กิจการมี
ผลขาดทนุจากการปรับมลูคา่เท่ากบั FCU40,000 

รายการ 

 

FCU1/1/

x6  

 ธุรกรรม

ระหวา่งปี  

 FCU31/12/x6 

ก่อนปรับ  

 ปรับเงิน

เฟ้อ  

 FCU31/12/x6 

หลงัปรับ  

สินทรัพย์ทาง

การเงิน 200,000  80,000  280,000   180/180  280,000  

ท่ีดนิอาคารและ

อปุกรณ์ 300,000   300,000   180/100  540,000  

รวมสินทรัพย์ 500,000   580,000   820,000  

หนีส้ินทางการเงิน 150,000   150,000   180/180  150,000  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 350,000   350,000   180/100  630,000  

ก าไรส าหรับปี  80,000   80,000   ผลต่ำง   40,000  

รวมหนีส้ินและทนุ 500,000   580,000   820,000  
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บทที2่2 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาประกนัภัย 
1. ตอบข้อ  a) ม.รง. 4 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) จ ากดัการแก้ไขวิธีการบญัชีของผู้ รับประกนัภยัส าหรับ

สญัญาประกนัภยั 2) เปิดเผยข้อมลูซึง่ระบแุละอธิบายถึงจ านวนเงินท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยัใน
งบการเงินของผู้ รับประกนัภยั และชว่ยให้ผู้ ใช้งบการเงินเข้าใจถึงจ านวนเงิน จงัหวะเวลา และ 
ความไมแ่นน่อนของกระแสเงินสดในอนาคตจากสญัญาประกนัภยั 

2. ตอบข้อ  d) ม.รง. 4 ไมไ่ด้บงัคบัใช้กบัธุรกรรมท่ีไมใ่ชก่ารประกนัภยั ซึง่ประกอบด้วย 1) การ
รับประกนัสินค้าโดยตรง โดยผู้ผลิต ตวัแทนจ าหนา่ย หรือผู้ ค้าปลีก 2) สินทรัพย์และหนีส้ินของ
นายจ้างภายใต้โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 3) สิทธิตามสญัญาหรือภาระผกูพนัตาม
สญัญาซึง่อาจจะเกิดขึน้จากการใช้ประโยชน์หรือสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในอนาคตของรายการท่ี
ไมใ่ชร่ายการทางการเงิน (เช่น คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตบางอยา่ง คา่สิทธิ การจา่ยคา่เชา่ท่ีอาจ
เกิดขึน้ และรายการท่ีคล้ายคลงึกนั) การประกนัมลูคา่คงเหลือของผู้ เชา่ท่ีแฝงอยูใ่นสญัญาเชา่
การเงิน 4) สญัญาค า้ประกนัทางการเงิน เว้นแตผู่้ออกได้แสดงอย่างเปิดเผยชดัเจนมาก่อนว่าผู้
ออกถือวา่สญัญาดงักลา่วเป็นสญัญาประกนัภยั และได้ใช้วิธีการบญัชีซึง่ใช้ปฏิบตัิกบัสญัญา
ประกนัภยั 5) เจ้าหนีห้รือลกูหนีส้ าหรับสิ่งตอบแทนท่ีอาจเกิดขึน้ในการรวมธุรกิจ 6) สญัญา
ประกนัภยัตรงท่ีกิจการซึง่กิจการเป็น ผู้ เอาประกนัภยั  

3. ตอบ c) ข้อ ในกรณีท่ีสญัญาประกนัภยัเป็นการโอนความเส่ียงทางการเงิน สญัญาดงักลา่วจะ
ขึน้อยู่กบัม.บช. 39 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน 

4. ตอบข้อ  c) การประกนัคณุภาพสินค้าท่ีขายไป จะอยูภ่ายใต้ข้อก าหนดของม.บช. 18 เร่ืองรายได้ 
และม.บช. 37เร่ืองประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

 


