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แบบทดสอบความเข้ าใจ
ดร.ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร
บทที่ 1 ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์
1) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกี่ชุด
ก. 1 ชุด
ข. 2 ชุด
ค. 3 ชุด
ง. 4 ชุด
2) ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อย่างไร
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่อ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่อ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME)
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริ กาที่ดดั แปลงให้ งา่ ยขึ ้น
ง. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่มีประกาศสภาวิชาชีพบัญชียกเว้ นการบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชีบางฉบับ
บทที่ 2 ขอบเขต
1) ผู้มีหน้ าที่จดั ทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยการบัญชีและเป็ นกิจการที่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะคือใคร
ก. ห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทนุ จดทะเบียนเกิน 500 ล้ านบาท
ข. บริ ษัทจากัดที่มีสนิ ทรัพย์รวมเกิน 1,000 ล้ านบาท
ค. บริ ษัทมหาชนจากัด
ง. ข้ อ ก ข และ ค ถูก
2) กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะคือใคร
ก. บริ ษัทมหาชนจากัด
ข. บริ ษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ค. บริ ษัทหลักทรัพย์
ง. บริ ษัทค้ าอสังหาริ มทรัพย์
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3) กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะไม่ประสงค์จะจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 20/2554 ได้ หรื อไม่ อย่างไร
ก. ไม่ได้ กิจการต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
อย่างเดียวเท่านัน้
ข. ไม่ได้ กิจการกิจการต้ องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ค. ได้ กิจการต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
ง. ได้ กิจการต้ องขออนุญาตผ่อนผันจากสภาวิชาชีพบัญชีตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีดงั กล่าว
บทที่ 3 กรอบแนวคิด
1) ข้ อสมมติที่ใช้ ในการนาเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้
เสียสาธารณะ คืออะไร
ก. เกณฑ์คงค้ าง กับความเชื่อถือได้
ข. เกณฑ์คงค้ าง กับการดาเนินงานต่อเนื่อง
ค. ความเชื่อถือได้ กับความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
ง. ความมีสาระสาคัญ กับความเข้ าใจได้
2) กรอบแนวคิดของการจัดทาและนาเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่
ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ ไม่ ได้ ครอบคลุมถึงเรื่ องอะไร
ก. แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน
ข. ลักษณะเชิงคุณภาพของข้ อมูลในงบการเงิน
ค. การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน
ง. คานิยามและการรับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน
3) ลักษณะเชิงคุณภาพเสริ มของข้ อมูลในงบการเงินของ NPAEs มี 4 ลักษณะ ดังนี ้
ก. ความครบถ้ วน ความระมัดระวัง ความเข้ าใจได้ เปรี ยบเทียบกันได้
ข. เกี่ยวข้ องการตัดสินใจ เข้ าใจได้ เชื่อถือได้ เปรียบเทียบกันได้
ค. ตัวแทนอันเที่ยงธรรม ความระมัดระวัง ความครบถ้ วน เกี่ยวข้ องการตัดสินใจ
ง. เปรี ยบเทียบกันได้ ยืนยันความถูกต้ องได้ ทันต่อเวลา เข้ าใจได้
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4) รายการใดต่อไปนี ้ไม่กระทบการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้ าของโดยตรง
ก. การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ข. ผลสะสมจากการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ค. ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ง. ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงประมาณการ
5) ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินตามกรอบแนวคิดจะไม่กล่าวถึงเรื่ องใดต่อไปนี ้
ก. ความเชื่อถือได้ และความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
ข. การเปรี ยบเทียบกันได้ และความทันต่อเวลา
ค. หน่วยเงินตราและหลักราคาทุน
ง. ความเข้ าใจได้ และความสามารถในการยืนยันความถูกต้ องได้
6) ภาระผูกพันของกิจการจะบันทึกบัญชีเมื่อใด
ก. ได้ รับการอนุมตั ิรายการโดยฝ่ ายบริ หารแล้ ว
ข. ต้ องรู้จานวนเงินแน่นอน
ค. ต้ องมีโอกาสที่จะเกิดขึ ้นค่อนข้ างแน่ และประมาณจานวนเงินได้ อย่างสมเหตุสมผล
ง. ต้ องบันทึกบัญชีทนั ทีที่เกิดข้ อผูกพัน ไม่วา่ จะมีเงื่อนไขใดๆ
7) รายการใดต่อไปนี ้ที่กิจการควรรับรู้เป็ นหนี ้สิน
ก. ความเสีย่ งทัว่ ไปของธุรกิจ
ข. คดีที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
ค. หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น
ง. หนี ้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้ า
บทที่ 4 การนาเสนองบการเงิน
1) งบการเงินที่สมบูรณ์สาหรับกิจการ NPAEs ประกอบไปด้ วยรายการต่อไปนี ้ ยกเว้ นข้ อใด
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค. งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ง. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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2) ข้ อใดต่อไปนี ้ไม่ถือเป็ นเอกลักษณ์ของงบการเงิน
ก. ชื่อของงบการเงิน
ข. ชื่อของกิจการที่เสนอรายงาน
ค. ชื่อของผู้บริ หารของกิจการ
ง. สกุลเงินที่ใช้ รายงาน
3) ข้ อใดต่อไปนี ้ถือเป็ นหนี ้สินไม่หมุนเวียน
ก. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินส่วนที่ต้องชาระในรอบบัญชีถดั ไป
ข. ค่าไฟฟ้าของเดือนทาการสุดท้ าย
ค. เจ้ าหนี ้ค่าสินค้ าที่มีระยะเวลาเครดิตเทอม 6 เดือน
ง. เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่จะถึงกาหนดชาระคืนในรอบบัญชีถัดไป แต่กิจการสามารถขอ
เลือ่ นกาหนดชาระคืนออกไปอีก 1 ปี ได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
4) ถ้ าแบ่งเกณฑ์การเกิดขึ ้นของรายการหนี ้สินตามโอกาสการเกิดขึ ้นของรายการ รายการใดที่มีโอกาสการ
เกิดขึ ้นของรายการมากที่สดุ
ก. เจ้ าหนี ้การค้ า
ข. ประมาณการหนี ้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้ า
ค. การถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหาย
ง. หนี ้สินบัตรกานัล
5) หนี ้สินหมุนเวียนรายการใดแสดงหลังรายการอื่น
ก. เจ้ าหนี ้การค้ า
ข. เงินกู้ยืมระยะสันจากบริ
้
ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ค. ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
ง. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
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บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
1) ในระหว่างปี บริ ษัทเปลีย่ นวิธีการบันทึกบัญชีจากเกณฑ์เงินสดมาเป็ นเกณฑ์คงค้ าง ผลสะสมของการ
เปลีย่ นเเปลงนี ้เเสดงในงบการเงินอย่างไร
ก) เเสดงในงบกาไรขาดทุนอยูต่ อ่ จากรายการพิเศษ
ข) ไม่ต้องหาผลสะสม เพราะใช้ วิธีเปลีย่ นทันทีเป็ นต้ นไป
ค) เเสดงเป็ นรายการปรับปรุงกาไรงวดก่อน เนื่องจากการเเก้ ไขข้ อผิดพลาด
ง) เเสดงเป็ นรายการปรับปรุงกาไรงวดก่อน เนื่องจากการเปลีย่ นเเปลงนโยบายบัญชี
2) ข้ อใดต้ องใช้ วิธีปรับย้ อนหลัง
ก) การเปลีย่ นแปลงวิธีคิดค่าเสือ่ มราคา
ข) การเปลีย่ นแปลงวิธีการตีราคาสินค้ าคงเหลือ
ค) การเปลีย่ นแปลงอายุการใช้ งานของอุปกรณ์
ง) การเปลีย่ นแปลงวิธีการคานวณค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย
3) การเปลีย่ นแปลงข้ อใดต่อไปนี ้ที่ถือว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ก) การเปลีย่ นแปลงวิธีการคานวณตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้
ข) การเปลีย่ นแปลงวิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ถาวร
ค) การเปลีย่ นแปลงวิธีการบันทึกต้ นทุนการกู้ยืมจากค่าใช้ จ่ายเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์
ง) การเปลีย่ นแปลงวิธีการบันทึกบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็ นเกณฑ์คงค้ าง
บทที่ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
1) ข้ อใดเป็ นเงินสด
ก. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ข. ตัว๋ เงินรับที่ถึงกาหนดภายใน 3 วัน
ค. ธนาณัติ
ง. เงินฝากประเภทกระแสรายวันที่นาไปคาประกันเงินกู้
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2) ข้ อใดไม่ใช่เงินสด
ก. เงินเหรี ยญ
ข. เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
ค. เงินฝากประเภทประจา
ง. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

บทที่ 7 ลูกหนี ้
1) ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะอาจตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยใช้ วิธีอตั ราร้ อยละของ
ยอดขายเชื่อสุทธิ
ข. กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะบันทึกบัญชีหนี ้สูญได้ รับคืนโดยรับรู้เป็ นรายได้ ในงบกาไร
ขาดทุนของกิจการได้ เพียงวิธีเดียว
ค. กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะอาจตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยใช้ วิธีอตั ราเดียวสาหรับยอด
ลูกหนี ้รวม ณ วันสิ ้นงวด
ง. กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะอาจตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยใช้ วิธีพิจารณาลูกหนี ้แต่ละ
รายการ
บทที่ 8 สินค้ าคงเหลือ
1) การตีราคาสินค้ าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดให้ ใช้ วิธีใด
ก. มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
ข. ราคาตลาด
ค. ราคาทุนหรื อราคาตลาดเเล้ วเเต่ราคาใดจะต่ากว่า
ง. ราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิเเล้ วเเต่ราคาใดจะต่ากว่า
บทที่ 9 เงินลงทุน
1) หลักทรัพย์เพื่อค้ า แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยราคาใด
ก. ราคาทุน
ข. ราคาตลาด
ค. ราคาทุนหรื อตลาดที่ต่ากว่า
ง. วิธีสว่ นได้ เสีย
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2) ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. กิจการวัดมูลค่าเริ่ มแรกของเงินลงทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสิง่ ตอบแทนที่ให้ ไปเพื่อให้ ได้ มาซึง่ เงิน
ลงทุนนัน้ รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการทารายการ
ข. ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารหนี ้รวมดอกเบี ้ยที่เกิดก่อนที่กิจการจะได้ เงินลงทุนดังกล่าวมา
ค. ในการตัดจาหน่ายส่วนต่าง กิจการสามารถเลือกใช้ วิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งหรื อวิธีอื่นก็ได้
ง. ณ วันสิ ้นงวด กิจการแสดงเงินลงทุนทัว่ ไปไว้ ในราคาทุน
บทที่ 10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
1) ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. ให้ กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะรับรู้รายจ่ายเพื่อการซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารและ
อุปกรณ์ที่เกิดขึ ้นประจา เป็ นส่วนหนึง่ ของมูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ดงั กล่าว
ข. ให้ กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะรับรู้รายจ่ายเพื่อเปลีย่ นแทนส่วนประกอบของอาคารและ
อุปกรณ์เป็ นสินทรัพย์และตัดมูลค่าตามบัญชีของรายการเดิมออก
ค. ให้ กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะรับรู้รายจ่ายที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการตรวจสอบสภาพ
ครัง้ ใหญ่เป็ นสินทรัพย์และตัดมูลค่าตามบัญชีของรายการเดิมออก
ง. ให้ กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะรับรู้ต้นทุนและประมาณการที่ดีที่สดุ สาหรับการรื อ้ การขน
ย้ าย และการบูรณะสถานที่ตงของสิ
ั้
นทรัพย์เป็ นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์
2) ข้ อใดมิใช่ลกั ษณะที่สาคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ก. มีไว้ เพื่อใช้ ประโยชน์ในการผลิตหรื อจัดหาสินค้ าหรื อให้ บริ การ
ข. มีไว้ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ คา่ เช่า หรือจากการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าสินทรัพย์นนั ้
ค. ให้ ประโยชน์มากกว่าหนึง่ รอบระยะเวลาบัญชี
ง. มีตวั ตนจับต้ องได้
3) เครื่ องจักรมีอายุการให้ ประโยชน์ซงึ่ ประมาณไว้ ครัง้ แรก 10 ปี หลังจากกิจการคิดค่าเสือ่ มราคาไปแล้ ว 6 ปี
กิจการคาดว่าอายุการให้ ประโยชน์ของเครื่ องจักรจะเหลืออีก 2 ปี บริ ษัทควรจะ
ก. คิดค่าเสือ่ มราคาเครื่ องจักรต่อไปจนครบ 10 ปี
ข. คิดค่าเสือ่ มราคาจากมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยูต่ ามอายุการให้ ประโยชน์ที่เหลือ 2 ปี
ค. ปรับปรุงค่าเสือ่ มราคาสะสมให้ เป็ นยอดที่เหมาะสม โดยถือว่าเครื่ องจักรมีอายุการให้ ประโยชน์ 8
ปี รายการปรับปรุงบัญชีให้ แสดงไว้ ในงบกาไรขาดทุนแล้ วคิดค่าเสือ่ มราคาจากมูลค่าตามบัญชีทปี่ รับปรุงแล้ ว
เสมือนหนึง่ ว่าเครื่ องจักรมีอายุการให้ ประโยชน์ 8 ปี ตังแต่
้ แรก
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ง. ทาเช่นเดียวกับข้ อ ค. แต่รายการปรับปรุงให้ ปรับกับกาไรสะสมต้ นงวด
บทที่ 11 สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
1) ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นสินทรัพย์ที่ไม่เป็ นตัวเงิน และเป็ นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ ตลอดจนเป็ น
สินทรัพย์ที่ไม่มีลกั ษณะทางกายภาพ
ข. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร
ค. ให้ กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะรับรู้คา่ ใช้ จ่ายในการวิจยั เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้
ง. ให้ กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะรับรู้คา่ ใช้ จ่ายในการพัฒนาเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้
2) ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. ให้ กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะตัดบัญชีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อกิจการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่
มีตวั ตนนัน้
ข. ให้ กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับอายุการให้ ประโยชน์หรื ออัตราการตัด
จาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค. ให้ กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ ้นภายในเป็ นสินทรัพย์ของ
กิจการ
ง. กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของ
รายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบกาไรขาดทุน
บทที่ 12 อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
1) รายการใดต่อไปนี ้ถือเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ก. อาคารโรงงานที่มีไว้ ประกอบธุรกิจผลิต
ข. อาคารหอพักของกิจการที่ประกอบธุรกิจหอพัก
ค. อาคารโรงแรมของกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงแรม
ง. ที่ดินของกิจการที่ซื ้อไว้ เพื่อสร้ างโรงงานผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สง่ ออก
2) ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถือเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ข. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นรายการที่ควรแสดงไว้ ก่อนรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค. กิจการต้ องเปิ ดเผยรายได้ คา่ เช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้ รับรู้ในงบกาไรขาดทุน
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ง. กิจการไม่ต้องปรับปรุงการจัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึง่ เป็ นไปตามนิยามของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่กิจการได้ แสดงรวมอยูใ่ นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไว้ ในงบการ
เงินงวดก่อนที่นามาเปรี ยบเทียบ
บทที่ 13 ต้ นทุนการกู้ยืม
1) ข้ อใดไม่ถือเป็ นต้ นทุนการกู้ยืม
ก. ดอกเบี ้ยจ่ายที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม
ข. ภาษีที่เกี่ยวข้ องกับดอกเบี ้ยจ่ายที่ผ้ กู ้ ตู ้ องรับภาระและจานวนส่วนลดหรื อส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้หรื อ
พันธบัตร
ค. ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ ส่วนที่ต้องนามาปรับปรุงบัญชี
ดอกเบี ้ยจ่าย
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้ อง
2) ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. กิจการต้ องรวมต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิตสินทรัพย์
ที่เข้ าเงื่อนไขเป็ นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์นนั ้
ข. กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมอื่นเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่ต้นทุนนันเกิ
้ ดขึ ้น
ค. ต้ นทุนการกู้ยืมแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท ตามความเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ที่เข้ าเงื่อนไข
ง. สินทรัพย์ที่เข้ าเงื่อนไข หมายถึง สินทรัพย์ที่จาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลานานในการเตรี ยมพร้ อม เพื่อให้
สามารถนาสินทรัพย์นนมาใช้
ั้
ได้ ตามประสงค์หรื อนาไปขาย
3) ข้ อใดไม่ใช่สนิ ทรัพย์ที่เข้ าเงื่อนไข
ก. โรงงานระหว่างก่อสร้ าง
ข. รถยนต์ที่ซื ้อแบบผ่อนชาระหรื อเช่าซื ้อ
ค. โรงผลิตพลังงานระหว่างก่อสร้ าง
ง. เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา

บทที่ 14 สัญญาเช่ า
1) ข้ อใดถูกต้ องเกี่ยวกับสัญญาเช่า
ก. รายได้ ของผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน ได้ แก่ ค่าเช่า
ข. รายได้ ของผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน ได้ แก่ ดอกเบี ้ย
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ค. สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดาเนินงานจะอยูใ่ นสมุดบัญชีของผู้เช่า
ง. ผู้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินจะเป็ นผู้บนั ทึกค่าเสือ่ มราคา
2) สัญญาเช่าระยะยาวชนิด ก ผู้เช่าไม่มีสทิ ธิที่จะซื ้อสินทรัพย์ได้ ในราคาถูก เเต่อายุสญ
ั ญาเช่ามีระยะเวลา
เท่ากับ 90% ของอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ ส่วนสัญญาเช่าระยะยาวชนิด ข ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ใน
สินทรัพย์ไปให้ ผ้ เู ช่า ณ วันสิ ้นสุดสัญญาเช่า เเต่อายุสญ
ั ญาเช่ามีระยะเวลาเท่ากับ 80%ของอายุการใช้ งาน
ของสินทรัพย์ สัญญาเช่าระยะยาวทังสองชนิ
้
ดเป็ นสัญญาเช่าประเภทใด
สัญญา ก
สัญญา ข
ก. สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าดาเนินงาน
ข. สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าการเงิน
ค. สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าการเงิน
ง. ข้ อมูลไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจได้
3) ข้ อใดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
ก.
สัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์ให้ แก่ผ้ เู ช่า ณ วันสิ ้นสุดสัญญาเช่า
ข.
สัญญาเช่าที่โอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในการเป็ นเจ้ าของจากผู้ให้ เช่าไปยังผู้เช่า
ค.
อายุของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ที่เช่า
ง.
มูลค่าปั จจุบนั ณ วันเริ่ มต้ นสัญญาของค่าเช่าขันต
้ ่าน้ อยกว่าส่วนใหญ่ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่า ณ วันนัน้
4) ข้ อมูลของสัญญาเช่าการเงินมีดงั นี ้
มูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเท่ากับ
มูลค่าปั จจุบนั ของมูลค่าคงเหลือที่ผ้ เู ช่ารับประกันเท่ากับ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าเท่ากับ
ผู้เช่าจะบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าด้ วยจานวนเท่าใด
ก.
242,238 บาท
ข.
264,934 บาท
ค.
260,000 บาท
ง.
282,696 บาท

242,238 บาท
22,696 บาท
260,000 บาท
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5) มูลค่าที่ผ้ เู ช่าจะบันทึกเป็ นสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมรายการในข้ อใด
ก. มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินค่าเช่าขันต
้ ่าที่กาหนดในสัญญาตลอดอายุการเช่า
ข. มูลค่าปั จจุบนั ของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์เมื่อสัญญาเช่าครบกาหนดซึง่ ผู้เช่ารับประกัน
ค. มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ผ้ เู ช่าต้ องจ่าย ในกรณีที่ผ้ เู ช่าไม่สามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตามที่
ตกลงไว้
ง. มูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่อาจเกิดขึ ้น
6) ข้ อใดต่อไปนี ้จัดเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ก. สัญญาเช่าที่ระบุวา่ ณ วันสิ ้นสุดสัญญา กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์จะตกเป็ นของผู้เช่า
ข. สัญญาเช่าให้ ผ้ เู ช่ามีสทิ ธิ์เลือกซื ้อสินทรัพย์ในราคา 6,000 บาท มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เท่ากับ
100,000 บาท
ค. สัญญาเช่ามีอายุ 7 ปี อายุการใช้ งานของสินทรัพย์ 10 ปี
ง. มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเท่ากับ 80% ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์
7) ข้ อใดกล่าวไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับสัญญาเช่า
ก. สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน จะอยูใ่ นสมุดบัญชีของผู้ให้ เช่า
ข. รายได้ ของผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน ได้ แก่ ค่าเช่ารับ
ค. รายได้ ของผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน ได้ แก่ ดอกเบี ้ยรับ
ง. ผู้คิดค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน คือ ผู้เช่า
8) ข้ อใดเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ก. สัญญาเช่าไม่ได้ โอนความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์ให้ แก่ผ้ เู ช่า ณ วันสิ ้นสุดสัญญาเช่า
ข. สัญญาเช่าที่ไม่ได้ โอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในการเป็ นเจ้ าของจากผู้ให้ เช่าไปยังผู้เช่า
ค. อายุของสัญญาเช่าครอบคลุม 75% ของอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใหญ่ของสินทรัพย์ที่เช่า
ง. มูลค่าปั จจุบนั ณ วันเริ่ มต้ นสัญญาของค่าเช่าขันต
้ ่าเท่ากับหรื อมากกว่า 90% ของมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันนัน้
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9) ข้ อมูลของสัญญาเช่าการเงินมีดงั นี ้
มูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเท่ากับ
มูลค่าปั จจุบนั ของมูลค่าคงเหลือที่ผ้ เู ช่ารับประกันเท่ากับ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าเท่ากับ
ผู้เช่าจะบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าด้ วยจานวนเท่าใด
ก. 242,238 บาท
ข. 254,934 บาท
ค. 260,000 บาท
ง. 229,542 บาท

คู่มือบัญชี NPAEs

242,238 บาท
12,696 บาท
260,000 บาท

10) ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. สัญญาเช่าการเงินเป็ นสัญญาเช่าที่ก่อให้ เกิดการโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในการเป็ น
เจ้ าของจากผู้ให้ เช่าไปยังผู้เช่า
ข. ผู้เช่าต้ องปั นส่วนมูลค่าเสือ่ มสภาพของสินทรัพย์ที่เช่าตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ สนิ ทรัพย์นนั ้
ค. ผู้เช่าอาจใช้ อตั ราดอกเบี ้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า
เป็ นอัตราคิดลดก็ได้
ง. สัญญาเช่าการเงิน หมายถึง สัญญาเช่าที่ทาให้ เกิดการโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทังหมด
้
หรื อเกือบทั ้งหมดที่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ให้ แก่ผ้ เู ช่า และมีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ ้นเมื่อสิ ้นสุด
สัญญา
11) ข้ อใดต่อไปนี ้ไม่ใช่สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ก. สัญญาเช่าให้ ผ้ เู ช่ามีสทิ ธิ์เลือกซื ้อสินทรัพย์ในราคา 5,000 บาท มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เท่ากับ
100,000 บาท
ข. สัญญาเช่ามีอายุ 8 ปี อายุการใช้ งานของสินทรัพย์ 10 ปี
ค. มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเท่ากับ 90% ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์
ง. สัญญาเช่าไม่ได้ ระบุการโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันสิ ้นสุดสัญญาเช่า
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12) ข้ อใดไม่ใช่ข้อมูลที่ผ้ เู ช่าควรเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ก. จานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทังสิ
้ ้นภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้
ข. จานวนเงินขันต
้ ่าทังสิ
้ ้นที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจากการเช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้
ค. ชื่อบริ ษัทผู้ให้ เช่า
ง. คาอธิบายโดยทัว่ ไปของข้ อตกลงที่สาคัญที่ผ้ เู ช่าต้ องปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า
13) ข้ อใดกล่าวถูกต้ องเกี่ยวกับสัญญาเช่า
ก. สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน จะอยูใ่ นสมุดบัญชีของผู้ให้ เช่า
ข. รายได้ ของผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน ได้ แก่ ดอกเบี ้ยรับ
ค. รายได้ ของผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน ได้ แก่ ค่าเช่ารับ
ง. ผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าการเงินเป็ นผู้บนั ทึกค่าเสื่อมราคา
บทที่ 15 ภาษีเงินได้
1) ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. กิ จการที่ ไม่มี ส่วนได้ เสียสาธารณะรั บรู้ ภาษี เ งินได้ ที่ต้อ งชาระให้ แ ก่หน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ อ งเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนโดยใช้ วิธีภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ข. กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะแสดงภาระภาษีเงินได้ ที่กิจการค้ างชาระ สุทธิ จากภาษี หกั ณ ที่
จ่าย เป็ นรายการหนี ้สินหมุนเวียนของกิจการ
ค. กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะอาจเลือกรับรู้ ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ หรื อรายได้ ภาษี เงินได้ และ
สินทรัพย์หรื อหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ด้ วยใช้ วิธีหนี ้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน โดยต้ อ งปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดทุกข้ อใน TAS 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ อย่างสม่าเสมอ
ง. กิจการสามารถแสดงรายการภาษีเงินได้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนได้ โดยเลือกใช้ ข้อความ
”ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ” หรื อ “ภาษีเงินได้ นิติบุคคล” ก็ได้
2) ข้ อใดไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับวิธีหนี ้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน
ก. กิจการจะรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่วา่ กิจการจะมี
กาไรทางภาษีอย่างเพียงพอในอนาคตที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีมาใช้ ประโยชน์ได้
ข. กิจการต้ องคิดลดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค. กิจการต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขบางประการ) และหนี ้สิน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี เมื่อมีผลแตกต่างชัว่ คราวเกิดขึ ้นทุกครัง้
ง. กิจการต้ องจัดประเภทสินทรัพย์และหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นสินทรัพย์และหนี ้สินไม่
หมุนเวียนทังจ
้ านวน และห้ ามนามาหักกลบกันเว้ นแต่เข้ าเงื่อนไขที่กาหนดไว้
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คู่มือบัญชี NPAEs

บทที่ 16 ประมาณการหนีส้ ินและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
1) รายการใดต่อไปนี ้ไม่ใช่ประมาณการหนี ้สิน
ก. หนี ้ค่าสาธารณูปโภค
ข. หนี ้สินจากการจาหน่ายบัตรกานัล
ค. หนี ้สินสมนาคุณ ที่เกิดจากนโยบายส่งเสริ มการขาย เช่น ให้ ลกู ค้ าแลกซื ้อสินค้ าได้ โดยใช้ คปู อง
หรื อแสตมป์ที่สะสมไว้
ง. หนี ้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้ า
2) ข้ อใดไม่ใช่หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น
ก. ภาษีที่ถกู ประเมินเพิ่มเติม
ข. การค ้าประกันหนี ้สินให้ ผ้ อู ื่น
ค. คดีความที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ง. หนี ้ค่ารับประกันคุณภาพสินค้ า
3) กิจการถูกสรรพากรประเมินภาษีจานวน 11.5 ล้ านบาท และกิจการได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาล ซึง่ ยังไม่ทราบผล
ของคดีความ ณ วันที่ในงบดุล กิจการจะมีวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับรายการดังกล่าวอย่างไร
ก. บันทึกเป็ นประมาณการหนี ้สิน
ข. บันทึกเป็ นหนี ้สินพร้ อมทังเปิ
้ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค. เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ง. ไม่ต้องบันทึกรายการหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
4) ข้ อใดต่อไปนี ้ไม่ถกู ต้ อง
ก. กิจการต้ องไม่รับรู้หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในงบดุล
ข. กิจการต้ องเปิ ดเผยประมาณการหนี ้สินที่รับรู้เพิ่มเติมในระหว่างงวด ตลอดจนจานวนที่ตดั ออก
จากบัญชีประมาณการหนี ้สินในระหว่างงวด
ค. ประมาณการหนี ้สิน หมายถึง หนี ้สินหรื อภาระผูกพันในปั จจุบนั ที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
จังหวะเวลาหรื อจานวนที่ต้องจ่ายชาระ
ง. กิจการรับรู้ประมาณการหนี ้สินในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่ เมื่อกิจการสามารถประมาณจานวน
ของภาระผูกพันได้ อย่างน่าเชื่อถือ
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5) เหตุการณ์ใดต่อไปนี ้เมื่อเกิดขึ ้นทาให้ กิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี ้สิน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก. กฎหมายกาหนดให้ สายการบินต้ องจัดให้ มีการซ่อมแซมใหญ่สาหรับเครื่ องบินทุก ๆ 3 ปี
ข. ณ วันที่ 21 ธันวาคม 25X4 คณะกรรมการของกิจการมีการประชุมเพือ่ หารื อเกี่ยวกับการปิ ดแผนก
หนึง่ ของกิจการก่อนวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน (31 ธันวาคม 25X4) แต่ยงั ไม่ได้ ข้อยุติ และยังไม่ได้ แจ้ งการ
หารื อนี ้ให้ กบั ผู้ถกู กระทบทราบ
ค. ระหว่างปี 25X3 กิจการค ้าประกันเงินกู้ให้ บริ ษัท กขค จากัด ซึง่ ในขณะนันมี
้ ฐานะการเงินดี ต่อมา
ในระหว่างปี 25X4 บริ ษัท กขค จากัด ประสบปั ญหาทางการเงิน และ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 25X4 บริ ษัท กขค
จากัด ได้ ยื่นคาร้ องต่อศาลเพื่อขอพิทกั ษ์ ทรัพย์จากเจ้ าหนี ้ภายใต้ กฎหมายล้ มละลาย
ง. กิจการมีนโยบายที่จะคืนเงินและรับคืนสินค้ าหากลูกค้ าไม่พอใจในสินค้ า โดยที่นโยบายนันเป็
้ นที่ร้ ู
กันโดยทัว่ ไปและมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่วา่ ส่วนหนึง่ ของสินค้ าจะต้ องมีการส่งคืนเพื่อที่จะรับคืนเงิน
6) ข้ อเท็จจริ งใดต่อไปนีไ้ ม่เป็ นสาเหตุให้ กิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะต้ องรั บรู้ ประมาณการหนี ้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก. นางสาวมะปรางจะทางานครบ 30 ปี ในอีก 2 ปี ข้ างหน้ า และกิจการคาดว่า นางสาวมะปรางจะยังคง
ทางานให้ กบั กิจการอยูต่ อ่ ไปจนครบกาหนดที่จะได้ รับเงินรางวัลจานวน 100,000 บาทอย่างแน่นอน
ข. นางสาวแสนรักจะทางานจนครบเกษียณอายุในอีก 3 ปี ข้ างหน้ า และกิจการคาดว่า นางสาวแสนรัก
จะยังคงทางานให้ กับกิ จการอยู่ต่อ ไปจนครบกาหนดเกษี ยณอายุแ น่น อน ซึ่ง นางสาวแสนรั กจะได้ รั บเงิ น
บาเหน็จคิดเป็ นจ านวนเงิน 500,000 บาท ซึ่งคิดจากเงินเดือ นปั จจุบนั ของนางสาวแสนรักจานวน 10 เดือ น
เดือนละ 50,000 บาท
ค. นายต้ นสักทางานมาแล้ ว 15 ปี ขณะนี ้อายุ 40 ปี และบอกกับเพื่อนร่วมงานเป็ นประจาว่าอีก 5
ปี จะลาออกไปตังกิ
้ จการส่วนตัว
ง. ไม่มีข้อใดถูก
บทที่ 17 เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
1) ข้ อใดเป็ นเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง
ก. การซื ้อขายสินทรัพย์ที่สาคัญภายหลังวันสิ ้นปี
ข. การที่รัฐบาลเวนคืนหรื อยึดสินทรัพย์ที่สาคัญของกิจการภายหลังวันสิ ้นปี
ค. การล้ มละลายของลูกหนี ้ภายหลังวันสิ ้นปี ซึง่ กิจการได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ แล้ ว 20%
ง. การจาหน่ายบริ ษัทย่อยที่สาคัญภายหลังวันสิ ้นปี
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2) ข้ อใดมิใช่เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง
ก. เกิดไฟไหม้ คลังสินค้ าหลังวันสิ ้นงวด
ข. คาพิพากษาของศาลหลังวันสิ ้นงวดซึง่ ยืนยันว่าภาระผูกพันของกิจการได้ เกิดขึ ้นแล้ ว ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
ค. การขายสินค้ าคงเหลือภายหลังวันสิ ้นงวดซึง่ อาจเป็ นหลักฐานแสดงถึงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับ
ณ วันสิ ้นงวด
ง. การพบข้ อผิดพลาดหรื อการทุจริ ตที่แสดงให้ เห็นว่างบการเงินไม่ถกู ต้ อง
3) บริ ษัท ยานยนต์ จากัด เป็ นบริ ษัทผลิตรถยนต์ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึง 15 ธันวาคม 25X5
บริ ษัทขายรถยนต์ที่มีความบกพร่องในระบบห้ ามล้ อ ผลที่เกิดขึ ้นทาให้ มีผ้ บู าดเจ็บ 69 คน และฟ้องร้ องเรี ยก
ค่าเสียหายจากบริ ษัท 13.8 ล้ านบาท ในจานวนเงินนี ้เป็ นเสียหายที่กิจการจะต้ องชดใช้ ภายในปี 25X5
จานวน 9.2 ล้ านบาท และส่วนที่เหลือจะต้ องชดใช้ ในปี 25X6 อย่างไรก็ดีนิติกรประจาบริ ษัทเชื่อว่าบริ ษัทแพ้
คดี แต่คา่ เสียหายไม่นา่ จะเกิน 9.5 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทประมาณว่ากิจการคงจะต้ องถูก
ฟ้องร้ องในคดีในทานองนี ้อีก 25 คดี ก่อนเสนองบการเงินในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 25X6
กิจการควรทาอย่างไร
ก. กิจการต้ องปรับปรุงบัญชี โดยถือว่าเป็ นรายการขาดทุน และหนี ้สิน
ข. กิจการต้ องปรับปรุงบัญชี โดยถือเป็ นรายการพิเศษ
ค. กิจการไม่ต้องปรับปรุงบัญชี เพราะเหตุการณ์ตา่ งๆ ไม่ได้ เกิดในรอบปี บัญชี
ง. กิจการควรเปิ ดเผยข้ อมูล
4) ข้ อใดต่อไปนี ้ถูกต้ องที่สดุ เกี่ยวกับเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ก. เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานจะต้ องนามาเปิ ดเผยให้ ครบทุกรายการ
ข. เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึง่ เป็ นหลักฐานที่แสดงถึงสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้นก่อนแล้ ว หรื อ ณ วันที่ในงบการเงิน จะต้ องนามาปรับปรุงงบการเงินดังกล่าว
ค. เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานจะต้ องนามาปรับปรุงให้ ครบทุกรายการ
ง. เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึง่ เป็ นหลักฐานที่แสดงถึงสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้นก่อน หรื อ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน จะต้ องนามาเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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5) ข้ อใดต่อไปนี ้ไม่ถกู ต้ องสาหรับงบการเงิน ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X4 ซึง่ มี
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน (ถึงวันที่ 1 เมษายน 25X5)
ก. บริ ษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 200 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มีนาคม 25X5 เป็ นเหตุการณ์ที่ต้อง
เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข. ในเดือนกุมภาพันธ์ 25X5 บริ ษัทจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายจากคดีความที่ดาเนินการในเดือน
พฤศจิกายน 25X4 บริ ษัทไม่บนั ทึกบัญชีในปี บัญชี 25X4 เนื่องจากคดีความฟ้องร้ องยังไม่ถึงที่สดุ ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ค. ณ วันที่ 10 มีนาคม 25X5 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อบริ ษัท เป็ นเหตุการณ์ที่ต้องเปิ ดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ง. หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่บริ ษัทถูกฟ้องร้ อง ซึง่ บันทึกบัญชีไว้ 150,000 บาท ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน แต่ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 25X5 ศาลได้ ตดั สินให้ บริ ษัทชดใช้ คา่ เสียหายเป็ นเงิน 175,000
บาท เป็ นเหตุการณ์ที่ต้องปรับปรุงงบการเงิน
6) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานรายการใดต่อไปนี ้ที่ทาให้ กิจการต้ องปรับปรุงงบการเงิน ณ วัน
สิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก. การเปลีย่ นวิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาจากวิธีเส้ นตรงเป็ นวิธียอดลดลง
ข. กิจการสามารถติดตามเก็บเงินจากลูกหนี ้ได้ เป็ นจานวนถึง 70% ของลูกหนี ้ค้ างชาระ ณ วันสิ ้นปี
ค. บริ ษัทขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ง. หนี ้สูญที่เกิดจากฐานะของลูกหนี ้ที่แย่ลงจนล้ มละลายหลังวันปิ ดบัญชี
7) สาหรับงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X4 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 25X5) รายการใดที่กิจการไม่ต้องนามาปรับปรุงงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X4
ก. กิจการได้ บนั ทึกหนี ้สินจากการถูกฟ้องร้ องไว้ 200,000 บาท ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25X5 ศาลตัดสินให้ บริ ษัทชดใช้ คา่ เสียหายเพิ่มเป็ นจานวนเงิน 500,000 บาท
ข. ลูกหนี ้มียอดคงเหลือ 1,200,000 บาท ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์
25X5 ลูกหนี ้รายนี ้ถูกพิพากษาให้ ล้มละลาย
ค. สินค้ าคงเหลือมูลค่า 500,000 บาท ซึง่ ไม่มีการประกันภัยไว้ ถกู ไฟไหม้ ทงหมดในวั
ั้
นที่ 5 มีนาคม
25X5
ง. ในวันที่ 20 มกราคม 25X5 กิจการจาหน่ายสินค้ าซึง่ มีราคาทุน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เป็ นจานวนเงิน 100,000 บาท โดยกิจการจาหน่ายสินค้ าดังกล่าวไปด้ วยราคา 85,000 บาท ในวันที่ 10
มกราคม 25X5
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บทที่ 18 รายได้
1. กิจการวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ มลู ค่าใดต่อไปนี ้
ก.
มูลค่ายุติธรรมของสิง่ ที่นาไปแลก
ข.
มูลค่าตามบัญชีของสิง่ ที่นาไปแลก
ค.
มูลค่ายุติธรรมของสิง่ ตอบแทนที่ได้ รับหรื อค้ างรับ
ง.
มูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าตามบัญชีของสิง่ ที่นาแลกแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่ า
2. ข้ อใดไม่ใช่เกณฑ์การรับรู้รายได้
ก.
มีการโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญในตัวสินค้ าให้ ผ้ ซู ื ้อแล้ ว
ข.
ผู้ซื ้อไม่เกี่ยวข้ องในการบริ หารสินค้ าอย่างต่อเนื่อง
ค.
สามารถวัดมูลค่าของรายได้ ได้ อย่างน่าเชื่อถือได้
ง.
มีความเป็ นไปได้ คอนข้ างแน่วา่ กิจการจะได้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
บทที่ 19 การรับรู้รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
1) TFRS for NPAEs กาหนดเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ จากการขายห้ องชุดของอาคารชุดว่า การทา
สัญญาจะซื ้อจะขายจะต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของพื ้นที่ ที่เปิ ดขายหรื อเปิ ดจอง จึงจะถือ
ว่ากิจการสามารถเลือกรับรู้เป็ นรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จ
หรื อตามเงินค่างวดที่ถึงกาหนดชาระได้ เพราะเหตุผลใด
ก. เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ขายมีความสามารถทางการเงินดีพอ
ข. เพื่อให้ แน่ใจว่าการก่อสร้ างก้ าวหน้ าไปด้ วยดี
ค. เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ซื ้อจะชาระเงินตามสัญญาจะซื ้อจะขายจนครบถ้ วน
ง. เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ประกอบการจะดาเนินการก่อสร้ างอาคารชุดจนเสร็ จสิ ้น
2) กิจการในข้ อใดต่อไปนี ้ ไม่ใช่ ลักษณะของการดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ก. บริ ษัท เจนจิรา จากัด ได้ จดั สรรที่ดินเปล่า โดยแบ่งขายเป็ นแปลง
ข. บริ ษัท จันทิรา จากัด ได้ ขายที่ดิน ซึง่ ลูกหนี ้ของบริ ษัทได้ นามาชาระหนี ้ค่าสินค้ าแทนเงินสด
ค. บริ ษัท สารัตถ์ จากัด ได้ สร้ างอาคารชุดสานักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแบ่งขายห้ องชุด
สานักงานดังกล่าวให้ กบั ผู้อื่น
ง. บริ ษัท วัฒนะ จากัด ได้ เปิ ดให้ จองโครงการฟ้ าสวย ซึง่ เป็ นทาวน์เฮาส์ จานวน 20 หลัง โดยบริ ษัท
คาดว่าจะสร้ างเสร็ จภายในปี หน้ า
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3) ข้ อใดไม่ใช่การรับรู้รายได้ สาหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ตามข้ อกาหนดของ TFRS for NPAEs
ก. การรับรู้เป็ นรายได้ ทงจ
ั ้ านวน
ข. การรับรู้เป็ นรายได้ ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จ
ค. การรับรู้เป็ นรายได้ เมื่อได้ รับชาระเงิน
ง. การรับรู้เป็ นรายได้ ตามค่างวดที่ถึงกาหนดชาระ
4) บริ ษัท สารัตถ์ จากัด ซื ้อที่ดินแปลงใหญ่ใน อ.ลาดหลุมแก้ ว เพื่อจัดสรรเป็ นสวนเกษตรจานวน 20 แปลง
โดยขายแปลงละ 250,000 บาท ซึง่ บริ ษัทสามารถขายแปลงสวนเกษตรทัง้ 20 แปลงดังกล่าวได้ หมดภายใน 8
เดือน (ก.พ. – ก.ย.) โดยบริ ษัทได้ มีการทาสัญญาซื ้อขายและได้ โอนกรรมสิทธิ์รวมทังผลประโยชน์
้
ในที่ดินนันๆ
้
ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อแล้ ว ในกรณีเช่นนี ้ บริ ษัทควรใช้ วิธีใดในการรับรู้รายได้ จากการขายที่ดินดังกล่าว โดยสมมติวา่
บริ ษัทปิ ดบัญชี ณ 31 ธ.ค. 25X4 บริ ษัท สารัตถ์ จากัด ควรรับรู้รายได้ อย่างไร
ก. การรับรู้เป็ นรายได้ ทงจ
ั ้ านวน
ข. การรับรู้เป็ นรายได้ ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จ
ค. การรับรู้เป็ นรายได้ เมื่อได้ รับชาระเงิน
ง. การรับรู้เป็ นรายได้ ตามค่างวดที่ถึงกาหนดชาระ
5) TFRS for NPAEs ได้ กล่าวถึงเงื่อนไขการรับรู้รายได้ ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จหรื อตามเงินค่างวดที่
ถึงกาหนดชาระไว้ ข้ อใดต่อไปนี ้กล่าวไม่ถกู ต้ อง
ก. เงินวางเริ่ มแรกและเงินค่างวดของผู้ชื ้อที่ชาระแล้ วต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่า 25% ของราคาขาย
ตามสัญญา
ข. ผู้ซื ้อไม่มีสทิ ธิเรี ยกเงินคืน
ค. งานพัฒนาและงานก่อสร้ างได้ ผา่ นขันตอนเบื
้
้องต้ นแล้ วไม่น้อยกว่า 10% ของงานก่อสร้ างโครงการ
ง. ผู้ขายมีความสามารถทางการเงินดี
6) ต้ นทุนการก่อสร้ างไม่รวมรายการใดต่อไปนี ้
ก. ค่าแรงงานและค่าควบคุมงานที่เกิดขัน้ ณ สถานที่ก่อสร้ าง
ข. ค่าเสือ่ มราคาของโรงงานและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้ าง
ค. ต้ นทุนในการย้ ายโรงงานเครื่ องจักร และวัสดุไปยังหรื อออกจากสถานที่ก่อสร้ าง
ง. ค่าสาธารณูปโภคที่สานักงานใหญ่
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บทที่ 20 สัญญาก่ อสร้ าง
1) ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. สัญญาก่อสร้ างมี 2 ประเภท ได้ แก่ สัญญาราคาคงที่และสัญญาต้ นทุนบวกส่วนเพิ่ม
ข. การจัดประเภทสัญญาก่อสร้ างส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขการพิจารณาว่ากิจการสามารถประมาณ
ผลของงานก่อสร้ างตามสัญญาได้ อย่างน่าเชื่อถือหรื อไม่
ค. รายได้ คา่ ก่อสร้ างไม่รวมถึงการเรี ยกร้ องค่าชดเชย
ง. ต้ นทุนงานก่อสร้ างประกอบด้ วยต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับงานก่อสร้ างและต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับ
การก่อสร้ างโดยทัว่ ไป
2) ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. กิจการอาจกาหนดขันความส
้
าเร็ จของงานก่อสร้ างได้ โดยใช้ วิธีการสารวจเนื ้องานที่ได้ ทาแล้ วหรื อ
ใช้ วิธีพิจารณาจากอัตราส่วนของต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นของงานที่ทาเสร็ จจนถึงปั จจุบนั กับประมาณการ
ต้ นทุนการก่อสร้ างทังสิ
้ ้น
ข. ค่าเบี ้ยประกันภัยและต้ นทุนการกู้ยืมถือเป็ นส่วนหนึง่ ของต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการก่อสร้ าง
โดยทัว่ ไป
ค. ต้ นทุนการก่อสร้ างประกอบด้ วยต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องโดยตรง ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ าง
โดยทัว่ ไปที่ปันส่วนได้ และต้ นทุนอื่นที่สามารถเรี ยกเก็บจากผู้วา่ จ้ างได้ ตามสัญญา
ง. กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะสามารถรับรู้รายได้ จากสัญญาก่อสร้ างด้ วยวิธีอตั ราส่วนของงาน
ที่ทาเสร็ จหรื อวิธีเงินงวดที่ถึงกาหนดชาระก็ได้
3) บริ ษัท เรไร จากัด รับเหมาก่อสร้ างอาคารพาณิชย์ โดยวิศวกรประเมินผลงานที่ก่อสร้ างเสร็ จในปี ที่ 1 และ
2 เท่ากับ 20% และ 40% ตามลาดับโดยมูลค่าก่อสร้ างตามสัญญาเป็ นจานวนเงิน 100,000,000 บาท กิจการ
จะรับรู้รายได้ ในปี ที่ 2 เท่าไร
ก. 20,000,000 บาท
ข. 30,000,000 บาท
ค. 40,000,000 บาท
ง. 60,000,000 บาท
ข้ อมูลต่อไปนี ้สาหรับตอบคาถามข้ อ 8-10
บริ ษัท อนันดาการช่าง จากัด รับเหมาก่อสร้ างอาคารสานักงาน 35 ชัน้ ในย่านธุรกิจแห่งหนึ่ง โดยเริ่ มสร้ าง
อาคารตัง้ แต่เดือนมกราคม 25X4 โดยประมาณว่าการก่อ สร้ างจะแล้ วเสร็ จและส่งมอบในเดือ นกันยายน

แบบทดสอบความเข้าใจ
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25X6 ต้ นทุน ในการก่อสร้ างประมาณว่า 170 ล้ านบาท มูลค่าตามสัญญาก่ อ สร้ างเท่ากับ 200 ล้ านบาท
ข้ อมูลต่างๆ เป็ นดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 25X4 31 ธ.ค. 25X5 31 ธ.ค. 25X6
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจากวันเริ่ มก่อสร้ างจนถึงวันสิ ้นปี
102
136
170
งานที่ทาเสร็ จ
98
102
200
เงินที่เก็บได้
90
110
200
วิศวกรคาดว่าผลงานที่ทาเสร็ จคิดเป็ นร้ อยละของงาน
60%
80%
100%
ทังหมด
้
4) รายได้ ตามวิธีอตั ราส่วนของงานที่ทาเสร็ จที่รับรู้สาหรับปี 25x4 คือข้ อใด
ก. 110 ล้ านบาท
ข. 120 ล้ านบาท
ค. 130 ล้ านบาท
ง. 140 ล้ านบาท
5) รายได้ ตามวิธีอตั ราส่วนของงานที่ทาเสร็ จที่รับรู้สาหรับปี 25x5 คือข้ อใด
ก. 140 ล้ านบาท
ข. 160 ล้ านบาท
ค. 40 ล้ านบาท
ง. 80 ล้ านบาท
6) รายได้ ตามวิธีอตั ราส่วนของงานที่ทาเสร็ จที่รับรู้สาหรับปี 25x6 คือข้ อใด
ก. 140 ล้ านบาท
ข. 160 ล้ านบาท
ค. 40 ล้ านบาท
ง. 80 ล้ านบาท
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บทที่ 21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
1) ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศต้ องบันทึกรายการรับรู้มลู ค่าเริ่ มแรกเป็ นสกุลเงินบาท โดยใช้
อัตราแลกเปลีย่ นทันที ณ วันที่เกิดรายการ
ข. ในการซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศ กิจการอาจใช้ อตั ราขาย ณ วันที่เกิดรายการ หรื ออัตราขายถัว
เฉลีย่ ของสัปดาห์ ในการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศก็ได้
ค. รายการที่เป็ นตัวเงินซึง่ เป็ นเงินตราต่างประเทศให้ แปลงค่าโดยอัตราใช้ ปิด และรับรู้ผลต่างจาก
อัตราแลกเปลีย่ นเป็ นกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในงวดนัน้
ง. รายการที่เป็ นไม่ตวั เงินซึง่ เป็ นเงินตราต่างประเทศให้ แปลงค่าโดยอัตราใช้ ปิด และรับรู้ผลต่างจาก
อัตราแลกเปลีย่ นโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ
2) ข้ อใดมิใช่รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
ก. ลูกหนี ้การค้ า
ข. สินค้ าคงเหลือ
ค. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ง. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

