
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย คร้ังท่ี 12 (3/2561) 
วันอาทิตยท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30-13.30 น.  

ณ ศูนยอบรมสัมมนาศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช ชั้น 6 หอง 6B  
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

หามคัดลอกเนื้อหาไมวาสวนใดสวนหนึ่งกอนไดรับอนุญาต 



 
2 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 12 (3/2561) 

สวนที่ 1 การทดสอบความรูเกี่ยวกับงบการเงินสําหรับกลุมกิจการ (ขอบังคับ 40 คะแนน) 

 

 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท อามา จํากัด (มหาชน) บริษัท อาปา จํากัด และบริษัท อามา จํากัด              

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  (กอนพิจารณารายการท่ีเกิดข้ึนระหวางป) มีรายละเอียดดังนี้ 

หนวย : ลานบาท  

 
อามา 

 
อาปา    อามา  

สินทรัพยหมุนเวียน  
   

   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6,500  
 

2,000   1,500  

ลูกหนี้การคา 1,500  
 

1,400   500  

ลูกหนี้อ่ืน 700  
 

600   -  

สินคาคงเหลือ   2,500  
 

1,000   800  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 300  
 

100   100  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 11,500  
 

5,100   2,900  

    

   

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

เงินลงทุนในบริษัทยอย 2,500  -  -  

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1,000  
 

-     -  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

   

   

   - ท่ีดิน 5,000  
 

2,500    1,000  

   - อาคาร 2,000  
 

1,500   700  

   - เครื่องจักรและอุปกรณอ่ืน 1,500  
 

700   300  

สินทรัพยไมมีตัวตัวอ่ืน 500  -  -  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 700  
 

-     -  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน   300  
 

200  100  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 13,500  
 

4,900   2,100  

    

   

รวมสินทรัพย 25,000  
 

10,000   5,000  

 

 

 

 

 



 
3 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 12 (3/2561) 

   หนวย : บาท 

 
อามา 

 
อาปา    อามา  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
   

   

หนี้สินหมุนเวียน 
   

   

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,000  
 

600    900  

เจาหนี้การคา 3,000  
 

3,300   900  

เจาหนี้อ่ืน 700  
 

600   500  

ภาษีเงินไดคางจาย  700  
 

200   100  

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 400  
 

300     100  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,800  
 

5,000   2,500  

    

   

หนี้สินไมหมุนเวียน 
   

   

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชนพนักงาน 900 
 

500   100  

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 300  
 

200     200  

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,200  
 

700   300  

รวมหนี้สิน 7,000  
 

5,700   2,800  

    

   

สวนของผูถือหุน 
   

   

ทุนเรือนหุน  10,000  
 

2,000   1,000  

กําไรสะสม 

   

   

   จัดสรรแลว 

   

   

      ทุนสํารองตามกฎหมาย 1,000  
 

200   -  

   ยังไมไดจัดสรร 7,000  
 

2,100   1,200  

รวมสวนของผูถือหุน 18,000  
 

4,300   2,200  

    

   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 25,000  
 

10,000   5,000   

 

 

 

 

 

 

 



 
4 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 12 (3/2561) 

 บริษัท อามา จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดในการลงทุนและรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวางป 2560 

ดังตอไปนี้ 

1) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2560 ไดขายหุนบริษัทยอย (บริษัท อาปา จํากัด) จํานวน 2 ลานหุน                     

เปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท ทําใหสัดสวนในบริษัทยอยลดลงเหลือ 90%  

บริษัท อาปา จํากัด มีสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 1 เมษายน 2560 ดังตอไปนี้ 

หนวย : ลานบาท 
หุนสามัญ จํานวน 20 ลานหุน หุนละ 100 บาท 2,000 
สํารองตามกฎหมาย 200 
กําไรสะสม 1,800 
รวม 4,000 

บริษัท อาปา จํากัด มีกําไรสําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560               

และสําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เปนจํานวนเงิน 100 ลาน

บาท และ 300 ลานบาท ตามลําดับ 
 

2) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ไดลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่ง (บริษัท อามา จํากัด) โดยลงทุน                    

ในอัตราสวนรอยละ 50 ของหุนท่ีออกและจําหนายท้ังหมด คิดเปนมูลคาการลงทุนจํานวนเงินรวม               

20 ลานเหรียญดอลลารสิงคโปร (หรือประมาณ 500 ลานบาท) โดยในไตรมาสท่ี 3 และ 4               

ของป 2560 บริษัท อามา จํากัด มีการซ้ือสินคาจากบริษัท อามา จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงิน 

100 ลานบาท และกําไรจากการขายสินคาเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

บริษัท อามา จํากัด ยังไมไดชําระเงินคาสินคาดังกลาวเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท และมีสินคาท่ี             

ยังไมไดขายอีกเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท  
 

บริษัท อามา จํากัด มีกําไรสําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ

สําหรับงวดต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท 

และ 140 ลานบาท ตามลําดับ 
 

3) เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัท อามา จํากัด (มหาชน) ไดซ้ือหุนของบริษัท อากง จํากัด จํานวน  

18 ลานหุน ในราคาท่ีตราไวหุนละ 100 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 90 โดยไดชําระคาหุน ดังนี้ 

- เงินสด จํานวนเงิน 2,000 ลานบาท 

- จายหนี้สินผลประโยชนพนักงานของบริษัท อากง จํากัด จํานวนเงิน 200 ลานบาท 

- ทําการกูยืมเงินระยะยาว จํานวนเงิน 1,500 ลานบาท 

 

 



 
5 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 12 (3/2561) 

บริษัท อากง จํากัด มีงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

 30 กันยายน 2560  31 ธันวาคม 2560  

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 550  500  

ลูกหนี้การคา 700  900  

ลูกหนี้อ่ืน 300  300  

สินคาคงเหลือ 1,050  1,200  

ท่ีดิน 1,500  1,500  

อาคาร 1,000  850  

เครื่องจักรและอุปกรณ 500  450  

รวมสินทรัพย 5,600  5,700  

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 500  500  

เจาหนี้การคา 1,200  1,000  

เจาหนี้อ่ืน 400  400  

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชนพนักงาน 500  600  

หุนสามัญ จํานวน 20 ลานหุน หุนละ 100 บาท 2,000  2,000  

กําไรสะสม 1,000  1,200  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 5,600  5,700  
 

บริษัทมีการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยของบริษัท อากง จํากัด ณ วันซ้ือ โดยผูประเมิน  

ราคาอิสระ พบวามีการตีราคาท่ีดิน อาคาร และเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนเงิน                

300 ลานบาท 100 ลานบาท และ 100 ลานบาท ตามลําดับ 
 

4) ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 บริษัท อามา จํากัด (มหาชน) ไดขายอุปกรณ ใหกับ บริษัท อากง จํากัด             

ในราคา 200 ลานบาท โดยแบงจายชําระ 2 งวด เทาๆ กัน ในเดือนธันวาคม 2560 และ                  

มีนาคม 2561 บริษัท อามา จํากัด (มหาชน) มีกําไรจากการขาย 50 ลานบาท และมีอายุการใชงาน

คงเหลืออีก 5 ป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 12 (3/2561) 

5) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีเหตุการณท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

5.1)  ในระหวางป 2560 บริษัท อาปา จํากัด มีรายการซ้ือสินคาจาก บริษัท อามา จํากัด (มหาชน) 

เปนจํานวนเงิน 1,000 ลานบาท โดยมีสินคาคงเหลือจํานวนเงิน 200 ลานบาท โดยบริษัท 

อามา จํากัด (มหาชน) มีกําไรจากการขายสินคา 10% นอกจากนั้น บริษัท อาปา จํากัด               

มีสินคาคงเหลือตนงวดจํานวนเงิน 100 ลานบาท ท่ีซ้ือมาจาก บริษัท อามา จํากัด (มหาชน)               

ท่ีขายใหในระหวางป 2560 

5.2) บริษัท อามา จํากัด ประกาศจายเงินปนผลสําหรับป 2560 เปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท  

5.3)   บริษัทไดรับรายงานจากนักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับประมาณการหนี้สินผลประโยชน

พนักงาน ซ่ึงภายหลังรอบระยะเวลารายงานบริษัทพบวาในป 2561 จะมีการประกาศกฎหมาย

แรงงานท่ีจะใหผลประโยชนพนักงานเพ่ิมข้ึน จึงไดใหนักคณิตศาสตรประกันภัยหาผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

หนวย : ลานบาท 

 อามา  อาปา  อามา  อากง 

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชนพนักงาน 950 

 

520   120  620 

ผลกระทบจากการประกาศกฎหมายแรงงาน 20  20  15  30 

 

คําส่ัง 1)   แสดงรายการบันทึกบัญชีของแตละรายการในสวนของการลงทุนและรายการท่ีเกิดข้ึน         

  ในระหวางป 2560 ทุกขอ (20 คะแนน) 

 2)   ใหจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อามา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี            

  31 ธันวาคม 2560 (20 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 12 (3/2561) 

สวนที่ 2  การทดสอบความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (60 คะแนน) 
 

 

 

 

ขอ 1  (20 คะแนน)   
 จงระบุวาเหตุการณทางบัญชีตอไปนี้ (แตละขอเปนอิสระจากกัน) เปนการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี
ชนิดใด เพราะเหตุใด  

 บริษัทจะตองบันทึกรายการบัญชีอยางไร พรอมแสดงวิธีการคํานวณประกอบ สําหรับเหตุการณทาง
บัญชีแตละกรณี และ/หรือควรเปดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวหรือไม อยางไร โดยไมคํานึงผลกระทบทาง
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (ขอละ 5 คะแนน) 
 

1.1  บริษัทรักชาติ จํากัด (มหาชน) ซ้ืออุปกรณในราคา 1,000,000 บาท เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 25x4 
อายุการใหประโยชนของอุปกรณประมาณไว 5 ป บริษัทคิดคาเสื่อมราคาดวยวิธีผลบวกจํานวนป 
เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 25x6 บริษัทเปลี่ยนวิธีการคิดคาเสื่อมราคาเปนวิธีเสนตรง และอายุการให
ประโยชนของอุปกรณประมาณใหมคือ 4 ป  

 

1.2  บริษัท แสงธรรม จํากัด (มหาชน) ใชวิธีเขากอนออกกอนในการตีราคาสินคาคงเหลือมาตั้งแต  
เริ่มดําเนินกิจการในป 25x5 ตอมา วันท่ี 1 มกราคม 25x6 บริษัทตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือดวยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ขอมูลยอดคงเหลือของสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นป              
มีดังนี้ 

 
ป วิธีเขากอนออกกอน (บาท) วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (บาท) 

25x5 1,000,000 750,000 
   25x6 1,500,000 1,200,000 

 

1.3  บริษัทสากล จํากัด (มหาชน) ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดขายเชื่อ ตอมาในป 
25x1 บริษัทไดทบทวนอัตรารอยละของยอดขายเชื่อท่ีใชในการประมาณหนี้สงสัยจะสูญเปน 3% 
เพราะประมาณการใหมนาจะใกลเคียงความเปนจริงมากกวา ตามประสบการณในการ          
เรียกเก็บหนี้ ยอดขายเชื่อในป 25x1 มีจํานวน 300 ลานบาท 

 

1.4  ในป 25x2 บริษัท โชคดี จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนวิธีบันทึกเงินบําเหน็จพนักงานจากบันทึกบัญชี
เม่ือมีการจายเงิน  (เกณฑเงินสด)  เปนเกณฑตามสิทธิท่ีเกิดของพนักงาน  (เกณฑคงคาง)               
ผลสะสมจากการเปลี่ยนวิธีนี้เทากับ 27 ลานบาท ประกอบดวยผลสะสมกอนป 25x2                   
จํานวน 17 ลานบาท และผลสะสมของ ป 25x2 จํานวน 10 ลานบาท 

 

 

 

คําช้ีแจง   ขอสอบสวนท่ี 2 มีจํานวน 4 ขอ ใหเลือกทําเพียง 3 ขอ หากทําเกินท่ีกําหนดจะไมไดรับ     

  การพิจารณาตรวจขอสอบท้ังหมด 
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ขอ 2  (20 คะแนน)  

 งบการเงินของบริษัทสุขุมวิทอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 

31 ธันวาคม 25x3 และ 25x2 แสดงดังตอไปนี ้
 

บริษัทสุขุมวิทอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X3 และ 25X2 

 

 หนวย : พันบาท 

 25X3  25X2 

สินทรัพย    

เงินสดและเทียบเทาเงินสด     77,375    955 

เงินลงทุนระยะสั้น 15,500  85,000 

ลูกหนี้การคา 80,000  68,250 

สินคาคงเหลือ 165,000  145,000 

คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 1,500  2,000 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 1,250,000  1,125,000 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (610,000)  (572,000) 

     รวมสินทรัพย   979,375     854,205 

หนี้สินและสวนของเจาของ    

เจาหนี้การคา   76,340   126,670 

เงินเดือนคางจาย 20,000  24,500 

ตั๋วเงินจาย - ระยะสัน้ 25,000  75,000 

หุนกู 200,000  0 

หุนสามัญ 300,000  300,000 

กําไรสะสม 358,035  328,035 

     รวมหนี้สินและสวนของเจาของ   979,375     854,205 
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ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับป 25X3 

1) ขายเงินลงทุนระยะสั้นในราคา 74 ลานบาท โดยมีราคาทุน 69.50 ลานบาท 

2) ขายอุปกรณในราคา 6 ลานบาท โดยมีราคาทุน 20 ลานบาท ราคาตามบัญชีคงเหลือ 5 ลานบาท  

3) ออกจําหนายหุนกูเทากับมูลคาท่ีตราไวท้ังสิ้น 200 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป 

4) ซ้ืออุปกรณในราคา 145 ลานบาท 

5) จายเงินสดปนผล 20 ลานบาท 

6) กําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X3 เทากับ 50 ลานบาท 

   

คําส่ัง  ใหทานจัดทํางบกระแสเงินสดสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X3  
 

 
ขอ 3  (20 คะแนน)  

 1.1  บริษัท เทาเทียม จํากัด (มหาชน) ไดประกาศใหสิทธิซ้ือหุน 100 สิทธิตอ 1 คน จากพนักงาน 
1,000 คน โดยพนักงานของบริ ษัทจะตองปฏิบัติงานใหแกบริ ษัทตอไปอีกติดตอกันเปนเวลา 4 ป                    
มูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนแตละสิทธิเปน 20 บาทตามเกณฑความนาจะเปนถ่ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักกิจการ
ประมาณวาพนักงานรอยละ 20 จะลาออกในระหวาง 4 ป 
 

1.2  จากขอ 1.1 หากพนักงานลาออก บริษัทจะปรับปรุงประมาณการพนักงานท่ีคาดวาจะลาออก
ใหมในแตละป ดังนี้  

 
ปท่ี 1 2 3 4 
พนักงานลาออก (คน) 30 35 30 40 
ประมาณพนักงานท่ีจะลาออก (รอยละ) 18 16 15 - 

 
1.3  จากขอ 1.1 ถาบริษัทกําหนดใหพนักงานสามารถทยอยไดสิทธิซ้ือหุนปละหนึ่งสวนสี่ของจํานวน

สิทธิซ้ือหุนท่ีใหแกพนักงานโดยราคาสิทธิเทากับ 20 บาท ในปท่ี 1  21 บาทในปท่ี 2  22 บาทในปท่ี 3               
และ 24 บาทในปท่ี 4  

 
ปท่ี 1 2 3 4 
ราคาสิทธิ (บาท) 20 21 22 24 

 
 

คําส่ัง ใหคํานวณจํานวนเงินท่ีจะถือเปนคาใชจายในแตละป ของแตละกรณี พรอมแสดงวิธีการ คํานวณ 
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ขอ 4  (20 คะแนน)  

 บริษัท กขค ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต ณ วันท่ี                  

1 มกราคม 25X1 ไดเขาทําการซ้ือโรงงานผลิตยางรถยนต ซ่ึงถือเปนหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด              

(“CGU 1”) จากบริษัทแหงหนึ่ง โดยผูประเมินอิสระไดประเมินมูลคาสินทรัพยของ CGU 1 ซ่ึงสวนใหญ

ประกอบดวยอาคารโรงงานและเครื่องจักรท้ังหมดเปนจํานวนเงิน 85,000,000 บาท มูลคาคงเหลือจากการ

ขายสินทรัพยของ CGU 1 ในอนาคตจะเปนเงิน 5,000,000 บาท และประมาณอายุการใชงานคงเหลืออีก 8 ป 

บริษัทพิจารณาตัดคาเสื่อมราคาสินทรัพยใน CGU 1 ท้ังหมดดวยวิธีเสนตรง  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x5 ลูกคารายใหญของ CGU 1 ประสบปญหาดานการเงินและประกาศ               

ปดตัวลง โดยบริษัทไมสามารถหาลูกคารายอ่ืนมาทดแทนได แตบริษัทยังไมมีแผนท่ีจะขาย CGU นี้ออกไป 

บริษัทไดพิจารณาเรื่องการดอยคาของโรงงานนี้ โดยทําการประมาณการมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ CGU 1 

(ตนทุนของเงินทุนของบริษัท 10%) และพบวาประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในแตละปมีดังนี้ 

           หนวย : บาท 

31 ธันวาคม 25X6 22,000,000 

31 ธันวาคม 25X7 9,680,600 

31 ธันวาคม 25X8   6,655,200 

  นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงงานอีกแหง ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตยางรถจักรยานยนต (CGU 2) ณ วันท่ี                  

31 ธันวาคม 25X5 CGU 2 เกิดไฟไหม ทําใหเครื่องจักรบางสวนเสียหาย โดยมูลคาตามบัญชีของ CGU 2             

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X5 กอนเกิดไฟไหมเปนดังนี้ 

           หนวย : บาท 

คาความนิยม 20,000,000 

สิทธิบัตร 14,000,000 

อาคารโรงงาน 40,000,000 

เครื่องจักร 182,000,000 

เงินสดและลูกหนี้   10,000,000 

รวม 266,000,000 
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 จากการประเมินของวิศวกรโรงงานพบวาเครื่องจักรเสียหายจากไฟไหมเปนจํานวนเงิน 122,000,000 

บาท และมีคูแขงมาขอซ้ือสิทธิบัตรจากบริษัทเปนเงิน 13,000,000 บาท บริษัทไดพิจารณา เรื่องการดอยคา 

โดยประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใชของ CGU 2 คงเหลือเปนเงินรวม 112,000,000 

บาท (เงินสดและลูกหนี้การคาของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X5 มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมแลว) 

 

คําส่ัง ใหแสดงการคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคาโดยละเอียดของ CGU ท่ี 1 และ 2 และมูลคา               

 ตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X5  
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