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ส่วนที่หน่ีง (ข้อบังคบั) 

ข้อที ่1 

บริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) มีเงินทุนในบริษทั พุฒิภทัร จ ากดั และบริษทั รัชชานนท์ จ  ากดั โดยงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) บริษทั พุฒิภทัร จ ากดั และบริษทั รัชชานนท ์จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 

 บมจ. ธราธร 

พนับาท 

บจก. พุฒิภัทร 

พนับาท 

บจก. รัชชานนท์ 

พนับาท 

สินทรัพย์    

สินทรัพยห์มุนเวยีน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,000 4,000 8,000 

ลูกหน้ีการคา้ 50,000 34,000 35,000 

สินคา้คงเหลือ 45,000 32,000 27,000 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 115,000 70,000 70,000 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    

เงินลงทุน 139,000 20,000 - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 135,000 100,000 110,000 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 274,000 120,000 110,000 

รวมสินทรัพย ์ 389,000 190,000 180,000 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ    

หน้ีสินหมุนเวยีน    

เจา้หน้ีการคา้ 30,000 22,000 20,000 

เงินกูย้มืระยะสั้น 6,000 6,000 5,000 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 36,000 28,000 25,000 
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 บมจ. ธราธร 

พนับาท 

บจก. พุฒิภัทร 

พนับาท 

บจก. รัชชานนท์ 

พนับาท 

 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

ประมาณการหน้ีสิน 1,500 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20,000 8,000 10,000 

เงินกูย้มืระยะยาว 50,000 25,000 30,000 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 71,500 33,000 40,000 

รวมหน้ีสิน 107,500 61,000 65,000 

ส่วนของเจา้ของ    

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 120,000 80,000 60,000 

ก าไรสะสม 161,500 49,000 55,000 

รวมส่วนของเจา้ของ 281,500 129,000 115,000 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 389,000 190,000 180,000 

    

ขอ้มูลเพิ่มเติมมีดงัน้ี 

1. บริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) ซ้ือหุ้นของบริษทั พุฒิภทัร จ ากดั จ านวน 60 ลา้นหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสด
จ านวน 100 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงในขณะนั้นก าไรสะสมของบริษทั พุฒิภทัร จ ากดั มี
จ านวน 35 ลา้นบาท 

บริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายการบญัชีท่ีจะแสดงมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม โดยหุน้ของบริษทั พุฒิภทัร จ ากดั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มีมูลค่ายุติธรรมท่ี 1.70 บาทต่อหุ้น 
ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสมในการวดัมูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทั พุฒิภทัร จ ากดั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

เง่ือนไขของการซ้ือกิจการก าหนดใหบ้ริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งช าระเงินสดเพิ่มให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทั พุฒิภทัร จ ากดั จ  านวน 15 ลา้นบาท ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) ถูกจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีจะ
สามารถกูย้มืในอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 8  

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทั พุฒิภทัร จ ากดั ในราคา
ทุนเดิมท่ี 100 ลา้นบาท   

ผูบ้ริหารของบริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) ไดท้  าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุ
ไดข้องบริษทั พุฒิภทัร จ ากดั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และพบวา่ 

 ท่ีดินและอาคารซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 40 ลา้นบาท (มูลค่าท่ีจะคิดค่าเส่ือมจ านวน 24 ลา้นบาท)  
มีมูลค่ายุติธรรมท่ีจ านวน 60 ลา้นบาท (มูลค่าท่ีจะคิดค่าเส่ือมจ านวน 36 ลา้นบาท)  ท่ีดินและอาคาร
ดงักล่าวมีประมาณการอายกุารใชง้านคงเหลืออีก 30 ปี นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

 อุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 51 ลา้นบาท มีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 54 ลา้นบาท โดยมีประมาณ
การอายกุารใชง้านคงเหลืออีก 3 ปี นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

งบการเงินของบริษทั พุฒิภทัร จ ากดัยงัไม่ไดท้  าการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวขา้งตน้ การปรับปรุงมูลค่า
ยติุธรรมท่ีเกิดจากความแตกต่างชัว่คราวส าหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในงบการเงินรวม ค านวณโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีร้อยละ 20 

ไม่มีขอ้บ่งช้ีใดๆ วา่เกิดการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการ 

2. เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) จ่ายเงินจ านวน 39 ลา้นบาทเพื่อลงทุนในบริษทั 
รัชชานนท ์จ ากดั โดยคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ่ายช าระเต็มมูลค่า การ
ลงทุนของบริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั รัชชานนท์ จ  ากดั 
ก าไรสะสมของบริษทั รัชชานนท์ จ  ากดั ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีจ านวน 60 ลา้นบาท ท่านไม่ตอ้ง
พิจารณาผลกระทบของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดจากการลงทุนในบริษทั พุฒิภทัร จ ากดั และไม่มีขอ้บ่งช้ี
ใดๆ วา่เกิดการดอ้ยค่าจากการลงทุนในบริษทัดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา 

3. บริษทั พุฒิภทัร จ ากดั มีเงินลงทุนในบริษทั รณพีร์ จ  ากดั ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวไม่ไดใ้ห้อ านาจควบคุมหรือมี
อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั รณพีร์ จ  ากดั การลงทุนในบริษทั รณพีร์ จ  ากดั จดัเป็นการลงทุนเผื่อ
ขาย และไดร้วมอยู่ในงบการเงินของบริษทั พุฒิภทัร จ ากดั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ท่ีมูลค่ายุติธรรม
จ านวน 15 ลา้นบาท มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั รณพีร์ จ  ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
จ านวน 17 ลา้นบาท ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมจากเงินลงทุนไม่ตอ้งน ามารวมค านวณภาษี
เงินได ้ก าไรดงักล่าวจะน ามาเสียภาษีก็ต่อเม่ือมีการขายเงินลงทุน 
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4. สินคา้คงเหลือของบริษทั พุฒิภทัร จ ากดั และบริษทั รัชชานนท ์จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 รวม
สินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) ในระหวา่งปีโดยบนัทึกเป็นตน้ทุนสินคา้ของบริษทั พุฒิภทัร 
จ ากดั จ  านวน 10 ลา้นบาท และของบริษทั รัชชานนท์ จ  ากดั จ  านวน 12 ลา้นบาท โดยบริษทั ธราธร จ ากดั 
(มหาชน) ได้บวกก าไรขั้นตน้ไวใ้นสินคา้ท่ีขายให้บริษทัทั้งสองในอตัราร้อยละ 25 ท่านไม่ตอ้งพิจารณา
ผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากรายการดงักล่าว 

5. ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) รวมหน้ีท่ียงัไม่ไดรั้บช าระจากการขายสินคา้ให้แก่บริษทั   
พุฒิภทัร จ ากดั จ  านวน 5 ลา้นบาท และจากบริษทั รัชชานนท์ จ  ากดั จ  านวน 4 ลา้นบาท แต่เจา้หน้ีการคา้ของ
บริษทั พุฒิภทัร จ ากดั และบริษทั รัชชานนท์ จ  ากดั ไม่มียอดคงช าระให้แก่บริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) 
เน่ืองจากไดท้  าการโอนเงินช าระค่าสินคา้ทั้งจ  านวนผา่นธนาคารเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 โดยบริษทั 
ธราธร จ ากดั (มหาชน) ไดบ้นัทึกรับช าระหน้ีในวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2557 

6. บริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) ออกหุ้นกูร้ะยะยาวจ าหน่ายให้กบัประชาชนทัว่ไปจ านวนเงิน 40 ลา้นบาทเม่ือ
วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยหุ้นกูด้งักล่าวมีระยะเวลา 5 ปี และจ่ายดอกเบ้ียปีละสองคร้ัง (ทุกวนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ และวนัท่ี 31 ตุลาคมของทุกปี) ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5 ต่อปี บริษทั พุฒิภทัร จ ากดั ได้
ลงทุนในหุ้นกูด้งักล่าวจ านวน 5 ลา้นบาท ทั้งบริษทั ธราธร จ ากดั และบริษทั พุฒิภทัร จ ากดั ยงัไม่ไดท้  าการ
บนัทึกดอกเบ้ียเก่ียวกบัรายการหุน้กูด้งักล่าวแต่อยา่งใด 

7. เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) ไดท้  าสัญญาเช่าส านกังานเป็นระยะเวลา 10 ปี 
โดยมีค่าเช่าปีละ 20 ลา้นบาท สัญญาเช่าดงักล่าวไดถู้กจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าไดถู้กบนัทึกใน
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

บริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินการตกแต่งส านกังานนบัจากวนัท่ีท าสัญญาเช่า และไดท้  าการตกแต่งเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีค่าใชจ่้ายในการตกแต่งทั้งส้ินจ านวน 18 ลา้นบาท บริษทัไดร้วมค่าใชจ่้ายดงักล่าว
ไวใ้นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และเร่ิมคิดค่าเส่ือมราคาในงวดปัจจุบนัตามอายสุัญญาเช่าท่ีเหลือจ านวน 9.5 ปี 

เง่ือนไขสัญญาเช่าก าหนดให้บริษทัตอ้งปรับปรุงสภาพของพื้นท่ีส านกังานให้อยูใ่นสภาพเดิมเม่ือส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่า ผูบ้ริหารคาดวา่ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชใ้นการปรับปรุงสภาพพื้นท่ีส านกังานให้กลบัมาอยูใ่นสภาพเดิม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จ  านวน 14,250,000 บาท ดงันั้น บริษทัจึงไดรั้บรู้ประมาณการหน้ีสินจ านวน 
1.5 ลา้นบาท (14,250,000 บาท หารดว้ย 9.5 ปี) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 แลว้รับรู้จ านวนเงินดงักล่าว
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

อตัราคิดลดส าหรับใชใ้นการค านวณกระแสเงินสดปัจจุบนัในอตัราร้อยละ 8 ส าหรับระยะเวลา 9.5 ปี เท่ากบั 
0.48 ท่านไม่ตอ้งพิจารณาผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากรายการดงักล่าว 
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ค าส่ัง 
1. ใหจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ธราธร จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  

 (25 คะแนน) 
2. แสดงการค านวณรายการปรับปรุงโดยใชข้อ้มูลเพิ่มเติมดงักล่าวขา้งตน้ในการจดัท างบแสดงฐานะการเงินรวม  

 (15 คะแนน) 
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ส่วนที่สอง (ให้เลอืกท าสามข้อเท่าน้ัน)  

ข้อ 1  
ต่อไปน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัของรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

1. ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 พนกังานคนหน่ึงไดรั้บบาดเจ็บจากการปฏิบติังานโดยเป็นความผิดพลาดของ
พนกังานเอง อยา่งไรก็ตามพนกังานคนดงักล่าวไดฟ้้องร้องต่อบริษทั อโศกมนตรีการผลิต จ ากดั เป็นจ านวน
เงิน 2 ล้านบาท ทนายความของบริษทัเช่ือว่ามีความเป็นไปได้ท่ีบริษทัจะตอ้งชดเชยให้กบัพนักงานคน
ดงักล่าว โดยจะตอ้งเสียเงินชดเชยประมาณ 750,000 – 1,500,000 บาท  (5 คะแนน) 

2. บริษทั หนงัสือหายาก จ ากดั ถูกฟ้องร้องจากนายรักหนงัสือ นกัเขียนหนงัสือเร่ือง “บา้นทรายเพชร” สืบเน่ือง
จากการท่ีบริษทัไดน้ านวนิยายพิมพเ์พื่อการจ าหน่ายโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากนายรักหนงัสือ ทนายความของ
บริษทัเช่ือว่ามีความเป็นไปไดสู้งท่ีบริษทัตอ้งชดเชยให้กบันายรักหนงัสือ โดยประมาณค่าเสียหายท่ีบริษทั
จะตอ้งชดเชยขั้นต ่า 2 ลา้นบาท และมีความเป็นไปไดท่ี้อาจจะตอ้งชดเชยถึง  10 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามไม่มี
มูลค่าเสียหายท่ีเป็นตวัเลขท่ีแน่นอนวา่บริษทัจะตอ้งชดเชยเท่าใด  (5 คะแนน) 

3. บริษทั อโศกมนตรีการดนตรี จ ากดั เป็นโจทยฟ้์องเรียกค่าเสียหายจากบริษทั ช่อง 69 เอ็นเทอร์เทนเมนต ์
จ ากดั เน่ืองจากท าการออกอากาศรายการท่ีเป็นของลิขสิทธ์ิของบริษทั อโศกมนตรี จ ากดั ทนายความของ
บริษทัใหค้วามเห็นวา่บริษทัจะไดรั้บค่าละเมิดลิขสิทธ์ิเป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท โดยในขณะน้ียงัไม่ไดเ้งิน
ชดเชยเงินดงักล่าว  (5 คะแนน) 

4. บริษทั อาร์เอ็มเอ็ม เอ็นเทอร์เทนเมนต ์จ ากดั ไดแ้จกคูปองให้กบัลูกคา้ในการแลกกบัโปสเตอร์และ CD การ
แจกดงักล่าวเกิดข้ึนจากการขาย CD เพลงของบริษทั กล่าวคือทุกการซ้ือ CD ในราคาปกติ 1 บาท จะไดคู้ปอง 
1 ใบ โดยคูปอง 100 ใบบวกเงินอีก 5 บาทสามารถแลกซ้ือโปสเตอร์และ CD   1 ชุด การประสบการณ์ในอดีต
พบวา่ร้อยละ 80 ของคูปองท่ีแจกให้กบัผูช้ื้อจะน ามาแลกซ้ือโปสเตอร์และ CD ยอดขายปีแรกมีจ านวนเงิน 
700,000 บาท และผูซ้ื้อน าคูปองมาแลก 340,000 ใบ ในปีท่ี 2 มีจ านวนเงิน 840,000 บาท และผูซ้ื้อน าคูปองมา
แลก 850,000 ใบ บริษทัจ่ายเงินซ้ือโปสเตอร์ 20,000 แผน่ๆ ละ 2 บาท และ CD 20,000 แผน่ๆ ละ 6 บาท       
(5 คะแนน)  

 

ค าส่ัง  

ขอให้วิเคราะห์รายการท่ีเกิดข้ึนขา้งตน้วา่มีผลกระทบต่องบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินหรือไม่ อยา่งไร  
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ข้อ 2 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 25x0 บริษทั สร้อยฟ้า จ  ากดั ซ้ืออุปกรณ์ในราคา 500,000 และตดัค่าเส่ือมราคาตามวธีิเส้นตรง 
โดยใชอ้ตัราร้อยละ 25 ในทางภาษี กิจการตอ้งตดัค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ในอตัราร้อยละ 20 ต่อปีตามวธีิเส้นตรง   

  
ระหวา่งปี บริษทัซ้ือเงินลงทุน A และจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อคา้ซ่ึงมีราคาทุน 100,000 บาท นอกจากน้ี ยงัไดซ้ื้อ
เงินลงทุน B ซ่ึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ขายมีราคาทุน 200,000 บาท ต่อมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 มูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุน A ลดลงเหลือ 60,000 บาท และมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน B เพิ่มข้ึนเป็น 210,000 บาท   
 
ระหวา่งปี บริษทัไดมี้การตั้งประมาณการหน้ีสินในการรับประกนัคุณภาพสินคา้จ านวน 140,000 บาท และไดจ่้ายเงิน
ไปแลว้จนถึงวนัส้ินงวดเป็นเงิน 65,000 บาท  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 บริษทั สร้อยฟ้า จ  ากดั ไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีบางรายท่ีมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่จะไม่สามารถเรียกช าระเงินไดเ้ป็นจ านวน 90,000 บาท ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษีอากร
แจง้วา่ หน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายทางภาษีส าหรับปี พ.ศ. 25x1 ได ้   

 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีของปีพ.ศ. 25x1 มีจ  านวนเท่ากบั 1,100,000 บาท อตัราภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 20%  

 
ค าส่ัง 

1. อธิบายความหมายของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีพอสังเขป  
 (4 คะแนน)  

2. วเิคราะห์รายการท่ีเกิดข้ึนแต่ละรายการวา่ส่งผลใหเ้กิดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (Deferred Tax 
Asset) หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (Deferred Tax Liability) หรือไม่ โดยใชว้ธีิหน้ีสินตามงบแสดง
ฐานะทางการเงิน (Statement of financial position approach) พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและการค านวณประกอบ 
 (8 คะแนน) 

3. แสดงการค านวณภาษีเงินไดส้ าหรับปี พ.ศ. 25x1   (4 คะแนน) 
4. บนัทึกบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 ส าหรับรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสิน

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (4 คะแนน)  
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ข้อ 3 
บริษทั เพียงขวญั จ ากดั มีนโยบายท่ีจะสร้างอาคารส านกังานใหม่ของบริษทัแทนส านกังานเดิม เร่ิมด าเนินงานเม่ือวนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยมีขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. อาคารเดิมมีมูลค่าทางบญัชี 5,000,000.- บาท ค่าเส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.  2555 มีมูลค่า 
4,000,000.- บาท 

2. ค่าใชจ่้ายในการร้ือถอนอาคารเดิม 500,000.- บาท ร้ือถอนเสร็จ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ไม่มีการขาย
ซากวสัดุ 

3. อาคารใหม่ท่ีท าการก่อสร้าง มีราคา 15,000,000.- บาท เร่ิมก่อสร้าง 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ก่อสร้างเสร็จ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 มีอายกุารใชง้าน 20 ปี 

4. ตน้ทุนในการร้ือถอนของอาคารใหม่ เป็นจ านวนเงิน 672,500.-  บาท  (เทียบเคียงกบัมูลค่าตน้ทุนการร้ือ
ถอนในปัจจุบนัตามราคาตลาด) 

5. ในการด าเนินการน้ี บริษทัไดท้  าการกูเ้งินจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง วงเงิน 15,500,000.- บาท อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 8% ต่อปี โดยมีการเบิกเงินกูด้งัน้ี  
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เบิกเงินกูเ้พื่อใชใ้นการร้ือถอน  500,000.- บาท  
วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เบิกเงินเพื่อใชจ่้ายเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง 15,000,000.- บาท 
โดยเงินท่ีไดรั้บจ านวนดงักล่าวไดน้ าไปฝากกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ก่อนท่ีจะจ่ายค่าก่อสร้าง โดยได้
ดอกเบ้ียจากเงินฝากดงักล่าว เป็นเงิน 200,000.- บาท  

6. อตัราคิดลด (Discount Rate) = ร้อยละ 10 (มูลค่าปัจจุบนั เท่ากบั 1/6.725) 
7. เม่ือก่อสร้างเสร็จ บริษทัไดใ้หบ้ริษทั ประเมินไทย จ ากดั มาประเมินราคาอาคาร ซ่ืงบริษทั ประเมินไทย 

จ ากดั ไดด้ าเนินการประเมินอาคารดงักล่าว และราคายติุธรรมอยูท่ี่ 20,000,000.- ลา้นบาท 
 
ค าส่ัง  

1. ใหค้  านวณมูลค่าอาคาร ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557   (กรณีไม่ค  านึงถึงมูลค่ายติุธรรม) ( 10 คะแนน ) 
2. แสดงรายการรายวนัต่างๆ ( 5 คะแนน ) 
3. ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจ  าเป็น  ( 5 คะแนน ) 

 
(ไม่ตอ้งค านึงถึงผลกระทบทางภาษี) 
 
 
 
 



 
 

9 
 

ข้อ 4 
บริษทั กรองแกว้ จ  ากดั จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 25x5 และปิดบญัชีทุกวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ขอ้มูลและรายการบญัชีมีดงัน้ี 

1. ผลการด าเนินงานของบริษทัตั้งแต่งวดบญัชีแรกจนถึงปัจจุบนัเป็นดงัน้ี 
งวดปี ก าไรร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด (บาท) 

พ.ศ. 25x5 (500,000) 
พ.ศ. 25x6 550,000 
พ.ศ. 25x7 1,000,000 
พ.ศ. 25x8 (250,000) 
พ.ศ. 25x9 1,500,000 

 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวดข้างต้นยงัไม่ได้ค  านึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและการแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดในงวดบญัชีก่อน  

2. การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดดงัน้ี 
 

งวดปี จ านวนเงิน (บาท)  
25x7 250,000 
25x9 400,000 

 
3. ทุกคร้ังท่ีจ่ายเงินปันผล บริษทักนัส ารองตามกฎหมาย 5% ของก าไรสุทธิ 
4. ตน้ปี พ.ศ. 25x9 บริษทัเปล่ียนนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัวิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือตามราคาทุนจากวธีิเขา้

ก่อนออกก่อนไปใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั มีผลท าใหสิ้นคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปีเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
 

งวดปี สินค้าคงเหลอื ณ วนัส้ินปีเพิม่ขึน้ (บาท)   
พ.ศ. 25x5 50,000 
พ.ศ. 25x6 70,000 
พ.ศ. 25x7 60,000 
พ.ศ. 25x8 80,000 
พ.ศ. 25x9 90,000 
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5. ตน้ปี พ.ศ. 25x9 บริษทัพบวา่ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 25x7 ซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน 250,000 บาท อายกุารใช้
งาน 5 ปี เม่ือส้ินสุดการใชง้าน ไม่มีมูลค่าคงเหลือ แต่บริษทับนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวน  

 
ค าส่ัง  
1. ค านวณหาก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x8   (3 คะแนน) 
2. ค านวณหาผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 25x9  (5 คะแนน)  
3. ค านวณหารายการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงวดบญัชีก่อน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 25x9   (5 คะแนน)  
4. จดัท างบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น เฉพาะส่วนของก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม พ.ศ. 25x9        (7 คะแนน)  
 

 
 
 


