
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย คร้ังท่ี 7 (2/2559) 
วันศุกรท่ี 25 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00-13.00 น. 

หองอบรม ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

หามคัดลอกเนื้อหาไมวาสวนใดสวนหนึ่งกอนไดรับอนุญาต 



           
 

2 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 7 (2/2559) 

สวนที่ 1 การทดสอบความรูเกี่ยวกับงบการเงินสําหรับกลุมกิจการ (ขอบังคับ 40 คะแนน) 
 

 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ชูใจ จํากัด (มหาชน) บริษัท มานี จํากัด และ HB Vietnam 

Limited ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (กอนพิจารณาขอมูลเพ่ิมเติม) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

(หนวย : ลานบาท) 

 
 ชูใจ 

 
 มานี  HB Vietnam 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน  

   

  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6,430  
 

3,500   1,130 

ลูกหนี้การคา 1,650  
 

1,400   560 

ลูกหนี้อ่ืน 700  
 

650   - 

สินคาคงเหลือ   2,870  
 

850   300 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 700  
 

350   - 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 12,350  
 

6,750   1,990 

    

  

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
   

  

เงินใหกูยืมระยะยาว 500  
 

-     - 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 950  
 

-     - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
   

  

   - ที่ดิน 5,450  
 

1,550    1,000 

   - อาคาร-สุทธ ิ 2,500  
 

1,200   750 

   - เคร่ืองจักรและอุปกรณอ่ืน-สุทธ ิ 1,200  
 

760   290 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 500  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัช ี 595  
 

-     - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน   455  
 

350   150 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12,150  
 

3,860   2,190 

รวมสินทรัพย 24,500  
 

10,610   4,180 

 

 

 

  

 



           
 

3 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 7 (2/2559) 

(หนวย : ลานบาท) 

 

ชูใจ 
 

 มานี  HB Vietnam 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
   

  

หน้ีสินหมุนเวียน 
   

  

เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,100  
 

500    - 

เจาหนี้การคา 4,970  
 

3,500   2,130 

เจาหนี้อ่ืน 850  
 

1,200   500 

ภาษีเงินไดคางจาย  660  
 

120   60 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 495  
 

295   - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 8,075  
 

5,615   2,690 

 
   

  

หน้ีสินไมหมุนเวียน    
  

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 995 
 

380   50 

หนี้สินไมหมนุเวียนอ่ืน 360  
 

315     90 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,355  
 

695   140 

รวมหน้ีสิน 9,430  
 

6,310   2,830 

    

  

สวนของผูถือหุน 
   

  

ทุนเรือนหุน  9,000  
 

2,000   1,050 

กําไรสะสม 
   

  

   จัดสรรแลว 
   

  

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 900  
 

200   - 

   ยังไมไดจัดสรร 5,170  
 

2,100   300 

รวมสวนของผูถือหุน 15,070  
 

4,300   1,350 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 24,500  
 

10,610   4,180 

 

  

 

 

 

 



           
 

4 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 7 (2/2559) 

ขอมูลเพ่ิมเติม 

1) เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2559 บริษัท ชูใจ จํากัด (มหาชน) ไดเขาทําสัญญารวมทุนกับบริษัทใน

ตางประเทศแหงหนึ่งในประเทศเวียดนามเพ่ือรวมลงทุนในบริษัท HB Vietnam Limited ซ่ึงเปนการ

รวมคาท่ีจัดตั้งใหมในประเทศเวียดนาม โดยลงทุนในอัตราสวนท่ีเทากันคือรอยละ 50 ของหุนท่ีออก

และจําหนายท้ังหมดของการรวมคา คิดเปนมูลคาการลงทุนจํานวนเงินรวม 15 ลานเหรียญสหรัฐ 

(หรือประมาณ 525 ลานบาท) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท HB Vietnam Limited มีกําไรจาก

การขายสินคาใหบริษัท ชูใจ จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท จากการขายสินคาท้ังหมด 

100 ลานบาท  

2) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษัท ชูใจ จํากัด (มหาชน) ซ้ือหุนของบริษัท มานี จํากัด จํานวน                

18 ลานหุน ในราคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 90 โดยไดชําระคาหุน ดังนี้ 

- ออกหุนสามัญใหมจํานวน 20 ลานหุน ราคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 2,000  

ลานบาท 

- เงินสดจํานวน 2,500 ลานบาท 

บริษัท มานี จํากัด มีสวนของผูถือหุน ณ วันซ้ือ ดังตอไปนี้ 

        (หนวย : ลานบาท) 

หุนสามัญ จํานวน 20 ลานหุน หุนละ 100 บาท 2,000 

สํารองตามกฎหมาย 200 

กําไรสะสม 1,700 

รวม 3,900 
 

ณ วันท่ีแลกเปลี่ยน หุนสามัญของบริษัท มานี จํากัด และบริษัท ชูใจ จํากัด (มหาชน) มีราคาตลาดหุนละ 
120 บาท และ 125 บาท ตามลําดับ และคาใชจายทางตรงท่ีเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจครั้งนี้เปนจํานวนเงิน       
2 ลานบาท  

บริษัทมีการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยของบริษัท มานี จํากัด ณ วันซ้ือ โดยผูประเมินราคา

อิสระ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                                      (หนวย : ลานบาท) 

 มูลคายุติธรรม  ราคาตามบัญชี 

ท่ีดิน 1,700 1,400 

อาคาร-สุทธิ 1,000 900 

อุปกรณ-สุทธิ 670 500 

ขอมูลฐานลูกคา (Customer Based) 120 - 

 3,490 2,800 

   



           
 

5 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 7 (2/2559) 

3) เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษัท ชูใจ จํากัด (มหาชน) ไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ                      

มีหลักประกันและระบุชื่อผูถือเปนจํานวนเงินรวม 2,000 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยาย

สายการผลิตและสงออกไปยังตางประเทศ โดยแบงเปน 

3.1)  หุนกูอายุ 3 ป จํานวน 1,000 ลานบาท ชําระคืนเงินตนครั้งเดียวท้ังจํานวนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีเทากับรอยละ 3 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

3.2)  หุนกูอายุ 4 ป จํานวน 1,000 ลานบาท ชําระคืนเงินตนครั้งเดียวท้ังจํานวนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2563 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีเทากับรอยละ 4 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

4) เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 เกิดเหตุเพลิงไหมท่ีโกดังเก็บสินคา ทําใหเกิดความเสียหายกับสินคา

คงเหลือเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท และอาคารและอุปกรณเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท และ                

5 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทไดทําเรื่องเคลมกับบริษัทประกันแลว 

5) ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัท มานี จํากัด ไดซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ จากบริษัท ชูใจ จํากัด 

(มหาชน) ในราคา 200 ลานบาท โดยมีกําหนดจายชําระในเดือนมกราคม 2560 โดยเครื่องจักรและ

อุปกรณมีมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีขาย 170 ลานบาท และมีอายุการใหประโยชนคงเหลืออีก 5 ป  

6) บริษัท มานี จํากัด ไดซ้ือเงินลงทุนเผื่อขายจํานวน 5 ลานหุน ราคาหุนละ 12 บาท ในเดือนธันวาคม 

2559 

7) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีเหตุการณท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

7.1)  บริษัทประกันภัยไดเขามาประเมินความเสียหายและตกลงใหเงินคาเสียหายจากเหตุเพลิงไหม

จํานวน 40 ลานบาท และกําหนดจายใหกับบริษัทในเดือนมีนาคม 2560  

7.2) บริษัท มานี จํากัด มีสินคาคงเหลือจํานวน 280 ลานบาท ท่ีซ้ือจากบริษัท ชูใจ จํากัด (มหาชน) 

โดยบริษัท ชูใจ จํากัด (มหาชน) มีกําไรจากการขายสินคาดังกลาวเปนจํานวนเงิน 30 ลานบาท 

7.3) HB Vietnam Limited มีกําไรสําหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนเงิน               

300 ลานบาท 

7.4)   เงินลงทุนเผื่อขายมีราคาตลาดหุนละ 15 บาท 

คําส่ัง 1) แสดงรายการบันทึกบัญชีของแตละรายการในสวนขอมูลเพ่ิมเติมทุกขอ (20 คะแนน) 

2) ใหจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ชูใจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี                           

31 ธันวาคม  2559 (20 คะแนน) 

 
 
 
 



           
 

6 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 7 (2/2559) 

สวนที่ 2  การทดสอบความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (60 คะแนน) 
 
 
 
 
 
ขอท่ี 1  (20 คะแนน)       

 

บริษัทสามเสนการผลิต จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตสินคาท่ีมีการแขงขันทางเทคโนโลยีท่ีสูง 

กิจการมีรอบระยะเวลาบัญชี 30 มิถุนายนของทุกป คาเสื่อมราคาของเครื่องจักรใชวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชนโดยประมาณ  

ในวันท่ี 1 มกราคม 2557 กิจการซ้ือเครื่องจักรดวยเงินสดเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการผลิตสินคา

จํานวน 2 เครื่อง เครื่องจักร A มูลคาเทากับ 400,000 บาท และเครื่องจักร B มูลคาเทากับ 1,000,000 บาท 

เครื่องจักรแตละเครื่องมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 10 ป มูลคาคงเหลือของเครื่องจักร A เทากับ 

20,000 บาท และมูลคาคงเหลือของเครื่องจักร B เทากับ 50,000 บาท 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 กิจการไดเลือกใชวิธีการบันทึกบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ           

แบบการประเมินราคาใหมสําหรับเครื่องจักร เครื่องจักร A มีมูลคายุติธรรม 320,000 บาท ในขณะท่ี

เครื่องจักร B มีมูลคายุติธรรม 900,000 บาท กิจการไดประเมินอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหม

ของเครื่องจักร โดยท่ีเครื่องจักร A มีอายุการใหประโยชน 8 ป มูลคาคงเหลือเทากับ 15,000 บาท และ

เครื่องจักร B มีอายุการใหประโยชน 8 ป มูลคาคงเหลือเทากับ 40,000 บาท 

 ณ วันท่ี 2 มกราคม 2559 กิจการจายคาซอมบํารุงเครื่องจักร B เปนเงิน 660,000 บาท ท้ังนี้เพ่ือให

เครื่องจักรสามารถผลิตสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หลังจากการซอมบํารุงเสร็จสิ้นแลว ผูเชี่ยวชาญ

อิสระเห็นวาสามารถยืดอายุการใหประโยชนออกไปไดอีก 3.5 ป และมีมูลคาคงเหลือ เทากับ 94,500 บาท  

 นอกจากนั้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 กิจการไดแลกเปลี่ยนเครื่องจักร A กับเครื่องจักร C ซ่ึงมี

มูลคา 640,000 บาท มูลคายุติธรรมของเครื่องจักร A  ณ วันแลกเปลี่ยน เทากับ 280,000 บาท โดยกิจการได

จายเงินสดสําหรับสวนตางของการแลกเปลี่ยนนั้น คาใชจายในการติดตั้งเครื่องจักร C เทากับ 9,500 บาท 

กิจการประมาณอายุการใหประโยชนของเครื่องจักร C 8 ป และมูลคาคงเหลือเทากับ 80,000 บาท 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 มูลคายุติธรรมของเครื่องจักร B เทากับ 1,400,000 บาท และมูลคา

ยุติธรรมของเครื่องจักร C เทากับ 650,000 บาท  

คําส่ัง  ใหบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปของรายการขางตนพรอมท้ังบันทึกคาเสื่อมราคา ณ วันปดบัญชี

 ของทุกปจนกระท่ัง 30 มิถุนายน 2559 ตลอดจนการแสดงการคํานวณโดยละเอียด อัตราภาษีเงินได

 นิติบุคคลเทากับรอยละ 20 

คําช้ีแจง   ขอสอบสวนท่ี 2 มีจํานวน 4 ขอ ใหเลือกทําเพียง 3 ขอ หากทําเกินท่ีกําหนดจะไมไดรับ     

  การพิจารณาตรวจขอสอบท้ังหมด 
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ขอท่ี 2  (20 คะแนน) 
 

 เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 25x1 บริษัท กขค จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนตขนาดใหญ

แหงหนึ่งในประเทศไทย ไดเขาทําสัญญาซ้ือไฟฟาจากบริษัท ABC จํากัด เปนระยะเวลา 15 ป และมี

กําหนดการซ้ือไฟฟาท่ีจํานวน 50 ลานหนวยตอป ในราคาหนวยละ 2 บาท โดยบริษัท ABC จํากัด ไดเขามา

เชาพ้ืนท่ีของบริษัท กขค จํากัด (มหาชน) เพ่ือกอสรางโรงงานผลิตไฟฟา โรงงานผลิตไฟฟาท่ีสรางนี้มีมูลคา 

การลงทุนรวม 90 ลานบาท และผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ 50 ลานหนวยตอป โดยมีตนทุนการผลิตไฟฟา

และคาใชจายตางๆ ตอปเทากับ 90 ลานบาท ซ่ึงเม่ือสิ้นสุดสัญญาบริษัท กขค จํากัด (มหาชน) มีสิทธิท่ีจะเลือก

ซ้ือโรงงานผลิตไฟฟานี้จากบริษัท ABC จํากัดไดในราคา 8 ลานบาท โดยบริษัท กขค จํากัด (มหาชน) 

คาดการณวา ณ วันนั้นโรงงานผลิตไฟฟานี้จะมีราคาตลาด 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพ่ิมของ

บริษัท กขค จํากัด (มหาชน) ณ ปจจุบันคือ 7.6677% 

 

คําส่ัง  1)  จงวิเคราะหวาสัญญานี้เปนสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปนสวนประกอบหรือไม และเปนสัญญาเชา

ประเภทใด 

2) จัดทําตารางคํานวณดอกเบี้ยจายและหนี้สินคงเหลือท้ัง 15 ป 

3) จงแสดงรายการบันทึกบัญชีการซ้ือไฟฟาของบริษัท กขค จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี 1 มกราคม 

25X1 วันท่ี 31 ธันวาคม ปท่ี 1 และวันท่ี 31 ธันวาคม ปท่ี 15 โดยสมมติใหธุรกรรมทุกอยาง

เกิดข้ึนวันสิ้นปและบริษัทเลือกใชสิทธิ์ซ้ือโรงงาน  
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ขอ 3   ประกอบดวยขอสอบ 2 ขอ ๆ ละ 10 คะแนน (ตองทําใหครบท้ัง 2 ขอ) 

 1. บริษัท ภาษี จํากัด (มหาชน) มีราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินดังตอไปนี้  

                                                                                        (หนวย : บาท) 

            ราคาตามบัญชี     ฐานภาษี 

 อุปกรณ                 950,000    870,000  

 หนี้สินจากการรับประกันผลิตภัณฑ                    180,000         0  

 
คําส่ัง 1)  ใหคํานวณหาผลแตกตางชั่วคราว 
  2)  ใหคํานวณหาสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยใช 
       อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20 และบันทึกรายการบัญชี 
 

 2.  บริษัท พากเพียร จํากัด (มหาชน) มีขาดทุนสะสมยกมาเปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท ท่ีสามารถให

ประโยชนทางภาษีไดไมเกินกวา 5 รอบระยะเวลาบัญชี อยางไรก็ตาม บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน

ตอเนื่องมาโดยตลอด เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในหลายปท่ีผานมาและคาดวาจะเกิดข้ึนตอเนื่อง          

ไปอีกหลายป ฝายบริหารไดประมาณการผลกําไรขาดทุนในอนาคตวาบริษัทจะมีกําไรเพียงพอท่ีจะ                    

ใชประโยชนได โดยคาดการณวาบริษัทจะมีรายไดเติบโตข้ึนเปนเทาตัวทุกปในอีก 5 ปขางหนา แตประมาณ

ดังกลาวก็ไมเปนรายไดท่ีเกิดข้ึนจริง  

 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20 

คําส่ัง 1)  ทานคิดวารายการขางตนมีผลตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือไม  

 2)  ใหบันทึกรายการดังกลาวพรอมท้ังเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

9 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 7 (2/2559) 

ขอ 4  (20 คะแนน) 

 บริษัท ลูกหมี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ จําหนายอุปกรณไฟฟา ซ่ึงมีการดําเนินการโดยมีลูกคา
และ Suppliers ท้ังในเมืองไทย และตางประเทศ โดยมีงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 ดังนี้ 

(หนวย : บาท) 

   
สินทรัพย 

  
 

สินทรัพยหมุนเวียน 
    

 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  
   1,254,800.00  

 
เงินลงทุนระยะสั้น 

   
   1,067,200.00  

 
ลูกหนี้การคา 

    
   5,028,900.00  

 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

   
       25,400.00  

  
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  

  
   7,376,300.00  

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
     

 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 

  
   2,491,762.00  

 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน   

   
         33,000.00  

  
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  

  
   2,524,762.00  

   
รวมสินทรัพย 

  
   9,901,062.00  

   
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

  หนี้สินหมุนเวียน 
     

 
เจาหนี้การคา 

    
   2,263,300.00  

 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน   

   
       37,000.00  

  
 รวมหนี้สินหมุนเวียน  

  
   2,300,300.00  

หนี้สินไมหมุนเวียน 
     

 
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน   

   
         52,500.00  

  
 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  

  
         52,500.00  

   
รวมหนี้สิน 

  
   2,352,800.00  

สวนของผูถือหุน 
     

 
ทุนเรือนหุน 

    
   3,000,000.00  

 
กําไร (ขาดทุน) สะสม 

   
   4,548,262.00  

  
 รวมสวนของผูถือหุน  

  
   7,548,262.00  

   
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 
   9,901,062.00  
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เงินลงทุนระยะส้ัน  เปนเงินฝากประจําท่ีฝากไวเปนสกุลตางประเทศระยะเวลา 3 เดอืน 

 
สกุลเงิน  จํานวนเงิน  อัตราแลกเปล่ียน      จํานวนเงิน   

  

   
ณ วันท่ีบันทึก      (บาท)  

  

 

USD    10,000.00 34.40  344,000.00  

  

 

USD  12,000.00  34.20   410,400.00  

  

 

EU      8,000.00  39.10 312,800.00  

  

 

รวม 

  

1,067,200.00  

   

ลูกหนี้การคาประกอบดวย 

ลูกหนี้การคาตางประเทศ 
     

 
สกุลเงิน  จํานวนเงิน  อัตราแลกเปล่ียน      จํานวนเงิน   

  

   
ณ วันท่ีบันทึก      (บาท)  

  ลูกหนี้ A USD     12,000.00 34.10  409,200.00 

  ลูกหนี้ B USD  25,000.00  34.20  855,000.00  

  ลูกหนี้ C EU   12,500.00  39.00  487,500.00  

  ลูกหนี้ D EU    15,000.00  39.00   585,000.00  

  ลูกหนี้ E USD  20,000.00  34.00   680,000.00  

  รวม 

   

3,016,700.00  
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ลูกหนี้การคาในประเทศ 

 
สกุลเงิน  จํานวนเงิน  อัตราแลกเปล่ียน      จํานวนเงิน   

  

   
ณ วันท่ีบันทึก      (บาท)  

  
ลูกหนี้ ก. USD 30,000.00 34.00 1,020,000.00 

  
ลูกหนี้ ข. 

   
 355,600.00  

  
ลูกหนี้ ค. 

   
 456,900.00  

  
ลูกหนี้ ง. 

   
   34,200.00  

  
ลูกหนี้ จ. 

   
    90,000.00  

  
ลูกหนี้ ฉ. 

   
   55,500.00  

  
รวม 

   
2,012,200.00  

  
รวมท้ังส้ิน 

   
5,028,900.00  

  

       ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - ประกอบดวย 
    

 
สกุลเงิน  จํานวนเงิน  อัตราแลกเปล่ียน      จํานวนเงิน   

  

   
ณ วันท่ีบันทึก      (บาท)  

  
ท่ีดิน บันทึกในราคาทุน 

 

       
2,000,000.00  

  
อุปกรณ A  USD 

         
1,200.00  34.25 

             
41,100.00  ซ้ือเม่ือ 1 มิ.ย. 25x1 

อุปกรณ B USD 
         
1,000.00  34.30 

         
34,300.00  ซ้ือเม่ือ 1 ก.ย.25x1 

อุปกรณ C USD 
         
5,000.00  34.87 

           
174,350.00  ซ้ือเม่ือ 1 ธ.ค.25x1 

อุปกรณอ่ืนๆ บันทึกในราคาทุน 
 

           
252,000.00  

  

 
รวมอุปกรณ 

  
  501,750.00  

  คาเส่ือมราคาสะสม 20% 
  

    (9,988.00) 
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธ ิ

 
2,491,762.00  

   
อุปกรณ A B C ซ้ือจากเจาหนี้  SOSO ซ่ึงยังไมไดดําเนินการชําระ 
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เจาหนี้การคาประกอบดวย 
     เจาหนี้การคาตางประเทศ 
            

 
สกุลเงิน  จํานวนเงิน  อัตราแลกเปล่ียน      จํานวนเงิน   

  

   
ณ วันท่ีบันทึก      (บาท)  

  SOSO USD 1,200.00  34.25   41,100.00  
  

 
USD 

         
1,000.00  34.30   34,300.00  

  

 
USD 

         
5,000.00  34.87 

           
174,350.00  

  
ABCD USD 

      
10,000.00  34.88 

           
348,800.00  

  

 
รวม 

  

           
598,550.00  

  

       เจาหนี้การคาในประเทศ 
     

 
สกุลเงิน  จํานวนเงิน  อัตราแลกเปล่ียน      จํานวนเงิน   

  

   
ณ วันท่ีบันทึก      (บาท)  

  
เจาหนี้ 1 USD 

         
5,000.00  34.25 

           
171,250.00  เปด Domestic L/C เพ่ือซ้ือสินคา 

เจาหนี้ 2 USD 
         
3,000.00  34.30 

           
102,900.00  เปด Domestic L/C เพ่ือซ้ือสินคา 

เจาหนี้ 3 
   

           
854,600.00  

  
เจาหนี้ 4 

   

           
536,000.00  

  

 
รวม 

  

       
1,664,750.00  

  

 
รวมท้ังส้ิน 

  

       
2,263,300.00  
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อัตราปด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 มีดังนี้ 

    

 
อัตราซ้ือ อัตราขาย 

   

 
ตั๋วเงิน เงินโอน 

    USD 35.00 35.2000 35.50 
   EU 38.00 38.2000 38.50 
    

คําส่ัง   จากขอมูลดังกลาวใหทานคํานวณการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน พรอมแสดงวิธีการคํานวณ 

 และมีบัญชีใดบางท่ีตองทําการปรับปรุง พรอมแสดงยอดสุทธิหลังปรับปรุงของแตละบัญช ี
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