
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย คร้ังท่ี 9 (2/2560) 
วันเสารท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-13.30 น.  

ณ ศูนยอบรมสัมมนาศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช ชั้น 6 หอง 6B  
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

หามคัดลอกเนื้อหาไมวาสวนใดสวนหนึ่งกอนไดรับอนุญาต 



 2 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 9 (2/2560) 

สวนที่ 1 การทดสอบความรูเกี่ยวกับงบการเงินสําหรับกลุมกิจการ (ขอบังคับ 40 คะแนน) 

  

บริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจรานอาหาร ไดซ้ือหุนในบริษัท             

น้ําเขียว จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม จากบริษัท น้ําแดง จํากัด โดยในการทําสัญญาซ้ือขายไดแบง               

การเขาซ้ือหุน และการจัดโครงสรางใหมดังนี้ 

1) เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2560 บริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน) ไดเขาซ้ือหุน 70%            

ในบริษัท น้ําเขียว จํากัด โดยจายเปนเงินสด 2 งวด งวดละ 1,500 ลานบาท ในเดือนตุลาคม 2560 

และเดือนมกราคม 2561 

2) เม่ือวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2560 บริษัท น้ําแดง จํากัด มีการจัดโครงสรางใหมใน บริษัท น้ําเขียว จํากัด 

โดยจะขายเงินลงทุนในบริษัท Extra Limited ใหกับบริษัท น้ําสม จํากัด ท้ังหมด  

 ในภายหลังเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 บริษัท น้ําเขียว จํากัด ไดออกหุนเพ่ิมทุน จํานวน 20 ลานหุน 

มูลคาหุนละ 100 บาท (ราคาตลาด ณ วันเพ่ิมทุน คือ 120 บาท) ซ่ึงบริษัทกานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด 

(มหาชน) ไดซ้ือหุนท้ังหมดในราคา 3,000 ลานบาท 
 

บริษัท น้ําเขียว จํากัด มีโครงสรางกอนและหลังการทําสัญญาเขาซ้ือขายหุน ดังตอไปนี้ 

  

         กอนทําสัญญา       หลังทําสัญญาชวงท่ี 1          หลังทําสัญญาชวงท่ี 2 

 

  

 

 

 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม 

1) เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2560 บริษัท น้ําเขียว จํากัด มีสินทรัพยท่ีระบุไดและหนี้สินท่ีไดรับมา ดังนี้ 
  หนวย : ลานบาท 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 400  เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 2,000 
ลูกหนี้การคา 700  เจาหนี้การคา 1,500 
สินคาคงเหลือ 1,000  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 4,900  ประมาณการหนี้สิน  
เงินลงทุน 1,000     ผลประโยชนพนักงาน 500 

 ณ วันซ้ือ บริษัท น้ําเขียว จํากัด มีหุนสามัญจํานวน 20 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท  
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2) รายละเอียดของรายการระหวางกันของ Extra Limited กับ บริษัทน้ําเขียว ซ่ึงจะมีการจายเงินรวม
กับรายการขายเงินลงทุนในบริษัท Extra Limited ดังตอไปนี้ 

- การขายเงินลงทุนในราคาท่ีตกลงกันจํานวน 1,200 ลานบาท 
- บริษัท น้ําเขียว จํากัด มีเจาหนี้การคา-Extra Limited จํานวน 500 ลานบาท 

- บริษัท น้ําเขียว จํากัด มีลูกหนี้การคา-Extra Limited จํานวน 400 ลานบาท 

3) คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการซ้ือธุรกิจท้ังหมดเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท 

4) ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 บริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน) ไดขายท่ีดินและ
เครื่องจักร ใหกับบรษัิท น้ําเขียว จํากัด ในราคา 500 ลานบาท และ 300 ลานบาท ตามลําดับ โดยมี
กําไรจากการขาย 50 ลานบาท และ 20 ลานบาท ตามลําดับ โดยเครื่องจักรมีอายุการใหประโยชน
คงเหลืออีก 5 ป  

5) เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน) ออกตั๋วสัญญา            
ใชเงิน เพ่ือใหบริษัท น้ําเขียว จํากัด ใชในการดําเนินงาน เปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท โดยมี
กําหนดชําระในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน 2561 และดอกเบี้ยชําระพรอมเงินตน                 
ในอัตรารอยละ 5 ตอป 

6) บริษัท Extra Limited มีกําไรสําหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 เปนจํานวนเงิน             
100 ลานบาท  

7) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีเหตุการณท่ีสําคัญดังตอไปนี้  
7.1) บริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน) มีการซ้ือสินคากับบริษัท น้ําเขียว จํากัด 

จํานวน 500 ลานบาท และขายไปใหคนภายนอกแลวเปนจํานวนเงิน 300 ลานบาท โดยบริษัท 

น้ําเขียว จํากัด มีกําไรจากการขายสินคาดังกลาวในอัตรารอยละ 10 ของราคาขาย 

7.2) บริษัทไดรับการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยของบริษัท น้ําเขียว จํากัด ณ วันซ้ือ               

โดยผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                                                   หนวย : ลานบาท 

 มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี 
ท่ีดิน 3,000 2,500 
อาคาร-สุทธิ 1,800 2,000 
อุปกรณ-สุทธิ 400 400 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 800 - 

7.3)  รายละเอียดลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคาระหวางกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

                                                                                 หนวย : ลานบาท 

 ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา 
กานแกว 100 - 
น้ําเขียว  - 100 
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งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(กอนพิจารณาขอมูลเพ่ิมเติม) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
  หนวย : ลานบาท 

สินทรัพย   หนี้สินและสวนของผูถือหุน  

สินทรัพยหมุนเวียน  
  

หนี้สินหมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5,000  
 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน  
ลูกหนี้การคา 2,800      การเงิน 1,000 
ลูกหนี้อ่ืน 700  

 

เจาหนี้การคา 4,000  
สินคาคงเหลือ   3,500  

 

เจาหนี้อ่ืน 1,850  
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 500  

 

ภาษีเงินไดคางจาย  800  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 12,500  
 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 550  

  
 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,200  

    

 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   หนี้สินไมหมุนเวียน  

เงินใหกูยืมระยะยาว 500   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,200 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1,000  

 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 800  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  9,500 

 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,000  

สินทรัพยไมมีตัวตัวอ่ืน 1,500 
 

รวมหนี้สิน 10,200  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 600  

 
  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน   400  
 

สวนของผูถือหุน  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 13,500  
 

ทุนเรือนหุน  10,000  
   กําไรสะสม  
  

 

   จัดสรรแลว  

  
 

      ทุนสํารองตามกฎหมาย 1,000  

  
 

   ยังไมไดจัดสรร 4,800  

   
รวมสวนของผูถือหุน 15,800  

รวมสินทรัพย 26,000  
 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  26,000   

 

คําส่ัง 1) แสดงรายการบันทึกบัญชีของแตละรายการในสวนขอมูลเพ่ิมเติมทุกขอ (20 คะแนน) 

2) ใหจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน) และ

 บริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (20 คะแนน) 
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สวนที่ 2  การทดสอบความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (60 คะแนน) 
 

 

 

 

ขอ 1  (20 คะแนน)   
บริษัท กขค จํากัด (มหาชน) มีหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน และมีราคาตามมูลคาหุน หุนละ 40 บาท 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 25X1 ผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติโครงการ    

ใหสิทธิซ้ือหุนของบริษัท ซ่ึงมีรายละเอียดตามขอมูลดานลาง ณ วันดังกลาวราคาหุนของบริษัทมีมูลคาเทากับ              

50 บาทตอหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 25X2 และ 25X3 ราคาหุนของกิจการมีมูลคาเทากับหุนละ               

52 บาท 55 บาท และ 60 บาท ตามลําดับ 

 

โครงการท่ี 1 

บริษัทมีการเพ่ิมทุนและใหสิทธิผูถือหุนของบริษัทกลุมหนึ่งท่ีจะสามารถซ้ือหุนของบริษัทเพ่ิมในราคา

ตามมูลคาหุน โดยมีพนักงานของบริษัท 3 คน ไดรับสิทธิดังกลาวดวยเนื่องจากเปนผูถือหุนในกลุมนั้น พนักงาน

ท้ัง 3 คนใชสิทธิซ้ือหุนคนละ 1,000 หุนและโอนเงินเขามาใหบริษัทตามวันท่ีบริษัทเรียกชําระคาหุนในวันท่ี  

31 ตุลาคม 25X1  

 

โครงการท่ี 2  

บริษัทใหสิทธินาย ก ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญทําสัญญาซ้ือขายหุนสวนตัวแกคูคารายหนึ่งในราคา             

ตามมูลคาหุน จํานวน 1,000 หุน โดยมีเง่ือนไขวาคูคารายดังกลาวจะตองทําการขายวัตถุดิบใหแกบริษัท          

ไปอีก 3 ป ซ่ึงคูคารายดังกลาวไดรับสิทธิทันทีและโอนเงินใหนาย ก ในวันเดียวกัน 

 

โครงการท่ี 3 

บริษัทใหพนักงานมีสิทธิท่ีจะเลือกรับหุน Phantom share 3,000 หุน หรือเลือกรับหุน 3,200 หุน

อยางใดอยางหนึ่ง โดยมีเง่ือนไขวาจะตองเปนพนักงานท่ีทํางานกับบริษัทตอไปอีก 3 ปกอนไดรับสิทธิ และหาก

พนักงานเลือกทางเลือกการชําระดวยหุน ก็จะตองถือหุนนั้นตอไปอีก 3 ปหลังวันท่ีไดรับสิทธิ บริษัทคาดวาจะ

ไมประกาศจายเงินปนผลตอไปอีก 3 ป  และบริษัทประมาณการมูลคายุติธรรมของหุนตามทางเลือกการชําระ

ดวยหุน ณ วันใหสิทธิเทากับ 48 บาทตอหุน (Phantom share คือ ขอตกลงระหวางบริษัทและผูถือหุน 

phantom โดยผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินสด ณ กําหนดเวลาท่ีแนนอนหรือเชื่อมโยงกับเหตุการณในอนาคต

จํานวนเงินสดท่ีไดรับจะเชื่อมโยงกับราคาตลาดของจํานวนท่ีเทียบเทากับหุนสามัญของกิจการ)   

 

คําช้ีแจง   ขอสอบสวนท่ี 2 มีจํานวน 4 ขอ ใหเลือกทําเพียง 3 ขอ หากทําเกินท่ีกําหนดจะไมไดรับ     

  การพิจารณาตรวจขอสอบท้ังหมด 
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คําส่ัง 1) จงวิเคราะหวาการใหหรือการใชสิทธิท้ัง 3 โครงการถือเปนการจายโดยใชหุนเปนเกณฑหรือไม 

 เพราะเหตุใด (6 คะแนน) 

 2) แสดงการบันทึกบัญชีท้ัง 3 โครงการจากขอมูลเบื้องตน (14 คะแนน) 

 

ขอ 2  (20 คะแนน)  

 

 บริษัทเอ บี ซี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการเก่ียวกับ

สัญญาโทรศัพทภายในและตางประเทศ บริษัทใหบริการเก่ียวกับโทรศัพทภายในบาน โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

อินเทอรเน็ต รวมท้ังขายอุปกรณ และบริการอ่ืนแบบครบวงจร บริษัทมีผูแทนจําหนายเปนจํานวนมาก             

โดยผูใชบริการจะซ้ือโทรศัพทและ/หรือทําสัญญาการใชบริการโครงขายของบริษัทจากผูแทนจําหนาย          

สัญญาการใหบริการใชโครงขายมี 2 ประเภท คือ 12 เดือน และ 24 เดือน ซ่ึงผูรับบริการตองชําระเงินแบบ

คงท่ี (Fixed fee) หากผูใชบริการใชบริการโครงขายเกินจํานวนท่ีบริษัทกําหนด บริษัทจะเรียกเก็บเงินเพ่ิมจาก

ผูใชบริการ อยางไรก็ตามประสบการณในอดีตพบวาไมมีผูใชบริการรายใดจายเงินเพ่ิม  

 ในกรณีท่ีผูใชบริการทําสัญญาประเภท 12 เดือน ผูใชบริการสามารถซ้ือโทรศัพทไดสวนลดรอยละ 40 

ของราคาขาย และไดใชบริการเครือขายฟรีอีก 1 เดือน หากผูใชบริการทําสัญญาประเภท 24 เดือน 

ผูใชบริการสามารถซ้ือโทรศัพทไดสวนลดรอยละ 50 ของราคาขาย และไดใชบริการเครือขายฟรีอีก 2 เดือน 

ผูแทนจําหนายจะไดรับคานายหนาจากการใชบริการโครงขายของผู ใชบริการจากบริษัทรอยละ12                 

หากผูใชบริการทําสัญญา 12 เดือน และรอยละ 15 หากทําสัญญา 24 เดือน 

 บริษัทขายโทรศัพทใหกับผูแทนจําหนายในราคารอยละ 50 ของราคาขาย โดยมีเง่ือนไขวาผูใชบริการ

ตองใชโครงขายของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการรับประกันการใชเครื่องโทรศัพทระยะเวลา 2 ป โดยท่ีหาก

ผูใชบริการซ้ือเครื่องโทรศัพทยี่หอของบริษัท ผูแทนจําหนายตองรับผิดชอบคาซอมรอยละ 50 สวนท่ีเหลือ

บริษัทรับผิดชอบเอง แตหากซ้ือเครื่องโทรศัพทของบริษัทอ่ืน ผูแทนจําหนายตองรับผิดชอบคาซอมเอง 

นอกจากนั้นผูใชบริการสามารถซ้ือเครื่องโทรศัพทจากผูแทนจําหนายโดยไมมีสวนลด ท้ังนี้ผูแทนจําหนายเปน

ตัวแทนของบริษัทในกรณีการใหบริการดานโครงขาย อยางไรก็ตามผูแทนจําหนายไมไดเปนตัวแทนของบริษัท

ในกรณีการขายเครื่องโทรศัพท ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับอัตราการใหบริการเปนดังนี้ 
 

  ตนทุนของเครื่องโทรศัพทของบริษัท 10,000  บาทตอเครื่อง 

  ราคาขาย    16,000  บาทตอเครื่อง 

  ราคาใหบริการโครงขาย 12 เดือน      500  บาทตอเดือน (จายทันทีท่ีทําสัญญา) 

  ราคาใหบริการโครงขาย 24 เดือน      400  บาทตอเดือน (จายทันทีท่ีทําสัญญา) 
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 สมมติวามีผูใชบริการทําสัญญาซ้ือเครื่องโทรศัพทและใชบริการโครงขายกับผูแทนจําหนายสําหรับ

สัญญา 12 เดือน 1 ราย และอีก 1 ราย ทําสัญญาซ้ือเครื่องโทรศัพทและใชบริการโครงขายกับผูแทนจําหนาย 

สําหรับสัญญา 24 เดือน โดยท้ัง 2 รายทําสัญญา ณ วันเริ่มปบัญชีของบริษัทและผูแทนจําหนาย  

 

คําส่ัง  ใหทานบันทึกรายการคาท่ีเกิดข้ึนสําหรับการซ้ือเครื่องโทรศัพทและการใชบริการโครงขายในรอบ

ระยะเวลาการใชบริการท้ัง 12 เดือน และ 24 เดือน ของบริษัทเอ บี ซี จํากัด (มหาชน) และบันทึก

บัญชีของผูแทนจําหนาย (20 คะแนน) 

 

ขอ 3  (20 คะแนน)  

 

ขอ 3.1  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x4 บริษัท คิดดี จํากัด นําหุนทุนบริษัท ปูนไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงบริษัทซ้ือไว

ในราคา 250,000 บาท ไปแลกเปลี่ยนกับเครื่องคอมพิวเตอรของบริษัท เทคโน จํากัด ราคาหุนของบริษัท          

ปูนไทย ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ณ วันแลกเปลี่ยนราคา 320,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอรมีราคาตามบัญชี 

350,000 บาท (ราคาทุน 500,000 บาท คาเสื่อมราคาสะสมถึงวันแลกเปลี่ยน 150,000 บาท) มูลคายุติธรรม 

300,000 บาท 

 

คําส่ัง แสดงการคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนและแสดงการบันทึกรายการบัญชีของ       

 บริษัท คิดดี จํากัด และบริษัท เทคโน จํากัด ณ วันท่ีมีการแลกเปลี่ยน (10 คะแนน) 

 

ขอ 3.2  

กิจการซ้ือเครื่องจักรเพ่ือใชผลิตสินคา เครื่องจักรมีราคาตลาด ณ วันนี้ 1,350,000 บาท กิจการจาย

ชําระเงินเปนตั๋วเงินชนิดไมระบุอัตราดอกเบี้ย อายุ 6 เดือน มูลคาหนาตั๋วเงิน 1,424,000 บาท ในการติดตั้ง

เครื่องจักรนี้ กิจการจําเปนตองจางวิศวกรเพ่ือติดตั้งโดยเฉพาะจํานวน 1 คน โดยกิจการตกลงจะจายคาจางให

วิศวกรนี้เปนจํานวนเงิน 35,000 บาท บวกคาท่ีพักอีกจํานวน 8,000 บาท เนื่องจากวิศวกรผูนี้ไดทํางาน

ลวงเวลา กิจการจึงตองจายคาลวงเวลาใหวิศวกรผูนี้อีกจํานวน 5,200 บาท และกิจการไดเลี้ยงรับรองวิศวกรนี้

เสียคาใชจายไป 3,700 บาท 

 

คําส่ัง   1)  คํานวณหาราคาทุนของเครื่องจักรเพ่ือบันทึกบัญชี (5 คะแนน) 

 2)  บันทึกบัญชีรายการขางตน (5 คะแนน)   
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ขอ 4  (20 คะแนน)  

 

บริษัท เอเอฟซี ลิซซ่ิง จํากัด (มหาชน) ไดทําสัญญาใหเชาเครื่องพิมพแบบบอกเลิกไมไดใหกับ             

บริษัท สีน้ํา พริ้นต้ิง จํากัด โดยเครื่องพิมพดังกลาวมีราคาขายเทากับ 11,000,000 บาท ซ่ึงเทากับราคา

ยุติธรรม ในวันท่ี 1 มิถุนายน 25x1 ซ่ึงเครื่องพิมพดังกลาวมีอายุการใหประโยชนทางเศรษฐกิจ 15 ป โดยมี

ขอตกลงดังนี้ 

บริษัท สีน้ํา พริ้นติ้ง จํากัด จะตองผอนชําระทุก 6 เดือน คือ ทุกวันท่ี 1 มิถุนายน และ 1 ธันวาคม            

ของทุกป โดยเริ่มผอนวันท่ี 1 มิถุนายน 25x1 งวดละ 705,716 บาท ระยะเวลาการผอนชําระ 12 ป             

เม่ือสิ้นสัญญา  บริษัท สีน้ํา พริ้นติ้ง จํากัด รับประกันจะซ้ือเครื่องจักรดังกลาวในราคา 2,200,000 บาท         

โดยมูลคาคงเหลือของเครื่องจักรเทากับ 2,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 

 

คําส่ัง   สมมติทานเปนผูทําบัญชีของบริษัท เอเอฟซี ลิซซ่ิง จํากัด (มหาชน) ใหทานดําเนินการดังนี้ 

 1) วิเคราะหสัญญาดังกลาวเปนสัญญาประเภทใด เพราะเหตุใด ถาตองคํานวณประกอบใหแสดง            

 วิธีคํานวณดวย (3 คะแนน ) 

 2) แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของป 25x1 โดยแสดงวิธีการ

 คํานวณประกอบ (12 คะแนน ) 

 3) แสดงการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน ป 25x1 (5 คะแนน ) 

 

    **การคํานวณนี้ไมตองคํานึงถึงภาษีมูลคาเพ่ิม** 

 

 

 


