ส่ วนที่หนี่ง (ข้ อบังคับ)
ข้ อที่ 1
บริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) มีเงิ นทุนในบริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด และบริ ษทั รัชชานนท์ จากัด โดยงบแสดงฐานะ
การเงินของบริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) บริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด และบริ ษทั รัชชานนท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 มีดงั นี้
บมจ. ธราธร

บจก. พุฒิภัทร

บจก. รัชชานนท์

พันบาท

พันบาท

พันบาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

20,000

4,000

8,000

ลูกหนี้การค้า

50,000

34,000

35,000

สิ นค้าคงเหลือ

45,000

32,000

27,000

115,000

70,000

70,000

เงินลงทุน

139,000

20,000

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

135,000

100,000

110,000

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

274,000

120,000

110,000

รวมสิ นทรัพย์

389,000

190,000

180,000

30,000

22,000

20,000

6,000

6,000

5,000

36,000

28,000

25,000

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
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บมจ. ธราธร

บจก. พุฒิภัทร

บจก. รัชชานนท์

พันบาท

พันบาท

พันบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สิน

1,500

-

-

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

20,000

8,000

10,000

เงินกูย้ มื ระยะยาว

50,000

25,000

30,000

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

71,500

33,000

40,000

107,500

61,000

65,000

ทุนเรื อนหุ ้น (มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)

120,000

80,000

60,000

กาไรสะสม

161,500

49,000

55,000

รวมส่ วนของเจ้าของ

281,500

129,000

115,000

รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

389,000

190,000

180,000

รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ

ข้อมูลเพิ่มเติมมีดงั นี้
1. บริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) ซื้ อหุ ้นของบริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด จานวน 60 ล้านหุ ้น โดยจ่ายเป็ นเงิ นสด
จานวน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ซึ่ งในขณะนั้นกาไรสะสมของบริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด มี
จานวน 35 ล้านบาท
บริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) มีนโยบายการบัญชี ที่จะแสดงมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมด้วยมูลค่า
ยุติธรรม โดยหุน้ ของบริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มีมูลค่ายุติธรรมที่ 1.70 บาทต่อหุ ้น
ซึ่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) เห็ นว่าเหมาะสมในการวัดมูล ค่าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
เงื่อนไขของการซื้ อกิจการกาหนดให้บริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) จะต้องชาระเงินสดเพิ่มให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด จานวน 15 ล้านบาท ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) ถูกจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อในระดับที่จะ
สามารถกูย้ มื ในอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 8
งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) ได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด ในราคา
ทุนเดิมที่ 100 ล้านบาท
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) ได้ทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุ
ได้ของบริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และพบว่า
 ที่ดินและอาคารซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี จานวน 40 ล้านบาท (มูลค่าที่จะคิดค่าเสื่ อมจานวน 24 ล้านบาท)
มีมูลค่ายุติธรรมที่จานวน 60 ล้านบาท (มูลค่าที่จะคิดค่าเสื่ อมจานวน 36 ล้านบาท) ที่ดินและอาคาร
ดังกล่าวมีประมาณการอายุการใช้งานคงเหลืออีก 30 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
 อุปกรณ์ซ่ ึ งมีมูลค่าตามบัญชีจานวน 51 ล้านบาท มีมูลค่ายุติธรรมจานวน 54 ล้านบาท โดยมีประมาณ
การอายุการใช้งานคงเหลืออีก 3 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
งบการเงินของบริ ษทั พุฒิภทั ร จากัดยังไม่ได้ทาการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวข้างต้น การปรับปรุ งมูลค่า
ยุติธรรมที่เกิดจากความแตกต่างชัว่ คราวสาหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในงบการเงินรวม คานวณโดยใช้อตั รา
ภาษีที่ร้อยละ 20
ไม่มีขอ้ บ่งชี้ใดๆ ว่าเกิดการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการนับตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อกิจการ
2. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) จ่ายเงินจานวน 39 ล้านบาทเพื่อลงทุนในบริ ษทั
รัชชานนท์ จากัด โดยคิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนร้ อยละ 30 ของจานวนหุ ้นที่ออกและจ่ายชาระเต็มมูลค่า การ
ลงทุนของบริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) ทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั รัชชานนท์ จากัด
กาไรสะสมของบริ ษทั รัชชานนท์ จากัด ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีจานวน 60 ล้านบาท ท่านไม่ตอ้ ง
พิจารณาผลกระทบของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ที่เกิดจากการลงทุนในบริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด และไม่มีขอ้ บ่งชี้
ใดๆ ว่าเกิดการด้อยค่าจากการลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็ นต้นมา
3. บริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด มีเงินลงทุนในบริ ษทั รณพีร์ จากัด ซึ่ งการลงทุนดังกล่าวไม่ได้ให้อานาจควบคุมหรื อมี
อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั รณพีร์ จากัด การลงทุนในบริ ษทั รณพีร์ จากัด จัดเป็ นการลงทุนเผื่อ
ขาย และได้รวมอยู่ในงบการเงิ นของบริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่มูลค่ายุติธรรม
จานวน 15 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในบริ ษทั รณพีร์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
จานวน 17 ล้านบาท กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจากเงินลงทุนไม่ตอ้ งนามารวมคานวณภาษี
เงินได้ กาไรดังกล่าวจะนามาเสี ยภาษีก็ต่อเมื่อมีการขายเงินลงทุน
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4. สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด และบริ ษทั รัชชานนท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวม
สิ นค้าที่ซ้ื อจากบริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) ในระหว่างปี โดยบันทึกเป็ นต้นทุนสิ นค้าของบริ ษทั พุฒิภทั ร
จากัด จานวน 10 ล้านบาท และของบริ ษทั รัชชานนท์ จากัด จานวน 12 ล้านบาท โดยบริ ษทั ธราธร จากัด
(มหาชน) ได้บวกกาไรขั้นต้นไว้ในสิ นค้าที่ขายให้บริ ษทั ทั้งสองในอัตราร้อยละ 25 ท่านไม่ตอ้ งพิจารณา
ผลกระทบจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จากรายการดังกล่าว
5. ลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) รวมหนี้ ที่ยงั ไม่ได้รับชาระจากการขายสิ นค้าให้แก่บริ ษทั
พุฒิภทั ร จากัด จานวน 5 ล้านบาท และจากบริ ษทั รัชชานนท์ จากัด จานวน 4 ล้านบาท แต่เจ้าหนี้ การค้าของ
บริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด และบริ ษทั รัชชานนท์ จากัด ไม่มียอดคงชาระให้แก่บริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน)
เนื่ องจากได้ทาการโอนเงินชาระค่าสิ นค้าทั้งจานวนผ่านธนาคารเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยบริ ษทั
ธราธร จากัด (มหาชน) ได้บนั ทึกรับชาระหนี้ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557
6. บริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) ออกหุ ้นกูร้ ะยะยาวจาหน่ายให้กบั ประชาชนทัว่ ไปจานวนเงิน 40 ล้านบาทเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยหุ ้นกูด้ งั กล่าวมี ระยะเวลา 5 ปี และจ่ายดอกเบี้ ยปี ละสองครั้ ง (ทุกวันที่ 28
กุมภาพันธ์ และวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ) ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี บริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด ได้
ลงทุนในหุ ้นกูด้ งั กล่าวจานวน 5 ล้านบาท ทั้งบริ ษทั ธราธร จากัด และบริ ษทั พุฒิภทั ร จากัด ยังไม่ได้ทาการ
บันทึกดอกเบี้ยเกี่ยวกับรายการหุ น้ กูด้ งั กล่าวแต่อย่างใด
7. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) ได้ทาสัญญาเช่าสานักงานเป็ นระยะเวลา 10 ปี
โดยมีค่าเช่าปี ละ 20 ล้านบาท สัญญาเช่าดังกล่าวได้ถูกจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานและค่าเช่าได้ถูกบันทึกใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอย่างถูกต้องเหมาะสม
บริ ษทั ได้เริ่ มดาเนินการตกแต่งสานักงานนับจากวันที่ทาสัญญาเช่า และได้ทาการตกแต่งเสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งทั้งสิ้ นจานวน 18 ล้านบาท บริ ษทั ได้รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ไว้ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเริ่ มคิดค่าเสื่ อมราคาในงวดปั จจุบนั ตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือจานวน 9.5 ปี
เงื่อนไขสัญญาเช่ ากาหนดให้บริ ษทั ต้องปรับปรุ งสภาพของพื้นที่สานักงานให้อยูใ่ นสภาพเดิมเมื่อสิ้ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่า ผูบ้ ริ หารคาดว่าค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ในการปรับปรุ งสภาพพื้นที่สานักงานให้กลับมาอยูใ่ นสภาพเดิ ม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จานวน 14,250,000 บาท ดังนั้น บริ ษทั จึงได้รับรู ้ประมาณการหนี้ สินจานวน
1.5 ล้านบาท (14,250,000 บาท หารด้วย 9.5 ปี ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แล้วรับรู ้จานวนเงินดังกล่าว
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราคิดลดสาหรับใช้ในการคานวณกระแสเงินสดปั จจุบนั ในอัตราร้อยละ 8 สาหรับระยะเวลา 9.5 ปี เท่ากับ
0.48 ท่านไม่ตอ้ งพิจารณาผลกระทบจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากรายการดังกล่าว
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คาสั่ ง
1. ให้จดั ทางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั ธราธร จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(25 คะแนน)
2. แสดงการคานวณรายการปรับปรุ งโดยใช้ขอ้ มูลเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นในการจัดทางบแสดงฐานะการเงินรวม
(15 คะแนน)
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ส่ วนที่สอง (ให้ เลือกทาสามข้ อเท่ านั้น)
ข้ อ 1
ต่อไปนี้เป็ นเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
1. ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2556 พนักงานคนหนึ่ งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิงานโดยเป็ นความผิดพลาดของ
พนักงานเอง อย่างไรก็ตามพนักงานคนดังกล่าวได้ฟ้องร้องต่อบริ ษทั อโศกมนตรี การผลิต จากัด เป็ นจานวน
เงิ น 2 ล้านบาท ทนายความของบริ ษทั เชื่ อว่ามี ความเป็ นไปได้ที่บริ ษทั จะต้องชดเชยให้กบั พนักงานคน
ดังกล่าว โดยจะต้องเสี ยเงินชดเชยประมาณ 750,000 – 1,500,000 บาท
(5 คะแนน)
2. บริ ษทั หนังสื อหายาก จากัด ถูกฟ้ องร้องจากนายรักหนังสื อ นักเขียนหนังสื อเรื่ อง “บ้านทรายเพชร” สื บเนื่อง
จากการที่บริ ษทั ได้นานวนิ ยายพิมพ์เพื่อการจาหน่ายโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากนายรักหนังสื อ ทนายความของ
บริ ษทั เชื่ อว่ามีความเป็ นไปได้สูงที่ บริ ษทั ต้องชดเชยให้กบั นายรักหนังสื อ โดยประมาณค่าเสี ยหายที่บริ ษทั
จะต้องชดเชยขั้นต่า 2 ล้านบาท และมีความเป็ นไปได้ที่อาจจะต้องชดเชยถึง 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตามไม่มี
มูลค่าเสี ยหายที่เป็ นตัวเลขที่แน่นอนว่าบริ ษทั จะต้องชดเชยเท่าใด
(5 คะแนน)
3. บริ ษทั อโศกมนตรี การดนตรี จากัด เป็ นโจทย์ฟ้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ช่ อง 69 เอ็นเทอร์ เทนเมนต์
จากัด เนื่ องจากทาการออกอากาศรายการที่ เป็ นของลิ ขสิ ทธิ์ ของบริ ษทั อโศกมนตรี จากัด ทนายความของ
บริ ษทั ให้ความเห็นว่าบริ ษทั จะได้รับค่าละเมิดลิขสิ ทธิ์ เป็ นจานวนเงิน 10 ล้านบาท โดยในขณะนี้ ยงั ไม่ได้เงิน
ชดเชยเงินดังกล่าว
(5 คะแนน)
4. บริ ษทั อาร์ เอ็มเอ็ม เอ็นเทอร์ เทนเมนต์ จากัด ได้แจกคูปองให้กบั ลูกค้าในการแลกกับโปสเตอร์ และ CD การ
แจกดังกล่าวเกิดขึ้นจากการขาย CD เพลงของบริ ษทั กล่าวคือทุกการซื้ อ CD ในราคาปกติ 1 บาท จะได้คูปอง
1 ใบ โดยคูปอง 100 ใบบวกเงินอีก 5 บาทสามารถแลกซื้ อโปสเตอร์ และ CD 1 ชุด การประสบการณ์ในอดีต
พบว่าร้ อยละ 80 ของคูปองที่แจกให้กบั ผูช้ ้ื อจะนามาแลกซื้ อโปสเตอร์ และ CD ยอดขายปี แรกมีจานวนเงิน
700,000 บาท และผูซ้ ้ื อนาคูปองมาแลก 340,000 ใบ ในปี ที่ 2 มีจานวนเงิน 840,000 บาท และผูซ้ ้ื อนาคูปองมา
แลก 850,000 ใบ บริ ษทั จ่ายเงินซื้ อโปสเตอร์ 20,000 แผ่นๆ ละ 2 บาท และ CD 20,000 แผ่นๆ ละ 6 บาท
(5 คะแนน)
คาสั่ ง
ขอให้วิเคราะห์รายการที่เกิ ดขึ้นข้างต้นว่ามีผลกระทบต่องบการเงิน รวมทั้งการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินหรื อไม่ อย่างไร
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ข้ อ 2
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25x0 บริ ษทั สร้อยฟ้ า จากัด ซื้ ออุปกรณ์ในราคา 500,000 และตัดค่าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรง
โดยใช้อตั ราร้อยละ 25 ในทางภาษี กิจการต้องตัดค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์ในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ตามวิธีเส้นตรง
ระหว่างปี บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุน A และจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้าซึ่งมีราคาทุน 100,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้ซ้ื อ
เงินลงทุน B ซึ่งจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือ่ ขายมีราคาทุน 200,000 บาท ต่อมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน A ลดลงเหลือ 60,000 บาท และมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน B เพิ่มขึ้นเป็ น 210,000 บาท
ระหว่างปี บริ ษทั ได้มีการตั้งประมาณการหนี้สินในการรับประกันคุณภาพสิ นค้าจานวน 140,000 บาท และได้จ่ายเงิน
ไปแล้วจนถึงวันสิ้ นงวดเป็ นเงิน 65,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 บริ ษทั สร้อยฟ้ า จากัด ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้บางรายที่มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่สามารถเรี ยกชาระเงินได้เป็ นจานวน 90,000 บาท ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษีอากร
แจ้งว่า หนี้สงสัยจะสู ญดังกล่าวไม่สามารถถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีสาหรับปี พ.ศ. 25x1 ได้
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีของปี พ.ศ. 25x1 มีจานวนเท่ากับ 1,100,000 บาท อัตราภาษีเงินได้เท่ากับ 20%
คาสั่ ง
1. อธิ บายความหมายของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีพอสังเขป
(4 คะแนน)
2. วิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นแต่ละรายการว่าส่ งผลให้เกิดสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax
Asset) หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Liability) หรื อไม่ โดยใช้วธิ ี หนี้สินตามงบแสดง
ฐานะทางการเงิน (Statement of financial position approach) พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและการคานวณประกอบ
(8 คะแนน)
3. แสดงการคานวณภาษีเงินได้สาหรับปี พ.ศ. 25x1
(4 คะแนน)
4. บันทึกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 สาหรับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(4 คะแนน)
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ข้ อ 3
บริ ษทั เพียงขวัญ จากัด มีนโยบายที่จะสร้างอาคารสานักงานใหม่ของบริ ษทั แทนสานักงานเดิม เริ่ มดาเนินงานเมื่อวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยมีขอ้ มูลเพิ่มเติมดังนี้
1. อาคารเดิมมีมูลค่าทางบัญชี 5,000,000.- บาท ค่าเสื่ อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีมูลค่า
4,000,000.- บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอนอาคารเดิม 500,000.- บาท รื้ อถอนเสร็ จ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ไม่มีการขาย
ซากวัสดุ
3. อาคารใหม่ที่ทาการก่อสร้าง มีราคา 15,000,000.- บาท เริ่ มก่อสร้าง 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ก่อสร้างเสร็ จ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีอายุการใช้งาน 20 ปี
4. ต้นทุนในการรื้ อถอนของอาคารใหม่ เป็ นจานวนเงิน 672,500.- บาท (เทียบเคียงกับมูลค่าต้นทุนการรื้ อ
ถอนในปัจจุบนั ตามราคาตลาด)
5. ในการดาเนินการนี้ บริ ษทั ได้ทาการกูเ้ งินจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง วงเงิน 15,500,000.- บาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 8% ต่อปี โดยมีการเบิกเงินกูด้ งั นี้
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เบิกเงินกูเ้ พื่อใช้ในการรื้ อถอน 500,000.- บาท
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เบิกเงินเพื่อใช้จ่ายเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 15,000,000.- บาท
โดยเงินที่ได้รับจานวนดังกล่าวได้นาไปฝากกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะจ่ายค่าก่อสร้าง โดยได้
ดอกเบี้ยจากเงินฝากดังกล่าว เป็ นเงิน 200,000.- บาท
6. อัตราคิดลด (Discount Rate) = ร้อยละ 10 (มูลค่าปั จจุบนั เท่ากับ 1/6.725)
7. เมื่อก่อสร้างเสร็ จ บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั ประเมินไทย จากัด มาประเมินราคาอาคาร ซื่ งบริ ษทั ประเมินไทย
จากัด ได้ดาเนินการประเมินอาคารดังกล่าว และราคายุติธรรมอยูท่ ี่ 20,000,000.- ล้านบาท
คาสั่ ง
1. ให้คานวณมูลค่าอาคาร ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 (กรณี ไม่คานึงถึงมูลค่ายุติธรรม) ( 10 คะแนน )
2. แสดงรายการรายวันต่างๆ
( 5 คะแนน )
3. ให้เปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น
( 5 คะแนน )
(ไม่ตอ้ งคานึงถึงผลกระทบทางภาษี)
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ข้ อ 4
บริ ษทั กรองแก้ว จากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 25x5 และปิ ดบัญชีทุกวันที่ 31 ธันวาคม
ข้อมูลและรายการบัญชีมีดงั นี้
1. ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตั้งแต่งวดบัญชีแรกจนถึงปั จจุบนั เป็ นดังนี้
งวดปี
กาไรร (ขาดทุน) สุ ทธิสาหรับงวด (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
กาไร (ขาดทุ น) สุ ทธิ ส าหรั บ งวดข้างต้นยัง ไม่ไ ด้ค านึ ง การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญชี และการแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดในงวดบัญชีก่อน
2. การจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดดังนี้
งวดปี
25x7
25x9

จานวนเงิน (บาท)
250,000
400,000

3. ทุกครั้งที่จ่ายเงินปั นผล บริ ษทั กันสารองตามกฎหมาย 5% ของกาไรสุ ทธิ
4. ต้นปี พ.ศ. 25x9 บริ ษทั เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธีการตีราคาสิ นค้าคงเหลือตามราคาทุนจากวิธีเข้า
ก่อนออกก่อนไปใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก มีผลทาให้สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี เพิ่มขึ้น ดังนี้
งวดปี
พ.ศ. 25x5
พ.ศ. 25x6
พ.ศ. 25x7
พ.ศ. 25x8
พ.ศ. 25x9

สิ นค้ าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี เพิม่ ขึน้ (บาท)
50,000
70,000
60,000
80,000
90,000
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5. ต้นปี พ.ศ. 25x9 บริ ษทั พบว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25x7 ซื้ ออุปกรณ์สานักงาน 250,000 บาท อายุการใช้
งาน 5 ปี เมื่อสิ้ นสุ ดการใช้งาน ไม่มีมูลค่าคงเหลือ แต่บริ ษทั บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้ ออุปกรณ์สานักงาน
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งจานวน
คาสั่ ง
1. คานวณหากาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x8
(3 คะแนน)
2. คานวณหาผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25x9
(5 คะแนน)
3. คานวณหารายการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดบัญชีก่อน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25x9
(5 คะแนน)
4. จัดทางบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เฉพาะส่ วนของกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 25x9
(7 คะแนน)

10

