
 
1 การทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ที่ 10 (1/2561) 

ส่วนที่ 1 การทดสอบความรู้เกี่ยวกับงบการเงินส าหรับกลุ่มกิจการ (ข้อบังคับ 40 คะแนน) 

ใช้สมุดค ำตอบสีชมพูเท่ำนั้น 

 บริษัท ดิน รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและขายยางรถยนต์  ได้เข้าท าการซื้อหุ้นใน
บริษัท น้ า รับ จ ากัด เพ่ือขยายธุรกิจยางรถยนต์ไปยังช่องทางจัดจ าหน่ายต่างๆ  ทั่วโลก โดยมีรายละเอียดการ
ท ารายการดังต่อไปนี้ 

1) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัท ดิน รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการซื้อหุ้น บริษัท น้ า รับ จ ากัด 
จ านวน 80% ซึ่งมีสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่ได้รับมา ณ วันซื้อ ดังนี้ 

 ล้ำนบำท   ล้ำนบำท 
เงินสดและเงินฝากสถาบัน
การเงิน 

450  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,500 

ลูกหนี้การค้า 600  เจ้าหนี้การค้า 1,200 
ลูกหนี้อื่น 250  เจ้าหนี้อ่ืน 800 
สินค้าคงเหลือ 850  ประมาณการหนี้สิน  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 4,100     ผลประโยชน์พนักงาน 500 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 750    

 

ณ วันซื้อ บริษัท น้ า รับ จ ากัด มีหุ้นสามัญจ านวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ในการนี้บริษัทได้จ่ายเป็นเงินสดจ านวน 3,000 ล้านบาท และจ่ายภาระหนี้การค้าของบริษัท น้ า รับ 
จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาท และบริษัท มีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจครั้งนี้เป็น
จ านวนเงิน 15 ล้านบาท 

2) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 บริษัท น้ า รับ จ ากัด ได้ท าการเพ่ิมทุน จ านวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท (ราคาตลาด ณ วันเพ่ิมทุน คือ 110 บาท) ซึ่งบริษัทดิน รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้น
จ านวน 25 ล้านหุ้นในราคา 3,000 ล้านบาท โดยจ่ายเงินค่าหุ้นเป็นเงินสด 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้ท าการขายหุ้นในบริษัท น้ า รับ จ ากัด ไปเป็นจ านวนเงิน 1,000 
ล้านบาท การขายหุ้นท าให้สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวลดลงเป็นจ านวน 10%  

2) ก่อนเข้าท าการซื้อหุ้นบริษัท น้ า รับ จ ากัด บริษัท ดิน รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม (บริษัท ไฟ รับเบอร์ จ ากัด) โดยถือสัดส่วนเงินลงทุนบริษัทร่วมดังกล่าวจ านวน 25%  และบริษัท 
ไฟ รับเบอร์ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท น้ า รับ จ ากัด ซึ่งถือสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว
จ านวน 75% 

- มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท ไฟ รับเบอร์ จ ากัดโดยวิธีส่วนได้เสีย ณ วันซื้อ เป็นจ านวนเงิน 
300 ล้านบาท  

- มูลค่ายุติธรรมส่วนได้เสียในบริษัท ไฟ รับเบอร์ จ ากัด ที่มีอยู่ก่อน ณ วันซื้อ เป็นจ านวนเงิน 350 
ล้านบาท 



 

 
 

2 การทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ที่ 10 (1/2561) 

3) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 บริษัท น้ า รับ จ ากัด ได้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัท ดิน รับเบอร์ 
จ ากัด (มหาชน) ในราคา 400 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท ตามล าดับ โดยบริษัท ดิน รับเบอร์ จ ากัด 
(มหาชน) มีก าไรจากการขายเครื่องจักรเป็นจ านวนเงิน 60 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
เป็นจ านวนเงิน 10 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์เป็นจ านวนเงิน 90 ล้านบาท) โดยเครื่องจักร
และอุปกรณ์มีอายุการใช้งานคงเหลือ 5 ปี และ 4 ปี ตามล าดับ   

4) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท ดิน รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้ให้กับบริษัท น้ า รับ 
จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาท โดยมีก าหนดช าระในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน 2561 และ
ดอกเบี้ยช าระพร้อมเงินต้นในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี 

5) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเหตุการณ์ที่ส าคัญดังต่อไปนี้  

5.1)   บริษัท น้ า รับ จ ากัด ได้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานโดยใช้วิธีประมาณการที่ดีที่สุด 
ณ วันที่รายงาน บริษัท ดิน รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) จึงได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส าหรับประเมินหนี้สินผลประโยชน์พนักงานบริษัท น้ า รับ จ ากัด และบริษัทได้รับรายงานหนี้สิน
ผลประโยชน์พนักงานเป็นจ านวนเงิน 600 ล้านบาท 

5.2)  บริษัทได้รับรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันซื้อ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                                           ล้ำนบำท 
 มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน  
ที่ดิน 2,200 1,900 
อาคาร-สุทธิ 1,300 1,200 
เครื่องจักรและอุปกรณ-์สุทธิ 800 800 
อ่ืนๆ 200 200 
ข้อมูลฐานลูกค้า (Customer Based) 200 - 
รวม 4,700 4,100 

 
5.3) บริษัท ดิน รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าคงเหลือต้นงวดและสินค้าคงเหลือปลายงวดที่เกิด

จากการซื้อสินค้ากับบริษัท น้ า รับ จ ากัด จ านวน 400 ล้านบาท และ 500 ล้านบาท ตามล าดับ 
และมีก าไรจากการขายสินค้าต้นงวดและปลายงวดดังกล่าว จ านวน 40 ล้านบาท และ                   
50 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
 
 
 
 



 

 
 

3 การทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ที่ 10 (1/2561) 

5.4)  รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัท ดิน รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560  

                                                                                   ล้ำนบำท 
รายการระหว่างกัน ดิน รับเบอร์ น  า รับ 

เจ้าหนี้การค้า 200 - 
ลูกหนี้การค้า - 200 
เจ้าหนี้อ่ืน 150 - 
ลูกหนี้อื่น - 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4 การทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ที่ 10 (1/2561) 

 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดิน รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท ไฟ รับเบอร์ จ ากัด ณ วันที่            
31 ธันวาคม 2560 (ก่อนพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
บริษัท ดิน รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ล้ำนบำท   ล้ำนบำท 

สินทรัพย์   หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  
สินทรัพย์หมุนเวียน  

 
 

หนี้สินหมุนเวียน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,000  

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน  

ลูกหนี้การค้า 9,000      การเงิน 500 
ลูกหนี้อื่น 700  

 
เจ้าหนี้การค้า 7,000  

สินค้าคงเหลือ   2,500  
 

เจ้าหนี้อ่ืน 3,500  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 300  

 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  950  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 22,500  
 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 550  

  
 

รวมหนี สินหมุนเวียน 12,500  

  
 

 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   หนี้สินไม่หมุนเวียน  
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 300   ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์     
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 950      พนักงาน 1,400 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  10,750  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,500  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตัวอ่ืน 1,500 
 

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 2,900  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 600  
 

รวมหนี สิน 15,400  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   400  
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,500  
 

ทุนเรือนหุ้น  15,000  

  
 

ก าไรสะสม  
  

 
   จัดสรรแล้ว  

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,500  
  

 
   ยังไม่ได้จัดสรร 5,100  

  
 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21,600  

     

รวมสินทรัพย์ 37,000  
 

รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  37,000   
 
 



 

 
 

5 การทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ที่ 10 (1/2561) 

บริษัท ไฟ รับเบอร์ จ ากัด 

 
ล้ำนบำท   ล้ำนบำท 

สินทรัพย์   หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

สินทรัพย์หมุนเวียน  
  

หนี้สินหมุนเวียน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 300  

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน  

ลูกหนี้การค้า 600      การเงิน 700 
สินค้าคงเหลือ   900  

 
เจ้าหนี้การค้า 700  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 200  
 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  180  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,000  
 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 120  

  
 

รวมหนี สินหมุนเวียน 1,700  
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

 
หนี้สินไม่หมุนเวียน  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,500 
 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   100      พนักงาน 600 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,600   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 500 
   รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 1,100  
  

 
รวมหนี สิน 2,800  

  
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
  

 
ทุนเรือนหุ้น  750  

   ก าไรสะสม 50 

   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 800  

     

รวมสินทรัพย์ 3,600  
 

รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  3,600   
 
ค าสั่ง 

1) แสดงรายการบันทึกบัญชีของแต่ละรายการในส่วนข้อมูลเพ่ิมเติมทุกข้อ (20 คะแนน) 
2) ให้จัดท างบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ดิน รับเบอร์  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (20 คะแนน) 



 
6 การทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ที่ 10 (1/2561) 

ส่วนที่ 2  การทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (60 คะแนน) 
 
 
 
 
ข้อ 1  (20 คะแนน)   

ใช้สมุดค ำตอบสีเหลืองเท่ำนั้น 
 บริษัท กขค จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ในประเทศไทยซึ่งมีอัตราภาษีเงินได้                 
นิติบุคคล ร้อยละ 20 โดยบริษัทมีรายการบัญชีดังนี้ 

1) วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัทมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท 
2) วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัทมีลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินสุทธิจากดอกเบี้ยรอรับรู้เป็นจ านวนเงิน  

1,140,000 บาท จากการที่บริษัทท าสัญญาเช่าการเงิน (finance lease) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25X1             
โดยบริษัทให้เช่ารถยนต์ที่มีมูลค่าตามบัญชี 1,300,000 บาท ด้วยราคา 1,500,000 บาท รถยนต์คันนี้                
มีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี บริษัทใช้นโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง 

3) วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัทมีสินค้าเสียหายมูลค่า 10,000 บาทที่คาดว่าจะท าลายในปี 25X2 
บริษัทจึงตั้งค่าเผื่อการลดราคาของสินค้าเต็มจ านวน 

4) วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัทมีการปรับปรุงเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่มีราคาทุน               
100,000 บาท เป็นมูลค่ายุติธรรม 130,000 บาท 

5) วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัทมีการตีราคาเครื่องจักรเพ่ิมข้ึน 50,000 บาท 
6) ในระหว่างปี 25X1 บริษัทมีการตั้งประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง 100,000 บาทและได้จ่าย

ไปแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท 
7) วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัทมีการตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ านวน                 

250,000 บาท 
8) วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัทบันทึกค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่ซื้อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25X1 ใน

ราคาทุน 100,000 บาท โดยวิธีเส้นตรง ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีอายุการให้ประโยชน์               
4 ปี  

9) วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัทได้เรียกเก็บเงินมัดจ าล่วงหน้าส าหรับการเช่ารถยนต์ในอีก 1 ปี
ข้างหน้า มาจากบริษัทใหญ่จ านวน 480,000 บาท ซึ่งบริษัทได้รับเงินแล้ว โดยบริษัทใหญ่ได้หักภาษี 
ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 5  

10) วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัทมีขาดทุนสะสมยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 จ านวน             
200,000 บาท ซึ่งผู้บริหารยังไม่แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถใช้ขาดทุนสะสมยกไปนี้ในอนาคตหรือไม่   

  
 

ค าชี แจง   ข้อสอบส่วนที่ 2 มีจ านวน 4 ข้อ ให้เลือกท าเพียง 3 ข้อ หากท าเกินที่ก าหนดจะไม่ได้รับ     
  การพิจารณาตรวจข้อสอบทั งหมด 
 



 

 

7 การทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ที่ 10 (1/2561) 

ค าสั่ง  
1) บันทึกรายการบัญชีสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลเบื้องต้น              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 (15 คะแนน) 
2) แสดงรายการบัญชีสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องในงบแสดงฐานะการเงิน

และงบก าไรขาดทุนจากข้อมูลเบื้องต้นส าหรับปี 25X1 (5 คะแนน) 
 
  



 

 

8 การทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ที่ 10 (1/2561) 

ข้อ 2  (20 คะแนน)  

ใช้สมุดค ำตอบสีเขียวเท่ำนั้น 

ข้อ 1  บริษัท สินทรัพย์ จ ากัด (มหาชน)  มีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มกราคม 25x4 ประกอบด้วย 
หน่วย : บำท 

     ลิขสิทธิ์     สิทธิบัตร    รวม 
ราคาทุน 300,000 200,000 500,000 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (80,000) (60,000) (140,000) 
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 25x4 220,000 140,000 360,000 

ค่าลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์ในหนังสือซึ่งมีอายุ 15 ปี ได้มาเม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x0  
ส่วนค่าสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตร จ านวน 2 ใบ ใบละ 100,000 บาท เกี่ยวกับเทคนิคในการพิมพ์หนังสือ 

ได้มาพร้อมกันเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 ซึ่งผู้บริหารของกิจการคาดว่าจะมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี 

ระหว่างปี 25x4 มีรายการที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้ 

วันที่ รายการ 
1 มี.ค. 25x4 ซื้อลิขสิทธิ์ในหนังสือฉบับที่สอง จ านวน 120,000 บาท โดยมีสิทธิ์ในการพิมพ์หนังสือเพ่ือ

จ าหน่ายเป็นระยะเวลา 10 ปี  
1 พ.ค. 25x4 จ่ายรายจ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาเทคนิคใหม่เก่ียวกับการพิมพ์ จ านวน 30,000 บาท  
1 ก.ค. 25x4 ฝ่ายบริหารคาดว่าสิทธิบัตรฉบับที่หนึ่งจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัทอีก

ต่อไป จึงได้มีมติให้ตัดบัญชีสิทธิบัตรนั้นออกจากงบการเงิน 
31 ธ.ค. 25x4 ฝ่ายบริหารคาดว่าลิขสิทธิ์ในหนังสือฉบับที่หนึ่ง จะมีอายุการให้ประโยชน์จากเดิม  

15 ปี เป็น 9 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 25x4 
 
ค าสั่ง 

1) บันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในปี 25x4 (15 คะแนน) 
2) เขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท สินทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร (5 คะแนน) 
  



 

 

9 การทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ที่ 10 (1/2561) 

ข้อ 3  (20 คะแนน)  
ใช้สมุดค ำตอบสีฟ้ำเท่ำนั้น 

 ธุรกิจหลักของบริษัทอโศกการก่อสร้าง จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ การรับเหมาก่อสร้างอาคารส านักงาน
ขนาดใหญ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 25X3 บริษัทมีสัญญา 1 สัญญาที่ยังไม่แล้วเสร็จ บริษัทมีนโยบายรับรู้รายได้
ตามข้ันความส าเร็จของงาน รวมทั้งผู้ปรึกษาโครงการอิสระให้การรับรอง (Work certified) ความส าเร็จของงาน
ดังกล่าวด้วย ข้อมูลของสัญญาดังกล่าวเป็นดังนี้ 

วันเริ่มสัญญา 1 เมษายน 25X1 
วันที่คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 23 ธันวาคม 25X3 
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 290 ล้านบาท 
ต้นทุนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 25X3 210.45 ล้านบาท 
บริษัทเรียกเกบ็เงินจนถึงวันที่ 30 กันยายน 25X3 230 ล้านบาท 
บริษัทได้รับเงินสดจนถึงวันที่ 30 กันยายน 25X3 194 ล้านบาท 
ประมาณการต้นทุนจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 25X3 20.6 ล้านบาท 

 
ค าสั่ง  ให้ตอบค าถามดังนี้ (ไม่ต้องค านึงถึงการบันทึกภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

1) บริษัทควรรับรู้ขาดทุนจากโครงการดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
25X3 หรือไม่ อย่างไร (แสดงการค านวณประกอบ) (5 คะแนน) 

2) จัดท างบก าไรขาดทุนของโครงการข้างต้น ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 30 กันยายน 25X3             
(5 คะแนน) 

3) จัดท างบแสดงฐานะการเงินของโครงการข้างต้น ณ 30 กันยายน 25X3 (5 คะแนน) 
4) จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินของโครงการข้างต้น ณ วันที่ 30 กันยายน 25X3 (5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 การทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ที่ 10 (1/2561) 

ข้อ 4  (20 คะแนน)  
ใช้สมุดค ำตอบสีม่วงเท่ำนั้น 

บริษัท  ฮีโล่   จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560 

                 
หน่วย : พันบำท 

สินทรัพย์ 
 

2560 2559 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
      

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  
7,811 2,523 

 
เงินลงทุนชั่วคราว 

   
11,900 11,800 

 
ลูกหนี้การค้า  

    
26,250 25,038 

 
สินค้าคงเหลือ 

    
68,058 100,250 

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

   
3,771 2,455 

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

  
117,790 142,066 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
      

 
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ส านักงาน - สุทธิ 

 
69,412 58,568 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

   
18,537 20,537 

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  
87,949 79,105 

   
รวมสินทรัพย์ 

  
205,739 221,171 

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
   หนี สินหมุนเวียน 

       

 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 
- 2,148 

 
เจ้าหนี้การค้า 

    
21,599 4,670 

 
หนี้สินภายใต้สัญญาผ่อนช าระครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,920 - 

 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

   
10,033 10,537 

  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

  
33,552 17,355 

 

 



 

 

11 การทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ที่ 10 (1/2561) 

     หน่วย : พันบำท 

หนี สินไม่หมุนเวียน 
    

2560 2559 

 
หนี้สินภายใต้สัญญาผ่อนช าระครบก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปี 4,480 - 

  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

  
4,480 - 

  
รวมหนี้สิน 

   
38,032 17,355 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
       

 
ทุนเรือนหุ้น 

      

 
ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว  - หุ้นสามัญ  300 หุ้น 

 
100,000 100,000 

  
ก าไรสะสม  จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 

 
10,000 10,000 

  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม  ยังไม่ได้จัดสรร 

 
57,707 93,816 

  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
167,707 203,816 

   
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
205,739 221,171 

          

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

       ข้อที่ 1       หน่วย : พันบำท 

    2560 2559 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมยกมา    - 93,816 

เงินปันผลจ่ายระหว่างปี     45,000 - 

รายได้จากการขาย    - 250,074 

ค่านายหน้า    - 48,184 

ดอกเบี้ยรับ  - 1,081 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     5,785 

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน    - 267 

ซ้ือ        201,138 - 

ค่าขนส่งเข้า      4,222 - 

ค่าอากร       4,745 - 

ค่าใช้จ่ายในการออกของ   998 - 

ค่าสนับสนุนการตลาด     545 - 

      



 

 

12 การทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ที่ 10 (1/2561) 

       หน่วย : พันบำท 

       2560 2559 
ค่าส่งเสริมการขาย/ค่าโฆษณา   7,514 - 

เงินเดือน       19,980 - 

เงินประกันสังคม      40 - 

ค่าพาหนะ เดินทางและเบี้ยเลี้ยง    2,927 - 

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ     441 - 

ค่าซ่อมแซม    2,632 - 

ค่าน้ าประปาและไฟฟ้า     479 - 

ค่าโทรศัพท์    69 - 

ค่าไปรษณีย์    199 - 

ค่าเสียหายส่งของล่าช้า     7,268 - 

เครื่องเขียนและสิ่งตีพิมพ์    381 - 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร     148 - 

ดอกเบี้ยจ่าย     1,051 - 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด    215 - 

ค่ารับรอง       822 - 

ค่าการกุศล     20 - 

ค่าเสื่อมราคา      6,474  

ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย      2,000 - 

รวมรายรับ รายจ่าย     264,308 305,391 

สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ-ต้นงวด    100,250  

สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ-ปลายงวด     68,058 

          

           

 

 

 

 



 

 

13 การทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ที่ 10 (1/2561) 

ข้อที่ 2 
 

        ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ส านักงาน - สุทธิ    
หน่วย : พันบำท 

      ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

      ณ 1 ม.ค.2560 เพิ่มขึ น ลดลง ณ 31 ธ.ค.2560 

 ราคาทุน 
        ที่ดิน 

    
30,000 10,000 

 
40,000 

 อาคาร 
   

20,171 
  

20,171 
 เครื่องใช้ส านักงาน 

 
5,930 568 

 
6,498 

 รถยนต์ 
   

14,365 9,000 4,500 18,865 
 

 
รวม 

   
70,466 19,568 4,500 85,534 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม 
      อาคาร 

   
1,015 1,008 

 
2,023 

 เครื่องใช้ส านักงาน 
 

3,567 1,243 
 

4,810 
 รถยนต์ 

   
7,316 4,223 2,250 9,289 

 

 
รวม 

   
11,898 6,474 2,250 16,122 

 

 
สุทธิ 

   
58,568 13,094 2,250 69,412 

 
 
ค าสั่ง    ให้จัดท างบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (20 คะแนน) 

 

 
 


