
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย คร้ังท่ี 8 (1/2560) 
วันเสารท่ี 27 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.30-13.30 น. 

ณ ศูนยอบรมสัมมนาศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช ชั้น 6 หอง 6B  
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

หามคัดลอกเนื้อหาไมวาสวนใดสวนหนึ่งกอนไดรับอนุญาต 



 2 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 8 (1/2560) 

สวนที่ 1 การทดสอบความรูเกี่ยวกับงบการเงินสําหรับกลุมกิจการ (ขอบังคับ 40 คะแนน) 

  

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ราเริง จํากัด (มหาชน) และบริษัท              

หรรษา จํากัด (กอนพิจารณาขอมูลเพ่ิมเติม) มีรายละเอียดดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

 
ราเริง 

 
หรรษา 

   MM 
Vietnam 

    MS 
Vietnam 

สินทรัพยหมุนเวียน  
   

    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6,200  
 

4,250   1,540  160 
ลูกหนี้การคา 1,500  

 
1,400   560  250 

ลูกหนี้อ่ืน 700  
 

650   -  90 
สินคาคงเหลือ   3,000  

 
1,000   800  600 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 200  
 

150   50  50 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 11,600  
 

7,450   2,950  1,150 

    

    

สินทรัพยไมหมุนเวียน        

เงินลงทุนเผื่อขาย     -  -  -  8,000 
เงินใหกูยืมระยะยาว 2,000  

 
-     -  - 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1,000  
 

-     -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

   

    
   - ท่ีดิน 6,000  

 
2,550    1,000  800 

   - อาคาร-สุทธิ 2,500  
 

1,600   800  600 
   - เครื่องจักรและอุปกรณอ่ืน-สุทธิ 1,200  

 
800   400  300 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 500  -  -  50 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 600  

 
-     -  - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน   400  
 

350   150  100 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 14,200  
 

5,300   2,350  9,850 

    

    

รวมสินทรัพย 25,800  
 

12,750   5,300  11,000 
 

 

หนวย : ลานบาท 

 



 3 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 8 (1/2560) 

 
ราเริง 

 
หรรษา 

 MM 
Vietnam 

 MS 
Vietnam 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
   

    

หนี้สินหมุนเวียน 
   

    

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,100  
 

500    1,000  8,000 
เจาหนี้การคา 5,000  

 
3,500   1,000  600 

เจาหนี้อ่ืน 850  
 

600   500  150 
ภาษีเงินไดคางจาย  800  

 
200   60  190 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 500  
 

300   140  60 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,250  

 
5,100   2,700  9,000 

    

    

หนี้สินไมหมุนเวียน 
   

    
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 950 

 
400   100  350 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 400  
 

200     200  150 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,350  
 

600   300  500 

รวมหนี้สิน 9,600  
 

5,700   3,000  9,500 

    

    

สวนของผูถือหุน 
   

    
ทุนเรือนหุน  9,000  

 
2,000   1,050  1,000 

กําไรสะสม 

   

    
   จัดสรรแลว 

   

    
      ทุนสํารองตามกฎหมาย 900  

 
200   -  - 

   ยังไมไดจัดสรร 6,300  
 

4,850   1,250  500 

รวมสวนของผูถือหุน 16,200  
 

7,050   2,300  1,500 

    

    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 25,800  
 

12,750   5,300  11,000 

 

 

 

 

 

 



 4 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 8 (1/2560) 

ขอมูลเพ่ิมเติม 

1) เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 บริษัท ราเริง จํากัด (มหาชน) ไดเขาทําสัญญารวมลงทุนกับบริษัทท่ีจัดตั้ง
ข้ึนใหม 2 แหง เพ่ือขยายตลาดในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไดแก MM Vietnam Limited และ                     
MS Vietnam Limited โดยลงทุนในอัตราสวนรอยละ 50 และรอยละ 35 ของหุนท่ีออกและจําหนาย
ท้ังหมด คิดเปนมูลคาการลงทุนจํานวนเงินรวม 15 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 525 ลานบาท)     
และ 10 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 350 ลานบาท) ตามลําดับ ในระหวางป 2559                      
MM Vietnam Limited มีขาดทุนจากการขายสินคาใหบริษัท ราเริง จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงิน 
20 ลานบาท จากการขายสินคาท้ังสิ้น 100 ลานบาท 

2) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษัท ราเริง จํากัด (มหาชน) ซ้ือหุนของบริษัท หรรษา จํากัด จํานวน             

18 ลานหุน ในราคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 90 โดยไดชําระคาหุน ดังนี้ 

- ออกหุนสามัญใหมจํานวน 20 ลานหุน ราคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงินรวม                      

2,000  ลานบาท 

- เงินสดจํานวน 2,500 ลานบาท 

- จายภาระหนี้การคาของบริษัท หรรษา จํากัด จํานวน 50 ลานบาท 

บริษัท หรรษา จํากัด มีสวนของผูถือหุน ณ วันซ้ือ ดังตอไปนี้ 

 หนวย : ลานบาท 
หุนสามัญ จํานวน 20 ลานหุน หุนละ 100 บาท 2,000 
สํารองตามกฎหมาย 200 
กําไรสะสม 1,800 
รวม 4,000 

 
 ณ วันท่ีแลกเปลี่ยนราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท หรรษา จํากัด และบริษัท ราเริง จํากัด 
(มหาชน) มีราคาหุนละ 140 บาท และ 160 บาท ตามลําดับ และมีคาใชจายทางตรงท่ีเกิดข้ึน                 
ในการรวมธุรกิจครั้งนี้เปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท  

 บริษัทมีการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยของบริษัท หรรษา จํากัด ณ วันซ้ือ โดย                 

ผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

3) 

 หนวย : ลานบาท             
 มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี 
ท่ีดิน 2,000   1,500   
อาคาร 1,000  1,000  
อุปกรณ 500  500  
ขอมูลฐานลูกคา (Customer Based) 150 - 
รวม 3,650 3,000 

 



 5 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 8 (1/2560) 

เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษัท ราเริง จํากัด (มหาชน) ไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ                      

มีหลักประกันและระบุชื่อผูถือเปนจํานวนเงินรวม 2,000 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยาย

สายการผลิตและสงออกไปยังตางประเทศ โดยแบงเปน 

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

2560 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีเทากับรอยละ 2 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

3.2)  หุนกูอายุ 5 ป จํานวน 1,000 ลานบาท ชําระคืนเงินตนครั้งเดียวท้ังจํานวนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2564 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีเทากับรอยละ 5 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

4) ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัท หรรษา จํากัด ไดซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ จากบริษัท ราเริง 

จํากัด (มหาชน) ในราคา 350 ลานบาท โดยมีกําหนดจายชําระ 4 งวด  งวดละ 6 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน

มกราคม 2560 โดยมีกําไรจากการขาย 60 ลานบาท และมีอายุการใชงานคงเหลืออีก 5 ป  

5) เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 เกิดเหตุเพลิงไหมท่ีโกดังเก็บสินคาของ MM Vietnam Limited 

(“MM”) ทําใหเกิดความเสียหายกับสินคาคงเหลือเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท และอาคารและ

อุปกรณเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท และ 20 ลานบาท ตามลําดับ โดย MM ไดทําเรื่องเคลมกับบริษัท

ประกันภัยแลว 

6) MS Vietnam Limited ไดขายเงินลงทุนเผื่อขายท้ังหมดในระหวางเดือนธันวาคม 2559 และมีกําไรจาก

การขาย 10 ลานบาท 

7) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีเหตุการณท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

7.1)  บริษัทประกันภัยไดเขามาประเมินความเสียหายและตกลงใหเงินคาเสียหายจากเหตุเพลิงไหม

จํานวน 100 ลานบาท และกําหนดจายใหกับ MM ในเดือนมีนาคม 2560  

7.2) บริษัท หรรษา จํากัด มีสินคาคงเหลือจํานวน 200 ลานบาท ท่ีซ้ือจากบริษัท ราเริง จํากัด 

(มหาชน) โดยบริษัท ราเริง จํากัด (มหาชน) มีกําไรจากการขายสินคาดังกลาวเปนจํานวนเงิน             

20 ลานบาท 

7.3)  MM Vietnam Limited และ MS Vietnam Limited มีกําไรสําหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี                      

31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนเงิน 2,300 ลานบาท และ 500 ลานบาท ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 8 (1/2560) 

8) รายละเอียดลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคาระหวางกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

              หนวย : ลานบาท 
 ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา 
บริษัท ราเริง จํากัด (มหาชน)       200   100   
บริษัท หรรษา จํากัด        50  200  
MM Vietnam Limited           100  -  
MS Vietnam Limited             -  50  

 

คําส่ัง 1)  แสดงรายการบันทึกบัญชีของแตละรายการในสวนขอมูลเพ่ิมเติมทุกขอ (20 คะแนน) 

 2)  ใหจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ราเริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย                         

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (20 คะแนน)  

  

 



 7 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 8 (1/2560) 

สวนที่ 2  การทดสอบความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (60 คะแนน) 
 

 

 

 

ขอ 1  (20 คะแนน)  

 บริษัท เพ่ือนฉัน จํากัด (มหาชน) มียอดคงเหลือของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ วันท่ี 1 มกราคม 

2560 ดังนี้  

ท่ีดิน 3,000,000 บาท 

รถยนต  1,200,000 บาท 

คาเสื่อมราคาสะสม-รถยนต 360,000 บาท 

โรงงาน 600,000 บาท 

คาเสื่อมราคาสะสม-โรงงาน 180,000 บาท 

เครื่องจักร 3,000,000 บาท 

คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร 900,000 บาท 
 

 รายการท่ีเก่ียวของกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ของบริษัท เพ่ือนฉัน จํากัด ประจําป 2560 มีดังนี้ 
 

2560 

ม.ค. 2 บริษัทไดทําการตอเติมโรงงานเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเก็บสินคาใหมากกวาเดิม และคาดวาสวนท่ีขยายเพ่ิมนี้

 สามารถใชงานได 10 ป เสียคาใชจายท้ังสิ้น 300,000 บาท  

มี.ค. 1  บริษัทขายรถยนต ราคาทุน 600,000 บาท เริ่มใชงานเม่ือวันท่ี 1 เม.ย. 2555 ประมาณคาเสื่อม

 ราคา 10% ตอป โดยไดรับเงินสดจากการขาย 350,000 บาท  

พ.ค. 8  จายคาทาสีภายนอกตัวอาคารเปนเงิน 45,000 บาท  

ก.ค. 31  ซ้ือท่ีดินราคา 1,200,000 บาท จายคานายหนาในการหาท่ีดิน 36,000 บาท คาธรรมเนียมในการ         

 โอนกรรมสิทธิ์ 20,000 บาท คาลื้อถอนตนไม 35,000 บาท ทํารั้วรอบท่ีดิน 25,000 บาท ติดตั้ง 

 ระบบไฟฟาและน้ําประปา 20,000 บาท คาถมท่ี 100,000 บาท ท่ีดินดังกลาวมีอาคารเกาไมมีราคา                 

 มีคาลื้อถอน 500,000 บาท และสามารถขายเศษวัสดุได 50,000 บาท 

ก.ย. 1  ซ้ือเครื่องจักรใหมเพ่ิมเติมมูลคา 600,000 บาท คาติดตั้ง 50,000 บาท สามารถใชงานไดทันที  

ต.ค. 1  บริษัทไดนําเครื่องจักร A ท่ีซ้ือมาเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2558 ในราคา 1,000,000 บาท นําไปแลก

เครื่องจักร AA ซ่ึงมีราคายุติธรรม เทากับ 900,000 บาท (เครื่องจักร A มีราคายุติธรรม                 

800,000 บาท)  

 

คําช้ีแจง   ขอสอบสวนท่ี 2 มีจํานวน 4 ขอ ใหเลือกทําเพียง 3 ขอ หากทําเกินท่ีกําหนดจะไมไดรับ     

  การพิจารณาตรวจขอสอบท้ังหมด 
 

 



 8 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครัง้ท่ี 8 (1/2560) 

ขอมูลเพ่ิมเติม 

1) โรงงาน มีอายุการใหประโยชน 10 ป  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 
2) บริษัทมีนโยบายคํานวณคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณวิธีเสนตรง โดยอาคารและอุปกรณ              

มีอายุการใหประโยชน 10 ป  
 

คําส่ัง 1)  ใหบันทึกรายการบัญชีท่ีเก่ียวของกับ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (10 คะแนน) 

 2)  แสดงรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560          

     (10 คะแนน) 

 

ขอ 2  (20 คะแนน) 

1. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน คืออะไร มีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอยางไร (5 คะแนน) 

2. จงระบุวาเหตุการณตอไปนี้ เปนเหตุการณท่ีตองปรับปรุงบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x4             

(วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน) หรือเหตุการณท่ีตองเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน                 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x4 หรือไมตองทําการใด ๆ เลย 

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานถึงวันท่ี 25 มีนาคม 25x5  

ถาตองปรับปรุงบัญชี หรือเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ใหทานปรับปรุงรายการบัญชี 

หรือเขียนขอมูลท่ีเปดเผยดวย ทานอาจสมมติขอมูลเพ่ิมเติมตามสมควร (15 คะแนน) 

1)   บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก 200 ลานบาท ในเดือนมกราคม 25x5 

2)  เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 25x5 บริษัทไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษีเงินไดในเบื้องตนจํานวน               

12 ลานบาท สําหรับปการเงิน 25x2 จากกรมสรรพากร 

3)  เกิดเหตุไฟไหมสินคาของบริษัทกอนวันท่ี 31 ธันวาคม 25x4 ผลเสียหายไดมีการกะประมาณ และ

ตั้งสํารองเผื่อผลเสียหายไวในบัญชีแลว 15 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x4 แตจากการ

ตรวจสอบภายหลังพบวาผลเสียหายจริงสูงกวาจํานวนท่ีกะประมาณไวเปนจํานวน 7 ลานบาท 

4)  ในเดือนมกราคม 25x5 บริษัทจายเงินชดเชยความเสียหายจากคดีฟองรองท่ีดําเนินการในเดือน

พฤศจิกายน 25x4 จํานวน 8 ลานบาท โดยบริษัทยังไมไดบันทึกบัญชี ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงิน เนื่องจากคดีฟองรองยังไมถึงท่ีสุด ณ วันดังกลาว 

5) ในเดือนมกราคม 25x5 บริ ษัทถูกกรมสรรพากรประเมินภาษีมูลคาเ พ่ิมท่ีบริ ษัทไม เคย                     

ยื่นแบบ ภ.พ. 30 ไวตั้งแตวันท่ีเริ่มจดทะเบียน จํานวน 7 ลานบาท 
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6)  ลูกหนี้รายใหญจํานวน 14 ลานบาท ของบริษัทถูกศาลสั่งใหลมละลายในเดือนมกราคม 25x5 

เจาหนี้รายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือกวาบริษัท บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว 

7)  บริษัทเปลี่ยนกิจกรรมทางธุรกิจจากการคาสงเปนกิจการขายปลีกแทน 

8)   บริษัทถูกตัดสินใหแพคดีโดยศาลฎีกาในเดือนมกราคม 25x5 จากการท่ีบริษัทถูกฟองโดยบริษัท

คูแขงเก่ียวกับสัญลักษณของบริษัทตั้งแตเดือนธันวาคม 25x3 บริษัทตองชดใชคาเสียหายใหโจทก

เปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท 

9)  เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 25x5 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท สุขใจ จํากัด 

10)  ภายหลังวันท่ีในงบการเงิน บริษัทไดรับจดหมายจากคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุนเพ่ือ

ยกเลิกสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนท่ีบริษัทไดรับมากอนหนานี้ โดยไมมีผลยอนหลัง 

11)  เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 25x5 ศาลฎีกาไดตัดสินใหบริษัทแพคดีตอกรมสรรพากรเก่ียวกับการ

ประเมินเรียกเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอนๆ เพ่ิมเติมเปนเงิน 20 ลานบาท 

12)  เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 25x5 โรงงานถูกไฟไหม เปนผลใหอาคารเครื่องจักรและอุปกรณ ตลอดจน

สินคาและสินทรัพยอ่ืนท่ีเก็บรักษาไวในโรงงานซ่ึงมีมูลคาตามบัญชี ณ วันนั้น เปนเงินรวมท้ังสิ้น

ประมาณ 10 ลานบาท เสียหาย บริษัทอยูในระหวางการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัท

ประกันภัย 

 

ขอ 3  ประกอบดวยขอสอบ 2 ขอ (ตองทําใหครบท้ัง 2 ขอ) 

 ขอท่ี 1  (10 คะแนน) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน) มีหุนสามัญจดทะเบียนและ

ออกจําหนาย 600,000 หุน และหุนบุริมสิทธิจดทะเบียนและออกจําหนาย 300,000 หุน อัตราดอกเบี้ย          

รอยละ 8 ชนิดไมสะสมและไมสามารถแปลงสภาพได ระหวางป 25X2 มีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 25X2 บริษัทจดทะเบียนหุนสามัญจํานวน 60,000 หุน การจดทะเบียน

ดังกลาวเปนไปตามโครงการของบริษัทในการซ้ือหุนสามัญคืนภายในระยะเวลา 3 ป ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 

25X2  บริษัทใชสิทธิซ้ือหุนสามัญคืน จํานวน 2,000 หุน 
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ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 25X2 บริษัทไดออกหุนสามัญเพ่ือเปนโบนัสเพ่ิมเติมใหผูถือหุนเดิมในอัตรา             

รอยละ 4 และในวันท่ี 15 ธันวาคม 25X2 บริษัทไดจายเงินสดปนผลจํานวนเงิน 400,000 บาท ใหแกผูถือ           

หุนสามัญ และ 24,000 บาท ใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ 

งบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 มีกําไรกอนภาษีเงินได 2,100,000 บาท             

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20 

 

คําส่ัง  ใหคํานวณกําไรตอหุนของบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 

 25X2  

 

 ขอท่ี 2  (10 คะแนน) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 งบการเงินของบริษัท อโศกการผลิต จํากัด (มหาชน) ปรากฏขอมูลดังตอไปนี้ 

กําไรสุทธิประจําป 25X1 560  ลานบาท 

หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญจํานวน 36 ลานหุน  

หุนสามัญ  

- จดทะเบียนและออกจําหนาย 400  ลานหุน 

- ซ้ือคืนหุนสามัญดวยเงินสดในวันท่ี 1 กันยายน 30  ลานหุน 

  
ขอมูลเพ่ิมเติม 
 อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง เทากับ รอยละ 10 และ ณ วันท่ี 1 มกราคม 25X1 มูลคาหุนกูไมยังไม                
ตัดจําหนาย 300 ลานบาท อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20 
 
คําส่ัง  ใหคํานวณกําไรตอหุนของบริษัท อโศกการผลิต จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X1 
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ขอ 4  (20 คะแนน) 

 บริษัท กขค จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่มสําเร็จรูป บริษัทผลิตสินคาและบันทึกบัญช ี             
โดยใชวิธีตนทุนงานสั่งทํา ข้ันตอนการผลิตตองผานกระบวนการท่ีสําคัญ 2 สวน คือแผนกตมและแผนกกลั่น   
วัตถุดิบท่ีใชท้ังหมดจะใสตั้งแตตนกระบวนการผลิตท้ัง 2 แผนก   

 รายการสําหรับเดือนธันวาคม 25x1 มีดังนี้  

1. สินคาสําเร็จรูป ณ 1 ธันวาคม 25X1 (งานเลขท่ี TEA01) 50,000  บาท 
 

2. วัตถุดิบ ณ 1 ธันวาคม 25X1  ประกอบดวย  
   -  ใบชา   3,500 หนวยๆ ละ 5 บาท  
   -  น้ําตาล   3,000 หนวยๆ ละ 2 บาท     
   -  วัตถุดิบทางออม 1,000 บาท  

3. งานระหวางทํา ณ 1 ธันวาคม 25X1 มีดังนี้ (แผนกตม) 
                    หนวย : บาท 
                งานเลขท่ี        วัตถุดิบทางตรง        คาแรงงานทางตรง        คาใชจายการผลิต 
  TEA02   200            800            220 
  TEA03   120            350            200 
  TEA04   290            300            110 
  TEA05   500            100            450 

4. ในเดือนธันวาคมซ้ือวัตถุดิบทางตรงและทางออมเปนเงินเชื่อ ดังนี้ 
  ใบชา 10,000 หนวยๆ ละ 5 บาท           
  น้ําตาล   2,000 หนวยๆ ละ 2 บาท    
  วัตถุดิบทางออม 2,000 บาท 

 

5. เบิกใชวัตถุดิบใน 2 แผนก ดังนี้ 
           แผนกตม                แผนกกล่ัน 
 -  ใบชา 
    งานเลขท่ี TEA02   3,000 หนวย         100 หนวย 
    งานเลขท่ี TEA03     500 หนวย     -  
 

                    แผนกตม                 แผนกกล่ัน  
 -  น้ําตาล 
   งานเลขท่ี TEA02    2,000 หนวย     - 
   งานเลขท่ี TEA03   1,000 หนวย     - 
   งานเลขท่ี TEA04   1,500 หนวย     - 
 วัตถุดิบทางออม               700 บาท       1,000 บาท 
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6. คาแรงงานท่ีเกิดข้ึนในแผนกท้ัง 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
              แผนกตม       แผนกกล่ัน 
 อัตราคาแรงทางตรงตอชั่วโมง         15 บาท         10 บาท 
   ชั่วโมงแรงงานทางตรงท่ีใช 
    งานเลขท่ี TEA02    210 ช.ม.        112 ช.ม. 
    งานเลขท่ี TEA03      95 ช.ม.        150 ช.ม. 
    งานเลขท่ี TEA04      53 ช.ม.        100 ช.ม. 
    งานเลขท่ี TEA05      10 ช.ม.                      - 
 อัตราคาแรงทางออม :            3,500 บาท                2,900 บาท 
  

7. กิจการคิดคาใชจายการผลิตคิดเขางานตามชั่วโมงแรงงานทางตรง ในอัตราชั่วโมงละ 12 บาท  
 

8. คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ัง 2 แผนกนอกเหนือจากวัตถุดิบทางออม และคาแรงทางออมดังนี้ 
  แผนกตม:   
   คาสาธารณูปโภค (คางจาย) 3,000 บาท 
   คาเสื่อมราคา – เครื่องจักร 2,500 บาท 
  แผนกกล่ัน:    
   คาสาธารณูปโภค (คางจาย) 8,945 บาท 
 

9. งานท่ีทําเสร็จในเดือนนี้มี งานเลขท่ี TEA02 TEA03 TEA04 
 

10. กิจการคิดราคาขายเทากับ 120% ของราคาทุน และในระหวางเดือนไดขายงานใหแกลูกคาเปน          
เงินสด  2 งานคือ งานเลขท่ี TEA01 และงานเลขท่ี TEA02 

 

11.  ผลตางของคาใชจายการผลิตคิดเขางานสูง (ต่ํา) ไปใหปดเขาบัญชีตนทุนขาย  
 
คําส่ัง  1)  แสดงการบันทึกบัญชีท้ังหมดท่ีเก่ียวของจากขอมูลเบื้องตน (15 คะแนน) 

2)  แสดงรายการบัญชีสินคาคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นป 31 ธันวาคม 25X1                 
 (5 คะแนน)              
 

 
       

 

 


	ข้อ 3  ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ข้อ (ต้องทำให้ครบทั้ง 2 ข้อ)

