
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย คร้ังท่ี 11 (2/2561) 
วันเสารท่ี 25 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30-13.30 น.  

ณ ศูนยอบรมสัมมนาศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช ชั้น 6 หอง 6B  
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

หามคัดลอกเนื้อหาไมวาสวนใดสวนหนึ่งกอนไดรับอนุญาต 
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บริษัท การบาน จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดการลงทุนดังตอไปนี้ 
 

1) มีเงินลงทุนในบริษัท การคา จํากัด ในอัตรารอยละ 80 
  

2) เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท การละคร จํากัด โดยทําการจาย 

2.1  เงินสดจํานวน 2,000 ลานบาท 

2.2  โดยทําการกูยืมเงินระยะสั้นจํานวน 500 ลานบาท และเงินกูยืมเงินระยะยาวจํานวน                    

1,000 ลานบาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 และ 5 ตามลําดับ  
 

 ซ่ึงบริษัทจะไดรับเปนหุนสามัญจํานวน 21 ลานหุน ราคาหุนละ 100 บาท รวมเปน             

จํานวนเงิน  2,100 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 70 ของหุนท่ีออกจําหนายแลวของบริษัท                      

การละครจํากัด ณ วันซ้ือ บริษัท การละคร มีกําไรสะสม 1,000 ลานบาท และทุนสํารองตาม

กฎหมาย 300 ลานบาท และมีการตีมูลคายุติธรรมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน                      

และมีสิทธิบัตร จํานวน 400 ลานบาท และ 100 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเขาลงทุนครั้งนี้                          

บริษัท การบาน จํากัด (มหาชน) มีอํานาจควบคุมในบริษัท การละคร จํากัด ตั้งแตวันท่ีซ้ือ 
 

3) ตอมาในภายหลัง เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัท การบาน จํากัด (มหาชน) ไดทําการซ้ือหุนของ

บริษัท การละคร จํากัด เพ่ิมข้ึน 10% ทําใหมีสัดสวนในบริษัท การละคร จํากัด เปน 80% โดยไดจาย

ซ้ือเปนเงินสดจํานวน 550 ลานบาท  โดยกําไรของบริษัท การละคร จํากัด สําหรับปตั้งแตวันท่ี                   

1 มกราคม ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เปนดังนี้ 
 

1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560 100 ลานบาท 

1 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 100 ลานบาท 

1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 31ธันวาคม 2560 300 ลานบาท 

รวม 500 ลานบาท 

 

รายการท่ีเกิดข้ึนในระหวางปมีดังตอไปนี้ 

1) ในระหวางป 2560 บริษัท การละคร จํากัด มีการขายสินคาใหกับ บริษัท การบาน จํากัด (มหาชน) 

เปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท โดยมีกําไรระหวางกัน 20 ลานบาท คงเหลือเปนสินคาปลายงวดเปน

จํานวนเงิน 50 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีลูกหนี้การคาบริษัท การบาน คงเหลือเปน

จํานวนเงิน 70 ลานบาท 
 

สวนที่ 1 การทดสอบความรูเกี่ยวกับงบการเงินสําหรับกลุมกิจการ (ขอบังคับ 40 คะแนน) 
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2) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 บริษัท การคา จํากัด ไดขายเครื่องใชสํานักงานใหกับบริษัท การบาน 

จํากัด (มหาชน) ในราคา  80 ลานบาท โดยมีกําไรจากการขายเครื่องใชสํานักงาน เปนจํานวนเงิน              

12 ลานบาท และเครื่องใชสํานักงานดังกลาวมีอายุการใหประโยชนคงเหลือ 4 ป และบริษัท การบาน 

จํากัด (มหาชน) มีการขายเครื่องจักรใหกับบริษัท การละคร จํากัด ในราคา 15 ลานบาท โดยมี

ขาดทุนจากการขายเครื่องจักร เปนจํานวนเงิน 3 ลานบาท โดยมีอายุการใหประโยชนคงเหลือ 5 ป 

ภายหลังพบวาเครื่องจักรใหมมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน จึงติดตอขายเครื่องจักรดังกลาวให

บุคคลภายนอกเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท ในเดือนมกราคม 2561 เพ่ือซ้ือเครื่องจักรใหม 
 

3) เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 บริษัท การบาน จํากัด (มหาชน) ไดใหบริษัทการคา จํากัด เชาอาคาร

สํานักงาน ราคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท และอายุการใหประโยชน

คงเหลือ 10 ป ในสัญญาเชาระบุคาเชาเปนรายป ปละ 12 ลานบาท  สัญญาเชา 5 ป ซ่ึงบริษัทไดจัด

ประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน และมีการดําเนินงานตกแตงและติดตั้งเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท 

ซ่ึงจะรวมเปนสวนหนึ่งของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ นอกจากนี้ในสัญญาเชาระบุวาบริษัทตอง

ปรับปรุงอาคารเชาใหมีสภาพเดิมเม่ือสิ้นสุดอายุสัญญาเชา ผูบริหารคาดวาจะมีประมาณการคาใชจาย

ดังกลาวเปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท 
 

4) เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 บริษัท การคา จํากัด และบริษัท การละคร จํากัด มีการจายเงินปนผล

จํานวนเงิน 100 ลานบาท และ 50 ลานบาท ใหกับบริษัท การบาน จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ               

ซ่ึงบริษัทใหญ และบริษัทยอยไดบันทึกรายการประกาศจายเงินปนผลรวมในงบการเงิน ณ วันท่ี              

31 ธันวาคม 2560 แลว 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบแสดงฐานะการเงินกอนรายการลงทุนและรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวางป มีดังนี้ 

 

(หนวย:ลานบาท) 

 การบาน  การคา  การละคร 

สินทรัพย      

สินทรัพยหมุนเวียน  
 

 

 

  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8,000   1,000   800  
ลูกหนี้การคา 5,800   2,200   1,500  
ลูกหนี้อ่ืน 2,500   800   300  
สินคาคงเหลือ   4,700   1,000   700  
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 500   -   -  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 21,500   5,000   3,300  
 

-3- 
 



การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 11 (2/2561) August 25, 2018 
 

(หนวย:ลานบาท) 

 การบาน  การคา  การละคร 

สินทรัพยไมหมุนเวียน      
เงินลงทุนในบริษัทยอย 5,000  -   -  
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1,050   -   - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  9,700  6,000  3,500 
สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 1,500  500  - 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 800   400   200  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน   450   100   -  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 18,500   7,000   3,700  

รวมสินทรัพย 40,000  12,000  7,000 

      

หนี้สินและสวนของผูถือหุน      

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,000  500  200 
เจาหนี้การคา 6,300   2,000   1,000  
เจาหนี้อ่ืน 2,000   700   500  
ภาษีเงินไดคางจาย  800   100   50  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 300   300   100  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,400   3,600   1,850  

หนี้สินไมหมุนเวียน      

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชนพนักงาน 1,500  800  500 
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,000   -   -  

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,500   800   500  

รวมหนี้สิน 12,900   4,400   2,350  
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(หนวย:ลานบาท) 

 การบาน  การคา  การละคร 

สวนของผูถือหุน      
ทุนเรือนหุน  20,000   5,000   3,000  
กําไรสะสม      
   จัดสรรแลว      
      ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,000   500   300  
   ยังไมไดจัดสรร 5,100   2,100   1,350 

รวมสวนของผูถือหุน 27,100   7,600   4,650  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 40,000  12,000  7,000 

 

คําส่ัง 

1) แสดงรายการบันทึกบัญชีของแตละรายการในสวนของการลงทุนและรายการท่ีเกิดข้ึน                   

ในระหวางปทุกขอ (20 คะแนน) 

2) ใหจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท การบาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย               

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (20 คะแนน) 
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ขอ 1  (20 คะแนน)   
 

 บริษัท กขค เฮลทแคร แอนด สปา จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย            
แหงประเทศไทยท่ีประกอบธุรกิจใหบริการดานความงามและจําหนายเครื่องออกกําลังกายขนาดใหญแหงหนึ่ง
ในประเทศไทย โดยบริษัทจะใหบริการเก่ียวกับโปรแกรมบํารุงผิวหนาแกลูกคาท่ีเปนสมาชิกในราคาเหมาจาย 
จํานวน 10 ครั้ง ในราคา 45,000 บาทตอป ท้ังนี้ ในเดือนสิงหาคม บริษัทจัดทํารายการสงเสริมการขาย            
เนื่องในเทศกาลวันแม โดยขายคาสมาชิกโปรแกรมบํารุงผิวหนาพรอมโปรแกรมตรวจสุขภาพและยกกระชับผิว
ในราคาเหมาจาย 70,000 บาท ปกติโปรแกรมตรวจสุขภาพและยกกระชับผิวของบริษัทมีอัตราคาบริการอยูท่ี
ครั้งละ 35,000 บาท โดยลูกคาท่ีซ้ือโปรแกรมนี้สามารถเขาใชบริการไดภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 25X1 ถึงวันท่ี 
31 กรกฎาคม 25X2  และมีลูกคาซ้ือโปรแกรมนี้ไปท้ังหมดจํานวน 50 คน รายการท่ีเกิดข้ึนจากลูกคาใน
โปรแกรมนี้ มีดังนี้ 

 

 ป 25X1  ลูกคาเขาใชโปรแกรมบํารุงผิวหนา 250 ครั้ง มาตรวจสุขภาพและยกกระชับผิวจํานวน            
  20 คน  
 ป 25X2  ลูกคาเขาใชบริการโปรแกรมบํารุงผิวหนา 200 ครั้ง และมาตรวจสุขภาพและยกกระชับผิว 
  จํานวน 30 คน 
 

 นอกจากนั้นในวันท่ี 29 ธันวาคม 25X1 มีลูกคาจากประเทศจีนสั่งซ้ือเครื่องออกกําลังกายจากบริษัท
จํานวน 10 เครื่องมูลคารวม 3,000,000 บาท โดยบริษัทตองสงเครื่องออกกําลังกายทางเรือไปใหลูกคาท่ี
ประเทศจีน ซ่ึงบริษัทไดสงสินคาออกจากคลังสินคาของบริษัทไปท่ีทาเรือแลวในวันเดียวกัน โดยเครื่องออก
กําลังกายท้ังหมดถึงทาเรือประเทศจีนในป 25X2 

 

คําส่ัง 
1) ใหแสดงการคํานวณรายไดและบันทึกบัญชีรายไดคาบริการท่ีเก่ียวของจากลูกคาท่ีมาใชบริการ

โปรแกรมบํารุงผิวหนาและมาตรวจสุขภาพและยกกระชับผิวในป 25X1 และ 25X2                      
(10 คะแนน) 

2) ใหบันทึกบัญชีรายไดจากการขายเครื่องออกกําลังกาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 ในกรณีท่ีบริษัท
ขายเครื่องออกกําลังกายตามเง่ือนไข incoterm ดังตอไปนี้ 

- Free on Board (FOB) Bangkok (2 คะแนน) 
- Free on Board (FOB) China (2 คะแนน) 
- Cost insurance and Freight (CIF) China (2 คะแนน) 
- Delivered Duty Unpaid (DDU) (2 คะแนน) 
- Ex works (EXW) (2 คะแนน) 

 
 

คําช้ีแจง   ขอสอบสวนท่ี 2 มีจํานวน 4 ขอ ใหเลือกทําเพียง 3 ขอ  
 

สวนที่ 2  การทดสอบความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (60 คะแนน) 
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ขอ 2  (20 คะแนน)  
 

 บริษัท กูยืม จํากัด (มหาชน) กูยืมจากแหลงเงินทุน 3 แหลง โดยแหลงเงินทุนแหลงท่ี 1 และ 2                

ใชสําหรับวัตถุประสงคท่ัวไป แหลงเงินทุนแหลงท่ี 3 ใชสําหรับเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ รายละเอียด

เก่ียวกับการกูยืมเงินในป 25X2 มีดังนี้ 

 แหลงท่ี 1 :  เงินกู 20 ลานบาท อายุ 5 ป อัตราดอกเบี้ย 10% ตอป กูมาเม่ือวันท่ี 1 ม.ค. 25X2 

 แหลงท่ี 2 :  เงินกู 40 ลานบาท อายุ 15 ป อัตราดอกเบี้ย 8% ตอป กูมาเม่ือวันท่ี 1 เม.ย. 25X2 

 แหลงท่ี 3 :  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารถัวเฉลี่ย 5 ลานบาท ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีสําหรับป 25X2 

       เทากับ 550,000 บาท 

ราคาตามบัญชีของโรงงานระหวางกอสราง มีดังนี้ 

ยอดตนงวด ณ วันท่ี 1 ม.ค. 25X2   12,000,000  บาท 

เพ่ิมข้ึนระหวางงวด    16,000,000 บาท 

ยอดปลายงวด ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 25X2  28,000,000 บาท 

 

บริษัทไดนําเงินกูบางสวนไปลงทุนชั่วคราว ไดรับผลตอบแทนท้ังสิ้น 300,000 บาท  

 

คําส่ัง 

1) บริษัทสามารถรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของโรงงานระหวางกอสรางไดหรือไม เพราะเหตุใด                  
และการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของโรงงานระหวางกอสรางจะสิ้นสุดลงเม่ือใด (3 คะแนน) 

2) ใหทานคํานวณตนทุนการกูยืมท่ีบันทึกเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของโรงงานระหวางกอสราง 
พรอมท้ังแสดงวิธีการคํานวณประกอบ (12 คะแนน) 

3) ใหทานเปดเผยขอมูลนโยบายการบัญชีในสวนท่ีเก่ียวกับตนทุนการกูยืมในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของบริษัท กูยืม จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x2 (5 คะแนน)  
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ขอ 3  (20 คะแนน)  
 

บริษัท ฟาเดียว จํากัด (มหาชน) ไดตกลงทําสัญญารับกอสรางตึกมูลคา 500 ลานบาท คาดวาจะ

กอสรางเสร็จภายในเวลา 3 ป ฝายวิศวกรไดคํานวณตนทุนไวประมาณ 400 ลานบาท โดยเริ่มกอสรางป 2560  

มีขอมูลตางๆดังนี้ 

                                                                                          (หนวย:บาท) 

 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนระหวางป 180,000,000 204,000,000 96,000,000 

ตนทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 270,000,000 144,000,000 - 

ยอดท่ีเรียกเก็บจากผูวาจาง 200,000,000 163,636,363 100,000,000 

เงินท่ีไดรับชําระจากผูวาจาง 155,000,000 180,000,000 150,000,000 

 

คําส่ัง 

1) คํานวณรายได ตนทุน และกําไรข้ันตนในแตละปของบริษัท ฟาเดียว จํากัด (มหาชน) พรอมแสดง
วิธีการคํานวณโดยไมคํานึงถึงผลกระทบทางภาษี (10 คะแนน) 

2) แสดงการบันทึกบัญชีรายการท่ีเก่ียวของ ของแตละป  (5 คะแนน) 
3) จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน ของแตละป  (5 คะแนน) 

 
 

ขอ 4  (20 คะแนน)  

 บริษัท เพชรบุรีผลิตภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหนายอาหารเพ่ือการอุปโภค รวมท้ัง

ผลิตเครื่องครัวท่ีใชในการผลิตอาหาร ระหวางการปดบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา 31 ธันวาคม 25X2 และ

กิจการประมาณการวาจะจัดทํางบการเงินใหแลวเสร็จภายใน 1 เมษายน 25X3 ผูอํานวยการฝายบัญชีพบ

รายการคาท่ีอาจมีผลกระทบตองบการเงิน ดังนี้ 

1. ในวันท่ี 12 พฤศจกิายน 25X2 อดีตพนักงานรายหนึ่งฟองกิจการเก่ียวกับการเลิกจางงาน เนื่องจากมี

อายุมากเกินไป โดยท่ีพนักงานคนดังกลาวเรียกคาชดเชย 7.5 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 

ทนายความอิสระของกิจการประมาณการวาโอกาสท่ีจะชดเชยคาความเสียหายเปนเพียงเปนไปได   

แตไมถึงกับตองจายเงินชดเชย อยางไรก็ตาม ในวันท่ี 31 มีนาคม 25X3 กิจการตกลงท่ีจะจายเงิน

ใหกับอดีตพนักงานคนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 1.25 ลานบาท และพนักงานไดเซ็นสัญญายินยอมวา

จะไมดําเนินการฟองรองกับกิจการอีกตอไป 
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2. ในระหวางป 25X2 กิจการพบวาผูจัดการฝายการตลาดไดทุจริต โดยการนําเงินท่ีไดรับจากลูกหนี้

การคาไปใชสวนตัว จํานวนเงินท้ังสิ้น 10 ลานบาท เหตุการณยักยอกเงินดังกลาวเกิดข้ึนระหวางป 

25X1 ทุจริตดังกลาวมีความสลับซับซอนมาก การควบคุมภายในบริษัทไมสามารถปองกันได อยางไร 

ก็ตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 ยังไมไดรับรูรายการดังกลาว 

3. ในวันท่ี 1 มกราคม 25X2 กิจการไดเปลี่ยนแปลงการบันทึกตนทุนสินคาคงเหลือจากเดิมวิธีเขากอน-

ออกกอนเปนวิธีทุนถัวเฉลี่ย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 และ 25X0 สินคาคงเหลือของกิจการ             

ตามวิธีเขากอน-ออกกอน มีมูลคาท้ังสิ้น 560 ลานบาท และ 540 ลานบาท ตามลําดับ และมีมูลคา

ตามวิธีทุนถัวเฉลี่ยท้ังสิ้น 500 ลานบาท และ 490 ลานบาท ตามลําดับ 

4. กิจการไดซ้ือลิขสิทธิ์การผลิตอาหารจากตางประเทศอยางหนึ่ง กิจการใชวิธีการตัดจําหนายลิขสิทธิ์

ดังกลาวตามวิธีเสนตรงตามอายุทางกฎหมาย 20 ป อยางไรก็ตาม ตนป 25X2 กิจการไดประเมินการ

ขายสินคาจากการผลิตดวยลิขสิทธิ์ดังกลาวใหม โดยคาดวาอาหารท่ีผลิตจากลิขสิทธิ์ดังกลาวสามารถ

ขายไดท้ังหมดเพียง 13 ป กิจการไดทําสัญญาซ้ือลิขสิทธิ์ดังกลาวเม่ือ 3 ปท่ีแลว ดวยราคาทุน                  

4 ลานบาท 

5. ในวันท่ี 8 ธันวาคม 25X2 คณะกรรมการบริหารบริษัทไดมีมติอนุมัติแผนเพ่ือหยุดการผลิตของโรงงาน

แหงหนึ่งของกิจการ แตยังไมมีมติวาจะดําเนินการอยางไรกับเครื่องจักรในโรงงานท่ีหยุดการผลิต              

มติท่ีประชุมดังกลาวไดถูกเผยแพรในวันท่ี 20 มกราคม 25X3 และจายเงินใหกับพนักงานท่ีถูกเลิกจาง

ในอีก 1 เดือนตอมา เปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท ในอดีตกิจการไดเคยปฏิบัติกับพนักงานท่ีถูกเลิกจาง

จากการปดโรงงานดวยการจายเงินชดเชยตามกฎหมายมาแลว 3 ครั้ง ตามมติคณะกรรมการบริหาร

บริษัท นอกจากนั้นในระหวางเดือนมกราคม 25X3 กิจการไดจายเงินในการเคลื่อนยายเครื่องจักรไป

ยังโรงงานแหงใหมอีก 1.5 ลานบาท 

 

คําส่ัง  ขอใหทานประเมินวารายการขางตนมีผลกระทบอยางไรตองบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 โดยท่ีผลกระทบตองบการเงินหมายรวมถึงการบันทึกรายการปรับปรุง 

  และ/หรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ท้ังนี้ไมตองคํานึงถึงผลกระทบทางภาษีเงินได                      

  (ขอละ 4 คะแนน) 
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