
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย คร้ังท่ี 6 (1/2559) 
วันอาทิตยท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ.2559  เวลา 13.00-17.00 น. 

หอง 6A ชั้น 6 ณ ศูนยอบรมสัมมนาศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี ณรงคเดช  
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

หามคัดลอกเนื้อหาไมวาสวนใดสวนหนึ่งกอนไดรับอนุญาต 



           
 

2 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 6 (1/2559) 

 

สวนที่ 1 การทดสอบความรูเกี่ยวกับงบการเงินสําหรับกลุมกิจการ (ขอบังคับ 40 คะแนน) 
 

ทําลงในสมุดคําตอบเลมสีเหลืองเทานั้น 

 

 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท มานะ จํากัด (มหาชน) และ บรษัิท ขยัน จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 (กอนพิจารณาขอมูลเพ่ิมเติม) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

  (หนวย : ลานบาท) 

 
มานะ 

 
ขยัน 

  สินทรัพยหมุนเวียน  
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,500  

 
1,400  

เงินลงทุนชั่วคราว 2,000  
 

430  
ลูกหนี้การคา 1,700  

 
800  

ลูกหนี้อ่ืน 500  
 

250  
สินคาคงเหลือ   5,000  

 
640  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 800  
 

280  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 13,500  
 

3,800  

    สินทรัพยไมหมุนเวียน 
   เงินลงทุนในบริษัทรวม 800  

 
-    

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 750  
 

-    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

      - ท่ีดิน 3,500  
 

1,000   
   - อาคาร 2,000  

 
650  

   - เครื่องจักรและอุปกรณอ่ืน 800  
 

300  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 470  

 
-    

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน   330  
 

150  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 8,650  
 

2,100  

    รวมสินทรัพย 22,150  
 

5,900  

 
  

 

 
 



           
 

3 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 6 (1/2559) 

 

 (หนวย : ลานบาท) 

 
มานะ 

 
ขยัน 

  หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
   หนี้สินหมุนเวียน 
   เงินกูยืมระยะสั้น 1,000  

 
-    

เจาหนี้การคา 4,500  
 

1,915  
เจาหนี้อ่ืน 770  

 
560  

ภาษีเงินไดคางจาย  600  
 

61  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 450  

 
164  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,320  
 

2,700  

    หนี้สินไมหมุนเวียน 
   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 900  

 
40  

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 300  
 

-    

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,200  
 

40  

รวมหนี้สิน 8,520  
 

2,740  

    สวนของผูถือหุน 
   ทุนเรือนหุน  8,200  

 
1,400  

กําไรสะสม 

      จัดสรรแลว 

         ทุนสํารองตามกฎหมาย 820  
 

140  
   ยังไมไดจัดสรร 4,610  

 
1,620  

รวมสวนของผูถือหุน 13,630  
 

3,160  

    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 22,150  
 

5,900  

 

 

 

 



           
 

4 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 6 (1/2559) 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม 

1) บริษัท มานะ จํากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่ง (บริษัท หม่ันเพียร จํากัด) โดยถือเงิน

ลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในอัตรารอยละ 30 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 บริษัท หม่ันเพียร 

จํากัด มีการขายสินคาใหกับบริษัท มานะ จํากัด (มหาชน) จํานวน 200 ลานบาท ซ่ึงมีกําไรจากการขาย

สินคาเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท รายการสินคาดังกลาวยังแสดงเปนสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 ของบริษัท มานะ จํากัด (มหาชน) 

2) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษัท มานะ จํากัด (มหาชน) ไดทําการรวมธุรกิจ โดยการซ้ือหุนของ

บริษัท ขยัน จํากัด ในอัตรารอยละ 80 โดยไดชําระคาหุน ดังนี้ 

- ออกหุนสามัญใหมจํานวน 25 ลานหุน ราคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน                     

2,500 ลานบาท 

- เงินสดจํานวน 1,500 ลานบาท 

ณ วันท่ีแลกเปลี่ยน หุนสามัญของบริษัท ขยัน จํากัด และบริษัท มานะ จํากัด (มหาชน) มีราคาตลาด
ราคาหุนละ 110 บาท และ 120 บาท ตามลําดับ และคาใชจายทางตรงท่ีเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจครั้ง
นี้เปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท โดยบริษัท ขยัน จํากัด มีกําไรสะสม ณ วันรวมธุรกิจ เปนจํานวนเงิน 
1,250 ลานบาท และหุนสามัญจํานวน 14 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 1,400 
ลานบาท และสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 140 ลานบาท 

3) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 บริษัท มานะ จํากัด (มหาชน) ขายเครื่องจักรและอุปกรณ ใหกับบริษัท 

ขยัน จํากัด  ในราคา 150 ลานบาท โดยมีกําหนดจายชําระในเดือนมกราคม 2559 และมีกําไรจาก

การขายเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท เครื่องจักรและอุปกรณนี้มีอายุการใชงานคงเหลืออยูหลังจาก

วันท่ี 30 กันยายน 2558 เปนจํานวน 4 ป (เครื่องจักรดังกลาวไดรวมอยูในบัญชีของบริษัท ขยัน จํากัด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 

4) บริษัท มานะ จํากัด (มหาชน) ใหบริษัท ขยัน จํากัด เชาอาคารเพ่ือใชเปนอาคารสํานักงานขายโดยมี

รายไดคาเชา 1.2 ลานบาท ตอป อาคารดังกลาวมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

เปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท 

5) เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 บริษัท หม่ันเพียร จํากัด ไดกูยืมเงินจากบริษัท มานะ จํากัด (มหาชน) 

เปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท ชําระคืนเงินตนครั้งเดียวท้ังจํานวนในวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 โดยมี

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเทากับ รอยละ 4 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

  



           
 

5 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 6 (1/2559) 

6) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีเหตุการณท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

6.1)  มีลูกคารายหนึ่งของบริษัท มานะ จํากัด (มหาชน) แจงเรื่องสินคาท่ีซ้ือไปเกิดความเสียหายข้ึน

เปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท ซ่ึงบริษัทไดตรวจสอบพบวาเปนความผิดพลาดในระหวางการขนสง

ไปยังลูกคาและบริษัทยังไมไดออกใบลดหนี้คาสินคาใหกับลูกคา  

6.2) บริษัท ขยัน จํากัด มีสินคาคงเหลือจํานวน 240 ลานบาท ท่ีซ้ือจากบริษัท มานะ จํากัด 

(มหาชน) โดยบริษัท มานะ จํากัด (มหาชน) มีกําไรจากการขายสินคาดังกลาวเปนจํานวนเงิน 

24 ลานบาท 

6.3)  ผูประเมินราคาอิสระไดนําสงรางรายงานการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยของบริษัท 

ขยัน จํากัด ณ วันซ้ือโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ราคายุติธรรม ราคาทุน 
ท่ีดิน 1,500   1,000   
อาคาร 700  650  
อุปกรณ 370  300  
 2,570 1,950 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน (customer relationship) ณ วันซ้ือท่ีเกิดจากการ

รวมธุรกิจ  มีจํานวนเงิน 400 ลานบาท 

6.4)   กําไรสุทธิท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัท หม่ันเพียร จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 มีจํานวนเงิน 200 ลานบาท 

6.5)   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานของบริษัท มานะ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ขยัน จํากัด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัย มีจํานวนเงิน 860 ลาน

บาท และ 60 ลานบาท ตามลําดับ 

คําส่ัง 

1) แสดงรายการปรับปรุงและตัดบัญชีบัญชีของแตละรายการในสวนขอมูลเพ่ิมเติมทุกขอ (20 

คะแนน) 

2) ใหจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท มานะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี             

31 ธันวาคม 2558 (20 คะแนน) 

 

 

 

 



           
 

6 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 6 (1/2559) 

สวนที่ 2  การทดสอบความรูเกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (60 คะแนน) 
 
คําช้ีแจง  ใหเลือกทําขอสอบเพียง 3 ขอ จากจํานวนท้ังหมด 4 ขอ โดยมีคะแนนขอละ 20 คะแนน 
 
ขอ 1  (20 คะแนน) 

ทําลงในสมุดคําตอบเลมสีฟาเทานั้น 

 เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 25X1 บริษัท G จํากัด มหาชน เขาทําสัญญาเชาดําเนินงานเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง
กับบริษัท A จํากัด โดยมีรายละเอียดตามสัญญาดังนี้ 

- ระยะเวลาเชาตามสัญญา 6 ป คาเชาตอปปละ 1,200,000 บาท และบริษัทไดรับสิทธิใหใชฟรี 
1 ป ในปท่ี 1 

- บริษัทสามารถเลือกตออายุสัญญาเชาไดอีก 4 ป ซ่ึงคาเชาตอปจะเพ่ิมข้ึนจากสัญญาแรกอีก 
5% โดยบริษัทจะไดสิทธิใชฟรีเพ่ิมอีก 6 เดือน ในปแรกท่ีตออายุสัญญา (ปท่ี 7) 

- ณ วันทําสัญญา บริษัท G ไมสามารถระบุไดอยางสมเหตุสมผลวาจะเลือกใชสิทธิในการตอ             
สัญญาเชาหรือไม 

- เม่ือสิ้นสุดปท่ี 5 บริษัท G ตัดสินใจเลือกใชสิทธิตอสัญญาเชาอีก 4 ป โดยบริษัทถือวาการตอ
สัญญานี้เปนสัญญาใหมตั้งแตวันท่ีเลือกใชสิทธิ 

 
คําส่ัง  ใหคํานวณคาเชาท่ีบันทึกเปนคาใชจาย คาเชาคางจายและ คาเชาท่ีตองจายในแตละปลงในตาราง             

พรอมแสดงวิธีการคํานวณ 
 

ป คาเชา คาเชาคางจาย คาเชาท่ีตองจายในแตละป 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
 
 
 
 
 



           
 

7 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 6 (1/2559) 

ขอ 2  (20 คะแนน) 

ทําลงในสมุดคําตอบเลมสีเขียวเทานั้น 

 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กรุงเทพอโศกมนตรีการผลิต จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 ปรากฏดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
                              

             สินทรัพย                  หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

เงินสด 5,000 หนี้สินหมุนเวียน 10,000 
ลูกหนี้การคา 15,000 เงินกูยืมระยะยาว 400,000 
ที่ดิน 160,000 หนี้สินอ่ืน 40,000 
อาคารสํานักงานใหญ 1,000,000      รวมหนี้สิน 450,000 
คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารสํานักงานใหญ (180,000) ทุนจดทะเบยีนและชาํระแลว 1,000,000 
อาคารโรงงานและเคร่ืองจักร 1,790,000 กําไรสะสม 450,000 
คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารโรงงานและ
เคร่ืองจักร  

(910,000) สํารองตามกฎหมาย 100,000 

คาความนิยม 60,000      รวมสวนของผูถือหุน 1,550,000 
ขาดทุนจากการดอยคาสะสม - คาความนิยม (40,000)   
สินทรัพยไมมีตัวตน 150,000   
รายการตัดบัญชีสะสม - สินทรัพยไมมีตัวตน (50,000)   
รวมสินทรัพยรวม 2,000,0000 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,000,000 

  ณ วันท่ีในรายงาน ผูบริหารไดพิจารณาการดอยคาของสินทรัพย และตัดสินใจวามีความเปนไปได

อยางสูงวาสินทรัพยของกิจการมีลักษณะบงชี้วามีการดอยคาเกิดข้ึน ดังนั้นผูบริหารจึงไดดําเนินการตีราคา

สินทรัพยใหมท้ังหมด และสรุปวาสินทรัพยรวมของกิจการมีมูลคายุติธรรมเพียง 1,820 ลานบาท สินทรัพยของ

กิจการท้ังหมดเปนหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด (Cash-Generation Unit: CGU)  

 

 

 

 

 



           
 

8 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 6 (1/2559) 

 ตั้งแตเริ่มประกอบการกิจการเชาท่ีดินจากกรรมการบริษัท ในเดือนเมษายน 2559 กิจการไดซ้ือท่ีดิน

เปนของกิจการเองในราคา 160 ลานบาท อยางไรก็ตามราคายุติธรรมของท่ีดินดังกลาว ณ วันท่ีในงบการเงิน 

เทากับ 150 ลานบาท สินทรัพยอ่ืนของกิจการบันทึกดวยราคาทุน 

คําส่ัง 

1) บันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 เฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ

วัดมูลคาของสินทรัพย (15 คะแนน) 

2) สมมติวาภายหลังจากกิจการคํานวณการดอยคาสินทรัพยแลว มูลคาของอาคารโรงงานและ

เครื่องจักรมีมูลคา เทากับ 800 ลานบาท อยางไรก็ตาม กิจการมีขอมูลชัดเจนวามูลคายุติธรรม

เฉพาะของอาคารโรงงานและเครื่องจักร เทากับ 750 ลานบาท ขอใหบันทึกรายการปรับปรุง

ดังกลาวในกรณีท่ีตองบันทึก (5 คะแนน) 

 

ขอ 3  (20 คะแนน) 

ทําลงในสมุดคําตอบเลมสีน้ําตาลเทานั้น 

 

1.  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน ใหหลักการกําหนดสวนงานท่ีเสนอ

รายงานไวอยางไร จงอธิบาย (5 คะแนน) 

2.  จากขอมูลตอไปนี้ ถาบริษัทสวนงานดําเนินงาน จํากัด (มหาชน) ตองเปดเผยขอมูลทางการเงินจําเเนกตาม  

สวนงาน จะมีสวนงานใดบางท่ีเปนสวนงานท่ีเสนอรายงาน  

  ใหทานนําเสนอขอมูลสวนงานท่ีเสนอรายงานในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  โดยเเสดงการ

คํานวณประกอบตามเกณฑท่ีระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 เรื่อง สวนงาน

ดําเนินงาน (15 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 



           
 

9 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 6 (1/2559) 

 บริษัท สวนงานดําเนินงาน จํากัด (มหาชน) มีสวนงานธุรกิจ 5 สวนงาน ซ่ึงมีขอมูล ณ วันท่ีหรือป
สิ้นสุด วันท่ี 31ธันวาคม 25x3 ดังนี้                                                                                   

(หนวย : ลานบาท) 
 สวนงานดําเนินงาน การดําเนิน 

งานอ่ืน 

การตัดบัญชี
ระหวางกัน 

งบการ 

เงินรวม  ก ข ค ง จ 

รายได         

รายไดจากภายนอก 634 190 82 172 66   1,144 

รายไดระหวางสวนงาน 12 36 8    (56)  

              รวม 646 226 90 172 66  (56) 1,144 
คาใชจายดําเนินงาน         

คาใชจายโดยตรง (220) (70) (136) (122) (82)  36 (594) 

คาใชจายจากการปนสวน (6) (2) (4) (6) (2)   (20) 

             รวม (226) (72) (140) (128) (90)  36 (614) 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน 420 154 (50) 44 (18)  (20) 530 

คาใชจายบริหารท่ัวไป      (90)  (90) 

รายไดเงินปนผล  64      64 

ดอกเบี้ยจาย-ภายนอก  (60)      (60) 

ดอกเบ้ียจายระหวางสวนงาน (24)      24  

รายไดดอกเบ้ียระหวางสวนงาน  24     (24)  

กําไร(ขาดทุน)จากการ
ดําเนินงานตามปกติ 

396 182 (50) 44 (18) (90) (20) 444 

สินทรัพย         

สินทรัพยตามสวนงาน 822 550 200 620 160 200 (20) 2,532 

เงินใหกูยืมระหวางสวนงาน  200     (200)  

เงินลงทุน  368      368 

รวมสินทรัพย 822 1,118 200 620 160 200 (220) 2,900 
 

 

 



           
 

10 การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) คร้ังท่ี 6 (1/2559) 

ขอ 4  (20 คะแนน) 

ทําลงในสมุดคําตอบเลมสีชมพูเทานั้น 

 บริษัท ดิจิทีวี  จํากัด (มหาชน) ไดทําการรวมประมูลเพ่ือใหไดสิทธิ ใน TV DIGITAL  และสามารถ

ประมูลไดมาหนึ่งชอง ในวันท่ี 1 มีนาคม 2557 ในราคา 500 ลานบาท ซ่ึงสามารถใชชองนี้ไดเปนเวลา 15 ป 

และเริ่มใชคลื่นความถ่ีได ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 หลังจากชําระคาสัมปทานงวดแรก  ผูบริหารไดใหฝายบัญชี

ทําการรวบรวมคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกรรมนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5 ก.พ. 2556 จายคาท่ีปรึกษาโครงการนี้ 500,000  บาท 

30  ก.ย. 2556 จายคาศึกษาดูงานตางประเทศ 800,000 บาท 

30  ต.ค. 2556 จายคาศึกษาโครงการความเปนไปได 500,000 บาท 

1  ก.พ. 2557 จายเงินเพ่ือซ้ือสิทธิ์ในการเขารวมประมูล   100,000 บาท 

1  มี.ค. 2557 จายเงินคาสิทธิ์ ท่ีชนะการประมูล 50,000,000 บาท 

15  มี.ค. 2557 กูเงินจาก สถาบันการเงินเพ่ือจายเงินคาอุปกรณออกอากาศพรอมติดตั้ง 

(พรอมใชวันท่ี 1 ต.ค.57) ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป ระยะปลอด

ชําระเงินตน 5 ป   

90,000,000 บาท 

30 ส.ค. 2557 จายคาตกแตงสถานี  20,000,000 บาท 

30 ก.ย. 2557 กูเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือจายเงินคาสิทธิ์ท่ีชนะการประมูลงวดท่ี 2 

ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป ระยะปลอดชําระเงินตน 5 ป 

200,000,000 บาท 

31 ธ.ค. 2557 ชําระดอกเบี้ยเงินกู (เงินตน 50 ลานบาท ดอกเบี้ย 2,506,849 บาท  

เงินตน 200 ลานบาท ดอกเบี้ย 3,024,657 บาท) 

  5,531,506 บาท 

30 ก.ย. 2560 จายคาสิทธิ์ งวดท่ี 3  150,000,000 บาท 

31 ธ.ค. 2563 จายคาสิทธิ์ งวดท่ี 4  100,000,000 บาท 

ขอมูลเพ่ิมเติม 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย รอยละ 1 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  รอยละ 2 

อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง รอยละ 6 

คําส่ัง 

1) คํานวณตนทุนสินทรัพยไมมีตัวตน และเหตุผลประกอบรายการดังกลาว (10 คะแนน) 

2) รายการท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินในป 2557  (5 คะแนน) 

3) เปดเผยนโยบายบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2557 (5 คะแนน) 

 

 


