การทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 9 (2/2560)
วันเสารที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-13.30 น.
ณ ศูนยอบรมสัมมนาศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช ชั้น 6 หอง 6B
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
หามคัดลอกเนื้อหาไมวาสวนใดสวนหนึ่งกอนไดรับอนุญาต
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สวนที่ 1 การทดสอบความรูเกี่ยวกับงบการเงินสําหรับกลุมกิจการ (ขอบังคับ 40 คะแนน)
บริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจรานอาหาร ไดซื้อหุนในบริษัท
น้ํ า เขี ย ว จํ า กั ด ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม จากบริ ษั ท น้ํ า แดง จํ า กั ด โดยในการทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายได แ บ ง
การเขาซื้อหุน และการจัดโครงสรางใหมดังนี้
1) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 บริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน) ไดเขาซื้อหุน 70%
ในบริษัท น้ําเขียว จํากัด โดยจายเปนเงินสด 2 งวด งวดละ 1,500 ลานบาท ในเดือนตุลาคม 2560
และเดือนมกราคม 2561
2) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัท น้ําแดง จํากัด มีการจัดโครงสรางใหมใน บริษัท น้ําเขียว จํากัด
โดยจะขายเงินลงทุนในบริษัท Extra Limited ใหกับบริษัท น้ําสม จํากัด ทั้งหมด
ในภายหลังเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 บริษัท น้ําเขียว จํากัด ไดออกหุนเพิ่มทุน จํานวน 20 ลานหุน
มูลคาหุนละ 100 บาท (ราคาตลาด ณ วันเพิ่มทุน คือ 120 บาท) ซึ่งบริษัทกานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด
(มหาชน) ไดซื้อหุนทั้งหมดในราคา 3,000 ลานบาท
บริษัท น้ําเขียว จํากัด มีโครงสรางกอนและหลังการทําสัญญาเขาซื้อขายหุน ดังตอไปนี้
กอนทําสัญญา
น้ําแดง

100%

100%

น้ําเขียว

น้ําสม

50%

50%

Extra

หลังทําสัญญาชวงที่ 2

หลังทําสัญญาชวงที่ 1
100%

น้ําแดง

กานแกว

30%

70%

น้ําเขียว

น้ําสม
50%

50%

Extra

น้ําแดง
100%

น้ําสม

X%

กานแกว
X%

น้ําเขียว

100%

Extra

ขอมูลเพิ่มเติม
1) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 บริษัท น้ําเขียว จํากัด มีสินทรัพยที่ระบุไดและหนี้สินที่ไดรับมา ดังนี้
หนวย : ลานบาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
400
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
2,000
ลูกหนี้การคา
700
เจาหนี้การคา
1,500
สินคาคงเหลือ
1,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
1,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
4,900
ประมาณการหนี้สิน
เงินลงทุน
1,000
ผลประโยชนพนักงาน
500
ณ วันซื้อ บริษัท น้ําเขียว จํากัด มีหุนสามัญจํานวน 20 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท
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2) รายละเอียดของรายการระหวางกันของ Extra Limited กับ บริษัทน้ําเขียว ซึ่งจะมีการจายเงินรวม
กับรายการขายเงินลงทุนในบริษัท Extra Limited ดังตอไปนี้
- การขายเงินลงทุนในราคาที่ตกลงกันจํานวน 1,200 ลานบาท
- บริษัท น้ําเขียว จํากัด มีเจาหนี้การคา-Extra Limited จํานวน 500 ลานบาท
- บริษัท น้ําเขียว จํากัด มีลูกหนี้การคา-Extra Limited จํานวน 400 ลานบาท
3) คาใชจายที่เกิดขึ้นในการซื้อธุรกิจทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท
4) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 บริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน) ไดขายที่ดินและ
เครื่องจักร ใหกับบริษัท น้ําเขียว จํากัด ในราคา 500 ลานบาท และ 300 ลานบาท ตามลําดับ โดยมี
กําไรจากการขาย 50 ลานบาท และ 20 ลานบาท ตามลําดับ โดยเครื่องจักรมีอายุการใหประโยชน
คงเหลืออีก 5 ป
5) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน) ออกตั๋วสัญญา
ใชเงิน เพื่อใหบริษัท น้ําเขียว จํากัด ใชในการดําเนินงาน เปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท โดยมี
กําหนดชําระในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน 2561 และดอกเบี้ยชํ าระพรอมเงินตน
ในอัตรารอยละ 5 ตอป
6) บริษัท Extra Limited มีกําไรสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เปนจํานวนเงิน
100 ลานบาท
7) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเหตุการณที่สําคัญดังตอไปนี้
7.1) บริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน) มีการซื้อสินคากับบริษัท น้ําเขียว จํากัด
จํานวน 500 ลานบาท และขายไปใหคนภายนอกแลวเปนจํานวนเงิน 300 ลานบาท โดยบริษัท
น้ําเขียว จํากัด มีกําไรจากการขายสินคาดังกลาวในอัตรารอยละ 10 ของราคาขาย
7.2) บริษัทไดรับการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยของบริษัท น้ําเขียว จํากัด ณ วันซื้อ
โดยผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี
ที่ดิน
3,000
2,500
อาคาร-สุทธิ
1,800
2,000
อุปกรณ-สุทธิ
400
400
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
800
7.3) รายละเอียดลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคาระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนวย : ลานบาท
ลูกหนี้การคา
เจาหนี้การคา
กานแกว
100
น้ําเขียว
100
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งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(กอนพิจารณาขอมูลเพิ่มเติม) มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะยาว
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตัวอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

5,000
2,800
700
3,500
500
12,500

500
1,000
9,500
1,500
600
400
13,500

26,000

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

1,000
4,000
1,850
800
550
8,200

1,200
800
2,000
10,200

10,000

1,000
4,800
15,800
26,000

คําสั่ง 1) แสดงรายการบันทึกบัญชีของแตละรายการในสวนขอมูลเพิ่มเติมทุกขอ (20 คะแนน)
2) ใหจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท กานแกว เชน เรสเตอรรอง จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (20 คะแนน)
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สวนที่ 2 การทดสอบความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (60 คะแนน)
คําชี้แจง

ขอสอบสวนที่ 2 มีจํานวน 4 ขอ ใหเลือกทําเพียง 3 ขอ หากทําเกินที่กําหนดจะไมไดรับ
การพิจารณาตรวจขอสอบทั้งหมด

ขอ 1 (20 คะแนน)
บริษัท กขค จํากัด (มหาชน) มีหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน และมีราคาตามมูลคาหุน หุนละ 40 บาท
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 25X1 ผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติโครงการ
ใหสิทธิซื้อหุนของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามขอมูลดานลาง ณ วันดังกลาวราคาหุนของบริษัทมีมูลคาเทากับ
50 บาทต อหุน ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 25X1 25X2 และ 25X3 ราคาหุน ของกิจ การมีมูล คาเทากับ หุน ละ
52 บาท 55 บาท และ 60 บาท ตามลําดับ
โครงการที่ 1
บริษัทมีการเพิ่มทุนและใหสิทธิผูถือหุนของบริษัทกลุมหนึ่งที่จะสามารถซื้อหุนของบริษัทเพิ่มในราคา
ตามมูลคาหุน โดยมีพนักงานของบริษัท 3 คน ไดรับสิทธิดังกลาวดวยเนื่องจากเปนผูถือหุนในกลุมนั้น พนักงาน
ทั้ง 3 คนใชสิทธิซื้อหุนคนละ 1,000 หุนและโอนเงินเขามาใหบริษัทตามวันที่บริษัทเรียกชําระคาหุนในวันที่
31 ตุลาคม 25X1
โครงการที่ 2
บริ ษั ทให สิ ท ธิ น าย ก ซึ่งเป น ผู ถือ หุ น รายใหญทํา สัญ ญาซื้ อขายหุ น ส ว นตั ว แกคูค ารายหนึ่ง ในราคา
ตามมู ลคาหุน จํานวน 1,000 หุน โดยมีเงื่ อนไขวาคูคารายดังกล าวจะตองทําการขายวัตถุดิบใหแก บริษัท
ไปอีก 3 ป ซึ่งคูคารายดังกลาวไดรับสิทธิทันทีและโอนเงินใหนาย ก ในวันเดียวกัน
โครงการที่ 3
บริษัทใหพนักงานมีสิทธิที่จะเลือกรับหุน Phantom share 3,000 หุน หรือเลือกรับหุน 3,200 หุน
อยางใดอยางหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขวาจะตองเปนพนักงานที่ทํางานกับบริษัทตอไปอีก 3 ปกอนไดรับสิทธิ และหาก
พนักงานเลือกทางเลือกการชําระดวยหุน ก็จะตองถือหุนนั้นตอไปอีก 3 ปหลังวันที่ไดรับสิทธิ บริษัทคาดวาจะ
ไมประกาศจายเงินปนผลตอไปอีก 3 ป และบริษัทประมาณการมูลคายุติธรรมของหุนตามทางเลือกการชําระ
ดวยหุน ณ วันใหสิทธิเทากับ 48 บาทตอหุน (Phantom share คือ ขอตกลงระหวางบริษัทและผูถือหุน
phantom โดยผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินสด ณ กําหนดเวลาที่แนนอนหรือเชื่อมโยงกับเหตุการณในอนาคต
จํานวนเงินสดที่ไดรับจะเชื่อมโยงกับราคาตลาดของจํานวนที่เทียบเทากับหุนสามัญของกิจการ)
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คําสั่ง 1) จงวิเคราะหวาการใหหรือการใชสิทธิทั้ง 3 โครงการถือเปนการจายโดยใชหุนเปนเกณฑหรือไม
เพราะเหตุใด (6 คะแนน)
2) แสดงการบันทึกบัญชีทั้ง 3 โครงการจากขอมูลเบื้องตน (14 คะแนน)
ขอ 2 (20 คะแนน)
บริษัทเอ บี ซี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการเกี่ยวกับ
สัญญาโทรศัพท ภายในและต า งประเทศ บริษัทใหบ ริการเกี่ย วกับ โทรศัพทภ ายในบาน โทรศัพทเคลื่อนที่
อิ น เทอร เ น็ ต รวมทั้ งขายอุ ป กรณ และบริ ก ารอื่ น แบบครบวงจร บริษัท มีผูแ ทนจําหนายเป น จํา นวนมาก
โดยผู ใ ช บ ริ การจะซื้ อ โทรศั พ ท และ/หรื อ ทํ าสั ญ ญาการใช บ ริ ก ารโครงขา ยของบริ ษัท จากผู แ ทนจํ า หน า ย
สัญญาการใหบริการใชโครงขายมี 2 ประเภท คือ 12 เดือน และ 24 เดือน ซึ่งผูรับบริการตองชําระเงินแบบ
คงที่ (Fixed fee) หากผูใชบริการใชบริการโครงขายเกินจํานวนที่บริษัทกําหนด บริษัทจะเรียกเก็บเงินเพิ่มจาก
ผูใชบริการ อยางไรก็ตามประสบการณในอดีตพบวาไมมีผูใชบริการรายใดจายเงินเพิ่ม
ในกรณีที่ผูใชบริการทําสัญญาประเภท 12 เดือน ผูใชบริการสามารถซื้อโทรศัพทไดสวนลดรอยละ 40
ของราคาขาย และได ใ ช บ ริ ก ารเครื อ ข า ยฟรี อี ก 1 เดื อ น หากผู ใ ช บ ริ ก ารทํ า สั ญ ญาประเภท 24 เดื อ น
ผูใชบริการสามารถซื้อโทรศัพทไดสวนลดรอยละ 50 ของราคาขาย และไดใชบริการเครือขายฟรีอีก 2 เดือน
ผู แ ทนจํ า หน า ยจะได รั บ ค า นายหน า จากการใช บ ริ ก ารโครงข า ยของผู ใ ช บ ริ ก ารจากบริ ษั ท ร อ ยละ12
หากผูใชบริการทําสัญญา 12 เดือน และรอยละ 15 หากทําสัญญา 24 เดือน
บริษัทขายโทรศัพทใหกับผูแทนจําหนายในราคารอยละ 50 ของราคาขาย โดยมีเงื่อนไขวาผูใชบริการ
ตองใชโครงขายของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการรับประกันการใชเครื่องโทรศัพทระยะเวลา 2 ป โดยที่หาก
ผูใชบริการซื้อเครื่องโทรศัพทยี่หอของบริษัท ผูแทนจําหนายตองรับผิดชอบคาซอมรอยละ 50 สวนที่เหลือ
บริ ษัท รั บ ผิ ด ชอบเอง แต ห ากซื้ อเครื่องโทรศัพทข องบริษัท อื่น ผู แทนจําหนายต องรั บ ผิด ชอบค าซอ มเอง
นอกจากนั้นผูใชบริการสามารถซื้อเครื่องโทรศัพทจากผูแทนจําหนายโดยไมมีสวนลด ทั้งนี้ผูแทนจําหนายเปน
ตัวแทนของบริษัทในกรณีการใหบริการดานโครงขาย อยางไรก็ตามผูแทนจําหนายไมไดเปนตัวแทนของบริษัท
ในกรณีการขายเครื่องโทรศัพท ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการใหบริการเปนดังนี้
ตนทุนของเครื่องโทรศัพทของบริษัท
ราคาขาย
ราคาใหบริการโครงขาย 12 เดือน
ราคาใหบริการโครงขาย 24 เดือน

10,000
16,000
500
400

บาทตอเครื่อง
บาทตอเครื่อง
บาทตอเดือน (จายทันทีที่ทําสัญญา)
บาทตอเดือน (จายทันทีที่ทําสัญญา)
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สมมติ วามีผู ใชบริ การทําสัญญาซื้อเครื่องโทรศัพท และใชบริ การโครงขายกับ ผูแทนจําหนายสํ าหรับ
สัญญา 12 เดือน 1 ราย และอีก 1 ราย ทําสัญญาซื้อเครื่องโทรศัพทและใชบริการโครงขายกับผูแทนจําหนาย
สําหรับสัญญา 24 เดือน โดยทั้ง 2 รายทําสัญญา ณ วันเริ่มปบัญชีของบริษัทและผูแทนจําหนาย
คําสั่ง ใหทานบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นสําหรับการซื้อเครื่องโทรศัพทและการใชบริการโครงขายในรอบ
ระยะเวลาการใชบริการทั้ง 12 เดือน และ 24 เดือน ของบริษัทเอ บี ซี จํากัด (มหาชน) และบันทึก
บัญชีของผูแทนจําหนาย (20 คะแนน)
ขอ 3 (20 คะแนน)
ขอ 3.1
ณ วันที่ 1 มกราคม 25x4 บริษัท คิดดี จํากัด นําหุนทุนบริษัท ปูนไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทซื้อไว
ในราคา 250,000 บาท ไปแลกเปลี่ยนกับเครื่องคอมพิวเตอรของบริษัท เทคโน จํากัด ราคาหุนของบริษัท
ปูนไทย ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ณ วันแลกเปลี่ยนราคา 320,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอรมีราคาตามบัญชี
350,000 บาท (ราคาทุน 500,000 บาท คาเสื่อมราคาสะสมถึงวันแลกเปลี่ยน 150,000 บาท) มูลคายุติธรรม
300,000 บาท
คําสั่ง แสดงการคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนและแสดงการบันทึกรายการบัญชีของ
บริษัท คิดดี จํากัด และบริษัท เทคโน จํากัด ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยน (10 คะแนน)
ขอ 3.2
กิจการซื้อเครื่องจักรเพื่อใชผลิตสินคา เครื่องจักรมีราคาตลาด ณ วันนี้ 1,350,000 บาท กิจการจาย
ชําระเงินเปนตั๋วเงินชนิดไมระบุอัตราดอกเบี้ย อายุ 6 เดือน มูลคาหนาตั๋วเงิน 1,424,000 บาท ในการติดตั้ง
เครื่องจักรนี้ กิจการจําเปนตองจางวิศวกรเพื่อติดตั้งโดยเฉพาะจํานวน 1 คน โดยกิจการตกลงจะจายคาจางให
วิศวกรนี้เปนจํ านวนเงิน 35,000 บาท บวกค าที่ พักอี กจํ านวน 8,000 บาท เนื่องจากวิ ศวกรผู น้ีไดทํางาน
ลวงเวลา กิจการจึงตองจายคาลวงเวลาใหวิศวกรผูนี้อีกจํานวน 5,200 บาท และกิจการไดเลี้ยงรับรองวิศวกรนี้
เสียคาใชจายไป 3,700 บาท
คําสั่ง 1) คํานวณหาราคาทุนของเครื่องจักรเพื่อบันทึกบัญชี (5 คะแนน)
2) บันทึกบัญชีรายการขางตน (5 คะแนน)
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ขอ 4 (20 คะแนน)
บริ ษั ท เอเอฟซี ลิ ซ ซิ่ ง จํ า กั ด (มหาชน) ได ทํ า สั ญ ญาให เ ช า เครื่ อ งพิ ม พ แ บบบอกเลิ ก ไม ไ ด ใ ห กั บ
บริษัท สีน้ํา พริ้นติ้ ง จํากั ด โดยเครื่องพิมพดังกลาวมีราคาขายเท ากับ 11,000,000 บาท ซึ่ งเทากั บราคา
ยุติธรรม ในวันที่ 1 มิถุนายน 25x1 ซึ่งเครื่องพิมพดังกลาวมีอายุการใหประโยชนทางเศรษฐกิจ 15 ป โดยมี
ขอตกลงดังนี้
บริษัท สีน้ํา พริ้นติ้ง จํากัด จะตองผอนชําระทุก 6 เดือน คือ ทุกวันที่ 1 มิถุนายน และ 1 ธันวาคม
ของทุ ก ป โดยเริ่ ม ผ อ นวั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 25x1 งวดละ 705,716 บาท ระยะเวลาการผ อ นชํ า ระ 12 ป
เมื่ อสิ้ นสั ญญา บริษัท สีน้ํ า พริ้ นติ้ ง จํา กัด รับประกัน จะซื้อเครื่องจักรดังกลาวในราคา 2,200,000 บาท
โดยมูลคาคงเหลือของเครื่องจักรเทากับ 2,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 10
คําสั่ง สมมติทานเปนผูทําบัญชีของบริษัท เอเอฟซี ลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน) ใหทานดําเนินการดังนี้
1) วิเคราะหสัญญาดังกลาวเปนสัญญาประเภทใด เพราะเหตุใด ถาตองคํานวณประกอบใหแสดง
วิธีคํานวณดวย (3 คะแนน )
2) แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของป 25x1 โดยแสดงวิธีการ
คํานวณประกอบ (12 คะแนน )
3) แสดงการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน ป 25x1 (5 คะแนน )
**การคํานวณนี้ไมตองคํานึงถึงภาษีมูลคาเพิ่ม**
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