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เฉลยข้อสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการไทย ครัง้ที่ 6 (1/2559)   
วันอาทติย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.  

ขอ้สอบส่วนท่ี 1 การทดสอบความรู้เก่ียวกบังบการเงินสาหรับกลุ่มกิจการ (40 คะแนน)  

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท มานะ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ขยนั จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ก่อนพิจารณาข้อมลู
เพิ่มเติม) มีรายละเอียดดงันี ้(หนว่ย : ล้านบาท)  

  มานะ  ขยนั 
สนิทรัพย์หมนุเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   3,500  1,400  
เงินลงทนุชัว่คราว   2,000  430  
ลกูหนีก้ารค้า   1,700  800  
ลกูหนีอ้ื่น  500  250  
สนิค้าคงเหลอื   5,000  640  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  800  280  
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน  13,500  3,800  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน    
เงินลงทนุในบริษัทร่วม  800  -  
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  750  -  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์    
- ที่ดิน   3,500  1,000  
- อาคาร   2,000  650  
- เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อื่น  800  300  
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  470  -  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  330  150  
รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน   8,650  2,100  

รวมสนิทรัพย์  22,150  5,900  

   
  



หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น    
หนีส้นิหมนุเวียน    
เงินกู้ยืมระยะสัน้   1,000  -  
เจ้าหนีก้ารค้า   4,500  1,915  
เจ้าหนีอ้ื่น  770  560  
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  600  61  
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  450  164  
รวมหนีส้นิหมนุเวียน   7,320  2,700  

หนีส้นิไมห่มนุเวียน    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  900  40  
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  300  -  
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน   1,200  40  
รวมหนีส้นิ   8,520  2,740  

สว่นของผู้ ถือหุ้น    
ทนุเรือนหุ้น   8,200  1,400  
ก าไรสะสม    
จดัสรรแล้ว    
ทนุส ารองตามกฎหมาย  820  140  
ยงัไมไ่ด้จดัสรร   4,610  1,620  
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  13,630  3,160  

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น  22,150  5,900  

 
ข้อมูลเพิ่มเติม  
1. บริษัท มานะ จ ากดั (มหาชน) มีเงินลงทนุในบริษัทร่วมแหง่หนึง่ (บริษัท หมัน่เพียร จ ากดั) โดยถือเงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักลา่วใน

อตัราร้อยละ 30 เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 บริษัท หมัน่เพียร จ ากดั มีการขายสนิค้าให้กบับริษัท มานะ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 
200 ล้านบาท ซึง่มีก าไรจากการขายสนิค้าเป็นจ านวนเงิน 20 ล้านบาท รายการสนิค้าดงักลา่วยงัแสดงเป็นสนิค้าคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ของบริษัท มานะ จ ากดั (มหาชน)  

2. เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 บริษัท มานะ จ ากดั (มหาชน) ได้ท าการรวมธุรกิจ โดยการซือ้หุ้นของบริษัท ขยนั จ ากดั ในอตัราร้อยละ 
80 โดยได้ช าระคา่หุ้น ดงันี ้ 

2.1. ออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 25 ล้านหุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2,500 ล้านบาท  

2.2. เงินสดจ านวน 1,500 ล้านบาท  
3. ณ วนัท่ีแลกเปลีย่น หุ้นสามญัของบริษัท ขยนั จ ากดั และบริษัท มานะ จ ากดั (มหาชน) มีราคาตลาดราคาหุ้นละ 110 บาท และ 120 

บาท ตามล าดบั และคา่ใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ในการรวมธุรกิจครัง้นีเ้ป็นจ านวนเงิน 2 ล้านบาท โดยบริษัท ขยนั จ ากดั มีก าไรสะสม 

ณ วนัรวมธุรกิจ เป็นจ านวนเงิน 1,250 ล้านบาท และหุ้นสามญัจ านวน 14 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 1,400 

ล้านบาท และส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 140 ล้านบาท * ให้ค านวณผลกระทบตอ่ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเฉพาะจากธุรกรรม



นี ้โดยบริษัทเสยีภาษีในอตัรา 20% ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัท มานะ จ ากดั (มหาชน) ขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ให้กบับริษัท 

ขยนั จ ากดั ในราคา 150 ล้านบาท โดยมีก าหนดจ่ายช าระในเดอืนมกราคม 2559 และมีก าไรจากการขายเป็นจ านวนเงิน 50 ล้าน
บาท เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์นีม้ีอายกุารใช้งานคงเหลอือยูห่ลงัจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เป็นจ านวน 4 ปี (เคร่ืองจกัรดงักลา่วได้
รวมอยูใ่นบญัชีของบริษัท ขยนั จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)  

4. บริษัท มานะ จ ากดั (มหาชน) ให้บริษัท ขยนั จ ากดั เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารส านกังานขายโดยมีรายได้คา่เช่า 1.2 ล้านบาท ตอ่ปี 
อาคารดงักลา่วมีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจ านวนเงิน 10 ล้านบาท  

5. เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 บริษัท หมัน่เพียร จ ากดั ได้กู้ยืมเงินจากบริษัท มานะ จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท 
ช าระคืนเงินต้นครัง้เดียวทัง้จ านวนในวนัท่ี 30 ตลุาคม 2560 โดยมอีตัราดอกเบีย้คงที่เทา่กบั ร้อยละ 4 ตอ่ปี โดยมีก าหนดช าระ
ดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน โดยมานะได้บนัทกึบญัชีที่เก่ียวข้องแล้ว  

 
6. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีเหตกุารณ์ที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

6.1. มีลกูค้ารายหนึง่ของบริษัท มานะ จ ากดั (มหาชน) แจ้งเร่ืองสนิค้าที่ซือ้ไปเกิดความเสยีหายขึน้เป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท ซึง่
บริษัทได้ตรวจสอบพบวา่เป็นความผิดพลาดในระหวา่งการขนสง่ไปยงัลกูค้าและบริษัทยงัไมไ่ด้ออกใบลดหนีค้า่สนิค้าให้กบั
ลกูค้า สนิค้าดงักลา่วมีต้นทนุ 0.8 ล้านบาท  

6.2. บริษัท ขยนั จ ากดั มีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 240 ล้านบาท ที่ซือ้จากบริษัท มานะ จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัท มานะ จ ากดั 

(มหาชน) มีก าไรจากการขายสนิค้าดงักลา่วเป็นจ านวนเงิน 24 ล้านบาท  

6.3. ผู้ประเมินราคาอิสระได้น าสง่ร่างรายงานการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ของบริษัท ขยนั จ ากดั ณ วนัซือ้โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

 
  ราคายตุิธรรม  ราคาทนุ 
ที่ดิน   1,500  1,000  
อาคาร(อายใุช้งานคงเหลอื 10 ปี) 700  650  
อปุกรณ์ (อายใุช้งานคงเหลอื 10 ปี) 370  300  
รวม  2,570  1,950  

 

มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนอื่น (customer relationship) ณ วนัซือ้ทีเ่กิดจากการรวมธุรกิจ มีจ านวนเงิน 400 ล้านบาท 
ซึง่มีอายกุารให้ประโยชน์คงเหลอื 4 ปี 

6.4. ก าไรสทุธิที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท หมัน่เพียร จ ากดั สาหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวนเงิน 200 ล้านบาท  

6.5. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานของบริษัท มานะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ขยนั จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตาม
รายงานของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั มีจ านวนเงิน 860 ล้านบาท และ 60 ล้านบาท ตามล าดบั 

ค าสั่ง  
1) แสดงรายการปรับปรุงและตดับญัชีบญัชีของแตล่ะรายการในสว่นข้อมลูเพิ่มเติมทกุข้อ (20 คะแนน)  

2) ให้จดัท างบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท มานะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (20 คะแนน)  

 

 



เฉลย 

ขัน้แรก  

ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ    ล้านบาท  
มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นจ่ายซือ้  3,000.00  
(25 ล้านหุ้น x 120 บาท)    
เงินสด  1,500.00  
มลูคา่ยตุิธรรมของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ   308.00  
(14 ล้านหุ้น x 110 บาท x 20%)    
   4,808.00 
หกั มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ    
ทนุหุ้นสามญั  1,400.00  
ส ารองอื่นๆ   140.00  
ก าไรสะสม  1,500.00  
รวมมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ   3,040.00 
ผลตา่งมลูคา่จา่ยซือ้สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี   1,768.00 

 

ขัน้ท่ีสอง 

การปันสว่นผลตา่ง    ล้านบาท  
ที่ดิน     500.00 
อาคาร(10 ปี)    50.00 
อปุกรณ์(10 ปี)    70.00 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น (4 ปี)    400.00 
ภาษีเงินได้รอตดับญัชีที่เก่ียวข้อง   (204.00)  
คา่ความนิยม    952.00 
รวมผลตา่ง   1,768.00 

  



ขัน้ท่ีสาม 

ค านวณสว่นแบง่ก าไร/ สว่นแบง่ NCI    ล้านบาท  
  100%S   80%P   20%NCI  
ก าไรตามรายงาน (1,620m - 1,250m)  370.00  296.00  74.00 
ตดัจ าหนา่ยสว่นตา่งมลูคา่ซือ้:    
อาคาร(10 ปี)  (5.00)   (4.00)   (1.00)  
อปุกรณ์(10 ปี)  (7.00)   (5.60)   (1.40)  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (4 ปี) (100.00)   (80.00)   (20.00)  
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี  22.40  17.92 4.48 
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการขายเคร่ืองจกัร  (50.00)   (50.00)    
รับรู้ก าไรจากการขายเคร่ืองจกัรตามสว่น (50 / 4 x 3/12) 3.13 3.13   
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากสนิค้าคงเหลอื  (24.00)   (24.00)   
สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทยอ่ย / สว่นแบง่ของ NCI  209.53  153.45  56.08 

 

ขัน้ท่ีสี ่

ค านวณเงินลงทนุสิน้งวด / NCI สิน้งวด    ล้านบาท  
  100%S   80%P   20%NCI  
ทนุหุ้นสามญัต้นงวด 1,400.00   
ส ารองอื่นๆ ต้นงวด  140.00   
ก าไรสะสมต้นงวด 1,500.00   
ที่ดิน   500.00   
อาคาร(10 ปี)  50.00   
อปุกรณ์(10 ปี)  70.00   
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น (4 ปี)  400.00   
ภาษีเงินได้รอตดับญัชีที่เก่ียวข้อง (204.00)    
คา่ความนิยม  952.00   
รวมมลูคา่เงินลงทนุ / NCI ต้นงวด 4,808.00 4,500.00  308.00 
บวกสว่นแบง่ก าไรจากบริษัทยอ่ย / สว่นแบง่ของ NCI  209.53  153.45  56.08 
หกั เงินปันผล        
เงินลงทนุ / NCI สิน้งวด 5,017.53 4,653.45  364.08 

 

  



การตัดรายการในกระดาษท าการงบการเงนิรวม 

  รายการตดับญัชี   ล้านบาท  
A Dr. ก าไรสะสม (สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม) 6.00  
 Cr. เงินลงทนุในบริษัทร่วม  6.00 
  ตดัรายการก าไรระหวา่งกนัใน บ.ร่วม (20m x 30%)   
     
B Dr. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 4,500.00  
 Dr. ก าไรสะสม (คา่ใช้จ่ายทางตรงในการรวมธุรกิจ) 2.00  
 Cr. เงินสด  1,502.00 
 Cr. ทนุ หุ้นสามญั  2,500.00 
 Cr. สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั   500.00 
  บนัทกึการลงทนุในบริษัทยอ่ย   
     
C Dr. ก าไรสะสม (ก าไรจากการขายเคร่ืองจกัร)  50.00  
 Cr. เคร่ืองจกัร   50.00 
  ตดัรายการก าไรจากการขายเคร่ืองจกัร   
     
D Dr. คา่เสือ่มราคาสะสม - เคร่ืองจกัร 3.13  
 Cr. ก าไรสะสม (คา่เสือ่มราคา)  3.13 
  ตดัรายการคา่เสือ่มราคาสว่นเกิน (50m x 3/12 x 1/4)   
     
E Dr. เจ้าหนีก้ารค้า  150.00  
 Cr. ลกูหนีก้ารค้า   150.00 
  ตดัรายการลกูหนีเ้จ้าหนีร้ะหวา่งกนั    
     
F  ไมต้่องตดัรายการในโจทย์ข้อนีเ้นือ่งจากเป็นรายการทีกระทบกบั P/L   
     
G  ไมต้่องตดัรายการเพราะเป็นธุรกรรมให้กู้ยมืแก่ บ.ร่วม   
     
H  เจ้าหนีเ้งินกู้  1,000.00  
  ลกูหนีเ้งินกู้   1,000.00 
  ตดัรายการเงินกู้ ระหวา่งกนั (ไมไ่ด้ตดัรายการดอกเบีย้ระหวา่งกนัเนื่องจากเป็นรายการในก าไรขาดทนุ) 
     
     
     
     
     



I Dr. ก าไรสะสม (ขาย) 1.00  
 Cr. ลกูหนีก้ารค้า  1.00 
 Dr. สนิค้าคงเหลอื 0.80  
 Cr. ก าไรสะสม (ต้นทนุขาย)  0.80 
  ปรับปรุงรายการรับคืนสนิค้าจากลกูค้า   
     
J Dr. ก าไรสะสม (ต้นทนุขาย)  24.00  
 Cr. สนิค้าคงเหลอื   24.00 
  ปรับปรุงรายการก าไรระหวา่งกนัในสนิค้าคงเหลอื   
     
K Dr. เงินลงทนุในบริษัทร่วม  60.00  
 Cr. ก าไรสะสม (สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม)   60.00 
  รับรู้สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 200m x 30%   
     
L Dr. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   40.00  
 Cr. องค์ประกอบอื่นของเจ้าของ (OCI)   40.00 
  ปรับปรุงบญัชีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน    
     
M Dr. องค์ประกอบอื่นของเจ้าของ (OCI)  20.00  
 Cr. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน    20.00 
  ปรับปรุงบญัชีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานของ บ.ยอ่ย   
     
N Dr. ก าไรสะสม (สว่นแบง่ก าไรของ NCI)  56.08  
 Cr. สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ   56.08 
  รับรู้สว่นแบง่ก าไรของ NCI   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



O Dr. ทนุหุ้นสามญั 1,400.00  
 Dr. ส ารองอื่นๆ   140.00  
 Dr. ก าไรสะสม 1,500.00  
 Dr. ที่ดิน   500.00  
 Dr. อาคาร   50.00  
 Dr. อปุกรณ์  70.00  
 Dr. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น   400.00  
 Dr. คา่ความนิยม  952.00  
 Cr. สนิทรัพย์/หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี   204.00 
 Cr. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย   4,500.00 
 Cr. สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ   308.00 
  ตดัรายการเงินลงทนุและรับรู้ผลตา่ง   
     
P Dr. ก าไรสะสม (คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน)  89.60  
 Dr. สนิทรัพย์/หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี  22.40  
 Cr. อาคาร   5.00 
 Cr. อปุกรณ์  7.00 
 Cr. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น    100.00 
  ตดัจา่ยสว่นเกินมลูคา่ยตุิธรรมทีส่งูกวา่มลูคา่ตามบญัชี   

 



กระดาษท าการงบการเงนิรวม 

  cash   st.invst.   A/R  
 

oth.Rec.  Invent.  oth.CA   Asso.   Subs.   IP   land  bldg. equip. DTA  oth.FA  
 มานะ  3,500 dr.   2,000 dr.   1,700 dr.  500 dr.  5,000.00 dr.  800 dr.  800 dr.   750 dr.   3,500 dr.  2,000.00 dr.   800.00 dr.   470.00 dr.  330 dr.  
 ขยัน  1,400 dr.  430 dr.  800 dr.  250 dr.   640.00 dr.  280 dr.  -   -   1,000 dr.   650.00 dr.   300.00 dr.  -  150 dr.  
 A         6 cr.         

 B   1,502 cr.         4,500 dr.        
 C              50.00 cr.    
 D              3.13 dr.    

 E    150 cr.             
 H    1,000 cr.              
 I     1 cr.    0.80 dr.           

 J       24.00 cr.           
 K         60 dr.         
 L                

 M                
 N                
 O          4,500 cr.   500 dr.   50.00 dr.   70.00 dr.   204.00 cr.  400 dr.  

 P             5.00 cr.   7.00 cr.   22.40 dr.  100 cr.  
Conso.  3,398 dr.   1,430 dr.   2,349 dr.  750 dr.  5,616.80 dr.   1,080 dr.  854 dr.  -  750 dr.   5,000 dr.  2,695.00 dr.  1,116.13 dr.   288.40 dr.  780 dr.  

 

  



               

  GW   ST.debt   A/P   oth.AP   taxPybl.  oth.CL 
 

Emp.Ben.   oth.NCL   C/S  
 

Oth.PdIn   Reserves  R/E AOCI NCI 
 มานะ   1,000 cr.   4,500 cr.  770 cr.  600 cr.   450.00 cr.  900 cr.  300 cr.   8,200 cr.   820 cr.   4,610.00 cr.    
 ขยัน  -   1,915 cr.  560 cr.  61 cr.   164.00 cr.  40 cr.  -   1,400 cr.   140 cr.   1,620.00 cr.    
 A              6.00 dr.    
 B           2,500 cr.  500 cr.    2.00 dr.    
 C              50.00 dr.    

 D              3.13 cr.    
 E    150 dr.             
 H    1,000 dr.              

 I              0.20 dr.    
 J              24.00 dr.    
 K              60.00 cr.    

 L         40 dr.        40.00 cr.   
 M        20 cr.        20.00 dr.   
 N               56.08 dr.   56.08 cr.  

 O  952 dr.          1,400 dr.   140 dr.  1,500.00 dr.    308.00 cr.  
 P              89.60 dr.    
Conso. 952 dr.  -   6,265 cr.   1,330 cr.  661 cr.   614.00 cr.  920 cr.  300 cr.   10,700 cr.  500 cr.  820 cr.   4,621.33 cr.   36.08 dr.   364.08 cr.  

 

 



บริษัทมานะ จ ากัด และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   
  ล้านบาท  
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   3,398.00  
เงินลงทนุชัว่คราว   1,430.00  
ลกูหนีก้ารค้า   2,349.00  
ลกูหนีอ้ื่น  750.00  
สนิค้าคงเหลอื   5,616.80  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น   1,080.00  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,623.80  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน  
เงินลงทนุในบริษัทร่วม  854.00  
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  -  
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  750.00  
- ที่ดิน   5,000.00  
- อาคาร   2,695.00  
- เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อื่น   1,116.13  
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  288.40  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  780.00  
คา่ความนิยม 952.00  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,435.53  
รวมสินทรัพย์ 27,059.33  

  



บริษัทมานะ จ ากัด และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   
  
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น  
หนีส้นิ  
หนีส้นิหมุนเวียน   
เงินกู้ยืมระยะสัน้   -  
เจ้าหนีก้ารค้า   6,265.00  
เจ้าหนีอ้ื่น   1,330.00  
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  661.00  
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  614.00  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  8,870.00  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  920.00  
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  300.00  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,220.00  
รวมหนีส้ิน 10,090.00  

  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ทนุเรือนหุ้น  10,700.00  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 500.00  
ทนุส ารองตามกฎหมาย  820.00  
ก าไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร  4,621.33  
องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ - 36.08  
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 364.08  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 16,969.33  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 27,059.33  

  



ขอ้สอบส่วนท่ี 2 การทดสอบความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย 

(60 คะแนน)  

ค าชีแ้จง ให้เลือกท าข้อสอบเพียง 3 ข้อ จากจ านวนทัง้หมด 4 ข้อ โดยมีคะแนนข้อละ 20 คะแนน  
 

ขอ้ 1 สัญญาเช่า (20 คะแนน)  

เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 25X1 บริษัท G จ ากดั มหาชน เข้าท าสญัญาเช่าด าเนินงานเคร่ืองจกัรเคร่ืองหนึง่กบับริษัท A 
จ ากดั โดยมีรายละเอียดตามสญัญาดงันี ้ 

- ระยะเวลาเช่าตามสญัญา 6 ปี คา่เช่าตอ่ปีปีละ 1,200,000 บาท และบริษัทได้รับสทิธิให้ใช้ฟรี 1 ปี ในปีที่ 1  

- บริษัทสามารถเลอืกตอ่อายสุญัญาเชา่ได้อีก 4 ปี ซึง่คา่เช่าตอ่ปีจะเพิ่มขึน้จากสญัญาแรกอกี 5% โดยบริษัทจะ
ได้สทิธิใช้ฟรีเพิ่มอกี 6 เดือน ในปีแรกที่ตอ่อายสุญัญา (ปีที ่7)  

- ณ วนัท าสญัญา บริษัท G ไมส่ามารถระบไุด้อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะเลอืกใช้สทิธิในการตอ่ สญัญาเชา่หรือไม ่ 

- เมื่อสิน้สดุปีที่ 5 บริษัท G ตดัสนิใจเลอืกใช้สทิธิตอ่สญัญาเชา่อีก 4 ปี โดยบริษัทถือวา่การตอ่สญัญานีเ้ป็น
สญัญาใหมต่ัง้แตว่นัท่ีเลอืกใช้สทิธิ  

 
ค าสั่ง ให้ค านวณคา่เชา่ที่บนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย คา่เช่าค้างจ่ายและ คา่เชา่ที่ต้องจา่ยในแตล่ะปีลงในตาราง พร้อมแสดง
วิธีการค านวณ  
 

ตอบ 

ขัน้แรก 

ค านวณคา่เชา่ตอ่ปีตลอดสญัญาทัง้สองชว่ง  
คา่เช่าตอ่ปีชว่งแรก (ปีที่ 1-6)  ช่วงแรก (ปีที่ 1-6)   ช่วงที่ 2 (ปีที่ 7-10)  
คา่เช่าตอ่ปี  1,200,000  1,260,000  
จ านวนปีทีต้่องจ่ายคา่เชา่ 5.00  3.50  
รวมมลูคา่คา่เชา่  6,000,000  4,410,000  
จ านวนปีทีเ่ชา่ 6.00  4.00  
คา่เช่าตอ่ปีตามวิธีเส้นตรง  1,000,000  1,102,500  

 

  



ขัน้ท่ีสอง ค านวณคา่เชา่ที่บนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย คา่เช่าค้างจ่ายและ คา่เชา่ที่ต้องจา่ยในแตล่ะปี 

   หนว่ย: บาท 
ปีที ่  คา่เชา่   คา่เชา่ค้างจ่าย  คา่เช่าทีต้่องจา่ย 
1  1,000,000  1,000,000  0 
2  1,000,000   800,000  1,200,000  
3  1,000,000   600,000  1,200,000  
4  1,000,000   400,000  1,200,000  
5  1,000,000   200,000  1,200,000  
6  1,000,000   -  1,200,000  
7  1,102,500   472,500   630,000  
8  1,102,500   315,000  1,260,000  
9  1,102,500   157,500  1,260,000  
10  1,102,500   -  1,260,000  
รวม  10,410,000   10,410,000  

 

ค าตอบ 

ปีที ่  คา่เชา่ที่ถือเป็นคา่ใช้จ่าย   คา่เชา่ที่ต้องจา่ย  ตดัจา่ยคา่เช่าค้างจา่ย คา่เช่าค้างจา่ยคงเหลอื 
1  1,000,000   -   -   1,000,000  
2  1,000,000  1,200,000  -200,000  800,000  
3  1,000,000  1,200,000  -200,000  600,000  
4  1,000,000  1,200,000  -200,000  400,000  
5  1,000,000  1,200,000  -200,000  200,000  
6  1,000,000  1,200,000  -200,000  -  
  6,000,000  6,000,000   -  

     
ปีที ่  คา่เชา่ที่ถือเป็นคา่ใช้จ่าย   คา่เชา่ที่ต้องจา่ย  ตดัจา่ยคา่เช่าค้างจา่ย คา่เช่าค้างจา่ยคงเหลอื 
7  1,102,500   630,000  0 472,500  
8  1,102,500  1,260,000  -157,500  315,000  
9  1,102,500  1,260,000  -157,500  157,500  
10  1,102,500  1,260,000  -157,500  -  
รวม  4,410,000  4,410,000   -  

 

  



ขอ้ 2 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(20 คะแนน)  

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กรุงเทพอโศกมนตรีการผลติ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ปรากฏ
ดงันี ้(หนว่ย : พนับาท)  

สนิทรัพย์   
เงินสด  5,000  
ลกูหนีก้ารค้า  15,000  
ที่ดิน  160,000  
อาคารส านกังานใหญ่   1,000,000  
คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคารส านกังานใหญ่  - 180,000  
อาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร   1,790,000  
คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร  - 910,000  
คา่ความนิยม  60,000  
ขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม - คา่ความนยิม  - 40,000  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  150,000  
รายการตดับญัชีสะสม - สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  - 50,000  
รวมสนิทรัพย์รวม   2,000,000  

  
หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น   
หนีส้นิหมนุเวียน  10,000  
เงินกู้ยืมระยะยาว  400,000  
หนีส้นิอื่น  40,000  
รวมหนีส้นิ  450,000  

ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว   1,000,000  
ก าไรสะสม  450,000  
ส ารองตามกฎหมาย  100,000  
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น   1,550,000  

 รวมหนีส้นิ และสว่นของผู้ ถือหุ้น   2,000,000  

 

ณ วนัท่ีในรายงาน ผู้บริหารได้พิจารณาการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ และตดัสนิใจวา่มีความเป็นไปได้อยา่งสงูวา่
สนิทรัพย์ของกิจการมีลกัษณะบง่ชีว้า่มกีารด้อยคา่เกิดขึน้ ดงันัน้ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการตีราคาสนิทรัพย์ใหมท่ัง้หมด และ
สรุปวา่สนิทรัพย์รวมของกิจการมมีลูคา่ยตุิธรรมเพยีง 1,820 ล้านบาท (สมมติวา่เทา่กบัมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน – 
recoverable amount) สนิทรัพย์ของกิจการทัง้หมดเป็นหนว่ยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (Cash-Generation Unit: CGU)  

ตัง้แตเ่ร่ิมประกอบการกิจการเชา่ที่ดินจากกรรมการบริษัท ในเดอืนเมษายน 2559 กิจการได้ซือ้ที่ดินเป็นของ
กิจการเองในราคา 160 ล้านบาท อยา่งไรก็ตามราคายตุิธรรมของที่ดินดงักลา่ว ณ วนัท่ีในงบการเงิน เทา่กบั 150 ล้านบาท 



สนิทรัพย์อื่นของกิจการบนัทกึด้วยราคาทนุ 

 
ค าสั่ง  

1) บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกบัการวดัมลูคา่ของ
สนิทรัพย์ (15 คะแนน)  

2) สมมตวิา่ภายหลงัจากกิจการค านวณการด้อยคา่สนิทรัพย์แล้ว มลูคา่ของอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรมมีลูคา่ 
เทา่กบั 800 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม กิจการมข้ีอมลูชดัเจนวา่มลูคา่ยตุิธรรมเฉพาะของอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร เทา่กบั 
750 ล้านบาท ขอให้บนัทกึรายการปรับปรุงดงักลา่วในกรณีทีต้่องบนัทกึ (5 คะแนน)  

 
ตอบข้อ 1  
ขัน้แรก 
ค านวณผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์  (พนับาท)  
  
มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน  1,820,000 
หกั มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์  2,000,000 
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์รวม (180,000)  

 
ขัน้ท่ีสอง ปันสว่นผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์รวม 180,000    
หกั ปันสว่นด้อยคา่ให้คา่ความนยิมทัง้จ านวน (20,000)     
หกั ปันสว่นด้อยคา่ให้เงินสด (ไมด้่อยคา่)      
สว่นท่ีเหลอืปันสว่นให้สนิทรัพย์อืน่ 160,000    

 

 
 มลูคา่ตาม

บญัชี  
 ผลขาดทนุจากการด้อย

คา่  
 มลูคา่ตามบญัชี

คงเหลอื  
 มลูคา่
ยตุิธรรม  

ลกูหนีก้ารค้า   15,000  1,215 13,785  n/a  

ที่ดิน  160,000  12,962 147,038  150,000 

อาคารสานกังานใหญ่(สทุธิ) 820,000  66,430 753,570  n/a  
อาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร
(สทุธิ) 880,000  71,291 808,709  n/a  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน(สทุธิ) 100,000  8,101 91,899  n/a  
คงเหลอื  1,975,000 160,000  1,815,000  

 

  



เนื่องจากมลูคา่สนิทรัพย์หลงัปันสว่นของที่ดินต า่กวา่มลูคา่ยตุิธรรม จึงต้องปันสว่นเพยีงเทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรม และ
ผลตา่งปันให้กบัสนิทรัพย์อื่นท่ีเหลอื 

     
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์
รวม 180,000    
หกั ปันสว่นด้อยคา่ให้คา่ความนยิมทัง้
จ านวน (20,000)     
หกั ปันสว่นด้อยคา่ให้เงินสด (ไมด้่อยคา่)      
หกั ปันสว่นด้อยคา่ให้กบัท่ีดิน (10,000)     
สว่นท่ีเหลอืปันสว่นให้สนิทรัพย์อืน่ 150,000    

     

 
 มลูคา่ตาม

บญัชี  
 ผลขาดทนุจากการ

ด้อยคา่  
 มลูคา่ตามบญัชี

คงเหลอื  
 มลูคา่
ยตุิธรรม  

ลกูหนีก้ารค้า   15,000  1,240 13,760  n/a  
อาคารสานกังานใหญ่(สทุธิ) 820,000  67,769 752,231  n/a  
อาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร(สทุธิ) 880,000  72,727 807,273  n/a  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน(สทุธิ) 100,000  8,264 91,736  n/a  
คงเหลอื  1,815,000 150,000  1,665,000  

 

ดงันัน้จงึสามารถสรุปการปันสว่นด้อยคา่ได้ดงันี ้ 
     

  มลูคา่ตามบญัชี  
 ผลขาดทนุ 

จากการด้อยคา่   BVคงเหลอื  
เงินสด   5,000    5,000  
ลกูหนีก้ารค้า   15,000  1,240 13,760  
ที่ดิน  160,000  10,000 150,000  
อาคารสานกังานใหญ่(สทุธิ) 820,000  67,769 752,231  
อาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร(สทุธิ) 880,000  72,727 807,273  
คา่ความนิยม (สทุธิ)  20,000  20,000    
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน(สทุธิ) 100,000  8,264 91,736  
  2,000,000 180,000  1,820,000  

 
  



ขัน้ท่ีสาม บนัทกึบญัชี  
 การบนัทกึบญัชีทีเ่ก่ียวข้อง   
Dr. ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 180,000  
Cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ - ลกูหนีก้ารค้า    1,240 
Cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ - ที่ดิน    10,000 
Cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ - อาคารสานกังานใหญ่   67,769 
Cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ - อาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร   72,727 
Cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ - คา่ความนิยม   20,000 
Cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ - สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน   8,264 
 บนัทกึรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์   

 
ตอบข้อ 2  

ยงัไมต้่องบนัทกึบญัชีใดๆ เนื่องจากต้องประเมินการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ของ "หนว่ยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด" 
เสยีก่อน 

 

ขอ้ 3 ส่วนงานด าเนินงาน (20 คะแนน)  

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง สว่นงานด าเนินงาน ให้หลกัการก าหนดสว่นงานท่ีเสนอ
รายงานไว้อยา่งไร จงอธิบาย (5 คะแนน)  

2. จากข้อมลูตอ่ไปนี ้ ถ้าบริษัทสว่นงานด าเนินงาน จ ากดั (มหาชน) ต้องเปิดเผยข้อมลูทางการเงินจ าแนกตาม 
สว่นงาน จะมีสว่นงานใดบ้างทีเ่ป็นสว่นงานท่ีเสนอรายงาน ให้ทา่นน าเสนอข้อมลูสว่นงานท่ีเสนอรายงานในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยเเสดงการค านวณประกอบตามเกณฑ์ที่ระบไุว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง 
สว่นงานด าเนินงาน (15 คะแนน) 

  



บริษัท สว่นงานด าเนินงาน จ ากดั (มหาชน) มีสว่นงานธุรกิจ 5 สว่นงาน ซึง่มีข้อมลู ณ วนัท่ีหรือปีสิน้สดุ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 25x3 ดงันี ้ 

(หนว่ย : ล้านบาท)  
ส่วนงานด าเนินงาน          

 ก  ข  ค ง จ 

การ
ด าเนินงาน

อื่น 

การตดั
บญัชี

ระหวา่ง
กนั  

งบ
การเงิน

รวม 
รายได้          
รายได้จากภายนอก   634  190   82   172   66    1,144  
รายได้ระหวา่งสว่นงาน   12  36   8     -56  -  
รวม   646  226   90   172   66    -56  1,144  

คา่ใช้จา่ยด าเนินงาน          
คา่ใช้จา่ยโดยตรง  -220  - 70  -136  -122  -82    36  - 594  
คา่ใช้จา่ยจากการปันสว่น  -6  - 2  -4  -6  -2    - 20  
รวม  -226  - 72  -140  -128  -84     36  - 614  

ก าไร(ขาดทนุ)จากการ 
ด าเนินงาน   420  154  -50   44  -18   -20  530  
คา่ใช้จา่ยบริหารทัว่ไป       -90   - 90  
รายได้เงินปันผล   64       64  
ดอกเบีย้จ่าย-ภายนอก   - 60       - 60  
ดอกเบีย้จ่ายระหวา่งสว่นงาน  -24        - 24  
รายได้ดอกเบีย้ระหวา่งสว่นงาน   24       24  
ก าไร(ขาดทนุ)จาก 
การด าเนินงานตามปกติ   396  182  -50   44  -18  -90  -20  444  

สนิทรัพย์          
สนิทรัพย์ตามสว่นงาน   822  550   200   620   160   200  -20  2,532  
เงินให้กู้ยืมระหวา่งสว่นงาน   200      -200  -  
เงินลงทนุ   368       368  
รวมสนิทรัพย์   822  1,118   200   620   160   200  -220  2,900  

 

  



ตอบข้อ 1 

สว่นงานด าเนินงาน หมายถึงสว่นงานของกิจการซึง่ 

1. ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดรายได้และคา่ใช้จ่าย (รวมถึงรายได้และคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากรายการ
ที่มีกบัสว่นงานอื่นในกิจการเดียวกนั)  

2. ส่วนงานซึ่งผลการด าเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสม ่าเสมอโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสดุด้านการ
ด าเนินงาน (Chief Operating Decision Maker – CODM) 1 เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผลการปฏิบตัิงาน และ 

3. สว่นงานซึง่ข้อมลูการเงินสามารถแยกตา่งหากได้ 

สว่นงานด าเนินงานอาจด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจซึง่ยงัไมก่่อให้เกิดรายได้ เช่น การปฏิบตัิงานในชว่งเร่ิมต้น อาจ
เป็นสว่นงานด าเนินงานก่อนเร่ิมมีรายได้ 

กิจการต้องแยกรายงานข้อมลูของสว่นงานด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณในการรายงานข้อมลูของ
สว่นงานด าเนินงานข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้ทัง้สิน้ที่สว่นงานนัน้ได้รับ (ทัง้จากการขายให้กบัลกูค้าภายนอกและรายได้ที่เกิดจากการขายหรือโอน
ระหวา่งสว่นงาน) มีจ านวนตัง้แตร้่อยละ 10 ของรายได้รวมทัง้สิน้ของทกุสว่นงานรวมกนัไมว่า่จะเป็นรายได้
จากภายนอกหรือภายใน 

2. คา่สมบรูณ์ของผลก าไรหรือขาดทนุของสว่นงานมีจ านวนตัง้แต่ร้อยละ 10 ของค่าสมบรูณ์ของ  (1) ผลก าไร
รวมของทกุสว่นงานด าเนินงานท่ีมีผลก าไร และ (2) ผลขาดทนุรวมของทกุสว่นงานด าเนินงานท่ีมีผลขาดทนุ 
แล้วแตจ่ านวนใดจะมากกว่า 

3. สนิทรัพย์ของสว่นงานมีจ านวนตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปของสนิทรัพย์ทัง้สิน้ของทกุสว่นงานรวมกนั 

กิจการอาจจะพิจารณารายงานหรือเปิดเผยข้อมลูของสว่นงานด าเนินงานท่ีไมเ่ข้าเกณฑ์ข้างต้นแยกตา่งหาก 
หากผู้บริหารเช่ือวา่ข้อมลูของสว่นงานดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งบการเงิน โดยกิจการอาจจะรวมข้อมลูของสว่นงาน
ที่ไมเ่ข้าเกณฑ์เชิงปริมาณ เพื่อให้เป็นสว่นงานท่ีรายงาน หากสว่นงานท่ีรวมกนันัน้มีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลงึกนั  

หากผลรวมของรายได้ทีเ่กิดจากลกูค้าภายนอกของทกุสว่นงานท่ีรายงานมีจ านวนต ่ากวา่ร้อยละ 75 ของรายได้
รวมของกิจการ กิจการต้องรายงานสว่นงานเพิ่มเติม (ถึงแม้วา่สว่นงานท่ีรายงานท่ีเพิม่ขึน้นัน้จะไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์เชิง
ปริมาณ จนกระทัง่ผลรวมของรายได้ที่เกิดจากลกูค้าภายนอกของทกุสว่นงานท่ีรายงานมจี านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของ
รายได้รวมของกิจการ โดยข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมทางธุรกิจอื่นและสว่นงานด าเนินงานท่ีไมไ่ด้แยกรายงาน จะถกูรวมกนั
และเปิดเผยไว้ในหวัข้อ “สว่นงานอื่น” 

  

                                                           

1 หมายถงึ บุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงานของกจิการ ไดแ้ก่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอื ประธาน

เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร หรอือาจจะเป็นกลุ่มของคณะกรรมการของกจิการ หรอืกลุ่มอื่นๆ 



ตอบข้อ 2  

ขัน้แรก ประเมินสว่นงานด าเนินงานท่ีต้องน าเสนอ 

 ก  ข  ค ง จ รวม 
ประเมินตวัชีว้ดัการแยกสว่นงาน       
รายได้ทัง้สิน้ท่ีสว่นงานนัน้ได้รับ   646  226   90   172   66   1,200  
ผลก าไรหรือขาดทนุของสว่นงาน  396  182  -50   44  -18   554  
สนิทรัพย์ของสว่นงาน  822  1,118   200   620   160   2,920  
       
ประเมินจากสดัสว่นรายได้ของสว่นงาน 54% 19% 8% 14% 6% 100% 
ประเมินจากคา่สมับรูณ์ของผลก าไรขาดทนุสว่นงาน 64% 29% 8% 7% 3%  
ประเมินจากสนิทรัพย์สว่นงาน 28% 38% 7% 21% 5% 1 

 

    
ค านวณคา่สมบรูณ์ของผลก าไรหรือขาดทนุของสว่นงาน   
ผลรวมของก าไรของสว่นงานท่ีก าไร  622    
ผลรวมของขาดทนุของสว่นงานท่ีขาดทนุ -68    
max(abs(sumสว่นงานก าไร, sumสว่นงานขาดทนุ)  622    

 

ดงันัน้ สว่นงานท่ีต้องน าเสนอข้อมลูคือ ก ข ง และสว่นงานอื่นๆ (ค + จ + การด าเนินงานอื่นๆ) 

  



โดยต้องน าเสนอเช่นนี ้ 

 ก  ข  ง 
สว่นงาน

อื่นๆ 

การตดั
บญัชี

ระหวา่ง
กนั  

งบ
การเงิน

รวม 
รายได้        
รายได้จากภายนอก   634  190   172   148    1,144  
รายได้ระหวา่งสว่นงาน   12  36    8   (56)   
รวม   646  226   172   156   (56)   1,144  

คา่ใช้จา่ยด าเนินงาน        
คา่ใช้จา่ยโดยตรง   (220)  (70)   (122)   (218)   36   (594)  
คา่ใช้จา่ยจากการปันสว่น   (6)   (2)   (6)   (6)    (20)  
รวม   (226)  (72)   (128)   (224)   36   (614)  

กาไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงาน   420  154   44   (68)   (20)   530  
คา่ใช้จา่ยบริหารทัว่ไป      (90)    (90)  
รายได้เงินปันผล   64      64  
ดอกเบีย้จ่าย-ภายนอก   (60)      (60)  
ดอกเบีย้จ่ายระหวา่งสว่นงาน   (24)       (24)  
รายได้ดอกเบีย้ระหวา่งสว่นงาน   24      24  
กาไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานตามปกต ิ  396  182   44   (158)   (20)   444  

สนิทรัพย์        
สนิทรัพย์ตามสว่นงาน   822  550   620   560   (20)   2,532  
เงินให้กู้ยืมระหวา่งสว่นงาน   200     (200)   
เงินลงทนุ   368      368  
รวมสนิทรัพย์   822  1,118   620   560   (220)   2,900  

 



ขอ้ 4 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (20 คะแนน)  

บริษัท ดิจิทีวี จ ากดั (มหาชน) ได้ท าการร่วมประมลูเพื่อให้ได้สทิธิ ใน TV DIGITAL และสามารถประมลูได้มาหนึง่ช่อง ใน

วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 ในราคา 500 ล้านบาท ซึง่สามารถใช้ช่องนีไ้ด้เป็นเวลา 15 ปี และเร่ิมใช้คลืน่ความถ่ีได้ ในวนัท่ี 1 

ตลุาคม 2557 หลงัจากช าระคา่สมัปทานงวดแรก ผู้บริหารได้ให้ฝ่ายบญัชีท าการรวบรวมคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการทา

ธุรกรรมนี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้5 ก.พ. 2556 

5 กพ 2556 จ่ายคา่ที่ปรึกษาโครงการนี ้ 500,000 
30-ก.ย.-56 จ่ายคา่ศกึษาดงูานตา่งประเทศ  800,000 
30-ต.ค.-56 จ่ายคา่ศกึษาโครงการความเป็นไปได้  500,000 
1-ก.พ.-57 จ่ายเงินเพ่ือซือ้สทิธ์ิในการเข้าร่วมประมลู  100,000 
1-มี.ค.-57 จ่ายเงินคา่สทิธ์ิ ท่ีชนะการประมลู 50,000,000 

15-มี.ค.-57 
กู้ เงินจาก สถาบนัการเงินเพื่อจา่ยเงินคา่อปุกรณ์ออกอากาศพร้อมติดตัง้  
(พร้อมใช้วนัท่ี 1 ต.ค.57) ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6 ตอ่ปี ระยะปลอดช าระเงินต้น 5 ปี  90,000,000 

30-ส.ค.-57 จ่ายคา่ตกแตง่สถานี  20,000,000 

30-ก.ย.-57 
กู้ เงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือจ่ายเงินคา่สทิธ์ิท่ีชนะการประมลูงวดท่ี 2  
ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6 ตอ่ปี ระยะปลอดช าระเงินต้น 5 ปี  200,000,000 

31-ธ.ค.-57 
ช าระดอกเบีย้เงินกู้  (เงินต้น 50 ล้านบาท ดอกเบีย้ 2,506,849 บาท  
เงินต้น 200 ล้านบาท ดอกเบีย้ 3,024,657 บาท)  5,531,506 

30-ก.ย.-60 จ่ายคา่สทิธ์ิ งวดท่ี 3  150,000,000 
31-ธ.ค.-63 จ่ายคา่สทิธ์ิ งวดที่ 4  100,000,000 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม  
อตัราดอกเบีย้เงินฝากสะสมทรัพย์ ร้อยละ 1  
อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจา ร้อยละ 2  
อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง ร้อยละ 6  

 

ค าสั่ง 

1) ค านวณต้นทนุสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน และเหตผุลประกอบรายการดงักลา่ว (10 คะแนน) 

2) รายการท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินในปี 2557 (5 คะแนน) 

3) เปิดเผยนโยบายบญัชีและหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 2557 (5 คะแนน) 



ตอบข้อ 1) ค านวณต้นทุนสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  รายจา่ย PPE Intangibles Expenses เหตผุล 

5-ก.พ.-56 คา่ที่ปรึกษา 500,000  
  500,000  

ยงัไมถ่งึระดบัความเป็นไปได้คอ่นข้างแน ่
ที่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

30-ก.ย.-56 ดงูาน 800,000    800,000   
30-ต.ค.-56 ศกึษาความเป็นไปได้ 500,000    500,000   
1-ก.พ.-57 ซือ้สทิธิร่วมประมลู 100,000  100,000  เข้านิยามของสนิทรัพย์ 
1-มี.ค.-57 คา่สทิธ์ิชนะประมลู 50,000,000   50,000,000   เข้านิยามของสนิทรัพย์ 

30-ส.ค.-57 ตกแตง่สถาน ี 20,000,000  20,000,000    เข้านิยามของสนิทรัพย์ 
30-ก.ย.-57 จ่ายคา่สทิธ์ิงวดท่ีสอง 200,000,000  200,000,000   เข้านิยามของสนิทรัพย์ 

31-ธ.ค.-57 ดอกเบีย้ 5,531,506  
 2,506,849   3,024,657  

รับรู้ตท.กู้ยืมเป็นสนิทรัพย์เฉพาะ 
ถึงจดุที่สนิทรัพย์พร้อมใช้ 

30-ก.ย.-60 จ่ายคา่สทิธ์ิ งวดท่ี 3  150,000,000  
125,942,892   

ถือเป็นสนิทรัพย์เทา่กบั PV  
ของกระแสเงินสด (150m x 1/1.06^3) 

31-ธ.ค.-63 จ่ายคา่สทิธ์ิ งวดท่ี 4  100,000,000  
 69,476,566   

ถือเป็นสนิทรัพย์เทา่กบั PV  
ของกระแสเงินสด (100m x 1/1.06^6.25) 

 รวม   20,000,000  448,026,307   4,824,657   
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ตอบข้อ 2) รายการที่ปรากฏในงบการเงนิ  

รายการท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินในปี 2557 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 1/10/2557     20,000,000 
หกั คา่ตดัจ ่าหนา่ยสะสม (3 เดือน จาก 15 ปี)    (333,333)  
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31/12/2557     19,666,667 

     
     
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ณ วนัท่ี 1/10/2557     448,026,307 
หกั คา่ตดัจ ่าหนา่ยสะสม (3 เดือน จาก 15 ปี)     (7,467,105)  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ณ วนัท่ี 31/12/2557     440,559,202 

     
หนีเ้งินกู้      
15-มี.ค.-57     90,000,000 
30-ก.ย.-57     200,000,000 
รวม     290,000,000 

     
คา่สทิธ์ิทีวดีิจิตอลค้างจ่าย   มลูคา่ ณ 31/10/2557   ตท.การเงิน 3 เดือน   มลูคา่ ณ 31/12/2557  
ครบก าหนดจ่าย 30/9/2560  125,942,892 1,889,143  127,832,036 
ครบก าหนดจ่าย 31/12/2563  69,476,566 1,042,148  70,518,714 
รวม  195,419,458 2,931,292  198,350,750 

 

ข้อ 3) การเปิดเผยข้อมูล (ดัดแปลงจากการเปิดเผยข้อมูลของ BEC ประจ าปี 2558) 

สทิธิการใช้คลืน่ความถ่ีรอตดัจ าหนา่ย 

มลูคา่ตามบญัชีของคา่สทิธิการใช้คลืน่ความถ่ีรอตดัจ าหนา่ย ประกอบด้วย ต้นทนุทางตรงทีเ่ก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่ใบอนญุาตให้
ใช้คลืน่ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลภาคพืน้ดิน แสดงมลูคา่เทียบเทา่เงินสดโดยวิธีคิดลดจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายช าระเพื่อให้
เป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคดิลดเงินกู้ยืมสว่นเพิ่มของบริษัท แสดงในราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสม ผลตา่งระหวา่งราคาเทียบเทา่เงิน
สดกบัจ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องจา่ยช าระบนัทกึเป็นต้นทนุทางการเงินตลอดอายขุองการจา่ยช าระคา่ธรรมเนียมการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลืน่
ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลภาคพืน้ดิน โดยจะเร่ิมตดัจ าหนา่ยเมื่อพร้อมที่จะให้บริการ 

  



P a g e  | 28 

 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

สทิธิการใช้คลืน่ความถ่ีรอตดัจ าหนา่ย ตดัจ าหนา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองใบอนญุาต 

บริษัทเป็นผู้ชนะการประมลูใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ี เพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลภาคพืน้ดิน ประเภทบริการธุรกิจ
ระดบัชาติ ด้วยราคาประมลูรวมทัง้สิน้ 500 ล้านบาท และคา่เอกสารประมลู 100,000 บาท โดยบริษัทยอ่ยของบริษัทได้บนัทกึราคาทนุของสทิธิ
การใช้คลืน่ความถ่ีรอตดัจ าหนา่ยเทียบเทา่เงินสดโดยวธีิคิดลดจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายช าระ เพื่อให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนัเป็นจ านวนเงิน 448.03 
ล้านบาท ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ระบไุว้ในการประมลู บริษัทได้ช าระเงินประมลูคลืน่ความถ่ีงวดที่หนึง่ของเป็นจ านวนเงิน 50 ล้านบาท ในวนัที่ 1 
มีนาคม 2557 ส าหรับคา่ธรรมเนียมสว่นที่เหลอืจ านวนเงินรวม 450 ล้านบาท จะต้องช าระให้เสร็จสิน้ภายใน 7 ปี นบัแตว่นัที่ได้รับใบอนญุาตฯ โดย
แยกช าระดงันี ้

30-ก.ย.-57 จ่ายคา่สทิธ์ิงวดท่ี 2 200,000,000 
30-ก.ย.-60 จ่ายคา่สทิธ์ิ งวดท่ี 3  150,000,000 
31-ธ.ค.-63 จ่ายคา่สทิธ์ิ งวดท่ี 4  100,000,000 
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