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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 
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ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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“เอกสารชดุนีไ้ด้รับความร่วมมือร่วมใจจากทัง้ผู้ เข้าสอบจํานวนมาก และตวัผมผู้จดัทํา คิดเป็นชัว่โมงทํางานรวมมากกวา่ 50 ชัว่โมงทํางาน ซึง่

ทกุคนท่ีเก่ียวข้องยินดีท่ีจะให้พ่ีน้องใช้เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมยิ่นดีแม้แตนิ่ดเดียวหากถกูนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ดงันัน้จงึขออธิบายเก่ียวกบัความคุ้มครองดงันี”้ 

เอกสารชดุนีไ้ด้รับความคุ้มครองตามพระราชบญัญติัลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558   

อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

1) การใช้เพ่ือเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพ่ือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผู้ เข้าสอบครับ) 

2) การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชนในลกัษณะท่ีไมห่วงัผลกําไร 

3) การใช้เพ่ือ update ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

ไม่อนุญาตให้ใช้  

1) การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะท่ีเป็นติวเตอร์ท่ีเปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน  

2) การดดัแปลงหรือคดัลอกเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรือการกระทํา

ลกัษณะอ่ืนใดท่ีเข้าข่ายการทําเพ่ือหวงัประโยชน์เชิงพาณิชย์  

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยู่ในข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอ
หนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ขอบคุณที่เข้าใจครับ 
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ขอ้ 1.1 งบกระแสเงินสด 
 

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสดปี พ.ศ. 2559 แตกตา่งจากปี พ.ศ. 2560 อยา่งไร 

ตอบ 

ประเดน็หลกัของความแตกตา่งของ ม.บช. 7 ปี 2559 และ 2560 คือ ฉบบัปี 2560 “กําหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมลูเพ่ือให้ผู้ ใช้งบ
การเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน รวมถงึการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากทัง้การเปล่ียนแปลงในกระแส
เงินสดและรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด” ทัง้นี ้ เป็นเพราะหนีส้นิประเภทนีมี้ต้นทนุทางการเงิน (ดอกเบีย้) ตลอดจนเป็นภาระผกูพนัท่ีเจ้าหนีมี้ความ
เข้มงวดสงู และหากมีหนีส้นิกลุม่นีใ้นสดัสว่นสงูยอ่มสร้างความเส่ียงทางการเงินและสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการอยูร่อดระยะยาว 

2. รายการดงัตอ่ไปนีจ้ดัเป็นเงินสดกิจกรรมดําเนินงาน ลงทนุ จดัหาเงิน หรือไมใ่ช่เงินสด 

รายการท่ี1 : เงินชดเชยคา่เสียหายของเคร่ืองจกัรจาก บ. ประกนัภยั 

รายการท่ี2 : จ่ายชําระหนีค้า่ซือ้อปุกรณ์ทีซื้อ้งวดก่อน 

รายการท่ี3 : เจ้าหนีก้ารค้าลดลงจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

รายการท่ี4 : จ่ายชําระเงินกู้สว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายใน1 ปีด้วยเงินสด 

รายการท่ี5 : ดอกเบีย้จ่ายต้นทนุของโรงงาน 

รายการท่ี6 : ลกูหนีจ้ากสญัญาเช่าการเงิน 

ตอบ 

รายการ CFO CFI CFF 
ไม่กระทบ 
กับเงนิสด 

รายการท่ี1 : เงินชดเชยคา่เสียหายของเคร่ืองจกัรจาก บ. ประกนัภยั     
รายการท่ี2 : จ่ายชําระหนีค้า่ซือ้อปุกรณ์ทีซื้อ้งวดก่อน     
รายการท่ี3 : เจ้าหนีก้ารค้าลดลงจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุ     
รายการท่ี4 : จ่ายชําระเงินกู้สว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายใน1 ปีด้วยเงินสด     
รายการท่ี5 : ดอกเบีย้จ่ายคา่ก่อสร้างโรงงานสว่นท่ีรับรู้เป็นต้นทนุสนิทรัพย์     
รายการท่ี6 : รับชําระเงินจากลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน     
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3. หากบริษัทจดัทํางบกระแสเงินสดทางอ้อม ต้องจดัทํารายการดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งไร 

รายการท่ี 1:  สว่นแบง่กําไรบริษัทยอ่ยตามวิธีสว่นได้เสีย 

รายการท่ี 2 : หนีส้งสยัจะสญู 

ตอบ 

รายการ กจิกรรม การจัดทาํรายการ 
รายการท่ี 1:  สว่นแบง่กําไรบริษัทยอ่ยตามวิธีสว่นได้เสีย ดําเนินงาน หกัออกจากกําไรสทุธิเพ่ือหาเงินสดรับสทุธิจากการดําเนินงาน 
รายการท่ี 2 : หนีส้งสยัจะสญู ดําเนินงาน บวกกบักําไรสทุธิเพ่ือหาเงินสดรับสทุธิจากการดําเนินงาน 
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ขอ้ 1.2 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
1จงยกตวัอยา่งการวดัมลูคา่ยติุธรรมท่ีไมอ่ยูใ่นขอบเขตของ ม.รง. 13  

ตอบ  

ได้แก่ การวดัมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับของสนิค้าคงเหลือตาม ม.บช. 2  

2 จงบอกความแตกตา่งของมลูคา่ยติุธรรมระหวา่ง ม.รง. 13 และ ม.บช. 17 เร่ือง สญัญาเช่า 

ตอบ  

ม.รง. 13 ได้ให้คํานิยามของมลูคา่ยติุธรรม คือ “ราคาท่ีจะได้รับเม่ือขายสนิทรัพย์ หรือเป็นราคาท่ีจ่ายในการโอนหนีส้นิ สําหรับ
รายการปกติระหวา่งผู้ ร่วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมลูคา่” (เช่น ราคาขายออก-exit price) โดยมลูคา่ยติุธรรมเป็นการวดัมลูคา่ซึง่อ้างอิงตลาด
มิใช่การวดัมลูค่าของกิจการใดกิจการหนึง่เป็นการเฉพาะ โดยผู้ ร่วมตลาด (Market Participant) หมายถงึ “ผู้ ท่ีมีความรอบรู้ในสนิทรัพย์ท่ีซือ้ 
เตม็ใจเข้าทํารายการ มีความอิสระ และมีความสามารถเข้าทํารายการ” 

ในขณะท่ี ม.บช. 17 ได้ให้คํานิยามของมลูคา่ยติุธรรม คือ “จํานวนเงินท่ีผู้ ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือจ่ายชําระหนีก้นั
ในขณะท่ีทัง้สองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถตอ่รองราคากนัได้อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไมมี่ความ
เก่ียวข้องกนั”  

ดงันัน้ มลูคา่ยติุธรรม ตามม.รง. 13 จะมีข้อสมมตฐิานว่าเกดิจากการต่อรองกับผู้มีส่วนร่วมในตลาดซึ่งอาจเป็นใครกไ็ด้ ท่ีมี
คณุสมบติั ในขณะท่ี ม.บช. 17 มีข้อสมมตฐิานในการต่อรองกันระหว่างผู้ซือ้กับผู้ขายเพียงสองฝ่ายเท่านัน้  

3. จากข้อมลูตอ่ไปนี ้ตลาดใดเป็นตลาดหลกั เเละตลาดท่ีได้เปรียบท่ีสดุ  

รายการ ฝร่ังเศส อังกฤษ บราซลิ 
สดัสว่นจํานวนหน่วยขายในปัจจบุนั 75 20 5 
สดัสว่นจํานวนหน่วยขายในอดีต 15 65 20 
ราคาขาย 300 350 280 
คา่ทํารายการ 5 5 4 
ต้นทนุขนสง่ 10 2 4 
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ตอบ 

มลูคา่ยติุธรรมเป็นราคาท่ีจะได้รับเม่ือขายสนิทรัพย์ หรือจ่ายเพ่ือโอนหนีส้นิในรายการปกติ (exit price) ในตลาดหลกั (หรือตลาดท่ี
ได้เปรียบท่ีสดุ) ณ วนัท่ีวดัมลูค่าภายใต้เง่ือนไขของตลาดปัจจบุนั ในการวดัมลูคา่ยติุธรรม กิจการจะไมป่รับปรุงต้นทนุการทํารายการ อยา่งไร
ก็ตาม หากในการขายสนิทรัพย์จะต้องขนสง่สนิทรัพย์จากสถานท่ีปัจจบุนัไปยงัตลาดนัน้ๆ กิจการจะต้องปรับปรุงมลูคา่ยติุธรรมด้วยคา่ขนสง่
ดงักลา่วด้วย 

ตลาดใดเป็นตลาดหลกั เพราะเหตใุด  

อ้างถงึ ม.รง. 13 เร่ืองการวดัมลูคา่ยติุธรรม “ตลาดหลกั หมายถงึ ตลาดท่ีมีปริมาณ และระดบักิจกรรมของสนิทรัพย์และหนีส้ินมาก
ท่ีสดุ” ดงันัน้ ตลาดหลกัในกรณีนีคื้อ“ตลาดฝร่ังเศส” 

ตลาดใดเป็นตลาดท่ีได้เปรียบท่ีสดุ เพราะเหตใุด  

อ้างถงึ ม.รง. 13 เร่ืองการวดัมลูคา่ยติุธรรม “ตลาดท่ีได้เปรียบท่ีสดุ หมายถงึ ตลาดท่ีจํานวนเงินท่ีจะได้รับจากการขายสนิทรัพย์เป็น
จํานวนมากท่ีสดุ หรือตลาดท่ีจํานวนเงินท่ีจ่ายคืนเพ่ือชําระหนีส้ินเป็นจํานวนน้อยท่ีสดุ ภายหลงัจากท่ีได้พิจารณาต้นทนุการทํารายการ และ
ต้นทนุของการขนสง่แล้ว” ซึง่ “ตลาดองักฤษ” มีราคาขายสทุธิเท่ากบั 343 บาท เป็นราคาท่ีมากกวา่ตลาดอ่ืน ดงันัน้ ตลาดองักฤษจงึเป็นตลาด
ท่ีได้เปรียบท่ีสดุตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

   หน่วย: บาท 
ตลาด ฝร่ังเศส อังกฤษ บราซลิ 
ราคาขาย  300  350  280  
หกั คา่ขนสง่  (10) (2) (4) 
ราคาขายก่อนหกัคา่ดําเนินงาน 290  348  276  
หกั ต้นทนุดําเนินงาน (5) (5) (4) 
ราคาสุทธิ 285  343  272  
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ขอ้ 1.3 การนาํเสนองบการเงิน 
1.3.1 กําไรขาดทนุเบด็เสร็จคืออะไร 

ตอบ 

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน หมายถึง รายการรายได้และคา่ใช้จ่าย (รวมถงึ การปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม)่ ซึง่ ไมอ่นญุาตให้
รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั  

1.3-2 รายการท่ีอยุใ่นกําไรเบด็เสร็จประกอบด้วยรายการใดบ้าง รายการใดท่ีสามารถรับรู้เป็นกําไรขาดทนุในงวดตอ่ไปท่ีมีเง่ือนเฉพาะ 
(recycle items) และรายการไหนไมส่ามารถเข้ากําไรขาดทนุ (un-recycle items) ได้ 

ตอบ 

กิจการต้องจดักลุม่การนําเสนอรายการท่ีรับรู้ในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน เป็นสองกลุม่ คือ กลุม่ท่ีสามารถ Recycle เข้ากําไรหรือ
ขาดทนุ และกลุม่ท่ีไมส่ามารถ Recycle เข้ากําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

ทัง้นี ้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยในปัจจบุนั กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนกลุม่ท่ีจะสามารถ Recycle เข้ากําไร
ขาดทนุได้นัน้ประกอบด้วย 1) ผลกําไรขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105)  2) ผลกําไร
ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการแปลงคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ (มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ปรับปรุง 2560) 3) สว่นของผลกําไรและ
ขาดทนุท่ีมีประสิทธิผลจากเคร่ืองมือปอ้งกนัความเส่ียงในการปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (ดมูาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การ
รับรู้และวดัมลูค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ) 

ในขณะท่ีกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนกลุม่ท่ีไม่สามารถ Recycle เข้ากําไรขาดทนุได้นัน้ประกอบด้วย 1) สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ (มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 ปรับปรุง 2560) และ 2) การวดัมลูคา่ใหมข่องหนีส้นิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้
สทุธิ (มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ปรับปรุง 2560) 
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ขอ้ 2 โปรแกรมสิทธิพิเศษ  
บริษัทรักการบิน จํากดั เป็นบริษัทขายตัว๋โดยสารโดยท่ีมีธุรกรรมสง่เสริมการขายดงันี ้ 

1. การแจกแผน่พบั 

บริษัทแจกแผน่พบัให้ผู้ ท่ีมาร่วมงานสามารถใช้เป็นสว่นลดได้ 10%  

ให้ทํา  

รายการดงักลา่วถือเป็นโปรแกรมสทิธิพิเศษหรือไม ่อยา่งไร 

ตอบ 

ในกรณีท่ีกิจการจดัโปรแกรมสิทธิพิเศษ กิจการจะต้องปันสว่นมลูคา่บางสว่นจากรายได้เป็นมลูคา่ของโปรแกรมสทิธิพิเศษ ซึง่การท่ี
กิจการแจกแผน่พบัท่ีให้สว่นลดการซือ้สนิค้านัน้ กจิการยังไม่ได้รับรายได้ใดๆ มา จงึไม่มีรายได้ใดๆ ปันส่วนให้กับแผ่นพับดังกล่าว 
การแจกแผ่นพับครัง้นีจ้งึไม่ถือเป็นโปรแกรมสทิธิพเิศษแต่อย่างใด 

2. การขายตัว๋ออนไลน์ 

บริษัทขายตัว๋ผา่นช่องทางออนไลน์ 10 ล้านบาท ลกูค้าสะสมแต้มได้เทา่กบัราคาตัว๋ และ เอาคะแนนสะสมไปแลกท่ีพกัโรงแรมตา่งๆ 
1 แต้ม เทา่กบั 0.20 บาท บริษัท รักการบิน เป็นคนเก็บเงินจากลกูค้า และจ่ายชําระคา่ท่ีพกัให้กบัโรงแรม 1 แต้ม = 0.30 บาท  

คําถาม  

การกระทําดงักลา่วบริษัทเป็นตวัการหรือตวัแทน และจะบนัทกึบญัชีอยา่งไร 

ตอบ 

ในกรณีนี ้ โรงแรมถือเป็นบคุคลท่ีสามเป็นผู้จดัหารางวลั และกจิการเป็นผู้กระทาํการแทนบุคคลที่สามคือโรงแรม (อาจมองได้วา่
กิจการขายตัว๋ออนไลน์พร้อมกบัท่ีพกั) กิจการจะต้องวดัมลูคา่รายได้ในบญัชีของกิจการด้วยจํานวนเงินสทุธิ ซึง่หมายถงึผลตา่งระหวา่งมลูคา่
สิง่ตอบแทนท่ีปันสว่นไปยงัคะแนนสะสมกบัจํานวนเงินค้างจ่ายท่ีต้องจ่ายให้กบับคุคลท่ีสามสําหรับการจดัหารางวลัให้ กจิการต้องรับรู้จาน
วนเงนิสุทธิดังกล่าวเป็นรายได้เม่ือบุคคลที่สามมีภาระผูกพันในการจัดหารางวัล และได้สทิธิในการได้รับสิ่งตอบแทนนัน้ ซึ่งเป็น
เวลาที่ลูกค้านําแต้มไปใช้สทิธ์ิที่โรงแรม โดยต้องบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้องดงันี ้ 

dr. เงินสด / ลกูหนีก้ารค้า       10,000,000   
cr. รายได้จากการขาย / บริการ        8,000,000  
cr. รายได้คา่นายหน้า (10m x 20% x 0.1/0.3)          666,667  
cr. ภาระผกูพนัท่ีมีกบัโรงแรมคูส่ญัญา (10m x 20% x 0.2/0.3)        1,333,333  
 บนัทกึการขายตัว๋ออนไลน์พร้อมให้แต้มโรงแรมในอตัรา 20% ของยอดซือ้   

 

   



P a g e  | 9 

 

ไม่อนญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ท่ี 3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 19 ส.ค.  2561 – 23 ก.ย. 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 18 ส.ค. 2561 ถึง เสาร์ 22 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 2 ก.ย.  2561 – 7 ต.ค 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 1 ก.ย. 2561 ถึง เสาร์ 6 ต.ค. 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

3. การมอบบตัรกํานลัแลกสนิค้า 

กิจการขายตัว๋โดยสารในงานพร้อมจดัโปรแกรมสง่เสริมการขายด้วยการแจกบตัรกํานลั 2,000 ใบ ท่ีแตล่ะใบสามารถแลกหฟัูงบลทูธู
ท่ีมีมลูคา่ยติุธรรมชิน้ละ 1,000 บาท โดยบตัรกํานลัมีอายตุัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 25x1 – 31 มีนาคม 25x3 ซึง่คาดวา่จะมีลกูค้ามาใช้สทิธิ 80%  

 ปี 25x1 มีลกูค้ามาใช้สทิธิ 800 ใบ  

 ปี 25x2 มีลกูค้ามาใช้สทิธ์ิ 640 ใบ และบริษัทประมาณการวา่จะมีลกูค้ามาใช้สทิธิ 90%  

 ปี 25x3 มีลกูค้ามาใช้สทิธิ 360 ใบ และบตัรหมดอาย ุ

ให้ทํา  

บนัทกึบญัชีปี 25x1 – 25x3  

ตอบ 

กิจการต้องรับรู้รายได้คา่สทิธิประโยชน์ท่ีให้กบัลกูค้าดงันี ้ 

ยอดรายได้คา่โปรแกรมสทิธิพิเศษท่ีรับปันสว่น   1,600,000 
 (2,000 สทิธิ x 1,000 บาท x 80% )     

คํานวณรายได้ท่ีรับรู้  ยอดสะสม  
 ยอดสะสม  รับรู้ในปี 

ถงึปีก่อน  ปัจจุบัน  

ปีท่ี 1 (1.6 ล้านบาท x 800 / 1,600 สทิธิ)  800,000 0 800,000 

ปีท่ี 2 (1.6 ล้านบาท x 1,440 / 1,800 สทิธิ)  1,280,000 800,000 480,000 

ปีท่ี 3 (1.6 ล้านบาท x 1,800 / 1,800 สทิธิ)  1,600,000 1,280,000 320,000 

รวม   1,600,000 
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ไม่อนญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ท่ี 3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 19 ส.ค.  2561 – 23 ก.ย. 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 18 ส.ค. 2561 ถึง เสาร์ 22 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 2 ก.ย.  2561 – 7 ต.ค 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 1 ก.ย. 2561 ถึง เสาร์ 6 ต.ค. 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

การบนัทกึบญัชี 

 ปีที 0   
dr.  เงินสด / ลกูหนีก้ารค้า   xx  
cr. ขาย  xx 
cr. รายได้รับลว่งหน้า โปรแกรมสทิธิประโยชน์ลกูค้า  1,600,000 

 บนัทกึการขายและปันสว่นรายได้ให้เป็นรายได้รับลว่งหน้าตามโปรแกรมสทิธิประโยชน์   
 ปีท่ี 1   
dr. รายได้รับลว่งหน้า โปรแกรมสทิธิประโยชน์ลกูค้า 800,000  
cr. ขาย  800,000 

 บนัทกึรับรู้รายได้จากการขายตามโปรแกรมสทิธิประโยชน์   
 ปีท่ี 2   
dr. รายได้รับลว่งหน้า โปรแกรมสทิธิประโยชน์ลกูค้า 480,000  
cr. ขาย  480,000 

 บนัทกึรับรู้รายได้จากการขายตามโปรแกรมสทิธิประโยชน์   
 ปีท่ี 3   
dr. รายได้รับลว่งหน้า โปรแกรมสทิธิประโยชน์ลกูค้า 320,000  
cr. ขาย  320,000 

 บนัทกึรับรู้รายได้จากการขายตามโปรแกรมสทิธิประโยชน์   
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ขอ้ 3 การบญัชีตน้ทุน  
บริษัทปิรามิด จํากดั มีแผนกผลิต 2 แผนก คือ แผนก 1 และ แผนก 2 บริษัทบนัทกึบญัชีต้นทนุช่วง แบบ FIFO แผนกท่ี 1 มีผลิตภณัฑ์ 

A B C สง่ไปผลิตแผนกท่ี 2 เป็น A1 B1 C1 ผลิตภณัฑ์มีความแตกตา่งกนั มีต้นทนุร่วมในแผนกท่ี 1 ไมมี่สนิค้าสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด 

  แผนก 1  แผนก 2 
ผลติภัณฑ์   A1 (กก.)   B1 (กก.)   C1 (ลติร)  
หน่วยผลิตต้นงวด  100 ลติร     
(DM 40%, CC 80%)     
หน่วยเร่ิม และผลติเสร็จ  300 ลติร  480  260  220  
หน่วยปลายงวด  200 ลติร     
(DM 30%, CC 60%)     
     
ต้นทนุหน่วยผลิตต้นงวด 270,000     
ต้นทนุผลติระหว่างงวด     
ต้นทนุขัน้ต้น 515,000  500,000  600,000  700,000  
ต้นทนุแรงงานทางตรง 200,000  200,000  200,000  200,000  
ต้นทนุทางอ้อม 614,000   1,000,000  800,000  700,000  
ราคาขายตอ่หน่วย (บาท)  18,000  10,000  12,500  

คําสัง่ 

1. คํานวณหน่วยเทียบสําเร็จรูป และต้นทนุตอ่หน่วยเทียบสําเร็จรูป 

2. ต้นทนุร่วมเทา่กบัเทา่ใด 

3. กิจการใช้วิธีใดในการปันสว่นต้นทนุร่วมให้กบัสินค้า A, B และ C  
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ตอบ 

เราสามารถคํานวณต้นทนุช่วงได้ตามตารางตอ่ไปนี ้ 

  หน่วยผลติ  หน่วยเทียบสาํเร็จรูป 

ตารางคาํนวณต้นทุนช่วงแผนก A (FIFO)    DM    CC  

งานระหวา่งทําต้นงวด 100      
หน่วยเร่ิมผลติในเดือน  500      

รวม 600      

งานระหวา่งทําต้นงวด 100  60% 60  20% 20  
หน่วยเร่ิมและเสร็จในงวด 300  100% 300  100% 300  
งานระหวา่งทําปลายงวด 200  30% 60  60% 120  

รวม 600   420   440  

      
ต้นทุนการผลติ      หน่วย: บาท  

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 1,129,000    315,000    814,000  
หน่วยเทียบสาํเร็จรูป   420   440  

 ต้นทนุตอ่หน่วยเทียบสําเร็จรูป   2,600   750    1,850  

สรุปต้นทุนการผลติ      
งานระหวา่งทําต้นงวด  270,000      
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 1,129,000      

รวมต้นทุนการผลติ  1,399,000      

การจัดสรรต้นทุน      
ต้นทุนผลติเสร็จโอนออก      

ต้นทนุงานระหว่างทําต้นงวด   270,000      
งานระหวา่งทําต้นงวดทําตอ่จนเสร็จ(60x750 + 20x1,850)  82,000      
ต้นทนุของหน่วยเร่ิมและเสร็จในงวด(300 x 2,600)  780,000      

รวม 1,132,000      
งานระหวา่งทําปลายงวด (60x750)+(120x1,850)  267,000      

รวมต้นทุนการผลติ  1,399,000      
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คํานวณหน่วยเทียบสําเร็จรูป และต้นทนุตอ่หน่วยเทียบสําเร็จรูป 

หน่วยเทียบสําเร็จรูปของวตัถดิุบ และต้นทนุแปรสภาพ เทา่กบั 420 หน่วย และ 440 หน่วยตามลําดบั 

ต้นทนุการผลติสินค้าตอ่ 1 หน่วยเทียบสําเร็จรูปเทา่กบั 2,600 บาท 

ต้นทนุร่วมเทา่กบัเทา่ใด 

ในท่ีนีต้้นทนุร่วมคือต้นทนุผลติเสร็จและโอนออกไปยงัแผนกถดัไป ซึง่เทา่กบั 1,132,000 บาท 

กิจการควรใช้วิธีใดในการปันสว่นต้นทนุร่วมให้กบัสนิค้า A, B และ C  

ตอบ 

วิธีการปันสว่นต้นทนุร่วมทําได้หลายวิธี ดงันี ้ 

1. วิธีจํานวนหน่วยผลผลติ (Physical unit basis) เช่น การวดัจากปริมาตร นํา้หนกั หรือความยาว  

2. วิธีมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั (sales value at the split off point basis) เป็นวิธีท่ีทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นของแตล่ะผลิตภณัฑ์
เทา่กนั วิธีนีมี้ข้อสมมติฐานท่ีสําคญัคือ ผลติภณัฑ์ท่ีมีราคาขายสงูกวา่ควรรับต้นทนุร่วมในสดัสว่นท่ีสงูกวา่ตามไปด้วย 

3. วิธีมลูคา่ขายท่ีคาดวา่จะได้รับสทุธิ (Net Realizable Value basis) หรือวิธีมลูคา่ขายท่ีปรับปรุง (adjusted relative sales value 
basis) จะสะท้อนถงึต้นทนุในการทําตอ่ 

4. วิธีใช้เกณฑ์กําหนดนํา้หนกั (assigned weight basis) เป็นวิธีท่ีนําปัจจยัด้านประสบการณ์ และความยุง่ยากในการผลติมา
พิจารณา 

จากข้อมลูท่ีให้มา วิธีท่ีไมค่วรใช้ปันสว่นต้นทนุร่วมในข้อนี ้คือ  

 วิธีหน่วยผลผลติ (เน่ืองจากหน่วยผลิตไมอ่ยูใ่นฐานเดียวกนั เพราะสนิค้า A,B มีหน่วยเป็นกิโลกรัม สว่น C มีหน่วยเป็นลติร)  

 วิธีมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั เน่ืองจากไมมี่ราคาขาย ณ จดุแยกตวั 

 วิธีเกณฑ์กําหนดนํา้หนกั เน่ืองจากไมมี่ข้อมลูนํา้หนกัท่ีใช้กําหนดเกณฑ์  

ดังนัน้ จงึเหลือเพียงวธีิมูลค่าขายที่คาดว่าจะได้รับสุทธิเท่านัน้ที่จะใช้ในการปันส่วนต้นทุนร่วมได้ตามการคาํนวณดังนี ้ 

ผลติภัณฑ์ 
จน.

หน่วย 
ราคา
ขาย@ 

มูลค่าขาย
สุดท้าย 

ต้นทุนทาํ
ต่อ 

มูลค่าขาย
สุทธิ 

 สัดส่วนมูลค่าขาย
สุทธิ  

 ปันส่วนตท.
ร่วม  

a b c d=bxc e f=d-e e=%ของf  h=สัดส่วนe  
A1 480  18,000  8,640,000   1,500,000   7,140,000  73.68% 834,105 
B1 260  10,000  2,600,000   1,400,000   1,200,000  12.38% 140,186 
C1 220  12,500  2,750,000   1,400,000   1,350,000  13.93% 157,709 
รวม  960   13,990,000  4,300,000   9,690,000  100.00% 1,132,000 
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ตารางติว 3/2561 

หลกัสูตร Comprehensive วิชาละ 5,500 บาท  (สมคัร2วิชา 9,000 บาท) 
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หลกัสูตร Step – By – Step วิชาละ 6,000 บาท (สมคัร2วิชา 10,000 บาท) 

 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที่ 3/2561 

ในแตล่ะวิชาจะมีหนงัสือคูมื่อ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเราจะรีบสง่ให้ทา่นเตรียมตวั เม่ือสมคัรเข้ามา 

โปรโมชัน่ :  

1. สําหรับหลกัสตูร Comprehensive ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั ค่าสมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พ่ีน้องสามารถเลือกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาท่ีเหลือในครัง้หน้าก็ได้ (ออนไลน์วิชาละ 4,500 บาท สองวิชา 8,500 บาท) 

2. สําหรับหลกัสตูร Step-By-Step ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 10,000 บาท ซึง่พ่ีน้องสามารถเลือกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาท่ีเหลือในครัง้หน้าก็ได้ 

สมคัรดว่นก่อนเพ่ือรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการชําระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือท่ีอยู่มาท่ี @cpa-somsak หรือ inbox FB: cpasolution ได้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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ไม่อนญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ท่ี 3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 19 ส.ค.  2561 – 23 ก.ย. 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 18 ส.ค. 2561 ถึง เสาร์ 22 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 2 ก.ย.  2561 – 7 ต.ค 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 1 ก.ย. 2561 ถึง เสาร์ 6 ต.ค. 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  
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