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โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ 
สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณชิยอ์ยา่งเดด็ขาด 

 
 

ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 
คร้ังท่ี 1/2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
 
 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 
คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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ข้อ  1. เร่ืองกาํไรต่อหุ้น 

- มหีุน้สามญัอยูใ่นมอืผูถ้อืหุน้  1  ม.ค.  2551  ม ี 500,000  หุน้  ในวนัที ่ 1  เม.ย. 2551 ไดอ้อกหุน้สามญัเพิม่ 
10,000 หุน้ ในวนัที ่1 พ.ค.  ประกาศจา่ยหุน้ปนัผลในอตัรา  10%  ในวนัที ่ 1  ต.ค.2551  กจิการแตกหุน้จาก  
1  หุน้เป็น  2  หุน้ 

- กจิการมหีุน้บุรมิสทิธชินิดสะสม  8%  อยูจ่าํนวน  10,000  หุน้  หุน้ละ  100  บาท  ซึง่ออกในวนัที ่ 1  ก.ค.
2551  ในราคาตามมลูคา่  หุน้บุรมิสทิธ ิ 1  หุน้  สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้ 2  หุน้ 

- กจิการไดอ้อกสทิธเิลอืกซือ้หุน้สามญั  จาํนวน  5,000  สทิธ ิ ในราคาหุน้ละ  20  บาท  มลูคา่ยตุธิรรม ของหุน้
สามญัในปี  2551  เทา่กบั  50  บาท/หุน้  ในปี  2551  กจิการไมม่กีารออกสทิธเิลอืกซือ้หุน้เพิม่เตมิ 

- กจิการมกีาํไรสทุธ ิ ในปี  2551  เทา่กบั  500,000  บาท 

- ไมม่กีารแปลงสภาพหุน้  และไมม่กีารประกาศจา่ยเงนิปนัผล  อตัราภาษเีงนิได ้ 30% 
1. ใหห้ากาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 
2. ใหค้าํนวณอตัราผลกระทบต่อหุน้สามญัเทยีบเทา่แต่ละรายการและให้เรียงลาํดบั    
3. ใหค้าํนวณอตัรากาํไรต่อหุน้ปรบัลด 

 

วนัที ่ รายการ  จาํนวนหุน้   หุน้ปนัผล   แตกหุน้1:2  
 จาํนวนหุน้ 

ก่อนถวัเฉลีย่  
 จาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่ 

ถงึสิน้ปี  

1/1/2551 จาํนวนหุน้สามญัยกมา 500,000   50,000   550,000    1,100,000   1,100,000  

1/4/2551 ออกหุน้เพิม่ทุน   10,000  1,000  11,000  22,000  16,500  

31/12/2551 
รวมจาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่ 
ก่อนการจา่ยหุน้ปนัผลและแตกหุน้ 510,000   51,000   561,000    1,122,000   1,116,500  

 
การเรยีงลาํดบัตราสารเทยีบเทา่หุน้สามญัในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด 
ตอ้งเรยีงลาํดบัผลกระทบต่อหุน้ จากน้อยไปหามาก 

ตราสารเทยีบเทา่หุน้สามญั  ผลกระทบต่อกาํไรสทุธ ิ   จาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้  ผลกระทบต่อหุน้ 

สทิธทิีจ่ะเลอืกซือ้หุน้สามญั                             -    /                   3,000  0 

หุน้บุรมิสทิธแิปลงสภาพชนิด 8%                       40,000                    20,000  2 

รวม                       80,000                     23,000    
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การคาํนวณกาํไรต่อหุน้พืน้ฐาน และกาํไรต่อหุน้ปรบัลด 

การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด 

รายการ 
กาํไรสทุธทิีเ่ป็นของผู้

ถอืหุน้ 
จาํนวนหุน้สามญัถวั
เฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั  กาํไรต่อหุน้  

(บาท) (หุน้)  (บาท)  

กาํไรสทุธขิองผูถ้อืหุน้สามญั        460,000   /           1,116,500   =           0.41  

(500,000 - เงนิปนัผลหุน้บุรมิสทิธ ิ40,000 บาท) 

สทิธทิีจ่ะเลอืกซือ้หุน้สามญั               -                  3,000   1  

รวม        460,000   /           1,119,500   =           0.41  ปรบัลด 

หุน้บุรมิสทิธแิปลงสภาพชนิด 8%         40,000   2               20,000   3  

รวม        500,000   /           1,139,500   =           0.44  ปรบัเพิม่ 

 1 : เปรยีบเสมอืนจาํนวนหุน้สามญัทีต่อ้งออกใหเ้พิม่แกผู่ถ้อืหุน้สามญัเทยีบเทา่โดยมไิดร้บัสิง่ตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ (โปรดอ่าน ม.บช. 38.30 ประกอบ)  

      คาํนวณโดย (50 บาท - 20 บาท) x 5,000 หุน้ / 50 บาท = 3,000 หุน้ 

 2 : คอืจาํนวนเงนิปนัผลจา่ยทีก่จิการจะประหยดัไดก้รณทีีผู่ถ้อืหุน้บุรมิสทิธแิปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพตัง้แต่วนัทีม่สีทิธแิปลง ฯ(โปรดอ่าน ม.บช. 38.24)  

     คาํนวณโดย 1 ลา้นบาท x 8% x 6/12 เดอืน = 40,000 บาท 

3: คอืจาํนวนหุน้สามญัทีเ่พิม่ขึน้ ถา้ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธแิปลงสภาพใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 

    คาํนวณโดย 10,000 หุน้ x 2 = 20,000 หุน้ 
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ข้อ  2.  งวดการผลิตประจาํ  1  ม.ค.  X1  -  31  ม.ค.X1 
งานระหวา่งทาํ  ณ  วนัที ่  1  ม.ค.  X1   

งาน
เลขที ่

วตัถุดบิ
ทางตรง 

คา่แรงงานทางตรง ชัว่โมงแรงงานตรง คา่ใชจ้า่ยการผลติคดิ
เขา้งาน 

100 1000 3000 100 24000 
101 2000 4000 50 12000 

  
ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จากการผลติจรงิ  ของ เดอืน  ม.ค. X1 

งาน
เลขที ่

วตัถุดบิ
ทางตรง 

คา่แรงงาน
ทางตรง 

ชัว่โมงแรงงาน
ทางตรง 

คา่ใชจ้า่ยการผลติ
คดิเขา้งาน 

 

100 5,000 20,000 1,000 250,000 ผลติเสรจ็สง่มอบ
แลว้ 

101 6,000 30,000 1,200 300,000 ผลติเสรจ็ยงัไมส่ง่
มอบ 

102 7,000 40,000 500 125,000 ผลติยงัไมเ่สรจ็ 
1. ใหห้างานระหวา่งทาํ  ของวนัตน้ปี 
2. ใหค้าํนวณอตัราคา่ใชจ้า่ยการผลติทีค่ดิเขา้งาน  โดยวธิทีีก่าํหนดลว่งหน้า (Predetermined  overhead  

rate)  ของ   เดอืน  มกราคม  25X1  แลว้พจิารณาวา่เป็นอตัราเดยีวกบัอตัราก่อนหน้าน้ีหรอืไม ่ ถา้
ต่างกนั  ต่างกนัอยา่งไร  อธบิาย 

3. ใหห้าตน้ทุนสนิคา้สาํเรจ็รปู 
4. ใหห้าตน้ทุนขายประจาํงวด 
5. ใหห้างานระหวา่งทาํของวนัสิน้งวด 

 
ตอบ 

1. ใหห้างานระหวา่งทาํ  ของวนัตน้ปี 
 

งานเลขที ่ วตัถุดบิทางตรง 
คา่แรงงาน 
ทางตรง 

คชจ.ผลติ 
คดิเขา้งาน 

งานระหวา่งทาํ 
ตน้งวด 

100 1,000 3,000 24,000 28,000 

101 2,000 4,000 12,000 18,000 

   รวม 46,000 

 
2. ใหค้าํนวณอตัราคา่ใชจ้า่ยการผลติทีค่ดิเขา้งาน  โดยวธิทีีก่าํหนดลว่งหน้า (Predetermined  overhead  

rate)  ของ   เดอืน  มกราคม  25X1  แลว้พจิารณาวา่เป็นอตัราเดยีวกบัอตัราก่อนหน้าน้ีหรอืไม ่ ถา้
ต่างกนั  ต่างกนัอยา่งไร  อธบิาย 
ตอบ 
อตัราคชจ.ผลติคดิเขา้งานสาํหรบังานทัง้สองช่วงเวลา ต่างคาํนวณจากชัว่โมงแรงงานทางตรง แต่ต่างกนั
ตรงทีง่านระหวา่งทาํตน้ปีคาํนวณทีอ่ตัรา 240 บาทต่อชัว่โมง ในขณะทีก่ารผลติเดอืนมกราคม คาํนวณที่
อตัรา 250 บาทต่อชัว่โมง 
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คาํนวณอตัราคชจ.ผลติคดิเขา้งานสาํหรบังานระหวา่งทาํตน้ปี 25x1 

งานเลขที ่  คชจ.ผลติคดิเขา้งาน   ชัว่โมงแรงงานทางตรง  

      100            24,000                    100  

      101            12,000                     50  

 รวม            36,000                    150  

   

 อตัราคชจ.ผลติคดิเขา้งานต่อ 1 ชม.แรงงานทางตรง                    240  
 

คาํนวณอตัราคชจ.ผลติคดิเขา้งานสาํหรบัการผลติเดอืนมกราคม 25x1 

งานเลขที ่  คา่ใชจ้า่ยการผลติคดิเขา้งาน   ชัว่โมงแรงงานทางตรง  

      100          250,000                 1,000  

      101          300,000                 1,200  

      102          125,000                    500  

         675,000                 2,700  

   

 อตัราคชจ.ผลติคดิเขา้งานต่อ 1 ชม.แรงงานทางตรง                    250  
 

3. ใหห้าตน้ทุนสนิคา้สาํเรจ็รปู 
ตน้ทุนสนิคา้สาํเรจ็รปูในทีน้ี่ คอืงานทีผ่ลติเสรจ็แลว้แต่ยงัไมไ่ดส้ง่มอบใหก้บัลกูคา้ คอืงานเลขที ่101 ทีม่มีลูค่า 
354,000 บาท (ตามการคาํนวณขา้งลา่ง) 
4. ใหห้าตน้ทุนขายประจาํงวด 
ตน้ทุนขายในทีน้ี่ คอืงานทีผ่ลติเสรจ็และสง่มอบใหล้กูคา้แลว้ คอืงานเลขที ่100 ทีม่มีลูคา่ 303,000 บาท (ตาม
การคาํนวณดา้นลา่ง) 
5. ใหห้างานระหวา่งทาํของวนัสิน้งวด 
งานระหวา่งทาํในทีน้ี่ คอื งานทีย่งัผลติไมเ่สรจ็ คอืงานเลขที ่102 ซึง่มมีลูคา่ 172,000 บาท (ตามการคาํนวณ
ดา้นลา่ง) 

 

ประเภท งานเลขที ่
 งานระหวา่งทาํ 

ตน้งวด  
 วตัถุดบิ 
ทางตรง  

 คา่แรงงาน 
ทางตรง  

คชจ. ผลติ 
คดิเขา้งาน   รวม  

ตน้ทุนขาย 100   28,000  5,000   20,000    250,000   303,000  

สนิคา้สาํเรจ็รปู 101   18,000  6,000   30,000    300,000   354,000  

งานระหวา่งทาํ 102   - 7,000   40,000    125,000   172,000  
 


