
1 
 

 

โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ 

สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณิชยอ์ยา่งเดด็ขาด 

 

 

 
 

ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 
คร้ังท่ี 1/2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
 
 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 
คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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ข้อ 1  กาํไรต่อหุ้น 

1 มค.x1 มหีุน้สามญัยกมา 120,000 หุน้ 

31 มคี.x1 ซือ้หุน้สามญัคนื 30,000 หุน้ 

1 ตค.x1 ใหหุ้น้ปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราสว่น 10 หุน้เดมิต่อหุน้ปนัผล 1 หุน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

กาํไรสทุธ ิ 700,000 บาท 

เงนิปนัผลหุน้บุรมิสทิธ ิ 300,000 บาท 

เงนิปนัผลหุน้สามญั 5 บาทต่อหุน้ 

ราคาหุน้สามญั ณ วนัที ่31 ธค. X1 128 บาท 

ราคาหุน้สามญั ถวัเฉลีย่ทัง้ปี 105 บาท 
 

1. สทิธซิือ้หุน้สามญั 100,000 สทิธิ ์ราคาใชส้ทิธ ิ125 บาท ปีx1ไมม่ผีูม้าใชส้ทิธ ิ
2. หุน้กูแ้ปลงสภาพ 6% 10,000,000 บาท สามารถแปลงเป็นหุน้สามญัโดยหุน้กูม้ลูคา่ 1,000บาท แปลงหุน้

สามญัได ้10 หุน้    วนัที ่1/7/x1 มหีุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวน 6,000,000 บาท (สมมตวิา่ไม่
เกีย่วขอ้งกบัสว่นเกนิสว่นตํ่ามลูคา่หุน้กู)้ โดยบรษิทัเสยีภาษใีนอตัรา 30% ของกาํไรสทุธ ิ  

ใหท้าํ หากาํไรขัน้พืน้ฐานและปรบัลดพรอ้มวธิคีาํนวณประกอบ (20 คะแนน) 
 
เฉลย 
กาํไรต่อหุน้ม ี2 ประเภท คอืกาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน และกาํไรต่อหุน้ปรบัลดโดยที ่

• กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานสามารถคาํนวณไดโ้ดยนํากาํไรสทุธทิีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สามญั หารดว้ยหุน้สามญั
ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั ณ วนัสิน้ปี 

• กาํไรต่อหุน้ปรบัลดสามารถคาํนวณไดโ้ดยนํากาํไรสทุธทิีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สามญัปรบัปรงุดว้ยผลกระทบ
จากการใชส้ทิธขิองผูถ้อืตราสารเทยีบเทา่หุน้สามญั หารดว้ยจาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีป่รบัปรงุดว้ย
จาํนวนหุน้สามญัเทยีบเทา่แลว้  

 
ประเดน็สาํคญัของโจทยข์อ้น้ีคอื สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี  
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1. ตอ้งคาํนวณจาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัโดยพจิารณาถงึการซือ้หุน้คนื และการใหหุ้น้ปนัผล ทัง้น้ี การใหหุ้น้
ปนัผลไมไ่ดส้ง่ผลกระทบใดๆ ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ กจิการจะตอ้งถอืวา่ไดใ้หหุ้น้ปนัผลไปตัง้แต่ตน้งวดของ
งวดแรกทีนํ่าเสนองบการเงนิเปรยีบเทยีบ 

2. ทา่นตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบของหุน้สามญัเทยีบเทา่ทีอ่าจมต่ีอกาํไรต่อหุน้ สาํหรบัโจทยข์อ้น้ี สิง่ทีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบประกอบดว้ย 

a. สทิธิซ์ือ้หุน้สามญั (Warrant) กจิการไมไ่ดใ้หผ้ลตอบแทนใดๆ แก่ผูถ้อืสทิธิด์งักลา่ว ดงัน้ี หากผูถ้อื
สทิธิม์าใชส้ทิธิซ์ือ้หุน้ดงักลา่วจะสง่ผลใหจ้าํนวนหุน้เพิม่ขึน้ (ตวัหารเพิม่) แต่กาํไรสทุธขิองกจิการ
จะเทา่เดมิ (ตวัตัง้เทา่เดมิ) ทัง้น้ี กจิการจะตอ้งคาํนวณจาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้โดยไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน 
อยา่งไรกต็าม สาํหรบัโจทยข์อ้น้ี ราคาใชส้ทิธ ิ(125 บาท) สงูกวา่ราคาถวัเฉลีย่ทัง้ปีของหุน้ (105 
บาท) สทิธซิือ้หุน้สามญัดงักลา่วจงึไมม่ผีลใดๆ ต่อกาํไรต่อหุน้ 

b. หุน้กูแ้ปลงสภาพ กจิการใหด้อกเบีย้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้ซึง่ดอกเบีย้สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยไดท้าํใหป้ระหยดั
ภาษ ีซึง่หากผูถ้อืหุน้กูไ้ดแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจะทาํใหก้าํไรสทุธเิพิม่ขึน้เทา่กบัดอกเบีย้หุน้กู ้x 
(1 – อตัราภาษ)ี นอกจากน้ี การแปลงสภาพจะทาํใหจ้าํนวนหุน้สามญัเพิม่ขึน้เชน่เดยีวกนั 

 
คาํตอบขอ้น้ีสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 
 
คาํนวณจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

วนัที ่ รายการ 
จาํนวนหุน้ก่อนให้

หุน้ปนัผล 
บวกหุน้
ปนัผล 

รวมจาํนวนหุน้
หลงัปนัผล 

เดอืนถงึ
สิน้ปี 

จาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่
ถ่วงน้ําหนกั 

1 มค.
x1 

หุน้สามญั
ยกมา 120,000  12,000  132,000  12  132,000  

31 
มคี.x1 

ซือ้หุน้
สามญัคนื (30,000) (3,000) (33,000) 9  (24,750) 

1 กค. 
X1 

หุน้กูแ้ปลง
สภาพ 60,000  6,000  66,000  6  33,000  
รวม 150,000  15,000  165,000  140,250  

 
ทัง้น้ี การออกหุน้ปนัผลไมไ่ดส้ง่ผลใหก้จิการ หรอืผูล้งทุนมคีวามมัง่คัง่เปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ ไมว่า่จะมกีารออก
หุน้ปนัผลเมือ่ใดกต็าม จะถอืวา่ออกหุน้ปนัผลตัง้แต่ตน้งวดแรกทีจ่ดัทาํรายงานทางการเงนิ 
การคาํนวณกาํไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั 

กาํไรสทุธ ิ      700,000  
หกั เงนิปนัผลหุน้บุรมิสทิธ ิ      300,000  
กาํไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั      400,000  
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การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด 

รายการ 
กาํไรสทุธทิีเ่ป็นของ
ผูถ้อืหุน้สามญั จาํนวนหุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ 

(บาท) (หุน้) (บาท) 
ตามรายงาน 400,000  /        140,250   =       2.85  

หุน้กูแ้ปลงสภาพชนิด 6% 168,000  1         40,000   2  
รวม 568,000  /        180,250   =       3.15  ปรบัเพิม่ 

 1 : คอืจาํนวนดอกเบีย้จา่ยสทุธจิากภาษทีีก่จิการจะประหยดัไดก้รณีทีผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพตัง้แต่ตน้ปี (โปรดอา่น ม.บช. 38.24) 
คาํนวณโดย 4 ลา้นบาท x 6% x (1 - 0.30) = 168,000 บาท 
2: คอืจาํนวนหุน้สามญัทีเ่พิม่ขึน้ ถา้ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั คาํนวณโดย 4 ลา้นบาท / 1,000 บาท x 10 หุน้ = 40,000 หุน้ 

 
เน่ืองจากเมือ่รวมคาํนวณหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้ไปจะทาํใหก้าํไรต่อหุน้ปรบัเพ่ิมขึน้ดงันัน้กาํไรต่อหุน้พืน้ฐาน และกาํไร
ต่อหุน้ปรบัลดของโจทยข์อ้น้ีจงึเทา่กนัที ่2.85 บาท 

 

ข้อ 2 การแปลงค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ 
สมมตวิา่กจิการของไทยแหง่หน่ึงซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัโก๋ 100% ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ ฮ จาํกดั ซึง่ใชส้กุลเงนิ Z เริม่

ดาํเนินการในปี 25x5 ในการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยนัน้ บรษิทัยอ่ยเป็นเจา้ของอาคารสาํนกังานของตนเอง อาคาร

ดงักลา่วมรีาคาทุนเทา่กบั 5 ลา้นZ จดัหามาโดยการกูเ้งนิจากธนาคารแหง่หน่ึงในประเทศ ฮ บรษิทัแมจ่ะลงทุนใน

กจิการดงักลา่วเป็นเงนิ 2 ลา้นZ และกจิการแหง่น้ีมรีายไดแ้ละรายจา่ยทีเ่ป็นเงนิสดเป็นสกุลเงนิ Z เป็นหลกั นอกจากน้ี 

กจิการแหง่น้ียงับนัทกึบญัชโีดยใชส้กุลเงนิZ เป็นหลกั  

บรษิทัแมจ่ะตอ้งแปลงงบการเงนิของบรษิทั ฮ เพือ่จดัทาํงบการเงนิรวมกบังบการเงนิของบรษิทัแม ่ซีง่ต่อไปน้ีเป็นงบ

ดุล ณ วนัที ่31/12/25x5 งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรสะสมสาํหรบัปี สิน้สดุวนัเดยีวกนัทีจ่ดัทาํขึน้โดยใชส้กุลเงนิ Z 
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สินทรพัย์

เงนิสด 500

ตัว๋เงนิรบั 200

ทีด่นิ 1,000

อาคาร 5,000

ค่าเสื่อมราคาสะสม (100)

รวมสินทรพัย์ 6,600

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

เจ้าหนี้การค้า 300

ค่าเช่ารบัล่วงหน้า 100

หนี้สินจํานอง 4,000

ทุนหุ้นสามญั 400

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 1,600

กําไรสะสม 200

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 6,600

บรษิทัโก๋ จํากดั

งบดุล

ณ วนัท ี ่31/12/25x5

(สกุลเงนิ Z)

 

รายได้ 2,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงาน (รวมค่าเสื่อมราคา 100) 1,700

กําไรสุทธิ 300

บวก กําไรสะสม 1/1/25x5 0

หกั ปนัผล (100)

กําไรสะสม 31/12/25x5 200

สําหรบัปี สิ้นสุดวนัท ี ่31/12/25x5

(สกุลเงนิ Z)

บรษิทัโก๋ จํากดั

งบกําไรขาดทุนและงบกําไรสะสม

 



6 
 

 

โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ 

สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณิชยอ์ยา่งเดด็ขาด 

 

ต่อไปน้ีเป็นอตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัปี 25x5  

Z1 = 0.90 บาท ณ ตน้ปี 25x5 (เป็นงวดเวลาทีข่ายหุน้สามญั และซือ้อาคารดว้ยการกูเ้งนิสนิเชื่อจาํนอง 
Z1 = 1.05 บาท ซึง่เป็นอตัราถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัสาํหรบัปี 25x5 
Z1 = 1.10 ณ วนัทีป่ระกาศจา่ยเงนิปนัผล และไดร้บัคา่เชา่รบัลว่งหน้า 
Z1 = 1.20 ณ สิน้ปี 25x5 
บรษิทัจะตอ้งแปลงคา่งบการเงนิกจิการในประเทศเยอรมนัเป็นเงนิบาทดว้ยอตัราปจัจุบนั ดงัน้ี 

(สกุลเงนิ Z) rate สกุลเงนิบาท

สินทรพัย์

เงนิสด 500 1.20  600

ตัว๋เงนิรบั 200 1.20  240

ท ีด่นิ 1,000 1.20  1,200

อาคารสุทธิ 4,900 1.20  5,880

รวมสินทรพัย์ 6,600 7,920

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

เจ้าหนี้การค้า 300 1.20  360

ค่าเช่ารบัล่วงหน้า 100 1.20  120

หนี้สินจํานอง 4,000 1.20  4,800

ทุนหุ้นสามญั 400 0.90  360

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 1,600 0.90  1,440

กําไรสะสม 200 (P/L) 205

ผลกําไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิ

ลงทุนในต่างประเทศ 635

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 6,600 7,920

บรษิทัโก๋ จํากดั

การแปลงค่างบดุล

ณ วนัท ี ่31/12/25x5
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(สกุลเงนิ Z) rate สกุลเงนิบาท

รายได้ 2,000 1.05  2,100

ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงาน 

(รวมค่าเสื่อมราคา 100) 1,700 1.05  1,785

กําไรสุทธิ 300 315

บวก กําไรสะสม 1/1/25x5 0

หกั ปนัผล (100) 1.10  (110)

กําไรสะสม 31/12/25x5 200 205

สําหรบัปี สิ้นสุดวนัท ี ่31/12/25x5

บรษิทัโก๋ จํากดั

การแปลงค่ากําไรขาดทุนและกําไรสะสม

 

ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งคาํนึงถงึเกีย่วกบัการแปลงคา่เงนิลงทุนในต่างประเทศตามวธิ ีcurrent rate method 

1. จะตอ้งแปลงคา่สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทุกรายการโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในปจัจุบนั ณ วนัทีใ่นงบดุล (z1 : 1.20 

บาท) รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทุกรายการจะตอ้งใชอ้ตัรา ณ วนัทีเ่กดิรายการ อยา่งไรกต็าม ในแงป่ฏบิตัอิาจใช้

อตัราถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัในการแปลงคา่รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยแทน (z1 : 1.05 บาท) 

2. ใหแ้ปลงคา่สว่นของผูถ้อืหุน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัเกดิรายการ ซึง่กจิการออกหุน้สามญัและเริม่

ดาํเนินการในตน้ปี 25x5 ในขณะทีอ่ตัราแลกเปลีย่นเทา่กบั (z1 : 0.90 บาท) แต่ในสว่นของกําไรสะสม ใหใ้ช้

อตัราถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัในการแปลงคา่รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย และอตัราเฉพาะทีไ่ดป้ระกาศจา่ยเงนิปนัผล (z1 

: 1.10 บาท) 

3. ผลกาํไรขาดทุนจากการแปลงคา่เงนิลงทุนในต่างประเทศ เกดิจากการแปลงคา่เงนิลงทุนในสนิทรพัยแ์ละ

หน้ีสนิทุกรายการโดยใชอ้ตัราปจัจุบนั ในขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้จะถกูแปลงคา่โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในอดตี 

และอตัราถวัเฉลีย่  

4. ผลกาํไรขาดทุนจากการแปลงคา่เงนิลงทุนในต่างประเทศสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สินทรพัย์สุทธ ิณ ต้นปี 25x5 (หลงัออกหุ้น

และซื้ออสังหารมิทรพัย์ด้วยการกู้เงนิซื้อ) z2,000(1.2 - 0.9) 600 cr.

กําไรสุทธิ z300(1.2 - 1.05) 45 cr.

เงนิปนัผล z100(1.2 - 1.1) 10 dr.

ผลกําไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิลงทุนใน

ต่างประเทศ 635 cr.
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5. ควรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความเปลีย่นแปลงในผลกาํไรขาดทุนจากการแปลงคา่เงนิลงทุนในต่างประเทศ ไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิดว้ย โดยใหแ้สดงผลแตกต่างจาก 0 ในตอนเริม่แรกเป็น 635 ไดอ้ยา่งไร ใน

ตอนสิน้ปี 25x5 

 

ข้อ 3 ต้นทุนร่วม 
บรษิทัผลติน้ําหอม 2 ชนิด คอื CK1 และ CKB โดยใชก้ลบีดอกไมจ้าํนวน 30,000 กก. น้ําหอมCK1 สามารถขายได้

ทนัท ีแต่CKB ผลติต่อโดยใชก้ลบีดอกไมจ้ากขัน้ตอนแรกมาสกดัต่อ 

ตน้ทุนผลติรว่ม (บาท) 

วตัถุดบิ 100,000 

แปลงสภาพ 200,000 

ตน้ทุนทาํต่อของ CKB 

วตัถุดบิ 44,000 

แปลงสภาพ 180,000 
 
ตน้ทุนบรรจุขวดของ CK1 และ CKB คอื 120,000 บาท และ 308,000 บาท ตามลาํดบั  
บรษิทัขาย CK1 และ CKB 2,000 ออนซ ์และ 8,400 ออนซ ์ในราคา 180 บาท และ 70 บาท ตามลาํดบั 
 
ใหท้าํ 
ก. จดัสรรตน้ทุนรว่ม โดยวธิมีลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัสทุธ ิ
ข. จดัสรรตน้ทุนรว่ม โดยวธิจีาํนวนหน่วย 
ค. ผูบ้รหิารตอ้งการทราบวา่เหตุใดทัง้ 2 วธิจีงึไดต้ท.ทีป่นัสว่นแลว้แตกต่างกนั ใหอ้ธบิาย 
ง. หากบรษิทัสามารถนํากลบีดอกไมท้ีเ่หลอืมาขาย ถอืเป็นผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้าํนวน 12,000 กก. ในราคา
กก.ละ 1.5 ใหต้อบคาํถามขอ้ ก.และข.อกีครัง้ 

 

เฉลย 

แนวทางในการปนัสว่นตน้ทุนรว่มมหีลายวธิ ีไดแ้ก่  

 มลูคา่ขาย ณ จุดแยกตวั (sales value at the split-off point) ทัง้น้ี กจิการจะสามารถใชม้ลูค่าขาย ณ จุด
แยกตวัเป็นตวัปนัสว่นตน้ทุนได ้หากผลติภณัฑร์ว่มต่างๆ มรีาคาขาย ณ จุดแยกตวั 

 ประมาณมลูคา่สทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บั ณ จุดแยกตวั (estimated net realizable value : NRV) ซึง่หมายถงึ
มลูคา่ขายหลงัจากผา่นกระบวนการผลติต่อแลว้หกัดว้ยตน้ทุนการผลติหลงัจุดแยกตวั หรอื 
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 ปรมิาณทางกายภาพ (physical measure) ไดแ้ก่สดัสว่นของน้ําหนกัของผลติภณัฑร์ว่ม หรอืสดัสว่นของ
หน่วยผลติ เป็นตน้ 

ซึง่โดยหลกัการ ทา่นจะตอ้งหาสดัสว่นตามตวัปนัสว่นขา้งตน้ทัง้สามแบบ แลว้จงึนํามาคณูกบัตน้ทุนรว่ม สว่นหากมี

ผลติภณัฑพ์ลอยได ้กใ็หนํ้าราคาขายสทุธขิองผลติภณัฑพ์ลอยไดห้กัออกจากตน้ทุนรว่มก่อนแลว้จงึปนัสว่นผลต่างที่

เหลอือยู ่

สรปุขอ้มลูหน่วยผลติ และมลูค่าขายสทุธ ิ

ผลติภณัฑ์ ราคาขาย จํานวนหน่วยผลติ มูลค่าขายก่อนหกัต้นทุนทําต่อ ต้นทุนทําต่อ มูลค่าขายสุทธิ

(1) (2) (3) = (1) x (2) (4) (5) = (3) - (4)

CK1 180          2,000              360,000                           120,000    240,000       

CKB 70           8,400              588,000                           532,000    56,000        

รวม 10,400             948,000                           652,000    296,000       

 

ก) และ ข) ตน้ทุนรว่มของสนิคา้แต่ละประเภททีป่นัสว่นตามจาํนวนหน่วยผลติ และมลูคา่ขายสทุธสิามารถ

สรปุไดด้งัน้ี  

ผลติภณัฑ์

จํานวนหน่วยผลติ สัดส่วน มูลค่าขายสุทธิ สัดส่วน จํานวนหน่วยผลติ มูลค่าขายสุทธิ

CK1 2,000              19% 240,000       81% 57,000                243,000               

CKB 8,400              81% 56,000        19% 243,000               57,000                

รวม 10,400            100% 296,000       100% 300,000               300,000               

ตวัปนัส่วน ปนัส่วนต้นทุนร่วม 300,000 บาทตาม

 

ค) สาเหตุทีท่าํใหต้น้ทุนรว่มทีป่นัสว่นแตกต่างกนัเป็นเพราะสดัสว่นการใชห้น่วยผลติของ CK1 มจีาํนวนน้อย แต่

กลบัมมีลูคา่ขายสทุธทิีม่าก (เพราะไมต่อ้งเสยีตน้ทุนทาํต่อในจาํนวนมาก) จงึทาํใหต้น้ทุนรว่มปนัสว่นโดยใช้

หน่วยผลตินัน้ตํ่า แต่เมือ่ปนัสว่นตามมลูคา่ขายสทุธแิลว้กลบัเป็นจาํนวนทีส่งู 

ง) ตามปกตกิจิการจะนํามลูคา่ขายสทุธขิองผลติภณัฑพ์ลอยไดม้าหกัออกจากตน้ทุนของผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่ในทีน้ี่ ดอกไมเ้ป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนรว่ม ดงันัน้ จงึเป็นเรื่องสมเหตุสมผลทีจ่ะนํามลูคา่ขายสทุธขิอง

ดอกไม ้ซึง่ถอืเป็นผลติภณัฑพ์ลอยไดไ้ปหกัออกจากตน้ทุนรว่ม ทาํใหต้น้ทุนรว่มเหลอืเพยีง 282,000 บาท 

(300,000 บาท – 18,000 บาท) จงึสามารถแบ่งตน้ทุนรว่มใหก้บัสนิคา้ทัง้สองประเภทตามยอดใหมด่งัน้ี 
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ผลติภณัฑ์

จํานวนหน่วยผลติ สัดส่วน มูลค่าขายสุทธิ สัดส่วน จํานวนหน่วยผลติ มูลค่าขายสุทธิ

CK1 2,000              19% 240,000       81% 53,580                228,420               

CKB 8,400              81% 56,000        19% 228,420               53,580                

รวม 10,400            100% 296,000       100% 282,000               282,000               

ตวัปนัส่วน ปนัส่วนต้นทุนร่วม 282,000 บาทตาม

 

 


