
1 

 

โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ 
สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณิชยอ์ยา่งเดด็ขาด 

 

 
 

ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 
คร้ังท่ี 2/2552 

ขอขอบคุณบณัฑิต ม.บูรพาท่ีรักของขา้พเจา้ท่านหน่ึง (ไม่ประสงคอ์อกนาม) ท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  
และขอแสดงความยนิดีท่ีท่านสามารถสอบผา่น 4 ตวัไดภ้ายในการสอบคร้ังแรก 

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสามารถสอบไดค้รบ 6 ตวัในการสอบคร้ังถดัไปครับ 
 

 

 

 

 

 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
 
 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 
คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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ข้อ 1 การนําเสนองบการเงนิ 

ต่อไปน้ี เป็นขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัเชยีงใหม ่จาํกดั ใหจ้ดัทาํงบกาํไรขาดทุนแบบจาํแนกตามลกัษณะค่าใชจ้า่ย 
ขอ้มลูต่อไปน้ีเป็นงบกาํไรขาดทุนรวม ของบรษิทั เชยีงใหม ่จาํกดั ประจาํปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 
 

 หน่วย : บาท  
ขาย       2,000,000  
ดอกเบีย้รบั           20,000  
คา่ใชจ้า่ย-ฝา่ยขาย         100,000  
คา่เสือ่มราคา-ฝา่ยขาย         150,000  
คา่ใชจ้า่ย-ฝา่ยบรหิาร           30,000  
คา่เสือ่มราคา-ฝา่ยบรหิาร           40,000  
ตน้ทุนทางการเงนิ           50,000  
สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากบรษิทัรว่ม         100,000  
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์           20,000  
ซือ้       1,200,000  
คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 120,000 
สนิคา้คงเหลอืตน้งวด          180,000  
สนิคา้คงเหลอืปลายงวด          80,000  
ภาษเีงนิได ้         93,000  
หมายเหตุ  กาํไรของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยของบรษิทัยอ่ย 50,000 บาท 
บรษิทัมหีุน้สามญัจดทะเบยีนทีร่บัชาํระแลว้ 100,000 หุน้ และไมม่หีุน้สามญัเทยีบเทา่ปรบัลด 
ใหท้าํ 
1 งบกาํไรขาดทุนแบบจาํแนกตามลกัษณะคา่ใชจ้า่ย 
2 จงอธบิายขอ้ดขีองการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนแบบจาํแนกตามลกัษณะคา่ใชจ้า่ยมาพอสงัเขป 
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ข้อ 2 การบัญชีต้นทุน 

บรษิทัชว่งชว่ง จาํกดั เป็นผูผ้ลติของเลน่หลายชนิด โดยประมาณคา่ใชจ้า่ยในการผลติสาํหรบัปี 2552 ไวเ้ทา่กบั 
200,000 บาท และคาดวา่จะใชช้ัว่โมงแรงงานทางตรงทัง้สิน้ 100,000 ชัว่โมง ทัง้น้ี ในปี 2552 บรษิทัผลติของเล่นรปู
หมแีพนดา้จาํนวน 1,000 ชิน้ โดยของเลน่ดงักลา่วใชช้ัว่โมงแรงงานเทา่กบั 30% ของชัว่โมงแรงงานรวมทัง้โรงงาน 
โดยในปี 2552 ชัว่โมงแรงงานทางตรงเกดิจรงิเทา่กบัทีป่ระมาณไว ้คอื 100,000 ชัว่โมง 
 
ต่อมา คุณหลงิหุย้ ซึง่เป็นผูจ้ดัการฝา่ยบญัชไีดเ้ขา้ฝึกอบรมในหวัขอ้การบญัชตีน้ทุนฐานกจิกรรม จงึตอ้งการ
ประยกุตใ์ชก้บัการคาํนวณตน้ทุน เธอจงึไดเ้กบ็ขอ้มลูกจิกรรมและตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งัน้ี  
 

กจิกรรม จาํนวนเงนิ 
ตวัผลกัดนั 

ตน้ทุน 
จาํนวนกจิกรรม 

ทัง้สิน้ 
จาํนวนกจิกรรม 

สาํหรบัหมแีพนดา้ 

ตรวจสอบ 60,000 A1 30 8 

เชค็ความสวา่ง 50,000 B1 10 3 

ทดสอบ 90,000 C1 15 5 

รวม 200,000 
 

ใหท้าํ  
1 คาํนวณคา่ใชจ้า่ยทีป่นัสว่นใหห้มแีพนดา้ หากกจิการใชว้ธิกีารปนัสว่นแบบอตัราเดยีวทัง้โรงงาน โดยของเลน่

หมแีพนดา้ใชช้ัว่โมงแรงงาน 30% ของชัว่โมงแรงงานทางตรงทัง้โรงงาน 
2 คาํนวณคา่ใชจ้า่ยทีป่นัสว่นใหห้มแีพนดา้ หากกจิการใชว้ธิกีารปนัสว่นแบบ ABC 

 

ข้อ 3 ก การรับรู้รายได้ 

บรษิทั หลนิปิงจาํกดั ขายเครือ่งจกัรผลติยาใหล้กูคา้ทีส่ ัง่เครือ่งจกัรโดยรบัคาํสัง่ซือ้จากลกูคา้ เมือ่วนัที ่1 มกราคม 

2551 มกีารสง่มอบเครือ่งจกัรทีม่รีาคาทุน 8 ลา้นบาทใหล้กูคา้ในวนัที ่5 มกราคม 2551 โดยตกลงกนัวา่จะชาํระเป็น

ทีด่นิสว่นหน่ึงและเงนิสดสว่นหน่ึง ทีด่นิมมีลูคา่ยตุธิรรม 10 ลา้นบาท และจา่ยเงนิสด 1 ลา้นบาท บรษิทั เจด็ดาวตอ้ง

ดาํเนินการตดิตัง้เครือ่งจกัรก่อน เครือ่งจกัรจงึสามารถใชง้านได ้ซึง่ในการดาํเนินการตดิตัง้นัน้ จะเสรจ็ในวนัที ่15 

มกราคม 2551 การตดิตัง้ไมม่กีารคดิคา่บรกิาร บรษิทัลกูคา้เริม่ใชป้ระโยชน์จากเครือ่งจกัรในวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2551 

และมกีารชาํระคา่เครือ่งจกัรในวนัที ่31 มนีาคม 2551 ในวนัน้ีมลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิไมม่กีารเปลีย่นแปลง 

ใหท้าํ 

1. บรษิทั หลนิปิงจาํกดั ตอ้งรบัรูร้ายไดเ้มือ่ใด และเทา่ใด จงอธบิายโดยอา้งองิมาตรฐานการสอบบญัชฉีบบัที ่37 
เรือ่งการรบัรูร้ายได ้

2. บนัทกึรายการรบัรูร้ายได ้
3. บนัทกึรายการเมือ่รบัชาํระคา่เครือ่งจกัร 
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ข้อ 3 ข สัญญาก่อสร้าง 

บรษิทั เชยีงใหม ่จาํกดั ทาํสญัญาก่อสรา้ง โดยมรีายไดใ้นสญัญาแบบสญัญาคงที ่18 ลา้นบาท สญัญา 3 ปี โดยมขีอ้มลู

ดงัน้ี 

25x1 25x2 25x3 
หน่วย : พนับาท 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในปี  4,120   8,100   4,180  
ตน้ทุนทีค่าดวา่จะเกดิเพิม่จนกระทัง่งานเสรจ็ 11,000   4,120  -  

 

ในปี 25x2 มกีารเปลีย่นแปลงในแบบแปลนการสรา้งและสง่ผลให ้มกีารเปลีย่นแปลงรายไดโ้ดยเพิม่ขึน้ 0.4 ลา้นบาท 

และตอนสิน้ปี 25x2 มตีน้ทุนวตัถุดบิของ ปี 25x3 อยู ่0.2 ลา้นบาท 

ใหท้าํ 

คาํนวณรายได ้, ตน้ทุน และ กาํไร(ขาดทุน) ขัน้ตน้ ของสญัญาก่อสรา้งของแต่ละปี ตามหลกัการรบัรูร้ายไดต้าม

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่37 เรือ่งการรบัรูร้ายได ้และมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่49 เรอืง การรบัรูร้ายไดส้ญัญา

ก่อสรา้ง โดยใหท้าํเป็นหน่วยพนับาท และปดัเศษทศนิยม (10 คะแนน) 

ตอบข้อ 1  

 
กจิการจะตอ้งแสดงรายการคา่ใชจ้า่ยโดยจดัประเภทตามลกัษณะหรอืตามหน้าทีก่ไ็ด ้ขึน้อยูก่บัวา่แบบใดจะใหข้อ้มลูที่
เชื่อถอืไดแ้ละมปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจไดด้กีวา่ โดยทีก่ารแสดงคา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะเป็นการรวมคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ที่
มลีกัษณะเดยีวกนัแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุน โดยไมม่กีารปนัสว่นคา่ใชจ้า่ยนัน้ใหแ้ก่แผนกต่างๆ ภายในกจิการ 
ตวัอยา่งของคา่ใชจ้า่ยทีแ่สดงตามลกัษณะ ไดแ้ก่ คา่เสือ่มราคา คา่ซือ้วตัถุดบิ คา่ขนสง่ ผลประโยชน์ตอบแทน
พนกังาน และคา่โฆษณา การแสดงคา่ใชจ้า่ยตามวธิน้ีีงา่ยต่อการนําไปใชป้ฏบิตั ิเน่ืองจากไมจ่าํเป็นตอ้งปนัสว่น
คา่ใชจ้า่ยตามหน้าทีข่องคา่ใชจ้า่ยนัน้ ตวัอยา่งของรปูแบบการนําเสนอเป็นดงัน้ี  

 
นอกจากน้ี การแสดงคา่ใชจ้า่ยอกีวธิหีน่ึงคอืการแสดงตามหน้าทีห่รอื “วธิตีน้ทุนขาย” ตามวธิน้ีีคา่ใชจ้า่ยจะถกูจดั
ประเภทตามหน้าทีเ่สมอืนเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนขาย ตวัอยา่งของคา่ใชจ้า่ยทีแ่สดงตามหน้าทีไ่ดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยในการ
ขาย หรอืคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ซึง่อยา่งน้อยทีส่ดุในการแสดงคา่ใชจ้า่ยตามวธิน้ีีตน้ทุนขายจะตอ้งแยกแสดงจาก
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คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ การแสดงคา่ใชจ้า่ยตามวธิน้ีีใหข้อ้มลูทีม่ปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจมากกวา่การแสดงคา่ใชจ้า่ยตาม
ลกัษณะ อยา่งไรกต็าม การแสดงตามวธิน้ีีตอ้งใชเ้กณฑก์ารปนัสว่นทีไ่มม่คีวามแน่นอนและเป็นเรือ่งของการใชดุ้ลย
พนิิจอยา่งมาก ตวัอยา่งการแสดงรายการคา่ใชจ้า่ยตามหน้าทีใ่นงบกาํไรขาดทุนเป็นดงัน้ี 

 
กจิการทีแ่สดงค่าใชจ้า่ยตามหน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตามลกัษณะของคา่ใชจ้า่ย ซึง่รวมถงึคา่เสือ่ม
ราคา คา่ตดัจาํหน่าย และคา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 
 
โดยต่อไปน้ีจะเป็นการนําเสนอคาํตอบของขอ้ที ่1 
1 งบกาํไรขาดทุนแบบจาํแนกตามลกัษณะคา่ใชจ้า่ย 
 

บรษิทัเชยีงใหม ่จาํกดั และบรษิทัยอ่ย 
งบกาํไรขาดทุนจาํแนกตามลกัษณะของคา่ใชจ้า่ย 

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  
 งบการเงนิ

เฉพาะ  
รายได ้

รายไดจ้ากการขาย   2,000,000   xx  
ดอกเบีย้รบั  20,000   xx  

รวมรายได ้   2,020,000   xx  
คา่ใชจ้า่ย 

การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ทีม่ไีวเ้พือ่ขาย  (100,000)  xx  
ซือ้  (1,200,000)  xx  
คา่ใชจ้า่ยพนกังาน  (120,000)  xx  
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  (190,000)  xx  
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ (20,000)  xx  
คา่ใชจ้า่ยอื่น  (130,000)  xx  

รวมคา่ใชจ้า่ย  (1,760,000)  xx  
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน   260,000   xx  
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (50,000)  xx  
สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากบรษิทัรว่ม   100,000   -  
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กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้   310,000   xx  
ภาษเีงนิได ้ (93,000)  xx  
กาํไรสาํหรบัปี   217,000   xx  

สว่นของกาํไรทีเ่ป็นของ 
 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั   167,000   -  
 ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย  50,000   -  
กาํไรสาํหรบัปี   217,000   -  

กาํไรต่อหุน้ 
ขัน้พืน้ฐาน  2.17  
ปรบัลด  2.17  

2 จงอธบิายขอ้ดขีองการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนแบบจาํแนกตามลกัษณะคา่ใชจ้า่ยมาพอสงัเขป 
 

• การแสดงคา่ใชจ้า่ยตามวธิน้ีีงา่ยต่อการนําไปใชป้ฏบิตั ิเน่ืองจากไมจ่าํเป็นตอ้งปนัสว่นคา่ใชจ้่ายตาม
หน้าทีข่องคา่ใชจ้า่ย  

• ลดความบดิเบอืนทีอ่าจเกดิจากกระบวนการปนัสว่น 

• มปีระโยชน์ต่อการประมาณกระแสเงนิสดในอนาคต ซึง่ใหข้อ้มลูทีส่าํคญัต่อการประเมนิมลูคา่ของ
กจิการตามวธิ ีCash Flow Discounted Model 

ตอบข้อ 2  

คาํนวณอตัราค่าใชจ้า่ยผลติคดิเขา้งานต่อ 1 ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

อตัราคา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน = งบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการผลติ / จาํนวนชัว่โมงแรงงาน

ทางตรงทัง้โรงงาน 

   = 200,000 บาท   / 100,000 ชัว่โมง 

   = 2 บาท ต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 

คาํนวณคา่ใชจ้า่ยทีป่นัสว่นใหห้มแีพนดา้หากกจิการใชว้ธิกีารปนัสว่นแบบอตัราเดยีว 

ชัว่โมงแรงงานทางตรงของ หมแีพนดา้ 
= 100,000 ชัว่โมง * 30% 

= 
  

30,000  ชัว่โมง 

อตัราคา่ใชจ้า่ยผลติคดิเขา้งาน = 
2 บาทต่อชัว่โมงแรงงาน

ทางตรง 
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คา่ใชจ้า่ยทีป่นัสว่นใหห้มแีพนดา้ 
= 30,000 ชัว่โมง * 2 บาท/ชัว่โมง 

= 
  

60,000  บาท 

หรอื = 60,000 บาท/1,000 หน่วย 
= 60 บาทต่อหน่วย 

 

 (1)  (2) (3) (4) = (1)/(2) (5) = (3)*(4) 

กจิกรรม 
จาํนวน

เงนิ 
จาํนวนกจิกรรม

ทัง้สิน้ 
จาํนวนกจิกรรมหมี

แพนดา้ 
อตัราต่อหน่วย

กจิกรรม 
คชจ.ปนัสว่นใหก้บัหมี

แพนดา้ 

ตรวจสอบ 60,000  30   8   2,000  16,000  

เชค็ความสวา่ง 50,000  10   3   5,000  15,000  

ทดสอบ 90,000  15   5   6,000  30,000  

รวม 200,000  61,000  

 

หรอื = 61,000 บาท/1,000 หน่วย 

= 61 บาทต่อหน่วย 
 

ตอบข้อ 3 ก 

ภายใตม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที ่37 นัน้ กจิการจะตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย เมือ่เขา้เงือ่นไขต่อไปน้ีทุกขอ้ 

1. ความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสนิคา้ไดโ้อนไปใหก้บัผูซ้ือ้แลว้  
2. กจิการไมเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารสนิคา้อยา่งต่อเน่ืองในระดบัทีเ่จา้ของพงึกระทาํ หรอืไมไ่ดค้วบคุมสนิคา้ที่

ขายไปแลว้ทัง้ ทางตรงและทางออ้ม  
3. มลูคา่ของจาํนวนรายไดส้ามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื  
4. มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนทีก่จิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของรายการบญัชทีีเ่กดิจากการขาย

สนิคา้  
5. ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้หรอืทีจ่ะเกดิขึน้อนัเน่ืองมาจากรายการขายสนิคา้สามารถวดัมลูคา่ไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื  

 

ทัง้น้ี โดยปกต ิกจิการผูข้ายจะบรรลุเงือ่นไขตอนทีส่ง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ ทัง้น้ี แมจ้ะตอ้งตดิตัง้ก่อนจงึจะใชง้านได ้

แต่โจทยข์อ้น้ีไมไ่ดใ้หข้อ้มลูมากพอวา่การตดิตัง้ยากมากน้อยเพยีงใด และมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งมากหรอืไมเ่พยีงใด แต่
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จากการวเิคราะห ์ทีร่ะบุวา่ใชเ้วลาเพยีงไมเ่กนิ 10 วนัตดิตัง้เสรจ็จงึสนันิษฐานวา่มลูคา่การตดิตัง้ไมน่่าจะมากพอถงึ

ระดบันยัสาํคญัของมลูคา่ขาย กจิการจงึสามารถรบัรูร้ายไดไ้ดท้นัทเีมือ่สง่มอบ หรอืในวนัที ่5 มกราคม 2551 สว่น

มลูคา่ขายนัน้ โดยปกต ิกจิการจะตอ้งบนัทกึมลูคา่ขายโดยใชม้ลูคา่ยตุธิรรมของสนิคา้ อยา่งไรกต็าม โจทยไ์มไ่ดร้ะบุวา่

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิคา้เทา่กบัเทา่ใด จงึใชข้อ้มลูรองในการบนัทกึ นัน่คอื มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดจ้ากการ

แลก ซึง่มมีลูคา่เทา่กบั 11 ลา้นบาท (ทีด่นิมลูค่ายตุธิรรม 10 ลา้นบาท และเงนิสด 1 ลา้นบาท) ซึง่การชาํระเงนิไมไ่ด้

เกนิระยะเวลาปกตขิองการใหส้นิเชื่อ (ตามโจทยไ์มเ่กนิ 2 เดอืน) จงึสามารถรบัรูร้ายไดไ้ดท้ัง้จาํนวนโดยไมต่อ้งคดิลด

หามลูคา่ปจัจุบนัแต่อยา่งใด 

ดงันัน้ กจิการจงึตอ้งรบัรูร้ายไดใ้นวนัที ่5 มกราคม 2551 เป็นเงนิ 11 ลา้นบาท 

บนัทกึการรบัรูร้ายได ้และรบัเงนิคา่เครือ่งจกัร 

ม.ค.-15 เดบทิ ลกูหน้ีการคา้   11,000,000  
      เครดติ ขาย  11,000,000  

เดบทิ ตน้ทุนขาย  8,000,000  
      เครดติ สนิคา้ – เครือ่งจกัร  8,000,000  

บนัทกึรบัรูร้ายไดจ้ากการขายเครือ่งจกัร 

ม.ีค. 31  เดบทิ เงนิสด  1,000,000  
ทีด่นิ  10,000,000  
     เครดติ ลกูหน้ีการคา้  11,000,000  

บนัทกึารรบัชาํระคา่เครือ่งจกัร 
 

ตอบข้อ 3 ข 

คาํนวณตวัเลขเบือ้งตน้ 
 25x1 25x2 25x3 

หน่วย : พนับาท 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในปี  4,120   8,100   4,180  
ปรบัปรงุดว้ยตน้ทุนวตัถุดบิของปีอื่น    (200) 200  
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ของแต่ละปี  4,120   7,900   4,380  
ตน้ทุนสะสมทีเ่กดิขึน้ถงึปจัจุบนั  4,120  12,020  16,400  
ตน้ทุนทีค่าดวา่จะเกดิเพิม่จนกระทัง่งานเสรจ็ 11,000   4,120  -  
ประมาณการตน้ทุนทัง้สิน้ 15,120  16,140  16,400  
อตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็ 27.25% 74.47% 100.00% 
รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้ง 18,000  18,400  18,400  



9 

 

โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ 
สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณิชยอ์ยา่งเดด็ขาด 

คาํนวณจาํนวนรายได ้ตน้ทุน และกาํไรขัน้ตน้ทีร่บัรูใ้นแต่ละปี 

หน่วย พนับาท 
สะสมถึงปัจจบุนั สะสมถึงปีก่อน จาํนวนท่ีรบัรู้ปีปัจจบุนั 

 

25x1 
รายได ้(18,000*27.25%)                        4,905                         4,905  
ตน้ทุน (15,120*27.25%)                        4,120                         4,120  
กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้                           785                              785  

25x2 
รายได ้(18,400*74.47%)                      13,703                         4,905                         8,798  
ตน้ทุน (16,140*74.47%)                      12,020                         4,120                         7,900  
กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้                        1,683                            785                            898  

25x3 
รายได ้(18,400*100%)                      18,400                       13,703                         4,697  
ตน้ทุน (16,400*100%)                      16,400                       12,020                         4,380  
กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้                        2,000                         1,683                            317  

 

สรปุตวัเลขรบัรูร้ายได ้ตน้ทุน และกาํไรขัน้ตน้แต่ละปี 

25x1 25x2 25x3 รวม  
หน่วย : พนับาท 

รายไดข้องแต่ละปี  4,905   8,798   4,697  18,400  
ตน้ทุนของแต่ละปี  4,120   7,900   4,380  16,400  
กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้ของแต่ละปี 785  898  317   2,000  

 


