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ข้อ 1.1 การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัหมายความอย่างไร ใหบ้อกลกัษณะของบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5 ลกัษณะ จากทีม่ี
ในมาตรฐานฯ 7 ลกัษณะ  
ตอบ 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่14 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มวีตัถุประสงคเ์พื่อทาํให้
มัน่ใจว่างบการเงนิของกจิการไดเ้ปิดเผยขอ้มลูทีจ่าํเป็นเพื่อดงึผูอ้่านใหเ้กดิความสนใจถงึความเป็นไปไดท้ีว่่าฐานะการเงนิ
และกาํไรขาดทุนของกจิการอาจไดร้บัผลกระทบจากการทีก่จิการมบีุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และจากการมรีายการ
และยอดคงคา้งกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
ซงีบุคคลหรอืกจิการจะถอืเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หากมคีวามสามารถในการควบคุม หรอืสามารถใชอ้ทิธพิลอย่างมสีาระสาํคญั 
หรอืมกีารควบคุมร่วมต่ออกีฝา่ยหน่ึง ในการตดัสนิใจทางการเงนิหรอืการดาํเนินงานของกจิการ โดยแบ่งเป็น 7 ลกัษณะ
ดงันี้  
 

1 มคีวามสมัพนัธก์บักจิการไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง
โดยบุคคลหรอืกจิการนัน้ มอีาํนาจควบคุมกจิการ หรอืถูกควบคุมโดยกจิการ หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดยีวกนักบักจิการ (ในทีน่ี้หมายความรวมถงึบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั) มี
สว่นไดเ้สยีในกจิการซึง่ทาํใหม้อีทิธพิลอย่างมนียัสาํคญัต่อกจิการ หรอื มอีาํนาจควบคุมร่วมในกจิการ 
2 เป็นบรษิทัร่วมของกจิการ 
3 เป็นการร่วมคา้ทีก่จิการเป็นผูร้่วมคา้ 
4 เป็นผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการ หรอืของบรษิทัใหญ่ของกจิการ 
5 เป็นสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิของบุคคลตามขอ้ 1 หรอื 4 
6. เป็นกจิการทีบุ่คคลตามขอ้ 4 หรอื 5 มอีาํนาจควบคุม หรอืควบคุมร่วม หรอืมอีทิธพิลอย่างมนียัสาํคญั 
หรอืมอีาํนาจออกเสยีงในกจิการนัน้ๆ ทัง้นี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
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7 เป็นโครงการผลประโยชน์ภายหลงัออกจากงานของพนกังานของกจิการหรอืของกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ข้อ1.2 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิของธนาคารและสถาบันการเงนิ 

ใหร้ะบุการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของธนาคารและสถาบนัการเงนิ เกิย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิมาอย่างละ5รายการ 

สถาบนัการเงนิตอ้งแสดงงบแสดงฐานะการเงนิ โดยการจดัหมวดหมู่ตามประเภทของสนิทรพัย ์และ
หนี้สนิ และเรยีงสาํดบัตามสภาพคล่องของแต่ละรายการ โดยตอ้งแสดงรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงัต่อไปนี้ เป็นอย่าง
น้อย 

 สนิทรพัย ์
 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 ตัว๋เงนิคลงัและพนัธบตัรอื่นซึง่สามารถนําไปขายลดกบัธนาคารแห่งประเทศไทยได ้
 หลกัทรพัยร์ฐับาลและหลกัทรพัยอ์ื่นทีม่ไีวเ้พื่อซือ้ขาย 
 เงนิฝากและเงนิใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงนิอื่น 
 เงนิฝากและเงนิใหกู้ย้มืแก่ตลาดเงนิ 
 เงนิใหกู้ย้มืและเงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อลกูคา้ 
 หลกัทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
 หนี้สนิ 
 เงนิรบัฝากจากสถาบนัการเงนิอื่น 
 เงนิรบัฝากจากตลาดเงนิ 
 เงนิรบัฝากจากผูฝ้าก 
 บตัรเงนิฝาก 
 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและหนี้สนิอื่นจากการออกตราสาร 
 เงนิกูย้มือื่น 

นอกจากนี้สถาบนัการเงนิตอ้งเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิแต่ละชนิด 
ตามทีก่าํหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัตราสารการเงนิ 

ข้อ 2.1 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
เมื่อตน้ปีที ่1 กจิการใหหุ้น้ 20,000 หุน้ ทีม่มีลูค่ายุตธิรรม 42 บาทต่อหุน้แก่ผูบ้รหิารอาวุโสคนหนึ่ง โดยมเีงื่อนไข

ว่าตอ้งเป็นผูบ้รหิารทีป่ฏบิตังิานตลอด 3 ปีต่อไป ณ สิน้ปีที ่2 ราคาหุน้ลดลงเหลอื 36 บาทต่อหุน้ ณ วนัทีด่งักล่าว กจิการ
เพิม่ทางเลอืกในการชาํระดว้ยเงนิสดใหก้บัสทิธดิงักล่าว โดยทีผู่บ้รหิารสามารถเลอืกไดว้่าจะรบัหุน้ 20,000 หุน้ หรอืเงนิสด
เทยีบเท่ากบัมลูค่าหุน้ 20,000 หุน้ ณ วนัทีไ่ดร้บัสทิธ ิราคาหุน้ ณ วนัทีไ่ดร้บัสทิธเิท่ากบั 32 บาท 
 
ใหท้าํ  
บนัทกึบญัช ีปี 25X1 25X2 และ25X3และแสดงการคาํนวณประกอบ (10คะแนน) 
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ตอบ 
ม.รง.2ไดใ้หแ้นวทางการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรม3แบบคอื 

 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่าํระดว้ยตราสารทุน 
 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่าํระดว้ยเงนิสด 
 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีม่ทีางเลอืกชาํระดว้ยเงนิสด 
ซึง่ในขอ้น้ีถอืเป็นการใหหุ้น้ทีม่กีารเพิม่ทางเลอืกในการชาํระดว้ยเงนิสดในภายหลงั (ขอ้สอบขอ้น้ีคลา้ยกบั

ภาคผนวกขอ้ที9่ ของม.รง. 2 ดงันัน้ จงึขออธบิายตามแนวทางของภาคผนวกขอ้น้ี) ทัง้นี้ย่อหน้าที ่ 27 ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบันี้ กาํหนดว่า กจิการตอ้งรบัรูบ้รกิารทีไ่ดร้บัซึง่วดัมลูค่า ณ วนัทีใ่หส้ทิธเิท่ากบัมลูค่ายุตธิรรมของ
ตราสารทุนทีอ่อกใหโ้ดยไม่คาํนึงถงึการปรบัปรุงเงื่อนไข และขอ้กาํหนดของตราสารทุนทีอ่อกให ้ หรอืการยกเลกิ หรอืการ
ชาํระตราสารทุนทีอ่อกใหด้งักล่าว ยกเวน้ตราสารทุนนัน้จะไม่ไดร้บัสทิธ ิ เน่ืองจากไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขการไดร้บั
สทิธ ิ(นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด) ทีก่าํหนดไว ้ดงันัน้ กจิการตอ้งรบัรูบ้รกิารทีไ่ดร้บัตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยใชม้ลูค่า
ยุตธิรรมของหุน้ ณวนัทีใ่หส้ทิธเิป็นเกณฑ ์

นอกจากนี้ การเพิม่ทางเลอืกในการชาํระดว้ยเงนิสด ณ สิน้ปีที ่2 ทาํใหเ้กดิภาระผกูพนัในการชาํระดว้ยเงนิสดตาม
ขอ้กาํหนดของรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่าํระดว้ยเงนิสด กจิการตอ้งรบัรูห้นี้สนิทีต่อ้งชาํระดว้ยเงนิสด ณ วนัที่
ปรบัปรุงเงื่อนไขโดยใชม้ลูค่ายุตธิรรมของหุน้ ณ วนัทีป่รบัปรุงเงื่อนไขและลกัษณะทีก่จิการไดร้บับรกิารทีร่ะบุไวเ้ป็นเกณฑ ์
นอกจากนี้กจิการตอ้งวดัมลูค่ายุตธิรรมของหนี้สนิใหม ่ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และ ณ วนัทีช่าํระโดยการ
เปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรม ใหร้บัรูใ้นกาไรหรอืขาดทุนสาํหรบังวด ดงันัน้กจิการจะรบัรูจ้าํนวนเงนิดงันี:้ 
 

ปี การคาํนวณ 
ค่าใชจ้่าย

(บาท) 

สว่นของ
เจา้ของ
(บาท) 

หนี้สนิ
(บาท) 

1 ค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนสาํหรบัปี 
   

 
หุน้ 20,000 หุน้  x  42  x 1 / 3 280,000 280,000 

 2 ค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนสาํหรบัปี 
   

 
(หุน้ 20,000 หุน้  x  42  x  2 / 3) - 280,000 280,000 280,000 

 
 

รวม2ปี 560,000 560,000 
 

 
จดัประเภทรายการใหม่จากสว่นของเจา้ของเป็นหนี้สนิ 

 
 

(หุน้ 20,000 หุน้ x 36 x 2 / 3) 
 

(480,000) 480,000 

 
คงเหลอื 560,000 80,000 480,000 

3 ค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนสาํหรบัปี 
   

 

(หุน้ 20,000 หุน้ x 42 x 3 / 3) – 560000 
โดยปรบัสดัสว่นใหเ้ท่ากบั80 / 560สว่นและ480 / 560 
สว่นตามลาํดบั 280,000 40,000 240,000 

 
รวม 3 ปีก่อนปรบัปรุงใหเ้ป็น FMV 840,000 120,000 720,000 

 
ปรบัปรุงลดหนี้สนิใหเ้ท่ากบั FMV (720,000 - (20,000 หุน้ x 32) (80,000) 

 
(80,000) 

 
รวม 760,000 120,000 640,000 
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การบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
ปีที1่ ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 

 
280,000 

 
  

สว่นของเจา้ของ(แยกแสดงต่างหาก) 
 

280,000 

 
บนัทกึการใหหุ้น้แก่พนกังาน 

   
      ปีที2่ ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 

 
280,000 

 
  

สว่นของเจา้ของ(แยกแสดงต่างหาก) 
 

280,000 

 
บนัทกึการใหหุ้น้แก่พนกังาน 

   
      
 

สว่นของเจา้ของ(แยกแสดงต่างหาก) 
 

480,000 
 

  
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 

 
480,000 

 
(บนัทกึการใหส้ทิธแิก่ผูบ้รหิารรบัค่าหุน้เป็นเงนิสด) 

  
      ปีที3่ ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 

 
280,000 

 
  

สว่นของเจา้ของ(แยกแสดงต่างหาก) 
 

40,000 

  
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 

 
240,000 

 
(บนัทกึการใหหุ้น้แก่พนกังาน) 

   
      
 

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 
 

80,000 
 

  
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 

  
80,000 

 
(บนัทกึปรบัมลูค่าหนี้สนิใหเ้ท่ากบัราคายุตธิรรมของหุน้) 

   

ข้อ 2.2 สญัญาเช่า 
ณ วนัที ่2 มกราคม 2551 บรษิทัขาว จาํกดั ใหเ้ช่าเครื่องจกัรทีม่อีายุการใชง้าน 10 ปีไม่มมีลูค่าคงเหลอื แก่บรษิทัดาํ

จาํกดั ทัง้สองบรษิทัปิดบญัช ีณ 31 ธนัวาคมของทุกปี บรษิทัขาวซือ้เครื่องจกัรดงักล่าวมาในราคา 45,000 บาท ราคา

ยุตธิรรมของเครื่องจกัรเท่ากบั 55,000 บาท ซึง่สญัญาเช่าครัง้นี้ถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิทัง้ในดา้นของผูเ้ช่าและผูใ้ห้

เช่า สญัญาเช่ามอีาย ุ5 ปี ยกเลกิไม่ได ้เมื่อสิน้สดุอายุสญัญาเช่ากรรมสทิธิใ์นเครื่องจกัรจะเป็นของผูเ้ช่า กาํหนดจ่ายค่า

เช่าทุกวนัที ่2 มกราคมของทุกปี เริม่ตัง้แต่ 2 มกราคม  2551  อตัราดอกเบีย้ทีใ่ชใ้นสญัญาเช่าเท่ากบั 10% โดยมลูค่า

ปจัจุบนัของเงนิงวด 1 บาท ทีจ่่ายงวดแรก ณ วนัตน้งวด ระยะเวลา 5 ปี ณ อตัราดอกเบีย้ 10% เท่ากบั 4.1699 บาท 

บรษิทัทัง้สองตดัค่าเสือ่มแบบวธิเีสน้ตรง 

ใหท้าํ บนัทกึบญัชสีาํหรบัปี 2551 – 2555 ในดา้นของผูใ้หเ้ช่าและคาํนวณประกอบ 
 
คาํนวณค่าเช่าต่องวด 
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มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องจกัร      55,000  บาท 
มลูค่าปจัจุบนัของเงนิงวด 1 บาทจ่ายชาํระทุกตน้งวด เป็นเวลา 5 งวด      4.1699  บาท 
ค่าเช่าต่องวด 

 
     13,190  บาท 

 
ตารางตดับญัชคี่าเช่า 
งวด  เงนิรบั   ดอกเบีย้   ตดัเงนิตน้   เงนิตน้คงเหลอื  

0 
   

     55,000  
0      13,190              -         13,190       41,810  
1      13,190          4,181         9,009       32,801  
2      13,190          3,280         9,910       22,892  
3      13,190          2,289       10,901       11,991  
4      13,190          1,199       11,991               0  

 
 
การบนัทกึบญัช ี
 
1/1/25x1 ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ (13,190 x 5)      65,950  

 
 

ตน้ทุนขาย 
   

     45,000  
 

  
ขาย 

   
     55,000  

  
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงนิรอตดับญัช ี

 
     10,950  

  
สนิคา้ 

   
     45,000  

 
(บนัทกึการทาํสญัญาเช่าการเงนิ) 

   
       1/1/25x1 เงนิสด 

   
     13,190  

 
  

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 
  

     13,190  

 
(บนัทกึรบัเงนิค่าเช่า) 

    
       31/12/25x1 ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงนิรอตดับญัช ี

 
       4,181  

 
  

ดอกเบีย้รบั 
   

       4,181  

 
(บนัทกึดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่า) 

   
       1/1/25x2 เงนิสด 

   
     13,190  

 
  

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 
  

     13,190  

 
(บนัทกึรบัเงนิค่าเช่า) 

    
       31/12/25x2 ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงนิรอตดับญัช ี

 
       3,280  

 
  

ดอกเบีย้รบั 
   

       3,280  
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(บนัทกึดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่า) 

   
       1/1/25x3 เงนิสด 

   
     13,190  

 
  

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 
  

     13,190  

 
(บนัทกึรบัเงนิค่าเช่า) 

    
       31/12/25x3 ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงนิรอตดับญัช ี

 
       2,289  

 
  

ดอกเบีย้รบั 
   

       2,289  

 
(บนัทกึดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่า) 

   
       1/1/25x4 เงนิสด 

   
     13,190  

 
  

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 
  

     13,190  

 
(บนัทกึรบัเงนิค่าเช่า) 

    
       31/12/25x4 ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงนิรอตดับญัช ี

 
       1,199  

 
  

ดอกเบีย้รบั 
   

       1,199  

 
(บนัทกึดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่า) 

   
       1/1/25x5 เงนิสด 

   
     13,190  

 
  

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 
  

     13,190  

 
(บนัทกึรบัเงนิค่าเช่า) 

    

ข้อ 3 ต้นทนุมาตรฐาน 
บรษิทัแห่งหนึ่งไดว้างแผนผลติสนิคา้ชนิดหนึ่งในปี 2541 จาํนวน 3,200 หน่วย โดยบรษิทัใชช้ัว่โมงแรงงาน

ทางตรงเป็นเกณฑใ์นการคดิโสหุย้การผลติเป็นตน้ทุน ซึง่บรษิทัจดัทาํงบประมาณไวด้งันี ้

 
หน่วย ราคามาตรฐาน ปรมิาณมาตรฐาน รวม 

วตัถุทางตรง (DM) กรมั           2.20  10  22.00  
ค่าแรงทางตรง (DL) ชัว่โมง           6.00  2  12.00  
โสหุย้การผลติผนัแปร (VOH) ชัว่โมง           3.48  2    6.95  
โสหุย้การผลติคงที ่(FOH) ชัว่โมง         10.10  2  20.20  
ตน้ทุนการผลติมาตรฐานต่อหน่วย 

   
 61.15  

     หมายเหตุ คดิจากกาํลงัการผลติปกตทิี ่3,200 หน่วย 
    บรษิทัผลติจรงิ 3,200หน่วย 

และมขีอ้มลูใชจ้รงิดงันี ้
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ขอ้มลูเกดิขึน้จรงิ ปรมิาณ  รวม(บาท) 

วตัถุทางตรง (DM) กก (ซือ้และเบกิใช)้.       35,200       88,000  

ค่าแรงทางตรง (DL) ชม.         7,040       40,832  

โสหุย้การผลติผนัแปร (VOH) ชม.         7,040       25,344  

โสหุย้การผลติคงที ่(FOH)  7,040      66,000  
 

ใหท้าํ 

วเิคราะหผ์ลต่าง (variance analysis) ดงันี้  

1. ผลต่างราคาวตัถุดบิ (DM price variance) 
2. ผลต่างปรมิาณวตัถุดบิ (DM Quantity Variance) 
3. ผลต่างอตัราค่าแรงงานทางตรง (DL Rate Variance) 
4. ผลต่างประสทิธภิาพแรงงานทางตรง (DL Efficiency Variance) 
5. ผลต่างการใชจ้่ายโสหุย้การผลติผนัแปร (VOH Spending Variance) 
6. ผลต่างประสทิธภิาพโสหุย้การผลติผนัแปร (VOH Efficiency Variance) 
7. ผลต่างงบประมาณค่าใชจ้่ายในการผลติคงที ่(FOH Budget Variance) 
8. ผลต่างกาํลงัการผลติค่าใชจ้่ายในการผลติคงที ่(FOH Volume Variance) 

 
ตอบ 

ในแง่ของการวเิคราะหผ์ลต่างตน้ทุนมาตรฐานโดยปกตเิราสามารถแบ่งวเิคราะหไ์ด ้2 ประเภทหลกั ๆ คอื  

1. การวเิคราะหผ์ลต่างตน้ทุนผนัแปร (สาํหรบัวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใชจ้่ายในการผลติผนัแปร) โดย
จะแบ่งการวเิคราะห ์2 สว่นย่อยคอืผลต่างปรมิาณการใช ้(Quantity Variance) และ ผลต่างราคา (Price 
Variance)1 

2. การวเิคราะหผ์ลต่างตน้ทุนคงที ่(สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการผลติคงที)่ ซึง่จะแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 สว่นย่อยคอื 
ผลต่างงบประมาณ (Budget Variance) ผลต่างปรมิาณ (Volume Variance) 

วธิทีีง่่ายทีส่ดุในการวเิคราะหผ์ลต่างตน้ทุนมาตรฐานคอืทาํเป็นภาพ 3 ช่อง โดยในการวเิคราะหผ์ลต่างตน้ทุนผนัแปร 

ใหท้าํการวเิคราะหล์กัษณะน้ี 

 

                                                           
1 หมายเหตุ: ชือ่เรยีกของผลต่างของปจัจยัการผลติแต่ละประเภทจะไม่เหมอืนกนั กล่าวคอื สาํหรบัวตัถุดบิทางตรงจะเรยีกวา่ผลต่างปรมิาณการใช ้ (Quantity Variance) และ 
ผลต่างราคา (Price Variance)  ส่วนค่าแรงทางตรงจะเรยีกวา่ผลต่างประสทิธภิาพ (Efficiency Variance)  และ ผลต่างอตัราค่าแรง (Rate Variance)  ส่วนค่าใชจ้่ายในการ
ผลติผนัแปรจะเรยีกวา่ผลต่างประสทิธภิาพ (Efficiency Variance) และ ผลต่างจ่ายเงนิ (Spending Variance) 
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ภาพที ่1 การวเิคราะหผ์ลต่างตน้ทุนมาตรฐานสาํหรบัสว่นของตน้ทุนผนัแปร (วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใชจ้่าย

ในการผลติ) 

 

 

 

 

 

 

ในขณะทีก่ารวเิคราะหผ์ลต่างค่าใชจ้่ายในการผลติคงทีก่จ็ะตอ้งวเิคราะหค์ลา้ย ๆ กนั ในลกัษณะน้ี 

ภาพที ่2 การวเิคราะหผ์ลต่างตน้ทุนมาตรฐานสาํหรบัสว่นของตน้ทุนคงที ่(ค่าใชจ้่ายในการผลติคงที)่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณจริง x 

ราคาจริง 

AQ x AP 

(1) 

ปริมาณจริง x 

ราคามาตรฐาน 

AQ x SP 

(2) 

ปริมาณมาตรฐาน x 

ราคามาตรฐาน 

SQ x SP 

(3) 

ผลตา่งราคา 

(1) - (2) 

ผลตา่งปริมาณ 

(2) - (3) 

ผลตา่งรวม 

(1) - (3) 

ค่าใชจ้่ายในการผลติคงทีจ่รงิ 
(1) 

ชม.แรงงานมาตรฐาน ณ ก าลงั

ผลิตปกติ x คชจ.คงที่/หน่วย

มาตรฐาน (2) 

ชม.แรงงานมาตรฐานตามผลผลิต

จริง xคชจ.คงที่/หน่วยมาตรฐาน  

(3) 

ผลตา่งงบประมาณ 

(Budget Variance) 

(1) - (2) 

ผลตา่งปริมาณผลิต 

(Volume Variance Variance) 
(2) - (3) 

ผลตา่งคชจ.ผลิตคงที่รวม 

(Total Fixed OH 

Variance) 

(1) - (3) 
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 ดงันัน้ โจทยข์อ้น้ีจงึสามารถตอบไดด้งันี้  

ขอ้มลูตน้ทุนผนัแปร 

  
ตน้ทุนเกดิจรงิ ตน้ทุนมาตรฐาน 

  

ปรมิาณต่อ
หน่วยใช้

จรงิ 

ปรมิาณใช้
จรงิรวม 

(AQ) 

ราคา
จรงิ 
ต่อ

หน่วย 
(AP) 

รวม
ตน้ทุน

จรงิ 

ปรมิาณ 
ต่อหน่วย
มาตรฐาน 

(SQ) 

รวม 
ปรมิาณ
มาตรฐา

น 

ราคา 
ต่อหน่วย
มาตรฐาน 

(SP) 

รวม
ตน้ทุน

มาตรฐาน 

วตัถุดบิทางตรง  11.00  35,200 2.50  88,000 10.00  32,000   2.20   70,400  
ค่าแรงงาน
ทางตรง  2.20  7,040 5.80  40,832  2.00  6,400   6.00   38,400  
ค่าใชจ้่ายใน
การผลติผนั
แปร  2.20  7,040 3.60  25,344  2.00  6,400   3.48   22,272  
 
 
การวเิคราะหผ์ลต่างตน้ทุนผนัแปร 

  
AQ x AP AQ x SP SQ x SP 

AQ x AP  
- AQ x SP 
ผลต่างราคา 

AQ x SP  
- SQ x SP  

ผลต่าง 
ปรมิาณการใช ้

AQ X AP  
- SQ x SP  
ผลต่างรวม 

วตัถุดบิทางตรง  88,000   77,440   70,400   10,560  U  7,040  U  17,600  U 
ค่าแรงงานทางตรง  40,832   42,240   38,400  1,408  F  3,840  U  2,432  U 

ค่าใชจ้่ายในการผลติผนัแปร  25,344   24,499   22,272   845  U  2,227  U  3,072  U 
 
การวเิคราะหผ์ลต่างตน้ทุนคงที ่

โสหุย้คงทีจ่่ายจรงิ งปม.โสหุย้คงที ่ โสหุย้คงทีค่ดิเขา้งาน ผลต่างงบประมาณ ผลต่างกาํลงัการผลติ 

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

ตามทีโ่จทยใ์ห ้ 3200 หน่วย x 20.20 บาท 3200 หน่วย x 20.20 บาท 
   66,000   64,640   64,640   1,360  U  -  
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สรุป 
ประเภทของผลต่าง 

    
ผลต่าง 

 ผลต่างราคาวตัถุดบิ (DM price variance) 
  

 10,560   U  

ผลต่างปรมิาณวตัถุดบิ (DM Quantity Variance) 
  

 7,040   U  

ผลต่างอตัราค่าแรงงานทางตรง (DL Rate Variance) 
  

 1,408   F  

ผลต่างประสทิธภิาพแรงงานทางตรง (DL Efficiency Variance) 
 

 3,840   U  

ผลต่างการใชจ้่ายโสหุย้การผลติผนัแปร (VOH Spending Variance)  845   U  

ผลต่างประสทิธภิาพโสหุย้การผลติผนัแปร (VOH Efficiency Variance)  2,227   U  

ผลต่างงบประมาณค่าใชจ้่ายในการผลติคงที ่(FOH Budget Variance)  1,360   U  

ผลต่างกาํลงัการผลติค่าใชจ้่ายในการผลติคงที ่(FOH Volume Variance) 0 
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