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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2556 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 

 

 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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ข้อ 1 ต้นทุนมาตรฐาน  
บริษัทถัว่ต้ม จํากดัเป็นผู้ผลติสนิค้า โดยแบง่ต้นทนุทางตรง 2 หมวด คือวตัถดุิบทางตรง และคา่แรงทางตรง สว่น

คา่ใช้จา่ยในการผลติ (ทัง้คงท่ีและผนัแปร) จะถกูปันสว่นเข้ากบัผลติภณัฑ์โดยใช้ชัว่โมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ โดยต้นทนุ

มาตรฐานในการผลิตสนิค้าต่อหน่วยเป็นดงันี ้ 

จํานวนใช้ @ ต้นทนุมาตรฐาน 

วตัถดุิบทางตรง 3 ปอนด์ 5 15 

คา่แรงงานทางตรง 5 ชัว่โมง 15 75 

คา่ใช้จา่ยในการผลติ 

ผนัแปร 5 ชัว่โมง 6 30 

คงท่ี 5 ชัว่โมง 8 40 

ต้นทนุการผลติมาตรฐานต่อหน่วย 160 

 

บริษัทมีกําลงัการผลติปกติตอ่เดือนเทา่กบั 40,000 ชัว่โมงแรงงานทางตรง  

ต้นทนุเกิดจริงสําหรับเดือนมกราคม 25x2 เป็นดงันี ้ 

 

 จํานวน  @ รวม 

ซือ้และเบิกใช้วตัถดิุบทางตรง 25,000  ปอนด์  5.20   130,000  บาท 

แรงงานทางตรงเกิดจริง 40,100  ชัว่โมง 14.6  585,460  บาท 

คา่ใช้จา่ยในการผลติผนัแปรเกิดจริง  250,000  บาท 

คา่ใช้จา่ยในการผลติคงท่ีเกิดจริง  350,000  บาท 

จํานวนหนว่ยผลติจริง  7,800  หน่วย 

 

ให้ทํา 

1. จดัทําตารางคํานวณต้นทนุมาตรฐานสําหรับการผลิตสนิค้า 7,800 หน่วย 

2. คํานวณผลตา่งต้นทนุมาตรฐาน โดยระบวุา่ผลตา่งแตล่ะประเภทเป็นผลต่างท่ีนา่พอใจ (F) หรือไม่น่าพอใจ (U) 

• ผลตา่งราคาวตัถดิุบ (DM price variance)   

• ผลตา่งปริมาณวตัถดุิบ (DM Quantity Variance)   

• ผลตา่งอตัราค่าแรงงานทางตรง (DL Rate Variance)   

• ผลตา่งประสทิธิภาพแรงงานทางตรง (DL Efficiency Variance)  

• ผลตา่งการใช้จา่ยคา่ใช้จ่ายในการผลติผนัแปร (VOH Spending Variance) 

• ผลตา่งประสทิธิภาพคา่ใช้จา่ยในการผลิตผนัแปร (VOH Efficiency Variance) 

• ผลตา่งงบประมาณคา่ใช้จา่ยในการผลติคงท่ี (FOH Budget Variance) 
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• ผลตา่งกําลงัการผลติคา่ใช้จา่ยในการผลติคงท่ี (FOH Volume Variance) 

เฉลย 
ในแงข่องการวิเคราะห์ผลตา่งต้นทนุมาตรฐานโดยปกติเราสามารถแบง่วิเคราะห์ได้ 2 ประเภทหลกั ๆ คือ  

1. การวิเคราะห์ผลต่างต้นทนุผนัแปร (สําหรับวตัถดุิบทางตรง คา่แรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลติผนัแปร) โดยจะ

แบง่การวิเคราะห์ 2 สว่นย่อยคือผลต่างปริมาณการใช้ (Quantity Variance) และ ผลต่างราคา (Price Variance)1 

2. การวิเคราะห์ผลต่างต้นทนุคงท่ี (สําหรับคา่ใช้จ่ายในการผลติคงท่ี) ซึง่จะแบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 2 สว่นย่อยคือ 

ผลตา่งงบประมาณ (Budget Variance) ผลตา่งปริมาณ (Volume Variance) 

วิธีท่ีงา่ยท่ีสดุในการวเิคราะห์ผลตา่งต้นทนุมาตรฐานคือทําเป็นภาพ 3 ช่อง โดยในการวิเคราะห์ผลตา่งต้นทนุผนัแปร ให้

ทําการวิเคราะห์ลกัษณะนี ้

ภาพท่ี 1 การวิเคราะห์ผลตา่งต้นทนุมาตรฐานสําหรับสว่นของต้นทนุผนัแปร  

 

 

 

 

 

 

ในขณะท่ีการวิเคราะห์ผลตา่งคา่ใช้จา่ยในการผลติคงท่ีก็จะต้องวิเคราะห์คล้าย ๆ กนั ในลกัษณะนี ้

 

 

 

                                                            
1 หมายเหตุ: ชือ่เรยีกของผลต่างของปจัจยัการผลติแต่ละประเภทจะไมเ่หมอืนกนั กล่าวคอื สาํหรบัวตัถุดบิทางตรงจะเรยีกว่าผลต่างปรมิาณการใช ้(Quantity Variance) และ 
ผลต่างราคา (Price Variance)  สว่นค่าแรงทางตรงจะเรยีกวา่ผลต่างประสทิธภิาพ (Efficiency Variance)  และ ผลต่างอตัราคา่แรง (Rate Variance)  สว่นค่าใชจ้า่ยในการ
ผลติผนัแปรจะเรยีกว่าผลต่างประสทิธภิาพ (Efficiency Variance) และ ผลต่างจ่ายเงนิ (Spending Variance) 

ปริมาณจริง x 

ราคาจริง 

ปริมาณจริง x 

ราคามาตรฐาน 

ปริมาณมาตรฐาน x 

ราคามาตรฐาน 

ผลตา่งราคา ผลตา่งปริมาณ

ผลตา่งรวม
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ภาพท่ี 2 การวิเคราะห์ผลตา่งต้นทนุมาตรฐานสาํหรับสว่นของต้นทนุคงท่ี (ค่าใช้จา่ยในการผลติคงท่ี) 

 

 

 

 

 

 

 

ดงันัน้ โจทย์ข้อนีจ้งึสามารถตอบได้ดงันี ้ 

1. ตารางคํานวณต้นทนุมาตรฐานสาํหรับการผลติสนิค้า 7,800 หนว่ย 

หน่วย : บาท 

รายการต้นทนุ ต้นทนุมาตรฐานตอ่หนว่ย 

ต้นทนุมาตรฐานสําหรับ 

การผลติสินค้า 7,800 หน่วย 

วตัถดุิบทางตรง 15  117,000  

คา่แรงงานทางตรง 75  585,000  

คา่ใช้จา่ยในการผลติ 

ผนัแปร 30  234,000  

คงท่ี 40  312,000  

ต้นทนุการผลติมาตรฐาน  160  1,248,000  

 

 

 

 

 

 

ค่าใชจ้่ายในการผลติคงทีจ่รงิ 

(1) 

ชม.แรงงานมาตรฐาน ณ กําลงัผลิต

ปกติ x คชจ.คงท่ี/หน่วยมาตรฐาน 

(2) 

ชม.แรงงานมาตรฐานตามผลผลติ

จริง xคชจ.คงท่ี/หนว่ยมาตรฐาน  

ผลตา่งงบประมาณ

(Budget Variance) 

ผลตา่งปริมาณผลติ 

(Volume Variance Variance) 

ผลตา่งคชจ.ผลติคงท่ีรวม

(Total Fixed OH 
Variance) 
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คํานวณผลตา่งต้นทนุมาตรฐาน โดยระบวุา่ผลตา่งแตล่ะประเภทเป็นผลต่างท่ีนา่พอใจ (F) หรือไม่น่าพอใจ (U) 
ต้นทนุเกิดจริง ต้นทนุมาตรฐาน 

ปริมาณต่อ

หนว่ยใช้

จริง 

ปริมาณ

ใช้จริง

รวม 

(AQ) 

ราคาจริง

ตอ่หน่วย 

(AP) 

รวม

ต้นทนุ

จริง 

ปริมาณต่อ

หนว่ย

มาตรฐาน 

(SQ) 

รวมปริมาณ

มาตรฐาน 

ราคาตอ่

หนว่ย

มาตรฐาน 

(SP) 

รวมต้นทนุ

มาตรฐาน 

วตัถดิุบทางตรง 3.21 25,000 5.20 130,000 3.00 23,400 5.00 117,000 

คา่แรงงานทางตรง 5.14 40,100 14.60 585,460 5.00 39,000 15.00 585,000 

คา่ใช้จ่ายในการผลติผนัแปร 5.14 40,100 6.23 250,000 5.00 39,000 6.00 234,000 

 
AQ  

x  

AP 

AQ  

x  

SP 

SQ  

x  

SP 

AQ x AP - AQ x SP

ผลตา่งราคา 

AQ x SP - SQ x SP 

ผลตา่งปริมาณการใช้ 

AQ X AP - SQ x SP 

ผลตา่งรวม 

วตัถดุบิทางตรง 130,000 125,000 117,000 5,000 U 8,000 U 13,000 U 

ค่าแรงงานทางตรง 585,460 601,500 585,000 -16,040 F 16,500 U 460 U 

ค่าใช้จ่ายในการผลติผนัแปร 250,000 240,600 234,000 9,400 U 6,600 U 16,000 U 

 

โสหุ้ยคงท่ีจา่ยจริง งปม.โสหุ้ยคงท่ี โสหุ้ยคงที่คิดเข้างาน ผลตา่งงบประมาณ ผลตา่งกําลงัการผลติ 

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

ตามท่ีโจทย์ให้ 

= 

8000 หนว่ย x 40 บาท 

= 

7800 หนว่ย x 40 บาท 

= 

350,000 320,000 312,000 30,000 U 8,000 U 

 

ประเภทของผลตา่ง ผลตา่ง 

ผลตา่งราคาวตัถดิุบ (DM price variance) 5,000  U  

ผลตา่งปริมาณวตัถดุิบ (DM Quantity Variance) 8,000  U  

ผลตา่งอตัราค่าแรงงานทางตรง (DL Rate Variance) -16,040  F  

ผลตา่งประสทิธิภาพแรงงานทางตรง (DL Efficiency Variance) 16,500 U 

ผลตา่งการใช้จา่ยโสหุ้ยการผลติผนัแปร (VOH Spending Variance) 9,400  U  

ผลตา่งประสทิธิภาพโสหุ้ยการผลิตผนัแปร (VOH Efficiency Variance) 6,600  U  

ผลตา่งงบประมาณคา่ใช้จา่ยในการผลติคงท่ี (FOH Budget Variance) 30,000  U  

ผลตา่งกําลงัการผลติคา่ใช้จา่ยในการผลติคงท่ี (FOH Volume Variance) 8,000 U 
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ข้อ 2 สัญญาเช่า 
บริษัทมิว จํากดั เป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัรท่ีมีอายกุารใช้งาน 12 ปี ซึง่บริษัทได้ผลติและให้เชา่แก่บริษัทแอน จํากดั เป็น

เวลา 10 ปี โดยราคาขายปกติของเคร่ืองจกัรเทา่กบั 411,324 บาท และผู้ เชา่ได้ประกนัมลูคา่คงเหลือ ณ สิน้สดุสญัญาเช่า

เทา่กบั 15,000 บาทซึง่เท่ากบัมลูคา่คงเหลือท่ีคาดไว้ ณ สิน้สดุสญัญาเชา่ โดยผู้ เช่าตกลงจะจา่ยคา่เช่าเป็นเงิน 73,000 บาท 

ทกุๆ ต้นปี โดยคา่เชา่ดงักลา่วได้รวมค่าบํารุงรักษา ค่าเบีย้ประกนัภยั และภาษีท่ีเก่ียวข้องปีละ 13,000 บาท ซึง่มลูคา่ตามบญัชี

ของเคร่ืองจกัรในสมดุบญัชีของบริษัทมิว จํากดั เทา่กบั 250,000 บาท โดยบริษัทมิว ต้องจ่ายต้นทนุทางตรงท่ีเก่ียวข้องกบัการ

เจรจาตอ่รองเก่ียวกบัสญัญาเชา่เป็นเงิน 14,000 บาท ทัง้นี ้จากการประเมินบริษัทมิวคาดวา่บริษัทสามารถเก็บเงินตามสญัญา

ได้คอ่นข้างแนน่อน และไม่มีต้นทนุอ่ืนใดท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้เกิดขึน้อีก โดยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าเท่ากบั 

10%  

 

ให้ทํา 

1. อธิบายประเด็นทางบญัชีในด้านของผู้ให้เชา่เก่ียวกบัสญัญาเช่าข้างต้น 

2. คํานวณตวัเลขตอ่ไปนี ้ 

a. ลกูหนีส้ญัญาเชา่ ณ วนัเร่ิมทําสญัญา 

b. ขาย 

c. ต้นทนุขาย 

3. จดัทําตารางตดับญัชีระยะเวลา 10 ปี 

4. บนัทกึบญัชีด้านผู้ ให้เชา่สําหรับรายการท่ีเกิดขึน้ในปีแรก 

เฉลย  

ข้อ 1. 

สญัญาเช่าข้างต้นถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน เน่ืองจากเข้าเง่ือนไขของการจดัประเภทสญัญาเชา่การเงิน 2 ข้อจาก

ทัง้หมด 5 ข้อ คือ อายขุองสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ (10 ปี จาก 12 ปี) และมลูค่า

ปัจจบุนัของสญัญาเชา่เทา่กบั xxx ตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

ประเภท รายการ  จํานวนเงิน  

 PV factor  

10%,10งวด 

จ่ายทกุต้นงวด   มลูคา่ปัจจบุนั  

เงินงวด คา่เชา่      60,000                     6.7590       405,541  บาท 

เงินก้อน มลูคา่คงเหลือท่ีได้รับการประกนั      15,000                     0.3855          5,783  บาท 

รวม      411,325  บาท 

คิดเป็น 100% ของมลูคา่ยตุิธรรม 
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ทัง้นี ้ กิจการจะต้องนําคา่เช่าสทุธิจากคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สนิทรัพย์ (executory cost) มาคดิลดเพ่ือหา

มลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่าท่ีจะนํามาใช้บนัทกึบญัชีสนิทรัพย์ นอกจากนี ้ เน่ืองจากกิจการแหง่นีเ้ป็นผู้ผลิตเคร่ืองจกัร และ

เป็นผู้ให้เชา่ด้วย ซึง่เปรียบเสมือนกบักิจการขายสนิค้าเป็นเงินผอ่น ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าครัง้นี ้ จงึถือ

เป็น “คา่ใช้จา่ยในการขาย” ซึง่จะต้องตดัเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุงวดท่ีทําสญัญาเชา่ 

 

ข้อ 2.  

คํานวณตวัเลขท่ีใช้บนัทกึบญัชีสญัญาเชา่ 

2.1 ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ 615,000 บาท ตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

คา่เชา่ตลอดสญัญา (60,000 x 10)      600,000  บาท 

มลูคา่คงเหลือท่ีได้รับการประกนั        15,000  บาท 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่      615,000  บาท 

2.2 ยอดขาย  

เทา่กบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับ ตามการคํานวณในข้อ 1 หรือเท่ากบั 411,325 บาท 

2.3 ต้นทนุขาย 

เทา่กบั 250,000 บาท ซึง่เท่ากบัมลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์ท่ีให้เช่าฃ 

 

ข้อ 3  

จดัทําตารางตดับญัชีระยะเวลา 10 ปี 

ตารางตดับญัชี 

ปีท่ี เงินสดรับ ตดัดอกเบีย้ ตดัเงินต้น เงินต้นคงเหลือ 

0      411,325  

0      60,000             -         60,000       351,325  

1      60,000       35,132       24,868       326,457  

2      60,000       32,646       27,354       299,103  

3      60,000       29,910       30,090       269,013  

4      60,000       26,901       33,099       235,914  

5      60,000       23,591       36,409       199,506  

6      60,000       19,951       40,049       159,456  

8      60,000       11,540       48,460         66,942  

9      60,000         6,694       53,306         13,636  

10      15,000         1,364       13,636                0  
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ข้อ 4. 

บนัทกึบญัชี ณ วนัทําสญัญาเชา่ 

 

1/1/x1 ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน      615,000  

ต้นทนุขาย      250,000  

ขาย                  411,325  

ดอกเบีย้จากสญัญาเช่ารอตดับญัชี                  203,675  

สนิค้าคงเหลือ                  250,000  

(บนัทกึการทําสญัญาเช่าการเงิน) 

คา่ใช้จา่ยในการขาย        15,000  

เงินสด                    15,000  

(บนัทกึต้นทนุทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเก่ียวข้องกบัการทําสญัญาเช่า) 

เงินสด        73,000  

เงินสํารองจา่ยคา่ใช้จ่ายจากลกูค้า                    13,000  

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน                    60,000  

(บนัทกึการรับเงนิค่าเช่างวดแรก) 

ปี x1 เงินสํารองจา่ยคา่ใช้จ่ายจากลกูค้า        13,000  

เงินสด / บญัชีท่ีเก่ียวข้อง                    13,000  

(บนัทกึการจ่ายคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สนิทรัพย์ท่ีให้ลกูค้าเชา่) 

31/12/x1 ดอกเบีย้จากสญัญาเช่ารอตดับญัชี        35,132  

ดอกเบีย้รับ                    35,132  

(บนัทกึรับรู้ดอกเบีย้รับเป็นรายได้) 
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ข้อ 3 การรับรู้รายได้ 

3.1 การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าพร้อมบริการ 
บริษัท จําหนา่ยเคร่ืองซกัผ้า และมีบริการหลงัการขาย 2 ปีโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• ขายเคร่ืองซกัผ้าอยา่งเดียว  30,000 บาท 

• ขายเคร่ืองซกัผ้าพร้อมติดตัง้  31,500 บาท 

• ขายเคร่ืองซกัผ้าพร้อมบริการหลงัการขาย 35,000 บาท 

• ขายเคร่ืองซกัผ้าพร้อมติดตัง้และบริการหลงัการขาย 36,500 บาท 

บริษัทประมาณบริการหลงัการขาย 5,000 บาท คา่ตดิตัง้ 1,500 บาท  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้สง่เสริมการขายโดยขายเคร่ืองซกัผ้า พร้อมฟรีคา่ตดิตัง้และบริการหลงัการขาย โดยในวนัท่ี 1 

ม.ค. 25X1 บริษัทขายเคร่ืองซกัผ้าพร้อมบริการหลงัการขาย 30,000 บาท  

ให้ทํา 

1. หารายได้ของการขายเคร่ืองซกัผ้าอย่างเดียว ค่าติดตัง้ และบริการหลงัการขาย 

2. บนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปในปี  25X1 

เฉลย 
หากการขายมีเง่ือนไขให้กิจการต้องติดตัง้ด้วย กิจการจะรับรู้รายได้จากการติดตัง้ตามขัน้ความสําเร็จของบริการท่ีให้ 

เว้นแต่การตดิตัง้นัน้เป็นเพียงสว่นประกอบยอ่ยของการขาย ซึง่ในกรณีนีกิ้จการจะรับรู้รายได้จากการติดตัง้เม่ือขายสนิค้า 

(ตวัอยา่งท่ี 10 ม.บช. 17) และหากราคาขายของผลติภณัฑ์ได้รวมจํานวนท่ีสามารถระบไุด้สําหรับการให้บริการหลงัการขาย  

จํานวนท่ีสามารถระบไุด้ดงักลา่วต้องบนัทกึเป็นรายได้รอการตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ

ให้บริการ (ตวัอยา่งท่ี 11 ม.บช. 17) 

ทัง้นี ้ กิจการขายสินค้าพร้อมกบัการตดิตัง้และบริการหลงัการขาย กิจการจงึต้อองแยกองค์ประกอบของการติดตัง้

และบริการหลงัการขายออกจากการขายสินค้าโดยใช้สดัสว่นของมลูค่ายตุิธรรมขององค์ประกอบแตล่ะอยา่ง (proportional 

method) หรือหากไม่ทราบมลูคา่ยตุิธรรมขององค์ประกอบตวัใดตวัหนึง่ จะใช้วิธีจดัสรรมลูคา่ให้กบัองค์ประกอบท่ีรู้ สว่นท่ี

เหลือจงึจดัสรรให้กบัองค์ประกอบท่ีไม่รู้มลูคา่ (residual method) โดยโจทย์ข้อนีท้ราบมลูคา่ยติุธรรมขององค์ประกอบทัง้สาม 

วิธี proportional method จงึเหมาะสม 
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บาท 

องค์ประกอบการขาย มลูคา่ยตุิธรรม สดัสว่นมลูคา่ยตุิธรรม จดัสรรมลูคา่การขาย 

คา่เคร่ืองซกัผ้า       30,000  82.2%               24,658  

คา่ตดิตัง้         1,500  4.1%                 1,233  

คา่บริการหลงัการขาย         5,000  13.7%                 4,109  

รวม       36,500  100.0%               30,000  

 

ทัง้นี ้การติดตัง้เคร่ืองซกัผ้าเป็นเพียงสว่นประกอบยอ่ยของการขาย กิจการจึงสามารถรับรู้รายได้จากการตดิตัง้เม่ือ

ขายสนิค้าได้โดยทนัที สว่นค่าบริการหลงัการขายนัน้ ให้กิจการรับรู้ตลอดระยะเวลาการรับประกนั คือ 2 ปี ดงัการบนัทกึบญัชีปี 

25x1 ตอ่ไปนี ้ 

 

1/1/25x1 เงินสด      30,000  

ขาย (24,658 + 1,233)      25,891  

รายได้คา่บริการหลงัการขายรับลว่งหน้า        4,109  

บนัทกึการขายสนิค้าพร้อมบริการหลงัการขาย 

31/12/25x1 รายได้คา่บริการหลงัการขายรับลว่งหน้า        2,055  

รายได้คา่บริการหลงัการขาย        2,055  

บนัทกึรับรู้รายได้ค่าบริการหลงัการขาย (4,109/2) 
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3.2 สัญญาก่อสร้าง 
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 25x9 บริษัทโป้งก่อสร้าง จํากดั ทําสญัญาก่อสร้างท่ีคาดวา่จะใช้เวลาก่อสร้าง 27 เดือน โดย

คาดวา่จะก่อสร้างเสร็จ 30 กนัยายน 25x11 โดยข้อมลูเก่ียวกบัการก่อสร้างเป็นดงันี ้ 

 

มลูคา่งานก่อสร้างตามสญัญา      12,500,000  บาท 

ประมาณการต้นทนุรวมของโครงการ (ไม่รวมคา่เสื่อมราคาโรงงาน)        5,500,000  บาท 

 

บริษัทซือ้โรงงานท่ีใช้ขึน้รูปชิน้งานก่อสร้างในวนัท่ี 1 ตลุาคม 25x9 (ซือ้โรงงานหลงัจากเซน็สญัญาแล้ว 3 เดือน 

เน่ืองจากในช่วงแรกยงัไมต้่องการใช้โรงงาน) โดยต้นทนุโรงงานเท่ากบั 8 ล้านบาท อายกุารใช้งาน 4 ปี โดยบริษัทจะใช้โรงงาน

ดงักลา่วในโครงการนี ้2 ปี หลงัจากนัน้จะใช้โรงงานกบัโครงการอ่ืน บริษัทตดัคา่เส่ือมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรง ไม่มีมลูคา่คงเหลือ 

และรับรู้เป็นต้นทนุโครงการเป็นรายเดือน 

ตอ่ไปนีเ้ป็นกําไรขาดทนุของโครงการสําหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 25x9 

รายได้ท่ีรับรู้        3,500,000  บาท 

ต้นทนุงานก่อสร้างท่ีรับรู้ -      2,660,000  บาท 

กําไรจากสญัญาก่อสร้าง           840,000  บาท 

 

รายละเอียดความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x10 เป็นดงันี ้ 

ต้นทนุงานก่อสร้างท่ีเกิดขึน้แล้วสะสม (ไม่รวมคา่เส่ือมราคา)        4,800,000  บาท 

ยอดวางบลิสะสมถงึปัจจบุนั        8,125,000  บาท 

เงินสดรับสะสมจนถึงปัจจบุนั        7,725,000  บาท 

 

บริษัทคํานวณขัน้ความสําเร็จจากการประเมินของท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้าง ซึง่จะเท่ากบัยอดเงนิวางบลิในปัจจบุนั 

 

ให้ทํา 

คํานวณมลูคา่ท่ีจะแสดงในงบกําไรขาดทนุและงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปี / ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x10  
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เฉลย 
การคํานวณในเบือ้งต้น 

การคํานวณประมาณการกําไรขัน้ต้นของโครงการ 

มลูคา่งานก่อสร้างตามสญัญา  12,500,000  บาท 

ประมาณการต้นทนุรวมของโครงการ (ไม่รวมคา่เสื่อมราคาโรงงาน)  5,500,000  บาท 

ประมาณการค่าเสื่อมราคาโรงงาน (8m x 2 ปี / 4 ปี)  4,000,000  บาท 

รวม ประมาณการต้นทนุก่อสร้าง 9,500,000  บาท 

ประมาณการกําไรขัน้ต้นของโครงการ 3,000,000  บาท 

การคํานวณอตัราสว่นงานท่ีทําเสร็จ 

ยอดวางบลิสะสมถงึปัจจบุนั 8,125,000  บาท 

มลูคา่งานก่อสร้างตามสญัญา  12,500,000  บาท 

อตัราสว่นงานท่ีทําเสร็จ ณ 31/12/25x10 65.0% 

การคํานวณต้นทนุก่อสร้างท่ีเกิดขึน้แล้วสะสม ณ 31/12/25x10 

ต้นทนุงานก่อสร้างท่ีเกิดขึน้แล้วสะสม (ไม่รวมคา่เส่ือมราคา) 4,800,000  บาท 

บวก คา่เสื่อมราคาโรงงาน (8m x 15/48 เดือน) 2,500,000  บาท 

ต้นทนุก่อสร้างท่ีเกิดขึน้แล้วสะสม ปี 25x10 7,300,000  บาท 

 

มลูคา่ท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุสาํหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 25x10 

 มลูคา่ท่ีรับรู้สะสมจนถงึ  

มลูคา่ท่ีรับรู้ในปี 25x10  31/12/25x10  31/12/25x9 

รายได้จากการกอ่สร้าง  

(เทา่กบัยอดวางบลิตาม % งาน)  8,125,000  3,500,000   4,625,000  

ต้นทนุก่อสร้าง (9.5m x 65%)  6,175,000  2,660,000   3,515,000  

กําไรขัน้ต้น  1,950,000  840,000   1,110,000  
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มลูคา่ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 25x10 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 

ลกูหนีต้ามสญัญาก่อสร้าง (8,125,000 - 7,725,000) 400,000  

งานระหวา่งก่อสร้างมากกวา่จํานวนวางบลิ (คํานวณ 1) 1,125,000  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

อาคารโรงงาน (8m - (8m x 15/48)) 5,500,000  

คํานวณ 1 

ต้นทนุงานก่อสร้างท่ีเกิดขึน้สะสม  7,300,000  บาท 

บวก กําไรขัน้ต้นจากงานก่อสร้างท่ีรับรู้แล้ว  1,950,000  บาท 

รวม  9,250,000  บาท 

หกั เงินวางบลิ  8,125,000  บาท 

งานระหวา่งก่อสร้างมากกวา่จํานวนเงินท่ีวางบิล  1,125,000  บาท 

 


