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ข้อสอบ CPA จําลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 3/2556
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ข้ อ 1 กําไรต่ อหุ้น
ปี 25x0 บริษัท จาพนมโกอินเตอร์ จํากัด (มหาชน) มีห้ นุ สามัญจดทําเบียน จํานวน 1,000,000 หุ้น จํานวนมูล
ค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 100 บาทต่อหุ้น และมีห้ นุ บุริมสิทธิปันผลสะสมแปลงสภาพ ที่กิจการจะจ่ายให้ ห้ นุ ละ 5 บาท จํานวน
500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) กิจการให้ สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ ในมูลค่า 1หุ้น
บุริมสิทธิ ได้ 1 หุ้นสามัญ ทังนี
้ ้ยังไม่มีผ้ มู าใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นแต่อย่างใด ณ สิ ้นปี 31 ธ.ค. 25x1
ในวันที่ 31 ม.ค. 25x2 บริ ษัทจาพนมโกอินเตอร์ จํากัด (มหาชน) ได้ จดทะเบียนเพิ่มลดมูลค่าหุ้นจากมูลค่าที่ตรา
ไว้ 100 บาทเหลือมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จํานวนหุ้นสามัญจึงเพิ่มขึ ้นเป็ น 10,000,000 หุ้นโดยจํานวนมูลค่าที่ตราไว้
จํานวน 100 บาท ดังนัน้ ดังนันหุ
้ ้ นบุริมสิทธิจงึ เพิ่มจาก 1 หุ้นสามัญเป็ น 10 หุ้นสามัญ
ต่อไปนี ้เป็ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบางส่วน

บริษัท จาพนมโกอินเตอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธ.ค. 25x1
(หน่วย: บาท)
25X0
25X1
18,257,220 13,527,250

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร(ขาดทุน )จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย (100,000)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
18,157,220

50,000
13,577,250

จากโจทย์ จงจัดทําต่ อไปนี ้
1. คํานวณกําไรต่อหุ้นที่ต้องแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท จาพนมโกอินเตอร์ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี
25x1 (10 คะแนน)
2. แสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 25X1 (ตามรายละเอียดแนบ) (5 คะแนน)
3. หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ องในปี 25X1 (5 คะแนน)
ตอบ
สําหรับโจทย์ข้อนี ้จะมีประเด็นใหม่เพิ่มขึ ้นนอกเหนือจากโจทย์ที่ผา่ นๆ มาคือ ในกรณีที่มีการให้ ห้ นุ ปั นผล การ
แตกหุ้นหรื อการรวมหุ้นที่มีผลทําให้ จํานวนหุ้นสามัญหรื อหุ้นสามัญเทียบเท่าที่ถือโดยบุคคลภายนอก เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงใน
ระหว่างงวด กิจการต้ องปรับกําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด สําหรับทุกงวดที่แสดงเปรี ยบเทียบใหม่ (ม.บช.
33 ย่อหน้ า 27 – 28) ถ้ าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ ้นภายหลังจากรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนที่กิจการจะออกงบ
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การเงิน กิจการต้ องปรับกําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน และกําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับทุกงวดที่แสดงในงบการเงิน โดยใช้ จํานวน
หุ้นสามัญใหม่ (ม.บช. 33 ย่อหน้ า 64)
และอีกสิง่ ที่ผ้ เู ตรี ยมสอบต้ องพึงระลึกไว้ เสมอคือ ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นนัน้ กิจการจะต้ องคํานวณจาก “กําไร
สุทธิ” ไม่ใช่ “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ”

ตอบข้ อ 1 คํานวณกําไรต่ อหุ้นที่ต้องแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไร
จํานวนหุ้น
กําไรต่อหุ้น
ปี 25x0
กําไรสุทธิตามรายงาน (หักปั นผลบุริมฯ)
11,027,250
10,000,000
1.10 พื ้นฐาน
5,000,000
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
2,500,000
รวม
13,527,250
15,000,000
0.90 ปรับลด
กําไร
จํานวนหุ้น
กําไรต่อหุ้น
ปี 25x1
กําไรสุทธิตามรายงาน (หักปั นผลบุริมฯ)
15,757,220
10,000,000
1.58 พื ้นฐาน
5,000,000
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
2,500,000
รวม
18,257,220
15,000,000
1.22 ปรับลด
ดังนัน้ กําไรสุทธิตอ่ หุ้นที่จะแสดงในงบการเงินปี 25x1 จะเป็ นดังนี ้

กําไรต่อหุ้นพื ้นฐาน
กําไรต่อหุ้นปรับลด

(หน่วย: บาท)
25X1
25X0
1.58
1.10
1.22
0.90
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ตอบข้ อ 2 แสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรั บปี 25X1
บริษัท จาพนมโกอินเตอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธ.ค. 25x1
(หน่วย: บาท)
25X1
18,257,220

25X0
13,527,250

(100,000)
18,157,220

50,000
13,577,250

กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)

1.58

1.10

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)

1.22

0.90

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร(ขาดทุน )จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรต่อหุ้น

ตอบข้ อ 3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 25x2 ได้ อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัท
ฯ จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็ นหุ้นละ 10 บาท ซึง่ ส่งผลให้ จํานวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ ้นจํานวน 9,000,000 หุ้นจากเดิม
1,000,000 หุ้น เป็ นจํานวน 10,000,000 หุ้น ซึง่ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจํานวนหุ้นของบริ ษัทฯ ดังกล่าว จะ
เป็ นผลให้ จํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยูเ่ พิ่มขึ ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 10 หุ้นใหม่
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น) ด้ วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นออกอยูใ่ นระหว่างปี ตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจํานวน
หุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึง่ ได้ ปรับปรุง
จํานวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการแตกหุ้นได้ เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั เริ่มต้ นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้ วยผลรวมของจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก
ของหุ้นสามัญที่บริ ษัทฯอาจต้ องออกเพื่อแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพทังสิ
้ ้นให้ เป็ นหุ้นสามัญ โดยสมมติวา่ ได้ มีการ
แปลงเป็ นหุ้นสามัญ ณ วันต้ นงวดหรื อ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า ซึง่ ได้ ปรับปรุงจํานวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการ
แตกหุ้นได้ เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
การคํานวณกําไรต่อหุ้นพื ้นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลดของปี 25x1 และ ปี 25x0 ที่นํามาเปรี ยบเทียบสามารถ
แสดงได้ ดงั นี ้
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กําไร
จํานวนหุ้น
กําไรต่อหุ้น
ปี 25x0
กําไรสุทธิตามรายงาน (หักปั นผลบุริมฯ)
11,027,250
10,000,000
1.10 พื ้นฐาน
5,000,000
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
2,500,000
รวม
13,527,250
15,000,000
0.90 ปรับลด
กําไร
จํานวนหุ้น
กําไรต่อหุ้น
ปี 25x1
กําไรสุทธิตามรายงาน (หักปั นผลบุริมฯ)
15,757,220
10,000,000
1.58 พื ้นฐาน
5,000,000
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
2,500,000
รวม
18,257,220
15,000,000
1.22 ปรับลด
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ข้ อ 2 การนําเสนองบการเงิน
บริ ษัทศรัณย์สดุ หล่อ จํากัด เริ่มก่อตังกิ
้ จการในวันที่ 1 มกราคม 25x1 โดยมีรายการค้ าระหว่างปี 25x1 ดังนี ้
1. 1 มกราคม 25x1 มีทนุ เริ่มต้ น 10 ล้ านบาทในจํานวนนี ้กู้ธนาคารมา 45% จ่ายดอกเบี ้ยในวันที่ 1 มกราคม
25x2 อัตราดอกเบี ้ย 8%
2. 1 มกราคม 25x1 บริษัทได้ ทําสัญญาเช่าดําเนินงานอาคารและที่ดินเป็ นเวลา 18 เดือนเป็ นเงิน 900,000
บาท จ่ายล่วงหน้ า ณ วันทําสัญญา โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายในอัตราส่วน 20%
3. 1 มกราคม 25x1 ซื ้ออุปกรณ์ 2 ล้ านบาทคิดค่าเสื่อม 20% ต่อปี โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายใน
อัตราส่วน 25%
4. ระหว่างปี บริ ษัทลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย 5,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 40 บาท หลักทรัพย์เพื่อค้ า 2,000 หุ้น
ราคาหุ้นละ 50 บาท สิ ้นปี ราคายุติธรรมของหลักทรัพย์ทงสองเท่
ั้
ากันคือ 45 บาทไม่มีการขายหลักทรัพย์
ระหว่างงวด
5. ณ วันที่ 15 ธันวาคม 25x1 บริ ษัทขายสินค้ ามูลค่า 4 ล้ านบาทโดยมีอตั รากําไรขันต้
้ น 40% โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 25x1 มียอดลูกหนี ้ต่างประเทศ $10,000
6. บริษัทซื ้อสินค้ าในปี เป็ นเงิน 2,500,00 บาท โดยเจ้ าหนี ้การค้ า ณ 31 ธันวาคม 25x1 เท่ากับ 200,000 บาท
7. อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 25x1 และ 15 ธันวาคม 25x2 เท่ากับ 30 บาท : $1 และ 32 บาท :
$1
8. บริษัทเสียภาษี เงินได้ ในอัตรา 20%
ให้ ทาํ
1.

ให้ อธิปรายข้ อดีข้อเสียของ การจัดทํางบตามวิธีลกั ษณะค่าใช้ จ่าย และวิธีหน้ าที่ 3 คะแนน

2.

ให้ จดั ทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามการจําแนกวิธีหน้ าที่ 9 คะแนน

3.

ให้ ทํางบแสดงฐานะการเงิน 8 คะแนน

ตอบ
อธิปรายข้ อดีข้อเสี ยของ การจัดทํางบตามวิธีลกั ษณะค่ าใช้ จ่าย และวิธีหน้ าที่
กิจการจะต้ องแสดงรายการค่าใช้ จ่ายโดยจัดประเภทตามลักษณะหรื อตามหน้ าที่ก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ว่าแบบใดจะให้
ข้ อมูลที่เชื่อถือได้ และมีประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจได้ ดีกว่า โดยที่การแสดงค่าใช้ จ่ายตามลักษณะเป็ นการรวมค่าใช้ จ่าย
้ แก่แผนกต่างๆ ภายใน
ต่างๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกันแสดงไว้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยไม่มีการปั นส่วนค่าใช้ จ่ายนันให้
กิจการ ตัวอย่างของค่าใช้ จ่ายที่แสดงตามลักษณะ ได้ แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าซื ้อวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ผลประโยชน์ตอบแทน
พนักงาน และค่าโฆษณา การแสดงค่าใช้ จ่ายตามวิธีนี ้ง่ายต่อการนําไปใช้ ปฏิบตั ิ เนื่องจากไม่จําเป็ นต้ องปั นส่วนค่าใช้ จ่าย
ตามหน้ าที่ของค่าใช้ จ่ายนัน้ ตัวอย่างของรูปแบบการนําเสนอเป็ นดังนี ้
โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ ในเชิงพาณิชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติว CPA วิชาการบัญชี 1 - 2 ติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net) ครัง้ ที่ 1/57 เริ่ ม 11 - 12 ม.ค. 57
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นอกจากนี ้ กาารแสดงค่าใช้ จายอี
า่ กวิธีหนึง่ คืออการแสดงตามมหน้ าที่หรื อ “วิวิธีต้นทุนขาย” ตามวิธีนี ้ค่าใช้ช้ จ่ายจะถูก
จัดประเภทตามหน้ าที่เสมือนเป็ นส่วนหหนึง่ ของต้ นทุนขขาย ตัวอย่างขของค่าใช้ จ่ายทีแสดงตามหน้
่
าาที่ได้ แก่ ค่าใช้ จ่จายในการ
ขาย หหรื อค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ซึง่ อย่างน้ อยยที่สดุ ในการแสสดงค่าใช้ จ่ายตามวิธีนี ้ต้ นทุนขขายจะต้ องแยกกแสดงจาก
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ การแสดงงค่าใช้ จ่ายตามมวิธีนี ้ให้ ข้อมูลที ่มีประโยชน์ตอการตั
อ่
ดสินใจมมากกว่าการแสดดงค่าใช้ จ่ายตาามลักษณะ
ว
นอนและะเป็ นเรื่ องของกการใช้ ดลุ ยพินจอย่
ิจ างมาก
อย่างไรก็ตตาม การแสดดงตามวิธีนี ้ต้ องใช้ เกณฑ์การปัปั นส่วนที่ไม่มีความแน่
ตัวอย่างกการแสดงรายกาารค่าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ในงบกํกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็
ด จเป็ นดังนี ้

ทังนี
้ ้ กิจการที่แสดงค่าใช้ จ่ายตามหน้
ย
าที่ต้องงเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ
ล ่มเติมเกี่ยวกักับตามลักษณะะของค่าใช้ จ่าย ซึง่ รวมถึง
ค่าเสื่อมราาคา ค่าตัดจําหน่
ห าย และค่าใช้ช้ จ่ายผลประโยยชน์ตอบแทนพนักงาน
ให้ จัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็
เ ดเสร็จตามกาารจําแนกวิธีหน้ าที่
การจัดทํางบกําไรขาดทุนและะงบกําไรเบ็ดเสสร็จจากข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นเรื่ องที่คอ่ นข้ างยาก ซึง่ โจทย์ข้อนี ้อาจใช้ วิธี
ลงรายการในสมุดรายวัน ทํางบทดลอง กระดาษทํากาารปิ ดบัญชี และะจัดทํางบการเเงินิ ตามที่แสดงงต่อไปนี ้
การลงรายยการในสมุดรายยวัน
1/1/25x1

เงินสด

10,000,0000

ทุน – หุ้นสามัญ
เจ้ าหนีนี ้-เงินกู้
ก ดหาเงินทุนในกิ
น จการ
บันทึกการจั
1/1/25x1

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า

5,5000,000
4,5000,000

900,0000

์ต
โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
ม สงวนลิขสิทธิตามกฎหมาย
ไม่ออนุญาตให้ เผยแพพร่ในเชิงพาณิชย์อย่
อ างเด็ดขาด
(สนใจติว C
CPA วิชาการบัญชี 1 - 2 ติดต่อ 0811-755-0543 / wwww.cpasolution.nett) ครัง้ ที่ 1/57 เริ่ ม 11 - 12 ม.ค. 57
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เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่าอาคารล่วงหน้ า
1/1/25x1

อุปกรณ์

900,000

2,000,000

เงินสด
บันทึกการซื ้ออุปกรณ์เป็ นเงินสด
25x1

25x1

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า (50 x 2,000)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (40 x 5,000)
เงินสด
บันทึกการลงทุนในหลักทรัพย์

2,000,000

100,000
200,000
300,000

เงินสด
ลูกหนี ้การค้ า ($10,000 x 30)
ขาย ($133,333 x 30)
บันทึกการขาย

3,700,000
300,000

ต้ นทุนขาย

2,400,000

4,000,000

สินค้ า
บันทึกต้ นทุนขาย
25x1

สินค้ า

2,400,000

2,500,000

เงินสด
เจ้ าหนี ้การค้ า
บันทึกการซื ้อสินค้ า

2,300,000
200,000

31/12/25x1 ดอกเบี ้ยจ่าย (4.5M x 8%)
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
บันทึกดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

360,000

31/12/25x1 ค่าใช้ จ่ายในการขาย (20%)
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (80%)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
บันทึกการตัดค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ าเป็ นค่าเช่า 0.9M x 12/18)

120,000
480,000

31/12/25x1 ค่าใช้ จ่ายในการขาย (25%)
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (75%)

100,000
300,000

360,000

600,000

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ ในเชิงพาณิชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติว CPA วิชาการบัญชี 1 - 2 ติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net) ครัง้ ที่ 1/57 เริ่ ม 11 - 12 ม.ค. 57
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ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์
บันทึกการตัดค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ าเป็ นค่าเช่า 0.9M x 12/18)

400,000

31/12/25x1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (5 x 5,000)
25,000
ผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (AOCI)
บันทึกการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

25,000

31/12/25x1 ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า (P/L)
10,000
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า (5 x 2,000)
บันทึกการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า

10,000

31/12/25x1 ลูกหนี ้การค้ า (10,000 x 2)
ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราฯ
บันทึกรับรู้ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

20,000
20,000

31/12/25x1 ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลงวดปั จจุบนั
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
บันทึกภาษี เงินได้

52,000

31/12/25x1 ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี (AOCI) (25,000 x 20%)
5,000
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี (P/L) (10,000 x 20%)
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี (15,000 x 20%)
บันทึกหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ ในเชิงพาณิชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติว CPA วิชาการบัญชี 1 - 2 ติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net) ครัง้ ที่ 1/57 เริ่ ม 11 - 12 ม.ค. 57
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การจัดทํากระดาษทําการปิ ดบัญชี

เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ลูกหนี ้การค้ า
สินค้ า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
อุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์
เจ้ าหนี ้การค้ า
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
เจ้ าหนี ้-เงินกู้
ทุน - หุ้นสามัญ
ผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
(25,000 x 20%)
ขาย

รายการค้ าที่เกิดขึ ้น
Dr.
Cr.
13,700,000
5,500,000
100,000
10,000
225,000
320,000
2,500,000
2,400,000
900,000
600,000
2,000,000
400,000
200,000
360,000
52,000
3,000
4,500,000
5,500,000

งบกําไรขาดทุน
Dr.
Cr.

25,000

25,000
- 5,000

5,000

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ ในเชิงพาณิชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติว CPA วิชาการบัญชี 1 - 2 ติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net) ครัง้ ที่ 1/57 เริ่ ม 11 - 12 ม.ค. 57

งบแสดงฐานะการเงิน
Dr.
Cr.
8,200,000
90,000
225,000
320,000
100,000
300,000
2,000,000
- 400,000
200,000
360,000
52,000
3,000
4,500,000
5,500,000

4,000,000

4,000,000
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ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ดอกเบี ้ยจ่าย
ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราฯ
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ งวดปั จจุบนั
(250,000 + 10,000) x 20%
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
(10,000 x 20%)
รวมต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
กําไรสุทธิ

รายการค้ าที่เกิดขึ ้น
Dr.
Cr.
2,400,000
220,000
780,000
360,000
20,000
10,000

งบกําไรขาดทุน
Dr.
Cr.
2,400,000
220,000
780,000
360,000
20,000
10,000

งบแสดงฐานะการเงิน
Dr.
Cr.

52,000

52,000
2,000

(2,000)
3,820,000

(3,820,000)
200,000
10,835,000

รวม

23,572,000

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ ในเชิงพาณิชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติว CPA วิชาการบัญชี 1 - 2 ติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net) ครัง้ ที่ 1/57 เริ่ ม 11 - 12 ม.ค. 57
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200,000
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จัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทศรั ณย์ รูปหล่ อ จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรั บปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 25x1
หน่วย: บาท
รายได้
ขาย
ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราฯ
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนหักภาษี เงินได้
หัก ภาษี เงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ งวดปั จจุบนั
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กําไรสุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย
หัก ภาษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4,000,000
20,000
4,020,000

2,400,000
220,000
780,000
10,000
3,410,000
610,000
360,000
250,000
52,000
(2,000)
50,000
200,000

25,000
(5,000)
20,000
220,000
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ทํางบแสดงฐานะการเงิน 8 คะแนน
บริษัทศรั ณย์ รูปหล่ อ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
หน่ วย: บาท
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
ลูกหนี ้การค้ า
สินค้ า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
อุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรั พย์ รวม
หนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ า
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้-เงินกู้
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หนีส้ นิ รวม
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุน - หุ้นสามัญ
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ

8,200,000
90,000
320,000
100,000
300,000
225,000
9,235,000
2,000,000
(400,000)
1,600,000
10,835,000

200,000
360,000
52,000
612,000
4,500,000
3,000
5,115,000
5,500,000
200,000
20,000
5,720,000
10,835,000
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ข้ อ 3 การบัญชีต้นทุน
ข้ อ 3.1 ต้ นทุนงานสั่ งทํา
บริษัท เย็บปั กถักร้ อย จํากัด เป็ นบริษัทที่ผลิตผ้ าส่งตามงานสัง่ ทํา จึงจัดทําต้ นทุนแบบงานสัง่ ทํา (Job order)
และคิดค่าใช้ จ่ายการผลิตคิดเข้ างานตามชัว่ โมงแรงงาน มีต้นทุนการผลิตแต่ละช่วงงาน สําหรับผ้ า 10,000 หน่วย ดังนี ้
1.

เบิก ผ้ า จํานวน 145,000 บาท และเบิกด้ ายกระดุมและซิบ จํานวน 18,000 บาท เบิกวัตถุดิบเกิน นํามาคืน
ผ้ า 24,000 บาท ด้ ายกระดุมและซิบ คืน 3,000 บาท

2.

ประมาณการค่าใช้ จ่าย 200,000 บาท ประมาณการ ชัว่ โมงแรงงาน 500 ชัว่ โมง

3.

แรงงานทางตรง ช.มละ 35 บาท วันละ 8 ช.ม จํานวน 5 วัน จํานวน 15 คน ในจํานวนนี ้ ทําความสะอาด
โรงงาน 4 คน โดยบริษัทมีคา่ แรงเกิดจริงในเดือนนี ้ 21,000 บาท

4.

ค่าใช้ จ่ายในการผลิตเกิดจริงมีดงั นี ้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าวัสดุใช้ ในโรงงาน
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าเช่าโรงงาน
ค่ารักษาความปลอดภัยโรงงาน
ค่าโฆษณา

บาท
35,000
60,000
16,000
20,000
70,000
30,000
5,500

ให้ ทาํ
1.
2.
3.

แสดงการคํานวณต้ นทุนการผลิตทังหมด
้
คํานวณต้ นทุนการผลิตต่อหน่วย
บริษัทต้ องปรับปรุงค่าใช้ จ่ายการผลิตที่เกิดขึ ้นจริง กับค่าใช้ จ่ายการผลิตคิดเข้ างาน และแสดงผลต่างที่
เกิดขึ ้น ณ สิ ้นงวดอย่างไร
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ตอบ
แสดงการคํานวณต้ นทุนการผลิตทั้งหมด
คํานวณอัตราค่ าใช้ จ่ายในการผลิตคิดเข้ างาน
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการผลิต
ประมาณการชัว่ โมงแรงงาน
อัตราค่าใช้ จ่ายในการผลิตคิดเข้ างาน

200,000 บาท
500 ชัว่ โมง
400 บาทต่อชัว่ โมง

การคํานวณต้ นทุนการผลิตของงานสั่งทํา
คํานวณต้ นทุนการผลิต
วัตถุดิบทางตรง:
ผ้ า (145,000 - 24,000)
ด้ ายและซิป (18,000 - 3,000)
รวมวัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง (35 บาท x 8 ชม. x 5 วัน x 11 คน)
ค่าใช้ จ่ายในการผลิตคิดเข้ างาน(400 บาท x 8 ชม. x 5 วัน x 11 คน)
รวมต้ นทุนการผลิตของงานสัง่ ทําครัง้ นี ้

หน่ วย : บาท
121,000
15,000
136,000
15,400
176,000
327,400

คํานวณต้ นทุนการผลิตต่ อหน่ วย
รวมต้ นทุนการผลิตของ่งานสัง่ ทําครัง้ นี ้
จํานวนผลิต
ต้ นทุนการผลิตต่อหน่วย

327,400 บาท
10,000 หน่วย
32.74 บาท

บริ ษัทต้ องปรับปรุงค่าใช้ จ่ายการผลิตที่เกิดขึ ้นจริง กับค่าใช้ จ่ายการผลิตคิดเข้ างาน และแสดงผลต่างที่เกิดขึ ้น ณ
สิ ้นงวดดังนี ้
ค่าวัสดุใช้ ในโรงงาน
ค่าแรงงานทางอ้ อม (35 บาท x 8 ชม. x 5 วัน x 4 คน)
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเช่าโรงงาน
ค่ารักษาความปลอดภัยโรงงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายในการผลิตเกิดจริง

16,000
5,600
35,000
70,000
30,000
156,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าแรงงานเกิดจริงของเดือน
หัก ค่าแรงงานทางอ้ อม
ค่าแรงงานทางตรงเกิดจริง

21,000
(5,600)
15,400

บาท
บาท
บาท
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อัตราค่าแรงงานต่อชัว่ โมง
จํานวนชัว่ โมงแรงงานทางตรงเกิดจริง

35
440

บาท
ชัว่ โมง

จํานวนชัว่ โมงแรงงานทางตรงเกิดจริง
อัตราค่าใช้ จ่ายในการผลิตคิดเข้ างาน
ค่ าใช้ จ่ายในการผลิตคิดเข้ างาน

440
ชัว่ โมง
400 บาทต่อชัว่ โมง
176,000
บาท

ค่าใช้ จ่ายในการผลิตคิดเข้ างาน
ค่าใช้ จ่ายในการผลิตเกิดจริง
ผลต่างค่าใช้ จ่ายในการผลิตคิดเข้ างานสูงเกินไป
(overapplied OH cost) โดยต้ องนําไปลดต้ นทุนขาย

176,000
156,600

บาท
บาท

19,400

บาท (F)

และต้ องบันทึกบัญชีดงั นี้
ค่าใช้ จ่ายในการผลิตคิดเข้ างาน
ต้ นทุนขาย
คุมยอดค่าใช้ จ่ายในการผลิตเกิดจริง
บันทึกปิ ดบัญชีคา่ ใช้ จ่ายในการผลิตเข้ าบัญชีต้นทุนขาย

176,000
19,400
156,600
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ข้ อ 3.2 ต้ นทุนช่ วง
กิจการแห่งหนึง่ มีแผนกผลิต 2 แผนก คือแผนก 1 กับ แผนก 2 โดยแผนก 1 เมื่อผลิตเสร็ จจะโอนให้ แผนก 2 ใน
แผนกที่ 1 มีงานระหว่างทําต้ นงวด 5,000 หน่วย ที่มีขนความสํ
ั้
าเร็จ 40% หน่วยที่เริ่มผลิตในเดือน 50,000 หน่วย หน่วยที่
้
าเร็จ 30% ทังนี
้ ้ วัตถุดิบและ
ผลิตเสร็จจํานวน 40,000 หน่วย งานระหว่างทําคงเหลือปลายงวด 15,000 หน่วยขันความสํ
ต้ นทุนแปรสภาพของแผนกที่ 1 จะเกิดขึ ้นพร้ อมๆ กัน งานระหว่างทําต้ นงวดมีต้นทุนรวม 75,000 บาท และต้ นทุนที่เกิด
ระหว่างงวดรวม 1,237,000 บาท
ให้ ทาํ
1.

จํานวนหน่วยผลิตสําหรับเดือน

2.

จํานวนหน่วยเทียบเท่าสําเร็จรูป ตามวิธีเข้ าก่อนออกก่อน

3.

ต้ นทุนการผลิตรวม

4.

จัดสรรต้ นทุนสําหรับสินค้ าที่ผลิตเสร็จและโอนออกไปให้ แผนก 2 และงานระหว่างทําปลายงวด

ตอบ
การคํานวณต้ นทุนจะต้ องทําตามตารางคํานวณต่อไปนี ้
หน่วย: บาท

งานระหว่างทําต้ นงวด

จํานวนหน่วยผลิตจริง
5,000

หน่วยเทียบเท่าสําเร็จรูป

หน่วยเริ่มผลิตเดือน

50,000

รวม

55,000

งานระหว่างทําต้ นงวด
หน่วยเริ่มและเสร็จในงวด

5,000
35,000

60%
100%

3,000
35,000

งานระหว่างทําปลายงวด

15,000

30%

4,500

รวม

55,000

42,500

1,237,000

1,237,000

ต้ นทุนการผลิต
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างเดือน
หน่วยเทียบสําเร็จรูป
ต้ นทุนต่อหน่วยเทียบสําเร็จรูป

42,500
29.11
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สรุ ปต้ นทุนการผลิต
งานระหว่างทําต้ นงวด

75,000

ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างเดือน

1,237,000

รวมต้ นทุนการผลิต

1,312,000

การจัดสรรต้ นทุน
ต้ นทุนผลิตเสร็จโอนออก
ต้ นทุนงานระหว่างทําต้ นงวด
งานระหว่างทําต้ นงวดทําต่อจน
เสร็จ
ต้ นทุนของหน่วยเริ่มและเสร็จใน
งวด
รวม

75,000
87,318
1,018,706
1,181,024

งานระหว่ างทําปลายงวด
ต้ นทุนการผลิตรวม

130,976

รวมต้ นทุนการผลิต

1,312,000

ข้ อ 3.2 จึงสามารถตอบคําถามได้ ดงั นี้
1.

จํานวนหน่วยผลิตสําหรับเดือน

งานระหว่างทําต้ นงวด

หน่วย
5,000

หน่วยเริ่ มผลิตเดือน

50,000

รวมหน่วยผลิต

55,000

งานระหว่างทําต้ นงวด
หน่วยเริ่มและเสร็จในงวด

5,000
35,000

งานระหว่างทําปลายงวด

15,000

รวมหน่วยผลิต

55,000
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2.

จํานวนหน่วยเทียบเท่าสําเร็จรูป ตามวิธีเข้ าก่อนออกก่อน
หน่วย

งานระหว่างทําต้ นงวด
หน่วยเริ่ มและเสร็จในงวด

3,000
35,000

งานระหว่างทําปลายงวด

4,500

รวม

42,500

3.

ต้ นทุนการผลิตรวม

งานระหว่างทําต้ นงวด

บาท
75,000

ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างเดือน

1,237,000

รวมต้ นทุนการผลิต

1,312,000

4.

จัดสรรต้ นทุนสําหรับสินค้ าที่ผลิตเสร็จและโอนออกไปให้ แผนก 2 และงานระหว่างทําปลายงวด

การจัดสรรต้ นทุน
บาท
ต้ นทุนผลิตเสร็จโอนออก
ต้ นทุนงานระหว่างทําต้ นงวด
งานระหว่างทําต้ นงวดทําต่อจนเสร็จ
ต้ นทุนของหน่วยเริ่มและเสร็จในงวด
รวม
งานระหว่ างทําปลายงวด
ต้ นทุนการผลิตรวม
รวมต้ นทุนการผลิต

75,000
87,318
1,018,706
1,181,024
130,976
1,312,000
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