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ข้อ 1	กาํไรต่อหุ้น	
ปี 25x0 บริษัท จาพนมโกอินเตอร์ จํากดั (มหาชน) มีหุ้นสามญัจดทําเบียน จํานวน 1,000,000 หุ้น จํานวนมลู

คา่ท่ีตราไว้เทา่กบั 100 บาทตอ่หุ้น และมีหุ้นบริุมสทิธิปันผลสะสมแปลงสภาพ ท่ีกิจการจะจ่ายให้หุ้นละ 5 บาท จํานวน 
500,000 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท) กิจการให้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั ในมลูคา่ 1หุ้น
บริุมสทิธิ ได้ 1 หุ้นสามญั ทัง้นีย้งัไมมี่ผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นแตอ่ยา่งใด ณ สิน้ปี 31 ธ.ค. 25x1 

ในวนัท่ี 31 ม.ค. 25x2 บริษัทจาพนมโกอินเตอร์ จํากดั (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพิ่มลดมลูคา่หุ้นจากมลูคา่ท่ีตรา
ไว้ 100 บาทเหลือมลูคา่ท่ีตราไว้ 10 บาท จํานวนหุ้นสามญัจงึเพิ่มขึน้เป็น 10,000,000 หุ้นโดยจํานวนมลูคา่ท่ีตราไว้
จํานวน 100 บาท ดงันัน้ ดงันัน้หุ้นบริุมสทิธิจงึเพิ่มจาก 1 หุ้นสามญัเป็น 10 หุ้นสามญั 

ตอ่ไปนีเ้ป็นงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จบางสว่น 

 

บริษัท จาพนมโกอนิเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธ.ค. 25x1 
 (หน่วย: บาท)  

                       25X1            25X0  
กําไรสําหรับปี  18,257,220  13,527,250  
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
ผลกําไร(ขาดทนุ )จากการปรับมลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (100,000) 50,000  
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 18,157,220  13,577,250  

 

จากโจทย์จงจัดทาํต่อไปนี ้

1. คํานวณกําไรตอ่หุ้นท่ีต้องแสดงในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัท จาพนมโกอินเตอร์ จํากดั (มหาชน) สําหรับปี 
25x1 (10 คะแนน) 

2. แสดงงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปี 25X1 (ตามรายละเอียดแนบ) (5 คะแนน) 
3. หมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีเก่ียวข้องในปี 25X1 (5 คะแนน) 

ตอบ 

สําหรับโจทย์ข้อนีจ้ะมีประเดน็ใหมเ่พิ่มขึน้นอกเหนือจากโจทย์ท่ีผา่นๆ มาคือ ในกรณีท่ีมีการให้หุ้นปันผล การ
แตกหุ้นหรือการรวมหุ้นท่ีมีผลทําให้จํานวนหุ้นสามญัหรือหุ้นสามญัเทียบเทา่ท่ีถือโดยบคุคลภายนอก เพิ่มขึน้หรือลดลงใน
ระหวา่งงวด กิจการต้องปรับกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและกําไรตอ่หุ้นปรับลด สําหรับทกุงวดท่ีแสดงเปรียบเทียบใหม ่ (ม.บช. 
33 ยอ่หน้า 27 – 28) ถ้าการเปล่ียนแปลงดงักลา่วเกิดขึน้ภายหลงัจากรอบระยะเวลารายงานแตก่่อนท่ีกิจการจะออกงบ
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การเงิน กิจการต้องปรับกําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน และกําไรตอ่หุ้นปรับลดสําหรับทกุงวดท่ีแสดงในงบการเงิน โดยใช้จํานวน
หุ้นสามญัใหม ่(ม.บช. 33 ยอ่หน้า 64) 

และอีกสิง่ท่ีผู้ เตรียมสอบต้องพงึระลกึไว้เสมอคือ ในการคํานวณกําไรตอ่หุ้นนัน้ กิจการจะต้องคํานวณจาก “กําไร
สทุธิ” ไมใ่ช่ “กําไรขาดทนุเบด็เสร็จ”  

 

ตอบข้อ 1 คาํนวณกาํไรต่อหุ้นที่ต้องแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ปี 25x0 กําไร  จํานวนหุ้น กําไรตอ่หุ้น 
กําไรสทุธิตามรายงาน (หกัปันผลบริุมฯ)      11,027,250       10,000,000        1.10  พืน้ฐาน 
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิ        2,500,000         5,000,000  
รวม      13,527,250       15,000,000        0.90  ปรับลด 

ปี 25x1 กําไร  จํานวนหุ้น กําไรตอ่หุ้น 
กําไรสทุธิตามรายงาน (หกัปันผลบริุมฯ)      15,757,220       10,000,000        1.58  พืน้ฐาน 
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิ        2,500,000         5,000,000  
รวม      18,257,220       15,000,000        1.22  ปรับลด 

ดงันัน้ กําไรสทุธิตอ่หุ้นท่ีจะแสดงในงบการเงินปี 25x1 จะเป็นดงันี ้ 

 (หน่วย: บาท)  
        25X1            25X0  

 กําไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน                1.58                1.10  
 กําไรตอ่หุ้นปรับลด                1.22                0.90  
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ตอบข้อ 2 แสดงงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี 25X1 

บริษัท จาพนมโกอนิเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธ.ค. 25x1 
 (หน่วย: บาท)  

                       25X1            25X0  
กําไรสําหรับปี  18,257,220  13,527,250  
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
ผลกําไร(ขาดทนุ )จากการปรับมลูคา่ยติุธรรม 
ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (100,000) 50,000  
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 18,157,220  13,577,250  

 กําไรตอ่หุ้น  
  

     กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)                             1.58                             1.10  

     กําไรตอ่หุ้นปรับลด (บาท)                             1.22                             0.90  

 

ตอบข้อ 3 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 31 ม.ค. 25x2 ได้อนมุติัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท
ฯ จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท ซึง่สง่ผลให้จํานวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จํานวน 9,000,000 หุ้นจากเดิม 
1,000,000 หุ้น เป็นจํานวน 10,000,000 หุ้น ซึง่การเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้และจํานวนหุ้นของบริษัทฯ ดงักลา่ว จะ
เป็นผลให้จํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยูเ่พิ่มขึน้ในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมตอ่ 10 หุ้นใหม ่ 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไมร่วมกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ
อ่ืน) ด้วยจํานวนถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นออกอยูใ่นระหวา่งปีตามสดัสว่นท่ีเปล่ียนไปของจํานวน
หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากมลูคา่หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 10 บาท ซึง่ได้ปรับปรุง
จํานวนหุ้นสามญัโดยถือเสมือนวา่การแตกหุ้นได้เกิดขึน้ตัง้แตว่นัเร่ิมต้นของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 กําไรตอ่หุ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไมร่วมกําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจํานวนถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั
ของหุ้นสามญัท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพ่ือแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพทัง้สิน้ให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่ได้มีการ
แปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัต้นงวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเทา่ ซึง่ได้ปรับปรุงจํานวนหุ้นสามญัโดยถือเสมือนวา่การ
แตกหุ้นได้เกิดขึน้ตัง้แตว่นัเร่ิมต้นของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน  

การคํานวณกําไรตอ่หุ้นพืน้ฐานและกําไรตอ่หุ้นปรับลดของปี 25x1 และ ปี 25x0 ท่ีนํามาเปรียบเทียบสามารถ
แสดงได้ดงันี ้ 
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ปี 25x0 กําไร  จํานวนหุ้น กําไรตอ่หุ้น 
กําไรสทุธิตามรายงาน (หกัปันผลบริุมฯ)      11,027,250       10,000,000        1.10  พืน้ฐาน 
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิ        2,500,000         5,000,000  
รวม      13,527,250       15,000,000        0.90  ปรับลด 

ปี 25x1 กําไร  จํานวนหุ้น กําไรตอ่หุ้น 
กําไรสทุธิตามรายงาน (หกัปันผลบริุมฯ)      15,757,220       10,000,000        1.58  พืน้ฐาน 
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิ        2,500,000         5,000,000  
รวม      18,257,220       15,000,000        1.22  ปรับลด 
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ข้อ 2	การนําเสนองบการเงิน 
บริษัทศรัณย์สดุหลอ่ จํากดั เร่ิมก่อตัง้กิจการในวนัท่ี 1 มกราคม 25x1 โดยมีรายการค้าระหวา่งปี 25x1 ดงันี ้ 

1. 1 มกราคม 25x1 มีทนุเร่ิมต้น 10 ล้านบาทในจํานวนนีกู้้ธนาคารมา 45% จ่ายดอกเบีย้ในวนัท่ี  1 มกราคม 

25x2 อตัราดอกเบีย้ 8% 

2. 1 มกราคม 25x1 บริษัทได้ทําสญัญาเช่าดําเนินงานอาคารและท่ีดินเป็นเวลา 18 เดือนเป็นเงิน 900,000 

บาท จ่ายลว่งหน้า ณ วนัทําสญัญา โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายในการขายในอตัราสว่น 20%  

3. 1 มกราคม 25x1 ซือ้อปุกรณ์ 2 ล้านบาทคิดคา่เส่ือม 20% ตอ่ปี โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายในการขายใน

อตัราสว่น 25% 

4. ระหวา่งปี บริษัทลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือขาย 5,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 40 บาท หลกัทรัพย์เพ่ือค้า 2,000 หุ้น 

ราคาหุ้นละ 50 บาท สิน้ปีราคายติุธรรมของหลกัทรัพย์ทัง้สองเทา่กนัคือ 45 บาทไมมี่การขายหลกัทรัพย์

ระหวา่งงวด 

5. ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 25x1 บริษัทขายสนิค้ามลูคา่ 4 ล้านบาทโดยมีอตัรากําไรขัน้ต้น 40% โดย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 25x1 มียอดลกูหนีต้า่งประเทศ $10,000  

6. บริษัทซือ้สนิค้าในปีเป็นเงิน 2,500,00 บาท โดยเจ้าหนีก้ารค้า ณ 31 ธนัวาคม 25x1 เทา่กบั 200,000 บาท 

7. อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 25x1 และ  15 ธนัวาคม 25x2  เทา่กบั 30 บาท : $1 และ 32 บาท : 

$1  

8. บริษัทเสียภาษีเงินได้ในอตัรา 20% 

ให้ทาํ	

1. ให้อธิปรายข้อดีข้อเสียของ การจดัทํางบตามวิธีลกัษณะคา่ใช้จ่าย และวิธีหน้าท่ี 3 คะแนน 

2. ให้จดัทํางบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จตามการจําแนกวิธีหน้าท่ี 9 คะแนน 

3. ให้ทํางบแสดงฐานะการเงิน 8 คะแนน 

ตอบ	

อธิปรายข้อดข้ีอเสียของ การจัดทาํงบตามวธีิลกัษณะค่าใช้จ่าย และวธีิหน้าที่	

กิจการจะต้องแสดงรายการคา่ใช้จ่ายโดยจดัประเภทตามลกัษณะหรือตามหน้าท่ีก็ได้ ขึน้อยู่กบัวา่แบบใดจะให้
ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้และมีประโยชน์ตอ่การตดัสนิใจได้ดีกวา่ โดยท่ีการแสดงค่าใช้จ่ายตามลกัษณะเป็นการรวมคา่ใช้จ่าย
ตา่งๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัแสดงไว้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ โดยไมมี่การปันสว่นคา่ใช้จ่ายนัน้ให้แก่แผนกตา่งๆ ภายใน
กิจการ ตวัอยา่งของคา่ใช้จ่ายท่ีแสดงตามลกัษณะ ได้แก่ คา่เส่ือมราคา คา่ซือ้วตัถดิุบ คา่ขนสง่ ผลประโยชน์ตอบแทน
พนกังาน และค่าโฆษณา การแสดงคา่ใช้จ่ายตามวิธีนีง้่ายตอ่การนําไปใช้ปฏิบติั เน่ืองจากไมจํ่าเป็นต้องปันสว่นคา่ใช้จ่าย
ตามหน้าท่ีของค่าใช้จ่ายนัน้ ตวัอยา่งของรูปแบบการนําเสนอเป็นดงันี ้ 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์อย่างเดด็ขาด   

(สนใจติว CPA วิชาการบญัชี 1 - 2 ติดตอ่ 081-755-0543 / www.cpasolution.net) ครัง้ท่ี 1/57 เร่ิม 11 - 12 ม.ค. 57 

เงินสด         900,000  
บนัทกึการจ่ายค่าเช่าอาคารลว่งหน้า 

1/1/25x1 อปุกรณ์        2,000,000  
เงินสด      2,000,000  

บนัทกึการซือ้อปุกรณ์เป็นเงินสด 

25x1 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (50  x 2,000)           100,000  
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (40 x 5,000)           200,000  

เงินสด         300,000  
บนัทกึการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

25x1 เงินสด        3,700,000  
ลกูหนีก้ารค้า ($10,000 x 30)           300,000  

ขาย ($133,333 x 30)      4,000,000  
บนัทกึการขาย 

ต้นทนุขาย        2,400,000  
สนิค้า      2,400,000  

บนัทกึต้นทนุขาย 

25x1 สนิค้า        2,500,000  
เงินสด      2,300,000  
เจ้าหนีก้ารค้า         200,000  

บนัทกึการซือ้สนิค้า 

31/12/25x1 ดอกเบีย้จ่าย (4.5M x 8%)           360,000  
ดอกเบีย้ค้างจ่าย         360,000  

บนัทกึดอกเบีย้ค้างจ่าย 

31/12/25x1 คา่ใช้จ่ายในการขาย (20%)           120,000  
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (80%)           480,000  

คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า         600,000  
บนัทกึการตดัคา่เช่าจ่ายลว่งหน้าเป็นคา่เช่า 0.9M  x 12/18) 

31/12/25x1 คา่ใช้จ่ายในการขาย (25%)           100,000  
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (75%)           300,000  
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์อย่างเดด็ขาด   

(สนใจติว CPA วิชาการบญัชี 1 - 2 ติดตอ่ 081-755-0543 / www.cpasolution.net) ครัง้ท่ี 1/57 เร่ิม 11 - 12 ม.ค. 57 

คา่เส่ือมราคาสะสม - อปุกรณ์         400,000  
บนัทกึการตดัคา่เช่าจ่ายลว่งหน้าเป็นคา่เช่า 0.9M  x 12/18) 

31/12/25x1 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (5 x 5,000)            25,000  
ผลกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (AOCI)           25,000  

บนัทกึการปรับมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

31/12/25x1 ผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (P/L)            10,000  
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (5  x 2,000)           10,000  

บนัทกึการปรับมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 

31/12/25x1 ลกูหนีก้ารค้า (10,000 x 2)            20,000  
ผลกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราฯ           20,000  

บนัทกึรับรู้ผลกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

31/12/25x1 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลงวดปัจจบุนั            52,000  
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย           52,000  

บนัทกึภาษีเงินได้ 

31/12/25x1 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับญัชี (AOCI) (25,000 x 20%)              5,000  
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับญัชี (P/L) (10,000 x 20%)            2,000  

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี (15,000 x 20%)            3,000  
บนัทกึหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
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การจัดทาํกระดาษทาํการปิดบัญชี	

 รายการค้าที่เกิดขึน้  งบกําไรขาดทนุ งบแสดงฐานะการเงิน 
 Dr.   Cr.   Dr.   Cr.   Dr.   Cr.  

 เงินสด  13,700,000  5,500,000  8,200,000  
 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า    100,000   10,000   90,000  
 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย    225,000  225,000  
 ลกูหนีก้ารค้า    320,000  320,000  
 สนิค้า   2,500,000  2,400,000  100,000  
 คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า   900,000  600,000  300,000  
 อปุกรณ์   2,000,000  2,000,000  
 คา่เสื่อมราคาสะสม - อปุกรณ์  400,000  - 400,000  
 เจ้าหนีก้ารค้า  200,000  200,000  
 ดอกเบีย้ค้างจ่าย  360,000  360,000  
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   52,000   52,000  
 หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี  3,000  3,000  
 เจ้าหนี-้เงินกู้   4,500,000  4,500,000  
 ทนุ - หุ้นสามญั  5,500,000  5,500,000  
 ผลกําไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ 
ในหลกัทรัพย์เผื่อขาย    25,000   25,000  
 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับญัชี  
(25,000 x 20%)   5,000  - 5,000  
 ขาย   4,000,000  4,000,000  
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 รายการค้าที่เกิดขึน้  งบกําไรขาดทนุ งบแสดงฐานะการเงิน 
 Dr.   Cr.   Dr.   Cr.   Dr.   Cr.  

 ต้นทนุขาย   2,400,000   2,400,000   
 คา่ใช้จ่ายในการขาย    220,000   220,000   
 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร    780,000   780,000   
 ดอกเบีย้จ่าย    360,000   360,000   
 ผลกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราฯ   20,000   20,000  
 ผลขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า     10,000  10,000   
 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 
(250,000 + 10,000) x 20%    52,000  52,000   
 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับญัชี  
(10,000 x 20%)  2,000  (2,000)   
 รวมต้นทนุและคา่ใช้จ่าย   3,820,000  (3,820,000)  

 กําไรสทุธิ  200,000  200,000  

 10,835,000   10,835,000  

 รวม  23,572,000   23,572,000  
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จัดทาํงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

บริษัทศรัณย์รูปหล่อ จาํกัด 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25x1 
 หน่วย: บาท  

 รายได้  
 ขาย        4,000,000  
 ผลกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราฯ            20,000  

รายได้รวม      4,020,000  

คา่ใช้จ่าย 
 ต้นทนุขาย       2,400,000  
 คา่ใช้จ่ายในการขาย           220,000  
 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร           780,000  
 ผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า             10,000  
รวมคา่ใช้จ่าย      3,410,000  

กําไรจากการดําเนินงาน         610,000  
ต้นทนุทางการเงิน         360,000  
กําไรก่อนหกัภาษีเงินได้         250,000  

หกั ภาษีเงินได้ 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั           52,000  
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชี           (2,000)  

ภาษีเงินได้นิติบคุคล           50,000  
กําไรสทุธิ         200,000  

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
 ผลกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือ

ขาย             25,000  
หกั ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้อง           (5,000)  

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จสทุธิ           20,000  
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จ         220,000  
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ทาํงบแสดงฐานะการเงิน 8	คะแนน	

บริษัทศรัณย์รูปหล่อ จาํกัด 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
 หน่วย: บาท  

สนิทรัพย์ 
สนิทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด  8,200,000 
 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า   90,000 
 ลกูหนีก้ารค้า   320,000 
 สนิค้า  100,000 
 คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า  300,000 
 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย   225,000 

 รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน  9,235,000 
 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์  

 อปุกรณ์  2,000,000 
 คา่เส่ือมราคาสะสม - อปุกรณ์  (400,000) 

 รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,600,000 

 สนิทรัพย์รวม  10,835,000 

 หนีส้นิและส่วนของเจ้าของ  
 หนีส้นิหมุนเวียน  

 เจ้าหนีก้ารค้า  200,000 
 ดอกเบีย้ค้างจ่าย  360,000 
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  52,000 

 รวมหนีส้นิหมุนเวียน  612,000 
 หนีส้นิไม่หมุนเวียน  

 เจ้าหนี-้เงินกู้   4,500,000 
 หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี  3,000 

 หนีส้นิรวม  5,115,000 
 ส่วนของเจ้าของ  

 ทนุ - หุ้นสามญั  5,500,000 
 กําไรสะสม  200,000 
 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ  20,000 

 รวมส่วนของเจ้าของ  5,720,000 

 รวมหนีส้นิและส่วนของเจ้าของ  10,835,000 
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ข้อ 3	การบัญชีต้นทุน	

ข้อ 3.1	ต้นทุนงานส่ังทํา	

บริษัท เยบ็ปักถกัร้อย จํากดั เป็นบริษัทท่ีผลิตผ้าสง่ตามงานสัง่ทํา จงึจดัทําต้นทนุแบบงานสัง่ทํา (Job order) 
และคิดคา่ใช้จ่ายการผลติคิดเข้างานตามชัว่โมงแรงงาน มีต้นทนุการผลติแตล่ะช่วงงาน สําหรับผ้า 10,000 หน่วย ดงันี ้

1. เบิก ผ้า จํานวน 145,000  บาท  และเบิกด้ายกระดมุและซิบ จํานวน 18,000  บาท เบิกวตัถดิุบเกิน  นํามาคืน  

ผ้า 24,000 บาท ด้ายกระดมุและซิบ คืน 3,000 บาท 

2. ประมาณการคา่ใช้จ่าย  200,000  บาท  ประมาณการ ชัว่โมงแรงงาน 500  ชัว่โมง 

3. แรงงานทางตรง ช.มละ 35  บาท  วนัละ 8 ช.ม จํานวน  5  วนั จํานวน 15  คน ในจํานวนนี ้ ทําความสะอาด

โรงงาน  4  คน โดยบริษัทมีคา่แรงเกิดจริงในเดือนนี ้21,000 บาท  

4. คา่ใช้จ่ายในการผลติเกิดจริงมีดงันี ้ 

คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ บาท 
คา่เส่ือมราคา       35,000  
คา่เช่าสํานกังาน       60,000  
คา่วสัดใุช้ในโรงงาน       16,000  
คา่ใช้จ่ายในการขาย       20,000  
คา่เช่าโรงงาน       70,000  
คา่รักษาความปลอดภยัโรงงาน       30,000  
คา่โฆษณา        5,500  

 

ให้ทาํ	

1. แสดงการคํานวณต้นทนุการผลิตทัง้หมด  
2. คํานวณต้นทนุการผลติตอ่หน่วย 
3. บริษัทต้องปรับปรุงคา่ใช้จ่ายการผลิตท่ีเกิดขึน้จริง กบัคา่ใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน และแสดงผลตา่งท่ี

เกิดขึน้ ณ สิน้งวดอยา่งไร 
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ตอบ	

แสดงการคาํนวณต้นทุนการผลติทั้งหมด 	

คาํนวณอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตคดิเข้างาน	

ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการผลิต      200,000  บาท 
ประมาณการชัว่โมงแรงงาน            500  ชัว่โมง 
อตัราคา่ใช้จ่ายในการผลติคิดเข้างาน            400  บาทตอ่ชัว่โมง 

การคํานวณต้นทุนการผลติของงานส่ังทาํ	

คาํนวณต้นทุนการผลติ  หน่วย : บาท  
วตัถดิุบทางตรง: 
ผ้า (145,000 - 24,000)      121,000  
ด้ายและซิป (18,000 - 3,000)        15,000  
รวมวตัถดิุบทางตรง      136,000  
คา่แรงงานทางตรง (35 บาท x 8 ชม. x 5 วนั x 11 คน)        15,400  
คา่ใช้จ่ายในการผลติคิดเข้างาน(400 บาท x 8 ชม. x 5 วนั x 11 คน)      176,000  
รวมต้นทนุการผลติของงานสัง่ทําครัง้นี ้      327,400  

 

คาํนวณต้นทุนการผลติต่อหน่วย	

รวมต้นทนุการผลติของ่งานสัง่ทําครัง้นี ้      327,400  บาท 
จํานวนผลิต        10,000  หน่วย 
ต้นทนุการผลติตอ่หน่วย         32.74  บาท 

บริษัทต้องปรับปรุงคา่ใช้จ่ายการผลิตท่ีเกิดขึน้จริง กบัคา่ใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน และแสดงผลตา่งท่ีเกิดขึน้ ณ 
สิน้งวดดงันี ้ 

คา่วสัดใุช้ในโรงงาน  16,000  บาท 
คา่แรงงานทางอ้อม (35 บาท x 8 ชม. x 5 วนั x 4 คน)  5,600   บาท  
คา่เส่ือมราคา  35,000  บาท 
คา่เช่าโรงงาน  70,000  บาท 
คา่รักษาความปลอดภยัโรงงาน  30,000  บาท 
รวมค่าใช้จ่ายในการผลติเกดิจริง 156,600   บาท  

คา่แรงงานเกิดจริงของเดือน  21,000   บาท  
หกั คา่แรงงานทางอ้อม  (5,600)  บาท  
คา่แรงงานทางตรงเกิดจริง  15,400   บาท  
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อตัราคา่แรงงานตอ่ชัว่โมง  35   บาท  
จํานวนชัว่โมงแรงงานทางตรงเกิดจริง  440   ชัว่โมง  

จํานวนชัว่โมงแรงงานทางตรงเกิดจริง  440   ชัว่โมง  
อตัราคา่ใช้จ่ายในการผลติคิดเข้างาน  400  บาทตอ่ชัว่โมง 
ค่าใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน 176,000   บาท  

คา่ใช้จ่ายในการผลติคิดเข้างาน  176,000  บาท 
คา่ใช้จ่ายในการผลติเกิดจริง  156,600  บาท 
ผลตา่งคา่ใช้จ่ายในการผลติคิดเข้างานสงูเกินไป  
(overapplied OH cost) โดยต้องนําไปลดต้นทนุขาย  19,400  บาท (F) 

และต้องบันทึกบัญชีดงันี	้

คา่ใช้จ่ายในการผลติคิดเข้างาน   176,000  
ต้นทนุขาย    19,400  
 คมุยอดคา่ใช้จ่ายในการผลติเกิดจริง   156,600  

บนัทกึปิดบญัชีคา่ใช้จ่ายในการผลติเข้าบญัชีต้นทนุขาย 
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ข้อ 3.2	ต้นทุนช่วง	

กิจการแหง่หนึง่มีแผนกผลติ 2 แผนก คือแผนก 1 กบั แผนก 2 โดยแผนก 1 เม่ือผลิตเสร็จจะโอนให้แผนก 2 ใน
แผนกท่ี 1 มีงานระหวา่งทําต้นงวด 5,000 หน่วย ท่ีมีขัน้ความสําเร็จ 40% หน่วยท่ีเร่ิมผลติในเดือน  50,000 หน่วย หน่วยท่ี
ผลติเสร็จจํานวน 40,000 หน่วย งานระหวา่งทําคงเหลือปลายงวด 15,000 หน่วยขัน้ความสําเร็จ 30% ทัง้นี ้วตัถดิุบและ
ต้นทนุแปรสภาพของแผนกท่ี 1 จะเกิดขึน้พร้อมๆ กนั งานระหวา่งทําต้นงวดมีต้นทนุรวม  75,000 บาท และต้นทนุท่ีเกิด
ระหวา่งงวดรวม 1,237,000  บาท 

ให้ทาํ  

1. จํานวนหน่วยผลิตสําหรับเดือน 

2. จํานวนหน่วยเทียบเทา่สําเร็จรูป ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

3. ต้นทนุการผลติรวม 

4. จดัสรรต้นทนุสําหรับสนิค้าท่ีผลิตเสร็จและโอนออกไปให้แผนก 2 และงานระหวา่งทําปลายงวด 

ตอบ	

การคํานวณต้นทนุจะต้องทําตามตารางคํานวณตอ่ไปนี ้ 

หน่วย: บาท 

 จํานวนหน่วยผลติจริง  หน่วยเทียบเทา่สําเร็จรูป 

งานระหวา่งทําต้นงวด 5,000 

หน่วยเร่ิมผลติเดือน  50,000 

รวม 55,000 

งานระหวา่งทําต้นงวด 5,000 60% 3,000 

หน่วยเร่ิมและเสร็จในงวด 35,000 100% 35,000 

งานระหวา่งทําปลายงวด 15,000 30% 4,500 

รวม 55,000 42,500 

ต้นทุนการผลติ 

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 1,237,000 1,237,000 

หน่วยเทียบสําเร็จรูป 42,500 

 ต้นทนุตอ่หน่วยเทียบสําเร็จรูป                29.11                29.11  
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สรุปต้นทุนการผลติ 

งานระหวา่งทําต้นงวด 75,000 

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 1,237,000 

รวมต้นทุนการผลติ 1,312,000 

การจัดสรรต้นทุน 

ต้นทุนผลติเสร็จโอนออก 

ต้นทนุงานระหว่างทําต้นงวด        75,000  
งานระหวา่งทําต้นงวดทําตอ่จน

เสร็จ        87,318  
ต้นทนุของหน่วยเร่ิมและเสร็จใน

งวด  1,018,706  

รวม 1,181,024 

งานระหว่างทาํปลายงวด 

ต้นทนุการผลติรวม 130,976 

รวมต้นทุนการผลติ 1,312,000 

ข้อ 3.2	จึงสามารถตอบคาํถามได้ดงันี ้	

1. จํานวนหน่วยผลิตสําหรับเดือน  

 หน่วย 

งานระหวา่งทําต้นงวด 5,000 

หน่วยเร่ิมผลติเดือน  50,000 

รวมหน่วยผลติ 55,000 

งานระหวา่งทําต้นงวด 5,000 

หน่วยเร่ิมและเสร็จในงวด 35,000 

งานระหวา่งทําปลายงวด 15,000 

รวมหน่วยผลติ 55,000 
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2. จํานวนหน่วยเทียบเทา่สําเร็จรูป ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

 หน่วย 

งานระหวา่งทําต้นงวด 3,000 

หน่วยเร่ิมและเสร็จในงวด 35,000 

งานระหวา่งทําปลายงวด 4,500 

รวม 42,500 

 

3. ต้นทนุการผลติรวม 

   บาท 

งานระหวา่งทําต้นงวด 75,000 

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 1,237,000 

รวมต้นทุนการผลติ 1,312,000 

 

4. จดัสรรต้นทนุสําหรับสนิค้าท่ีผลิตเสร็จและโอนออกไปให้แผนก 2 และงานระหวา่งทําปลายงวด 

การจัดสรรต้นทุน 

   บาท 

ต้นทุนผลติเสร็จโอนออก 

ต้นทนุงานระหว่างทําต้นงวด        75,000  

งานระหวา่งทําต้นงวดทําตอ่จนเสร็จ        87,318  

ต้นทนุของหน่วยเร่ิมและเสร็จในงวด  1,018,706  

รวม 1,181,024 

งานระหว่างทาํปลายงวด 

ต้นทนุการผลติรวม 130,976 

รวมต้นทุนการผลติ 1,312,000 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์อย่างเดด็ขาด   

(สนใจติว CPA วิชาการบญัชี 1 - 2 ติดตอ่ 081-755-0543 / www.cpasolution.net) ครัง้ท่ี 1/57 เร่ิม 11 - 12 ม.ค. 57 

หนังสืออ้างองิ	

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์.   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน. 
กรุงเทพฯ : 2552. available from www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์.   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง กําไรตอ่หุ้น (ฉบบัท่ี 38 
เดิม). กรุงเทพฯ : 2552. available from www.fap.or.th 

Horngren, C.T.; Foster, G.; Ittner, C.; Datar, S.M.; Rajan, M.V. Cost Accounting: A Managerial Emphasis 
Prentice Hall: 2008. 

 


