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ข้อ 1 เร่ืองแปลงค่าเงนิลงทุนในบริษัทย่อยต่างประเทศ 

กิจการของไทยแห่งหนึ่งซึง่ถือหุ้นในบริษัทณเดชน์ 100% ท่ีจดทะเบียนในประเทศ ฮ จํากดั ซึง่ใช้สกลุเงิน Z เร่ิม
ดําเนินการในปี 25x2 ในการดําเนินงานของบริษัทย่อยนัน้ บริษัทย่อยเป็นเจ้าของอาคารสํานกังานของตนเอง อาคาร
ดงักลา่วมีราคาทนุเท่ากบั 5 ล้าน Z จดัหามาโดยการกู้ เงินจากธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศ ฮ บริษัทแม่จะลงทนุในกิจการ
ดงักลา่วเป็นเงิน 2 ล้าน Z และกิจการแห่งนีมี้รายได้และรายจ่ายท่ีเป็นเงินสดเป็นสกลุเงิน Z เป็นหลกั นอกจากนี ้กิจการ
แห่งนีย้งับนัทกึบญัชีโดยใช้สกลุเงิน Z เป็นหลกั ต่อไปนีเ้ป็นงบการเงินประจํารอบบญัชีปี 25x2 ของบริษัทณเดชน์ จํากดัท่ี
จดัทําโดยใช้สกลุเงิน Z  

 

บริษัทณเดชน์ จํากดั 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31/12/25x2 

(สกลุเงิน Z) 
สนิทรัพย์ 

เงินสด 500  
ตัว๋เงินรับ 200  
ท่ีดิน 1,000  
อาคาร 5,000  
คา่เส่ือมราคาสะสม (100) 

รวมสนิทรัพย์ 6,600  

หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 
เจ้าหนีก้ารค้า 300  
คา่เช่ารับลว่งหน้า 100  
หนีส้นิจํานอง 4,000  
ทนุหุ้นสามญั 400  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,600  
กําไรสะสม 200  

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 6,600  
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บริษัทณเดชน์ จํากดั 
งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จและงบกําไรสะสม 

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31/12/25x2 
(สกลุเงิน Z) 

รายได้ 2,000  
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน (รวมคา่เส่ือมราคา 100) 1,700  

กําไรสทุธิ 300  
บวก กําไรสะสม 1/1/25x2 0  
หกั ปันผล (100) 

กําไรสะสม 31/12/25x2 200  

โดยบริษัทแม่จะต้องแปลงงบการเงินของบริษัท ณเดชน์ จํากดั เพ่ือจดัทํางบการเงินรวมกบังบการเงินของบริษัท
แม ่ซึง่อตัราแลกเปล่ียนเป็นดงันี ้ 

 

ตอ่ไปนีเ้ป็นอตัราแลกเปล่ียนสําหรับปี 25x2  

Z1 = 0.90 บาท ณ ต้นปี 25x2 (เป็นงวดเวลาท่ีขายหุ้นสามญั และซือ้อาคารด้วยการกู้ เงินสนิเช่ือ
จํานอง 
Z1 = 1.05 บาท ซึง่เป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัสําหรับปี 25x2 
Z1 = 1.10 ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล และได้รับคา่เช่ารับลว่งหน้า 
Z1 = 1.20 ณ สิน้ปี 25x2 

 

ให้ทาํ 	

1.1  ผู้บริหารแนะนําให้กิจการบนัทกึบญัชีแปลงเป็นเป็นบาททกุครัง้ท่ีเกิดรายการ ทา่นคิดวา่สอดคล้องกบัมาตรฐาน

การบญัชี หรือไม ่อยา่งไร (2 คะแนน) 

1.2  จดัทํางบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ณ สิน้ปี 31 ธ.ค. X2 (4 คะแนน) 

1.3  คํานวณผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียน (7 คะแนน) 

1.4  จดัทํางบแสดงฐานะการเงิน ณ สิน้ปี 31 ธ.ค. X2 (7 คะแนน) 

ตอบ	

อ้างถึง ม.บช. 21 ท่ีได้ระบวุ่า “รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศต้องบนัทึกรายการรับรู้มลูค่าเร่ิมแรกเป็นสกลุ
เงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน” (ย่อหน้าท่ี 21) ซึ่งหากสกุลเงินท่ีใช้นาเสนองบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้ในการ
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ดําเนินงานของกิจการ กิจการต้องแปลงค่า ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเป็นสกุลเงินท่ีใช้นาเสนองบ
การเงิน เพ่ือใช้นาเสนองบการเงินรวม (ยอ่หน้าท่ี 38) ดงันัน้ การท่ีผู้บริหารแนะนําให้กิจการบนัทกึบญัชีแปลงเป็นเป็นบาท
ทุกครัง้ท่ีเกิดรายการ จึงเป็นสิ่งท่ี “ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีแต่อย่างใด” ตลอดจนสร้างความยุ่งยากในการ
ดําเนินงานด้านการบญัชีอีกด้วย 

อธิบายเพิม่		

สกลุเงินท่ีใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกั ซึง่กิจการดําเนินงานอยู่ อนัก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับและจ่ายท่ีสําคญั โดยปัจจยัหลกัท่ีใช้
ระบสุกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน  

1. เป็นสกุลเงินท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาขาย และได้รับผลกระทบจากภาวการณ์แข่งขัน ตลอดจนกฎข้อบังคบัส่วนใหญ่เป็น
ตวักําหนดราคาขายของสินค้าและบริการ (ตวัอย่างเช่นอตุสาหกรรมปิโตรเลียมท่ีใช้ US Dollar เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนท่ี
สําคญั)  

2. เป็นสกลุเงินท่ีมีอิทธิพลอย่างมากตอ่ต้นทนุการผลิตสินค้าและบริการ เช่น คา่แรงงาน วตัถดิุบ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  

ทัง้นี ้ปัจจยัเสริมท่ีอาจช่วยในการระบุสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของกิจการได้แก่ เป็นสกุลเงินท่ีได้มาจากกิจกรรมการจดัหาเงิน หรือเป็น
สกลุเงินท่ีได้รับจากกิจกรรมดําเนินงานและมกัจะดารงไว้ในสกลุเงินนัน้ๆ 

และเม่ือพิจารณาปัจจยัข้างต้นแล้ว หากยงัไมส่ามารถระบสุกลุเงินดําเนินงานได้อย่างชดัเจน กิจการอาจต้องประเมินเพ่ิมเติมโดยถือปฏิบติัตาม
ม.บช. 21 ย่อหน้า 11 – 12 

ทัง้นี ้กิจการจะต้องแปลงคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศดงันี ้ 

บริษัทโก๋ จํากดั 
การแปลงคา่งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31/12/25x2 
(สกลุเงิน Z)  rate  สกลุเงินบาท 

สนิทรัพย์ 
เงินสด 500    1.20  600  
ตัว๋เงินรับ 200    1.20  240  
ท่ีดิน 1,000    1.20  1,200  
อาคารสทุธิ 4,900    1.20  5,880  

รวมสนิทรัพย์ 6,600  7,920  

หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 
เจ้าหนีก้ารค้า 300    1.20  360  
คา่เช่ารับลว่งหน้า 100    1.20  120  
หนีส้นิจํานอง 4,000    1.20  4,800  
ทนุหุ้นสามญั 400    0.90  360  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,600    0.90  1,440  
กําไรสะสม 200   (P/L)  205  
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ผลกําไรขาดทนุจากการแปลงค่าเงินลงทนุใน
ตา่งประเทศ 635  

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 6,600  7,920  

บริษัทโก๋ จํากดั 
การแปลงคา่กําไรขาดทนุและกําไรสะสม 

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31/12/25x2 
(สกลุเงิน Z)  rate  สกลุเงินบาท 

รายได้ 2,000    1.05  2,100  

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน  
(รวมคา่เส่ือมราคา 100) 1,700    1.05  1,785  

กําไรสทุธิ 300  315  
บวก กําไรสะสม 1/1/25x2 0  
หกั ปันผล (100)   1.10  (110) 

กําไรสะสม 31/12/25x2 200  205  

ประเดน็สําคญัท่ีต้องคํานงึถงึเก่ียวกบัการแปลงคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศตามวิธี current rate method 

1. จะต้องแปลงคา่สนิทรัพย์และหนีส้นิทกุรายการโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนในปัจจบุนั ณ รอบระยะเวลารายงาน 
(z1 : 1.20 บาท) รายได้และค่าใช้จ่ายทกุรายการจะต้องใช้อตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ อย่างไรก็ตาม ในแง่
ปฏิบติัอาจใช้อตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัในการแปลงคา่รายได้และคา่ใช้จ่ายแทน (z1 : 1.05 บาท) 

2. ให้แปลงค่าส่วนของเจ้าของโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัเกิดรายการ ซึ่งกิจการออกหุ้นสามัญและเร่ิม
ดําเนินการในต้นปี 25x2 ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเท่ากบั (z1 : 0.90 บาท) แต่ในสว่นของกําไรสะสม ให้
ใช้อตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัในการแปลงค่ารายได้และค่าใช้จ่าย และอตัราเฉพาะท่ีได้ประกาศจ่ายเงินปัน
ผล (z1 : 1.10 บาท) 

3. ผลกําไรขาดทนุจากการแปลงค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ เกิดจากการแปลงค่าเงินลงทนุในสินทรัพย์และ
หนีส้ินทกุรายการโดยใช้อตัราปัจจุบนั ในขณะท่ีส่วนของเจ้าของจะถกูแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนใน
อดีต และอตัราถวัเฉล่ีย  
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ตอบข้อ 2	จัดทาํงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

บริษัทโก๋ จํากดั 
งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31/12/25x2 
หน่วย: บาท 

รายได้ 2,100  

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน  
(รวมคา่เส่ือมราคา 100) 1,785  

กําไรสทุธิ 315  
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 0  

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 315  

ตอบข้อ 3	คาํนวณผลกาํไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิลงทุนฯ 

ผลกําไรขาดทนุจากการแปลงคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศสามารถคํานวณได้ดงันี ้

สนิทรัพย์สทุธิ ณ ต้นปี 25x2 (หลงัออกหุ้นและ 
ซือ้อสงัหาริมทรัพย์ด้วยการกู้ เงินซือ้) z2,000(1.2 - 0.9) 600  cr. 
กําไรสทุธิ z300(1.2 - 1.05) 45  cr. 
เงินปันผล z100(1.2 - 1.1) 10  dr. 

ผลกําไรขาดทนุจากการแปลงค่าเงินลงทนุในตา่งประเทศ 635  cr. 

กิจการควรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงในผลกําไรขาดทนุจากการแปลงค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ 
ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินด้วย โดยให้แสดงผลแตกต่างจาก 0 ในตอนเร่ิมแรกเป็น 635 ได้อย่างไร ในตอนสิน้ปี 
25x2 
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ตอบข้อ 4	จัดทาํงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทโก๋ จํากดั 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31/12/25x2 

หน่วย : บาท 
สนิทรัพย์ 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 

เงินสด 600  
ตัว๋เงินรับ 240  

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 840  
ท่ีดิน 1,200  
อาคารสทุธิ 5,880  

รวมสนิทรัพย์ 7,920  

หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 
หนีส้นิหมนุเวียน 

เจ้าหนีก้ารค้า 360  
คา่เช่ารับลว่งหน้า 120  

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 480  
หนีส้นิจํานอง 4,800  

หนีส้นิรวม 5,280  

สว่นของเจ้าของ 
ทนุหุ้นสามญั 360  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,440  
กําไรสะสม 205  
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 635  
รวมสว่นของเจ้าของ 2,640  

รวมหนีส้นิและสว่นของเจ้าของ 7,920  
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ข้อ2 รายได้	

2.1	ใบจองห้องพกั 

บริษัทป่านแก้วรีสอร์ท จํากดั บริการห้องพกั สปา ร้านอาหาร โดยคิดค่าห้องพกัปรกติคืนละ 4,000บาท โดยใน
วนัท่ี 7 มกราคม – 9 มกราคม 25x7 บริษัทได้เปิดบธูรายการไทยเท่ียวไทยเพ่ือขายบตัรจองเข้าพกัโรงแรมในราคาใบละ 
500 บาท ซึง่สามารถขายได้ 1000 ใบ ซึง่ลกูค้าสามารถใช้ใบจองบวกกบัเงินสด 2,500 บาทเพ่ือเข้าพกัในโรงแรมได้ โดย
ใบจองมีอาย ุ6 เดือน  

2.2	Package	บริการ 

ในเดือนมกราคม 25x7 บริษัทได้ขาย Package “กอป่าน” ราคา 8,000 บาท ซึง่ผู้ ซือ้ Package สามารถพกัใน
ห้องพกัได้ 1 คืน สามารถใช้บริการสปามลูค่า 4,000 บาท และทานอาหารมลูค่า 2,000 บาท ซึ่งบริษัทสามารถขายได้ 
1,000 package โดยสิทธิประโยชน์ใน Package นัน้ลกูค้าจะสามารถใช้เม่ือไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้พร้อมกนั package มี
อาย ุ6 เดือน 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 25x7  

- มีลกูค้ามาใช้ใบจองห้องพกัจํานวน 100ใบ 
- มีลกูค้านําบตัรเพจเกจ 'กอป่าน'มาเข้าพกั 200ใบ 
- มีลกูค้าบตัรเพจเกจ 'กอป่าน' มาใช้สปา 480,000 บาท 
- มีลกูค้าบตัรเพจเกจ 'กอป่าน'ใช้รับประทานอาหาร 400,000บาท 

2.3	โปรแกรมสิทธิพเิศษ 

ห้องอาหารของโรงแรมจดัโปรโมชัน่ ทานครบ 1,000 บาท (ยอดหลงัจากส่วนลด) จะได้1 สิทธิสะสม หากสะสม
ครบ10 สิทธิ จะได้ส่วนลด 1000 บาท โดยในเดือน กุมภาพนัธ์ ห้องอาหารมีรายได้ 550,000 บาท (ก่อนส่วนลด) และมี
ผู้ นําสทิธิมาแลกใช้จํานวน 40,000 บาท ทางร้านคาดวา่ลกูค้าจะใช้สทิธิเตม็จํานวน 

2.4	รับฝากขาย 

โรงแรมมีสนิค้าฝากขายจากกลุม่ผลติภณัฑ์ตําบล เป็นนํา้มนัมะพร้าวสกดัเย็นราคาต้นทนุขวดละ 100บาท ราคา
ขายขวดละ200บาท โรงแรมได้สว่นแบง่จากการขาย 10%ของราคาขาย ขายได้1000ขวด 

ให้ทาํ 	

บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในปี 25x1  โดยทกุรายการจ่ายเป็นเงินสด โดยไม่
ต้องอธิบายรายการ (20คะแนน) 

ตอบ	

สําหรับธุรกรรมใน 2.1 ท่ีบริษัทขายใบจองค่าเข้าพกัโรงแรม จะถือว่าบริษัทมี “ภาระผกูพนั” ท่ีจะต้องให้บริการ
ลกูค้าโดยเก็บเงินเพิ่ม 2,500 บาท ซึ่งเราจะถือว่าภาระผกูพนัจะหมดลงเม่ือลกูค้ามาใช้สิทธิ หรือเม่ือใบจองหมดอาย ุ
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ดงันัน้ บริษัทจึงต้องรับรู้เงินท่ีได้รับสิทธิละ 500 บาทเป็น “รายได้รับล่วงหน้า” และตดับญัชีออกเม่ือมีการให้บริการแก่
ลกูค้าแล้ว หรือเม่ือสทิธิดงักลา่วหมดอาย ุ

สําหรับธุรกรรมในข้อ 2.2 การท่ีบริษัทขาย Package กอป่านนัน้จะถือว่าบริษัทมี “ภาระผกูพนั” ท่ีจะต้อง
ให้บริการและขายสินค้าแก่ลกูค้า 3 อย่าง คือ ให้เข้าพกั บริการสปา และทานอาหาร ดงันัน้ บริษัทจึงต้องรับรู้เงินท่ีได้รับ
สิทธิละ 8,000 บาทเป็น “รายได้รับลว่งหน้า” และตดับญัชีออกเม่ือลกูค้ามาใช้บริการมีการให้บริการแก่ลกูค้าแล้วหรือเม่ือ
สิทธิดงักลา่วหมดอาย ุเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม การรับเงินก้อนเดียวแต่มีภาระผกูพนั 3 อย่างนัน้ บริษัทจะต้องปันสว่น
เงินท่ีได้รับเป็นภาระผกูพนัในแต่ละส่วน ตลอดจนตดับญัชีภาระผกูพนัดงักลา่วเป็นรายได้เม่ือลกูค้ามารับบริการ ตามการ
คํานวณปันสว่นเงินท่ีได้รับตอ่ไปนี ้ 

บริการ/สนิค้า มลูคา่ขายแยก ปันสว่นมลูคา่ต่อpackage  มลูคา่สําหรับ1000 package 
ห้องพกั        4,000       3,200       3,200,000  
สปา        4,000       3,200       3,200,000  
ทานอาหาร        2,000       1,600       1,600,000  
รวม      10,000       8,000       8,000,000  

ดงันัน้ ในเดือนกมุภาพนัธ์ท่ีมีลกูค้ามาใช้สทิธิ เราจะตดับญัชี “ภาระผกูพนัแตล่ะรายการดงันี ้ 

บริการ/สนิค้า  จํานวนใช้สทิธิ   ภาระผกูพนัตอ่สทิธิ   มลูคา่รับรู้รายได้  
คา่ห้องพกัแพคเกจกอป่าน           200       3,200          640,000  
สปาแพคเกจกอป่าน           120       3,200          384,000  
ทานอาหารแพคเกจกอป่าน           200       1,600          320,000  
รวมตดับญัชีภาระผกูพนัเป็นรายได้      1,344,000  

สําหรับข้อ 2.3 การท่ีบริษัทจดัโปรโมชัน่ซือ้ 10 แถม 1 สําหรับทกุๆ 1,000 บาทของการทานอาหารท่ีห้องอาหาร
ของโรงแรม จะถือเป็น “โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า (TFRIC13)” ท่ีกิจการเป็นผู้จดัโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้าเอง ซึ่ง
แสดงว่ากิจการ “ส่งมอบสินค้าหรือบริการ” ยงัไม่ครบ ดงันัน้กิจการจะต้องรับรู้ภาระผกูพนัท่ีต้องสง่มอบสินค้าหรือบริการ
ในอนาคตเป็น “รายได้รับล่วงหน้า” และตดับญัชีออกเป็นรายได้เม่ือภาระผกูพนัดงักล่าวสิน้สดุลง ซึ่งในข้อนี ้เน่ืองจาก
ร้านค้าคาดวา่ลกูค้าจะมาใช้สิทธิเต็มจํานวน กิจการจึงต้องตัง้ประมาณการภาระผกูพนัในอตัราสว่น 1/11 ของเงินท่ีได้รับ1 
ดงันัน้ กิจการจงึต้องประมาณการภาระผกูพนัตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

รายได้จากห้องอาหาร         550,000  
สดัสว่นการโปรโมชัน่ 10 แถม 1 9.09% 
ภาระผกูพนัจากโปรแกรมสทิธิพิเศษฯ           50,000  

สําหรับข้อ 2.4 เน่ืองจากเป็นการฝากขาย อ้างถงึมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 เร่ืองรายได้ บริษัทจะต้องรับรู้สว่น
แบ่งจากการขาย 10% เป็นรายได้ และในสว่น 90% ท่ีเหลือซึง่มีภาระท่ีต้องนําสง่ผู้ฝากขายจะถือเป็น “เจ้าหนีผู้้ฝากขาย” 
ท่ีบริษัทจะต้องไมรั่บรู้เป็นรายได้เน่ืองจากเป็นการรับเงินแทนผู้ฝากขาย 
                                                            
1
 กิจการไม่จําเป็นต้องตัง้ภาระผกูพนัดงักลา่วเป็นรายได้รับลว่งหน้าทัง้จํานวน แตใ่ห้ประมาณการโอกาสท่ีลกูค้าจะมาใช้สิทธิ
ประกอบด้วย 
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ซึง่การบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้องของทัง้ 4 ข้อเป็นดงันี ้ 

ข้อ 2.1 
รับเงินคา่ขายใบจองห้องพกั 
7-9 ม.ค.25x7 เงินสด (500 บาท x 1,000 ใบ)         500,000  

รายได้รับลว่งหน้า - คา่จองห้องพกั         500,000  

ลกูค้าใบจองมาใช้สทิธิ 
ก.พ. 25x7 เงินสด (2,500 บาท x 100 ใบ)         250,000  

รายได้รับลว่งหน้า - คา่จองห้องพกั (500 x 100 ใบ)           50,000  
รายได้คา่ห้องพกั         300,000  

ใบจองหมดอาย ุ
ก.ค. 25x7 รายได้รับลว่งหน้า - คา่จองห้องพกั  xx  

รายได้จากใบจองหมดอาย ุ  xx  

ข้อ 2.2 
ขาย package จํานวน 1,000 package 
ม.ค. 25x7 เงินสด      8,000,000  

รายได้รับลว่งหน้า - คา่ห้องพกั      3,200,000  
รายได้รับลว่งหน้า - คา่สปา      3,200,000  
รายได้รับลว่งหน้า - คา่อาหาร      1,600,000  

รับรู้รายได้จากการท่ีลกูค้ามาใช้สทิธิตาม package 
ก.พ. 25x7 รายได้รับลว่งหน้า - คา่ห้องพกั         640,000  

รายได้รับลว่งหน้า - คา่สปา         384,000  
รายได้รับลว่งหน้า - คา่อาหาร         320,000  

รายได้คา่ห้องพกั         640,000  
รายได้คา่สปา         384,000  
รายได้คา่อาหาร         320,000  

รับรู้รายได้จาก package ท่ีหมดอาย ุ
ก.ค. 25x7 รายได้รับลว่งหน้า - คา่ห้องพกั  xx  

รายได้รับลว่งหน้า - คา่สปา  xx  
รายได้รับลว่งหน้า - คา่อาหาร  xx  

รายได้จาก package ท่ีหมดอาย ุ  xx  
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ข้อ 2.3 
บนัทกึการท่ีลกูค้ามาใช้บริการห้องอาหาร 
ก.พ. 25x7 เงินสด         550,000  

ขายอาหาร (550,000 x 10/11)         500,000  
รายได้รับลว่งหน้าตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ           50,000  

บนัทกึการท่ีลกูค้ามาใช้สทิธิตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ 
ก.พ. 25x7 รายได้รับลว่งหน้าตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ           40,000  

ขายอาหาร           40,000  

ข้อ 2.4 
ขายสนิค้าท่ีรับฝากขาย 
ก.พ. 25x7 เงินสด (200 บาท x 1,000 ขวด)         200,000  

เจ้าหนีผู้้ฝากขาย (90%)         180,000  
รายได้คา่นายหน้า (10%)           20,000  
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ข้อ3 เร่ืองต้นทุนช่วง 

บริษัทกาแฟ จํากดั ดําเนินธุรกิจผลติสนิค้า โดยมีแผนกผลติ 2 แผนกคือแผนกปรุงและแผนกบรรจ ุเม่ือแผนกปรุง
ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสง่ไปยงัแผนกบรรจ ุแผนกปรุงจะใสว่ตัถดิุบเข้าไปตัง้แต่ต้นขบวนการผลิต สว่นต้นทนุแปลงสภาพ
จะเกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอ ส่วนแผนกบรรจ ุจะมีวตัถซุึ่งเป็นขวดท่ีใส่ไปในกระบวนการอย่างสม่ําเสมอ เช่นเดียวกบัต้นทนุ
แปลงสภาพท่ีเกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอเช่นกัน ในระบบควบคุมคุณภาพของบริษัท จะตรวจสอบของเสียเม่ือแผนกบรรจุ
ดําเนินงานเสร็จสิน้แล้ว โดยของเสียท่ียอมรับได้อยูท่ี่ 2% ของหน่วยดีท่ีโอนออก  

ข้อมลูดําเนินงานของเดือนธนัวาคม 25x7 มีดงันี ้ 

งานระหว่างทําต้นงวด1,500 หน่วยโดยต้นทนุงานระหว่างทําต้นงวดประกอบด้วย ต้นทนุรับโอนจากแผนกปรุง 
12,000 บาท วตัถดิุบทางตรง 400 บาท และต้นทนุแปลงสภาพ 150 บาท ขัน้ความสําเร็จของงานระหว่างทําต้นงวด
เท่ากบั 20% หน่วยผลิตสินค้าสําเร็จรูปท่ีโอนออกจํานวน 9,000 หน่วย โดยในระหว่างเดือนแผนกบรรจรัุบโอนหน่วยผลิต
จากแผนกปรุง 8,900 หน่วย ซึ่งมีต้นทุนรับโอน 66,000 บาท งานระหว่างทําปลายงวด1,000 หน่วย ท่ีมีขัน้ความสําเร็จ 
20% คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ระหวา่งงวดประกอบด้วย วตัถดิุบ14,000 บาท และต้นทนุแปลงสภาพ 9,450 บาท  

ให้ทาํ  

คํานวณต้นทนุหน่วยดีท่ีโอนออก,ของเสีย และงานระหวา่งทําปลายงวด โดยกิจการใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (20 
คะแนน) 

 

ตอบ ตามตารางคาํนวณต่อไปนี ้ 

  จํานวน
หน่วยผลิต

จริง   

 จํานวนหน่วยเทียบสําเร็จรูป  

 ต้นทนุรับโอน   DM+CC  
งานระหวา่งทํา ต้นงวด      1,500  
หน่วยเร่ิมผลติเดือน       8,900  

    10,400  

หน่วยผลิตเสร็จ      9,000  100%      9,000  100%      9,000  
หน่วยสญูเสียปกติ (2% หน่วยดี)         180  100%        180  100%        180  
หน่วยสญูเสียไม่ปกติ          220  100%        220  100%        220  
งานระหวา่งทําปลายงวด      1,000  100%      1,000  20%        200  

    10,400     10,400       9,600  

ต้นทนุการผลติ 
งานระหวา่งทําต้นงวด     12,550     12,000         550  
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน     89,450     66,000     23,450  
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รวมต้นทนุการผลติ   102,000     78,000     24,000  
หน่วยเทียบสําเร็จรูป    10,400       9,600  

  ต้นทนุตอ่หน่วยเทียบสําเร็จรูป        10.00        7.50        2.50  

สรุปต้นทนุการผลติ 
งานระหวา่งทําต้นงวด    12,550  
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน    89,450  

รวมต้นทนุการผลติ  102,000  

การจดัสรรต้นทนุ 
ต้นทนุหน่วยดีโอนออก 
หน่วยผลิตเสร็จโอนออก      90,000  
หน่วยสญูเสียปกติ      1,800  
รวมต้นทนุหน่วยดีโอนออก    91,800  
หน่วยสญูเสียไม่ปกติ (ถือเป็นผลขาดทนุใน P/L)      2,200  
งานระหวา่งทําปลายงวด 
ต้นทนุรับโอน (100 x 7.50)      7,500  
ต้นทนุการผลติในแผนก (20 x 2.50)         500  

รวมงานระหวา่งทําปลายงวด      8,000  

รวมต้นทนุการผลติ  102,000  
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