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ขอ้สอบ CPA จ าลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 3/2558 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีน ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 
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ข้อ 1 ก ำไรต่อหุ้น 

บริษัทป่ิน จ ากดั แสดงผลการด าเนินงานดงันี ้ 

ปี  25x2   25x1  
ก าไรประจ าปี        1,500        1,000  
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น   
ก าไร(ขาดทนุ)จากการตีราคาสนิทรัพย์          200  -       100  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1/1/x1 บริษัทมีหุ้นสามญั 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท 
1/1/x1 บริษัท ออกหุ้นบริุมสทิธิชนิดสะสม 12% จ านวน 10,000 หุ้น หุ้นละ 100บาทโดยบริษัท ไมไ่ด้จ่ายปันผล ทัง้ 25x1 และ 25x2 
1/1/x2 บริษัทลดมลูคา่หุ้นสามญั เหลอื หุ้นละ 5 บาท ท าให้จ านวนหุ้นสามญัเพิม่เป็น 200,000 หุ้น 
1/1/x2 บริษัท ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชดุที ่1 มลูคา่ที่ตราไว้ 1 ล้านบาท ดอกเบีย้ 5% ก าหนดไถถ่อน 31 /12/x3  

ให้เร่ิมใช้สทิธิแปลงสภาพ 1/4/x2  - 31/12/x3 โดยอตัราแปลงสภาพหุ้นกู้  200บาท แปลงเป็น 1 หุ้นสามญั 
1/4/x2 บริษัทออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 50,000 หุ้นๆละ 5 บาท 
1/7/x2 บริษัท ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชดุที ่2 มลูคา่ที่ตราไว้ 2 ล้านบาท  ดอกเบีย้ 3% ก าหนดไถถ่อน 31 /12/x6  

ให้เร่ิมใช้สทิธิแปลงสภาพ 1/1/x3 - 31/12/x6 โดยแปลงสภาพ 200บาท เป็น 1 หุ้นสามญั 

อตัราภาษีเงินได้ 20% ผลกระทบภาษีไมม่ีตอ่เงินปันผลของหุ้นบริุมสทิธิ แตม่ีผลดอกเบีย้จา่ยของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ให้ท า 

1) ค านวณ ก) ก าไรท่ีใช้ค านวณก าไรตอ่หุ้นของแตล่ะปี ข) จ านวนหุ้นถวัเฉลีย่ และ ค) ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (8 คะแนน) 

2) ค านวณ ก) ก าไรท่ีใช้ค านวณก าไรตอ่หุ้นของแตล่ะปี ข) จ านวนหุ้นถวัเฉลีย่ และ ค) ก าไรตอ่หุ้นปรับลด ง) อธิบายวา่ตราสารแปลง

สภาพตวัใดไมใ่ช้ในการค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลดให้อธิบายพร้อมเหตผุล (8 คะแนน) 

ตอบ 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการน าก าไรสทุธิหรือขาดทนุสทุธิส าหรับงวดที่เป็นของหุ้นสามญัหารด้วยจ านวนถวัเฉลีย่ถว่ง
น า้หนกัของหุ้นสามญัที่ถือโดยบคุคลภายนอกในระหวา่งงวด 

สว่นในการค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด กิจการต้องปรับปรุงก าไรสทุธิหรือขาดทนุสทุธิส าหรับงวดที่เป็นของหุ้นสามญัและจ านวนถวั
เฉลีย่ถ่วงน า้หนกัทีถื่อโดยบคุคลภายนอกด้วยผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเทา่ปรับลดทัง้สิน้  

จ านวนหุ้นสามญัที่ใช้ในการค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลดคือ  

1. จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกับวกด้วยจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัที่กิจการต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามญั  
เทียบเทา่ปรับลดทัง้สิน้ให้เป็นหุ้นสามญั  
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2. กิจการต้องสมมตุิวา่หุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัต้นงวด เว้นแตจ่ะมีการออกหุ้นสามญัเทียบเทา่ ใน
งวดนัน้ จึงให้สมมตุิวา่เป็นการแปลงหุ้นท่ีเกิดขึน้ ณ วนัท่ีออกหุ้นสามญัเทียบเทา่  

ซึง่ในโจทย์ข้อนี ้แม้หุ้นกู้ชดุที่ 2 จะสามารถเร่ิมแปลงสภาพได้ในรอบระยะเวลาหน้า (ให้เร่ิมใช้สทิธิแปลงสภาพ 1/1/x3 - 31/12/x6) ก็
ตาม กิจการจะยงัต้องน ามาค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด เพื่อหาก าไรตอ่หุ้นท่ีน้อยที่สดุ (worst case scenario) โดยใช้หลกั “สมมติวา่มีการ
แปลงสภาพ (as if converted)”  

นอกจากนี ้ กิจการยงัมกีารแตกหุ้นระหวา่งงวด ซึง่จะถือวา่มกีารแตกหุ้นตัง้แตก่่อนรอบระยะเวลาแรกที่น าเสนองบการเงิน ดงันัน้ 
กิจการต้องปรับก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้นปรับลด ส าหรับทกุงวดทีแ่สดงเปรียบเทียบใหม่ 

ต่อไปนีเ้ป็นกำรค ำนวณเพ่ือตอบค ำถำม 

ขัน้แรก ค านวณก าไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามญั (ส าหรับค านวณ EPS)  25x1   25x2  
ก าไรของผู้ ถือหุ้น 1,000,000  1,500,000  
หกั เงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิที่ออกตอน 1/1/25x1 -120,000  -120,000  
(10,000 หุ้น x 100 บาท x 12%)   
ก าไรท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั  880,000  1,380,000  

 

ขัน้ท่ี 2 ค านวณจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (ส าหรับค านวณ EPS) 
25x1   จ านวนหุ้นสามญั 

จดทะเบยีน  
 สดัสว่นเวลา  

 จ านวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั  

1/1/25x1 จ านวนหุ้นสามญัต้นปี 100,000   12/12  100,000  
1/1/25x2 ลดราคาตามมลูคา่จาก 10 บาทเป็น 5 บาท  

ท าให้หุ้นเพิม่อีก 1 เทา่ 
100,000   12/12  100,000  

31/12/25x1 จ านวนหุ้นสามญัปลายปี (เสมือนวา่ลดราคาตามมลูคา่แล้ว) 200,000   200,000  
 

     

25x2    สดัสว่นเวลา  
จ านวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั 
1/1/25x2 จ านวนหุ้นสามญัต้นปีก่อนลดราคาตามมลูคา่ 100,000   12/12  100,000  
1/1/25x2 ลดราคาตามมลูคา่จาก 10 บาทเป็น 5 บาท ท าให้หุ้นเพิม่อีก 1 เทา่ 100,000   12/12  100,000  
1/4/25x2 เพิ่มทนุ  50,000   9/12   37,500  
31/12/25x2 จ านวนหุ้นสามญัปลายปี 250,000   237,500  
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ขัน้ท่ี 3 ค านวณผลกระทบตอ่หุ้นเพื่อเรียงล าดบัการค านวณ DEPS 

  ก าไรท่ีเพิ่ม  
 จ านวนหุ้น 

ทีเพิ่ม  
ผลกระทบ 

ตอ่หุ้น 
หุ้นกู้ชดุแรก (1 ล้านบาท x 5% x (1-.2)); (1 ล้านบาท / 200 บาท)        40,000           5,000             8.00  
หุ้นกู้ชดุที่สอง (2 ล้าน x 3% x (1-.2)) x 6/12 ; (2 ล้านบาท / 200 บาท) x 6/12        24,000           5,000             4.80  
ในการค านวณ DEPS เราจะค านงึถึงผลกระทบตอ่หุ้นจาก “น้อยไปหามาก”ดงันัน้ในการค านวณ DEPS จะเร่ิมค านวณจากหุ้นกู้ชดุที่สอง
ก่อน 

 

ขัน้ท่ี 4 การค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐานและปรับลด 

25x1 ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น  

จ านวนทีใ่ช้ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน  880,000   200,000   4.40  พืน้ฐาน 

ผลกระทบจากหุ้นสามญัเทียบเทา่  -   -    

รวม  880,000   200,000   4.40  พืน้ฐาน 

     

ปี 25x2 ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น  

จ านวนที่ใช้ค านวณก าไรต่อหุ้นพืน้ฐาน 1,380,000   237,500   5.81  พืน้ฐาน 

ผลกระทบหากหุ้นกู้แปลงสภาพชดุที่ 2 ใช้สทิธิ  24,000   5,000    

รวม 1,404,000   242,500   5.79  ปรับลด 

ผลกระทบหากหุ้นกู้แปลงสภาพชดุที่ 1 ใช้สทิธิ  40,000   5,000   `   

รวม 1,444,000   247,500   5.83  ปรับเพิ่ม 

 

สรุปค าตอบ 

ข้อ 1 ก) - 1 ค) และ 2 ก) - 2 ค) 
 ปี 25x2  ปี 25x1 

 ขัน้พืน้ฐาน   ปรับลด   ขัน้พืน้ฐาน   ปรับลด  
ก) ก าไรท่ีใช้ค านวณก าไรตอ่หุ้นของแตล่ะปี 237,500  242,500  880,000   -  
ข) จ านวนหุ้นถวัเฉลีย่   1,380,000   1,404,000  200,000   -  
ค) ก าไรตอ่หุ้น  5.81   5.79   4.40   -  
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ข้อ 2 ง) อธิบายวา่ตราสารแปลงสภาพตวัใดไมใ่ช้ในการค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด:  

เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพชดุที่ 1 มีผลท าให้ก าไรตอ่หุ้นท่ีปรับลดได้ปรับกลบัเพิ่มขึน้ (จาก 5.79 บาท เป็น 5.83 บาท) แสดงวา่หุ้นกู้
แปลงสภาพชดุที่ 1 เป็นตวัปรับเพิ่มก าไรตอ่หุ้น จึงต้องไมน่ ามารวมค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลดในปี 25x2  
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ขอ้ 2 สัญญาเช่า 

ขอ้ 2.1 สัญญาเช่าการเงิน 

กิจการผู้ผลติเรือได้ท าสญัญาขายผอ่นช าระเรือยนต์รายการหนึง่เร่ิม 1/1/x1 ถึง 31/12/x10 อายสุญัญา 10 ปี คา่ผอ่นช าระตอ่ปี 
5,900 บาท ช าระงวดแรก 1/1/x1 มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ ณ วนัท าสญัญาเทา่กบั 48,000 บาท มลูคา่คงเหลอืทีไ่มรั่บประกนัเทา่กบั 1,800 
บาท อตัราดอกเบีย้ตลาด 10% มลูคา่ปัจจบุนัของคา่เชา่ขัน้ต า่เทา่กบั 47,000 บาท สว่นมลูคา่ปัจจบุนัของมลูคา่คงเหลอืที่ไมรั่บประกนั 1,100 
บาท ต้นทนุเรือยนต์ 40,000 บาท  

ค ำถำม 

1. อธิบายเกณฑ์การรับรู้รายได้จากสญัญาขายผอ่นช าระ 

2. อธิบายเกณฑ์การรับรู้ต้นทนุขายผอ่นช าระ 

3. รับรู้รายได้ ต้นทนุ และบนัทกึบญัชี ปี 25x1  

ตอบ 

1) อธิบายเกณฑ์การรับรู้รายได้จากสญัญาขายผอ่นช าระ 

อ้างถงึมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า สญัญาขายผอ่นช าระข้างต้นจะถือเป็น “สญัญาเช่าการเงิน” ทีท่ าให้เกิดการ
โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดที่ผู้ เป็นเจ้าของพงึได้รับจากสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าไมว่า่ในท่ีสดุการโอนกรรมสทิธ์ิจะ
เกิดขึน้หรือไม ่ เนื่องจากมลูคา่ปัจจบุนัของคา่เชา่ขัน้ต า่เทา่กบัเกือบทัง้หมด (substantially all)1 ของมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ หรือเทา่กบั 
97.92% (47,000 บาท / 48,000 บาท) โดยเงินลงทนุขัน้ต้นตามสญัญาเช่าจะเทา่กบั 60,800 บาท ((5,900 x 10) + 1,800) และเงินลงทนุสทุธิ
ตามสญัญาเชา่เทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ 48,000 บาท2 ซึง่กิจการจะต้องรับรู้เงินลงทนุสทุธิ 48,000 บาทเป็นลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ 
และรับรู้รายได้จากการขายในจ านวนที่เทา่กนั 

นอกจากนีบ้ริษัทจะต้องรับรู้ผลตา่งระหวา่งเงินลงทนุขัน้ต้นกบัเงินลงทนุสทุธิเป็นดอกเบีย้รอรับรู้ 12,800 บาท (60,800 บาท – 
48,000 บาท) และคอ่ยๆ ทะยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาเชา่โดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง (effective interest method) ซึง่เป็นอตัรา
ดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า (ต้องค านวณหาซึง่น้อยกวา่ 10% ตามที่โจทย์ให้มา)  

2) อธิบายเกณฑ์การรับรู้ต้นทนุขายผอ่นช าระ 

เนื่องจากสญัญาดงักลา่วก่อให้เกิดการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสนิทรัพย์ให้กบัผู้ เช่า กิจการจงึต้องตดัมลูคา่
ตามบญัชีสนิค้าทีใ่ห้เช่าออกจากงบการเงินของตนเอง โดยถือเป็นต้นทนุขายในก าไรขาดทนุ อยา่งไรก็ตามเนื่องจากสนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่ามีมลูคา่
คงเหลอืที่ไมไ่ด้รับการประกนั 1,800 บาท ซึง่เป็นสว่นท่ีความเสีย่งและผลตอบแทนยงัไมไ่ด้โอนไปให้กบัผู้ เชา่ ดงันัน้ จึงต้องตดัมลูคา่ปัจจบุนั
ของมลูคา่คงเหลอืที่ไมไ่ด้รับการประกนัดงักลา่ว (1,100 บาท) ออกจากต้นทนุขาย และยอดขายในจ านวนทีเ่ทา่กนั ดงันัน้ ต้นทนุขายจงึเทา่กบั 
46,900 บาท  

                                                           

1 โปรดศกึษาหลกัเกณฑก์ารจดัประเภทของสญัญาเชา่การเงนิ 5 ขอ้ และขอ้บ่งชี ้3 ขอ้ 

2 มลูค่าทีน้่อยกวา่ระหวา่งมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ 48,000 บาท กบัมลูค่าปัจจุบนัของสญัญาเชา่ 48,100 บาท (47,000 + 1,100) 
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3) รับรู้รายได้ ต้นทนุ และบนัทกึบญัชี ปี 25x1  

   
บาท 

 รายได้และต้นทนุขายที่รับรู้  รายได้   ต้นทุน  

 จ านวนเงิน       48,000        40,000  
 หกั มลูคา่คงเหลอืที่ไมไ่ด้รับประกนั -      1,100  -      1,100  
 จ านวนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทนุ ณ งวดบญัชีที่ท าสญัญาเชา่       46,900        38,900  

    
 การบนัทกึบญัชี   

1/1/25x1 Dr. ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน       60,800   
 Dr. ต้นทนุขาย       38,900   
 Cr. ขาย        46,900  
 Cr. ดอกเบีย้จากสญัญาเช่ารอตดับญัชี        12,800  
 Cr. สนิค้าคงเหลอื        40,000  
 บนัทกึการท าสญัญาเช่าการเงิน   
    

1/1/25x1 Dr. เงินสด        5,900   
 Cr. ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน         5,900  
 บนัทกึรับคา่เช่างวดแรก   
    

31/12/25x1 Dr. ดอกเบีย้จากสญัญาเช่ารอตดับญัชี  xx   
 Cr. ดอกเบีย้รับ   xx  
 บนัทกึรับรู้ดอกเบีย้จากสญัญาเชา่ (48,000 - 5,900) x อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 

ขอ้ 2.2 สัญญาเช่าด าเนินงาน  

ในวนัท่ี 1 มกราคม 25x1 กิจการผู้ให้เชา่ ท าสญัญาเชา่ด าเนินงานรายการหนึง่ที่มีคา่ใช้จา่ยทางตรง 1,000 บาท จ่ายคา่เชา่ทกุๆ วนัที่ 
31 ธนัวาคม งวดแรกจา่ยวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 โดยคา่เช่าในแตล่ะช่วงเวลาคดิดงันี ้ 

 คา่เช่าปีที่ 1 =  5,000 บาท 

 คา่เช่าปีที่ 2 =  6,000 บาท 

 คา่เช่าปีที่ 3-5  =  7,000 บาท 

ให้ท ำ 

1) คา่ใช้จา่ยทางตรงรับรู้อยา่งไร ให้อธิบายและบนัทกึบญัชี 
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2) รายได้คา่เชา่มวีิธีรับรู้อยา่งไร 

3) ให้บนัทกึบญัชี ณ สิน้ปี ท่ี 1 

ตอบ  

1) คา่ใช้จา่ยทางตรงรับรู้อยา่งไร ให้อธิบายและบนัทกึบญัชี 

หากการท าสญัญาเชา่ ก่อให้เกิดต้นทนุทางตรงขึน้ ให้รวมต้นทนุทางตรงดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ทีเ่ชา่ 
และจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายตลอดอายสุญัญาเชา่ตามเกณฑ์เช่นเดียวกบัการรับรู้รายได้จากสญัญาเชา่ (นอกจากนี ้ ผู้ให้เชา่จะต้องรับรู้คา่เสือ่ม
ราคาของสนิทรัพย์ที่ให้เชา่โดยใช้เกณฑ์ที่สอดคล้องกบันโยบายการคิดคา่เสือ่มราคาตามปกติของสนิทรัพย์ที่คล้ายคลงึของผู้ให้เชา่) ในกรณีนี ้
กิจการจึงต้องรับรู้คา่ใช้จา่ยทางตรงเป็นคา่ใช้จ่ายตามสญัญาเชา่จา่ยลว่งหน้าและคอ่ยๆ รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายตลอดช่วงเวลาสญัญาเชา่ 5 ปี ตาม
การบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้ 

1/1/25x1 Dr. คา่ใช้จา่ยตามสญัญาเชา่ด าเนินงานจา่ยลว่งหน้า        1,000   
 Cr. เงินสด         1,000  
 บนัทกึจ่ายคา่ใช้จ่ายทางตรงตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน   

 

2) รายได้คา่เชา่มวีิธีรับรู้อยา่งไร 

สญัญาเชา่ด าเนินงาน หมายถงึสญัญาเชา่ที่ไมไ่ด้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนสว่นใหญ่หรือทัง้หมดให้กบัผู้ เช่า ดงันัน้ ผู้ให้เช่าจึง
ต้องรับรู้รายได้คา่เชา่จากสญัญาเช่าด าเนินงานในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า นอกจากวา่จะมีเกณฑ์อื่น
ที่เป็นระบบซึง่แสดงถงึรูปแบบของการได้รับประโยชน์ที่ลดลงจากสนิทรัพย์ที่ให้เชา่ ในกรณีนีจ้ึงต้องรับรู้รายได้ตอ่ปีเทา่กบั ตามการค านวณ
ตอ่ไปนี ้ 

ค่าเช่าปีที่ บาท 
1        5,000  
2        6,000  
3        7,000  
4        7,000  
5        7,000  
คา่เช่าตอ่ปี (เฉลีย่ 5 ปี)         6,400  

 

3) ให้บนัทกึบญัชี ณ สิน้ปี ท่ี 1 

31/12/25x1 Dr. คา่เช่า        6,400   
 Cr. เงินสด         6,000  
 Cr. คา่เช่าค้างจ่าย            400  
 บนัทกึการจา่ยคา่เช่า   
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31/12/25x1 Dr. คา่ใช้จา่ย (1,000 / 5)           200   
 Cr. คา่ใช้จา่ยตามสญัญาเชา่ด าเนินงานจา่ยลว่งหน้า            200  
 บนัทกึคา่ใช้จา่ยตามสญัญาเช่า   

ขอ้ 3 ตน้ทุนมาตรฐาน (ขอใชโ้จทยค์ร้ังท่ี 1/2556) 

บริษัทถัว่ต้ม จ ากดัเป็นผู้ผลติสนิค้า โดยแบง่ต้นทนุทางตรง 2 หมวด คือวตัถดุิบทางตรง และคา่แรงทางตรง สว่นคา่ใช้จ่ายในการผลติ 
(ทัง้คงที่และผนัแปร) จะถกูปันสว่นเข้ากบัผลติภณัฑ์โดยใช้ชัว่โมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ โดยต้นทนุมาตรฐานในการผลติสนิค้าตอ่หนว่ย
เป็นดงันี ้ 

 จ านวนใช้  @ ต้นทนุมาตรฐาน 
วตัถดุิบทางตรง 3 ปอนด์ 5 15 
คา่แรงงานทางตรง 5 ชัว่โมง 15 75 
คา่ใช้จา่ยในการผลติ     
ผนัแปร 5 ชัว่โมง 6 30 
คงที ่ 5 ชัว่โมง 8 40 
ต้นทนุการผลติมาตรฐานตอ่หนว่ย    160 

บริษัทมีก าลงัการผลติปกติตอ่เดอืนเทา่กบั 40,000 ชัว่โมงแรงงานทางตรง  

ต้นทนุเกิดจริงส าหรับเดือนมกราคม 25x2 เป็นดงันี ้ 

  จ านวน   @ รวม  
ซือ้และเบิกใช้วตัถดุิบทางตรง 25,000  ปอนด์  5.20   130,000  บาท 
แรงงานทางตรงเกิดจริง 40,100  ชัว่โมง 14.6  585,460  บาท 
คา่ใช้จา่ยในการผลติผนัแปรเกิดจริง     250,000  บาท 
คา่ใช้จา่ยในการผลติคงที่เกิดจริง     350,000  บาท 
จ านวนหนว่ยผลติจริง     7,800  หนว่ย 

ให้ท า 

1. จดัท าตารางค านวณต้นทนุมาตรฐานส าหรับการผลติสนิค้า 7,800 หนว่ย 
2. ค านวณผลตา่งต้นทนุมาตรฐาน โดยระบวุา่ผลตา่งแตล่ะประเภทเป็นผลตา่งที่น่าพอใจ (F) หรือไมน่า่พอใจ (U)  

a. ผลตา่งราคาวตัถดุิบ (DM price variance)   
b. ผลตา่งปริมาณวตัถดุิบ (DM Quantity Variance)    
c. ผลตา่งอตัราคา่แรงงานทางตรง (DL Rate Variance)    
d. ผลตา่งประสทิธิภาพแรงงานทางตรง (DL Efficiency Variance)   
e. ผลตา่งการใช้จ่ายคา่ใช้จ่ายในการผลติผนัแปร (VOH Spending Variance)  
f. ผลตา่งประสทิธิภาพคา่ใช้จ่ายในการผลติผนัแปร (VOH Efficiency Variance)  
g. ผลตา่งงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการผลติคงที่ (FOH Budget Variance)  
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h. ผลตา่งก าลงัการผลติคา่ใช้จ่ายในการผลติคงที่ (FOH Volume Variance)  

ตอบ 

ตารางค านวณต้นทนุมาตรฐานส าหรับการผลติสนิค้า 7,800 หนว่ย 

 
 หนว่ย : บาท 

รายการต้นทนุ ต้นทนุมาตรฐานตอ่หนว่ย 
ต้นทนุมาตรฐานส าหรับ 

การผลติสนิค้า 7,800 หนว่ย 
วตัถดุิบทางตรง 15  117,000  
คา่แรงงานทางตรง 75  585,000  
คา่ใช้จา่ยในการผลติ   

ผนัแปร 30  234,000  
คงที ่ 40  312,000  

ต้นทนุการผลติมาตรฐาน  160  1,248,000  

การค านวณผลตา่งต้นทนุมาตรฐาน โดยระบวุา่ผลตา่งแตล่ะประเภทเป็นผลตา่งที่นา่พอใจ (F) หรือไมน่า่พอใจ (U)  

  ต้นทนุเกิดจริง ต้นทนุมาตรฐาน 

  

ปริมาณ
ตอ่หนว่ย
ใช้จริง 

ปริมาณ
ใช้จริง
รวม 
(AQ)  

ราคาจริง
ตอ่หนว่ย 

(AP)  

รวม
ต้นทนุ
จริง 

ปริมาณตอ่
หนว่ย

มาตรฐาน 
(SQ)  

รวม
ปริมาณ

มาตรฐาน 

ราคาตอ่
หนว่ย

มาตรฐาน 
(SP)  

รวมต้นทนุ
มาตรฐาน 

วตัถดุิบทางตรง 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 

คา่ใช้จา่ยในการผลติผนัแปร 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 

SPผลตา่งราคา 

AQ x SP - SQ x SP 
ผลตา่งปริมาณการ

ใช้ 
AQ X AP - SQ x 

SP ผลตา่งรวม 
วตัถดุิบทางตรง 130,000 125,000 117,000 5,000 U 8,000 U 13,000 U 
คา่แรงงานทางตรง 585,460 601,500 585,000 -16,040 F 16,500 U 460 U 

คา่ใช้จา่ยในการผลติผนัแปร 250,000 240,600 234,000 9,400 U 6,600 U 16,000 U 
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โสหุ้ยคงที่จ่ายจริง งปม.โสหุ้ยคงที ่ โสหุ้ยคงที่คิดเข้างาน ผลตา่งงบประมาณ ผลตา่งก าลงัการผลติ 
1)  2)  3)  4) = 1-2 5) = 2-3 

ตามที่โจทย์ให้ 
= 

8000 หนว่ย x 40 บาท 
= 

7800 หนว่ย x 40 บาท 
=     

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

ผลตา่งราคาวตัถดุิบ (DM price variance)    5,000  U  

ผลตา่งปริมาณวตัถดุิบ (DM Quantity Variance)    8,000  U  

ผลตา่งอตัราคา่แรงงานทางตรง (DL Rate Variance)    16,040  F  

ผลตา่งประสทิธิภาพแรงงานทางตรง (DL Efficiency Variance)   16,500 U 

ผลตา่งการใช้จ่ายโสหุ้ยการผลติผนัแปร (VOH Spending Variance)  9,400  U  

ผลตา่งประสทิธิภาพโสหุ้ยการผลติผนัแปร (VOH Efficiency Variance)  6,600  U  

ผลตา่งงบประมาณคา่ใช้จา่ยในการผลติคงที่ (FOH Budget Variance)  30,000  U  

ผลตา่งก าลงัการผลติคา่ใช้จ่ายในการผลติคงที่ (FOH Volume Variance)  8,000 U 
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ขอ้สอบปรนยั 

1. หุ้นสามญัที่ไมซ่ือ้ขายในตลาดฯจดัอยูใ่น level ใด 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

2. กิจการเฟอร์นิเจอร์ใช้กระดาษทรายเพื่อขดัไม้ กระดาษทรายจะถือเป็นต้นทนุประเภทใด?  
a. ต้นทนุขัน้ต้น  
b. ต้นทุนแปลงสภาพ  
c. คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
d. ต้นทนุทางตรง 

3. ข้อใดไมถื่อเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
a. คูส่มรสและบตุรของบคุคลนัน้ 
b. บตุรของคูส่มรสของบคุคลนัน้ 
c. บคุคลในความอปุการะของบคุคลนัน้ 
d. บิดา มารดา ของบุคคลนัน้ 

4. กิจการจะวดัมลูคา่การให้บริการโฆษณาเพื่อแลกเปลีย่นกบัการรับบริการโฆษณาจากลกูค้าอยา่งไร 
a. ใช้มลูคา่ของโฆษณาที่ได้รับ 
b. ใช้มลูคา่ของโฆษณาที่ให้ไปในการแลกเปลีย่น 
c. ใช้มูลค่าของโฆษณาที่ได้รับ แต่ถ้าไม่ทราบอาจใช้มูลค่าของโฆษณาที่ให้ไปในการแลกเปลี่ยน 
d. ไมรั่บรู้เนื่องจากถือเป็นธุรกรรมทีไ่มม่ีเนือ้หาเชิงพาณิชย์ 
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ตารางติวปี 2559 

 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่1/2559  

วิชาการบญัชี 1 (เรียนทกุวนัอาทติย์ เร่ิม 10 ม.ค.) และวชิาการบญัชี 2 (เรียนทกุวนัเสาร์เร่ิม 9 ม.ค.) อบรมวชิาละ 6 วนั ตัง้แต ่9.00 – 
16.00 น. วิชาละ 5,500 บาท เนือ้หาสอดคล้องกบั TFRS 2558 หรือเลอืกเรียนบญัชี 1 Sec 2 ที่เรียนทกุเสาร์ – อาทิตย์ 3 สปัดาห์ (เร่ิม 20 – 21 
ก.พ.)  

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัวิชาละ 2 เลม่ มลูคา่ 1,100 บาทฟรี !! โดยเราจะสง่ให้ทา่นเตรียมตวัโดยทนัที เมื่อสมคัร
เข้ามา 

โปรโมชัน่ : ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนัก่อน 31 ธนัวาคม 2558 คา่สมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชาก่อน แล้ว
เรียนวชิาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ ท าให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายกวา่ 18% 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที่ cpa-somsak หรือ FB นีไ้ด้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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หนงัสืออา้งอิง 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง รายได้-รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกบับริการโฆษณา 

กรุงเทพฯ : 2554. available from www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเชา่ กรุงเทพฯ : 2555. available from 

www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั กรุงเทพฯ : 2555. available from www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ก าไรตอ่หุ้น (ฉบบัท่ี 38 เดมิ) กรุงเทพฯ : 2552. 

available from www.fap.or.th  

http://www.cpasolution.net/
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/

