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ข้อสอบ CPA จาลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 3/2558
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ข้ อ 1 กำไรต่ อหุ้น
บริ ษัทปิ่ น จากัด แสดงผลการดาเนินงานดังนี ้
ปี
กาไรประจาปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)จากการตีราคาสินทรัพย์

25x2
1,500
200 -

25x1
1,000
100

ข้ อมูลเพิ่มเติม
1/1/x1
1/1/x1
1/1/x2
1/1/x2

บริ ษัทมีห้ นุ สามัญ 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท
บริ ษัท ออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม 12% จานวน 10,000 หุ้น หุ้นละ 100บาทโดยบริ ษัท ไม่ได้ จ่ายปันผล ทัง้ 25x1 และ 25x2
บริ ษัทลดมูลค่าหุ้นสามัญ เหลือ หุ้นละ 5 บาท ทาให้ จานวนหุ้นสามัญเพิม่ เป็ น 200,000 หุ้น
บริ ษัท ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 มูลค่าที่ตราไว้ 1 ล้ านบาท ดอกเบี ้ย 5% กาหนดไถ่ถอน 31 /12/x3
ให้ เริ่ มใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ 1/4/x2 - 31/12/x3 โดยอัตราแปลงสภาพหุ้นกู้ 200บาท แปลงเป็ น 1 หุ้นสามัญ
1/4/x2 บริ ษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 50,000 หุ้นๆละ 5 บาท
1/7/x2 บริ ษัท ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 มูลค่าที่ตราไว้ 2 ล้ านบาท ดอกเบี ้ย 3% กาหนดไถ่ถอน 31 /12/x6
ให้ เริ่ มใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ 1/1/x3 - 31/12/x6 โดยแปลงสภาพ 200บาท เป็ น 1 หุ้นสามัญ
อัตราภาษี เงินได้ 20% ผลกระทบภาษี ไม่มีตอ่ เงินปั นผลของหุ้นบุริมสิทธิ แต่มีผลดอกเบี ้ยจ่ายของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้ ทา
1) คานวณ ก) กาไรที่ใช้ คานวณกาไรต่อหุ้นของแต่ละปี ข) จานวนหุ้นถัวเฉลีย่ และ ค) กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (8 คะแนน)
2) คานวณ ก) กาไรที่ใช้ คานวณกาไรต่อหุ้นของแต่ละปี ข) จานวนหุ้นถัวเฉลีย่ และ ค) กาไรต่อหุ้นปรับลด ง) อธิบายว่าตราสารแปลง
สภาพตัวใดไม่ใช้ ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดให้ อธิบายพร้ อมเหตุผล (8 คะแนน)
ตอบ
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคานวณโดยการนากาไรสุทธิหรื อขาดทุนสุทธิสาหรับงวดที่เป็ นของหุ้นสามัญหารด้ วยจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วง
น ้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด
ส่วนในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้ องปรับปรุงกาไรสุทธิหรื อขาดทุนสุทธิสาหรับงวดที่เป็ นของหุ้นสามัญและจานวนถัว
เฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักทีถ่ ือโดยบุคคลภายนอกด้ วยผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทังสิ
้ ้น
จานวนหุ้นสามัญที่ใช้ ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดคือ
1. จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักบวกด้ วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญที่กิจการต้ องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทังสิ
้ ้นให้ เป็ นหุ้นสามัญ
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2. กิจการต้ องสมมุติวา่ หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ แปลงเป็ นหุ้นสามัญ ณ วันต้ นงวด เว้ นแต่จะมีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่า ใน
งวดนัน้ จึงให้ สมมุติวา่ เป็ นการแปลงหุ้นที่เกิดขึ ้น ณ วันที่ออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
ซึง่ ในโจทย์ข้อนี ้ แม้ ห้ นุ กู้ชดุ ที่ 2 จะสามารถเริ่ มแปลงสภาพได้ ในรอบระยะเวลาหน้ า (ให้ เริ่ มใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ 1/1/x3 - 31/12/x6) ก็
ตาม กิจการจะยังต้ องนามาคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด เพื่อหากาไรต่อหุ้นที่น้อยที่สดุ (worst case scenario) โดยใช้ หลัก “สมมติวา่ มีการ
แปลงสภาพ (as if converted)”
นอกจากนี ้ กิจการยังมีการแตกหุ้นระหว่างงวด ซึง่ จะถือว่ามีการแตกหุ้นตังแต่
้ ก่อนรอบระยะเวลาแรกที่นาเสนองบการเงิน ดังนัน้
กิจการต้ องปรับกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลด สาหรับทุกงวดทีแ่ สดงเปรี ยบเทียบใหม่
ต่ อไปนีเ้ ป็ นกำรคำนวณเพื่อตอบคำถำม
ขันแรก
้
คานวณกาไรที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญ (สาหรับคานวณ EPS)
25x1
25x2
กาไรของผู้ถือหุ้น
1,000,000 1,500,000
หัก เงินปั นผลหุ้นบุริมสิทธิที่ออกตอน 1/1/25x1
-120,000 -120,000
(10,000 หุ้น x 100 บาท x 12%)
กาไรที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญ
880,000 1,380,000
ขันที
้ ่ 2 คานวณจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (สาหรับคานวณ EPS)
25x1
จานวนหุ้นสามัญ
สัดส่วนเวลา
จดทะเบียน
1/1/25x1
จานวนหุ้นสามัญต้ นปี
100,000
12/12
1/1/25x2
ลดราคาตามมูลค่าจาก 10 บาทเป็ น 5 บาท
100,000
12/12
ทาให้ ห้ นุ เพิม่ อีก 1 เท่า
31/12/25x1 จานวนหุ้นสามัญปลายปี (เสมือนว่าลดราคาตามมูลค่าแล้ ว)
200,000

25x2
1/1/25x2
1/1/25x2
1/4/25x2
31/12/25x2

สัดส่วนเวลา
จานวนหุ้นสามัญต้ นปี ก่อนลดราคาตามมูลค่า
100,000
12/12
ลดราคาตามมูลค่าจาก 10 บาทเป็ น 5 บาท ทาให้ ห้ นุ เพิม่ อีก 1 เท่า 100,000
12/12
เพิ่มทุน
50,000
9/12
จานวนหุ้นสามัญปลายปี
250,000

จานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
100,000
100,000
200,000

จานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
100,000
100,000
37,500
237,500
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ขันที
้ ่ 3 คานวณผลกระทบต่อหุ้นเพื่อเรี ยงลาดับการคานวณ DEPS
จานวนหุ้น ผลกระทบ
กาไรที่เพิ่ม
ทีเพิ่ม
ต่อหุ้น
หุ้นกู้ชดุ แรก (1 ล้ านบาท x 5% x (1-.2)); (1 ล้ านบาท / 200 บาท)
40,000
5,000
8.00
หุ้นกู้ชดุ ที่สอง (2 ล้ าน x 3% x (1-.2)) x 6/12 ; (2 ล้ านบาท / 200 บาท) x 6/12
24,000
5,000
4.80
ในการคานวณ DEPS เราจะคานึงถึงผลกระทบต่อหุ้นจาก “น้ อยไปหามาก”ดังนันในการค
้
านวณ DEPS จะเริ่มคานวณจากหุ้นกู้ชดุ ที่สอง
ก่อน
ขันที
้ ่ 4 การคานวณกาไรต่อหุ้นพื ้นฐานและปรับลด
กาไรสุทธิ

จานวนหุ้น

กาไรต่อหุ้น

880,000

200,000

4.40

พื ้นฐาน

-

-

รวม

880,000

200,000

4.40

พื ้นฐาน

ปี 25x2
จานวนที่ใช้ คานวณกาไรต่ อหุ้นพืน้ ฐาน

กาไรสุทธิ

จานวนหุ้น

กาไรต่อหุ้น

1,380,000

237,500

5.81

พืน้ ฐาน

24,000

5,000

1,404,000

242,500

5.79

ปรับลด

40,000

5,000

`

1,444,000

247,500

5.83

25x1
จานวนทีใ่ ช้ คานวณกาไรต่อหุ้นพื ้นฐาน
ผลกระทบจากหุ้นสามัญเทียบเท่า

ผลกระทบหากหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 ใช้ สทิ ธิ
รวม
ผลกระทบหากหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 ใช้ สทิ ธิ
รวม

ปรับเพิ่ม

สรุปคาตอบ
ข้ อ 1 ก) - 1 ค) และ 2 ก) - 2 ค)
ก) กาไรที่ใช้ คานวณกาไรต่อหุ้นของแต่ละปี
ข) จานวนหุ้นถัวเฉลีย่
ค) กาไรต่อหุ้น

ขันพื
้ ้นฐาน
237,500
1,380,000
5.81

ปี 25x2
ปี 25x1
ปรับลด ขันพื
้ ้นฐาน ปรับลด
242,500 880,000
1,404,000 200,000
5.79
4.40
-
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ข้ อ 2 ง) อธิบายว่าตราสารแปลงสภาพตัวใดไม่ใช้ ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด:
เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 มีผลทาให้ กาไรต่อหุ้นที่ปรับลดได้ ปรับกลับเพิ่มขึ ้น (จาก 5.79 บาท เป็ น 5.83 บาท) แสดงว่าหุ้นกู้
แปลงสภาพชุดที่ 1 เป็ นตัวปรับเพิ่มกาไรต่อหุ้น จึงต้ องไม่นามารวมคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดในปี 25x2

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ข้อ 2 สัญญาเช่า
ข้อ 2.1 สัญญาเช่าการเงิน
กิจการผู้ผลิตเรื อได้ ทาสัญญาขายผ่อนชาระเรื อยนต์รายการหนึง่ เริ่ ม 1/1/x1 ถึง 31/12/x10 อายุสญ
ั ญา 10 ปี ค่าผ่อนชาระต่อปี
5,900 บาท ชาระงวดแรก 1/1/x1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันทาสัญญาเท่ากับ 48,000 บาท มูลค่าคงเหลือทีไ่ ม่รับประกันเท่ากับ 1,800
บาท อัตราดอกเบี ้ยตลาด 10% มูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าขันต
้ า่ เท่ากับ 47,000 บาท ส่วนมูลค่าปั จจุบนั ของมูลค่าคงเหลือที่ไม่รับประกัน 1,100
บาท ต้ นทุนเรื อยนต์ 40,000 บาท
คำถำม
1. อธิบายเกณฑ์การรับรู้รายได้ จากสัญญาขายผ่อนชาระ
2. อธิบายเกณฑ์การรับรู้ต้นทุนขายผ่อนชาระ
3. รับรู้รายได้ ต้ นทุน และบันทึกบัญชี ปี 25x1
ตอบ
1) อธิบายเกณฑ์การรับรู้รายได้ จากสัญญาขายผ่อนชาระ
อ้ างถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า สัญญาขายผ่อนชาระข้ างต้ นจะถือเป็ น “สัญญาเช่าการเงิน” ทีท่ าให้ เกิดการ
โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมดที
้
่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ให้ แก่ผ้ เู ช่าไม่วา่ ในที่สดุ การโอนกรรมสิทธิ์จะ
เกิดขึ ้นหรื อไม่ เนื่องจากมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าขันต
้ า่ เท่ากับเกือบทังหมด
้
(substantially all)1 ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรื อเท่ากับ
97.92% (47,000 บาท / 48,000 บาท) โดยเงินลงทุนขันต้
้ นตามสัญญาเช่าจะเท่ากับ 60,800 บาท ((5,900 x 10) + 1,800) และเงินลงทุนสุทธิ
ตามสัญญาเช่าเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 48,000 บาท2 ซึง่ กิจการจะต้ องรับรู้เงินลงทุนสุทธิ 48,000 บาทเป็ นลูกหนี ้ตามสัญญาเช่า
และรับรู้รายได้ จากการขายในจานวนที่เท่ากัน
นอกจากนี ้บริ ษัทจะต้ องรับรู้ผลต่างระหว่างเงินลงทุนขันต้
้ นกับเงินลงทุนสุทธิเป็ นดอกเบี ้ยรอรับรู้ 12,800 บาท (60,800 บาท –
48,000 บาท) และค่อยๆ ทะยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าโดยใช้ วิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง (effective interest method) ซึง่ เป็ นอัตรา
ดอกเบี ้ยตามนัยของสัญญาเช่า (ต้ องคานวณหาซึง่ น้ อยกว่า 10% ตามที่โจทย์ให้ มา)
2) อธิบายเกณฑ์การรับรู้ต้นทุนขายผ่อนชาระ
เนื่องจากสัญญาดังกล่าวก่อให้ เกิดการโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนเกือบทังหมดของสิ
้
นทรัพย์ให้ กบั ผู้เช่า กิจการจึงต้ องตัดมูลค่า
ตามบัญชีสนิ ค้ าทีใ่ ห้ เช่าออกจากงบการเงินของตนเอง โดยถือเป็ นต้ นทุนขายในกาไรขาดทุน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์ทใี่ ห้ เช่ามีมลู ค่า
คงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกัน 1,800 บาท ซึง่ เป็ นส่วนที่ความเสีย่ งและผลตอบแทนยังไม่ได้ โอนไปให้ กบั ผู้เช่า ดังนัน้ จึงต้ องตัดมูลค่าปั จจุบนั
ของมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกันดังกล่าว (1,100 บาท) ออกจากต้ นทุนขาย และยอดขายในจานวนทีเ่ ท่ากัน ดังนัน้ ต้ นทุนขายจึงเท่ากับ
46,900 บาท

1

โปรดศึกษาหลักเกณฑ์การจัดประเภทของสัญญาเช่าการเงิน 5 ข้อ และข้อบ่งชี้ 3 ข้อ

2

มูลค่าทีน่ ้อยกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ 48,000 บาท กับมูลค่าปั จจุบนั ของสัญญาเช่า 48,100 บาท (47,000 + 1,100)

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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3) รับรู้รายได้ ต้ นทุน และบันทึกบัญชี ปี 25x1
รายได้ และต้ นทุนขายที่รับรู้
จานวนเงิน
หัก มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับประกัน
จานวนที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน ณ งวดบัญชีที่ทาสัญญาเช่า

1/1/25x1

1/1/25x1

31/12/25x1

การบันทึกบัญชี
Dr. ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
Dr. ต้ นทุนขาย
Cr. ขาย
Cr. ดอกเบี ้ยจากสัญญาเช่ารอตัดบัญชี
Cr. สินค้ าคงเหลือ
บันทึกการทาสัญญาเช่าการเงิน
Dr. เงินสด
Cr. ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
บันทึกรับค่าเช่างวดแรก
Dr. ดอกเบี ้ยจากสัญญาเช่ารอตัดบัญชี
Cr. ดอกเบี ้ยรับ
บันทึกรับรู้ดอกเบี ้ยจากสัญญาเช่า (48,000 - 5,900) x อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง

รายได้
48,000
- 1,100
46,900

บาท
ต้ นทุน
40,000
- 1,100
38,900

60,800
38,900
46,900
12,800
40,000

5,900
5,900

xx
xx

ข้อ 2.2 สัญญาเช่าดาเนินงาน
ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการผู้ให้ เช่า ทาสัญญาเช่าดาเนินงานรายการหนึง่ ที่มีคา่ ใช้ จา่ ยทางตรง 1,000 บาท จ่ายค่าเช่าทุกๆ วันที่
31 ธันวาคม งวดแรกจ่ายวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 โดยค่าเช่าในแต่ละช่วงเวลาคิดดังนี ้
 ค่าเช่าปี ที่ 1

=

5,000 บาท

 ค่าเช่าปี ที่ 2

=

6,000 บาท

 ค่าเช่าปี ที่ 3-5

=

7,000 บาท

ให้ ทำ
1) ค่าใช้ จา่ ยทางตรงรับรู้อย่างไร ให้ อธิบายและบันทึกบัญชี
โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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2) รายได้ คา่ เช่ามีวิธีรับรู้อย่างไร
3) ให้ บนั ทึกบัญชี ณ สิ ้นปี ที่ 1
ตอบ
1) ค่าใช้ จา่ ยทางตรงรับรู้อย่างไร ให้ อธิบายและบันทึกบัญชี
หากการทาสัญญาเช่า ก่อให้ เกิดต้ นทุนทางตรงขึ ้น ให้ รวมต้ นทุนทางตรงดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ ช่า
และจะรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าตามเกณฑ์เช่นเดียวกับการรับรู้รายได้ จากสัญญาเช่า (นอกจากนี ้ ผู้ให้ เช่าจะต้ องรับรู้คา่ เสือ่ ม
ราคาของสินทรัพย์ที่ให้ เช่าโดยใช้ เกณฑ์ที่สอดคล้ องกับนโยบายการคิดค่าเสือ่ มราคาตามปกติของสินทรัพย์ที่คล้ ายคลึงของผู้ให้ เช่า) ในกรณีนี ้
กิจการจึงต้ องรับรู้คา่ ใช้ จา่ ยทางตรงเป็ นค่าใช้ จ่ายตามสัญญาเช่าจ่ายล่วงหน้ าและค่อยๆ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตลอดช่วงเวลาสัญญาเช่า 5 ปี ตาม
การบันทึกบัญชีตอ่ ไปนี ้
1/1/25x1

Dr. ค่าใช้ จา่ ยตามสัญญาเช่าดาเนินงานจ่ายล่วงหน้ า
Cr. เงินสด
บันทึกจ่ายค่าใช้ จ่ายทางตรงตามสัญญาเช่าดาเนินงาน

1,000
1,000

2) รายได้ คา่ เช่ามีวิธีรับรู้อย่างไร
สัญญาเช่าดาเนินงาน หมายถึงสัญญาเช่าที่ไม่ได้ โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนส่วนใหญ่หรื อทังหมดให้
้
กบั ผู้เช่า ดังนัน้ ผู้ให้ เช่าจึง
ต้ องรับรู้รายได้ คา่ เช่าจากสัญญาเช่าดาเนินงานในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามเกณฑ์เส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อื่น
ที่เป็ นระบบซึง่ แสดงถึงรูปแบบของการได้ รับประโยชน์ที่ลดลงจากสินทรัพย์ที่ให้ เช่า ในกรณีนี ้จึงต้ องรับรู้รายได้ ตอ่ ปี เท่ากับ ตามการคานวณ
ต่อไปนี ้
ค่ าเช่ าปี ที่
1
2
3
4
5
ค่าเช่าต่อปี (เฉลีย่ 5 ปี )
3)

บาท
5,000
6,000
7,000
7,000
7,000
6,400

ให้ บนั ทึกบัญชี ณ สิ ้นปี ที่ 1

31/12/25x1

Dr. ค่าเช่า
Cr. เงินสด
Cr. ค่าเช่าค้ างจ่าย
บันทึกการจ่ายค่าเช่า

6,400
6,000
400

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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31/12/25x1

Dr. ค่าใช้ จา่ ย (1,000 / 5)
Cr. ค่าใช้ จา่ ยตามสัญญาเช่าดาเนินงานจ่ายล่วงหน้ า
บันทึกค่าใช้ จา่ ยตามสัญญาเช่า

200
200

ข้อ 3 ต้นทุนมาตรฐาน (ขอใช้โจทย์ครั้งที่ 1/2556)
บริ ษัทถัว่ ต้ ม จากัดเป็ นผู้ผลิตสินค้ า โดยแบ่งต้ นทุนทางตรง 2 หมวด คือวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงทางตรง ส่วนค่าใช้ จ่ายในการผลิต
(ทังคงที
้ ่และผันแปร) จะถูกปั นส่วนเข้ ากับผลิตภัณฑ์โดยใช้ ชวั่ โมงแรงงานทางตรงเป็ นเกณฑ์ โดยต้ นทุน มาตรฐานในการผลิตสินค้ าต่อหน่วย
เป็ นดังนี ้
จานวนใช้
วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้ จา่ ยในการผลิต
ผันแปร
คงที่
ต้ นทุนการผลิตมาตรฐานต่อหน่วย

@

ต้ นทุนมาตรฐาน

3 ปอนด์
5 ชัว่ โมง

5
15

15
75

5 ชัว่ โมง
5 ชัว่ โมง

6
8

30
40
160

บริ ษัทมีกาลังการผลิตปกติตอ่ เดือนเท่ากับ 40,000 ชัว่ โมงแรงงานทางตรง
ต้ นทุนเกิดจริ งสาหรับเดือนมกราคม 25x2 เป็ นดังนี ้
ซื ้อและเบิกใช้ วตั ถุดิบทางตรง
แรงงานทางตรงเกิดจริ ง
ค่าใช้ จา่ ยในการผลิตผันแปรเกิดจริ ง
ค่าใช้ จา่ ยในการผลิตคงที่เกิดจริ ง
จานวนหน่วยผลิตจริง

จานวน
25,000
40,100

ปอนด์
ชัว่ โมง

@
5.20
14.6

รวม
130,000
585,460
250,000
350,000
7,800

บาท
บาท
บาท
บาท
หน่วย

ให้ ทา
1. จัดทาตารางคานวณต้ นทุนมาตรฐานสาหรับการผลิตสินค้ า 7,800 หน่วย
2. คานวณผลต่างต้ นทุนมาตรฐาน โดยระบุวา่ ผลต่างแต่ละประเภทเป็ นผลต่างที่น่าพอใจ (F) หรื อไม่นา่ พอใจ (U)
a. ผลต่างราคาวัตถุดิบ (DM price variance)
b. ผลต่างปริ มาณวัตถุดิบ (DM Quantity Variance)
c. ผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรง (DL Rate Variance)
d. ผลต่างประสิทธิภาพแรงงานทางตรง (DL Efficiency Variance)
e. ผลต่างการใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายในการผลิตผันแปร (VOH Spending Variance)
f. ผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้ จ่ายในการผลิตผันแปร (VOH Efficiency Variance)
g. ผลต่างงบประมาณค่าใช้ จ่ายในการผลิตคงที่ (FOH Budget Variance)
โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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h. ผลต่างกาลังการผลิตค่าใช้ จ่ายในการผลิตคงที่ (FOH Volume Variance)
ตอบ
ตารางคานวณต้ นทุนมาตรฐานสาหรับการผลิตสินค้ า 7,800 หน่วย

รายการต้ นทุน
วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้ จา่ ยในการผลิต
ผันแปร
คงที่
ต้ นทุนการผลิตมาตรฐาน

ต้ นทุนมาตรฐานต่อหน่วย
15
75

หน่วย : บาท
ต้ นทุนมาตรฐานสาหรับ
การผลิตสินค้ า 7,800 หน่วย
117,000
585,000

30
40
160

234,000
312,000
1,248,000

การคานวณผลต่างต้ นทุนมาตรฐาน โดยระบุวา่ ผลต่างแต่ละประเภทเป็ นผลต่างที่นา่ พอใจ (F) หรื อไม่นา่ พอใจ (U)

วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้ จา่ ยในการผลิตผันแปร

ปริ มาณ
ต่อหน่วย
ใช้ จริง
3.21
5.14
5.14

ต้ นทุนเกิดจริ ง
ปริ มาณ
ใช้ จริง ราคาจริ ง
รวม ต่อหน่วย
(AQ)
(AP)
25,000
5.20
40,100
14.60
40,100
6.23

วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้ จา่ ยในการผลิตผันแปร

AQ
x
AP
130,000
585,460
250,000

AQ
x
SP
125,000
601,500
240,600

SQ
x
SP
117,000
585,000
234,000

รวม
ต้ นทุน
จริ ง
130,000
585,460
250,000

ปริ มาณต่อ
หน่วย
มาตรฐาน
(SQ)
3.00
5.00
5.00

AQ x AP - AQ x
SPผลต่างราคา
5,000 U
-16,040 F
9,400 U

ต้ นทุนมาตรฐาน
ราคาต่อ
รวม
หน่วย
ปริ มาณ มาตรฐาน รวมต้ นทุน
มาตรฐาน
(SP) มาตรฐาน
23,400
5.00 117,000
39,000
15.00 585,000
39,000
6.00 234,000
AQ x SP - SQ x SP
ผลต่างปริ มาณการ
ใช้
8,000 U
16,500 U
6,600 U

AQ X AP - SQ x
SP ผลต่างรวม
13,000 U
460 U
16,000 U

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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โสหุ้ยคงที่จ่ายจริง
1)
ตามที่โจทย์ให้
=
350,000

งปม.โสหุ้ยคงที่
2)
8000 หน่วย x 40 บาท
=
320,000

โสหุ้ยคงที่คิดเข้ างาน
3)
7800 หน่วย x 40 บาท
=
312,000

ประเภทของผลต่าง
ผลต่างราคาวัตถุดิบ (DM price variance)
ผลต่างปริ มาณวัตถุดิบ (DM Quantity Variance)
ผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรง (DL Rate Variance)
ผลต่างประสิทธิภาพแรงงานทางตรง (DL Efficiency Variance)
ผลต่างการใช้ จ่ายโสหุ้ยการผลิตผันแปร (VOH Spending Variance)
ผลต่างประสิทธิภาพโสหุ้ยการผลิตผันแปร (VOH Efficiency Variance)
ผลต่างงบประมาณค่าใช้ จา่ ยในการผลิตคงที่ (FOH Budget Variance)
ผลต่างกาลังการผลิตค่าใช้ จ่ายในการผลิตคงที่ (FOH Volume Variance)

ผลต่างงบประมาณ
4) = 1-2

ผลต่างกาลังการผลิต
5) = 2-3

30,000

8,000

U

ผลต่าง
5,000
8,000
16,040
16,500
9,400
6,600
30,000
8,000

U

U
U
F
U
U
U
U
U

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ข้อสอบปรนัย
1. หุ้นสามัญที่ไม่ซื ้อขายในตลาดฯจัดอยูใ่ น level ใด
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
2. กิจการเฟอร์ นิเจอร์ ใช้ กระดาษทรายเพื่อขัดไม้ กระดาษทรายจะถือเป็ นต้ นทุนประเภทใด?
a. ต้ นทุนขันต้
้ น
b. ต้ นทุนแปลงสภาพ
c. ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
d. ต้ นทุนทางตรง
3. ข้ อใดไม่ถือเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
a. คูส่ มรสและบุตรของบุคคลนัน้
b. บุตรของคูส่ มรสของบุคคลนัน้
c. บุคคลในความอุปการะของบุคคลนัน้
d. บิดา มารดา ของบุคคลนัน้
4. กิจการจะวัดมูลค่าการให้ บริ การโฆษณาเพื่อแลกเปลีย่ นกับการรับบริ การโฆษณาจากลูกค้ าอย่างไร
a. ใช้ มลู ค่าของโฆษณาที่ได้ รับ
b. ใช้ มลู ค่าของโฆษณาที่ให้ ไปในการแลกเปลีย่ น
c. ใช้ มูลค่ าของโฆษณาที่ได้ รับ แต่ ถ้าไม่ ทราบอาจใช้ มูลค่ าของโฆษณาที่ให้ ไปในการแลกเปลี่ยน
d. ไม่รับรู้เนื่องจากถือเป็ นธุรกรรมทีไ่ ม่มีเนื ้อหาเชิงพาณิชย์

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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ตารางติวปี 2559

หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 1/2559
วิชาการบัญชี 1 (เรี ยนทุกวันอาทิตย์ เริ่ ม 10 ม.ค.) และวิชาการบัญชี 2 (เรี ยนทุกวันเสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค.) อบรมวิชาละ 6 วัน ตังแต่
้ 9.00 –
16.00 น. วิชาละ 5,500 บาท เนื ้อหาสอดคล้ องกับ TFRS 2558 หรื อเลือกเรี ยนบัญชี 1 Sec 2 ที่เรี ยนทุกเสาร์ – อาทิตย์ 3 สัปดาห์ (เริ่ ม 20 – 21
ก.พ.)
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดวิชาละ 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาทฟรี !! โดยเราจะส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัวโดยทันที เมื่อสมัคร
เข้ ามา
โปรโมชัน่ : ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกันก่อน 31 ธันวาคม 2558 ค่าสมัครเพียง 9,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรียน 1 วิชาก่อน แล้ ว
เรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้ ทาให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายกว่า 18%
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยการชาระเงินเข้ า Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยูม่ าที่ cpa-somsak หรื อ FB นี ้ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม
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หนังสื ออ้างอิง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่ อง รายได้ -รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
กรุงเทพฯ : 2554. available from www.fap.or.th
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง สัญญาเช่า กรุงเทพฯ : 2555. available from
www.fap.or.th
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน กรุงเทพฯ : 2555. available from www.fap.or.th
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง กาไรต่อหุ้น (ฉบับที่ 38 เดิม) กรุงเทพฯ : 2552.
available from www.fap.or.th

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 1/59 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 10 ม.ค. ถึง อา 14 ก.พ. 59 วิชาบัญชี 2
เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 9 ม.ค. ถึง เสาร์ 13 ก.พ. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. , 5, 6 มี.ค. 2559) ที่เก่าเวลาเดิม

