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หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  
 

ข้อสอบ CPA จ าลองพร้อมเฉลย 

ครัง้ท่ี 2/2560 
ขอขอบคณุผู้ไมป่ระสงค์ออกนามหลายท่านท่ีกรุณาให้ข้อมลูข้อสอบชดุนี ้ 

ขอให้ความมีน า้ใจของทา่น สง่ผลให้ทา่นสอบผา่นเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้ในเร็ววนั 

 

 

 

 

 

วิชา การบญัชี 2 (สว่นอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) 

 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 
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โจทย์ปรนยั (บางสว่น) 
1. กิจการปลกูอ้อยไว้ขาย ณ จดุเก็บเก่ียว มีต้นทนุ 5.5 ล้านบาท อ้อยที่เก็บเก่ียวได้มีราคาขาย 11 ล้านบาท แตต้่องเสยีต้นทนุใน

การขาย 0.5 ล้านบาท ข้อใดตอ่ไปนีถ้กู 

a. รายได้ 5.5 ล้าน 

b. รายได้ 10.5 ล้าน 

c. สนิค้าคงเหลอื 5.5 ล้าน 

d. สนิค้าคงเหลอื 10.5 ล้าน// 

2. บ.ใหญ่ให้สทิธิซือ้หุ้นแก่พนกังานในบ.ยอ่ย ข้อใดตอ่ไปนีผิ้ด 

a. บ.ใหญ่บนัทกึคา่โบนสัในงบเฉพาะกิจการ// 

b. บ.ยอ่ยบนัทกึคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ 

c. บ.ยอ่ยบนัทกึเพิ่มสว่นทนุ 

d. บ.ใหญ่บนัทกึเพิ่มเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  

3. หุ้นกู้แปลงสภาพ มลูคา่ 1 ล้านบาท ครบก าหนด 4 ปี จ่ายดอกเบีย้ปีละครัง้ อตัราดอกเบีย้ 6 % หาก อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้

ทัว่ไปท่ีไมม่ีสทิธิแปลงสภาพ เทา่กบั 9% กิจการจะบนัทกึสว่นท่ีเป็นทนุ ของสทิธิแปลงสภาพเท่ากบัเทา่ใด (PVIFa n=4,i=6% 

เทา่กบั 3.4651 ; PVIFa n=4,i=9% เทา่กบั 3.3297 ; PVIF n=4,i=6% เทา่กบั 0.7921 ; PVIF n=4,i=9% เทา่กบั 0.7084) 

a. 97,218 บาท// 

b. 0 บาท 

c. 60,000 บาท 

d. 90,000 บาท 

4. ขายสนิค้า 10,000 บาท ให้เครดติ 45 วนั ให้สว่นลดเงินสด 2% ถ้าจ่ายภายใน 15 วนั ตามปสก.ในอดีต 45% ของลกูค้าจะ

ช าระภายใน 15 วนั กิจการควรรับรู้รายได้จากการขายเทา่ไหร่ 

a. 10,000 บาท 

b. 9,800 บาท 

c. 9,890 บาท 

d. 9,910 บาท// 

5. กิจการรับผลติงานสัง่ท า A  กิจการจะบนัทกึองค์ประกอบของต้นทนุในบญัชีใด 

a. สนิค้าระหวา่งผลติ - งาน A// 

b. สนิค้าระหวา่งผลติ - แผนก A 

c. สนิค้าส าเร็จรูป A 

d. สนิค้าคงเหลอื A 
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1.1 การน าเสนองบการเงิน 

จากข้อมลูทางการเงินของบริษัท ล าไย จ ากดั (มหาชน) ตอ่ไปนี ้ให้จดัท างบก าไรขาดทนุรวมแบบหน้าที่ ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 
2558 

 

 
 หนว่ย:บาท  

ขายสนิค้า        3,000,000  
ดอกเบีย้รับ            20,000  
เงินเดือนพนกังาน และผู้บริหาร          200,000  
คา่เสือ่มราคา-ฝ่ายบริหาร          100,000  
คา่ขนสง่ออก            50,000  
คา่สง่เสริมการขาย            20,000  
ต้นทนุดอกเบีย้โครงการผลประโยชน์พนกังาน              2,000  
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ            10,000  
สนิค้าต้นงวด        1,200,000  
ซือ้สนิค้า        1,100,000  
สนิค้าปลายงวด          100,000  
สว่นแบง่ก าไรเงินลงทนุในบริษัทร่วม          300,000  
ดอกเบีย้จ่าย          120,000  
ภาษีเงินได้           123,600  
- จ านวนหุ้นถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (หุ้น)  100,000น  
- ก าไรท่ีเป็นสว่นของ NCI          200,000  
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ตอบ 

บริษัท ล ำไย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   
งบก ำไรขำดทุนรวม   
ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558   
  2558 

 ค ำนวณ (บาท) 
รายได้จากการขาย  3,000,000 
ต้นทนุขาย 1 2,200,000 
ก ำไรขัน้ต้น  800,000 
รายได้อื่น   20,000 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย  820,000 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 2 70,000 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 3 312,000 
รวมค่ำใช้จ่ำย  382,000 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  438,000 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  300,000 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้  738,000 
ต้นทนุทางการเงิน  120,000 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้  618,000 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  123,600 
ก ำไรส ำหรับปี  494,400 

การแบง่ปันก าไร    
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  294,400 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ  200,000 

  494,400 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท)   
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ (จ ำนวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก 100,000 หุ้น)  2.944 
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ค านวณ 1    
สนิค้าต้นงวด         1,200,000  
ซือ้สนิค้า         1,100,000  
สนิค้ามีไว้เพื่อขาย        2,300,000  
หกั สนิค้าปลายงวด           100,000  
ต้นทนุขาย        2,200,000  

   
ค านวณ 2   
คา่ขนสง่ออก             50,000  
คา่สง่เสริมการขาย             20,000  
คา่ใช้จา่ยในการขาย            70,000  

   
ค านวณ 3   
เงินเดือนพนกังาน และผู้บริหาร           200,000  
คา่เสือ่มราคา-ฝ่ายบริหาร           100,000  
ต้นทนุดอกเบีย้โครงการผลประโยชน์พนกังาน               2,000  
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ             10,000  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร          312,000  
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1.2 งบการเงินในสภาพเงินเฟ้อรุนแรง 
กิจการจะวดัมลูคา่รายการในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จในสภาพเงินเฟอ้รุนแรงอยา่งไร (3 คะแนน) 

ตอบ  

อ้างถงึ ม.บช. 29 กิจการต้องแสดงรายการในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จทกุรายการในรูปของหนว่ยวดัคา่ทีเ่ป็นปัจจบุนั ณ วนัสดุท้าย
ของรอบระยะเวลาที่รายงาน ดงันัน้ กิจการจงึต้องปรับปรุงรายการในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จใหมด้่วยอตัราการเปลี่ยนแปลงในดชันีราคา
ทัว่ไปนบัจากวนัท่ีรายได้และคา่ใช้จ่ายนัน้บนัทกึในงบการเงินเป็นครัง้แรก 

1.3 บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเสนอรายงาน 

ติงลี ่เป็น CEO ของบริษัทใหญ่ และบริษัทยอ่ยมีรายการค้ากบัตงิลี่ ถือเป็น related หรือไม ่เพราะอะไร และต้องเปิดเผยอยา่งไรใน
หมายเหตฯุ 

ตอบ  

อ้างถงึ ม.บช. 24 ติงลี ่ซึง่เป็นผู้บริหารคนส าคญัของบริษัทใหญ่ จึงถือเป็น “บคุคลที่เก่ียวข้องกบักิจการท่ีเสนอรายงาน” โดยบริษัท
ยอ่ยที่อยูภ่ายใต้การควบคมุของบริษัทใหญ่ยอ่มถือเป็น “กิจการท่ีเก่ียวข้องกบักิจการท่ีเสนอรายงาน” ดงันัน้ การท่ีติงลี ่ กบับริษัทยอ่ยมี
ธุรกรรมระหวา่งกนั จึงถือเป็น “รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั” ที่เกิดการโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระผกูพนั ระหวา่งกิจการท่ี
เสนอรายงาน และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั กิจการจึงต้องเปิดเผยข้อมลูธุรกรรมดงักลา่วดงัตอ่ไปนี ้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ข้อมลูเก่ียวกบัรายการและยอดคงค้างของรายการกบับคุคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยกิจการต้องเปิดเผยข้อมลูดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งน้อย 

1. จ านวนเงินของรายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

2. จ านวนเงินของยอดคงค้าง และ 

3. ข้อก าหนด เง่ือนไข หลกัประกนั (ถ้ามี) และลกัษณะของสิง่ตอบแทนที่จะใช้ในการช าระยอดคงค้างดงักลา่ว และ 

4. รายละเอียดของการค า้ประกนัท่ีให้หรือได้รับ 

5. คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่เก่ียวข้องกบัจ านวนเงินของยอดคงค้าง และ 

6. คา่ใช้จ่ายหนีส้ญูหรือหนีส้งสยัจะสญูที่รับรู้ในระหวา่งงวดที่เกิดขึน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  
 

2. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานด าเนินงาน  
บริษัท ไหทองค า จ ากดั มีสว่นงานด าเนินงาน 3 สว่นงานดงันี ้ 

   ล้านบาท 

สว่นงาน รายได้สว่นงาน สนิทรัพย์สว่นงาน ก าไรสว่นงาน 

ขายโทรศพัท์มือถือ             440                    40  -           15  

ขายอปุกรณ์โทรศพัท์           2,050                  120            120  

ขายซดีีและเพลง            2,450                  300            250  

รวม                 4,940                          460                  355  

ให้ท า 

อ้างถงึหลกัเกณฑ์เชิงปริมาณที่ระบไุว้ใน ม.รง. 8 เร่ืองสว่นงานด าเนินงาน กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นงานใดบ้าง และต้อง
เปิดเผยเพิ่มเติมหมายเหตปุระกอบงบการเงินอยา่งไร 

ตอบ 

กิจการต้องแยกรายงานข้อมลูของสว่นงานด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้ทัง้สิน้ที่ส่วนงานนัน้ได้รับ (ทัง้จากการขายให้กับลกูค้าภายนอกและรายได้ที่เกิดจากการขายหรือโอนระหว่างส่วนงาน) มี
จ านวนตัง้แตร้่อยละ 10 ของรายได้รวมทัง้สิน้ของทกุสว่นงานรวมกนัไมว่า่จะเป็นรายได้จากภายนอกหรือภายใน 

2. ค่าสมบูรณ์ของผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานมีจ านวนตัง้แต่ร้อยละ 10 ของค่าสมบูรณ์ของ  (1) ผลก าไรรวมของทุกส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีมีผลก าไร และ (2) ผลขาดทนุรวมของทกุสว่นงานด าเนินงานท่ีมีผลขาดทนุ แล้วแตจ่ านวนใดจะมากกวา่  (10% x max 

(abs (sum_profit) , abs (sum_loss) )  

3. สนิทรัพย์ของสว่นงานมีจ านวนตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปของสนิทรัพย์ทัง้สิน้ของทกุสว่นงานรวมกนั 

หากผลรวมของรายได้ทีเ่กิดจากลกูค้าภายนอกของทกุสว่นงานท่ีรายงานมีจ านวนต ่ากวา่ร้อยละ 75 ของรายได้รวมของกิจการ 
กิจการต้องรายงานสว่นงานเพิ่มเติม (ถึงแม้วา่สว่นงานท่ีรายงานท่ีเพิ่มขึน้นัน้จะไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์เชิงปริมาณ จนกระทัง่ผลรวมของรายได้ที่เกิด
จากลกูค้าภายนอกของทกุสว่นงานท่ีรายงานมจี านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของรายได้รวมของกิจการ โดยข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมทางธุรกิจ
อื่นและสว่นงานด าเนินงานท่ีไมไ่ด้แยกรายงาน จะถกูรวมกนัและเปิดเผยไว้ในหวัข้อ “สว่นงานอื่น” 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  
 

ตารางสดัสว่นของตวัแปรที่ใช้ประเมินตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  

สว่นงาน รายได้สว่นงาน สนิทรัพย์สว่นงาน ก าไรสว่นงาน abs(ก าไรขาดทนุ) 
ขายโทรศพัท์มือถือ 9% 9% -4% น้อยกวา่ 
ขายอปุกรณ์โทรศพัท์ 41% 26% 34% เทา่กบัหรือมากกวา่ 
ขายซดีีและเพลง  50% 65% 70% เทา่กบัหรือมากกวา่ 
 100% 100% 100%  

ก าไรรวม (เฉพาะสว่นงานท่ีก าไร)     370 
ขาดทนุรวม (เฉพาะสว่นงานท่ีขาดทนุ)     -15 
10% ของ max (abs (370) , abs (-15))     37 

 

การค านวณสดัสว่นรายได้จากลกูค้าภายนอก 

สว่นงาน  
ขายอปุกรณ์โทรศพัท์           2,050  
ขายซดีีและเพลง            2,450  
รวมรายได้สว่นงาน           4,500  
หกั รายได้ระหวา่งสว่นงานท่ีต้องเปิดเผยข้อมลู -           460  
รายได้จากลกูค้าภายนอก           4,040  

คิดเป็นสดัส่วนต่อรำยได้รวม 82% 

หากสว่นงานใดมตีวัชีว้ดัรายการใดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของผลรวม จะถือวา่สว่นงานนัน้เป็นสว่นงานท่ีต้องรายงาน ดงันัน้ กิจการจึง
ต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นงานขายอปุกรณ์โทรศพัท์ และสว่นงานขายซดีีและเพลง ซึง่ทัง้สองสว่นงานมีรายได้จากลกูค้าภายนอกคิดเป็น
อตัราสว่น 82% ของรายได้รวม ดงันัน้ กิจการจงึไมจ่ าเป็นต้องแยกเปิดเผยข้อมลูสว่นงานอื่นเพิม่เติม กิจการจงึสามารถรายงานข้อมลูสว่นงาน
ขายโทรศพัท์มือถืออยูใ่น “สว่นงานอื่น”  

การเปิดเผยข้อมลู 

กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมลูนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดสว่นงานด าเนินงาน การรวมสว่นงานด าเนินงาน การค านวณรายได้ ก าไร 
และสนิทรัพย์ของสว่นงาน นอกจากนี ้กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าหรือบริการ ตลอดจนข้อมลูเชิงภมูศิาสตร์ และข้อมลูเก่ียวกบั
ลกูค้ารายใหญ่ 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  
 

3 การค านวณตน้ทุนช่วงตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน 

บริษัทจ๊ะ จ ากดั ผลติสนิค้าภายใต้ระบบต้นทนุช่วง มีแผนกผลติสองแผนก คือ แผนกที่ 1 และ แผนกที่ 2 โดยต้นทนุวตัถดุิบทางตรง
ทัง้หมดจะเกิดขึน้ในช่วงการผลติของแผนกการผลติ 1 สว่นต้นทนุแปลงสภาพจะเกิดขึน้อยา่งสม า่เสมอทัง้แผนกผลติที่ 1 และแผนกที่ 2  

ในกระบวนการผลติจะใสว่ตัถดุิบทัง้หมดตัง้แตต้่นกระบวนการ ตารางตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูด าเนินงานของทัง้สองแผนก 

 

  แผนกที่ 1   แผนกที่ 2  
จ านวนหนว่ยระหวา่งผลติยกมา 1/12   

วตัถดุิบครบ 100% ; ต้นทนุแปลงสภาพเสร็จ 25%             4,000   
(ไมม่ีวตัถดุิบ) ต้นทนุแปลงสภาพเสร็จ 10%           2,000  

หนว่ยเร่ิมผลติระหวา่งงวด             7,000   
จ านวนหนว่ยระหวา่งผลติยกไป 31/12   

วตัถดุิบครบ 100% ; ต้นทนุแปลงสภาพเสร็จ 40%             2,000   
(ไมม่ีวตัถดุิบ) ต้นทนุแปลงสภาพเสร็จ 50%           5,000  

   
ข้อมลูต้นทนุ (บาท)   
งานระหวา่งท าต้นงวด 1/12   

ต้นทนุของหนว่ยรับโอนจากแผนกที่ 1         35,000  
วตัถดุิบ           27,000                -    
ต้นทนุแปรสภาพ           13,000         10,000  

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งงวด    
วตัถดุิบ           35,000                -    
ต้นทนุแปรสภาพ           35,200         66,500  

 

ให้ท า 

1. ให้หาต/ท หนว่ยเทียบส าเร็จรูปของวตัถดุิบทางตรง และต้นทนุแปลงสภาพของแผนกผลติ 1 

2. ให้หาต้นทนุสนิค้าที่ผลติเสร็จโอนออกไปแผนกผลติ 2 

3. ให้หาต้นทนุหนว่ยเทยีบที่รับโอนมาจากแผนกผลติที่ 1  

4. ให้หาต้นทนุสนิค้าที่ผลติเสร็จโอนออกของแผนกผลติ 2  

5. กิจการไมม่ีการตรวจสอบคณุภาพสนิค้าจะแนะน ากิจการอยา่งไร พร้อมทัง้บอกข้อดีข้อเสยีที่แนะน าแตล่ะวธีิ 
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หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  
 

ตอบ 

ตามตารางค านวณตอ่ไปนี ้ 

 หน่วยผลิต หน่วยเทียบส ำเร็จรูป 
ตำรำงค ำนวณต้นทุนช่วงแผนกที่ 1   DM  CC 
งานระหวา่งท าต้นงวด 4,000     
หนว่ยเร่ิมผลติในเดือน  7,000     

รวม 11,000     

งานระหวา่งท าต้นงวด 4,000 0% 0 75% 3,000 
หนว่ยเร่ิมและเสร็จในงวด 5,000 100% 5,000 100% 5,000 
งานระหวา่งท าปลายงวด 2,000 100% 2,000 40% 800 

รวม 11,000  7,000  8,800 

      
ต้นทุนกำรผลิต     หน่วย: บำท 
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 70,200  35,000  35,200 

หนว่ยเทยีบส าเร็จรูป   7,000  8,800 

 ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบส าเร็จรูป          9.00             5.00             4.00  

สรุปต้นทุนกำรผลิต      
งานระหวา่งท าต้นงวด 40,000     
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 70,200     

รวมต้นทุนกำรผลิต 110,200     

กำรจัดสรรต้นทุน      
ต้นทุนผลิตเสร็จโอนออก      

ต้นทนุงานระหวา่งท าต้นงวด  40,000     
งานระหวา่งท าต้นงวดท าตอ่จนเสร็จ  (3,000 x 4) 12,000     
ต้นทนุของหนว่ยเร่ิมและเสร็จในงวด  (5,000 x 9) 45,000     

รวม 97,000     
งานระหวา่งท าปลายงวด (2,000 x 5) + (800 x 4) 13,200     

รวมต้นทุนกำรผลิต 110,200     
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  
 

      
 หน่วยจริง หน่วยเทียบส ำเร็จรูป 
ตำรำงค ำนวณต้นทุนช่วงแผนกที่ 2   ต้นทุนรับโอน  CC 
งานระหวา่งท าต้นงวด 2,000     
หนว่ยเร่ิมผลติในเดือน  9,000     

รวม 11,000     

งานระหวา่งท าต้นงวด 2,000 0% 0 60% 1,200 
หนว่ยเร่ิมและเสร็จในงวด 4,000 100% 4,000 100% 4,000 
งานระหวา่งท าปลายงวด 5,000 100% 5,000 50% 2,500 

รวม 11,000  9,000  7,700 

      
ต้นทุนกำรผลิต     หนว่ย: บาท 
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 163,500  97,000  66,500 

หนว่ยเทยีบส าเร็จรูป   9,000  7,700 

 ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบส าเร็จรูป        19.41           10.78             8.64  

สรุปต้นทุนกำรผลิต      
งานระหวา่งท าต้นงวด 45,000     
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเดือน 163,500     

รวมต้นทุนกำรผลิต 208,500     

กำรจัดสรรต้นทุน      
ต้นทุนผลิตเสร็จโอนออก      

ต้นทนุงานระหวา่งท าต้นงวด  45,000     
งานระหวา่งท าต้นงวดท าตอ่จนเสร็จ (1,200 x 8.64) 10,364     
ต้นทนุของหนว่ยเร่ิมและเสร็จในงวด  (4,000 x 19.41) 77,657     

รวม 133,020     
งานระหวา่งท าปลายงวด (5,000 x 10.78)+(2,500x8.64) 75,480     

รวมต้นทุนกำรผลิต 208,500     
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  
 

3.1 ให้หาต/ท หนว่ยเทยีบส าเร็จรูปของวตัถดุิบทางตรง และต้นทนุแปลงสภาพของแผนกผลติ 1 

ตอบ  

หนว่ยเทยีบส าเร็จรูปของวตัถดุิบทางตรงของแผนกที่ 1 เทา่กบั  7,000 หนว่ย 

หนว่ยเทยีบส าเร็จรูปของต้นทนุแปลงสภาพของแผนกผลติ 1 เทา่กบั 8,800 หนว่ย 

3.2 ให้หาต้นทนุสนิค้าที่ผลติเสร็จโอนออกไปแผนกผลติ 2 

ตอบ  

ต้นทนุสนิค้าที่ผลติเสร็จโอนออกไปแผนกผลติ 2 เทา่กบั 97,000 บาท 

3.3 ให้หาต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบท่ีรับโอนมาจากแผนกผลติที่ 1  

ตอบ 

ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบท่ีรับโอนมาจากแผนกผลติที่ 1 เทา่กบั 9.00 บาท  

3.4 ให้หาต้นทนุสนิค้าที่ผลติเสร็จโอนออกของแผนกผลติ 2  

ตอบ  

ต้นทนุสนิค้าที่ผลติเสร็จโอนออกของแผนกผลติ 2 เทา่กบั 133,020 บาท 

3.5 กิจการไมม่กีารตรวจสอบคณุภาพสนิค้าจะแนะน ากิจการอยา่งไร พร้อมทัง้บอกข้อดีข้อเสยี 

ตอบ 

การตรวจสอบคณุภาพสนิค้าถือเป็นขัน้ตอนส าคญัเพ่่ือให้มัน่ใจวา่ผลติภณัฑ์ท่ีสง่มอบให้แก่ลกูค้ามคีณุภาพอยูใ่นระดบันา่พอใจ โดย
อาจจ าแนกได้เป็นการตรวจสอบก่อนท าการผลติ ระหวา่งการผลติ และหลงัจากการผลติเสร็จสิน้  

กิจกรรมการตรวจสอบคณุภาพยอ่มน ามาซึง่รายจ่ายเป็นจ านวนมาก อยา่งไรก็ตามรายจ่ายดงักลา่วจะสามารถชดเชยกบัความ
สญูเสยีจากการผลติ ซึง่ระดบัของการตรวจสอบคณุภาพที่เหมาะสมคือจดุที่ผลรวมของรายจา่ยตรวจสอบคณุภาพและรายจ่ายที่สบืเนื่องจาก
ความสญูเสยีอยูใ่นระดบัทีต่ ่าที่สดุ  
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที ่3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  
 

ตารางติวปี 2560  

หลกัสูตร Comprehensive วิชาละ 5,500 บาท  (สมคัร2วิชา 9,000 บาท) 
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ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
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หลกัสูตร Step – By – Step วิชาละ 6,000 บาท (สมคัร2วิชา 10,000 บาท) 

 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่3/2560  

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเราจะรีบสง่ให้ทา่นเตรียมตวั เมื่อสมคัรเข้ามา 

โปรโมชัน่ :  

1. ส าหรับหลกัสตูร Comprehensive ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

2. ส าหรับหลกัสตูร Step-By-Step ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 10,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที่ @cpa-somsak หรือ FB นีไ้ด้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 

 

  

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 16 
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ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 ก.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 ก.ย. ถึง.อา 
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  
 

หนงัสอือ้างอิง 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน. กรุงเทพฯ : 2559. 
available on www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู เก่ียวกบับคุคล หรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั. กรุงเทพฯ : 2559. available on www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินใน สภาพเศรษฐกิจที่เงิน
เฟอ้รุนแรง. กรุงเทพฯ : 2559. available on www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม. กรุงเทพฯ : 2559. available on www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สว่นงานด าเนินงาน. กรุงเทพฯ : 
2559. available on 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. 

 
 

http://www.cpasolution.net/

