Page |1

ข้อสอบ CPA จำลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 3/2560
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนำมหลำยท่ำนที่กรุ ณำให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ควำมมีน้ ำใจของท่ำน ส่ งผลให้ท่ำนสอบผ่ำนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตได้ในเร็ ววัน

วิชำ กำรบัญชี 2 (ส่ วนอัตนัย)
กำรทดสอบควำมรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต (CPA)
โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยบูรพำ
ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 1/2561
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 7 ม.ค. - 11 ก.พ.. 2561 วิชาบัญชี 2 เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ม 6 ม.ค. ถึง เสาร์ 10 ก.พ.2561
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 6 ม.ค. ถึง เสาร์ 10 ก.พ.2561 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 7 ม.ค. - 11 ก.พ. 2561
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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ข้อ 1 ก กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
บริ ษัทออฟปองศักดิ์ จากัด มีความสามารถเข้ าถึงตลาดซีเรีย เกาหลีเหนือ และอาฟกานิสถาน
ตลาด
จานวนหน่วยขาย (หน่วย)
ราคาตลาด (บาท)
ค่าดาเนินการ (บาท)
ค่าขนส่ง (บาท)

ซีเรีย
50,000
150
11
13

เกาหลีเหนือ
26,000
153
12
14

อาฟกานิสถาน
32,000
148
12
13

ให้ ทา
ก. ตลาดใดเป็ นตลาดหลัก เพราะเหตุใด (1 คะแนน)
ข. ตลาดใดเป็ นตลาดที่ดีที่สดุ เพราะเหตุใด (1 คะแนน)
เฉลย
ก. ตลาดใดเป็ นตลาดหลัก เพราะเหตุใด (1 คะแนน)
อ้ างถึง ม.รง. 13 เรื่ องการวัดมูลค่ายุติธรรม “ตลาดหลัก หมายถึง ตลาดทีม่ ีปริ มาณ และระดับกิจกรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินมาก
ที่สดุ ” ดังนัน้ ตลาดหลักในกรณีนี ้คือ“ตลาดซีเรีย”
ข. ตลาดใดเป็ นตลาดที่ดีที่สดุ เพราะเหตุใด (1 คะแนน)
อ้ างถึง ม.รง. 13 เรื่ องการวัดมูลค่ายุติธรรม “ตลาดทีใ่ ห้ ประโยชน์มากที่สดุ หมายถึง ตลาดที่จานวนเงินทีจ่ ะได้ รับจากการขาย
สินทรัพย์เป็ นจานวนมากที่สดุ หรื อตลาดที่จานวนเงินที่จา่ ยคืนเพือ่ ชาระหนี ้สินเป็ นจานวนน้ อยที่สดุ ภายหลังจากที่ได้ พิจารณาต้ นทุนการทา
รายการ และต้ นทุนของการขนส่งแล้ ว” ซึง่ “ตลาดเกาหลีเหนือ” มีราคาขายสุทธิเท่ากับ 127 บาท เป็ นราคาที่มากกว่าตลาดอื่น ดังนัน้ ตลาด
เกาหลีเหนือจึงเป็ นตลาดหลัก
ตลาด
ราคาตลาด
หัก ค่าขนส่ง
ราคาขายก่อนหักค่าดาเนินงาน
หัก ต้ นทุนดาเนินงาน
ราคาสุทธิ

ซีเรีย
150
(13)
137
(11)
126

เกาหลีเหนือ
153
(14)
139
(12)
127

หน่วย:บาท
อาฟกานิสถาน
148
(13)
135
(12)
123
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ข้อ 1 ข. กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
บริ ษัทปุ๊ กปิ๊ ก จากัด ออกสิทธิผลประโยชน์พนักงาน วันที่ 1/1/25x7 จานวน 1000 สิทธิ โดยพนักงานต้ องทาตามเงื่อนไขดังนี ้
1. เป็ นพนักงานบริ ษัทครบ 3 ปี
2. เงื่อนไขที่ขึ ้นอยูก่ บั ตลาด
-หุ้นของบริ ษัทมีราคาสูงขึ ้นไม่น้อยกว่า 15%
-มูลค่ายุติธรรมของสิทธิเท่ากับ 50 บาท
-บริ ษัทคาดว่าพนักงานทาหมดจะอยูค่ รบและมูลค่าหุ้นจะเป็ นไปตามเงื่อนไข
3. เงื่อนไขที่ไม่ขึ ้นกับตลาด
-พนักงานทายอดขายเพิ่มได้ ไม่น้อยกว่า 15%
-มูลค่ายุตธิ รรมของสิทธิเท่ากับ 60 บาท
-บริ ษัทคาดว่าพนักงานจะบรรลุเงื่อนไขทุกคนและได้ รับสิทธิ
ให้ ทา
คานวนค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ในปี 25x7 - 25x9 ภายใต้ สถานการณ์ตอ่ ไปนี ้
1. เหตุการณ์เป็ นไปตามที่บริ ษัทคาดการณ์ (3 คะแนน)
2. เงื่อนไขที่ขึ ้นอยูก่ บั ตลาดไม่เกิดขึ ้น - ราคาหุ้นปลายปี 25x8 ขึ ้นน้ อยกว่า 15% (3 คะแนน)
3. เงื่อนไขที่ไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตลาดไม่เกิดขึ ้น - ปลายปี 25x8 พนักงาน 50% มียอดขายเพิม่ ไม่ถึง 15% (4.5 คะแนน)
4. จากข้ อ 3 ถ้ าปลายปี 25x8 มีพนักงานลาออกครึ่งหนึง่ (เป็ นคนที่ได้ และไม่ได้ รับสิทธิเท่าๆกัน) (7.5 คะแนน)
1. เหตุการณ์เป็ นไปตามที่บริ ษัทคาดการณ์ (3 คะแนน)
ปี ที่
1
2
3

รายจ่ ายที่รับรู้สะสมถึงปั จจุบัน
20,000
40,000
60,000

a)
b)
c)

รายจ่ ายที่รับรู้สะสมถึงปี ก่ อน
20,000
40,000

รายจ่ ายที่รับรู้ปีปั จจุบัน
20,000
20,000
20,000

a) คาดว่าทังเงื
้ ่อนไขตลาดและเงื่อนไขผลการดาเนินงานเกิดขึ ้น : 1,000 หุ้น x 60 บาท x 1ปี /3ปี
b) คาดว่าทังเงื
้ ่อนไขตลาดและเงื่อนไขผลการดาเนินงานเกิดขึ ้น : 1,000 หุ้น x 60 บาท x 2ปี /3ปี
c) คาดว่าทังเงื
้ ่อนไขตลาดและเงื่อนไขผลการดาเนินงานเกิดขึ ้น : 1,000 หุ้น x 60 บาท x 3ปี /3ปี
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2. เงื่อนไขที่ขึ ้นอยูก่ บั ตลาดไม่เกิดขึ ้น - ราคาหุ้นปลายปี 25x8 ขึ ้นน้ อยกว่า 15% (3 คะแนน)
ปี ที่

รายจ่ ายที่รับรู้สะสมถึงปั จจุบัน
รายจ่ ายที่รับรู้สะสมถึงปี ก่ อน
1
20,000 a)
2
33,333 b)
20,000
3
50,000 c)
33,333
a) คาดว่าทังเงื
้ ่อนไขตลาดและเงื่อนไขผลการดาเนินงานเกิดขึ ้น : 1,000 หุ้น x 60 บาท x 1ปี /3ปี
b) เงื่อนไขตลาดไม่เกิดขึ ้น : 1,000 หุ้น x 50 บาท x 2ปี /3ปี
c) เงื่อนไขตลาดไม่เกิดขึ ้น : 1,000 หุ้น x 50 บาท x 3ปี /3ปี

รายจ่ ายที่รับรู้ปีปั จจุบัน
20,000
13,333
16,667

3. เงื่อนไขที่ไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตลาดไม่เกิดขึ ้น - ปลายปี 25x8 พนักงาน 50% มียอดขายเพิม่ ไม่ถึง 15% (4.5 คะแนน)
ปี ที่
1
2
3

รายจ่ ายที่รับรู้สะสมถึงปั จจุบัน
20,000
36,667
55,000

a)
b)
c)

รายจ่ ายที่รับรู้สะสมถึงปี ก่ อน
20,000
36,667

รายจ่ ายที่รับรู้ปีปั จจุบัน
20,000
16,667
18,333

a) คาดว่าทังเงื
้ ่อนไขตลาดและเงื่อนไขผลการดาเนินงานเกิดขึ ้น : 1,000 หุ้น x 60 บาท x 1ปี /3ปี
b) เงื่อนไขตลาดเกิดขึ ้น แต่เงื่อนไขผลการดาเนินงานบรรลุเพียง 50% : (500 หุ้น x 60 บาท x 2ปี /3ปี ) + (500 หุ้น x 50 บาท x 2/3 ปี )
c) เงื่อนไขตลาดเกิดขึ ้น แต่เงื่อนไขผลการดาเนินงานบรรลุเพียง 50% : (500 หุ้น x 60 บาท x 3ปี /3ปี ) + (500 หุ้น x 50 บาท x 3/3 ปี )

4. จากข้ อ 3 ถ้ าปลายปี 25x8 มีพนักงานลาออกครึ่งหนึง่ (เป็ นคนที่ได้ และไม่ได้ รับสิทธิเท่าๆกัน) (7.5 คะแนน)
ปี ที่
1
2
3

รายจ่ ายที่รับรู้สะสมถึงปั จจุบัน
20,000 a)
18,333 b)
27,500 c)

รายจ่ ายที่รับรู้สะสมถึงปี ก่ อน
20,000
18,333

รายจ่ ายที่รับรู้ปีปั จจุบัน
20,000
(1,667)
9,167

a) คาดว่าทังเงื
้ ่อนไขตลาดและเงื่อนไขผลการดาเนินงานเกิดขึ ้น : 1,000 หุ้น x 60 บาท x 1ปี /3ปี
b) ลาออก 50% เงื่อนไขตลาดเกิดขึ ้น แต่เงื่อนไขผลการดาเนินงานบรรลุเพียง 50% :
(250 หุ้น x 60 บาท x 2ปี /3ปี ) + (250 หุ้น x 50 บาท x 2/3 ปี )
c) ลาออก 50% เงื่อนไขตลาดเกิดขึ ้น แต่เงื่อนไขผลการดาเนินงานบรรลุเพียง 50% :
(250 หุ้น x 60 บาท x 3ปี /3ปี ) + (250 หุ้น x 50 บาท x 3/3 ปี )
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ข้อ 2 ก สัญญำก่อสร้ำง 10 คะแนน
บริ ษัทตี๋ใหญ่ จากัด รับเหมางานก่อสร้ างมูลค่างาน 100 ล้ านบาท ต้ นทุนจ่ายจริ งในแต่ละปี เป็ นดังนี ้ : ปี ที่ 1 จ่าย 27 ล้ านบาท ปี ที่ 2
จ่าย 77 ล้ านบาท และปี ที่ 3 จ่าย 34 ล้ านบาท
ตี๋ใหญ่ประมาณกาไรขันต้
้ น ณ สิ ้นปี ที่ 1 เท่ากับ 3 ล้ านบาท ปี ที่ 2 ขาดทุนขันต้
้ น 10 ล้ านบาท
ขันความส
้
าเร็ จในการก่อสร้ างในแต่ละปี เป็ นดังนี ้ : ปี ที่ 1 เท่ากับ 30% ปี ที่ 2 เท่ากับ 70% และปี ที่ 3 เท่ากับ 100%
ให้ ทา
1.ปี ที่สองรับรู้รายได้ ต้ นทุน และขาดทุนเท่าไหร่ พร้ อมอธิ บาย
2. ปี ที่สามรับรู้รายได้ ต้ นทุน และขาดทุนเท่าไหร่ พร้ อมอธิบาย
เฉลย
สะสมจนปั จจุบนั

จานวนที่รับรู้ในปี ก่ อน

(หน่ วย:ล้ านบาท)
จานวนที่รับรู้ในปี ปั จจุบนั

30.00
29.10
0.90

-

30.00
29.10
0.90

ปี ที่ 2
รายได้ (100 x 70%)
ต้ นทุนก่อสร้ าง ((100 x 70%) + 10)
กาไร

70.00
80.00
(10.00)

30.00
29.10
0.90

40.00
50.90
(10.90)

ปี ที่ 3
รายได้ (100 x 100%)
ต้ นทุนก่อสร้ าง (27 + 77 + 34)
กาไร

100.00
138.00
(38.00)

70.00
80.00
(10.00)

30.00
58.00
(28.00)

ปี ที่ 1
รายได้ (100 x 30%)
ต้ นทุนก่อสร้ าง (97 x 30%)
กาไร

1.ปี ที่สองรับรู้รายได้ ต้ นทุน และขาดทุนเท่าไหร่ พร้ อมอธิบาย
ในปี ที่ 2 กิจการจะรับรู้รายได้ 40 ล้ านบาท ต้ นทุน 50.90 ล้ านบาท และรับรู้ ขาดทุน 10.90 ล้ านบาท ตามการคานวณข้ างต้ น เนื่องจาก
โครงการนี ้ประสบภาวะขาดทุน จึงต้ องรับรู้ขาดทุนทังจ
้ านวนโดยทันทีเมื่อทราบ
2. ปี ที่สามรับรู้รายได้ ต้ นทุน และขาดทุนเท่าไหร่ พร้ อมอธิบาย
ในปี ที่ 3 กิจการจะรับรู้รายได้ 30 ล้ านบาท ต้ นทุน 58 ล้ านบาท และรับรู้ขาดทุน 28 ล้ านบาท ตามการคานวณข้ างต้ น เนื่องจาก
โครงการนี ้ประสบภาวะขาดทุน และก่อสร้ างเสร็ จสิ ้นแล้ วกิจการจึงต้ องรับรู้ขาดทุนเพิ่มขึ ้นให้ เท่ากับขาดทุนในภาพรวมของโครงการ
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ข้อ 2 ข สัญญำเช่ำ 10คะแนน
บมจ. เช่าสิจ๊ะ ไม่ได้ เป็ นผู้ผลิตหรื อผู้แทนจาหน่ายสินค้ า โดยในวันที่ 1 มกราคม 25x1 เช่าสิจ๊ะ ให้ เต๋าสมชายเช่าเครื่ องจักรเป็ นเวลา
3 ปี ค่าเช่าปี ละ 100,000 บาท จ่ายชาระงวดแรกวันที่ 1 มกราคม 25x1 โดยค่าเช่านี ้รวมค่าบารุงรักษาเครื่ องจักร 10,000 บาท เครื่ องจักรตาม
สัญญาเช่ามีอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 4 ปี โดยให้ สทิ ธิ์ผ้ เู ช่าสามารถซื ้อเครื่ องจักรดังกล่าวได้ ในราคา 10,000 บาท ซึง่ เป็ นราคาที่ตา่
มาก ประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื่ องจักรเท่ากับ 5,000 บาท ทังนี
้ ้ A ได้ บนั ทึกบัญชีคา่ เช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 เป็ นรายได้ ตามนี ้
dr.
cr.

เงินสด
ค่าเช่ารับ
บันทึกรับค่าเช่า

100,000
100,000

สัญญาเช่าครัง้ นี ้ คิดดอกเบี ้ยตามนัย 10% โดยสินทรัพย์มีมลู ค่ายุติธรรมเท่ากับ 253,708 บาท
PV factor ที่เกี่ยวข้ อง: มูลค่าปั จจุบนั ของเงินงวด 1 บาท อัตราดอกเบี ้ย 10% จานวน 2 งวด เท่ากับ 1.7355 และมูลค่าปั จจุบนั ของ
เงิน 1 บาท อัตราดอกเบี ้ย 10% จานวนงวด 3 งวด เท่ากับ 0.7513
ให้ ทา
1. ปรับปรุงรายการในสมุดรายวัน วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 เกี่ยวกับสัญญาเช่าข้ างต้ น
2. นาเสนองบแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่าข้ างต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1

1. ปรับปรุงรายการในสมุดรายวัน วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 เกี่ยวกับสัญญาเช่าข้ างต้ น
ขันแรก
้
คานวณหาเงินลงทุนขันต้
้ นและเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า:
เงินลงทุนขันต้
้ น
ค่าเช่า (90,000 x 3)
สิทธิเลือกซื ้อ
รวมเงินลงทุนขันต้
้ น
เงินลงทุนสุทธิ
ประเภทของกระแสเงินสด
ค่าเช่างวดแรก
ค่าเช่างวด 2-3 (2 ปี ดอกเบี ้ย 10%)
สิทธิเลือกซื ้อ
รวมมูลค่าปั จจุบนั
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องจักร

บาท
270,000
10,000
280,000

กระแสเงินสด
90,000
90,000
10,000

PV factors
1
1.7355
0.7513

มูลค่าปั จจุบนั
90,000
156,195
7,513
253,708
253,708
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และตารางตัดบัญชีสญ
ั ญาเช่าสามารถทาได้ ดงั นี ้
งวด
0
0
1
2
3

เงินสดรับ

ตัดดอกเบีย้

ตัดเงินต้ น

90,000
90,000
90,000
10,000
ปั ดเศษ 5 บาท

16,371
9,008
909

90,000
73,629
80,992
9,091

เงินต้ นคงเหลือ
253,708
163,708
90,079
9,087
0*

ดังนัน้ กิจการจึงต้ องปรับปรุงรายการดังนี ้
31/12/25x1

31/12/25x1

dr.
dr.
cr.
cr.
cr.

ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าเช่ารับ
รายได้ คา่ ซ่อมบารุง
สินค้ า
ดอกเบี ้ยรับตามสัญญาเช่ารอตัดบัญชี
บันทึกปรับปรุงรายการสัญญาเช่าที่บนั ทึกผิด

dr.
cr.

ดอกเบี ้ยรับตามสัญญาเช่ารอตัดบัญชี
ดอกเบี ้ยรับ (163,708 x 10%)
บันทึกรับรู้ดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่าการเงิน

190,000
100,000
10,000
253,708
26,292

16,371
16,371

2. นาเสนองบแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่าข้ างต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
บริษัท เช่ าสิจ๊ะ จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่ วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
หน่ วย:บาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกาหนดภายใน 1 ปี

73,629

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดภายใน 1 ปี

90,079
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ข้อ 3 กำรบัญชีตน้ ทุนงำนสัง่ ทำ
บริ ษัท ผลิตเสื ้อยืด มี 2 แผนกคือแผนกตัดที่ใช้ เครื่ องจักรอัตโนมัติตดั ชิ ้นงาน และแผนกเย็บทีใ่ ช้ แรงงานคนในการเย็บเป็ นหลัก โดย
ปั จจุบนั ปั นส่วนค่าใช้ จา่ ยการผลิตโดยใช้ คา่ แรงงานทางตรงเป็ นตัวปั นส่วนอัตราเดียวทังโรงงาน
้
ณ 1 ตุลาคม 25x1 มียอดยกมาของบัญชีวตั ถุดิบ 30,000 บาท ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลงด้ านเครดิต 6,000 บาท งานระหว่างทาของ
งานเลขที่ 210 จานวน 120,000 และค่าใช้ จา่ ยในการผลิตตา่ ไป/สูงไป ด้ านเครดิต 3,000 บาท
ระหว่างเดือน ตุลาคม มีการผลิตงาน 210 ต่อ และเริ่มผลิตงาน 220 230 และ 240 โดยมีต้นทุนดังนี ้
งาน #
210
220
230
240
รวม

วัตถุดิบ (บาท
120,000
150,000
200,000
470,000

ค่ าแรงงานทางตรง (บาท)
20,000
50,000
60,000
80,000
210,000

ชั่วโมงแรงงานทางตรง (ชม)
300
600
900
1,200
3,000

สถานะ
เสร็ จและส่งมอบ
เสร็ จและส่งมอบ
เสร็ จ
งานระหว่างทา

ค่าใช้ จา่ ยโรงงานปั นส่วนตามชัว่ โมงแรงงานทางตรงอัตราชัว่ โมงละ 40 บาท
ณ 1 ต.ค มีวตั ถุดิบ ยกมา 30,000 บาท ระหว่างเดือนตุลาได้ ซื ้อวัตถุดิบเพิ่ม 500,000 บาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถขายเศษผ้ าเป็ นเศษ
ซากกิโลกรัมละ 200 บาท โดยนานๆ จะขายครัง้ หนึง่
ระหว่างเดือนตุลาคม มีคา่ ใช้ จ่ายการผลิตเกิดขึ ้นจริง 122,800 บาท
ข้ อมูลเพิ่มเติม
1. ลูกค้ าสัง่ ซื ้อสินค้ าตามงาน 210 จานวน 1,000 ชิ ้น แต่บริ ษัทผลิต 1,020 ชิ ้น เนื่องจากในอดีตมีผลิตภัณฑ์เสียหาย โดยครัง้
นี ้มีสนิ ค้ าเสีย 5 ชิ ้น และแถมให้ ลกู ค้ า 5 ชิ ้น
2. งาน 220 มีปริ มาณขาย 1,000 ชิ ้น โดยแต่พนักงานใหม่เย็บเสียทาให้ มคี า่ ใช้ จ่ายในการซ่อมทีป่ ระกอบด้ วยค่าแรงและ
ค่าใช้ จา่ ยในการผลิตเพื่อให้ ใช้ ได้ 2,200 บาท บริ ษัทยอมรับว่าเป็ นความผิดของบริษัท ทังนี
้ ้ยังไม่ได้ บนั ทึกบัญชี
3. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 25x1 วัตถุดบิ คงเหลือมีมลู ค่ายุติธรรม 55,000 บาท
ให้ ทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คานวณต้ นทุนงานและต้ นทุนต่อหน่วยงานเลขที่ 210
คานวณต้ นทุนงานและต้ นทุนต่อหน่วยงานเลขที่ 220
คานวณต้ นทุนสินค้ าสาเร็ จรูป
ค่าใช้ จา่ ยคิดเข้ างานสูง/ตา่ ไป เท่าใด อยูด่ ้ านเดบิตหรื อเครดิต
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของวัตถุดิบ มีเท่าไหร่ อยูด่ ้ านเดบิตหรื อเครดิต
บริ ษัทใช้ วิธีอตั ราเดียวทังโรงงานเหมาะสมหรื
้
อไม่ เพราะอะไร ให้ เหตุผล 2 ข้ อ
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เฉลย
การคานวณต้ นทุนรวมและต้ นทุนต่อหน่วย
งาน # - สถานะ
210 - COGS
220 - COGS
230 - FG
240 - WIP
รวม

DLH (ชม.) หน่ วยผลิตปกติ
300
1,000
600
1,000
900
n/a
1,200
n/a
3,000

BWIP
120,000
120,000

DM
120,000
150,000
200,000
470,000

DL
20,000
50,000
60,000
80,000
210,000

OH
(DLH x 40)
12,000
24,000
36,000
48,000
120,000

ต้ นทุนรวม @
152,000 152
194,000 194
246,000 n/a
328,000 n/a
920,000 n/a

ตอบคาถาม
1. คานวณต้ นทุนงานและต้ นทุนต่อหน่วยงานเลขที่ 210
ต้ นทุนรวมเท่ากับ 152,000 บาท และต้ นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 152 บาทตามการคานวณข้ างต้ น (แม้ จะผลิต 1,020 หน่วย แต่ 20 หน่วย
ที่ผลิตเกินจะถือเป็ น “ของเสียปกติ” ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนของหน่วยดีโอนออก)
2. คานวณต้ นทุนงานและต้ นทุนต่อหน่วยงานเลขที่ 220
ต้ นทุนรวมเท่ากับ 194,000 บาท และต้ นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 194 บาทตามการคานวณข้ างต้ น (ต้ นทุนการ rework จะถือเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในการผลิตจ่ายจริ ง ไม่นามารวมเป็ นต้ นทุนงานเนื่องจากบริ ษัทใช้ คา่ ใช้ จ่ายในการผลิตคิดเข้ างาน)
3. คานวณต้ นทุนสินค้ าสาเร็ จรูป
ต้ นทุนสินค้ าสาเร็จรูปในกรณีนี ้คืองานเลขที่ 230 ที่มีต้นทุนการผลิตรวม 246,000 บาท
4. ค่าใช้ จา่ ยคิดเข้ างานสูง/ตา่ ไป เท่าใด อยูด่ ้ านเดบิตหรื อเครดิต
คชจ.ผลิตคิดเข้ างานต่าเกินไป (ด้ านเดบิต) 2,000 บาท ตามการคานวณต่อไปนี ้
หน่วย : บาท
ค่าใช้ จา่ ยการผลิตเกิดจริง:
ตามสมุดบัญชี
ผลขาดทุนจากการแก้ ไขงาน job 230
รวมค่าใช้ จา่ ยการผลิตเกิดจริ ง
ค่าใช้ จา่ ยการผลิตคิดเข้ างาน
คชจ.ผลิตคิดเข้ างานต่าเกินไป (ด้ านเดบิต)
หัก คชจ.ผลิตคิดเข้ างานสูงเกินไป (ด้ านเครดิต) ยกมา
คชจ.ผลิตคิดเข้ างานต่าเกินไปไป (ด้ านเดบิต) ยกไป

122,800
2,200
125,000
120,000
5,000
(3,000)
2,000
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5. ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของวัตถุดิบ มีเท่าไหร่ อยูด่ ้ านเดบิตหรื อเครดิต
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของวัตถุดิบเท่ากับ 5,000 บาทด้ านเครดิต ตามการคานวณต่อไปนี ้

ยกมาต้ นงวด 1/10/25x1
บวก ซื ้อระหว่างงวด
หัก เบิก
ยอดคงเหลือปลายงวด
ปรับปรุงรายการ
มูลค่าขายสุทธิ

วัตถุดิบ (dr.)
30,000
500,000
(470,000)
60,000

ค่ าเผื่อเสื่อมค่ า (cr.)
(6,000)

(6,000)
1,000

หน่ วย: บาท
วัตถุดิบสุทธิ (dr.)
24,000
500,000
(470,000)
54,000
1,000

60,000

(5,000)

55,000

6. บริ ษัทใช้ วิธีอตั ราเดียวทังโรงงานเหมาะสมหรื
้
อไม่ เพราะอะไร ให้ เหตุผล 2 ข้ อ
ในกรณีนี ้ การปั นส่วนค่าใช้ จ่ายในการผลิตวิธีอตั ราเดียวทังโรงงานถื
้
อว่าไม่เหมาะสม ตามเหตุผลต่อไปนี ้
I.

เนื่องจาก แผนกตัดใช้ เครื่ องจักรอัตโนมัติดาเนินงาน ดังนัน้ ค่าใช้ จ่ายในการผลิตจึงน่าจะผันแปรไปตาม “ชัว่ โมงเครื่ องจักร”
มากกว่าชัว่ โมงแรงงานที่ใช้ อยู่

II.

ต้ นทุนการผลิตของบริษัทมีแนวโน้ มที่จะถูกบิดเบือนจากการใช้ ตวั ปั นส่วนที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว
ผิดพลาดอันส่งผลต่อผลการดาเนินงานในที่สดุ

อาจทาให้ ตงราคาขาย
ั้
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ตำรำงติวครั้งที่ 1/2561
หลักสู ตร Comprehensive วิชาละ 5,500 บาท (สมัคร2วิชา 9,000 บาท) เรียนรวบยอดความคิด เหมาะกับผู้
มีความคุ้นเคยกับ TFRS ในระดับกลาง – สู ง
AC1 : ทุกวันอาทิตย์เริ่ ม 7 ม.ค., 14, 21, 28 ม.ค., 4, 11 ก.พ. 2561
AC2 : ทุกวันเสาร์ เริ่ม 6 ม.ค., 13, 20, 27 ม.ค., 3, 10 ก.พ. 2561
เรี ยนที่สขุ มุ วิท 101/1 สถานี BTS ปุณณวิถี (search คาว่า CPA Solution)

หลักสู ตร Step-By-Step Classวิชาละ 6,000 บาท (สมัคร2วิชา 10,000 บาท) เน้ นพืน้ ฐานการคานวณ และ
เทคนิคทาโจทย์ ปรนัย และอัตนัย เหมาะกับผู้ทเี่ ริ่มสอบ CPA
AC1 : ทุกวันเสาร์ เริ่ม 6 ม.ค., 13, 20, 27 ม.ค., 3, 10 ก.พ. 2561
AC2 : ทุกวันอาทิตย์เริ่ ม 7 ม.ค., 14, 21, 28 ม.ค., 4, 11 ก.พ. 2561
เรี ยนที่ศนู ย์ไบเทค สถานี BTS บางนา
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเราจะรี บส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัว (คาดว่าส่งให้ ได้ เดือนธันวาคม 2559) เมื่อสมัคร
เข้ ามา
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยการชาระเงินเข้ า Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยูม่ าที่ Line ID: @cpa-somsak หรื อ FB ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
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