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หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 6 ม.ค. ถึง เสาร์ 10 ก.พ.2561  วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 7 ม.ค. - 11 ก.พ. 2561 
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ขอ้สอบ CPA จ ำลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 3/2560 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำมหลำยท่ำนท่ีกรุณำใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วำมมีน ้ำใจของท่ำน ส่งผลใหท้่ำนสอบผำ่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดใ้นเร็ววนั 

 

 

วิชำ กำรบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
กำรทดสอบควำมรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำต (CPA) 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 

คณะกำรจดักำรและกำรท่องเท่ียว มหำวิทยำลยับูรพำ 
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ขอ้ 1 ก กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

บริษัทออฟปองศกัดิ์ จ ากดั มคีวามสามารถเข้าถงึตลาดซีเรีย เกาหลเีหนือ และอาฟกานิสถาน 

ตลาด ซีเรีย เกาหลีเหนือ อาฟกานิสถาน 
จ านวนหนว่ยขาย (หนว่ย)   50,000    26,000    32,000  
ราคาตลาด (บาท)       150        153        148  
คา่ด าเนินการ (บาท)         11          12          12  
คา่ขนสง่ (บาท)         13          14          13  

ให้ท า 

ก. ตลาดใดเป็นตลาดหลกั เพราะเหตใุด  (1 คะแนน) 

ข. ตลาดใดเป็นตลาดที่ดีที่สดุ เพราะเหตใุด (1 คะแนน) 

เฉลย 

ก. ตลาดใดเป็นตลาดหลกั เพราะเหตใุด  (1 คะแนน) 

อ้างถงึ ม.รง. 13 เร่ืองการวดัมลูคา่ยตุิธรรม “ตลาดหลกั หมายถงึ ตลาดทีม่ีปริมาณ และระดบักิจกรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิมาก
ที่สดุ” ดงันัน้ ตลาดหลกัในกรณีนีค้ือ“ตลาดซีเรีย” 

ข. ตลาดใดเป็นตลาดที่ดีที่สดุ เพราะเหตใุด (1 คะแนน) 

อ้างถงึ ม.รง. 13 เร่ืองการวดัมลูคา่ยตุิธรรม “ตลาดทีใ่ห้ประโยชน์มากที่สดุ หมายถงึ ตลาดที่จ านวนเงินท่ีจะได้รับจากการขาย
สนิทรัพย์เป็นจ านวนมากที่สดุ หรือตลาดที่จ านวนเงินท่ีจา่ยคืนเพือ่ช าระหนีส้นิเป็นจ านวนน้อยที่สดุ ภายหลงัจากที่ได้พิจารณาต้นทนุการท า
รายการ และต้นทนุของการขนสง่แล้ว” ซึง่ “ตลาดเกาหลเีหนือ” มีราคาขายสทุธิเทา่กบั 127 บาท เป็นราคาที่มากกวา่ตลาดอื่น ดงันัน้ ตลาด
เกาหลเีหนือจึงเป็นตลาดหลกั 

    หนว่ย:บาท  
ตลาด  ซีเรีย   เกาหลเีหนือ   อาฟกานิสถาน  
ราคาตลาด                   150                   153                   148  
หกั คา่ขนสง่                    (13)                   (14)                   (13) 
ราคาขายก่อนหกัคา่ด าเนินงาน                  137                   139                   135  
หกั ต้นทนุด าเนินงาน                   (11)                   (12)                   (12) 
ราคาสุทธิ                    126                     127                     123  
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ขอ้ 1 ข. กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

บริษัทปุ๊ กป๊ิก จ ากดั ออกสทิธิผลประโยชน์พนกังาน วนัท่ี 1/1/25x7 จ านวน 1000 สทิธิ โดยพนกังานต้องท าตามเง่ือนไขดงันี ้

1. เป็นพนกังานบริษัทครบ 3 ปี 

2. เง่ือนไขที่ขึน้อยูก่บัตลาด 

      -หุ้นของบริษัทมีราคาสงูขึน้ไมน้่อยกวา่ 15% 

      -มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิเทา่กบั 50 บาท 

      -บริษัทคาดวา่พนกังานท าหมดจะอยูค่รบและมลูคา่หุ้นจะเป็นไปตามเง่ือนไข 

3. เง่ือนไขที่ไมข่ึน้กบัตลาด 

       -พนกังานท ายอดขายเพิ่มได้ไมน้่อยกวา่ 15% 

       -มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิเทา่กบั 60 บาท 

       -บริษัทคาดวา่พนกังานจะบรรลเุง่ือนไขทกุคนและได้รับสทิธิ 

 

ให้ท า 

ค านวนคา่ใช้จ่ายที่รับรู้ในปี 25x7 - 25x9 ภายใต้สถานการณ์ตอ่ไปนี ้

1. เหตกุารณ์เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ (3 คะแนน) 

2. เง่ือนไขที่ขึน้อยูก่บัตลาดไมเ่กิดขึน้ - ราคาหุ้นปลายปี 25x8 ขึน้น้อยกวา่ 15% (3 คะแนน) 

3. เง่ือนไขที่ไมข่ึน้อยูก่บัตลาดไมเ่กิดขึน้ - ปลายปี 25x8 พนกังาน 50% มียอดขายเพิม่ไมถ่ึง 15% (4.5 คะแนน) 

4. จากข้อ 3 ถ้าปลายปี 25x8 มพีนกังานลาออกคร่ึงหนึง่ (เป็นคนท่ีได้และไมไ่ด้รับสทิธิเทา่ๆกนั) (7.5 คะแนน) 

1. เหตกุารณ์เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ (3 คะแนน) 

ปีที่   รายจ่ายที่รับรู้สะสมถงึปัจจุบัน     รายจ่ายที่รับรู้สะสมถงึปีก่อน   รายจ่ายที่รับรู้ปีปัจจุบัน  
1                                  20,000   a)                                         -                             20,000  
2                                  40,000   b)                                  20,000                           20,000  
3                                  60,000   c)                                  40,000                           20,000  

     
 a) คาดวา่ทัง้เง่ือนไขตลาดและเง่ือนไขผลการด าเนินงานเกิดขึน้ : 1,000 หุ้น x 60 บาท x 1ปี/3ปี 
 b) คาดวา่ทัง้เง่ือนไขตลาดและเง่ือนไขผลการด าเนินงานเกิดขึน้ : 1,000 หุ้น x 60 บาท x 2ปี/3ปี 
 c) คาดวา่ทัง้เง่ือนไขตลาดและเง่ือนไขผลการด าเนินงานเกิดขึน้ : 1,000 หุ้น x 60 บาท x 3ปี/3ปี 
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2. เง่ือนไขที่ขึน้อยูก่บัตลาดไมเ่กิดขึน้ - ราคาหุ้นปลายปี 25x8 ขึน้น้อยกวา่ 15% (3 คะแนน) 

ปีที่   รายจ่ายที่รับรู้สะสมถงึปัจจุบัน     รายจ่ายที่รับรู้สะสมถงึปีก่อน   รายจ่ายที่รับรู้ปีปัจจุบัน  
1                                  20,000   a)                                         -                             20,000  
2                                  33,333   b)                                  20,000                           13,333  
3                                  50,000   c)                                  33,333                           16,667  

     
 

a) คาดวา่ทัง้เง่ือนไขตลาดและเง่ือนไขผลการด าเนินงานเกิดขึน้ : 1,000 หุ้น x 60 บาท x 1ปี/3ปี 
 b) เง่ือนไขตลาดไมเ่กิดขึน้ : 1,000 หุ้น x 50 บาท x 2ปี/3ปี  
 c) เง่ือนไขตลาดไมเ่กิดขึน้ : 1,000 หุ้น x 50 บาท x 3ปี/3ปี  

 

3. เง่ือนไขที่ไมข่ึน้อยูก่บัตลาดไมเ่กิดขึน้ - ปลายปี 25x8 พนกังาน 50% มียอดขายเพิม่ไมถ่ึง 15% (4.5 คะแนน) 

ปีที่   รายจ่ายที่รับรู้สะสมถงึปัจจุบัน     รายจ่ายที่รับรู้สะสมถงึปีก่อน   รายจ่ายที่รับรู้ปีปัจจุบัน  
1                                  20,000   a)                                         -                             20,000  
2                                  36,667   b)                                  20,000                           16,667  
3                                  55,000   c)                                  36,667                           18,333  

     
 a) คาดวา่ทัง้เง่ือนไขตลาดและเง่ือนไขผลการด าเนินงานเกิดขึน้ : 1,000 หุ้น x 60 บาท x 1ปี/3ปี 
 b) เง่ือนไขตลาดเกิดขึน้ แตเ่ง่ือนไขผลการด าเนินงานบรรลเุพียง 50% : (500 หุ้น x 60 บาท x 2ปี/3ปี) + (500 หุ้น x 50 บาท x 2/3 ปี) 
 c) เง่ือนไขตลาดเกิดขึน้ แตเ่ง่ือนไขผลการด าเนินงานบรรลเุพียง 50% : (500 หุ้น x 60 บาท x 3ปี/3ปี) + (500 หุ้น x 50 บาท x 3/3 ปี) 

4. จากข้อ 3 ถ้าปลายปี 25x8 มพีนกังานลาออกคร่ึงหนึง่ (เป็นคนท่ีได้และไมไ่ด้รับสทิธิเทา่ๆกนั) (7.5 คะแนน) 

ปีที่   รายจ่ายที่รับรู้สะสมถงึปัจจุบัน     รายจ่ายที่รับรู้สะสมถงึปีก่อน   รายจ่ายที่รับรู้ปีปัจจุบัน  
1                                  20,000   a)                                         -                             20,000  
2                                  18,333   b)                                  20,000                           (1,667) 
3                                  27,500   c)                                  18,333                            9,167  

     
 a) คาดวา่ทัง้เง่ือนไขตลาดและเง่ือนไขผลการด าเนินงานเกิดขึน้ : 1,000 หุ้น x 60 บาท x 1ปี/3ปี 

 
b) ลาออก 50% เง่ือนไขตลาดเกิดขึน้ แตเ่ง่ือนไขผลการด าเนินงานบรรลเุพียง 50% :  
             (250 หุ้น x 60 บาท x 2ปี/3ปี) + (250 หุ้น x 50 บาท x 2/3 ปี) 

 
c) ลาออก 50% เง่ือนไขตลาดเกิดขึน้ แตเ่ง่ือนไขผลการด าเนินงานบรรลเุพียง 50% :  
             (250 หุ้น x 60 บาท x 3ปี/3ปี) + (250 หุ้น x 50 บาท x 3/3 ปี) 
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ขอ้ 2 ก สญัญำก่อสร้ำง 10 คะแนน 

บริษัทตี๋ใหญ่ จ ากดั รับเหมางานก่อสร้างมลูคา่งาน 100 ล้านบาท ต้นทนุจ่ายจริงในแตล่ะปีเป็นดงันี ้: ปีที่ 1 จ่าย 27 ล้านบาท ปีที่ 2 
จ่าย 77 ล้านบาท และปีที่ 3 จ่าย 34 ล้านบาท 

ตี๋ใหญ่ประมาณก าไรขัน้ต้น ณ สิน้ปีที่ 1 เทา่กบั 3 ล้านบาท ปีที่ 2 ขาดทนุขัน้ต้น 10 ล้านบาท  

ขัน้ความส าเร็จในการก่อสร้างในแตล่ะปีเป็นดงันี ้: ปีที่ 1 เทา่กบั 30% ปีที่ 2 เทา่กบั 70% และปีที่ 3 เทา่กบั 100% 

ให้ท า 

1.ปีที่สองรับรู้รายได้ ต้นทนุ และขาดทนุเทา่ไหร่ พร้อมอธิบาย 

2. ปีที่สามรับรู้รายได้ ต้นทนุ และขาดทนุเทา่ไหร่ พร้อมอธิบาย 

เฉลย 

    (หน่วย:ล้านบาท)  
 สะสมจนปัจจุบนั จ านวนที่รับรู้ในปีก่อน จ านวนที่รับรู้ในปีปัจจุบนั 

ปีที่ 1    
รายได้ (100 x 30%)                 30.00                              -                               30.00  

ต้นทนุก่อสร้าง (97 x 30%)                 29.10                              -                               29.10  

ก าไร                  0.90                              -                                 0.90  

ปีที่ 2    
รายได้ (100 x 70%)                 70.00                        30.00                             40.00  

ต้นทนุก่อสร้าง ((100 x 70%) + 10)                80.00                        29.10                             50.90  

ก าไร               (10.00)                         0.90                            (10.90) 

ปีที่ 3    
รายได้ (100 x 100%)               100.00                        70.00                             30.00  

ต้นทนุก่อสร้าง (27 + 77 + 34)              138.00                        80.00                             58.00  

ก าไร               (38.00)                      (10.00)                           (28.00) 

1.ปีที่สองรับรู้รายได้ ต้นทนุ และขาดทนุเทา่ไหร่ พร้อมอธิบาย 

ในปีที่ 2 กิจการจะรับรู้รายได้ 40 ล้านบาท ต้นทนุ 50.90 ล้านบาท และรับรู้ขาดทนุ 10.90 ล้านบาท ตามการค านวณข้างต้น เนื่องจาก
โครงการนีป้ระสบภาวะขาดทนุ จงึต้องรับรู้ขาดทนุทัง้จ านวนโดยทนัทีเมื่อทราบ 

2. ปีที่สามรับรู้รายได้ ต้นทนุ และขาดทนุเทา่ไหร่ พร้อมอธิบาย 

ในปีที่ 3 กิจการจะรับรู้รายได้ 30 ล้านบาท ต้นทนุ 58 ล้านบาท และรับรู้ขาดทนุ 28 ล้านบาท ตามการค านวณข้างต้น เนื่องจาก
โครงการนีป้ระสบภาวะขาดทนุ และก่อสร้างเสร็จสิน้แล้วกิจการจงึต้องรับรู้ขาดทนุเพิ่มขึน้ให้เทา่กบัขาดทนุในภาพรวมของโครงการ  
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ขอ้ 2 ข สญัญำเช่ำ 10คะแนน 

บมจ. เช่าสจ๊ิะ ไมไ่ด้เป็นผู้ผลติหรือผู้แทนจ าหนา่ยสนิค้า โดยในวนัที่ 1 มกราคม 25x1 เชา่สจ๊ิะ ให้เตา๋สมชายเชา่เคร่ืองจกัรเป็นเวลา 
3 ปี คา่เช่าปีละ 100,000 บาท จ่ายช าระงวดแรกวนัท่ี 1 มกราคม 25x1 โดยคา่เชา่นีร้วมคา่บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 10,000 บาท เคร่ืองจกัรตาม
สญัญาเชา่มีอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 4 ปี โดยให้สทิธ์ิผู้ เช่าสามารถซือ้เคร่ืองจกัรดงักลา่วได้ในราคา 10,000 บาท ซึง่เป็นราคาที่ต า่
มาก ประมาณการมลูคา่คงเหลอืของเคร่ืองจกัรเทา่กบั 5,000 บาท ทัง้นี ้A ได้บนัทกึบญัชีคา่เชา่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 เป็นรายได้ตามนี ้ 

dr. เงินสด       100,000   
cr. คา่เช่ารับ        100,000  
 บนัทกึรับคา่เช่า   

สญัญาเชา่ครัง้นี ้คิดดอกเบีย้ตามนยั 10% โดยสนิทรัพย์มีมลูคา่ยตุิธรรมเทา่กบั 253,708 บาท 

PV factor ที่เก่ียวข้อง: มลูคา่ปัจจบุนัของเงินงวด 1 บาท อตัราดอกเบีย้ 10% จ านวน 2 งวด เทา่กบั 1.7355 และมลูคา่ปัจจบุนัของ
เงิน 1 บาท อตัราดอกเบีย้ 10% จ านวนงวด 3 งวด เทา่กบั 0.7513 

ให้ท า 

1. ปรับปรุงรายการในสมดุรายวนั วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 เก่ียวกบัสญัญาเช่าข้างต้น  

2. น าเสนองบแสดงฐานะการเงินเก่ียวกบัสญัญาเชา่ข้างต้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 

1. ปรับปรุงรายการในสมดุรายวนั วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 เก่ียวกบัสญัญาเช่าข้างต้น  

ขัน้แรก ค านวณหาเงินลงทนุขัน้ต้นและเงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่า: 

เงินลงทนุขัน้ต้น   บาท 
คา่เช่า (90,000 x 3)       270,000  
สทิธิเลอืกซือ้        10,000  
รวมเงินลงทนุขัน้ต้น     280,000  

    
เงินลงทนุสทุธิ    
ประเภทของกระแสเงินสด กระแสเงินสด  PV factors  มลูคา่ปัจจบุนั 
คา่เช่างวดแรก 90,000 1 90,000 
คา่เช่างวด  2-3 (2 ปี ดอกเบีย้ 10%) 90,000 1.7355 156,195 
สทิธิเลอืกซือ้ 10,000 0.7513 7,513 

รวมมลูคา่ปัจจบุนั  253,708 

มลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองจกัร  253,708 
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และตารางตดับญัชีสญัญาเชา่สามารถท าได้ดงันี ้ 

งวด เงนิสดรับ ตัดดอกเบีย้ ตัดเงนิต้น เงนิต้นคงเหลือ 
0          253,708  
0         90,000                 -          90,000        163,708  
1         90,000          16,371        73,629         90,079  
2         90,000            9,008        80,992           9,087  
3         10,000               909         9,091   0*  
 ปัดเศษ 5 บาท    

ดงันัน้ กิจการจงึต้องปรับปรุงรายการดงันี ้ 

31/12/25x1 dr. ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน       190,000   
 dr. คา่เช่ารับ       100,000   
 cr. รายได้คา่ซอ่มบ ารุง     10,000  
 cr. สนิค้า   253,708  
 cr. ดอกเบีย้รับตามสญัญาเช่ารอตดับญัชี     26,292  
  บนัทกึปรับปรุงรายการสญัญาเชา่ที่บนัทกึผิด   
     
31/12/25x1 dr. ดอกเบีย้รับตามสญัญาเช่ารอตดับญัชี        16,371   
 cr. ดอกเบีย้รับ (163,708 x 10%)     16,371  
  บนัทกึรับรู้ดอกเบีย้ตามสญัญาเชา่การเงิน   

 

2. น าเสนองบแสดงฐานะการเงินเก่ียวกบัสญัญาเชา่ข้างต้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

บริษัท เช่าสจ๊ิะ จ ากัด  
งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1  
 หน่วย:บาท 
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน  
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ - สว่นท่ีถึงก าหนดภายใน 1 ปี        73,629  
  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดภายใน 1 ปี        90,079  
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ขอ้ 3 กำรบญัชีตน้ทุนงำนสัง่ท ำ 
บริษัท ผลติเสือ้ยืด มี 2 แผนกคอืแผนกตดัที่ใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมตัิตดัชิน้งาน และแผนกเย็บทีใ่ช้แรงงานคนในการเย็บเป็นหลกั โดย

ปัจจบุนัปันสว่นคา่ใช้จา่ยการผลติโดยใช้คา่แรงงานทางตรงเป็นตวัปันสว่นอตัราเดยีวทัง้โรงงาน 

ณ 1 ตลุาคม 25x1 มียอดยกมาของบญัชีวตัถดุิบ 30,000 บาท คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลงด้านเครดิต 6,000 บาท งานระหวา่งท าของ
งานเลขท่ี 210  จ านวน 120,000 และคา่ใช้จา่ยในการผลติต า่ไป/สงูไป ด้านเครดติ 3,000 บาท 

ระหวา่งเดือน ตลุาคม มกีารผลติงาน 210 ตอ่ และเร่ิมผลติงาน 220 230 และ 240 โดยมต้ีนทนุดงันี ้

งาน #  วัตถุดิบ (บาท   ค่าแรงงานทางตรง (บาท)   ชั่วโมงแรงงานทางตรง (ชม)  สถานะ 

210  -  20,000  300  เสร็จและสง่มอบ 

220 120,000  50,000  600  เสร็จและสง่มอบ 

230 150,000  60,000  900  เสร็จ  

240 200,000  80,000   1,200  งานระหวา่งท า 

รวม 470,000  210,000   3,000    

คา่ใช้จา่ยโรงงานปันสว่นตามชัว่โมงแรงงานทางตรงอตัราชัว่โมงละ 40 บาท 

ณ 1 ต.ค มีวตัถดุิบ ยกมา 30,000 บาท ระหวา่งเดือนตลุาได้ซือ้วตัถดุิบเพิ่ม 500,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทสามารถขายเศษผ้าเป็นเศษ
ซากกิโลกรัมละ 200 บาท โดยนานๆ จะขายครัง้หนึง่ 

ระหวา่งเดือนตลุาคม มีคา่ใช้จ่ายการผลติเกิดขึน้จริง 122,800 บาท 

ข้อมลูเพิ่มเติม  

1. ลกูค้าสัง่ซือ้สนิค้าตามงาน 210 จ านวน 1,000 ชิน้ แตบ่ริษัทผลติ 1,020 ชิน้ เนื่องจากในอดีตมีผลติภณัฑ์เสยีหาย โดยครัง้
นีม้ีสนิค้าเสยี 5 ชิน้ และแถมให้ลกูค้า 5 ชิน้ 

2. งาน 220 มีปริมาณขาย 1,000 ชิน้ โดยแตพ่นกังานใหมเ่ย็บเสยีท าให้มคีา่ใช้จ่ายในการซอ่มทีป่ระกอบด้วยคา่แรงและ
คา่ใช้จา่ยในการผลติเพื่อให้ใช้ได้ 2,200 บาท บริษัทยอมรับวา่เป็นความผิดของบริษัท ทัง้นีย้งัไมไ่ด้บนัทกึบญัชี 

3. ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 25x1 วตัถดุบิคงเหลอืมมีลูคา่ยตุิธรรม 55,000 บาท 

ให้ท า 

1. ค านวณต้นทนุงานและต้นทนุตอ่หนว่ยงานเลขท่ี 210 

2. ค านวณต้นทนุงานและต้นทนุตอ่หน่วยงานเลขท่ี 220 

3. ค านวณต้นทนุสนิค้าส าเร็จรูป 

4. คา่ใช้จา่ยคดิเข้างานสงู/ต า่ไป เทา่ใด อยูด้่านเดบิตหรือเครดติ 

5. คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของวตัถดุิบ มเีทา่ไหร่ อยูด้่านเดบิตหรือเครดติ 

6. บริษัทใช้วิธีอตัราเดียวทัง้โรงงานเหมาะสมหรือไม ่เพราะอะไร ให้เหตผุล 2 ข้อ 

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 10 
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เฉลย 

การค านวณต้นทนุรวมและต้นทนุตอ่หนว่ย 

งาน # - สถานะ  DLH (ชม.)   หน่วยผลิตปกต ิ  BWIP   DM   DL  
 OH  

(DLH x 40)   ต้นทุนรวม   @  
210 - COGS  300  1,000  120,000  -  20,000   12,000  152,000  152  
220 - COGS  600  1,000   -  120,000  50,000   24,000  194,000  194  
230 - FG  900   n/a   -  150,000  60,000   36,000  246,000   n/a  
240 - WIP  1,200   n/a   -  200,000  80,000   48,000  328,000   n/a  
รวม 3,000    120,000  470,000  210,000  120,000  920,000   n/a  

ตอบค าถาม 

1. ค านวณต้นทนุงานและต้นทนุตอ่หนว่ยงานเลขที่ 210 

ต้นทนุรวมเทา่กบั 152,000 บาท และต้นทนุตอ่หนว่ยเทา่กบั 152 บาทตามการค านวณข้างต้น (แม้จะผลติ 1,020 หนว่ย แต ่20 หนว่ย
ที่ผลติเกินจะถือเป็น “ของเสยีปกติ” ซึง่ถือเป็นต้นทนุของหนว่ยดีโอนออก) 

2. ค านวณต้นทนุงานและต้นทนุตอ่หนว่ยงานเลขที่ 220 

ต้นทนุรวมเทา่กบั 194,000 บาท และต้นทนุตอ่หนว่ยเทา่กบั 194 บาทตามการค านวณข้างต้น (ต้นทนุการ rework จะถือเป็น
คา่ใช้จา่ยในการผลติจ่ายจริง ไมน่ ามารวมเป็นต้นทนุงานเนื่องจากบริษัทใช้คา่ใช้จ่ายในการผลติคดิเข้างาน) 

3. ค านวณต้นทนุสนิค้าส าเร็จรูป 

ต้นทนุสนิค้าส าเร็จรูปในกรณีนีค้อืงานเลขที่ 230 ที่มีต้นทนุการผลติรวม 246,000 บาท  

4. คา่ใช้จา่ยคดิเข้างานสงู/ต า่ไป เทา่ใด อยูด้่านเดบิตหรือเครดิต 

คชจ.ผลติคิดเข้างานต ่าเกินไป (ด้านเดบติ) 2,000 บาท ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

  หนว่ย : บาท 
คา่ใช้จา่ยการผลติเกิดจริง:   

ตามสมดุบญัชี                     122,800   
ผลขาดทนุจากการแก้ไขงาน job 230                         2,200   

รวมคา่ใช้จา่ยการผลติเกิดจริง                          125,000  
คา่ใช้จา่ยการผลติคิดเข้างาน                          120,000  
คชจ.ผลติคิดเข้างานต ่าเกินไป (ด้านเดบติ)                            5,000  
หกั คชจ.ผลติคดิเข้างานสงูเกินไป (ด้านเครดิต) ยกมา                           (3,000) 
คชจ.ผลิตคดิเข้างานต ่าเกินไปไป (ด้านเดบิต) ยกไป                            2,000  
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5. คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของวตัถดุิบ มีเทา่ไหร่ อยูด้่านเดบติหรือเครดิต 

คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของวตัถดุิบเทา่กบั 5,000 บาทด้านเครดติ ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

    หน่วย: บาท  
  วัตถุดิบ (dr.)  ค่าเผ่ือเสื่อมค่า (cr.)  วัตถุดิบสุทธิ (dr.) 
ยกมาต้นงวด 1/10/25x1                       30,000                            (6,000)           24,000  
บวก ซือ้ระหวา่งงวด                     500,000           500,000  
หกั เบิก                    (470,000)          (470,000) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด                       60,000                            (6,000)           54,000  
ปรับปรุงรายการ                             1,000              1,000  

มลูคา่ขายสทุธิ                       60,000                              (5,000)           55,000  

 

6. บริษัทใช้วิธีอตัราเดียวทัง้โรงงานเหมาะสมหรือไม ่เพราะอะไร ให้เหตผุล 2 ข้อ 

ในกรณีนี ้การปันสว่นคา่ใช้จ่ายในการผลติวิธีอตัราเดียวทัง้โรงงานถือวา่ไมเ่หมาะสม ตามเหตผุลตอ่ไปนี ้

I. เนื่องจาก แผนกตดัใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมตัิด าเนินงาน ดงันัน้ คา่ใช้จ่ายในการผลติจึงนา่จะผนัแปรไปตาม “ชัว่โมงเคร่ืองจกัร” 
มากกวา่ชัว่โมงแรงงานท่ีใช้อยู ่

II. ต้นทนุการผลติของบริษัทมีแนวโน้มที่จะถกูบดิเบือนจากการใช้ตวัปันสว่นท่ีไมเ่หมาะสมดงักลา่ว อาจท าให้ตัง้ราคาขาย
ผิดพลาดอนัสง่ผลตอ่ผลการด าเนินงานในที่สดุ  
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ตำรำงติวคร้ังท่ี 1/2561 

หลกัสูตร Comprehensive วชิาละ 5,500 บาท  (สมคัร2วชิา 9,000 บาท) เรียนรวบยอดความคดิ เหมาะกบัผู้

มคีวามคุ้นเคยกบั TFRS ในระดับกลาง – สูง 

AC1 : ทกุวนัอาทิตย์เร่ิม 7 ม.ค., 14, 21, 28 ม.ค., 4, 11 ก.พ. 2561 

AC2 : ทกุวนัเสาร์เร่ิม 6 ม.ค., 13, 20, 27 ม.ค., 3, 10 ก.พ. 2561 

เรียนที่สขุมุวิท 101/1 สถานี BTS ปณุณวิถี (search ค าวา่ CPA Solution)  

หลกัสูตร Step-By-Step Classวชิาละ 6,000 บาท  (สมคัร2วชิา 10,000 บาท) เน้นพืน้ฐานการค านวณ และ

เทคนิคท าโจทย์ปรนัย และอตันัย เหมาะกบัผู้ทีเ่ร่ิมสอบ CPA  

AC1 : ทกุวนัเสาร์เร่ิม 6 ม.ค., 13, 20, 27 ม.ค., 3, 10 ก.พ. 2561 

AC2 : ทกุวนัอาทิตย์เร่ิม 7 ม.ค., 14, 21, 28 ม.ค., 4, 11 ก.พ. 2561 

เรียนที่ศนูย์ไบเทค สถานี BTS บางนา  

 

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเราจะรีบสง่ให้ทา่นเตรียมตวั (คาดวา่สง่ให้ได้เดือนธนัวาคม 2559) เมื่อสมคัร
เข้ามา 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ ์ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที ่Line ID:  @cpa-somsak หรือ FB ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
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