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ขอ้สอบ CPA จ าลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2558 (แกไ้ข)* 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีน ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

*แก้ข้อ 2 เร่ืองก ำไรต่อหุ้น 
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ข้อ 1 ต้นทุนตามวิธีฐานกิจกรรม (ABC) 

บริษัทปรัชญา จ ากดั มีข้อมลูการผลติสนิค้าดงันี ้ 

 
 สนิค้า A   สนิค้า B   รวม  

 จ านวนหนว่ยผลติ    20,000   100,000   120,000  
 ต้นทนุวตัถดุิบ   250,000   500,000   750,000  
 คา่แรงงานทางตรง   200,000   400,000   600,000  

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการผลติ 900,000 บาท มีอตัราคา่แรงทางตรง 20 บาทตอ่ชัว่โมง 

ต่อมาบริษัทได้ศึกษาวิธีการค านวณตามวิธีต้นทนุฐานกิจกรรม ซึ่งหากจดัสรรค่าใช้จ่ายในการผลิตตามระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรม สินค้า A จะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่อยู่ที่ 62,000 บาท สินค้า B มีค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ 
130,000 บาทคา่ใช้จ่ายในการผลติสว่นท่ีเหลอืเป็นไปตามกิจกรรมตา่งๆ 

รายละเอียดของกิจกรรมและต้นทนุจ านวน 708,000 บาท 

    
 จ านวนกิจกรรรม  

กิจกรรม 
 

 คา่ใช้จา่ย   ตวัผลกัดนั   A   B   รวม  
สัง่ซือ้วตัถดุิบ 120,000   ค าสัง่ซือ้  400  600   1,000  
จดัเก็บวตัถดุิบ 200,000  จ านวนหนว่ย   80  120  200  
บม่ 

 
210,000  ชัว่โมงบม่ 200  300  500  

ตรวจสอบคณุภาพ 178,000   จ านวนพนกังาน   70   30  100  
รวม 

 
708,000  
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ให้ท า 

1. ค านวณต้นทนุตอ่หนว่ยของสนิค้า A และ B โดยใช้วธีิปันสว่นคา่ใช้จ่ายผลติตามชัว่โมงแรงงานทางตรง 

2. ค านวณต้นทนุตอ่หนว่ยของสนิค้า A และ B โดยใช้วธีิปันสว่นคา่ใช้จ่ายผลติตามวิธีฐานกิจกรรม 

ตอบ 

1. ค านวณต้นทนุตอ่หนว่ยของสนิค้า A และ B โดยใช้วธีิปันสว่นคา่ใช้จ่ายผลติตามชัว่โมงแรงงานทางตรง 

คา่ใช้จา่ยในการผลติรวม 900,000  บาท 
จ านวนชัว่โมงแรงงาน (600,000 / 20 บาท)   30,000  ชัว่โมง 
อตัราคา่ใช้จา่ยในการผลติตอ่ชัว่โมง   30  บาท/ชม. 

ค านวณต้นทนุตอ่หนว่ยปันสว่นคา่ใช้จ่ายผลติตามชัว่โมงแรงงานทางตรง 

 
สนิค้า A สนิค้า B รวม 

 ต้นทนุวตัถดุิบ  250,000  500,000  750,000  

 คา่แรงงานทางตรง (ชัว่โมงละ 20 บาท) 200,000  400,000  600,000  

คา่ใช้จา่ยในการผลติ (30 บาท / DMH)  300,000  600,000  900,000  

รวมต้นทนุการผลติ  750,000   1,500,000   2,250,000  

 จ านวนหนว่ยผลติ(หนว่ย)  20,000  100,000  120,000  

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)   37.50   15.00   
 

2. ค านวณต้นทนุตอ่หนว่ยของสนิค้า A และ B โดยใช้วธีิปันสว่นคา่ใช้จ่ายผลติตามวิธีฐานกิจกรรม 

   
จ านวนกิจกรรม 

กิจกรรม  ค่าใช้จ่าย   ตวัผลกัดนั   A   B   รวม  @กิจกรรม ปันสว่น A ปันสว่น B รวม 
A  B   C   D   E   F = D+E   G = B / F   H = D x G   I = E x G   J = H + I  
สัง่ซือ้วตัถดิุบ  120,000  ค าสัง่ซือ้  400  600  1,000  120   48,000   72,000  120,000  
จดัเก็บวตัถดิุบ  200,000   จ านวนหน่วย  80  120  200  1,000   80,000  120,000  200,000  
บม่  210,000   ชัว่โมงบม่   200  300  500  420   84,000  126,000  210,000  
ตรวจสอบคณุภาพ  178,000  จ านวนพนกังาน  70  30  100  1,780  124,600   53,400  178,000  
รวม  708,000  

     
336,600  371,400  708,000  
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 หนว่ย :บาท  

 
สนิค้า A สนิค้า B รวม 

 ต้นทนุวตัถดุิบ  250,000  500,000  750,000  

 คา่แรงงานทางตรง (ชัว่โมงละ 20 บาท) 200,000  400,000  600,000  

รวมต้นทนุขัน้ต้น 450,000  900,000  1,350,000  

คา่ใช้จา่ยในการผลติ  
   

คา่ใช้จา่ยในการผลติคงที่ของสนิค้าแตล่ะชนิด 62,000  130,000  192,000  

คา่ใช้จา่ยจดัสรรตามวิธี ABC  336,600  371,400  708,000  

รวมคา่ใช้จา่ยในการผลติ  398,600  501,400  900,000  

รวมต้นทนุการผลติทัง้สิน้  848,600   1,401,400   2,250,000  

 จ านวนหนว่ยผลติ(หนว่ย)  20,000  100,000  120,000  

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)  42.43   14.01  
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ข้อ 2 ก าไรต่อหุ้น 

ให้งบแสดงฐานะการเงินปี 31 ธนัวาคม 25x1 

บริษัทเจอร่ี จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงนิบางส่วน 

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ 

หนว่ย : บาท 

  หนีส้นิไมห่มนุเวียน 
 ตัว๋เงินจา่ย 9% 1,000,000  

หุ้นกู้  5% แปลงสภาพ (20,000 หุ้น @ 100) 2,000,000  
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 3,000,000  

  สว่นของเจ้าของ 
 ทนุเรือนหุ้น 
 ทนุจดทะเบียน 
 หุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพชนิดสะสม (10,000 หุ้น@ 100บาท) 1,000,000  

หุ้นสามญั 25,000 หุ้น @100 บาท) 2,500,000  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,000,000  
ก าไรสะสม 5,000,000  
รวมสว่นของเจ้าของ 9,500,000  

ข้อมลูเพิ่มเติม 

1.ก าไรสทุธิของปี 25x2 จ านวน 120,000 บาท ราคาตลาดถวัเฉลีย่ปี 25x2 ราคา 25 บาทตอ่หุ้น 

2.หุ้นบริุมสทิธิชนิดสะสม จา่ยเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท โดยหุ้นบริุมสทิธิ 2 หุ้น แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั ได้ 1 หุ้น ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 25x2 ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิแปลงสภาพคร่ึงหนึง่ 

3.หุ้นกู้  ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท แปลงเป็นหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 

4.สทิธิแปลงสภาพ 6,000 สทิธิ ราคาใช้สทิธิ 20 บาท 

5.อตัราภาษี 30%  

ให้ท า 

1.แสดงผลการค านวณปรับลดก าไรตอ่หุ้นของหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  สทิธิแปลงสภาพ 

2.แสดงการค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน และก าไรปรับลด 
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1.แสดงผลการค านวณปรับลดก าไรตอ่หุ้นของหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  สทิธิแปลงสภาพ 

 
 ก าไรท่ีเพิ่ม  จ านวนหุ้นท่ีเพิ่ม ผลกระทบตอ่หุ้น 

สทิธิแปลงสภาพ                 -           1,200             -    
(0; (25-20)/25 x 6,000 สทิธิ) 

   หุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพ           10,000         2,500          4.00  
(2 บาท x 5,000 หุ้น ; 5,000 หุ้น / 2 ) 

   หุ้นกู้แปลงสภาพ 
   (2,000,000 บาท x 5% x (1-0.3); 20,000 หุ้น x 1 หุ้นสามญั)           70,000        20,000          3.50  

    ดงันัน้ในการค านวณก าไรตอ่หุ้น ล าดบัในการค านวณจะเป็นดงันี ้
   1 สทิธิแปลงสภาพ 
   2 หุ้นกู้แปลงสภาพ 
   3 หุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพ 
    

ค านวณก าไรตอ่หุ้น  ก าไรสทุธิ   จ านวนหุ้น  ก าไรตอ่หุ้น 
 ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นสามัญตามรายงาน           110,000        27,500          4.00  พืน้ฐาน 

(120,000 - 10,000*); (25,000 + (5,000/2)) 
    สทิธิแปลงสภาพ                 -           1,200    

 รวม          110,000        28,700          3.83  ปรับลด 
หุ้นกู้แปลงสภาพ           70,000        20,000    

 รวม          180,000        48,700          3.70  ปรับลด 

หุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพ           10,000         2,500  
  รวม          190,000        51,200          3.71  ปรับเพิ่ม 

*หกั 10,000 บาทเนื่องจากมีการแปลงฯจริงตัง้แตต้่นปีจงึไมไ่ด้ให้ปันผลในสว่นท่ีแปลงแล้ว 

สรุป ก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐานเทา่กบั 4.00 บาท สว่นก าไรตอ่หุ้นปรับลดเทา่กบั 3.70 บาท  
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ข้อ 3 สัญญาก่อสร้าง และรายได้จากการขายและการให้บริการ 

สัญญาก่อสร้าง 

บริษัทได้ท าสญัญาก่อสร้างมลูคา่ 8,000,000 บาท โดยจะก่อสร้างปี 25X5 และ 25X6 โดยมีรายละเอียดต้นทนุท่ี
เก่ียวข้องดงันี ้

   
 ปี 25X5   ปี 25X6  

 ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี   2,640,000   2,200,000  
 ประมาณการต้นทนุท่ีต้องจ่ายจนเสร็จ   2,160,000    - 

ให้ท า 

1. ค านวณรายได้ ต้นทนุก่อสร้าง และก าไรขัน้ต้นของปี 25X5 – 25x6 

2. บนัทกึบญัชีปี 25x5 หากมกีารวางบิลเรียกเก็บเงินจากผู้วา่จ้างจ านวน 3,300,000 บาท ในปี 25X5 

ตอบ 

1. ค านวณรายได้ ต้นทนุก่อสร้าง และก าไรขัน้ต้นของปี 25X5 – 25x6 

ค านวณอตัราสว่นงานท่ีท าเสร็จ 
  

 ปี 25X5   ปี 25X6  

 ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี  2,640,000  2,200,000  

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้สะสม 
  

2,640,000  4,840,000  

 ประมาณการต้นทนุท่ีต้องจ่ายจนเสร็จ  2,160,000  - 

รวมประมาณการต้นทนุ 
  

4,800,000  4,840,000  

อตัราสว่นงานท่ีท าเสร็จ 
  

55.0% 100.0% 

ค านวณรายได้ / ต้นทนุ / ก าไรจากงานก่อสร้าง 

การรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ยในแตล่ะปี ยอดสะสม ยอดสะสมถงึปีก่อน รับรู้ในปีปัจจุบัน 

25x5 
   รายได้ (8 ล้านบาท x 55%) 4,400,000  0  4,400,000  

ต้นทนุ 2,640,000  0  2,640,000  

ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น 1,760,000  0  1,760,000  
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การรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ยในแตล่ะปี ยอดสะสม ยอดสะสมถงึปีก่อน รับรู้ในปีปัจจุบัน 

25x6 
   รายได้ (8 ล้านบาท x 100%) 8,000,000  4,400,000  3,600,000  

ต้นทนุ 4,840,000  2,640,000  2,200,000  

ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น 3,160,000  1,760,000  1,400,000  

 

2. บนัทกึบญัชีปี 25x5 หากมกีารวางบิลเรียกเก็บเงินจากผู้วา่จ้างจ านวน 3,300,000 บาท ในปี 25X5 

ปี 25x5 
   งานระหวา่งก่อสร้าง 2,640,000  

 

 
เงินสด, เจ้าหนี,้ ฯลฯ 

 
2,640,000  

บนัทกึการจา่ยต้นทนุก่อสร้าง 
  ลกูหนีส้ญัญาก่อสร้าง 3,300,000  

 

 
เงินเรียกเก็บตามสญัญาก่อสร้าง 

 
3,300,000  

บนัทกึการเรียกเก็บเงินคา่ก่อสร้าง 
  เงินสด 

 
 xx  

 

 
ลกูหนีส้ญัญาก่อสร้าง 

 
 xx  

บนัทกึการรับช าระเงินคา่ก่อสร้าง 
  งานระหวา่งก่อสร้าง 1,760,000  

 ต้นทนุก่อสร้าง 2,640,000  
 

 
รายได้ตามสญัญาก่อสร้าง 

 
4,400,000  

บนัทกึรับรู้รายได้และต้นทนุก่อสร้าง 
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รายได้จากการขายและการบริการ 

บริษัทได้ขายอฐิมวลเบา โดยทัว่ไปจะขายพร้อมติดตัง้หากลกูค้าต้องการ โดยมลูคา่ยตุธิรรมในการขายอิฐเทา่กบั 
3,000,000 บาท สว่นบริการติดตัง้มีมลูคา่ยตุธิรรม 900,000 บาท 

ตอ่มา 1 มิ.ย. 25X7 มีค าสัง่ซือ้จากลกูค้าซึง่เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทขายอฐิพร้อมบริการติดตัง้ราคา 
3,500,000 บาท ซึง่สง่มอบสนิค้าและโอนความเสีย่งและผลตอบแทนให้ในวนัท่ี 1 ส.ค.25X7 โดยลกูค้าได้จ่ายเงินแล้ว 
3,000,000 บาท สว่นท่ีเหลอือีก 500,000 บาท จะจา่ยให้วนัท่ีตดิตัง้เสร็จ และต้นทนุของสนิค้าเทา่กบั 1,700,000 บาท 
ตอ่มาวนัท่ี 15 ก.ย.25X7 ติดตัง้เสร็จและลกูค้าจา่ยเงินตามสว่นท่ีเหลอืครบถ้วน 

ให้ท า 

ให้บนัทกึบญัชีรายการท่ีเก่ียวข้องพร้อมค าอธิบายรายการ  หากรายการใดไมบ่นัทกึต้องให้เหตผุลประกอบ 

ตอบ 

เนื่องจากมลูคา่ยตุิธรรมของการขายแยกระหวา่งสนิค้ากบับริการไมเ่ทา่กบัเงินท่ีได้รับจากลกูค้า บริษัทจึงต้องปัน
สว่นมลูคา่ที่ได้รับจากการขายตามสดัสว่นของมลูคา่ยตุิธรรม ซึง่ความเสีย่งและผลตอบแทนของการขายสนิค้าครัง้นีถ้กู
โอนไปให้กบัลกูค้าตัง้แตว่นัท่ี 1/8/25x7 ดงันัน้ กิจการจึงสามารถรับรู้รายได้ในสว่นของการขายสนิค้าได้ ณ วนัท่ีสง่มอบ 
สว่นการให้บริการนัน้ ภาระผกูพนัจะคอ่ยๆ สิน้สดุลงเมื่อกิจการได้ให้บริการ ซึง่ตามโจทย์ไมไ่ด้ให้มาวา่อตัราสว่น
ความส าเร็จเป็นเทา่ใด จึงควรรับรู้รายได้วนัท่ีตดิตัง้เสร็จ ซึง่หมายถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 25x7 ตามการปันสว่นมลูคา่และ
การบนัทกึบญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 

การปันส่วนมูลค่าขาย 

รายการ  มลูคา่ยตุธิรรม   ปันสว่นมลูคา่ขาย  
คา่สนิค้า 3,000,000  2,692,308  
คา่บริการ   900,000  807,692  
รวม 3,900,000  3,500,000  

 

การบันทกึบัญชี 

1/6/25x7 ไมบ่นัทกึบญัชี เนื่องจากเป็นเพยีงการสัง่ซือ้ 
  1/8/25x7 เงินสด 

 
 3,000,000  

 

  
ขาย 

 
2,692,308  

  
รายได้รับลว่งหน้า 

 
307,692  

 
บนัทกึการขายและสง่มอบอิฐ 
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ต้นทนุขาย 

 
 1,700,000  

 

  
สนิค้าคงเหลอื 

 
1,700,000  

 
บนัทกึต้นทนุขาย 

   15/9/25x7 เงินสด 
 

500,000  
 

 
รายได้รับลว่งหน้า 

 
307,692  

 
  

รายได้คา่บริการ 
 

807,692  

 
บนัทกึรับรู้รายได้คา่บริการ 

  
 

ต้นทนุบริการ 
 

 xx  
 

  
เงินสด คา่จ้าง คา่เสือ่มราคา ฯลฯ 

 
 xx  

 
บนัทกึต้นทนุบริการ 

    

ตารางตวิปี 2558 

 

 

  



P a g e  | 11 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/58  

การบญัชี 1 Sec1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 19 เม.ย. ถึง อา 24 พ.ค. 58  

การบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 30,31 พ.ค., 6,7,13,14 มิ.ย. 2558 

การบญัชี 2 เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 18 เม.ย. ถึง เสาร์ 23 พ.ค. 58  

หนังสืออ้างองิ 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง กรุงเทพฯ : 

2552. available from www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได้ กรุงเทพฯ : 2552. 

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  

Horngren, C.T.; Foster, G.; Ittner, C.; Datar, S.M.; Rajan, M.V. Cost Accounting: A Managerial Emphasis 
Prentice Hall: 2008. 

 

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

