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ข้อสอบ CPA จําลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 2/2561
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ความมีน้ าํ ใจของท่าน ส่ งผลให้ท่านสอบผ่านเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ในเร็ ววัน

วิชา การบัญชี 2 (ส่ วนอัตนัย)
การทดสอบความรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 19 ส.ค. 2561 – 23 ก.ย. 2561 วิชาบัญชี 2 เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 18 ส.ค. 2561 ถึง เสาร์ 22
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 2 ก.ย. 2561 – 7 ต.ค 2561 วิชาบัญชี 2 เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 1 ก.ย. 2561 ถึง เสาร์ 6 ต.ค.
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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“เอกสารชุดนี ้ได้ รับความร่ วมมือร่ วมใจจากทังผู
้ ้ เข้ าสอบจํานวนมาก และตัวผมผู้จดั ทํา คิดเป็ นชัว่ โมงทํางานรวมมากกว่า 50 ชัว่ โมงทํางาน ซึง่

ทุกคนที่เกี่ยวข้ องยินดีที่จะให้ พี่น้องใช้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยินดีแม้ แต่นิดเดียวหากถูกนําไปใช้ ในเชิงพาณิชย์
ดังนันจึ
้ งขออธิบายเกี่ยวกับความคุ้มครองดังนี ้”
เอกสารชุดนี ้ได้ รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
อนุญาตให้ ใช้ โดยไม่ ต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อักษร
1) การใช้ เพื่อเตรี ยมสอบ CPA ของตนเอง หรื ออธิบายเพื่อนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผู้เข้ าสอบครับ)
2) การใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษาทังของรั
้
ฐและเอกชนในลักษณะที่ไม่หวังผลกําไร
3) การใช้ เพื่อ update ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง

ไม่ อนุญาตให้ ใช้
1) การใช้ ประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะที่เป็ นติวเตอร์ ที่เปิ ดสอนและเก็บค่าตอบแทน
2) การดัดแปลงหรื อคัดลอกเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ ประกอบกับเอกสารประกอบการสอน หรื อการกระทํา

ลักษณะอื่นใดที่เข้ าข่ายการทําเพื่อหวังประโยชน์เชิงพาณิชย์
หากท่ านไม่ ม่ นั ใจว่ าท่ านอยู่ในข่ ายอนุญาตให้ ใช้ หรื อไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ หรื อขอ
หนังสืออนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อักษร ขอบคุณที่เข้ าใจครั บ
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ข้อ 1.1 งบกระแสเงินสด
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่ อง งบกระแสเงินสดปี พ.ศ. 2559 แตกต่างจากปี พ.ศ. 2560 อย่างไร
ตอบ
ประเด็นหลักของความแตกต่างของ ม.บช. 7 ปี 2559 และ 2560 คือ ฉบับปี 2560 “กําหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งบ
การเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทังการเปลี
้
่ยนแปลงในกระแส
เงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด” ทังนี
้ ้ เป็ นเพราะหนี ้สินประเภทนี ้มีต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี ้ย) ตลอดจนเป็ นภาระผูกพันที่เจ้ าหนี ้มีความ
เข้ มงวดสูง และหากมีหนี ้สินกลุม่ นี ้ในสัดส่วนสูงย่อมสร้ างความเสี่ยงทางการเงินและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอยูร่ อดระยะยาว
2. รายการดังต่อไปนี ้จัดเป็ นเงินสดกิจกรรมดําเนินงาน ลงทุน จัดหาเงิน หรื อไม่ใช่เงินสด
รายการที่1 : เงินชดเชยค่าเสียหายของเครื่ องจักรจาก บ. ประกันภัย
รายการที่2 : จ่ายชําระหนี ้ค่าซื ้ออุปกรณ์ที ้ซื ้องวดก่อน
รายการที่3 : เจ้ าหนี ้การค้ าลดลงจากการแปลงหนี ้เป็ นทุน
รายการที่4 : จ่ายชําระเงินกู้สว่ นที่ถงึ กําหนดชําระภายใน1 ปี ด้วยเงินสด
รายการที่5 : ดอกเบี ้ยจ่ายต้ นทุนของโรงงาน
รายการที่6 : ลูกหนี ้จากสัญญาเช่าการเงิน
ตอบ
รายการ
CFO
รายการที่1 : เงินชดเชยค่าเสียหายของเครื่ องจักรจาก บ. ประกันภัย

รายการที่2 : จ่ายชําระหนี ้ค่าซื ้ออุปกรณ์ที ้ซื ้องวดก่อน
รายการที่3 : เจ้ าหนี ้การค้ าลดลงจากการแปลงหนี ้เป็ นทุน
รายการที่4 : จ่ายชําระเงินกู้สว่ นที่ถงึ กําหนดชําระภายใน1 ปี ด้วยเงินสด
รายการที่5 : ดอกเบี ้ยจ่ายค่าก่อสร้ างโรงงานส่วนที่รับรู้เป็ นต้ นทุนสินทรัพย์
รายการที่6 : รับชําระเงินจากลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน


CFI

CFF

ไม่ กระทบ
กับเงินสด
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3. หากบริ ษัทจัดทํางบกระแสเงินสดทางอ้ อม ต้ องจัดทํารายการดังต่อไปนี ้อย่างไร
รายการที่ 1: ส่วนแบ่งกําไรบริ ษัทย่อยตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายการที่ 2 : หนี ้สงสัยจะสูญ
ตอบ
รายการ
รายการที่ 1: ส่วนแบ่งกําไรบริ ษัทย่อยตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายการที่ 2 : หนี ้สงสัยจะสูญ

กิจกรรม การจัดทํารายการ
ดําเนินงาน หักออกจากกําไรสุทธิเพื่อหาเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน
ดําเนินงาน บวกกับกําไรสุทธิเพื่อหาเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน
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ข้อ 1.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม
1จงยกตัวอย่างการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ไม่อยูใ่ นขอบเขตของ ม.รง. 13
ตอบ
ได้ แก่ การวัดมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับของสินค้ าคงเหลือตาม ม.บช. 2
2 จงบอกความแตกต่างของมูลค่ายุติธรรมระหว่าง ม.รง. 13 และ ม.บช. 17 เรื่ อง สัญญาเช่า
ตอบ
ม.รง. 13 ได้ ให้ คํานิยามของมูลค่ายุติธรรม คือ “ราคาที่จะได้ รับเมื่อขายสินทรัพย์ หรื อเป็ นราคาที่จ่ายในการโอนหนี ้สิน สําหรับ
รายการปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่า” (เช่น ราคาขายออก-exit price) โดยมูลค่ายุติธรรมเป็ นการวัดมูลค่าซึง่ อ้ างอิงตลาด
มิใช่การวัดมูลค่าของกิจการใดกิจการหนึง่ เป็ นการเฉพาะ โดยผู้ร่วมตลาด (Market Participant) หมายถึง “ผู้ที่มีความรอบรู้ในสินทรัพย์ที่ซื ้อ
เต็มใจเข้ าทํารายการ มีความอิสระ และมีความสามารถเข้ าทํารายการ”
ในขณะที่ ม.บช. 17 ได้ ให้ คํานิยามของมูลค่ายุติธรรม คือ “จํานวนเงินที่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรื อจ่ายชําระหนี ้กัน
ในขณะที่ทงสองฝ่
ั้
ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้ องกัน”
ดังนัน้ มูลค่ายุติธรรม ตามม.รง. 13 จะมีข้อสมมติฐานว่ าเกิดจากการต่ อรองกับผู้มีส่วนร่ วมในตลาดซึ่งอาจเป็ นใครก็ได้ ที่มี
คุณสมบัติ ในขณะที่ ม.บช. 17 มีข้อสมมติฐานในการต่ อรองกันระหว่ างผู้ซือ้ กับผู้ขายเพียงสองฝ่ ายเท่ านัน้
3. จากข้ อมูลต่อไปนี ้ ตลาดใดเป็ นตลาดหลัก เเละตลาดที่ได้ เปรี ยบที่สดุ
รายการ
สัดส่วนจํานวนหน่วยขายในปั จจุบนั
สัดส่วนจํานวนหน่วยขายในอดีต
ราคาขาย
ค่าทํารายการ
ต้ นทุนขนส่ง

ฝรั่ งเศส

อังกฤษ
75
15
300
5
10

บราซิล
20
65
350
5
2

5
20
280
4
4
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ตอบ
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้ รับเมื่อขายสินทรัพย์ หรื อจ่ายเพื่อโอนหนี ้สินในรายการปกติ (exit price) ในตลาดหลัก (หรื อตลาดที่
ได้ เปรี ยบที่สดุ ) ณ วันที่วดั มูลค่าภายใต้ เงื่อนไขของตลาดปั จจุบนั ในการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการจะไม่ปรับปรุงต้ นทุนการทํารายการ อย่างไร
ก็ตาม หากในการขายสินทรัพย์จะต้ องขนส่งสินทรัพย์จากสถานที่ปัจจุบนั ไปยังตลาดนันๆ
้ กิจการจะต้ องปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมด้ วยค่าขนส่ง
ดังกล่าวด้ วย
ตลาดใดเป็ นตลาดหลัก เพราะเหตุใด
อ้ างถึง ม.รง. 13 เรื่ องการวัดมูลค่ายุติธรรม “ตลาดหลัก หมายถึง ตลาดที่มีปริ มาณ และระดับกิจกรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินมาก
ที่สดุ ” ดังนัน้ ตลาดหลักในกรณีนี ้คือ“ตลาดฝรั่งเศส”
ตลาดใดเป็ นตลาดที่ได้ เปรี ยบที่สดุ เพราะเหตุใด
อ้ างถึง ม.รง. 13 เรื่ องการวัดมูลค่ายุติธรรม “ตลาดที่ได้ เปรี ยบที่สดุ หมายถึง ตลาดที่จํานวนเงินที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์เป็ น
จํานวนมากที่สดุ หรื อตลาดที่จํานวนเงินที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี ้สินเป็ นจํานวนน้ อยที่สดุ ภายหลังจากที่ได้ พิจารณาต้ นทุนการทํารายการ และ
ต้ นทุนของการขนส่งแล้ ว” ซึง่ “ตลาดอังกฤษ” มีราคาขายสุทธิเท่ากับ 343 บาท เป็ นราคาที่มากกว่าตลาดอื่น ดังนัน้ ตลาดอังกฤษจึงเป็ นตลาด
ที่ได้ เปรี ยบที่สดุ ตามการคํานวณต่อไปนี ้
ตลาด
ราคาขาย
หัก ค่าขนส่ง
ราคาขายก่อนหักค่าดําเนินงาน
หัก ต้ นทุนดําเนินงาน
ราคาสุทธิ

ฝรั่ งเศส
300
(10)
290
(5)
285

อังกฤษ
350
(2)
348
(5)
343

หน่ วย: บาท
บราซิล
280
(4)
276
(4)
272
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ข้อ 1.3 การนําเสนองบการเงิน
1.3.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคืออะไร
ตอบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หมายถึง รายการรายได้ และค่าใช้ จ่าย (รวมถึง การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่) ซึง่ ไม่อนุญาตให้
รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ
1.3-2 รายการที่อยุใ่ นกําไรเบ็ดเสร็จประกอบด้ วยรายการใดบ้ าง รายการใดที่สามารถรับรู้เป็ นกําไรขาดทุนในงวดต่อไปที่มีเงื่อนเฉพาะ
(recycle items) และรายการไหนไม่สามารถเข้ ากําไรขาดทุน (un-recycle items) ได้
ตอบ
กิจการต้ องจัดกลุม่ การนําเสนอรายการที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เป็ นสองกลุม่ คือ กลุม่ ที่สามารถ Recycle เข้ ากําไรหรื อ
ขาดทุน และกลุม่ ที่ไม่สามารถ Recycle เข้ ากําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ทังนี
้ ้ ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยในปั จจุบนั กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นกลุม่ ที่จะสามารถ Recycle เข้ ากําไร
ขาดทุนได้ นนประกอบด้
ั้
วย 1) ผลกําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105) 2) ผลกําไร
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการแปลงค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ปรับปรุง 2560) 3) ส่วนของผลกําไรและ
ขาดทุนที่มีประสิทธิผลจากเครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง การ
รับรู้และวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) )
ั้
วย 1) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ในขณะที่กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นกลุม่ ที่ไม่สามารถ Recycle เข้ ากําไรขาดทุนได้ นนประกอบด้
อาคาร และอุปกรณ์ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ปรับปรุง 2560) และ 2) การวัดมูลค่าใหม่ของหนี ้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
สุทธิ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ปรับปรุง 2560)
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ข้อ 2 โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษ
บริ ษัทรักการบิน จํากัด เป็ นบริษัทขายตัว๋ โดยสารโดยที่มีธุรกรรมส่งเสริ มการขายดังนี ้
1. การแจกแผ่นพับ
บริ ษัทแจกแผ่นพับให้ ผ้ ทู ี่มาร่วมงานสามารถใช้ เป็ นส่วนลดได้ 10%
ให้ ทํา
รายการดังกล่าวถือเป็ นโปรแกรมสิทธิพิเศษหรื อไม่ อย่างไร
ตอบ
ในกรณีที่กิจการจัดโปรแกรมสิทธิพิเศษ กิจการจะต้ องปั นส่วนมูลค่าบางส่วนจากรายได้ เป็ นมูลค่าของโปรแกรมสิทธิพิเศษ ซึง่ การที่
กิจการแจกแผ่นพับที่ให้ สว่ นลดการซื ้อสินค้ านัน้ กิจการยังไม่ ได้ รับรายได้ ใดๆ มา จึงไม่ มีรายได้ ใดๆ ปั นส่ วนให้ กับแผ่ นพับดังกล่ าว
การแจกแผ่ นพับครั ง้ นีจ้ งึ ไม่ ถือเป็ นโปรแกรมสิทธิพเิ ศษแต่ อย่ างใด
2. การขายตัว๋ ออนไลน์
บริ ษัทขายตัว๋ ผ่านช่องทางออนไลน์ 10 ล้ านบาท ลูกค้ าสะสมแต้ มได้ เท่ากับราคาตัว๋ และ เอาคะแนนสะสมไปแลกที่พกั โรงแรมต่างๆ
1 แต้ ม เท่ากับ 0.20 บาท บริษัท รักการบิน เป็ นคนเก็บเงินจากลูกค้ า และจ่ายชําระค่าที่พกั ให้ กบั โรงแรม 1 แต้ ม = 0.30 บาท
คําถาม
การกระทําดังกล่าวบริ ษัทเป็ นตัวการหรื อตัวแทน และจะบันทึกบัญชีอย่างไร
ตอบ
ในกรณีนี ้ โรงแรมถือเป็ นบุคคลที่สามเป็ นผู้จดั หารางวัล และกิจการเป็ นผู้กระทําการแทนบุคคลที่สามคือโรงแรม (อาจมองได้ วา่
กิจการขายตัว๋ ออนไลน์พร้ อมกับที่พกั ) กิจการจะต้ องวัดมูลค่ารายได้ ในบัญชีของกิจการด้ วยจํานวนเงินสุทธิ ซึง่ หมายถึงผลต่างระหว่างมูลค่า
สิง่ ตอบแทนที่ปันส่วนไปยังคะแนนสะสมกับจํานวนเงินค้ างจ่ายที่ต้องจ่ายให้ กบั บุคคลที่สามสําหรับการจัดหารางวัลให้ กิจการต้ องรั บรู้ จาน
วนเงินสุทธิดังกล่ าวเป็ นรายได้ เมื่อบุคคลที่สามมีภาระผูกพันในการจัดหารางวัล และได้ สทิ ธิในการได้ รับสิ่งตอบแทนนัน้ ซึ่งเป็ น
เวลาที่ลูกค้ านําแต้ มไปใช้ สทิ ธิ์ท่ โี รงแรม โดยต้ องบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
dr.
cr.
cr.
cr.

เงินสด / ลูกหนี ้การค้ า
รายได้ จากการขาย / บริการ
รายได้ คา่ นายหน้ า (10m x 20% x 0.1/0.3)
ภาระผูกพันที่มีกบั โรงแรมคูส่ ญ
ั ญา (10m x 20% x 0.2/0.3)
บันทึกการขายตัว๋ ออนไลน์พร้ อมให้ แต้ มโรงแรมในอัตรา 20% ของยอดซื ้อ

10,000,000
8,000,000
666,667
1,333,333
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3. การมอบบัตรกํานัลแลกสินค้ า
กิจการขายตัว๋ โดยสารในงานพร้ อมจัดโปรแกรมส่งเสริ มการขายด้ วยการแจกบัตรกํานัล 2,000 ใบ ที่แต่ละใบสามารถแลกหูฟังบลูทธู
ที่มีมลู ค่ายุติธรรมชิ ้นละ 1,000 บาท โดยบัตรกํานัลมีอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 25x1 – 31 มีนาคม 25x3 ซึง่ คาดว่าจะมีลกู ค้ ามาใช้ สทิ ธิ 80%
 ปี 25x1 มีลกู ค้ ามาใช้ สทิ ธิ 800 ใบ
 ปี 25x2 มีลกู ค้ ามาใช้ สทิ ธิ์ 640 ใบ และบริ ษัทประมาณการว่าจะมีลกู ค้ ามาใช้ สทิ ธิ 90%
 ปี 25x3 มีลกู ค้ ามาใช้ สทิ ธิ 360 ใบ และบัตรหมดอายุ
ให้ ทํา
บันทึกบัญชีปี 25x1 – 25x3
ตอบ
กิจการต้ องรับรู้รายได้ คา่ สิทธิประโยชน์ที่ให้ กบั ลูกค้ าดังนี ้
ยอดรายได้ คา่ โปรแกรมสิทธิพิเศษที่รับปั นส่วน
(2,000 สิทธิ x 1,000 บาท x 80% )

1,600,000

คํานวณรายได้ ที่รับรู้

ยอดสะสม

ปี ที่ 1 (1.6 ล้ านบาท x 800 / 1,600 สิทธิ)
ปี ที่ 2 (1.6 ล้ านบาท x 1,440 / 1,800 สิทธิ)
ปี ที่ 3 (1.6 ล้ านบาท x 1,800 / 1,800 สิทธิ)
รวม

800,000
1,280,000
1,600,000

ยอดสะสม
ถึงปี ก่อน
0
800,000
1,280,000

รั บรู้ ในปี
ปั จจุบัน
800,000
480,000
320,000
1,600,000
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การบันทึกบัญชี
dr.
cr.
cr.

dr.
cr.

dr.
cr.

dr.
cr.

ปี ที 0
เงินสด / ลูกหนี ้การค้ า
ขาย
รายได้ รับล่วงหน้ า โปรแกรมสิทธิประโยชน์ลกู ค้ า
บันทึกการขายและปั นส่วนรายได้ ให้ เป็ นรายได้ รับล่วงหน้ าตามโปรแกรมสิทธิประโยชน์
ปี ที่ 1
รายได้ รับล่วงหน้ า โปรแกรมสิทธิประโยชน์ลกู ค้ า
ขาย
บันทึกรับรู้รายได้ จากการขายตามโปรแกรมสิทธิประโยชน์
ปี ที่ 2
รายได้ รับล่วงหน้ า โปรแกรมสิทธิประโยชน์ลกู ค้ า
ขาย
บันทึกรับรู้รายได้ จากการขายตามโปรแกรมสิทธิประโยชน์
ปี ที่ 3
รายได้ รับล่วงหน้ า โปรแกรมสิทธิประโยชน์ลกู ค้ า
ขาย
บันทึกรับรู้รายได้ จากการขายตามโปรแกรมสิทธิประโยชน์

xx
xx
1,600,000

800,000
800,000

480,000
480,000

320,000
320,000
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ข้อ 3 การบัญชีตน้ ทุน
บริ ษัทปิ รามิด จํากัด มีแผนกผลิต 2 แผนก คือ แผนก 1 และ แผนก 2 บริษัทบันทึกบัญชีต้นทุนช่วง แบบ FIFO แผนกที่ 1 มีผลิตภัณฑ์
A B C ส่งไปผลิตแผนกที่ 2 เป็ น A1 B1 C1 ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน มีต้นทุนร่วมในแผนกที่ 1 ไม่มีสนิ ค้ าสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด
แผนก 1
ผลิตภัณฑ์
หน่วยผลิตต้ นงวด
(DM 40%, CC 80%)
หน่วยเริ่ม และผลิตเสร็จ
หน่วยปลายงวด
(DM 30%, CC 60%)
ต้ นทุนหน่วยผลิตต้ นงวด
ต้ นทุนผลิตระหว่างงวด
ต้ นทุนขันต้
้ น
ต้ นทุนแรงงานทางตรง
ต้ นทุนทางอ้ อม
ราคาขายต่อหน่วย (บาท)

A1 (กก.)

แผนก 2
B1 (กก.)

C1 (ลิตร)

480

260

220

500,000
200,000
1,000,000
18,000

600,000
200,000
800,000
10,000

700,000
200,000
700,000
12,500

100 ลิตร
300 ลิตร
200 ลิตร

270,000
515,000
200,000
614,000

คําสัง่
1. คํานวณหน่วยเทียบสําเร็จรูป และต้ นทุนต่อหน่วยเทียบสําเร็จรูป
2. ต้ นทุนร่วมเท่ากับเท่าใด
3. กิจการใช้ วิธีใดในการปั นส่วนต้ นทุนร่วมให้ กบั สินค้ า A, B และ C
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ตอบ
เราสามารถคํานวณต้ นทุนช่วงได้ ตามตารางต่อไปนี ้
หน่ วยผลิต
ตารางคํานวณต้ นทุนช่ วงแผนก A (FIFO)
งานระหว่างทําต้ นงวด
หน่วยเริ่มผลิตในเดือน
รวม

100
500
600

งานระหว่างทําต้ นงวด
หน่วยเริ่มและเสร็จในงวด
งานระหว่างทําปลายงวด
รวม

100 60%
300 100%
200 30%
600

ต้ นทุนการผลิต
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างเดือน
หน่ วยเทียบสําเร็จรู ป
ต้ นทุนต่อหน่วยเทียบสําเร็จรูป

1,129,000
2,600

สรุ ปต้ นทุนการผลิต
งานระหว่างทําต้ นงวด
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างเดือน
รวมต้ นทุนการผลิต

270,000
1,129,000
1,399,000

การจัดสรรต้ นทุน
ต้ นทุนผลิตเสร็จโอนออก
ต้ นทุนงานระหว่างทําต้ นงวด
งานระหว่างทําต้ นงวดทําต่อจนเสร็จ(60x750 + 20x1,850)
ต้ นทุนของหน่วยเริ่มและเสร็จในงวด(300 x 2,600)
รวม
งานระหว่างทําปลายงวด (60x750)+(120x1,850)
รวมต้ นทุนการผลิต

270,000
82,000
780,000
1,132,000
267,000
1,399,000

หน่ วยเทียบสําเร็จรู ป
DM

CC

60 20%
300 100%
60 60%
420

20
300
120
440

315,000
420
750

หน่ วย: บาท
814,000
440
1,850
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คํานวณหน่วยเทียบสําเร็จรูป และต้ นทุนต่อหน่วยเทียบสําเร็จรูป
หน่วยเทียบสําเร็จรูปของวัตถุดิบ และต้ นทุนแปรสภาพ เท่ากับ 420 หน่วย และ 440 หน่วยตามลําดับ
ต้ นทุนการผลิตสินค้ าต่อ 1 หน่วยเทียบสําเร็จรูปเท่ากับ 2,600 บาท
ต้ นทุนร่วมเท่ากับเท่าใด
ในที่นี ้ต้ นทุนร่วมคือต้ นทุนผลิตเสร็จและโอนออกไปยังแผนกถัดไป ซึง่ เท่ากับ 1,132,000 บาท
กิจการควรใช้ วิธีใดในการปั นส่วนต้ นทุนร่วมให้ กบั สินค้ า A, B และ C
ตอบ
วิธีการปั นส่วนต้ นทุนร่วมทําได้ หลายวิธี ดังนี ้
1. วิธีจํานวนหน่วยผลผลิต (Physical unit basis) เช่น การวัดจากปริมาตร นํ ้าหนัก หรื อความยาว
2. วิธีมลู ค่าขาย ณ จุดแยกตัว (sales value at the split off point basis) เป็ นวิธีที่ทําให้ อตั รากําไรขันต้
้ นของแต่ละผลิตภัณฑ์
เท่ากัน วิธีนี ้มีข้อสมมติฐานที่สําคัญคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายสูงกว่าควรรับต้ นทุนร่วมในสัดส่วนที่สงู กว่าตามไปด้ วย
3. วิธีมลู ค่าขายที่คาดว่าจะได้ รับสุทธิ (Net Realizable Value basis) หรื อวิธีมลู ค่าขายที่ปรับปรุง (adjusted relative sales value
basis) จะสะท้ อนถึงต้ นทุนในการทําต่อ
4. วิธีใช้ เกณฑ์กําหนดนํ ้าหนัก (assigned weight basis) เป็ นวิธีที่นําปั จจัยด้ านประสบการณ์ และความยุง่ ยากในการผลิตมา
พิจารณา
จากข้ อมูลที่ให้ มา วิธีที่ไม่ควรใช้ ปันส่วนต้ นทุนร่วมในข้ อนี ้ คือ
 วิธีหน่วยผลผลิต (เนื่องจากหน่วยผลิตไม่อยูใ่ นฐานเดียวกัน เพราะสินค้ า A,B มีหน่วยเป็ นกิโลกรัม ส่วน C มีหน่วยเป็ นลิตร)
 วิธีมลู ค่าขาย ณ จุดแยกตัว เนื่องจากไม่มีราคาขาย ณ จุดแยกตัว
 วิธีเกณฑ์กําหนดนํ ้าหนัก เนื่องจากไม่มีข้อมูลนํ ้าหนักที่ใช้ กําหนดเกณฑ์
ดังนัน้ จึงเหลือเพียงวิธีมูลค่ าขายที่คาดว่ าจะได้ รับสุทธิเท่ านัน้ ที่จะใช้ ในการปั นส่ วนต้ นทุนร่ วมได้ ตามการคํานวณดังนี ้
จน.
ราคา
มูลค่ าขาย
ต้ นทุนทํา
มูลค่ าขาย สัดส่ วนมูลค่ าขาย
ปั นส่ วนตท.
ผลิตภัณฑ์
หน่ วย
ขาย@
สุดท้ าย
ต่ อ
สุทธิ
สุทธิ
ร่ วม
a
b
c
d=bxc
e
f=d-e
e=%ของf
h=สัดส่ วนe
A1
480
18,000
8,640,000 1,500,000
7,140,000
73.68%
834,105
1,200,000
12.38%
140,186
B1
260
10,000
2,600,000 1,400,000
1,350,000
13.93%
157,709
C1
220
12,500
2,750,000 1,400,000
รวม
960
13,990,000 4,300,000
9,690,000
100.00%
1,132,000
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ตารางติว 3/2561

หลักสู ตร Comprehensive วิชาละ 5,500 บาท (สมัคร2วิชา 9,000 บาท)
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หลักสู ตร Step – By – Step วิชาละ 6,000 บาท (สมัคร2วิชา 10,000 บาท)

หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 3/2561
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเราจะรี บส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัว เมื่อสมัครเข้ ามา
โปรโมชัน่ :
1. สําหรับหลักสูตร Comprehensive ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 9,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรี ยน 1 วิชา
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้ (ออนไลน์วิชาละ 4,500 บาท สองวิชา 8,500 บาท)
2. สําหรับหลักสูตร Step-By-Step ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 10,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรี ยน 1 วิชา
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยการชําระเงินเข้ า Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยู่มาที่ @cpa-somsak หรื อ inbox FB: cpasolution ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 19 ส.ค. 2561 – 23 ก.ย. 2561 วิชาบัญชี 2 เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 18 ส.ค. 2561 ถึง เสาร์ 22
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 2 ก.ย. 2561 – 7 ต.ค 2561 วิชาบัญชี 2 เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 1 ก.ย. 2561 ถึง เสาร์ 6 ต.ค.
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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ลูกค้ า. กรุงเทพฯ : 2559. available on www.fap.or.th
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน. กรุงเทพฯ : 2559.
available on www.fap.or.th
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง งบกระแสเงินสด. กรุงเทพฯ : 2559. available on
www.fap.or.th
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม. 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.
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