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ข้อสอบ CPA จ าลองพร้อมเฉลย 

ครัง้ท่ี 3/2561 
ขอขอบคณุผู้ไมป่ระสงค์ออกนามจ านวนมากท่ีกรุณาให้ข้อมลูข้อสอบชดุนี ้ 

ขอให้ความมีน า้ใจของทา่น สง่ผลให้ทา่นสอบผา่นเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้ในเร็ววนั 

 

วิชา การบญัชี 2 (สว่นอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลยับรูพา  

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 2 

 

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 ม.ค.  2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสาร์ 16 
ก.พ. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 13 ม.ค.  2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสาร์ 16 
ก.พ. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

สารบญั 

สารบญั ....................................................................................................................................... 2 

ปรนยั ........................................................................................................................................ 3 

ข้อ 1 การน าเสนองบการเงิน ................................................................................................................................................................... 9 

ข้อ 2 ก าไรตอ่หุ้น .................................................................................................................................................................................. 13 

ข้อ 3 ต้นทนุมาตรฐาน .......................................................................................................................................................................... 16 

ตารางติว 1/2562 ของ CPA SOLUTION: .................................................................................................. 20 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังท่ี 1/2562 ................................................................................................... 20 

หนงัสืออา้งอิง .............................................................................................................................. 21 
 

“เอกสารชดุนีไ้ด้รับความร่วมมือร่วมใจจากทัง้ผู้ เข้าสอบจ านวนมาก และตวัผมผู้จดัท า คิดเป็นชัว่โมงท างานรวมมากกวา่ 50 ชัว่โมงท างาน ซึง่

ทกุคนท่ีเก่ียวข้องยินดีทีจ่ะให้พี่น้องใช้เพื่อเพิม่พนูความรู้และศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมย่ินดีแม้แตน่ิดเดียวหากถกูน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ดงันัน้จงึขออธิบายเก่ียวกบัความคุ้มครองดงันี”้ 

เอกสารชดุนีไ้ด้รับความคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558   

อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร: 

1) การใช้เพื่อเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพื่อนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผู้ เข้าสอบครับ) 

2) การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชนในลกัษณะที่ไมห่วงัผลก าไร 

3) การใช้เพื่อ update ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

ไม่อนุญาตให้ใช้: 

1) การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะที่เป็นตวิเตอร์ที่เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน  

2) การดดัแปลงหรือคดัลอกเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรือการกระท า

ลกัษณะอื่นใดที่เข้าขา่ยการท าเพือ่หวงัประโยชน์เชิงพาณิชย์  

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยู่ในข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสือ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษร ขอบคุณที่เข้าใจครับ 
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ปรนยั 
1. ผู้ให้เชา่ต้องรับรู้ต้นทนุทางตรงเมือ่เร่ิมแรกของสญัญาเช่าด าเนินงานอยา่งไร 

a. บนัทกึคา่ใช้จา่ยทนัทีทีเ่กิดรายการ 
b. ทยอยบนัทกึตดัเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่า.. 

c. รับรู้เป็นต้นทนุของสญัญาเชา่ 

d. น าไปตดัมลูคา่ของรายได้ตามสญัญาเช่า 

2. ข้อใดถกูต้องเก่ียวกบั TFRS 5  

a. หากบริษัทเคยจดัประเภทสนิทรัพย์เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ขาย แล้วตอ่มาเปลีย่นใจจะน าสนิทรัพย์มาใช้งานตอ่ บริษัท

ต้องปรับปรุงรายการในปีก่อนให้เหมือนไมเ่คยจดัเป็นยกเลกิมาก่อน 

b. กิจการจะสามารถจดัประเภทเป็นการด าเนินงานท่ียกเลกิ ณ วนัที่คณะกรรมการตดัสนิใจยกเลกิการด าเนินงาน 
c. หากบริษัทเคยจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ถอืไว้เพื่อขาย แล้วต่อมาเปลี่ยนใจจะน าสนิทรัพย์มาใช้งาน

ต่อกิจการจะต้องเปลี่ยนการจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยวัดมูลค่าของรายการเท่ากับ min(มูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคนื, BV ที่ควรจะเป็นกรณีไม่เคยจดัประเภทเป็นการด าเนินงานที่ยกเลิก).. 

d. ถกูต้องทกุข้อ 

3. ข้อใดไมถื่อเป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวข้องกนั 

a. ซือ้-ขายสนิค้า 

b. ซือ้-ขายทรัพยสนิ 
c. การควบคุมกิจการร่วมกนั.. 

d. ให้-รับบริการ 

4. กิจการเป็นผู้ขายสนิค้า โดยได้ท าสญัญาโดยมเีง่ือนไขกบัผู้ซือ้วา่ผู้ซือ้จะยอมรับสนิค้าเมื่อผา่นการตรวจสอบคณุภาพสนิค้าจากผู้ ซือ้

ก่อน กิจการจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด 

a. เมื่อของขึน้เรือ 

b. เมื่อลกูค้าตรวจสอบคณุภาพ 
c. เม่ือลูกค้ายอมรับสินค้า เน่ืองจากการตรวจสอบสินค้าถอืเป็นเพียงเพื่อการยนืยนัราคากนัเท่านัน้.. 

d. เมื่อช าระเงิน 

5. บริษัทได้รับสทิธิในการเก็บคา่ทางดว่น โดยสามารถใช้สนิทรัพย์ทีม่ีอยูไ่ด้ทนัที แตม่เีง่ือนไขวา่ต้องสง่มอบคืนเมื่อสิน้สดุสญัญา โดย

ต้องท าการซอ่มแซมให้สภาพดีกอ่นสง่มอบคืน บริษัทต้องรับรู้ภาระหนีส้นิจากการซอ่มแซมเมื่อสง่มอบคืนอยา่งไร 

a. รับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยเมื่อท าสญัญา 

b. รับรู้ภาระหนีส้นิเมื่อเซ็นต์สญัญากบัผู้ รับเหมาในปีที่จะท าการซอ่มเพราะภาระหนีเ้กิดตอนตกลงจ้างผู้ รับเหมา 
c. รับรู้ภาระหนีส้ินดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ตามสัญญาสัมปทาน และทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตลอด

อายุสัญญาเน่ืองจากถอืว่าใช้งานแล้วก็เกดิเสื่อมสภาพทุกปี.. 
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d. เมื่อได้รับสทิธิยงัไมต้่องรับรู้เพราะภาระหนีส้นิยงัไมเ่กิด 

6. กิจการมีก าไรก่อนหกัภาษีและดอกเบีย้จ่าย 6,500,000 บาท อยา่งไรก็ดใีนปี 25x1 มีคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 980,000 

บาท ลกูหนีแ้ละรายได้ค้างรับลดลง 1,000,000 บาท สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 2,100,000 บาท เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 2,460,000บาท 

ในปี25x1 มีจ่ายดอกเบีย้ 540,000 บาท และจ่ายภาษี 1,800,000 บาท ตามข้อมลูกิจการมีเงินสทุธิมาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรม

ด าเนินงาน ในปี25x1 เทา่ไร 
a. 6,500,000 บาท.. 

b. 4,160,000 บาท 

c. 3,780,000 บาท 

d. 1,820,000 บาท 

 

7. กิจการขายกาแฟ โดยกาแฟ 1แก้วจะได้แสตมป์ 1 ดวง สะสมครบ 10ดวง แลกกาแฟได้ 1แก้ว มลูคา่แก้วละไมเ่กิน 100 บาท กิจการ

คาดวา่จะมคีนมาใช้สทิธ์ิครบ สิน้ปีกิจการขายได้ 2,000 แก้ว เป็นเงิน 220,000 บาท กิจการต้องบนัทกึรายได้รอการรับรู้เทา่ไร  

a. ไมต้่องตัง้รายได้รอการรับรู้ 
b. รายได้รอการรับรู้ 20,000 บาท.. 

c. รายได้รอการรับรู้ 2,000 บาท 

d. รายได้รอการรับรู้ 220,000 บาท 

8. กิจการจดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 25x1 โดยกิจการมงีวดบญัชีสิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม กิจการต้องแสดง

งบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกบั 

a. 31 ธนัวาคม 25x1 
b. 31 ธันวาคม 25x0..  

c. 30 มิถนุายน 25x0 

d. 30 มีนาคม 25x1 

หน่วย:พันบาท

ก าไรสุทธกิอ่นดอกเบีย้และภาษี 6,500

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย 980

7,480

การเปลีย่นแปลงในเงนิทนุหมนุเวยีน

ลูกหนีแ้ละรายไดค้า้งรับลดลง 1,000

สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ (2,100)

เจา้หนีก้ารคา้เพิม่ขึน้ 2,460

1,360

เงนิสดรับจากการด าเนนิงาน 8,840

จา่ยดอกเบีย้ (540)

จา่ยภาษี (1,800)

กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงาน 6,500
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9. กิจการมีลกูหนี ้1 ล้านบาท ตอ่มาลกูหนีจ้่ายช าระด้วยหุ้นสามญัของกิจการนัน้จ านวน 50,000 หุ้น มลูคา่ตามบญัชี 20 บาท/หุ้น แต่

มลูคา่ยตุิธรรม 23 บาท/หุ้น ณ วนัท่ีรับช าระหนี ้กิจการจะรับรู้รายการดงักลา่วอยา่งไร  

a. รับรู้สนิทรัพย์ 1.15 ล้านบาท  
b. รับรู้สินทรัพย์ 1 ล้านบาท.. 

c. รับรู้รายได้ 1.15 ล้านบาท  

d. รับรู้รายได้ 150,000 บาท  

10. กิจการให้สายการบินลงโฆษณาฟรี 6 เดือน โดยมลูคา่ปกตเิทา่กบั 1.2 ล้านบาท แตกิ่จการสามารถใช้บริการสายการบินได้ 1 ล้าน

บาทเป็นการตอบแทน กิจการต้องรับรู้รายการอยา่งไร ณ วนัท่ีลงโฆษณา 

a. ไมต้่องบนัทกึบญัชีใดๆ  

b. บนัทกึคา่ใช้จา่ย 1 ล้านบาท  
c. บันทกึรายได้ 1 ล้านบาท..  

d. บนัทกึรายได้ 1.2 ล้านบาท  

11. ข้อใดไมเ่ป็นหนีส้นิหมนุเวยีน  

a. ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  

b. VAT ที่ยงัไมไ่ด้น าสง่  

c. WHT ที่ยงัไมไ่ด้น าสง่  
d. หนีส้นิภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี.. 

12. กิจการด าเนินธุรกิจขายตัว๋เคร่ืองบินและที่พกั หากเกิดภยัพิบตัิลกูค้าสามารถรับเงินคืน แตต้่องติดตอ่โดยตรงกบัสายการบินและ

โรงแรม ซึง่สายการบินและโรงแรม จะเรียกคา่นายหน้าคืนจากกิจการ รูปแบบการประกอบธุรกิจลกัษณะนีจ้ะถือวา่กิจการ 

a. เป็นผู้ขายสนิค้า 

b. เป็นผู้ให้บริการ 

c. เป็นตวัการ 
d. เป็นตัวแทน.. 

13. กิจการเป็นผู้ขายถัว่เหลอืง ผู้ซือ้จะรับของเมื่อมีการตรวจนบั กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อใด 

a. เมื่อของขึน้เรือ 

b. เมื่อลกูค้าตรวจนบั 
c. เม่ือลูกค้ายอมรับสินค้าเพราะการตรวจนับถอืว่าลูกค้ายอมรับในราคาแล้ว.. 

d. เมื่อรับช าระเงิน 

14. บริษัทขายสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนจะถือเป็นกิจกรรมใดในงบกระแสเงินสด 

a. กิจกรรมจดัหาเงิน 
b. กิจกรรมการลงทุน.. 

c. กิจกรรมการลงทนุ หรือ กิจกรรมจดัหาเงิน 
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d. กิจกรรมด าเนินงาน 

15. กิจการจะสามารถรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อ 

a. คณะกรรมการบริษัทมมีติอนมุตักิารจา่ยเงินปันผล 

b. ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 
c. วันที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น.. 

d. วนัที่ได้รับเงินปันผล 

16. กิจการปลกูต้นปาล์ม ขายน า้มนัปาล์ม ข้อใดจดัประเภทตาม TAS ที่เก่ียวข้องไมถ่กูต้อง 

a. ที่ดินท่ีใช้ท าการเพาะปลกู วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุหรือราคาทีต่ีใหม ่ตาม TAS16 PPE 

b. ต้นปาล์ม วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ ตาม ตาม TAS 16 PPE 

c. น า้มนัปาล์ม วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ ตาม TAS 2 สนิค้าคงเหลอื 
d. ต้นปาล์ม และน า้มันปาล์ม วดัด้วย TAS 41.. 

17. รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ที่มมีลูคา่น้อยสามารถน ามาบนัทกึเป็นรายการทางด้านเครดติได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นข้อใด 

a. งานระหวา่งท า 

b. รายได้อื่น 

c. คา่ใช้จา่ยในการผลติ 
d. สินค้าส าเร็จรูป.. 

18. บริษัทได้ท าสญัญาตวัแทนเพื่อท าการขนสง่กบัสายการบิน โดยบริษัทจะสามารถขนสง่ในพืน้ท่ีได้ โดยต้องแจ้งสายการบินลว่งหน้า 

7 วนั เมื่อลกูค้าต้องการสง่สนิค้า จะแจ้งมาทางบริษัท บริษัทจะท าการค านวณราคาคา่ขนสง่และคา่บริการ และออกใบแจ้งหนี ้โดย

ให้ลกูค้าท าเช็คออกไปยงัสายการบิน และเมือของผา่นดา่นภาษีแล้ว จะท าการออกใบแจ้งหนีค้า่บริการจดัการ กิจการสามารถรับรู้

รายได้ ได้เมื่อใดครับ 

a. เมื่อออกใบแจ้งหนีค้า่ขนสง่ 

b. เมื่อได้รับช าระเงิน 
c. เมื่อออกใบแจ้งหนีค่้าบริหารจดัการ.. 

d. เมื่อออกใบแจ้งหนีค้า่ขนสง่และคา่บริหารจดัการ 

19. ข้อกระแสเงินสด เป็นการถามวา่ บริษัทซือ้หลกัทรัพย์เพื่อค้า ส าหรับกิจการซือ้มาขายไป เป็นกิจกรรมอะไร 
a. ด าเนินงาน.. 

b. ลงทนุ 

c. จดัหาเงิน 

d. ลงทนุหรือจดัหาเงิน 
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20. บริษัทแมวน้อย จ ากดั ใช้วิธี Step Down Method ในการปันสว่นต้นทนุแผนกบริการให้กบัแผนกผลติ โดยแผนกบริการ 1 ปันสว่น

โดยใช้จ านวนพนกังาน สว่นแผนกบริการท่ี 2 ปันสว่นโดยใช้จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร บริษัทแมวน้อยจะปันสว่นต้นทนุแผนกบริการ ข 

ให้กบัโรงงานท่ี 1 เทา่กบัเทา่ใด  

a. 1,000 บาท 

b. 1,600 บาท 
c. 1,800 บาท.. 

d. 2,000 บาท 

 

21. ข้อใดตอ่ไมน่ีไ้มต้่องน ามาปรับปรุงกบัจ านวนหุ้นสามญัในงบการเงินงวดก่อน  

a. การแตกหุ้น  
b. การออกหุ้นเพิ่มทุน.. 

c. การรวมหุ้น  

d. การจา่ยหุ้นปันผล 

22. รายการตอ่ไปนีเ้ป็นสถานการณ์ที่มีผลกระทบตอ่การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงั ยกเว้น ข้อใด  
a. การเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณอายุของสินทรัพย์จากเส้นตรงเป็นวิธีอัตราเร่ง.. 

b. การเปลีย่นนโยบายการค านวณสนิค้าคงเหลอืจาก FIFO เป็น weighted avg.  

c. การคิดคา่เสือ่มราคาในปีก่อนผิดพลาด  

d. การบนัทกึสนิค้าคงเหลอืสิน้ปีสงูเกินไป 
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23. ข้อใดตอ่ไปนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ใช้จา่ยการผลติ  

a. คา่เสือ่มโรงงาน  

b. คา่แมบ้่านท าความสะอาดโรงงาน  

c. คา่บ ารุงรักษา  
d. ค่าขนส่งสนิค้าไปให้ลกูค้า.. 
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ขอ้ 1 การน าเสนองบการเงิน  

บริษัท ล าไย จ ากดั แสดงมลูคา่ตามบญัชี ณ 31/12/25x0 ของกลุม่สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกลุม่หนี่งที่มีมลูคา่ทางบญัชี 800 ล้าน
บาท ดงันี ้ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูทางการเงินของบริษัทแมวอ้วน จ ากดั  

ข้อมูล ณ 31/12/25x1  
รายได้จากการขาย       1,520,000  
รายได้จากการให้บริหารซอ่มบ ารุง           95,000  
ดอกเบีย้รับ           20,000  
เงินเดือน พนกังานและผู้บริหาร         200,000  
คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหนา่ย-ฝ่ายบริหาร           50,000  
คา่ขนสง่สนิค้าไปยงัลกูคา่           40,000  
คา่ใช้จา่ยในการวิจยัและพฒันา           50,000  
คา่โฆษณา           25,000  
คา่สง่เสริมการขาย           20,000  
ต้นทนุการผลติสนิค้า         600,000  
FG ต้นงวด         120,000  
FG ปลายงวด         150,000  
ต้นทนุทางการเงิน           35,800  
ภาษีเงินได้         146,000  
สว่นแบง่ก าไรจากการลงทนุในบริษัทร่วมและร่วมค้า         100,000  
สว่นแบง่ก าไรของ NCI           82,230  

ข้อมลูเพิ่มเติม 

1. ทนุหุ้นสามญัที่ออกจ าหนา่ย 100,000 บาท บริษัทมีหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ 100,000 หุ้น 

2. 1 ม.ค. บริษัทท าสญัญาให้เช่าเคร่ืองจกัรแก่โรงแรมแหง่หนึง่ สญัญาอาย ุ2 ปี เคร่ืองจกัรอาย ุ5 ปี เมื่อครบก าหนดโรงแรมต้องคืน

เคร่ืองจกัร ยกเว้นวา่โรงแรมจะเลอืกซือ้ตามมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัครบก าหนด บริษัทผู้ เช่ารับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้

สนิทรัพย์ โดยคา่เช่าเดือนละ 10,000 บาท จ่ายทกุสิน้ปี ราคาทนุเคร่ืองจกัร 500,000 บาท ไมม่ีมลูคา่คงเหลอื 

ให้ท า 

1. สญัญาเชา่ข้างต้นเป็นสญัญาประเภทใด บอกเหตผุลมา 2 ข้อ 

2. ลงบญัชีที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเชา่ข้างต้น ณ 31 ธ.ค.25x1 

3. ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูก าไรขาดทนุส าหรับปี ให้ท างบก าไรขาดทนุ คา่ใช้จ่ายหน้าที่แบบหลายขัน้ โดยให้น าข้อมลูสญัญาเชา่ข้างต้นมา

ค านวณด้วย 
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ตอบ 

1. สญัญาเชา่ข้างต้นเป็นสญัญาประเภทใด 

สญัญาเชา่ข้างต้นถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เนื่องจากความเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดไมโ่อนไปยงัผู้ เชา่ โดย
ตอนจบสญัญาไมม่กีารโอนกรรมสทิธ์ิให้ ผู้ เช่าไมม่ีสทิธ์ิซือ้ในราคาจงูใจ อายสุญัญาเช่าเพียง 2 ปีจาก 5 ปี และมลูคา่ของสญัญาเชา่ไมถ่งึ
จ านวนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด เมื่อเทยีบกบัมลูค่ายตุธิรรม 

2. ลงบญัชีที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าข้างต้น ณ 31 ธ.ค. 

Dr. เงินสด     120,000   
Cr. รายได้คา่เชา่เคร่ืองจกัร   120,000  
 บนัทกึรับรู้รายได้คา่เชา่เคร่ืองจกัร   
Dr. คา่เสือ่มราคา      100,000   
Cr. คา่เสือ่มราคาสะสม - เคร่ืองจกัร   100,000  
 (500,000 / 5 ปี)   
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3. งบก าไรขาดทนุ คา่ใช้จ่ายหน้าที่แบบหลายขัน้ โดยให้น าข้อมลูสญัญาเชา่ข้างต้นมาค านวณด้วย 

บริษัทแมวอ้วน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบก าไรขาดทุนรวม    
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 25x1    
   หนว่ย:บาท 
 ค านวณ 25x1 25x0 
รายได้ 1 1,735,000 xx 
ต้นทนุขาย 2 670,000 xx 
ก าไรขัน้ต้น  1,065,000 xx 
รายได้อื่น   20,000 xx 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย  1,085,000 xx 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 3 85,000 xx 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 4 300,000 xx 
รวมค่าใช้จ่าย  385,000 xx 
ก าไรจากการด าเนินงาน  700,000 xx 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  100,000 xx 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  800,000 xx 
ต้นทนุทางการเงิน  35,800 xx 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  764,200 xx 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  146,000 xx 
ก าไรส าหรับปี  618,200 xx 

การแบง่ปันก าไร     
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  535,970 xx 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ  82,230 xx 

  618,200 xx 

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน (บำท)    
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่                   5.36  xx 

 

ค านวณ 1   
รายได้จากการขาย        1,520,000  
รายได้จากการให้บริการซอ่มบ ารุง            95,000  
รายได้คา่เชา่          120,000  
รวมรายได้        1,735,000  
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ค านวณ 2   
ต้นทนุการผลติสนิค้า          600,000  
บวก FG ต้นงวด          120,000  
หกั FG ปลายงวด         (150,000) 
คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ให้เช่า          100,000  
ต้นทนุขาย          670,000  

   
ค านวณ 3    
คา่ขนสง่สนิค้าไปยงัลกูคา่            40,000  
คา่โฆษณา            25,000  
คา่สง่เสริมการขาย            20,000  
คา่ใช้จา่ยในการขาย            85,000  

   
ค านวณ 4    
เงินเดือน พนกังานและผู้บริหาร          200,000  
คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหนา่ย-ฝ่ายบริหาร            50,000  
คา่ใช้จา่ยในการวิจยัและพฒันา            50,000  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร          300,000  
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ขอ้ 2 ก าไรต่อหุน้ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูสว่นของเจ้าของ ณ 31/12/25x1 ของบริษัทแมวลาย จ ากดั  

1. หุ้นสามญัจดทะเบียน 10,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท อยูใ่นมอืผู้ ถือหุ้น 5,500,000 บาท 

2. หุ้นบริุมชนิดไมส่ะสม 8% 30,000 หุ้น หุ้นละ 100 เรียกรับช าระแล้วทัง้จ านวน 3,000,000 บาท 

3. หุ้นบริุมชนิดสะสม 10% 20,000 หุ้น หุ้นละ 100 เรียกรับช าระแล้วทัง้จ านวน 2,000,000 บาท 

4. ก าไรสะสม 14,000,000 บาท 

ข้อมลูเพิ่มเติม 

1. ปี 25x0 กิจการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 8% 3,500 หุ้น หุ้นละ 1,000 บาท  โดยทกุๆ 1,000 บาท จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 100 

หุ้น 

2. หุ้นบริุมสทิธ์ิชนิดสะสม  10% แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 5 หุ้นสามญั ตอ่ 1 หุ้นบริุมสทิธ์ิ 

3. 1 เมษายน 25x1 บริษัทออกหุ้นเพิ่มเติม 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 6 บาท 

4. ในปี 25x0 กิจการออกใบส าคญัแสดงสทิธ์ิซือ้หุ้นจ านวน 1 ล้านสทิธ์ิ ราคาใช้สทิธ์ิ 5 บาท โดยราคาหุ้นเฉลีย่ปี 25x1 เทา่กบั 8 บาท  

5. ณ 31/12/x1 กิจการประกาศจา่ยเงินปันผลหุ้นบริุมสทิธ์ิทัง้ชนิดสะสม และไมส่ะสม 

6. ก าไรสทุธิส าหรับปี 25x1 คือ 6,000,000 บาท 

7. ในปี 25x1 ไมม่ีการแปลงสภาพหุ้นกู้และหุ้นบริุมสทิธ์ิ 

8. ภาษีเงินได้ 20% 

ให้ท า 

1. ให้หาก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน โดยละเอียด (4 คะแนน) 

2. ให้หาก าไรตอ่หุ้นปรับลด โดยละเอียด (16 คะแนน) 

ก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน 

การค านวณก าไรสว่นของผู้ ถือหุ้นสามญั 

 
 

 หนว่ย:บาท 
ก าไรของผู้ ถือหุ้น   6,000,000 
หกั เงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิ    
เงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิ 8% (3 ล้านบาท x 8%)   240,000  
เงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิ 10% (2 ล้านบาท x 10%)   200,000  

รวมเงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิ   440,000 
ก าไรที่เป็นของผู้ถอืหุ้นสามัญ   5,560,000 
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การค านวณตวัหาร1 

วนัท่ี รายการ จ านวนหุ้น สดัสว่นของปี 
จ านวนหุ้นถวัเฉลีย่

ถ่วงน า้หนกั 
 1 ม.ค. 25x1  ยอดคงเหลอืต้นปี 4,500,000 12/12 4,500,000 
1 เม.ย. 25x1  หุ้นท่ีออกใหมโ่ดยจ่ายช าระเป็นเงินสด 1,000,000 9/12 750,000 

 31 ธ.ค. 25x1  ยอดคงเหลอืสิน้ปี 5,500,000  12/12  5,250,000 

การค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน 

ก าไรท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั  5,560,000  บาท  
รวม จ านวนหุ้นท่ีใช้ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน  5,250,000  หุ้น  

ก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน                     1.0590   บาท  

2.ให้ค านวณหาก าไรตอ่หุ้นปรับลด  

การค านวณผลกระทบตอ่หุ้นของตราสารแปลงสภาพและการเรียงล าดบัการค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด 

  ก าไรที่เพิ่มขึน้   จ านวนหุ้นที่เพิ่มขึน้   ผลกระทบต่อหุ้น  
สิทธิเลอืก     
 -    

1,000,000 x (8-5)/8   375,000  -  
หุ้นบุริมสทิธิแปลงสภาพ     

2,000,000 x 10% 200,000    
20,000 x 5 หุ้น   100,000  2.00  

หุ้นกู้แปลงสภาพ     
3,500 x 1,000 x 8% x (1-0.2) 224,000    
3,500 x 100   350,000  0.64  

กิจการต้องเรียงล าดบัการค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลดโดยดจูากผลกระทบตอ่หุ้นจากน้องไปหามาก ดงันัน้ ล าดบัในการค านวณคือ 
1) สทิธิเลอืก 2) หุ้นกู้แปลงสภาพ 3) หุ้นบริุมสทิธ์ิแปลงสภาพ 

  

                                                           
1

 ส าหรับโจทย์ข้อนีม้ีการออกหุ้นเพิ่มทนุระหวา่งปีในราคาหุ้นละ 6 บาท ซึง่โดยหลกัการเราต้องค านวณหา “โบนสัแฝง” ด้วย อย่างไรก็ตามโจทย์ข้อนีไ้มไ่ด้ระบุ
วา่ราคาหุ้นก่อนเพิ่มทนุเท่ากบัเท่าใด จึงสามารถค านวณโบนสัแฝงได้ และขอสมมติว่าราคาตลาดของหุ้นก่อนเพิ่มทนุเท่ากบั 6 บาทเช่นเดียวกบัราคาท่ีขาย
เพิ่มทนุ  
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ค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด 

  ก าไรสทุธิ   จ านวนหุ้น   ก าไรตอ่หุ้น   
 จ านวนตามรายงาน  5,560,000 5,250,000 1.0590  พืน้ฐาน 
 ผลกระทบจากการออกสทิธิซือ้หุ้น  -  375,000    

 5,560,000 5,625,000 0.9884  ปรับลด 
 หุ้นกู้แปลงสภาพ  224,000 350,000   

 5,784,000 5,975,000 0.9680  ปรับลด 

 หุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพ  200,000 100,000   

 5,984,000 6,075,000 0.9850  ปรับเพิ่ม 

ก าไรตอ่หุ้นปรับลดเทา่กบั 0.9680 บาทตอ่หุ้น 
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ขอ้ 3 ตน้ทุนมาตรฐาน 

บริษัทแมวขีเ้กียจ จ ากดั เป็นผู้ผลติรองเท้าโดยใช้ต้นทนุมาตรฐานในการบนัทกึต้นทนุสนิค้า ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูเก่ียวข้องกบัการผลติ 

ต้นทนุมาตรฐานตอ่การผลติรองเท้า 1 คู ่มีดงันี ้

วตัถดุิบแผน่หนงั (4 ผืน ผืนละ 100) 400 บาท 
คา่แรงงานทางตรง (2.5ชัว่โมง ชัว่โมงละ200) 500 บาท 
คา่ใช้การผลติผนัแปรปันสว่นตามชัว่โมงแรงงานทางตรง ชัว่โมงละ  15 บาท 
ประมาณการคา่ใช้จ่ายการผลติคงที่ 80,000 บาท ส าหรับชัว่โมงแรงงานทางตรง  8,000 ชัว่โมง 

มีรายจ่ายเกิดจริงดงันี ้

1. ซือ้วตัถดุิบ 12,200 ผืนๆ ละ 98.50 บาท เบิกใช้จนหมด 

2. คา่แรงงานทางตรง 7,800 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 205 บาท 

3. คา่ใช้จา่ยการผลติผนัแปร 114,500 บาท คา่ใช้จา่ยการผลติคงที่ 79,500 บาท 

4. จ านวนผลติจริง 3,000 คู ่ 

ให้ท า 

วิเคราะห์ผลตา่ง (ข้อละ 5 คะแนน) 

1. ผลตา่งวตัถดุิบรวม ผลตา่งราคาวตัถดุิบ ผลตา่งปริมาณการใช้วตัถดุิบ 

2. ผลตา่งคา่แรงรวม ผลตา่งอตัราคา่แรง ผลตา่งประสทิธิภาพแรงงาน 

3. ผลตา่งคา่ใช้จา่ยการผลติผนัแปรรวม ผลตา่งราคาคา่ใช้จ่ายการผลติผนัแปร ผลตา่งประสทิธิภาพคา่ใช้จา่ยการผลติผนัแปร 

4. ผลตา่งคา่ใช้จา่ยการผลติคงที่รวม ผลตา่งงบประมาณต้นทนุการผลติคงที่ ผลตา่งก าลงัการผลติคงที่ 
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ตอบ  

              
  ค านวณผลต่างต้นทุนมาตรฐาน      
 ผลตา่งราคาวตัถดุิบ   18,300 F      
 ผลตา่งปริมาณการใช้วตัถดุิบ  20,000 U       

 ผลต่างวัตถุดิบรวม   1,700 U     

 ผลตา่งอตัราคา่แรง  39,000 U      
 ผลตา่งประสทิธิภาพแรงงาน  60,000 U      

 ผลต่างแรงงานรวม   99,000 U     

 ผลตา่งการใช้จ่าย  27,500 U      
 ผลตา่งประสทิธิภาพ  4,500 U      

 ผลต่างค่าใช้จ่ายผันแปรรวม   32,000 U     

 ผลตา่งงบประมาณ   500 F      
 ผลตา่งก าลงัการผลติ  5,000 U      

 ผลต่างค่าใช้จ่ายคงที่รวม   4,500 U     

รวมผลต่างการผลิตทัง้หมด   137,200 U    
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ตามการค านวณดงันี ้

 

 

 

 

ผลต่างวัตถดุบิ

12,200     x 98.50       - 12,200     x 100.00     - 12,000     x 100.00  

1,201,700 1,220,000 1,200,000 

= =

1,201,700 - 1,220,000 - 1,220,000 - 1,200,000 

18,300 F   20,000 U 

=

18,300 F    + 20,000 U  

1,700 U     

AQ x AP AQ x SP SQ x SP

ผลตา่งราคาวตัถดุบิ ผลตา่งปรมิาณการใชว้ตัถดุบิ

ผลตา่งรวมวตัถดุบิ

ผลต่างแรงงานทางตรง

7,800       x 205.00     - 7,800       x 200.00     - 7,500       x 200.00  

1,599,000 1,560,000 1,500,000 

= =

1,599,000 - 1,560,000 - 1,560,000 - 1,500,000 

39,000 U 60,000 U 

=

39,000 U  + 60,000 U  

99,000 U   

AQ x AP AQ x SP SQ x SP

ผลตา่งอตัราคา่แรง ผลตา่งประสทิธภิาพแรงงาน

ผลตา่งแรงงานรวม
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ผลต่างค่าใชจ้า่ยในการผลติผันแปร

7,800       x 18.53       - 7,800       x 15.00       - 7,500       x 15.00   

144,500    117,000    112,500    

= =

144,500   - 117,000    - 117,000   - 112,500   

27,500 U 4,500 U   

=

27,500 U  + 4,500 U    

32,000 U   

AQ x AP AQ x SP SQ x SP

ผลตา่งการใชจ้า่ย ผลตา่งประสทิธภิาพ

ผลตา่งคา่ใชจ้า่ยผนัแปรรวม

ผลต่างค่าใชจ้า่ยในการผลติคงที่

- 8,000       x 10.00       - 7,500       x 10.00   

79,500      80,000      75,000      

= =

79,500     - 80,000     - 80,000     - 75,000     

500 F        5,000 U   

=

500 F        + 5,000 U    

4,500 U     

จา่ยจรงิ งบประมาณ คดิเขา้งาน

ผลตา่งงบประมาณ ผลตา่งก าลงัการผลติ

ผลตา่งคา่ใชจ้า่ยคงทีร่วม
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ตารางติว 1/2562 ของ CPA Solution: 

 

หลกัสตูรเตรียมสอบ CPA ครัง้ท่ี 1/2562 

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเราจะรีบสง่ให้ทา่นเตรียมตวั เมื่อสมคัรเข้ามา 

โปรโมชัน่ :  

1. ส าหรับหลกัสตูร Comprehensive ถ้าสมคัรสองวชิาพร้อมกนั คา่สมคัรเพยีง 10,000 บาท ซึง่พีน้่องสามารถเลอืกเรียน 1 
วิชาก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ (ออนไลน์วิชาละ 4,500 บาท สองวชิา 8,000 บาท) 

2. ส าหรับหลกัสตูร Step-By-Step ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 10,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ (ออนไลน์วิชาละ 4,500 บาท สองวิชา 8,000 บาท) 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที่ @cpa-somsak หรือ inbox FB: cpasolution ได้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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หนงัสอือ้างอิง 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ (ปรับปรุง 
2560). กรุงเทพฯ : 2560. available on www.fap.or.th. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2560). กรุงเทพฯ : 2560. 
available on www.fap.or.th. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2560). กรุงเทพฯ : 2560. available on 
www.fap.or.th. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและ
ข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2560). กรุงเทพฯ : 2560. available on www.fap.or.th. 
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