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ข้ อสอบ CPA จาลองพร้ อมเฉลย
ครัง้ ที่ 3/2561
ขอขอบคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามจานวนมากที่กรุณาให้ ข้อมูลข้ อสอบชุดนี ้
ขอให้ ความมีน ้าใจของท่าน ส่งผลให้ ทา่ นสอบผ่านเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ในเร็ ววัน

วิชา การบัญชี 2 (ส่วนอัตนัย)
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
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“เอกสารชุดนี ้ได้ รับความร่ วมมือร่วมใจจากทังผู
้ ้ เข้ าสอบจานวนมาก และตัวผมผู้จดั ทา คิดเป็ นชัว่ โมงทางานรวมมากกว่า 50 ชัว่ โมงทางาน ซึง่

ทุกคนที่เกี่ยวข้ องยินดีทจี่ ะให้ พี่น้องใช้ เพื่อเพิม่ พูนความรู้และศักยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยินดีแม้ แต่นิดเดียวหากถูกนาไปใช้ ในเชิ งพาณิชย์
ดังนันจึ
้ งขออธิบายเกี่ยวกับความคุ้มครองดังนี”้
เอกสารชุดนี ้ได้ รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
อนุญาตให้ ใช้ โดยไม่ ต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร:
1) การใช้ เพื่อเตรี ยมสอบ CPA ของตนเอง หรื ออธิบายเพื่อนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผู้เข้ าสอบครับ)
2) การใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษาทังของรั
้
ฐและเอกชนในลักษณะที่ไม่หวังผลกาไร
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 อการกระทา

ลักษณะอื่นใดที่เข้ าข่ายการทาเพือ่ หวังประโยชน์เชิงพาณิชย์
หากท่ านไม่ ม่ นั ใจว่ าท่ านอยู่ในข่ ายอนุญาตให้ ใช้ หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสือ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ขอบคุณที่เข้ าใจครับ
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ปรนัย
1. ผู้ให้ เช่าต้ องรับรู้ต้นทุนทางตรงเมือ่ เริ่ มแรกของสัญญาเช่าดาเนินงานอย่างไร
a. บันทึกค่าใช้ จา่ ยทันทีทเี่ กิดรายการ
b. ทยอยบันทึกตัดเป็ นค่ าใช้ จ่ายตามอายุสัญญาเช่ า..
c. รับรู้เป็ นต้ นทุนของสัญญาเช่า
d. นาไปตัดมูลค่าของรายได้ ตามสัญญาเช่า
2. ข้ อใดถูกต้ องเกี่ยวกับ TFRS 5
a. หากบริ ษัทเคยจัดประเภทสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพือ่ ขาย แล้ วต่อมาเปลีย่ นใจจะนาสินทรัพย์มาใช้ งานต่อ บริ ษัท
ต้ องปรับปรุงรายการในปี ก่อนให้ เหมือนไม่เคยจัดเป็ นยกเลิกมาก่อน
b. กิจการจะสามารถจัดประเภทเป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่คณะกรรมการตัดสินใจยกเลิกการดาเนินงาน
c. หากบริษัทเคยจัดประเภทสินทรัพย์ เป็ นสินทรัพย์ ท่ ถี อื ไว้ เพื่อขาย แล้ วต่ อมาเปลี่ยนใจจะนาสินทรัพย์ มาใช้ งาน
ต่ อกิจการจะต้ องเปลี่ยนการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน โดยวัดมูลค่ าของรายการเท่ ากับ min(มูล
ค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน, BV ที่ควรจะเป็ นกรณีไม่ เคยจัดประเภทเป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิก)..
d. ถูกต้ องทุกข้ อ
3. ข้ อใดไม่ถือเป็ นรายการทีต่ ้ องเปิ ดเผยเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้ องกัน
a. ซื ้อ-ขายสินค้ า
b. ซื ้อ-ขายทรัพยสิน
c. การควบคุมกิจการร่ วมกัน..
d. ให้ -รับบริ การ
4. กิจการเป็ นผู้ขายสินค้ า โดยได้ ทาสัญญาโดยมีเงื่อนไขกับผู้ซื ้อว่าผู้ซื ้อจะยอมรับสินค้ าเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้ าจากผู้ซื ้อ
ก่อน กิจการจะสามารถรับรู้รายได้ เมื่อใด
a. เมื่อของขึ ้นเรื อ
b. เมื่อลูกค้ าตรวจสอบคุณภาพ
c. เมื่อลูกค้ ายอมรับสินค้ า เนื่องจากการตรวจสอบสินค้ าถือเป็ นเพียงเพื่อการยืนยันราคากันเท่ านัน้ ..
d. เมื่อชาระเงิน
5. บริ ษัทได้ รับสิทธิในการเก็บค่าทางด่วน โดยสามารถใช้ สนิ ทรัพย์ทมี่ ีอยูไ่ ด้ ทนั ที แต่มเี งื่อนไขว่าต้ องส่งมอบคืนเมื่อสิ ้นสุดสัญญา โดย
ต้ องทาการซ่อมแซมให้ สภาพดีกอ่ นส่งมอบคืน บริ ษัทต้ องรับรู้ภาระหนี ้สินจากการซ่อมแซมเมื่อส่งมอบคืนอย่างไร
a. รับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยเมื่อทาสัญญา
b. รับรู้ภาระหนี ้สินเมื่อเซ็นต์สญ
ั ญากับผู้รับเหมาในปี ที่จะทาการซ่อมเพราะภาระหนี ้เกิดตอนตกลงจ้ างผู้รับเหมา
c. รับรู้ภาระหนีส้ ินดังกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่งของสินทรัพย์ ตามสัญญาสัมปทาน และทยอยตัดจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ายตลอด
อายุสัญญาเนื่องจากถือว่ าใช้ งานแล้ วก็เกิดเสื่อมสภาพทุกปี ..
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d. เมื่อได้ รับสิทธิยงั ไม่ต้องรับรู้เพราะภาระหนี ้สินยังไม่เกิด
6. กิจการมีกาไรก่อนหักภาษี และดอกเบี ้ยจ่าย 6,500,000 บาท อย่างไรก็ดใี นปี 25x1 มีคา่ เสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย 980,000
บาท ลูกหนี ้และรายได้ ค้างรับลดลง 1,000,000 บาท สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น 2,100,000 บาท เจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 2,460,000บาท
ในปี 25x1 มีจ่ายดอกเบี ้ย 540,000 บาท และจ่ายภาษี 1,800,000 บาท ตามข้ อมูลกิจการมีเงินสุทธิมาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรม
ดาเนินงาน ในปี 25x1 เท่าไร
a. 6,500,000 บาท..
b. 4,160,000 บาท
c. 3,780,000 บาท
d. 1,820,000 บาท
หน่วย:พันบาท
กาไรสุทธิกอ
่ นดอกเบีย
้ และภาษี
ื่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเส อ

6,500
980
7,480

การเปลีย
่ นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนีแ
้ ละรายได ้ค ้างรับลดลง
ิ ค ้าคงเหลือเพิม
สน
่ ขึน
้
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าเพิม
่ ขึน
้
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
้
จ่ายภาษี
กระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน

1,000
(2,100)
2,460
1,360
8,840
(540)
(1,800)
6,500

7. กิจการขายกาแฟ โดยกาแฟ 1แก้ วจะได้ แสตมป์ 1 ดวง สะสมครบ 10ดวง แลกกาแฟได้ 1แก้ ว มูลค่าแก้ วละไม่เกิน 100 บาท กิจการ
คาดว่าจะมีคนมาใช้ สทิ ธิ์ครบ สิ ้นปี กิจการขายได้ 2,000 แก้ ว เป็ นเงิน 220,000 บาท กิจการต้ องบันทึกรายได้ รอการรับรู้เท่าไร
a. ไม่ต้องตังรายได้
้
รอการรับรู้
b. รายได้ รอการรับรู้ 20,000 บาท..
c. รายได้ รอการรับรู้ 2,000 บาท
d. รายได้ รอการรับรู้ 220,000 บาท
8. กิจการจัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 25x1 โดยกิจการมีงวดบัญชีสิ ้นสุด ณ 31 ธันวาคม กิจการต้ องแสดง
งบแสดงฐานะทางการเงินเปรี ยบเทียบกับ
a. 31 ธันวาคม 25x1
b. 31 ธันวาคม 25x0..
c. 30 มิถนุ ายน 25x0
d. 30 มีนาคม 25x1
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9. กิจการมีลกู หนี ้ 1 ล้ านบาท ต่อมาลูกหนี ้จ่ายชาระด้ วยหุ้นสามัญของกิจการนันจ
้ านวน 50,000 หุ้น มูลค่า ตามบัญชี 20 บาท/หุ้น แต่
มูลค่ายุติธรรม 23 บาท/หุ้น ณ วันที่รับชาระหนี ้ กิจการจะรับรู้รายการดังกล่าวอย่างไร
a. รับรู้สนิ ทรัพย์ 1.15 ล้ านบาท
b. รับรู้สินทรัพย์ 1 ล้ านบาท..
c. รับรู้รายได้ 1.15 ล้ านบาท
d. รับรู้รายได้ 150,000 บาท
10. กิจการให้ สายการบินลงโฆษณาฟรี 6 เดือน โดยมูลค่าปกติเท่ากับ 1.2 ล้ านบาท แต่กิจการสามารถใช้ บริ การสายการบินได้ 1 ล้ าน
บาทเป็ นการตอบแทน กิจการต้ องรับรู้รายการอย่างไร ณ วันที่ลงโฆษณา
a. ไม่ต้องบันทึกบัญชีใดๆ
b. บันทึกค่าใช้ จา่ ย 1 ล้ านบาท
c. บันทึกรายได้ 1 ล้ านบาท..
d. บันทึกรายได้ 1.2 ล้ านบาท
11. ข้ อใดไม่เป็ นหนี ้สินหมุนเวียน
a. ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
b. VAT ที่ยงั ไม่ได้ นาส่ง
c. WHT ที่ยงั ไม่ได้ นาส่ง
d. หนีส้ นิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี..
12. กิจการดาเนินธุรกิจขายตัว๋ เครื่ องบินและที่พกั หากเกิดภัยพิบตั ิลกู ค้ าสามารถรับเงินคืน แต่ต้องติดต่อโดยตรงกับสายการบินและ
โรงแรม ซึง่ สายการบินและโรงแรม จะเรี ยกค่านายหน้ าคืนจากกิจการ รูปแบบการประกอบธุรกิจลักษณะนี ้จะถือว่ากิจการ
a. เป็ นผู้ขายสินค้ า
b. เป็ นผู้ให้ บริ การ
c. เป็ นตัวการ
d. เป็ นตัวแทน..
13. กิจการเป็ นผู้ขายถัว่ เหลือง ผู้ซื ้อจะรับของเมื่อมีการตรวจนับ กิจการจะรับรู้รายได้ เมื่อใด
a. เมื่อของขึ ้นเรื อ
b. เมื่อลูกค้ าตรวจนับ
c. เมื่อลูกค้ ายอมรับสินค้ าเพราะการตรวจนับถือว่ าลูกค้ ายอมรับในราคาแล้ ว..
d. เมื่อรับชาระเงิน
14. บริ ษัทขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถือเป็ นกิจกรรมใดในงบกระแสเงินสด
a. กิจกรรมจัดหาเงิน
b. กิจกรรมการลงทุน..
c. กิจกรรมการลงทุน หรื อ กิจกรรมจัดหาเงิน
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15.

16.

17.

18.

19.

d. กิจกรรมดาเนินงาน
กิจการจะสามารถรับรู้รายได้ เงินปั นผลเมื่อ
a. คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
b. ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
c. วันที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้น..
d. วันที่ได้ รับเงินปั นผล
กิจการปลูกต้ นปาล์ม ขายน ้ามันปาล์ม ข้ อใดจัดประเภทตาม TAS ที่เกี่ยวข้ องไม่ถกู ต้ อง
a. ที่ดินที่ใช้ ทาการเพาะปลูก วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนหรื อราคาทีต่ ีใหม่ ตาม TAS16 PPE
b. ต้ นปาล์ม วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ ตาม ตาม TAS 16 PPE
c. น ้ามันปาล์ม วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ ตาม TAS 2 สินค้ าคงเหลือ
d. ต้ นปาล์ ม และนา้ มันปาล์ ม วัดด้ วย TAS 41..
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ที่มมี ลู ค่าน้ อยสามารถนามาบันทึกเป็ นรายการทางด้ านเครดิตได้ ตามความเหมาะสม ยกเว้ นข้ อใด
a. งานระหว่างทา
b. รายได้ อื่น
c. ค่าใช้ จา่ ยในการผลิต
d. สินค้ าสาเร็จรูป..
บริ ษัทได้ ทาสัญญาตัวแทนเพื่อทาการขนส่งกับสายการบิน โดยบริ ษัทจะสามารถขนส่งในพื ้นที่ได้ โดยต้ องแจ้ งสายการบินล่วงหน้ า
7 วัน เมื่อลูกค้ าต้ องการส่งสินค้ า จะแจ้ งมาทางบริษัท บริ ษัทจะทาการคานวณราคาค่าขนส่งและค่าบริ การ และออกใบแจ้ งหนี ้ โดย
ให้ ลกู ค้ าทาเช็คออกไปยังสายการบิน และเมือของผ่านด่านภาษี แล้ ว จะทาการออกใบแจ้ งหนี ้ค่าบริ การจัดการ กิจการสามารถรับรู้
รายได้ ได้ เมื่อใดครับ
a. เมื่อออกใบแจ้ งหนี ้ค่าขนส่ง
b. เมื่อได้ รับชาระเงิน
c. เมื่อออกใบแจ้ งหนีค้ ่ าบริหารจัดการ..
d. เมื่อออกใบแจ้ งหนี ้ค่าขนส่งและค่าบริ หารจัดการ
ข้ อกระแสเงินสด เป็ นการถามว่า บริ ษัทซื ้อหลักทรัพย์เพื่อค้ า สาหรับกิจการซื ้อมาขายไป เป็ นกิจกรรมอะไร
a. ดาเนินงาน..
b. ลงทุน
c. จัดหาเงิน
d. ลงทุนหรื อจัดหาเงิน
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20. บริ ษัทแมวน้ อย จากัด ใช้ วิธี Step Down Method ในการปั นส่วนต้ นทุนแผนกบริ การให้ กบั แผนกผลิต โดยแผนกบริ การ 1 ปั นส่วน
โดยใช้ จานวนพนักงาน ส่วนแผนกบริ การที่ 2 ปั นส่วนโดยใช้ จานวนชัว่ โมงเครื่ องจักร บริ ษัทแมวน้ อยจะปั นส่วนต้ นทุนแผนกบริการ ข
ให้ กบั โรงงานที่ 1 เท่ากับเท่าใด
a. 1,000 บาท
b. 1,600 บาท
c. 1,800 บาท..
d. 2,000 บาท

21. ข้ อใดต่อไม่นี ้ไม่ต้องนามาปรับปรุงกับจานวนหุ้นสามัญในงบการเงินงวดก่อน
a. การแตกหุ้น
b. การออกหุ้นเพิ่มทุน..
c. การรวมหุ้น
d. การจ่ายหุ้นปั นผล
22. รายการต่อไปนี ้เป็ นสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลัง ยกเว้ น ข้ อใด
a. การเปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณอายุของสินทรั พย์ จากเส้ นตรงเป็ นวิธีอัตราเร่ ง..
b. การเปลีย่ นนโยบายการคานวณสินค้ าคงเหลือจาก FIFO เป็ น weighted avg.
c. การคิดค่าเสือ่ มราคาในปี ก่อนผิดพลาด
d. การบันทึกสินค้ าคงเหลือสิ ้นปี สงู เกินไป
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23. ข้ อใดต่อไปนี ้ไม่รวมอยูใ่ นค่าใช้ จา่ ยการผลิต
a. ค่าเสือ่ มโรงงาน
b. ค่าแม่บ้านทาความสะอาดโรงงาน
c. ค่าบารุงรักษา
d. ค่ าขนส่ งสินค้ าไปให้ ลก
ู ค้ า..
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ข้อ 1 การนาเสนองบการเงิน
บริ ษัท ลาไย จากัด แสดงมูลค่าตามบัญชี ณ 31/12/25x0 ของกลุม่ สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดกลุม่ หนี่งที่มีมลู ค่าทางบัญชี 800 ล้ าน
บาท ดังนี ้
ต่อไปนี ้เป็ นข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทแมวอ้ วน จากัด
ข้ อมูล ณ 31/12/25x1
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ หารซ่อมบารุง
ดอกเบี ้ยรับ
เงินเดือน พนักงานและผู้บริ หาร
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย-ฝ่ ายบริ หาร
ค่าขนส่งสินค้ าไปยังลูกค่า
ค่าใช้ จา่ ยในการวิจยั และพัฒนา
ค่าโฆษณา
ค่าส่งเสริ มการขาย
ต้ นทุนการผลิตสินค้ า
FG ต้ นงวด
FG ปลายงวด
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษี เงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริ ษัทร่วมและร่วมค้ า
ส่วนแบ่งกาไรของ NCI

1,520,000
95,000
20,000
200,000
50,000
40,000
50,000
25,000
20,000
600,000
120,000
150,000
35,800
146,000
100,000
82,230

ข้ อมูลเพิ่มเติม
1. ทุนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่าย 100,000 บาท บริ ษัทมีห้ นุ สามัญถัวเฉลีย่ 100,000 หุ้น
2. 1 ม.ค. บริ ษัททาสัญญาให้ เช่าเครื่ องจักรแก่โรงแรมแห่งหนึง่ สัญญาอายุ 2 ปี เครื่ องจักรอายุ 5 ปี เมื่อครบกาหนดโรงแรมต้ องคืน
เครื่ องจักร ยกเว้ นว่าโรงแรมจะเลือกซื ้อตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันครบกาหนด บริ ษัทผู้เช่ารับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการใช้
สินทรัพย์ โดยค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท จ่ายทุกสิ ้นปี ราคาทุนเครื่ องจักร 500,000 บาท ไม่มีมลู ค่าคงเหลือ
ให้ ทา
1.
2.
3.

สัญญาเช่าข้ างต้ นเป็ นสัญญาประเภทใด บอกเหตุผลมา 2 ข้ อ
ลงบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าข้ างต้ น ณ 31 ธ.ค.25x1
ต่อไปนี ้เป็ นข้ อมูลกาไรขาดทุนสาหรับปี ให้ ทางบกาไรขาดทุน ค่าใช้ จ่ายหน้ าที่แบบหลายขัน้ โดยให้ นาข้ อมูลสัญญาเช่าข้ างต้ นมา
คานวณด้ วย
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ตอบ
1. สัญญาเช่าข้ างต้ นเป็ นสัญญาประเภทใด
สัญญาเช่าข้ างต้ นถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เนื่องจากความเสีย่ งและผลตอบแทนทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมดไม่
้
โอนไปยังผู้เช่า โดย
ตอนจบสัญญาไม่มกี ารโอนกรรมสิทธิ์ให้ ผู้เช่าไม่มีสทิ ธิ์ซื ้อในราคาจูงใจ อายุสญ
ั ญาเช่าเพียง 2 ปี จาก 5 ปี และมูลค่าของสัญญาเช่าไม่ถงึ
จานวนทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมด
้
เมื่อเทียบกับมูลค่ายุตธิ รรม
2. ลงบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าข้ างต้ น ณ 31 ธ.ค.
Dr.
Cr.
Dr.
Cr.

เงินสด
รายได้ คา่ เช่าเครื่ องจักร
บันทึกรับรู้รายได้ คา่ เช่าเครื่ องจักร
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเสือ่ มราคาสะสม - เครื่ องจักร
(500,000 / 5 ปี )

120,000
120,000
100,000
100,000

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 13 ม.ค. 2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสาร์ 16
ก.พ. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 13 ม.ค. 2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสาร์ 16
ก.พ. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

P a g e | 11

3. งบกาไรขาดทุน ค่าใช้ จ่ายหน้ าที่แบบหลายขัน้ โดยให้ นาข้ อมูลสัญญาเช่าข้ างต้ นมาคานวณด้ วย
บริษัทแมวอ้ วน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1

รายได้
ต้ นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กาไรสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
คานวณ 1
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การซ่อมบารุง
รายได้ คา่ เช่า
รวมรายได้

คานวณ
1
2

3
4

25x1
1,735,000
670,000
1,065,000
20,000
1,085,000
85,000
300,000
385,000
700,000
100,000
800,000
35,800
764,200
146,000
618,200

หน่วย:บาท
25x0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

535,970
82,230
618,200

xx
xx
xx

5.36

xx

1,520,000
95,000
120,000
1,735,000

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 13 ม.ค. 2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสาร์ 16
ก.พ. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 13 ม.ค. 2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสาร์ 16
ก.พ. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

P a g e | 12

คานวณ 2
ต้ นทุนการผลิตสินค้ า
บวก FG ต้ นงวด
หัก FG ปลายงวด
ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ให้ เช่า
ต้ นทุนขาย
คานวณ 3
ค่าขนส่งสินค้ าไปยังลูกค่า
ค่าโฆษณา
ค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
คานวณ 4
เงินเดือน พนักงานและผู้บริ หาร
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย-ฝ่ ายบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยในการวิจยั และพัฒนา
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

600,000
120,000
(150,000)
100,000
670,000

40,000
25,000
20,000
85,000

200,000
50,000
50,000
300,000
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ข้อ 2 กาไรต่อหุน้
ต่อไปนี ้เป็ นข้ อมูลส่วนของเจ้ าของ ณ 31/12/25x1 ของบริ ษัทแมวลาย จากัด
1.
2.
3.
4.

หุ้นสามัญจดทะเบียน 10,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท อยูใ่ นมือผู้ถือหุ้น 5,500,000 บาท
หุ้นบุริมชนิดไม่สะสม 8% 30,000 หุ้น หุ้นละ 100 เรี ยกรับชาระแล้ วทังจ
้ านวน 3,000,000 บาท
หุ้นบุริมชนิดสะสม 10% 20,000 หุ้น หุ้นละ 100 เรี ยกรับชาระแล้ วทังจ
้ านวน 2,000,000 บาท
กาไรสะสม 14,000,000 บาท

ข้ อมูลเพิ่มเติม
1. ปี 25x0 กิจการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 8% 3,500 หุ้น หุ้นละ 1,000 บาท โดยทุกๆ 1,000 บาท จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ 100
หุ้น
2. หุ้นบุริมสิทธิ์ชนิดสะสม 10% แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ 5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นบุริมสิทธิ์
3. 1 เมษายน 25x1 บริ ษัทออกหุ้นเพิ่มเติม 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 6 บาท
4. ในปี 25x0 กิจการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ์ซื ้อหุ้นจานวน 1 ล้ านสิทธิ์ ราคาใช้ สทิ ธิ์ 5 บาท โดยราคาหุ้นเฉลีย่ ปี 25x1 เท่ากับ 8 บาท
5. ณ 31/12/x1 กิจการประกาศจ่ายเงินปั นผลหุ้นบุริมสิทธิ์ทงชนิ
ั ้ ดสะสม และไม่สะสม
6. กาไรสุทธิสาหรับปี 25x1 คือ 6,000,000 บาท
7. ในปี 25x1 ไม่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้และหุ้นบุริมสิทธิ์
8. ภาษี เงินได้ 20%
ให้ ทา
1. ให้ หากาไรต่อหุ้นพื ้นฐาน โดยละเอียด (4 คะแนน)
2. ให้ หากาไรต่อหุ้นปรับลด โดยละเอียด (16 คะแนน)
กาไรต่อหุ้นพื ้นฐาน
การคานวณกาไรส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
กาไรของผู้ถือหุ้น
หัก เงินปั นผลหุ้นบุริมสิทธิ
เงินปั นผลหุ้นบุริมสิทธิ 8% (3 ล้ านบาท x 8%)
เงินปั นผลหุ้นบุริมสิทธิ 10% (2 ล้ านบาท x 10%)
รวมเงินปั นผลหุ้นบุริมสิทธิ
กาไรที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นสามัญ

หน่วย:บาท
6,000,000
240,000
200,000
440,000
5,560,000
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การคานวณตัวหาร1
วันที่

รายการ

จานวนหุ้น

1 ม.ค. 25x1
1 เม.ย. 25x1
31 ธ.ค. 25x1

ยอดคงเหลือต้ นปี
หุ้นที่ออกใหม่โดยจ่ายชาระเป็ นเงินสด
ยอดคงเหลือสิ ้นปี

4,500,000
1,000,000
5,500,000

จานวนหุ้นถัวเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนัก
12/12
4,500,000
9/12
750,000
12/12
5,250,000

สัดส่วนของปี

การคานวณกาไรต่อหุ้นพื ้นฐาน
กาไรที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญ
รวม จานวนหุ้นที่ใช้ คานวณกาไรต่อหุ้นพื ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นพื ้นฐาน

5,560,000 บาท
5,250,000 หุ้น
1.0590 บาท

2.ให้ คานวณหากาไรต่อหุ้นปรับลด
การคานวณผลกระทบต่อหุ้นของตราสารแปลงสภาพและการเรียงลาดับการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรที่เพิ่มขึน้

จานวนหุ้นที่เพิ่มขึน้

ผลกระทบต่ อหุ้น

375,000

-

100,000

2.00

350,000

0.64

สิทธิเลือก
1,000,000 x (8-5)/8
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
2,000,000 x 10%
20,000 x 5 หุ้น
หุ้นกู้แปลงสภาพ
3,500 x 1,000 x 8% x (1-0.2)
3,500 x 100

200,000

224,000

กิจการต้ องเรี ยงลาดับการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดโดยดูจากผลกระทบต่อหุ้นจากน้ องไปหามาก ดังนัน้ ลาดับในการคานวณคือ
1) สิทธิเลือก 2) หุ้นกู้แปลงสภาพ 3) หุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ

1 สาหรับโจทย์ข้อนี ้มีการออกหุ้นเพิ่มทุนระหว่างปี ในราคาหุ้นละ 6 บาท ซึง่ โดยหลักการเราต้ องคานวณหา “โบนัสแฝง” ด้ วย อย่างไรก็ตามโจทย์ข้อนี ้ไม่ได้ ระบุ

ว่าราคาหุ้นก่อนเพิ่มทุนเท่ากับเท่าใด จึงสามารถคานวณโบนัสแฝงได้ และขอสมมติว่าราคาตลาดของหุ้นก่ อนเพิ่มทุนเท่ากับ 6 บาทเช่นเดียวกับราคาที่ขาย
เพิ่มทุน
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คานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด
จานวนตามรายงาน
ผลกระทบจากการออกสิทธิซื ้อหุ้น
หุ้นกู้แปลงสภาพ
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

กาไรสุทธิ
5,560,000
5,560,000
224,000
5,784,000
200,000
5,984,000

จานวนหุ้น
5,250,000
375,000
5,625,000
350,000
5,975,000
100,000
6,075,000

กาไรต่อหุ้น
1.0590

พื ้นฐาน

0.9884

ปรับลด

0.9680

ปรับลด

0.9850

ปรับเพิ่ม

กาไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.9680 บาทต่อหุ้น
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ข้อ 3 ต้นทุนมาตรฐาน
บริ ษัทแมวขี ้เกียจ จากัด เป็ นผู้ผลิตรองเท้ าโดยใช้ ต้นทุนมาตรฐานในการบันทึกต้ นทุนสินค้ า ต่อไปนี ้เป็ นข้ อมูลเกี่ยวข้ องกับการผลิต
ต้ นทุนมาตรฐานต่อการผลิตรองเท้ า 1 คู่ มีดงั นี ้
วัตถุดิบแผ่นหนัง (4 ผืน ผืนละ 100)
ค่าแรงงานทางตรง (2.5ชัว่ โมง ชัว่ โมงละ200)
ค่าใช้ การผลิตผันแปรปั นส่วนตามชัว่ โมงแรงงานทางตรง ชัว่ โมงละ
ประมาณการค่าใช้ จ่ายการผลิตคงที่ 80,000 บาท สาหรับชัว่ โมงแรงงานทางตรง

400
500
15
8,000

บาท
บาท
บาท
ชัว่ โมง

มีรายจ่ายเกิดจริ งดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ซื ้อวัตถุดิบ 12,200 ผืนๆ ละ 98.50 บาท เบิกใช้ จนหมด
ค่าแรงงานทางตรง 7,800 ชัว่ โมง ชัว่ โมงละ 205 บาท
ค่าใช้ จา่ ยการผลิตผันแปร 114,500 บาท ค่าใช้ จา่ ยการผลิตคงที่ 79,500 บาท
จานวนผลิตจริ ง 3,000 คู่

ให้ ทา
วิเคราะห์ผลต่าง (ข้ อละ 5 คะแนน)
1.
2.
3.
4.

ผลต่างวัตถุดิบรวม ผลต่างราคาวัตถุดิบ ผลต่างปริ มาณการใช้ วตั ถุดิบ
ผลต่างค่าแรงรวม ผลต่างอัตราค่าแรง ผลต่างประสิทธิภาพแรงงาน
ผลต่างค่าใช้ จา่ ยการผลิตผันแปรรวม ผลต่างราคาค่าใช้ จ่ายการผลิตผันแปร ผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้ จา่ ยการผลิตผันแปร
ผลต่างค่าใช้ จา่ ยการผลิตคงที่รวม ผลต่างงบประมาณต้ นทุนการผลิตคงที่ ผลต่างกาลังการผลิตคงที่
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ตอบ
คานวณผลต่ างต้ นทุนมาตรฐาน
ผลต่างราคาวัตถุดิบ
ผลต่างปริ มาณการใช้ วตั ถุดิบ
ผลต่ างวัตถุดิบรวม
ผลต่างอัตราค่าแรง
ผลต่างประสิทธิภาพแรงงาน
ผลต่ างแรงงานรวม
ผลต่างการใช้ จ่าย
ผลต่างประสิทธิภาพ
ผลต่ างค่ าใช้ จ่ายผันแปรรวม
ผลต่างงบประมาณ
ผลต่างกาลังการผลิต
ผลต่ างค่ าใช้ จ่ายคงที่รวม
รวมผลต่ างการผลิตทัง้ หมด

18,300 F
20,000 U
1,700 U
39,000 U
60,000 U
99,000 U
27,500 U
4,500 U
32,000 U
500 F
5,000 U
4,500 U
137,200 U
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ตามการคานวณดังนี ้
ผลต่างวัตถุดบ
ิ

AQ x AP
12,200

x

AQ x SP
98.50

-

12,200

1,201,700

x

SQ x SP
100.00

-

12,000

1,220,000

x

100.00

1,200,000

=

=

ผลต่างราคาว ัตถุดบ
ิ
1,201,700
1,220,000
18,300 F

-

ผลต่างปริมาณการใช้ว ัตถุดบ
ิ
1,220,000
1,200,000
20,000 U

=
ผลต่างรวมว ัตถุดบ
ิ
18,300 F
+
20,000 U
1,700 U

ผลต่างแรงงานทางตรง

AQ x AP
7,800

x

AQ x SP
205.00

-

7,800

1,599,000

x

SQ x SP
200.00

-

7,500

1,560,000

x

200.00

1,500,000

=

=

ผลต่างอ ัตราค่าแรง
1,599,000
1,560,000
39,000 U

-

ผลต่างประสิทธิภาพแรงงาน
1,560,000
1,500,000
60,000 U

=
ผลต่างแรงงานรวม
39,000 U
+
60,000 U
99,000 U
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ผลต่างค่าใช ้จ่ายในการผลิตผันแปร

AQ x AP
7,800

x

AQ x SP
18.53

-

7,800

144,500

x

SQ x SP
15.00

-

7,500

117,000

x

15.00

112,500

=

=

ผลต่างการใช้จา
่ ย
144,500
117,000
27,500 U

-

ผลต่างประสิทธิภาพ
117,000
112,500
4,500 U

=
ผลต่างค่าใช้จา
่ ยผ ันแปรรวม
27,500 U
+
4,500 U
32,000 U

ผลต่างค่าใช ้จ่ายในการผลิตคงที่

จ่ายจริง

งบประมาณ
-

8,000

79,500

x

คิดเข้างาน
10.00

-

7,500

80,000

x

10.00

75,000

=

=

ผลต่างงบประมาณ
79,500
80,000
500 F

-

ผลต่างกาล ังการผลิต
80,000
75,000
5,000 U

=
ผลต่างค่าใช้จา
่ ยคงทีร่ วม
500 F
+
5,000 U
4,500 U
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ตารางติว 1/2562 ของ CPA Solution:

หลักสูตรเตรี ยมสอบ CPA ครัง้ ที่ 1/2562
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเราจะรี บส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัว เมื่อสมัครเข้ ามา
โปรโมชัน่ :
1. สาหรับหลักสูตร Comprehensive ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 10,000 บาท ซึง่ พีน่ ้ องสามารถเลือกเรี ยน 1
วิชาก่อน แล้ วเรียนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้ (ออนไลน์วิชาละ 4,500 บาท สองวิชา 8,000 บาท)
2. สาหรับหลักสูตร Step-By-Step ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 10,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรี ยน 1 วิชา
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้ (ออนไลน์วิชาละ 4,500 บาท สองวิชา 8,000 บาท)
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยการชาระเงินเข้ า Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยูม่ าที่ @cpa-somsak หรื อ inbox FB: cpasolution ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ
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ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 13 ม.ค. 2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสาร์ 16
ก.พ. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 13 ม.ค. 2562 – 17 ก.พ. 2562 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 12 ม.ค. 2562 ถึง เสาร์ 16
ก.พ. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

