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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 3/2562 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

 

 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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“เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทงัผู้เ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคิดเป็นชั่วโมงทาํงานรวมมากกวา่ 50 ชั่วโมงทาํงาน ซึง่

ทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งยินดีท่ีจะใหพ่ี้นอ้งใชเ้พ่ือเพิ่มพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมยิ่นดีแมแ้ตนิ่ดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

ดงันัน้ จงึขออธิบายเก่ียวกบัความคุม้ครองดงันี”้ 

 

เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตให้ใช้โดยไม่ตอ้งขออนุญาตเป็นลายลักษณอั์กษร 

1) การใชเ้พ่ือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพ่ือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบครบั) 

2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ ของรฐัและเอกชนในลกัษณะท่ีไมห่วงัผลกาํไร 

3) การใชเ้พ่ือ update ความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตให้ใช้ 

1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะท่ีเป็นติวเตอรท่ี์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 

2) การดดัแปลงหรอืคดัลอกเพ่ือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เช่น การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรอืการกระทาํ 

ลกัษณะอ่ืนใดท่ีเขา้ข่ายการทาํเพ่ือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

 

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยู่ในข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ ์ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสอื

อนุญาตเป็นลายลักษณอั์กษร ขอบคุณทีเ่ข้าใจครับ 
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ปรนัย (บางส่วน) 

1. กิจการทาํสญัญาขายลขิสทิธ์ิซอฟแวรพ์รอ้มกบับรกิารหลงัการขาย ซึง่ถือวา่กิจการมีภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 2 ภาระ  โดยราคาขายของ

ซอฟแวรแ์ปรผนัตามท่ีการตกลงตอ่รองกนักบัลกูคา้แตล่ะราย  ราคาบรกิารหลงัการขายมีราคาท่ีสงัเกตได ้กิจการสามารถใชว้ิธีปัน

สว่นท่ีเหลือ สาํหรบัราคารายการไดห้รอืไม ่

a. ได้ เพราะ ราคาซอฟแวรม์รีาคาแปรผันอย่างมาก.. 

b. ได ้เพราะซอฟทแ์วรมี์การสง่มอบตัง้แตว่นัท่ีขาย 

c. ไมไ่ดเ้พราะไมส่ามารถใชก้บัสนิคา้ท่ีมีภาระ2ภาระได ้

d. ไมไ่ด ้เพราะไมมี่ราคาเอกเทศของซอฟแวร ์

2. ขอ้ใดถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

a. เช่าซือ้รถยนต ์3 ปี 

b. โอนสนิทรพัยเ์ม่ือสิน้สดุสญัญา 

c. เช่าทีด่นิ 30 ปี.. 

d. สนิทรพัยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะท่ีมีเพียงกิจการเทา่นัน้สามารถใชไ้ด ้

3. การท่ีกิจการเสีย/ไดอ้าํนาจควบคมุในบรษัิทยอ่ย เป็นกิจกรรมประเภทใด 

a. ดาํเนินงาน 

b. ลงทุน.. 

c. จดัหาเงิน 

d. ไมอ่ยูใ่นกระแสเงินสด แต่เปิดเผย 

4. ในการแปลงคา่สว่นงานในตา่งประเทศ กิจการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนใดในการแปลงคา่งบกระแสเงินสด เพ่ือจดัทาํงบกระแสเงินสด

รวม 

a. อตัราปิด ณ วนัสิน้งวด 

b. อัตราเฉลีย่ทัง้ปี.. 

c. อตัรา ณ วนัเกิดรายการ 

d. อตัราปิด ณ วนัตน้งวด 

5. วนัท่ี 1/1/x1 กิจการรบัเงินลว่งหนา้คา่สนิคา้ USD100 โดยสง่ของวนัท่ี 30/4/x1 อตัราแลกเปล่ียน 1/1/x1 เทา่กบั 30 บาท 30/4/x1 

เทา่กบั 32 บาท กิจการตอ้งรบัรูเ้งินรบัลว่งหนา้ใด และรายไดจ้ากการขายเทา่กบัเทา่ใด 

a. หนีส้นิเงินรบัลว่งหนา้ 3,000 บาท / รายไดจ้ากการขาย 3,200 บาท 

b. หนีส้นิเงนิรับล่วงหน้า 3,000 บาท / รายได้จากการขาย 3,000 บาท.. 

c. หนีส้นิเงินรบัลว่งหนา้ 3,200 บาท / รายไดจ้ากการขาย 3,200 บาท 

d. หนีส้นิเงินรบัลว่งหนา้ 3,200 บาท / รายไดจ้ากการขาย 3,000 บาท 
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6. WIP มลูคา่ 9,000 วตัถดิุบทางตรง 4,250 กิจการประมาณคา่ใชจ้่ายการผลติคิดเขา้งานอตัรา90% ของคา่แรงทางตรง คา่แรงงาน

ทางตรงเทา่ไหร ่

a. 2,250 บาท 

b. 2,500 บาท.. 

c. 2,750 บาท 

d. 4,750 บาท 

7. วิธีปันสว่นตน้ทนุรว่มใหผ้ลติภณัฑร์ว่ม ท่ีทาํใหต้น้ทนุตอ่หน่วยของทกุผลติภณัฑเ์ทา่กนัคือวิธีใด 

a. มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัสทุธิ  

b. มลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั  

c. ปริมาณผลติ.. 

d. วิธีกาํหนดนํา้หนกั 

8. ขอ้ใดไมเ่ป็นการรบัรูร้ายการตาม TFRS 15 

a. ระบสุญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้ 

b. กาํหนดราคาของรายการ 

c. ระบุระยะเวลาสัญญาทีท่าํกับลูกค้า.. 

d. ระบภุาระท่ีตอ้งปฏิบติั 

9. คา่ใชจ้่ายในการผลติคิด 125% ของคา่แรงงานทางตรง ถา้คา่ใชจ้่ายมีจาํนวน 10,000 บาท คา่แรงงานทางตรงเทา่กบัเทา่ใด 

a. 8,000 บาท.. 

b. 10,000 บาท 

c. 12,000 บาท 

d. 12,500 บาท 

10. กิจการจ่ายหุน้ปันผลภายหลงัวนัสิน้รอบ แต่ก่อนวนัอนมุติัใหเ้ผยแพร ่กิจการตอ้งทาํอยา่งไร 

a. ถือวา่เป็นการออกหุน้เพิ่มทนุในปีปัจจบุนั ไมต่อ้งปรบังบการเงินปีก่อนแตอ่ยา่งใด 

b. นาํไปปรับปรุงจาํนวนหุน้ในปีก่อน เพือ่ใช้คาํนวณกาํไรต่อหุน้ปีก่อน.. 

c. ขึน้อยูก่บันโยบายการบญัชีท่ีกิจการเลือกใช ้ 

d. เปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินปีก่อน 

11. ขอ้ใดไมใ่ช่การรวมสญัญา 

a. กจิการมภีาระทีส่่งมอบสนิค้าในวันเดยีวกัน.. 

b. สญัญาถกูตอ่รองรว่มกนัดว้ยวตัถปุระสงคเ์ดียวกนั 

c. จาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนท่ีจะจ่ายในสญัญาขึน้อยูก่บัราคาหรอืการดาํเนินงานของสญัญาอ่ืน 

d. สนิคา้หรอืการบรกิารท่ีสญัญาว่าจะใหน้ัน้เป็นภาระเดียวกนัท่ีตอ้งปฏิบติั 
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12. กิจการผลติสนิคา้ เดือนเมษายนมี WIP ตน้งวด 12,000 บาท DM 40,000 บาท DL 30,000 บาท OH 27,000 บาท ผลติเสรจ็โอน

ออก 100,000 บาท  งาน 304 มีตน้ทนุ dm เทา่กบัเทา่ใด หากเป็นงานท่ีเพิ่งเริม่ผลติในเดือนเมษายน เป็นงานชนิดเดียวท่ีเหลือเป็น 

wip ปลายงวด โดยท่ี oh เทา่กบั 90% ของ DL โดยท่ี OH เทา่กบั 2,250  

a. 9,000 บาท 

b. 4,250 บาท.. 

c. 4,500 บาท 

d. 4,750 บาท 

 

13. ผูบ้รหิารตอ้งประเมินเก่ียวกบัการดาํเนินงานตอ่เน่ืองระยะเวลานานแคไ่หน 

a. 24 เดือนนบัจากสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

b. 24 เดือนนบัจากวนัท่ีหนา้งบ 

c. 12 เดอืนนับจากวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน.. 

d. 12 เดือนนบัจากวนัท่ีหนา้งบ 

14. ขอ้ใดไมต่อ้งปรบังบการเงินปีก่อนในการคาํนวณกาํไรตอ่หุน้ 

a. ออกหุน้ปันผล 

b. ออกหุน้โบนสัแฝง 

c. แตกหุน้และรวมหุน้ 

d. ออกสทิธิในการซือ้หุ้น.. 

15. ขอ้ใดเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

a. ระยะเวลาเช่า 70% ของอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

b. ให้สทิธิซือ้ในราคา 3% ของมูลค่ายุตธิรรม ณ วันทาํสัญญา.. 

c. เช่ารถยนต ์3 ปี  

d. เช่าท่ีดิน 30 ปี 

หน่วย: บาท
WIP ต้นงวด 12,000     
DM 40,000     
DL 30,000     
OH 27,000     
รวม ต้นทุนการผลิต 109,000     
หัก ผลิตเสร็จโอนออก 100,000     
Wip ปลายงวด 9,000     
หัก OH 2,250         
หัก DL (2250 / 0.9) 2,500         
รวม DL+OH 4,750     
คงเหลือ DM 4,250    
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16. การปันสว่นวิธีทางตรง จะเทา่กบั วิธีตามลาํดบัขัน้ในกรณีใด 

a. มีแผนกบรกิารไมเ่กิน 2 แผนก 

b. มีแผนกผลติไมเ่กิน 2 แผนก 

c. ตน้ทนุแผนกบรกิารเป็นตน้ทนุคงท่ี 

d. มแีผนกบริการน้อยกว่า 2 แผนก.. 

17. ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการผลิตเทา่กบั 150,000 บาท โดยประมาณการชั่วโมงแรงงานทางตรงเทา่กบั 10,000 ชม. คา่ใชจ้่ายใน

การผลิตเกิดจรงิเทา่กบั 186,000 บาท และชั่วโมงแรงงานเกิดจรงิ 12,000 ชม. กิจการมีคา่ใชจ้่ายในการผลติคิดเขา้งานสงูหรอืตํ่าไป

เทา่ไร 

a. สงูไป 30,000 บาท 

b. ตํ่าไป 30,000 บาท 

c. สงูไป 6,000 บาท 

d. ตํ่าไป 6,000 บาท.. 

 

18. ขอ้ใดไมเ่ขา้เง่ือนไขการหกักลบสนิทรพัยท์างการเงินและหนีส้นิทางการเงิน 

a. มีสทิธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนท่ีรบัรูไ้วใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบหนีก้นั 

b. สัญญาระบุให้หกักลบ.. 

c. ตัง้ใจท่ีจะรบัหรือจ่ายชาํระจาํนวนท่ีรบัรูไ้วใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสทุธิ 

d. ตัง้ใจท่ีจะรบัประโยชนจ์ากสนิทรพัยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายชาํระหนีส้นิ 

19. ขอ้ใดไมใ่ช่เง่ือนไขการรวมสว่นงาน 

a. ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

b. ลกัษณะของกระบวนการผลิต 

c. ประเภทหรอืกลุม่ของลกูคา้ท่ีใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

d. ปริมาณการซือ้ของลูกค้า.. 

20. ขอ้ใดไมถ่กูตอ้ง 

a. สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายถือเป็นสนิทรพัยห์มนุเวียน  

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิต 150,000     บาท
ประมาณการชั�วโมงแรงงานฯ 10,000       ชั�วโมง
อัตราคิดเข้างาน 15             บาท/ชม.แรงงาน

ชั�วโมงเกิดจริง 12,000       ชั�วโมง
อัตราคิดเข้างาน 15             บาท/ชม.แรงงาน
คชจ.ผลิตคิดเข้างาน 180,000     บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการผลิตเกิดจริง 186,000     บาท
คิดเข้างานตํ�าไป 6,000        บาท
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b. สนิทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบัญชถีอืเป็นสนิทรัพยห์มุนเวยีนถ้าคาดว่าจะใช้ประโยชนภ์ายใน 1 ปี.. 

c. ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายถือเป็นหนีส้ินหมนุเวียน 

d. หนีเ้งินกูถื้อเป็นหนีส้นิหมนุเวียนถา้ตอ้งจ่ายชาํระภายใน 1 ปี 

21. ถา้สว่นดาํเนินงานตา่งประเทศเปล่ียนสกลุเงิน กิจการตอ้งดาํเนินการอยา่งไร หากเดิมเคยรบัรูผ้ลตา่งจากการแปลงคา่ฯ เขา้ OCI  

a. ไมต่อ้งทาํอะไร  

b. ปรบักบักาํไรสะสม  

c. ปรบักบักาํไรประจาํงวด 

d. ไม่ต้องทาํอะไร โดยใหรั้บรู้เข้ากาํไรขาดทุนเมือ่ขายเงนิลงทุนออกไป.. 

22. 1/1/x1 กิจการขายเครื่องจกัร มลูคา่ 50 USD โดยรบัเงินลว่งหนา้ 20USD อตัราแลกเปล่ียน 1/1/x1=31บาท และ 1/3/x1รบัเงิน

ลว่งหนา้ 30USD อตัราแลกเปล่ียน =31.5 บาท และ 1/4/x1 สง่มอบเครื่องจกัรให ้อตัราแลกเปล่ียน 1/4/x1=32 กิจการจะรบัรูร้ายได้

เทา่กบัเทา่ไร  

a. 1,550 บาท 

b. 1,565 บาท.. 

c. 1,575 บาท 

d. 1,600 บาท 

23. ขอ้ใดไมใ่ชเ้ครื่องมือทางการเงิน 

a. เงินสด 

b. เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์

c. หุน้กู ้

d. หุ้นสามัญของกจิการ.. 
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ข้อ 1 สัญญาเช่า 

1 มกราคม 25x1 บรษัิท แมวนอ้ย จาํกดั ทาํสญัญาใหเ้ช่าอาคาร กบั บรษัิท หมานอ้ย จาํกดั โดยผูเ้ช่าไมไ่ดส้ทิธิการซือ้ทรพัยส์ินเม่ือ

สิน้สดุสญัญา ระยะเวลาการเช่า 5 ปี และไดร้บัเงินคา่เช่า ณ วนัทาํสญัญา จาํนวน 1,500,000 บาท และ สว่นท่ีเหลือใหผู้เ้ช่า ชาํระอีก 4 งวด 

ทกุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1  งวดละ 1,500,000 บาท 

ผูใ้หเ้ช่าจะเป็นผูใ้หบ้รกิารทาํความสะอาดอาคารทกุปี ซึง่มีมลูค่าปีละ 300,000 บาท ฟรแีก่ผูเ้ช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 

มลูคา่ยติุธรรม อาคาร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 เทา่กบั 5,500,000 บาท 

มลูคา่ตามบญัชีอาคาร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 เทา่กบั 5,000,000 บาท 

มลูคา่ปัจจบุนัของคา่เช่าขัน้ต ํ่าคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามทอ้งตลาด 5%  คงเหลือมลูคา่ 5,455,414 

อาคารสาํนกังานมีอายกุารใชง้านคงเหลือ 5 ปี 

วนัท่ี  คา่บรกิาร   คา่เช่า   ดอกเบีย้   หนีค้งเหลือ  

01/01/25x1 300,000  1,200,000     4,255,141  

31/12/25x1 300,000  1,200,000  212,757   3,267,898  

31/12/25x2 300,000  1,200,000  163,395   2,231,293  

31/12/25x3 300,000  1,200,000  111,565   1,142,858  

31/12/25x4 300,000  1,200,000  57,142  -  

  1,500,000  6,000,000  544,859    

ใหท้าํ 

1. จากขอ้มลูขา้งตน้เป็นสญัญาเช่าประเภทใด เพราะอะไร ( 3 คะแนน ) 

2. ใหบ้นัทกึบญัชีตัง้แต ่1/1/25x1 - 31/12/25x1 ( 17 คะแนน ) 

ตอบ  

1. จากขอ้มลูขา้งตน้เป็นสญัญาเช่าประเภทใด เพราะอะไร ( 3 คะแนน ) 

สญัญาเช่านีถื้อเป็น “สญัญาเช่าการเงิน”  

โดยการใหเ้ช่ากรณีขา้งตน้ถือเป็นการใหเ้ช่า “อสงัหารมิทรพัย”์ ซึง่โดยหลกัการหมายถงึการใหเ้ช่าท่ีดินพรอ้มอาคาร อยา่งไรก็ตาม

จากขอ้มลูในโจทยไ์มไ่ดร้ะบถุงึท่ีดิน และระบวุา่อาคารมีอายกุารใชง้านคงเหลือ 5 ปี เฉลยขอ้นีจ้งึมีสมมติฐานวา่เป็นการใหเ้ช่าเฉพาะอาคาร

เทา่นัน้  สญัญาเช่าครัง้นีถื้อเป็นสญัญาเช่าการเงิน ซึง่แมส้ญัญาเช่าไมไ่ดย้กกรรมสทิธ์ิในตวัสนิทรพัยห์รอืไมไ่ดใ้หส้ทิธ์ิซือ้แก่ผูเ้ช่า แตเ่น่ืองจาก

มลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่าประมาณ 99% ของมลูคา่ยติุธรรม (5,455,141 / 5,500,000) ดงันัน้จงึถือว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน เน่ืองจาก

มลูคา่ปัจจบุนัของเงินขัน้ต ํ่าท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่านัน้เกือบเทา่กบัมลูคา่ยติุธรรม  
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2. ใหบ้นัทกึบญัชีตัง้แต ่1/1/25x1 - 31/12/25x1 ( 17 คะแนน ) 

สมมติวา่ธุรกรรมการใหเ้ช่าถือเป็นธุรกรรมปกติของบรษัิทแมวนอ้ย ดงันัน้ สญัญานีจ้ะเป็นสญัญาเช่าลกัษณะการขาย (Sales –type 

Leases) ดงันัน้ แมวนอ้ยจะบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

1/1/25x1 dr. ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน       6,000,000   

 dr. ตน้ทนุขาย       5,000,000   

 cr. ขาย        5,455,141  

 cr. รายไดด้อกเบีย้รอรบัรู ้          544,859  

 cr. สนิคา้คงเหลือ        5,000,000  

   บนัทกึการทาํสญัญาเช่าอาคาร     

1/1/25x1 dr. เงินสด       1,500,000    

  cr. ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน         1,200,000  

  cr. รายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหนา้           300,000  

   บนัทกึการรบัเงินคา่เช่างวดแรก     

31/12/25x1 dr. รายไดด้อกเบีย้รอรบัรู ้         212,757    

  cr. ดอกเบีย้รบั           212,757  

   บนัทกึการรบัรูด้อกเบีย้สญัญาเช่า     

31/12/25x1 dr. รายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหนา้         300,000    

  cr. รายไดค้า่บรกิาร           300,000  

   รบัรูร้ายไดค้า่บรกิาร     

31/12/25x1 dr. ตน้ทนุบรกิาร  xx    

  cr. เงินสด, เจา้หนีก้ารคา้, ฯลฯ    xx  

   รบัรูต้น้ทนุการบรกิาร     

31/12/25x1 dr. เงินสด       1,500,000    

  cr. ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน         1,200,000  

  cr. รายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหนา้           300,000  

   บนัทกึการรบัเงินคา่เช่างวดท่ีสอง     
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ข้อ 2 ผลิตภณัฑร่์วม 

บรษัิททาํการผลิตสนิคา้ A B C และมีผลิตภณัฑพ์ลอยได ้โดยบรษัิท มีแผนกเตรียม แผนกผลติ และ แผนกสนิคา้สาํเรจ็รูป ณ.31/10/25x1 

งานระหวา่งทาํมีขอ้มลู ดงันี ้

งานระหวา่งทาํ - แผนกผลติ 

 ตน้ทนุโอนมาจากแผนกเตรยีม              600,000   ตน้ทนุโอนไปแนกสนิคา้สาํเรจ็รูป         1,500,000  

 วตัถดิุบ                800,000      

 คา่แรงงาน                250,000      

 ตน้ทนุการผลติจดัสรร              450,000      

            

 งานระหวา่งทาํ - แผนกสนิคา้สาํเรจ็รูป  

 ตน้ทนุโอนมาจากแผนกผลติ           1,500,000      

 วตัถดิุบ                600,000      

 คา่แรงงาน                300,000      

 ตน้ทนุการผลติจดัสรร              600,000      

 

ผลผลติท่ีไดจ้ากกระบวนการ 

   จาํนวน   ราคาขาย/ ณ.จดุแยก   ตน้ทนุผลติตอ่   ราคาขายหลงัผลติตอ่  

ก              40,000                             50         1,000,000                                             80  

ข              15,000                           150            300,000                                            170  

ค                5,000                           350            300,000                                            400  

พลอยได้                2,000                               5      

 

ใหท้าํ 

1. คาํนวณตน้ทนุผลติภณัฑร์ว่ม และตน้ทนุตอ่หน่วยโดยไมปั่นสว่นใหผ้ลติภณัฑพ์ลอยได ้

1.1 วิธีจาํนวนหน่วย ( 6 คะแนน ) 

1.2 วิธีมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั ( 6 คะแนน ) 

2. ใหบ้นัทกึบญัชีผลติภณัฑพ์ลอยได ้เม่ือขายเป็นเงินสด และรบัรูเ้ป็นรายไดอ่ื้น ( 2 คะแนน ) 

3. บนัทกึบญัชีการปันสว่นดว้ยวิธีมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั ( 3 คะแนน ) 
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วิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เริม่ 11 ม.ค. 2563 – 15 ก.พ. 2563   

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนท่ีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 
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4. ทา่นวา่ควรจะจาํหน่าย ผลติภณัฑไ์หน ณ จดุแยกตวั และควรจาํหน่ายผลติภณัฑไ์หนหลงัผลติตอ่ โดยคาํนงึถงึรายไดส้ว่นเพิ่ม และ ตน้ทนุ

สว่นเพิ่ม ( 3 คะแนน ) 

 

1. คาํนวณตน้ทนุผลติภณัฑร์ว่ม และตน้ทนุตอ่หน่วย 

1.1 วิธีจาํนวนหน่วย ( 6 คะแนน ) 

ผลติภัณฑร่์วม  จาํนวน (Q)  สัดส่วนจาํนวน  ปันส่วนตาม Q  @ 

   (1)  (2)=%(1)  (3)=3Mx(2)    

ก  40,000  67%  2,000,000  50.00  

ข  15,000  25% 750,000  50.00  

ค  5,000  8% 250,000  50.00  

รวม  60,000  100%  3,000,000  50.00  

 

1.2 วิธีมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั ( 6 คะแนน ) 

   จาํนวน (Q)   ราคา (P)   มูลค่าขาย ณ จุดแยกตัว (PxQ)  สัดส่วนมูลค่า  ปันส่วนตาม PxQ  @ 

   (1)   (2)   (3)=(1)x(2)  (4)=%(3)  (5)=3Mx(4)  (6)=(5)/(1) 

ก  40,000  50   2,000,000  33% 1,000,000   25  

ข  15,000  150   2,250,000  38% 1,125,000   75  

ค  5,000  350   1,750,000  29%  875,000   175  

รวม  60,000     6,000,000  100%  3,000,000  50  

 

2. ใหบ้นัทกึบญัชีผลติภณัฑพ์ลอยได ้เม่ือขายเป็นเงินสด และรบัรูเ้ป็นรายไดอ่ื้น ( 2 คะแนน ) 

x/x/25xx dr. เงินสด  10,000   

 cr. รายไดอ่ื้นจากการขายผลติภณัฑพ์ลอยได ้   10,000  

    บนัทกึการขายผลติภณัฑพ์ลอยได ้     
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3. บนัทกึบญัชีการปันสว่นดว้ยวิธีมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั ( 3 คะแนน ) 

x/x/25xx dr. สนิคา้สาํเรจ็รูป - ก  1,000,000    

  dr. สนิคา้สาํเรจ็รูป - ข  1,125,000    

  dr. สนิคา้สาํเรจ็รูป - ค 875,000    

  cr. งานระหวา่งทาํ - แผนกสนิคา้สาํเรจ็รูป    3,000,000  

   บนัทกึการปันสว่นตน้ทนุรว่มใหผ้ลติภณัฑ ์     

4. ทา่นวา่ควรจะจาํหน่าย ผลติภณัฑไ์หน ณ จดุแยกตวั และควรจาํหน่ายผลติภณัฑไ์หนหลงัผลติตอ่ โดยคาํนึงถงึรายไดส้ว่นเพิ่ม และ ตน้ทนุ

สว่นเพิ่ม ( 3 คะแนน ) 

กิจการควรนาํสนิคา้ ก ไปผลติตอ่ เน่ืองจากเป็นสนิคา้รายการเดียวท่ีมีรายไดส้ว่นเพิ่ม > ตน้ทนุสว่นเพิ่ม ซึง่จะทาํใหกิ้จการกาํไร

เพิ่มขึน้ 200,000 บาท สว่นสนิคา้ ข หรอืสนิคา้ ค เป็นสนิคา้ท่ีไมค่วรทาํตอ่เน่ืองจากไมไ่ดท้าํใหก้าํไรเพิ่ม หรอือาจทาํใหก้าํไรลดลงตามการ

คาํนวณตอ่ไปนี ้

  

 จาํนวน 

(Q)  

 ราคาขาย

หลังผลติต่อ  

 ราคาขาย ณ จุด

แยกตัว  

 รายได้ส่วน

เพิม่@  

 รายได้ส่วน

เพิม่   ต้นทุนส่วนเพิม่   MR-MC  

   (1)  (2)  (3)  (4) (5)  (6)  (7) 

ก  40,000   80   50  30  1200000 1,000,000  200,000  

ข  15,000   170   150  20  300000  300,000  -  

ค  5,000   400   350  50  250000  300,000  -50,000  

รวม  60,000         1,750,000  1,600,000   150,000  

 

  

mailto:%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1@
mailto:%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1@
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ข้อ 3 งบกระแสเงนิสด 

ตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้มลูจากงบการเงินของบรษัิทแมม่ณี จาํกดั  

งบกาํไรขาดทุน  ปี 25x2   

รายไดจ้ากการขาย 6,000,000   

ตน้ทนุขาย  (3,200,000)  

คา่ใชจ้่ายในการขาย (300,000)  

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (195,000)  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 2,305,000   

ขาดทนุจากการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนกาํหนด  (34,000)  

กาํไรจากการขายสนิทรพัย ์  20,000   

สว่นแบง่กาํไรจากบรษัิทรว่ม  540,000   

กาํไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 2,831,000   

ดอกเบีย้จ่าย  (99,750)  

ภาษีเงินได ้ (522,250)  

กาํไรสุทธิ  2,209,000   

   

งบแสดงฐานะการเงนิ  25x2   25x1  

เงินสด 2,020,000  1,862,000  

ลกูหนี ้  906,000   863,500  

สนิคา้  778,500  1,000,000  

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 5,090,000  4,750,000  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 9,705,500  7,024,500  

รวมสนิทรัพย ์ 18,500,000  15,500,000  

   

เจา้หนีก้ารคา้ 1,079,000  1,000,000  

ดอกเบีย้คา้งจ่าย  100,000   68,000  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  200,500   301,000  

หุน้กู ้ 2,850,000  5,000,000  

ทนุหนุสามญั 7,750,000  5,000,000  

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 3,172,000  1,600,000  

กาํไรสะสม 3,348,500  2,531,000  

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 18,500,000  15,500,000  
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ขอ้มลูเพิ่มเติม 

1) คา่เส่ือมราคาในปี 25x2 เทา่กบั 382,000 บาท 

2) ขอ้มลูสินทรพัยมี์ดงันี ้

  ราคาทุน   ค่าเสือ่มราคาสะสม  

เพิ่มขึน้       3,400,000                   382,000  

สว่นท่ีขาย         (970,000)                 (633,000) 

โดยบรษัิทซือ้และขายสนิทรพัยเ์หลา่นีเ้ป็นเงินสด 

3) เงินลงทนุในบรษัิทรว่มใชแ้สดงมลูคา่ดว้ยวิธีสว่นไดเ้สีย 

4) ดอกเบีย้รบั และเงินปันผลรบัถือเป็นกิจกรรมลงทนุ สว่นดอกเบีย้จ่าย และเงินปันผลจ่ายถือเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน 

ใหท้าํ  

จดัทาํงบกระแสเงินสดแบบทางออ้ม พรอ้มคาํนวณประกอบ 

ตอบ (หนา้ถดัไป)  
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บริษัท แม่มณี จาํกัด    

งบกระแสเงนิสด     

สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 25x2   

 คาํนวณ# (บาท) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน   

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  2,731,250  

ปรบัรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรบั   

คา่เส่ือมราคา   382,000  

ขาดทนุจากการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนกาํหนด   34,000  

กาํไรจากการขายสนิทรพัย ์  (20,000) 

สว่นแบง่กาํไรจากบรษัิทรว่ม  (540,000) 

ดอกเบีย้จ่าย   99,750  

   2,687,000  

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิดาํเนินงาน   

ลกูหนีก้ารคา้เพิ่มขึน้  (42,500) 

สนิคา้คงเหลือลดลง   221,500  

เจา้หนีก้ารคา้เพิ่มขึน้   79,000  

   2,945,000  

เงินสดจ่ายคา่ภาษี (1) (622,750) 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน  2,322,250  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินปันผลรบั (2)  200,000  

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์  (3,400,000) 

เงินสดรบัจากการขายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ (5)  357,000  

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (2,843,000) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ   

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (3) (67,750) 

เงินสดจ่ายปันผล (4)  (1,391,500) 

ไถ่ถอนหุน้กู ้ (6)  (2,184,000) 

เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุ   4,322,000  

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ   678,750  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ   158,000  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด  1,862,000  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด   2,020,000  
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คาํนวณประกอบ 

  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   

เงนิสดจ่ายภาษี (1) 622,750  ยกมา  301,000  

   ภาษีสาํหรบังวด  522,250  

ยกไป 200,500   

 823,250  823,250  

    

    

  เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม   

ยกมา 4,750,000  ปันผลรับ (2)  200,000  

สว่นแบง่กาํไร 540,000   

   ยกไป   5,090,000  

 5,290,000   5,290,000  

    

    

  ดอกเบีย้คา้งจ่าย   

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (3) 67,750  ยกมา   68,000  

   ดอกเบีย้ประจาํงวด   99,750  

ยกไป 100,000   

 167,750  167,750  

    

    

  กาํไรสะสม   

เงนิสดจ่ายปันผล (4) 1,391,500  ยกมา   2,531,000  

   กาํไรประจาํงวด   2,209,000  

ยกไป 3,348,500   

 4,740,000   4,740,000  
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เงนิสดรับค่าขาย PPE  

ราคาทนุ PPE ท่ีขาย 970,000  

หกั คา่เส่ือมสะสมสว่นท่ีขาย  (633,000) 

มลูคา่ตามบญัชีสว่นท่ีขาย 337,000  

บวก กาํไรจากการขาย 20,000  

เงนิสดรับจากการขาย PPE (5) 357,000  

  

เงนิสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้  

หุน้กูต้น้งวด 5,000,000  

หุน้กูป้ลายงวด 2,850,000  

หุน้กูล้ดลง 2,150,000  

บวก ผลขาดทนุจากการไถ่ถอนก่อนกาํหนด 34,000  

เงนิสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ (6) 2,184,000  
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