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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 3/2563 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 
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“เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทัง้ผูเ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคดิเป็นชั่วโมงทาํงานรวมมากกวา่ 50 ชั่วโมงทาํงาน ซึง่

ทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งยินดีท่ีจะใหพ่ี้นอ้งใชเ้พ่ือเพ่ิมพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมย่ินดีแมแ้ตนิ่ดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

ดงันัน้ จึงขออธิบายเก่ียวกบัความคุม้กราคมรองดงันี”้ 

 

เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความคุม้กราคมรองตามพระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตให้ใชโ้ดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1) การใชเ้พ่ือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพ่ือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบครบั) 

2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ ของรฐัและเอกชนในลกัษณะท่ีไมห่วงัผลกาํไร 

3) การใชเ้พ่ือ update ความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตให้ใช ้

1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะท่ีเป็นตวิเตอรท่ี์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 

2) การดดัแปลงหรอืคดัลอกเพ่ือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เช่น การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรอืการกระทาํ 

ลกัษณะอ่ืนใดท่ีเขา้ขา่ยการทาํเพ่ือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

 

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยูใ่นข่ายอนุญาตให้ใชห้รือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสอื

อนุญาตเป็นลายลักษณอ์กัษร ขอบคุณที่เข้าใจครับ 
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ปรนัย (บางสว่น) 

1. หากกิจการใหส้ทิธิซือ้หุน้กบัพนกังาน โดยพนกังานสามารถใชส้ทิธ์ิไดท้นัที กิจการบนัทกึอยา่งไร 

a. เดบิต สนิทรพัยร์อการรบัรู ้ / เครดิต หนีส้นิ 

b. เดบิต หนีส้นิ / เครดิต สว่นของเจา้ของ 

c. เดบิต สนิทรพัยร์อการรบัรู ้/ เครดติ สว่นของเจา้ของ 

d. เดบิต ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นักงาน / เครดิต สว่นของเจา้ของ.. 

2. ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการเป็นผูด้าํเนินการก่อสรา้งหรอืยกระดบัการใหบ้รกิาร โดยมีสทิธิในการเรยีกเก็บคา่บรกิารจากผูใ้ชบ้รกิาร

สาธารณะ ผูป้ระกอบการตอ้งรบัรูส้ิง่ตอบแทนท่ีไดร้บัหรอืคา้งรบัดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมเป็น 

a. สนิทรพัยท์างการเงิน 

b. ท่ีดินอาคารอปุกรณ ์

c. สนิคา้คงเหลอื 

d. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน.. 

3. ขายเครือ่งจกัร+ติดตัง้ โดยการตดิตัง้นัน้จะมเีฉพาะผูข้ายเทา่นัน้ท่ีสามารถติดตัง้ได ้และใหบ้รกิารซอ่มบาํรุง 3 ปี 

a. มี 2 ภาระ ( ขาย+ตดิตั้ง ) (บริการ).. 

b. มี 3 ภาระ 

c. มี 1 ภาระ 

d. มี 2 ภาระ ( ขาย ) ( ตดิตัง้ บรกิาร ) 

4. รายการใดตอ้งปรบัอตัราแลกเปลีย่นดว้ยอตัราปิด ณ วนัสิน้ปี 

a. เงนิปันผลค้างจ่าย.. 

b. สนิคา้คงเหลอื 

c. PPE 

d. รายไดร้บัลว่งหนา้ 

5. ขอ้ใดไมต่อ้งนาํไปหกัจากกาํไรในการคาํนวณ EPS 

a. หุ้นบุริมสทิธิไม่สะสม ไม่ประกาศจ่ายปันผล.. 

b. หุน้บรุมิสทิธิไมส่ะสม ประกาศจา่ยเงินปันผลในปี 

c. หุน้บรุมิสทิธิสะสม 8% ประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 

d. หุน้บรุมิสทิธิสะสม 6% ไมป่ระกาศจ่าย 

6. บรษัิทเป็นผูผ้ลติหรอืผูแ้ทนจาํหนา่ย ขอ้ใดรบัรูร้ายการถกูตอ้ง 

a. รบัรูร้ายไดจ้ากการขายดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง หรอืมลูคา่ปัจจบุนัของจาํนวนเงินขัน้ตํ่าท่ีตอ้งจา่ยคดิลด

ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยั แลว้แตอ่ยา่งใดจะสงูกวา่ 

b. รับรู้ต้นทุนด้วยราคาทุนของสนิทรัพยอ์้างอิงหักมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกัน.. 
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c. รบัรูร้ายไดจ้ากการขายดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง 

d. รบัรูต้น้ทนุดว้ยราคาทนุของสนิทรพัยอ์า้งอิง 

7. บรษัิท ผลติเสือ้ผา้ 700 ตวั ตน้ทนุในการผลติ 49,000 ซึง่พนกังานแผนกรดีเรง่ทาํงานจึงใสเ่สือ้ 10 ตวั เขา้พรอ้มกบัปรบัอณุหภมูิ

สงูขึน้ ทาํใหผ้า้เสยี ถือเป็นของเสยีเกินปกติ โดยสามารถนาํมาขายไดใ้นราคาตวัละ 1 บาท ขอ้ใดถกูตอ้ง  

a. ขาดทนุ 700 บาท 

b. คมุยอดคา่ใชจ้่ายในการผลติ 690 บาท 

c. ขาดทุนจากการขาย 690 บาท.. 

d. คมุยอดคา่ใชจ้่ายในการผลติ 700 บาท 

8. ปี X1 ไมไ่ดบ้นัทกึคา่เสือ่มราคา ตรวจพบใน X2 ตอ้งปรบัปรุงอยา่งไร 

a. Dr. กาํไรสะสม / Cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม.. 

b. Dr. คา่เสือ่มราคา / Cr. คา่เสือ่มราคาสะสม 

c. Dr. กาํไรสะสม / Cr. คา่เสือ่มราคา 

d. ไมต่อ้งปรบัปรุงรายการ ใหถื้อเป็นรายการปี 25x2 

9. กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน คือ 

a. กาํไรขาดทุนสุทธิทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่.. 

b. กาํไรขาดทนุสทุธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ และของ NCI  

c. กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 

d. กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ และของ NCI  

10. ขอ้ใดกลา่วถึง ของเสยีไมถ่กูตอ้ง 

a. เศษซากถือเป็นของเสยี 

b. กิจการตอ้งรบัรูข้องเสยีปกติเป็นสว่นหนึง่ของหนว่ยดีโอนออก 

c. กิจการตอ้งรบัรูข้องไมเ่สยีปกติในกาํไรขาดทนุประจาํงวด 

d. ของเสียเป็นสิง่ที่ไม่สามารถทาํกลับมาเป็นหน่วยดีได้.. 

11. บรษัิทซือ้สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนมาในปี 25x1 แตไ่มไ่ดบ้นัทกึคา่ตดัจาํหนา่ย จาํนวนดงักลา่วถือวา่มสีาระสาํคญั โดยบรษัิทอยูร่ะหวา่ง

การจดัทาํงบปี 25x2 บรษัิทควรปรบัปรุงบญัชีใด 

a. คา่ตดัจาํหนา่ยประจาํงวด 

b. กาํไรสะสม.. 

c. กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

d. ไมต่อ้งทาํอะไร 

12. กิจการมีแผนกผลติ 2 แผนก คือแผนกโม ่ซึง่มีพนกังาน 15 คน ตน้ทนุ 60,000 บาท และแผนกบรรจ ุซึง่มีพนกังาน 35 คน ตน้ทนุ 

80,000 บาท โดย 2 แผนกนีจ้ะตอ้งใชง้านแผนกซอ่มบาํรุง และรกัษาความปลอดภยั ซึง่มีพนกังานแผนกละ 5 คน ตน้ทนุแผนกละ 
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เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

3,000 บาท และ 6,000 บาทตามลาํดบั หากกิจการใชว้ธีิทางตรงในการปันสว่นตน้ทนุแผนกบรกิาร กิจการจะปันสว่นแผนกรกัษา

ความปลอดภยัไปใหแ้ผนกโม ่เทา่กบัเทา่ไหร ่

a. 3,000 

b. 1,800.. 

c. 1,200 

d. 1,650 

13. ขอ้ใดไมใ่ช่เง่ือนไขท่ีใชร้วมสว่นงาน 

a. ลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

b. ลกัษณะกระบวนการผลติ 

c. ประเภทกลุม่ลกูคา้ท่ีใชผ้ลติภณัฑ ์

d. ปริมาณการจัดจาํหน่าย.. 

14. เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีตอ้งปรบัปรุง กรณีเป็นเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้หลงัสิน้รอบแตก่่อนงบการเงินไดร้บัการอนมุตัิ

ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

a. ปิดโรงงานสาํคญั 

b. ศาลตดัสนิใหแ้พค้ดจีากการถกูฟอ้งในวนัท่ี 10 มกราคม 2563 

c. ไฟไหมอ้าคารสาํนกังานวนัท่ี 20 มกราคม 2563 

d. การประกาศให้หุน้ปันผล.. 

15. ขอ้ใดไมถื่อเป็นบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

a. ผู้จาํหน่ายรายใหญ่.. 

b. กิจการท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่ควบคมุอยู ่

c. บตุรของภรรยาของกรรมการผูจ้ดัการ 

d. โครงการผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน 

16. ขอ้ใดถือเป็นการรวมสญัญา 

a. สญัญาดงักลา่วไดถ้กูตอ่รองรว่มกนัดว้ยวตัถปุระสงคเ์ดียวกนั  

b. สนิคา้หรอืบรกิารท่ีสญัญาวา่จะให ้ในสญัญาเหลา่นัน้เป็นภาระเดยีวกนัท่ีตอ้งปฏิบตั ิ

c. ข้อ Aหรือ B ข้อใดข้อหน่ึง.. 

d. กรณีเป็นธุรกรรมท่ีทาํกบัลกูคา้รายเดียวกนั จะถือเป็นการรวมสญัญาเสมอ ไมต่อ้งคาํนงึถงึขอ้ A หรอื  B 

17. กรณีท่ีกิจการเป็นผูผ้ลติหรอืผูแ้ทนจาํหนา่ยท่ีเป็นผูใ้หเ้ชา่ตามสญัญาเชา่เงินทนุขอ้ใดรบัรูร้ายการถกูตอ้ง 

a. รบัรูร้ายไดจ้ากการขายดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยอ์า้งอิง หรอืมลูคา่ปัจจบุนัของจาํนวนเงินขัน้ตํ่า (คดิลดดว้ยอตัรา

ดอกเบีย้ตามนยั) แลว้แตอ่ยา่งใดจะสงูกวา่ 

b. รับรู้ต้นทุนด้วยราคาทุนของสนิทรัพยอ์้างอิงหักมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกัน.. 

c. รบัรูล้กูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน โดยไมต่ดัรายการสนิทรพัยอ์า้งอิงออกจากงบการเงิน 
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

d. รบัรูล้กูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินเทา่กบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยอ์า้งอิงโดยไมม่กีารรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย 

18. หากกิจการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก กิจการตอ้งจดัทาํงบใดบา้ง 

a. งบแสดงฐานะการเงิน 3 งบ งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 3 งบ งบแสดงการเปลีย่นแปลง 3 งบ  

b. งบแสดงฐานะการเงนิ 3 งบ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 2 งบ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 2 งบ..  

c. งบแสดงฐานะการเงิน 2 งบ งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 2 งบ งบแสดงการเปลีย่นแปลง 2 งบ  

d. งบแสดงฐานะการเงิน 2 งบ งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 3 งบ งบแสดงการเปลีย่นแปลง 3 งบ  

19. หากกลุม่ของสนิทรพัยถ์กูจดัเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลกิ สนิทรพัยใ์ดท่ีตอ้งวดัมลูคา่ตาม 

TFRS 5 เรือ่งสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนและการดาํเนินงานท่ียกเลกิ 

a. สนิทรพัยท่ี์เกิดจากผลประโยชนพ์นกังาน 

b. พืชเพือ่ให้ผลผลิต.. 

c. อสงัหารมิทรพัยท่ี์วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 

d. สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  

20. กิจการขายเครือ่งโทรศพัทม์ือถือท่ีมีราคาเอกเทศ 20,000 บาท พรอ้มคา่บรกิารรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท แตถ่า้ซือ้โทรศพัทพ์รอ้ม

คา่บรกิารรายเดือนเป็นเวลา 1 ปีจะจ่ายเพียง 24,000 บาท กิจการจะตอ้งบนัทกึรบัรูร้ายไดอ้ยา่งไร? 

a. Dr.เงินสด 24,000 บาท / Cr. รายได ้15,000 บาท / Cr. รายไดค้า่บรกิารรอการรบัรู ้9,000 บาท.. 

b. Dr. เงินสด 32,000 บาท / Cr. รายได ้20,000 บาท / Cr. รายไดค้า่บรกิารรอการรบัรู ้12,000 บาท 

c. Dr. รายได ้15,000 / Dr. รายไดค้า่บรกิารรอการรบัรู ้9,000 บาท / Cr. เงินสด 24,000 บาท 

d. Dr. เงินสด 24,000 บาท / Cr. รายได ้20,000 บาท  / Cr. รายไดค้า่บรกิารรอการรบัรู ้4,000 บาท 

21. แผนกผสมของกิจการแหง่หนึง่มงีานระหวา่งทาํตน้งวด 1,200 หนว่ย ผลติเพ่ิมระหวา่งงวด 3,800 หนว่ย โอนไปทาํตอ่แผนกบรรจ ุ

4,100 หนว่ย ขัน้ความสาํเรจ็ของงานระหวา่งทาํปลายงวดเทา่กบั 70% หนว่ยเทียบสาํเรจ็รูปของงานระหวา่งทาํปลายงวดเทา่กบัก่ี

หนว่ย 

a. 0 หนว่ย 

b. 900 หนว่ย 

c. 630 หนว่ย.. 

d. 270 หนว่ย 
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

ข้อ 1 อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรและต้นทุนต่อหน่วยวิธี ABC 

กิจการใชร้ะบบตน้ทนุปกติ (Normal costing) โดยมีขอ้มลูดาํเนินงานดงันี ้ 

 ประมาณการ ข้อมูลจริง 

รายการ  สินค้า ก   สินค้า ข   สินค้า ก   สินค้า ข  

DLH / ชิน้ (ชม.) 2   3      

จาํนวนผลติ 75,000  15,000  74,000  14,000  

DM ตอ่หนว่ย (บาท)  n/a   n/a  20  30  

DL ตอ่หนว่ย (บาท)  n/a   n/a  10  15  

OH รวม (บาท) 1,072,500 1,007,000 

ใหท้าํ 

1.1 คาํนวณตน้ทนุขัน้ตน้ (3 คะแนน) 

1.2 คาํนวณอตัราคา่ใชจ้า่ยการผลติตอ่ชั่วโมงแรงงานทางตรงของสนิคา้แตล่ะชนิด (4 คะแนน) 

1.3 คาํนวณตน้ทนุตอ่หนว่ยรวมท่ีปันสว่นคา่ใชจ้า่ยในการผลติดว้ยชั่วโมงแรงงานทางตรงของสนิคา้แตล่ะชนิด (4 คะแนน) 

1.4 คาํนวณอตัราคา่ใชจ้า่ยการผลติเกิดขึน้จรงิปันสว่นตามวธีิ ABC (4คะแนน) 

1.5 คาํนวณตน้ทนุจรงิตอ่หนว่ยรวมตามวธีิ ABC (5 คะแนน) 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมสาํหรบั1.4,1.5 

กิจกรรม ปมก. ต้นทุนรวม (บาท) หน่วยวดั ปริมาณกิจกรรม ก ปริมาณกิจกรรม ข 

ตัง้เครือ่งจกัร 595,000  ครัง้ 1,500   2,000  

รบัคาํสั่งซือ้ 70,000  ใบสั่งซือ้  500  200  

ซอ่มเครือ่งจกัร 18,000  ชั่วโมงเครือ่งจกัร  700  800  

เดินเครือ่งจกัร 324,000  ชั่วโมงแรงงาน 53,250   42,050  

1.1 คาํนวณตน้ทนุขัน้ตน้ (3 คะแนน) 

ตน้ทนุขัน้ตน้ (prime cost) ประกอบดว้ยวตัถดุิบทางตรง และคา่แรงงานทางตรง ซึง่ตน้ทนุขัน้ตน้ตอ่หนว่ย และตน้ทนุขัน้ตน้รวมของ

แตล่ะสนิคา้คาํนวณไดด้งันี ้ 

รายการ 

 สินค้า ก   สินค้า ข  

 @   รวม   @   รวม  

จาํนวนผลติ 74,000 14,000 

DM ตอ่หนว่ย             20      1,480,000          30     420,000  

DL ตอ่หนว่ย             10        740,000          15     210,000  

รวม              30    2,220,000           45    630,000  
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

1.2 คาํนวณอตัราคา่ใชจ้่ายการผลติตอ่ชั่วโมงแรงงานทางตรงของสนิคา้แตล่ะชนิด (4 คะแนน) 

กิจการตอ้งคาํนวณอตัราคา่ใชจ้่ายในการผลติตอ่ชั่วโมงแรงงานจากประมาณการคา่ใชจ้า่ยในการผลติ หารดว้ยประมาณการชั่วโมง

แรงงานทางตรง ตามการคาํนวณตอ่ไปนี ้ 

รายการ สินค้า ก สินค้า ข รวม 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายในการผลติ (MOH) (บาท) 
  1,072,500 

ประมาณการชั่วโมงแรงงานทางตรง (DLH) / ชิน้ (ชม.) 2 3 
 

จาํนวนผลติ (หนว่ย) 75,000 15,000 
 

ประมาณ DLH รวม (ชม.) 150,000 45,000 195,000 

MOH / DLH (บาท)   5.50 

1.3 คาํนวณตน้ทนุตอ่หนว่ยรวมท่ีปันสว่นคา่ใชจ้า่ยในการผลติดว้ยชั่วโมงแรงงานทางตรงของสนิคา้แตล่ะชนิด (4 คะแนน) 

  
(หนว่ย:บาท) 

ต้นทุนต่อหน่วยรวม สินค้า ก สินค้า ข 

วตัถดุิบทางตรงเกิดจรงิ  20.00   30.00  

คา่แรงงานทางตรงเกิดจรงิ  10.00   15.00  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายในการผลติ* 
  

สนิคา้ ก: 2 ชม x 5.50 บาท  11.00  
 

สนิคา้ ข: 3 ชม x 5.50 บาท 
 

 16.50  

ต้นทุนต่อหน่วยรวม  41.00   61.50  

* กิจการคาํนวณตน้ทนุดว้ยวธีิตน้ทนุปกต ิ(normal costing) ตน้ทนุตอ่หน่วยจะประกอบดว้ย DM, DLจรงิ สว่น MOHจะตอ้งใชอ้ตัราคดิลว่งหนา้  

1.4 คาํนวณคา่ใชจ้า่ยการผลติเกิดขึน้จรงิปันสว่นตามวิธี ABC (4คะแนน) 

   จาํนวนกจิกรรม     

กิจกรรม  ค่าใช้จ่าย   ตัวผลักดนั   ก   ข   รวม  @กิจกรรม ปันส่วน ก ปันส่วน ข รวม 
A B C D E F = D+E G = B / F H = D x G I = E x G J = H + I 

ตัง้เครือ่งจกัร 595,000 ครัง้ 1,500 2,000 3,500 170 255,000 340,000 595,000 

รบัคาํสั่งซือ้ 70,000 ใบสั่งซือ้ 500 200 700 100 50,000 20,000 70,000 

ซอ่มเครือ่งจกัร 18,000 ชั่วโมงเครือ่งจกัร 700 800 1,500 12 8,400 9,600 18,000 

เดินเครือ่งจกัร 324,000 ชั่วโมงแรงงาน 53,250 42,050 95,300  3.40  181,050 142,950 324,000 

รวม 1,007,000      494,450 512,550 1,007,000 

 

  



P a g e  | 9 
 

ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

1.5 คาํนวณตน้ทนุจรงิตอ่หนว่ยรวมตามวิธี ABC (5 คะแนน) 

  
(หนว่ย:บาท) 

ต้นทุนต่อหน่วยรวม สินค้า ก สินค้า ข 

วตัถดุิบทางตรงเกิดจรงิ  20.00   30.00  

คา่แรงงานทางตรงเกิดจรงิ  10.00   15.00  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายในการผลติ* 
  

สนิคา้ ก: 494,450 บาท / 74,000 หนว่ย            6.68  
 

สนิคา้ ข: 512,550 บาท / 14,000 หนว่ย 
 

       36.61  

ต้นทุนต่อหน่วยรวม          36.68         81.61  
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

ข้อ 2 การเปล่ียนแปลงทางการบัญชี 

ก. การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

กิจการทาํงบการเงินปี 25x2 และพบวา่ไมไ่ดบ้นัทกึคา่ตดัจาํหนา่ยซอฟทแ์วร ์ ปี 25X1 จาํนวน 30,000 บาท ตอ่ไปนีเ้ป็นงบกาํไร

ขาดทนุบางสว่น ก่อนปรบัปรุงรายการ 

  
หนว่ย:บาท 

 
25x2 25x1 

ขาย       2,000,000        1,000,000  

หกัตน้ทนุขาย         900,000          500,000  

กาํไรขัน้ตน้       1,100,000          500,000  

หกัคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 
  

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร         300,000          300,000  

คา่เสือ่มราคาและคา่ใชจ้่ายตดัจา่ย           30,000                   -    

กาํไรสทุธิ         770,000          200,000  

ใหท้าํ  

1. ใหบ้นัทกึรายการปรบัปรุง (1 คะแนน) 

2. ทาํงบกาํไรขาดทนุบางสว่นหลงัปรบัปรุง และงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้เฉพาะสว่นของกาํไรสะสม (ยอดกาํไรสะสม

ตน้ปี 25x2 เทา่กบั 500,000 บาท) และใหเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง (4 คะแนน) 

1. ใหบ้นัทกึรายการปรบัปรุง (ไมค่าํนงึถึงภาษีเงินได)้  (1 คะแนน)  

Dr. กาํไรสะสม       30,000  
 

Cr. คา่ตดัจาํหนา่ยสะสม - ซอฟทแ์วร ์
 

      30,000  

บนัทกึปรบัปรุงคา่ตดัจาํหนา่ยซอฟทแ์วรปี์ 25x1  
  

2. ทาํงบกาํไรขาดทนุหลงัปรบัปรุง และงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้เฉพาะสว่นของกาํไรสะสมและใหเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง  

บริษัท ก จาํกัด   
งบกาํไรขาดทุน   
สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25x2   

  หน่วย:บาท 

 25x2 25x1 (หลงัป.ป.) 

ขาย       2,000,000           1,000,000  

หกัตน้ทนุขาย         900,000              500,000  

กาํไรขัน้ตน้       1,100,000              500,000  

หกัคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร         300,000              300,000  

คา่เสือ่มราคาและคา่ใชจ้่ายตดัจา่ย           30,000               30,000  

กาํไรสทุธิ         770,000             170,000  

 

บริษัท ก จาํกัด  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ (บางสว่น)  
สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25x2  

 กาํไรสะสม 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 25x1 500,000  

ปรบัปรุงขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี (30,000) 

ยอดคงเหลอืท่ีปรบัปรุงแลว้ 470,000  

กาํไรสทุธิปี 25x2 770,000  

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 25x2 1,240,000  

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี 

ในปี 25x2 กิจการไดแ้กไ้ขปรบัปรุงคา่ตดัจาํหนา่ยซอฟทแ์วรเ์ป็นคา่ใชจ้่ายสาํหรบัรอบระยะเวลารายงาน 25x1 ซึง่การปรบัปรุงดงักลา่วสง่ผลให้

กาํไรสะสมยกมา 1/1/25x2 ลดลง 30,000 บาท กาํไรสทุธิสาํหรบัรอบระยะเวลารายงาน 25x1 ลดลง 30,000 บาท และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสทุธิ

ลดลงในจาํนวนเดียวกนั  

ข เปลีย่นนโยบายการบญัชีสนิคา้คงเหลอืจากวิธีถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัเป็นวิธีเขา้ก่อนออกก่อน  

ในปี 25x5 บรษัิทไดเ้ปลีย่นนโยบายคาํนวณตน้ทนุสนิคา้คงเหลอืจากวธีิถวัเฉลีย่ถว่งนํา้หนกั เป็นวิธีเขา้ก่อนออกก่อน โดยผลกระทบ

จากการเปลีย่นนโยบายดงักลา่วเป็นดงันี ้ 

31/12/25x3 เพ่ิมขึน้  10,000  

31/12/25x4 เพ่ิมขึน้  15,000  

31/12/25x5 เพ่ิมขึน้  20,000  
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ก่อนการปรบัปรุงรายการเป็นดงันี ้ 

 
25x5 25x4 

รายได ้ 250,000 200,000 

ตน้ทนุขาย 100,000 80,000 

กาํไรขัน้ตน้ 150,000 120,000 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 60,000 50,000 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 25,000 15,000 

กาํไรสทุธิ 65,000 55,000 

ใหท้าํ  

แสดงผลจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม และเปิดเผยขอ้มลูการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

ตอบ 

กาํไรขาดทนุหลงัปรบัปรุงรายการเป็นดงันี ้ 

 25x5 25x4 

รายได ้ 250,000 200,000 

ตน้ทนุขาย 95,000 75,000 

กาํไรขัน้ตน้ 155,000 125,000 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 60,000 50,000 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 25,000 15,000 

กาํไรสทุธิ 70,000 60,000 

คาํอธิบาย 

 
 25x5   25x4  

ตน้ทนุขายเดิม 100,000  80,000  

บวก สนิคา้ตน้งวดนอ้ยเกินไป 15,000  10,000  

หกั สนิคา้ปลายงวดนอ้ยเกินไป  (20,000)   (15,000)  

ตน้ทนุขายท่ีถกูตอ้ง  95,000   75,000  

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชี ตอ้งนาํไปปรบัปรุงกบังบการเงินในงวดก่อนใหถื้อเสมือนวา่นโยบายใหมต่ัง้แตต่น้  

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

ในปี 25x5 กิจการเปลีย่นนโยบายคาํนวณตน้ทนุสนิคา้คงเหลอืจากวิธีถวัเฉลีย่ถว่งนํา้หนกัเป็นวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ซึง่การเปลีย่นนโยบาย

ดงักลา่วสง่ผลใหก้าํไรสะสมยกมา 1/1/25x5 เพ่ิมขึน้ 15,000 บาท กาํไรสทุธิสาํหรบัรอบระยะเวลารายงาน 25x5 เพ่ิมขึน้ 5,000 บาท และ 25x4 

เพ่ิมขึน้ 5,000 บาท ตลอดจนทาํใหส้นิคา้คงเหลอื ณ สิน้ปี 25x5 เพ่ิมขึน้ 20,000 บาท  
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

ค คาํถามเก่ียวกบั TAS 1 การนาํเสนองบการเงิน 

1) กิจการยงัไมไ่ดเ้ริม่ดาํเนินงาน และไมค่าดวา่จะดาํเนินงานในอนาคตอนัใกล ้งบการเงินควรใชเ้กณฑใ์ด (1คะแนน) 

ตอบ 

กิจการควรใช ้ “เกณฑด์าํเนินงานตอ่เน่ือง” ทัง้นี ้ “โดยปกตงิบการเงินตอ้งจดัทาํขึน้ตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตอ่เน่ือง ยกเวน้ใน

กรณีท่ีฝ่ายบรหิารมคีวามตัง้ใจท่ีจะชาํระบญัชี หรอืหยดุประกอบธุรกิจ หรอืไมม่ีทางเลอืกอ่ืนใดนอกเหนือจากชาํระบญัชีหรอืหยดุประกอบ

ธุรกิจนัน้” (TAS1) การท่ีกิจการยงัไมไ่ดด้าํเนินงานหรอืไมค่าดวา่จะดาํเนินงานในอนาคตอนัใกลไ้มไ่ดห้มายความวา่กิจการจะตอ้งปิดกิจการ 

จึงยงัควรใชเ้กณฑด์าํเนินงานตอ่เน่ืองในการจดัทาํงบการเงิน 

2) เงินรบัลว่งหนา้คา่บรกิาร ซึง่กิจการตอ้งจา่ยคืนเมื่อลกูคา้ยกเลกิโดยตอ้งแจง้ลว่งหนา้ก่อน 4 เดอืน ลกูคา้สว่นใหญ่ยกเลกิในปีท่ี 7 

และกิจการจ่ายคืนในปีท่ี 7 จดัประเภทเงินรบัลว่งหนา้เป็นหนีส้นิหมนุเวยีนหรอืไมห่มนุเวียน เพราะเหตใุด (2 คะแนน)  

ตอบ  

กิจการควรจัดประเภทเงนิรับล่วงหน้าข้างตน้ที่ยงัไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกจากลูกค้าเป็น “หนี้สนิหมุนเวียน” ทัง้นี ้ หนึง่ใน

เง่ือนไขของการจดัประเภทเป็นหนีส้นิหมนุเวียนท่ีระบโุดย TAS 1 (ยอ่หนา้ 69.4) คือ การท่ี “กิจการไมม่ีสทิธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ลือ่นการ

ชาํระหนีอ้อกไปอีกเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน” 

แมล้กูคา้สว่นใหญ่ยกเลกิในปีท่ี 7 ก็ตาม แตห่ากลกูคา้ตอ้งการยกเลกิกิจการจะตอ้งคืนเงินใหห้ลงัจากยกเลกิใน 4 เดือนขา้งหนา้ ดว้ย

เหตนีุจ้งึตอ้งจดัประเภทหนีส้นิดงักลา่วเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน โดยควรเปิดเผยเหตผุลของการจดัประเภทดงักลา่วในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินดว้ย 

3) กิจการกูเ้งินในปี 25x1 ท่ีตอ้งชาํระคืนในอีก 5 ปีขา้งหนา้ แตใ่นปี 25x2 กิจการทาํผิดเง่ือนไขการดาํรงสดัสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถื้อหุน้ 

ทาํใหจ้ากหนีส้นินีก้ลายเป็นหนีส้นิท่ีตอ้งจา่ยเมื่อทวงถาม ซึง่เมื่อกิจการทราบ จึงไดเ้ขา้ไปคยุกบัธนาคารหลงัระยะเวลารายงานแตก่่อนท่ีงบ

ไดร้บัการอนมุตัิ ซึง่ธนาคารยืนยนัวา่จะไมเ่รยีกชาํระเงินกูด้งักลา่วในปี 25x2 กิจการควรจดัประเภทเงินกูย้ืมดงักลา่วเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน

หรอืไมห่มนุเวียน เพราะเหตใุด (2 คะแนน) 

ตอบ 

เช่นเดียวกบัขอ้ 2) การท่ีกิจการทาํผิดเง่ือนไขการดาํรงสดัสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถื้อหุน้ ทาํใหจ้ากหนีส้นินีก้ลายเป็นหนีส้นิท่ีตอ้งจ่ายเมื่อ

ทวงถาม แมธ้นาคารจะยนืยนัวา่จะไมเ่รยีกชาํระเงินกูด้งักลา่วภายใน 1 ปีก็ตาม แตธ่นาคารไมไ่ดแ้จง้ความจาํนงภายในรอบระยะเวลารายงาน

ปี 25x1 ดว้ยเหตนีุ ้กิจการจึงต้องจัดประเภทเงนิกู้ที่ผิดเงือ่นไขการดาํรงสัดส่วนฯ ดังกล่าวเป็น “หนีส้ินหมุนเวียน” 
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

ข้อ 3  งบกระแสเงินสด 

ตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้มลูงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของกิจการแหง่หนึง่ 

 

กาํไรก่อนภาษี  10,000,000  

 คา่เสือ่มราคา  200,000  

 ขาดทนุจากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 30,000  

 สว่นแบง่กาํไรจากบรษัิทรว่ม โดยใชว้ิธีสว่นไดเ้สยีคาํนวณ 300,000 บาท  (300,000) 

 ลกูหนีก้ารคา้ (สทุธิ) ลดลง 70,000 โดยมีหนีส้งสยัจะสญูรวมอยูด่ว้ย 10,000 บาท   60,000  

 หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เพ่ิมขึน้ 20,000   20,000  

 ขายสญัญาฟิวเจอรท่ี์ไมไ่ดถื้อไวเ้พ่ือขายเพ่ือคา้ 60,000 บาท   60,000  

 เงินสดจา่ยคา่เช่า โดยไปลดหนีส้นิตามสญัญาเชา่   40,000  

 จ่ายดอกเบีย้  (500,000) 

 จ่ายภาษี   (1,800,000) 

 บนัทกึบญัชีคา่ใชจ้่ายโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 150,000 บาทแตส่มทบเขา้กองทนุ 100,000 บาท  (100,000) 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  7,710,000  

 

ใหท้าํ 

ระบรุายการท่ีผิด 6 รายการ พรอ้มระบวุิธีแกใ้หถ้กูตอ้ง (15คะแนน) 

ตอบ 

# รายการที่ผิด แนวทางแก้ไข 

1 

การท่ีกิจการมีการจ่ายคา่เชา่ มีความเป็นไปไดท่ี้คา่

เสือ่มราคาอาจไมไ่ดร้วม "คา่ตดัจาํหนา่ยสทิธิการใช้

สนิทรพัย"์ ตามสญัญาเช่า (TFRS16)  

ใหค้าํนวณคา่เสือ่มสทิธิการใชส้นิทรพัย ์หากไมไ่ดร้วมคา่เสือ่มดงักลา่วในคา่

เสือ่มราคา ใหเ้พ่ิมคา่เสือ่มราคาในการบวกกาํไรก่อนภาษีเพ่ิมขึน้  

2 
บวกหนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้ๆ ท่ีตอ้ง

ไมบ่วก 

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเพ่ิมจะทาํใหต้อ้ง "Dr. คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได"้ ซึง่

ตอ้งไมน่าํมารวมคาํนวณกระแสเงินสดดาํเนินงาน (เน่ืองจากกิจการตัง้ตน้

คาํนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานดว้ยกาํไรก่อนภาษีเงินได ้ดว้ย

เหตนีุ ้กิจการตอ้งไมน่าํบรรทดันีม้าบวกในการคาํนวณกระแสเงินสด

ดาํเนินงาน 

3 
บวกเงินสดรบัจากขายสญัญาฟิวเจอรท่ี์ไมไ่ดถื้อไวเ้พ่ือ

คา้ ซึง่ตอ้งถือเป็น "เงินสดรบัจากกิจกรรมลงทนุ" 

ตอ้งไมน่าํธุรกรรมนีม้ารวมเป็นกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน โดยใหถื้อเป็น

เงินสดรบัจากกิจกรรมลงทนุแทน 

กิจการตอ้ง 
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

เน่ืองจากมีวตัถปุระสงคใ์นการถือครองสญัญาเพ่ือ

การลงทนุ 

4 

เงินสดจา่ยคา่เชา่ (TFRS16) ถือเป็นการจา่ยเงินตน้ 

และจ่ายดอกเบีย้ โดยสว่นท่ีจา่ยเงินตน้จะตอ้งถือเป็น

เงินสดจา่ยจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ตดัธุรกรรมเงินสดจ่ายคา่เชา่นีอ้อก คาํนวณแบง่เงินจา่ยดงักลา่วเป็นการ

จ่ายเงินตน้และจ่ายดอกเบีย้ นาํสว่นของการจา่ยเงินตน้เป็นเงินจา่ยจาก

กิจกรรมจดัหาเงิน สว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้ใหร้วมคาํนวณเพิ่มในเงนิสดจ่าย

ดอกเบีย้ 

5 

ไมไ่ดบ้วกกลบัดอกเบีย้จ่ายตามเกณฑค์งคา้งในกาํไร

ขาดทนุ ซึง่กิจการตอ้งบวกกลบักอ่นแลว้จึงหกัเงินสด

จ่ายคา่ดอกเบีย้ 

ใหบ้วกกลบัดอกเบีย้จา่ยท่ีแสดงในกาํไรขาดทนุ 

6 

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังานท่ีบนัทกึใน P/L 

150,000 บาท “ถือเป็นรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด” ซึง่จา่ย

สมทบเขา้กองทนุเป็นเงินสดเพียง 100,000 บาท การ

หกัเงินสมทบตอนทาํกระแสเงินสดดาํเนินงานจึงไม่

ถกูตอ้ง 

แทนท่ีจะแสดงรายการหกักาํไร 100,000 บาท ใหเ้ปลีย่นเป็น "บวกกลบักาํไร 

50,000 บาท" แทน 

ตามการคาํนวณตอ่ไปนี ้

# การปรับปรุง รายการในงบกระแสเงนิสด   จาํนวนเงนิ  

  
 กาํไรก่อนภาษี   +  10,000,000  

1 ลองเช็คคา่เสือ่ม ROU  คา่เสือ่มราคา   +  n/a 

  
 ขาดทนุจากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์  +  30,000  

  
 สว่นแบง่กาํไรจากบรษัิทรว่ม โดยใชว้ิธีสว่นไดเ้สยีคาํนวณ 300,000 บาท   -  (300,000) 

  
 ลกูหนีก้ารคา้ (สทุธิ) ลดลง 70,000 โดยมีหนีส้งสยัจะสญูรวมอยูด่ว้ย 10,000 บาท    +  60,000  

2 ตดัทิง้  หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เพ่ิมขึน้ 20,000    +  20,000  

3 ตดัทิง้  ขายสญัญาฟิวเจอรท่ี์ไมไ่ดถื้อไวเ้พ่ือขายเพ่ือคา้ 60,000 บาท    +  60,000  

4 ตดัทิง้  เงินสดจา่ยคา่เช่า     +  40,000  

5 บวกกลบัดอกเบีย้  บวก ดอกเบีย้จา่ย   +  xx 

4 บวก ดบ.สญัญาเช่า  จ่ายดอกเบีย้   -  (500,000) 

  
 จ่ายภาษี    -  (1,800,000) 

6 

บวกกลบัรายการตดั

จ่าย 

 บนัทกึบญัชีคา่ใชจ้่ายโครงการผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน 150,000 บาท

แตส่มทบเขา้กองทนุ 100,000 บาท   -  (100,000) 

6 
 

 รายการคา้งจา่ยคา่ใชจ้า่ยโครงการผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน   +  50,000  

  
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  

 n/a 
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เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 
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3.2 กระแสเงินสดจากรายการเงินตราตา่งประเทศ 

ถา้ระหวา่งปีมีกระแสเงินสดจากรายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ บรษัิทจะบนัทกึอยา่งไร (1คะแนน) 

ตอบ 

“กิจการตอ้งบนัทกึกระแสเงินสดจากรายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศเป็นสกลุเงินหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัรา

แลกเปลีย่นระหวา่งสกลุเงินหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีเกิดกระแสเงินสด” (TAS7.25) 

3.3 งบกระแสเงินสดกรณีบรษัิทยอ่ยท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

ถา้บรษัิทมีบรษัิทยอ่ยท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ บรษัิทตอ้งดาํเนินการอยา่งไรในการทาํงบกระแสเงินสดแบบกลุม่กิจการ และจะ

ดาํเนินการอยา่งไรถา้เงินสดบางสว่นของบรษัิทยอ่ยไมส่ามารถนาํมาใชโ้ดยกลุม่กิจการ อนัเกิดจากขอ้จาํกดัโดยเง่ือนไขกฎหมาย(4คะแนน) 

ตอบ 

กิจการตอ้งแปลงคา่กระแสเงินสดของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศดว้ย “อตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกลุเงินหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน

กบัสกลุเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีเกิดกระแสเงินสด” ในทางปฏิบตัิ กิจการอาจใชอ้ตัราแลกเปลีย่นท่ีใกลเ้คยีงกบัอตัราแลกเปลีย่นท่ีแทจ้รงิ 

เช่น อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ถ่วงนา้หนกั แตห่า้มใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน นอกจากนี ้กิจการผลกาํไรหรอืขาดทนุ

ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ จะไมถื่อเป็นกระแสเงินสดเน่ืองจากไมไ่ดร้บัหรอืเสยีเงินสดออกไป 

(TAS7.26-28) 

หากเงินสดบางสว่นของบรษัิทยอ่ยไมส่ามารถนาํมาใชโ้ดยกลุม่กิจการ กิจการตอ้งเปิดเผยจานวนของเงินสดและรายการเทียบเทา่

เงินสดท่ีมีนยัสาํคญัท่ีถือโดยกิจการแตไ่มอ่าจนาํไปใชโ้ดยกลุม่กิจการ โดยใหม้ีคาํชีแ้จงของฝ่ายบรหิารประกอบ ตวัอยา่งเช่น บรษัิทยอ่ยท่ี

ดาํเนินงานอยูใ่นประเทศท่ีมีการควบคมุการแลกเปลีย่นเงินตราเป็นตน้ (TAS7.48-49) 
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 1/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 1/2564 วนัที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 3/63 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

หนังสืออ้างอิง 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 เรือ่ง การนาํเสนองบการเงิน (ปรบัปรุง 2562). กรุงเทพฯ : 2562. available on www.fap.or.th. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 7 เรือ่ง งบกระแสเงินสด (ปรบัปรุง 2562). กรุงเทพฯ : 2562. available on www.fap.or.th. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (ปรบัปรุง 

2562). กรุงเทพฯ : 2562. available on www.fap.or.th. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 10 เรื่อง เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (ปรบัปรุง 2562). กรุงเทพฯ : 2562. available 

on www.fap.or.th. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ (ปรบัปรุง 

2562). กรุงเทพฯ : 2562. available on www.fap.or.th. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1 เรือ่ง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก. กรุงเทพฯ : 

2562. available on www.fap.or.th. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 เรือ่ง การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(ปรบัปรุง 2562). กรุงเทพฯ : 2562. available 

on www.fap.or.th. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 เรือ่ง สว่นงานดาํเนินงาน (ปรบัปรุง 2562). กรุงเทพฯ : 2562. available on 

www.fap.or.th. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เรือ่ง สญัญาเชา่. กรุงเทพฯ : 2562. available on www.fap.or.th. 

 

 


	สารบัญ
	ปรนัย (บางส่วน)
	ข้อ 1 อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรและต้นทุนต่อหน่วยวิธี ABC
	ข้อ 2 การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี
	ข้อ 3  งบกระแสเงินสด
	หนังสืออ้างอิง


