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“เอกสารชดุนีไดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทงัผูเ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคิดเป็นชวัโมงทาํงานรวมมากกวา่ 50 ชวัโมงทาํงาน ซงึ
ทกุคนทีเกียวขอ้งยินดีทีจะใหพี้นอ้งใชเ้พือเพิมพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมยิ่นดีแมแ้ตนิ่ดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์
ดงันนั จงึขออธิบายเกียวกบัความคุม้ครองดงันี” 
 
เอกสารชดุนีไดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัลขิสทิธิ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2558 
 
อนุญาตให้ใช ้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณอ์ ักษร  
1) การใชเ้พือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบครบั) 
2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทงั ของรฐัและเอกชนในลกัษณะทีไมห่วงัผลกาํไร 
3) การใชเ้พือ update ความรูเ้กียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 
 
ไม่อนุญาตให้ใช ้ 
1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะทีเป็นติวเตอรที์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 
2) การดดัแปลงหรอืคดัลอกเพือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เช่น การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรอืการกระทาํ
ลกัษณะอืนใดทีเขา้ข่ายการทาํเพือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์
 
หากท่านไม่มันใจว่าท ่านอยู่ในข ่ายอนุญาตให้ใช ้หร ือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักด  ิประถมศร ีเมฆ หร ือขอหนังสอื
อนุญาตเป็นลายลักษณอ์ ักษร  ขอบคุณทเีข ้าใจคร ับ  



P a g e  | 3 

 

ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัที 2/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 1/2565 วนัที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

ปรนัย (บางส่วน)  

1. ขอ้ใดไมใ่ช่สนิทรพัยท์างการเงินตาม TAS 32 

a. เงินฝากธนาคาร 

b. เงินลงทนุในสนิทรพัยดิ์จิตอล.. 

c. ลกูหนี 

d. เงินลงทนุในกองทรสัต ์

2. ขอ้ใดเป็นรายการทีไมเ่ป็นตวัเงิน 

a. สนิทรพัยส์ทิธิการใช.้. 

b. หนีสนิสญัญาเช่า 

c. เงินมดัจาํมิเตอรไ์ฟฟา้ 

d. เงินจ่ายลว่งหนา้ทีมีสทิธิรบัคืน 

3. TFRS 16 เรมิปรบัใช ้1/1/2563 เดินกิจการใชส้ญัญาดาํเนินงานแตภ่ายหลงั TFRS 16 ปรบัใชถื้อเป็นการเปลียนแปลงแบบไหน 

a. เปลียนนโยบาย 

b. ขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 

c. เปลียนประมาณการ 

d. เป็นการเปลียนนโยบายบญัชีจาก TAS 17 เป็น TFRS 16 ตามมาตรฐานทีปรบัใช.้. 

4. เหตกุารณภ์ายหลงัวนัสนิรอบระยะเวลารายงานใด ทีไมต่อ้งปรบังบการเงิน 

a. ขายสนิคา้ในราคาขาดทนุหลงัวนัสนิรอบ 

b. ลกูหนีถกูฟอ้งลม้ละลาย 

c. อนมุติัจ่ายปันผลหลงัสนิงวด.. 

d.  ศาลตดัสนิคดีฟ้องรอ้ง 

5. เงินอดุหนนุรฐับาล – รฐับาลใหส้ทิธิในการใชที้ดินซงึสทิธิดงักลา่วมีมลูคา่ยติุธรรม ,  บาท และเงินสด 200,000 บาทเพือ

สรา้งอาคารบนทีดิน โดยอาคารสรา้งเสรจ็ 1/10/25x1  และ โดยจะโอนเงิน 200,000 บาทใหปี้ถดัไป ประมาณการอายใุชง้านของ

อาคาร  ปีกิจการจะรบัรูเ้งินอดุหนนุรฐับาลเป็นรายไดใ้นปี 25x1 เทา่กบัเทา่ใด  

a. 35,000 บาท 

b. 8,  บาท..  

c. 500,000 บาท 

d. 200,000 บาท 

*700,000 /20 ปี x 3/12 เดือน = 8,750 บาท 
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6. รบังานตอ่เติมตกแตง่ภายในจาํนวน  ลา้นบาท สนิงวดเกิดตน้ทนุจรงิ .  ลา้นบาท โดยมีคา่อปุกรณต์กแตง่ทีซือมาแตย่งัไมไ่ดใ้ช ้

0.2 ลา้นบาท คาดวา่ปีหนา้จะมีตน้ทนุคา่แรงเกิดอีก .  ลา้นบาท ปีนีบรษัิทรบัรูร้ายได ้และตน้ทนุเทา่ใด 

a. รายได ้ .  ลา้นบาท / ตน้ทนุ .  ลา้นบาท..  

b.  รายได ้ .  ลา้นบาท / ตน้ทนุ  ลา้นบาท  

c.  รายได ้  ลา้นบาท / ตน้ทนุ .  ลา้นบาท  

d.  รายได ้  ลา้นบาท / ตน้ทนุ  ลา้นบาท 

*5m x (3.8/4.3) = 4.42m  

7. กิจการเพาะปลกูออ้ยโดยมีตน้ทนุในการเพาะปลกูออ้ย 5 ลา้นบาท เก็บเกียวออ้ยได ้10,000 ตนั ราคาขายตอ่ตนั 2,000 บาท มี

คา่ใชจ้่ายในการขาย 100 บาทต่อตนัออ้ย ถามวา่ ณ จดุเก็บเกียวตอ้งรบัรูม้ลูคา่สนิคา้คงเหลือเทา่ใด 

a. รบัรูร้ายได ้19 ลา้นบาท  

b. รบัรูส้นิคา้ 20 ลา้นบาท 

c. รบัรูส้นิคา้ 5 ลา้นบาท 

d. รบัรูส้นิคา้ 19 ลา้นบาท.. 

*TAS41 กาํหนดใหร้บัรูโ้ดยใช ้FVLTCS ซงึเทา่กบั 10,000 x (2,000 – 100) = 19m 

8. วนัที 1/1/25x1 บรษัิทขาใหญ่จาํกดั ใหเ้ช่าเครอืงจกัรภายใตส้ญัญาเช่าเงินทนุ ค่าเช่างวดละ ,  บาท  ปี  จ่ายทกุวนัที /1 เรมิ 

1/1/25x1 เป็นงวดแรก โดย pv factor ordinary annuity n =7, I = 9% เทา่กบั 5.0330 และ PV factor annuity due n=7, i=9% 

เทา่กบั 5.4859 ลกูหนีสทุธิ ณ วนัที 31/12/25x4 เทา่กบัเทา่ใด 

a. 137,954 บาท.. 

b.  150,000 บาท  

c.  126,564 บาท  

d.  105,989 บาท 

 

 

  

งวด วนัที เงนิรบั ตดัดอก ตดัตน้ ตน้คงเหลอื
0 274,295     
1 1/1/x1 50,000     -            50,000     224,295     
2 1/1/x2 50,000     20,187       29,813     194,482     
3 1/1/x3 50,000     17,503       32,497     161,985     
4 1/1/x4 50,000     14,579       35,421     126,564     
5 1/1/x5 50,000     11,391       38,609     87,954       
6 1/1/x6 50,000     7,916         42,084     45,870       
7 1/1/x7 50,000     4,128         45,872     -            
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9.  มค ซือทีดินมา ,500 fcu rate  มค = .  บาท  ธค = .  บาท rate ถวัเฉลียทงัปี .  บาท ซงึกิจการวดัทีดินดว้ย fv สนิปี ณ 

 ธค fv อยูที่ ,000 fcu หากบรษัิทตีราคาทีดินอาคารและอปุกรณ ์บรษัิทจะรบัรูส้ว่นเกินทนุจากการตีราคาเขา้ OCI เทา่กบัเทา่ใด  

a.  บาท.. 

b.  บาท 

c.  บาท 

d. 1,150 บาท.. 

(1.4 x 2,000FCU – (1.1 x 1,500FCU) 

10. เรอืง รายได ้: ใหบ้รกิารมลูคา่สญัญา 2,000,000 บาท สนิปีใหบ้รกิารเสรจ็แลว้ 80% อยา่งไรก็ตาม เมือพิจารณาทีความน่าจะเป็น 

บรษัิทคาดวา่มีโอกาส  40% ทาํเสรจ็ไมท่นักาํหนดถกูปรบั 100,000 บาท 30% ทาํเสรจ็ไมท่นักาํหนดถกูปรบั 200,000 บาท แลว้ 

30% ทาํเสรจ็ไมท่นักาํหนดถกูปรบั 300,000 บาท บรษัิทจะสามารถรบัรูร้ายไดปี้นีเทา่กบัเทา่ใด  

a. 2,000,000 บาท 

b. 1,600,000 บาท 

c. 1,810,000 บาท 

d. 1,448,000 บาท.. 

 

11. ปีที 1 บรษัิทรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ คา่ความนิยม 25 ลา้นบาท สนิปีถดัมาประเมินแลว้พบวา่ดอ้ยคา่ลดลง  ลา้นบาท เหลือ

เพียง  ลา้นบาท บรษัิทจะทาํอยา่งไรในปีที  

a.  กลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่  ลา้นบาท 

b. ไมต่อ้งทาํอะไร ยงัคงตงัดอ้ยคา่ความนิยม  ลา้นบาทเทา่เดิม.. 

c. ยงัคงมีความไม่แน่นอนอยู ่ใหพ้ิจารณาความไม่แน่นอนดงักลา่วก่อนจะกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

d. ……. 

12. ขอ้ใดไมใ่ช่เกณฑก์ารรบัรูร้ายได ้ทีมีเพียง  ภาระทีตอ้งปฏิบติั 

a. การปฏิบติัตามภาระเสรจ็เสรจ็สนิ 

b. การกาํหนดราคาของรายการ 

c. การปันสว่นราคา โดยใชร้าคาขายแบบเอกเทศ.. 

d. การระบสุญัญา 

ความน่าจะเป็น รายไดสุ้ทธิ คา่คาดหวงั
40% 1,900,000     760,000        
30% 1,800,000     540,000        
30% 1,700,000     510,000        

รวม 1,810,000     
% สาํเรจ็ 80%
รายไดท้รีบัรู ้ 1,448,000   
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13. ตน้ทนุการผลติ จะถกูแสดงในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ อยา่งไร 

a. ถือเป็นคา่ใชจ้่ายประจาํงวดในกาํไรขาดทนุ 

b. ถือเป็นสว่นหนงึของสนิคา้คงเหลือ และรบัรูเ้ป็นตน้ทนุขายในกาํไรขาดทนุเมือขายได.้. 

c. …. 

d. …. 

14. TFRS  หากกิจการมีการใหส้ทิธิซือหุน้แก่พนกังาน โดยมีทงัเงือนไขบรกิาร และเงือนไขผลดาํเนินงาน หาก ณ ปี  พนกังานไม่

สามารถดาํเนินงานไดต้ามเปา้หมาย กิจการจะแสดงรายการอยา่งไรจะแสดงอยา่งไร 

a. ใหป้ระมาณ FMV ณ วนัใหส้ทิธิ และปรบัปรุงลดจาํนวนทีใหส้ทิธิตามเงือนไขทีตกลงกนั..  

b. ใหป้ระมาณ FMV ณ วนัใหส้ทิธิ แตไ่มต่อ้งปรบัปรุงลดจาํนวนทีใหส้ทิธิตามเงือนไขทีตกลงกนั 

c. ใหป้ระมาณ FMV ณ วนัทีพนกังานไดส้ทิธิ และปรบัปรุงลดจาํนวนทีใหส้ทิธิตามเงือนไขทีตกลงกนั  

d. ใหป้ระมาณ FMV ณ วนัทีพนกังานไดส้ทิธิ แตไ่ม่ตอ้งปรบัปรุงลดจาํนวนทีใหส้ทิธิตามเงือนไขทีตกลงกนั  

15. โดยปกติชว่งไตรมาส 4 จะมีผลไมที้เป็นวตัถดิุบนอ้ย กิจการจงึมกัซอ่มเครอืงจกัรช่วงนีทกุปี ซงึโดยปกติคา่ใชจ้่ายในการซอ่มแซมจะ

เทา่กบั 2 ลา้นบาท แตปี่นีคาดว่าจะมีคา่ใชจ้่ายเพิมขนึ 0.5 ลา้นบาท บรษัิทจะรบัรูค้า่ใชจ้่ายในไตรมาส 1 เทา่กบัเทา่ใด  

a. 0.. 

b. 625,  บาท  

c.  ลา้นบาท  

d. .  ลา้นบาท 

16. วนัที มีนาคม 25X1 กิจการไดร้บัคาํสงัซือสินคา้จากลกูคา้ โดยลกูคา้ตกลงจะจ่ายคา่สนิคา้เป็นหุน้ สนิคา้สง่มอบใหใ้นวนัที15 

มีนาคม 25X1 และไดอ้อกใบแจง้หนีเรยีกเก็บเงิน 20 มีนาคม 25X1 โดยกิจการไดร้บัหุน้ในวนัที 30 มีนาคม 25X1 กิจการจะตอ้งรบัรู ้

รายได ้ณ วนัใด 

a. วนัทีไดร้บัคาํสงัซือ 

b. วนัทีสง่มอบสินคา้.. 

c. วนัทีออกใบแจง้หนี 

d. วนัทีไดร้บัหุน้สามญั 

17. กิจการสงัซือสนิคา้จากตา่งประเทศ 1000หน่วย ราคาหน่วยละ $80 โดยจ่ายเงินลว่งหนา้ในวนัที 1 ตลุาคม และไดร้บัสนิคา้ 30 

ตลุาคม กิจการตอ้งแสดงมลูคา่สนิคา้คงเหลือ ณ 31ธนัวาคม เทา่กบัเทา่ใด หากอตัราแลกเปลียน $1 ในแต่ละวนัเทา่กบัดงันี :    1 

ตลุาคม  30 บาท 30 ตลุาคม  31 บาท 31 ธนัวาคม 32 บาท อตัราถวัเฉลีย 31.50 บาท 

a.  , ,  บาท.. 

b.  , ,  บาท 

c.  , ,  บาท 

d.  , ,  บาท 
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18. ขอ้ใดไมใ่ช่นิยามของ สนิทรพัย ์ตามกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินปี 2563 

a. เป็นทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

b. เป็นผลของเหตกุารณใ์นอดีต 

c. มีกรรมสทิธิตามกฎหมาย..  

d. อยูใ่นการควบคมุของกิจการ  

19. ขอ้ใดไมจ่ดัเป็นสนิทรพัยห์มนุเวียน 

a. รายการเงินฝากประจาํ ไมเ่กิน  เดือน ทีครบกาํหนด ในอีก  เดือน 

b. อาคารชดุเพิงสรา้งเสรจ็ซงึมีลกูคา้จองและจะโอนภายใน  เดือน 

c. เงินจ่ายลว่งหนา้เครอืงจกัรทีคาดวา่จะติดตงัเสรจ็ในอีกหนงึเดือน.. 

d. สนิคา้คงเหลือลา้สมยั 

20. รา้นคา้ขายสนิคา้ครบ ,  บาทจะแจกคปูองสว่นลด % ใหก้บัลกูคา้ ปกติลกูคา้จะซือสนิคา้ต่อบิล ,  บาท และรา้นคา้คาด

วา่จะมีคนมาใชส้ทิธิรอ้ยละ  รา้นคา้ตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากสว่นทีขายสนิคา้เทา่ไหร ่

a. 8,000 บาท 

b. 5,600 บาท 

c. 7,442 บาท.. 

d. 7,  บาท 

 
 

21. วนัที   ม.ค. x   ซือหุน้กู ้ % จาํนวนเงิน $10,  จ่ายดอกเบียทกุวนัที  มิถนุายน และ  ธนัวาคม เรมิจ่ายดอกเบียตงัแตปี่

นี ขอ้มลูเพิมเติม อตัราแลกเปลียนตอ่ $1 ในวนัที  มกราคม x1 =  บาท  ธนัวาคม x1=  บาท อตัราถวัเฉลีย ช่วงครงึปี

หลงั 25x1 = .  บาท กิจการจะบนัทกึดอกเบียรบั ณ  ธนัวาคม x  อยา่งไร 

a. Dr. เงินสด ,  บาท/ Cr. ดอกเบียรบั ,  บาท 

b. Dr. เงินสด ,  บาท/ Dr. ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน  บาท/ Cr. ดอกเบียรบั ,  บาท 

c. Dr. เงินสด ,  บาท/ Cr. ดอกเบียรบั ,  บาท 

d. Dr. เงินสด ,  บาท/ Cr. ผลกาํไรจากอตัราแลกเปลียน  บาท/ Cr. ดอกเบียรบั ,  บาท.. 

  

รายการ ราคาเอกเทศ สดัส่วน ปนัส่วนราคา
สนิคา้ 8,000            93.0% 7,442          
สทิธ ิ(4,000 x 30% x 50%) 600              7.0% 558            
รวม 8,600           100.0% 8,000         
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ข้อ  1 ตน้ทุนงานสังทาํ และการปันส่วนตน้ทุนแผนกบร ิการ   

บรษัิทชวด จาํกดั เป็นบรษัิทผลิตสนิคา้สงิทอ  

บรษัิทมีแผนกบรกิาร  แผนกคือ  แผนกรกัษาความปลอดภยั ปันสว่นตามจาํนวนพนกังาน และแผนกแมบ่า้น ปันสว่นตามขนาด
พืนที และมีแผนกผลิต  แผนก คือ ผลติ  ปันสว่นตามทีชวัแรงงานทางตรง  ผลติ  ปันสว่นตามชวัโมงเครอืงจกัร  ตรวจสอบคณุภาพ ปันสว่น
ตามชวัโมงตรวจสอบคณุภาพ  ขอ้มลูการดาํเนินงานสาํหรบัเดือนปัจจบุนัมีดงันี  

ข้อมูลเพอืคาํนวณหา OH ปันส่วน  
      

 แผนกบร ิการ  แผนกผลติ 
ข้อมูลดาํเนินงาน  ปลอดภัย แม่บ้าน  ผลติ1 ผลติ2 QC Total 
จาํนวนพนักงาน  40  40   120  200  40  440  

ขนาดพนืท  ี 40  40  300  360   100  840  

ชัวแรงงานทางตรง (DLH)          12,800  

ชัวโมงเคร ืองจักร  (MCH)           9,000  

ชัวโมงตรวจสอบคุณภาพ(QCH)          600  

OH ของแต่ละแผนก  95,000   90,000   275,000   220,000  100,000   780,000  
       
ข้อมูลของแต่ละ Job       
งาน  # - สถานะ  DLH (ชม.)  MCH (ชม.) QCH (ชม.)  BWIP   DM   DL  
A – COGS จาํนวน  1,000 ตัว  4,300  3,200 200 50,000 500000 215,000 
B – FG จาํนวน  2,000 ตัว  3,500  2,400 400 0 600,000 175,000 
C – WIP  5,000  3400 0 0 270,000 250,000 

ใหท้าํ 

1.1 ปันสว่นตน้ทนุบรกิารเขา้แผนกผลติ ดว้ยวิธี Reciprocal (  คะแนน) 

1.2 คาํนวณอตัราคา่ใชจ้่ายการผลติ ของแผนกผลิต , แผนกผลติ , แผนกตรวจสอบคณุภาพ (  คะแนน) 

1.3 คาํนวณคา่ใชจ้่ายการผลติของ A, B, C 

1.4 บนัทกึบญัชีเนืองจากมีการแกไ้ขงานจงึตอ้งจ่ายเงินสด 60,000 เพือแกง้าน โดยถือวา่การแกง้านเป็นของเสียปกติ โดยเป็นงาน

ของ เอและบี 

1.5 คาํนวณหายอดสนิงวดของงานระหวา่งทาํ สนิคา้สาํเรจ็รูป และคาํนวณตน้ทนุขายทีจะแสดงในกาํไรขาดทนุประจาํงวด 

1.6 ใหบ้อกวา่การปันแบบสลบัขนัเหมาะสมหรอืไม่อยา่งไร 
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ตอบ 

.  ปันสว่นตน้ทนุบรกิารเขา้แผนกผลิต ดว้ยวิธี Reciprocal (  คะแนน) 

สมมติให ้    
A = ตน้ทนุทงัสนิของ A  
B = ตน้ทนุทงัสนิของ B  
A = ตน้ทนุเรมิตน้ + .09A + 0.05B  
A = 95,000 + .09A + 0.05B ……… (1)  
B = ตน้ทนุเรมิตน้ + .09A + 0.05B  
B = 90,000 + .09A + 0.05B ……… (2)  
    
แกส้มการ (1) และ (2) โดยเรมิจากสมการที (1)   
0.91A = 95,000 + 0.05B  
A = 95,000 / 0.91 + (0.05 / 0.91)B  
A = 104,396 + 0.055B ……… (3)  
    
แทนคา่สมการที (3) ในสมการที (2)   
B = 90,000 + .09 (104,396+0.055B) + 0.05B  
B = 90,000 + 9,396 + 0.0049B + 0.05B  
0.9451B = 99,396  
B = 105,175  

 

แทนคา่ B ในสมการที 3 เพือหาคา่ A  
A = 104,396 + 0.055(105,175)  ……… (3)  
A = 104,396 + 5,785  
A = 110,180  
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ดงันนั การปันสว่นตน้ทนุสามารถกระทาํไดด้งัตารางตอ่ไปนี 

 แผนกบร ิการ  แผนกผลติ  
 

 ปลอดภัย (a) แม่บ้าน  (b) ผลติ1 ผลติ2 QC รวม 
การให ้บร ิการของแผนกบร ิการ       

 
ปลอดภัย (a) 9% 9% 27% 45% 9% 100% 
แม่บ้าน  (b) 5% 5% 36% 43% 12% 100% 
ต้นทุนแผนกบร ิการก่อนการปันส่วน  95,000  90,000     185,000  
ปันส่วนต้นทุนแผนกบร ิการ  A (110,180)     (110,180) 

 9,916  9,916  29,749  49,581  9,916  109,078  
ปันส่วนต้นทุนแผนกบร ิการ  B  (105,175)    (105,175) 

 5,259  5,259  37,863  45,225  12,621  106,227  
รวมต้นทุนปันส่วน  (0)* (0) 67,612  94,806  22,537  184,950  

*ปัดเศษ 5 บาท 

.  คาํนวณอตัราคา่ใชจ้่ายการผลติ ของแผนกผลติ , แผนกผลิต , แผนกตรวจสอบคณุภาพ (  คะแนน) 

แผนก ผลติ1 ผลติ2 QC รวม 
OH ของแผนกผลติ        275,000         220,000          100,000         595,000  
OH รบัปันสว่นจากแผนกบรกิาร 67,612  94,806  22,537          184,955  
รวม         342,612          314,806           122,537          779,955  
     
เกณฑปั์นส่วน      
ชวัแรงงานทางตรง (DLH) 12,800    
ชวัโมงเครอืงจกัร (MCH)  9,000   
ชวัโมงตรวจสอบคณุภาพ  (QCH)   600  
OH แผนกผลติ 1 ปันส่วนต่อ  DLH             26.77     
OH แผนกผลติ 2 ปันส่วนต่อ  MCH             34.98    
OH แผนก QC ปันส่วนต่อ  QCH            204.23   
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1.3 คาํนวณคา่ใชจ้่ายการผลติของ A, B, C 

งาน  # - สถานะ DLH (ชม.) MCH (ชม.) QCH (ชม.) ผลติ1 @ 26.77 ผลติ2 @ 34.98 QC @ 204.23 
รวม OH 
ปันส่วน  

A - COGS  4,300   3,200  200   115,111  111,936   40,846   267,893  
B – FG  3,500   2,400  400  93,695   83,952  81,692   259,339  
C – WIP  5,000   3,400  -  133,850   118,932  -   252,782  
รวม 12,800   9,000  600  342,656  314,820  122,538   780,000*  

*ปัดเศษ14 บาท 

1.4 บนัทกึบญัชีการแกง้านเป็นของเสียปกติ โดยเป็นงานของ เอและบี 

ระบบตน้ทนุทีดีควรแสดงความไมมี่ประสทิธิภาพในการผลิต โดย rework cost ของตน้ทนุงานสงัทาํสามารถจาํแนกได ้3 แบบ คือ  

1 Rework แบบปกติทีสามารถระบเุขา้งานแตง่านได ้หากเป็นความสญูเสียปกติ กิจการควรรบัรูเ้ขา้เป็นตน้ทนุงานของแตล่ะงาน

โดยตรง ซงึเป็นแบบทีระบใุนโจทยข์อ้นี  

2 Rework แบบปกติทีไมส่ามารถระบเุขา้แตล่ะงานได ้หากเป็นความสญูเสียปกติ กิจการควรรบัรูเ้ขา้เป็นคา่ใชจ้่ายในการผลิต 

อนัจะถกูปันสว่นใหก้บัแตล่ะงานตามอตัราปันสว่นทีระบไุวล้ว่งหนา้ 

3 Rework แบบไม่ปกติ โดยปกติจะเกิดขนึเมือการผลติไม่มีประสทิธิภาพเพียงพอ กิจการควรรบัรูเ้ป็นผลขาดทนุประจาํงวด ไม่

นาํมารวมในตน้ทนุการผลติ เพือประโยชนใ์นการควบคมุและตรวจสอบการดาํเนินงาน 

สาํหรบัขอ้นีกิจการควรบนัทกึบญัชีดงันี  

dr.  งานระหวา่งทาํ - Job A (@2x1,000หน่วย)        20,000   
 dr.  งานระหวา่งทาํ - Job B (@2x2,000หน่วย)        40,000   
 cr.  เงินสด / เจา้หนีการคา้ / คา่เสือมราคา / ฯลฯ         60,000  

   บนัทกึการจ่ายตน้ทนุ rework ของ Job A, B   
 

1.5 คาํนวณหายอดสนิงวดของงานระหวา่งทาํ สนิคา้สาํเรจ็รูป และคาํนวณตน้ทนุขายทีจะแสดงในกาํไรขาดทนุประจาํงวด 

งาน  # - สถานะ BWIP DM DL OH rework cost รวมต้นทุน สถานะ 
A - COGS 50,000 500,000 215,000 267,893   20,000  1,052,893 ต้นทุนขาย 
B – FG 0 600,000 175,000 259,339   40,000  1,074,339 สนิค้าสาํเร ็จรูป 
C – WIP 0 270,000 250,000 252,782  0 772,782 งานระหว่างทาํ 
รวม 50,000 1,370,000 640,000 780,014 60,000 2,900,014   
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1.6 ใหบ้อกวา่การปันแบบสลบัเหมาะสมหรอืไม่อยา่งไร 

ขอ้ดีของการปันสว่นตน้ทนุแผนกบรกิารแบบสลบัหรอืวิธีพีชคณิต คือ เป็นวิธีทีคิดการใหบ้รกิารระหวา่งกนัของแตล่ะแผนกอยา่ง
ครบถว้น ทาํใหไ้ดต้วัเลขปันสว่นทีแมน่ยาํกวา่วิธีทางตรงและวิธีปันสว่นตามลาํดบัขนัในการจดัสรรตน้ทนุแผนก 

แตข่อ้เสียของวิธีนีคือมีความซบัซอ้นกวา่วิธีอืนเป็นอยา่งมาก ซงึหากกิจการมีหลายแผนก การใขซ้อฟทแ์วรค์อมพิวเตอรใ์นการปัน
สว่นถือเป็นสงิจาํเป็น อยา่งไรก็ตาม ความซบัซอ้นทีเกิดขนึอาจไมคุ่ม้คา่กบัผลลพัธที์ได ้ เนืองจากการปันสว่นเป็นขนั (step method) ก็ให้
ผลลพัธที์ไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัจากวิธีสลบั แตมี่ความซบัซอ้นนอ้ยกวา่กนัมาก  

ดงันนั โดยสว่นตวัเหน็วา่ เมือคาํนงึถงึตน้ทนุความซบัซอ้นและผลประโยชนที์ไดจ้ากการตวัเลขทีแมน่ยาํขนึ วิธีปันสว่นแบบสลบัทีมี
ความซบัซอ้นไม่น่าจะเป็นวิธีทีเหมาะสม 

2.1 การจาํแนกส่วนงาน 

ตอ่ไปนีเป็นขอ้มลูรายได ้รายไดร้ะหวา่งกนั กาํไรขาดทนุ และสนิทรพัย ์ของแตล่ะสว่นงาน (ก ข ค ง จ) 
   

 หน่วย:ลา้นบาท 
ส่วนงาน  รายได้ภายนอก รายได้ภายใน กาํไร  (ขาดทุน) สนิทร ัพย  ์
ก 300 60 80 5000 
ข 280 20 75 4000 
ค 75 0 -10 300 
ง 55 0 -15 300 
จ 60 10 65 400 
รวม 770 90 195 10,000 

ใหท้าํ 

2.1.1 คาํนวณ และระบวุา่สว่นงานใดตอ้งรายงาน และสว่นงานใดเป็นสว่นงานอืนตามขอ้กาํหนดเชิงปรมิาณตาม TFRS 8 พรอ้มใหเ้หตผุล 

. .  ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู 

. . .  การเปิดเผยขอ้มลูสว่นงาน จ ทีบรษัิทมีการจดัสว่นงานใหมข่นึมาใหมใ่นระหวา่งปี เพือใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินงาน 

 . . .  ลกูคา้รายใหญ่  

ตอบ 

2.1.1 คาํนวณ และระบวุา่สว่นงานใดตอ้งรายงาน และสว่นงานใดเป็นสว่นงานอืนตามขอ้กาํหนดเชิงปรมิาณตาม TFRS 8 พรอ้มใหเ้หตผุล 

กิจการตอ้งแยกรายงานขอ้มลูของสว่นงานดาํเนินงานทีเป็นไปตามเกณฑเ์ชิงปรมิาณในการรายงานขอ้มลูของสว่นงานดาํเนินงาน 
ขอ้ใดขอ้หนงึดงัตอ่ไปนี 

1. รายไดท้งัสินทีสว่นงานนนัไดร้บั (ทงัจากการขายใหก้บัลกูคา้ภายนอกและรายไดที้เกิดจากการขายหรือโอนระหว่างสว่นงาน) มี
จาํนวนตงัแตร่อ้ยละ  ของรายไดร้วมทงัสนิของทกุสว่นงานรวมกนัไมว่า่จะเป็นรายไดจ้ากภายนอกหรอืภายใน 
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2. ค่าสมบรูณข์องผลกาํไรหรือขาดทนุของสว่นงานมีจาํนวนตงัแต่รอ้ยละ  ของค่าสมบรูณข์อง ( ) ผลกาํไรรวมของทกุสว่นงาน
ดาํเนินงานทีมีผลกาํไร และ ( ) ผลขาดทนุรวมของทกุสว่นงานดาํเนินงานทีมีผลขาดทนุ แลว้แตจ่าํนวนใดจะมากกวา่ 

3. สนิทรพัยข์องสว่นงานมีจาํนวนตงัแตร่อ้ยละ  ขนึไปของสนิทรพัยท์งัสนิของทกุสว่นงานรวมกนั 

กิจการอาจจะพิจารณารายงานหรอืเปิดเผยขอ้มลูของสว่นงานดาํเนินงานทีไมเ่ขา้เกณฑข์า้งตน้แยกตา่งหาก หากผูบ้รหิารเชือวา่
ขอ้มลูของสว่นงานดงักลา่วจะเป็นประโยชนต์อ่ผูใ้ชง้บการเงิน โดยกิจการอาจจะรวมขอ้มลูของสว่นงานทีไมเ่ขา้เกณฑเ์ชิงปรมิาณ เพือใหเ้ป็น
สว่นงานทีรายงาน หากสว่นงานทีรวมกนันนัมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจทีคลา้ยคลงึกนั  

หากผลรวมของรายไดที้เกิดจากลกูคา้ภายนอกของทกุสว่นงานทีรายงานมีจาํนวนตาํกวา่รอ้ยละ  ของรายไดร้วมของกิจการ 
กิจการตอ้งรายงานสว่นงานเพิมเติม (ถงึแมว้า่สว่นงานทีรายงานทีเพิมขนึนนัจะไมเ่ขา้หลกัเกณฑเ์ชิงปรมิาณ จนกระทงัผลรวมของรายไดที้เกิด
จากลกูคา้ภายนอกของทกุสว่นงานทีรายงานมีจาํนวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ  ของรายไดร้วมของกิจการ โดยขอ้มลูเกียวกบักิจกรรมทางธุรกิจ
อืนและสว่นงานดาํเนินงานทีไมไ่ดแ้ยกรายงาน จะถกูรวมกนัและเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “สว่นงานอืน” 

ส่วนงาน  
รายได้ 
ภายนอก 

รายได้ 
ภายใน  

รายได้ 
รวม 

% สนิทร ัพย  ์ % 
กาํไร  

(ขาดทุน) 
 

ก  300   60   360  41.9%  5,000  50.0%  80  >22 
ข  280   20   300  34.9%  4,000  40.0%  75  >22 
ค  75   -   75  8.7% 300  3.0% (10)  <22 
ง  55   -   55  6.4% 300  3.0% (15)  <22 
จ  60   10   70  8.1% 400  4.0%  65  >22 
รวม  770  90   860   10,000    195   

 

 รวมกาํไรสว่นงานทีกาํไร  220   

 รวมขาดทนุสว่นงานทีขาดทนุ - 25   

 10% x max(abs(สว่นงานกาํไร), abs(สว่นงานขาดทนุ) 22.0   

 

จากตารางคาํนวณ สว่นงานดาํเนินงานทีตอ้งแยกรายงานขอ้มลูประกอบดว้ยสว่นงาน ก ข และ จ ซงึ สว่นงาน ก ข เขา้เงือนไขการจดั
ประเภทเมือพิจารณาจากรายไดร้วม สนิทรพัยร์วม และกาํไรขาดทนุรวม ในขณะทีสว่นงาน จ เขา้เงือนไข เฉพาะกาํไรขาดทนุ  

เนืองจากรายไดภ้ายนอกรวมของ 3 สว่นงานทีตอ้งแยกรายงานนนัเทา่กบั 655 ลา้นบาท คิดเป็น 85% ของรายไดร้วม กิจการจึงรวม
สว่นงาน ค และ ง เขา้เป็น “สว่นงานอืน”  

. . .  การเปิดเผยขอ้มลูสว่นงาน จ ทีบรษัิทมีการจดัสว่นงานใหมข่นึมาใหมใ่นระหวา่งปี เพือใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินงาน 

ผูบ้รหิารพิจารณาวา่กลุม่บรษัิทมี 5 สว่นงานทีรายงาน ซงึเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัของกลุม่บรษัิท เกียวขอ้งกบัธุรกิจและบรกิารที
แตกตา่งกนั และมีการบรหิารจดัการแยกตา่งหาก เนืองจากการใชเ้ทคโนโลยีและกลยทุธท์างการตลาดทีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสนิใจสงูสดุ
ดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแตล่ะหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส ระหวา่งปี x1 คณะผูบ้รหิาร
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ไดจ้ดัสว่นงาน จ ขนึใหมเ่พือใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินงาน การดาํเนินงานของแตล่ะสว่นงานทีรายงานของกลุม่บรษัิทโดยสรุปมีดงันี 

สว่นงาน ก   ผลติและขายสนิคา้อปุโภคบรโิภค 

สว่นงาน ข  ผลติและขายเวชภณัฑ ์

สว่นงาน ค ใหเ้ช่าและบรกิารอาคารเพือการพาณิชย ์

สว่นงาน ง  อาหารและเครอืงดืม 

สว่นงาน จ พลงังานทางเลือก 

. . .  เปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัลกูคา้รายใหญ่ 

รายไดจ้ากลกูคา้ 3 รายของสว่นงาน ก และสว่นงาน ข มีจาํนวน 80 ลา้นบาท 90 ลา้นบาท และ 100 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซงึคิดเป็น
รอ้ยละ 35 ของรายไดร้วมทีแสดงในงบการเงินรวมของกิจการ 

.  รายไดจ้ากสัญญาททีาํกับลูกค้า 

บรษัิทรบัจา้งผลิตเครอืงสาํอาง ทาํสญัญากบัลกูคา้ ต.ค. X  , ,  บาท โดยจะผลติ , หน่วย ทยอยสง่ทกุวนัที  5 ของ
เดือนๆ ละ ,  หน่วย ในเดือน พฤศจิกายน วนัที  และ ธนัวาคม วนัที  สามารถสง่ไดค้รบ และยงัมีสนิคา้สาํเรจ็รูป ทีผลิตไวเ้พือทีจะสง่
สนิคา้วนัที  มกราคมแลว้ 

วนัทาํสญัญาไดร้บัเงินลว่งหนา้ 1,000,000 บาท และลกูคา้จะชาํระเงินเดือนละ , ,  บาท สว่นอีก ,  บาทนนั ตดัจาก
เงินลว่งหนา้ทีไดร้บัวนัทาํสญัญา โดยลกูคา้จะจ่ายเงินหลงัสง่ของ  วนั ซงึลกูคา้จ่ายเงินครบทงั ครงั 

สญัญานีไดม้าเพราะนายหนา้ จงึมีคา่นายหนา้ ,  บรษัิทสง่ของเดือน พ.ย. และ ธ.ค. ไดร้บัชาํระเงินแลว้ 

ใหท้าํ 

  . .  ณ วนัทาํสญัญา รบัรูร้ายได ้และหนีสนิจากสญัญา เป็นจาํนวนเงินเทา่ใด แสดงคาํนวณประกอบ 

  . .  รบัรูร้ายการคา่นายหนา้อยา่งไร พรอ้มอธิบาย 

  . .  รายไดที้รบัรูใ้นปี @  เป็นจาํนวนเทา่ใด แสดงการคาํนวณประกอบ 

  . .  ยอดหนีสนิจากสญัญา ณ สนิปี 25x  เทา่กบัเทา่ใด ใหค้าํนวณประกอบ 

2.2.5 เหตผุลของการรบัรุร้ายไดใ้นปี x เหมาะสมหรอืไมอ่ยา่งไร 

ตอบ 

ประเดน็สาํคญัสาํหรบัโจทยข์อ้นี คือ จะถือวา่การขายของครงันีเป็นภาระทีตอ้งปฏิบติัซงึเสรจ็สนิ “ในช่วงเวลาหนงึ” หรอื “ณ เวลาใด
เวลาหนงึ” ซงึหากเขา้ขอ้ใดขอ้หนงึใน 3 ขอ้ ในภาพถดัไปก็จะถือวา่เป็นภาระทีตอ้งปฏิบติัซงึเสรจ็สนิในช่วงเวลาหนงึ ซงึจะตอ้งรบัรูร้ายไดต้าม
อตัราสว่นความสาํเรจ็ แต่หากไมเ่ขา้ ก็จะตอ้งรบัรูเ้มืออาํนาจควบคมุในสนิคา้ตกเป็นของลกูคา้ ซงึก็คือการรบัรูเ้มือสง่มอบ 

 



P a g e  | 15 

 

ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัที 2/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 1/2565 วนัที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

 

จากขอ้มลูของโจทยที์ใหม้านนัอาจไมม่ากพอทีจะบอกไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ในการรบัจา้งผลติเครอืงสาํอางครงันี ภาระจะเสรจ็สนิแบบ
ไหน แตเ่ราพอจะอนมุานไดว้า่ ลกูคา้จะยงัไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการปฏิบติังานของผูผ้ลิตเครืองสาํอางจนกว่าจะไดร้บัสนิคา้ การปฏิบติังาน
ไมไ่ดท้าํใหส้นิทรพัยข์องลกูคา้เพิมขนึ และแมจ้ะเป็นของสงัทาํ แตห่ากลกูคา้ไม่มารบัของ ผูผ้ลิตเครอืงสาํอางน่าจะนาํผลติภณัฑเ์หลา่นนัไปติด
ตรายีหอ้อืน และขายใหก้บัลกูคา้รายอืนได ้ซงึขอ้บง่ชีอีกขอ้หนงึทีระบวุา่สนิคา้ไมใ่ช่สนิคา้เฉพาะทาง คือ กิจการรบัมดัจาํ 1 ลา้นบาท หรอืเพียง 
10% ของมลูคา่งานทีสงั หากลกูคา้ไมร่บัของ กิจการยอ่มมีความเสียงทีจะเก็บเงินสว่นทีเหลือ แมส้นิคา้จะผลติเสรจ็แลว้ก็ตาม ดว้ยเหตนีุ เรา
จงึพอสรุปไดว้า่ การขายครงันี ถือเป็น “ภาระทีตอ้งปฏิบติัซงึเสรจ็สนิ ณ เวลาใดเวลาหนงึ” ตอ่ไปนีเป็นการตอบคาํถามแตล่ะขอ้ 

. .  ณ วนัทาํสญัญา รบัรูร้ายได ้และหนีสนิจากสญัญา เป็นจาํนวนเงินเทา่ใด แสดงคาํนวณประกอบ 

ณ วนัทาํสญัญา ซงึกิจการรบัคา่มดัจาํ แต่ลกูคา้ยงัไมไ่ดร้บัประโยชนใ์ดๆ กิจการจงึตอ้งถือวา่เงินมดัจาํทีไดร้บันนัเป็นเงินรบัลว่งหนา้
ทงัจาํนวน ตามการบนัทกึบญัชีดงันี  

ต.ค. 25x1  dr.  เงินสด 1,000,000   
  cr.  หนีสนิจากสญัญา - รายไดร้บัลว่งหนา้   1,000,000  

  บนัทกึการรบัคา่มดัจาํ   
  . .  รบัรูร้ายการคา่นายหนา้อยา่งไร พรอ้มอธิบาย 

คา่นายหนา้ในการขายทีจ่ายตอบแทนหลงัจากทีกิจการไดง้านแลว้ ถือเป็น “ตน้ทนุสว่นเพิมในการไดม้าซงึสญัญา” ตอ้งบนัทกึเป็น
สนิทรพัยห์ากคาดวา่จะไดร้บัคืนตน้ทนุดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม เพือเป็นการผอ่นปรนในทางปฏิบติั กิจการอาจรบัรูต้น้ทนุสว่นเพิมในการไดม้า
ซงึสญัญาเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดขนึ หากระยะเวลาในการตดัจาํหน่ายไมเ่กินหนึงปี 

สาํหรบัขอ้นี กิจการจงึมีทางเลือก 2 ทางในการบนัทกึบญัชี คือ  

  กรณีรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายรอตดัจ่าย   
ต.ค. 25x1  dr.  คา่นายหนา้รอตดัจ่าย (A+)  100,000   
  cr.  เงินสด   100,000  

  บนัทกึการจ่ายค่านายหนา้   
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5/11/25x1  dr.  คา่ใชจ้่ายในการขาย (P/L) 25,000   
  cr.  คา่นายหนา้รอตดัจ่าย (A-)  25,000  

  บนัทกึการตดัจ่ายคา่นายหนา้ตามสดัสว่นของรายได ้  
5/12/25x1  dr.  คา่ใชจ้่ายในการขาย (P/L) 25,000   
  cr.  คา่นายหนา้รอตดัจ่าย (A-)  25,000  

  บนัทกึการตดัจ่ายคา่นายหนา้ตามสดัสว่นของรายได ้  
 

  
กรณีรบัรูเ้ขา้กาํไรขาดทนุทนัที 

  
ต.ค. 25x1  dr.  คา่ใชจ้่ายในการขาย (P/L)  100,000   

  cr.  เงินสด   100,000  

  บนัทกึการจ่ายค่านายหนา้   
 

  . .  รายไดที้รบัรูใ้นปี x  เป็นจาํนวนเทา่ใด แสดงการคาํนวณประกอบ 

กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดต้ามจาํนวนสนิคา้ทีสง่มอบ ซงึเทา่กบั 20,000 หน่วย x 250 บาท เทา่กบั 5 ลา้นบาท โดยตอ้งบนัทกึบญัชีดงันี  

5/11/25x1  dr.  ลกูหนีการคา้ 2,250,000   

  dr.  หนีสนิจากสญัญา - รายไดร้บัลว่งหนา้  250,000   

  cr.  ขาย  2,500,000  

  บนัทกึการขาย 10,000 x 250 บาท   
5/12/25x1  dr.  ลกูหนีการคา้ 2,250,000   

  dr.  หนีสนิจากสญัญา - รายไดร้บัลว่งหนา้  250,000   

  cr.  ขาย  2,500,000  

  บนัทกึการขาย 10,000 x 250 บาท   
 

. .  ยอดหนีสินจากสญัญา ณ สนิปี 25x  เทา่กบัเทา่ใด ใหค้าํนวณประกอบ 

หนีสนิจากสญัญา ณ วนัทาํสญัญา 1,000,000  
หกั สว่นทีหกัเงินลกูคา้ (สง่สนิคา้แลว้) (500,000) 
หนีสนิจากสญัญา ณ 31/12/25x1 500,000  
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2.2.5 เหตผุลของการรบัรูร้ายไดใ้นปี x เหมาะสมหรอืไมอ่ยา่งไร 

อา้งถงึ TFRS 15 การรบัรูร้ายได ้ ณ วนัสง่มอบถือเป็นเรอืงทีเหมาะสม เนืองจากกิจการยงัไม่ไดโ้อนการควบคมุในตวัสนิคา้ใหก้บั
ลกูคา้ จนกวา่จะสง่มอบ 

.กระแสเงนิสด 

บรษัิท ก จาํกดั เขา้ซือกิจการบรษัิทยอ่ย ข จาํกดั ในระหวา่งปี ตอ่ไปนีเป็นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็และฐานะการเงินพรอ้มขอ้มลู
เพิมเติม ซงึบรษัิท ก จาํกดั เลือกจดัประเภทดอกเบียจ่ายเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

บร ิษัท  ก จาํกัดและบร ิษัทย่อย     
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จรวม     
 สาํหร ับปี สนิสุด 31 ธันวาคม 25x2    
   (ล้านบาท) 
 รายได ้  1,900   
 ดอกเบียรบั   10   
 หกั ตน้ทนุขาย  (1,100)   
 กาํไรข ันต้น   810  
 หกั คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน     
 คา่เสือมราคา  (150)  
 คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานอืนๆ  (300)  
 ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนทียงัไมเ่กิดขนึ  (6)  
 รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน     (456) 
 กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากการร ่วมค้า   354  
 ส่วนแบ่งกาํไรในกจิการร ่วมค้า    8  
 กาํไรจากการดาํเนินงาน     362  
 ต้นทุนทางการเงนิ     (20) 
 กาํไรก่อนหักภาษี   342  
 ภาษีอากร    (75) 
 กาํไรหลังห ักภาษี   267  
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บร ิษัท  ก จาํกัดและบร ิษัทย่อย    
งบแสดงฐานะการเงนิรวม    
ณ วันท  ี31 ธันวาคม 20X2  20X1 

  (ล้านบาท) 
สนิทร ัพย  ์   
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  70  33  
ลกูหนีการคา้  270  250  
สนิคา้คงเหลือ สทุธิ 150  175  
เงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ 103  100  
เงินลว่งหนา้คา่ซือทีดินอาคาร และอปุกรณ ์ 100  0  
ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 778  400  
คา่ความนิยม  90  0  
รวมสนิทร ัพย  ์  1,561  958  

   
หนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุ้น   
หนีสนิ    
เจา้หนีการคา้  340  300  
ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั 60  55  
เงินปันผลคา้งจ่าย 7  0  
หนีระยะยาว  600  320  
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 12  8  
รวมหนีสนิ   1,019  683  
ส่วนของผู้ถอืห ุ้น    
ทนุหุน้สามญั 160  160  
กาํไรสะสม 352  105  
องคป์ระกอบอืนของสว่นของเจา้ของ 30  10  
รวมส่วนของผู้ถอืห ุ้น  542  275  
รวมหนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุ้น  1,561  958  

 

  



P a g e  | 19 

 

ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัที 2/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 1/2565 วนัที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

กิจการไดซื้อหุน้ทงัหมดของบรษัิทยอ่ยในราคา 370 บาท มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรพัยที์ซือมาและหนีสนิทีรบัภาระมามีดงันี  

สนิคา้คงเหลือ  20  
 ลกูหนีการคา้  40  
 เงินสด  10  
 ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์  550  
 เจา้หนีการคา้  (160) 
 หนีระยะยาว  (180) 
 คา่ความนิยม  90  
 เงนิสดจ่าย  370  

ขอ้มลูเพิมเติม 

 (ลา้นบาท) 
 ดอกเบียรบั  10  
 สาํรองผลขาดทนุจากสนิคา้เสือมสภาพ  (5) 
 สาํรองผลขาดทนุดา้นเครดิต  (15) 
 กาํไรจากตีราคา PPE - ทีดิน  20  
 สว่นแบง่กาํไรจากกิจการรว่มคา้  8  
 ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนของลกูหนีการคา้ทียงัไมเ่กิดขนึ  (2) 
 ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนของเจา้หนีการคา้ทียงัไมเ่กิดขนึ  (4) 
 ปันผลรบัจากกิจการรว่มคา้ (กิจกรรมลงทนุ)  5  
  บรษัิทประกาศจ่ายปันผล   20  
 บรษัิทขายทีดินทีมีมลูคา่ตามบญัชี 142 ลา้นบาทในราคาทนุ  142  

ใหท้าํ  

จดัทาํงบกระแสเงินสดแบบทางออ้ม 
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ตอบ 

บร ิษัท  ก จาํกัดและบร ิษัทย่อย     
งบกระแสเงนิสดรวม    
 สาํหร ับปี สนิสุด 31 ธันวาคม 25x2    
   (ล้านบาท) 
 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      
 กาํไรก่อนหกัภาษี  342   
 การปรบัรายการทีไมใ่ช่เงินสด     
 คา่เสือมราคา  150   
 ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนทียงัไมเ่กิดขนึ  6   
 สาํรองผลขาดทนุจากสนิคา้เสือมสภาพ   5   
 สาํรองผลขาดทนุดา้นเครดิต   15   
 สว่นแบง่กาํไรจากกิจการรว่มคา้   (8)  
 ดอกเบียรบั   (10)  
 ดอกเบียจ่าย   20   
  520   
 ผลเปลียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียน     
 สนิคา้คงเหลือลดลง ( + ) - ( + )  40   
 ลกูหนีการคา้ลดลง ( + + ) - ( + )  3   
 เจา้หนีการคา้ลดลง ( - ) - ( + )  (124)  
  439   
 ภาษีเงินได ้( + ) - ( + ) -   (66)  
 เงนิสดสุทธ ิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน   373  

 

  



P a g e  | 21 

 

ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัที 2/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 1/2565 วนัที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
 ขายทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์(คาํนวณ1)   142   
 เงินลว่งหนา้คา่ซือทีดินอาคาร และอปุกรณ ์  (100)  
 เงินสดปันผลจากบรษัิทรว่ม   5   
 ดอกเบียรบั   10   
 เงินสดจ่ายเพือซือบรษัิทยอ่ย ( - )  (360)  
 เงนิสดสุทธ ิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน    (303) 
 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
 จ่ายเงินปันผล   (13)  
 ดอกเบียจ่าย  (20)  
 เงนิสดสุทธ ิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ   (33) 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท ่าเงนิสดเพมิขนึ   37  
 เงนิสดและรายการเทยีบเท ่าเงนิสด ต้นปี   33  
 เงนิสดและรายการเทยีบเท ่าเงนิสด สนิปี   70  

 

(คาํนวณ1) ทดีนิ  อาคาร  และอุปกรณ ์(สุทธ ิ)  
 ยกมา          400   ขายทีดิน          142  
 ซือ            -     คา่เสือมราคา          150  
 ตีราคา PPE            20    
 รวมธุรกิจ          550    
 จ่ายคา่มดัจาํ          100   ยกไป          778  

      1,070        1,070  
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ตารางตวิปี 2565 

 

• Comprehensive Class สอนโดย ดร. สมศกัดิ ประถมศรเีมฆ เรยีนทีสขุมุวิท 101/1) เป็นคอรส์หลกัทีครอบคลมุขอบเขตของการ
สอบทีสภาวิชาชีพฯ กาํหนด  

• Step by Step class (สอนแทคทีมโดย อ.กรวิภา เทียนภาสกร และ อ.สชุาดา วฒิุปัญญารตันกลุ ทีสาํนกังานไบเทค) ซงึเป็น
หลกัสตูรปรบัพืนฐานทีสาํคญักบัการจดัทาํรายงานทางการเงินและการคาํนวณทีจาํเป็น 

หากทา่นทาํงานดา้น TFRS หรอืตรวจงบในตลาดใหล้งเรยีน Comprehensive แตถ่า้ไมไ่ดท้าํงานดา้นนีแนะนาํใหเ้รยีนทงัสอง
หลกัสตูร โดยปรบัพืน step by step ก่อนแลว้เรยีนคอรส์หลกั comprehensive จะทาํใหท้า่นตามเนือหาไดดี้ขนึมาก ทงัสองหลกัสตูรเนือหา 
update ตาม TFRS version 2564 ทีจะบงัคบัใชปี้ 2565 ซงึกวา่ 80% ของผูที้สอบผา่นในปี 2563 เป็นผูต้ดัสนิใจเรยีนกบัเรา 

สาํหรบัเรยีนสดรอบ 1/65  

• AC1 เรยีนวนัอาทิตยเ์รมิ 9 มกราคม จาํนวน 6 สปัดาห ์9.00 – 16.00 น.  

• AC2 เรยีนวนัเสารเ์รมิ 8 มกราคม จาํนวน 6 สปัดาห ์9.00 – 16.00 น. 

คา่ลงทะเบียน 

• เรียนสดคอรส์ละ 5,500 บาท แตถ่า้สมคัรสองวิชา 10,000 บาท 

• เรียนออนไลนค์อรส์ละ 4,500 บาท แตถ่า้สมคัรสองวิชา 8,200 บาท (AC1 + AC2 Comprehensive หรอื AC1 + AC2 Step by 
Step) 
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ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัที 2/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ อา  สปัดาห ์*** รอบ 1/2565 วนัที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
เรยีนสดวิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 
หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

• พิเศษ เรยีนออนไลน ์Step by Step + Comprehensive วิชาเดียวกนั จาก 9,000 บาทลดเหลือ 7,000 บาท (AC1 Compre + AC1 
Step by Step หรอื AC2 Compre + AC2 Step by Step) 

สาํหรบัการลงเรียนออนไลน ์ สามารถดไูดแ้บบไมจ่าํกดัชวัโมงเป็นเวลา 4 เดือนนบัจาก register นะครบั ถา้ทา่นมีเวลาช่วงนีขอ
แนะนาํใหส้มคัรเรยีนเลย โดยดรูอบ 2/64 ไปก่อน สว่นรอบใหม่จะเอาขนึหลงัเรียนเสรจ็ในแต่ละสปัดาห ์ซงึทา่นก็สามารถดไูดด้ว้ยครบั  

สนใจ สอบถามทาง Inbox หรอื line ID : @cpasolution ไดเ้ลยนะครบั ขอบคณุมากๆ 
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