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ข้อสอบ CPA จําลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 2/2564
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
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วิชา การบัญชี 2 (ส่ วนอัตนัย)
การทดสอบความรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
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“เอกสารชุดนีได้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากทังผูเ้ ข้าสอบจํานวนมาก และตัวผมผูจ้ ดั ทําคิดเป็ นชัวโมงทํางานรวมมากกว่า 50 ชัวโมงทํางาน ซึง
ทุกคนทีเกียวข้องยินดีทีจะให้พีน้องใช้เพือเพิมพูนความรูแ้ ละศักยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยินดีแม้แต่นิดเดียวหากถูกนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ดังนัน จึงขออธิบายเกียวกับความคุม้ ครองดังนี”
เอกสารชุดนีได้รบั ความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2558
อนุญาตให้ใ ช้โ ดยไม่ต ้อ งขออนุญาตเป็ นลายลัก ษณ์อ ัก ษร
1) การใช้เพือเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพือนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิใดๆ กับผูเ้ ข้าสอบครับ)
2) การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทัง ของรัฐและเอกชนในลักษณะทีไม่หวังผลกําไร
3) การใช้เพือ update ความรูเ้ กียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง
ไม่อ นุญาตให้ใ ช้
1) การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะทีเป็ นติวเตอร์ทีเปิ ดสอนและเก็บค่าตอบแทน
2) การดัดแปลงหรือคัดลอกเพือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกับเอกสารประกอบการสอน หรือการกระทํา
ลักษณะอืนใดทีเข้าข่ายการทําเพือหวังประโยชน์เชิงพาณิชย์
หากท่านไม่ม ันใจว่าท่านอยู่ใ นข่ายอนุญาตให้ใ ช้ห รือ ไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศัก ดิ ประถมศรีเ มฆ หรือ ขอหนังสือ
อนุญาตเป็ นลายลัก ษณ์อ ัก ษร ขอบคุณทีเข้าใจครับ
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ปรนัย (บางส่ว น)
1. ข้อใดไม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินตาม TAS 32
a. เงินฝากธนาคาร
b. เงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอล..
c. ลูกหนี
d. เงินลงทุนในกองทรัสต์
2. ข้อใดเป็ นรายการทีไม่เป็ นตัวเงิน
a. สินทรัพย์สทิ ธิการใช้..
b. หนีสินสัญญาเช่า
c. เงินมัดจํามิเตอร์ไฟฟ้า
d. เงินจ่ายล่วงหน้าทีมีสทิ ธิรบั คืน
3. TFRS 16 เริมปรับใช้ 1/1/2563 เดินกิจการใช้สญ
ั ญาดําเนินงานแต่ภายหลัง TFRS 16 ปรับใช้ถือเป็ นการเปลียนแปลงแบบไหน
a. เปลียนนโยบาย
b. ข้อผิดพลาดทางบัญชี
c. เปลียนประมาณการ
d. เป็ นการเปลียนนโยบายบัญชีจาก TAS 17 เป็ น TFRS 16 ตามมาตรฐานทีปรับใช้..
4. เหตุการณ์ภายหลังวันสินรอบระยะเวลารายงานใด ทีไม่ตอ้ งปรับงบการเงิน
a. ขายสินค้าในราคาขาดทุนหลังวันสินรอบ
b. ลูกหนีถูกฟ้องล้มละลาย
c. อนุมตั ิจ่ายปั นผลหลังสินงวด..
d. ศาลตัดสินคดีฟ้องร้อง
5. เงินอุดหนุนรัฐบาล – รัฐบาลให้สทิ ธิในการใช้ทีดินซึงสิทธิดังกล่าวมีมลู ค่ายุติธรรม , บาท และเงินสด 200,000 บาทเพือ
สร้างอาคารบนทีดิน โดยอาคารสร้างเสร็จ 1/10/25x1 และ โดยจะโอนเงิน 200,000 บาทให้ปีถดั ไป ประมาณการอายุใช้งานของ
อาคาร ปี กิจการจะรับรูเ้ งินอุดหนุนรัฐบาลเป็ นรายได้ในปี 25x1 เท่ากับเท่าใด
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. รับงานต่อเติมตกแต่งภายในจํานวน ล้านบาท สินงวดเกิดต้นทุนจริง . ล้านบาท โดยมีคา่ อุปกรณ์ตกแต่งทีซือมาแต่ยงั ไม่ได้ใช้
0.2 ล้านบาท คาดว่าปี หน้าจะมีตน้ ทุนค่าแรงเกิดอีก . ล้านบาท ปี นีบริษัทรับรูร้ ายได้ และต้นทุนเท่าใด
a. รายได้ . ล้านบาท / ต้นทุน . ล้านบาท..
b. รายได้ . ล้านบาท / ต้นทุน ล้านบาท
c. รายได้ ล้านบาท / ต้นทุน . ล้านบาท
d. รายได้ ล้านบาท / ต้นทุน ล้านบาท
*5m x (3.8/4.3) = 4.42m
7. กิจการเพาะปลูกอ้อยโดยมีตน้ ทุนในการเพาะปลูกอ้อย 5 ล้านบาท เก็บเกียวอ้อยได้ 10,000 ตัน ราคาขายต่อตัน 2,000 บาท มี
ค่าใช้จ่ายในการขาย 100 บาทต่อตันอ้อย ถามว่า ณ จุดเก็บเกียวต้องรับรูม้ ลู ค่าสินค้าคงเหลือเท่าใด
a. รับรูร้ ายได้ 19 ล้านบาท
b. รับรูส้ นิ ค้า 20 ล้านบาท
c. รับรูส้ นิ ค้า 5 ล้านบาท
d. รับรูส้ นิ ค้า 19 ล้านบาท..
*TAS41 กําหนดให้รบั รูโ้ ดยใช้ FVLTCS ซึงเท่ากับ 10,000 x (2,000 – 100) = 19m
8. วันที 1/1/25x1 บริษัทขาใหญ่จาํ กัด ให้เช่าเครืองจักรภายใต้สญ
ั ญาเช่าเงินทุน ค่าเช่างวดละ , บาท ปี จ่ายทุกวันที /1 เริม
1/1/25x1 เป็ นงวดแรก โดย pv factor ordinary annuity n =7, I = 9% เท่ากับ 5.0330 และ PV factor annuity due n=7, i=9%
เท่ากับ 5.4859 ลูกหนีสุทธิ ณ วันที 31/12/25x4 เท่ากับเท่าใด
a. 137,954 บาท..
b. 150,000 บาท
c. 126,564 บาท
d. 105,989 บาท
งวด
0
1
2
3
4
5
6
7

ว ันที
1/1/x1
1/1/x2
1/1/x3
1/1/x4
1/1/x5
1/1/x6
1/1/x7

เงินร ับ
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

ต ัดดอก
20,187
17,503
14,579
11,391
7,916
4,128

ต ัดต้น
50,000
29,813
32,497
35,421
38,609
42,084
45,872

ต้นคงเหลือ
274,295
224,295
194,482
161,985
126,564
87,954
45,870
-
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9.

มค ซือทีดินมา ,500 fcu rate มค = . บาท ธค = . บาท rate ถัวเฉลียทังปี . บาท ซึงกิจการวัดทีดินด้วย fv สินปี ณ
ธค fv อยูท่ ี ,000 fcu หากบริษัทตีราคาทีดินอาคารและอุปกรณ์ บริษัทจะรับรูส้ ว่ นเกินทุนจากการตีราคาเข้า OCI เท่ากับเท่าใด
a.
บาท..
b.
บาท
c.
บาท
d. 1,150 บาท..
(1.4 x 2,000FCU – (1.1 x 1,500FCU)

10. เรือง รายได้ : ให้บริการมูลค่าสัญญา 2,000,000 บาท สินปี ให้บริการเสร็จแล้ว 80% อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาทีความน่าจะเป็ น
บริษัทคาดว่ามีโอกาส 40% ทําเสร็จไม่ทนั กําหนดถูกปรับ 100,000 บาท 30% ทําเสร็จไม่ทนั กําหนดถูกปรับ 200,000 บาท แล้ว
30% ทําเสร็จไม่ทนั กําหนดถูกปรับ 300,000 บาท บริษัทจะสามารถรับรูร้ ายได้ปีนีเท่ากับเท่าใด
a. 2,000,000 บาท
b. 1,600,000 บาท
c. 1,810,000 บาท
d. 1,448,000 บาท..
ความน่าจะเป็น
40%
30%
30%
รวม
% สาํ เร็จ
รายได ้ทีรับรู ้

รายได้สุทธิ
1,900,000
1,800,000
1,700,000

ค่าคาดหว ัง
760,000
540,000
510,000
1,810,000
80%
1,448,000

11. ปี ที 1 บริษัทรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าความนิยม 25 ล้านบาท สินปี ถดั มาประเมินแล้วพบว่าด้อยค่าลดลง ล้านบาท เหลือ
เพียง ล้านบาท บริษัทจะทําอย่างไรในปี ที
a. กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ล้านบาท
b. ไม่ตอ้ งทําอะไร ยังคงตังด้อยค่าความนิยม ล้านบาทเท่าเดิม..
c. ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ ให้พิจารณาความไม่แน่นอนดังกล่าวก่อนจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
d. …….
12. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การรับรูร้ ายได้ ทีมีเพียง ภาระทีต้องปฏิบตั ิ
a. การปฏิบตั ิตามภาระเสร็จเสร็จสิน
b. การกําหนดราคาของรายการ
c. การปั นส่วนราคา โดยใช้ราคาขายแบบเอกเทศ..
d. การระบุสญ
ั ญา
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13. ต้นทุนการผลิต จะถูกแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อย่างไร
a. ถือเป็ นค่าใช้จ่ายประจํางวดในกําไรขาดทุน
b. ถือเป็ นส่วนหนึงของสินค้าคงเหลือ และรับรู เ้ ป็ นต้นทุนขายในกําไรขาดทุนเมือขายได้..
c. ….
d. ….
14. TFRS หากกิจการมีการให้สทิ ธิซือหุน้ แก่พนักงาน โดยมีทงเงื
ั อนไขบริการ และเงือนไขผลดําเนินงาน หาก ณ ปี พนักงานไม่
สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย กิจการจะแสดงรายการอย่างไรจะแสดงอย่างไร
a. ให้ประมาณ FMV ณ วันให้สทิ ธิ และปรับปรุงลดจํานวนทีให้สทิ ธิตามเงือนไขทีตกลงกัน..
b. ให้ประมาณ FMV ณ วันให้สทิ ธิ แต่ไม่ตอ้ งปรับปรุงลดจํานวนทีให้สทิ ธิตามเงือนไขทีตกลงกัน
c. ให้ประมาณ FMV ณ วันทีพนักงานได้สทิ ธิ และปรับปรุงลดจํานวนทีให้สทิ ธิตามเงือนไขทีตกลงกัน
d. ให้ประมาณ FMV ณ วันทีพนักงานได้สทิ ธิ แต่ไม่ตอ้ งปรับปรุงลดจํานวนทีให้สทิ ธิตามเงือนไขทีตกลงกัน
15. โดยปกติชว่ งไตรมาส 4 จะมีผลไม้ทีเป็ นวัตถุดิบน้อย กิจการจึงมักซ่อมเครืองจักรช่วงนีทุกปี ซึงโดยปกติคา่ ใช้จ่ายในการซ่อมแซมจะ
เท่ากับ 2 ล้านบาท แต่ปีนีคาดว่าจะมีคา่ ใช้จ่ายเพิมขึน 0.5 ล้านบาท บริษัทจะรับรูค้ า่ ใช้จ่ายในไตรมาส 1 เท่ากับเท่าใด
a. 0..
b. 625, บาท
c. ล้านบาท
d. . ล้านบาท
16. วันที มีนาคม 25X1 กิจการได้รบั คําสังซือสินค้าจากลูกค้า โดยลูกค้าตกลงจะจ่ายค่าสินค้าเป็ นหุน้ สินค้าส่งมอบให้ในวันที15
มีนาคม 25X1 และได้ออกใบแจ้งหนีเรียกเก็บเงิน 20 มีนาคม 25X1 โดยกิจการได้รบั หุน้ ในวันที 30 มีนาคม 25X1 กิจการจะต้องรับรู ้
รายได้ ณ วันใด
a. วันทีได้รบั คําสังซือ
b. วันทีส่งมอบสินค้า..
c. วันทีออกใบแจ้งหนี
d. วันทีได้รบั หุน้ สามัญ
17. กิจการสังซือสินค้าจากต่างประเทศ 1000หน่วย ราคาหน่วยละ $80 โดยจ่ายเงินล่วงหน้าในวันที 1 ตุลาคม และได้รบั สินค้า 30
ตุลาคม กิจการต้องแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ 31ธันวาคม เท่ากับเท่าใด หากอัตราแลกเปลียน $1 ในแต่ละวันเท่ากับดังนี : 1
ตุลาคม 30 บาท 30 ตุลาคม 31 บาท 31 ธันวาคม 32 บาท อัตราถัวเฉลีย 31.50 บาท
a. , , บาท..
b. , , บาท
c. , , บาท
d. , , บาท
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18. ข้อใดไม่ใช่นิยามของ สินทรัพย์ ตามกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินปี 2563
a. เป็ นทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจในปั จจุบนั
b. เป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีต
c. มีกรรมสิทธิตามกฎหมาย..
d. อยูใ่ นการควบคุมของกิจการ
19. ข้อใดไม่จดั เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน
a. รายการเงินฝากประจํา ไม่เกิน เดือน ทีครบกําหนด ในอีก เดือน
b. อาคารชุดเพิงสร้างเสร็จซึงมีลกู ค้าจองและจะโอนภายใน เดือน
c. เงินจ่ายล่วงหน้าเครืองจักรทีคาดว่าจะติดตังเสร็จในอีกหนึงเดือน..
d. สินค้าคงเหลือล้าสมัย
20. ร้านค้าขายสินค้าครบ , บาทจะแจกคูปองส่วนลด % ให้กบั ลูกค้า ปกติลกู ค้าจะซือสินค้าต่อบิล ,
ว่าจะมีคนมาใช้สทิ ธิร้อยละ ร้านค้าต้องรับรู ร้ ายได้จากส่วนทีขายสินค้าเท่าไหร่
a. 8,000 บาท
b. 5,600 บาท
c. 7,442 บาท..
d. 7, บาท
รายการ
ราคาเอกเทศ
สินค ้า
8,000
สิทธิ (4,000 x 30% x 50%)
600
รวม
8,600

บาท และร้านค้าคาด

ส ัดส่วน ปันส่วนราคา
93.0%
7,442
7.0%
558
100.0%
8,000

21. วันที ม.ค. x ซือหุน้ กู้ % จํานวนเงิน $10, จ่ายดอกเบียทุกวันที มิถนุ ายน และ ธันวาคม เริมจ่ายดอกเบียตังแต่ปี
นี ข้อมูลเพิมเติม อัตราแลกเปลียนต่อ $1 ในวันที มกราคม x1 = บาท ธันวาคม x1= บาท อัตราถัวเฉลีย ช่วงครึงปี
หลัง 25x1 = . บาท กิจการจะบันทึกดอกเบียรับ ณ ธันวาคม x อย่างไร
a. Dr. เงินสด , บาท/ Cr. ดอกเบียรับ , บาท
b. Dr. เงินสด , บาท/ Dr. ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน บาท/ Cr. ดอกเบียรับ , บาท
c. Dr. เงินสด ,
d. Dr. เงินสด ,

บาท/ Cr. ดอกเบียรับ , บาท
บาท/ Cr. ผลกําไรจากอัตราแลกเปลียน

บาท/ Cr. ดอกเบียรับ ,

บาท..
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ข้อ 1 ต้น ทุน งานสังทํา และการปั น ส่วนต้น ทุน แผนกบริก าร
บริษัทชวด จํากัด เป็ นบริษัทผลิตสินค้าสิงทอ
บริษัทมีแผนกบริการ แผนกคือ แผนกรักษาความปลอดภัย ปั นส่วนตามจํานวนพนักงาน และแผนกแม่บา้ น ปั นส่วนตามขนาด
พืนที และมีแผนกผลิต แผนก คือ ผลิต ปั นส่วนตามทีชัวแรงงานทางตรง ผลิต ปั นส่วนตามชัวโมงเครืองจักร ตรวจสอบคุณภาพ ปั นส่วน
ตามชัวโมงตรวจสอบคุณภาพ ข้อมูลการดําเนินงานสําหรับเดือนปั จจุบนั มีดงั นี
ข้อ มูล เพือคํานวณหา OH ปั น ส่วน
ข้อ มูล ดําเนิน งาน
จํานวนพนัก งาน
ขนาดพืนที
ชัวแรงงานทางตรง (DLH)
ชัวโมงเครืองจัก ร (MCH)
ชัวโมงตรวจสอบคุณภาพ(QCH)
OH ของแต่ล ะแผนก
ข้อ มูล ของแต่ล ะ Job
งาน # - สถานะ
A – COGS จํานวน 1,000 ตัว
B – FG จํานวน 2,000 ตัว
C – WIP

แผนกบริก าร
ปลอดภัย
แม่บ ้าน
40
40
40
40

95,000

90,000

ผลิต 1
120
300

275,000

แผนกผลิต
ผลิต 2
200
360

220,000

QC
40
100

100,000

Total
440
840
12,800
9,000
600
780,000

DLH (ชม.)
MCH (ชม.)
QCH (ชม.)
BWIP
DM
DL
4,300
3,200
200
50,000
500000
215,000
3,500
2,400
400
0 600,000
175,000
5,000
3400
0
0 270,000
250,000

ให้ทาํ
1.1
1.2
1.3
1.4

ปั นส่วนต้นทุนบริการเข้าแผนกผลิต ด้วยวิธี Reciprocal ( คะแนน)
คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต ของแผนกผลิต , แผนกผลิต , แผนกตรวจสอบคุณภาพ ( คะแนน)
คํานวณค่าใช้จ่ายการผลิตของ A, B, C
บันทึกบัญชีเนืองจากมีการแก้ไขงานจึงต้องจ่ายเงินสด 60,000 เพือแก้งาน โดยถือว่าการแก้งานเป็ นของเสียปกติ โดยเป็ นงาน
ของ เอและบี
1.5 คํานวณหายอดสินงวดของงานระหว่างทํา สินค้าสําเร็จรูป และคํานวณต้นทุนขายทีจะแสดงในกําไรขาดทุนประจํางวด
1.6 ให้บอกว่าการปั นแบบสลับขันเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
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ตอบ
. ปั นส่วนต้นทุนบริการเข้าแผนกผลิต ด้วยวิธี Reciprocal ( คะแนน)
สมมติให้
A
B
A
A
B
B

=
=
=
=
=
=

ต้นทุนทังสินของ A
ต้นทุนทังสินของ B
ต้นทุนเริมต้น + .09A + 0.05B
95,000 + .09A + 0.05B
ต้นทุนเริมต้น + .09A + 0.05B
90,000 + .09A + 0.05B

แก้สมการ (1) และ (2) โดยเริมจากสมการที (1)
0.91A
=
95,000 + 0.05B
A
=
95,000 / 0.91 + (0.05 / 0.91)B
A
=
104,396 + 0.055B

……… (1)
……… (2)

……… (3)

แทนค่าสมการที (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
แทนค่า B ในสมการที 3 เพือหาค่า A
A
=
104,396 + 0.055(105,175)
A
=
104,396 + 5,785
A
=
110,180

……… (3)
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ดังนัน การปั นส่วนต้นทุนสามารถกระทําได้ดงั ตารางต่อไปนี
แผนกผลิต
ผลิต 1
ผลิต 2

แผนกบริก าร
ปลอดภัย (a) แม่บ ้าน (b)
การให้บ ริก ารของแผนกบริก าร
ปลอดภัย (a)
แม่บ ้าน (b)
ต้น ทุน แผนกบริก ารก่อ นการปั น ส่วน
ปั น ส่วนต้น ทุน แผนกบริก าร A

9%
5%
95,000
(110,180)
9,916

ปั น ส่วนต้น ทุน แผนกบริก าร B
รวมต้น ทุน ปั น ส่วน
*ปั ดเศษ 5 บาท

5,259
(0)*

QC

รวม
100%
100%
185,000
(110,180)
109,078
(105,175)
106,227
184,950

9%
5%
90,000

27%
36%

45%
43%

9%
12%

9,916
(105,175)
5,259
(0)

29,749

49,581

9,916

37,863
67,612

45,225
94,806

12,621
22,537

. คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต ของแผนกผลิต , แผนกผลิต , แผนกตรวจสอบคุณภาพ ( คะแนน)
แผนก
OH ของแผนกผลิต
OH รับปั นส่วนจากแผนกบริการ
รวม
เกณฑ์ปั น ส่วน
ชัวแรงงานทางตรง (DLH)
ชัวโมงเครืองจักร (MCH)
ชัวโมงตรวจสอบคุณภาพ (QCH)
OH แผนกผลิต 1 ปั น ส่วนต่อ DLH
OH แผนกผลิต 2 ปั น ส่วนต่อ MCH
OH แผนก QC ปั น ส่วนต่อ QCH

ผลิต 1
275,000
67,612
342,612

ผลิต 2
220,000
94,806
314,806

QC
100,000
22,537
122,537

รวม
595,000
184,955
779,955

12,800
9,000
600
26.77
34.98
204.23

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก อา สัปดาห์ *** รอบ 1/2565 วันที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก เสาร์ สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)

P a g e | 11

1.3 คํานวณค่าใช้จ่ายการผลิตของ A, B, C
งาน # - สถานะ
A - COGS
B – FG
C – WIP
รวม

DLH (ชม.)
4,300
3,500
5,000
12,800

MCH (ชม.) QCH (ชม.) ผลิต 1 @ 26.77 ผลิต 2 @ 34.98
3,200
2,400
3,400
9,000

200
400
600

115,111
93,695
133,850
342,656

รวม OH
ปั น ส่วน
40,846 267,893
81,692 259,339
- 252,782
122,538 780,000*
*ปั ดเศษ14 บาท

QC @ 204.23

111,936
83,952
118,932
314,820

1.4 บันทึกบัญชีการแก้งานเป็ นของเสียปกติ โดยเป็ นงานของ เอและบี
ระบบต้นทุนทีดีควรแสดงความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต โดย rework cost ของต้นทุนงานสังทําสามารถจําแนกได้ 3 แบบ คือ
1 Rework แบบปกติทีสามารถระบุเข้างานแต่งานได้ หากเป็ นความสูญเสียปกติ กิจการควรรับรูเ้ ข้าเป็ นต้นทุนงานของแต่ละงาน
โดยตรง ซึงเป็ นแบบทีระบุในโจทย์ขอ้ นี
2 Rework แบบปกติทีไม่สามารถระบุเข้าแต่ละงานได้ หากเป็ นความสูญเสียปกติ กิจการควรรับรูเ้ ข้าเป็ นค่าใช้จ่ายในการผลิต
อันจะถูกปั นส่วนให้กบั แต่ละงานตามอัตราปั นส่วนทีระบุไว้ลว่ งหน้า
3 Rework แบบไม่ปกติ โดยปกติจะเกิดขึนเมือการผลิตไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ กิจการควรรับรูเ้ ป็ นผลขาดทุนประจํางวด ไม่
นํามารวมในต้นทุนการผลิต เพือประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน
สําหรับข้อนีกิจการควรบันทึกบัญชีดงั นี
dr.

งานระหว่างทํา - Job A (@2x1,000หน่วย)

20,000

dr.

งานระหว่างทํา - Job B (@2x2,000หน่วย)

40,000

cr.

เงินสด / เจ้าหนีการค้า / ค่าเสือมราคา / ฯลฯ

60,000

บันทึกการจ่ายต้นทุน rework ของ Job A, B

1.5 คํานวณหายอดสินงวดของงานระหว่างทํา สินค้าสําเร็จรูป และคํานวณต้นทุนขายทีจะแสดงในกําไรขาดทุนประจํางวด
งาน # - สถานะ
A - COGS
B – FG
C – WIP
รวม

BWIP
50,000
0
0
50,000

DM
500,000
600,000
270,000
1,370,000

DL
215,000
175,000
250,000
640,000

OH
267,893
259,339
252,782
780,014

rework cost
20,000
40,000
0
60,000

รวมต้น ทุน
1,052,893
1,074,339
772,782
2,900,014

สถานะ
ต้น ทุน ขาย
สิน ค้าสําเร็จ รู ป
งานระหว่างทํา
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1.6 ให้บอกว่าการปั นแบบสลับเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ข้อดีของการปั นส่วนต้นทุนแผนกบริการแบบสลับหรือวิธีพีชคณิต คือ เป็ นวิธีทีคิดการให้บริการระหว่างกันของแต่ละแผนกอย่าง
ครบถ้วน ทําให้ได้ตวั เลขปั นส่วนทีแม่นยํากว่าวิธีทางตรงและวิธีปันส่วนตามลําดับขันในการจัดสรรต้นทุนแผนก
แต่ขอ้ เสียของวิธีนีคือมีความซับซ้อนกว่าวิธีอืนเป็ นอย่างมาก ซึงหากกิจการมีหลายแผนก การใข้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ในการปั น
ส่วนถือเป็ นสิงจําเป็ น อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนทีเกิดขึนอาจไม่คมุ้ ค่ากับผลลัพธ์ทีได้ เนืองจากการปั นส่วนเป็ นขัน (step method) ก็ให้
ผลลัพธ์ทีไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากวิธีสลับ แต่มีความซับซ้อนน้อยกว่ากันมาก
ดังนัน โดยส่วนตัวเห็นว่า เมือคํานึงถึงต้นทุนความซับซ้อนและผลประโยชน์ทีได้จากการตัวเลขทีแม่นยําขึน วิธีปันส่วนแบบสลับทีมี
ความซับซ้อนไม่น่าจะเป็ นวิธีทีเหมาะสม
2.1 การจําแนกส่วนงาน
ต่อไปนีเป็ นข้อมูลรายได้ รายได้ระหว่างกัน กําไรขาดทุน และสินทรัพย์ ของแต่ละส่วนงาน (ก ข ค ง จ)
ส่วนงาน
ก
ข
ค
ง
จ
รวม

รายได้ภ ายนอก
300
280
75
55
60
770

รายได้ภ ายใน
60
20
0
0
10
90

กําไร (ขาดทุน )
80
75
-10
-15
65
195

หน่วย:ล้านบาท
สิน ทรัพ ย์
5000
4000
300
300
400
10,000

ให้ทาํ
2.1.1 คํานวณ และระบุวา่ ส่วนงานใดต้องรายงาน และส่วนงานใดเป็ นส่วนงานอืนตามข้อกําหนดเชิงปริมาณตาม TFRS 8 พร้อมให้เหตุผล
. . ให้เปิ ดเผยข้อมูล
. . . การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนงาน จ ทีบริษัทมีการจัดส่วนงานใหม่ขนมาใหม่
ึ
ในระหว่างปี เพือให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน
. . . ลูกค้ารายใหญ่
ตอบ
2.1.1 คํานวณ และระบุวา่ ส่วนงานใดต้องรายงาน และส่วนงานใดเป็ นส่วนงานอืนตามข้อกําหนดเชิงปริมาณตาม TFRS 8 พร้อมให้เหตุผล
กิจการต้องแยกรายงานข้อมูลของส่วนงานดําเนินงานทีเป็ นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณในการรายงานข้อมูลของส่วนงานดําเนินงาน
ข้อใดข้อหนึงดังต่อไปนี
1. รายได้ทงสิ
ั นทีส่วนงานนันได้รบั (ทังจากการขายให้กบั ลูกค้าภายนอกและรายได้ทีเกิดจากการขายหรือโอนระหว่างส่วนงาน) มี
จํานวนตังแต่รอ้ ยละ ของรายได้รวมทังสินของทุกส่วนงานรวมกันไม่วา่ จะเป็ นรายได้จากภายนอกหรือภายใน
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก อา สัปดาห์ *** รอบ 1/2565 วันที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก เสาร์ สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)

P a g e | 13

2. ค่าสมบูรณ์ของผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานมีจาํ นวนตังแต่รอ้ ยละ ของค่าสมบูรณ์ของ ( ) ผลกําไรรวมของทุกส่วนงาน
ดําเนินงานทีมีผลกําไร และ ( ) ผลขาดทุนรวมของทุกส่วนงานดําเนินงานทีมีผลขาดทุน แล้วแต่จาํ นวนใดจะมากกว่า
ั นของทุกส่วนงานรวมกัน
3. สินทรัพย์ของส่วนงานมีจาํ นวนตังแต่รอ้ ยละ ขึนไปของสินทรัพย์ทงสิ
กิจการอาจจะพิจารณารายงานหรือเปิ ดเผยข้อมูลของส่วนงานดําเนินงานทีไม่เข้าเกณฑ์ขา้ งต้นแยกต่างหาก หากผูบ้ ริหารเชือว่า
ข้อมูลของส่วนงานดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้งบการเงิน โดยกิจการอาจจะรวมข้อมูลของส่วนงานทีไม่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณ เพือให้เป็ น
ส่วนงานทีรายงาน หากส่วนงานทีรวมกันนันมีลกั ษณะเชิงเศรษฐกิจทีคล้ายคลึงกัน
ของรายได้รวมของกิจการ
หากผลรวมของรายได้ทีเกิดจากลูกค้าภายนอกของทุกส่วนงานทีรายงานมีจาํ นวนตํากว่าร้อยละ
กิจการต้องรายงานส่วนงานเพิมเติม (ถึงแม้วา่ ส่วนงานทีรายงานทีเพิมขึนนันจะไม่เข้าหลักเกณฑ์เชิงปริมาณ จนกระทังผลรวมของรายได้ทีเกิด
จากลูกค้าภายนอกของทุกส่วนงานทีรายงานมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของรายได้รวมของกิจการ โดยข้อมูลเกียวกับกิจกรรมทางธุรกิจ
อืนและส่วนงานดําเนินงานทีไม่ได้แยกรายงาน จะถูกรวมกันและเปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ “ส่วนงานอืน”
ส่วนงาน
ก
ข
ค
ง
จ
รวม

รายได้
ภายนอก
300
280
75
55
60
770

รายได้
ภายใน
60
20
10
90

รายได้
รวม
360
300
75
55
70
860

%
41.9%
34.9%
8.7%
6.4%
8.1%

สิน ทรัพ ย์
5,000
4,000
300
300
400
10,000

%
50.0%
40.0%
3.0%
3.0%
4.0%

กําไร
(ขาดทุน )
80
75
(10)
(15)
65
195

รวมกําไรส่วนงานทีกําไร
รวมขาดทุนส่วนงานทีขาดทุน
10% x max(abs(ส่วนงานกําไร), abs(ส่วนงานขาดทุน)

>22
>22
<22
<22
>22

220
- 25
22.0

จากตารางคํานวณ ส่วนงานดําเนินงานทีต้องแยกรายงานข้อมูลประกอบด้วยส่วนงาน ก ข และ จ ซึง ส่วนงาน ก ข เข้าเงือนไขการจัด
ประเภทเมือพิจารณาจากรายได้รวม สินทรัพย์รวม และกําไรขาดทุนรวม ในขณะทีส่วนงาน จ เข้าเงือนไข เฉพาะกําไรขาดทุน
เนืองจากรายได้ภายนอกรวมของ 3 ส่วนงานทีต้องแยกรายงานนันเท่ากับ 655 ล้านบาท คิดเป็ น 85% ของรายได้รวม กิจการจึงรวม
ส่วนงาน ค และ ง เข้าเป็ น “ส่วนงานอืน”
. . . การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนงาน จ ทีบริษัทมีการจัดส่วนงานใหม่ขนมาใหม่
ึ
ในระหว่างปี เพือให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน
ผูบ้ ริหารพิจารณาว่ากลุม่ บริษัทมี 5 ส่วนงานทีรายงาน ซึงเป็ นหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญของกลุม่ บริษัท เกียวข้องกับธุรกิจและบริการที
แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนืองจากการใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส ระหว่างปี x1 คณะผูบ้ ริหาร
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ได้จดั ส่วนงาน จ ขึนใหม่เพือให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน การดําเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุม่ บริษัทโดยสรุปมีดงั นี
ส่วนงาน ก
ส่วนงาน ข
ส่วนงาน ค
ส่วนงาน ง
ส่วนงาน จ

ผลิตและขายสินค้าอุปโภคบริโภค
ผลิตและขายเวชภัณฑ์
ให้เช่าและบริการอาคารเพือการพาณิชย์
อาหารและเครืองดืม
พลังงานทางเลือก

. . . เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้า 3 รายของส่วนงาน ก และส่วนงาน ข มีจาํ นวน 80 ล้านบาท 90 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ น
ร้อยละ 35 ของรายได้รวมทีแสดงในงบการเงินรวมของกิจการ

. รายได้จ ากสัญญาทีทํากับ ลูก ค้า
บริษัทรับจ้างผลิตเครืองสําอาง ทําสัญญากับลูกค้า ต.ค. X , , บาท โดยจะผลิต , หน่วย ทยอยส่งทุกวันที 5 ของ
เดือนๆ ละ , หน่วย ในเดือน พฤศจิกายน วันที และ ธันวาคม วันที สามารถส่งได้ครบ และยังมีสนิ ค้าสําเร็จรูป ทีผลิตไว้เพือทีจะส่ง
สินค้าวันที มกราคมแล้ว
วันทําสัญญาได้รบั เงินล่วงหน้า 1,000,000 บาท และลูกค้าจะชําระเงินเดือนละ , , บาท ส่วนอีก
เงินล่วงหน้าทีได้รบั วันทําสัญญา โดยลูกค้าจะจ่ายเงินหลังส่งของ วัน ซึงลูกค้าจ่ายเงินครบทัง ครัง
สัญญานีได้มาเพราะนายหน้า จึงมีคา่ นายหน้า

,

,

บาทนัน ตัดจาก

บริษัทส่งของเดือน พ.ย. และ ธ.ค. ได้รบั ชําระเงินแล้ว

ให้ทาํ
. . ณ วันทําสัญญา รับรูร้ ายได้ และหนีสินจากสัญญา เป็ นจํานวนเงินเท่าใด แสดงคํานวณประกอบ
. . รับรูร้ ายการค่านายหน้าอย่างไร พร้อมอธิบาย
. . รายได้ทีรับรูใ้ นปี @ เป็ นจํานวนเท่าใด แสดงการคํานวณประกอบ
. . ยอดหนีสินจากสัญญา ณ สินปี 25x เท่ากับเท่าใด ให้คาํ นวณประกอบ
2.2.5 เหตุผลของการรับรุร้ ายได้ในปี x เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ตอบ
ประเด็นสําคัญสําหรับโจทย์ขอ้ นี คือ จะถือว่าการขายของครังนีเป็ นภาระทีต้องปฏิบตั ิซงเสร็
ึ จสิน “ในช่วงเวลาหนึง” หรือ “ณ เวลาใด
ึ จสินในช่วงเวลาหนึง ซึงจะต้องรับรูร้ ายได้ตาม
เวลาหนึง” ซึงหากเข้าข้อใดข้อหนึงใน 3 ข้อ ในภาพถัดไปก็จะถือว่าเป็ นภาระทีต้องปฏิบตั ิซงเสร็
อัตราส่วนความสําเร็จ แต่หากไม่เข้า ก็จะต้องรับรูเ้ มืออํานาจควบคุมในสินค้าตกเป็ นของลูกค้า ซึงก็คือการรับรูเ้ มือส่งมอบ
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จากข้อมูลของโจทย์ทีให้มานันอาจไม่มากพอทีจะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในการรับจ้างผลิตเครืองสําอางครังนี ภาระจะเสร็จสินแบบ
ไหน แต่เราพอจะอนุมานได้วา่ ลูกค้าจะยังไม่ได้รบั ประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานของผูผ้ ลิตเครืองสําอางจนกว่าจะได้รบั สินค้า การปฏิบตั ิงาน
ไม่ได้ทาํ ให้สนิ ทรัพย์ของลูกค้าเพิมขึน และแม้จะเป็ นของสังทํา แต่หากลูกค้าไม่มารับของ ผูผ้ ลิตเครืองสําอางน่าจะนําผลิตภัณฑ์เหล่านันไปติด
ตรายีห้ออืน และขายให้กบั ลูกค้ารายอืนได้ ซึงข้อบ่งชีอีกข้อหนึงทีระบุวา่ สินค้าไม่ใช่สนิ ค้าเฉพาะทาง คือ กิจการรับมัดจํา 1 ล้านบาท หรือเพียง
10% ของมูลค่างานทีสัง หากลูกค้าไม่รบั ของ กิจการย่อมมีความเสียงทีจะเก็บเงินส่วนทีเหลือ แม้สนิ ค้าจะผลิตเสร็จแล้วก็ตาม ด้วยเหตุนี เรา
จึงพอสรุปได้วา่ การขายครังนี ถือเป็ น “ภาระทีต้องปฏิบตั ิซงเสร็
ึ จสิน ณ เวลาใดเวลาหนึง” ต่อไปนีเป็ นการตอบคําถามแต่ละข้อ
. . ณ วันทําสัญญา รับรูร้ ายได้ และหนีสินจากสัญญา เป็ นจํานวนเงินเท่าใด แสดงคํานวณประกอบ
ณ วันทําสัญญา ซึงกิจการรับค่ามัดจํา แต่ลกู ค้ายังไม่ได้รบั ประโยชน์ใดๆ กิจการจึงต้องถือว่าเงินมัดจําทีได้รบั นันเป็ นเงินรับล่วงหน้า
ทังจํานวน ตามการบันทึกบัญชีดงั นี
ต.ค. 25x1

dr.
cr.

เงินสด
หนีสินจากสัญญา - รายได้รบั ล่วงหน้า
บันทึกการรับค่ามัดจํา

1,000,000
1,000,000

. . รับรูร้ ายการค่านายหน้าอย่างไร พร้อมอธิบาย
ค่านายหน้าในการขายทีจ่ายตอบแทนหลังจากทีกิจการได้งานแล้ว ถือเป็ น “ต้นทุนส่วนเพิมในการได้มาซึงสัญญา” ต้องบันทึกเป็ น
สินทรัพย์หากคาดว่าจะได้รบั คืนต้นทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพือเป็ นการผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิ กิจการอาจรับรูต้ น้ ทุนส่วนเพิมในการได้มา
ซึงสัญญาเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน หากระยะเวลาในการตัดจําหน่ายไม่เกินหนึงปี
สําหรับข้อนี กิจการจึงมีทางเลือก 2 ทางในการบันทึกบัญชี คือ
ต.ค. 25x1

dr.
cr.

กรณีรบั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
ค่านายหน้ารอตัดจ่าย (A+)
เงินสด
บันทึกการจ่ายค่านายหน้า

100,000
100,000
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5/11/25x1

5/12/25x1

dr.
cr.
dr.
cr.

ค่าใช้จ่ายในการขาย (P/L)
ค่านายหน้ารอตัดจ่าย (A-)
บันทึกการตัดจ่ายค่านายหน้าตามสัดส่วนของรายได้
ค่าใช้จ่ายในการขาย (P/L)
ค่านายหน้ารอตัดจ่าย (A-)
บันทึกการตัดจ่ายค่านายหน้าตามสัดส่วนของรายได้

25,000
25,000
25,000
25,000

กรณีรบั รูเ้ ข้ากําไรขาดทุนทันที
ต.ค. 25x1

dr.

ค่าใช้จ่ายในการขาย (P/L)

cr.

เงินสด

100,000
100,000

บันทึกการจ่ายค่านายหน้า
. . รายได้ทีรับรูใ้ นปี x เป็ นจํานวนเท่าใด แสดงการคํานวณประกอบ
กิจการต้องรับรูร้ ายได้ตามจํานวนสินค้าทีส่งมอบ ซึงเท่ากับ 20,000 หน่วย x 250 บาท เท่ากับ 5 ล้านบาท โดยต้องบันทึกบัญชีดงั นี
5/11/25x1

dr.

ลูกหนีการค้า

dr.

หนีสินจากสัญญา - รายได้รบั ล่วงหน้า

cr.

ขาย

2,250,000
250,000
2,500,000

บันทึกการขาย 10,000 x 250 บาท
5/12/25x1

dr.

ลูกหนีการค้า

dr.

หนีสินจากสัญญา - รายได้รบั ล่วงหน้า

cr.

ขาย

2,250,000
250,000
2,500,000

บันทึกการขาย 10,000 x 250 บาท
. . ยอดหนีสินจากสัญญา ณ สินปี 25x เท่ากับเท่าใด ให้คาํ นวณประกอบ
หนีสินจากสัญญา ณ วันทําสัญญา
หัก ส่วนทีหักเงินลูกค้า (ส่งสินค้าแล้ว)
หนีสินจากสัญญา ณ 31/12/25x1

1,000,000
(500,000)
500,000
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2.2.5 เหตุผลของการรับรูร้ ายได้ในปี x เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
อ้างถึง TFRS 15 การรับรูร้ ายได้ ณ วันส่งมอบถือเป็ นเรืองทีเหมาะสม เนืองจากกิจการยังไม่ได้โอนการควบคุมในตัวสินค้าให้กบั
ลูกค้า จนกว่าจะส่งมอบ

.กระแสเงิน สด
บริษัท ก จํากัด เข้าซือกิจการบริษัทย่อย ข จํากัด ในระหว่างปี ต่อไปนีเป็ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและฐานะการเงินพร้อมข้อมูล
เพิมเติม ซึงบริษัท ก จํากัด เลือกจัดประเภทดอกเบียจ่ายเป็ นกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัท ก จํากัด และบริษัท ย่อ ย
งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ รวม
สําหรับ ปี สินสุด 31 ธัน วาคม 25x2
(ล้านบาท)
รายได้
ดอกเบียรับ
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้น
หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าเสือมราคา
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืนๆ
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
รวมค่าใช้จ ่ายในการดําเนิน งาน
กําไรจากการดําเนิน งานก่อ นส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกําไรในกิจ การร่วมค้า
กําไรจากการดําเนิน งาน
ต้น ทุน ทางการเงิน
กําไรก่อ นหัก ภาษี
ภาษีอ ากร
กําไรหลังหัก ภาษี

1,900
10
(1,100)
810
(150)
(300)
(6)

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก อา สัปดาห์ *** รอบ 1/2565 วันที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก เสาร์ สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)

(456)
354
8
362
(20)
342
(75)
267
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บริษัท ก จํากัด และบริษัท ย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน รวม
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม

20X2

20X1
(ล้านบาท)

สิน ทรัพ ย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินล่วงหน้าค่าซือทีดินอาคาร และอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
รวมสิน ทรัพ ย์

70
270
150
103
100
778
90
1,561

33
250
175
100
0
400
0
958

340
60
7
600
12
1,019

300
55
0
320
8
683

160
352
30
542
1,561

160
105
10
275
958

หนีสิน และส่ว นของผู้ถ อื หุ้น
หนีสิน
เจ้าหนีการค้า
ภาษี เงินได้งวดปั จจุบนั
เงินปั นผลค้างจ่าย
หนีระยะยาว
ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนีสิน
ส่วนของผู้ถ อื หุ้น
ทุนหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผู้ถ อื หุ้น
รวมหนีสิน และส่วนของผู้ถ อื หุ้น

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก อา สัปดาห์ *** รอบ 1/2565 วันที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก เสาร์ สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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กิจการได้ซือหุน้ ทังหมดของบริษัทย่อยในราคา 370 บาท มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีซือมาและหนีสินทีรับภาระมามีดงั นี
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนีการค้า
เงินสด
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนีการค้า
หนีระยะยาว
ค่าความนิยม
เงิน สดจ่าย

20
40
10
550
(160)
(180)
90
370

ข้อมูลเพิมเติม
ดอกเบียรับ
สํารองผลขาดทุนจากสินค้าเสือมสภาพ
สํารองผลขาดทุนด้านเครดิต
กําไรจากตีราคา PPE - ทีดิน
ส่วนแบ่งกําไรจากกิจการร่วมค้า
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนของลูกหนีการค้าทียังไม่เกิดขึน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนของเจ้าหนีการค้าทียังไม่เกิดขึน
ปั นผลรับจากกิจการร่วมค้า (กิจกรรมลงทุน)
บริษัทประกาศจ่ายปั นผล
บริษัทขายทีดินทีมีมลู ค่าตามบัญชี 142 ล้านบาทในราคาทุน

(ล้านบาท)
10
(5)
(15)
20
8
(2)
(4)
5
20
142

ให้ทาํ
จัดทํางบกระแสเงินสดแบบทางอ้อม

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก อา สัปดาห์ *** รอบ 1/2565 วันที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก เสาร์ สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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ตอบ
บริษัท ก จํากัด และบริษัท ย่อ ย
งบกระแสเงิน สดรวม
สําหรับ ปี สินสุด 31 ธัน วาคม 25x2
(ล้านบาท)
กระแสเงิน สดจากกิจ กรรมดําเนิน งาน
กําไรก่อนหักภาษี
การปรับรายการทีไม่ใช่เงินสด
ค่าเสือมราคา
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
สํารองผลขาดทุนจากสินค้าเสือมสภาพ
สํารองผลขาดทุนด้านเครดิต
ส่วนแบ่งกําไรจากกิจการร่วมค้า
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
ผลเปลียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
สินค้าคงเหลือลดลง ( + ) - ( + )
ลูกหนีการค้าลดลง ( + + ) - ( + )
เจ้าหนีการค้าลดลง ( - ) - ( + )
ภาษี เงินได้ ( + ) - ( + ) เงิน สดสุท ธิไ ด้ม าจากกิจ กรรมดําเนิน งาน

342
150
6
5
15
(8)
(10)
20
520
40
3
(124)
439
(66)

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก อา สัปดาห์ *** รอบ 1/2565 วันที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก เสาร์ สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)

373
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กระแสเงิน สดจากกิจ กรรมลงทุน
ขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (คํานวณ1)
เงินล่วงหน้าค่าซือทีดินอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดปั นผลจากบริษัทร่วม
ดอกเบียรับ
เงินสดจ่ายเพือซือบริษัทย่อย ( - )
เงิน สดสุท ธิไ ด้ม า (ใช้ไ ป) จากกิจ กรรมลงทุน
กระแสเงิน สดจากกิจ กรรมจัด หาเงิน
จ่ายเงินปั นผล
ดอกเบียจ่าย
เงิน สดสุท ธิไ ด้ม า (ใช้ไ ป) จากกิจ กรรมจัด หาเงิน
เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สดเพิมขึน
เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สด ต้น ปี
เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สด สินปี

142
(100)
5
10
(360)
(303)
(13)
(20)

(คํานวณ1) ทีดิน อาคาร และอุป กรณ์ (สุท ธิ)
ยกมา
400
ขายทีดิน
142
ซือ
ค่าเสือมราคา
150
ตีราคา PPE
20
รวมธุรกิจ
550
จ่ายค่ามัดจํา
100
ยกไป
778
1,070
1,070

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก อา สัปดาห์ *** รอบ 1/2565 วันที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก เสาร์ สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)

(33)
37
33
70
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ตารางติวปี 2565

• Comprehensive Class สอนโดย ดร. สมศักดิ ประถมศรีเมฆ เรียนทีสุขมุ วิท 101/1) เป็ นคอร์สหลักทีครอบคลุมขอบเขตของการ
สอบทีสภาวิชาชีพฯ กําหนด
• Step by Step class (สอนแทคทีมโดย อ.กรวิภา เทียนภาสกร และ อ.สุชาดา วุฒิปัญญารัตนกุล ทีสํานักงานไบเทค) ซึงเป็ น
หลักสูตรปรับพืนฐานทีสําคัญกับการจัดทํารายงานทางการเงินและการคํานวณทีจําเป็ น
หากท่านทํางานด้าน TFRS หรือตรวจงบในตลาดให้ลงเรียน Comprehensive แต่ถา้ ไม่ได้ทาํ งานด้านนีแนะนําให้เรียนทังสอง
ึ
ทังสองหลักสูตรเนือหา
หลักสูตร โดยปรับพืน step by step ก่อนแล้วเรียนคอร์สหลัก comprehensive จะทําให้ทา่ นตามเนือหาได้ดีขนมาก
update ตาม TFRS version 2564 ทีจะบังคับใช้ปี 2565 ซึงกว่า 80% ของผูท้ ีสอบผ่านในปี 2563 เป็ นผูต้ ดั สินใจเรียนกับเรา
สําหรับเรียนสดรอบ 1/65
• AC1 เรียนวันอาทิตย์เริม 9 มกราคม จํานวน 6 สัปดาห์ 9.00 – 16.00 น.
• AC2 เรียนวันเสาร์เริม 8 มกราคม จํานวน 6 สัปดาห์ 9.00 – 16.00 น.
ค่าลงทะเบียน
• เรียนสดคอร์สละ 5,500 บาท แต่ถา้ สมัครสองวิชา 10,000 บาท
• เรียนออนไลน์คอร์สละ 4,500 บาท แต่ถา้ สมัครสองวิชา 8,200 บาท (AC1 + AC2 Comprehensive หรือ AC1 + AC2 Step by
Step)
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก อา สัปดาห์ *** รอบ 1/2565 วันที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก เสาร์ สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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• พิเศษ เรียนออนไลน์ Step by Step + Comprehensive วิชาเดียวกัน จาก 9,000 บาทลดเหลือ 7,000 บาท (AC1 Compre + AC1
Step by Step หรือ AC2 Compre + AC2 Step by Step)
สําหรับการลงเรียนออนไลน์ สามารถดูได้แบบไม่จาํ กัดชัวโมงเป็ นเวลา 4 เดือนนับจาก register นะครับ ถ้าท่านมีเวลาช่วงนีขอ
แนะนําให้สมัครเรียนเลย โดยดูรอบ 2/64 ไปก่อน ส่วนรอบใหม่จะเอาขึนหลังเรียนเสร็จในแต่ละสัปดาห์ ซึงท่านก็สามารถดูได้ดว้ ยครับ
สนใจ สอบถามทาง Inbox หรือ line ID : @cpasolution ได้เลยนะครับ ขอบคุณมากๆ

หนังสือ อ้างอิง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 เรือง งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง
www.fap.or.th.

). กรุงเทพฯ :

. available on

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8 เรือง ส่วนงานดําเนินงาน (ปรับปรุง
2563. available on www.fap.or.th.

). กรุงเทพฯ :

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า (ปรับปรุง
กรุงเทพฯ : 2563. available on www.fap.or.th.
Grant Thornton. IAS 7: Statement of Cash Flows – a guide to avoiding common pitfalls and application issues. August, 2012.

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2564
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก อา สัปดาห์ *** รอบ 1/2565 วันที 9, 16, 23, 30 ม.ค. 6, 13 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
เรียนสดวิชาการบัญชี เรียนทุก เสาร์ สัปดาห์ *** รอบ 2/2564 วันที 8, 15, 22, 29 ม.ค. 5, 12 ก.พ. *** ออนไลน์ดไู ด้ 4 เดือน สมัครได้ทนั ที(ดูรอบ 1/64 ไปก่อน)
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)

).

