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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

ครังที 1/2565 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านทีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดนี 

ขอใหค้วามมีนาํใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

วิชา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อขึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัดิ ประถมศรีเมฆ 
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“เอกสารชดุนีไดร้บัความร่วมมือร่วมใจจากทงัผูเ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคิดเป็นชวัโมงทาํงานรวมมากกว่า 50 ชวัโมงทาํงาน ซงึ

ทกุคนทีเกียวขอ้งยินดีทีจะใหพี้นอ้งใชเ้พือเพมิพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยนิดีแมแ้ต่นิดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

ดงันนั จงึขออธิบายเกียวกบัความคุม้ครองดงันี” 

 

เอกสารชดุนีไดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัลิิขสทิธิ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1) การใชเ้พือเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพือนฝงูโดยไม่หวงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลิขสิทธิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบครบั) 

2) การใชป้ระกอบการเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษาทงั ของรฐัและเอกชนในลกัษณะทีไม่หวงัผลกาํไร 

3) การใชเ้พือ update ความรูเ้กียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตใหใ้ช้ 

1) การใชป้ระกอบการตวิสอบ CPA ในลกัษณะทีเป็นตวิเตอรที์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 

2) การดดัแปลงหรือคดัลอกเพือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เชน่ การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรือการกระทาํ

ลกัษณะอนืใดทีเขา้ข่ายการทาํเพือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

 

หากท่านไม่มันใจว่าทา่นอยู่ในข่ายอนุญาตให้ใช้หรอืไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศกัดิ ประถมศรีเมฆ หรอืขอหนังสือ

อนุญาตเป็นลายลักษณอั์กษร ขอบคุณทีเข้าใจครบั  
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ปรนัย (บางส่วน)  

1. อา้งถงึ TAS  เกษตรกรรมขอ้ใดถกู 

a. รบัรูม้ลูค่าดว้ยตน้ทนุหกัตทในการขาย ณ วนัเรมิแรกและวนัสินรอบ 

b. รบัรูม้ลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมหกัดว้ยตทในการขาย ณ วนัเรมิแรกและสินรอบ.. 

c. รบัรูม้ลูค่าดว้ยตน้ทนุหกัตน้ทนุในการขาย ณวนัเรมิแรกและสินรอบพรอ้มเปิดเผยมลูคา่ยตุิธรรม 

d. รบัรูม้ลูค่าดว้ยตน้ทนุหกัตทในการขายหรือมูลค่ายติุธรรมหกัตทในการขาย เลือกอย่างใดกไ็ดแ้ตต่อ้งใชป้ระจาํอย่าง

สมาํเสมอ 

2. การคดิวิธีตน้ทุนแบบใดทีไม่ตอ้งมีการปรบัปรุงค่าใชจ่้ายใชก้ารผลิต 

a. Job- order costing 

b. Standard costing 

c. Process costing 

d. Actual costing.. 

3. หากมีปัญหาอตัราคา่แรงและประสิทธิภาพทีไม่น่าพอใจ กิจการควรเลือกวิธีแกปั้ญหาแบบใดมากทีสดุ  

a. เพมิจาํนวนคน 

b. เพมิคา่แรง 

c. เพมิคา่คอมมิชชนั 

d. เพมิการฝึกอบรมในบางเรือง.. 

4. ขายโทรศัพทพ์รอ้มใหบ้ริการเครือขา่ย รายเดือนมีประกนัเครือง 1 ปี โดยจะซอ่มใหห้ากเสียจากการผลิต หากลกูคา้ตอ้งการสามารถ

ซอืประกนัเพิมอีก 1 ปีได ้นอกจากนี กจิการยงัมีคปูองใหก้บัลกูคา้ทีมีซือถงึกาํหนด และคปูองทีแจกใหทุ้กคนทีเขา้มาในรา้น ธรุกรรม

ขา้งตน้มีกีภาระทีตอ้งปฏิบติั 

a. 3 

b. 4.. 

c. 5 

d. 6 

*ประกอบดว้ย 1) ค่าเครือง 2) คา่บรกิารเครือข่าย 3) ค่าประกนัทีซือเพมิ (ประกนัตดิเครืองมาไม่ถือเป็น PO แยกตา่งหาก และ 

4) คปูองเมือซือถงึกาํหนด (ส่วนคปูองไลแ่จกไมน่บั)  

5. ขอ้ใดไม่เขา้เกณฑก์ารจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑต์าม TFRS 2 

a. ออกหุน้เพมิทุนขายในราคาตาํกว่าราคาตลาดใหผู้ถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้.. 

b. ใหส้ทิธิพนกังานซือหุน้สามญัในจาํนวนคงที 
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c. ใหเ้งินสดแก่พนกังานเทียบเท่ากบัราคาหุน้ 1,000 หุน้ 

d. ออกหุน้สามญัเพือแลกกบัค่าบรกิาร 

6. กจิการออกสทิธิซือหุน้จาํนวน ,  หุน้ราคาใชส้ทิธิ  บาทต่อหุน้ราคาตลาดถวัเฉลีย  บาทต่อหุน้ ขอ้ใดต่อไปนีถกูตอ้ง

เกียวกบั สทิธิซือหุน้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด 

a. ปรบัเพิมหุน้สามญั ,  หุน้ 

b. ปรบัลดหุน้สามญั ,  หุน้ 

c. ปรบัเพิมหุน้สามญั 92,308 หุน้.. 

d. ปรบัลดหุน้สามญั 92,308 หุน้ 

7. บริษัทรบัจา้งสรา้งคอนโด ซงึไดร้บัเงินมดัจาํจากลกูคา้ 30% และบรษัิทไม่สามารถนาํหอ้งไปขายใหล้กูคา้อืนได ้วศิวกรไดป้ระเมิน

ความสาํเรจ็ 40% ถามว่าบริษัทตอ้งรบัรูร้ายไดเ้ท่าใด หากมลูค่างานเท่ากบั 10 ลา้นบาท 

a.  0  

b.  3 ลา้นบาท 

c.  4 ลา้นบาท.. 

d.  10 ลา้นบาท 

8. บริษัทประมาณกาํลงัการผลิตปกติและค่าใชจ่้ายดงันี : คา่ใชจ้่ายคงที 720,000 บาท โดยใชเ้วลาผลิตสินคา้ 4 ชวัโมง ต่อ1 หน่วย

สินคา้สาํเรจ็รูป ค่าใชจ่้ายโดยประมาณชวัโมงละ 15 บาท ทงันี ขอ้มลูเกิดจริงประกอบดว้ย คา่ใชจ่้ายในการผลิตคงที 718,000 บาท 

และผลิตได ้13,000 หน่วย ผลต่างกาํลงัการผลิตค่าใชจ้่ายคงที (FOH volume variance) เท่ากบัเท่าใด  

a. 60,000 บาท f.. 

b. 60,000 บาท u 

c. 62,000 บาท f 

d. 62,000 บาท u 

9. กจิการจะรบัรูร้ายไดเ้งนิอดุหนนุทีไม่เป็นตวัเงิน เมือใด 

a. เมือปฏิบตัิตามเงือนไข 

b. เมือรบัรายไดเ้งินอดุหนนุจากรฐับาลแลว้ 

c. เมือปฏิบตัิตามเงือนไขและไดร้บัเงนิอดุหนนุแลว้ 

d. เมือปฏิบตัิตามเงือนไขและจะไดร้บัเงินอดุหนนุ.. 

10. กจิการทาํสญัญาขายสินคา้ มลูค่า 20 ลา้นบาท กบัหา้งสรรพสินคา้แห่งหนงึ การส่งมอบสินคา้ครงัแรกเท่ากบั 4ลา้นบาท ในวนั

เดียวกนักจิการจะตอ้งจ่ายค่าชนัวางสนิคา้เป็นจาํนวน 1,200,000 บาท กจิการจะรบัรูร้ายไดเ้ท่าใด 

a. 2,800,000 บาท 

b. 3,760,000 บาท.. 
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c. 3,900,000 บาท 

d. 4,000,000 บาท 

* (20m – 1.2m) x 4m/20m = 3.76m 

11. ทาํสญัญาขายสนิคา้ทีแยกชดัเจน (distinct goods) 100 ชนิ ซงึมีราคาเอกเทศ 100 บาท ทยอยส่ง 5 เดือน ทุกๆ สนิเดือน เมือผ่านไป

แลว้ 4เดือน ลกูคา้ตกลงซือเพมิ 40 ชนิ แต่เนืองจากสนิคา้ lot แรกชาํรุด กิจการจงึลดราคาสินคา้ล็อตสอง เหลือ ชนิละ 80 บาท โดย

ราคาเอกเทศ ณ วนัทาํสญัญาล็อต 2 ต่อชินเท่ากบั 85 บาท  หากเดือนนีส่งสินคา้ 30 ชนิ กจิการจะรบัรูร้ายไดเ้ท่าใด 

a. 3,000 บาท 

b. 2,400 บาท 

c. 2,550 บาท 

d. 2,600 บาท.. 

* ((20 x 100) + (40 x 80)) / 60 ชนิ = 2,600 บาท 

12. กจิการทาํสญัญาปล่อยเช่าอาคารอายสุญัญาเชา่  ปี ค่าเช่าปีละ ,  บาทในปีแรก ต่อมา ปีที  คา่เช่าปรบัเพมิ %ตามอตัรา

เงนิเฟ้อ กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดค้่าเชา่ในปีที  เป็นจาํนวนเงินเท่าใด 

a. 200,  บาท 

b. ,  บาท.. 

c. 206,  บาท 

d. 208,  บาท 

13. ใหส้ทิธิซอืหุน้ ,  หุน้ ราคาใชส้ทิธิ  บาท ราคาตลาด  บาท  ขอ้มูลดงักลา่วมีผลกระทบอยา่งไรกบัจาํนวนหุน้ทีใชใ้นการ

คาํนวนกาํไรต่อหุน้ปรบัลด 

a. ปรบัลดจาํนวนหุน้ 16,667 หุน้ 

b. ปรบัเพิมจาํนวนหุน้ 16,667 หุน้.. 

c. ปรบัลดจาํนวนหุน้ ,  หุน้ 

d. ปรบัเพิมจาํนวนหุน้ ,  หุน้ 

14. บริษัทออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ กระทบต่อการคาํนวณกาํไรต่อหุน้อย่างไร 

a. นาํดอกเบียปรบัปรุงกบักาํไรสทุธิของบรษิัทใหญ่สาํหรบักาํไรต่อหุน้ปรบัลด.. 

b. นาํดอกเบียปรบัปรุงกบักาํไรสทุธิของบรษัิทใหญ่สาํหรบักาํไรต่อหุน้พืนฐาน 

c. นาํดอกเบียปรบัปรุงกบักาํไรสทุธิของบรษิัทใหญ่สาํหรบัทังกาํไรต่อหุน้พืนฐานและปรบัลด 

d. ไม่ตอ้งทาํอะไร 

15. บริษัทแห่งหนงึผลิตสินคา้ 2 ชนิดจากกระบวนการรว่ม คือสินคา้ T และสนิคา้ F นอกจากนียงัไดผ้ลิตภณัฑ ์S ซงึถือเป็นผลิตภณัฑ์

พลอยได ้ซงึสามารถขายได ้2 บาทต่อกิโลกรมั แต่ตอ้งเสียคา่หีบห่อ 0.10 บาท และคา่คอมมิสชนั 10% ของราคาขาย โดยบริษัทจะ
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ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัท ี2/2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

นาํมลูคา่สทุธิทีจะไดร้บัของผลิตภณัฑพ์ลอยไดห้กัตน้ทนุร่วมออก ทงันี กจิการจะปันส่วนตน้ทนุร่วมจากจาํนวนหน่วยผลิตภณัฑ ์ซงึ

ขอ้มลูทีเกียวขอ้งเป็นดงันี  

ตน้ทนุร่วม 50000  บาท 

ผลิตภณัฑ ์T 2000 กก. 

ผลิตภณัฑ ์F 1000 กก. 

ผลิตภณัฑ ์S 1000 กก. 

กจิการจะปันส่วนตน้ทนุรว่มใหก้บัผลิตภณัฑ ์T เท่ากบัเท่าใด 

a. 32,000 บาท 

b. 32,133 บาท 

c. 32,200 บาท..  

d. 33,333 บาท 
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ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัท ี2/2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

ข้อ .  เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ณ  ธ.ค. x  บรษิัทมีเงนิกูยื้มจากบรษัิทอืน  ลา้นบาท ซงึมีขอ้กาํหนดใหด้าํรงกาํไรก่อนภาษีในแต่ละไตรมาส หากไม่สามารถ

ปฎิบตัิตามกาํหนดไวไ้ด ้ผูใ้หกู้ย้ืมมีสิทธิเรียกเงนิกูยื้มคืนไดท้งัจาํนวน 

บริษัทสามารถดาํรงกาํไรก่อนภาษีได ้ในไตรมาสที  ปี x  จึงจดัประเภทเงินกูยื้มในบรษิทัอนื ไปเป็นเงินกูย้ืมระยะยาว ณ  ธ.ค. 

25x1 

ต่อมาในไตรมาสที  ปี x  สถานการณโ์รคไวรสัโคโรน่า-  ไดก้ลบัมาแพรร่ะบาดอยา่งหนกัอีกครงั ส่งผลใหบ้ริษัทไม่สามารถ

ปฎิบตัิตามขอ้กาํหนดในการดาํรงกาํไรก่อนภาษีไวไ้ด ้ ซงึบริษัทไม่ไดร้บัการผ่อนผนัจากผูใ้หกู้ยื้มและไม่สามารถหาเงินทุนจากแหล่งอืนได ้

ส่งผลใหต้อ้งชาํระเงนิกูย้ืมทงัจาํนวน โดยในวนัที  เม.ย. x  คณะกรรมการของบรษิทัตดัสนิใจเลิกกิจการ 

งบการเงินสาํหรบัปีสินสุดวนัที  ธ.ค. x  ไดร้บัอนมุตัิใหอ้อกในวนัที  เม.ย. x2 

ใหท้าํ 

          จากกรณีขา้งตน้ผลของเหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานในการนาํเสนองบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

เป็นอย่างไร  (  คะแนน ) 

ตอบ 

กจิการตอ้งไม่จดัทาํงบการเงนิภายใตเ้กณฑด์าํเนินงานต่อเนือง (อาจตอ้งจดัทาํงบการเงินภายใตเ้กณฑอื์น เช่น เกณฑช์าํระบญัชี) 

รวมทงัเปิดเผยขอ้มลูว่ากจิการไม่ไดจ้ดัทาํงบการเงินตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตอ่เนือง และเปิดเผยขอ้มลูสถานการณค์วามยุ่งยากดงักลา่ว

ใหก้บัผูใ้ชง้บการเงนิไดร้บัทราบ ตามการอธิบายตอ่ไปนี  

 อา้งถงึ TAS 10 เรอืงเหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานย่อหนา้ที 14 ระบวุ่า “กิจการตอ้งไม่จดัทาํงบการเงินโดยใชเ้กณฑก์าร

ดาํเนินงานต่อเนือง หากภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ฝ่ายบรหิารของกจิการตงัใจทีจะชาํระบญัชี หรือหยดุประกอบธุรกิจหรือไม่มีทางเลือก

ทีเป็นไปไดจ้ริงอนืใดนอกเหนือจากชาํระบญัชีหรือหยดุประกอบธุรกิจ” 

โดยผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิทีเสือมลงภายหลงัรอบระยะเวลารายงานอาจชีใหเ้หน็ถงึความจาํเป็นทีจะตอ้งทบทวนขอ้

สมมติเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองทีกจิการใชว่้ายงัเหมาะสมอยู่หรือไม่ หากขอ้สมมตเิกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองไม่เหมาะสมทีกจิการ

จะใชอ้ีกต่อไปผลกระทบจะเกิดขึนในวงกวา้งจนทาํใหม้าตรฐานการบญัชฉีบบันีกาํหนดใหก้ิจการตอ้งเปลียนเกณฑก์ารบนัทกึบญัชีทีใชอ้ยู่ให้

มีหลกัการพืนฐานต่างไปจากเดิม มากกว่าทีจะปรบัปรุงจาํนวนทีรบัรูไ้วต้ามเกณฑก์ารบนัทกึบญัชีเดิม (TAS10.15)  

ทงันี TAS1 เรอืง การนาํเสนองบการเงิน ระบุเป็นการเฉพาะใหก้ิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มลู เมือเป็นไปตามขอ้ใดขอ้หนึงดงัตอ่ไปนี (TAS10.16) 

 กิจการไม่ไดจ้ดัทาํงบการเงนิตามเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเนือง หรือ 

2 ฝ่ายบริหารของกจิการทราบถงึความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัเกียวกบัเหตกุารณห์รือสถานการณที์อาจทาํใหเ้กิดความสงสยั

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกิจการในการดาํเนินงานต่อเนือง กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเหตกุารณห์รือสถานการณ์

ดงักล่าวแมว่้าอาจเกดิขึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัท ี2/2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

ดว้ยเหตนีุ การทคีณะกรรมการของบริษัท ตดัสนิใจเลิกกิจการในวนัท ี10 เม.ย. 25x2 ซึงเป็นวนัก่อนทงีบการเงนิจะไดร้บัการอนมุตัิ

ใหเ้ผยแพร่ กจิการจึงตอ้งไม่จดัทาํงบการเงนิภายใตเ้กณฑด์าํเนินงานตอ่เนือง (อาจตอ้งจดัทาํงบการเงนิภายใตเ้กณฑ์อนื เชน่ เกณฑ์ชาํระ

บญัชี) รวมทงัเปิดเผยขอ้มลูวา่กจิการไม่ไดจ้ดัทาํงบการเงนิตามเกณฑ์การดาํเนนิงานตอ่เนือง และเปิดเผยขอ้มูลสถานการณ์ความยุ่งยาก

ดงักล่าวใหก้บัผูใ้ชง้บการเงนิไดร้บัทราบ 

ข้อ .  เหตุการณ์ทตี้องปรับปรุง / ไม่ตอ้งปรับปรุง (TAS10) 

ณ  ธ.ค. x  บรษิัทมีลกูหนีการคา้ซงึเป็นบรษิัทในตา่งประเทศทีมีมลูค่าทีเป็นสาระสาํคญั จากการตรวจความสามารถในการ

ชาํระหนีแลว้พบว่า มีผลขาดทนุดา้นเครดิตทีไม่เป็นสาระสาํคญั จงึไม่ไดท้าํการปรบัปรุงผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่แต่อย่างใด 

ในเดือน ก.พ. x  บริษัทและโรงงานของลกูคา้รายนีไดร้บัความเสียหายจากเหตกุารณค์วามไม่สงบระหว่างประเทศ ส่งผลใหบ้รษัิท

ปิดถาวรในเดือน มี.ค. x  และไม่สามารถชาํระหนีได ้

ใหท้าํ 

บริษัทอยู่ในระหว่างการจดัทาํงบการเงนิสาํหรบัปีสินสดุ  ธ.ค. x  จากเหตกุารณด์งักล่าวบริษัทควรจะปรบัปรุง และ / หรือ แกไ้ข

หมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่ อยา่งไร  (  คะแนน ) 

ตอบ  

อา้งถงึ TAS10.8 ทีกาํหนดให ้“กิจการตอ้งปรบัปรุงจาํนวนทีรบัรูใ้นงบการเงนิเพือสะทอ้นใหเ้หน็ถึงเหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลา

รายงานทีตอ้งปรบัปรุง” โดย การลม้ละลายของลกูคา้ทีเกิดขนึภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเป็นการยืนยนัวา่ลกูคา้มีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน (TAS10.9.2.1)  

อย่างไรกต็ามสาเหตสุาํคญัทีทาํใหก้จิการลกูหนีประสบปัญหาเป็นเพราะ “ไดร้บัความเสียหายจากเหตกุารณค์วามไม่สงบระหว่าง

ประเทศ สง่ผลใหต้อ้งปิดถาวรในเดือน มี.ค. x  และไม่สามารถชาํระหนีได”้ ซงึถือเป็นเหตกุารณใ์นปี 25x2 ไม่ใช่ 25x1 ดงันนั ณ วนัท ี

31/12/25x1 กจิการลูกหนียงัอยู่ในสภาพปกตยิงัไม่มีความเสยีงดา้นเครดติเกนิกว่าระดบัสาระสาํคญั ดว้ยเหตนุี เหตกุารณ์ดงักลา่วจึงถือเป็น

เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานทีไม่ตอ้งปรบัปรุง (non-adjusting event)  

แต่เนืองจากเหตกุารณข์า้งตน้ถือเป็นเหตกุารณที์มีสาระสาํคญั อนัสามารถคาดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลว่ามีอทิธิพลต่อการตดัสินใจ

ของผูใ้ชง้บการเงิน กิจการจงึตอ้งเปิดเผยลกัษณะของเหตกุารณด์งักลา่ว และ ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคาํอธิบายทีว่ากจิการ

ไม่สามารถประมาณผลกระทบดงักล่าวได ้ดงันี  

ลกูคา้ผิดนดั 

ภายหลงัวนัที  ธนัวาคม x2 ลกูคา้การคา้รายใหญ่รายหนงึของบรษิัทประกาศเลกิกจิการจากความไม่สงบระหว่างประเทศ กจิการแห่งนีมี

ยอดคา้งชาํระกบับรษิทัจาํนวน xx บาท บรษัิทคาดวา่จะไม่ไดร้บัชาํระยอดคา้งดงักล่าว จงึตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูณ วนัที  ธนัวาคม x2

สาํหรบัลกูหนีรายนีเต็มจาํนวน xx บาท  
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ข้อ .  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงนิ (TAS32) 

จดัประเภทธุรกรรมต่อไปนีว่าเป็น หนีสินทางการเงิน หรือ ตราสารทนุ 

1) บริษัทออกหุน้บรุมิสิทธิชนิดเรียกไถ่คืนไดต้ามระบุทีระบมุลูคา่ไว ้ภายในระยะเวลากาํหนด  ปี  (  คะแนน ) 

2) บริษัทออกหุน้กูด้อ้ยสทิธิ  ลา้น อตัราดอกเบียรอ้ยละ  จ่ายดอกเบียทกุปี ซงึอตัราดงักลา่วไดก้าํหนดไว ้

ตงัแต่วนัทีออกตราสารเครืองมือทางการเงิน โดยทีผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนคืนไดห้ลงัจากวนัทีจาํหน่ายไปแลว้  ปี และ ผูถื้อหุน้กู้

สามารถเรียกคืนเงินตน้ได ้หากผูแ้กหุน้กูท้าํการปรบัโครงสรา้งหนี  (  คะแนน ) 

ตอบ 

อา้งถงึ TAS32 ณ วนัทีรบัรูร้ายการเมือเรมิแรก กจิการตอ้งจดัประเภทเป็นหนีสินทางการเงิน สนิทรพัยท์างการเงิน หรือตราสารทุน 

ทงันี ตราสารทนุคือสญัญาใด ๆ ทีผูถ้ือไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัยส์ทุธิของกิจการ โดยเครืองมือทางการเงินถือว่าเป็นตราสารทนุก็ต่อเมือ  

1. ไม่มีภาระผกูพนัตามสญัญาในการสง่มอบเงินสดหรือสนิทรพัยท์างการเงินอนืใหก้บักิจการอนื หรือ แลกเปลียนสนิทรพัย์

ทางการเงนิหรือหนีสินทางการเงินกบักจิการอืนภายใต้เงือนไขทีน่าจะทาํใหเ้สียประโยชน ์ 

2. ถา้ตอ้งชาํระรายการดว้ยตราสารทนุของกิจการเอง เครืองมือทางการเงินนนัจะถือเป็นตราสารทนุต่อเมือเป็นการชาํระ

รายการดว้ยการแลกเปลียนเงนิสดหรือสินทรพัยท์างการเงนิอนืในจาํนวนคงที กบัตราสารทนุของกิจการเองในจาํนวนคงทีเท่านนั 
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ตราสาร การจัดประเภท เหตุผล 

1) หุน้บุรมิสิทธิชนิดเรียกไถ่คืนไดต้ามระบทีุระบุมลูค่าไว ้

ภายในระยะเวลากาํหนด 10 ปี 

ตราสารทนุ ผูอ้อกไมมี่ภาระผกูพนัในปัจจบุนัทีจะโอนสินทรพัย์

ทางการเงนิใหก้บัผูถื้อเพราะการไถ่ถอนนนัขนึอยู่กบั

ดลุยพินิจของผูอ้อกแตเ่พียงผูเ้ดียว (TAS32.25) 

2) หุน้กูด้อ้ยสทิธิทีผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนคืนไดห้ลงัจาก

วนัทีจาํหน่ายไปแลว้ 3 ปี และ ผูถื้อหุน้กูส้ามารถเรียกคืนเงิน

ตน้ได ้หากผูอ้อกหุน้กูท้าํการปรบัโครงสรา้งหนี 

ตราสารหนี มีภาระผกูพนัตามสญัญาในการส่งมอบเงินสดในกรณี

ทีผูอ้อกตอ้งเขา้กระบวนการปรบัโครงสรา้งหนี 

(TAS32.11) 

ข้อ .  หุน้ทุนซือคนื 

บริษัท ปยุนุ่น จาํกดั (มหาชน) ซอืคืนหุน้สามญั ,  หุน้ จากตลาดหลกัทรพัยใ์นอตัราหุน้ละ  บาท ซงึมลูคา่หุน้เท่ากบั  บาท 

โดยมีแผนจะจาํหน่ายออกภายใน  ปีขา้งหนา้ ใหบ้นัทึกบญัชีรายการดงักล่าว  (  คะแนน ) 

ตอบ 

กจิการตอ้งหกัมลูคา่หุน้ทุนซือคืนออกจากส่วนของเจา้ของ โดยตอ้งไม่รบัรูผ้ลกาํไรหรือขาดทุนจากการซือ ขายออก หรือ 

ยกเลิกตราสารทนุของกิจการเอง (TAS32.33) โดยบนัทกึบญัชีดว้ยราคาทนุดงันี  

 

dr. หุน้ทุนซือคืน  500,000  
 

cr. เงนิสด 
 

 500,000  

  บนัทกึการซือหุน้คืน (100,000 หุน้ x 5 บาท) 
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ข้อ .  การแยกองคป์ระกอบตราสารลูกผสม 

บริษัท ปุย้ฝา้ย จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน , 0  หุน้ มลูคา่หุน้ละ  บาท ดอกเบีย % จ่ายดอกเบียทุกปี 

คดิเป็นมลูค่า ,540, บาท ระยะเวลาในการไถ่ถอน  ปี โดยหน่วยสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้ ,  หุน้ โดยหุน้กูช้นิดเดียวกนัในตลาด

อตัราดอกเบีย % เป็นหุน้กูที้ไม่สามารถแปลงสภาพได ้

ใหท้าํ 

คาํนวณการแยกองคป์ระกอบ หนีสินทางการเงิน และ ตราสารทุน  พรอ้มทงับนัทกึบญัชีฝังผูอ้อกหุน้    (  คะแนน ) 

Present value interest factor   present value of ordinary annuity 

  5% 9%     5% 9% 

ปีท ี1 0.95238 0.91743   ปีท ี1 0.95238 0.91743 

ปีท ี2 0.90703 0.84168   ปีท ี2 1.85941 1.75911 

ปีท ี3 0.86384 0.77218   ปีท ี3 2.72325 2.53129 

ตอบ 

อา้งถงึ TAS 32 (ย่อหนา้ 31) “องคป์ระกอบทีเป็นส่วนของเจา้ของจะเท่ากบัส่วนคงเหลือหลงัจากหกัมลูค่ายตุิธรรมของเครืองมือทาง

การเงินแบบผสมทงัหมดดว้ยจาํนวนเงินทีเป็นองคป์ระกอบทีเป็นหนีสิน” ซึงหมายความว่ากิจการต้องวัดมูลค่าขององคป์ระกอบของ

หนีสินเสียก่อนแล้วนาํไปลบออกจากมูลค่ารวม จงึจะไดอ้งคป์ระกอบของสทิธิแปลงสภาพ 

การปันส่วนเงินทีไดร้บัจากการออกหุน้กู:้   

-องคป์ระกอบของหนีสิน (PV ของหุน้กู ้5% แต่ effective rate 9%)  1,384,067 

-องคป์ระกอบของทนุ 155,933 

รวม  1,540,000 

 

ประเภท ชนิด  กระแสเงินสด   PV factor   PV  

เงนิงวด (1.54m x 5%) ดอกเบีย 77,000 2.53129 194,909 

เงนิกอ้น (110,000 x 140) เงนิตน้ 1,540,000 0.77218 1,189,157 

PV ของกระแสเงนิสด (มลูคา่ยตุิธรรมขององคป์ระกอบทีเป็นหนี) 

 
 

1,384,067 

การบันทกึบัญช ี

dr. เงนิสด 1,540,000   
cr. เจา้หนีหุน้กู ้

 
1,384,067 

cr. ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สทิธิแปลงสภาพ 
 

155,933 



P a g e  | 12 
 

ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัท ี2/2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

  บนัทกึการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ     

ข้อท ี  การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตวิธีดังเดิม VS ABC 

บริษัทใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีตน้ทุนแบบ Cost Normal ซงึบรษิัทผลติเครืองตดัหญา้  รุน่ไดแ้ก ่รุน่มาตรฐาน และ รุน่พรีเมียม โดยรุ่น

มาตรฐาน มีเป็นรุน่ทีขายดีมีราคาย่อมเยา และเป็นทีตอ้งการของตลาด สว่นรุน่พรีเมียม เป็นรุ่นไรส้ายเพราะมแีบตเตอรีในตวั และมี

ประสิทธิภาพทีดีกวา่ ทาํใหมี้ราคาทีแพงกว่า โดยสินคา้ทงั  ชนิดไดถ้กูผลิตขนึจากโรงงานในทีเดียวกนั โดยตอ้งผา่นกระบวนการผลิตทงั  

แผนก โดยมีขอ้มลูในการผลิตสินคา้ ดงันี 

ขอ้มลูในการผลิตสินคา้ทงั  แผนกมีดงันี 

  หน่วย  มาตรฐาน   พรีเมียม  

ปรมิาณการผลติ  หน่วย  6,000 800 

ราคาจาํหน่ายตอ่หน่วย  หน่วย  1,090 3,200 

วตัถดุบิต่อหน่วย บาท 300 1,200 

พืนทีใชส้อย  ตารางเมตร  1,000 1,200 

จาํนวนชัวโมงแรงงานทางตรงต่อหน่วย       

 - แผนกผลิตท ี1  ชวัโมง  2.5 0.5 

 - แผนกผลิตท ี2  ชวัโมง  0.5 1.5 

รวม                      3.0                   2.0  

อตัราชวัโมงแรงงานต่อชวัโมง  บาท  50 150 

จาํนวนชัวโมงเครอืงจกัรต่อหน่วย    
 - แผนกผลิตท ี1  ชวัโมง                     0.5                   0.5  

 - แผนกผลิตท ี2  ชวัโมง                     1.0                   4.0  

รวม              1.5             4.5  

คา่ใชจ้่ายในการผลิต (บาท) แผนกท ี1 แผนกท ี2 

คา่แรงงานทางออ้ม 10,000 4,000 

คา่สวสัดิการพนกังาน 22,000 5,000 

คา่สนิเปลืองของเครืองจกัร 2,000 20,000 

คา่กระแสไฟฟ้า 3,000 28,000 

คา่เสือมราคา - อาคาร 30,000 36,000 

คา่เสือมราคา - เครืองจกัร 5,000 88,000 

คา่ใชจ้่ายในการผลิตอนื 5,000 3,000 

รวม 77,000 184,000 
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ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัท ี2/2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

หากบริษทันาํค่าใชจ่้ายในการผลิตมาแยกเป็นกิจกรรม จะสามารถแยกขอ้มลูกิจกรรมได ้ดงันี 

   ค่าใช้จา่ยในการผลิต     ตัวผลักดันต้นทุน    ตัวผลักดันต้นทุนจาํนวนหน่วย  

   บาท       มาตรฐาน    พรีเมียม  

กจิกรรมที 1       92,000      จาํนวนครงัผลิต    30   10 

กจิกรรมที 2     169,000      จาํนวนชวัโมงเครืองจกัร    9,000 
 

4,000 

 

ใหท้าํ 

1) หากบริษทัใชอ้ตัราการค่าใชจ่้ายในการผลิต โดยทีทงั  แผนกไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้ตัราเดียวกนั ผูบ้ริหารขอใหท้่านเสนอ และแนะนาํว่า

แต่ละแผนกควรใชอ้ตัราแบบไหนจงึจะเหมาะสม       (  คะแนน ) 

2) ผูบ้รหิารตอ้งการใชวิ้ธีการคิดตน้ทนุแบบทนัสมยั ส่วนฝ่ายบญัชีตอ้งการใหใ้ชว้ิธีการคิดแบบเดมิทีทาํกนัมา โดยแผนกที  คิดตาม

อตัราชวัโมงแรงงานทางตรง  แผนกที  คิดตามอตัราชวัโมงเครืองจกัร ซงึจะมีตน้ทุนการผลิตแตล่ะหน่วยสนิคา้เท่าใด หากคิดตาม

แบบทีฝ่ายบญัชีเสนอ   (  คะแนน ) 

3) หากคดิแบบตน้ทนุฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) บรษัิทจะมีการปันส่วนคา่ใชจ่้ายในการผลิตของสินคา้แต่ละรุน่เท่ากบั

เท่าไร   (   คะแนน ) 

4) จากขอ้ที  และ  ผูบ้ริหารขอใหท้่านแนะนาํว่าควรใชว้ิธีการใดถงึจะมีประสทิธิภาพและเหมาะสมในแตล่ะรุน่สินคา้ขอใหท้่าน

อธิบาย พอสงัเขป  (  คะแนน ) 

1) หากบรษัิทใชอ้ตัราการค่าใชจ่้ายในการผลิต โดยทีทงั 2 แผนกไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้ตัราเดียวกนั ผูบ้รหิารขอใหท้่านเสนอ และแนะนาํว่าแต่ละ

แผนกควรใชอ้ตัราแบบไหนจงึจะเหมาะสม (5 คะแนน) 

ในการปันส่วนค่าใชจ้่ายในการผลติ ตวัแปรทีเหมาะสมในการใชปั้นส่วนจะตอ้งมีความสมัพนัธอ์ยา่งมากกบัการเกิดขนึของคา่ใชจ่้าย

ในการผลิต  

จากขอ้มลูทีมีอย่างจาํกดัในโจทย ์  ทงัสองแผนกผลิตใชพื้นทพีอๆ กนั มีค่าเสือมราคาอาคารโรงงานพอๆ กนั ดงันนั ขนาดพืนทีจึง

ไม่ใช่เรืองทีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เมือมาประเมินปัจจยัทีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการผลิตของแต่ละแผนกเราจะเห็นรูปแบบทีค่อนขา้งชดัเจน

ว่าแผนกผลิตที 1 จะขนึอยูก่บัการใชแ้รงงาน ในขณะทีแผนกผลิตที 2 จะขนึอยู่กบัการใชเ้ครืองจกัร ตามการคาํนวณต่อไปนี  

  



P a g e  | 14 
 

ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัท ี2/2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

 แผนกท ี  แผนกท ี  

รายจา่ยทีขนึอยู่กบัการใช ้ แรงงาน เครืองจกัร รวม แรงงาน เครืองจกัร รวม 

จาํนวนชวัโมงเครืองจกัร             

คา่แรงงานทางออ้ม 10,000     4,000     

คา่สวสัดิการพนกังาน 22,000     5,000     

คา่สนิเปลืองของเครืองจกัร   2,000     20,000   

คา่กระแสไฟฟ้า   3,000     28,000   

คา่เสือมราคา - เครืองจกัร   5,000     88,000   

รวม 32,000 10,000 42,000 9,000 136,000 145,000 

สดัส่วน 76.2% 23.8% 100.0% 6.2% 93.8% 100.0% 

ดว้ยเหตนีุ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเกิดขนึของคา่ใชจ่้ายในการผลติของแผนกที 1 จงึเป็นการใชแ้รงงาน สว่นแผนกที 2 คือการใช้

เครืองจกัร ดงันนั ในความเหน็ของขา้พเจา้ ควรใชช้วัโมงแรงงานในการปันสว่นคา่ใชจ่้ายในการผลิตแผนกที 1 และ ชวัโมงเครืองจกัรในการปัน

ส่วนคา่ใชจ่้ายในการผลิตแผนกที 2 

2) คาํนวณตน้ทนุการผลิตต่อหน่วย โดยปันส่วนค่าใชจ้า่ยในการผลิตดว้ยชัวโมงแรงงานทางตรงสาํหรบัแผนกที 1 และ ชวัโมงเครืองจกัรสาํหรบั

แผนกที 2 (6 คะแนน) 

 
ปรมิาณการผลติ (หน่วย) DLH @ผ.1 MCH @ผ.2 รวม DLH ผ.1 รวม MCH ผ.2 

 
a b c d=axb e=axc 

 มาตรฐาน  6000  2.50   1.00  15,000   6,000  

 พรีเมียม  800  0.50   4.00  400   3,200  

รวมตวัปันส่วนตน้ทุน ผ.1 (ชวัโมงแรงงาน) 
   

15,400  
 

รวมตวัปันส่วนตน้ทุน ผ.2 (ชวัโมงเครืองจกัร) 
    

 9,200  
      

    แผนกท ี1 แผนกท ี2 

คา่ใชจ้่ายในการผลิตรวม (บาท) 
   

77,000  184,000  

DLH รวม 
   

15,400  
 

MCH รวม 
    

 9,200  

MOH ปันส่วนต่อชวัโมงแรงงาน (บาท) 
   

 5.0  
 

MOH ปันส่วนต่อชวัโมงเครืองจกัร (บาท) 
    

 20.00  
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ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัท ี2/2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

  
บาท 

 
ปันส่วน MOH แบบดงัเดมิ 

 มาตรฐาน พรีเมียม 

วตัถดุบิทางตรง  300.00   1,200.00  

คา่แรงงานทางตรง 
  

@50 x 3 ชม.  150.00  
 

@150 x 2 ชม. 
 

 300.00  

คา่ใชจ้่ายในการผลิต 
  

@5 x ชม.แรงงาน ผ.1 จาํนวน 2.5 ชม.; 0.5 ชม.)  12.50   2.50  

@20 x ชม.เครืองจกัร ผ.2 จาํนวน 1.0 ชม.; 4.0 ชม.)  20.00   80.00  

รวมตน้ทนุการผลิตต่อหน่วย  482.50   1,582.50  

 

3) ปันสว่นคา่ใชจ้า่ยในการผลิตแบบตน้ทนุฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) (6 คะแนน) 

 MOH ตวัผลักดันตน้ทนุ ปันสว่นให ้

   บาท     มาตรฐาน   พรีเมียม  รวม @  มาตรฐาน   พรีเมียม  รวม 

  a b c d e f = a / e g = c x f h = d x f I = g + h 

กิจกรรมที 1  92,000   ครงัผลติ 30  10  40  2,300   69,000  23,000   92,000  

กิจกรรมที 2  169,000   MCH   9,000   4,000  13,000  13  117,000  52,000  169,000  

รวม 261,000  
     

186,000  75,000  261,000  

ปรมิาณผลติ 
      

 6,000  800   6,800  

ค่าใชจ้่ายในการผลิตปันส่วน @ 
      

 31.00   93.75   38.38  
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ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัท ี2/2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

4) แนะนาํวา่ควรใชว้ิธีการปันส่วนแบบใดถงึจะมีประสทิธิภาพและเหมาะสมในแตล่ะรุ่นสินคา้ (3 คะแนน) 

ตอบ หากเปรียบเทียบตน้ทนุต่อหน่วยทีคาํนวณโดยปันสว่นดว้ยวิธีทีแตกต่างกนัสองวิธีจะไดต้น้ทุนต่อหน่วยดงันี  

    
บาท 

 
 ปันส่วน MOH แบบดงัเดมิ   ปันส่วน MOH แบบ ABC  

   มาตรฐาน     พรีเมียม     มาตรฐาน     พรีเมียม   

วตัถดุบิทางตรง        300.00       1,200.00        300.00     1,200.00  

คา่แรงงานทางตรง 
    

@50 x 3 ชม.        150.00  
 

      150.00  
 

@150 x 2 ชม. 
 

       300.00  
 

      300.00  

คา่ใชจ้่ายในการผลิต 
  

       31.00         93.75  

@5 x ชม.แรงงาน ผ.1 จาํนวน 2.5 ชม.; 0.5 ชม.)          12.50             2.50  
  

@20 x ชม.เครืองจกัร ผ.2 จาํนวน 1.0 ชม.; 4.0 ชม.)          20.00           80.00  
  

รวมตน้ทนุการผลิตต่อหน่วย        482.50       1,582.50        481.00     1,593.75  

ผลตา่งตน้ทนุ (ABC <>ดงัเดิม) 
  

-        1.50         11.25  

% ตน้ทนุปันส่วนทีแม่นยาํขนึ(สดัสว่นของวิธีดงัเดมิ) 
  

-0.3% 0.7% 

% ตน้ทนุปันส่วนทีแม่นยาํขนึ (สดัสว่นของราคาขายต่อหน่วย) 
 

-0.1% 0.4% 

ในทางทฤษฎี วิธี ABC จะใหข้อ้มลูตน้ทนุต่อหน่วยทีแม่นยาํกว่าวิธีดงัเดมิ หากกิจการเก็บขอ้มลูไดเ้หมาะสมมากพอ  

อย่างไรกต็าม เมือเปรียบเทียบผลต่างทีเกิดจากการคาํนวณทังสองวิธี พบว่าตน้ทนุทีแม่นยาํขนึเลก็นอ้ยจากการใชวิ้ธี ABC เมือ

เทียบกบัตน้ทนุการผลิตรวม หรือเทียบกบัราคาขายต่อหน่วย นอกจากนี การทีกิจการตงัราคาขายค่อนขา้งสูงเมือเทียบกบัตน้ทุนการผลติ

แสดงว่ากจิการยงัไม่ถูกกดดนัจากคู่แข่งจนถงึกบัตอ้งแข่งกนัดว้ยตน้ทนุ ซงึกจิการอาจไม่จาํเป็นตอ้งปรบัใช ้ABC ทีตอ้งเก็บขอ้มลูยุ่งยาก 

ด้วยเหตุนี หากพิจารณาถงึประสิทธิภาพในการทาํงาน การใช้วธิีดังเดมิในการคาํนวณต้นทุนยังคงมคีวามเหมาะสมใน

การปรับใช้ทงัในการจัดทาํรายงานทางการเงนิ และใช้ประกอบการตัดสินใจ 
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ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัท ี2/2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

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

ตารางติวปี 2565 

 

• Comprehensive Class สอนโดย ดร. สมศกัด ิประถมศรีเมฆ เรียนทีสขุมุวิท 101/1) เป็นคอรส์หลกัทีครอบคลมุขอบเขตของการ

สอบทีสภาวิชาชีพฯ กาํหนด  

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

หลกัสูตรปรบัพืนฐานทีสาํคญักบัการจดัทาํรายงานทางการเงนิและการคาํนวณทีจาํเป็น 

หากท่านทาํงานดา้น TFRS หรือตรวจงบในตลาดใหล้งเรียน Comprehensive แต่ถา้ไม่ไดท้าํงานดา้นนีแนะนาํใหเ้รียนทงัสอง

หลกัสูตร โดยปรบัพืน step by step ก่อนแลว้เรียนคอรส์หลกั comprehensive จะทาํใหท่้านตามเนือหาไดดี้ขนึมาก ทงัสองหลกัสูตรเนือหา 

update ตาม TFRS version 2564 ทีจะบงัคบัใชปี้ 2565 ซงึกว่า 80% ของผูที้สอบผ่านในปี 2563 เป็นผูต้ดัสินใจเรียนกบัเรา 

คา่ลงทะเบียน 

• เรียนสดคอรส์ละ 5,500 บาท แต่ถา้สมคัรสองวิชา 10,000 บาท 

• เรียนออนไลนค์อรส์ละ 4,500 บาท แต่ถา้สมคัรสองวิชา 8,200 บาท (AC1 + AC2 Comprehensive หรือ AC1 + AC2 Step by 

Step) 

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

Step by Step หรือ AC2 Compre + AC2 Step by Step) 

สาํหรบัการลงเรียนออนไลน ์สามารถดไูดแ้บบไม่จาํกดัชวัโมงเป็นเวลา 4 เดือนนบัจาก register สนใจ สอบถามทาง Inbox หรือ line 

ID : @cpasolution ไดเ้ลยนะครบั ขอบคณุมากๆ 
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ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัท ี2/2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

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