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ข้อสอบ CPA จําลองพร้อมเฉลย
ครังที 1/2565
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี
ขอให้ความมีนาใจของท่
ํ
าน ส่ งผลให้ท่านสอบผ่านเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้ในเร็ ววัน

วิชา การบัญชี 2 (ส่วนอัตนัย)
การทดสอบความรู ้ของผูข้ อขึนทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ ประถมศรี เมฆ

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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“เอกสารชุดนีได้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากทังผูเ้ ข้าสอบจํานวนมาก และตัวผมผูจ้ ดั ทําคิดเป็ นชัวโมงทํางานรวมมากกว่า 50 ชัวโมงทํางาน ซึง
ทุกคนทีเกียวข้องยินดีทีจะให้พีน้องใช้เพือเพิมพูนความรูแ้ ละศักยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยนิ ดีแม้แต่นิดเดียวหากถูกนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ดังนัน จึงขออธิบายเกียวกับความคุม้ ครองดังนี”
เอกสารชุดนีได้รบั ความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2558
อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1) การใช้เพือเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพือนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิใดๆ กับผูเ้ ข้าสอบครับ)
2) การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทัง ของรัฐและเอกชนในลักษณะทีไม่หวังผลกําไร
3) การใช้เพือ update ความรูเ้ กียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง
ไม่อนุญาตให้ใช้
1) การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะทีเป็ นติวเตอร์ทีเปิ ดสอนและเก็บค่าตอบแทน
2) การดัดแปลงหรือคัดลอกเพือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกับเอกสารประกอบการสอน หรือการกระทํา
ลักษณะอืนใดทีเข้าข่ายการทําเพือหวังประโยชน์เชิงพาณิชย์
หากท่านไม่มันใจว่าท่านอยู่ในข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสือ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษร ขอบคุณทีเข้าใจครับ

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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ปรนัย (บางส่วน)
1. อ้างถึง TAS เกษตรกรรมข้อใดถูก
a. รับรู ม้ ลู ค่าด้วยต้นทุนหักตทในการขาย ณ วันเริมแรกและวันสินรอบ
b. รับรู ม้ ลู ค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยตทในการขาย ณ วันเริมแรกและสินรอบ..
c. รับรู ม้ ลู ค่าด้วยต้นทุนหักต้นทุนในการขาย ณวันเริมแรกและสินรอบพร้อมเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
d. รับรู ม้ ลู ค่าด้วยต้นทุนหักตทในการขายหรือมูลค่ายุติธรรมหักตทในการขาย เลือกอย่างใดก็ได้แต่ตอ้ งใช้ประจําอย่าง
สมําเสมอ
2. การคิดวิธีตน้ ทุนแบบใดทีไม่ตอ้ งมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายใช้การผลิต
a. Job- order costing
b. Standard costing
c. Process costing
d. Actual costing..
3. หากมีปัญหาอัตราค่าแรงและประสิทธิภาพทีไม่น่าพอใจ กิจการควรเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบใดมากทีสุด
a. เพิมจํานวนคน
b. เพิมค่าแรง
c. เพิมค่าคอมมิชชัน
d. เพิมการฝึ กอบรมในบางเรือง..
4. ขายโทรศัพท์พร้อมให้บริการเครือข่าย รายเดือนมีประกันเครือง 1 ปี โดยจะซ่อมให้หากเสียจากการผลิต หากลูกค้าต้องการสามารถ
ซือประกันเพิมอีก 1 ปี ได้ นอกจากนี กิจการยังมีคปู องให้กบั ลูกค้าทีมีซือถึงกําหนด และคูปองทีแจกให้ทุกคนทีเข้ามาในร้าน ธุรกรรม
ข้างต้นมีกภาระที
ี
ต้องปฏิบตั ิ
a. 3
b. 4..
c. 5
d. 6
*ประกอบด้วย 1) ค่าเครือง 2) ค่าบริการเครือข่าย 3) ค่าประกันทีซือเพิม (ประกันติดเครืองมาไม่ถือเป็ น PO แยกต่างหาก และ
4) คูปองเมือซือถึงกําหนด (ส่วนคูปองไล่แจกไม่นบั )
5. ข้อใดไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ตาม TFRS 2
a. ออกหุน้ เพิมทุนขายในราคาตํากว่าราคาตลาดให้ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ..
b. ให้สทิ ธิพนักงานซือหุน้ สามัญในจํานวนคงที
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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c. ให้เงินสดแก่พนักงานเทียบเท่ากับราคาหุน้ 1,000 หุน้
d. ออกหุน้ สามัญเพือแลกกับค่าบริการ
6. กิจการออกสิทธิซือหุน้ จํานวน , หุน้ ราคาใช้สทิ ธิ บาทต่อหุน้ ราคาตลาดถัวเฉลีย
เกียวกับ สิทธิซือหุน้ ในการคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด
a. ปรับเพิมหุน้ สามัญ , หุน้
b. ปรับลดหุน้ สามัญ , หุน้
c. ปรับเพิมหุน้ สามัญ 92,308 หุน้ ..

บาทต่อหุน้ ข้อใดต่อไปนีถูกต้อง

d. ปรับลดหุน้ สามัญ 92,308 หุน้
7. บริษัทรับจ้างสร้างคอนโด ซึงได้รบั เงินมัดจําจากลูกค้า 30% และบริษทั ไม่สามารถนําห้องไปขายให้ลกู ค้าอืนได้ วิศวกรได้ประเมิน
ความสําเร็จ 40% ถามว่าบริษทั ต้องรับรูร้ ายได้เท่าใด หากมูลค่างานเท่ากับ 10 ล้านบาท
a. 0
b. 3 ล้านบาท
c. 4 ล้านบาท..
d. 10 ล้านบาท
8. บริษัทประมาณกําลังการผลิตปกติและค่าใช้จ่ายดังนี : ค่าใช้จ่ายคงที 720,000 บาท โดยใช้เวลาผลิตสินค้า 4 ชัวโมง ต่อ1 หน่วย
สินค้าสําเร็จรูป ค่าใช้จ่ายโดยประมาณชัวโมงละ 15 บาท ทังนี ข้อมูลเกิดจริงประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที 718,000 บาท
และผลิตได้ 13,000 หน่วย ผลต่างกําลังการผลิตค่าใช้จ่ายคงที (FOH volume variance) เท่ากับเท่าใด
a. 60,000 บาท f..
b. 60,000 บาท u
c. 62,000 บาท f
d. 62,000 บาท u
9. กิจการจะรับรูร้ ายได้เงินอุดหนุนทีไม่เป็ นตัวเงิน เมือใด
a. เมือปฏิบตั ิตามเงือนไข
b. เมือรับรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว
c. เมือปฏิบตั ิตามเงือนไขและได้รบั เงินอุดหนุนแล้ว
d. เมือปฏิบตั ิตามเงือนไขและจะได้รบั เงินอุดหนุน..
10. กิจการทําสัญญาขายสินค้า มูลค่า 20 ล้านบาท กับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง การส่งมอบสินค้าครังแรกเท่ากับ 4ล้านบาท ในวัน
เดียวกันกิจการจะต้องจ่ายค่าชันวางสินค้าเป็ นจํานวน 1,200,000 บาท กิจการจะรับรูร้ ายได้เท่าใด
a. 2,800,000 บาท
b. 3,760,000 บาท..
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เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
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c. 3,900,000 บาท
d. 4,000,000 บาท
* (20m – 1.2m) x 4m/20m = 3.76m
11. ทําสัญญาขายสินค้าทีแยกชัดเจน (distinct goods) 100 ชิน ซึงมีราคาเอกเทศ 100 บาท ทยอยส่ง 5 เดือน ทุกๆ สินเดือน เมือผ่านไป
แล้ว 4เดือน ลูกค้าตกลงซือเพิม 40 ชิน แต่เนืองจากสินค้า lot แรกชํารุด กิจการจึงลดราคาสินค้าล็อตสอง เหลือ ชินละ 80 บาท โดย
ราคาเอกเทศ ณ วันทําสัญญาล็อต 2 ต่อชินเท่ากับ 85 บาท หากเดือนนีส่งสินค้า 30 ชิน กิจการจะรับรูร้ ายได้เท่าใด
a. 3,000 บาท
b. 2,400 บาท
c. 2,550 บาท
d. 2,600 บาท..
* ((20 x 100) + (40 x 80)) / 60 ชิน = 2,600 บาท
12. กิจการทําสัญญาปล่อยเช่าอาคารอายุสญ
ั ญาเช่า ปี ค่าเช่าปี ละ , บาทในปี แรก ต่อมา ปี ที ค่าเช่าปรับเพิม %ตามอัตรา
เงินเฟ้อ กิจการต้องรับรูร้ ายได้ค่าเช่าในปี ที เป็ นจํานวนเงินเท่าใด
a. 200, บาท
b.
, บาท..
c. 206, บาท
d. 208, บาท
13. ให้สทิ ธิซอหุ
ื น้
, หุน้ ราคาใช้สทิ ธิ บาท ราคาตลาด บาท ข้อมูลดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไรกับจํานวนหุน้ ทีใช้ในการ
คํานวนกําไรต่อหุน้ ปรับลด
a. ปรับลดจํานวนหุน้ 16,667 หุน้
b. ปรับเพิมจํานวนหุน้ 16,667 หุน้ ..
c. ปรับลดจํานวนหุน้ , หุน้
d. ปรับเพิมจํานวนหุน้ , หุน้
14. บริษัทออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ กระทบต่อการคํานวณกําไรต่อหุน้ อย่างไร
a. นําดอกเบียปรับปรุ งกับกําไรสุทธิของบริษัทใหญ่สาํ หรับกําไรต่อหุน้ ปรับลด..
b. นําดอกเบียปรับปรุ งกับกําไรสุทธิของบริษัทใหญ่สาํ หรับกําไรต่อหุน้ พืนฐาน
c. นําดอกเบียปรับปรุ งกับกําไรสุทธิของบริษัทใหญ่สาํ หรับทังกําไรต่อหุน้ พืนฐานและปรับลด
d. ไม่ตอ้ งทําอะไร
15. บริษัทแห่งหนึงผลิตสินค้า 2 ชนิดจากกระบวนการร่วม คือสินค้า T และสินค้า F นอกจากนียังได้ผลิตภัณฑ์ S ซึงถือเป็ นผลิตภัณฑ์
พลอยได้ ซึงสามารถขายได้ 2 บาทต่อกิโลกรัม แต่ตอ้ งเสียค่าหีบห่อ 0.10 บาท และค่าคอมมิสชัน 10% ของราคาขาย โดยบริษัทจะ
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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นํามูลค่าสุทธิทีจะได้รบั ของผลิตภัณฑ์พลอยได้หกั ต้นทุนร่วมออก ทังนี กิจการจะปั นส่วนต้นทุนร่วมจากจํานวนหน่วยผลิตภัณฑ์ ซึง
ข้อมูลทีเกียวข้องเป็ นดังนี
ต้นทุนร่วม 50000 บาท
ผลิตภัณฑ์ T 2000 กก.
ผลิตภัณฑ์ F 1000 กก.
ผลิตภัณฑ์ S 1000 กก.
กิจการจะปั นส่วนต้นทุนร่วมให้กบั ผลิตภัณฑ์ T เท่ากับเท่าใด
a. 32,000 บาท
b. 32,133 บาท
c. 32,200 บาท..
d. 33,333 บาท

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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ข้อ . เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ณ ธ.ค. x บริษัทมีเงินกูย้ ืมจากบริษทั อืน ล้านบาท ซึงมีขอ้ กําหนดให้ดาํ รงกําไรก่อนภาษีในแต่ละไตรมาส หากไม่สามารถ
ปฎิบตั ิตามกําหนดไว้ได้ ผูใ้ ห้กยู้ ืมมีสิทธิเรียกเงินกูย้ ืมคืนได้ทงจํ
ั านวน
บริษัทสามารถดํารงกําไรก่อนภาษีได้ ในไตรมาสที ปี x จึงจัดประเภทเงินกูย้ ืมในบริษทั อืน ไปเป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาว ณ

ธ.ค.

25x1
ต่อมาในไตรมาสที ปี x สถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่าได้กลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักอีกครัง ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ
ปฎิบตั ิตามข้อกําหนดในการดํารงกําไรก่อนภาษีไว้ได้
ซึงบริษัทไม่ได้รบั การผ่อนผันจากผูใ้ ห้กยู้ ืมและไม่สามารถหาเงินทุนจากแหล่งอืนได้
ส่งผลให้ตอ้ งชําระเงินกูย้ ืมทังจํานวน โดยในวันที เม.ย. x คณะกรรมการของบริษทั ตัดสินใจเลิกกิจการ
งบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที

ธ.ค. x ได้รบั อนุมตั ิให้ออกในวันที

เม.ย. x2

ให้ทาํ
จากกรณีขา้ งต้นผลของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานในการนําเสนองบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เป็นอย่างไร ( คะแนน )
ตอบ
กิจการต้องไม่จดั ทํางบการเงินภายใต้เกณฑ์ดาํ เนินงานต่อเนือง (อาจต้องจัดทํางบการเงินภายใต้เกณฑ์อนื เช่น เกณฑ์ชาํ ระบัญชี)
รวมทังเปิ ดเผยข้อมูลว่ากิจการไม่ได้จดั ทํางบการเงินตามเกณฑ์การดําเนินงานต่อเนื อง และเปิ ดเผยข้อมูลสถานการณ์ความยุ่งยากดังกล่าว
ให้กบั ผูใ้ ช้งบการเงินได้รบั ทราบ ตามการอธิบายต่อไปนี
อ้างถึง TAS 10 เรืองเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานย่อหน้าที 14 ระบุว่า “กิจการต้องไม่จดั ทํางบการเงินโดยใช้เกณฑ์การ
ดําเนินงานต่อเนือง หากภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ฝ่ ายบริหารของกิจการตังใจทีจะชําระบัญชี หรือหยุดประกอบธุรกิจหรือไม่มีทางเลือก
ทีเป็ นไปได้จริงอืนใดนอกเหนือจากชําระบัญชีหรือหยุดประกอบธุรกิจ”
โดยผลการดําเนินงานและฐานะการเงินทีเสือมลงภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจชีให้เห็นถึงความจําเป็ นทีจะต้องทบทวนข้อ
สมมติเกียวกับการดําเนินงานต่อเนืองทีกิจการใช้ว่ายังเหมาะสมอยู่หรือไม่ หากข้อสมมติเกียวกับการดําเนินงานต่อเนืองไม่เหมาะสมทีกิจการ
จะใช้อีกต่อไปผลกระทบจะเกิดขึนในวงกว้างจนทําให้มาตรฐานการบัญชีฉบับนีกําหนดให้กิจการต้องเปลียนเกณฑ์การบันทึกบัญชีทีใช้อยู่ให้
มีหลักการพืนฐานต่างไปจากเดิม มากกว่าทีจะปรับปรุ งจํานวนทีรับรู ไ้ ว้ตามเกณฑ์การบันทึกบัญชีเดิม (TAS10.15)
ทังนี TAS1 เรือง การนําเสนองบการเงิน ระบุเป็ นการเฉพาะให้กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูล เมือเป็ นไปตามข้อใดข้อหนึงดังต่อไปนี (TAS10.16)
กิจการไม่ได้จดั ทํางบการเงินตามเกณฑ์การดําเนินงานต่อเนือง หรือ
2 ฝ่ ายบริหารของกิจการทราบถึงความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญเกียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจทําให้เกิดความสงสัย
อย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกิจการในการดําเนินงานต่อเนือง กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ดังกล่าวแม้ว่าอาจเกิดขึนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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ด้วยเหตุนี การทีคณะกรรมการของบริษัท ตัดสินใจเลิกกิจการในวันที 10 เม.ย. 25x2 ซึงเป็ นวันก่อนทีงบการเงินจะได้รบั การอนุมตั ิ
ให้เผยแพร่ กิจการจึงต้องไม่จดั ทาํ งบการเงินภายใต้เกณฑ์ดาํ เนินงานต่อเนือง (อาจต้องจัดทาํ งบการเงินภายใต้เกณฑ์อนื เช่น เกณฑ์ชาํ ระ
บัญชี) รวมทังเปิ ดเผยข้อมูลว่ากิจการไม่ได้จดั ทํางบการเงินตามเกณฑ์การดําเนินงานต่อเนือง และเปิ ดเผยข้อมูลสถานการณ์ความยุ่งยาก
ดังกล่าวให้กบั ผูใ้ ช้งบการเงินได้รบั ทราบ
ข้อ . เหตุการณ์ทต้ี องปรับปรุง / ไม่ตอ้ งปรับปรุง (TAS10)
ณ ธ.ค. x บริษัทมีลกู หนีการค้าซึงเป็ นบริษัทในต่างประเทศทีมีมลู ค่าทีเป็ นสาระสําคัญ จากการตรวจความสามารถในการ
ชําระหนีแล้วพบว่า มีผลขาดทุนด้านเครดิตทีไม่เป็ นสาระสําคัญ จึงไม่ได้ทาํ การปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่าแต่อย่างใด
ในเดือน ก.พ. x บริษัทและโรงงานของลูกค้ารายนีได้รบั ความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศ ส่งผลให้บริษทั
ปิ ดถาวรในเดือน มี.ค. x และไม่สามารถชําระหนีได้
ให้ทาํ
บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดทํางบการเงินสําหรับปี สินสุด
หมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่ อย่างไร ( คะแนน )

ธ.ค. x จากเหตุการณ์ดงั กล่าวบริษัทควรจะปรับปรุง และ / หรือ แก้ไข

ตอบ
อ้างถึง TAS10.8 ทีกําหนดให้ “กิจการต้องปรับปรุงจํานวนทีรับรู ใ้ นงบการเงินเพือสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงานทีต้องปรับปรุ ง” โดย การล้มละลายของลูกค้าทีเกิดขึนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเป็นการยืนยันว่าลูกค้ามีการด้อยค่า
ด้านเครดิต ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน (TAS10.9.2.1)
อย่างไรก็ตามสาเหตุสาํ คัญทีทําให้กจิ การลูกหนีประสบปั ญหาเป็ นเพราะ “ได้รบั ความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่าง
ประเทศ ส่งผลให้ตอ้ งปิ ดถาวรในเดือน มี.ค. x และไม่สามารถชําระหนีได้” ซึงถือเป็ นเหตุการณ์ในปี 25x2 ไม่ใช่ 25x1 ดังนัน ณ วันที
31/12/25x1 กิจการลู กหนียังอยู่ในสภาพปกติยงั ไม่มีความเสียงด้านเครดิตเกินกว่าระดับสาระสําคัญ ด้วยเหตุนี เหตุการณ์ดงั กล่าวจึงถือเป็ น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีไม่ตอ้ งปรับปรุง (non-adjusting event)
แต่เนืองจากเหตุการณ์ขา้ งต้นถือเป็ นเหตุการณ์ทีมีสาระสําคัญ อันสามารถคาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผูใ้ ช้งบการเงิน กิจการจึงต้องเปิ ดเผยลักษณะของเหตุการณ์ดงั กล่าว และ ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคําอธิบายทีว่ากิจการ
ไม่สามารถประมาณผลกระทบดังกล่าวได้ ดังนี
ลูกค้าผิดนัด
ภายหลังวันที ธันวาคม x2 ลูกค้าการค้ารายใหญ่รายหนึงของบริษัทประกาศเลิกกิจการจากความไม่สงบระหว่างประเทศ กิจการแห่งนีมี
ยอดค้างชําระกับบริษทั จํานวน xx บาท บริษัทคาดว่าจะไม่ได้รบั ชําระยอดค้างดังกล่าว จึงตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญณ วันที ธันวาคม x2
สําหรับลูกหนีรายนีเต็มจํานวน xx บาท
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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ข้อ . การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน (TAS32)
จัดประเภทธุรกรรมต่อไปนีว่าเป็ น หนีสินทางการเงิน หรือ ตราสารทุน
1) บริษัทออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดเรียกไถ่คืนได้ตามระบุทีระบุมลู ค่าไว้ ภายในระยะเวลากําหนด ปี ( คะแนน )
2) บริษัทออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ล้าน อัตราดอกเบียร้อยละ จ่ายดอกเบียทุกปี ซึงอัตราดังกล่าวได้กาํ หนดไว้
ตังแต่วนั ทีออกตราสารเครืองมือทางการเงิน โดยทีผูอ้ อกหุน้ กูส้ ามารถไถ่ถอนคืนได้หลังจากวันทีจําหน่ายไปแล้ว ปี และ ผูถ้ ือหุน้ กู้
สามารถเรียกคืนเงินต้นได้ หากผูแ้ กหุน้ กูท้ าํ การปรับโครงสร้างหนี ( คะแนน )
ตอบ
อ้างถึง TAS32 ณ วันทีรับรู ร้ ายการเมือเริมแรก กิจการต้องจัดประเภทเป็ นหนีสินทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หรือตราสารทุน
ทังนี ตราสารทุนคือสัญญาใด ๆ ทีผูถ้ ือได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการ โดยเครืองมือทางการเงินถือว่าเป็ นตราสารทุนก็ต่อเมือ
1.
ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอืนให้กบั กิจการอืน หรือ แลกเปลียนสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหนีสินทางการเงินกับกิจการอืนภายใต้เงือนไขทีน่าจะทําให้เสียประโยชน์
2.
ถ้าต้องชําระรายการด้วยตราสารทุนของกิจการเอง
เครืองมือทางการเงินนันจะถือเป็ นตราสารทุนต่อเมือเป็ นการชําระ
รายการด้วยการแลกเปลียนเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอืนในจํานวนคงที กับตราสารทุนของกิจการเองในจํานวนคงทีเท่านัน

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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ตราสาร
1) หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดเรียกไถ่คืนได้ตามระบุทีระบุมลู ค่าไว้
ภายในระยะเวลากําหนด 10 ปี

การจัดประเภท
ตราสารทุน

2) หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทีผูอ้ อกหุน้ กูส้ ามารถไถ่ถอนคืนได้หลังจาก ตราสารหนี
วันทีจําหน่ายไปแล้ว 3 ปี และ ผูถ้ ือหุน้ กูส้ ามารถเรียกคืนเงิน
ต้นได้ หากผูอ้ อกหุน้ กูท้ าํ การปรับโครงสร้างหนี

เหตุผล
ผูอ้ อกไม่มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ทีจะโอนสินทรัพย์
ทางการเงินให้กบั ผูถ้ ือเพราะการไถ่ถอนนันขึนอยู่กบั
ดุลยพินิจของผูอ้ อกแต่เพียงผูเ้ ดียว (TAS32.25)
มีภาระผูกพันตามสัญญาในการส่งมอบเงินสดในกรณี
ทีผูอ้ อกต้องเข้ากระบวนการปรับโครงสร้างหนี
(TAS32.11)

ข้อ . หุน
้ ทุนซือคืน
บริษัท ปุยนุ่น จํากัด (มหาชน) ซือคืนหุน้ สามัญ , หุน้ จากตลาดหลักทรัพย์ในอัตราหุน้ ละ บาท ซึงมูลค่าหุน้ เท่ากับ บาท
โดยมีแผนจะจําหน่ายออกภายใน ปี ขา้ งหน้า ให้บนั ทึกบัญชีรายการดังกล่าว ( คะแนน )
ตอบ
กิจการต้องหักมูลค่าหุน้ ทุนซือคืนออกจากส่วนของเจ้าของ โดยต้องไม่รบั รูผ้ ลกําไรหรือขาดทุนจากการซือ ขายออก หรือ
ยกเลิกตราสารทุนของกิจการเอง (TAS32.33) โดยบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนดังนี
dr.
cr.

หุน้ ทุนซือคืน
เงินสด
บันทึกการซือหุน้ คืน (100,000 หุน้ x 5 บาท)

500,000

500,000

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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ข้อ . การแยกองค์ประกอบตราสารลูกผสม
บริษัท ปุย้ ฝ้าย จํากัด (มหาชน) ได้ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจํานวน , 0 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
บาท ดอกเบีย % จ่ายดอกเบียทุกปี
คิดเป็ นมูลค่า ,540, บาท ระยะเวลาในการไถ่ถอน ปี โดยหน่วยสามารถแปลงเป็ นหุน้ สามัญได้ , หุน้ โดยหุน้ กูช้ นิดเดียวกันในตลาด
อัตราดอกเบีย % เป็ นหุน้ กูท้ ีไม่สามารถแปลงสภาพได้
ให้ทาํ
คํานวณการแยกองค์ประกอบ หนีสินทางการเงิน และ ตราสารทุน พร้อมทังบันทึกบัญชีฝังผูอ้ อกหุน้ (
Present value interest factor
5%
9%
ปี ที 1
0.95238
0.91743
ปี ที 2
0.90703
0.84168
ปี ที 3
0.86384
0.77218

ปี ที 1
ปี ที 2
ปี ที 3

คะแนน )

present value of ordinary annuity
5%
9%
0.95238
0.91743
1.85941
1.75911
2.72325
2.53129

ตอบ
อ้างถึง TAS 32 (ย่อหน้า 31) “องค์ประกอบทีเป็ นส่วนของเจ้าของจะเท่ากับส่วนคงเหลือหลังจากหักมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทาง
การเงินแบบผสมทังหมดด้วยจํานวนเงินทีเป็ นองค์ประกอบทีเป็ นหนีสิน” ซึงหมายความว่ากิจการต้องวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
หนีสินเสียก่อนแล้วนําไปลบออกจากมูลค่ารวม จึงจะได้องค์ประกอบของสิทธิแปลงสภาพ
การปั นส่วนเงินทีได้รบั จากการออกหุน้ กู:้
-องค์ประกอบของหนีสิน (PV ของหุน้ กู้ 5% แต่ effective rate 9%)
-องค์ประกอบของทุน
รวม
ประเภท
ชนิด
เงินงวด (1.54m x 5%)
ดอกเบีย
เงินก้อน (110,000 x 140)
เงินต้น
PV ของกระแสเงินสด (มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทีเป็ นหนี)

1,384,067
155,933
1,540,000
กระแสเงินสด
77,000
1,540,000

PV factor
2.53129
0.77218

PV
194,909
1,189,157
1,384,067

การบันทึกบัญชี
dr.
cr.
cr.

เงินสด
เจ้าหนีหุน้ กู้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ - สิทธิแปลงสภาพ

1,540,000

1,384,067
155,933

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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บันทึกการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

ข้อที การปั นส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตวิธีดังเดิม VS ABC
บริษัทใช้วิธีการบันทึกบัญชีตน้ ทุนแบบ Cost Normal ซึงบริษัทผลิตเครืองตัดหญ้า รุน่ ได้แก่ รุน่ มาตรฐาน และ รุน่ พรีเมียม โดยรุ ่น
มาตรฐาน มีเป็ นรุน่ ทีขายดีมีราคาย่อมเยา และเป็นทีต้องการของตลาด ส่วนรุน่ พรีเมียม เป็ นรุน่ ไร้สายเพราะมีแบตเตอรีในตัว และมี
ประสิทธิภาพทีดีกว่า ทําให้มีราคาทีแพงกว่า โดยสินค้าทัง ชนิดได้ถกู ผลิตขึนจากโรงงานในทีเดียวกัน โดยต้องผ่านกระบวนการผลิตทัง
แผนก โดยมีขอ้ มูลในการผลิตสินค้า ดังนี
ข้อมูลในการผลิตสินค้าทัง แผนกมีดงั นี
ปริมาณการผลิต
ราคาจําหน่ายต่อหน่วย
วัตถุดบิ ต่อหน่วย
พืนทีใช้สอย
จํานวนชัวโมงแรงงานทางตรงต่อหน่วย
- แผนกผลิตที 1
- แผนกผลิตที 2
รวม
อัตราชัวโมงแรงงานต่อชัวโมง
จํานวนชัวโมงเครืองจักรต่อหน่วย
- แผนกผลิตที 1
- แผนกผลิตที 2
รวม
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (บาท)
ค่าแรงงานทางอ้อม
ค่าสวัสดิการพนักงาน
ค่าสินเปลืองของเครืองจักร
ค่ากระแสไฟฟ้า
ค่าเสือมราคา - อาคาร
ค่าเสือมราคา - เครืองจักร
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอืน
รวม

หน่วย
หน่วย
หน่วย
บาท
ตารางเมตร
ชัวโมง
ชัวโมง
บาท
ชัวโมง
ชัวโมง

มาตรฐาน
6,000
1,090
300
1,000

พรีเมียม
800
3,200
1,200
1,200

2.5
0.5
3.0
50

0.5
1.5
2.0
150

0.5
1.0
1.5
แผนกที 1
10,000
22,000
2,000
3,000
30,000
5,000
5,000
77,000

0.5
4.0
4.5
แผนกที 2
4,000
5,000
20,000
28,000
36,000
88,000
3,000
184,000

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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หากบริษทั นําค่าใช้จ่ายในการผลิตมาแยกเป็ นกิจกรรม จะสามารถแยกข้อมูลกิจกรรมได้ ดังนี

กิจกรรมที 1
กิจกรรมที 2

ค่าใช้จา่ ยในการผลิต
บาท
92,000
169,000

ตัวผลักดันต้นทุน
จํานวนครังผลิต
จํานวนชัวโมงเครืองจักร

ตัวผลักดันต้ นทุนจํานวนหน่วย
มาตรฐาน
พรีเมียม
30
10
9,000
4,000

ให้ทาํ
1) หากบริษทั ใช้อตั ราการค่าใช้จา่ ยในการผลิต โดยทีทัง แผนกไม่จาํ เป็ นต้องใช้อตั ราเดียวกัน ผูบ้ ริหารขอให้ท่านเสนอ และแนะนําว่า
แต่ละแผนกควรใช้อตั ราแบบไหนจึงจะเหมาะสม ( คะแนน )
2) ผูบ้ ริหารต้องการใช้วิธีการคิดต้นทุนแบบทันสมัย ส่วนฝ่ ายบัญชีตอ้ งการให้ใช้วิธีการคิดแบบเดิมทีทํากันมา โดยแผนกที คิดตาม
อัตราชัวโมงแรงงานทางตรง แผนกที คิดตามอัตราชัวโมงเครืองจักร ซึงจะมีตน้ ทุนการผลิตแต่ละหน่วยสินค้าเท่าใด หากคิดตาม
แบบทีฝ่ ายบัญชีเสนอ ( คะแนน )
3) หากคิดแบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) บริษัทจะมีการปั นส่วนค่าใช้จา่ ยในการผลิตของสินค้าแต่ละรุน่ เท่ากับ
เท่าไร ( คะแนน )
4) จากข้อที และ ผูบ้ ริหารขอให้ท่านแนะนําว่าควรใช้วิธีการใดถึงจะมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในแต่ละรุ น่ สินค้าขอให้ท่าน
อธิบาย พอสังเขป ( คะแนน )
1) หากบริษัทใช้อตั ราการค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยทีทัง 2 แผนกไม่จาํ เป็ นต้องใช้อตั ราเดียวกัน ผูบ้ ริหารขอให้ท่านเสนอ และแนะนําว่าแต่ละ
แผนกควรใช้อตั ราแบบไหนจึงจะเหมาะสม (5 คะแนน)
ในการปั นส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิต ตัวแปรทีเหมาะสมในการใช้ปันส่วนจะต้องมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเกิดขึนของค่าใช้จา่ ย
ในการผลิต
จากข้อมูลทีมีอย่างจํากัดในโจทย์ ทังสองแผนกผลิตใช้พืนทีพอๆ กัน มีค่าเสือมราคาอาคารโรงงานพอๆ กัน ดังนัน ขนาดพืนทีจึง
ไม่ใช่เรืองทีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เมือมาประเมินปั จจัยทีก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตของแต่ละแผนกเราจะเห็นรูปแบบที ค่อนข้างชัดเจน
ว่าแผนกผลิตที 1 จะขึนอยูก่ บั การใช้แรงงาน ในขณะทีแผนกผลิตที 2 จะขึนอยู่กบั การใช้เครืองจักร ตามการคํานวณต่อไปนี

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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รายจ่ายทีขึนอยู่กบั การใช้
จํานวนชัวโมงเครืองจักร
ค่าแรงงานทางอ้อม
ค่าสวัสดิการพนักงาน
ค่าสินเปลืองของเครืองจักร
ค่ากระแสไฟฟ้า
ค่าเสือมราคา - เครืองจักร
รวม
สัดส่วน

แรงงาน
10,000
22,000

32,000
76.2%

แผนกที
เครืองจักร

2,000
3,000
5,000
10,000
23.8%

รวม

แรงงาน
4,000
5,000

42,000
100.0%

9,000
6.2%

แผนกที
เครืองจักร

รวม

20,000
28,000
88,000
136,000
93.8%

145,000
100.0%

ด้วยเหตุนี ปั จจัยทีส่งผลต่อการเกิดขึนของค่าใช้จา่ ยในการผลิตของแผนกที 1 จึงเป็ นการใช้แรงงาน ส่วนแผนกที 2 คือการใช้
เครืองจักร ดังนัน ในความเห็นของข้าพเจ้า ควรใช้ชวโมงแรงงานในการปั
ั
นส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตแผนกที 1 และ ชัวโมงเครืองจักรในการปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตแผนกที 2
2) คํานวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย โดยปั นส่วนค่าใช้จา่ ยในการผลิตด้วยชัวโมงแรงงานทางตรงสําหรับแผนกที 1 และ ชัวโมงเครืองจักรสําหรับ
แผนกที 2 (6 คะแนน)

มาตรฐาน
พรีเมียม
รวมตัวปันส่วนต้นทุน ผ.1 (ชัวโมงแรงงาน)

ปริมาณการผลิต (หน่วย) DLH @ผ.1 MCH @ผ.2 รวม DLH ผ.1 รวม MCH ผ.2
a
b
c
d=axb
e=axc
6000
2.50
1.00
15,000
6,000
800
0.50
4.00
400
3,200
15,400

รวมตัวปันส่วนต้นทุน ผ.2 (ชัวโมงเครืองจักร)
ค่าใช้จ่ายในการผลิตรวม (บาท)
DLH รวม
MCH รวม
MOH ปั นส่วนต่อชัวโมงแรงงาน (บาท)
MOH ปั นส่วนต่อชัวโมงเครืองจักร (บาท)

9,200
แผนกที 1
77,000
15,400

แผนกที 2
184,000
9,200

5.0
20.00

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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บาท
ปั นส่วน MOH แบบดังเดิม
มาตรฐาน
พรีเมียม
300.00
1,200.00

วัตถุดบิ ทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง
@50 x 3 ชม.
@150 x 2 ชม.
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
@5 x ชม.แรงงาน ผ.1 จํานวน 2.5 ชม.; 0.5 ชม.)
@20 x ชม.เครืองจักร ผ.2 จํานวน 1.0 ชม.; 4.0 ชม.)
รวมต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

150.00

300.00

12.50
20.00
482.50

2.50
80.00
1,582.50

3) ปั นส่วนค่าใช้จา่ ยในการผลิตแบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) (6 คะแนน)

กิจกรรมที 1
กิจกรรมที 2
รวม
ปริมาณผลิต
ค่าใช้จ่ายในการผลิตปันส่วน @

MOH
บาท
a
92,000
169,000
261,000

b
ครังผลิต
MCH

ตัวผลักดันต้นทุน
มาตรฐาน
พรีเมียม
c
d
30
10
9,000
4,000

รวม
@
e f=a/e
40
2,300
13,000
13

มาตรฐาน
g=cxf
69,000
117,000
186,000

ปั นส่วนให้
พรีเมียม
h=dxf
23,000
52,000
75,000

รวม
I=g+h
92,000
169,000
261,000

6,000
31.00

800
93.75

6,800
38.38

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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4) แนะนําว่าควรใช้วิธีการปั นส่วนแบบใดถึงจะมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในแต่ละรุ ่นสินค้า (3 คะแนน)
ตอบ หากเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยทีคํานวณโดยปั นส่วนด้วยวิธีทีแตกต่างกันสองวิธีจะได้ตน้ ทุนต่อหน่วยดังนี

วัตถุดบิ ทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง
@50 x 3 ชม.
@150 x 2 ชม.
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
@5 x ชม.แรงงาน ผ.1 จํานวน 2.5 ชม.; 0.5 ชม.)
@20 x ชม.เครืองจักร ผ.2 จํานวน 1.0 ชม.; 4.0 ชม.)
รวมต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ผลต่างต้นทุน (ABC <>ดังเดิม)
% ต้นทุนปั นส่วนทีแม่นยําขึน(สัดส่วนของวิธีดงเดิ
ั ม)
% ต้นทุนปั นส่วนทีแม่นยําขึน (สัดส่วนของราคาขายต่อหน่วย)

ปั นส่วน MOH แบบดังเดิม
มาตรฐาน
พรีเมียม
300.00
1,200.00
150.00

12.50
20.00
482.50

บาท
ปั นส่วน MOH แบบ ABC
มาตรฐาน
พรีเมียม
300.00
1,200.00
150.00

300.00
2.50
80.00
1,582.50
-

31.00

300.00
93.75

481.00

1,593.75

1.50
-0.3%
-0.1%

11.25
0.7%
0.4%

ในทางทฤษฎี วิธี ABC จะให้ขอ้ มูลต้นทุนต่อหน่วยทีแม่นยํากว่าวิธีดงเดิ
ั ม หากกิจการเก็บข้อมูลได้เหมาะสมมากพอ
อย่างไรก็ตาม เมือเปรียบเทียบผลต่างทีเกิดจากการคํานวณทังสองวิธี พบว่าต้นทุนทีแม่นยําขึนเล็กน้อยจากการใช้วิธี ABC เมือ
เทียบกับต้นทุนการผลิตรวม หรือเทียบกับราคาขายต่อหน่วย นอกจากนี การทีกิจการตังราคาขายค่อนข้างสูงเมือเทียบกับต้นทุนการผลิต
แสดงว่ากิจการยังไม่ถูกกดดันจากคู่แข่งจนถึงกับต้องแข่งกันด้วยต้นทุน ซึงกิจการอาจไม่จาํ เป็ นต้องปรับใช้ ABC ทีต้องเก็บข้อมูลยุ่งยาก
ด้วยเหตุนี หากพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการทํางาน การใช้วธิ ีดังเดิมในการคํานวณต้นทุนยังคงมีความเหมาะสมใน
การปรับใช้ทงในการจั
ั
ดทํารายงานทางการเงิน และใช้ประกอบการตัดสินใจ

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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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
หลักสูตร โดยปรับพืน step by step ก่อนแล้วเรียนคอร์สหลัก comprehensive จะทําให้ท่านตามเนือหาได้ดีขนมาก
ึ
ทังสองหลักสูตรเนือหา
update ตาม TFRS version 2564 ทีจะบังคับใช้ปี 2565 ซึงกว่า 80% ของผูท้ ีสอบผ่านในปี 2563 เป็ นผูต้ ดั สินใจเรียนกับเรา
ค่าลงทะเบียน
• เรียนสดคอร์สละ 5,500 บาท แต่ถา้ สมัครสองวิชา 10,000 บาท
Step)

• เรียนออนไลน์คอร์สละ 4,500 บาท แต่ถา้ สมัครสองวิชา 8,200 บาท (AC1 + AC2 Comprehensive หรือ AC1 + AC2 Step by

• 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 สนใจ สอบถามทาง Inbox หรือ line
ID : @cpasolution ได้เลยนะครับ ขอบคุณมากๆ

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
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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