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ข้อสอบ CPA จําลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 2/2565
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ความมีน้ าํ ใจของท่าน ส่ งผลให้ท่านสอบผ่านเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้ในเร็ ววัน

วิชา การบัญชี 2 (ส่ วนอัตนัย)
การทดสอบความรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
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“เอกสารชุดนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากทัง้ ผูเ้ ข้าสอบจํานวนมาก และตัวผมผูจ้ ดั ทําคิดเป็ นชั่วโมงทํางานรวมมากกว่า
50 ชั่วโมงทํางาน ซึง่ ทุกคนที่เกี่ยวข้องยินดีที่จะให้พี่นอ้ งใช้เพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละศักยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยินดีแม้แต่
นิดเดียวหากถูกนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ดังนัน้ จึงขออธิบายเกี่ยวกับความคุม้ ครองดังนี”้
เอกสารชุดนีไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1) การใช้เพื่อเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพื่อนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผูเ้ ข้าสอบ
ครับ)
2) การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชนในลักษณะที่ไม่หวังผลกําไร
3) การใช้เพื่อ update ความรูเ้ กี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง
ไม่อนุญาตให้ใช้
1) การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะทีเ่ ป็ นติวเตอร์ทเี่ ปิ ดสอนและเก็บค่าตอบแทน
2) การดัดแปลงหรือคัดลอกเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกับเอกสารประกอบการสอน
หรือการกระทําลักษณะอื่นใดทีเ่ ข้าข่ายการทําเพื่อหวังประโยชน์เชิงพาณิชย์
หากท่านไม่ม่นั ใจว่าท่านอยูใ่ นข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543
สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสืออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ขอบคุณที่เข้าใจครับ
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ปรนัย (บางส่วน)
1. ข้อใดเป็ นประมาณการที่สง่ ผลต่อหลายงวดบัญชี
a. ประมาณการประกันสินค้าเสียหาย
b. ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
c. ผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่าโครงการบ้านจัดสรรที่มีไว้เพื่อขาย
d. ประมาณการอายุใช้ประโยชน์ลขิ สิทธิ์..
2. ข้อใดส่งผลกระทบทําให้กาํ ไรต่อหุน้ พืน้ ฐานเปลีย่ นแปลงไป
a. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสทิ ธิ์แปลงเป็ นหุน้ สามัญ
b. หุน้ กูท้ ี่มีสทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ
c. หุน้ บุรมิ สิทธิ์ที่มีสทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ
d. หุน้ สามัญซือ้ คืน..
3. ข้อใดไม่เป็ นผลทําให้กาํ ไรต่อหุน้ ปรับลดจากกําไรต่อหุน้ พืน้ ฐาน
a. สิทธิซือ้ หุน้
b. หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
c. หุน้ บุรมิ สิทธิแปลงสภาพ
d. หุน้ สามัญซือ้ คืน..
4. ข้อใดเป็ นการดําเนินงานทีค่ วรใช้ระบบบัญชีตน้ ทุนร่วม
a. การหาปลาของประมง..
b. ธุรกิจกระเป๋ าหลายชนิด
c. อุตสาหกรรมผลิตลูกบอล เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์
d. ผลิตฝ้ายสีธรรมชาติ และส่งฝ้ายไปย้อมสีตอ่ ตามคําสั่งลูกค้า
5. กิจการจัดโครงการโปรโมชั่นโดยหากลูกค้าซือ้ ของครบ 10,000 บาท รับคูปองส่วนลด 50% สําหรับการซือ้ ครัง้
ถัดไปโดยให้สว่ นลดไม่เกิน 2,000 บาท โดยกิจการคาดว่าจะมีผมู้ าใช้คปู อง 70% และมีการซือ้ โดยใช้คปู องโดย
เฉลีย่ ประมาณ 3,000 บาท เมื่อมีลกู ค้ามาซือ้ สินค้าจํานวน 10,000 บาท กิจการจะรับรูร้ ายได้จากการขาย
เท่าไหร่
a. 8,000 บาท
b. 9,050 บาท..
c. 8,950 บาท
d. 10,000 บาท
รายการ
ราคาเอกเทศ สัดส่วน ปันส่วนรายได ้
ขายสินค ้า
10,000 90.5%
9,050
1,050
9.5%
950
คูปอง*
10,000
รวม
11,050 100.0%
* (3000 x 50% x 70%)
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6. ข้อใดเป็ นการเปลีย่ นนโยบายการบัญชี
a. การเปลีย่ นมูลค่าคงเหลือของเครือ่ งจักร
b. การเปลีย่ นวิธีการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากวิธีทนุ เดิม เป็ น วิธีมลู ค่ายุติธรรม..
c. การเปลีย่ นจํานวนของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี ้
d. การเปลีย่ นอายุประโยชน์สนิ ทรัพย์
7. บริษัท ก ขายสินค้า โดยมีคา่ ใช้จา่ ยในการขาย รายการใดที่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ “ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึง่
สัญญา”
a. ค่าเดินทางไปเสนองาน
b. ค่าคอมมิสชั่น 3% ที่จา่ ยให้กบั บริษัท ข เมื่อเซ็นสัญญา..
c. ค่าคอมมิสชั่น ที่จา่ ยให้กบั พนักงานของของบริษัท ก ตาม % ที่ตกลงกัน
d. ค่าคอมมิสชั่น ที่จา่ ยให้กบั หัวหน้าแผนกขายของบริษัท ก เมื่อยอดขายเป็ นไปตามเป้า
8. ข้อใดถือเป็ นรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
a. เงินฝากประจําอายุ 2 เดือน..
b. เงินฝากประจํา 3 ปี แต่กาํ ลังจะครบกําหนดในอีก 3เดือนข้างหน้า
c. เงินเบิกเกินบัญชี
d. เงินฝากบัญชีธนาคาร แต่มีภาระสัญญากับเจ้าหนีไ้ ว้วา่ ห้ามถอน
9. กิจการมีระบบผลิตแบบต้นทุนช่วง วิธีถวั เฉลีย่ กิจการใส่วตั ถุดิบทัง้ หมดเข้าไปในกระบวนการผลิตตัง้ แต่ตน้ ทาง
งานระหว่างทําต้นงวด 1,500 หน่วย ขัน้ ความสําเร็จ75% ต้นทุน DM 48,000บาท CC 20,000 บาท หน่วยผลิต
ระหว่างงวด 1,400 หน่วย งานระหว่างทําปลายงวด 2,000 หน่วย DM 52,000 บาท CC 24,000 บาท ขัน้
ความสําเร็จ 40% ต้นทุนหน่วยดีโอนออกเท่ากับเท่าใด
a. 144,000 บาท
b. 39,724 บาท
c. 44,690 บาท
e. 54,329 บาท..
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หน่วยยกมา
หน่วยเริม
� ผลิต
รวม
หน่วยผลิตเสร็จโอนออก
หน่วยยกไป (CC 40%)
รวม
ต ้นทุนการผลิต
ต ้นงวด
เกิดขึน
� ระหว่างงวด
รวมต ้นทุนการผลิต
หารหน่วยเทียบสําเร็จรูป
ต ้นทุนต่อหน่วยเทียบ
ต ้นทุนการผลิต
ต ้นงวด
เกิดขึน
� ระหว่างงวด
ต ้นทุนรวม
ต ้นทุนของหน่วยดีโอนออก
งานระหว่างทําปลายงวด
DM
CC
ต ้นทุนงานระหว่างทําปลายงวด
ต ้นทุนรวม

หน่วยผลิต
1,500
1,400
2,900
900 100%
2,000 100%
2,900
68,000
76,000
144,000
60.37
68,000
76,000
144,000
54,329

หน่วยเทียบสําเร็จรูป
DM

900 100%
2,000 40%
2,900
48,000
52,000
100,000
2,900
34.48

CC

900
800
1,700
20,000
24,000
44,000
1,700
25.88

(60.37 x 900 หน่วย)

68,966
20,706
89,671
144,000

10. ต้นเดือนตุลาคม ราคาเนือ้ หมูกิโลละ 200 บาท และมีความผันผวนมาก เหตุการณ์ใดไม่นา่ เกิดกับร้านขาย
ซาลาเปาหมูสบั
a. กิจการร้านซาลาเปาจะคํานวณผลต่างราคาได้ไม่แม่นยํา เนื่องจากราคาวัตถุดิบผันผวน
b. กิจการจะมีผลต่างปริมาณการใช้ที่ไม่นา่ พอใจเนื่องจากเนือ้ หมูราคาสูงจึงใช้นอ้ ยลง..
c. ทําสัญญาฟอร์เวิดซือ้ เนือ้ หมูลว่ งหน้า
d. กิจการมีผลต่างราคาที่นา่ พอใจ เนื่องจากกิจการมีการปรับปรุงต้นทุนมาตรฐานใหม่ทกุ เดือน
11. กิจการมีหนุ้ สามัญ 1,000,000 หุน้ และหุน้ บุรมิ สิทธิ 500,000 หุน้ มีกาํ ไรสุทธิเท่ากับ 1,000,0000 บาท เงินปั น
ผลหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมไว้แล้ว 100,000 บาท ภาษี จากเงินปั นผล 20,000 บาท กําไรต่อหุน้ พืน้ ฐานเท่ากับ
เท่าใด
a. 1 บาท /หุน้
b. 0.90 บาท/หุน้ ..
c. 0.92 บาท/หุน้
d. 0.67 บาท/หุน้
12. อ้างถึง TAS 24 ธุรกรรมใดต่อไปนีท้ ี่A ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย B เป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
a. B เป็ นบริษัทร่วมของ A
b. B เป็ นการร่วมค้าของ C โดย A เป็ นบ.ร่วมของ C
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13.

14.

15.

16.

c. B เป็ นการร่วมค้าของ A
d. D ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ A และ B..
บริษัทประกาศให้สทิ ธิซือ้ หุน้ พนักงานในวันที่ 1 ม.ค.x1 สําหรับพนักงานที่ทาํ งานครบ 1 ปี โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนุมตั ิการให้สทิ ธิซือ้ หุน้ ดังกล่าวในวันที่ 31 พ.ค.x1 บริษัทต้องเริม่ รับรูร้ ายการเมื่อใด
a. 1 ม.ค.x1
b. 31 พ.ค.x1..
c. 31 ธ.ค. x1
d. วันใดก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของฝ่ ายบริหาร
ณ สิน้ รอบรายงาน กิจการต้องตัง้ ด้อยค่าค่าความนิยม ข้อใดถูกต้องสําหรับงบการเงินระหว่างกาล
a. บริษัทต้องตัง้ ด้อยค่าเพิ่มหากพิจารณาแล้วว่าค่าความนิยมด้อยค่าเพิ่มขึน้ และต้องกลับรายการหาก
ค่าความนิยมด้อยค่าน้อยลง
b. บริษัทต้องตัง้ ด้อยค่าเพิ่มหากพิจารณาแล้วว่าค่าความนิยมด้อยค่าเพิ่มขึน้ โดยไม่กลับรายการถึงแม้คา่
ความนิยมด้อยค่าน้อยลง..
c. สําหรับงบการเงินระหว่างกาล บริษัทไม่ตอ้ งตัง้ ด้อยค่าเพิ่มขึน้ ถึงแม่จะพิจารณาแล้วว่าค่าความนิยม
จะด้อยค่ามากขึน้ ก็ตาม
d. กิจการไม่จาํ เป็ นต้องตัง้ ด้อยค่าในกรณีที่จดั ทํางบการเงินระหว่างกาล
ข้อใดเป็ นรายการที่ผใู้ ห้เช่าต้องเปิ ดเผย
a. จํานวนเงินขัน้ ตํ่าตามสัญญาเช่าคิดลดในระยะ 5 ปี และเกินกว่า5ปี
b. จํานวนเงินขัน้ ตํ่าตามสัญญาเช่าคิดลดในระยะ 5 ปี
c. จํานวนเงินขัน้ ตํ่าตามสัญญาเช่าไม่คิดลดในระยะ 5 ปี และเกินกว่า 5 ปี ..
d. จํานวนเงินขัน้ ตํ่าตามสัญญาเช่าไม่คิดลดในระยะ 5 ปี
ต้นปี 25x1 กิจการให้เช่าอาคาร 20 ปี ค่าเช่าปี ละ 500,000 บาท โดยผูเ้ ช่าจะต้องจ่ายค่าสิทธิ์ใช้พนื ้ ที่ 1 ล้านบาท
ตัง้ แต่วนั ทําสัญญา ผูใ้ ห้เช่าจะขึน้ ค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ10 ปี ถามว่าจะต้องบันทึกค่าเช่าเท่าใด
a. 500,000 บาท
b. 525,000 บาท
c. 550,000 บาท
d. 575,000 บาท..
ค่าสิทธิใ� ช ้พืน
� ที�
ค่าเช่า 10 ปี แรกปี ละ 500,000 บาท
ค่าเช่า 10 ปี หลังปี ละ 550,000 บาท
รวมค่าเช่า 20 ปี
ค่าเช่าต่อปี

หน่วย : บาท
1,000,000
5,000,000
5,500,000
11,500,000
575,000

ติว AC1 – AC2 สด / ออนไลน์ โทร 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) รายละเอียดตามนีค้ รับ
https://www.facebook.com/1418042768462528/posts/pfbid02BoHyVN14XG5zyGu6gFjx6PZRX1dsDbZkzhUdjUCFatgC6tSk7ZREuK1Zk7vN2R2kl/

Page |7

17. กิจการจะขายสินทรัพย์ในสภาพปั จจุบนั ภายใน 1 ปี และได้รบั การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว ราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์เท่ากับ 900,000 มูลค่ายุติธรรม 850,000 ต้นทุนในการขาย 50,000 กิจการจะบันทึกมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์เท่ากับเท่าไหร่
a. 900,000 บาท
b. 850,000 บาท
c. 800,000 บาท..
d. 950,000 บาท
18. ข้อใดไม่ใช่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
a. เงินฝากประจําอายุ 2 เดือน
b. ตั๋วแลกเงินที่จะครบกําหนดอีก 3 เดือน..
c. เงินเบิกเกินบัญชีที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อบริหารเงิน
d. เงินฝากบัญชีธนาคาร แต่มีภาระสัญญากับเจ้าหนีไ้ ว้วา่ ห้ามถอน
19. ได้รบั ใบเสร็จรับเงินค่าบําบัดนํา้ เสีย หลังปิ ดงบการเงิน ธุรกรรมนีก้ ระทบกับต้นทุนอย่างไร
a. งานระหว่างทํากระทบทุกกรณี
b. ค่าใช้จา่ ยการผลิตจ่ายจริงได้รบั ผลกระทบ..
c. วัตถุดิบทางตรงไม่กระทบ
d. ค่าแรงงานทางตรงไม่กระทบ
20. บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายไอซครีม ซึง่ ผลิตบริเวณด้านหลังร้านและขายด้านหน้าร้าน โดยลูกค้าสามารถเป็ น
ผูเ้ ปิ ดตูแ้ ช่แข็งและเลือกหยิบไอติมได้เอง ปี 25x4 บริษัทประเมินว่าตูแ้ ช่ไอซครีมหน้าร้านมีประสิทธิภาพการ
ทํางานตํ่าลงทําให้เสียค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้ เหตุการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลกระทบอย่างไรได้
a. ไม่กระทบกับต้นทุนขายเพราะค่าไฟต้นงวดตํ่า ค่าไฟปลายงวดสูง
b. ทําให้ wip ปลายงวดสูงขึน้
c. ค่าใช้จา่ ยในการขายเพิ่มขึน้ ..
d. ทําให้ตน้ ทุนการผลิตสูงขึน้
21. ข้อใดต้องรับรูร้ ายได้แบบ over time
a. .
b. .
c. .
d. กิจการทํารองเท้า ตกลงกับลูกค้าว่าลูกค้าจะส่งวัตถุดิบทัง้ หมดให้ ให้กิจการเป็ นคนผลิต แล้วกิจการจะ
ได้รบั รายได้เป็ น ต้นทุน+margin..
22. บริษัท เล็ก จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ บริษัท ใหญ่ จํากัด ได้ให้สทิ ธิแก่พนักงานที่ทาํ งานครบ 1 ปี ในการซือ้ หุน้
บริษัท ใหญ่ จํากัด การบันทึกรายการดังกล่าวข้อใดไม่เหมาะสม
a. บริษัทใหญ่ตอ้ งบันทึกเพิม่ เงินลงทุนในบริษัทเล็ก
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b. บริษัทเล็กต้องบันทึกภาระผูกพันเป็ นหนีส้ นิ ของกิจการ
c. บริษัทเล็กต้องบันทึกค่าใช้จา่ ยทัง้ จํานวนตัง้ แต่วนั ที่ให้สทิ ธิแก่พนักงาน..
d. บ.ใหญ่ตอ้ งบันทึกสิทธิทใี่ ห้พนักงานเป็ นส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวม
23. ในการจัดทํางบกระแสเงินสดรวม ข้อใดไม่เหมาะสม
a.
b. บริษัทแสดงเงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติมจาก 60% เป็ น 80% ในกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุน..
c. บริษัทต้องแสดงเงินสดจ่ายซือ้ บริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อยนัน้
d. บริษัทต้องแยกแสดงเงินสดจ่ายซือ้ บริษัทย่อยกับเงินสดรับจากการจําหน่ายบริษัทย่อย
24. ข้อใดไม่ใช่ตวั อย่างลักษณะพิเศษของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศที่บง่ ชีว้ า่ ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้
เกิดขึน้ แล้ว (TAS29)
a. ประชากรโดยทั่วไปพอใจที่จะถือทรัพย์สนิ ในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่เป็ นตัวเงิน หรือในรูปของสกุลเงิน
ต่างประเทศที่คอ่ นข้างเสถียร หรือใช้เงินสกุลเงินท้องถิ่นทีต่ นถืออยูไ่ ปลงทุนทันทีเพื่อรักษาอํานาจซือ้
b. ประชากรโดยทั่วไปจะคํานึงถึงมูลค่าต่างๆในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศที่คอ่ นข้างเสถียรมากกว่าใน
รูปสกุลเงินท้องถิ่น การตัง้ ราคาสินค้าอาจจะอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศนัน้
c. อัตราดอกเบีย้ ค่าแรง และราคาสินค้าผูกพันกับดัชนีราคา และ
d. อัตราเงินเฟ้อสะสมในช่วงระยะเวลาสามปี ที่ผา่ นมาใกล้เคียงหรือเกินร้อยละ 80..
25. ข้อใดไม่มีผลกระทบต่อผลต่างด้านประสิทธิภาพ
a. วัตถุดิบมีราคาสูงขึน้ ..
b. เครือ่ งจักรเสียหาย
c. ชิน้ ส่วนซ่อมบํารุงขาดตลาดเนื่องจากปั ญหา supply chain
d. พนักงานลดลงจํานวนมากเนื่องจากโควิด
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ข้อ 1.1 หุน้ กู้แปลงสภาพ และการปรับปรุ งรายการ
1/1/25x1 บริษัทเอก จํากัด ออกหุน้ กู้ 10,000หน่วย หน่วยละ 100 เป็ นเงิน10,000,000 มีคา่ นายหน้า 100,000
ดอกเบีย้ 5% จ่ายทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นเวลา 5 ปี มีสทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ 1 หน่วยต่อ 5 หุน้ สามัญ
โดยหุน้ กูท้ ี่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่มีสทิ ธิ์แปลงสภาพ มีมลู ค่ายุติธรรมเท่ากับ 8 ล้านบาท
ต่อมา 1/1/25x3 บริษัทโท จํากัด (มหาชน) ได้เข้าซือ้ กิจการเอก จึงทําให้เอกต้องส่งงบให้โทโดยต้องจัดทํางบจาก
NPAEs เป็ น Full TFRS for PAEs
ให้ทาํ
1.
2.
3.
4.

คํานวณมูลค่าสิทธิแปลงสภาพ 3 คะแนน
บันทึกบัญชีปรับปรุงธุรกรรมข้างต้นเมื่อโทเข้าซือ้ กิจการ 5 คะแนน
จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน ปี 25x2, 25x3, 25x4 3 คะแนน
บันทึกการจ่ายดอกเบีย้ ปี 25x4 3 คะแนน

ตารางตัดบัญชีหุ้นกู้ (บาท)

NPAEs
ดอกเบีย้ (EIR 5.23%)

เพิ่มต้น

518,014
518,956
519,948
520,992
522,090

18,014
18,956
19,948
20,992
22,090

ดอกเบีย้ ตามตั๋ว

Full TFRS for PAEs
ดอกเบีย้ (EIR 10.63%)

เพิ่มต้น

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

839,695
875,802
915,746
959,935
1,008,822

339,695
375,802
415,746
459,935
508,822

วดป
ดอกเบีย้ ตามตั๋ว
1/1/25x1
31/12/25x1
500,000
31/12/25x2
500,000
31/12/25x3
500,000
31/12/25x4
500,000
31/12/25x5
500,000
ตารางตัดบัญชีหุ้นกู้ (บาท)
วดป
1/1/25x1
31/12/25x1
31/12/25x2
31/12/25x3
31/12/25x4
31/12/25x5

ต้นคงเหลือ
9,900,000
9,918,014
9,936,970
9,956,918
9,977,910
10,000,000

คงเหลือ
7,900,000
8,239,695
8,615,497
9,031,242
9,491,178
10,000,000
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ตอบ
1.หามูลค่าสิทธิแปลงสภาพ 3 คะแนน
อ้างถึง TAS32 ย่อหน้าที่ 32 “กิจการที่ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ จะกําหนดมูลค่าตามบัญชีของ
องค์ประกอบทีเ่ ป็ นหนีส้ นิ เป็ นอันดับแรก โดยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนีส้ นิ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ที่ไม่มี
องค์ประกอบทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง มูลค่าตามบัญชีของตราสารทุนซึง่ ในที่นีค้ ือ สิทธิเลือกในการแปลงสภาพ
เครือ่ งมือทางการเงินเป็ นหุน้ สามัญจะกําหนดโดยการหักมูลค่ายุตธิ รรมของหนีส้ นิ ทางการเงินจากมูลค่ายุติธรรมของ
เครือ่ งมือทางการเงินแบบผสมทัง้ หมด”
ดังนัน้ มูลค่าสิทธิแปลงสภาพจึงเป็ นผลต่างระหว่างเงินรับจากการออกหุน้ กู้
ลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่มีสทิ ธิแปลงสภาพ ดังนี ้

กับมูลค่ายุติธรรมของหุน้ กูท้ ี่มี
หน่วย: บาท
9,900,000
(7,900,000)
2,000,000

เงินสดรับจากการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (สุทธิจากค่านายหน้า)
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ กูแ้ บบเดียวกันที่ไม่มีสทิ ธิแปลงสภาพ (สุทธิจากค่านายหน้า)*
มูลค่าตามบัญชีของสิทธิ์แปลงสภาพ (ตราสารทุน)
* โจทย์ไม่ได้ให้ขอ้ มูลอัตราค่านายหน้าจึงสมมติวา่ = 0.1m
2. ให้บนั ทึกบัญชีปรับปรุงธุรกรรมข้างต้นเมื่อโทเข้าซือ้ กิจการ 5 คะแนน

วันที่โทเข้าซือ้ กิจการคือ 1/1/25x3 ซึง่ เอกจะยังปิ ดงบปี 25x2 ไม่เสร็จ เอกจึงสามารถปรับปรุงงบการเงินปี 25x2
ให้ถกู ต้องได้ ตามการคํานวณต่อไปนี ้

วดป
1/1/25x1
31/12/25x1
31/12/25x2
31/12/25x3
31/12/25x4
31/12/25x5

NPAEs
ดอกเบีย้
(EIR 5.23%)
ต้นคงเหลือ
0
9,900,000
518,014
9,918,014
518,956
9,936,970
519,948
9,956,918
520,992
9,977,910
522,090 10,000,000

TFRS
ดอกเบีย้
(EIR 10.63%)
0
839,695
875,802
915,746
959,935
1,008,822

ผลต่าง TFRS - NPAEs
คงเหลือ
7,900,000
8,239,695
8,615,497
9,031,242
9,491,178
10,000,000

ดอกเบีย้
0
321,681
356,845
395,798
438,944
486,732

เงินต้น
(2,000,000)
(1,678,319)
(1,321,473)
(925,676)
(486,732)
0

และบันทึกบัญชีดงั นี ้
dr.
dr.
dr.
cr.

31/12/25x2
เจ้าหนีห้ นุ้ กู้ (L-)
กําไรสะสม
ดอกเบีย้ จ่าย (P/L)
สิทธิแปลงสภาพ (EQ+)
บันทึกปรับปรุงแยกองค์ประกอบของทุนออกจากหนีส้ นิ

1,321,473
321,681
356,845

2,000,000
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3. จัดทํางบแสดงฐานะการเงินปี 25x2, 25x3, และ 25x4 สําหรับรายการที่เกี่ยวข้อง 3 คะแนน
บริษัท เอก จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สนิ ระยะยาว
เจ้าหนีห้ นุ้ กู้ (สุทธิ)
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
สิทธิแปลงสภาพหุน้ สามัญ

25x4
บาท

25x3
บาท

25x2
บาท

9,491,178

9,031,242

8,615,497

2,000,000

2,000,000

2,000,000

4. บันทึกการจ่ายดอกเบีย้ ปี 25x4 3 คะแนน
dr.
cr.
cr.

31/12/25x4
ดอกเบีย้ จ่าย (P/L)
เจ้าหนีห้ นุ้ กู้
เงินสด
บันทึกการจ่ายดอกเบีย้ ปี 25x4

959,935

459,935
500,000
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ข้อ 1.2 เกษตรกรรม
ระหว่างปี 25X1 บริษัท ซือ้ สุกร ราคาซือ้ /ขาย ตัวละ 3,500 บาท จํานวน 2,000 ตัว และกูเ้ งินธนาคาร 5 ล้านบาท
โดยถูกหักค่าธรรมเนียม 250,000 บาท ได้รบั เงินสุทธิจากการกูย้ มื 4,750,000 บาท ซึง่ ณ วันที่ซอื ้ สุกร หากบริษัทขายสุกร
ออกไปทันทีจะต้องจ่ายค่าขนส่งไปโรงงานเชือด 100 บาทต่อตัว และค่าธรรมเนียมประมูล 200,000 บาท บริษัทมีคา่ อาหาร
และวัคซีน 6,400,000 บาท
31 ธันวาคม 25x1 ราคาซือ้ /ขาย สุกรในตลาดใหม่ ตัวละ 10,000 บาท ค่าขนส่งตัวละ 120 บาท ค่าธรรมเนียม
ประมูล 200,000 บาท
ให้ทาํ
1.2.1 ให้บนั ทึกรายการสินทรัพย์ชีวภาพ-สุกร
1.2.2 บันทึกรายการทีเ่ กี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 25x1
ตอบ
1.2.1 ให้บนั ทึกรายการสินทรัพย์ชีวภาพ-สุกร
อ้างถึง TAS 41 ย่อหน้าที่ 12 “กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย เมื่อ
รับรูร้ ายการเริม่ แรก และ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน” ดังนัน้ ณ วันที่ซอื ้ สุกรมา กิจการต้องผลขาดทุนตัง้ แต่วนั ซือ้
เท่ากับต้นทุนการขาย ตามการบันทึกบัญชีดงั นี ้
dr.
dr.
cr.

วันซือ้ สุกร
สินทรัพย์ชีวภาพ - สุกร (7m - 0.4m = FVLTCS 6.6m)
ผลต่างมูลค่ายุตธิ รรมจากการรับรูเ้ ริม่ แรกของสินทรัพย์ชีวภาพ (P/L)
(2,000 ตัว x 100 บาท) + 200,000 บาท

6,600,000
400,000

เงินสด (3,500 บาท x 2,000 ตัว)
บันทึกการซือ้ สุกร โดยรับรูด้ ว้ ยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการขาย

7,000,000

ต่อมาเมื่อกิจการจ่ายต้นทุนการเลีย้ งสุกร TAS 41 ไม่ได้กาํ หนดชัดว่าให้รบั รูต้ น้ ทุนดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์หรือ
ค่าใช้จา่ ยประจํางวด ซึง่ ไม่วา่ กิจการจะรับรูต้ น้ ทุนด้วยวิธีใดก็ตามผลการดําเนินงานภายใต้การรายงานของทัง้ สองวิธีนจี ้ ะ
ไม่แตกต่างกันเนื่องจากกิจการต้องวัดมูลค่าใหม่ ณ สิน้ รอบ ด้วยเหตุนี ้ กิจการจึงมีทางเลือกว่าจะบันทึกแบบใดก็ได้
เพียงแต่ตอ้ งบันทึกให้สมํ่าเสมอ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 1
0

ในส่วนของดอกเบีย้ เงินกู้ กิจการต้องรับรูด้ อกเบีย้ ที่เกี่ยวข้องเข้ากําไรขาดทุนประจํางวด จะไม่สามารถรับรูเ้ ป็ น
ส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ชีวภาพ ซึง่ ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมได้ (TAS23.4)

1 PWC, 2009 (Online). แหล่งที่มา https://www.pwc.com/gx/en/ifrs-

reporting/pdf/a_practical_guide_to_accounting_for_agricultural_assets.pdf
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ตามการบันทึกบัญชีตอ่ ไปนี ้ (สามารถทําได้ทงั้ สองแบบ)
dr.
cr.
dr.
dr.
cr.

กรณีรับรู้รายจ่ายในการเลีย้ งเป็ นสินทรัพย์
สินทรัพย์ชีวภาพ - สุกร
6,400,000
เงินสด, เจ้าหนีก้ ารค้า
6,400,000
จ่ายค่าอาหาร ยาสุกร
ดอกเบีย้ จ่าย
xx
เจ้าหนีเ้ งินกู้
xx
เงินสด / ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
xx
บันทึกดอกเบีย้ จ่าย

กรณีรับรู ้รายจ่ายในการเลีย้ งเป็ นค่าใช้จ่ายประจํางวด
dr. ต้นทุนการเลีย้ งสุกร (P/L)
6,400,000
cr. เงินสด, เจ้าหนีก้ ารค้า
6,400,000
จ่ายค่าอาหาร ยาสุกร
dr. ดอกเบีย้ จ่าย
xx
dr. เจ้าหนีเ้ งินกู้
xx
cr. เงินสด / ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
xx
บันทึกดอกเบีย้ จ่าย

1.2.2 บันทึกรายการทีเ่ กี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 25x1
ณ สิน้ รอบกิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพให้เป็ น FVLCTS และบันทึกบัญชีดงั นี ้
กรณีรับรู ้รายจ่ายในการเลีย้ งเป็ นสินทรัพย์
dr. สินทรัพย์ชีวภาพ - สุกร
6,560,000
cr. ผลกําไรจากการวัดมูลค่า
6,560,000
บันทึกการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพให้เป็ น FVLCTS
มูลค่ายุติธรรมสิน้ รอบ
20,000,000
(10,000 บาท x 2,000 ตัว)
หัก ค่าขนส่ง @120 บาท
(240,000)
หัก ค่าธรรมเนียมประมูล
(200,000)
มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนการขาย
19,560,000
ราคาทุนเริม่ แรก
6,600,000
รับรูเ้ พิ่มระหว่างงวด
6,400,000
มูลค่าตามบัญชีก่อนวัด FMV
13,000,000
ผลกําไรจากการวัดมูลค่า
6,560,000

กรณีรับรู ้รายจ่ายในการเลีย้ งเป็ นค่าใช้จ่ายประจํางวด
dr. สินทรัพย์ชีวภาพ - สุกร
12,960,000
cr. ผลกําไรจากการวัดมูลค่า
12,960,000
บันทึกการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพให้เป็ น FVLCTS
มูลค่ายุติธรรมสิน้ รอบ
20,000,000
(10,000 บาท x 2,000 ตัว)
หัก ค่าขนส่ง @120 บาท
(240,000)
หัก ค่าธรรมเนียมประมูล
(200,000)
มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนการขาย
19,560,000
ราคาทุนเริม่ แรก
6,600,000
รับรูเ้ พิ่มระหว่างงวด
0
มูลค่าตามบัญชีก่อนวัด FMV
6,600,000
ผลกําไรจากการวัดมูลค่า
12,960,000
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ข้อ2.1 รายการหมุนเวียน / ไม่หมุนเวียน 10 คะแนน
1 มกราคม 25x2 บริษัทเอ จํากัด ได้กเู้ งินจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ จํานวน 20 ล้านบาทกําหนดชําระเงินต้น
ครัง้ ละ 2 ล้านบาท ทุกรอบ 30 มิถนุ ายน และรอบ 31 ธันวาคม เริม่ ชําระรอบแรก มิถนุ ายน 25x3 ต่อมาปลายปี 25x4
กิจการไม่สามารถรักษาอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนได้ ซึง่ กําหนดไว้ที่ 2: 1ผูบ้ ริหารจึงได้เจรจาขอผ่อนปรนเงื่อนไขกับธนาคาร
ซึง่ ธนาคารมีหนังสือตกลงอนุมตั กิ ารผ่อนปรนเงื่อนไข โดยหนังสือดังกล่าวลงวันที่ 28 ธันวาคม 25x4 และเนื่องจากเป็ นการ
ผิดเงื่อนไขครัง้ แรก จึงผ่อนปรนเงื่อนไขการรักษาสัดส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน 1ปี ตัง้ แต่ 28/6/25x5 – 28/6/25x6
ให้ทาํ
แสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทเอ จํากัด ณ 31/12/25x3 และ 31/12/25x4 เฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเงินกู้ และอธิบายเหตุผลดังกล่าว (10 คะแนน)
ตอบ
อ้างถึง TAS 1 ย่อหน้า 69.4 ได้กาํ หนดเงื่อนไขในการจัดประเภทหนีส้ นิ เป็ นหนีส้ นิ หมุนเวียน หาก “กิจการไม่มี
สิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลือ่ นการชําระหนีอ้ อกไปอีกเป็ นเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน…”
ซึง่ ในกรณีนี ้ การที่กิจการไม่สามารถดํารงสัดส่วนหนีส้ นิ : ทุน ให้ไม่เกิน 2:1 เท่า ณ วันสิน้ รอบ 25x4 ย่อมทําให้
กิจการจะผิดเงื่อนไขการกูเ้ งิน ซึง่ โดยปกติจะทําให้กิจการต้องชําระหนีใ้ ห้กบั ธนาคารเจ้าหนีโ้ ดยทันทีและควรต้องนําเสนอ
ยอดคงเหลือของหนีเ้ งินกูด้ งั กล่าวเป็ นหนีส้ นิ หมุนเวียน
อย่างไรก็ตาม จากการเจรจา ธนาคารผู้ให้กู้ได้ผ่อนผันหนีใ้ นวันที่ 28 ธันวาคม 25x4 ซึง่ อยูใ่ นช่วง
ภายในวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน โดยตกลงผ่อนผันหนีอ้ อกไปจนถึง 28 มิถนุ ายน 25x6 ซึ่งยาวกว่า 12 เดือน
นับจากสิน้ รอบระยะเวลารายงาน 25x4 เพือ่ ให้กิจการดําเนินการแก้ไขการละเมิดเงือ่ นไข ซึ่งจนถึง 28 มิถุนายน
25x6 ผู้ให้ก้จู ะไม่สามารถเรียกร้องให้จ่ายชําระหนีค้ ืนในทันที “กิจการจะสามารถจัดประเภทหนี้สนิ นีเ้ ป็ นหนี้สนิ
ไม่หมุนเวียน” (TAS1.75)
ทัง้ นี ้ กิจการจะต้องแยกแสดง “ส่วนของเงินกูร้ ะยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี ” เป็ นหนีส้ นิ หมุนเวียน ซึง่ ใน
แต่ละปี จะเท่ากับ 4 ล้านบาท โดยส่วนต่างจะถูกแสดงเป็ นหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
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ตารางชําระคืนต้นเงินกู้
วันที่
เงินจ่าย
1/1/25x2
30/6/25x3
(2)
31/12/25x3
(2)
30/6/25x4
(2)
31/12/25x4
(2)
30/6/25x5
(2)
31/12/25x5
(2)
30/6/25x6
(2)
31/12/25x6
(2)
30/6/25x7
(2)
31/12/25x7
(2)

ล้านบาท
ยอดคงเหลือ
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

บริษัท เอ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สนิ หมุนเวียน
ส่วนของเงินกูร้ ะยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะยาวสุทธิจากส่วนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี

25x4
ล้านบาท

25x3
ล้านบาท

4

4

8

12
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ข้อ 2.2 การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี
บริษัทได้เปลีย่ นวิธิการคิดค่าเสือ่ มราคาจากวิธีเส้นตรงเป็ นวิธีผลผลิต ทําให้คา่ ใช้จา่ ยวิธีเส้นตรงสูงกว่าวิธี
ผลผลิต จํานวน 1.8 ล้านบาท ซึง่ มีสาระสําคัญต่องบการเงิน ให้ประเมินว่าธุรกรรมนีถ้ ือเป็ นเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางการบัญชีหรือเปลีย่ นแปลงนโยบาย (4 คะแนน)
ตอบ
อ้างถึง TAS 16.61 “กิจการต้องทบทวนวิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์อย่างน้อยที่สดุ ทุกสิน้ รอบปี บญ
ั ชี
และต้องเปลีย่ นวิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาเพื่อสะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เปลีย่ นแปลงไป หาก
พบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์นนั้ เปลีย่ นแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญ โดยถือเป็ นการเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี ตาม TAS 8”
การเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาจากวิธีเส้นตรงเป็ นวิธีผลผลิต จึงถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี
ข้อ 2.3 ประมาณการหนีส้ ินจากคดีความ
วันที่ 4 มกราคม 25x4 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้บริษัทแพ้คดีแก้เจ้าหนีร้ ายหนึง่ จํานวน 2 ล้านบาท โดยสอดคล้อง
กับศาลชัน้ ต้นและศาลอุทธรณ์ ทีไ่ ด้มีการฟ้องร้องในปี 25x3 แล้ว กิจการได้บนั ทึกค่าใช้จา่ ยในการฟ้องร้องคดี ในปี 25x4
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และให้บนั ทึกบัญชี (6 คะแนน)
ตอบ
TAS 37 ได้ให้คาํ จํากัดความของประมาณการหนีส้ นิ หมายถึงหนีส้ นิ ที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือ
จํานวนทีต่ อ้ งจ่ายชําระ โดยที่หนีส้ นิ หมายถึง ภาระผูกพันในปั จจุบนั ของกิจการ ซึง่ เป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีตที่การชําระ
ภาระผูกพันนัน้ คาดว่าจะส่งผลให้กิจการต้องสูญเสียทรัพยากรทีม่ ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
การที่บริษัทถูกศาลพิพากษาทําให้กิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมาย แม้ศาลฎีกาจะตัดสินปี 25x4 แต่การที่
กิจการถูกฟ้องคดีตงั้ แต่ปี 25x3 แล้ว จึงถือว่ากิจการมี “ภาระผูกพันในปั จจุบนั ” และการที่ศาลชัน้ ต้นและศาลอุทธรณ์
ตัดสินให้ชดใช้ 2 ล้านบาทตัง้ แต่ปี 25x3 แสดงว่ากิจการสามารถวัดมูลค่าของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ ดังนัน้ การถูก
ฟ้องครัง้ นี ้ เข้าองค์ประกอบที่กจิ การ “ต้อง” รับรูห้ นีส้ นิ และค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่ปี 25x3 ไม่ใช่ปี 25x4
ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่เห็นด้วยกับการบันทึกบัญชีภาระผูกพันดังกล่าวในปี 25x4 โดยกิจการต้องรับรู้
ภาระผูกพันเป็ นหนี้สนิ ในงบแสดงฐานะการเงิน
และรับรู้ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องคดี
ตัง้ แต่จุดที่เข้า
องค์ประกอบของประมาณการหนี้สนิ คือปี 25x3
การบันทึกบัญชีเกี่ยวข้อง
31/12/25x3

dr.
cr.

ผลขาดทุนจากการถูกฟ้องคดี
ประมาณการหนีส้ นิ – ผลขาดทุนจากการถูกฟ้องคดี
บันทึกภาระผูกพันจากการถูกฟ้องคดี

2,000,000

2,000,000
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ข้อ 3 ต้นทุนงานสั่งทํา
ให้บนั ทึกรายการในสมุดรายวันตัง้ แต่ ข้อ 5 ถึง ข้อ 9
บริษัท ก. ใช้ระบบต้นทุนงานสั่งทํา มีการผลิต สินค้า ก และ ข โดยใช้ระบบต้นทุน normal costing มีงานระหว่าง
ทํายกมาต้นงวด เฉพาะ สินค้า ก จํานวน 9,720 บาท ซึง่ ประกอบด้วย วัตถุดิบ 3,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 3,000 บาท
ค่าใช้จา่ ยในการผลิตแผนกบรรจุ 1,500 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิตแผนกปรุง 2,220 บาท
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ซือ้ วัตถุดิบ 5,000 หน่วย
เบิกใช้วตั ถุดิบทางตรง งาน ก 108,000 บาท งาน ข 38,000 บาท ค่าแรงทางตรงงาน ก 160,000 บาท ค่าแรง
ทางตรงงาน ข 100,000 บาท
ส่งคืนวัตถุดิบที่เบิกใช้เข้าคลังวัตถุดิบ โดยเป็ นสินค้า ก. 2,020 บาท และ ข. 380 บาท
มีคา่ ใข้จา่ ยในการผลิตเกิดขึน้ จริงที่ประกอบด้วยวัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าใช้จา่ ยโรงงาน และค่า
เสือ่ มราคาโรงงานเท่ากับ 81,900 บาท
ค่าใช้การผลิตจัดสรรคิดเข้างานดังนี ้
a. แผนกบรรจุ ปั นส่วนด้วยชั่วโมงเครือ่ งจักร สัดส่วนการใช้เครือ่ งจักรของสินค้า ก: ข คือ 3:1 อัตราปั นส่วน
4 บาทต่อชั่วโมงเครือ่ งจักร โดยมีช่ วั โมงเครือ่ งจักรรวม 6,840 ชั่วโมง
b. แผนกปรุ ง ปั นส่วนด้วยชั่วโมงแรงงาน สัดส่วนการใช้แรงงานของสินค้า ก: ข คือ 3:1 อัตราปั นส่วน 6
บาทต่อชั่วโมงแรงงาน โดยมีช่วั โมงแรงงานรวม 7,900 ชั่วโมง
เศษซาก scrap มีจาํ นวนมาก แต่มีมลู ค่าไม่สงู มาก ผูบ้ ริหารจึงตัดสินใจรับรูเ้ ป็ น miscellaneous income บริษัท ได้ทาํ
การขายเศษซาก ไปมูลค่า 900 บาท
บันทึกรับคืนวัตถุดิบเข้าคลังวัตถุดิบ
บันทึกงานระหว่างทํา ก ผลิตเสร็จ 1000 หน่วย มีหน่วยสูญเสีย 120 หน่วย ซึง่ สามารถขายได้ในราคา หน่วยละ
110 บาท ซึง่ บริษัทมีนโยบายรับรูเ้ ป็ นต้นทุนของงานนัน้ ๆ เนื่องจากเป็ นการสูญเสียจากการผลิตที่ซบั ซ้อน
ปิ ดบัญชีผลต่าง ค่าใช้การผลิตเกิดจริงกับคิดเข้างาน
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ตอบ
คํานวณต้นทุนต่อหน่วยของ ก และ ข (ไม่จาํ เป็ นต้องทํา)
หน่วย:บาท

สินค้า
ก
ข
สถานะ
สินค้าสําเร็จรูป งานระหว่างทํา
งานระหว่างทําต้นงวด
9,720
วัตถุดิบ (สุทธิจากคืนคลัง)
105,980
37,620
ค่าแรงงานทางตรง
160,000
100,000
OH ผ.บรรจุ 6,840 ชม.@4 บาท ปั นส่วนให้ ก:ข สัดส่วน 3:1
20,520
6,840
OH ผ.ปรุง 7,900 ชม.@6 บาท ปันส่วนให้ ก:ข สัดส่วน 3:1
35,550
11,850
รวมต้นทุน
331,770
156,310
หัก ราคาขายสุทธิของสินค้าเกรดบี 120 หน่วย @110 บาท
รวมต้นทุนสินค้าสําเร็จรูป
จํานวนหน่วยผลิตสุทธิจากสินค้าเกรดบี
ต้นทุนต่อหน่วยดี
ข้อ 5

ข้อ 5

dr.
dr.
cr.
dr.
dr.
cr.

ข้อ 6

dr.
cr.

ข้อ 7

dr.
cr.
cr.

ข้อ 8

dr.
dr.
cr.

งานระหว่างทํา - ก
งานระหว่างทํา – ข
ค่าใช้จา่ ยในการผลิตคิดเข้างาน – แผนกปรุง
บันทึกค่าใช้จา่ ยในการผลิตคิดเข้างานแผนกปรุง
งานระหว่างทํา - ก
งานระหว่างทํา – ข
ค่าใช้จา่ ยในการผลิตคิดเข้างาน – แผนกบรรจุ
บันทึกค่าใช้จา่ ยในการผลิตคิดเข้างานแผนกบรรจุ
เงินสด
รายได้อื่น
บันทึกการขายเศษซาก
วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา - ก
งานระหว่างทํา – ข
บันทึกการส่งคืนวัตถุดิบที่เบิกเกินเข้าคลัง
สินค้าสําเร็จรูป (880 หน่วย x 362.01)
สินค้าเกรดบี (120 หน่วย x 110)
งานระหว่างทํา - ก

(13,200)
318,570
880
362.01
20,520
6,840

35,550
11,850

900

2,400

381,570
13,200

27,360

47,400

900

2,020
380

331,770
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ข้อ 9

dr.
dr.
dr.
cr.

บันทึกการโอนสินค้าสําเร็จรูป
ค่าใช้จา่ ยในการผลิตคิดเข้างาน - แผนกบรรจุ
ค่าใช้จา่ ยในการผลิตคิดเข้างาน - แผนกปรุง
ต้นทุนขาย
คุมยอดค่าใช้จ่ายในการผลิต
ปิ ดบัญชีผลต่างค่าใช้การผลิตเกิดจริงกับคิดเข้างาน

47,400
27,360
7,140

81,900

จัดทําบัตรต้นทุนงาน ก
รายการ
ยกมา
เพิ่ม
ลดลง
รวม
หน่วย
ต้นทุนต่อหน่วย
หัก ราคาขายของสินค้าเกรดบี
(120 หน่วย x 110 บาท)
ต้นทุนสินค้าสําเร็จรูปหน่วยดี
จํานวนหน่วยผลิต
ต้นทุนต่อหน่วยดี

DM
3,000
108,000
(2,020)
108,980
1,000
108.98

DL
3,000
160,000

OH ผ.ปรุ ง
1,500
20,520

OH ผ.บรรจุ
2,220
35,550

163,000
1,000
163.00

22,020
1,000
22.02

37,770
1,000
37.77

บาท
รวม
9,720
324,070
(2,020)
331,770

(13,200)
318,570
880
362.01
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