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วิชาการบัญชี 2  
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) 

แนวข้อสอบจ าลองครัง้ที่ 38  3 /2560 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 

 
 

อัตนัยข้อ 1 การบัญชีต้นทุนงานสั่งท า 

 บริษัท เฮียเรซซิง่ จ ากดั ใช้ระบบต้นทนุปกติ( Normal Cost) ผลติสนิค้าตามค าสัง่ผลติ ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 25x0 มี
รายการดงันี ้
   วตัถดุิบคงเหลอื    30,000  เดบิต 

   งานระหวา่งท า(งานเลขที่ 120)  100,000 เดบิต 

   คา่เผ่ือมลูคา่วตัถดุิบลดลง   6,000  เครดิต 

   คา่ใช้จา่ยการผลติจดัสรรสงูไป/ต ่าไป  3,000  เครดิต 

 

ระหวา่งเดือน ตลุาคม มีรายการผลติสนิค้าแตล่ะประเภทดงันี ้
เลขที่งาน   วตัถดุิบ   คา่แรงงาน  ชัว่โมงแรงงานทางตรง ผลติเสร็จ 
120   -   20,000   300   100% สง่มอบแล้ว 
121   120,000  40,000   600   100% สง่มอบแล้ว 
122   150,000  60,000   900   เสร็จ 100%  
123   200,000  80,000   1,200   อยูร่ะหวา่งการผลติ 
 

 คา่ใช้จา่ยการผลติจดัสรรคดิตามชัว่โมงแรงงานทางตรงทัง้โรงงานอตัราชัว่โมงละ 40 บาท 

 เศษวสัดสุามารถน าไปขายได้กิโลกรัมละ 300 บาท 

 งานเลขท่ี 120 สัง่ผลติ 1,000 ตวั ราคาตวัละ 180 บาท แตผ่ลติได้ 1,020 ตวั เป็นสนิค้าเสยี 15 ตวั ซึง่แก้ไขไมไ่ด้ สว่นท่ีเหลอือีก 
5 ตวัจงึแถมให้ลกูค้าและน าไปขายตอ่ไมไ่ด้ 

 งานเลขท่ี 121 สัง่ผลติ 1,000 ตวั ราคาตวัละ 300 บาท พบวา่มสีนิค้าด้อยคณุภาพ 10 ชิน้ จึงต้องปรับปรุงก่อนน าสง่ให้ลกูค้าซึง่
มีคา่แรงงานและคา่ใช้จ่ายในการแก้ไข 2,200 บาท 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. ระหวา่งงวดซือ้วตัถดุิบเพิม่  500,000 บาท 

2. คา่ใช้จา่ยการผลติเกิดขึน้จริง 122,800   บาท 

3. วตัถดุิบคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม ตามมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ 55,000  บาท 
ให้ท า 
1. งานเลขท่ี 120  

 ก. ค านวณหาต้นทนุการผลติ 

 ข. ต้นทนุการผลติตอ่หนว่ย 

2. งานเลขท่ี 121 

 ก. ค านวณหาต้นทนุการผลติ 

 ข. ต้นทนุการผลติตอ่หนว่ย 

3. ค านวณหามลูคา่สนิค้าส าเร็จรูปคงเหลอื 

4. มลูคา่วตัถดุิบคงเหลอืเทา่ไหร่ คา่เผ่ือมลูคา่คงเหลอืเพิม่ขึน้หรือลดลงด้านเดบิตหรือเครดิต 
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5. คา่ใช้จ่ายการผลติคิดเข้างานสงูไปหรือต ่าไปคงเหลอืเทา่ไหร่ อยู่ด้านเดบิตหรือเครดิต 

6. การใช้อตัราคา่ใช้จา่ยการผลติคิดเข้างานอตัราเดยีวทัง้โรงงานเหมาะสมหรือไม ่ให้แสดงความเห็น 2 ข้อ 
 

แนวค าตอบ 

การค านวณต้นทุนการผลิต-ต้นทุนงานสั่งท า 
         งานเลขที่                               
ค านวณต้นทุนผลติ  120  121  122  123  รวม 
    เสร็จ 100%+ส่งมอบ เสร็จ 100%+ส่งมอบ เสร็จ 100%  อยู่ระหว่างผลิต   

งานระหวา่งท ายกมา  100,000  -  -  -  100,000 
บวก ต้นทนุผลติ 
       - วตัถดุิบทางตรงใช้ไป  -  121,000  150,000  200,000  471,000 
       - คา่แรงงานทางตรงใช้ไป 20,000  40,000  60,000  80,000  200,000 
    (300x40)  (600x40)  (900x40)  (1,200x40)   

       - คา่ใช้จ่ายการผลติจดัสรร 12,000  24,000  36,000  48,000  120,000 
รวมต้นทนุผลติที่เกิดขึน้  132,000  185,000  246,000  328,000  891,000 
หกั งานระหวา่งท าปลายปี          (328,000) 
 ต้นทนุสนิค้าที่ผลติเสร็จ         563,000 
 
ให้ท า 1) งานเลขท่ี 120 

ต้นทนุของเสียปกติต้องถือเป็นต้นทนุของสินค้าดีที่ผลิตได้เสมอ ในระบบต้นทนุงานสัง่ท า กิจการต้องมีนโยบายก าหนดว่า ถ้ามี
ของเสียปกติเกิดขึน้กบังานสัง่ท างานใดแล้ว งานสัง่ท านัน้ต้องรับต้นทนุไปหรือให้ทกุงานสัง่ท าร่วมกนัรับ ดงันัน้ของเสีย 20 ตวัที่เกิดจาก
กระบวนการผลติจึงถือเป็นต้นทนุของสนิค้าที่ผลติได้ ท าให้ต้นทนุตอ่หนว่ยสนิค้าดีเทา่เดิม 

ก.  ต้นทนุการผลติ   =                132,000 

ข.  ต้นทนุการผลติตอ่หนว่ย  =    
132,000

1,000
  

     =    132  บาท/หนว่ย 
ให้ท า 2) งานเลขท่ี 121 

ต้นทนุของค่าแรงงานและคา่ใช้จ่ายในการแก้ไขสินค้าด้อยคณุภาพ 10 ชิน้ จ านวน 2,200 บาท หากกิจการก าหนดต้นทนุในการ
แก้ไขเป็นต้นทนุของงานสัง่ท าทกุงาน ทกุงานสัง่ท าก็ต้องร่วมกนัรับต้นทนุนีด้้วย ซึ่งในการก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน จะ
ประมาณต้นทนุของการแก้ไขงานท่ีมีต าหนิไว้แล้ว ดงันัน้เมื่อเกิดต้นทนุในการแก้ไขก็จะบนัทึกเป็นคา่ใช้จ่ายในการผลติ จึงท าให้ต้นทนุต่อ
หนว่ยสนิค้าดีเทา่เดิม ดงันี ้

การบนัทกึบญัชี 
เดบิต คา่ใช้จ่ายการผลติ     2,200 
  เครดิต คา่แรงงานทางตรงค้างจ่าย 
   เงินสด       2,200 
 

ก.  ต้นทนุการผลติ   =                185,000 

ข.  ต้นทนุการผลติตอ่หนว่ย  =    
185,000

1,000
  

     =    185  บาท/หนว่ย 
ให้ท า 3) ค านวณหามลูคา่สนิค้าส าเร็จรูปคงเหลอื คืองานเลขที่ 122 มีจ านวน 246,000 บาท 



 

สงวนลขิสทิธ์ิ โดย อาจารย์ พยอม รัตนสกล สถาบนั PC Center  www.tuecpa.com   โทร. 094-498-9259 

 

ให้ท า 4) มลูคา่วตัถดุิบคงเหลอืเทา่ไหร่ คา่เผ่ือมลูคา่คงเหลอืเพิม่ขึน้หรือลดลงด้านเดบิตหรือเครดติ 

 ค านวณประกอบ 
  วตัถดุิบคงเหลอืยกมา (ราคาทนุ)    30,000 
  บวก ซือ้ระหวา่งงวด     500,000 
   วตัถดุิบมีเพื่อใช้     530,000 
  หกั วตัถดุิบทางตรงใช้ไป     471,000 
   วตัถดุิบคงเหลอื ณ 31 ตลุาคม 25x0   59,000 
  หกั วตัถดุิบคงเหลอืตามมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ   55,000 
   คา่เผ่ือมลูคา่วตัถดุิบลดลง    4,000 
 สรุปค าตอบ 
  - วตัถดุิบคงเหลอืสทุธิ    55,000   บาท 
  - คา่เผ่ือมลูคา่วตัถดุิบคงเหลอื   4,000 ด้านเครดิต 
ให้ท า 5) คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างานสงูไปหรือต ่าไปคงเหลอืเทา่ไหร่ อยูด้่านเดบิตหรือเครดิต 

 ค านวณประกอบ 
  คา่ใช้จา่ยการผลติเกิดขึน้จริง (122,800+2,200)   125,000 
  หกั คา่ใช้จา่ยการผลติจดัสรร     (120,000) 
        คา่ใช้จ่ายการผลติจดัสรร(สงูไป)ต ่าไป   5,000 
  หกั คา่ใช้จา่ยการผลติจดัสรร(สงูไป)ต ่าไปด้านเครดติ  (3,000) 
       คงเหลอืคา่ใช้จา่ยการผลติจดัสรร(สงูไป)ต ่าไป  2,000 
 สรุปค าตอบ 
  - คา่ใช้จ่ายการผลติจดัสรรหรือคา่ใช้จ่ายการผลติคิดเข้างานคงเหลอืต ่าไปด้านเดบิต 2,000 บาท 
 
ให้ท า 6) การใช้อตัราคา่ใช้จา่ยการผลติคิดเข้างานอตัราเดียวทัง้โรงงานเหมาะสมหรือไม ่ให้แสดงความเห็น 2 ข้อ 

วิธีอตัราเดียวทัง้โรงงานจะเหมาะสมถ้าจ านวนคา่ใช้จ่ายการผลติมีจ านวนไมม่าก หรือสนิค้าที่ผลติมีความยากง่ายไมต่า่งกนัมาก 
ดงันัน้ ในการน าวิธีดงักลา่วมาใช้กบับ.เฮียเรซซิ่ง จึงถอืว่าไม่เหมาะสมเน่ืองจาก  

1. การก าหนดต้นทุนสินค้าอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากงานที่มีปริมาณกิจกรรมการผลิตมากอาจรับต้นทุนไว้มากในขณะที่
กระบวนการผลิตอาจไม่ซบัซ้อนหรือราคาขายไม่สงูมากแตต้่องรับต้นทนุไว้สงู เช่น งานเลขที่ 120 และ121 ที่มีจ านวนเท่ากนั
คือ 1,000 หน่วย แต่ราคาขายแตกต่างกนัมากคือ 180 บาท และ 300 บาทตามล าดบั แต่ต้องรับต้นทนุค่าใช้จ่ายการผลิตต่อ
หนว่ยเทา่กนัคือ 40 บาทตอ่หนว่ย 

2. การก าหนดราคาขายอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากกิจการผลิตสินค้าหลากหลาย ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
กิจการได้ 

 
  

 
 
 
 
 

อัตนัยข้อ 2 
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2.1 มบช.17 เร่ือง สัญญาเช่า -ด้านผู้ให้เช่า 

 บริษัท คนรัก PC จ ากดั ท าสญัญาเชา่เคร่ืองจกัรเป็นเวลา 3 ปี โดยจ่ายคา่เชา่งวดละ 100,000 บาท (โดยรวมคา่ซอ่มบ ารุง 
10,000 บาท) จา่ยคา่เช่าทกุต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม เร่ิมจา่ยงวดแรก ณ วนัท าสญัญา 1 มกราคม 25x0  

ข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี ้

 สญัญาเชา่บอกเลกิไมไ่ด้ และไมม่ีระบกุารโอนกรรมสทิธ์ิวา่เมื่อใด 

 ณ วนัสิน้สดุสญัญาเชา่ ผู้ เชา่มีสทิธิซือ้ในราคา 10,000 บาท ซึง่เป็นราคาต ่ามากพอที่ผู้ เช่าจะใช้สทิธิแนน่อน 

 อตัราดอกเบีย้ตามนยั 10% 

 อายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 4 ปี มลูคา่คงเหลอืเมื่อสิน้สดุสญัญา 5,000 บาท 

 มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ 253,706 บาท 

สญัญาเชา่เป็นสญัญาเชา่การเงิน แตเ่มื่อต้นปีกิจการบนัทกึสญัญาดงักลา่วเป็นสญัญาเช่าด าเนนิงานดงันี ้
 เดบิต เงินสด     100,000 

  เครดิต คา่เช่า      100,000 

 

 PV Factor เงินงวด I = 10% n = 2  = 1.7355 

 PV Factor เงินก้อน I = 10% n = 3  = 0.7513 

 

ให้ท า 
 1. บนัทกึรายการปรับปรุง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x0 พร้อมค านวณประกอบ    (7 คะแนน) 
 2. ให้แสดงเงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x0   (3 คะแนน) 
 
 

แนวค าตอบ 

Concept 

ผลสะสมของอตัรา PV Factor เงินก้อนถึงสิน้งวดนัน้ๆ จะเทา่กบัอตัรา PV Factor ของเงินงวด ณ สิน้งวดนัน้ๆ เช่นกนั 
ค านวณหา PV Factor เงนิงวด I = 10%  n = 3 
 PV Factor เงินงวด I = 10% n = 2   = 1.7355 
 บวก PV Factor เงินก้อน I = 10% n = 3  = 0.7513 
  PV Factor เงินงวด I = 10% n = 3  = 2.4868 

 ดงันัน้  PV Factor เงินงวด ณ วนัต้นงวด I = 10% n = 3  = 2.4868x110% 
        = 2.73548 
สรุป 
 สรุปสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินของผู้ประกอบการท่ีไมใ่ช้ผู้ผลิตและผู้แทนจ าหนา่ย( Direct Financing Lease) และผู้ เช่า
ใช้สทิธิเลอืกซือ้ 
ค านวณหาเงนิลงทุนขัน้ต้นตามสัญญาเช่า 

คา่เช่า [(100,000-10,000) x 3 ปี] = 270,000 
สทิธิเลอืกซือ้ =   10,000 
 เงินลงทนุขัน้ต้นตามสญัญาเช่า  280,000 

ค านวณเงนิลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า 
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มลูคา่ปัจจบุนัของคา่เช่า (90,000 x 2.73548) = 246,193 
มลูคา่ปัจจบุนัของสทิธิเลอืกซือ้ (10,000 x 0.7513) =   7,513 
 เงินลงทนุสทุธิในสญัญาเช่า  253,706 

ค านวณรายได้ทางการเงนิรอรับรู้ 
เงินลงทนุขัน้ต้นตามสญัญาเช่า  280,000 
หกั เงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่า  253,706 

 รายได้ทางการเงินรอรับรู้    26,294 
 

ตารางแสดงการค านวณดอกเบีย้รับและส่วนที่น าไปลดยอดลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ 

วันเดือนปี ค่าเช่าต่องวด 
ดอกเบีย้รับ 

(10%) 
ส่วนที่น าไปลดลูกหนี ้
ตามสัญญาเช่าการเงนิ 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า
การเงนิคงเหลือ 

1 ม.ค. 25X0 
1 ม.ค. 25X0 
1 ม.ค. 25X1 
1 ม.ค. 25X2 
31 ธ.ค. 25X2 

 
90,000 
90,000 
90,000 
10,000 

 
-0- 

16,371 
9,008 
*915 

 
90,000 
73,629 
80,992 

9,085 

253,706 
163,706 
90,077 

9,085 

 280,000 26,294 253,706  
         *ปัดเศษ 

ให้ท า 1) 

สมุดรายวันทั่วไป 
วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 

25X1 

ธ.ค. 31 
 
 
 
 
 
 

 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 
คา่เช่า 
         เคร่ืองจกัร 
  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 
               รายได้คา่ซอ่มบ ารุง 
(บนัทกึปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้) 

 

190,000 
100,000 

 

 
 

253,706 
26,294 
10,000 

รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 
 ดอกเบีย้รับ 
(บนัทกึดอกเบีย้ค้างรับ) 

16,371  
16,371 

   
 
 
 
 
 

ให้ท า 2) แสดงรายการที่เกดิขึน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 x0 
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บริษัท คนรัก PC จ ากดั 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 25x0 

 

       สินทรัพย์ 
              (หน่วย : บาท)   

หมายเหตุ    25x0     
สินทรัพย์หมุนเวียน 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี(163,706-90,077)   73,629   
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น-ดอกเบีย้ค้างรับ        16,371   

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินสทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี    90,077 

 

2.1 มบช.11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

 สญัญาก่อสร้าง มลูคา่โครงการ 100 ล้านบาท และมีประมาณการต้นทนุรวม 95 ล้านบาท สญัญาก่อสร้างใช้เวลา 3 ปี ข้อมลู
การก่อสร้างมีดงันี ้          (หนว่ย : ล้านบาท)   

        25x1   25x2 

รายได้ตามสญัญาก่อสร้าง      100   100 

ต้นทนุก่อสร้างสะสมถงึสิน้ปีปัจจบุนั     27   77 

ต้นทนุท่ีประมาณวา่จะจา่ยอีกจนงานเสร็จ    63   33 

ขัน้ความส าเร็จ       30%   70% 

รายได้สะสม       30   70 

ให้ท า  

1. ปี 25x2 จะรับรู้รายได้ และต้นทนุเทา่ไหร่พร้อมอธิบาย                 (4 คะแนน)  
2. ปี 25x2 จะรับรู้ผลก าไรขาดทนุเทา่ไหร่                   (4 คะแนน) 
3. ถ้าต้นทนุของปี 25x3 เพิ่มขึน้ 34 ล้านบาท กิจการต้องรับรู้ผลก าไรขาดทนุเมื่อสิน้โครงการจ านวนเทา่ไหร่                 (2 คะแนน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวค าตอบ 
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ค านวณประกอบ           (หนว่ย : ล้านบาท)   
 

รายการ ปี 25x1 ปี 25x2 ปี 25x3 
การค านวณอัตราส่วนงานที่ท าเสร็จ   (77+34) 

ต้นทนุก่อสร้างที่เกิดขึน้ถึงสิน้ปี 27 77 111 
บวก ต้นทนุคาดวา่จ่ายเพิ่มอีก 63 33 - 
ต้นทนุทัง้หมดโดยประมาณ 90 110 111 

อัตราส่วนงานท่ีท าเสร็จถงึปีปัจจุบัน  30%  70% 100% 
การค านวณรายได้ และก าไรขัน้ต้น (100 x 30%) 

30 
-0- 

 
77 

(30) 

 
100 
(77) 

รายได้ก่อสร้างสะสมถึงสิน้ปี 
หัก รายได้ที่รับรู้แล้วสะสมถึงสิน้ปีก่อน 

รายได้ก่อสร้างในแตล่ะปี 30 47 23 
หัก ต้นทนุก่อสร้างในแตล่ะปี 
หัก ประมาณการหนีส้ินขาดทนุจากงานก่อสร้าง 
      ปรับปรุงกลบัรายการประมาณการหนีส้ินขาดทนุจาก 
        งานก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว 

(27) 
- 
- 

(50) <= (77-27) 
(10) 

- 

(34) 
- 

(10) 

ก าไรขัน้ต้นในแตล่ะปี 3 (13) (1) 
ก าไรจากการก่อสร้างโดยประมาณ (100 – 90) 

10 
(100 – 110) 

(10) 
(100 – 111) 

(11) 
 
     สมุดรายวันทั่วไป     (หนว่ย:บาท) 

รายการ ปี 25x1 ปี 25x2 ปี 25x3 
1.บันทึกต้นทุนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
งานระหวา่งก่อสร้าง 
 วตัถดุิบ, คา่แรงงาน, คา่ใช้จ่ายก่อสร้าง 

 
27 
             27 

 
50 
         50 

 
34 
        34 

2.บันทึกรายได้ ต้นทุน และก าไรขัน้ต้น 
ต้นทนุคา่ก่อสร้าง 
งานระหวา่งก่อสร้าง (ก าไรขัน้ต้น) 
ประมาณการหนีส้นิขาดทนุจากงานก่อสร้าง 
 รายได้คา่ก่อสร้าง 
         ประมาณการหนีส้นิขาดทนุจากงานก่อสร้าง 
         งานระหวา่งก่อสร้าง (ขาดทนุขัน้ต้น) 

 
27 
3 
             
                            30 

 
60 
  
                        
                         47 
                         10 
       (50-47)=>   3 

 
24 
   
10 
         23 
                         
                          11 

หมายเหตุ การบันทกึข้างต้น อาจารย์ท าเพิ่มจากโจทย์ค าส่ัง เจตนาเพื่อต้องการใช้อธิบายตารางการค านวณ ให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ 

ค านวณหายอดรวมส าหรับปี 
 (หน่วย:ล้านบาท) 

 หมายเหต ุ 25x1 25x2 25x3 
รายได้คา่ก่อสร้าง  30 47 23 
หกั ต้นทนุคา่ก่อสร้าง  27 60 24 
ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น  3 (13) (1) 

ให้ท า 1.) ปี 25x2 จะรับรู้รายได้ และต้นทนุเทา่ไหร่พร้อมอธิบาย 
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ปี 25x2 มีผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 10 ล้านบาท ซึง่ต้องรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยทนัที โดยไมค่ านงึวา่ขัน้ความส าเร็จของงานจะ
คิดเป็นร้อยละ 70% หรือ 70 ล้านบาท แตรั่บรู้รายได้และต้นทนุกอ่สร้างได้เทา่กบัจ านวนตอ่ไปนี ้

รายได้ก่อสร้าง ปี 25x2         (หนว่ย:ล้านบาท) 
 ต้นทนุก่อสร้างทีเ่กิดขึน้ถึงสิน้ปี 25x2        77 
 หกั รายได้ที่รับรู้และสะสมถึงสิน้ปี  25x1       (30) 
  รายได้ก่อสร้างปี 25x2        47 

 
ต้นทนุก่อสร้าง ปี 25x2         (หนว่ย:ล้านบาท) 

 ต้นทนุก่อสร้างทีเ่กิดขึน้ของปี 25x2 (77-27)       50 
 บวก ขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้อกี        10 
  ต้นทนุก่อสร้างปี 25x2        60 

 

ให้ท า 2.) ปี 25x2 จะรับรู้ผลก าไรขาดทนุเทา่ไหร่   

ก าไร(ขาดทนุ) ปี 25x2         (หนว่ย:ล้านบาท) 
 รายได้ก่อสร้างปี 25x2         47 
 หกั ต้นทนุก่อสร้างปี 25x2         (60) 
  ขาดทนุจากการก่อสร้างปี 25x2       (13) 

 

ให้ท า 3.) ถ้าต้นทนุของปี 25x3 เพิ่มขึน้ 34 ล้านบาท กิจการต้องรับรู้ผลก าไรขาดทนุเมื่อสิน้โครงการจ านวนเทา่ไหร่     
ก าไร(ขาดทนุ) ปี 25x3         (หนว่ย:ล้านบาท) 

 รายได้ก่อสร้างปี 25x3         23 
 หกั ต้นทนุก่อสร้างปี 25x3         (24) 
  ขาดทนุจากการก่อสร้างปี 25x3       (1) 

 
  

อัตนัยข้อ 3 

3.1 มรง.13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

ใช้ข้อมลูตอ่ไปนีต้อบค าถาม 

 ญี่ปุ่น เกาหล ี ไต้หวัน 

ปริมาณขาย 50,000 26,000 32,000 
ราคาขาย 150 148 153 
ต้นทนุการท ารายการ 11 12 12 
คา่ขนสง่ 13 13 14 

ให้ท า 

1. อะไรคือตลาดหลกั                    (1 คะแนน) 

2. อะไรคือตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ                   (1 คะแนน) 

 

 

แนวค าตอบ 
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ให้ท า 1.) อะไรคือตลาดหลกั 

 ตลาดหลกั หมายถงึ ตลาดทีม่ีปริมาณ และระดบักิจกรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิมากที่สดุ ดงันัน้ตลาด ญ่ีปุ่น จึงเป็นตลาดหลกั

เนื่องจากมีปริมาณการขายมากที่สดุ 

  

ให้ท า 2.) อะไรคือตลาดทีใ่ห้ประโยชน์สงูสดุ  

 ตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ หมายถึง  ตลาดทีจ่ านวนเงินท่ีได้รับจากการขายสนิทรัพย์เป็นจ านวนมากสดุ หรือตลาดที่มีจ านวนเงิน

ที่จ่ายคืนเพื่อช าระหนีส้นิเป็นจ านวนน้อยที่สดุภายหลงัจากหกัต้นทนุการท ารายการและต้นทนุของการขนสง่แล้ว 

 ญี่ปุ่น เกาหล ี ไต้หวัน 

ราคาขาย 150 148 153 
หกั ต้นทนุการท ารายการ 11 12 12 
หกั คา่ขนสง่ 13 13 14 
ราคาขายสทุธิ 126 123 127 

 

สรุป ตลาด ไต้หวัน เป็นตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุเนื่องจากมีราคาขายสทุธิคงเหลอืมากสดุคือ 127 บาท 

 

3.2 มรง.2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

กิจการให้สทิธิซือ้หุ้นแก่พนกังาน 1,000 สทิธิ โดยมีเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. เงื่อนไขบริการ  

 พนกังานต้องท างานตอ่เนื่อง 3 ปี 
2. เงื่อนไขทางการตลาด  

 ราคาหุ้นเพิ่มขึน้ 15% คาดวา่พนกังานจะอยูท่ างานตอ่เนื่องจนครบ 3 ปี มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิ 50 บาท 
3. เงื่อนไขที่ไม่ใช่การตลาด  

ยอดขายต้องเพิ่มขึน้ 15% คาดวา่พนกังานจะบรรลเุง่ือนไขและได้รับสทิธิ มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิ 60 บาท 

ให้ท า  ค านวณหาคา่ใช้จา่ยที่รับรู้ในปี 25x7 ,25x8 และ 25x9 ในแตล่ะเหตกุารณ์ดงันี ้
1. สามารถบรรลทุัง้ 3 เง่ือนไข         (3 คะแนน)

 2. สิน้ปี 25x8 เง่ือนไขทางการตลาดลดลงน้อยกวา่ 15%       (3 คะแนน) 
3. สิน้ปี 25x8 เง่ือนไขที่ไมใ่ช่การตลาดมีพนกังานจ านวน 50% ท ายอดขายได้น้อยกวา่ 15%             (4.5 คะแนน) 
4. จากข้อ 3. มีคนลาออกในปี 25x8 จ านวน 50% ถ้าเฉลีย่เทา่กนักบัการได้รับผลประโยชน์             (7.5 คะแนน) 

 
 
แนวค าตอบ 
 
Concept 
เงื่อนไขบริการ 

เนื่องจากบริการทีไ่ดร้บัจากพนกังานที่ปฏิบติังานตามระยะเวลาการใหบ้ริการทีก่ าหนดไว ้ไม่ไดถู้กน ามารวมในการประมา 
มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้   วนัทีใ่หสิ้ทธิ ดงันัน้เง่ือนไขบริการจึงต้องน ามาปรับปรุงจ านวนเงินของรายการเพื่อให้ค านวณมาจาก
จ านวนตราสารทนุท่ีได้รับสทิธิในที่สดุ 
เงื่อนไขทางการตลาด 
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การพิจารณาเง่ือนไขการได้รับสทิธิ ต้องรบัรู้จ านวนเงินโดยไม่ตอ้งพิจาร าว่าบรรลเุงือ่นไขทางตลาดหรือไม่ เนือ่งจากมูลค่า
ยติุธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ได้รวมความนา่จะเป็นของการบรรลเุง่ือนไขทางการตลาดไว้แล้ว(คือ ความนา่จะเป็นท่ีราคาหุ้นจะไมเ่ป็นไปตาม
เปา้หมายได้น าไปรวมในการประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิซือ้หุ้น ณ วนัท่ีให้สทิธิแล้ว) 
 
เงื่อนไขที่ไม่ใช่การตลาด (หรือ เงื่อนไขผลงาน เช่น เป้าหมายก าไร หรือยอดขาย)  

เนื่องจากผลกระทบของเงือ่นไขผลงานจะไม่น ามาพิจาร าในการประมา มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีให้สทิธิ ดงันัน้
เง่ือนไขผลงานจึงต้องน ามาปรับปรุงจ านวนเงินของรายการเพื่อสะท้อนผลลพัธ์ของเง่ือนผลงานในท้ายสดุ 
 
ให้ท า 1.) สามารถบรรลทุัง้ 3 เง่ือนไข         

ปีที่ การค านวณ 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน 
ส าหรับงวด (บาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 
สะสม (บาท) 

25x7 สทิธิซือ้หุ้น 1,000 สทิธิ x 60 บาท x 1/3 20,000 20,000 
25x8 (สทิธิซือ้หุ้น 1,000 สทิธิ x 60 บาท x 2/3) – 20,000 บาท 20,000 40,000 
25x9 (สทิธิซือ้หุ้น 1,000 สทิธิ x 60 บาทx 3/3) – 40,000 บาท 20,000 60,000 

หมายเหตุ 
 เลอืกมลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิซือ้หุ้นตามเง่ือนไขที่ไมใ่ช่การตลาด เนื่องจาก มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิซือ้หุ้น ณ วนัท่ีให้สทิธิไมไ่ด้น า
เง่ือนไขผลงานมาพิจารณา(แตเ่ง่ือนไขทางตลาดได้น ามารวมในการประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิซือ้หุ้นแล้ว) ดงันัน้ เง่ือนไขผลงานจงึ
ยงัต้องปรับปรุงจ านวนเงินของรายการเพื่อสะท้อนผลลพัธ์ของเง่ือนไขผลงานในท้ายสดุ 
 
ให้ท า 2.) สิน้ปี 25x8 เง่ือนไขทางการตลาดลดลงน้อยกวา่ 15%    

ปีที่ การค านวณ 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน 
ส าหรับงวด (บาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 
สะสม (บาท) 

25x7 สทิธิซือ้หุ้น 1,000 สทิธิ x 60 บาท x 1/3 20,000 20,000 
25x8 (สทิธิซือ้หุ้น 1,000 สทิธิ x 60 บาท x 2/3) – 20,000 บาท 20,000 40,000 
25x9 (สทิธิซือ้หุ้น 1,000 สทิธิ x 60 บาท) – 40,000 บาท 20,000 60,000 

หมายเหตุ 
 เนื่องจากเง่ือนไขทางตลาด มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิซือ้หุ้น ณ วนัท่ีให้สทิธินัน้ ได้พิจารณาถึงความนา่จะเป็นในการบรรลเุง่ือนไข
แล้ว ดงันัน้ในระหวา่งระยะเวลาให้ได้รับสทิธิจึงไมม่ีการเปลีย่นแปลงทางการบญัชี โดยยงัคงรับรู้คา่ใช้จ่ายตลอดระยะเวลาให้ได้รับสทิธิที่
เหลอือยู ่
     
 
 
 
 
 
 
ให้ท า 3) สิน้ปี 25x8 เง่ือนไขที่ไมใ่ชก่ารตลาดมีพนกังานจ านวน 50% ท ายอดขายได้น้อยกวา่ 15% 
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ปีที่ การค านวณ 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน 
ส าหรับงวด (บาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 
สะสม (บาท) 

25x7 สทิธิซือ้หุ้น 1,000 สทิธิ x 60 บาท x 1/3 20,000 20,000 
25x8 [(สิทธิซือ้หุ้ น 500 สิทธิ x 60 บาท x 2/3)+ (สิทธิซือ้หุ้ น 500 สิทธิ x 50 

บาท x 2/3)] – 20,000 บาท 
16,667 36,667 

25x9 [(สิทธิซือ้หุ้ น 500 สิทธิ x 60 บาท x 3/3)+ (สิทธิซือ้หุ้ น 500 สิทธิ x 50 
บาท x 3/3)] – 36,667 บาท 

18,333 55,000 

หมายเหตุ 
 ปี 25x8 และ 25x9 มีพนกังาน 50% ไมบ่รรลเุง่ือนไขผลงาน แตย่งัเป็นไปตามเง่ือนไขบริการ และ เง่ือนไขทางตลาด  
 
ให้ท า 4.) จากข้อ 3. มีคนลาออกในปี 25x8 จ านวน 50% ถ้าเฉลีย่เทา่กนักบัการได้รับผลประโยชน์  

ปีที่ การค านวณ 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน 
ส าหรับงวด (บาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 
สะสม (บาท) 

25x7 สทิธิซือ้หุ้น 1,000 สทิธิ x 60 บาท x 1/3 20,000 20,000 
25x8 [(สิทธิซือ้หุ้น 500 สิทธิ x50% x 60 บาท x 2/3)+ (สิทธิซือ้หุ้น 500 สิทธิ 

x50% x 50 บาท x 2/3)] – 20,000 บาท 
(1,667) 18,333 

25x9 [(สิทธิซือ้หุ้น 500 สิทธิ x50% x 60 บาท x 3/3)+ (สิทธิซือ้หุ้น 500 สิทธิ 
x50% x 50 บาท x 3/3)] – 18,333 บาท 

9,167 27,500 

หมายเหตุ 
 ปี 25x8 และ 25x9 มีพนกังาน 50% ไมบ่รรลเุง่ือนไขผลงาน แตย่งัเป็นไปตามเง่ือนไขทางตลาด ในขณะเดียวกนัในเง่ือนไข
บริการมีพนกังานจ านวน 50% ลาออกถวัเฉลีย่เทา่กนักบัการได้รับผลประโยชน์ 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


