วิชาการบัญชี 2
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)
แนวข้ อสอบจาลองครัง้ ที่ 38 3 /2560 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
อัตนัยข้ อ 1 การบัญชีต้นทุนงานสั่งทา
บริ ษัท เฮียเรซซิง่ จากัด ใช้ ระบบต้ นทุนปกติ( Normal Cost) ผลิตสินค้ าตามคาสัง่ ผลิต ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 25x0 มี
รายการดังนี ้
วัตถุดิบคงเหลือ
30,000
เดบิต
งานระหว่างทา(งานเลขที่ 120)
100,000
เดบิต
ค่าเผื่อมูลค่าวัตถุดิบลดลง
6,000
เครดิต
ค่าใช้ จา่ ยการผลิตจัดสรรสูงไป/ต่าไป
3,000
เครดิต
ระหว่างเดือน ตุลาคม มีรายการผลิตสินค้ าแต่ละประเภทดังนี ้
เลขที่งาน
วัตถุดิบ
ค่าแรงงาน

ชัว่ โมงแรงงานทางตรง

120

-

20,000

300

121

120,000

40,000

600

122

150,000

60,000

900

123

200,000

80,000

1,200

ผลิตเสร็ จ
100% ส่งมอบแล้ ว
100% ส่งมอบแล้ ว
เสร็ จ 100%
อยูร่ ะหว่างการผลิต

ค่าใช้ จา่ ยการผลิตจัดสรรคิดตามชัว่ โมงแรงงานทางตรงทังโรงงานอั
้
ตราชัว่ โมงละ 40 บาท
 เศษวัสดุสามารถนาไปขายได้ กิโลกรัมละ 300 บาท
 งานเลขที่ 120 สัง่ ผลิต 1,000 ตัว ราคาตัวละ 180 บาท แต่ผลิตได้ 1,020 ตัว เป็ นสินค้ าเสีย 15 ตัว ซึง่ แก้ ไขไม่ได้ ส่วนที่เหลืออีก
5 ตัวจึงแถมให้ ลกู ค้ าและนาไปขายต่อไม่ได้
 งานเลขที่ 121 สัง่ ผลิต 1,000 ตัว ราคาตัวละ 300 บาท พบว่ามีสน
ิ ค้ าด้ อยคุณภาพ 10 ชิ ้น จึงต้ องปรับปรุงก่อนนาส่งให้ ลกู ค้ าซึง่
มีคา่ แรงงานและค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไข 2,200 บาท
ข้ อมูลเพิ่มเติม
1. ระหว่างงวดซื ้อวัตถุดิบเพิม
่ 500,000 บาท
2. ค่าใช้ จา่ ยการผลิตเกิดขึ ้นจริ ง 122,800 บาท
3. วัตถุดิบคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ 55,000 บาท
ให้ ทา
1. งานเลขที่ 120
ก. คานวณหาต้ นทุนการผลิต
ข. ต้ นทุนการผลิตต่อหน่วย
2. งานเลขที่ 121
ก. คานวณหาต้ นทุนการผลิต
ข. ต้ นทุนการผลิตต่อหน่วย
3. คานวณหามูลค่าสินค้ าสาเร็ จรู ปคงเหลือ
4. มูลค่าวัตถุดิบคงเหลือเท่าไหร่ ค่าเผื่อมูลค่าคงเหลือเพิม
่ ขึ ้นหรื อลดลงด้ านเดบิตหรื อเครดิต
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5. ค่าใช้ จ่ายการผลิตคิดเข้ างานสูงไปหรื อต่าไปคงเหลือเท่าไหร่ อยู่ด้านเดบิตหรื อเครดิต
6. การใช้ อตั ราค่าใช้ จา่ ยการผลิตคิดเข้ างานอัตราเดียวทังโรงงานเหมาะสมหรื
้
อไม่ ให้ แสดงความเห็น 2 ข้ อ

แนวคาตอบ
การคานวณต้ นทุนการผลิต-ต้ นทุนงานสั่งทา
คานวณต้ นทุนผลิต
งานระหว่างทายกมา
บวก ต้ นทุนผลิต
- วัตถุดิบทางตรงใช้ ไป
- ค่าแรงงานทางตรงใช้ ไป
- ค่าใช้ จ่ายการผลิตจัดสรร
รวมต้ นทุนผลิตที่เกิดขึ ้น
หัก งานระหว่างทาปลายปี
ต้ นทุนสินค้ าที่ผลิตเสร็ จ

งานเลขที่
123

120

121

122

เสร็จ 100%+ส่ งมอบ

เสร็จ 100%+ส่ งมอบ

เสร็จ 100%

อยู่ระหว่ างผลิต

รวม

100,000

-

-

-

100,000

20,000

121,000
40,000

150,000
60,000

200,000
80,000

471,000
200,000

(300x40)

(600x40)

(900x40)

(1,200x40)

12,000
132,000

24,000
185,000

36,000
246,000

48,000
328,000

120,000
891,000
(328,000)
563,000

ให้ ทา 1) งานเลขที่ 120
ต้ นทุนของเสียปกติต้องถือเป็ นต้ นทุนของสินค้ าดีที่ผลิตได้ เสมอ ในระบบต้ นทุนงานสัง่ ทา กิจการต้ องมีนโยบายกาหนดว่า ถ้ ามี
ของเสียปกติเกิดขึ ้นกับงานสัง่ ทางานใดแล้ ว งานสัง่ ทานันต้
้ องรับต้ นทุนไปหรื อให้ ทกุ งานสัง่ ทาร่ วมกันรับ ดังนันของเสี
้
ย 20 ตัวที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตจึงถือเป็ นต้ นทุนของสินค้ าที่ผลิตได้ ทาให้ ต้นทุนต่อหน่วยสินค้ าดีเท่าเดิม
ก. ต้ นทุนการผลิต
=
132,000
ข. ต้ นทุนการผลิตต่อหน่วย

=
=

132,000
1,000

132

บาท/หน่วย

ให้ ทา 2) งานเลขที่ 121
ต้ นทุนของค่าแรงงานและค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขสินค้ าด้ อยคุณภาพ 10 ชิ ้น จานวน 2,200 บาท หากกิจการกาหนดต้ นทุนในการ
แก้ ไขเป็ นต้ นทุนของงานสัง่ ทาทุกงาน ทุกงานสัง่ ทาก็ต้องร่ วมกันรับต้ นทุนนี ้ด้ วย ซึ่งในการกาหนดอัตราค่าใช้ จ่ายการผลิตคิดเข้ างาน จะ
ประมาณต้ นทุนของการแก้ ไขงานที่มีตาหนิไว้ แล้ ว ดังนันเมื
้ ่อเกิดต้ นทุนในการแก้ ไขก็จะบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในการผลิต จึงทาให้ ต้นทุนต่อ
หน่วยสินค้ าดีเท่าเดิม ดังนี ้
การบันทึกบัญชี
เดบิต ค่าใช้ จ่ายการผลิต
2,200
เครดิต ค่าแรงงานทางตรงค้ างจ่าย
เงินสด
2,200
ก. ต้ นทุนการผลิต

=

ข. ต้ นทุนการผลิตต่อหน่วย

=
=
ให้ ทา 3) คานวณหามูลค่าสินค้ าสาเร็ จรูปคงเหลือ คืองานเลขที่ 122 มีจานวน
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ให้ ทา 4) มูลค่าวัตถุดิบคงเหลือเท่าไหร่ ค่าเผื่อมูลค่าคงเหลือเพิม่ ขึ ้นหรื อลดลงด้ านเดบิตหรื อเครดิต
คานวณประกอบ
วัตถุดิบคงเหลือยกมา (ราคาทุน)
30,000
บวก ซื ้อระหว่างงวด
500,000
วัตถุดิบมีเพื่อใช้
530,000
หัก วัตถุดิบทางตรงใช้ ไป
471,000
วัตถุดิบคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 25x0
59,000
หัก วัตถุดิบคงเหลือตามมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
55,000
ค่าเผื่อมูลค่าวัตถุดิบลดลง
4,000
สรุ ปคาตอบ
- วัตถุดิบคงเหลือสุทธิ
55,000 บาท
- ค่าเผื่อมูลค่าวัตถุดิบคงเหลือ
4,000 ด้ านเครดิต
ให้ ทา 5) ค่าใช้ จ่ายการผลิตคิดเข้ างานสูงไปหรื อต่าไปคงเหลือเท่าไหร่ อยูด่ ้ านเดบิตหรื อเครดิ ต
คานวณประกอบ
ค่าใช้ จา่ ยการผลิตเกิดขึ ้นจริง (122,800+2,200)
125,000
หัก ค่าใช้ จา่ ยการผลิตจัดสรร
(120,000)
ค่าใช้ จ่ายการผลิตจัดสรร(สูงไป)ต่าไป
5,000
หัก ค่าใช้ จา่ ยการผลิตจัดสรร(สูงไป)ต่าไปด้ านเครดิต
(3,000)
คงเหลือค่าใช้ จา่ ยการผลิตจัดสรร(สูงไป)ต่าไป
2,000
สรุ ปคาตอบ
- ค่าใช้ จ่ายการผลิตจัดสรรหรื อค่าใช้ จ่ายการผลิตคิดเข้ างานคงเหลือต่าไปด้ านเดบิต 2,000 บาท
ให้ ทา 6) การใช้ อตั ราค่าใช้ จา่ ยการผลิตคิดเข้ างานอัตราเดียวทังโรงงานเหมาะสมหรื
้
อไม่ ให้ แสดงความเห็น 2 ข้ อ
วิธีอตั ราเดียวทังโรงงานจะเหมาะสมถ้
้
าจานวนค่าใช้ จ่ายการผลิตมีจานวนไม่มาก หรื อสินค้ าที่ผลิตมีความยากง่ายไม่ตา่ งกันมาก
ดังนัน้ ในการนาวิธีดงั กล่าวมาใช้ กบั บ.เฮียเรซซิ่ง จึงถือว่ าไม่ เหมาะสมเนื่องจาก
1. การกาหนดต้ นทุนสินค้ าอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากงานที่มีปริ มาณกิ จกรรมการผลิตมากอาจรับต้ นทุน ไว้ มากในขณะที่
กระบวนการผลิตอาจไม่ซบั ซ้ อนหรื อราคาขายไม่สงู มากแต่ต้องรับต้ นทุนไว้ สงู เช่น งานเลขที่ 120 และ121 ที่มีจานวนเท่ากัน
คือ 1,000 หน่วย แต่ราคาขายแตกต่างกันมากคือ 180 บาท และ 300 บาทตามลาดับ แต่ต้องรับต้ นทุนค่าใช้ จ่ายการผลิตต่อ
หน่วยเท่ากันคือ 40 บาทต่อหน่วย
2. การกาหนดราคาขายอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากกิจการผลิตสินค้ าหลากหลาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของ
กิจการได้

อัตนัยข้ อ 2
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2.1 มบช.17 เรื่ อง สัญญาเช่ า -ด้ านผู้ให้ เช่ า

บริ ษัท คนรัก PC จากัด ทาสัญญาเช่าเครื่ องจักรเป็ นเวลา 3 ปี โดยจ่ายค่าเช่างวดละ 100,000 บาท (โดยรวมค่าซ่อมบารุง
10,000 บาท) จ่ายค่าเช่าทุกต้ นปี วันที่ 1 มกราคม เริ่ มจ่ายงวดแรก ณ วันทาสัญญา 1 มกราคม 25x0
ข้ อมูลเพิ่มเติมมีดังนี ้
สัญญาเช่าบอกเลิกไม่ได้ และไม่มีระบุการโอนกรรมสิทธิ์วา่ เมื่อใด
 ณ วันสิ ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสท
ิ ธิซื ้อในราคา 10,000 บาท ซึง่ เป็ นราคาต่ามากพอที่ผ้ เู ช่าจะใช้ สทิ ธิแน่นอน
 อัตราดอกเบี ้ยตามนัย 10%
 อายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 4 ปี มูลค่าคงเหลือเมื่อสิ ้นสุดสัญญา 5,000 บาท
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 253,706 บาท
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่เมื่อต้ นปี กิจการบันทึกสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานดังนี ้
เดบิต เงินสด
100,000
เครดิต ค่าเช่า
100,000


PV Factor เงินงวด I = 10%

n=2

=

1.7355

PV Factor เงินก้ อน I = 10%

n=3

=

0.7513

ให้ ทา
1. บันทึกรายการปรับปรุ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 พร้ อมคานวณประกอบ

(7 คะแนน)
(3 คะแนน)

2. ให้ แสดงเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0

แนวคาตอบ
Concept

ผลสะสมของอัตรา PV Factor เงินก้ อนถึงสิ ้นงวดนันๆ
้ จะเท่ากับอัตรา PV Factor ของเงินงวด ณ สิ ้นงวดนันๆ
้ เช่นกัน
คานวณหา PV Factor เงินงวด I = 10% n = 3
PV Factor เงินงวด I = 10% n = 2
=
1.7355
บวก PV Factor เงินก้ อน I = 10% n = 3
=
0.7513
PV Factor เงินงวด I = 10% n = 3
=
2.4868
ดังนัน้

PV Factor เงินงวด ณ วันต้ นงวด I = 10% n = 3

=

2.4868x110%

=

2.73548

สรุ ป
สรุปสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินของผู้ประกอบการที่ไม่ใช้ ผ้ ผู ลิตและผู้แทนจาหน่าย( Direct Financing Lease) และผู้เช่า
ใช้ สทิ ธิเลือกซื ้อ
คานวณหาเงินลงทุนขัน้ ต้ นตามสัญญาเช่ า
ค่าเช่า [(100,000-10,000) x 3 ปี ]
=
270,000
สิทธิเลือกซื ้อ
=
10,000
เงินลงทุนขันต้
้ นตามสัญญาเช่า
280,000
คานวณเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่ า
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มูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่า (90,000 x 2.73548)
มูลค่าปั จจุบนั ของสิทธิเลือกซื ้อ (10,000 x 0.7513)
เงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า
คานวณรายได้ ทางการเงินรอรับรู้
เงินลงทุนขันต้
้ นตามสัญญาเช่า
หัก เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
 รายได้ ทางการเงินรอรับรู้

=
=

246,193
7,513
253,706
280,000
253,706
26,294

ตารางแสดงการคานวณดอกเบีย้ รับและส่ วนที่นาไปลดยอดลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงิน
ดอกเบีย้ รับ
ส่ วนที่นาไปลดลูกหนี ้ ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ า
วันเดือนปี
ค่ าเช่ าต่ องวด
(10%)
ตามสัญญาเช่ าการเงิน
การเงินคงเหลือ
1 ม.ค. 25X0
253,706
1 ม.ค. 25X0
90,000
-090,000
163,706
1 ม.ค. 25X1
90,000
16,371
73,629
90,077
1 ม.ค. 25X2
90,000
9,008
80,992
9,085
31 ธ.ค. 25X2
10,000
*915
9,085
280,000
26,294
253,706
*ปั ดเศษ
ให้ ทา 1)
สมุดรายวันทั่วไป
วันเดือนปี
รายการ
เดบิต
เครดิต
25X1

ธ.ค. 31

ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าเช่า
เครื่ องจักร
รายได้ ทางการเงินรอการรับรู้
รายได้ คา่ ซ่อมบารุง
(บันทึกปรับปรุงข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น)
รายได้ ทางการเงินรอการรับรู้
ดอกเบี ้ยรับ
(บันทึกดอกเบี ้ยค้ างรับ)

190,000
100,000
253,706
26,294
10,000
16,371
16,371

ให้ ทา 2) แสดงรายการที่เกิดขึน้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 x0
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บริ ษัท คนรัก PC จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0
สินทรัพย์
(หน่ วย : บาท)
25x0

หมายเหตุ
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี (163,706-90,077)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-ดอกเบี ้ยค้ างรับ

73,629
16,371

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

90,077

2.1 มบช.11 เรื่ อง สัญญาก่ อสร้ าง

สัญญาก่อสร้ าง มูลค่าโครงการ 100 ล้ านบาท และมีประมาณการต้ นทุนรวม 95 ล้ านบาท สัญญาก่อสร้ างใช้ เวลา 3 ปี ข้ อมูล
การก่อสร้ างมีดงั นี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
รายได้ ตามสัญญาก่อสร้ าง
ต้ นทุนก่อสร้ างสะสมถึงสิ ้นปี ปัจจุบนั
ต้ นทุนที่ประมาณว่าจะจ่ายอีกจนงานเสร็ จ
ขันความส
้
าเร็ จ
รายได้ สะสม

25x1
100

25x2
100

27

77

63

33

30%

70%

30

70

ให้ ทา
1. ปี 25x2 จะรับรู้ รายได้ และต้ นทุนเท่าไหร่ พร้ อมอธิบาย
2. ปี 25x2 จะรับรู้ ผลกาไรขาดทุนเท่าไหร่
3. ถ้ าต้ นทุนของปี 25x3 เพิ่มขึ ้น 34 ล้ านบาท กิจการต้ องรับรู้ ผลกาไรขาดทุนเมื่อสิ ้นโครงการจานวนเท่าไหร่

(4 คะแนน)
(4 คะแนน)
(2 คะแนน)

แนวคาตอบ
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(หน่วย : ล้ านบาท)

คานวณประกอบ
รายการ
การคานวณอัตราส่ วนงานที่ทาเสร็จ
ต้ นทุนก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นถึงสิ ้นปี
บวก ต้ นทุนคาดว่าจ่ายเพิ่มอีก
ต้ นทุนทังหมดโดยประมาณ
้

ปี 25x1

ปี 25x2

ปี 25x3
(77+34)

27
63
90
30%
(100 x 30%)
30
-030
(27)
-

อัตราส่ วนงานที่ทาเสร็จถึงปี ปั จจุบัน

การคานวณรายได้ และกาไรขัน้ ต้ น
รายได้ ก่อสร้ างสะสมถึงสิ ้นปี
หัก รายได้ ที่รับรู้แล้ วสะสมถึงสิ ้นปี ก่อน
รายได้ ก่อสร้ างในแต่ละปี
หัก ต้ นทุนก่อสร้ างในแต่ละปี
หัก ประมาณการหนี ้สินขาดทุนจากงานก่อสร้ าง
ปรับปรุงกลับรายการประมาณการหนี ้สินขาดทุนจาก
งานก่อสร้ างที่รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายแล้ ว

กาไรขันต้
้ นในแต่ละปี
กาไรจากการก่ อสร้ างโดยประมาณ

รายการ
1.บันทึกต้ นทุนเกี่ยวกับงานก่ อสร้ าง
งานระหว่างก่อสร้ าง
วัตถุดิบ, ค่าแรงงาน, ค่าใช้ จ่ายก่อสร้ าง
2.บันทึกรายได้ ต้ นทุน และกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนค่าก่อสร้ าง
งานระหว่างก่อสร้ าง (กาไรขันต้
้ น)
ประมาณการหนี ้สินขาดทุนจากงานก่อสร้ าง
รายได้ คา่ ก่อสร้ าง
ประมาณการหนี ้สินขาดทุนจากงานก่อสร้ าง
งานระหว่างก่อสร้ าง (ขาดทุนขันต้
้ น)

77
33
110
70%

111
111
100%

77
(30)
47
(50) <= (77-27)
(10)
-

100
(77)
23
(34)
(10)

3

(13)

(1)

(100 – 90)

(100 – 110)

(100 – 111)

10

(10)

(11)

สมุดรายวันทั่วไป
ปี 25x1
27

(หน่วย:บาท)
ปี 25x3

ปี 25x2
50

34

27
27
3

50
60

34
24
10

30

47
10
(50-47)=> 3

23
11

หมายเหตุ การบันทึกข้ างต้ น อาจารย์ ทาเพิ่มจากโจทย์ คาสั่ง เจตนาเพื่อต้ องการใช้ อธิบายตารางการคานวณ ให้ เกิดความเข้ าใจมากขึน้

คานวณหายอดรวมสาหรับปี
(หน่วย:ล้ านบาท)

หมายเหตุ
รายได้ คา่ ก่อสร้ าง
หัก ต้ นทุนค่าก่อสร้ าง
กาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น

25x1
30
27
3

ให้ ทา 1.) ปี 25x2 จะรับรู้รายได้ และต้ นทุนเท่าไหร่พร้ อมอธิบาย
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ปี 25x2 มีผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น 10 ล้ านบาท ซึง่ ต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยทันที โดยไม่คานึงว่าขันความส
้
าเร็ จของงานจะ
คิดเป็ นร้ อยละ 70% หรื อ 70 ล้ านบาท แต่รับรู้รายได้ และต้ นทุนก่อสร้ างได้ เท่ากับจานวนต่อไปนี ้
รายได้ ก่อสร้ าง ปี 25x2
(หน่วย:ล้ านบาท)
ต้ นทุนก่อสร้ างทีเ่ กิดขึ ้นถึงสิ ้นปี 25x2
77
หัก รายได้ ที่รับรู้และสะสมถึงสิ ้นปี 25x1
(30)
รายได้ ก่อสร้ างปี 25x2
47
ต้ นทุนก่อสร้ าง ปี 25x2
ต้ นทุนก่อสร้ างทีเ่ กิดขึ ้นของปี 25x2 (77-27)
บวก ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นอีก
ต้ นทุนก่อสร้ างปี 25x2

(หน่วย:ล้ านบาท)
50
10
60

ให้ ทา 2.) ปี 25x2 จะรับรู้ผลกาไรขาดทุนเท่าไหร่
กาไร(ขาดทุน) ปี 25x2
รายได้ ก่อสร้ างปี 25x2
หัก ต้ นทุนก่อสร้ างปี 25x2
ขาดทุนจากการก่อสร้ างปี 25x2

(หน่วย:ล้ านบาท)
47
(60)
(13)

ให้ ทา 3.) ถ้ าต้ นทุนของปี 25x3 เพิ่มขึ ้น 34 ล้ านบาท กิจการต้ องรับรู้ผลกาไรขาดทุนเมื่อสิ ้นโครงการจานวนเท่าไหร่
กาไร(ขาดทุน) ปี 25x3
(หน่วย:ล้ านบาท)
รายได้ ก่อสร้ างปี 25x3
23
หัก ต้ นทุนก่อสร้ างปี 25x3
(24)
ขาดทุนจากการก่อสร้ างปี 25x3
(1)
อัตนัยข้ อ 3
3.1 มรง.13 เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ใช้ ข้อมูลต่อไปนี ้ตอบคาถาม
ปริ มาณขาย
ราคาขาย
ต้ นทุนการทารายการ
ค่าขนส่ง

ญี่ปุ่น
50,000
150
11
13

เกาหลี
26,000
148
12
13

ไต้ หวัน
32,000
153
12
14

ให้ ทา
1. อะไรคือตลาดหลัก

(1 คะแนน)

2. อะไรคือตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุด

(1 คะแนน)

แนวคาตอบ
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ให้ ทา 1.) อะไรคือตลาดหลัก
ตลาดหลัก หมายถึง ตลาดทีม่ ีปริมาณ และระดับกิจกรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินมากที่สดุ ดังนันตลาด
้
ญี่ปุ่น จึงเป็ นตลาดหลัก
เนื่องจากมีปริ มาณการขายมากที่สดุ
ให้ ทา 2.) อะไรคือตลาดทีใ่ ห้ ประโยชน์สงู สุด
ตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุด หมายถึง ตลาดทีจ่ านวนเงินที่ได้ รับจากการขายสินทรัพย์เป็ นจานวนมากสุด หรื อตลาดที่มีจานวนเงิน
ที่จ่ายคืนเพื่อชาระหนี ้สินเป็ นจานวนน้ อยที่สดุ ภายหลังจากหักต้ นทุนการทารายการและต้ นทุนของการขนส่งแล้ ว
ราคาขาย
หัก ต้ นทุนการทารายการ
หัก ค่าขนส่ง
ราคาขายสุทธิ

ญี่ปุ่น
150
11
13
126

เกาหลี
148
12
13
123

ไต้ หวัน
153
12
14
127

สรุป ตลาด ไต้ หวัน เป็ นตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุดเนื่องจากมีราคาขายสุทธิคงเหลือมากสุดคือ 127 บาท
3.2 มรง.2 เรื่ อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ น
ุ เป็ นเกณฑ์

กิจการให้ สทิ ธิซื ้อหุ้นแก่พนักงาน 1,000 สิทธิ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. เงื่อนไขบริ การ
พนักงานต้ องทางานต่อเนื่อง 3 ปี
2. เงื่อนไขทางการตลาด
ราคาหุ้นเพิ่มขึ ้น 15% คาดว่าพนักงานจะอยูท่ างานต่อเนื่องจนครบ 3 ปี มูลค่ายุติธรรมของสิทธิ 50 บาท
3. เงื่อนไขที่ไม่ ใช่ การตลาด
ยอดขายต้ องเพิ่มขึ ้น 15% คาดว่าพนักงานจะบรรลุเงื่อนไขและได้ รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิ 60 บาท
ให้ ทา คานวณหาค่าใช้ จา่ ยที่รับรู้ในปี 25x7 ,25x8 และ 25x9 ในแต่ละเหตุการณ์ดงั นี ้
1. สามารถบรรลุทงั ้ 3 เงื่อนไข
2. สิ ้นปี 25x8 เงื่อนไขทางการตลาดลดลงน้ อยกว่า 15%
3. สิ ้นปี 25x8 เงื่อนไขที่ไม่ใช่การตลาดมีพนักงานจานวน 50% ทายอดขายได้ น้อยกว่า 15%
4. จากข้ อ 3. มีคนลาออกในปี 25x8 จานวน 50% ถ้ าเฉลีย่ เท่ากันกับการได้ รับผลประโยชน์

(3 คะแนน)
(3 คะแนน)
(4.5 คะแนน)
(7.5 คะแนน)

แนวคาตอบ
Concept
เงื่อนไขบริการ
เนื่องจากบริ การทีไ่ ด้รบั จากพนักงานที ่ปฏิ บตั ิ งานตามระยะเวลาการให้บริ การทีก่ าหนดไว้ ไม่ได้ถูกนามารวมในการประมา
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซื้อหุน้ วันทีใ่ ห้สิทธิ ดังนันเงื
้ ่อนไขบริ การจึงต้ องนามาปรับปรุงจานวนเงินของรายการเพื่อให้ คานวณมาจาก
จานวนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิในที่สดุ
เงื่อนไขทางการตลาด
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การพิจารณาเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ ต้ องรับรู้จานวนเงิ นโดยไม่ตอ้ งพิ จาร าว่าบรรลุเงือ่ นไขทางตลาดหรื อไม่ เนือ่ งจากมูลค่า
ยุติธรรมของสิ ทธิ ซื้อหุ้น ได้ รวมความน่าจะเป็ นของการบรรลุเงื่อนไขทางการตลาดไว้ แล้ ว(คือ ความน่าจะเป็ นที่ราคาหุ้นจะไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายได้ นาไปรวมในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื ้อหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิแล้ ว)
เงื่อนไขที่ไม่ ใช่ การตลาด (หรือ เงื่อนไขผลงาน เช่ น เป้ าหมายกาไร หรือยอดขาย)
เนื่องจากผลกระทบของเงือ่ นไขผลงานจะไม่นามาพิ จาร าในการประมา มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซื้อหุน้ ณ วันที่ให้ สทิ ธิ ดังนัน้
เงื่อนไขผลงานจึงต้ องนามาปรับปรุงจานวนเงินของรายการเพื่อสะท้ อนผลลัพธ์ของเงื่อนผลงานในท้ ายสุด
ให้ ทา 1.) สามารถบรรลุทงั ้ 3 เงื่อนไข
ปี ที่

การคานวณ

ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าตอบแทน
สาหรับงวด (บาท)
20,000
20,000
20,000

ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าตอบแทน
สะสม (บาท)
20,000
40,000
60,000

ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าตอบแทน
สาหรับงวด (บาท)
20,000
20,000
20,000

ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าตอบแทน
สะสม (บาท)
20,000
40,000
60,000

25x7 สิทธิซื ้อหุ้น 1,000 สิทธิ x 60 บาท x 1/3
25x8 (สิทธิซื ้อหุ้น 1,000 สิทธิ x 60 บาท x 2/3) – 20,000 บาท
25x9 (สิทธิซื ้อหุ้น 1,000 สิทธิ x 60 บาทx 3/3) – 40,000 บาท
หมายเหตุ
เลือกมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื ้อหุ้นตามเงื่อนไขที่ไม่ใช่การตลาด เนื่องจาก มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื ้อหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิไม่ได้ นา
เงื่อนไขผลงานมาพิจารณา(แต่เงื่อนไขทางตลาดได้ นามารวมในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื ้อหุ้นแล้ ว) ดังนัน้ เงื่อนไขผลงานจึง
ยังต้ องปรับปรุงจานวนเงินของรายการเพื่อสะท้ อนผลลัพธ์ของเงื่อนไขผลงานในท้ ายสุด
ให้ ทา 2.) สิ ้นปี 25x8 เงื่อนไขทางการตลาดลดลงน้ อยกว่า 15%
ปี ที่

การคานวณ

25x7 สิทธิซื ้อหุ้น 1,000 สิทธิ x 60 บาท x 1/3
25x8 (สิทธิซื ้อหุ้น 1,000 สิทธิ x 60 บาท x 2/3) – 20,000 บาท
25x9 (สิทธิซื ้อหุ้น 1,000 สิทธิ x 60 บาท) – 40,000 บาท
หมายเหตุ
เนื่องจากเงื่อนไขทางตลาด มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื ้อหุ้น ณ วันทีใ่ ห้ สทิ ธินนั ้ ได้ พิจารณาถึงความน่าจะเป็ นในการบรรลุเงื่อนไข
แล้ ว ดังนันในระหว่
้
างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิจึงไม่มีการเปลีย่ นแปลงทางการบัญชี โดยยังคงรับรู้คา่ ใช้ จ่ายตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิที่
เหลืออยู่

ให้ ทา 3) สิ ้นปี 25x8 เงื่อนไขที่ไม่ใช่การตลาดมีพนักงานจานวน 50% ทายอดขายได้ น้อยกว่า 15%
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ปี ที่

การคานวณ

ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าตอบแทน
สาหรับงวด (บาท)
20,000
16,667

ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าตอบแทน
สะสม (บาท)
20,000
36,667

25x7 สิทธิซื ้อหุ้น 1,000 สิทธิ x 60 บาท x 1/3
25x8 [(สิทธิ ซื ้อหุ้น 500 สิทธิ x 60 บาท x 2/3)+ (สิทธิ ซื ้อหุ้น 500 สิทธิ x 50
บาท x 2/3)] – 20,000 บาท
25x9 [(สิทธิ ซื ้อหุ้น 500 สิทธิ x 60 บาท x 3/3)+ (สิทธิ ซื ้อหุ้น 500 สิทธิ x 50
18,333
55,000
บาท x 3/3)] – 36,667 บาท
หมายเหตุ
ปี 25x8 และ 25x9 มีพนักงาน 50% ไม่บรรลุเงื่อนไขผลงาน แต่ยงั เป็ นไปตามเงื่อนไขบริ การ และ เงื่อนไขทางตลาด

ให้ ทา 4.) จากข้ อ 3. มีคนลาออกในปี 25x8 จานวน 50% ถ้ าเฉลีย่ เท่ากันกับการได้ รับผลประโยชน์
ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่าย
ปี ที่
การคานวณ
ค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
สาหรับงวด (บาท)
สะสม (บาท)
25x7 สิทธิซื ้อหุ้น 1,000 สิทธิ x 60 บาท x 1/3
20,000
20,000
25x8 [(สิทธิซื ้อหุ้น 500 สิทธิ x50% x 60 บาท x 2/3)+ (สิทธิซื ้อหุ้น 500 สิทธิ
(1,667)
18,333
x50% x 50 บาท x 2/3)] – 20,000 บาท
25x9 [(สิทธิซื ้อหุ้น 500 สิทธิ x50% x 60 บาท x 3/3)+ (สิทธิซื ้อหุ้น 500 สิทธิ
9,167
27,500
x50% x 50 บาท x 3/3)] – 18,333 บาท
หมายเหตุ
ปี 25x8 และ 25x9 มีพนักงาน 50% ไม่บรรลุเงื่อนไขผลงาน แต่ยงั เป็ นไปตามเงื่อนไขทางตลาด ในขณะเดียวกันในเงื่อนไข
บริ การมีพนักงานจานวน 50% ลาออกถัวเฉลีย่ เท่ากันกับการได้ รับผลประโยชน์
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