วิชาการบัญชี 2
แนวข้อสอบจาลองครั้งที่ 37 2 /2560
ส่วนที่ 1 อัตนัย 3 ข้อ
อัตนัยข้อ 1 ม.1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
ม.29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ม.24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ม.1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
1.1 ให้จัดทางบกาไรขาดทุนรวมแบบจาแนกตามหน้าที่ ของบริษัท ใจสบาย จากัด สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25 x1
ข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี้
รายการ
หน่วย :บาท
ขายสินค้า
3,000,000
ดอกเบี้ยรับ
20,000
ต้นทุนทางการเงิน
5,000
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
2,000
ภาษีเงินได้
116,000
สินค้าคงเหลือต้นงวด
1,100,000
สินค้าคงเหลือปลายงวด
100,000
ซื้อสินค้า
1,200,000
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วม
200,000
เงินเดือนพนักงานและผู้บริหาร
700,000
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
50,000
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
7,200
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
20,000
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
1,000
ต้นทุนดอกเบี้ยโครงการผลประโยชน์พนักงาน
2,000
- จานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
- กาไรที่เป็นส่วนของ NCI

100,000
9,280

หุ้น
บาท
(12 คะแนน)

ม.29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
1.2 รายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในสภาวะเงินเฟ้อรุนแรงจะวัดมูลค่าอย่างไร

(3 คะแนน)

ม.24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1.3 นาย A เป็น CEO ของบริษัท อานาจ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และมีบริษัท B จากัด เป็นบริษัทย่อย มีรายการค้ากับนาย A ถือเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหรือไม่ เพราะเหตุใด และต้องเปิดเผยรายการตาม ม. 24 อย่างไร
(5 คะแนน)
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แนวคาตอบ
ให้ทา 1.1 งบกาไรขาดทุนรวม แบบจาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่
กลุ่มบริษัท ใจสบาย จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

3,000,000
20,000
3,020,000

14
15
16
17

การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(2,200,000)
(53,000)
(720,000)
(7,200)
(2,982,200)
37,800
200,000
237,800
(5,000)
232,800
(116,000)
116,800
107,520
9,280
116,800
1.0752*

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)
*(

หน่วย : พันบาท
25x1

)
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หมายเหตุ – 14 ต้นทุนขาย

สินค้าสาเร็จรูปต้นงวด
บวก : ซื้อ
สินค้าทั้งสิ้นที่มีเพื่อขาย
หัก : สินค้าสาเร็จรูปปลายงวด
ต้นทุนขาย

(หน่วย :บาท)
25x1
1,000,000
1,200,000
2,300,000
(100,000)
2,200,000

หมายเหตุ – 15 ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
รวม

(หน่วย :บาท)
25x1
2,000
50,000
1,000
53,000

หมายเหตุ – 16 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เงินเดือนพนักงานและผู้บริหาร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนดอกเบี้ยโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รวม

(หน่วย :บาท)
25x1
700,000
20,000
2,000
722,000

หมายเหตุ – 17 ค่าใช้จ่ายอื่น

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
รวม

(หน่วย :บาท)
25x1
7,200
7,200

ให้ทา 1.2
ในภาวะเงินเฟ้อรุนแรงตามมาตรฐานการบัญชี 29 กาหนดให้ กิจการรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทุกรายการต้องแสดงใน
รูปของหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน ด้วยเหตุนี้รายการในงบการเงินทั้งหมดจะปรับปรุงใหม่ด้วย
อัตราการเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาทั่วไปนับจากวันที่รายได้และค่าใช้จ่ายนั้นบันทึกในงบการเงินเป็นครั้งแรก
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ให้ทา 1.3
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี 24 นั้นหมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน ถ้าบุคคลนั้น
1. มีการควบคุมกิจการ หรือมีการควบคุมร่วมในกิจการที่เสนอรายงาน
2. มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือกิจการที่เสนอรายงาน หรือ
3. เป็นสมาชิกของผู้บริหารสาคัญของกิจการที่เสนอรายงาน หรือบริษัทใหญ่ของกิจการที่ เสนอรายงาน
ดังนั้น การที่นาย A เป็น CEO ของบริษัทใหญ่ ย่อมถือว่าเป็นผู้บริหารสาคัญของกิจการที่เสนอรายงาน รวมถึงการที่ นาย A มี
รายการค้ากับ บริษัท B จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กิจการจึงต้องเปิดเผยซ้อมูลทุกข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
1. จานวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2. จานวนเงินของยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพัน และ
2.1 ข้อกาหนด และเงื่อนไข รวมถึงหลักประกัน และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใช้ในการชาระยอดคงค้าง
2.2 รายละเอียดของการค้าประกันที่ให้หรือได้รับ
3. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงินของยอดคงค้าง และ
4. หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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อัตนัยข้อ 3 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต
กิจการแห่งหนึ่งใช้ระบบต้นทุนช่วงในการคานวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตตามวิธีเข้าก่อน ออกก่อน การผลิตแบ่งเป็น 2 แผนก มีก าร
ส่งวัตถุดิบทางตรงทั้งหมดในช่วงของการผลิตในแผนกการผลิตที่ 1 ต้นทุนแปลงสภาพเกิดขึ้นสม่าเสมอ
ข้อมูลของทั้ง 2 แผนก มีดังนี้
แผนกผลิตที่ 1
แผนกผลิตที่ 2
งานระหว่างทาต้นงวด
1,500
1,000
เริ่มผลิตในงวด
22,000
ข้อมูลต้นทุนผลิต(บาท)
ต้นทุนงานระหว่างทาต้นงวด
ต้นทุนที่โอนมาจากแผนกที่ 1
44,000
วัตถุดิบทางตรง
26,000
ต้นทุนแปลงสภาพ
44,000
15,000
ต้นทุนปัจจุบันที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบทางตรง
27,000
ต้นทุนแปลงสภาพ
56,500
13,404
ขั้นความสาเร็จ
40%
10%
งานระหว่างทาปลายงวด
2,000
800
ขั้นความสาเร็จ
60%
30%
ให้ทา
แผนกผลิตที่ 1
1.1 คานวณหาต้นทุนต่อหน่วยเทียบสาเร็จรูปของวัตถุดิบทางตรง และต้นทุนแปลงสภาพของแผนกผลิตที่ 1
1.2 คานวณหาต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จโอนออกไปแผนกผลิตที่ 2
แผนกผลิตที่ 2
2.1 คานวณหาต้นทุนหน่วยเทียบที่รับโอนมาจากแผนกผลิตที่ 1
2.2 คานวณหาต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จโอนออกของแผนกผลิตที่ 2
2.3 กิจการไม่มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจะแนะนากิจการอย่างไรพร้อมทั้งบอกข้อดีข้อเสียที่แนะนาแต่ละวิธี
แนวคาตอบ
ให้ทา
แผนกผลิตที่ 1
1.1 ต้นทุนต่อหน่วยเทียบสาเร็จรูปของวัตถุดิบทางตรง และต้นทุนแปลงสภาพของแผนกผลิตที่ 1
- ต้นทุนต่อหน่วยเทียบสาเร็จรูปของวัตถุดิบทางตรง แผนกผลิตที่ 1
=
1.20
- ต้นทุนต่อหน่วยเทียบสาเร็จรูปของต้นทุนแปลงสภาพ แผนกผลิตที่ 1
=
2.50

บาทต่อหน่วย
บาทต่อหน่วย

1.2 ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จโอนออกไปแผนกผลิตที่ 2
- จานวน
148,100
บาท
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คานวณประกอบ วิธีเข้าก่อนออกก่อน - แผนกผลิตที่ 1

งานระหว่างทาต้นเดือน
หน่วยที่เริ่มผลิตระหว่างเดือน
รวมหน่วยที่ต้องจัดให้ครบ
หน่วยที่ผลิตเสร็จ
รุ่นงานระหว่างทาต้นเดือน
รุ่นหน่วยที่เริ่มผลิตระหว่างเดือน
งานระหว่างทาปลายเดือน
รวมหน่วยที่ต้องจัดให้ครบ

บริษัท ...................จากัด
รายงานต้นทุนผลิต-แผนกผลิตที่ 1
สาหรับงวด .........สิ้นสุด วันที่ ................ 25XX
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
จานวนหน่วยจริง
หน่วยเทียบสาเร็จ
1,500
วัตถุทางตรง
ต้นทุนแปลงสภาพ
22,000
24,000

ต้นทุนผลิต
งานระหว่างทาต้นงวด
ต้นทุนผลิตปัจจุบัน
ขั้นที่ 3 ต้นทุนรวม
 ขั้นที่ 2 หน่วยที่เทียบสาเร็จ
ขั้นที่ 4 ต้นทุนต่อหน่วยเทียบสาเร็จ
ขั้นที่ 5 การจัดต้นทุน
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก
รุ่นงานระหว่างทาต้นเดือน
บวก ต้นทุนปัจจุบัน
รวม
รุ่นหน่วยที่เริ่มผลิตระหว่างเดือน
ต้นทุนหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก

งานระหว่างทาปลายเดือน
รวมต้นทุนจัดได้ครบ

1,500
20,500
2,000
24,000


20,500
2,000
22,500

900(60%)
20,500
1,200(60%)
22,600

รวม
70,000
83,500
153,500

วัตถุทางตรง

ต้นทุนแปลงสภาพ


27,000
27,000


56,500
56,500

 22,500
1.2

 22,600
2.5

3.7

70,000
2,250
72,250
75,850
148,100
5,400
153,500

(900  2.5)
(20,500  1.2)

(20,500  2.5)

(2,000  1.2)

(1,200  2.5)

ให้ทา
แผนกผลิตที่ 2
2.1 ต้นทุนหน่วยเทียบที่รับโอนมาจากแผนกผลิตที่ 1
- จานวน
22,000
หน่วย
2.2 ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จโอนออกของแผนกผลิตที่ 2
- จานวน
214,974
บาท
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2.3 กิจการไม่มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจะแนะนากิจการอย่างไรพร้อมทั้งบอกข้อดีข้อเสียที่แนะนาแต่ละวิธี
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพสูงเพียงใด จะขึ้นอยู่กับการผลิตที่เริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการผลิตใน
กระบวนการผลิ ต จะต้ องท าให้ ดีที่ สุดเพื่ อผลผลิ ตที่ อ อกมาตามคุ ณภาพที่ คาดคะเนไว้ หากคุ ณภาพที่แ ท้ จริ งต่ ากว่ า ระดั บคุ ณภาพที่
คาดคะเนไว้ ผลเสียก็จะเกิดกับผู้ผลิต เพราะจะทาให้เสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์และอาจจะขายไม่ได้
ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ
1. ลดค่าใช้จ่าย เช่น ลดการทาให้ผลผลิตเสียหาย ลดการทางานซ้าซ้อน ลดการซ่อมแซมหรือการแก้ไขผลผลิตใหม่
2. ลดค่าใช้จ่ายภายนอกในโรงงาน เช่น ค่าโฆษณา ลดการต่อว่าหรือคาตาหนิจากลูกค้า
3. ทาให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่ตั้งไว้ หากผลผลิตไม่มีคุณภาพย่อมไม่ได้รับความนิยม อาจจะทาให้ลดราคาถึงจะขายได้
คานวณประกอบวิธีเข้าก่อนออกก่อน - แผนกผลิตที่ 2
บริษัท ...................จากัด
รายงานต้นทุนผลิต-แผนกผลิตที่ 2
สาหรับงวด .........สิ้นสุด วันที่ ................ 25XX

งานระหว่างทาต้นเดือน
หน่วยที่เริ่มผลิตระหว่างเดือน
รวมหน่วยที่ต้องจัดให้ครบ
หน่วยที่ผลิตเสร็จ
รุ่นงานระหว่างทาต้นเดือน
รุ่นหน่วยที่เริ่มผลิตระหว่างเดือน
งานระหว่างทาปลายเดือน
รวมหน่วยที่ต้องจัดให้ครบ
ต้นทุนผลิต
งานระหว่างทาต้นงวด
ต้นทุนผลิตปัจจุบัน
ขั้นที่ 3 ต้นทุนรวม
 ขั้นที่ 2 หน่วยที่เทียบสาเร็จ
ขั้นที่ 4 ต้นทุนต่อหน่วยเทียบสาเร็จ
ขั้นที่ 5 การจัดต้นทุน
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก
รุ่นงานระหว่างทาต้นเดือน
บวก ต้นทุนปัจจุบัน
รวม
รุ่นหน่วยที่เริ่มผลิตระหว่างเดือน
ต้นทุนหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก

งานระหว่างทาปลายเดือน
รวมต้นทุนจัดได้ครบ

ขั้นที่ 1
จานวนหน่วยจริง
1,000
22,000
23,000

ขั้นที่ 2
หน่วยเทียบสาเร็จ
ต้นทุนที่โอนมา
ต้นทุนแปลงสภาพ

1,000
21,200
800
23,000


21,200
800
22,000

900(90%)
21,200
240(30%)
22,340

รวม
59,000
161,504
220,504

ต้นทุนที่โอนมา

ต้นทุนแปลงสภาพ


148,100
148,100


13,404
13,404

 22,000
6.7318

 22,340
0.6

7.3318

59,000
540
59,540
155,434
214,974
5,530
220,504

(900  0.6)
(21,2006.7318)

(21,200  0.6)

(800  6.7318)

(240  0.6)

สงวนลิขสิทธิ์ โดย อาจารย์ พยอม รัตนสกล สถาบัน PC Center

www.tuecpa.com

โทร. 094-498-9259

