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วิชาการบัญชี 2  
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) 

แนวข้อสอบจ าลองครัง้ที่ 40  2 / 2561 วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 

___________________________________________________________________________________________ 
 

อัตนัยข้อ 1  มบช.7 งบกระแสเงนิสด  
      มรง.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม  
      มบช.1 การน าเสนองบการเงิน 
ก. มบช.7 งบกระแสเงนิสด 

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ต่างจากมาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 7(ปรับปรุง 2559) อย่างไร  (2 คะแนน) 
2. รายการต่อไปนี ้จดัเป็นประเภทใดในกิจกรรมงบกระแสเงินสด ซึง่จดัประกอบด้วยกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทนุ กิจกรรมจัดหา
เงิน และรายการลงทนุหรือจดัหาเงินที่มิได้มีการใช้เงินสด 
 ได้รับเงินชดเชยเคร่ืองจักรที่เสยีหายจากบริษัทประกนัภัย 
 จ่ายดอกเบีย้เงินกู้ ระยะยาวของปีก่อน 
 ซือ้เคร่ืองจักรเป็นเงินสด 
 เจ้าหนีก้ารค้าลดลงจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
 จ่ายช าระหนีส้นิที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าการเงิน 
 การซือ้สนิทรัพย์โดยการท าสญัญาเช่าที่เป็นสญัญาเช่าการเงิน 

3. กระแสเงินสดโดยวิธีทางอ้อม จะต้องด าเนินการอย่างไร 
 รายการที่ 1   สว่นแบ่งก าไรของบริษัทร่วม 
 รายการที่ 2   หนีส้งสยัจะสญู 
 

ข. มรง.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
1. มลูค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 และ มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 17 ต่างกนัอย่างไร 
2. ข้อมลูตลาดดงันี ้

 จีน ไทย กัมพูชา 

ปริมาณซือ้ขาย 75% 20% 5% 
สดัสว่นเดิม 15% 65% 20% 
ราคาต่อหน่วย 300 350 280 
ต้นทนุการท ารายการ (5) (5) (4) 
ต้นทนุขนสง่ (10) (2) (4) 

 ประเทศไหนคือตลาดหลกั และมูลค่ายติุธรรมของสนิทรัพย์เป็นจ านวนเท่าใด 
 ประเทศไหนคือตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์เป็นจ านวนเท่าใด 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ืองใดที่อยู่นอกขอบเขตการวดัมลูค่ายุติธรรมตามมรง.3 
 

 ค. มบช.1 การน าเสนองบการเงนิ 
1. งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นหมายถงึอะไร 
2. องค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นมีอะไรบ้าง 
3. รายการในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นรายการใดสามารถปรับปรุงจดัประเภทรายการใหม่ได้ และรายการใดบ้างที่ไม่สามารถปรับปรุง

จดัประเภทรายการใหม่ได้ 
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แนวค าตอบ 

ก. 1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ต่างจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 7(ปรับปรุง 2559) อย่างไร  
สรุปค าตอบ 
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงใน
หนีส้นิของกิจการท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ทัง้ที่เป็นรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน
สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

ก. 2. รายการต่อไปนี ้จดัเป็นประเภทใดในกิจกรรมงบกระแสเงินสด ซึง่จดัประกอบด้วยกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทนุ กิจกรรมจัดหา
เงิน และรายการลงทนุหรือจดัหาเงินที่มิได้มีการใช้เงินสด 

สรุปค าตอบ 
 ได้รับเงินชดเชยเคร่ืองจักรที่เสยีหายจากบริษัทประกนัภัย จดัเป็น กิจกรรมด าเนินงาน 
 จ่ายดอกเบีย้เงินกู้ ระยะยาวของปีก่อน  จดัเป็น กิจกรรมด าเนินงาน 
 ซือ้เคร่ืองจักรเป็นเงินสด  จดัเป็น กิจกรรมลงทนุ 
 เจ้าหนีก้ารค้าลดลงจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุ จดัเป็น รายการที่มิได้มีการใช้เงินสด 
  จ่ายช าระหนีส้นิที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าการเงิน จดัเป็น กิจกรรมจดัหาเงิน 
 การซือ้สนิทรัพย์โดยการท าสญัญาเช่าที่เป็นสญัญาเช่าการเงิน จดัเป็น รายการที่มิได้มีการใช้เงินสด 

 

ก.3. กระแสเงินสดโดยวิธีทางอ้อม จะต้องด าเนินการอย่างไร 
รายการที่ 1   สว่นแบ่งก าไรของบริษัทร่วม 
สรุปค าตอบ 
 เป็นรายการหกัก าไรหรือขาดทนุเพื่อหาเงินสดสทุธิได้มาหรือใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน 
  

รายการที่ 2   หนีส้งสยัจะสญู 
สรุปค าตอบ 
 เป็นรายการบวกก าไรหรือขาดทนุเพื่อหาเงินสดสทุธิได้มาหรือใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 

ข.1. มลูค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 และ มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 17 ต่างกนัอย่างไร 
สรุปค าตอบ 

      มลูค่ายติุธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 หมายถงึ ราคาที่จะได้รับจากการขายสนิทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อ
โอนหนีส้นิในรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า 
 มลูค่ายติุธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 17 หมายถงึ จ านวนเงินที่ ผู้ซือ้และผู้ขาย  ตกลงแลกเปลี่ยนสนิทรัพย์หรือจ่ายช าระ
หนีก้นัในขณะที่ท้ังสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลีย่น และสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ที่ไม่
มีความเก่ียวข้องกนั 
 จากข้างต้น มลูค่ายติุธรรมตามมรง.13 จะกลา่วถึงผู้ ร่วมตลาดซึง่ต่างจากมบช.17 ที่กลา่วถึงเพียงสองฝ่ายคือผู้ซือ้และผู้ขาย
เท่านัน้ 
 

ข. 2. ข้อมลูตลาดดงันี ้
 ประเทศไหนคือตลาดหลกั และมูลค่ายติุธรรมของสนิทรัพย์เป็นจ านวนเท่าใด 

สรุปค าตอบ 
ตลาดประเทศไทย คือ ตลาดหลัก 
เนื่องจากตลาดหลกั คือ ตลาดที่มีปริมาณ และระดบักิจกรรมของปริมาณซือ้ ขายมากสดุคือ 75% และมีมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรัพย์เท่ากบั 290 บาท (300-10) 
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 ประเทศไหนคือตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์เป็นจ านวนเท่าใด 
สรุปค าตอบ 
ตลาดประเทศจนี คือ ตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด 
เนื่องจากตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ คือ ตลาดที่จ านวนเงินที่จะได้รับจากการขายสนิทรัพย์เป็นจ านวนมากที่สดุ และมีมูลค่า
ยติุธรรมของสนิทรัพย์เท่ากบั 343 บาท (350-5-2) 

 

ข.3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรืองใดที่อยู่นอกขอบเขตการวดัมลูค่ายติุธรรมตามมรง.3 
สรุปค าตอบ 
การวัดมูลค่ายุติธรรมภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

ค.1. งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นหมายถงึอะไร 
สรุปค าตอบ 

รายการรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถงึการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่) ซึง่ไม่อนญุาตให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น 
 

ค.2. องค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นมีอะไรบ้าง 
สรุปค าตอบ 
องค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นประกอบด้วย 

 การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ (มบช.16เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และมบช.38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่
มีตวัตน) 

 การวัดมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ (มบช.19เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน) 
 ผลก าไรและขาดทนุจากการแปลงค่างบการเงินของการด าเนินงานในต่างประเทศ (มบช.21เร่ือง ผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ) 

 ผลก าไรและขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (มบช.105เร่ือง เงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ) 
 สว่นของผลก าไรและขาดทนุที่มีประสทิธิผลจากเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (มบช.
39เร่ือง การรับรู้และวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน) 

 

ค.3. รายการในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นรายการใดสามารถปรับปรุงจดัประเภทรายการใหม่ได้ และรายการใดบ้างที่ไม่สามารถปรับปรุงจดั
ประเภทรายการใหม่ได้ 

สรุปค าตอบ 
 รายการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ได้ ประกอบด้วย  

- จากการขายหน่วยงานต่างประเทศ (มบช.21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตปท.)  
- การตดับัญชีสินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย (มบช. 105 เร่ือง การเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ) 
- การคาดการณ์ที่มีการป้องกนัความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทนุ(มบช.39 เร่ือง การรับรู้และวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงิน  การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงินสด) 

 รายการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ไม่ได้ ประกอบดว้ย 
- การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ที่รับรู้ตาม มบช.16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์/มบช.38 เร่ือง สนิทรัพย์
ไม่มีตวัตน  

- การวดัมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ของพนกังานที่รับรู้ตามม. ฉ.19 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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อัตนัยข้อ 2 ตีความ มรง.13โปรแกรมสิทธิพิเศษ 
ข้อ 2.1)  

 บริษัทสายการบินแห่งหนึง่ได้จดันิทรรศการ พร้อมแจกแผ่นพบัซึง่ในแผ่นพบันีไ้ด้แนบบตัรก านลัส าหนบัใช้เป็นสว่นลด 10% เพื่อ
น าไปซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน  

ค าถาม การแจกแผ่นพบัพร้อมแนบสว่นลดนี ้จดัเป็นโปรแกรมสทิธิพิเศษหรือไม่เพราะเหตใุด 
 

ข้อ 2.2)  

 บริษัท รักการบิน จ ากัด ขายบตัรโดยสารผ่าน Online โดยจะให้คะแนนกบัผู้ซือ้ตัว๋เป็นคะแนนสะสมเท่ากบัมูลค่าบตัรโดยสาร 
คือ 1 คะแนน สามารถแลกจองที่พักโรงแรมมลูค่า 0.2 บาท บริษัทสามารถขายบตัรโดยสารและเก็บเงินจากลกูค้าได้ทัง้หมดและน าไปจ่าย
เป็นค่าโรงแรมได้มูลค่า 0.3 บาท  

ค าถาม บริษัท รักการบิน จ ากัด ถือเป็นตวัการหรือตวัแทน ให้ท่านบนัทึกบัญชีถ้ามลูค่าบตัร Online เท่ากบั 10 ล้านบาท 
 

ข้อ 2.3)  

 ช่วงเวลา 1 ธันวาคม 25x1 – 31 มีนาคม 25x3 บริษัทจดัโปรโมชัน่ขายบตัรโดยสารรวมสทิธิในการน ามาแลกรับของรางวัลจาก
กิจการในภายหลงั กิจการได้มอบสทิธิในงานนีไ้ปทัง้หมด 2,000 สทิธิ มลูค่ายุติธรรมของรางวลัจ านวน 1,000 บาทต่อ 1 รางวัล ผู้บริหาร
คาดว่าจะมีผู้มาใช้สทิธิจ านวน 8%  

 ปี 25x1 คาดว่ามีผู้มาใช้สทิธิ 80%  และมีผู้มาใช้สทิธิ 800 สทิธิ 

 ปี 25x2 กิจการทบทวนประมาณการใหม่โดยคาดว่ามีผู้มาใช้สทิธิ 90%  และมีผู้มาใช้สทิธิ 640 สทิธิ 

 ปี 25x3 มีผู้มาใช้สทิธิ 360 สทิธิ และสทิธิหมดอาย ุ 

ให้ท า บนัทกึรายการที่เกิดขึน้ในสมดุรายวนัทัว่ไป  
 

แนวค าตอบ 

ข้อ 2.1)  การแจกแผ่นพบัพร้อมแนบสว่นลดนี ้จดัเป็นโปรแกรมสิทธิพิเศษหรือไม่เพราะเหตุใด 
สรุปค าตอบ 

 กิจการใช้โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้าเพื่อกระตุ้นลกูค้าให้สนใจที่จะซือ้สนิค้าหรือรับบริการจากกิจการ หากลกูค้าซือ้สนิค้าหรือรับ
บริการจากกิจการ กิจการจะให้คะแนนสะสมกบัลกูค้า (สว่นใหญ่เรียกว่า “คะแนน”) ลกูค้าสามารถน าคะแนนสะสมไปแลกเป็นรางวัล เช่น 
ได้รับสนิค้าหรือบริการโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือใช้เป็นสว่นลดสนิค้าหรือบริการ 

 ดงันัน้ การแจกเพียงแผ่นพบัแล้วได้รับส่วนลดจงึเป็นเพียงกิจกรรมสง่เสริมการขายเพียงช่วงเวลาสัน้ๆ ยังไม่เกดิการสะสมคะแนน
เพื่อแลกเป็นรางวลั กิจกรรมดงักลา่วจงึไม่จดัเป็นโปรแกรมสทิธิพิเศษ 
ข้อ 2.2)  

 ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษ กรณีบุคคลท่ี 3 เป็นผู้จดัหารางวัล กิจการต้อง
ประเมินว่ากิจการเรียกเก็บสิง่ตอบแทนที่มีการปันสว่นให้กบัคะแนนสะสมเพื่อกิจการเองนัน้ จะเรียกการท ารายการเช่นนีว้่ากิจการเป็น
ตวัการ แต่หากกิจการกระท าการแทนบคุคลที่ 3 จะเรียกการท ารายการเช่นนีว้่า กิจการเป็นตัวแทนให้กบับุคคลที่ 3 

 จากโจทย์ บริษัท รักการบิน จ ากดั ขายบตัรโดยสารโดยจะให้คะแนนเท่ากบัมลูค่าบตัรซึง่ 1 คะแนนสามารถแลกจองห้องพกัโรงแรม 
(บคุคลที่ 3) ในมลูค่า 0.2 บาท และน าไปจ่ายเป็นค่าโรงแรมได้มูลค่า 0.3 บาท แต่ไม่มีการกลา่วถงึเงินที่เรียกเก็บในสว่นของคะแนนว่ามี
การจัดการอย่างไร ดังน้ัน บริษัท รักการบิน จ ากัด จงึมีโอกาสเป็นได้ท้ังตัวการและตัวแทน 
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กรณีบริษัท รักการบิน จ ากัด ถอืเป็นตัวการ  

คือ บริษัทจะเรียกเก็บเงินที่ปันสว่นให้กบัคะแนนเป็นของบริษัทเอง 

บันทึกบัญชีท าดังนี ้
 สมุดรายวันทั่วไป 

วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 
 เงินสด 

 รายได้จากการขาย 
 รายได้จากการขายคะแนน  
(บนัทกึรายได้จากการขายตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ) 
ค านวณประกอบ 
จาก 
จ านวนคะแนน                           =  มลูค่าขายบตัรโดยสาร 
                                                 =  10,000,000 คะแนน 
จาก 1 คะแนนสามารถจองห้องพักในมูลค่า 0.2 บาท และน าไปจ่ายเป็นค่า
โรงแรมได้มลูค่า 0.3 บาท 
ดงันัน้                       1 คะแนน   =   0.3 บาท 
              10,000,000   คะแนน   = 10,000,000x0.3 
                                                 =   3,000,000 บาท  

10,000,000  
7,000,000 
3,000,000 

 ค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ  
 ค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมสทิธิพิเศษค้างจ่าย 
(บนัทกึการจ่ายเงินให้โรงแรมเมื่อลกูค้ามาใช้สทิธิ) 
ค านวณประกอบ 
   ค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ    =  10,000,000x0.2 
                                                         =   2,000,000 

2,000,000 
 
 
 
 
 

2,000,000 
 

 
2,000,000 

 
 
 
 
 

2,000,000 
 

ค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมสทิธิพิเศษค้างจ่าย 
 เงินสด 
(บนัทกึการจ่ายเงินให้โรงแรมเมื่อลกูค้ามาใช้สทิธิ) 
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กรณีบริษัท รักการบิน จ ากัด ถอืเป็นตัวแทน  

คือ บริษัทจะเรียกเก็บเงินแทนโรงแรมหรือเป็นตวัแทนของโรงแรม 

บันทึกบัญชีท าดังนี ้
 สมดุรายวนัทัว่ไป 

วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 
 เงินสด 

 รายได้จากการขาย 
 ค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมสทิธิพิเศษค้างจ่าย 
 รายได้ค่านายหน้า 
(บนัทกึการขายพร้อมโปรแกรมสทิธิพิเศษและค่านายหน้า) 

10,000,000  
7,000,000 
2,000,000 
1,000,000 

 เมื่อลกูค้ามาใช้สทิธิไม่มีการบนัทกึบญัชีแล้ว   
หมายเหต ุ
การรับรู้รายได้ 
 บริษัท รักการบิน จ ากัด ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพนัที่มีต่อลกูค้าเมื่อมีการให้คะแนนสะสม โดยโรงแรมมีหน้าที่ต้องจัดหารางวัล
และได้รับสิง่ตอบแทนจากการกระท าดงักลา่ว ดงันัน้บริษัท รักการบิน จ ากดั ต้องรับรู้รายได้ ณ จดุที่มีการขายบตัรโดยสาร 
ข้อ 2.3)  

สมุดรายวันทั่วไป 
วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 

25x1 
ธ.ค. 1 - 31 

 
เงินสด 
 รายได้จากการขาย 

 รายได้รับลว่งหน้าตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ 
(บนัทกึรายได้จากการขายรวมโปรแกรมสทิธิพิเศษ) 

 กรณีกิจการเป็นผู้จดัหารางวัลเอง 
            ต้องรับรู้มลูค่าสิง่ตอบแทนที่ได้รับซึ่งปันสว่นให้กบัคะแนนสะสม
เป็นรายได้เมื่อลกูค้ามาใช้สทิธิแลกคะแนนสะสม และกิจการได้ปฏิบัติ
ตามภาระผกูพนัที่จะจดัหารางวลันัน้ 
            จ านวนเงินที่รับรู้เป็นรายได้ต้องค านวณจากจ านวนคะแนน
สะสมที่ลกูค้าได้ใช้สิทธิในการแลกเป็นรางวัลเปรียบเทียบกับจ านวน
คะแนนสะสมท้ังหมดท่ีคาดว่าจะมีการใช้สิทธิ 
 
 ค านวณประกอบ 
          ดงันัน้ รายได้รับล่วงหน้าตามโปรแกรมสิทธิพิเศษจึงบนัทกึภาระ
ผกูพันไว้เท่ากับจ านวนสทิธิ(คะแนนสะสม)ทัง้หมดที่คาดว่าจะมีการใช้
สทิธิ 
 = 1,000 บาท x 2,000 สทิธิ x 80% 
              = 1,600,000 บาท 

 
xx 

 
 

xx 
1,600,000 
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ธ.ค. 31 รายได้รับลว่งหน้าตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ 
 รายได้จากการขาย 
(ปรับปรุงรับรู้รายได้จากการขายตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ) 
ค านวณประกอบ 
รับรู้รายได้สะสมตามโปรแกรมสทิธิพิเศษปี 25x1   

              =      1,600,000 x 
800 สิทธิ

2,000สิทธิ 𝑥 80%
 

              =       800,000 

800,000  
800,000 

25x2 
ธ.ค. 31 

 
รายได้รับลว่งหน้าตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ 
 รายได้จากการขาย 
(ปรับปรุงรับรู้รายได้จากการขายตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ) 
ค านวณประกอบ 
รับรู้รายได้สะสมตามโปรแกรมสทิธิพิเศษถงึปี 25x2   

               =   1,600,000 x 
(800 สิทธิ+640 สิทธิ)

2,000 สิทธิ 𝑥 90%
  

                =     1,280,000      บาท 

 รับรู้รายได้ตามโปรแกรมสทิธิพิเศษปี 25x2= 1,280,000–800,000 
 = 480,000 บาท 

 
480,000 

 
 

480,000 

25x3 
มี.ค. 31 

 
รายได้รับลว่งหน้าตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ 
 รายได้จากการขาย 
(ปรับปรุงรับรู้รายได้จากการขายตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ) 
ค านวณประกอบ 
รับรู้รายได้สะสมตามโปรแกรมสทิธิพิเศษถงึปี 25x3  

             =     1,600,000x
(800 สิทธิ+640 สิทธิ+360 สิทธิ)

2,000 สิทธิ𝑥90%
 

             =      1,600,000 บาท 
รับรู้รายได้ตามโปรแกรมสทิธิพิเศษปี 25x3  =1,600,000– 1,280,000                            
                                                                 =  320,000 บาท 

 
320,000 

 
 

320,000 
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อัตนัยข้อ 3 ต้นทุนช่วง 
     ต้นทุนร่วม  

 กิจการเภสชักรรม มีการน าสารเคมีมาผสมเป็นผลติภัณฑ์ ซึง่กิจการมีการผลิต 2 แผนก โดยระบบต้นทนุช่วงจะใช้ในแผนก 1 
และค านวณสนิค้าคงเหลอืแบบ FIFO เมื่อผลิตเสร็จจะสง่ให้แผนกที่ 2 ซึง่ใช้ระบบต้นทนุร่วมน าไปผลิตต่อ ภายหลงัแผนกที่ 2 ผลิตเสร็จจะ
ได้ผลติภัณฑ์ 3 ชนิดคือ A1  B1 และ C1 ข้อมลูการผลติมีดงันี ้

 

แผนก 1 แผนก 2 

วัตถดุิบ A B C                          A1                        B1                       C1 

งานระหว่างท าต้นงวด                        100  ลติร 
    - DM 40%  
    - CC 80%      

เร่ิมและเสร็จในงวด                            300  ลติร                               480 Kg.                          260 Kg.                    220 L. 

งานระหว่างท าปลายงวด                    200  ลติร 
    - DM 30%  
    - CC 60%     

ราคาขาย               18,000 บาท/หนว่ย    10,000 บาท/หน่วย   12,500 บาท/หน่วย   
 

ต้นทุนผลิต (บาท) 
ต้นทนุยกมา                                 270,000 
ต้นทนุขัน้ต้น                                 515,000 
ต้นทนุทางอ้อม                             614,000 
แรงงานทางตรง                            200,000  

 
 
 

                                  500,000                   400,000                  300,000 
                                 1,000,000                   700,000   800,000 
                                    200,000                   200,000                  200,000 

ให้ท า 

1. ค านวณหาหน่วยเทียบส าเร็จรูปของแผนกที่ 1       ( 5 คะแนน)  
2. ค านวณต้นทนุร่วมที่โอนไปยงัแผนกที่ 2                     ( 5 คะแนน)  
3. วิธีปันสว่นที่เหมาะสมที่สดุของผลิตภัณฑ์หลกั A1 B1 และ C1 ส าหรับกิจการ     ( 10 คะแนน)  

 
แนวค าตอบ 
ให้ท า 1. ให้ค านวณหาหน่วยเทียบส าเร็จรูปของแผนกที่ 1 

 ในการค านวณต้นทนุสนิค้าแบบต้นทนุช่วง ต้องท าความเข้าใจวิธีการผลติว่าวตัถทุางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการ
ผลิต ถกูส่งเข้าไปในการผลิตอย่างไร เพื่อจะใช้ข้อมลูดงักลา่วในการหาหน่วยเทียบส าเร็จ และช่วยให้ค านวณต้นทนุสนิค้าที่ท าเสร็จ และ
งานระหว่างท าได้ถกูต้อง แต่เนื่องจากข้อนี ้โจทย์ได้ให้ขัน้ความส าเร็จของวัตถทุางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ในสว่นของ
งานระหว่างท าต้นงวดและปลายงวดมาแล้ว ดงันัน้ ในการค านวณจงึหยิบขัน้ความส าเร็จจากโจทย์มาใช้ได้เลยดงันี ้
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ค านวณประกอบ 

รายงานต้นทุนผลิต-แผนกที่ 1 
ส าหรับงวด x เดือน สิน้สุด วันที่ xx 

 ขัน้ที่ 1 
จ านวนหน่วยจริง 

 ขัน้ที่ 2 
หน่วยเทียบส าเร็จ 

งานระหว่างท าต้นเดือน 100  วตัถทุางตรง  ต้นทนุแปลงสภาพ 
หน่วยที่เร่ิมผลติระหว่างเดือน 500     

รวมหน่วยที่ต้องจดัให้ครบ 600     
หน่วยท่ีผลติเสร็จ      

รุ่นงานระหว่างท าต้นเดือน        100  60 (60%) 20 (20%) 
รุ่นหน่วยที่เร่ิมผลติระหว่างเดือน        300         300       300 

งานระหว่างท าปลายเดือน 200  60 (30%) 120 (60%) 
รวมหน่วยที่ต้องจดัให้ครบ 600  420         440 

ต้นทุนผลติ รวม  วัตถุทางตรง  ต้นทุนแปลงสภาพ 

งานระหว่างท าต้นงวด 270,000     
ต้นทนุผลติปัจจบุนั 1,129,000  315,000  814,000 
ขัน้ที่ 3 ต้นทนุรวม 1,399,000  315,000  814,000 

 ขัน้ที่ 2   หน่วยที่เทียบส าเร็จ    420   440 
ขัน้ที่ 4  ต้นทนุต่อหน่วยเทียบส าเร็จ 2,600  750  1,850 
ขัน้ที่ 5  การจดัต้นทนุ      
หน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนออก     

รุ่นงานระหว่างท าต้นเดือน 270,000    
บวก ต้นทนุปัจจบุนั 82,000  (60x750) (20  1,850) 

 รวม 352,000    
รุ่นหน่วยที่เร่ิมผลติระหว่างเดือน 780,000  (300x750) (300  1,850) 

ต้นทุนหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก 1,132,000    
งานระหว่างท าปลายเดือน 267,000  (60x750)  (120  1,850) 

รวมต้นทนุจดัได้ครบ 1,399,000     

 
สรุปค าตอบ 
  หน่วยเทียบส าเร็จรูปของแผนกที่ 1  
                 บาท/หน่วย 
   วตัถดิุบทางตรง    750 
   ต้นทนุแปลงสภาพ    1,850 
    รวมต้นทนุต่อหน่วยเทียบส าเร็จรูป 2,600 
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ให้ท า 2. ค านวณต้นทนุร่วมที่โอนไปยังแผนกที่ 2         
  สรุปค าตอบ 
  ต้นทนุร่วมที่โอนไปยงัแผนกที่ 2 จ านวน 1,132,000  บาท 
 

ให้ท า 3. วิธีปันสว่นที่เหมาะสมที่สดุของผลติภัณฑ์หลกั A1 B1 และ C1 ส าหรับกิจการ  

การปันส่วนต้นทุนร่วมให้ผลิตภัณฑ์ร่วม มี 5 วิธี  คือ 
1. วิธีจ านวนหน่วยผลผลิต(Physical Units Method)  

วิธีนีจ้ะใช้หน่วยทางกายภาพของงานระหว่างท าหรือสนิค้าที่แยกโอนไปแผนกถัดไป เช่น ตามน า้หนัก ปริมาตร หน่วยหรือชิน้ เป็น
ต้น ซึง่ไม่ค านงึถงึปัจจยัอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ไม่ค านงึถงึมลูค่าที่จะขายได้ของสนิค้า ซึ่งบางครัง้เมื่อแบ่งต้นทนุร่วมให้สนิค้าแต่ละชนิดไปแล้ว 
บางชนิดอาจรับต้นทนุร่วม มากกว่า ยอดขายที่ขายได้ 
2. วิธีมูลค่าขาย ณ จดุแยกออก(Sales Value at Split-off Point Method) 

      วิธีนีเ้ป็นวิธีทีดี่ทีส่ดุถ้าสามารถหาราคายติุธรรมหรือราคาขาย ณ จดุแยกออกได้  ถ้าผลติภัณฑ์ร่วมมีราคาขาย ณ จดุแยกออกก็ใช้
ราคาขายนัน้ในการแบ่งต้นทนุร่วม 
3. วิธีมูลค่าขายท่ีเกี่ยวข้อง (Relative Sales Value Method) 

       จะใช้มลูค่าขายของสนิค้าแต่ละประเภท วิธีนีใ้ช้แนวคิดมลูค่าขายมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าต้นทนุที่จัดสรร 
4. วิธีมูลค่าขายท่ีปรับปรุง (Adjusted Sales Value Method) หรือประมาณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ (Estimated Net 
Realizable Value-NRV Method)   

ใช้ราคาขายที่คาดว่าจะขายได้หกัต้นทนุที่แยกได้ (Separable cost) ซึง่เป็นต้นทนุการผลติต่อจากจดุแยกตวัเพื่อผลิตสนิค้าแต่ละ
สายการผลติจนผลิตเสร็จและขาย  
5. วิธีใช้เกณฑ์ก าหนดน า้หนัก(Assigned Weights Method) 
         หรือการให้ค่าน ้าหนักตามคุณค่า หมายถึง เป็นการก าหนดค่าถ่วงน า้หนกัที่แสดงความส าคญั เช่น คณุค่า ความนิยม สว่นแบ่งใน
การตลาดฯลฯ ขึน้อยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารค่านีแ้ต่ละกิจการจงึไม่เหมือนกัน    การให้ค่าน า้หนักเป็นนามธรรมจึงต่างจากหน่วย
ผลผลติซึง่เป็นรูปธรรม วิธีนีจ้ึงเป็นรูปแบบของการให้ระดบั วิธีนีเ้ชื่อว่าต้นทนุร่วมควรจัดสรรตามคณุค่าที่แตกต่างกนับางครัง้จงึเ รียกวิธีนี ้
ว่า วิธีการส ารวจ(Survey Method) 

  จาก 5 วิธีข้างต้น วิธีที่ 2 เป็นวิธีที่ดีที่สดุในการปันส่วนต้นทนุร่วมถ้าสามารถหาราคายติุธรรมหรือราคาขาย ณ จดุแยกออกได้ แต่
เนื่องจากกิจการไม่ทราบราคาดงักลา่วจงึควรใช้วิธีปันสว่นต้นทนุร่วมวิธีที่ 4 วิธีมลูค่าขายที่ปรับปรุงแทน เนื่องจากทัง้ 2 วิธีใช้หลกัเดียวกัน 
คือ หามลูค่ายุติธรรม ณ จุดแยกตัว แต่เนื่องจากวิธีที่  4 ไม่ทราบมูลค่า ณ จดุแยกตัวในทนัที จึงน าราคาขายขัน้สดุท้าย(ปลายน า้) แล้ว
ปรับด้วยต้นทนุผลติต่อจากจดุแยกตวัจนผลติเสร็จและขาย ซึง่ค านวณได้ดงันี ้

  

ผลิตภัณฑ์ มูลค่าขาย ค่าใช้จ่าย
ขาย 

ต้นทุนผลิตต่อ มูลค่าขาย
สุทธิ 

การแบ่งต้นทุนร่วม ต้นทุนร่วม 

A1 
(480x18,000) 

8,640,000 
0 

(500,000+1,000,000) 
1,500,000 

7,140,000 7,140,000

10,290,000
  1,132,000 785,469 

B1 
(260x10,000) 

2,600,000 
0 

(400,000+700,000) 
1,100,000 

1,500,000 1,500,000

10,290,000
  1,132,000 165,015 

C1 
(220x12,500) 

2,750,000 
0 

(300,000+800,000) 
1,100,000 

1,650,000 1,650,000

10,290,000
  1,132,000 181,516 

รวม 13,990,000 0 3,700,000 10,290,000  1,132,000 
 


