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วิชาการบัญชี 2  
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) 

แนวข้อสอบจ าลองครัง้ที่ 42  1 /2562 วันที่ 10 มีนาคม 2562 

 

อัตนัยข้อ 1 มบช.8 นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
(1) บริษัท ทองเอก จ ากดั ในปี 25x1 ได้ตัง้ประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากยอดลกูหนีท้ี่มีอายเุกิน 2 ปี อตัรา 50% แต่
เนื่องจากประสบการณ์ที่ผา่นมาในอดีตและสภาพเศรษฐกิจปัจจบุนั มีลกูหนีค้้างช าระเกิน 1 ปี ผิดนดัช าระมากขึน้ ในปี 25x2 บริษัทจึง
เปลีย่นการตัง้ประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูใหม ่ดงันี ้

- ลกูหนีค้งเหลอืที่มีอายเุกิน 1 ปี ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 20% 
- ลกูหนีค้งเหลอืที่มีอายเุกิน 2 ปี ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 50% 

ข้อมลูยอดลกูหนีค้้างช าระมีดงันี ้
         (หนว่ย : ล้านบาท) 
         25x1  25x2 
 ลกูหนีค้้างช าระ 1 ปี      400  500 
 ลกูหนีค้้างช าระ 2 ปี      800  800 
 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู      (400)  (400) 
 ลกูหนีส้ทุธิ       800  900 
 
(2) ในปี 25x0 บริษัท ทองเอก จ ากดั บนัทกึคา่เช่าจ่ายลว่งหน้าไว้จ านวน 400 ล้านบาท ซึง่ในปี 25x1 กิจการตรวจพบวา่มีคา่เช่า
จ่ายลว่งหน้านีค้งเหลอืยงัไมถ่กูตดัจ าหนา่ยเพือ่เป็นคา่เช่าของแตล่ะปีดงันี ้

- ปี 25x0 จ านวน  100  ล้านบาท 
- ปี 25x1 จ านวน  250  ล้านบาท 
- ปี 25x2 จ านวน  50  ล้านบาท 

กิจการถือวา่มลูคา่คา่เช่าจ่ายลว่งหน้านีม้ีสาระส าคญั 
 

(3) บริษัท ทองเอก จ ากดั ได้ตัง้ประมาณการหนีส้นิท่ีเกิดจาการถกูฟอ้งร้องในปี 25x0 จ านวน 300 ล้านบาท ตอ่มาในปี 25x2 คดี
สิน้สดุ ศาลมีค าพิพากษาให้กิจการชดใช้คา่เสยีหายเป็นจ านวน 250 ล้านบาท 
 
ข้อมลูเพิ่มเติม :- 

งบก าไรขาดทนุ (บางสว่น) 
   (หน่วย : ล้านบาท) 

     25x2   25x1 
รายได้            6,000 4,500 
คา่ใช้จ่าย        (5,500)  (4,100) 
ก าไรสทุธิส าหรับปี         500 400 

 
ไมค่ านงึถึงภาษี 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของ (บางสว่น) 
   (หน่วย : ล้านบาท) 

     25x2   25x1 
ก าไรสะสมต้นงวด            14,400 14,000 
ก าไรสทุธิส าหรับปี        (500)  (400) 
ก าไรสะสมปลายงวด         14,900 14,400 

 

ให้ท า 
1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปของปี 25x1 และปี 25x2 พร้อมอธิบายเหตผุล 
2. จดัท างบก าไรขาดทนุหลงัปรับปรุงแล้ว 
3. จดัท างบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของหลงัปรับปรุงแล้ว 
4. จากเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ทัง้หมด บริษัท ทองเอก จ ากดั ต้องเปิดเผย และมีข้อผิดพลาดอยา่งไรบ้าง 
5. หากปลายธนัวาคม 25x2 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เพื่อให้กิจการน ามาใช้ในปี 25x3 ซึง่กิจการไมไ่ด้น ามาใช้ในปี 

25x2 บริษัทต้องท าอยา่งไรบ้างในงบการเงินปี 25x2 
 

แนวค าตอบ 
 

ให้ท า 1) บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปของปี 25x1 และปี 25x2 พร้อมอธิบายเหตผุล 
สมุดรายวันทั่วไป                                                       (หน่วย : ล้านบาท)     

วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 
25x2 
ธ.ค. 31 

 
หนีส้งสยัจะสญู 

 
100 

 

(1) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  100 
 (บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูปี 25x2)   
 ค ำนวณประกอบ 1                                                              

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ยกมาต้นปี 25x2                                         400 
หกั ประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามอายลุกูหนีค้้างช าระ 
     - ลกูหนีค้้างช าระ 1 ปี ตัง้ 20% (500x20%)                  (100) 
     - ลกูหนีค้้างช าระ 2 ปี ตัง้ 50% (800x20%)                  (400)  
      คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ 31 ธนัวาคม 25x2                           (500)  
                คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูปรับปรุงเพิ่มขึน้                           100  
อธิบายเหตุผล 
            บริษัทเปลี่ยนวิธีตัง้ประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ให้กิจการรับรู้ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีในงวดปัจจุบัน และงวดอนาคตที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 

  

(2) ก าไรสะสม 
คา่เช่า 

350 
50 

 

 คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 
(บนัทกึปรับปรุงคา่เช่าส าหรับปี 25x0 ปี 25x1 และ ปี 25x2) 

 400 
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อธิบายเหตุผล 
บริษัทไม่ได้ปรับปรุงค่าเช่าจ่ายลว่งหน้าเป็นค่าเช่าจ่ายให้ถกูต้องส าหรับ

แต่ละปี จึงเป็นข้อผิดพลาดที่ส าคญั ซึ่งกิจการต้องปรับย้อนหลงัเพื่อแก้ไขการ
รับรู้รายการ การวดัมลูค่า และการเปิดเผยจ านวนเงินขององค์ประกอบของงบ
การเงินงวดก่อนเสมือนหนึง่ข้อผิดพลาดในงวดก่อนไมเ่คยเกิดขึน้ 

 
(3) 

 

 
300 

 
 

50 
250 

 
ประมาณการหนีส้นิจากการถกูฟอ้งคดี 
          ผลก าไรจากหนีส้นิจากการถกูฟอ้งคดีปรับลด 
          เงินสด 
(บนัทกึชดใช้คา่เสยีหายจากคดีถกูฟอ้งร้องที่สิน้สดุแล้ว) 
อธิบายเหตุผล 
            บริษัทถกูศาลสัง่ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวน 250 ล้านบาท จากที่
เคยรับรู้เป็นผลขาดทนุจากการถกูฟ้องร้องค่าเสียหายไว้จ านวน 300 ล้านบาท 
กิจการจึงกลบัรายการสว่นตา่งที่เคยรับรู้ 50 ล้านบาท เป็นผลก าไรจากการปรับ
ลดหนีส้นิจากการถกูฟอ้งให้ชดใช้คา่เสยีหาย 

 
ให้ท า 2) จดัท างบก าไรขาดทนุหลงัปรับปรุงแล้ว 

บริษัท ทองเอก จ ากดั 
งบก าไรขาดทนุ (บางสว่น) 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 
   (หน่วย : ล้านบาท) 

     25x2   25x1 
                 (ปรบัปรุงใหม่) 

รายได้            6,000 4,500 
คา่ใช้จ่าย (ค ำนวณประกอบ 2)        (5,550)  (4,350) 
ก าไรสทุธิส าหรับปี         450 150 

 
ค ำนวณประกอบ 2 

     25x2   25x1 
คา่ใช้จ่ายก่อนปรับปรุง            5,500 4,100 
บวก คา่เช่าตดัจ่ายส าหรับปี        (50)  (250) 
        คา่ใช้จ่ายหลงัปรับปรุง         5,550 4,350 
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ให้ท า 3) จดัท างบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของหลงัปรับปรุงแล้ว 
บริษัท ทองเอก จ ากดั 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของ (บางสว่น) 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 

   หน่วย : พันบาท 

                 25x2   25x1 
                 (ปรบัปรุงใหม่) 

ก าไรสะสมต้นงวด             14,400 14,000 
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดของคา่เช่าจ่ายลว่งหน้าตดัจ่าย(ค ำนวณประกอบ3)   (350)2  (100)1 
ก าไรสะสมต้นงวดหลงัปรับปรุง                     14,050 13,900 
ก าไรสทุธิส าหรับปี                    450 150 
ก าไรสะสมสิน้งวด                   14,500 14,050 

ค ำนวณประกอบ 3 
1  =  คา่เช่าจ่ายปี 25x0  = 100 บาท 
2  =  คา่เช่าจ่ายปี 25x0 และ 25x1     = 100 + 250  = 350  บาท 

 
ให้ท า 4) จากเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ทัง้หมด บริษัท ทองเอก จ ากดั ต้องเปิดเผย และมีข้อผิดพลาดอยา่งไรบ้าง 
เหตุการณ์ที่ 1 
กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 

 ในปี 25x2 บริษัท ได้เปลีย่นแปลงการตัง้ประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากเดิมซึง่ตัง้จากยอดลกูหนีท้ี่มีอายเุกิน 2 ปีอตัรา
50% เป็นดงันี ้

- ลกูหนีค้งเหลอืที่มีอายเุกิน 1 ปี ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 20% 
- ลกูหนีค้งเหลอืที่มีอายเุกิน 2 ปี ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 50% 

ผลของการเปลีย่นแปลงดงักลา่วท าให้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้จากปี 25x1 จ านวน 100 ล้านบาท 
เหตุการณ์ที่ 2 
กำรแก้ไขข้อผิดพลำด 

 ในปี 25x0 และปี 25x1 บริษัท ไมไ่ด้ปรับปรุงคา่เชา่จา่ยลว่งหน้าเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับรอบบญัชีจ านวน 100 ล้านบาท และ 
250 ล้านบาทตามล าดบั กิจการได้ปรับปรุงงบการเงินของปี 25x0 และ ปี 25x1 ใหมเ่พื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ การปรับปรุงดงักลา่ว
สง่ผลให้ก าไรสะสมต้นงวด 1 มกราคม 25x2 ลดลงทัง้สิน้ 350 ล้านบาท 
เหตุการณ์ที่ 3 
หนีสิ้นทีอ่ำจเกิดข้ึน 
คดีฟ้องร้อง 

 ในปี 25x0 บริษัท มีคดคีวามจากการถกูฟอ้งร้องเรียกคา่เสยีหาย บริษัทจึงบนัทกึประมาณการหนีส้นิจากคา่เสยีหายจ านวน 300 
ล้านบาท ตอ่มาในปี 25x2 ศาลมคี าพิพากษาคดีสิน้สดุแล้ว ให้บริษัทชดใช้คา่เสยีหายเป็นจ านวน 250 ล้านบาท 
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ให้ท า 5) หากปลายธนัวาคม 25x2 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมเ่พื่อให้กิจการน ามาใช้ในปี 25x3 ซึง่กิจการไมไ่ด้น ามาใช้ในปี 
25x2 บริษัทต้องท าอยา่งไรบ้างในงบการเงินปี 25x2 

  
เมื่อกิจการยงัไมน่ าม.รง.ฉบบัใหมท่ี่ประกาศใช้แล้ว แตย่งัไมม่ีผลบงัคบัใช้มาถือปฏิบตัิ กิจการต้องเปิดเผยทกุข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อเท็จจริงที่กิจการยงัไมน่ าม.รง.ฉบบัใหมด่งักลา่วมาถือปฏิบตัิ และ 
2. ข้อมลูที่ทราบหรือข้อมลูที่ประมาณได้อยา่งสมเหตสุมผลที่เก่ียวข้องกบัการประเมินผลกระทบที่เป็นไปได้ของการน าม.รง.ฉบบั

ใหมม่าถือปฏิบตัิ ตอ่งบการเงินของกิจการในงวดแรกทีเ่ร่ิมน าม.รง.ฉบบัดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ 
ในกำรปฏิบติัใหกิ้จกำรพิจำรณำเปิดเผย 

1. ช่ือม.รง.ฉบบัใหมท่ี่ยงัไมน่ ามาถือปฏิบตัิ 
2. ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงที่ก าลงัจะเกิดขึน้ 
3. วนัท่ีที่ม.รง.มีผลบงัคบัใช้ 
4. วนัท่ีที่กิจการคาดวา่จะน าม.รง.มาเร่ิมถือปฏิบตัิ 
5. ข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
6. ค าอธิบายถงึผลกระทบตอ่งบการเงินของกิจการท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากการเร่ิมน าม.รง.มาถือปฏิบตัิ 
7. หากไมท่ราบหรือไมส่ามารถประมาณจ านวนเงินของผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ได้อยา่งสมเหตสุมผล ให้ระบขุ้อเท็จจริงดงักลา่ว 
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อัตนัยข้อ 2 มบช.7 เร่ือง งบกระแสเงนิสด 
บริษัท น้องเรสซิง่ จ ากดั มีข้อมลูการเพิม่ขึน้ ลดลง ของงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี ้
            (หนว่ย : บาท) 

 เดบิต เครดิต 
เงินสด 270,000  
ลกูหนีก้ารค้า  64,000 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  14,000 
สนิค้าคงเหลอื 320,000  
คา่ใช้จา่ยลว่งหน้า 20,000  
ที่ดิน 300,000  
อาคาร 600,000  
เคร่ืองจกัร 100,000  
อปุกรณ์  28,000 
คา่เสือ่มราคาสะสม – อาคาร  40,000 
คา่เสือ่มราคาสะสม – เคร่ืองจกัร  99,000 
คา่เสือ่มราคาสะสม – อปุกรณ์  15,000 
เงินลงทนุระยะยาว  30,000 
เจ้าหนีก้ารค้า  200,000 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 72,000  
เงินปันผลค้างจา่ย  128,000 
หุ้นกู้   832,000 
หุ้นบริุมสทิธิ (มลูคา่หุ้นละ 10 บาท)  65,000  
หุ้นสามญั (มลูคา่หุ้นละ 10 บาท)  156,000 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  223,200 
ก าไรสะสม 82,200  
 1,829,200 1,829,200 

   

ข้อมลูเพิ่มเติม :- 
1. ข้อมลูก าไรขาดทนุมีดงันี ้

ก าไรสทุธิก่อนภาษี   200,000   
หกั คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้   (60,000) 
      ก าไรสทุธิส าหรับปี   140,000                   

2. บริษัท ประกาศจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 15 ธนัวาคม แตจ่ะจ่ายเงินโอนเข้าบญัชีผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 15 มกราคม ของปีถดัไปจ านวน 
128,000 บาท 

3. ออกหุ้นปันผล 5% ในราคาตลาดหุ้นละ 22 บาท 
4. ขายเงินลงทนุระยะยาว 144,000 บาท 
5. บริษัท ขายที่ดินและอาคารราคาทนุ 460,000 บาท มีมลูคา่ตามบญัชี 300,000 บาท ในราคา 400,000 บาท ซึง่ในจ านวนนีม้ีราคา

ทนุของที่ดิน 20,000 บาท 



 

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

6. ขายเคร่ืองจกัรโดยแลกเปลีย่นกบัเคร่ืองจกัรใหม ่ดงันี ้
  เดบิต  เคร่ืองจกัรใหม ่   160,000 
   คา่เสือ่มราคาสะสม – เคร่ืองจกัร 35,000 
   เครดิต เคร่ืองจกัรเก่า    60,000 
    เงินสด     135,000 
7. ออกหุ้นสามญั 12,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ราคาขาย 25 บาท ออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว 87,600 หุ้น 
8. ออกหุ้นกู้  จ าหนา่ยราคา 104 บาท มลูคา่หุ้น หุ้นละ 100 บาท 
9. มีการเวนคืนท่ีดินราคาทนุ 120,000 บาท ได้เงิน 104,000 บาท 
10. ตดัรายการเคร่ืองถา่ยเอกสาร 28,000 บาท ออกจากบญัชีเนือ่งจากหมดอายกุารใช้งานและคดิคา่เสือ่มราคาจนหมดมลูคา่แล้ว 
11. ไถ่ถอนหุ้นบริุมสทิธิในราคา 80,000 บาท 

 
ให้ท า 

จดัท างบกระแสเงินสดวธีิทางอ้อม           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวค าตอบ 
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ให้ท า 1  งบกระแสเงนิสด – วธีิทางอ้อม  (สูตร 1,2,3 ไม่ใช่ค ำตอบแต่เป็นวิธีใช้สูตร Cash Flow ของสถำบันช่วยในกำรหำค ำตอบค่ะ) 
บริษัท น้องเรสซิ่ง จ ากัด 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25xx 

                                                                                                                                           หน่วย:พนับาท   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  
ก าไรสทุธิก่อนภาษี 140,000 
ปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) สทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน  

คา่เสือ่มราคา – อาคาร (สตูร 1) 
คา่เสือ่มราคา – เคร่ืองจกัร (สตูร 1) 
คา่เสือ่มราคา – อปุกรณ์ (สตูร 1) 

180,000 
134,000 
43,000 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ (สตูร 2) 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุระยะยาว(สตูร 1)(3) 

14,000 
(124,000) 

ก าไรจากการขายที่ดินและอาคาร(สตูร 1) (4) 
ขาดทนุจากการเวนคืนท่ีดิน(สตูร 1)(7) 

(80,000) 
16,000 

ลกูหนีก้ารค้าลดลง (สตูร 2) 64,000 
สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ (สตูร 2) (320,000) 
คา่ใช้จ่ายลว่งหน้าเพิ่มขึน้ (สตูร 2) (20,000) 
เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ (สตูร 2) 200,000 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง (สตูร 2) (72,000) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 175,000 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (60,000) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 115,000 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ  

เงินสดรับจากการขายที่ดินและอาคาร (4) 400,000 
เงินสดจ่ายซือ้อาคาร (สตูร 3) (ดTู-Account อาคาร) 
เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน (สตูร 3) (ดTู-Account อาคาร) 

(1,040,000) 
(440,000) 

เงินสดรับจากการเวนคืนท่ีดิน (7) 
เงินสดจ่ายจากการแลกเปลีย่นเคร่ืองจกัร  

104,000 
(135,000) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาว (3) 144,000 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (967,000) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยหุ้นสามญั (สตูร 3) (5) 300,000 
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยหุ้นกู้  (6) 832,000 
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นบริุมสทิธิ (9) (80,000) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,052,000 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 200,000 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี  Xx 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี  200,000+xx 
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ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม 
1. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด รวมเงินลงทนุส าหรับระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน และสามารถขายได้เงินสดในจ านวนที่แนน่อน  
 

2. เงินสดจ่ายในระหวา่งงวดส าหรับภาษีเงินได้มีดงันี ้
ภาษีเงินได้      60,000 บาท 

3. ส าหรับงวดหนึง่ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X2 รายการท่ีไมเ่ก่ียวกบัเงินสดมีดงัตอ่ไปนี ้
บริษัทออกหุ้นปันผลเป็นสามญัจ านวน     3,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 22 บาท จ านวนเงิน 79,200 บาท 

ค านวณประกอบ  
สามารถน า 3 สตูร cash flow มาช่วยได้งา่ยๆ ซึง่ 3 สตูรดงักลา่วมีดงันี ้
สูตรที่ 1 รายการท่ีน ามา “หกัออก” หรือ “บวกกลบั” ยอดตัง้ต้น เช่น คา่เสือ่มราคา ผลก าไร(ขาดทนุ) จากการขายสนิทรัพย์ ให้ท าดงันี ้
 - กรณีรายการท่ีน ามาหกั / บวก อยูด้่านเดียวกนักบัยอดตัง้ต้นให้น าไป “หกัออก” 
 - กรณีรายการท่ีน ามาหกั / บวก อยูด้่านตรงข้ามกบัยอดตัง้ต้นให้น าไป “บวกกลบั” 
สูตรที่ 2 ผลตา่งของรายการท่ีน ามา “หกัออก” หรือ “บวกกลบั” ยอดตัง้ต้น เช่น ผลตา่งลกูหนีเ้พิ่ม/ลด เจ้าหนีเ้พิ่ม/ลด ให้ท าดงันี ้
 - รายการท่ีน ามาหกั / บวก อยูด้่านเดยีวกบัยอดตัง้ต้นจะแปรผนัตามผลตา่ง (ถำ้เพ่ิมใหบ้วก ถำ้ลดใหห้กั) 
 - รายการท่ีน ามาหกั / บวก อยูด้่านตรงข้ามกบัยอดตัง้ต้นจะแปรผกผนัผลตา่ง (ถำ้เพ่ิมใหห้กั ถำ้ลดใหบ้วก) 
สูตรที่ 3 T-Account เพิ่มขึน้อยูฝ่ั่งเดิม ลดลงอยูฝ่ั่งตรงข้าม 
1) บนัทึกเงินปันผลคำ้งจ่ำย 

    Dr. ก าไรสะสม    128,000 
         Cr.เงินปันผลค้างจา่ย     128,000 

2) บนัทึกกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นหุน้ 
    Dr. ก าไรสะสม    79,200 
         Cr.เงินปันผลค้างจา่ย-หุ้นสามญั (3,600x10) (ดูค ำนวณประกอบ*) 36,000 
              เงินปันผลค้างจ่าย-สว่นเกินมลูคา่หุ้น (3,600x12)  43,200 
*ค านวณหาจ านวนหุ้นปันผล 
 หุ้นออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว (จากโจทย์)            87,600 
      หกั หุ้นสามญัออกจ าหนา่ยเพิ่มระหวา่งปี            (12,000) 
 หุ้นสามญัก่อนหกัหุ้นปันผล      75,600 

      หกั หุ้นสามญัหลงัหกัหุ้นปันผล 75,600x100
105

               (72,000) 
           จ านวนหุ้นปันผล                     3,600 

                                                             ก าไรสะสม (สูตร 3) 
 หุ้นปันผล                                              79,200 
เงินปันผลค้างจา่ย                                        9,000 
ไถ่ถอนหุ้นบริุมสทิธิ(9)                            15,000 
                                                     222,200 

*ลดลง                                        82,200 
ก าไรสทุธิ                                           140,000 
 
                                                        222,200 

3) บนัทึกกำรขำยเงินลงทนุระยะยำว 
    Dr. เงินสด     144,000 
         Cr.เงินลงทนุระยะยาว     20,000 
       ก าไรจากการขายเงินลงทนุ    124,000 
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4) บนัทึกกำรขำยทีดิ่นและอำคำร 
    Dr. เงินสด      400,000 
     คา่เสือ่มราคาสะสม – อาคาร(440,000-300,000) 140,000   
         Cr. ที่ดิน       20,000 
        อาคาร (460,000-20,000)    440,000 
        ก าไรจากการขายที่ดินและอาคาร    80,000 

อาคาร (สูตร 3) 
ซือ้อาคาร                                       1,040,000 
 
                                                 1,040,000                              

*เพิ่ม                                                600,000   
ขาย                                                 440,000 
                                                      1,040,000 

 

                                      คา่เสือ่มสะสม –อาคาร (สูตร 3) 
 *เพิ่ม                                               40,000 
ขาย                                                 140,000 
                                                       180,000 

คา่เสือ่มราคา                                      180,000 
 

                                                         180,000 
 

เคร่ืองจกัร (สูตร 3) 
เคร่ืองจกัรใหม ่                                     160,000 
 
                                                    160,000                              

*เพิ่ม                                                100,000   
เคร่ืองจกัรเก่าน าไปแลก                      60,000 
                                                       160,000 

 

                                      คา่เสือ่มสะสม –เคร่ืองจกัร (สูตร 3) 
 *เพิ่ม                                               99,000 
เคร่ืองจกัรเก่าน าไปแลก                          35,000 
                                                       134,000 

คา่เสือ่มราคา                                      134,000 
 

                                                         134,000 
5) บนัทึกกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญั 

    Dr. เงินสด     300,000 
         Cr.หุ้นสามญั (12,000x10)      120,000 
              สว่นเกินมลูคา่หุ้น (12,000x15)    180,000 

หุ้นสามญั (สูตร 3) 
*เพิม่                                                156,000   
 
                                                    156,000                              

ออกจ าหนา่ย                                    120,000   
หุ้นปันผล (2)                                      36,000 
                                                       156,000 

 

                                      สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (สูตร 3) 
 *เพิ่ม                                               223,200 
 
                                                       223,200 

ออกจ าหนา่ย                                    180,000   
หุ้นปันผล (2)                                      43,200 
                                                        223,200 
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6) บนัทึกกำรออกจ ำหน่ำยหุน้กู ้
    Dr. เงินสด     832,000 

         Cr.หุ้นกู้  (832,000x100
104

)      800,000 
              สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้       32,000 

7) บนัทึกกำรเวนคืนทีดิ่น 
    Dr. เงินสด     104,000 
     ขาดทนุจากการเวนคืนท่ีดิน  16,000 
         Cr.ที่ดิน       120,000 

ที่ดิน (สูตร 3) 
ซือ้ที่ดนิ                                        440,000 
 
 
                                                    440,000                              

*เพิ่ม                                                300,000   
ขาย                                                 20,000 
ที่ดินถกูเวนคืน                                 120,000 
                                                       440,000 

 

8) บนัทึกกำรตดัรำยกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
    Dr. คา่เสือ่มราคาสะสม – อปุกรณ์  28,000 
         Cr.อปุกรณ์      28,000 

อปุกรณ์ (สูตร 3) 
*ลดลง                                              28,000   
                                                    28,000                              

ตดัรายการเคร่ืองถ่ายเอกสาร              28,000   
                                                         28,000 

 

                                      คา่เสือ่มสะสม –อปุกรณ์ (สูตร 3) 
 *เพิ่ม                                               15,000 
ตดัรายการเคร่ืองถ่ายเอกสาร                28,000 
                                                         43,000 

คา่เสือ่มราคา                                      43,000 
 

                                                         43,000 
9) บนัทึกกำรไถ่ถอนคืนหุน้บริุมสิทธิ 

    Dr. หุ้นบริุมสทิธิ    65,000 
          ก าไรสะสม    15,000 
         Cr. เงินสด      80,000 
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อัตนัยข้อ 3 ต้นทุนช่วงการผลิต 
 บริษัท เฮียเรสซิ่ง จ ากดั ประกอบกิจการผลิตสารเคมี ในการผลติ กิจการมี 2 แผนก คือ แผนกผสม และแผนกบรรจ ุภายหลงัน า
สารเคมีลงผสมในหม้อต้มแล้ว เมื่อเสร็จจะน าไปผลติต่อในแผนกบรรจุ โดยแผนกผสมจะใสส่ารเคมี ก. เมื่อเร่ิมต้นการผลิต และเมื่อต้มจน
เสร็จจึงใสส่ารเคมี ข. สว่นคา่แรงงานทางตรงและคา่ใช้จ่ายการผลติจะเกิดขึน้สม ่าเสมอ ในการผสมสารเคมีต้องใช้เวลา 100 ชัว่โมง 
 งานระหว่างท าคงเหลือยกมาปลายงวดมกราคม 25x2 จะใสส่ารเคมี ก. 500 ลิตร มลูค่า 4,000 บาท และท าไปแล้ว 10 ชัว่โมง
สว่นสารเคมี ข. มี 0 ลติร คา่แรงงานทางตรง 3,900 บาท และคา่ใช้จ่ายการผลติยกมา 4,250 บาท ในระหวา่งงวดกมุภาพนัธ์ 25x2 กิจการ
ใส่สารเคมี ก. ในหม้อต้มเพิ่มอีก 49,500 ลิตร มูลค่า 150,000 บาท ใส่สารเคมี ข. 15,000 ลิตร มูลค่า 5,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 
321,000 บาท คา่ใช้จ่ายการผลติ 878,500 บาท งานระหวา่งท าปลายงวดใสส่ารเคมี ก. 9,000 ลติร ผา่นการต้มแล้ว 20 ชัว่โมง 
 เมื่อตรวจสอบงานท่ีท าเสร็จแล้ว ปรากฏวา่สารเคมี ก. ได้ระเหยออกไป 5% ของงานระหว่างท าต้นงวด สว่นสารเคมี ข.ไม่ระเหย
เพราะหม้อเสยีเนื่องจากไมไ่ด้วดัอณุหภมูิ และกิจการใช้ระบบต้นทนุถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 

 

ให้ท า  
1.) ค านวณหาหน่วยเทียบส าเร็จรูปของแตล่ะปัจจยัการผลติ (สารเคมี ก, สารเคมี ข และ ต้นทนุแปลงสภาพ โดยแสดงวิธีการค านวณ

อยา่งละเอียด 
2.) ค านวณหาต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบส าเร็จรูปของแตล่ะปัจจยัการผลติ (สารเคมี ก, สารเคมี ข และ ต้นทนุแปลงสภาพ โดยแสดงวิธีการ

ค านวณอยา่งละเอียด 
3.) ต้นทนุท่ีท าเสร็จและโอนออก 
4.) งานระหวา่งท าปลายงวด 
5.) ผลเสยีหายของวตัถดุิบที่ระเหย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวค าตอบ 
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ให้ท า 1.) ค านวณหาหน่วยเทียบส าเร็จรูปของแต่ละปัจจัยการผลิต (สารเคมี ก, สารเคมี ข และ ต้นทุนแปลงสภาพ โดยแสดงวิธีการ
ค านวณอยา่งละเอียด 
ค านวณประกอบ 1 

วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 
บริษัท เฮียเรสซิ่ง จ ากดั 

รายงานต้นทุนผลิต – แผนกผสม 
ส าหรับงวด 1 เดือนสิน้สุด วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 25x2 

 ขัน้ท่ี 1  ขัน้ท่ี 2 
หนว่ยเทยีบส าเร็จ 

 จ านวน 
หนว่ยจริง 

 วตัถดุิบทางตรง 
สารเคมี ก. 

 วตัถดุิบทางตรง 
สารเคมี ข. 

 ต้นทนุ 
แปลงสภาพ 

งานระหวา่งท าต้นเดือน 500  (ต้น)  (ปลาย)  (สม ่าเสมอ) 
หนว่ยที่เร่ิมผลติระหวา่งเดือน 49,500       

รวมหนว่ยที่ต้องจดัให้ครบ 50,000       

หนว่ยดีที่ผลติเสร็จ 40,975  40,975  40,975  40,975 
งานระหวา่งท าปลายเดือน 9,000  9,000  0  1,800(20%) 
หนว่ยที่ระเหย (500x5%) 25  25  0  25 

รวมหนว่ยที่ต้องจดัให้ครบ 50,000  50,000  40,975  42,800 

        
ต้นทนุผลติ รวม  วตัถดุิบทางตรง 

สารเคมี ก. 
 วตัถดุิบทางตรง 

สารเคมี ข. 
 ต้นทนุ 

แปลงสภาพ 
งานระหวา่งท าต้นงวด 12,150  4,000  0  8,150 
ต้นทนุผลติปัจจบุนั 1,033,500  150,000  5,000  878,500 
ขัน้ท่ี 3 ต้นทนุรวม 1,045,650  154,000  5,000  886,650 

 ขัน้ท่ี 2 หนว่ยเทียบส าเร็จ    50,000   40,975  42,800 
ขัน้ท่ี 4 ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบส าเร็จ 23.91815  3.08  0.12203  20.71612 
ขัน้ท่ี 5 การจดัต้นทนุ        
   1)   หนว่ยที่ระเหย 595  (253.08)    (2520.71612) 
   2)   หนว่ยดีที่ผลติเสร็จ 980,046  (40,9753.08)  (40,9750.12203)  (40,97520.71612) 
3)  งานระหวา่งท าปลายเดือน 65,009  (9,0003.08)    (1,80020.71612) 

รวมต้นทนุจดัได้ครบ 1,045,650       
 

สรุปค าตอบ 
หนว่ยเทียบส าเร็จรูปของแตล่ะปัจจยัการผลติ ดงันี ้
 - สารเคมี ก.  = 50,000  หนว่ย 
 - สารเคมี ข.  = 40,975  หนว่ย 
 - ต้นทนุแปลงสภาพ = 42,800  หนว่ย 
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ให้ท า 2.) ค านวณหาต้นทนุต่อหน่วยเทียบส าเร็จรูปของแต่ละปัจจยัการผลิต (สารเคมี  ก, สารเคมี ข และ ต้นทนุแปลงสภาพ โดยแสดง
วิธีการค านวณอยา่งละเอียด 

วิธีการค านวณ ดูการค านวณประกอบ 1 
สรุปค าตอบ 
ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบส าเร็จรูปของแตล่ะปัจจยัการผลติ ดงันี ้
 - สารเคมี ก.  = 3.08  บาท/หนว่ยเทียบส าเร็จรูป 
 - สารเคมี ข.  = 0.12203  บาท/หนว่ยเทียบส าเร็จรูป 
 - ต้นทนุแปลงสภาพ = 20.71612 บาท/หนว่ยเทียบส าเร็จรูป 

 
ให้ท า 3.) ต้นทนุท่ีท าเสร็จและโอนออก 

สรุปค าตอบ 
จ านวน   980,046  บาท 

ให้ท า 4.) งานระหวา่งท าปลายงวด 
สรุปค าตอบ 
จ านวน   65,009  บาท 

 
ให้ท า 5.) ผลเสยีหายของวตัถดุิบที่ระเหย 

สรุปค าตอบ 
จ านวน   595  บาท 

 
 


