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วิชาการบัญชี �  
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ �นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) 

แนวข้อสอบจาํลองครั�งที' 42  1 /�)*2 วันที' 10 มีนาคม 2562 

 

อัตนัยข้อ 1 มบช.8 นโยบายการบัญชี  การเปลี'ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
(1) บริษัท ทองเอก จํากดั ในปี 25x1 ได้ตั +งประมาณการคา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญูจากยอดลกูหนี +ที2มีอายเุกิน 2 ปี อตัรา 50% แต่
เนื2องจากประสบการณ์ที2ผา่นมาในอดีตและสภาพเศรษฐกิจปัจจบุนั มีลกูหนี +ค้างชําระเกิน 1 ปี ผิดนดัชําระมากขึ +น ในปี 25x2 บริษัทจึง
เปลี2ยนการตั +งประมาณการคา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญูใหม ่ดงันี + 

- ลกูหนี +คงเหลอืที2มีอายเุกิน 1 ปี ตั +งคา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญู 20% 
- ลกูหนี +คงเหลอืที2มีอายเุกิน 2 ปี ตั +งคา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญู 50% 

ข้อมลูยอดลกูหนี +ค้างชําระมีดงันี + 
         (หนว่ย : ล้านบาท) 
         25x1  25x2 
 ลกูหนี +ค้างชําระ 1 ปี      400  500 
 ลกูหนี +ค้างชําระ 2 ปี      800  800 
 คา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญู      (400)  (400) 
 ลกูหนี +สทุธิ       800  900 
 
(2) ในปี 25x0 บริษัท ทองเอก จํากดั บนัทกึคา่เช่าจ่ายลว่งหน้าไว้จํานวน 400 ล้านบาท ซึ2งในปี 25x1 กิจการตรวจพบวา่มีคา่เช่า
จ่ายลว่งหน้านี +คงเหลอืยงัไมถ่กูตดัจําหนา่ยเพื2อเป็นคา่เช่าของแตล่ะปีดงันี + 

- ปี 25x0 จํานวน  100  ล้านบาท 
- ปี 25x1 จํานวน  250  ล้านบาท 
- ปี 25x2 จํานวน  50  ล้านบาท 

กิจการถือวา่มลูคา่คา่เช่าจ่ายลว่งหน้านี +มีสาระสาํคญั 
 

(3) บริษัท ทองเอก จํากดั ได้ตั +งประมาณการหนี +สนิที2เกิดจาการถกูฟอ้งร้องในปี 25x0 จํานวน 300 ล้านบาท ตอ่มาในปี 25x2 คดี
สิ +นสดุ ศาลมีคําพิพากษาให้กิจการชดใช้คา่เสยีหายเป็นจํานวน 250 ล้านบาท 
 
ข้อมลูเพิ2มเติม :- 

งบกําไรขาดทนุ (บางสว่น) 
   (หน่วย : ล้านบาท) 

     25x2   25x1 
รายได้            6,000 4,500 
คา่ใช้จ่าย        (5,500)  (4,100) 
กําไรสทุธิสาํหรับปี         500 400 

 
ไมค่ํานงึถึงภาษี 
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งบแสดงการเปลี2ยนแปลงสว่นของเจ้าของ (บางสว่น) 
   (หน่วย : ล้านบาท) 

     25x2   25x1 
กําไรสะสมต้นงวด            14,400 14,000 
กําไรสทุธิสาํหรับปี        (500)  (400) 
กําไรสะสมปลายงวด         14,900 14,400 

 

ให้ทาํ 
1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทั2วไปของปี 25x1 และปี 25x2 พร้อมอธิบายเหตผุล 
2. จดัทํางบกําไรขาดทนุหลงัปรับปรุงแล้ว 
3. จดัทํางบแสดงการเปลี2ยนแปลงสว่นของเจ้าของหลงัปรับปรุงแล้ว 
4. จากเหตกุารณ์ที2เกิดขึ +นทั +งหมด บริษัท ทองเอก จํากดั ต้องเปิดเผย และมีข้อผิดพลาดอยา่งไรบ้าง 
5. หากปลายธนัวาคม 25x2 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมเ่พื2อให้กิจการนํามาใช้ในปี 25x3 ซึ2งกิจการไมไ่ด้นํามาใช้ในปี 

25x2 บริษัทต้องทําอยา่งไรบ้างในงบการเงินปี 25x2 
 

แนวคาํตอบ 
 

ให้ทาํ 1) บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทั2วไปของปี 25x1 และปี 25x2 พร้อมอธิบายเหตผุล 
สมุดรายวันทั'วไป                                                       (หน่วย : ล้านบาท)     

วันเดือนปี รายการ เดบิต เครดิต 

25x2 
ธ.ค. 31 

 
หนี +สงสยัจะสญู 

 
100 

 

(1) คา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญู  100 
 (บนัทกึคา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญูปี 25x2)   
 คํานวณประกอบ 1                                                              

คา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญู ยกมาต้นปี 25x2                                         400 
หกั ประมาณการคา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญูตามอายลุกูหนี +ค้างชําระ 
     - ลกูหนี +ค้างชําระ 1 ปี ตั +ง 20% (500x20%)                  (100) 
     - ลกูหนี +ค้างชําระ 2 ปี ตั +ง 50% (800x20%)                  (400)  
      คา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญู ณ 31 ธนัวาคม 25x2                           (500)  
                คา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญูปรับปรุงเพิ2มขึ +น                           100  
อธิบายเหตุผล 
            บริษัทเปลี2ยนวิธีตั +งประมาณการค่าเผื2อหนี +สงสัยจะสูญซึ2งเป็นการ
เปลี2ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ให้กิจการรับรู้ผลกระทบจากการ
เปลี2ยนแปลงประมาณการทางบัญชีในงวดปัจจุบัน และงวดอนาคตที2ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี2ยนแปลง 

  

(2) กําไรสะสม 
คา่เช่า 

350 
50 

 

 คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 
(บนัทกึปรับปรุงคา่เช่าสาํหรับปี 25x0 ปี 25x1 และ ปี 25x2) 

 400 
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อธิบายเหตุผล 
บริษัทไม่ได้ปรับปรุงค่าเช่าจ่ายลว่งหน้าเป็นค่าเช่าจ่ายให้ถกูต้องสําหรับ

แต่ละปี จึงเป็นข้อผิดพลาดที2สําคญั ซึ2งกิจการต้องปรับย้อนหลงัเพื2อแก้ไขการ
รับรู้รายการ การวดัมลูค่า และการเปิดเผยจํานวนเงินขององค์ประกอบของงบ
การเงินงวดก่อนเสมือนหนึ2งข้อผิดพลาดในงวดก่อนไมเ่คยเกิดขึ +น 

 
(3) 

 

 
300 

 
 

50 
250 

 
ประมาณการหนี +สนิจากการถกูฟอ้งคดี 
          ผลกําไรจากหนี +สนิจากการถกูฟอ้งคดีปรับลด 
          เงินสด 
(บนัทกึชดใช้คา่เสยีหายจากคดีถกูฟอ้งร้องที2สิ +นสดุแล้ว) 
อธิบายเหตุผล 
            บริษัทถกูศาลสั2งให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวน 250 ล้านบาท จากที2
เคยรับรู้เป็นผลขาดทนุจากการถกูฟ้องร้องค่าเสียหายไว้จํานวน 300 ล้านบาท 
กิจการจึงกลบัรายการสว่นตา่งที2เคยรับรู้ 50 ล้านบาท เป็นผลกําไรจากการปรับ
ลดหนี +สนิจากการถกูฟอ้งให้ชดใช้คา่เสยีหาย 

 
ให้ทาํ 2) จดัทํางบกําไรขาดทนุหลงัปรับปรุงแล้ว 

บริษัท ทองเอก จํากดั 
งบกําไรขาดทนุ (บางสว่น) 

สาํหรับปีสิ +นสดุวนัที2 31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 
   (หน่วย : ล้านบาท) 

     25x2   25x1 
                 (ปรบัปรุงใหม่) 

รายได้            6,000 4,500 
คา่ใช้จ่าย (คํานวณประกอบ 2)        (5,550)  (4,350) 
กําไรสทุธิสาํหรับปี         450 150 

 
คํานวณประกอบ 2 

     25x2   25x1 
คา่ใช้จ่ายก่อนปรับปรุง            5,500 4,100 
บวก คา่เช่าตดัจ่ายสาํหรับปี        (50)  (250) 
        คา่ใช้จ่ายหลงัปรับปรุง         5,550 4,350 
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ให้ทาํ 3) จดัทํางบแสดงการเปลี2ยนแปลงสว่นของเจ้าของหลงัปรับปรุงแล้ว 
บริษัท ทองเอก จํากดั 

งบแสดงการเปลี2ยนแปลงสว่นของเจ้าของ (บางสว่น) 
สาํหรับปีสิ +นสดุวนัที2 31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 

   หน่วย : พันบาท 

                 25x2   25x1 
                 (ปรบัปรุงใหม่) 

กําไรสะสมต้นงวด             14,400 14,000 
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดของคา่เช่าจ่ายลว่งหน้าตดัจ่าย(คํานวณประกอบ3)   (350)2  (100)1 
กําไรสะสมต้นงวดหลงัปรับปรุง                     14,050 13,900 
กําไรสทุธิสาํหรับปี                    450 150 
กําไรสะสมสิ +นงวด                   14,500 14,050 

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

 
ให้ทาํ 4) จากเหตกุารณ์ที2เกิดขึ +นทั +งหมด บริษัท ทองเอก จํากดั ต้องเปิดเผย และมีข้อผิดพลาดอยา่งไรบ้าง 
เหตุการณ์ที' 1 
การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชี 

 ในปี 25x2 บริษัท ได้เปลี2ยนแปลงการตั +งประมาณการคา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญูจากเดิมซึ2งตั +งจากยอดลกูหนี +ที2มีอายเุกิน 2 ปีอตัรา
50% เป็นดงันี + 

- ลกูหนี +คงเหลอืที2มีอายเุกิน 1 ปี ตั +งคา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญู 20% 
- ลกูหนี +คงเหลอืที2มีอายเุกิน 2 ปี ตั +งคา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญู 50% 

ผลของการเปลี2ยนแปลงดงักลา่วทําให้คา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญูเพิ2มขึ +นจากปี 25x1 จํานวน 100 ล้านบาท 
เหตุการณ์ที' 2 
การแก้ไขข้อผิดพลาด 

 ในปี 25x0 และปี 25x1 บริษัท ไมไ่ด้ปรับปรุงคา่เชา่จา่ยลว่งหน้าเพื2อเป็นคา่ใช้จ่ายสาํหรับรอบบญัชีจํานวน 100 ล้านบาท และ 
250 ล้านบาทตามลาํดบั กิจการได้ปรับปรุงงบการเงินของปี 25x0 และ ปี 25x1 ใหมเ่พื2อแก้ไขข้อผิดพลาดที2เกิดขึ +น การปรับปรุงดงักลา่ว
สง่ผลให้กําไรสะสมต้นงวด 1 มกราคม 25x2 ลดลงทั +งสิ +น 350 ล้านบาท 
เหตุการณ์ที' 3 
หนี*สินที�อาจเกิดขึ*น 
คดีฟ้องร้อง 

 ในปี 25x0 บริษัท มีคดคีวามจากการถกูฟอ้งร้องเรียกคา่เสยีหาย บริษัทจึงบนัทกึประมาณการหนี +สนิจากคา่เสยีหายจํานวน 300 
ล้านบาท ตอ่มาในปี 25x2 ศาลมคีําพิพากษาคดีสิ +นสดุแล้ว ให้บริษัทชดใช้คา่เสยีหายเป็นจํานวน 250 ล้านบาท 
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ให้ทาํ 5) หากปลายธนัวาคม 25x2 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมเ่พื2อให้กิจการนํามาใช้ในปี 25x3 ซึ2งกิจการไมไ่ด้นํามาใช้ในปี 
25x2 บริษัทต้องทําอยา่งไรบ้างในงบการเงินปี 25x2 

  
เมื2อกิจการยงัไมนํ่าม.รง.ฉบบัใหมที่2ประกาศใช้แล้ว แตย่งัไมม่ีผลบงัคบัใช้มาถือปฏิบตัิ กิจการต้องเปิดเผยทกุข้อดงัตอ่ไปนี + 

1. ข้อเท็จจริงที2กิจการยงัไมนํ่าม.รง.ฉบบัใหมด่งักลา่วมาถือปฏิบตัิ และ 
2. ข้อมลูที2ทราบหรือข้อมลูที2ประมาณได้อยา่งสมเหตสุมผลที2เกี2ยวข้องกบัการประเมินผลกระทบที2เป็นไปได้ของการนําม.รง.ฉบบั

ใหมม่าถือปฏิบตัิ ตอ่งบการเงินของกิจการในงวดแรกที2เริ2มนําม.รง.ฉบบัดงักลา่วมาถือปฏิบตั ิ
ในการปฏิบติัใหกิ้จการพิจารณาเปิดเผย 

1. ชื2อม.รง.ฉบบัใหมที่2ยงัไมนํ่ามาถือปฏิบตัิ 
2. ลกัษณะของการเปลี2ยนแปลงนโยบายการบญัชีและผลกระทบจากการเปลี2ยนแปลงที2กําลงัจะเกิดขึ +น 
3. วนัที2ที2ม.รง.มีผลบงัคบัใช้ 
4. วนัที2ที2กิจการคาดวา่จะนําม.รง.มาเริ2มถือปฏิบตัิ 
5. ข้อใดข้อหนึ2งดงัตอ่ไปนี + 
6. คําอธิบายถงึผลกระทบตอ่งบการเงินของกิจการที2คาดวา่จะเกิดขึ +นจากการเริ2มนําม.รง.มาถือปฏิบตัิ 
7. หากไมท่ราบหรือไมส่ามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบที2อาจเกิดขึ +นได้อยา่งสมเหตสุมผล ให้ระบขุ้อเท็จจริงดงักลา่ว 
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อัตนัยข้อ 2 มบช.7 เรื'อง งบกระแสเงนิสด 
บริษัท น้องเรสซิ2ง จํากดั มีข้อมลูการเพิ2มขึ +น ลดลง ของงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี + 
            (หนว่ย : บาท) 

 เดบิต เครดิต 

เงินสด 270,000  
ลกูหนี +การค้า  64,000 
คา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญู  14,000 
สนิค้าคงเหลอื 320,000  
คา่ใช้จา่ยลว่งหน้า 20,000  
ที2ดิน 300,000  
อาคาร 600,000  
เครื2องจกัร 100,000  
อปุกรณ์  28,000 
คา่เสื2อมราคาสะสม – อาคาร  40,000 
คา่เสื2อมราคาสะสม – เครื2องจกัร  99,000 
คา่เสื2อมราคาสะสม – อปุกรณ์  15,000 
เงินลงทนุระยะยาว  30,000 
เจ้าหนี +การค้า  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 
กําไรสะสม 82,200  
 1,829,200 1,829,200 

   

ข้อมลูเพิ2มเติม :- 
1. ข้อมลูกําไรขาดทนุมีดงันี + 

กําไรสทุธิก่อนภาษี   2OO,OOO   
หกั คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้   (60,000) 
      กําไรสทุธิสาํหรับปี   140,000                   

2. บริษัท ประกาศจ่ายเงินปันผลวนัที2 15 ธนัวาคม แตจ่ะจ่ายเงินโอนเข้าบญัชีผู้ ถือหุ้นในวนัที2 15 มกราคม ของปีถดัไปจํานวน 
128,000 บาท 

3. ออกหุ้นปันผล 5% ในราคาตลาดหุ้นละ 22 บาท 
4. ขายเงินลงทนุระยะยาว 144,000 บาท 
5. บริษัท ขายที2ดินและอาคารราคาทนุ 460,000 บาท มีมลูคา่ตามบญัชี 300,000 บาท ในราคา 400,000 บาท ซึ2งในจํานวนนี +มีราคา

ทนุของที2ดิน 20,000 บาท 
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6. ขายเครื2องจกัรโดยแลกเปลี2ยนกบัเครื2องจกัรใหม ่ดงันี + 
  เดบิต  เครื2องจกัรใหม ่   160,000 
   คา่เสื2อมราคาสะสม – เครื2องจกัร 35,000 
   เครดิต เครื2องจกัรเก่า    60,000 
    เงินสด     135,000 
7. ออกหุ้นสามญั 12,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ราคาขาย 25 บาท ออกจําหนา่ยและชําระแล้ว 87,600 หุ้น 
8. ออกหุ้นกู้  จําหนา่ยราคา 104 บาท มลูคา่หุ้น หุ้นละ 100 บาท 
9. มีการเวนคืนที2ดินราคาทนุ 120,000 บาท ได้เงิน 104,000 บาท 
10. ตดัรายการเครื2องถา่ยเอกสาร 28,000 บาท ออกจากบญัชีเนื2องจากหมดอายกุารใช้งานและคดิคา่เสื2อมราคาจนหมดมลูคา่แล้ว 
11. ไถ่ถอนหุ้นบริุมสทิธิในราคา 80,000 บาท 

 
ให้ทาํ 

จดัทํางบกระแสเงินสดวธีิทางอ้อม           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคาํตอบ 
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ให้ทาํ C  งบกระแสเงนิสด – วธีิทางอ้อม  (สูตร 1,2,3 ไม่ใช่คําตอบแต่เป็นวิธีใช้สูตร Cash Flow ของสถาบันช่วยในการหาคาํตอบค่ะ) 
บริษัท น้องเรสซิ'ง จาํกัด 

งบกระแสเงนิสด 
สําหรับปีสิ �นสุดวันที' 31 ธันวาคม 25xx 

                                                                                                                                           หน่วย:พนับาท   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  
กําไรสทุธิก่อนภาษี 200,OOO 
ปรับกระทบกําไร (ขาดทนุ) สทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน  

คา่เสื2อมราคา – อาคาร (สตูร 1) 
คา่เสื2อมราคา – เครื2องจกัร (สตูร 1) 
คา่เสื2อมราคา – อปุกรณ์ (สตูร 1) 

180,OOO 
134,000 
43,000 

คา่เผื2อหนี +สงสยัจะสญูเพิ2มขึ +น (สตูร 2) 
กําไรจากการขายเงินลงทนุระยะยาว(สตูร 1)(3) 

1P,OOO 
(114,000) 

กําไรจากการขายที2ดินและอาคาร(สตูร 1) (4) 
ขาดทนุจากการเวนคืนที2ดิน(สตูร 1)(7) 

(80,OOO) 
16,000 

ลกูหนี +การค้าลดลง (สตูร 2) 64,000 
สนิค้าคงเหลอืเพิ2มขึ +น (สตูร 2) (320,000) 
คา่ใช้จ่ายลว่งหน้าเพิ2มขึ +น (สตูร 2) (20,000) 
เจ้าหนี +การค้าเพิ2มขึ +น (สตูร 2) 200,000 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง (สตูร 2) (72,000) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน 245,000 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (60,000) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 185,000 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ  

เงินสดรับจากการขายที2ดินและอาคาร (4) 400,000 
เงินสดจ่ายซื +ออาคาร (สตูร 3) (ดTู-Account อาคาร) 
เงินสดจ่ายซื +อที2ดิน (สตูร 3) (ดTู-Account อาคาร) 

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

เงินสดรับจากการเวนคืนที2ดิน (7) 
เงินสดจ่ายจากการแลกเปลี2ยนเครื2องจกัร  

104,000 
(135,000) 

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
เงินสดรับจากการจําหนา่ยหุ้นสามญั (สตูร 3) (5) 300,000 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยหุ้นกู้  (6) 832,000 
เงินสดจ่ายเพื2อไถ่ถอนหุ้นบริุมสทิธิ (9) (80,000) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,052,000 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ'มขึ �น (ลดลง) สุทธิ 270,000 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี  Xx 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิ �นปี  270,000+xx 
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ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ'มเติม 
1. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด รวมเงินลงทนุสาํหรับระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน และสามารถขายได้เงินสดในจํานวนที2แนน่อน  
 

2. เงินสดจ่ายในระหวา่งงวดสาํหรับภาษีเงินได้มีดงันี + 
ภาษีเงินได้      60,000 บาท 

3. สาํหรับงวดหนึ2งปีสิ +นสดุวนัที2 31 ธนัวาคม 25X2 รายการที2ไมเ่กี2ยวกบัเงินสดมีดงัตอ่ไปนี + 
บริษัทออกหุ้นปันผลเป็นสามญัจํานวน     3,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 22 บาท จํานวนเงิน 79,200 บาท 

คาํนวณประกอบ  
สามารถนํา 3 สตูร cash flow มาช่วยได้งา่ยๆ ซึ2ง 3 สตูรดงักลา่วมีดงันี + 
สูตรที0 1 รายการที2นํามา “หกัออก” หรือ “บวกกลบั” ยอดตั +งต้น เช่น คา่เสื2อมราคา ผลกําไร(ขาดทนุ) จากการขายสนิทรัพย์ ให้ทําดงันี + 
 - กรณีรายการที2นํามาหกั / บวก อยูด้่านเดียวกนักบัยอดตั +งต้นให้นําไป “หกัออก” 
 - กรณีรายการที2นํามาหกั / บวก อยูด้่านตรงข้ามกบัยอดตั +งต้นให้นําไป “บวกกลบั” 
สูตรที0 2 ผลตา่งของรายการที2นํามา “หกัออก” หรือ “บวกกลบั” ยอดตั +งต้น เช่น ผลตา่งลกูหนี +เพิ2ม/ลด เจ้าหนี +เพิ2ม/ลด ให้ทําดงันี + 
 - รายการที2นํามาหกั / บวก อยูด้่านเดยีวกบัยอดตั +งต้นจะแปรผนัตามผลตา่ง (ถา้เพิ�มใหบ้วก ถา้ลดใหห้กั) 
 - รายการที2นํามาหกั / บวก อยูด้่านตรงข้ามกบัยอดตั +งต้นจะแปรผกผนัผลตา่ง (ถา้เพิ�มใหห้กั ถา้ลดใหบ้วก) 
สูตรที0 3 T-Account เพิ2มขึ +นอยูฝั่2งเดิม ลดลงอยูฝั่2งตรงข้าม 
1) บนัทึกเงินปันผลคา้งจ่าย 

    Dr. กําไรสะสม    128,000 
         Cr.เงินปันผลค้างจา่ย     g2h,OOO 

2) บนัทึกการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ 
    Dr. กําไรสะสม    79,200 
         Cr.เงินปันผลค้างจา่ย-หุ้นสามญั (3,600x10) (ดูคํานวณประกอบ*) 36,OOO 
              เงินปันผลค้างจ่าย-สว่นเกินมลูคา่หุ้น (3,600x12)  43,2OO 
*คาํนวณหาจาํนวนหุ้นปันผล 
 หุ้นออกจําหนา่ยและชําระแล้ว (จากโจทย์)            87,6OO 
      หกั หุ้นสามญัออกจําหนา่ยเพิ2มระหวา่งปี            (12,OOO) 
 หุ้นสามญัก่อนหกัหุ้นปันผล      75,600 

      หกั หุ้นสามญัหลงัหกัหุ้นปันผล ��,�������
���

               (72,OOO) 
           จํานวนหุ้นปันผล                     3,6OO 

                                                             กําไรสะสม (สูตร 3) 
 หุ้นปันผล                                              79,200 
เงินปันผลค้างจา่ย                                        j,OOO 
ไถ่ถอนหุ้นบริุมสทิธิ(9)                            15,000 
                                                     222,200 

*ลดลง                                        82,277 
กําไรสทุธิ                                           140,OOO 
 
                                                        222,200 

3) บนัทึกการขายเงินลงทนุระยะยาว 
    Dr. เงินสด     144,000 
         Cr.เงินลงทนุระยะยาว     30,OOO 
       กําไรจากการขายเงินลงทนุ    114,000 
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4) บนัทึกการขายที�ดินและอาคาร 
    Dr. เงินสด      400,000 
     คา่เสื2อมราคาสะสม – อาคาร(440,000-300,000) 140,000   
         Cr. ที2ดิน       20,OOO 
        อาคาร (460,000-20,000)    440,000 
        กําไรจากการขายที2ดินและอาคาร    80,000 

อาคาร (สูตร 3) 
ซื +ออาคาร                                       1,040,OOO 
 
                                                 1,040,000                             

*เพิ2ม                                                60O,OOO   
ขาย                                                 44O,OOO 
                                                      1,040,000 

 

                                      คา่เสื2อมสะสม –อาคาร (สูตร 3) 
 *เพิ2ม                                               4O,OOO 
ขาย                                                 14O,OOO 
                                                       180,000 

คา่เสื2อมราคา                                      180,000 
 

                                                         180,000 
 

เครื2องจกัร (สูตร 3) 
เครื2องจกัรใหม ่                                     160,OOO 
 
                                                    160,000                             

*เพิ2ม                                                10O,OOO   
เครื2องจกัรเก่านําไปแลก                      6O,OOO 
                                                       160,000 

 

                                      คา่เสื2อมสะสม –เครื2องจกัร (สูตร 3) 
 *เพิ2ม                                               99,OOO 
เครื2องจกัรเก่านําไปแลก                          35,OOO 
                                                       134,000 

คา่เสื2อมราคา                                      134,000 
 

                                                         134,000 
5) บนัทึกการจําหน่ายหุน้สามญั 

    Dr. เงินสด     300,000 
         Cr.หุ้นสามญั (12,000x10)      120,OOO 
              สว่นเกินมลูคา่หุ้น (12,000x15)    180,0OO 

หุ้นสามญั (สูตร 3) 
*เพิ2ม                                                156,OOO   
 
                                                    156,000                             

ออกจําหนา่ย                                    12O,OOO   
หุ้นปันผล (2)                                      36,OOO 
                                                       156,000 

 

                                      สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (สูตร 3) 
 *เพิ2ม                                               223,2OO 
 
                                                       223,200 

ออกจําหนา่ย                                    18O,OOO   
หุ้นปันผล (2)                                      43,2OO 
                                                        223,200 
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6) บนัทึกการออกจําหน่ายหุน้กู ้
    Dr. เงินสด     832,000 

         Cr.หุ้นกู้  (�	
,�������
���

)      800,OOO 
              สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้       32,0OO 

7) บนัทึกการเวนคืนที�ดิน 
    Dr. เงินสด     104,000 
     ขาดทนุจากการเวนคืนที2ดิน  16,000 
         Cr.ที2ดิน       120,OOO 

ที2ดิน (สูตร 3) 
ซื +อที2ดิน                                        440,OOO 
 
 
                                                    440,000                             

*เพิ2ม                                                30O,OOO   
ขาย                                                 2O,OOO 
ที2ดินถกูเวนคืน                                 120,OOO 
                                                       440,000 

 

8) บนัทึกการตดัรายการเครื�องถ่ายเอกสาร 
    Dr. คา่เสื2อมราคาสะสม – อปุกรณ์  28,000 
         Cr.อปุกรณ์      28,OOO 

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

ตดัรายการเครื2องถ่ายเอกสาร              28,OOO   
                                                         28,000 

 

                                      คา่เสื2อมสะสม –อปุกรณ์ (สูตร 3) 
 *เพิ2ม                                               15,OOO 
ตดัรายการเครื2องถ่ายเอกสาร                28,OOO 
                                                         43,000 

คา่เสื2อมราคา                                      43,000 
 

                                                         43,000 
9) บนัทึกการไถ่ถอนคืนหุน้บริุมสิทธิ 

    Dr. หุ้นบริุมสทิธิ    65,000 
          กําไรสะสม    15,000 
         Cr. เงินสด      80,OOO 
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อัตนัยข้อ 3 ต้นทุนช่วงการผลิต 
 บริษัท เฮียเรสซิ2ง จํากดั ประกอบกิจการผลิตสารเคมี ในการผลติ กิจการมี 2 แผนก คือ แผนกผสม และแผนกบรรจ ุภายหลงันํา
สารเคมีลงผสมในหม้อต้มแล้ว เมื2อเสร็จจะนําไปผลติต่อในแผนกบรรจุ โดยแผนกผสมจะใสส่ารเคมี ก. เมื2อเริ2มต้นการผลิต และเมื2อต้มจน
เสร็จจึงใสส่ารเคมี ข. สว่นคา่แรงงานทางตรงและคา่ใช้จ่ายการผลติจะเกิดขึ +นสมํ2าเสมอ ในการผสมสารเคมีต้องใช้เวลา 100 ชั2วโมง 
 งานระหว่างทําคงเหลือยกมาปลายงวดมกราคม 25x2 จะใสส่ารเคมี ก. 500 ลิตร มลูค่า 4,000 บาท และทําไปแล้ว 10 ชั2วโมง
สว่นสารเคมี ข. มี 0 ลติร คา่แรงงานทางตรง 3,900 บาท และคา่ใช้จ่ายการผลติยกมา 4,250 บาท ในระหวา่งงวดกมุภาพนัธ์ 25x2 กิจการ
ใส่สารเคมี ก. ในหม้อต้มเพิ2มอีก 49,500 ลิตร มูลค่า 150,000 บาท ใส่สารเคมี ข. 15,000 ลิตร มูลค่า 5,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 
321,000 บาท คา่ใช้จ่ายการผลติ 557,500 บาท งานระหวา่งทําปลายงวดใสส่ารเคมี ก. 9,000 ลติร ผา่นการต้มแล้ว 20 ชั2วโมง 
 เมื2อตรวจสอบงานที2ทําเสร็จแล้ว ปรากฏวา่สารเคมี ก. ได้ระเหยออกไป 5% ของงานระหว่างทําต้นงวด สว่นสารเคมี ข.ไม่ระเหย
เพราะหม้อเสยีเนื2องจากไมไ่ด้วดัอณุหภมูิ และกิจการใช้ระบบต้นทนุถวัเฉลี2ยถ่วงนํ +าหนกั 

 

ให้ทาํ  
1.) คํานวณหาหน่วยเทียบสาํเร็จรูปของแตล่ะปัจจยัการผลติ (สารเคมี ก, สารเคมี ข และ ต้นทนุแปลงสภาพ โดยแสดงวิธีการคํานวณ

อยา่งละเอียด 
2.) คํานวณหาต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบสาํเร็จรูปของแตล่ะปัจจยัการผลติ (สารเคมี ก, สารเคมี ข และ ต้นทนุแปลงสภาพ โดยแสดงวิธีการ

คํานวณอยา่งละเอียด 
3.) ต้นทนุที2ทําเสร็จและโอนออก 
4.) งานระหวา่งทําปลายงวด 
5.) ผลเสยีหายของวตัถดุิบที2ระเหย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคาํตอบ 



 

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

ให้ทํา 1.) คํานวณหาหน่วยเทียบสําเร็จรูปของแต่ละปัจจัยการผลิต (สารเคมี ก, สารเคมี ข และ ต้นทุนแปลงสภาพ โดยแสดงวิธีการ
คํานวณอยา่งละเอียด 
คาํนวณประกอบ 1 

วิธีถวัเฉลี'ยถ่วงนํ �าหนัก 
บริษัท เฮียเรสซิ'ง จาํกดั 

รายงานต้นทุนผลิต – แผนกผสม 
สาํหรับงวด 1 เดือนสิ �นสุด วันที' 28 กุมภาพนัธ์ 25x2 

 ขั +นที2 1  ขั +นที2 2 
หนว่ยเทียบสาํเร็จ 

 จํานวน 
หนว่ยจริง 

 วตัถดุิบทางตรง 
สารเคมี ก. 

 วตัถดุิบทางตรง 
สารเคมี ข. 

 ต้นทนุ 
แปลงสภาพ 

งานระหวา่งทําต้นเดือน 500  (ต้น)  (ปลาย)  (สมํ2าเสมอ) 
หนว่ยที2เริ2มผลติระหวา่งเดือน 49,500       

รวมหนว่ยที2ต้องจดัให้ครบ 50,000       

หนว่ยดีที2ผลติเสร็จ 40,975  40,975  40,975  40,975 
งานระหวา่งทําปลายเดือน 9,000  9,000  0  1,800(20%) 
หนว่ยที2ระเหย (500x5%) 25  25  0  25 

รวมหนว่ยที2ต้องจดัให้ครบ 50,000  50,000  40,975  42,800 

        
ต้นทนุผลติ รวม  วตัถดุิบทางตรง 

สารเคมี ก. 
 วตัถดุิบทางตรง 

สารเคมี ข. 
 ต้นทนุ 

แปลงสภาพ 
งานระหวา่งทําต้นงวด 12,150  4,000  0  8,150 
ต้นทนุผลติปัจจบุนั 1,033,500  150,000  5,000  878,500 
ขั +นที2 3 ต้นทนุรวม 1,045,650  154,000  5,000  886,650 

÷ ขั +นที2 2 หนว่ยเทียบสาํเร็จ   ÷ 50,000  ÷ 40,975  ÷42,800 
ขั +นที2 4 ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบสาํเร็จ 23.91815  3.08  0.12203  20.71612 
ขั +นที2 5 การจดัต้นทนุ        
   g)   หนว่ยที2ระเหย 595  (25×3.08)    (25×20.71612) 
   l)   หนว่ยดีที2ผลติเสร็จ 980,046  (40,975×3.08)  (40,975×0.12203)  (40,975×20.71612) 

m)  งานระหวา่งทําปลายเดือน 65,009  (9,000×3.08)    (1,800×20.71612) 
รวมต้นทนุจดัได้ครบ 1,045,650       

 
สรุปคาํตอบ 
หนว่ยเทียบสาํเร็จรูปของแตล่ะปัจจยัการผลติ ดงันี + 
 - สารเคมี ก.  = 50,000  หนว่ย 
 - สารเคมี ข.  = 40,975  หนว่ย 
 - ต้นทนุแปลงสภาพ = 42,800  หนว่ย 



 

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

ให้ทํา 2.) คํานวณหาต้นทนุต่อหน่วยเทียบสําเร็จรูปของแต่ละปัจจยัการผลิต (สารเคมี ก, สารเคมี ข และ ต้นทนุแปลงสภาพ โดยแสดง
วิธีการคํานวณอยา่งละเอียด 

วิธีการคาํนวณ ดูการคาํนวณประกอบ 1 
สรุปคาํตอบ 
ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบสาํเร็จรูปของแตล่ะปัจจยัการผลติ ดงันี + 
 - สารเคมี ก.  = 3.08  บาท/หนว่ยเทียบสาํเร็จรูป 
 - สารเคมี ข.  = 0.12203  บาท/หนว่ยเทียบสาํเร็จรูป 
 - ต้นทนุแปลงสภาพ = 20.71612 บาท/หนว่ยเทียบสาํเร็จรูป 

 
ให้ทาํ 3.) ต้นทนุที2ทําเสร็จและโอนออก 

สรุปคาํตอบ 
จํานวน   980,046  บาท 

ให้ทาํ 4.) งานระหวา่งทําปลายงวด 
สรุปคาํตอบ 
จํานวน   65,009  บาท 

 
ให้ทาํ 5.) ผลเสยีหายของวตัถดุิบที2ระเหย 

สรุปคาํตอบ 
จํานวน   595  บาท 

 
 


