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วิชาการบัญชี 2  
แนวข้อสอบจ าลองครัง้ที่ 36   1/2560 

 

ส่วนที่ 1 อัตนัย 3 ข้อ 

ข้อ 1 บริษัทมีผลติภณัฑ์ร่วม 3  ชนิด คือ A  B และ C ซึง่ C เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้ ข้อมลูเพิ่มเติมมดีงันี ้
 A B C 

จ านวนผลติ (แกลลอน) 600,000 320,000 85,000 

ราคาขาย ณ จดุแยก 0 3 0.9 

ต้นทนุผลติในเดือน 720,000 920,000 0 

ราคาขายตอ่หนว่ย 4 6.375 0 

จ านวนคงเหลอื (แกลลอน) 9,000 26,000 0 

 มีคา่ใช้จ่ายในการขาย 0.1 บาทตอ่แกลลอน ส าหรับหนว่ยผลติพลอยได้ C บริษัทใช้วิธีมลูคา่ขายสทุธิที่จะได้รับปันสว่นต้นทนุ
ร่วม และบริษัทมต้ีนทนุร่วมในเดอืน เม.ย. 1,598,000 บาท 

ค าสั่ง  
1. ท าไม สนิค้า C ถึงเป็นผลติภณัฑ์พลอยได้ ให้อธิบายสัน้ๆ       (2 คะแนน) 

2. เกณฑ์การปันสว่นเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร        (3 คะแนน) 

3. ค านวณหามลูคา่คงเหลอืของสนิค้า A และ B ปลายงวด                   (10 คะแนน) 

4. หากต้องการขายสนิค้า B ณ จดุแยกออก เหมาะสมหรือไม ่หรือควรขาย ณ จดุท้าย    (5 คะแนน) 

 

แนวค าตอบ 

 

ค าสั่ง 1. ท าไม สนิค้า C ถงึเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้ ให้อธิบายสัน้ๆ 

ผลิตภณัฑ์พลอยได้ (By Product)  

หมายถึง ผลติภณัฑ์ที่เกิดขึน้โดยบงัเอิญอนัเนื่องมาจากกระบวนการผลติของผลติภณัฑ์หลกั โดยปกติปริมาณ และมูลค่าของผลติภณัฑ์
พลอยได้จะต า่กวา่ผลติภณัฑ์หลกัมาก 

การวิเคราะห์ความแตกต่างเพื่อหาสดัส่วนของผลติภณัฑ์หลกัและผลิตภณัฑ์พลอยได้ 
 พิจารณาด้านปริมาณ พบวา่สนิค้า C มีสดัสว่นต ่ามากคือ  8.45% 

   
  
   
 
 
 
 

 พิจารณาด้านมูลค่า ของ C ณ จดุแยกออกพบวา่สนิค้า C มีมลูคา่ต ่ามากคือ  76,500 บาท 

 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ จ านวนหน่วย สัดส่วน 

A 600,000 59.70% 
B 320,000 31.84% 
C 85,000 8.45% 

รวม 1,005,000 100% 

ผลิตภัณฑ์ 
มูลค่าขาย ณ จุดแยกออก 

การค านวณ มูลค่า(บาท) 
B 320,000 x 3 960,000 

C (85,000 x (0.9-0.1)) 68,000 
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ค าสั่ง 2. เกณฑ์การปันส่วนเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 การปันสว่นวธีิมลูคา่ขาย ณ จดุแยกออกนัน้ เป็นวิธีที่ดีที่สดุถ้าสามารถหาราคายตุิธรรมหรือราคาขาย ณ จดุแยกออกได้ แตจ่าก
ข้อมลูที่ให้มานัน้ ไมม่ีมลูคา่ขาย ณ จดุแยกออกของสนิค้า A ดงันัน้ การใช้วิธีมลูคา่สทุธิที่จะได้รับปันสว่นต้นทนุร่วมจึงถือวา่เหมาะสมแล้ว 
 

ค าสั่ง 3. ค านวณหามูลค่าคงเหลือของสนิค้า A และ B ปลายงวด 

ค านวณประกอบ :- 
 (A)            สนิค้าต้นงวด      0            หนว่ย 
 ท าตอ่ 720,000 บาท ผลติ    600,000  หนว่ย  
    ขาย    591,000    หนว่ย,  @ 4 บาท 
   สนิค้าปลายงวด  9,000 หนว่ย 
 

 (B)             สนิค้าต้นงวด    0  หนว่ย  
 ท าตอ่  920,000 บาท ผลติ        320,000  หนว่ย 
    ขาย              294,000    หนว่ย, @ 6.375 บาท 
    สนิค้าปลายงวด 26,000      หนว่ย 
 

            สนิค้าต้นงวด      0  หนว่ย 
    ผลติ    85,000  หนว่ย 
   (C) ขาย    85,000      หนว่ย, @ 0.9 บาท, คา่ใช้จ่าย @ 0.1 บาท 
    สนิค้าปลายงวด 0       หนว่ย 

ค านวณหารายได้สุทธิของผลิตภณัฑ์พลอยได้ที่ขาย 

ขาย (85,0000.9)      76,500 

หัก  Separable Cost :- 
 ต้นทนุผลติตอ่                                 0 

 คา่ใช้จ่ายขาย+บริหาร(85,0000.1)   8,500      8,500                           
รายได้สทุธิของผลติภณัฑ์พลอยได้ที่ขาย                 68,000 

 

การปันส่วนต้นทุนร่วมโดยใช้วิธีมูลค่าขายสุทธิที่จะได้รับ และน ารายได้สุทธิของผลิตภณัฑ์พลอยได้ที่ขายหักต้นทุนผลิต 

ผลิตภณัฑ์ มูลค่าขาย 
ค่าใช้จ่าย

ขาย 
ต้นทุนผลิต

ต่อ 
มูลค่าขาย

สุทธิ 
การแบ่งต้นทุนร่วม ต้นทุนร่วม 

A 
(600,000x4) 
2,400,000 - 720,000 1,680,000          

         
  (1,598,000-68,000) 918,000 

B 
(320,000x6.375) 

2,040,000 - 920,000 1,120,000          

         
   (1,598,000-68,000) 612,000 

รวม 4,440,000 - 1,640,000 2,800,000  1,530,000 

ค านวณหาสินค้าคงเหลือ 
ผลิตภณัฑ์ การค านวณ สินค้าคงเหลือ 

A      

       
  (918,000+720,000) 24,570 

B       

       
   (612,000+920,000) 124,475 

รวม  149,045 

ต้นทนุร่วม 
1,598,000 
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สรุปค าตอบ 

 สนิค้าคงเหลอืปลายงวด A  มีจ านวน = 24,570  บาท 
 สนิค้าคงเหลอืปลายงวด  B  มีจ านวน = 124,475  บาท 
 

ค าสั่ง 4. หากต้องการขายสินค้า B ณ จุดแยกออก เหมาะสมหรือไม่ หรือควรขาย ณ จุดท้าย 

ค านวณประกอบ 

ราคาขาย ณ จดุแยกออก (320,0003)    960,000 

หัก ราคาขายสทุธิหลงัผลติตอ่ [(320,000x6.375)-920,000]                     1,120,000                       
       ผลประโยชน์เพิ่มขึน้จากการผลติตอ่    160,000 

 

สรุปค าตอบ 

 ควรน าสนิค้า B ไปผลติตอ่แล้วจงึขายเนื่องจากได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึน้จ านวน = 160,000 บาท 

 
 

ข้อ 2 บริษัท ทรานสปอร์ต จ ากดั ประกอบกิจการขนสง่ มีรถยนต์บรรทกุ 120 คนั และบริษัทใช้วิธีคิดคา่เสือ่มราคาด้วยวิธีเส้นตรง และ
ก าหนดอายกุารใช้งานของรถยนต์ไว้ 7 ปีมลูคา่คงเหลอืของรถยนต์เทา่กบั 1 บาท แตร่ถยนต์ที่บริษัทใช้มา 7 ปีแล้วเมื่อน าไปขายตอ่
จะได้ก าไรมาก ผู้จดัการฝ่ายบญัชีจึงมีความเห็นวา่ ควรก าหนดให้มลูคา่คงเหลอืมมีลูคา่เทา่กบัราคาตลาดรถยนต์มือสองแทน ซึง่
หากคดิมลูคา่คงเหลอืตามนัน้ จะสง่ผลกระทบดงันี ้

        25x0      25x1 

อปุกรณ์ (สทุธิจากคา่เสือ่มราคา) ต ่าไป 4,000,000  4,800,000 

คา่เสือ่มราคาสงูไป    1,000,000    800,000 

ก าไรสะสม    3,000,000  4,000,000 

ค าสั่ง  
1. ทา่นคิดวา่การเปลีย่นแปลงมลูคา่คงเหลอื เป็นการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชี ประมาณการบญัชี หรือ การแก้ไขข้อผิดพลาด 

พร้อมให้เหตผุลประกอบ           (8 คะแนน) 
2. ต้องปรับปรุงอยา่งไร ปรับย้อนหลงั ปรับก าไรสะสมหรือไมต้่องปรับ และ หากปรับปรุงต้องปรับปรุงอยา่งไร  (5 คะแนน) 
3. ให้เปิดเผยข้อมลูในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของเจ้าของและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   (7 คะแนน) 

 
 

แนวค าตอบ 

ค าสั่ง 1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือ เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ประมาณการบัญชี หรือ การแก้ไขข้อผิดพลาด  
และให้เหตุผลประกอบ  

สรุปค าตอบ 

 การเปลีย่นแปลงมลูคา่คงเหลอืถือเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี เนื่องจาก 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญช ี

หมายถึง การปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ หรือหนีส้นิ หรือจ านวนทีม่ีการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ในระหวา่งงวด อนัเป็นผลมา
จากการประเมินสภาพปัจจบุนัของสนิทรัพย์และหนีส้นิ และการประเมินประโยชน์และภาระผกูพนั ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต
ที่เก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์และหนีส้นินัน้ การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีเป็นผลจากการได้รับข้อมลูใหมห่รือมกีารพฒันา
เพิ่มเติมจากเดิม การเปลีย่นแปลงประมาณการจึงไมถื่อเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด 
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ตวัอยา่งการเปลีย่นประมาณการทางบญัชีได้แก่  
 เปลีย่นแปลงประมาณการหนีส้งสยัจะสญูจะมีผลกระทบตอ่งวดปัจจบุนัเพียงงวดเดียว จงึรับรู้ในงวดปัจจบุนั  
 เปลีย่นแปลงประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ หรือการเปลีย่นแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สนิทรัพย์ที่มีการเสือ่มคา่จะมีผลกระทบตอ่ทัง้งวดปัจจบุนัและงวดอนาคตตลอดอายกุารให้ประโยชน์ที่เหลอื 
 

ค าสั่ง 2. ต้องปรับปรุงอย่างไร ปรับย้อนหลัง ปรับก าไรสะสมหรือไม่ต้องปรับ และ หากปรับปรุงต้องปรับปรุงอย่างไร  
 กิจการรับรู้ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี โดยวิธีเปลีย่นทนัทีเป็นต้นไป จงึ
ไมต้่องปรับปรุงย้อนหลงั 

ค าสั่ง 3. ให้เปิดเผยข้อมูลในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

บริษัท ทรานสปอร์ต จ ากดั 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 และ 25x0 
        หน่วย : บาท 
 ทุนจด

ทะเบียน 
ก าไร
สะสม 

การแปลง
ค่าการ

ด าเนินงาน
ต่างประเทศ 

สินทรัพย์
ทาง

การเงนิ
เผ่ือขาย 

การป้องกัน
ความเส่ียง
กระแสเงนิ

สด 

ส่วนเกิน
ทุนจาก
การตี
ราคา

สินทรัพย์ 

รวม ส่วนได้
เสียท่ี
ไม่ได้
ควบคุม 

รวม
ส่วน
ของ

เจ้าของ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x0 xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx xx 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ
ส าหรับปี 25x0 

         

เงินปันผล xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ
ส าหรับปี 25x1 

         

การออกหุ้นทนุ Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx 
เงินปันผล Xx Xx Xx Xx Xx Xx xx  Xx Xx 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx 
โอนไปก าไรสะสม Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx 

 

การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  ดังนี ้
การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

 เมื่อวนัท่ี...........................บริษัท ได้เปลีย่นแปลงประมาณการมลูคา่คงเหลอืของรถยนต์เทา่กบั 1 บาทเมื่ออายกุารใช้งานของ
รถยนต์ครบ 7 ปีเป็นประมาณการมลูคา่คงเหลอืมมีลูคา่เทา่กบัราคาตลาดรถยนต์มือสอง เนื่องจากรถยนต์ที่บริษัทใช้มา 7 ปีแล้วเมือ่น าไป
ขายตอ่จะได้ก าไรมาก อยา่งไรก็ตาม การตดัคา่เสือ่มราคานัน้ ยงัคงใช้วิธีเส้นตรงตามเดมิ ทัง้นี ้นบัจากวนัท่ี.................เป็นต้นไป 
 บริษัทบนัทกึการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยใช้วิธีเปลีย่นทนัทีเป็นต้นไป 
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ข้อ 3   
ก. บริษัท หนมูะล ิจ ากดั รับคา่สทิธิ 15% จากบริษัท หนพูาขวญั จ ากดั ตามยอดขาย โดยจะรับใน 2 ช่วงคือ ยอดขายเดือน มกราคม–

มิถนุายน กิจการจะได้รับคา่สทิธิทกุวนัท่ี 15 กนัยายน ของปีเดียวกนั สว่นยอดขายเดือน กรกฎาคม-ธนัวาคม กิจการจะได้รับคา่สทิธิ
ทกุวนัท่ี 15 มีนาคม ของปีถดัไป โดยมีรายละเอียดคา่สทิธิที่ได้รับดงันี ้

            15 มีนาคม             15 กนัยายน 
25x1   350,000    400,000 

25X2   300,000    450,000 

ค าสั่ง 

จะรับรู้รายได้คา่สทิธิของปี 25X2 เป็นเทา่ไหร่ หากยอดการขายเดอืน กรกฎคม – ธนัวาคม มีจ านวน 3,600,000 บาท              ( 6 คะแนน) 
 
ข. กิจการแหง่หนึง่มีข้อมลู ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x1 ดงันี ้
 หุ้นทนุ    10,000,000 บาท 

 ก าไรสะสม   3,308,000 บาท 

ข้อมูลเพิ่มเติม:- 

1. มีสว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สนิ 1,000,000 บาท 

2. มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 2,000,000 บาท 

3. ซือ้เงินลงทนุหลกัทรัพย์ ซึง่ถือไว้เผ่ือขาย จ านวน 200,000 หุ้น ราคาตามมลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท แตซ่ือ้มาในราคา 1.20 บาท และ 
ณ วนัสิน้งวดธนัวาคม ราคาหุ้นเพิ่มขึน้เป็น 1.25 บาท 

4. คา่เสือ่มราคาปี 25x0 มีราคาต ่าไป 510,000 บาท 

อตัราภาษี ปี 25x0 และ ปี 25x1 มีอตัรา 20% 

ค าสั่ง 

 ให้ท างบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 (ไมต้่องบนัทกึบญัชี)         ( 14 คะแนน) 
 
 

แนวค าตอบ 

 

ค าสั่ง ก. จะรับรู้รายได้ค่าสิทธิของปี 25X2 จ านวนเท่าใด  
 

ค านวณประกอบ 

รายได้คา่สทิธิปี 25x2 รอบที่ 1 มกราคม-มิถนุายน    450,000 

บวก รายได้คา่สทิธิปี 25x2 รอบที่ 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม (3,600,000x15%)  540,000 
       รวมรายได้คา่สทิธิปี 25x2        990,000 

สรุปค าตอบ 

 จะรับรู้รายได้คา่สทิธิของปี 25X2 จ านวน  990,000 บาท 
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ค าสั่ง 3. ให้ท างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  
 

บริษัท ....................จ ากัด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 และ 25x0 

 
      หน่วย : บาท  
 ทุนจดทะเบียน ก าไรสะสม  สินทรัพย์ทาง

การเงนิเผื่อ
ขาย 

 ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา

สินทรัพย์ 

รวม   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 10,000,000 3,308,000  -  - 10,000,000   
ผลสะสมของการแก้ไขข้อผิดพลาดของค่าเส่ือม
ราคางวดก่อน 

 
- 

(510,000x80%) 
(408,000) 

  
- 

  
- 

 
(408,000) 

  

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงแล้ว 10,000,000 3,308,000  -  - 12,900,000   
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี 
25x1 

         

เงินปันผล - (2,000,000)  -  - (2,000,000)   
 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 

 
- 

 
(5,000,000x80%) 

4,000,000 

 [(200,000x(1.25-
1.20) x80% ] 

8,000 

  
(1,000,000x80%) 

800,000 

 
 

4,808,000 

  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 10,000,000 4,900,000  8,000  800,000 15,708,000   
 


