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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 2/2555 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 
 
 
 
 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
 
 
 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 
คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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ข้อ 1 การบญัชีต้นทนุช่วง ต้นทุนงาน และการปันส่วนต้นทนุแผนกบริการ 

บรษิทัหมน้ีอย จาํกดั เป็นผูผ้ลติเฟอรนิ์เจอรส์าํเรจ็รปูทีม่แีผนกผลติ 2 แผนก คอื แผนกผลติชิน้งาน และแผนก
ประกอบ ซึง่แผนกผลติชิน้งานจะทาํชิน้งานทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัแทบทุกอยา่ง บรษิทัจงึใชร้ะบบตน้ทนุชว่งในการคาํนวณ
ตน้ทนุการผลติของแผนกผลติชิน้งาน สว่นแผนกประกอบจะนําชิน้งานมาประกอบตามคาํสัง่ซือ้ของลกูคา้ บรษิทัใชร้ะบบ
ตน้ทนุปกต ิ (normal cost system) โดยจะปนัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการผลติสาํหรบัแผนกผลติชิน้งานดว้ยชัว่โมงเครือ่งจกัร และ
ปนัสว่นค่าใชจ้า่ยในการผลติสาํหรบัแผนกประกอบดว้ยค่าแรงงานทางตรง 

นอกจากแผนกผลติ บรษิทัยงัมแีผนกบรกิาร 3 แผนก คอืแผนกสโตร ์ แผนกซ่อมบาํรงุ และแผนกเครือ่งมอื ซึง่
บรษิทัจะปนัสว่นคา่ใชจ้า่ยแผนกบรกิารตามวธิทีางตรง (direct method) ใหก้บัแผนกผลติ โดยแผนกสโตรจ์ะปนัสว่นโดยใช้
จาํนวนใบเบกิของ แผนกซ่อมบาํรุงจะปนัสว่นโดยใชช้ัว่โมงเครือ่งจกัร และแผนกเครือ่งมอืจะปนัสว่นโดยใชจ้าํนวนพนกังาน
เป็นฐานในการปนัสว่น 

ต่อไปนี้ เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัตน้ทนุ และการดาํเนินงานของบรษิทัในปี 2555  
 

รายการ 
แผนก 
สโตร ์

แผนกซ่อม
บาํรงุ 

แผนก
เครือ่งมอื 

แผนกผลติ
ชิน้งาน 

แผนก
ประกอบ 

คา่ใชจ้า่ยในการผลติ/คา่ใชจ้า่ยรวมของ
แผนกบรกิาร (บาท) 25,000   35,000   10,000   10,660,000   7,372,000  
คา่แรงงานทางตรง (บาท) 360,000   1,450,000  
ชัว่โมงเครือ่งจกัร (ชัว่โมง) 200,000  50,000  
จาํนวนใบเบกิของ 20 50 5  600   1,800  
จาํนวนพนกังาน (คน)  10   8  2   30   70  

 

โดยแผนกผลติชิน้งานมงีานระหวา่งทาํยกมาจาํนวน 1,000 หน่วย ทีม่ขี ัน้ความสาํเรจ็ 20% โดยตน้ทนุของงาน
ระหวา่งทาํยกมาประกอบดว้ยวตัถุดบิทางตรง 150,000 บาท และตน้ทุนแปลงสภาพ 320,000 บาท ทัง้นี้ แผนกผลติชิน้งาน
ผลติสนิคา้ในงวดนี้ 5,000 หน่วย และมงีานระหวา่งทาํยกไปจาํนวน 2,000 หน่วยทีม่ขี ัน้ความสาํเรจ็ 30%  
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ในวนัสิน้งวดบญัช ี แผนกประกอบมงีานทีย่งัประกอบไม่เสรจ็อยู ่ 1 รายการ คอืงานเลขที ่ 1234 โดยมขีอ้มลู
เกีย่วกบังานชิน้ดงักล่าวต่อไปนี้  
 

จาํนวนสนิคา้ของ Job 1234               400  หน่วย 
วตัถุดบิทางตรงของแผนก           20,000  บาท 
คา่แรงงานทางตรงของแผนก           15,000  บาท 
ชัว่โมงแรงงานทางตรง               100  ชัว่โมง 
ชัว่โมงเครือ่งจกัร                20  ชัว่โมง 

 

สาํหรบัรอบบญัช ี2555 มคี่าใชจ้า่ยในการผลติเกดิจรงิของแต่ละแผนกต่อไปน้ี  
 

รายการ 
แผนก 
สโตร ์

แผนกซ่อม
บาํรงุ 

แผนก
เครือ่งมอื 

แผนกผลติ
ชิน้งาน 

แผนก
ประกอบ 

คา่ใชจ้า่ยในการผลติ/คา่ใชจ้า่ยรวมของ
แผนกบรกิาร (บาท) 22,000   33,000   12,000   10,200,000   7,500,000  
วตัถุดบิทางตรง (บาท) 940,000  380,000  
คา่แรงงานทางตรง (บาท) 350,000   1,500,000  
ชัว่โมงเครือ่งจกัร (ชัว่โมง) 195,000  55,000  

 
 
ใหท้าํ 

1. คาํนวณประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลติของแผนกผลติหลงัจากรบัปนัสว่นค่าใชจ่้ายจากแผนกบรกิาร 
2. คาํนวณอตัราคา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งานของแต่ละแผนกผลติ 
3. จดัทาํรายงานตน้ทนุการผลติของแผนกผลติชิน้งาน 
4. คาํนวณตน้ทนุของงานเลขที ่1234 
5. คาํนวณผลต่างคา่ใชจ้า่ยในการผลติสาํหรบัปี 2555 
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1. คาํนวณประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลติของแผนกผลติหลงัจากรบัปนัสว่นค่าใชจ่้ายจากแผนกบรกิาร 
 

รายการ 
แผนก 
สโตร ์

แผนกซ่อม
บาํรงุ 

แผนก
เครือ่งมอื 

แผนกผลติ
ชิน้งาน 

แผนก
ประกอบ 

สดัสว่นของฐานในการปนัสว่น 
ชัว่โมงเครือ่งจกัร (ชัว่โมง) 80% 20% 
จาํนวนใบเบกิของ 25% 75% 
จาํนวนพนกังาน (คน) 30% 70% 

คา่ใชจ้า่ยในการผลติ/คา่ใชจ้า่ยรวม 
ของแผนกบรกิาร (บาท) 25,000   35,000   10,000   10,660,000   7,372,000  

ปนัสว่นคชจ.แผนกสโตร ์ (25,000)  6,250  18,750  
ปนัสว่นคชจ.แผนกซ่อมบาํรงุ (35,000)  28,000   7,000  
ปนัสว่นคชจ.แผนกเครือ่งมอื  (10,000)  3,000   7,000  

รวม ปมก. คา่ใชจ้า่ยในการผลติหลงัปนัสว่น -   -   -   10,697,250   7,404,750  

 
2. คาํนวณอตัราคา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งานของแต่ละแผนกผลติ 

แผนกผลติชิน้สว่น แผนกประกอบ 
ปมก. คา่ใชจ้า่ยในการผลติหลงัปนัสว่น  10,697,250   7,404,750  
ตวัผลกัดนัตน้ทนุ 
ชัว่โมงเครือ่งจกัร (ชัว่โมง) 200,000  
คา่แรงงานทางตรง (บาท)  1,450,000  

อตัราค่าใชจ้า่ยในการผลติจดัสรร 
 53.49 บาทต่อ

ชัว่โมงเครือ่งจกัร 
511%ของคา่แรง

ทางตรง 
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3. จดัทาํรายงานตน้ทนุการผลติของแผนกผลติชิน้งาน 
บรษิทัหมน้ีอย จาํกดั 
รายงานตน้ทุนการผลติแผนกผลติชิน้งาน 
สาํหรบัปี 2555 

หน่วยผลติ หน่วยเทยีบสาํเรจ็รปู 
วตัถุดบิ ตน้ทนุแปลงสภาพ 

หน่วยยกมา  1,000  
เริม่ผลติ  5,000  
รวม  6,000  

หน่วยผลติเสรจ็โอนออก  4,000  100% 4,000  100%  4,000  
หน่วยยกไป  2,000  100% 2,000  30%  600  
รวม  6,000  6,000   4,600  

ตน้ทนุการผลติ 

ยกมา 470,000   150,000  320,000  
เกดิขึน้ระหวา่งงวด  11,720,550   940,000   10,780,550*  
รวม  12,190,550  1,090,000   11,100,550  
จาํนวนหน่วยเทยีบสาํเรจ็รปู 6,000   4,600  
ตน้ทนุต่อหน่วยเทยีบสาํเรจ็รปู  2,594.83  181.67   2,413.16  

ตน้ทนุการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกมา  470,000  
เกดิขึน้ระหวา่งงวด 11,720,550  
รวมตน้ทนุการผลติทัง้สิน้ 12,190,550  

การกระจายตน้ทุน  หน่วย   @  
หน่วยดโีอนออก 4,000   2,594.83  10,379,319  
งานระหวา่งทาํปลายงวด 
วตัถุดบิ 2,000   181.67  
ตน้ทนุแปลงสภาพ 600   2,413.16  
รวมตน้ทนุของงานระหวา่งทาํปลายงวด 1,811,231  

12,190,550  
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*คาํนวณตน้ทนุแปรสภาพแผนกผลติชิน้สว่น 
คา่แรงงานทางตรง (บาท)           350,000  บาท 
คชจ.ผลติคดิเขา้งาน (53.49 บาท x 195,000 ชัว่โมง)      10,430,550  บาท 
รวม CC      10,780,550  บาท 

 

4. คาํนวณตน้ทนุของงานเลขที ่1234 
ตน้ทนุรบัโอน (400 หน่วย x 2,594.83)      1,037,932   บาท  
วตัถุดบิทางตรงของแผนก           20,000   บาท  
คา่แรงงานทางตรงของแผนก           15,000   บาท  
คา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน (15,000 บาท x 511%)           76,650   บาท  
รวมตน้ทนุของ Job 1234      1,149,582   บาท  

 

5. คาํนวณผลต่างคา่ใชจ้า่ยในการผลติสาํหรบัปี 2555 
คา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน 

แผนกผลติชิน้งาน (195,000 x 53.49)  10,430,550  บาท 
แผนกประกอบ (1,500,000 x 511%)  7,665,000   บาท  

คา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งาน  18,095,550  บาท 
คา่ใชจ้า่ยในการผลติเกดิจรงิ บาท 

แผนกสโตร ์  22,000  บาท 
แผนกซ่อมบาํรงุ  33,000  บาท 
แผนกเครือ่งมอื  12,000  บาท 
แผนกผลติชิน้งาน  10,200,000  บาท 
แผนกประกอบ  7,500,000  บาท 

รวมคา่ใชจ้า่ยในการผลติเกดิจรงิ  17,767,000  บาท 

คา่ใชจ้า่ยในการผลติคดิเขา้งานสงูเกนิไป (overapplied) 328,550  บาท 
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ข้อ 2 สญัญาเช่า 

บรษิทั ก ผูใ้หเ้ชา่ จาํกดัเป็นเจา้ของอาคารแหง่หน่ึงทีม่อีายกุารใหป้ระโยชน์ 30 ปี โดยบรษิทั ก ผูใ้หเ้ชา่ จาํกดัได้
ใหบ้รษิทั ข ผูเ้ชา่ จาํกดัเช่าอาคาร เป็นเวลา 28 ปี กาํหนดค่าเชา่เดอืนละ 60,000 บาท โดยจา่ยค่าเชา่งวดแรก ณ วนัทาํ
สญัญาเชา่ เริม่สญัญาตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2554 ซึง่สญัญาเชา่ดงักล่าวจะสามารถบอกเลกิไดถ้า้ไดร้บัความยนิยอมจาก
บรษิทั ก ผูใ้หเ้ชา่ จาํกดั 

การใหเ้ชา่ครัง้นี้ ทาํผา่นบรษิทั ค นายหน้า จาํกดัและบรษิทั ค นายหน้า จาํกดัจะไดร้บัคา่ตอบแทนในจาํนวน
เทา่กบัคา่เชา่ 3 เดอืน ซึง่ ก ผูใ้หเ้ชา่ จาํกดัจะจ่ายใหใ้นวนัทีท่าํสญัญาเชา่  
 

ใหท้าํ  

1) บรษิทั ก ผูใ้หเ้ชา่ จาํกดัจะรบัรูร้ายการเริม่แรกของอาคารทีใ่หก้บั ข ผูเ้ชา่ จาํกดัเช่าอยา่งไร 
2) บรษิทั ก ผูใ้หเ้ชา่ จาํกดัจะบนัทกึคา่ตอบแทนทีจ่า่ยใหก้บั ค นายหน้า จาํกดั อยา่งไร จงใหเ้หตุผลประกอบ โดยทีม่ขีอ้

สมมตต่ิอไปน้ี  
a) กรณีที ่ก ผูใ้หเ้ชา่ จาํกดัดาํเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย 

b) กรณีที ่ก ผูใ้หเ้ชา่ จาํกดัเป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิ โดยอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวถอืเป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 

ตอบ 

บรษิทั ก ผูใ้หเ้ชา่ จาํกดัจะรบัรูร้ายการเริม่แรกของอาคารทีใ่หก้บั ข ผูเ้ชา่ จาํกดัเช่าอยา่งไร  

สญัญาเชา่น้ี ถอืเป็นสญัญาเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ ทีม่อีงคป์ระกอบสาํคญัคอืทีด่นิ และอาคาร ทัง้นี้ ม.บช. 17 ยอ่
หน้าที ่14 ระบุไวว้า่  

 
“การเชา่ทีด่นิและอาคารตามสญัญาเชา่ ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเชา่การเงนิหรอืสญัญาเชา่ดาํเนินงานใน

ลกัษณะเดยีวกบัการจดัประเภทสญัญาเช่าสาํหรบัสนิทรพัยอ์ื่นอยา่งไรกต็าม ทีด่นิมลีกัษณะพเิศษ คอื ตามปกตจิะ

มอีายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิไม่จาํกดั หากคาดว่าจะไมต่อ้งโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิไปใหผู้เ้ช่า ณ วนัสิน้สดุ

สญัญาเชา่ ผูเ้ช่าจะไมไ่ดร้บัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมด ในกรณี

เชน่นี้ สญัญาเชา่ทีด่นิจะถอืเป็นสญัญาเชา่ดาํเนนิงาน”  

ดงันัน้ จาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัเมือ่เขา้ทาํสญัญาใหเ้ช่าทีด่นิหรอืการใหส้ทิธกิารเชา่ซึง่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน จงึถอื
เป็นการจ่ายคา่เช่าลว่งหน้าซึง่ตอ้งตดัจาํหน่ายตลอดอายสุญัญาเชา่ตามรปูแบบของประโยชน์ทีไ่ดร้บั แต่ในสว่นของอาคาร 
หากเขา้เงือ่นไขทีร่ะบุวา่เป็นสญัญาเช่าการเงนิ กจิการผูใ้หเ้ชา่ตอ้งถอืเป็น “การขาย” และตอ้งตดับญัชอีาคารดงักลา่วออก
จากงบแสดงฐานะการเงนิ  

จากตวัอย่างขา้งตน้ สญัญาเชา่ในสว่นทีด่นิถอืเป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงาน เน่ืองจากคาดวา่จะไมม่กีารโอนกรรมสทิธิ
ใหก้บัผูเ้ชา่ ในขณะทีก่จิการทาํสญัญาเชา่อาคารกบัผูเ้ชา่เป็นเวลา 28 ปีจาก 30 ปี จงึถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ ซึง่สมมตวิา่
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มลูคา่ปจัจบุนัของสญัญาเชา่ทีด่นิและอาคารเทา่กบั 1 ลา้นบาท และ 2 ลา้นบาท ตามลาํดบั กจิการจะตอ้งบนัทกึรบัรู้
รายการ ณ วนัทาํสญัญาเชา่ดงัต่อไปนี้ 

  
1/2/2554 ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่การเงนิ-อาคาร (สทุธ)ิ      2,000,000  

ตน้ทนุขาย  xx  
อาคาร  xx  
ขาย      2,000,000  

บนัทกึการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์

เงนิสด           60,000  
ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่การเงนิ-อาคาร (สทุธ)ิ           40,000  
คา่เชา่ทีด่นิรบัล่วงหน้า (60,000 x 1M/3M)           20,000  

บนัทกึการรบัคา่เช่าเป็นเงนิสด 

โดยจะเหน็ไดว้า่ การรบัคา่เช่านัน้ จะแบ่งเป็นสว่นของทีด่นิ (ถอืเป็นรายไดร้บัลว่งหน้า) และสว่นของอาคาร 
(นําไปหกัยอดลกูหน้ีตามสญัญาเชา่การเงนิทัง้จาํนวนเน่ืองจากเป็นการจา่ยทนัท ีณ วนัทีท่าํสญัญา) 
 

บรษิทั ก ผูใ้หเ้ชา่ จาํกดัจะบนัทกึคา่ตอบแทนทีจ่า่ยใหก้บั ค นายหน้า จาํกดั อยา่งไร จงใหเ้หตุผลประกอบ  

สาํหรบัคา่นายหน้าทีจ่่ายเพือ่ตอบแทนการหาลกูคา้มาทาํสญัญาเชา่นัน้ กจิการผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งบนัทกึบญัชใีห้
สอดคลอ้งกบัธรุกรรมการเช่า ซึง่เป็นธุรกรรมหลกั ดงัการตอบคาํถามต่อไปนี้  

 
กรณีที ่ก ผูใ้หเ้ช่า จาํกดัดาํเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย 

หาก ก ผูใ้หเ้ช่า จาํกดัเป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย และทาํธุรกรรมสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยข์า้งตน้ จะ
ถอืวา่เป็น “ผูใ้หเ้ช่าทีเ่ป็นผูผ้ลติ หรอืผูแ้ทนจาํหน่าย” (Sales Type Lease) ตน้ทุนทางตรงเมื่อเริม่แรก (คา่คอมมสิชัน่ทีใ่ห ้
ค) ใหถ้อืเป็น “คา่ใชจ้า่ยในการขาย” ซึง่ตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทนุในงวดทีเ่กดิรายการ  (ม.บช. 17 ยอ่หน้า 
36) อย่างไรกต็าม สญัญาน้ีเป็นสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ประกอบทีด่นิและอาคาร ซึง่จากคาํอธบิายขา้งตน้ ทีด่นิถอืเป็น
สญัญาเชา่ดาํเนินงาน สว่นอาคารถอืเป็นสญัญาเชา่การเงนิ (เนื่องจากอายสุญัญา 28 ปีจาก 30 ปี) ดงันัน้ ก ผูใ้หเ้ช่าจงึตอ้ง
แบ่งสดัสว่นของค่าคอมมสิชัน่ เป็นสองสว่น โดยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่ทีด่นิ จะถอืเป็น “ค่าคอมมสิชัน่รอตดัจา่ย” และตดั
จ่ายตลอดอายสุญัญาเชา่ สว่นคา่คอมมสิชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่อาคาร (ซึง่ถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ) จะถอืเป็น 
“คา่ใชจ้า่ยในการขาย” ดงัการบนัทกึบญัชตี่อไปน้ี  
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1/2/2554 คา่คอมมสิชัน่รอตดัจ่าย (60,000 x 3 เดอืน x 1m/3m)           60,000  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (60,000 x 3 เดอืน x 2m/3m)         120,000  

เงนิสด         180,000  
บนัทกึการจา่ยคา่คอมมสิชัน่ 

 

กรณีที ่ก ผูใ้หเ้ชา่ จาํกดัเป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิ โดยอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวถอืเป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ 

หาก ก ผูใ้หเ้ช่า จาํกดัเป็นผูใ้หบ้รกิารการเงนิ (Direct Financing Lease) สญัญาน้ีเปรยีบเสมอืนการปล่อยกู ้ซึง่
จะตอ้งแยกสญัญาเป็นสญัญาเชา่ทีด่นิซึง่ถอืเป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงาน และสญัญาเชา่อาคารซึง่ถอืเป็นสญัญาเชา่การเงนิ 
โดยคา่คอมมสิชัน่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชา่ทีด่นิ จะถอืเป็น “คา่คอมมสิชัน่รอตดัจา่ย” และตดัจา่ยตามวธิเีสน้ตรงตลอด
อายุสญัญาเช่า แต่คา่คอมมสิชัน่ในสว่นสญัญาเช่าอาคารนัน้ถอืเป็นสว่นหน่ึงของ “เงนิลงทุนในลกูหน้ี” (ม.บช. 17 ยอ่หน้าที ่
38) ดงัการบนัทกึบญัชตี่อไปน้ี  

 
1/2/2554 คา่คอมมสิชัน่รอตดัจ่าย (60,000 x 3 เดอืน x 1m/3m)           60,000  

ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่การเงนิ-อาคาร (สทุธ)ิ         120,000  
เงนิสด         180,000  

บนัทกึการจา่ยคา่คอมมสิชัน่ 
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ข้อ 3 เรือ่งการรบัรูร้ายได้  

ขอ้ ก การรบัรูด้อกเบีย้ตัว๋เงนิตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

บรษิทั มว่ง จาํกดั ซือ้ตัว๋เงนิทีม่มีลูคา่หน้าตัว๋ 200,000 บาท ในวนัที ่ 1 มกราคม 2554 ในราคา 206,942 บาท 
โดยอตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋เทา่กบั 12% จ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที ่1 มกราคมของทกุปี ซึง่ ณ วนัทีซ่ือ้ตัว๋เงนิอตัราดอกเบีย้ตลาด
ของตราสารประเภทเดยีวกนัเทา่กบั 10%  

ใหท้าํ บนัทกึรายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 2 ปี 

ตอบ 
1/1/2554 ตัว๋เงนิรบั         206,942  

เงนิสด         206,942  
บนัทกึการซือ้ตัว๋เงนิ 

31/12/2554 ดอกเบีย้คา้งรบั (200,000 x 12%)           24,000  
ตัว๋เงนิรบั            3,306  
ดอกเบีย้รบั (206,942 x 10%)           20,694  

บนัทกึรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ 

1/1/2555 เงนิสด           24,000  
ดอกเบีย้คา้งรบั (200,000 x 12%)           24,000  

บนัทกึการรบัดอกเบีย้ตัว๋เงนิ 

31/12/2555 ดอกเบีย้คา้งรบั (200,000 x 12%)           24,000  
ตัว๋เงนิรบั            3,636  
ดอกเบีย้รบั (206,942 - 3,306) x 10%           20,364  

บนัทกึรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ 

1/1/2556 เงนิสด         224,000  
ดอกเบีย้คา้งรบั (200,000 x 12%)           24,000  
ตัว๋เงนิรบั         200,000  

บนัทกึการไถ่ถอนตัว๋เงนิรบั 
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ข. การรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย 

กจิการผูข้ายสนิคา้จะตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการขายเมือ่ใด 

ตอบ  

ม.บช. 18 ยอ่หน้าที ่ 14 ระบุเงือ่นไขในการรบัรูร้ายได ้ โดยกิจการตอ้งรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ เม่ือการขายนั้น
เป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสนิคา้ไดโ้อนไปใหก้บัผูซ้ือ้แลว้  
2. กจิการไมเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารสนิคา้อย่างต่อเน่ืองในระดบัทีเ่จา้ของพงึกระทาํ หรอืไมไ่ดค้วบคุมสนิคา้ทีข่ายไป

แลว้ทัง้ ทางตรงและทางออ้ม  
3. มลูคา่ของจาํนวนรายไดส้ามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื  
4. มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนทีก่จิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของรายการบญัชทีีเ่กดิจากการขาย

สนิคา้  
5. ตน้ทนุทีเ่กดิขึน้หรอืทีจ่ะเกดิขึน้อนัเนื่องมาจากรายการขายสนิคา้สามารถวดัมลูค่าไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื  

 

ทัง้นี้ กจิการจะตอ้งไมร่บัรูร้ายได ้หากความเสีย่งและผลตอบแทนยงัไมถู่กโอนใหก้บัผูซ้ือ้ ตวัอย่างเชน่ (ม.บช. 18 
ยอ่หน้าที ่16) 

1. เมือ่กจิการยงัมภีาระผกูพนัต่อผลงานทีไ่ม่เป็นทีพ่อใจของผูซ้ือ้ซึง่กจิการตอ้งรบัผดิชอบนอกเหนือจากการ
รบัประกนัปกต ิ

2. เมือ่รายไดจ้ากการขายสนิคา้ของกจิการขึน้อยูก่บัรายไดท้ีผู่ซ้ือ้ไดร้บัจากการขายสนิคา้นัน้ 
3. เมือ่สนิคา้ทีส่ง่ไปมเีงือ่นไขในการตดิตัง้และการตดิตัง้นัน้เป็นสว่นสาํคญัของสญัญาซึง่กจิการยงัมไิดด้าํเนินการให้

แลว้เสรจ็ และ 
4. เมือ่ผูซ้ือ้มสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิการซือ้ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายและกจิการไม่สามารถประมาณความน่าจะเป็นทีผู่้

ซือ้จะคนืสนิคา้นัน้ได ้

ค การรบัรูร้ายไดก้รณแีลกเปลีย่นสนิคา้ 

กรณีทีก่จิการยงัไม่มสีนิคา้ในมอื โดยไดนํ้าสนิคา้ของผูข้ายรายอื่นมาขาย ซึง่จะนําของทีเ่หมอืนกนัไปคนืใน
ภายหลงั กจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นธรุกรรมน้ีอยา่งไร  

ตอบ  

รายไดข้องกจิการจะเทา่กบัยอดขายทีข่ายใหก้บัลกูคา้ภายนอก โดยจะสามารถรบัรูร้ายไดไ้ดเ้มือ่เป็นไปตาม
เงือ่นไข 5 ขอ้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ข แต่สาํหรบัธุรกรรมการแลกสนิคา้กบัผูข้ายรายอื่นนัน้ จะถอืวา่ยงัไม่ก่อใหเ้กดิรายไดแ้ต่อย่าง
ใด เน่ืองจากกจิการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารทีม่ลีกัษณะและมลูคา่ใกลเ้คยีงกนั ซึง่ถอืวา่เป็นธุรกรรมทีไ่มม่เีน้ือหาเชงิ
พาณิชย ์(ม.บช. 18 ยอ่หน้า 12) 



 

โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพร่ในเชงิพาณชิยอ์ยา่งเดด็ขาด   
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12 

 
ง การขายสนิคา้แบบมเีงือ่นไข 

กจิการแห่งหนึ่งไดส้ง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ โดยมเีงือ่นไขทีต่อ้งตดิตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็ แต่เน่ืองจากผูผ้ลติชิน้สว่น
สาํคญัประสบอุทกภยั จงึไมส่ามารถผลติสนิคา้ได ้ ทาํใหก้จิการไม่สามารถตดิตัง้ไดต้ามกาํหนด ในปจัจุบนักจิการยงัไม่
สามารถระบุไดว้า่ กจิการจะจดัหาชิน้สว่นดงักล่าวไดเ้มื่อใด ทัง้นี้ หากกจิการตดิตัง้ไมท่นัตามกาํหนด ผูซ้ือ้มสีทิธิย์กเลกิการ
ซือ้ครัง้นี้ กจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นกรณีน้ีอยา่งไร 

ตอบ  

ในกรณีนี้ กจิการยงัไมส่ามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการขายได ้ เนื่องจาก สนิคา้ทีส่ง่ไปมเีงือ่นไขในการตดิตัง้และการ
ตดิตัง้นัน้เป็นสว่นสาํคญัของสญัญาซึง่กจิการยงัมไิดด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ และผูซ้ือ้มสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิการซือ้ตามเงือ่นไข
ในสญัญาซือ้ขายและกจิการไมส่ามารถประมาณความน่าจะเป็นทีผู่ซ้ือ้จะคนืสนิคา้นัน้ได ้ แสดงวา่ความเสีย่งและ
ผลตอบแทนในตวัสนิคา้ยงัไมถ่กูโอนไปยงัผูซ้ือ้แต่อยา่งใด จาํนวนรายไดท้ีส่ามารถรบัรูไ้ดจ้งึเท่ากบัศนูย ์

หนังสืออ้างอิง 

สภาวชิาชพีบญัชแีหง่ประเทศไทย. “มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง สญัญาเชา่” กรงุเทพ: 2552. 
available from www.fap.or.th. 

สภาวชิาชพีบญัชแีหง่ประเทศไทย. “มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง รายได”้ กรงุเทพ: 2552. 
available from www.fap.or.th. 

สภาวชิาชพีบญัชแีหง่ประเทศไทย. “แนวปฏบิตัทิางการบญัชสีาํหรบัการบนัทกึบญัชสีทิธกิารเชา่” กรงุเทพ: 2553. 
available from www.fap.or.th. 

Horngren, C.T.; Foster, G.; Ittner, C.; Datar, S.M.; Rajan, M.V. “Cost Accounting: A Managerial Emphasis” 
Prentice Hall: 2008. 


