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ข้อ 1 ต้นทุนตามวธีิฐานกจิกรรม (ABC) 

บริษัท กขค จ ากดั ด าเนินการผลิตและจดัจ าหน่าย เก้าอี ้คือ แบบ ก แบบ ข แบบ ค โดยมีประมาณการส าหรับปี 
25X1ดงันี ้

แบบ ก ข ค 
ปริมาณขาย (ตวั) 3,000 5,000 4,000 
ราคาขายตอ่ตวั (บาท) 400 200 300 
วตัถดุิบทางตรงตอ่ตวั (บาท) 80 40 80 
คา่แรงงานทางตรงตอ่ตวั (บาท) 120 30 90 

 

รายละเอียดการใช้ก าลงัการผลิตตอ่ล๊อตมีดงันี ้

แบบ ก ข ค 

ชัว่โมงแรงงานทางตรง 40 10 30 

ชัว่โมงการใช้เคร่ืองจกัร 25 25 10 

ชัว่โมงเตรียมการผลิต 1 0.5 1 

ชัว่โมงการตรวจสอบคณุภาพ 30 20 20 

หมายเหต ุ: การผลติ 1 ล๊อตสามารถผลิตเก้าอีไ้ด้ 100 ตวั 

บริษัทได้ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการผลิตดงันี ้

คา่ใช้จ่ายในการเตรียมการผลิต 465,000 บาท 
คา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบคณุภาพ 405,000 บาท 
ชัว่โมงแรงงานทางตรงทัง้ปี 2,900 ชัว่โมง 
ชัว่โมงการใช้เคร่ืองจกัรทัง้ปี 2,400 ชัว่โมง 
ชัว่โมงการเตรียมการผลติทัง้ปี 95 ชัว่โมง 
ชัว่โมงการตรวจสอบคณุภาพทัง้ปี 2,700 ชัว่โมง 

ค าส่ัง : 

1. ให้หาอตัราก าไรขัน้ต้นต่อแบบต่อหน่วย โดยปันสว่นคา่ใช้จ่ายการผลติด้วยอตัราชัว่โมงแรงงานทางตรง  (9 

คะแนน) 

2. ให้หาอตัราก าไรขัน้ต้นถ้ากิจการใช้ ABC โดยใช้ตวัผลกัดนัต้นทนุท่ีเหมาะสม (11 คะแนน)  
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ตอบ 

1) ค านวณอัตราก าไรขัน้ต้นต่อแบบต่อหน่วย โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลติด้วยช่ัวโมงแรงงานทางตรง 

เน่ืองจากโจทย์ข้อนีไ้มไ่ด้ให้อตัราค่าใช้จ่ายในการผลติคิดเข้างานต่อชัว่โมงแรงงานมาให้เราจงึต้องค านวณหา
อตัราค่าใช้จ่ายในการผลติต่อชัว่โมงก่อน ตามตารางตอ่ไปนี ้ 

การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตคดิเข้างาน 
   ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการผลิต: 
   คา่ใช้จ่ายในการเตรียมการผลิต      465,000  บาท 

 คา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบคณุภาพ      405,000  บาท 
 รวมประมาณการคา่ใช้จ่ายในการผลิต      870,000  บาท 
 ชัว่โมงแรงงานทางตรงทัง้ปี         2,900  ชัว่โมง 
 อตัราค่าใช้จ่ายในการผลติต่อชัว่โมงแรงงาน            300  บาทตอ่ชัว่โมง 
  

ตอ่มาจะต้องค านวณอตัราค่าใช้จ่ายตอ่หน่วยสินค้า ซึง่โจทย์ให้ข้อมลูจ านวนชัว่โมงการท างานต่อ 100 หน่วยมา
ให้ 

ค านวณค่าใช้จ่ายในการผลิตคดิเข้างานต่อหน่วยสินค้า 
   แบบ A B C 

ชัว่โมงแรงงานทางตรงตอ่ 100 หน่วย           40.0            10.0        30.0  
ชัว่โมงแรงงานทางตรงตอ่หน่วย             0.4              0.1          0.3  
คา่ใช้จ่ายในการผลติคิดเข้างานตอ่หน่วยสนิค้า            120               30           90  
 

และเม่ือได้คา่ใช้จ่ายในการผลติตอ่หน่วยสนิค้าแล้วจงึน ามาค านวณต้นทนุตอ่หน่วยสินค้าตามตารางตอ่ไปนี ้
(คา่แรงทางตรง และคา่ใช้จ่ายในการผลติต่อตวัเทา่กนัอยา่งบงัเอิญ) 

ค านวณต้นทุนต่อหน่วยสินค้า 
   แบบ A B C 

วตัถดุิบทางตรงตอ่ตวั (บาท) 80 40 80 
คา่แรงงานทางตรงตอ่ตวั (บาท) 120 30 90 
คา่ใช้จ่ายในการผลติคิดเข้างานตอ่หน่วยสนิค้า 120 30 90 
ต้นทนุตอ่หน่วยรวม 320 100 260 
 

และสดุท้ายจงึน ามาค านวณหาก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นตามระบบบญัชีแบบดัง้เดิมท่ีปันสว่นคา่ใช้จ่าย
ในการผลิตโดยใช้ชัว่โมงแรงงานทางตรงเป็นฐาน 
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ค านวณก าไรขัน้ต้น 
   แบบ A B C 

ราคาขายตอ่ตวั (บาท) 400  200  300  
หกั ต้นทนุตอ่หน่วย (320) (100) (260) 
ก าไรขัน้ต้นตอ่หน่วย 80  100  40  

อัตราก าไรขัน้ต้น 20.0% 50.0% 13.3% 

 

2. ให้หาอัตราก าไรขัน้ต้นถ้ากจิการใช้ ABC โดยใช้ตัวผลักดันต้นทุนที่เหมาะสม 

ขัน้แรก จะต้องค านวณหาจ านวนชัว่โมงเตรียมการผลติและตรวจสอบคณุภาพก่อน 

แบบ A B C 
 ชัว่โมงเตรียมการผลิตตอ่ 100 ตวั 1 0.5 1 
 ชัว่โมงการตรวจสอบคณุภาพตอ่ 100 ตวั 30 20 20 
 ปริมาณขาย (ตวั) 3,000 5,000 4,000 
 ดังนัน้จงึต้องใช้ช่ัวโมงรวม: A B C รวม 

ชัว่โมงเตรียมการผลิตรวม 30 25 40 95 
ชัว่โมงการตรวจสอบคณุภาพรวม 900 1000 800 2700 

และตอ่มาจงึน ามาปันสว่นคา่ใช้จ่ายในการผลติตามวิธีต้นทนุฐานกิจกรรม 

ตารางปันสว่นค่าใช้จ่ายในการผลติตามวิธีต้นทนุฐานกิจกรรม 

  
ปริมาณกจิกรรม 

  อัตราปันส่วน@  ประเภทค่าใช้จ่าย  คชจ.รวม   ก   ข   ค   รวม  

 
 a   b   c   d   e = b+c+d   f = a/e  

คชจ.ในการเตรียมการผลติ  465,000   30   25   40   95   4,895  
คชจ.ในการตรวจสอบคณุภาพ  405,000   900  1,000   800   2,700  150  
 

   
ปันส่วนค่าใช้จ่ายให้ 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
  

 ก   ข   ค   รวม  

   
 g = b x f   h = c x f   i = d x f   j = g+h+i  

คชจ.ในการเตรียมการผลติ 
  

     146,842       122,368    195,789    465,000  
คชจ.ในการตรวจสอบคณุภาพ 

  
     135,000       150,000    120,000    405,000  

 

และเม่ือได้คา่ใช้จ่ายปันสว่นรวมแล้วจงึน ามาค านวณคา่ใช้จ่ายปันสว่นตอ่หน่วยตามวิธี ABC 



P a g e  | 6 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตใหเ้ผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเดด็ขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 3/58 วชิาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 16 ส.ค. ถึง อา 
20 ก.ย. 58 วชิาบญัชี 2 เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 15 ส.ค. ถึง เสาร์ 19 ก.ย. 58  

พิเศษ เปิดวชิาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 26,27 ก.ย., 3,4,10,11 ต.ค. 2558) 

 
 ก   ข   ค   รวม  

คา่ใช้จ่ายในการเตรียมการผลิต  146,842   122,368   195,789   465,000  
หาร จ านวนผลิตและขาย  3,000  5,000  4,000   12,000  
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการผลติต่อหน่วยตามวิธี ABC  48.95  24.47  48.95  

 
     
 

ก ข ค รวม 
คา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบคณุภาพ  135,000   150,000   120,000   405,000  
หาร จ านวนผลิตและขาย  3,000  5,000  4,000   12,000  
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพต่อหน่วยตามวธีิ ABC  45.00  30.00  30.00  

 
ขัน้ถดัมา ค านวณต้นทนุการผลิตต่อหน่วย 

ค านวณต้นทุนต่อหน่วยสินค้า 
    แบบ ก ข ค 

 วตัถดุิบทางตรงตอ่ตวั (บาท)          80.00          40.00          80.00  
 คา่แรงงานทางตรงตอ่ตวั (บาท)        120.00          30.00          90.00  
 คา่ใช้จ่ายในการเตรียมการผลิตตอ่หน่วยตามวิธี ABC          48.95          24.47          48.95  
 คา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบคณุภาพตอ่หน่วยตามวิธี ABC          45.00          30.00          30.00  
 ต้นทุนต่อหน่วยรวม        293.95         124.47         248.95  
  

และสดุท้ายจงึสามารถค านวณก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นตามวิธี ABC 

ค านวณก าไรขัน้ต้น 
    แบบ A B C 

 ราคาขายตอ่ตวั (บาท) 400.00  200.00  300.00  
 หกั ต้นทนุตอ่หน่วย (293.95) (124.47) (248.95) 
 ก าไรขัน้ต้นตอ่หน่วย 106.05  75.53  51.05  
 อัตราก าไรขัน้ต้นตามวธีิ ABC 26.5% 37.8% 17.0% 
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พิเศษ เปิดวชิาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 26,27 ก.ย., 3,4,10,11 ต.ค. 2558) 

ข้อ 2  

2.1 เงนิอดุหนุนรัฐบาล 

บริษัท ABC ได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลเพ่ือซือ้เคร่ืองจกัรรักษาสภาพแวดล้อมจ านวน 1,000,000 บาท บริษัท
ซือ้เคร่ืองจกัรดงักลา่วมา 5,000,000 บาท และมีอายกุารให้ประโยชน์ 5 ปี บริษัทได้แสดงเงินอดุหนนุจากรัฐบาลเป็น
รายได้รอการรับรู้ ท่านคิดว่าบริษัทได้ท าถกูต้องตามท่ีควรแล้วหรือไม ่และมีข้อแตกตา่งกนัอยา่งไรจงอธิบาย 

ตอบ 

กิจการต้องแสดงเงินอดุหนนุจากรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์รวมทัง้เงินอดุหนนุจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพย์
ท่ีไมเ่ป็นตวัเงินซึง่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยบนัทกึเป็นรายได้รอการรับรู้หรือน าเงินอดุหนนุ
ดงักลา่วมาแสดงหกัจากมลูค่าของสนิทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้มลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์ การแสดงรายการในงบ
การเงินส าหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล (หรือบางสว่นของเงินอดุหนนุตามท่ีเหมาะสม) ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์ สามารถ
เลือกแสดงได้ 2 วิธี 

1. วิธีท่ีหนึ่งให้กิจการรับรู้เงินอดุหนนุเป็นรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุตามเกณฑ์ท่ีเป็น
ระบบและสมเหตสุมผลตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ ตามโจทย์ข้างต้นหากกิจการเลือกวิธีนี ้กิจการจะ
ตัง้เงินอดุหนนุเป็นรายได้รอรับรู้ (หนีส้ิน) 1,000,000 บาท และรับรู้เคร่ืองจกัร (สินทรัพย์) 5,000,000 บาท 
ทยอยรับรู้รายได้ 5 ปีๆ ละ 200,000 บาทและทยอยรับรู้คา่เสื่อมราคา 5 ปีๆ ละ 1,000,000 บาท 

2. วิธีท่ีสองให้กิจการน าเงินอุดหนุนไปหกัจากมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ ตามวิธีนีกิ้จการจะรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์เสื่อมสภาพในรูปของค่าเสื่อมราคาท่ีลดลง ตามโจทย์ข้างต้นหากกิจการเลือกวิธีท่ีสอง กิจการจะ
ไม่ตัง้เงินอดุหนนุเป็นรายได้รอรับรู้ แต่จะรับรู้เคร่ืองจกัร (สินทรัพย์) 4,000,000 บาท ทยอยรับรู้ค่าเสื่อม
ราคา 5 ปีๆ ละ 800,000 บาท 

จากโจทย์แสดงให้เหน็ว่ากจิการใช้วธีิที่หน่ึงในการรับรู้เงนิอุดหนุนรัฐบาล ซึ่งถูกต้องตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 

2.2 การเปลีย่นแปลงทางการบัญชี 

บริษัท ABC ได้เปิดด าเนินงานต่อเน่ืองมา 4 ปี และบริษัทต้องการจะเข้าซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์จงึให้ทา่น
มาเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และบริษัทมีก าไรดีขึน้ตอ่เน่ืองดงันี ้ 

25X1 ก าไรสทุธิ 40 ล้านบาท (รวมปรับปรุงอตัราหนีส้งสยัจะสญู 1 ล้านบาท) 

25X2 ก าไรสทุธิ 60 ล้านบาท 

25X3 ก าไรสทุธิ 80 ล้านบาท 

25X4 ก าไรสทุธิ 120 ล้านบาท 
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โดยท่ีทา่นพบข้อผิดพลาดและข้อสงัเกตดงันี ้

1.ต้นปี 25x2 บริษัทได้ปรับอตัราคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก 1% เป็น 2% ของลกูหนีก้ารค้า จงึท าให้คา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูของปี 25x1 จะมีจ านวนสงูขึน้ 1 ล้านบาท 

2.บริษัทได้บนัทกึบญัชีสินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 25x3 สงูเกินไป 3 ล้านบาท 

3.บริษัทได้เปลี่ยนการค านวณมลูค่าสนิค้าคงเหลือจากถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัเป็นเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) จงึ
สง่ผลดงันี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 25x1 ก าไรสทุธิเดิม 40 เปล่ียนเป็น 55 

ปี 25x2 ก าไรสทุธิเดิม 60 เปล่ียนเป็น 50 

ปี 25x3 ก าไรสทุธิเดิม 80 เปล่ียนเป็น 75 

ปี 25x4 ก าไรสทุธิเดิม 120 เปล่ียนเป็น 110 

ค าส่ัง: 

1.ให้ทา่นอธิบายวิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและข้อสงัเกตท่ีเกิดขึน้ 

2.ให้ทา่นแสดงวิธีการค านวณการปรับปรุงก าไรสทุธิของปี 25x1 - 25x4 

3.ให้กระทบยอดสว่นของผู้ เป็นเจ้าของ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ณ 1 มกราคม 25x4 

1.ให้ท่านอธิบายวธีิการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและข้อสังเกตที่เกดิขึน้ 

สมมติวา่โจทย์ข้อนีไ้มไ่ด้ค านงึถึงผลกระทบทางภาษีเงินได้ 

ธุรกรรมท่ี 1 การปรับประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้เป็น 2% จาก 1% และท าให้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูเพิ่มขึน้ถือเป็น “การเปลี่ยนประมาณการทางบญัชี” ซึง่ควรใช้วิธี “เปลี่ยนทนัทีไมจ่ าเป็นต้องปรับย้อนหลงั อยา่งไรก็
ตาม โจทย์ข้อนีร้ะบวุา่กิจการแหง่นีไ้ด้ปรับประมาณการฯ ต้นปี 25x2 ซึง่ถือวา่เป็นช่วงเวลาท่ีกิจการยงัจดัท างบการเงินไม่
เสร็จสิน้ อ้างถงึ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ืองเหตกุารณ์ภายหลงัรอบรายงาน กิจการควรใช้ประมาณการท่ีแมน่ย า
ขึน้ในการจดัท างบการเงิน ดงันัน้ การปรับประมาณการฯ ย้อนหลงัปี 25x1 จงึถือเป็นสิ่งท่ีเหมาะสม จึงไมจ่ าเป็นต้อง
ปรับปรุงรายการเพิ่มเติมส าหรับธุรกรรมนี ้

ธุรกรรมท่ี 2 การบนัทกึบญัชีสินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 25x3 สงูเกินไป 3 ล้านบาทนัน้ สง่ผลให้ก าไรสทุธิปี 25x3 
และก าไรสะสมสิน้ปี 25x3 สงูเกินไป 3 ล้านบาท แตค่วามผิดพลาดดงักลา่วจะหกัล้างกนัไปในปี 25x4 กลา่วคือ ก าไรสทุธิ
ปี 25x4 จะต ่าเกินไป 3 ล้านบาท และก าไรสะสมสิน้ปี 25x4 จะถกูต้อง ดงันัน้ กิจการจงึต้องปรับปรุงบญัชีดงันี ้ 

31/12/25x4 ก าไรสะสม 
 

3 ล้านบาท 
 

  
ต้นทนุขาย 

 
3 ล้านบาท 

 
(ปรับปรุงผลกระทบท่ีสืบเน่ืองจากสินค้าปลายงวด 25x3 มากเกินไป) 



P a g e  | 9 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตใหเ้ผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเดด็ขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 3/58 วชิาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 16 ส.ค. ถึง อา 
20 ก.ย. 58 วชิาบญัชี 2 เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 15 ส.ค. ถึง เสาร์ 19 ก.ย. 58  

พิเศษ เปิดวชิาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 26,27 ก.ย., 3,4,10,11 ต.ค. 2558) 

ส าหรับธุรกรรมท่ี 3 การท่ีบริษัทได้เปลี่ยนการค านวณมลูค่าสนิค้าคงเหลือจากถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัเป็นเข้าก่อน
ออกก่อน (FIFO) จะสง่ผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิตามตารางค านวณตอ่ไปนี ้ 

ผลกระทบต่อก าไรที่เกดิจากการเปล่ียนนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสนิค้าคงเหลือ 

    
ล้านบาท 

ปี 25x1 25x2 25x3 25x4 
25x1 15.00  (15.00) 

 
  

25x2 
 

(10.00) 10.00    
25x3 

  
(5.00) 5.00  

25x4 
   

(10.00) 
ผลกระทบรวมต่อก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 15.00  (25.00) 5.00  (5.00) 

ทัง้นี ้ผลกระทบรวมข้างต้นจะหกัล้างกนัไปภายใน 2 รอบระยะเวลาบญัชี (ตวัอยา่งเช่น ผลกระทบ 15 ล้านบาทปี 
25x1 จะหกัล้างกบัก าไรที่ลดลง 15 ล้านบาทในปี 25x2) ดงันัน้ กิจการจึงไมจ่ าเป็นต้องปรับปรุงบญัชีท่ีสืบเน่ืองจาก
ผลกระทบของก าไรในปี 25x1 และ 25x2  แตอ่ย่างใด แตต้่องปรับปรุงผลกระทบของปี 25x3 และ 25x4 ดงัรายการตอ่ไปนี ้ 

ก าไรสะสม 
 

      5.00  
 ต้นทนุขาย 

 
      5.00  

 
 

สินค้าคงเหลือ 
 

     10.00  
(บนัทกึผลกระทบตอ่ก าไรที่เกิดจากการเปลี่ยนนโยบายบญัชีเก่ียวกบัสนิค้าคงเหลือ) 

 

2.ให้ท่านแสดงวธีิการค านวณการปรับปรุงก าไรสุทธิของปี 25x1 - 25x4 

    ล้านบาท 
ปี 25x1 25x2 25x3 25x4 
ก าไรสทุธิตามรายงานเดิม 40.00  60.00  80.00  120.00  
1) การเปลี่ยนประมาณการหนีส้ญู 0.00  0.00  0.00  0.00  
2) การตีราคาสินค้าผิดพลาด 

  
(3.00) 3.00  

3) การเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัสินค้า 15.00  (25.00) 5.00  (5.00) 
ก าไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้ว 55.00  35.00  82.00  118.00  
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3.ให้กระทบยอดส่วนของผู้เป็นเจ้าของ ที่เปล่ียนแปลงไป ณ 1 มกราคม 25x4 

สมมติวา่กิจการไมไ่ด้จ่ายปันผลตลอดช่วง 4 ปีในการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงทางบญัชีข้างต้นจะสง่ผลให้
สว่นของเจ้าของเดิม และสว่นของเจ้าของท่ีปรับปรุงแล้วเป็นตามตารางตอ่ไปนี ้ 

ผลกระทบต่อก าไรสุทธิจากการปรับปรุงรายการ 
          ล้านบาท 

ปี 25x1 25x2 25x3 25x4 รวม 
ก าไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้ว 55.00  35.00  82.00  118.00  290.00  
หกั ก าไรสทุธิเดิม 40.00  60.00  80.00  120.00  300.00  
ปรับปรุงก าไรสทุธิ 15.00  (25.00) 2.00  (2.00) (10.00) 
ปรับปรุงก าไรสุทธิสะสม 15.00  (10.00) (8.00) (10.00) (10.00) 

      กระทบยอดส่วนของเจ้าของ - ก าไรสะสม 
     ปี 25x1 25x2 25x3 25x4 

 ก าไรสะสมต้นงวดก่อนปรับปรุงรายการ 40.00  100.00 180.00 300.00 
 บวก ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการสะสม 15.00  (10.00) (8.00) (10.00) 
 ก าไรสะสมปลายงวดที่ปรับปรุงแล้ว 55.00  90.00  172.00  290.00  
 

 

ข้อ 3.รายได้ และโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 

บริษัท พิมพ์ จ ากดัได้ด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายหนงัสือ โดยบริษัทได้มาขอค าปรึกษาทา่นโดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ก) บริษัทได้เรียกเก็บค่าสมาชิก 200 บาท โดยเม่ือสมคัรสมาชิกจะได้รับคปูองสว่นลดมลูค่า 200 บาท 

ข) บริษัทได้ให้คะแนนสะสม 100 คะแนนทกุๆ 1,000 บาทท่ีลกูค้าซือ้โดยมีเง่ือนไขคือจะต้องเป็นสมาชิกของ
บริษัท และบริษัทเป็นผู้ด าเนินการหาสิง่ตอบแทนเอง โดย 1 คะแนนมีราคายตุิธรรม 1.25 บาท บริษัทคาดการณ์วา่จะมีคน
มาใช้คะแนน 80% ของคะแนนท่ีให้ไป 

ค) บริษัทได้ร่วมการสง่เสริมการขายกบับริษัท ขายดีดี จ ากดั โดยท่ีเม่ือมีลกูค้าซือ้หนงัสือจาก บริษัท ขายดีดี 
จ ากดั ทกุๆ 500 บาทจะได้รับคปูองสว่นลด 100 บาท และคปูองสว่นลดจะสามารถน ามาใช้ได้ท่ีบริษัท ขายดีดี จ ากดั
เทา่นัน้ โดยท่ีบริษัท พิมพ์ จ ากดั จะได้รับตอนแทนเป็นคา่นายหน้าในอตัรา ร้อยละ 0.2 ของยอดขาย (ลกูค้ายงัได้รับ
คะแนนสะสมจากข้อ ข ตามปกติ) 

ให้ท า 

1.จากข้อ ก) บริษัทจะต้องรับรู้รายได้ดงักลา่วอยา่งไร (2 คะแนน) 



P a g e  | 11 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตใหเ้ผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเดด็ขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 3/58 วชิาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม 16 ส.ค. ถึง อา 
20 ก.ย. 58 วชิาบญัชี 2 เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 15 ส.ค. ถึง เสาร์ 19 ก.ย. 58  

พิเศษ เปิดวชิาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 26,27 ก.ย., 3,4,10,11 ต.ค. 2558) 

2.จากข้อ ข) บริษัทจะต้องด าเนินการอยา่งไรกบัคะแนนสะสมดงักลา่ว จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

3. จากข้อ 2 บริษัทต้องรับรู้รายได้อย่างไรหากบริษัทมีรายการขาย 1,000 บาทจงอธิบายพร้อมลงบญัชี 

4. จากข้อ ค) บริษัทจะต้องรับรู้รายได้อยา่งไร จงอธิบายพร้อมตวัอยา่งการบนัทกึบญัชี 

ตอบ 

1.จากข้อ ก) บริษัทจะต้องรับรู้รายได้ดังกล่าวอย่างไร (2 คะแนน) 

อ้างถงึ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ “รายได้ หมายถงึกระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อน
หกัค่าใช้จ่าย) ในรอบระยะเวลาบญัชีซึง่เกิดขึน้จากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เม่ือกระแสรับนัน้สง่ผลให้สว่นของเจ้าของ
เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ ไมร่วมถึงเงินทนุท่ีได้รับจากผู้ มีสว่นร่วมในสว่นของเจ้าของ” ซึง่หลกัการส าคญัของรับรู้รายได้คือกิจการจะ
รับรู้รายได้เม่ือ “ภาระผกูพนัลดลงหรือหมดไป”  

ตามโจทย์ข้อนี ้จะต้องมาพิจารณาถงึสทิธิประโยชน์ตามคปูองท่ีให้ ซึง่น่าจะมี 2 ลกัษณะ คือ  

I) อาจเป็นคูปองส่วนลดเม่ือซือ้สนิค้าครบตามที่ก าหนด  ตวัอยา่งเช่น อาจให้คปูอง 10 ใบๆ ละ 20 บาทที่
ใช้ลดราคาทกุๆ ยอดซือ้ท่ีไมน้่อยกวา่ 100 บาท หากกิจการมีอตัราก าไรขัน้ต้นมากกวา่ 20% ของยอดขาย การให้คปูอง
ลกัษณะนีย้อ่มไมก่่อให้เกิด “ภาระผกูพนั” ตอ่กิจการดงันัน้ จะมองวา่ภาระผกูพนัท่ีกิจการมีนัน้มีเพียงอยา่งเดียว คือการ
ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการให้สมาชิกภาพตลอดช่วงเวลาท่ีก าหนด ในกรณีนี ้กิจการจะรับรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
การเป็นสมาชิก (หรือน าเงิน 200 บาทมาหารเฉล่ียอายสุมาชิกนัน่เอง) 

II) อาจเป็นการให้คูปองแลกซือ้สนิค้าแทนเงนิสดตามมูลค่าคูปอง ซึง่หากเป็นกรณีนี ้ การออกคปูองจงึ
สร้าง “ภาระผกูพนั” ตอ่กิจการ นอกเหนือไปจากการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการให้สมาชิกภาพตลอดช่วงเวลาท่ีก าหนด ซึง่
ในกรณีนี ้กิจการจะต้อง “ปันสว่น” เงินท่ีได้รับ 200 บาทเป็น ก) ภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการออกคปูอง ซึง่จะรับรู้เป็นรายได้
เม่ือลกูค้าน าคปูองมาใช้สิทธิ หรือเม่ือคปูองหมดอาย ุ และ ข) ภาระผกูพนัจากการให้สมาชิกภาพ โดยรับรู้รายได้โดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายกุารเป็นสมาชิก 

2.จากข้อ ข) บริษัทจะต้องด าเนินการอย่างไรกับคะแนนสะสมดังกล่าว จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 

ในกรณีนี ้ จะถือเป็นกรณีท่ีกิจการให้สิทธิพิเศษส าหรับลกูค้าโดยถือเป็นสว่นหนึง่ของรายการขาย (ขายสินค้าแต่
สง่มอบยงัไมค่รบ) อ้างถงึการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ืองโปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า ซึง่ 
กิจการจะต้อง 

1. แยกสว่นประกอบที่ระบไุด้ ระหวา่งรายการขาย และคะแนนสะสม 

2. ปันส่วนมลูค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีได้รับหรือค้างรับจากการขายเร่ิมแรกเป็นส่วนของคะแนนสะสม 
และส่วนประกอบอ่ืนๆ ของรายการขายนัน้ โดยกิจการต้องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนท่ีได้รับซึ่งปันส่วนไปยัง
คะแนนสะสม โดยอ้างอิงจากมลูค่ายตุิธรรมของคะแนนสะสม 

ตวัอยา่งเช่น  
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ในงวดบญัชีหนึง่กิจการขายสินค้าได้ 1,000 บาท ได้ให้คะแนนสะสมแก่ลกูค้าจ านวน 100 คะแนน ผู้บริหารวดั
มลูค่ายตุิธรรมของสนิค้าท่ีลกูค้าจะน าคะแนนสะสมมาใช้สิทธิ แตล่ะคะแนนเทา่กบั 1.25 บาท ผู้บริหารคาดวา่จะมีสมาชิก
มาใช้สิทธิจ านวน 80%  

สิน้ปีท่ี 1 มีลกูค้ามาใช้สิทธิเพ่ือแลกซือ้สนิค้าจ านวน 40 คะแนน เป็นจ านวนคร่ึงหนึง่จากจ านวนคะแนนทัง้หมดท่ี
ผู้บริหารคาดวา่สมาชิกจะมาใช้สิทธิท่ีผู้บริหารคาดไว้กิจการรับรู้รายได้  

ในปีท่ี 2 ผู้บริหารได้คาดการณ์ว่าจะมีลกูค้ามาใช้สิทธิทัง้หมดจ านวน 90 คะแนน โดยในระหวา่งปีท่ี 2 มีลกูค้ามา
ใช้สิทธิ 41 คะแนน 

ในปีท่ี 3 มีลกูค้ามาใช้สิทธิเพิ่ม 9 คะแนน ผู้บริหารคาดการณ์วา่จะไมมี่ลูกค้ามาใช้สิทธิเพิ่มเติมหลงัจากนี ้ 

ในการค านวณ และบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมสิทธิประโยชน์ข้างต้น จะเป็นดงันี ้ 

ปีท่ี 0 
   ยอดรายได้คา่โปรแกรมสิทธิพิเศษท่ีรับปันสว่น 
  

100  
(100 สิทธิ x 1.25 บาท x 80%)  

  
ค านวณรายได้ท่ีรับรู้  ยอดสะสม  

 ยอดสะสม 
ถงึปีก่อน  

 รับรู้ในปี 
ปัจจบุนั  

ปีท่ี 1(100 x 40/80 คะแนน)  50   -  50  

ปีท่ี 2(100 x 81/90 คะแนน)  90   50  40  

ปีท่ี 3 (100 x 90/90 คะแนน)   100   90  10  
รวม  100  

 
100  

3. จากข้อ 2 บริษัทต้องรับรู้รายได้อยา่งไรหากบริษัทมีรายการขาย 1,000 บาทจงอธิบายพร้อมลงบญัชี 

การบนัทกึบญัชี 

ปีที 0  เงินสด / ลกูหนีก้ารค้า  1,000   
 

  
ขาย 

 
900   

  
รายได้รับลว่งหน้า โปรแกรมสิทธิประโยชน์ลกูค้า 

 
     100  

 
บนัทกึการขายและปันสว่นรายได้ให้เป็นรายได้รับลว่งหน้าตามโปรแกรมสิทธิประโยชน์ 

 
     ปีท่ี 1 รายได้รับลว่งหน้า โปรแกรมสิทธิประโยชน์ลกูค้า      50  

 
  

ขาย 
 

       50  

 
บนัทกึรับรู้รายได้จากการขายตามโปรแกรมสทิธิประโยชน์ 

  
     ปีท่ี 2 รายได้รับลว่งหน้า โปรแกรมสิทธิประโยชน์ลกูค้า      40  

 
  

ขาย 
 

       40  
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บนัทกึรับรู้รายได้จากการขายตามโปรแกรมสทิธิประโยชน์ 

  
     ปีท่ี 3 รายได้รับลว่งหน้า โปรแกรมสิทธิประโยชน์ลกูค้า      10  

 
  

ขาย 
 

       10  

 
บนัทกึรับรู้รายได้จากการขายตามโปรแกรมสทิธิประโยชน์ 

   

4. จากข้อ ค) บริษัทจะต้องรับรู้รายได้อย่างไร จงอธิบายพร้อมตัวอย่างการบันทกึบัญชี 

กรณีสง่เสริมการขายตามข้อ ค ถือเป็นการท่ีกิจการ “ให้สิทธิพิเศษส าหรับลกูค้าโดยถือเป็นสว่นหนึง่ของรายการ
ขาย” หรืออธิบายง่ายๆ วา่ กิจการ “ขายของอย่างน้อย 2 รายการพร้อมกนั” คือ i) ขายหนงัสือ ii) ขายคปูองสว่นลดของ
บริษัทขายดีดี ซึง่การบญัชีจะซบัซ้อนขึน้เน่ืองจากนอกจากของ 2 รายการข้างต้น กิจการยงัให้คะแนนสะสมแก่ลกูค้าอีก
ด้วย 

ตวัอยา่งเช่น ตวัอยา่งเดียวกบัข้อ 2 หากกิจการขายสนิค้าในโปรแกรมนีเ้ทา่กบั 1,000 บาท โดยกิจการให้คะแนน
สะสม 100 คะแนน @ 1.25 บาทท่ีคาดวา่จะมีผู้มาใช้สิทธิ 80% พร้อมทัง้คปูองซือ้สนิค้าบริษัท ขายดีดี จ ากดั 200 บาท ซึง่
บริษัทจะได้นายหน้าเทา่กบั 2 บาท (1,000 x 0.2%) บริษัทจะต้องบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

(ค านวณประกอบเหมือนตวัอยา่งข้อ 2)  

การบนัทกึบญัชี 

ปีที 0  เงินสด / ลกูหนีก้ารค้า  1,000   
 

  
ขาย 

 
900   

  
รายได้รับลว่งหน้า โปรแกรมสิทธิประโยชน์ลกูค้า 

 
     100  

 
บนัทกึการขายและปันสว่นรายได้ให้เป็นรายได้รับลว่งหน้าตามโปรแกรมสิทธิประโยชน์ 

     

 
รายได้ค้างรับจากค่านายหน้าการขายคปูอง  2   

 

  
รายได้คา่นายหน้าขายคปูองบริษัทขายดีดี 

 
2   

 
บนัทกึรายได้คา่นายหน้าจากการขายคปูองบริษัทขายดีดี 

 
     ปีท่ี 1-3 บนัทกึบญัชีเหมือนตวัอยา่งในข้อ 2   
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