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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 2/2562 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

 

 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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“เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทงัผู้เ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคดิเป็นชั่วโมงทาํงานรวมมากกวา่ 50 ชั่วโมงทาํงาน ซึง่

ทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งยินดีท่ีจะใหพ่ี้นอ้งใชเ้พ่ือเพ่ิมพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมย่ินดีแมแ้ตนิ่ดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

ดงันัน้ จึงขออธิบายเก่ียวกบัความคุม้ครองดงันี”้ 

 

เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตให้ใชโ้ดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1) การใชเ้พ่ือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพ่ือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบครบั) 

2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทงั ้ของรฐัและเอกชนในลกัษณะท่ีไมห่วงัผลกาํไร 

3) การใชเ้พ่ือ update ความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตให้ใช ้

1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะท่ีเป็นตวิเตอรท่ี์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 

2) การดดัแปลงหรอืคดัลอกเพ่ือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เช่น การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรอืการกระทาํ 

ลกัษณะอ่ืนใดท่ีเขา้ขา่ยการทาํเพ่ือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

 

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยูใ่นข่ายอนุญาตให้ใชห้รือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสอื

อนุญาตเป็นลายลักษณอ์กัษร ขอบคุณที่เข้าใจครับ 
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ปรนัย (บางส่วน) 
 

1. การเปลีย่นการวธีิคิดตน้ทนุจาก FIFO เป็น Weighted Average ถือเป็นการเปลีย่นแปลงทางการบญัชีแบบใด 

a. เปลีย่นนโยบายการบญัชี.. 

b. เปลีย่นประมาณการทางการบญัชี 

c. การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

d. สดุแตใ่จของฝ่ายบรหิาร 

2. การเปลีย่นการวธีิคิดตน้ทนุจาก LIFO เป็น Weighted Average ถือเป็นการเปลีย่นแปลงทางการบญัชีแบบใด 

a. เปลีย่นนโยบายการบญัชี 

b. เปลีย่นประมาณการทางการบญัชี 

c. การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด.. 

d. สดุแตใ่จของฝ่ายบรหิาร 

3. บรษัิทขายของ 5 ชิน้ และลกูคา้ขอใหบ้รษัิทสง่ของให ้อาํนาจควบคมุสนิคา้เปลีย่นมือ ณ วนัสง่สนิคา้ท่ีไดร้บั การขายครัง้นีม้ก่ีีภาระ 

a. 1ภาระ.. 

b. 2ภาระ 

c. 3ภาระ 

d. 5 ภาระเน่ืองจากขายของ 5 ชิน้ 

4. รายการใดตอ่ไปนีถื้อเป็นสนิทรพัยชี์วภาพตาม TAS 41 

a. ตน้ยางพารา 1 ปี แลว้ตดัตน้ไปขายเป็นไมแ้ปรรูป.. 

b. ตน้มะมว่ง ท่ีไมใ่หผ้ลผลติแลว้ ตดัตน้ไปขายเป็นฟืน 

c. หมีแพนดา้ในสวนสตัว ์

d. แมวในรา้นกาแฟ 

5. กิจการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้ 100,000 สทิธ์ิ ราคาสทิธ์ิ 120 บาทตอ่สทิธิ ราคาตลาด 150 บาท ในตอนคิดกาํไรปรบัลด จะมี 

ผลกระทบของจาํนวนหุน้เทา่กบัก่ีหุน้ 

a. 0 หุน้ 

b. 20,000 หุน้.. 

c. 100,000 หุน้ 

d. 80,000 หุน้ 

 

 



P a g e  | 5 
 

ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 2/2562 หลกัสตูร Comprehensive 

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 18 ส.ค. 2562 – 22 ก.ย.  2562 วิชาบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์เริม่ 17 ส.ค. 2562 – 21 ก.ย..2562  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่

สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) 

หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 18 ส.ค. 2562 – 22 ก.ย.  2562 วิชาบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์เริม่ 17 ส.ค. 2562 – 21 ก.ย..2562  

เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่ ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร) 

1 การบัญชีต้นทุน :  

1.1 ผลิตภัณฑพ์ลอยได้ 

บรษัิทเอก จาํกดั มีเศษแผน่ทองแดง 10.50 กิโลกรมัท่ีเหลอืจากกระบวนการผลติปกติ ราคา ณ วนันี ้ กิโลกรมัละ 12 บาทและเก็บเขา้

คลงัสนิคา้ ปรากฎวา่ ณ วนัขาย/วนัท่ีเบิกไปใช ้ราคาเหลอื กิโลกรมัละ 10 บาท  

ใหท้าํ  

ใหบ้นัทกึบญัชีในราคา ณ วนัท่ีเก็บเขา้คลงั และใหบ้นัทกึบญัชี ณ วนัท่ีขาย ในกรณีท่ี    

1. กิจการมองวา่เศษซากไมส่าระสาํคญั   

2. กรณีกิจการมองวา่ เศษซากดงักลา่วสาํคญัและไปลดตน้ทนุการผลติ  

3. กรณีท่ีกิจการมองวา่เศษซากเป็นวสัดพิุเศษท่ีใชผ้ลติงานเลขท่ี X001 

ตอบ 

1. กิจการมองวา่เศษซากไมส่าระสาํคญั   

กิจการจะบนัทกึเป็นรายไดอ่ื้นเมือ่ขายเศษวสัดเุหลา่นัน้ได ้ตามการบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้ 

วนัเก็บเขา้คลงั  ไมบ่นัทกึบญัชี   

     

วนัขาย dr. เงินสด / ลกูหนีก้ารคา้             105   

 cr. รายไดอ่ื้น            105  

  บนัทกึการขายเศษซาก  (10.5 x 10)   

 

2. กรณีกิจการมองวา่ เศษซากดงักลา่วสาํคญัและไปลดตน้ทนุการผลติ  

กิจการจะนาํมลูคา่ขายสทุธิของเศษซากหกัออกจากตน้ทนุรว่ม และรบัรูผ้ลกาํไรขาดทนุจากการขายเศษซากเขา้กาํไรขาดทนุ ตาม

การบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้ 

วนัเก็บเขา้คลงั dr. ผลติภณัฑพ์ลอยได ้             126   

 cr. งานระหวา่งทาํ            126  

  บนัทกึลดงานระหวา่งทาํดว้ยเศษซาก (10.5 x 12)   

     

วนัขาย dr. เงินสด (10.5 x 10)             105   

 dr. ผลขาดทนุจากการขายผลติภณัฑพ์ลอยได ้              21   

 cr. ผลติภณัฑพ์ลอยได ้(10.5 x 12)            126  

  บนัทกึการขายเศษซาก  (10.5 x 10)   
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3. กรณีท่ีกิจการมองวา่เศษซากเป็นวสัดพิุเศษท่ีใชผ้ลติงานเลขท่ี X001 

กิจการจะปันสว่นตน้ทนุรว่มใหก้บัเศษซากดงักลา่วเฉกเช่นเดียวกบัผลติภณัฑร์ว่มรายการอ่ืน รวมทัง้บนัทกึยอดขายและตน้ทนุขาย

เมื่อขายไดเ้ช่นเดยีวกบัผลติภณัฑร์ว่มรายการอ่ืน 

วนัเก็บเขา้คลงั dr. วตัถดุิบ             126   

 cr. งานระหวา่งทาํ            126  

  บนัทกึลดงานระหวา่งทาํดว้ยเศษซาก (10.5 x 12)   

     

วนัท่ีเบิกใช ้ dr. งานระหวา่งทาํ Job X001             126   

 cr. วตัถดุิบ            126  

  บนัทกึการเบิกวตัถดุิบไปใชผ้ลติ   
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1.2 เศษซาก 

ผลติสนิคา้ 100 หนว่ยตน้ทนุ 12,000 บาท โดยมีสนิคา้จาํนวน 10 หนว่ยมีตาํหนิ ซึง่นาํไปขายไดท้นัทีราคาหนว่ยละ 50 บาท ซึง่การ

มีตาํหนิดงักลา่วถือเป็นของเสยีเกินปกต ิ

ใหท้าํ  

1. บนัทกึบญัชี  (4 คะแนน) 

2. คาํนวณตน้ทนุสนิคา้ดีตอ่หนว่ย (1 คะแนน) 

ตอบ  

ในกรณีของเสยีเกินปกติ กิจการจะตอ้งรบัรูผ้ลขาดทนุเทา่กบัตน้ทนุการผลติตอ่หนว่ยกบัราคาขายของมีตาํหนิดงักลา่วเขา้กาํไร

ขาดทนุ ตามการคาํนวณและการบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

 ตน้ทนุการผลติรวม   12,000  

 จาํนวนหนว่ยผลติ        100  

 ตน้ทนุการผลติตอ่หนว่ย        120  

    

dr. สนิคา้สาํเรจ็รูป (90 x 120)  10,800   

dr. คมุยอดสนิคา้มตีาํหนิ (10 x 50)       500   

dr. ผลขาดทนุจากสนิคา้มีตาํหนิ       700   

cr. งานระหวา่งทาํ   12,000  

 บนัทกึสนิคา้สาํเรจ็รูป   

 

1.3 ต้นทุนในการแก้ไขงาน (rework) 

กิจการผลติสนิคา้ 100 หนว่ยตน้ทนุ 12,000 บาท โดยมสีนิคา้จาํนวน 10 หนว่ยมตีาํหนิ ซึง่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นหนว่ยดีไดโ้ดยเสยี

ตน้ทนุดงันี ้ DM 950 บาท, DL 250 บาท, OH 360 บาท ทัง้นี ้ความบกพรอ่งดงักลา่วถือเป็นของเสยีไมป่กต ิ

ใหท้าํ  

1. บนัทกึบญัชี (4 คะแนน) 

2. คาํนวณตน้ทนุสนิคา้ดีตอ่หนว่ย (1 คะแนน) 

ตอบ 

กรณีกิจการผลติสนิคา้มีตาํหนิ อนัเน่ืองจากความผิดพลาดแบบไมป่กติ กิจการตอ้งบนัทกึตน้ทนุในการแกไ้ขงาน (rework cost) เป็น

คา่ใชจ้า่ยในการผลติจ่ายจรงิ ซึง่สดุทา้ยจะถกูปิดผลตา่งระหวา่งคา่ใชจ้่ายในการผลติจา่ยจรงิ กบัคา่ใชจ้่ายในการผลติคิดเขา้งานเขา้กาํไร

ขาดทนุทนัที  
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ตน้ทนุในการแกไ้ขงานดงักลา่วจงึไมก่ระทบกบัตน้ทนุการผลติตอ่หนว่ย ดงันัน้ตน้ทนุการผลติตอ่หนว่ย (ตามวิธีตน้ทนุปกติ) จงึ

เทา่กบัหนว่ยละ 120 บาท 

 ตน้ทนุการผลติรวม        12,000  

 จาํนวนหนว่ยผลติ            100  

 ตน้ทนุการผลติตอ่หนว่ย            120  

    

dr. คมุยอดคา่ใชจ้่ายในการผลติ (ตน้ทนุ rework)        1,560   

cr. วตัถดุิบ            950  

cr. คา่แรงงานคา้งจา่ย            250  

cr. คา่ใชจ้า่ยในการผลติคิดเขา้งาน            360  

 บนัทกึตน้ทนุ rework    

dr. สนิคา้สาํเรจ็รูป       12,000   

cr. งานระหวา่งทาํ        12,000  

 บนัทกึสนิคา้สาํเรจ็รูป   
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2 การนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูล 

2.1 เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

บรษัิทมีรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุ 30 ก.ย.25x2 โดยคณะกรรมการอนมุตัิงบการเงินในวนัท่ี 22 พ.ย. 25x2 ซึง่มีประเด็นท่ีตรวจพบ

ดงันี ้

a) พนกังานบญัชีทจุรตินาํเงินกิจการไปใชส้ว่นตวัติดตอ่กนั 6 เดือนกอ่นท่ีจะถกูจบัไดแ้ละไลอ่อก บรษัิทไดย้ดึเงินเดือนๆ สดุทา้ย และยงั

คาดผลเสยีหายไมไ่ดว้า่เทา่กบัเทา่ใด โดยบรษัิทตรวจพบความผิด 25 ต.ค. 25x2 

b) ลกูคา้รายหนึง่ฟอ้งรอ้งดาํเนินคดกีบับรษัิทในชว่งเดือนสงิหาคม โดยในเดือนตลุาคมศาลสั่งใหกิ้จการแพค้ดี ซึง่มลูคา่มากเป็น

สาระสาํคญั 

c) วนัท่ี 20 ตลุาคม มีลกูคา้รายนงึมปัีญหาสภาพคลอ่งและเขา้ฟ้ืนฟบูรษัิท มลูคา่หนีป้ระมาณ 2.5 ลา้นบาท 

d) กิจการมีลกูหนีเ้งินตราตา่งประเทศ ณ วนัสิน้งวด โดยแปลงคา่ โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 25x2 แตห่ลงัวนัสิน้รอบ

รายงาน อตัราแลกเปลีย่นลดลงเป็นอยา่งมาก ราวๆ  30% 

ใหท้าํ 

อธิบายแนวทางวา่กิจการตอ้งปรบัปรุงรายการ หรอืเพียงแคเ่ปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัเหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตอบ 

เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน หมายถงึ เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ระหวา่งวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัวนัท่ีไดร้บัอนมุตัิให้

ออกงบการเงินไมว่า่เหตกุารณน์ัน้จะเป็นไปในทางดีหรอืไมด่ี โดยแบง่เป็น 2  ประเภท 1) เหตกุารณท่ี์เป็นหลกัฐานยืนยนัวา่สถานการณไ์ดม้ีอยู ่

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน (เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีตอ้งปรบัปรุง) และ 2) เหตกุารณท่ี์ชีใ้หเ้ห็นวา่สถานการณไ์ด้

เกิดขึน้ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีไมต่อ้งปรบัปรุง)  

สาํหรบัสถานการณท์ัง้ 4 ขอ้สามารถระบปุระเภทของเหตกุารณแ์ละเหตผุลไดด้งันี ้ 

รายการ ป.ป.งบ ไม่ ป.ป. เหตุผล 

พนกังานทจุรติโดยประมาณผลเสยีหายไมไ่ด ้   ยงัไมส่ามารถประเมินผลเสยีหายไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ 

ศาลสั่งใหกิ้จการแพค้ดีในมลูคา่ท่ีเป็นสาระสาํคญั 
  

กิจการมีภาระผกูพนัตัง้แตว่นัท่ีถกูฟอ้ง และคาํพิพากษาเป็นขอ้

บง่ชีว้า่กิจการเสยีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

ลกูหนี ้2.5 ลา้นบาทขอปรบัโครงสรา้งหนี ้
  

การขอปรบัโครงสรา้งหนี ้เป็นขอ้บง่ชีว้า่ลกูหนีก้ารคา้เกิดการ

ดอ้ยคา่ขึน้ 

อตัราแลกเปลีย่นลดลงมากหลงัวนัสิน้รอบ 
  

เป็นขอ้มลูท่ีมีสาระสาํคญักบัการตดัสนิใจเชิงเศรษฐกิจของผู้

ลงทนุ 



P a g e  | 10 
 

ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 2/2562 หลกัสตูร Comprehensive 

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 18 ส.ค. 2562 – 22 ก.ย.  2562 วิชาบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์เริม่ 17 ส.ค. 2562 – 21 ก.ย..2562  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่

สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) 

หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 18 ส.ค. 2562 – 22 ก.ย.  2562 วิชาบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์เริม่ 17 ส.ค. 2562 – 21 ก.ย..2562  

เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่ ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร) 

2.2 การจัดทาํงบกระแสเงินสดแบบทางอ้อม 

ตอ่ไปนีเ้ป็นงบการเงินของบรษัิท เจอรี ่จาํกดั 

บริษัท เจอร่ี จาํกัด   

งบแสดงฐานะการเงนิ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม    

  25x2  25x1  

หนว่ย: บาท 

สินทรัพย ์   

เงินสด           30            -    

ลกูหนี ้         450          300  

สนิคา้         600          500  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์(สทุธิ)       3,260        2,840  

รวมสนิทรพัย ์       4,340        3,640  

   

หนี้สนิและส่วนของเจ้าของ   

เงินเบิกเกินบญัชี           -              60  

เจา้หนีก้ารคา้       1,190        1,090  

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย         270          190  

หุน้กู ้(10%)         400          300  

ทนุเรอืนหุน้       1,702        1,350  

กาํไรสะสม         778          650  

รวมหนีส้นิและทนุ       4,340        3,640  
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บริษัทเจอร่ี จาํกัด   

งบกาํไรขาดทุน   

สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25x2   

หนว่ย: บาท 

ขาย        5,400  

หกั ตน้ทนุขาย        4,276  

กาํไรขัน้ตน้        1,124  

ตน้ทนุจดัจาํหนา่ย         276   

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (รวมคา่เสือ่มราคา)         500   

รวมคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงาน          776  

กาํไรก่อนภาษี          348  

ภาษีเงินได ้          124  

กาํไรสุทธิ          224  

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม 

1) 1.มีการขายเครือ่งจกัร ราคาทนุ 110 บาท คา่เสือ่มราคาสะสม 40 บาท ขายในราคา 60 บาท และในระหวา่งปีไมม่กีารตดัจาํหนา่ย

เพ่ิมเติม 

2) 2. ในระหวา่งปีมกีารออกหุน้กูว้นัท่ี 1 มกราคม และไมม่ีดอกเบีย้คา้งจา่ย 

3) 3.ระหวา่งปีมีการจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสด 96 บาท 

ใหท้าํ  

จดัทาํงบกระแสเงินสดแบบทางออ้ม ประจาํปี 25x2  
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ตอบ 

บริษัทเจอร่ี จาํกัด   

งบกระแสเงนิสด   

สาํหรับปี สิน้สุด 31/12/25x6  หนว่ย:บาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   

กาํไรก่อนภาษี 348   

บวกกลบั คา่เสือ่มราคาและคา่ใชจ้่ายตดัจ่าย 0   

บวกกลบั ผลขาดทนุจากการขาย PPE 10   

บวกกลบั ดอกเบีย้จา่ย 40   

  398  

การเปลีย่นแปลงในเงินทนุหมนุเวียน   

ลกูหนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้ (150)  

สนิคา้คงเหลอืเพ่ิมขึน้ (100)  

เจา้หนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้ 100   

รวม (150)  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 248   

เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (400 x 10%) (40)  

เงินสดจา่ยภาษี (44)  

กระแสเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน  164  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน   

ขายเครือ่งจกัร 60   

ซือ้เครือ่งจกัร (คาํนวณ 2) (490)  

กระแสเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  (430) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ   

ออกหุน้กู ้ 100   

เพ่ิมทนุ 352   

จ่ายเงินปันผล (96)  

กระแสเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ  356  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ  90  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดตน้งวด* (0-60)  (60) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด* (30-0)  30  

* เงินสดและรายการเทียบเทา่ฯ คือ เงินสด – เงินเบกิเกินบญัชี   

   



P a g e  | 13 
 

ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 2/2562 หลกัสตูร Comprehensive 

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 18 ส.ค. 2562 – 22 ก.ย.  2562 วิชาบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์เริม่ 17 ส.ค. 2562 – 21 ก.ย..2562  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่

สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) 

หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 18 ส.ค. 2562 – 22 ก.ย.  2562 วิชาบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์เริม่ 17 ส.ค. 2562 – 21 ก.ย..2562  

เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่ ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร) 

คาํนวณ 1 (ภาษีเงนิได้)   

ยกไป  270  

ภาษีประจาํปี  (124) 

ยกมา  (190) 

จ่ายคา่ภาษี  (44) 

   

คาํนวณ 2 (PPE)   

ยกไป  3,260  

ขาย  70  

ยกมา  (2,840) 

ซือ้  490  
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3 รายได้จากสัญญาที่ทํากบัลูกค้า 

วนัท่ี 29 ม.ค. 25x1 บรษัิทตกลงทาํสญัญากบันายเอก และนายโท ในการจดัสง่เครือ่งลา้งจานใหค้นละ 5 เครือ่ง ในราคาเครือ่งละ 

10,000 บาท (ราคาทนุ 7,500 บาท) โดยจ่ายเงินสดทนัที เง่ือนไขเพ่ิมเติม: 

 สว่นลด 30% สาํหรบัการซือ้ครัง้ตอ่ไปในจาํนวนไมเ่กินมลูคา่การจ่ายชาํระครัง้แรกภายใน 60 วนั เช่น ซือ้ของ 100 ไดส้ว่นลดสาํหรบั

การซือ้ของครัง้ตอ่ไป 30% หรอืไมเ่กิน 100 บาท จากประสบการณใ์นอดีตทาํใหบ้รษัิทเช่ือวา่จะมลีกูคา้กลบัมาใชส้ว่นลดในอตัรา

รอ้ยละ 80 อีกทัง้ยงัประมาณวา่นายเอกและนายโทจะใชส้ว่นลดไมเ่กิน 50,000 บาท 

 กิจการมีนโยบายรบัคืนภายใน 30 วนั โดยท่ีมีคา่ตรวจสอบสนิคา้ก่อนนาํมาขายใหม ่500 บาทตอ่เครือ่ง  และเรยีกเก็บคา่ restock 

fee จากลกูคา้ 10% ของราคาขาย โดยอตัราความเป็นไปไดท่ี้จะเกิด 30% 

28 ก.พ. 25x1 นายเอกคืนสนิคา้ 1 ชิน้ การตรวจสอบและใสบ่รรจภุณัฑใ์หมไ่ดด้าํเนินการเสรจ็สิน้ในวนัเดยีวกนั 

29 ก.พ. 25x1 ไมม่ีการคืนสนิคา้จากนายเอกและนายโทอีก รวมทัง้ยงัไมม่ีการใชส้ว่นลดท่ีใหไ้ป 

ใหท้าํ 

บนัทกึบญัชีรายการท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด 

a) รายการขาย 

b) ตน้ทนุขายสนิคา้ 

c) ประมาณการคืนสนิคา้ 

d) สว่นลด 

e) การคืนสนิคา้ 

ตอบ 

การขายสนิคา้ในครัง้นี ้ ถือเป็นรายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้ตาม TFRS 15 ซึง่ถือวา่มเีพียง 2 ภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิ (performance 

obligation) คือ สง่มอบเครือ่งลา้งจาน และใหล้กูคา้ใชส้ทิธ์ิตามสว่นลด โดยกิจการตอ้งปันสว่นมลูคา่ของสองภาระดงักลา่วดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม

และรบัรู ้ 70% แรกก่อน สว่นท่ีเหลอืซึง่มีความเป็นไปไดว้า่จะตอ้งรบัคืนจะยงัไมส่ามารถรบัรูไ้ด ้ จนกวา่จะหมดเวลารบัคืน ตามการคาํนวณ

ตอ่ไปนี ้ 

   ปันส่วนราคาขาย 

รายการ ราคาขายเอกเทศ สัดส่วน ส่วน 70% แรก ส่วน 20% หลัง 

คา่เครือ่งลา้งจาน 10 เครือ่ง @10,000             100,000  80.65%              56,452          16,129  

สว่นลด 100,000 x 30% x 80%               24,000  19.35%              13,548            3,871  

รวม             124,000  100.00%               70,000          20,000  
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นอกจากนี ้ กิจการจะตอ้งตัง้สว่นลดเป็นภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิรายการหนึง่ โดยใหร้บัรูร้ายไดเ้มื่อลกูคา้มาใชส้ทิธ์ิ หรอืสิน้สดุระยะเวลา

สว่นลด 

สาํหรบัเรือ่งการคืนสนิคา้นัน้ กิจการจะตอ้งไมร่บัรูร้ายไดส้ว่นท่ีคาดวา่จะไดร้บัคนืจนกวา่จะสิน้สดุหว้งเวลาการรบัคืนเสยีก่อน ซึง่ใน

กรณีนีเ้ทา่กบั 30% ของยอดขาย 100,000 บาท  

อยา่งไรก็ตาม TFRS 15 ข 20 - ข 27 ไดร้ะบแุนวทางการจดัทาํรายงานทางการเงินเก่ียวกบักรณีขายแลว้ใหส้ทิธ์ิสง่คืน โดยกาํหนดให้

กิจการตอ้งรบัรู ้“หนีส้นิเงินคืน” ตามจาํนวนท่ีคาดวา่ตอ้งจา่ยคืนแก่ลกูคา้ สาํหรบัขอ้นีกิ้จการจะรบัรูเ้ทา่กบัราคาขายหนว่ยละ 10,000 บาท หกั 

คา่ restock fee 1,000 บาทเทา่กบั 9,000 บาท และใหกิ้จการรบัรู ้“สทิธิในสนิคา้ท่ีจะไดค้ืน” เทา่กบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิคา้ หกัตน้ทนุในการ

รบัคืน ซึง่ในขอ้นีจ้ะกบัตน้ทนุหนว่ยละ 7,500 บาท หกั คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบคณุภาพ 500 บาท เทา่กบั 7,000 บาท 

โดยกิจการตอ้งบนัทกึบญัชีในแตล่ะวนัดงันี ้ 

29/1/x1 dr. เงินสด        70,000   

 cr. รายไดค้า่ขายสนิคา้        56,452  

 cr. ภาระผกูพนัการใหส้ว่นลดในอนาคต        13,548  

  บันทกึการขายส่วนที่คาดว่าจะไม่มีการส่งคืน   

 dr. ตน้ทนุขาย (7,500x10x70%)        52,500   

 cr. สนิคา้คงเหลอื        52,500  

  บันทกึต้นทุนขายสว่นที่คาดวา่จะไม่มีการส่งคืน   

 dr. เงินสด        30,000   

 cr. หนีส้นิเงินคืน (30,000 - restock fee 3,000)        27,000  

 cr. รายไดค้า่ Restock fee รอรบัรู ้         3,000  

  บันทกึการขายส่วนที่คาดว่าจะมีการส่งคืน   

 dr. สทิธิในสนิคา้ท่ีจะไดค้ืน (7,500 x 3) - (500 x 3)        21,000   

 dr. คา่ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้รอรบัรู ้(500 x 3)          1,500   

 cr. สนิคา้คงเหลอื (7,500 x 3)        22,500  

  บันทกึสทิธ์ิในสินค้า ส่วนที่คาดว่าจะมีการส่งคืน   

28/2/x1 dr. หนีส้นิเงินคืน (10,000 - restock fee 1,000)          9,000   

 cr. เงินสด         9,000  

  บันทกึการรับคืนสนิค้า   

 dr. รายไดค้า่ Restock fee รอรบัรู ้          1,000   

 cr. รายไดค้า่ Restock fee          1,000  

  บันทกึรับรู้รายได้ค่า restock fee สาํหรับส่วนทีส่่งคนื   

 dr. สนิคา้คงเหลอื          7,500   

 cr. สทิธิในสนิคา้ท่ีจะไดค้ืน         7,000  

 cr. คา่ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้รอรบัรู ้            500  
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 dr. คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบคณุภาพสนิคา้             500   

 cr. เงินสด / เจา้หนีก้ารคา้            500  

  บันทกึรับรู้สินค้าทีไ่ด้รับคนื และบันทกึค่าตรวจสอบคุณภาพสินค้า  

29/2/x1 dr. หนีส้นิเงินคืน (9,000 x 2)        18,000   

  รายไดค้า่ Restock fee รอรบัรู ้(1,000 x 2)          2,000   

 cr. ขายสนิคา้ (20,000x80.65%)        16,129  

 cr. ภาระผกูพนัการใหส้ว่นลดในอนาคต(20,000x19.35%)         3,871  

  บันทกึการหมดเขตส่งคนืสนิคา้   

 dr. ตน้ทนุขาย (7,500x2)        15,000   

 cr. สทิธิในสนิคา้ท่ีจะไดค้ืน (7,000 x 2)        14,000  

 cr. คา่ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้รอรบัรู ้(500 x 2)         1,000  

  บันทกึต้นทุนขาย   
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เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่ ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร) 
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www.fap.or.th. 

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด (ปรบัปรุง 2561). กรุงเทพฯ : 2561. available on www.fap.or.th. 

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 เรือ่ง เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (ปรบัปรุง 2561). 

กรุงเทพฯ : 2561. available on www.fap.or.th. 

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้. กรุงเทพฯ : 2561. 

available on 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. 
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