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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2563 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

 

 

วชิา การบญัชี 2 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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“เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทัง้ผูเ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคดิเป็นชั่วโมงทาํงานรวมมากกวา่ 50 ชั่วโมงทาํงาน ซึง่

ทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งยินดีท่ีจะใหพ่ี้นอ้งใชเ้พ่ือเพ่ิมพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมย่ินดีแมแ้ตนิ่ดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

ดงันัน้ จึงขออธิบายเก่ียวกบัความคุม้ครองดงันี”้ 

 

เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตให้ใชโ้ดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1) การใชเ้พ่ือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพ่ือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบครบั) 

2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ 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. บรษัิทมีสญัญาก่อสรา้งถนนเป็นเวลา 3 ปี มลูคา่สญัญา 120 ลา้นบาท คาดวา่จะมตีน้ทนุเกิดขึน้ทัง้หมด 90 ลา้นบาท ปีแรกมตีน้ทนุ

เกิดจรงิ 45 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นการก่อสรา้งครัง้แรก บรษัิทไมส่ามารถกระมาณตน้ทนุไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ แตค่าดวา่จะเรยีกเก็บ

ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้จรงิไดเ้น่ืองจากเป๊นสญัญาท่ีทาํกบัรฐับาล บรษัิทจะสามารถรบัรูร้ายไดใ้นปีแรกไดเ้ทา่กบัเทา่ใด 

a. 0 ลา้นบาท 

b. 60 ลา้นบาท 

c. 45 ล้านบาท.. 

d. 30 ลา้นบาท 

2. กิจการมีหุน้จดทะเบียน 1 ลา้นหุน้ ราคาตามมบูลคา่หุน้ละ 10 บาท เรยีกชาํระแลว้ 9 ลา้นบาท ตอ่มาวนัท่ี 1 มิ.ย. แตกพารจ์าก 10 

บาทตอ่หุน้ เหลอื 1 บาทตอ่หุน้ กิจการมีจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่เทา่กบัก่ีหุน้ 

a. 9 ลา้นหุน้ 

b. 90 ล้านหุน้.. 

c. 10 ลา้นหุน้ 

d. 50 ลา้นหุน้ 

3. ขอ้ใดถกูตอ้ง 

a. ท่ีดินท่ีใชป้ลกูแคนตาลปูตอ้งวดัดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม  

b. ท่ีดินท่ีใชป้ลกูแคนตาลปูเมื่อวดัมลูคา่เริม่แรกแลว้ตอ้งรบัรูใ้นราคาทนุเทา่นัน้ 

c. ตน้แคนตาลปูตอ้งวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุ ซึง่ประกอบดว้ยตน้ทนุการเพาะปลกู เช่น คา่ปุ๋ ย คา่แรง  

d. ต้นแคนตาลูปวดัด้วยมูลค่ายุตธิรรม.. 

4. หากกิจการออกหุน้ทนุเพ่ือแลกเครือ่งจกัรของผูถื้อหุน้ของกิจการ ขอ้ใดตอ่ไปนีถ้กูตอ้ง 

a. ถอืเป็นธุรกรรมการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑต์าม TFRS 2.. 

b. ถือเป็นธุรกรรมสญัญาเชา่ตาม TAS 17 

c. ถือเป็นการซือ้สนิทรพัยต์าม TAS 16 

d. ขึน้อยูก่บัมมุมองของฝ่ายบรหิาร 

5. ผลตา่งตน้ทนุคงท่ี (Fixed Overhead variance) ประกอบไปดว้ย 

a. ผลตา่งการใชจ้่าย (spending variance) และผลตา่งกาํลงัการผลติ (volume variance) 

b. ผลตา่งการใชจ้่าย (spending variance) และผลตา่งประสทิธิภาพการผลติ (efficiency variance) 

c. ผลต่างงบประมาณ (budget variance) และผลต่างกาํลังการผลิต (volume variance).. 

d. ผลตา่งราคา (price variance) และผลตา่งปรมิาณ (quantity variance) 

6. รฐับาลไดจ้่ายเงินอดุหนนุ 10 ลา้นบาท ในปี 25x1 แก่กิจการเพ่ือก่อสรา้งโรงงานท่ีคาดวา่จะแลว้เสรจ็ในปี 25x3 กิจการจะรบัรู ้

รายไดเ้งินอดุหนนุรฐับาลดงักลา่วอยา่งไร 
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a. รบัรูท้ัง้จาํนวนในปี 25x1 

b. รบัรูท้ัง้จาํนวนเมื่อสรา้งโรงงานเสรจ็ 

c. ทยอยรบัรูร้ายได ้3 ปีตัง้แตเ่ริม่กอ่สรา้งจนเสรจ็ 

d. ตั้งเป็นรายได้รอรับรู้และรับรู้ตลอดอายุการใช้งานของโรงงานโดยเร่ิมรับรู้เม่ือโรงงานพร้อมใช้.. 

7. อา้งถงึ TAS 34 งบการเงินระหวา่งกาลท่ีรอบระยะเวลารายงานระหวา่งกาลสิน้สดุ 30 มิ.ย.  ขอ้ใดไมถ่กูตอ้ง 

a. กิจการตอ้งเปรยีบเทียบงบกระแสเงินสดสาํหรบัรอบ 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิ.ย. ปี 25x1 เทียบกบัรอบ 6 เดือนสิน้สดุ 30 

มิ.ย. ปี 25x0 

b. กิจการตอ้งเปรยีบเทียบงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนสาํหรบัรอบ 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิ.ย. ปี 25x1 

เทียบกบัรอบ 6 เดือนสิน้สดุ 30 มิ.ย. ปี 25x0 

c. กิจการตอ้งเปรยีบเทียบงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้สาํหรบัรอบ 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิ.ย. ปี 25x1 เทียบ

กบัรอบ 6 เดือนสิน้สดุ 30 มิ.ย. ปี 25x0 

d. กิจการตอ้งเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 30 มิ.ย. ปี 25x1 เทียบกับ 30 มิ.ย. ปี 25x0.. 

8. อา้งถงึ TAS 24 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ขอ้ใดท่ีไมต่อ้งเปิดเผยขอ้มลู  

a. คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสาํหรบัลกูหนีกิ้จการเก่ียวขอ้ง 

b. ลกัษณะความสมัพนัธข์องบรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ย 

c. เงนิจ่ายค่าตอบแทนจัดหาผู้บริหารคนสาํคัญใหก้ับกจิการอืน่.. 

d. ผลประโยชนพ์นกังานของฝ่ายบรหิารระดบัสงู 

9. บรษัิทประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นท่ีดินซึง่มีราคาทนุ 10 ลา้นบาท แตม่ีมลูคา่ยตุิธรรม 18 ลา้นบาท ขอ้ใดถกูตอ้ง 

a. ธุรกรรมนี้กระทบกับกาํไรสะสม 10 ล้านบาท.. 

b. ธุรกรรมนีก้ระทบกบักาํไรสะสม 18 ลา้นบาท 

c. ธุรกรรมนีไ้มม่ีผลกระทบกบักาํไรขาดทนุ 

d. ธุรกรรมนีท้าํใหกิ้จการตอ้งรบัรูผ้ลตา่งเขา้กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 8 ลา้นบาท 
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ข้อ 1 ก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพื่อขาย 

ณ สิน้ปี 25x0 ฝ่ายบรหิารของบรษัิทแมวนอ้ย จาํกดั มีความตัง้ใจจะขายโรงงานท่ีชลบรุ ี โดยมคีาํสั่งซือ้รอผลติอยู ่ แตห่ากมีผูซ้ือ้

โรงงานกิจการจะไปผลติท่ีโรงงานอ่ืนแทน ทัง้นี ้ ฝ่ายบรหิารไดป้ระเมินราคาตลอดจนประกาศขายในตลาดดว้ยราคาท่ีจงูใจ และคาดวา่จะขาย

เสรจ็สมบรูณภ์ายในปี 25x1 ตอ่ไปนีเ้ป็นงบแสดงฐานะการเงินก่อนจดัประเภทรายการ 

บริษัทแมวน้อย จาํกดั  

งบแสดงฐานะการเงนิ  

ก่อนจัดประเภทสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนถอืไวเ้พื่อขาย  

  หนว่ย : บาท  

สินทรัพยห์มุนเวียน  

เงินสด       1,000,000  

ลกูหนี ้       1,500,000  

สนิคา้คงเหลอื       3,000,000  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์     26,000,000  

รวมสินทรัพย ์   31,500,000  

หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น  

หนีส้นิหมนุเวียน  

เจา้หนีก้ารคา้และคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย       3,000,000  

หนีส้นิไมห่มนุเวียน  

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน     10,000,000  

สว่นของเจา้ของ     18,500,000  

รวมหนีส้ินและสว่นของเจา้ของ   31,500,000  

ทัง้นี ้มลูคา่ตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์โรงงานท่ีชลบรุ ี10,000,000 บาท (สทุธิจากคา่เสือ่มราคาสะสม 1,000,000 บาท)  

โดยมลูคา่ยตุิธรรมเทา่กบั 9 ลา้นบาท และคาดวา่จะมคีา่นายหนา้จากการขาย 300,000 บาท 

ใหท้าํ  

1. โรงงานเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายหรอืไม ่จงอธิบายเหตผุลมา 3 ขอ้ (4คะแนน) 

2. ใหท้าํงบแสดงฐานะการเงินหลงัปรบัปรุง (ถา้มี) (6 คะแนน) 

3. หากกิจการสามารถขายโรงงานไดใ้นวนัท่ี 30/6/x1 เป็นเงิน 9 ลา้นบาท และมีคา่นายหนา้จ่ายจรงิ 250,000 บาท ใหบ้นัทกึบญัชี (6 

คะแนน) 
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 2/2563  

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 26 เม.ย. 2563 – 31 พ.ค. 2563  

วิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เริม่ 25 เม.ย. 2563 – 30 พ.ค. 2563 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

++ หลกัสตูร Step by Step รอบนีข้องด เน่ืองจากอาจารยมี์แผนรกัษาสขุภาพ++ แตมี่ออนไลนต์ามปกต ิ

ตอบ 

1.โรงงานเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายหรอืไม ่จงอธิบายเหตผุลมา 3 ขอ้ (4คะแนน) 

TFRS 5 กาํหนดเง่ือนไขท่ีคอ่นขา้งเขม้งวดหากกิจการตอ้งการจดัประเภทสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนใหเ้ป็นสนิทรพัยร์อการขาย โดย

สนิทรพัย ์ (หรอืกลุม่สนิทรพัยท่ี์ยกเลกิ) จะตอ้งมีไวเ้พ่ือขายในทนัทีในสภาพปัจจบุนัซึง่ขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงท่ีเป็นปกติและถือปฏิบตัิกนัทั่วไป

สาํหรบัการขายสนิทรพัยเ์หลา่นัน้ (หรอืกลุม่สนิทรพัยท่ี์ยกเลกิ) และการขายตอ้งมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนใ่นระดบัสงูมาก โดยผูบ้รหิารใน

ระดบัท่ีเหมาะสมตอ้งผกูมดักบัแผนการขายสนิทรพัย ์ (หรอืกลุม่สนิทรพัยท่ี์ยกเลกิ) และตอ้งเริม่ดาํเนินการตามแผนเพ่ือหาผูซ้ือ้ และเพ่ือทาํ

ตามแผนใหส้มบรูณ ์ นอกจากนี ้ กิจการตอ้งมีการเสนอขายสนิทรพัย ์ (หรอืกลุม่สนิทรพัยท่ี์ยกเลกิ) อยา่งจรงิจงัในราคาท่ีสมเหตสุมผล

สอดคลอ้งกบัมลูคา่ยตุิธรรมในปัจจบุนัของสนิทรพัยน์ัน้ โดยการขายดงักลา่วตอ้งคาดวา่จะเขา้เง่ือนไขในการรบัรูร้ายการเป็นการขายท่ีเสรจ็

สมบรูณภ์ายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดัประเภทสนิทรพัย ์ซึง่กรณีของบรษัิทแมวนอ้ยนัน้เขา้เง่ือนไขของการจดัประเภทตามการอธิบายตอ่ไปนี ้ 

1. สนิทรพัย ์ (หรอืกลุม่สนิทรพัยท่ี์ยกเลกิ) จะตอ้งมีไวเ้พ่ือขายในทนัทีในสภาพปัจจบุนั แมว้า่จะมีคาํสั่งซือ้รอผลติอยู ่ แตห่ากมีผูซ้ือ้โรงงาน

กิจการจะไปผลติท่ีโรงงานอ่ืนแทน  

2. กิจการตอ้งมีการเสนอขายสนิทรพัย ์ (หรอืกลุม่สนิทรพัยท่ี์ยกเลกิ) อยา่งจรงิจงัในราคาท่ีสมเหตสุมผลสอดคลอ้งกบัมลูคา่ยตุิธรรมใน

ปัจจบุนัของสนิทรพัยน์ัน้ เน่ืองจากฝ่ายบรหิารไดป้ระเมินราคาตลอดจนประกาศขายในตลาดดว้ยราคาท่ีจงูใจ  

3. การขายดงักลา่วตอ้งคาดวา่จะเขา้เง่ือนไขในการรบัรูร้ายการเป็นการขายท่ีเสรจ็สมบรูณภ์ายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดัประเภทสนิทรพัย ์

เน่ืองจากฝ่ายบรหิารคาดวา่จะขายเสรจ็สมบรูณภ์ายในปี 25x1  
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 2/2563  

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 26 เม.ย. 2563 – 31 พ.ค. 2563  

วิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เริม่ 25 เม.ย. 2563 – 30 พ.ค. 2563 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

++ หลกัสตูร Step by Step รอบนีข้องด เน่ืองจากอาจารยมี์แผนรกัษาสขุภาพ++ แตมี่ออนไลนต์ามปกต ิ

2.ใหท้าํงบแสดงฐานะการเงินหลงัปรบัปรุง (ถา้ม)ี (6 คะแนน) 

บริษัทแมวน้อย จาํกดั   

งบแสดงฐานะการเงนิ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0   

  ก่อนปรับปรุง  หลังปรับปรุง 

สินทรัพยห์มุนเวียน   

เงินสด  1,000,000   1,000,000  

ลกูหนี ้  1,500,000   1,500,000  

สนิคา้คงเหลอื  3,000,000   3,000,000  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  -   8,700,000  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน   

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์  26,000,000  16,000,000  

รวมสินทรัพย ์ 31,500,000  30,200,000  

หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น   

หนีส้นิหมนุเวียน   

เจา้หนีก้ารคา้และคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย  3,000,000   3,000,000  

หนีส้นิไมห่มนุเวียน   

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน  10,000,000  10,000,000  

สว่นของเจา้ของ*  18,500,000  17,200,000  

รวมหนีส้ินและสว่นของเจา้ของ 31,500,000  30,200,000  

   

*มลูคา่ตามบญัชีของโรงงานท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  10,000,000  

หกั มลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุการขาย (9m - 0.3m)  -8,700,000  

ผลกระทบตอ่ P/L ; R/E   1,300,000  

 

  



P a g e  | 8 
 

ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 2/2563  

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 26 เม.ย. 2563 – 31 พ.ค. 2563  

วิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เริม่ 25 เม.ย. 2563 – 30 พ.ค. 2563 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

++ หลกัสตูร Step by Step รอบนีข้องด เน่ืองจากอาจารยมี์แผนรกัษาสขุภาพ++ แตมี่ออนไลนต์ามปกต ิ

3.หากกิจการสามารถขายโรงงานไดใ้นวนัท่ี 30/6/x1 เป็นเงิน 9 ลา้นบาท และมีคา่นายหนา้จ่ายจรงิ 250,000 บาท ใหบ้นัทกึบญัชี (6 คะแนน) 

เพ่ือเสรมิความเขา้ใจ คูบ่ญัชีคูแ่รก เป็นการโอนยา้ยหมวดท่ีบนัทกึบญัชี ณ วนัท่ีจดัประเภทใหม ่ (31/12/x0) สว่นคูท่ี่ 2 บนัทกึเมือ่

สามารถขายสนิทรพัยไ์ด ้(30/6/x1) 

31/12/x0 dr. สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย              8,700,000   

 dr. คา่เสือ่มราคาสะสม อาคารโรงงาน              1,000,000   

 dr. ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์              1,300,000   

 cr. อาคารโรงงาน        11,000,000  

  บนัทกึการโอนเปลีย่นประเภทสนิทรพัย ์   

30/6/x1 dr. เงินสด              8,750,000   

 cr. รายไดอ่ื้น              50,000  

 cr. สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย         8,700,000  

  บนัทกึการขายโรงงาน (สทุธิจากคา่นายหนา้ 0.25m)   
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 2/2563  

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 26 เม.ย. 2563 – 31 พ.ค. 2563  

วิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เริม่ 25 เม.ย. 2563 – 30 พ.ค. 2563 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

++ หลกัสตูร Step by Step รอบนีข้องด เน่ืองจากอาจารยมี์แผนรกัษาสขุภาพ++ แตมี่ออนไลนต์ามปกต ิ

ข้อ 1 ข อัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

ในวนัท่ี 1 เมษายน 25x1 บรษัิทจ่ายเงินลว่งหนา้คา่เครือ่งจกัร USD100,000 โดยบรษัิทไดร้บักรรมสทิธ์ิในเครือ่งจกัรในเดือน

กรกฎาคม 

อตัราแลกเปลีย่น (Bht : 1 USD) ในแตล่ะชว่งเป็นดงันี ้ 

 1 เมษายน 30.15 

 1 กรกฎาคม 30.07 

 31 ธนัวาคม 29.90 

ใหท้าํ 

บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง (4 คะแนน) 

ตอบ 

ณ วนัเกิดรายการ กิจการจะบนัทกึมลูคา่ธุรกรรมดว้ย Spot Rate ซึง่ในกรณีนีค้ือวนัท่ี 1/4/25x1 ซึง่ อตัราแลกเปลีย่น Spot เทา่กบั 

30.15 บาทตอ่ 1 USD 

ณ รอบระยะเวลารายงาน ใหกิ้จการรายงานรายการท่ีเป็นตวัเงิน ซึง่เป็นเงินตราตา่งประเทศใหร้ายงานโดยใชอ้ตัราปิด แตร่ายการท่ี

ไมเ่ป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศใหร้ายงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทัง้นี ้ เงินลว่งหนา้คา่เครือ่งจกัรท่ีจา่ยไปนัน้ถือ

เป็น “รายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน” เน่ืองจากกิจการจะไดร้บัเครือ่งจกัรเป็นการตอบแทนกิจการจงึตอ้งไมป่รบัมลูคา่ โดยใชอ้ตัรา 30.15 ในการวดั

มลูคา่ธุรกรรมไดเ้ลย 

1/4/25x1 dr. เงินลว่งหนา้คา่เครือ่งจกัร  3,015,000   

 cr. เงินสด   3,015,000  

  บนัทกึการจา่ยเงินลว่งหนา้คา่เครือ่งจกัร (100,000USD x 30.15)   

1/7/25x1 dr. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์- เครือ่งจกัร  3,015,000   

  เงินลว่งหนา้คา่เครือ่งจกัร   3,015,000  

  บนัทกึการรบัเครือ่งจกัร (ไมป่รบัมลูคา่เน่ืองจากไมใ่ช่รายการท่ีเป็นตวัเงิน)   

31/12/25x1  ไมบ่นัทกึบญัชี เพราะกิจการไมม่ลีกูหนีห้รอืเจา้หนีเ้ป็นเงินตราตา่งประเทศ   
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 2/2563  

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 26 เม.ย. 2563 – 31 พ.ค. 2563  

วิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เริม่ 25 เม.ย. 2563 – 30 พ.ค. 2563 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 
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ข้อ 2 ต้นทุนร่วมและผลิตภัณฑพ์ลอยได้ 

บรษัิทแมวซน จาํกดั มแีผนกผลติ 2 แผนก คือแผนกผสมกบัแผนกบรรจภุณัฑ ์ โดยตน้ทนุสนิคา้ท่ีโอนออกจากแผนกบรรจภุณัฑ์

เทา่กบั 1,200,000 บาท ซึง่ผลผลติท่ีไดน้ัน้แสดงไดต้ามตารางตอ่ไปนี ้ 

 จาํนวนผลติ มลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั ตน้ทนุทาํตอ่ มลูคา่ขายสดุทา้ย 

ผลติภณัฑร์ว่ม ก  10,000  190 200,000  250 

ผลติภณัฑร์ว่ม ข  20,000  95 120,000  120 

ผลติภณัฑพ์ลอยได ้ 1,000 4   

ทัง้นี ้หากกิจการนาํผลติภณัฑร์ว่มไปเขา้กระบวนการผลติตอ่ จะทาํใหป้รมิาณผลผลติลดลงรอ้ยละ 20 

ใหท้าํ 

1. คาํนวณตน้ทนุรว่มตอ่หนว่ยของ ก และ ข หากปันสว่นดว้ยมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั โดยปันสว่นตน้ทนุใหผ้ลติภณัฑพ์ลอยได ้

(6คะแนน) 

2. หาตน้ทนุรว่มตอ่หนว่ยของ ก และ ข หากปันสว่นดว้ยมลูคา่ขายสทุธิท่ีคาดวา่จะไดร้บั โดยไมปั่นสว่นตน้ทนุใหผ้ลติภณัฑพ์ลอยได ้

(6คะแนน) 

3. ตามขอ้ 2 ใหบ้นัทกึการโอนตน้ทนุสนิคา้ (2คะแนน) 

4. ตามขอ้ 2 ใหบ้นัทกึการขายผลติภณัฑพ์ลอยได ้โดยบนัทกึเป็นรายไดอ่ื้นๆ (2คะแนน) 

5. บรษัิทควรขายผลติภณัฑ ์ณ จดุแยกตวั หรอืทาํตอ่ ใหเ้หตผุลประกอบ (4คะแนน) 

ตอบ 

1.คาํนวณตน้ทนุรว่มตอ่หนว่ยของ ก และ ข หากปันสว่นดว้ยมลูคา่ขาย ณ จดุแยกตวั โดยปันสว่นตน้ทนุใหผ้ลติภณัฑพ์ลอยได ้(6คะแนน) 

ตามการคาํนวณตอ่ไปนี ้ 

ผลิตภณัฑ ์  จน.หน่วย  
 ราคาขาย ณ  

จุดแยกตวั@  
 มูลค่าขายฯ   มูลค่าขายฯ  

ปันส่วนต้นทุน 

ตามมูลค่าขายฯ  
ต้นทุนต่อหน่วย 

a  b   c   d=bxc  e=%ของd f=สัดสว่น e  g = f/b 

ก 10,000 190 1,900,000 49.95% 599,369  59.94  

ข 20,000 95 1,900,000 49.95% 599,369  29.97  

พลอยได ้ 1,000 4 4,000 0.11% 1,262  1.26  

รวม 31,000  3,804,000 100.00% 1,200,000   

 

  



P a g e  | 11 
 

ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 2/2563  

วิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เริม่ อา 26 เม.ย. 2563 – 31 พ.ค. 2563  

วิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เริม่ 25 เม.ย. 2563 – 30 พ.ค. 2563 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

++ หลกัสตูร Step by Step รอบนีข้องด เน่ืองจากอาจารยมี์แผนรกัษาสขุภาพ++ แตมี่ออนไลนต์ามปกต ิ

2.คาํนวณตน้ทนุรว่มตอ่หนว่ยของ ก และ ข หากปันสว่นดว้ยมลูคา่ขายสทุธิท่ีคาดวา่จะไดร้บั โดยไมปั่นสว่นตน้ทนุใหผ้ลติภณัฑพ์ลอยได ้

(6คะแนน) 

ผลิตภณัฑ ์
 จน.หน่วย

(ลดลง 20%) 

 ราคา

ขาย 

@  

 มูลค่าขาย

สุดท้าย  

 ต้นทุนทาํ

ต่อ  

 มูลค่าขาย

สุทธิ  

 สัดส่วนมูลค่า

ขายสุทธิ  

 ปันส่วนตท.

ร่วม  

ต้นทุนต่อ

หน่วย 

A  b   c   d=bxc   e   f=d-e  e=%ของf  h=สัดส่วนe  I = (h+e)/b 

ก 8,000 250 2,000,000 200,000 1,800,000 50.00% 600,000 100 

ข 16,000 120 1,920,000 120,000 1,800,000 50.00% 600,000 45 

รวม 24,000  3,920,000 320,000 3,600,000 100.00% 1,200,000   

 

3.ตามขอ้ 2 ใหบ้นัทกึการโอนตน้ทนุสนิคา้สาํเรจ็รูป และตน้ทนุทาํตอ่ (2คะแนน) 

dr. สนิคา้สาํเรจ็รูป ก      800,000   

dr. สนิคา้สาํเรจ็รูป ข     720,000   

cr. งานระหวา่งทาํ - แผนกบรรจภุณัฑ ์   1,200,000  

cr. เงินสด เจา้หนีก้ารคา้ ฯลฯ      320,000  

 บนัทกึตน้ทนุสนิคา้สาํเรจ็รูป ก และ ข   

4.ตามขอ้ 2 ใหบ้นัทกึการขายผลติภณัฑพ์ลอยได ้โดยบนัทกึเป็นรายไดอ่ื้นๆ (2คะแนน) 

dr. เงินสด          4,000   

cr. รายไดอ่ื้น - คา่ขายผลติภณัฑพ์ลอยได ้              4,000  

 บนัทกึคา่ขายผลติภณัฑพ์ลอยได ้   

5.บรษัิทควรขายผลติภณัฑ ์ณ จดุแยกตวั หรอืทาํตอ่ ใหเ้หตผุลประกอบ (4คะแนน) 

จากการคาํนวณตอ่ไปนีแ้สดงใหเ้ห็นวา่กิจการควรขายผลติภณัฑ ์ก และ ข ณ จดุแยกตวั เน่ืองจากมีรายไดส้ว่นเพ่ิม (หลงัทาํตอ่) ตํ่า

กวา่ตน้ทนุสว่นเพ่ิมทัง้สองผลติภณัฑ ์

ผลิตภณัฑ ์
มูลค่าขาย ณ  

จุดแยกตวั 

มูลค่าขาย  

หลังทาํตอ่ 

 รายได้ 

ส่วนเพิ่ม  (MR) 

 ต้นทุน 

ส่วนเพิ่ม  (MC) 
 MR-MC  

a b c d = c - b e f = d - e 

ก 1,900,000 2,000,000 100000 200,000 -100,000 

ข 1,900,000 1,920,000 20000 120,000 -100,000 

รวม 3,800,000 3,920,000 120,000 320,000 -200,000 
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ข้อ3 ก โปรแกรมสิทธิพเิศษ 

หา้งสรรพสนิคา้แหง่หนึง่จดัโปรแกรมสง่เสรมิการขาย โดยทกุๆ 500 บาท รบัสว่นลด 7แตม้ แตม้สว่นลดนีใ้ชไ้ดใ้นปี 25x2 ถงึ 25x4 

เทา่นัน้ 

ในปี 25x1 หา้งขายสนิคา้ท่ีมีราคาเอกเทศ 5,000,000 บาท ใหแ้ตม้ลกูคา้ 70,000 แตม้ แตล่ะแตม้มีคา่ 10 บาท คาดวา่จะมคีนมาใช้

แตม้สว่นลด 90% 

ในปี 25x2 มผีูม้าใชแ้ตม้สว่นลดในปีนี ้30,000 แตม้  

ในปี 25x3 คาดวา่จะมคีนมาใชแ้ตม้สว่นลด 95% โดยมคีนมาใชส้ทิธ์ิสว่นลดในปีนีเ้ทา่กบั 25,000 แตม้ 

ใหท้าํ 

จงบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ปี 25x1 25x2 25x3  พรอ้มการคาํนวณอยา่งละเอียด 

ตอบ 

การขายสนิคา้ในครัง้นี ้ ถือเป็นรายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้ตาม มรง.  15 ซึง่ถือวา่มเีพียง 2 ภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิ (performance 

obligation) คือ สง่มอบสนิคา้ และใหล้กูคา้ใชส้ทิธ์ิตามแตม้สว่นลด โดยกิจการตอ้งปันสว่นมลูคา่ของสองภาระดงักลา่วดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 

ตามการคาํนวณตอ่ไปนี ้

 ราคาเอกเทศ สดัสว่น ปันสว่นมลูคา่ขาย 

ราคาขายเอกเทศสนิคา้ 5,000,000  88.81% 4,440,497  

มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิพิเศษ  630,000  11.19% 559,503  

(70,000 สทิธิ x 10 บาท x 90%)    

รวม 5,630,000  100.00% 5,000,000  

    

กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดต้ามการคาํนวณตอ่ไปนี ้

ปี 25x1    
ยอดรายไดค้า่โปรแกรมสทิธิพิเศษท่ีรบัปันสว่น   559,503 

คาํนวณรายไดท่ี้รบัรู ้  ยอดสะสม   ยอดสะสมถึงปีก่อน  รบัรูใ้นปีปัจจบุนั 

ปี 25x2 (559,503 x 30,000/63,000 สทิธิ)  266,430 0 266,430 

ปี 25x3 (559,503 x 55,000/66,500 สทิธิ)  462,747 266,430 196,317 

รวม 462,747  462,747 
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25x1 dr.  เงินสด / ลกูหนีก้ารคา้   5,000,000   

 cr. ขาย     4,440,497  

 cr. รายไดร้บัลว่งหนา้ โปรแกรมสทิธิประโยชนล์กูคา้        559,503  

  บนัทกึการขายและปันสว่นรายไดใ้หเ้ป็นรายไดร้บัลว่งหนา้ตามโปรแกรมสทิธิประโยชน ์   

25x2 dr. รายไดร้บัลว่งหนา้ โปรแกรมสทิธิประโยชนล์กูคา้     266,430   

 cr. ขาย        266,430  

  บนัทกึรบัรูร้ายไดจ้ากการขายตามโปรแกรมสทิธิประโยชน ์   

25x3 dr. รายไดร้บัลว่งหนา้ โปรแกรมสทิธิประโยชนล์กูคา้     196,317   

 cr. ขาย        196,317  

  บนัทกึรบัรูร้ายไดจ้ากการขายตามโปรแกรมสทิธิประโยชน ์   
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ข้อ 3 ข การขายโดยมีเงือ่นไขรับคืน 

บรษัิทแมวเหงา จาํกดั ขายสนิคา้ 100 ชิน้ๆละ 90,000บาท โดยสญัญาระบวุา่ลกูคา้สามารถคืนสนิคา้ภายใน 30วนั ซึง่กิจการจะคนื

เงินหกัดว้ยตน้ทนุในการรบัคืนในอตัรา 20% ของราคาขาย ในการรบัคืนมีคา่ใชจ้่าย 10% ของตน้ทนุสนิคา้ ตน้ทนุสนิคา้ชิน้ละ 50,000 บาท 

คาดวา่ลกูคา้จะคืนสนิคา้ในอตัรา 3% แตล่กูคา้คืนสนิคา้จรงิเพียง 2 ชิน้ 

ใหท้าํ 

บนัทกึขายสนิคา้ ตน้ทนุขาย พรอ้มอธิบายการคาํนวณ 

ตอบ 

เน่ืองจากกิจการคาดวา่จะมีการรบัคืนจะตอ้งไมร่บัรูร้ายไดส้ว่นท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนจนกวา่จะสิน้สดุหว้งเวลาการรบัคืนเสยีก่อน ซึง่

ในกรณีนีเ้ทา่กบั 3% หรอื 3 ชิน้ @ 90,000 บาท 

อยา่งไรก็ตาม มรง.  15 ข 20 - ข 27 ไดร้ะบแุนวทางการจดัทาํรายงานทางการเงินเก่ียวกบักรณีขายแลว้ใหส้ทิธ์ิสง่คืน โดยกาํหนดให้

กิจการตอ้งรบัรู ้“หนีส้นิเงินคืน” ตามจาํนวนท่ีคาดวา่ตอ้งจา่ยคืนแก่ลกูคา้ สาํหรบัขอ้นีกิ้จการจะรบัรูเ้ทา่กบัราคาขายหนว่ยละ 90,000 บาท หกั 

คา่ restock fee 18,000 บาท (90,000 บาท x 20%) เทา่กบั 72,000 บาท และใหกิ้จการรบัรู ้“สทิธิในสนิคา้ท่ีจะไดค้ืน” เทา่กบัมลูคา่ตามบญัชี

ของสนิคา้ หกัตน้ทนุในการรบัคนื ซึง่ในขอ้นีจ้ะกบัตน้ทนุหนว่ยละ 50,000 บาท หกั คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบคณุภาพ 5,000 บาท เทา่กบั 

45,000 บาท   

กิจการจะตอ้งบนัทกึบญัชีตามนี ้ 
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dr.  ลกูหนีก้ารคา้ (90,000 x 100 หนว่ย)              9,000,000   

cr.  รายไดค้า่ขายสนิคา้ (90,000 x 97 หนว่ย)               8,730,000  

cr.  หนีส้นิเงินคืน (90,000 - 18,000 restock fee) x 3 หนว่ย                  216,000  

cr.  รายไดค้า่ Restock fee รอรบัรู ้(18,000 x 3 หนว่ย)                    54,000  

  บนัทกึการขายสนิคา้    

  ตน้ทนุขาย (50,000 X 97)             4,850,000   

dr.  สทิธิในสนิคา้ท่ีจะไดค้นื (50,000 x 3) - (5,000 x 3)                 135,000   

dr.  คา่ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้รอรบัรู ้(5,000 x 3)                   15,000   

cr.  สนิคา้คงเหลอื  (50,000 X 100)               5,000,000  

  บนัทกึตน้ทนุขาย และสทิธ์ิในสนิคา้ สว่นท่ีคาดวา่จะมีการสง่คืน    

dr.  หนีส้นิเงินคืน (90,000 - 18,000 restock fee) x 2 หนว่ย                 144,000   

cr.  เงินสด                  144,000  

  บนัทกึการรบัคืนสนิคา้    

dr.  รายไดค้า่ Restock fee รอรบัรู ้(18,000 x 2)                   36,000   

cr.  รายไดค้า่ Restock fee                     36,000  

  บนัทกึรบัรูร้ายไดค้า่ restock fee สาํหรบัสว่นท่ีสง่คืน    

dr.  สนิคา้คงเหลอื (50,000 x 2)                 100,000   

cr.  สทิธิในสนิคา้ท่ีจะไดค้นื (50,000 x 2) - (5,000 x 2)                    90,000  

cr.  คา่ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้รอรบัรู ้(5,000 x 2)                    10,000  

dr.  คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ (5,000 x 2)                   10,000   

cr.  เงินสด / เจา้หนีก้ารคา้                    10,000  

  บนัทกึรบัรูส้นิคา้ท่ีไดร้บัคืน และบนัทกึคา่ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้   

dr.  หนีส้นิเงินคืน (90,000 - 18,000 restock fee) x 1 หนว่ย            72,000   

dr.  รายไดค้า่ Restock fee รอรบัรู ้(18,000 x 1 หนว่ย)            18,000   

cr.  รายไดค้า่ขายสนิคา้ (90,000 x 1 หนว่ย)             90,000  

  บนัทกึกลบัรายการสนิคา้เมื่อหมดระยะเวลารบัคืน    

dr.  สนิคา้คงเหลอื (50,000 x 1)            50,000   

cr.  สทิธิในสนิคา้ท่ีจะไดค้นื (50,000 x 1) - (5,000 x 1)             45,000  

cr.  คา่ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้รอรบัรู ้(5,000 x 1)               5,000  

  บนัทกึกลบัรายการสทิธิในสนิคา้ฯ เป็นตน้ทนุขาย    

dr.  เงินสด   xx   

cr.  ลกูหนีก้ารคา้ @90,000 บาท    xx  

  บนัทกึการรบัเงินคา่สนิคา้    
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ข้อ 3 ค มูลค่าที่คาดหวัง 

บรษัิทแมวโง่ จาํกดั ใหส้ว่นลดจากยอดซือ้สะสมของลกูคา้แตล่ะรายดงันี ้

 ยอดซือ้นอ้ยกวา่ 10 ลา้น  = 0% 

 10-15 ลา้น   = 10% 

 15 ลา้นขึน้ไป   = 20% 

โดยในปี 25x1 กิจการคาดวา่มีโอกาส 80% ท่ีนาย ก จะซือ้สนิคา้ 13 ลา้นบาท และโอกาส 20% ท่ีจะซือ้ 15 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้นาย ก มียอดซือ้จรงิในเดือน 1/25x1 เป็นเงิน 1.5 ลา้นบาท 

บรษัิทยงัเสนอสว่นลดเงินสด ซึง่ หากลกูคา้จา่ยชาํระภายใน 7 วนั จะไดร้บัสว่นลด 5% ซึง่กิจการคาดวา่ลกูคา้ประมาณ 50% จะจา่ย

ภายใน 7 วนั 

 

ใหท้าํ 

บนัทกึบญัชีขายและบนัทกึสว่นลดพรอ้มคาํนวณประกอบ (4 คะแนน) 

ตอบ 

มรง. 15 ไดใ้หแ้นวทางในการประมาณมลูคา่สิง่ตอบแทน 2 วธีิ คอื 1) มลูคา่ท่ีคาดหวงั (expected value) ซึง่เทา่กบัผลรวมสิง่ตอบ

แทนท่ีเป็นไปไดถ้่วงนํา้หนกัดว้ยความนา่จะเป็น เป็นวิธีท่ีเหมาะสมของจาํนวนเงินของสิง่ตอบแทนผนัแปร หากกิจการมีสญัญาจาํนวนมากท่ีมี

คณุลกัษณะเหมือนกนั  และ 2) วิธีจาํนวนเงินท่ีมคีวามเป็นไปไดส้งูสดุ (most likely amount) – หมายถึงจาํนวนเงินท่ีมีความเป็นไปไดส้งูสดุ

เพียงจาํนวนเดยีวเป็นวิธีท่ีเหมาะสม หากสญัญาดงักลา่วมีผลลพัธท่ี์เป็นไปไดเ้พียงสองกรณี (ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีกิจการจะไดร้บัหรอืไมไ่ดร้บั

เงินตอบแทนพิเศษท่ีกาํหนดจากผลการปฏิบตัิงาน) 

ในกรณีนีว้ิธีมลูคา่ท่ีคาดหวงันา่จะเป็นวิธีท่ีดกีวา่เน่ืองจากบรษัิทมลีกูคา้เป็นจาํนวนมาก ดงันัน้ ยอดซือ้ท่ีคาดหวงัของลกูคา้รายนีจ้ะ

เทา่กบั 13.4 ลา้นบาท (13 ลา้นบาท x 80% + 15 ลา้นบาท x 20%) จึงคาดวา่ลกูคา้รายนีจ้ะไดร้บัสว่นลดในอตัรา 10% ดว้ยเหตนีุ ้สาํหรบัการ

ขายในเดือนมกราคม กิจการจึงตอ้งรบัรูร้ายได ้90% ของ 1,500,000 บาท 

นอกจากนี ้ การท่ีกิจการใหส้ว่นลดเงินสดสาํหรบัผูท่ี้ชาํระเงินภายในเวลา 5% เพ่ือความง่ายในการบนัทกึบญัชี กิจการอาจบนัทกึ

บญัชีลกูหนีเ้ตม็จาํนวน และหากลกูคา้ชาํระเงินภายในเวลา (ภายใน 7 วนัขา้งหนา้) กิจการจงึคอ่ยบนัทกึสว่นลดจ่ายซึง่จะทาํใหส้ะดวกขึน้ 

ตามการบนัทกึบญัชีตามนี ้ 
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dr.  ลกูหนีก้ารคา้  1,500,000   

cr.  ขาย   1,350,000  

cr.  รายไดร้บัลว่งหนา้   150,000  

  บนัทกึการขายสนิคา้    

dr.  ตน้ทนุขาย  xx   

cr.  สนิคา้คงเหลอื    xx  

  บนัทกึตน้ทนุขายสนิคา้    

dr.  เงินสด  1,425,000   

dr.  สว่นลดจ่าย (กรณีชาํระเงินภายใน 7 วนัลด 5%) 75,000   

cr.  ลกูหนีก้ารคา้   1,500,000  

  บนัทกึการรบัชาํระเงินกรณีท่ีลกูคา้จา่ยภายใน 7 วนั    

dr.  เงินสด  1,500,000   

cr.  ลกูหนีก้ารคา้   1,500,000  

  บนัทกึการรบัชาํระเงินกรณีท่ีลกูคา้จา่ยไมท่นัภายใน 7 วนั    
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2561). กรุงเทพฯ : 2561. available on www.fap.or.th. 
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2561). กรุงเทพฯ : 2561. available on www.fap.or.th. 
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