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ขอ้สอบ CPA จ ำลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2560 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำมหลำยท่ำนท่ีกรุณำใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วำมมีน ้ำใจของท่ำน ส่งผลใหท้่ำนสอบผำ่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดใ้นเร็ววนั 

 

 

* เฉลยชุดนีม้ีการแก้ไขโดยเพ่ิมโจทย์ปรนัย และแก้ไขข้อ 3ข เน่ืองจากชุดเดิมไม่ได้รับรู้การตัดจ าหน่ายองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (ตีราคา PPE) เข้า ก าไร
สะสม  แต่ประเดน็อ่ืนไม่เปลี่ยนแปลงครับ  

 

วิชำ กำรบญัชี 2 (ส่วนอตันยั)  
กำรทดสอบควำมรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำต (CPA) 

 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 

คณะกำรจดักำรและกำรท่องเท่ียว มหำวิทยำลยับูรพำ 
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โจทยป์รนยั (บำงขอ้) 

1. กิจการมีสนิทรัพย์ที่เข้าขา่ยการด าเนินงานยกเลกิโดยมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานในปีนีเ้ทา่กบั 3 ล้านบาท แตม่ีผลก าไร

จากการขายสว่นงาน 2 ล้านบาท กิจการจะน าเสนอตวัเลขอยา่งไรในงบก าไรขาดทนุ  

a. ขาดทนุจากการด าเนินงานตอ่เนือ่ง 3 ล้านบาท /  ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ 2 ล้านบาท  

b. ขาดทนุจากการด าเนินงานตอ่เนือ่ง 1 ล้านบาท /  ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ 0 บาท  
c. ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 0 บำท /  ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 1 ล้ำนบำท 

d. ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เนื่อง 2 ล้านบาท /  ขาดทนุจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ 3 ล้านบาท  

2. ข้อใดควรถกูจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์หมนุเวยีน 

a. สนิทรัพย์ที่กิจการคาดวา่จะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์นัน้ภายใน 12 เดือนหรือภายในรอบระยะเวลารายงาน 

แล้วแตอ่ยา่งใดจะสัน้กวา่ 

b. สินทรัพย์ที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสนิทรัพย์นัน้ภำยใน 12 เดือนหรือภำยในรอบระยะเวลำ
รำยงำน แล้วแต่อย่ำงใดจะยำวกว่ำ 

c. สนิทรัพย์ที่กิจการคาดวา่จะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์นัน้ภายใน 12 เดือน 

d. สนิทรัพย์ที่กิจการคาดวา่จะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์นัน้ภายในรอบระยะเวลารายงาน 

3. รายการใดประกอบด้วยรายการทีกิ่จการไมต้่องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นงานด าเนินงาน 

a. สนิทรัพย์สว่นงาน ก าไรขาดทนุสว่นงาน รายได้สว่นงาน 

b. สินทรัพย์ส่วนงำน ก ำไรขำดทุนส่วนงำน รำยชื่อลกูค้ำรำยใหญ่ 

c. สนิทรัพย์สว่นงาน หนีส้นิสว่นงาน ดอกเบีย้รับ ดอกเบีย้จ่าย 

d. สว่นแบง่ก าไรตามวิธ๊สว่นได้เสยี มลูคา่เงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 
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ขอ้ 1 ตน้ทุนร่วม 

บริษัทมีผลติภณัฑ์ร่วม 3 ชนิด คือ A B และ C ซึง่ C เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้  โดยบริษัทจะบนัทกึผลติภณัฑ์พลอยได้เป็นสนิค้า
คงเหลอื ทัง้นี ้ ในระหวา่งเดือนเมษายนมีต้นทกุร่วมเกิดขึน้จ านวน 1,568,000 บาท และบริษัทได้ใช้วิธีมลูคา่จากการขายสทุธิในการปันสว่น
ต้นทนุร่วม 

 สินค้ำ A สินค้ำ B สินค้ำ C 
จ านวนผลผลติ (แกลลอน) 600,000  320,000  85,000  
ราคาขาย ณ จดุแยกตวั    -   3.00  0.90  
ต้นทนุเดือนเมษายน  720,000  920,000  - 
ราคาขาย  4.000  6.375  - 
สนิค้าคงเหลอื (แกลลอน)  9,000   26,000   1,500  
    
*ผลติภณัฑ์ C มีต้นทนุในการขาย 0.1 บาท    

ค าสัง่ 

1. การท่ีบริษัทให้สนิค้า C เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้ เหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร (อธิบายสัน้ๆ) 

2. ทา่นคิดวา่วิธีที่บริษัทใช้ปันสว่นต้นทนุมีความเหมาะสมหรือไม ่อธิบาย 

3. ค านวณหาสนิค้าคงเหลอื ณ 30 เม.ย. ของสนิค้า A และ B  

4. ทา่นคิดวา่บริษัทควรขายสนิค้า B  ณ จดุแยกตวั หรือขายหลงัท าตอ่ เพราะเหตใุด พร้อมค านวณประกอบ 

ตอบ  

1) การท่ีบริษัทให้สนิค้า C เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้ เหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร (อธิบายสัน้ๆ) 

ผลติภณัฑ์ร่วม (joint product) ซึง่หมายถึงผลติภณัฑ์หลกัหลายๆประเภทที่มีสดัสว่นของมลูคา่ขายที่คอ่นข้างสงู ในขณะที่
ผลติภณัฑ์พลอยได้ (by-product) หมายถึงผลติภณัฑ์ที่มีสดัสว่นของมลูคา่ขายไมม่ากนกั 

ส าหรับโจทย์ข้อนี ้สนิค้า C เข้าขา่ยของผลติภณัฑ์พลอยได้ถือวา่เป็นเร่ืองเหมาะสม เนื่องจากปริมาณผลติไมม่าก ราคาขายตอ่หนว่ย
ต ่า ท าให้มลูคา่ขายสทุธิรวมเทา่กบั 68,000 บาทเทา่นัน้ (85,000 หนว่ย x 0.80 บาท) ในขณะท่ีผลติภณัฑ์ A และ B จะถือเป็นผลติภณัฑ์ร่วม 
เนื่องจากมลูคา่ขายมีสดัสว่นท่ีสงูเมื่อเทียบกบัมลูคา่รวม 

2) ทา่นคิดวา่วธีิที่บริษัทใช้ปันสว่นต้นทนุมีความเหมาะสมหรือไม ่อธิบาย 

เนื่องจากสนิค้า A ไมม่ีราคาขาย ณ จดุแยกตวั ดงันัน้การใช้วิธีมลูคา่ขายที่คาดวา่จะได้รับสทุธิ (Net Realizable Value basis) ใน
การปันสว่นต้นทนุร่วมที่สะท้อนถงึต้นทนุในการท าตอ่ซึง่ถือเป็นสิง่ที่เหมาะสมในกรณีนี ้ 

3) ค านวณหาสนิค้าคงเหลอื ณ 30 เม.ย. ของสนิค้า A และ B  

มลูคา่สนิค้าคงเหลอื ณ 30 เม.ย. เทา่กบั 147,800 บาท ตามการค านวณดงันี ้ 
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ผลิตภณัฑ์ 
 จน.

หน่วย  
 รำคำ
ขำย@  

 มูลค่ำขำย
สุดท้ำย  

 ต้นทุนท ำ
ต่อ  

 มูลค่ำขำย
สุทธิ  

 สัดส่วนมูลค่ำ 
ขำยสุทธิ  

 ปันส่วน 
ตท.ร่วม  

A B C D=BXC E F=D-E G=%F H=1.5M X G 
สนิค้า A 600,000 4 2,400,000 720,000 1,680,000 60.00% 900,000 
สนิค้า B 320,000 6.375 2,040,000 920,000 1,120,000 40.00% 600,000 
รวม 920,000  4,440,000 1,640,000 2,800,000 100.00% 1,500,000 

        
ผลิตภณัฑ์ 

 จน.
หน่วย  ต้นทุนร่วม ต้นทุนท ำต่อ ต้นทุนรวม 

ต้นทุน 
ต่อหน่วย 

จ ำนวนหน่วย 
ปลำยงวด 

มูลค่ำส/ค  
ปลำยงวด  

I J K L M=K+L N=M/J O P=N X 0 
สนิค้า A 600,000  900,000  720,000  1,620,000  2.70   9,000   24,300  
สนิค้า B 320,000  600,000  920,000  1,520,000  4.75  26,000  123,500  
รวม 920,000   1,500,000   1,640,000  3,140,000   35,000  147,800  

 

4) ทา่นคิดวา่บริษัทควรขายสนิค้า B  ณ จดุแยกตวั หรือขายหลงัท าตอ่ เพราะเหตใุด พร้อมค านวณประกอบ 

บริษัทควรน าสนิค้า B ไปท าตอ่เนื่องจากจะได้รับก าไรเพิ่มขึน้ 160,000 บาท ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

ผลิต 
ภัณฑ์  จน.หน่วย  

รำคำขำย 
สุดท้ำย 

รำคำขำย  
ณ จุดแยกตัว  มูลค่ำขำยสุดท้ำย  

มูลค่ำขำย  
ณ จุดแยกตัว 

มูลค่ำ 
เพิ่ม 

หกั ต้นทุน 
ท ำต่อ ก ำไรเพิ่ม(ลด) 

A B C D E=BXC F=BXD G=E-F H I=G-H 

สนิค้า B 320,000 6.375 3 2,040,000 960,000  1,080,000 920,000 160,000 
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หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3 
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ขอ้ 2 กำรเปล่ียนแปลงทำงกำรบญัชี 
บริษัท ทนัทว่งที ทรานสปอร์ต จ ากดั ประกอบธุรกิจขนสง่ บริษัทใช้วธีิเส้นตรงในการคา่เสือ่มราคารถยนต์บรรทกุ ซึง่รถยนต์บรรทกุมี

อายกุารใช้งาน 7 ปี โดยบริษัทได้ก าหนดมลูคา่คงเหลอืของรถยนต์เทา่กบั 1 บาท และปกติรถยนต์ที่บริษัทใช้งานแล้ว7 ปี จะน าไปขายตอ่ ท า
ให้บริษัทมกี าไรเป็นจ านวนมาก 

ตอ่มาหวัหน้าแผนกบญัชีมีความคิดเห็นวา่มลูคา่คงเหลอื 1 บาทนัน้ไมเ่หมาะสม และเห็นวา่ควรก าหนดมลูคา่คงเหลอื เทา่กบัราคา
ตลาดรถยนต์มือ 2 และราคาจาก Website โดยมีผลกระทบกบังบการเงินดงันี ้

 25x1 25x2 
อปุกรณ์ (สทุธิจากคา่เสือ่มราคาสะสม) ต ่าไป 4,000,000 4,800,000 
คา่เสือ่มราคาสงูไป 1,000,000 800,000 
ก าไรสะสมต้นงวดต า่ไป  3,000,000 4,000,000 

ค าสัง่ 

1. ทา่นคิดวา่การเปลีย่นแปลงมลูคา่คงเหลอืเป็นการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชี ประมาณการ หรือแก้ไขข้อผิดพลาด พร้อมให้เหตผุล

ประกอบ 

2. การเปลีย่นแปลงดงักลา่วต้องปรับปรุงรายการอยา่งไร (ปรับปรุงย้อนหลงั ปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด) และบนัทกึรายการปรับปรุง 

(ถ้ามี)  

3. ท างบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของและหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

ตอบ 

1. ทา่นคิดวา่การเปลีย่นแปลงมลูคา่คงเหลอืเป็นการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชี ประมาณการ หรือแก้ไขข้อผิดพลาด พร้อมให้เหตผุลประกอบ 

การเปลีย่นแปลงมลูคา่คงเหลอืตามข้อมลูในโจทย์นัน้ อาจตีความได้สองแนวทาง คือ 1) การเปลีย่นแปลงประมาณการทางการบญัชี
ในกรณีที่กิจการได้รับหลกัฐานใหมว่า่รถขนสง่มมีลูคา่คงเหลอืมากกวา่ 1 บาทที่ประมาณไว้เดิม หรือ 2) การแก้ไขข้อผิดพลาด ในกรณีที่กิจการ
มีหลกัฐานชดัเจนแล้ววา่มลูคา่คงเหลอืของรถขนสง่มากกวา่ 1 บาทคอ่นข้างมาก แตย่งัคงประมาณมลูคา่คงเหลอืไว้ที่ 1 บาทเช่นเดิม ซึง่การ
ตีความนา่จะโน้มเอียงไปทาง “การแก้ไขข้อผิดพลาด” มากกวา่ เนื่องจากผู้ประกอบการนา่จะทราบอยูแ่ล้ววา่มลูคา่คงเหลอืของรถขนสง่นา่จะ
คอ่นข้างสงู  

อยา่งไรก็ตาม อ้างถงึ ม.บช. 16 เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ยอ่หน้า 52 ที่ระบวุา่ “จ านวนท่ีคดิคา่เสือ่มราคาของสนิทรัพย์ต้องเป็น
จ านวนเงินหลงัหกัมลูคา่คงเหลอื ในทางปฏิบตัมิลูคา่คงเหลอืของสนิทรัพย์มกัเป็นจ านวนท่ีไมม่ีนยัส าคญั ดงันัน้มลูคา่คงเหลอืจึงไมม่ี
สาระส าคญัในการค านวณจ านวนท่ีคิดคา่เสือ่มราคา” ด้วยเหตนุี ้ จึงสรุปได้วา่ “กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำคงเหลอืเป็นกำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรทำงกำรบัญช”ี ตำมที่ระบุในม.บช. 16  

2. การเปลีย่นแปลงดงักลา่วต้องปรับปรุงรายการอยา่งไร (ปรับปรุงย้อนหลงั ปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด) และบนัทกึรายการปรับปรุง (ถ้ามี)  

เมื่อตคีวามการเปลีย่นแปลงข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางการบญัชี ในกรณีนีจ้ึงไมจ่ าเป็นต้องปรับปรุงรายการแต่
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หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3 
มิ.ย. 2560  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  ***(งดสปัดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)*** 
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อยา่งใด  

3. ท างบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของและหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X1 

 ทนุจดทะเบียน ก าไรสะสม 
สว่นได้เสยีที่
ไมไ่ด้ควบคมุ 

รวมสว่นของ
เจ้าของ 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่1 มกรำคม 25X1  xx xx xx xx 
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับปี25X1     
เงินปันผล  xx xx xx xx 

ก า ไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (11)  xx xx xx xx 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25X1  xx xx xx xx 
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำ หรับปี 25X2     
การออกหุ้นทนุ  xx xx xx xx 

เงินปันผล  xx xx xx xx 

ก า ไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   xx xx xx xx 

โอนไปก าไรสะสม  xx xx xx xx 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 25X2  xx xx xx xx 

การเปิดเผยข้อมลู 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางการบญัชี 

ในปี 25x2 กิจการได้เปลีย่นประมาณการมลูคา่คงเหลอืของรถขนสง่จาก 1 บาท เป็น xx บาท เพื่อให้สอดคล้องกบัราคาตลาดของ
สนิทรัพย์ ณ จดุสิน้สดุอายใุช้งาน ซึง่จะสง่ผลให้คา่เสือ่มราคาตัง้แตปี่ 25x2 – ปี 25xx ลดลงเป็นเงิน yy บาท ตอ่ปี และก าไรก่อนภาษีจะเพิ่มขึน้
ในจ านวนเงินเทา่กนั 
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ขอ้ 3 ก รำยได ้6 คะแนน 
บริษัท A ขายสทิธ์ิในการใช้ช่ือสนิค้าให้กบับริษัท B โดยมีข้อตกลงการจา่ยคา่สทิธ์ิเทา่กบั 15% ของยอดขายสนิค้า ซึง่การจ่ายคา่สทิธ์ิ

ส าหรับเดือน มค-มยิ จะจ่ายในวนัท่ี 15 เดือน ก.ย. ปีเดียวกนั สว่นคา่สทิธ์ิเดือน กค-ธค จะจา่ยในวนัท่ี 15 มีค ของปีถดัไป ทัง้นีย้อดขายสนิค้า
เดือน กค - ธค 25x2 มีจ านวน 3,600,000 บาท 

การจา่ยคา่สทิธ์ิมีดงันี ้

 15-มี.ค. 15-ก.ย. 
25X1 XX XX 
25X2 XX 450,000 

ค าสัง่  

บริษัทจะรับรู้รายคา่สทิธ์ิได้ปี 25x2 อยา่งไร จ านวนเทา่ไร จงอธิบายเหตผุลสัน้ๆ 

ตอบ  

อ้างถงึ ม.บช. 18 เร่ือง รายได้ กิจการ จะต้องรับรู้คา่สทิธิเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ซึง่เป็นไปตามเนือ้หาของข้อตกลงทีเ่ก่ียวข้อง 
เมื่อเข้าเง่ือนไขทกุข้อดงัตอ่ไปนี ้ 

1. มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน ่ท่ีกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีที่ก่อให้เกิดรายได้ของดอกเบีย้ คา่สทิธิ และ

เงินปันผลนัน้  

2. จ านวนรายได้ของดอกเบีย้ คา่สทิธิ และเงินปันผลสามารถวดัมลูคา่ได้อยา่งนา่เช่ือถือ 

ดงันัน้ กิจการจงึต้องรับรู้รายได้ส าหรับปี 25x2 เป็นเงิน 990,000 บาท แม้จะยงัไมไ่ด้รับเงินก็ตาม ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

 หนว่ย:บาท 
คา่สทิธ์ิรอบ ม.ค. - มิ.ย. 25x2       450,000  
คา่สทิธ์ิรอบ ก.ค. - ธ.ค. 25x2       540,000  
(3,600,000 x 15%)  
รวม       990,000  
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ขอ้ 3 ข กำรน ำเสนองบกำรเงิน 14 คะแนน 
บริษัท A มีข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25X1 ดงันี ้

 จ ำนวนเงนิ 
ทนุสามญั 10,000,000  
ก าไรสะสม  3,308,000  
AOCI-สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์  1,000,000  

ข้อมลูเพิ่มเติม 

1. ปี 25X1 บริษัทมีก าไรก่อนภาษีจ านวน 5,000,000 บาท 

2. บริษัทยงัไมไ่ด้โอน OCI จ านวน 100,000 บาท ไปยงับญัชีทีเ่ก่ียวข้อง 

3. ในระหวา่งปี 25X1 บริษัทจ่ายปันผลจ านวน 2,000,000 บาท 

4. ในระหวา่งปี 25X1 บริษัทซือ้หุ้นบริษัทแหง่หนงึในตลาดหลกัทรัพย์ จ านวน 200,000 หุ้น Par 1.00 บาท ซือ้ในราคา 1.20 บาท ตัง้ใจ

ถือไว้เป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย โดยสิน้ปีมีราคาปิด 1.25 บาท แตบ่ริษัทยงัไมไ่ด้ปรับปรุงมลูคา่ 

5. บริษัทพบวา่ต้นปี 25X0 มีการบนัทกึคา่เสือ่มราคาอปุกรณ์ต ่าไปจ านวน 510,000 บาท  

6. อตัราภาษี ปี 25X0 และ 25X1 เทา่กบัร้อยละ 20 

ค าสัง่ 

ให้ท างบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 โดยไมต้่องบนัทกึบญัชี 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที่ 2/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3 มิ.ย. 2560  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 
ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  ***(งดสปัดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)*** 
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. ถึง.อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา 
(BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ตอบ 

 
 ทุนจดทะเบียนที่ออกและ

ช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว   ก ำไรสะสม  

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

รวม  
 ส่วนเกนิทุนจำกกำรตีรำคำ
ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 

 ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวดั
มูลค่ำเงนิลงทุนเผ่ือขำย  

ยอดคงเหลอื ณ ต้นงวด ณ วันที่1 มกรำคม 25x1 ก่อนปรับปรุง 10,000,000  3,308,000  1,000,000    14,308,000  
ข้อผิดพลาดในการบนัทกึคา่เสือ่มราคาน้อยเกินไป (สทุธิจากภาษี)    (408,000)       (408,000) 
ยอดคงเหลอื ณ ต้นงวด ณ วันที่1 มกรำคม 25x1 หลังปรับปรุง 10,000,000  2,900,000  1,000,000    13,900,000  
การเปลีย่นแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้นส าหรับงวด       

ตดัจ าหนา่ยสว่นเกินทนุจากการตีราคาฯ เข้าก าไรสะสม   100,000   (100,000)   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด   4,000,000   8,000   4,008,000  
จ่ายเงินปันผล    (2,000,000)   (2,000,000) 

ยอดคงเหลอื ณ สิน้งวด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 25x1 10,000,000  5,000,000   900,000  8,000  15,908,000  
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที่ 2/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3 
มิ.ย. 2560  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  ***(งดสปัดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)*** 
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ตำรำงติวปี 2560  

หลกัสูตร Comprehensive วิชำละ 5,500 บำท  (สมคัร2วิชำ 9,000 บำท) 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที่ 2/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3 
มิ.ย. 2560  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  ***(งดสปัดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)*** 
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

หลกัสูตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมคัร2วิชำ 10,000 บำท) 

 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่2/2560  

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเราจะรีบสง่ให้ทา่นเตรียมตวัเมื่อสมคัรเข้ามา 

โปรโมชัน่ :  

1. ส าหรับหลกัสตูร Comprehensive ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

2. ส าหรับหลกัสตูร Step-By-Step ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 10,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที่ cpa-somsak หรือ FB นีไ้ด้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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ไมอ่นญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ที่ 2/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3 
มิ.ย. 2560  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  ***(งดสปัดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)*** 
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 22 เม.ย. 2560  ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบญัชี 2 อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  
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