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ข้อสอบ CPA จำลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 1/2560
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนำมหลำยท่ำนที่กรุ ณำให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ควำมมีน้ ำใจของท่ำน ส่ งผลให้ท่ำนสอบผ่ำนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตได้ในเร็ ววัน

* เฉลยชุดนีม้ ีการแก้ ไขโดยเพิ่มโจทย์ปรนัย และแก้ ไขข้ อ 3ข เนื่องจากชุดเดิมไม่ ได้ รับรู้ การตัดจาหน่ ายองค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ (ตีราคา PPE) เข้ า กาไร
สะสม แต่ ประเด็นอื่นไม่ เปลี่ยนแปลงครั บ

วิชำ กำรบัญชี 2 (ส่ วนอัตนัย)
กำรทดสอบควำมรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยบูรพำ
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โจทย์ปรนัย (บำงข้อ)
1.

2.

3.

กิจการมีสนิ ทรัพย์ที่เข้ าข่ายการดาเนินงานยกเลิกโดยมีผลขาดทุนจากการดาเนินงานในปี นี ้เท่ากับ 3 ล้ านบาท แต่มีผลกาไร
จากการขายส่วนงาน 2 ล้ านบาท กิจการจะนาเสนอตัวเลขอย่างไรในงบกาไรขาดทุน
a. ขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง 3 ล้ านบาท / กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิก 2 ล้ านบาท
b. ขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง 1 ล้ านบาท / กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิก 0 บาท
c. กำไรจำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง 0 บำท / ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก 1 ล้ ำนบำท
d. กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง 2 ล้ านบาท / ขาดทุนจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก 3 ล้ านบาท
ข้ อใดควรถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน
a. สินทรัพย์ที่กิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์นนภายใน
ั้
12 เดือนหรื อภายในรอบระยะเวลารายงาน
แล้ วแต่อย่างใดจะสันกว่
้ า
b. สินทรั พย์ ท่ ก
ี ิจกำรคำดว่ ำจะได้ รับประโยชน์ จำกสินทรัพย์ นัน้ ภำยใน 12 เดือนหรือภำยในรอบระยะเวลำ
รำยงำน แล้ วแต่ อย่ ำงใดจะยำวกว่ ำ
c. สินทรัพย์ที่กิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์นนภายใน
ั้
12 เดือน
d. สินทรัพย์ที่กิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์นนภายในรอบระยะเวลารายงาน
ั้
รายการใดประกอบด้ วยรายการทีก่ ิจการไม่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดาเนินงาน
a. สินทรัพย์สว่ นงาน กาไรขาดทุนส่วนงาน รายได้ สว่ นงาน
b. สินทรั พย์ ส่วนงำน กำไรขำดทุนส่ วนงำน รำยชื่อลูกค้ ำรำยใหญ่
c. สินทรัพย์สว่ นงาน หนี ้สินส่วนงาน ดอกเบี ้ยรับ ดอกเบี ้ยจ่าย
d. ส่วนแบ่งกาไรตามวิธ๊สว่ นได้ เสีย มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
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ข้อ 1 ต้นทุนร่ วม
บริ ษัทมีผลิตภัณฑ์ร่วม 3 ชนิด คือ A B และ C ซึง่ C เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยบริ ษัทจะบันทึกผลิตภัณฑ์พลอยได้ เป็ นสินค้ า
คงเหลือ ทังนี
้ ้ ในระหว่างเดือนเมษายนมีต้นทุกร่วมเกิดขึ ้นจานวน 1,568,000 บาท และบริ ษัทได้ ใช้ วิธีมลู ค่าจากการขายสุทธิในการปั นส่วน
ต้ นทุนร่วม
จานวนผลผลิต (แกลลอน)
ราคาขาย ณ จุดแยกตัว
ต้ นทุนเดือนเมษายน
ราคาขาย
สินค้ าคงเหลือ (แกลลอน)

สินค้ ำ A
600,000
720,000
4.000
9,000

สินค้ ำ B
320,000
3.00
920,000
6.375
26,000

สินค้ ำ C
85,000
0.90
1,500

*ผลิตภัณฑ์ C มีต้นทุนในการขาย 0.1 บาท
คาสัง่
1.
2.
3.
4.

การที่บริ ษัทให้ สนิ ค้ า C เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร (อธิบายสันๆ)
้
ท่านคิดว่าวิธีที่บริ ษัทใช้ ปันส่วนต้ นทุนมีความเหมาะสมหรื อไม่ อธิบาย
คานวณหาสินค้ าคงเหลือ ณ 30 เม.ย. ของสินค้ า A และ B
ท่านคิดว่าบริษัทควรขายสินค้ า B ณ จุดแยกตัว หรื อขายหลังทาต่อ เพราะเหตุใด พร้ อมคานวณประกอบ

ตอบ
1) การที่บริ ษัทให้ สนิ ค้ า C เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร (อธิบายสันๆ)
้
ผลิตภัณฑ์ร่วม (joint product) ซึง่ หมายถึงผลิตภัณฑ์หลักหลายๆประเภทที่มีสดั ส่วนของมูลค่าขายที่คอ่ นข้ างสูง ในขณะที่
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by-product) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสดั ส่วนของมูลค่าขายไม่มากนัก
สาหรับโจทย์ข้อนี ้ สินค้ า C เข้ าข่ายของผลิตภัณฑ์พลอยได้ ถือว่าเป็ นเรื่ องเหมาะสม เนื่องจากปริ มาณผลิตไม่มาก ราคาขายต่อหน่วย
ต่า ทาให้ มลู ค่าขายสุทธิรวมเท่ากับ 68,000 บาทเท่านัน้ (85,000 หน่วย x 0.80 บาท) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ A และ B จะถือเป็ นผลิตภัณฑ์ร่วม
เนื่องจากมูลค่าขายมีสดั ส่วนที่สงู เมื่อเทียบกับมูลค่ารวม
2) ท่านคิดว่าวิธีที่บริ ษัทใช้ ปันส่วนต้ นทุนมีความเหมาะสมหรื อไม่ อธิบาย
เนื่องจากสินค้ า A ไม่มีราคาขาย ณ จุดแยกตัว ดังนันการใช้
้
วิธีมลู ค่าขายที่คาดว่าจะได้ รับสุทธิ (Net Realizable Value basis) ใน
การปั นส่วนต้ นทุนร่วมที่สะท้ อนถึงต้ นทุนในการทาต่อซึง่ ถือเป็ นสิง่ ที่เหมาะสมในกรณีนี ้
3) คานวณหาสินค้ าคงเหลือ ณ 30 เม.ย. ของสินค้ า A และ B
มูลค่าสินค้ าคงเหลือ ณ 30 เม.ย. เท่ากับ 147,800 บาท ตามการคานวณดังนี ้
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ผลิตภัณฑ์
A
สินค้ า A
สินค้ า B
รวม
ผลิตภัณฑ์
I
สินค้ า A
สินค้ า B
รวม

จน.
รำคำ
หน่ วย
ขำย@
B
C
600,000
4
320,000
6.375
920,000
จน.
หน่ วย ต้ นทุนร่ วม
J
K
600,000
900,000
320,000
600,000
920,000 1,500,000

มูลค่ ำขำย
สุดท้ ำย
D=BXC
2,400,000
2,040,000
4,440,000

ต้ นทุนทำ
ต่ อ
E
720,000
920,000
1,640,000

ต้ นทุนทำต่ อ
L
720,000
920,000
1,640,000

ต้ นทุนรวม
M=K+L
1,620,000
1,520,000
3,140,000

มูลค่ ำขำย
สุทธิ
F=D-E
1,680,000
1,120,000
2,800,000
ต้ นทุน
ต่ อหน่ วย
N=M/J
2.70
4.75

สัดส่ วนมูลค่ ำ
ปั นส่ วน
ขำยสุทธิ
ตท.ร่ วม
G=%F H=1.5M X G
60.00%
900,000
40.00%
600,000
100.00%
1,500,000
จำนวนหน่ วย
มูลค่ ำส/ค
ปลำยงวด ปลำยงวด
O
P=N X 0
9,000
24,300
26,000
123,500
35,000
147,800

4) ท่านคิดว่าบริ ษัทควรขายสินค้ า B ณ จุดแยกตัว หรื อขายหลังทาต่อ เพราะเหตุใด พร้ อมคานวณประกอบ
บริ ษัทควรนาสินค้ า B ไปทาต่อเนื่องจากจะได้ รับกาไรเพิ่มขึ ้น 160,000 บาท ตามการคานวณต่อไปนี ้
ผลิต
ภัณฑ์
A

สินค้ า B

จน.หน่ วย
B

รำคำขำย
สุดท้ ำย
C

รำคำขำย
ณ จุดแยกตัว
D

320,000

6.375

3

มูลค่ ำขำยสุดท้ ำย
E=BXC

มูลค่ ำขำย
ณ จุดแยกตัว
F=BXD

มูลค่ ำ
เพิ่ม
G=E-F

หัก ต้ นทุน
ทำต่ อ
H

กำไรเพิ่ม(ลด)
I=G-H

2,040,000

960,000

1,080,000

920,000

160,000

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

Page |6

ข้อ 2 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรบัญชี
บริ ษัท ทันท่วงที ทรานสปอร์ ต จากัด ประกอบธุรกิจขนส่ง บริ ษัทใช้ วธิ ีเส้ นตรงในการค่าเสือ่ มราคารถยนต์บรรทุก ซึง่ รถยนต์บรรทุกมี
อายุการใช้ งาน 7 ปี โดยบริ ษัทได้ กาหนดมูลค่าคงเหลือของรถยนต์เท่ากับ 1 บาท และปกติรถยนต์ที่บริ ษัทใช้ งานแล้ ว7 ปี จะนาไปขายต่อ ทา
ให้ บริ ษัทมีกาไรเป็ นจานวนมาก
ต่อมาหัวหน้ าแผนกบัญชีมีความคิดเห็นว่ามูลค่าคงเหลือ 1 บาทนันไม่
้ เหมาะสม และเห็นว่าควรกาหนดมูลค่าคงเหลือ เท่ากับราคา
ตลาดรถยนต์มือ 2 และราคาจาก Website โดยมีผลกระทบกับงบการเงินดังนี ้
อุปกรณ์ (สุทธิจากค่าเสือ่ มราคาสะสม) ต่าไป
ค่าเสือ่ มราคาสูงไป
กาไรสะสมต้ นงวดตา่ ไป

25x1
4,000,000
1,000,000
3,000,000

25x2
4,800,000
800,000
4,000,000

คาสัง่
1. ท่านคิดว่าการเปลีย่ นแปลงมูลค่าคงเหลือเป็ นการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชี ประมาณการ หรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาด พร้ อมให้ เหตุผล
ประกอบ
2. การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวต้ องปรับปรุงรายการอย่างไร (ปรับปรุงย้ อนหลัง ปรับปรุงกาไรสะสมต้ นงวด) และบันทึกรายการปรับปรุง
(ถ้ ามี)
3. ทางบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้ าของและหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1
ตอบ
1. ท่านคิดว่าการเปลีย่ นแปลงมูลค่าคงเหลือเป็ นการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชี ประมาณการ หรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาด พร้ อมให้ เหตุผลประกอบ
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าคงเหลือตามข้ อมูลในโจทย์นนั ้ อาจตีความได้ สองแนวทาง คือ 1) การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางการบัญชี
ในกรณีที่กิจการได้ รับหลักฐานใหม่วา่ รถขนส่งมีมลู ค่าคงเหลือมากกว่า 1 บาทที่ประมาณไว้ เดิม หรื อ 2) การแก้ ไขข้ อผิดพลาด ในกรณีที่กิจการ
มีหลักฐานชัดเจนแล้ วว่ามูลค่าคงเหลือของรถขนส่งมากกว่า 1 บาทค่อนข้ างมาก แต่ยงั คงประมาณมูลค่าคงเหลือไว้ ที่ 1 บาทเช่นเดิม ซึง่ การ
ตีความน่าจะโน้ มเอียงไปทาง “การแก้ ไขข้ อผิดพลาด” มากกว่า เนื่องจากผู้ประกอบการน่าจะทราบอยูแ่ ล้ วว่ามูลค่าคงเหลือของรถขนส่งน่าจะ
ค่อนข้ างสูง
อย่างไรก็ตาม อ้ างถึง ม.บช. 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ย่อหน้ า 52 ที่ระบุวา่ “จานวนที่คดิ ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ต้องเป็ น
จานวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบตั มิ ลู ค่าคงเหลือของสินทรัพย์มกั เป็ นจานวนที่ไม่มีนยั สาคัญ ดังนันมู
้ ลค่าคงเหลือจึงไม่มี
สาระสาคัญในการคานวณจานวนที่คิดค่าเสือ่ มราคา” ด้ วยเหตุนี ้ จึงสรุปได้ วา่ “กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ ำคงเหลือเป็ นกำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรทำงกำรบัญชี” ตำมที่ระบุในม.บช. 16
2. การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวต้ องปรับปรุงรายการอย่างไร (ปรับปรุงย้ อนหลัง ปรับปรุงกาไรสะสมต้ นงวด) และบันทึกรายการปรับปรุง (ถ้ ามี)
เมื่อตีความการเปลีย่ นแปลงข้ างต้ นเป็ นการเปลีย่ นแปลงประมาณการทางการบัญชี ในกรณีนี ้จึงไม่จาเป็ นต้ องปรับปรุงรายการแต่
ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
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อย่างใด
3. ทางบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้ าของและหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1

ยอดคงเหลือ ณ วันที่1 มกรำคม 25X1
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ ำของสำหรับปี 25X1
เงินปั นผล
กา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี (11)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25X1
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ ำของสำ หรับปี 25X2
การออกหุ้นทุน
เงินปั นผล
กา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25X2

xx

ส่วนได้ เสียที่
ไม่ได้ ควบคุม
xx

รวมส่วนของ
เจ้ าของ
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx

ทุนจดทะเบียน

กาไรสะสม

xx

การเปิ ดเผยข้ อมูล
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางการบัญชี
ในปี 25x2 กิจการได้ เปลีย่ นประมาณการมูลค่าคงเหลือของรถขนส่งจาก 1 บาท เป็ น xx บาท เพื่อให้ สอดคล้ องกับราคาตลาดของ
สินทรัพย์ ณ จุดสิ ้นสุดอายุใช้ งาน ซึง่ จะส่งผลให้ คา่ เสือ่ มราคาตังแต่
้ ปี 25x2 – ปี 25xx ลดลงเป็ นเงิน yy บาท ต่อปี และกาไรก่อนภาษี จะเพิ่มขึ ้น
ในจานวนเงินเท่ากัน
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ข้อ 3 ก รำยได้ 6 คะแนน
บริ ษัท A ขายสิทธิ์ในการใช้ ชื่อสินค้ าให้ กบั บริ ษัท B โดยมีข้อตกลงการจ่ายค่าสิทธิ์เท่ากับ 15% ของยอดขายสินค้ า ซึง่ การจ่ายค่าสิทธิ์
สาหรับเดือน มค-มิย จะจ่ายในวันที่ 15 เดือน ก.ย. ปี เดียวกัน ส่วนค่าสิทธิ์เดือน กค-ธค จะจ่ายในวันที่ 15 มีค ของปี ถดั ไป ทังนี
้ ้ยอดขายสินค้ า
เดือน กค - ธค 25x2 มีจานวน 3,600,000 บาท
การจ่ายค่าสิทธิ์มีดงั นี ้
25X1
25X2

15-มี.ค.
XX
XX

15-ก.ย.
XX
450,000

คาสัง่
บริ ษัทจะรับรู้รายค่าสิทธิ์ได้ ปี 25x2 อย่างไร จานวนเท่าไร จงอธิบายเหตุผลสันๆ
้
ตอบ
อ้ างถึง ม.บช. 18 เรื่ อง รายได้ กิจการ จะต้ องรับรู้ คา่ สิทธิเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง ซึง่ เป็ นไปตามเนื ้อหาของข้ อตกลงทีเ่ กี่ยวข้ อง
เมื่อเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี ้
1. มีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ ที่กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีที่ก่อให้ เกิดรายได้ ของดอกเบี ้ย ค่าสิทธิ และ
เงินปั นผลนัน้
2. จานวนรายได้ ของดอกเบี ้ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผลสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ดังนัน้ กิจการจึงต้ องรับรู้รายได้ สาหรับปี 25x2 เป็ นเงิน 990,000 บาท แม้ จะยังไม่ได้ รับเงินก็ตาม ตามการคานวณต่อไปนี ้
ค่าสิทธิ์รอบ ม.ค. - มิ.ย. 25x2
ค่าสิทธิ์รอบ ก.ค. - ธ.ค. 25x2
(3,600,000 x 15%)
รวม

หน่วย:บาท
450,000
540,000
990,000
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ข้อ 3 ข กำรนำเสนองบกำรเงิน 14 คะแนน
บริ ษัท A มีข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 ดังนี ้
จำนวนเงิน
ทุนสามัญ
10,000,000
กาไรสะสม
3,308,000
AOCI-ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 1,000,000
ข้ อมูลเพิ่มเติม
1.
2.
3.
4.

ปี 25X1 บริ ษัทมีกาไรก่อนภาษีจานวน 5,000,000 บาท
บริ ษัทยังไม่ได้ โอน OCI จานวน 100,000 บาท ไปยังบัญชีทเี่ กี่ยวข้ อง
ในระหว่างปี 25X1 บริ ษัทจ่ายปั นผลจานวน 2,000,000 บาท
ในระหว่างปี 25X1 บริ ษัทซื ้อหุ้นบริ ษัทแห่งหนึงในตลาดหลักทรัพย์ จานวน 200,000 หุ้น Par 1.00 บาท ซื ้อในราคา 1.20 บาท ตังใจ
้
ถือไว้ เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย โดยสิ ้นปี มีราคาปิ ด 1.25 บาท แต่บริษัทยังไม่ได้ ปรับปรุงมูลค่า
5. บริ ษัทพบว่าต้ นปี 25X0 มีการบันทึกค่าเสือ่ มราคาอุปกรณ์ต่าไปจานวน 510,000 บาท
6. อัตราภาษี ปี 25X0 และ 25X1 เท่ากับร้ อยละ 20
คาสัง่
ให้ ทางบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้ าของสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 โดยไม่ต้องบันทึกบัญชี
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หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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ตอบ

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด ณ วันที่1 มกรำคม 25x1 ก่ อนปรับปรุ ง
ข้ อผิดพลาดในการบันทึกค่าเสือ่ มราคาน้ อยเกินไป (สุทธิจากภาษี )
ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด ณ วันที่1 มกรำคม 25x1 หลังปรับปรุ ง
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสาหรับงวด
ตัดจาหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาฯ เข้ ากาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
จ่ายเงินปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ สิน้ งวด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25x1

ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
ชำระเต็มมูลค่ ำแล้ ว
10,000,000
10,000,000

กำไรสะสม
3,308,000
(408,000)
2,900,000

100,000
4,000,000
(2,000,000)
10,000,000 5,000,000

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่ วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัด
ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์
มูลค่ ำเงินลงทุนเผื่อขำย
รวม
1,000,000
14,308,000
(408,000)
1,000,000
13,900,000
(100,000)
8,000
900,000

4,008,000
(2,000,000)
8,000 15,908,000

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1
ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา
(BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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ตำรำงติวปี 2560

หลักสู ตร Comprehensive วิชำละ 5,500 บำท (สมัคร2วิชำ 9,000 บำท)

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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หลักสู ตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมัคร2วิชำ 10,000 บำท)

หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 2/2560
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเราจะรี บส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัวเมื่อสมัครเข้ ามา
โปรโมชัน่ :
1. สาหรับหลักสูตร Comprehensive ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 9,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรี ยน 1 วิชา
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้
2. สาหรับหลักสูตร Step-By-Step ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 10,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรี ยน 1 วิชา
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยการชาระเงินเข้ า Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยูม่ าที่ cpa-somsak หรื อ FB นี ้ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน . กรุงเทพฯ : 2559.
available on www.fap.or.th
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สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์. กรุงเทพฯ : 2559.
available on www.fap.or.th
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง รายได้ . กรุงเทพฯ : 2559. available on
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ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

