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ข้ อสอบ CPA จาลองพร้ อมเฉลย
ครัง้ ที่ 2/2560
ขอขอบคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุณาให้ ข้อมูลข้ อสอบชุดนี ้
ขอให้ ความมีน ้าใจของท่าน ส่งผลให้ ทา่ นสอบผ่านเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ในเร็ ววัน

วิชา การบัญชี 2 (ส่วนอัตนัย)
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 13 ส.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 12 ส.ค. 2560 ถึง เสาร์ 16
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี)
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 ก.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 ต.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 ก.ย. ถึง.อา
28 ต.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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โจทย์ปรนัย (บางส่วน)
1.

2.

3.

4.

5.

กิจการปลูกอ้ อยไว้ ขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว มีต้นทุน 5.5 ล้ านบาท อ้ อยที่เก็บเกี่ยวได้ มีราคาขาย 11 ล้ านบาท แต่ต้องเสียต้ นทุนใน
การขาย 0.5 ล้ านบาท ข้ อใดต่อไปนี ้ถูก
a. รายได้ 5.5 ล้ าน
b. รายได้ 10.5 ล้ าน
c. สินค้ าคงเหลือ 5.5 ล้ าน
d. สินค้ าคงเหลือ 10.5 ล้ าน//
บ.ใหญ่ให้ สทิ ธิซื ้อหุ้นแก่พนักงานในบ.ย่อย ข้ อใดต่อไปนี ้ผิด
a. บ.ใหญ่บน
ั ทึกค่าโบนัสในงบเฉพาะกิจการ//
b. บ.ย่อยบันทึกค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุน
c. บ.ย่อยบันทึกเพิ่มส่วนทุน
d. บ.ใหญ่บน
ั ทึกเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 1 ล้ านบาท ครบกาหนด 4 ปี จ่ายดอกเบี ้ยปี ละครัง้ อัตราดอกเบี ้ย 6 % หาก อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
ทัว่ ไปที่ไม่มีสทิ ธิแปลงสภาพ เท่ากับ 9% กิจการจะบันทึกส่วนทีเ่ ป็ นทุน ของสิทธิแปลงสภาพเท่ากับเท่าใด (PVIFa n=4,i=6%
เท่ากับ 3.4651 ; PVIFa n=4,i=9% เท่ากับ 3.3297 ; PVIF n=4,i=6% เท่ากับ 0.7921 ; PVIF n=4,i=9% เท่ากับ 0.7084)
a. 97,218 บาท//
b. 0 บาท
c. 60,000 บาท
d. 90,000 บาท
ขายสินค้ า 10,000 บาท ให้ เครดิต 45 วัน ให้ สว่ นลดเงินสด 2% ถ้ าจ่ายภายใน 15 วัน ตามปสก.ในอดีต 45% ของลูกค้ าจะ
ชาระภายใน 15 วัน กิจการควรรับรู้รายได้ จากการขายเท่าไหร่
a. 10,000 บาท
b. 9,800 บาท
c. 9,890 บาท
d. 9,910 บาท//
กิจการรับผลิตงานสัง่ ทา A กิจการจะบันทึกองค์ประกอบของต้ นทุนในบัญชีใด
a. สินค้ าระหว่างผลิต - งาน A//
b. สินค้ าระหว่างผลิต - แผนก A
c. สินค้ าสาเร็ จรู ป A
d. สินค้ าคงเหลือ A
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1.1 การนาเสนองบการเงิน
จากข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัท ลาไย จากัด (มหาชน) ต่อไปนี ้ ให้ จดั ทางบกาไรขาดทุนรวมแบบหน้ าที่ สาหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม
2558

ขายสินค้ า
ดอกเบี ้ยรับ
เงินเดือนพนักงาน และผู้บริ หาร
ค่าเสือ่ มราคา-ฝ่ ายบริ หาร
ค่าขนส่งออก
ค่าส่งเสริ มการขาย
ต้ นทุนดอกเบี ้ยโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
สินค้ าต้ นงวด
ซื ้อสินค้ า
สินค้ าปลายงวด
ส่วนแบ่งกาไรเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ดอกเบี ้ยจ่าย
ภาษี เงินได้
- จานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (หุ้น)
- กาไรที่เป็ นส่วนของ NCI

หน่วย:บาท
3,000,000
20,000
200,000
100,000
50,000
20,000
2,000
10,000
1,200,000
1,100,000
100,000
300,000
120,000
123,600
100,000น
200,000
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ตอบ
บริษัท ลำไย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนรวม
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
คำนวณ
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กำไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
กำไรก่ อนต้ นทุนทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กำไรสำหรับปี
การแบ่งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่ (จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่ วงนำ้ หนัก 100,000 หุ้น)

1

2
3

2558
(บาท)
3,000,000
2,200,000
800,000
20,000
820,000
70,000
312,000
382,000
438,000
300,000
738,000
120,000
618,000
123,600
494,400
294,400
200,000
494,400
2.944
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คานวณ 1
สินค้ าต้ นงวด
ซื ้อสินค้ า
สินค้ ามีไว้ เพื่อขาย
หัก สินค้ าปลายงวด
ต้ นทุนขาย

1,200,000
1,100,000
2,300,000
100,000
2,200,000

คานวณ 2
ค่าขนส่งออก
ค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

50,000
20,000
70,000

คานวณ 3
เงินเดือนพนักงาน และผู้บริ หาร
ค่าเสือ่ มราคา-ฝ่ ายบริ หาร
ต้ นทุนดอกเบี ้ยโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

200,000
100,000
2,000
10,000
312,000
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1.2 งบการเงินในสภาพเงินเฟ้อรุ นแรง
กิจการจะวัดมูลค่ารายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในสภาพเงินเฟ้อรุนแรงอย่างไร (3 คะแนน)
ตอบ
อ้ างถึง ม.บช. 29 กิจการต้ องแสดงรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทุกรายการในรูปของหน่วยวัดค่าทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ณ วันสุดท้ าย
ของรอบระยะเวลาที่รายงาน ดังนัน้ กิจการจึงต้ องปรับปรุงรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จใหม่ด้วยอัตราการเปลี่ ยนแปลงในดัชนีราคา
ทัว่ ไปนับจากวันที่รายได้ และค่าใช้ จ่ายนันบั
้ นทึกในงบการเงินเป็ นครัง้ แรก

1.3 บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน
ติงลี่ เป็ น CEO ของบริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยมีรายการค้ ากับติงลี่ ถือเป็ น related หรื อไม่ เพราะอะไร และต้ องเปิ ดเผยอย่างไรใน
หมายเหตุฯ
ตอบ
อ้ างถึง ม.บช. 24 ติงลี่ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารคนสาคัญของบริ ษัทใหญ่ จึงถือเป็ น “บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที่เสนอรายงาน” โดยบริ ษัท
ย่อยที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของบริ ษัทใหญ่ยอ่ มถือเป็ น “กิจการที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที่เสนอรายงาน” ดังนัน้ การที่ติงลี่ กับบริ ษัทย่อยมี
ธุรกรรมระหว่างกัน จึงถือเป็ น “รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน” ที่เกิดการโอนทรัพยากร บริ การ หรื อภาระผูกพัน ระหว่างกิจการที่
เสนอรายงาน และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน กิจการจึงต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลธุรกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน ข้ อมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงค้ างของรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
จานวนเงินของรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
2. จานวนเงินของยอดคงค้ าง และ
3. ข้ อกาหนด เงื่อนไข หลักประกัน (ถ้ ามี) และลักษณะของสิง่ ตอบแทนที่จะใช้ ในการชาระยอดคงค้ างดังกล่าว และ
4. รายละเอียดของการค ้าประกันที่ให้ หรื อได้ รับ
5. ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้ องกับจานวนเงินของยอดคงค้ าง และ
6. ค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญหรื อหนี ้สงสัยจะสูญที่รับรู้ในระหว่างงวดที่เกิดขึ ้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
1.
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2. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนงานดาเนินงาน
บริ ษัท ไหทองคา จากัด มีสว่ นงานดาเนินงาน 3 ส่วนงานดังนี ้
ล้ านบาท
ส่วนงาน

รายได้ สว่ นงาน

สินทรัพย์สว่ นงาน

กาไรส่วนงาน

ขายโทรศัพท์มือถือ

440

40

ขายอุปกรณ์โทรศัพท์

2,050

120

120

ขายซีดีและเพลง

2,450

300

250

รวม

4,940

460

355

-

15

ให้ ทา
อ้ างถึงหลักเกณฑ์เชิงปริ มาณที่ระบุไว้ ใน ม.รง. 8 เรื่ องส่วนงานดาเนินงาน กิจการจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนงานใดบ้ าง และต้ อง
เปิ ดเผยเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างไร
ตอบ
กิจการต้ องแยกรายงานข้ อมูลของส่วนงานดาเนินงานที่เป็ นไปตามเกณฑ์เชิงปริ มาณข้ อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1.

2.

รายได้ ทงสิ
ั ้ ้นที่ส่วนงานนันได้
้ รับ (ทังจากการขายให้
้
กับลูกค้ าภายนอกและรายได้ ที่เกิดจากการขายหรื อโอนระหว่างส่วนงาน) มี
จานวนตังแต่
้ ร้อยละ 10 ของรายได้ รวมทังสิ
้ ้นของทุกส่วนงานรวมกันไม่วา่ จะเป็ นรายได้ จากภายนอกหรื อภายใน
ค่าสมบูรณ์ ของผลกาไรหรื อขาดทุนของส่วนงานมีจานวนตังแต่
้ ร้อยละ 10 ของค่าสมบูรณ์ ของ (1) ผลกาไรรวมของทุกส่วนงาน
ดาเนินงานที่มีผลกาไร และ (2) ผลขาดทุนรวมของทุกส่วนงานดาเนินงานที่มีผลขาดทุน แล้ วแต่จานวนใดจะมากกว่า (10% x max
(abs (sum_profit) , abs (sum_loss) )

3.

สินทรัพย์ของส่วนงานมีจานวนตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไปของสินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นของทุกส่วนงานรวมกัน

หากผลรวมของรายได้ ทเี่ กิดจากลูกค้ าภายนอกของทุกส่วนงานทีร่ ายงานมีจานวนต่ากว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ รวมของกิจการ
กิจการต้ องรายงานส่วนงานเพิ่มเติม (ถึงแม้ วา่ ส่วนงานที่รายงานทีเ่ พิ่มขึ ้นนันจะไม่
้
เข้ าหลักเกณฑ์เชิงปริ มาณ จนกระทัง่ ผลรวมของรายได้ ที่เกิด
จากลูกค้ าภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ รวมของกิจการ โดยข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ
อื่นและส่วนงานดาเนินงานที่ไม่ได้ แยกรายงาน จะถูกรวมกันและเปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อ “ส่วนงานอื่น”
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ตารางสัดส่วนของตัวแปรที่ใช้ ประเมินตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
ส่วนงาน
ขายโทรศัพท์มือถือ
ขายอุปกรณ์โทรศัพท์
ขายซีดีและเพลง

รายได้ สว่ นงาน
9%
41%
50%
100%

สินทรัพย์สว่ นงาน กาไรส่วนงาน abs(กาไรขาดทุน)
9%
-4%
น้ อยกว่า
26%
34% เท่ากับหรื อมากกว่า
65%
70% เท่ากับหรื อมากกว่า
100%
100%

กาไรรวม (เฉพาะส่วนงานทีก่ าไร)
ขาดทุนรวม (เฉพาะส่วนงานที่ขาดทุน)
10% ของ max (abs (370) , abs (-15))

370
-15
37

การคานวณสัดส่วนรายได้ จากลูกค้ าภายนอก
ส่วนงาน
ขายอุปกรณ์โทรศัพท์
ขายซีดีและเพลง
รวมรายได้ สว่ นงาน
หัก รายได้ ระหว่างส่วนงานทีต่ ้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
รายได้ จากลูกค้ าภายนอก
คิดเป็ นสัดส่ วนต่ อรำยได้ รวม

-

2,050
2,450
4,500
460
4,040
82%

หากส่วนงานใดมีตวั ชี ้วัดรายการใดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของผลรวม จะถือว่าส่วนงานนันเป็
้ นส่วนงานที่ต้องรายงาน ดัง นัน้ กิจการจึง
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนงานขายอุปกรณ์โทรศัพท์ และส่วนงานขายซีดีและเพลง ซึง่ ทังสองส่
้
วนงานมีรายได้ จากลูกค้ าภายนอกคิดเป็ น
อัตราส่วน 82% ของรายได้ รวม ดังนัน้ กิจการจึงไม่จาเป็ นต้ องแยกเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนงานอื่นเพิม่ เติม กิจการจึงสามารถรายงานข้ อมูลส่วนงาน
ขายโทรศัพท์มือถืออยูใ่ น “ส่วนงานอื่น”
การเปิ ดเผยข้ อมูล
กิจการจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดส่วนงานดาเนินงาน การรวมส่วนงานดาเนินงาน การคานวณรายได้ กาไร
และสินทรัพย์ของส่วนงาน นอกจากนี ้ กิจการจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การ ตลอดจนข้ อมูลเชิงภูมศิ าสตร์ และข้ อมูลเกี่ยวกับ
ลูกค้ ารายใหญ่
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3 การคานวณต้นทุนช่วงตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
บริ ษัทจ๊ ะ จากัด ผลิตสินค้ าภายใต้ ระบบต้ นทุนช่วง มีแผนกผลิตสองแผนก คือ แผนกที่ 1 และ แผนกที่ 2 โดยต้ นทุนวัตถุดิบทางตรง
ทังหมดจะเกิ
้
ดขึ ้นในช่วงการผลิตของแผนกการผลิต 1 ส่วนต้ นทุนแปลงสภาพจะเกิดขึ ้นอย่างสมา่ เสมอทังแผนกผลิ
้
ตที่ 1 และแผนกที่ 2
ในกระบวนการผลิตจะใส่วตั ถุดิบทังหมดตั
้
งแต่
้ ต้นกระบวนการ ตารางต่อไปนี ้เป็ นข้ อมูลดาเนินงานของทังสองแผนก
้
แผนกที่ 1
จานวนหน่วยระหว่างผลิตยกมา 1/12
วัตถุดิบครบ 100% ; ต้ นทุนแปลงสภาพเสร็ จ 25%
(ไม่มีวตั ถุดิบ) ต้ นทุนแปลงสภาพเสร็ จ 10%
หน่วยเริ่ มผลิตระหว่างงวด
จานวนหน่วยระหว่างผลิตยกไป 31/12
วัตถุดิบครบ 100% ; ต้ นทุนแปลงสภาพเสร็ จ 40%
(ไม่มีวตั ถุดิบ) ต้ นทุนแปลงสภาพเสร็ จ 50%
ข้ อมูลต้ นทุน (บาท)
งานระหว่างทาต้ นงวด 1/12
ต้ นทุนของหน่วยรับโอนจากแผนกที่ 1
วัตถุดิบ
ต้ นทุนแปรสภาพ
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างงวด
วัตถุดิบ
ต้ นทุนแปรสภาพ

แผนกที่ 2

4,000
2,000
7,000
2,000
5,000

27,000
13,000

35,000
10,000

35,000
35,200

66,500

ให้ ทา
1.
2.
3.
4.
5.

ให้ หาต/ท หน่วยเทียบสาเร็ จรูปของวัตถุดิบทางตรง และต้ นทุนแปลงสภาพของแผนกผลิต 1
ให้ หาต้ นทุนสินค้ าที่ผลิตเสร็ จโอนออกไปแผนกผลิต 2
ให้ หาต้ นทุนหน่วยเทียบที่รับโอนมาจากแผนกผลิตที่ 1
ให้ หาต้ นทุนสินค้ าที่ผลิตเสร็ จโอนออกของแผนกผลิต 2
กิจการไม่มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้ าจะแนะนากิจการอย่างไร พร้ อมทังบอกข้
้
อดีข้อเสียที่แนะนาแต่ละวิธี
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ตอบ
ตามตารางคานวณต่อไปนี ้
หน่ วยเทียบสำเร็จรูป
DM

หน่ วยผลิต
ตำรำงคำนวณต้ นทุนช่ วงแผนกที่ 1
งานระหว่างทาต้ นงวด
หน่วยเริ่ มผลิตในเดือน
รวม

4,000
7,000
11,000

งานระหว่างทาต้ นงวด
หน่วยเริ่ มและเสร็ จในงวด
งานระหว่างทาปลายงวด
รวม

4,000
5,000
2,000
11,000

ต้ นทุนกำรผลิต
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างเดือน
หน่วยเทียบสาเร็ จรูป
ต้ นทุนต่อหน่วยเทียบสาเร็จรูป

70,200
9.00

สรุ ปต้ นทุนกำรผลิต
งานระหว่างทาต้ นงวด
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างเดือน
รวมต้ นทุนกำรผลิต

40,000
70,200
110,200

กำรจัดสรรต้ นทุน
ต้ นทุนผลิตเสร็จโอนออก
ต้ นทุนงานระหว่างทาต้ นงวด
งานระหว่างทาต้ นงวดทาต่อจนเสร็ จ (3,000 x 4)
ต้ นทุนของหน่วยเริ่ มและเสร็ จในงวด (5,000 x 9)
รวม
งานระหว่างทาปลายงวด (2,000 x 5) + (800 x 4)
รวมต้ นทุนกำรผลิต

40,000
12,000
45,000
97,000
13,200
110,200

0%
100%
100%

0
5,000
2,000
7,000

35,000
7,000
5.00

75%
100%
40%

CC

3,000
5,000
800
8,800
หน่ วย: บำท
35,200
8,800
4.00
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หน่ วยจริง
ตำรำงคำนวณต้ นทุนช่ วงแผนกที่ 2
งานระหว่างทาต้ นงวด
หน่วยเริ่ มผลิตในเดือน
รวม

2,000
9,000
11,000

งานระหว่างทาต้ นงวด
หน่วยเริ่ มและเสร็ จในงวด
งานระหว่างทาปลายงวด
รวม

2,000
4,000
5,000
11,000

ต้ นทุนกำรผลิต
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างเดือน
หน่วยเทียบสาเร็ จรูป
ต้ นทุนต่อหน่วยเทียบสาเร็จรูป

163,500
19.41

สรุ ปต้ นทุนกำรผลิต
งานระหว่างทาต้ นงวด
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างเดือน
รวมต้ นทุนกำรผลิต

45,000
163,500
208,500

กำรจัดสรรต้ นทุน
ต้ นทุนผลิตเสร็จโอนออก
ต้ นทุนงานระหว่างทาต้ นงวด
งานระหว่างทาต้ นงวดทาต่อจนเสร็ จ (1,200 x 8.64)
ต้ นทุนของหน่วยเริ่ มและเสร็ จในงวด (4,000 x 19.41)
รวม
งานระหว่างทาปลายงวด (5,000 x 10.78)+(2,500x8.64)
รวมต้ นทุนกำรผลิต

45,000
10,364
77,657
133,020
75,480
208,500

หน่ วยเทียบสำเร็จรูป
ต้ นทุนรับโอน

0%
100%
100%

0
4,000
5,000
9,000

97,000
9,000
10.78

60%
100%
50%

CC

1,200
4,000
2,500
7,700
หน่วย: บาท
66,500
7,700
8.64
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P a g e | 13

3.1 ให้ หาต/ท หน่วยเทียบสาเร็จรูปของวัตถุดิบทางตรง และต้ นทุนแปลงสภาพของแผนกผลิต 1
ตอบ
หน่วยเทียบสาเร็ จรูปของวัตถุดิบทางตรงของแผนกที่ 1 เท่ากับ 7,000 หน่วย
หน่วยเทียบสาเร็ จรูปของต้ นทุนแปลงสภาพของแผนกผลิต 1 เท่ากับ 8,800 หน่วย
3.2 ให้ หาต้ นทุนสินค้ าที่ผลิตเสร็จโอนออกไปแผนกผลิต 2
ตอบ
ต้ นทุนสินค้ าที่ผลิตเสร็ จโอนออกไปแผนกผลิต 2 เท่ากับ 97,000 บาท
3.3 ให้ หาต้ นทุนต่อหน่วยเทียบทีร่ ับโอนมาจากแผนกผลิตที่ 1
ตอบ
ต้ นทุนต่อหน่วยเทียบที่รับโอนมาจากแผนกผลิตที่ 1 เท่ากับ 9.00 บาท
3.4 ให้ หาต้ นทุนสินค้ าที่ผลิตเสร็จโอนออกของแผนกผลิต 2
ตอบ
ต้ นทุนสินค้ าที่ผลิตเสร็ จโอนออกของแผนกผลิต 2 เท่ากับ 133,020 บาท
3.5 กิจการไม่มกี ารตรวจสอบคุณภาพสินค้ าจะแนะนากิจการอย่างไร พร้ อมทังบอกข้
้
อดีข้อเสีย
ตอบ
การตรวจสอบคุณภาพสินค้ าถือเป็ นขันตอนส
้
าคัญเพื่อให้
่ มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่สง่ มอบให้ แก่ลกู ค้ ามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับน่าพอใจ โดย
อาจจาแนกได้ เป็ นการตรวจสอบก่อนทาการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังจากการผลิตเสร็ จสิ ้น
กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพย่อมนามาซึง่ รายจ่ายเป็ นจานวนมาก
อย่างไรก็ตามรายจ่ายดังกล่าวจะสามารถชดเชยกับความ
สูญเสียจากการผลิต ซึง่ ระดับของการตรวจสอบคุณภาพที่เหมาะสมคือจุดที่ผลรวมของรายจ่ายตรวจสอบคุณภาพและรายจ่ายที่สบื เนื่องจาก
ความสูญเสียอยูใ่ นระดับทีต่ ่าที่สดุ
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ตารางติวปี 2560

หลักสู ตร Comprehensive วิชาละ 5,500 บาท (สมัคร2วิชา 9,000 บาท)
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หลักสู ตร Step – By – Step วิชาละ 6,000 บาท (สมัคร2วิชา 10,000 บาท)

หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 3/2560
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเราจะรี บส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัว เมื่อสมัครเข้ 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
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