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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 2/2561 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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“เอกสารชดุนีไ้ด้รับความร่วมมือร่วมใจจากทัง้ผู้ เข้าสอบจํานวนมาก และตวัผมผู้จดัทํา คิดเป็นชัว่โมงทํางานรวมมากกวา่ 50 ชัว่โมงทํางาน ซึง่

ทกุคนท่ีเก่ียวข้องยินดีท่ีจะให้พ่ีน้องใช้เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมยิ่นดีแม้แตนิ่ดเดียวหากถกูนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ดงันัน้จงึขออธิบายเก่ียวกบัความคุ้มครองดงันี”้ 

เอกสารชดุนีไ้ด้รับความคุ้มครองตามพระราชบญัญติัลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558   

อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

1) การใช้เพ่ือเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพ่ือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผู้ เข้าสอบครับ) 

2) การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชนในลกัษณะท่ีไมห่วงัผลกําไร 

3) การใช้เพ่ือ update ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

ไม่อนุญาตให้ใช้  

1) การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะท่ีเป็นติวเตอร์ท่ีเปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน  

2) การดดัแปลงหรือคดัลอกเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรือการกระทํา

ลกัษณะอ่ืนใดท่ีเข้าข่ายการทําเพ่ือหวงัประโยชน์เชิงพาณิชย์  

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยู่ในข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หรือขอ
หนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ขอบคุณที่เข้าใจครับ 
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ขอ้ 1 ก โครงการวจิยั 
1 มกราคม 25x1  บริษัทมว่ง จํากดั ซือ้โครงการวิจยัของบริษัทคราม จํากดัท่ีครามรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายมลูคา่ 400,000 บาท โดยมว่ง

จ่ายซือ้ในราคา 500,000 บาท และประเมินวา่มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

กมุภาพนัธ์ 25x1 จ่ายคา่วตัถดิุบและเงินเดือนผู้วิจยัเป็นเงิน 100,000 บาท 
มีนาคม 25x1  เกิดรายจ่ายในการหาทางเลือกขัน้สดุท้ายเพ่ือให้ได้ชิน้งานวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์เป็นเงิน 200,000 บาท 

ตลุาคม  25x1  
เกิดรายจ่ายในการพฒันาชิน้งาน 1,000,000 บาท เพ่ือให้ได้ชิน้งานตรงตามความต้องการของผู้บริหาร และเกิดคา่
อบรมพนกังานในการแนะนําสนิค้า  100,000 บาท 

ให้ทํา  

บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้อง (9 คะแนน) 

ตอบ 

อ้างถงึ ม.บช. 38 รายการท่ีจะถือวา่เป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนได้ต้องสามารถระบไุด้ ต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุของกิจการ และต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซึง่ลกัษณะท่ีสามารถระบไุด้ (Identifiability) หมายถงึ 1) การท่ีสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กลา่ว 
หรือ 2) ได้มาจากการทําสญัญาหรือสทิธิทางกฎหมายอ่ืนๆ ในกรณีของโจทย์ข้อนี ้การท่ีกิจการมว่งซือ้ชิน้งานวิจยัจากครามเป็นเงิน 500,000 
บาท ถือวา่ “เข้าข่ายเป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีสามารถระบไุด้” โดยเป็นชิน้งานท่ีได้มาจากการทําสญัญาหรือสทิธิทางกฎหมายอ่ืนๆ อยูภ่ายใต้
การควบคมุ และคาดวา่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ดงันัน้ กิจการจะต้องรับรู้เงินท่ีจ่าย 500,000 บาทเป็นสนิทรัพย์  

อยา่งไรก็ตาม กิจการต้องตดัรายจ่ายในการวิจยัเป็นคา่ใช้จ่ายในกําไรขาดทนุ และจะสามารถรับรู้ต้นทนุของการพฒันาเป็นสนิทรัพย์
ได้ตอ่เม่ือสามารถแสดงให้เหน็วา่มีความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์เทา่นัน้ ซึง่จากข้อมลูในโจทย์ แม้เดือนตลุาคมจะกิจการจะ
พฒันาชิน้งานได้เสร็จสมบรูณ์แตไ่มไ่ด้ระบวุา่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ด้วยวิธีใด ด้วยเหตนีุกิ้จการจงึต้องรับรู้รายจ่ายทัง้หมดใน
การวิจยัพฒันาหลงัจากท่ีซือ้งานวิจยัมาเป็นคา่ใช้จ่ายในกําไรขาดทนุ เช่นเดียวกบัคา่ฝึกอบรมพนกังานท่ีไมมี่ลกัษณะท่ีสามารถระบไุด้กิจการ
จงึต้องรับรู้เข้ากําไรขาดทนุด้วย เช่นกนั ตามการบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้ 
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มกราคม dr. สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - งานวิจยัรับโอนจากบริษัทคราม 500,000   
 cr. เงินสด  500,000  
  บนัทกึรับโอนงานวิจยัจากบริษัทคราม   
กมุภาพนัธ์ dr. คา่ใช้จ่ายในการทําวิจยั 100,000   
 cr. เงินสด  100,000  
  จ่ายรายจ่ายในการทําวิจยั   
มีนาคม dr. คา่ใช้จ่ายในการทําวิจยั 200,000   
 cr. เงินสด  200,000  
  จ่ายรายจ่ายในการทําวิจยั   
ตลุาคม dr. คา่ใช้จ่ายในการพฒันา  1,000,000   
 cr. เงินสด   1,000,000  
  จ่ายรายจ่ายในการพฒันาชิน้งาน   
ตลุาคม dr. คา่ฝึกอบรมพนกังาน 100,000   
 cr. เงินสด  100,000  
  จ่ายคา่ฝึกอบรมพนกังาน   
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ขอ้ 1 ข การแลกเปล่ียนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
บริษัทเขียว จํากดั ได้แลกเปล่ียนสทิธิในการจําหน่ายยาในประเทศไทย กบัสทิธิการจําหน่ายยาในประเทศสงิคโปร์ โดยมลูคา่

ยติุธรรมของสทิธิจําหน่ายยาในไทยเทา่กบั 8 ล้านบาท มลูคา่ตามบญัชี 5 ล้านบาท สว่นมลูคา่ยติุธรรมของสทิธิจําหน่ายยาในสงิคโปร์เทา่กบั 
7 ล้านบาท ซึง่คู่สญัญาได้จ่ายสว่นตา่งเป็นเงินสดให้กบัเขียวเป็นเงิน 1 ล้านบาท 

ให้ทํา  

บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้อง (4คะแนน) 

ตอบ 

หากกิจการได้รับสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนจากการแลกเปล่ียนกบัรายการสนิทรัพย์ท่ีไมเ่ป็นตวัเงินหรือแลกเปล่ียนกบัทัง้รายการสินทรัพย์
ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน กิจการต้องวดัมลูคา่ต้นทนุของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีได้รับจากการแลกเปล่ียนดงักลา่วด้วยมลูคา่ยติุธรรม ซึ่ง

เท่ากับมูลค่ายุตธิรรมของสิ่งที่นําไปแลก แตห่ากไมท่ราบแน่ชดัวา่สิง่ท่ีนําไปแลกเทา่กบัเท่าใด ให้รับรู้ท่ีดินอาคารอปุกรณ์ท่ีได้โดยใช้ราคา
ยติุธรรมของสิง่ท่ีได้มา 

dr. สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทิธิการจําหน่ายยาในประเทศไทย       3,000,000   
cr. ผลกําไรจากการตีราคาสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (P/L)     3,000,000  
 บนัทกึการตีราคาสทิธิบตัรเป็นมลูคา่ยติุธรรม (8m - 5m)   
    
dr. เงินสด       1,000,000   
dr. สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทิธิการจําหน่ายยาในประเทศสงิคโปร์       7,000,000   
cr. สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทิธิการจําหน่ายยาในประเทศไทย     8,000,000  
 บนัทกึการแลกเปล่ียนสิทธิการจําหน่ายยา   
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ขอ้ 1 ค การตีราคาสิทธิบตัร 
1/1/25x1 กิจการซือ้สทิธิบตัรมาในราคา 2 ล้านบาท โดยคาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกบักิจการเป็นเวลา 10 ปี สทิธิบตัร

ดงักลา่วมีตลาดซือ้ขายคลอ่ง ซึง่มลูคา่ยติุธรรม ณ ต้นปี 25x1 เทา่กบั 2.7  ล้านบาท บริษัทได้ตีราคาเพิ่ม โดยบนัทกึคา่เส่ือมราคาตามสดัสว่น 
และทยอยตดัสว่นเกินทนุจากการตีราคาเข้ากําไรสะสม 

ให้ทํา 

บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้องสําหรับปี 25x2 (7คะแนน) 

ตอบ 

ต้นปี 25x2 กิจการจะบนัทกึตีราคาเพิ่มตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

 ก่อนตีราคา ตีราคาเพิ่ม  หลังตีราคา 
ราคาทนุ 2,000,000  1,000,000  * 3,000,000  
หกั คา่เส่ือมราคาสะสม (200,000) (100,000) ** (300,000) 
มูลค่าตามบัญชี 1,800,000  900,000  *** 2,700,000  

* 900,000/1,800,000 x 2,000,000    
** 900,000/1,800,000 x -200,000    
***2,700,000 - 1,800,000    

ตามการบนัทกึบญัชีนี ้ 

1/1/25x1 dr. สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทิธิบตัรยา 1,000,000   
 cr. คา่ตดัจําหน่ายสะสม - สทิธิบตัรยา  100,000  
 cr. กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  900,000  
  บนัทกึการตีราคาสทิธิบตัรยาเพิ่ม   
31/12/25x1 dr. คา่ตดัจําหน่าย - สทิธิบตัรยา 300,000   
 cr. คา่ตดัจําหน่ายสะสม - สทิธิบตัรยา  300,000  
  บนัทกึการตดัจําหน่ายสทิธิบตัรยา (3m / 10 ปี)   
31/12/25x1 dr. องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ - สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 100,000   
 cr. กําไรสะสม  100,000  
  ปรับองค์ประกอบอืนฯ เข้ากําไรสะสม   
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ขอ้2 ก 
กิจการสามแหง่ได้จดัตัง้การงาน ABC ขึน้ ซึง่สทิธิในการออกเสียงและสทิธ์ิในสว่นได้เสียสทุธิในการงานดงักลา่วของกิจการ ก เทา่กบั

ร้อยละ 50 กิจการ ข เทา่กบัร้อยละ 30 และกิจการ ค เทา่กบัร้อยละ 20 ตามภาพตอ่ไปนี ้ 

 
ข้อตกลงตามสญัญาระหวา่งกิจการ ก กิจการ ข และกิจการ ค ระบวุา่การตดัสินใจใด ๆ เก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องของการงานต้อง

ได้รับความเหน็ชอบอยา่งน้อยร้อยละ 75 ของสทิธิในการออกเสียงทัง้หมด และ ก มีอํานาจยบัยัง้มติใดๆ ท่ี ก ไม่เหน็ชอบด้วย  

ให้ทํา ตอบคําถามตอ่ไปนี ้ 

1. กิจการใดเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุ หรืออํานาจควบคมุร่วม (2คะแนน) 

2. กิจการ ก กิจการ ข จะจดัประเภทการร่วมงานดงักลา่วเป็นการร่วมการงานแบบใด และแสดงในงบการเงินของแตล่ะฝ่าย
อยา่งไร (3คะแนน) 

3. กิจการ ค จะถือวา่การร่วมการงานข้างต้นเป็นการร่วมงานแบบใด และนําเสนองบการเงินอยา่งไร (3คะแนน) 

ตอบ 

เน่ืองจากไมมี่ฝ่ายใดท่ีถือสว่นได้เสียถงึ 75% การตดัสนิใจใดๆ เก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องของการงานนัน้ไมส่ามารถทําได้โดย
ปราศจากความเหน็ชอบของทัง้กิจการ ก และกิจการ ข ซึง่แม้กิจการ ก จะมีอํานาจยบัยัง้การดําเนินงานใดๆ ท่ีตนเองไมเ่หน็ด้วย เราจะถือวา่
กิจการ ก มีเพียง “สทิธิคุ้มครอง (Protective Right)” ก จงึไมส่ามารถมีอํานาจหรือปอ้งกนัผู้ อ่ืนจากการมีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทนุได้ ดงันัน้ 
กิจการ ก จงึเป็นเพียงหนึง่ในผู้ควบคมุร่วมท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเบด็เสร็จ นอกจากนี ้การดําเนินงานใดๆ ท่ีสําคญัเพียงแคไ่ด้รับมติเหน็ชอบจาก 
ก และ ข ก็เพียงพอ ดงันัน้ ค จงึมีบทบาทเพียง ผู้ลงทนุในกิจการร่วมค้า หรือ “NCI ในการร่วมค้านัน่เอง” 

1. กิจการใดเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุ หรืออํานาจควบคมุร่วม(2คะแนน) 

กิจการ ก และกิจการ ข เป็นมีอํานาจควบคมุร่วมในการงาน ABC 

2. กิจการ ก กิจการ ข จะจดัประเภทการร่วมงานดงักลา่วเป็นการร่วมการงานแบบใด และแสดงในงบการเงินของแตล่ะฝ่ายอย่างไร 

เน่ืองจาก ก และ ข มีสทิธิในสินทรัพย์สทุธิของการงาน ABC ดงันัน้ ทัง้สองฝ่ายจะต้องจดัประเภทการงานข้างต้นเป็น “การร่วมค้า” 
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ซึง่หมายถงึ การร่วมการงานซึง่ผู้ ท่ีมีการควบคมุร่วม (ผู้ ร่วมค้า) มีสว่นในสนิทรัพย์สทุธิของการงาน และต้องใช้ “วิธีสว่นได้เสียในการรับรู้มลูคา่
เงินลงทนุในการร่วมค้า” ในการนําเสนองบการเงินรวม (หรืองบการเงินตามวิธีสว่นได้เสียกรณีท่ีไมไ่ด้จดัทํางบการเงินรวม) แต่มีทางเลือกท่ีจะ
นําเสนอมลูคา่เงินลงทนุดงักลา่วในงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยวิธีราคาทนุ หรือวิธีสว่นได้เสียก็ได้ 

3. กิจการ ค จะถือวา่การร่วมการงานข้างต้นเป็นการร่วมงานแบบใด และนําเสนองบการเงินอยา่งไร 

กิจการ ค ถือเป็นผู้ ท่ีเข้าร่วมในการร่วมค้าแตไ่มมี่การควบคมุร่วมต้องรับรู้สว่นได้เสียของตนในการร่วมค้านัน้ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) เว้นแตผู่้นัน้มีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัในการร่วมค้านัน้ ซึง่
ในกรณีนีผู้้ ท่ีเข้าร่วมในการร่วมค้าดงักลา่วจะต้องรับรู้สว่นได้เสียของตนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทนุใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
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ขอ้2 ข การจดัทาํงบกาํไรขาดทุนรวม 
1 มกราคม 25x1 กิจการองัคาร ซือ้หุ้นกิจการพธุ 50% เป็นเงิน 13 ล้านบาท  

1 มกราคม 25x2  องัคารซือ้หุ้นกิจการพธุเพิ่มขึน้ 30% เป็นเงิน 9 ล้านบาท โดยมลูคา่ยติุธรรมของสว่นได้เสีย 50% แรกเทา่กบั 16 
ล้านบาท มลูค่ายติุธรรมของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเทา่กบั 6.25 ล้านบาท และมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทองัคาร 
(เทา่กบัมลูคา่ตามบญัชี) เทา่กบั 30 ล้านบาท 

ปี 25x2  องัคารขายสินค้าราคาทนุ 0.25 ล้านบาท ให้กบัพธุโดยคิดกําไรขัน้ต้นในอตัรา 20% ของราคาทนุ ณ วนัสิน้รอบรายงาน พธุ
มีสนิค้าดงักลา่วท่ียงัไมไ่ด้ขายให้กบัคนนอก 30%  

1 ตลุาคม 25x2 พธุขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ให้กบัองัคารในราคาบวกกําไร 100,000 บาท สนิทรัพย์ดงักลา่วมีอายใุช้งาน
คงเหลือ 4 ปี  

ตอ่ไปนีเ้ป็นงบกําไรขาดทนุของสองกิจการ  

  หน่วย: บาท 
งบกาํไรขาดทุน สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25x2  P   S  
ขาย 25,000,000  10,000,000  
หกั ต้นทนุขาย (20,000,000) (6,500,000) 
กาํไรขัน้ต้น 5,000,000  3,500,000  
หกั คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (2,000,000) (2,500,000) 
กําไรจากการดําเนินงาน 3,000,000  1,000,000  
สว่นแบง่กําไรจากบริษัทยอ่ย 483,000  0  
กําไรจากการขายท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ 0  100,000  
กําไรจากการโอนหมวดเงินลงทนุ 200,000    
กาํไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 3,683,000  1,100,000  
ต้นทนุทางการเงิน (300,000) (200,000) 
ภาษีเงินได้ (676,600) (180,000) 
กาํไรสุทธิ 2,706,400  720,000  

ให้ทํา 

1. คํานวณคา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ (4 คะแนน) 

2. จดัทํางบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมองัคาร จํากดั และบริษัทยอ่ย 
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ตอบ 

1. คํานวณคา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ (4 คะแนน) 

  หน่วย: บาท  
เงินลงทนุจ่ายซือ้หุ้นบริษัทพธุ 30% 9,000,000  
มลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุ 50% ท่ีซือ้ก่อนหน้า 16,000,000  
มลูคา่ยติุธรรมของ NCI 20%  6,250,000  
รวมมูลค่าธุรกิจ 100% 31,250,000  
หัก มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์สุทธิของบริษัทพุธ จาํกัด 30,000,000  
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ 1,250,000  

 

2. จดัทํางบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมองัคาร จํากดั และบริษัทยอ่ย 

ขัน้ท่ี 1 คํานวณกําไรจากการรวมธุรกิจสําเร็จ  

   หน่วย: บาท  
มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ 50% ของบริษัทพธุ ณ วนัท่ี 1/1/25x2  16,000,000 
เงินลงทนุจ่ายซือ้สนิทรัพย์สทุธิ 50% ของบริษัทพธุ ณ วนัท่ี 1/1/25x1 13,000,000  
บวก สว่นแบง่กําไร (6,000,000 x 50%) 3,000,000  
หกั เงินปันผลของบริษัทพธุ (400,000 x 50% ) -200,000  

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ 30% ของบริษัท ข ณ วนัท่ี 1/1/25x2  15,800,000 
ผลกาํไรจากการโอนหมวดเงนิลงทุน (จากบ.ร่วมเป็นบ.ย่อย)  200,000 

   

ขัน้ท่ี 2 คํานวณสว่นแบง่กําไร และสว่นแบง่กําไรของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ  

คาํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทย่อย/ส่วนแบ่ง NCI  100%S  80%P 20%NCI 
กําไรตามรายงาน 720,000  576,000  144,000  
หกั กําไรในสนิค้าคงเหลือ (Down Stream) (15,000) (15,000) 0  
(250,000 x 20% x 30%)    
หกั กําไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์(Up Stream) (100,000) (80,000) (20,000) 
บวก กําไรจากการขาย PPE ท่ีเกิดขึน้แล้ว  (Up Stream) 2,500  2,000  500  
(100000 / 10 ปี x 3/12 เดือน)    
กาํไรของ บ.ย่อยที่ปรับปรุงแล้ว / ส่วนแบ่งกาํไร / ส่วนแบ่ง NCI 607,500  483,000  124,500  
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ขัน้ท่ี 3 ตดัรายการระหวา่งกนัในกระดาษทําการงบกําไรขาดทนุรวม 

  การตัดรายการในกระดาษทาํการงบการเงนิรวม   
a. dr. ขาย 250,000   
 cr. ต้นทนุขาย  250,000  
  ตดัรายการขายระหวา่งกนั   
b. dr. ต้นทนุขาย 15,000   
 cr. สนิค้าคงเหลือ  15,000  
  ตดัรายการกําไรในสนิค้าปลายงวดท่ียงัไมเ่กิดขึน้    
c. dr. กําไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 100,000   
 cr. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  100,000  
  ตดัรายการกําไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์   
d. dr. คา่เส่ือมราคาสะสม - ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 2,500   
 cr. คา่เส่ือมราคา  2,500  
  ปรับปรุงบญัชีค่าเส่ือมราคาท่ีมากเกินไป   
e. dr. สว่นแบง่กําไรในบริษัทยอ่ย 483,000   
 cr. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  483,000  
  ตดัรายการสว่นแบง่กําไรในบริษัทยอ่ย   
f. dr. สว่นแบง่กําไรของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 124,500   
 cr. สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ  124,500  
  รับรู้สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุท่ีเพิ่มขึน้จากกําไรระหวา่งปี   
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ขัน้ท่ี 4 จดัทํากระดาษทําการงบกําไรขาดทนุรวม 

 P S  dr  cr conso 
ขาย 25,000,000  10,000,000  a. 250,000    34,750,000  
หกั ต้นทนุขาย (20,000,000) (6,500,000) b. 15,000  a. 250,000  (26,265,000) 
กาํไรขัน้ต้น 5,000,000  3,500,000      8,485,000  
หกั คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (2,000,000) (2,500,000)   d. 2,500  (4,497,500) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 3,000,000  1,000,000      3,987,500  
สว่นแบง่กําไรจากบริษัทยอ่ย 483,000  0  e. 483,000    0  
กําไรจากการขายท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ 0  100,000  c. 100,000    0  
กําไรจากการโอนหมวดเงินลงทนุ 200,000  0      200,000  
กาํไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 3,683,000  1,100,000      4,187,500  
ต้นทนุทางการเงิน (300,000) (200,000)     (500,000) 
ภาษีเงินได้ (676,600) (180,000)     (856,600) 
กาํไรสุทธิ 2,706,400  720,000      2,830,900  

ส่วนแบ่งกาํไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม   f. 124,500    (124,500) 
กาํไรสุทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่       2,706,400  

        
สนิค้าคงเหลือ     b. 15,000   
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ)   d. 2,500  c. 100,000   
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย     e. 483,000   
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ     f. 124,500   
    975,000   975,000   
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ขัน้ท่ี 5 จดัทํางบกําไรขาดทนุรวม 

บริษัทอังคาร จาํกัดและบริษัทย่อย  
งบกาํไรขาดทุนรวม  
สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25x2  
  หน่วย: บาท  
ขาย 34,750,000  
หกั ต้นทนุขาย (26,265,000) 
กาํไรขัน้ต้น 8,485,000  
หกั คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (4,497,500) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 3,987,500  
กําไรจากการโอนหมวดเงินลงทนุ 200,000  
กาํไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 4,187,500  
ต้นทนุทางการเงิน (500,000) 
ภาษีเงินได้ (856,600) 
กาํไรสุทธิ 2,830,900  

  
การแบ่งกาํไร  
ผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,706,400  
สว่นแบง่กําไรของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 124,500  
กาํไรสุทธิ 2,830,900  
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ขอ้3 ก สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
1 มิถนุายน 25x1 บริษัทศกุร์ จํากดัเช่าเคร่ืองจกัร สญัญามีอาย ุ5 ปีโดยมีเง่ือนไขดงันี ้ 

 ปีท่ี 1-3 คา่เช่าปีละ 1,200,000 บาท และ ปีท่ี 4-5 คา่เช่าปีละ 1,050,000 บาท 

 สญัญาบอกเลกิได้ แตผู่้ เช่าต้องแจ้งลว่งหน้า 1 ปี 

 การเช่าเคร่ืองจกัรนีบ้ริษัทผู้ให้เช่ามอบรถขนย้ายสนิค้าให้ผู้ เช่าเป็นระยะเวลาตามสญัญาเช่าเคร่ืองจกัร ทําให้ผู้ เช่า
ประหยดัคา่เช่าปีละ 60,000 บาท 

 ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 25x1 บริษัทจ่ายคา่เช่างวดแรก และบนัทกึรายการดงันี ้ เดบิต คา่เช่า 1,200,000 เครดิต เงินสด 
1,200,000  

ให้ทํา 

1. ปรับปรุงรายการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1  

2. จดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุท่ีเก่ียวข้องกบัค่าเช่า 

ตอบ 

อ้างถงึ ม.บช. 17 “ผู้ เช่าต้องรับรู้จํานวนเงินท่ีจ่ายตามสญัญาเช่าดําเนินงานเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า นอกจากวา่จะมีเกณฑ์อ่ืนท่ีเป็นระบบซึง่แสดงถงึรูปแบบของเวลาท่ีผู้ใช้ได้รับประโยชน์” ทัง้นี ้ “อายุสัญญาเช่า 

หมายถงึ ระยะเวลาเช่าสนิทรัพย์ที่ ผู้เช่าทาํสัญญาที่บอกเลกิไม่ได้” ซึง่การท่ีผู้ เช่าสามารถบอกเลิกสญัญาได้ด้วยการบอกลว่งหน้า 1 ปี 
แสดงวา่ค่าเช่าเฉล่ียต่อปีในช่วงปี 25x1 – 25x2 เท่ากับ 1,200,000 ล้านบาท นอกจากนี ้การท่ีผู้ให้เช่ามอบรถยกให้กบักิจการใช้ทําให้
กิจการประหยดัรายจ่ายได้ปีละ 60,000 บาท อ้างถงึการตีความ ม.บช. 15 เร่ือง สญัญาเช่าดําเนินงาน – สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เช่า “กําหนดให้ผู้ เช่า
ต้องรับรู้สิง่จงูใจทัง้หมดในข้อตกลงของสญัญาเช่าดําเนินงานเป็นสว่นหนึง่ของสิง่ตอบแทนสทุธิท่ีตกลงกนัสําหรับการใช้สนิทรัพย์ท่ีเช่า….และ
รับรู้ประโยชน์ทัง้หมดของสิง่จงูใจ โดยนําไปลดคา่เช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า” ดงันัน้ คูบ่ญัชี และการนําเสนองบการเงินของ
ธุรกรรมข้างต้นจึงเป็นดงันี ้ 
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ปรับปรุงรายการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1  

31/12/25x1 dr. คา่เช่าคลงัสนิค้าจ่ายลว่งหน้า           500,000   
 cr. คา่เช่าคลงัสนิค้า            500,000  
  ปรับปรุงคา่เช่าจ่ายลว่งหน้า (1.2m x 5/12)   
     
31/12/25x1 dr. สทิธิการใช้รถโฟล์คลฟิท์รอตดัจ่าย (60,000 x 5/12)             25,000   
 dr. คา่เช่ารถโฟล์คลิฟท์ (60,000 x 7/12)             35,000   
 cr. คา่เช่าคลงัสนิค้าจ่ายลว่งหน้า              25,000  
 cr. คา่เช่าคลงัสนิค้า              35,000  
  ปรับปรุงคา่เช่าคลงัสนิค้าเป็นคา่เช่าโฟล์คลฟิท์   

จดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุท่ีเก่ียวข้องกบัค่าเช่า 

  หน่วย : บาท  
บริษัทศุกร์ จาํกัด   
งบแสดงฐานะการเงนิ (อย่างย่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1  
สนิทรัพย์หมุนเวียน  
คา่เช่าคลงัสนิค้าจ่ายลว่งหน้า       475,000  
สทิธิการใช้รถโฟล์คลฟิท์รอตดัจ่าย (60,000 x 5/12)        25,000  
  
บริษัทศุกร์ จาํกัด   
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (อย่างย่อ)  
สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน:  
คา่เช่าคลงัสนิค้า       665,000  
คา่เช่าโฟล์คลฟิท์        35,000  
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ขอ้3 ข อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
ตอ่ไปนีเ้ป็นงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบของบริษัทแมวน้อย จํากดั เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

บริษัทแมวน้อย จาํกัด    

งบแสดงฐานะการเงนิ    

วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 และ 25x1    
    ล้านบาท  
 หมายเหตุ  25x2   25x1  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 13 1,432  1,443  

1 มกราคม 25x1 แมวน้อยมีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุราคาทนุ 2,000 ล้านบาท แบง่เป็นท่ีดิน 1,400 ล้าน อาคาร 600 ล้าน คา่
เส่ือมราคาสะสมและผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสมของอสงัหาริมทรัพย์รายการดงักลา่วของท่ีดิน และอาคาร เทา่กบั 85 ล้านบาท และ  350 
ล้านบาทตามลําดบั 

ระหวา่งปี 25x1 เกิดธุรกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุตอ่ไปนี ้ 

ซือ้ท่ีดินเพิ่ม 20 ล้านบาท ตอ่เติมอาคาร 3 ล้านบาท 

ขายท่ีดินเป็นเงิน 150 ล้านบาท ราคาทนุท่ีดินดงักลา่วเทา่กบั 110 ล้านบาท โดยมีคา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสมท่ีเก่ียวข้อง 
25 ล้านบาท 

โอนอาคารรายการหนึง่เป็นท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 20 ล้านบาท คา่เส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวข้อง 10 ล้านบาท 

คา่เส่ือมราคาอาคารสําหรับปี 25 ล้านบาท ไมมี่ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์  

ระหวา่งปี 25x2 เกิดธุรกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุตอ่ไปนี ้ 

รับโอนท่ีดินและอาคารจากการซือ้ธุรกิจ ซึง่ประกอบด้วย ท่ีดิน 9 ล้านบาท และอาคาร 20 ล้านบาท คา่เส่ือมราคาท่ีเก่ียวข้อง 7 ล้าน
บาท  

โอนท่ีดินเป็นสนิค้าคงเหลือ 6 ล้านบาท 

คา่เส่ือมราคาอาคารสําหรับปี 27 ล้านบาท ไมมี่ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์  

นโยบายการบญัชี 

บริษัทใช้วิธีราคาทนุในการวดัมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ โดยตดัคา่เส่ือมราคาอาคาร 5 – 40 ปี 

ให้ทํา (10 คะแนน) 

จดัทําหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุปี 25x1 – 25x2  
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ตอบ (ดดัแปลงการเปิดเผยข้อมลูจากงบการเงินปี 2560 ของ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

นโยบายการบัญชีเก่ียวกับสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีถือครองโดยกลุม่กิจการเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้คา่เช่า หรือจากการเพิ่มขึน้ของมลูคา่ของสนิทรัพย์หรือทัง้สองอยา่ง และ
ไมไ่ด้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุม่กิจการ จะถกูจดัประเภทเป็น อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ รวมถงึอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้างหรือ
พฒันาเพ่ือเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุในอนาคต 

กลุม่กิจการจดัประเภทท่ีดินท่ีถือไว้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุเม่ืออสงัหาริมทรัพย์นัน้เป็นไปตามคํานิยาม
ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยวิธีราคาทนุ รวมถงึต้นทนุในการทํารายการ 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเข้าเป็นมลูคา่บญัชีของสนิทรัพย์จะกระทําก็ตอ่เม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีกลุม่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน้ และต้นทนุสามารถวดัมลูคา่ได้อยา่งน่าเช่ือถือ คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษาทัง้หมด 

จะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดขึน้ เม่ือมีการเปล่ียนแทนชิน้สว่นของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ จะตดัมลูค่าตามบญัชีของสว่นท่ีถกูเปล่ียน
แทนออก 

หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจะบนัทกึด้วยวิธีราคาทนุ หกั คา่เส่ือมราคาสะสม และคา่เผ่ือผลขาดทนุจากการ
ด้อยคา่ 

ท่ีดินไมมี่การหกัคา่เส่ือมราคา คา่เส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุอ่ืนๆ จะคํานวณตามวิธีเส้นตรง เพ่ือปันสว่นราคาทนุตลอด
ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ 5 ปี – 40 ปี 
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อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ สทุธิ 

   หน่วย: ล้านบาท 
 ที่ดนิ อาคาร  รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1    
ราคาทนุ 1,400  600  2,000  
หกัคา่เส่ือมราคาสะสม และคา่เผ่ือด้อยคา่สะสม (85) (350) (435) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,315  250  1,565  

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 25x1    
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 1,315  250  1,565  
เพิ่มขึน้ 20  3  23  
ขาย (110) 0  (110) 
การโอนย้ายเป็นท่ีดินอาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 0  (20) (20) 
คา่เส่ือมราคา 0  (15) (15) 
ราคาตามบัญชีสิน้ปี - สุทธิ 1,225  218  1,443  

    
   หน่วย: ล้านบาท 
 ที่ดนิ อาคาร  รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x2    
ราคาทนุ 1,310  583  1,893  
หกัคา่เส่ือมราคาสะสม และคา่เผ่ือด้อยคา่สะสม (85) (365) (450) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,225  218  1,443  

    

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2    
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 1,225  218  1,443  
เพิ่มขึน้ 9  20  29  
ขาย 0  0  0  
การโอนย้ายเป็นท่ีดินเพ่ือขาย (สทุธิ) (6)  (6) 
คา่เส่ือมราคา 0  (34) (34) 
ราคาตามบัญชีสิน้ปี - สุทธิ 1,228  204  1,432  
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มลูคา่ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุอยูใ่นระดบั 3 ของลําดบัชัน้มลูคา่ยติุธรรม ซึง่เป็นวิธีท่ีใช้ข้อมลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได้มาเป็น 

ตัวแปรสาํคัญในเทคนิคการประเมนิมูลค่า 

มลูคา่ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีพร้อมใช้งานและใช้งานแล้ว ใช้เทคนิคการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีรายได้ โดยใช้ราคาคิดลด
มลูคา่กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตเป็นมลูคา่ปัจจบุนั และวิธีเปรียบเทียบราคาขาย โดยผู้ประเมินอิสระ ท่ีเป็นผู้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาชีพและเป็นผู้ มีประสบการณ์ในการประเมินมลูคา่ในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกนัและอยูใ่นทําเลท่ีตัง้เดียวกบัหรือใกล้เคียง
กบัอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีได้รับการประเมินมลูคา่ดงักลา่ว การใช้งานอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุของบริษัททกุสนิทรัพย์เป็นการใช้
ประโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการรายงานทางการเงิน คณะทํางานในฝ่ายการเงินของบริษัทจะทําการสอบทานมลูคา่ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ  

โดยคณะทํางานดงักลา่วจะรายงานไปยงัผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง และผู้ อํานวยการฝ่าย
การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะทํางานด้านการประเมินมลูคา่ และผู้ประเมินอิสระจะมีการประชมุหารือเก่ียวกบัขัน้ตอนการประเมิน
มลูคา่และ 

ผลการประเมินมลูคา่ทกุรอบปีเป็นอยา่งน้อย ซึง่รอบการประชมุหารือดงักลา่วจะสอดคล้องกบัรอบระยะเวลารายงานประจําปีของบริษัท  

โดยฝ่ายการเงินจะปฏิบติัดงันี ้

• ตรวจสอบข้อมลูดิบท่ีสําคญัท่ีจะนําไปใช้ในรายงานการประเมินมลูคา่ของผู้ประเมินอิสระ 

• ประเมินการเปล่ียนแปลงในมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์โดยเปรียบเทียบกบัรายการการประเมินมลูคา่ในปีก่อน 

• จดัประชมุเพ่ืออภิปรายกบัผู้ประเมินอิสระ 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างไมไ่ด้ทําการประเมินมลูคา่ยติุธรรมโดยผู้ประเมินอิสระ ฝ่ายบริหารพิจารณาวา่มลูคา่
ยติุธรรมใกล้เคียงกบัมลูคา่สทุธิทางบญัชีของรายการดงักลา่ว 

กลุม่กิจการไมมี่การเปล่ียนเทคนิคการประเมินมลูคา่ในระหวา่งปี 
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ไม่อนญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ท่ี 3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 19 ส.ค.  2561 – 23 ก.ย. 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 18 ส.ค. 2561 ถึง เสาร์ 22 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 2 ก.ย.  2561 – 7 ต.ค 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 1 ก.ย. 2561 ถึง เสาร์ 6 ต.ค. 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

ตารางติว 3/2561 

หลกัสูตร Comprehensive วิชาละ 5,500 บาท  (สมคัร2วิชา 9,000 บาท) 
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ไม่อนญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ท่ี 3/60  
หลกัสตูร Comprehensive วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 19 ส.ค.  2561 – 23 ก.ย. 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 18 ส.ค. 2561 ถึง เสาร์ 22 
ก.ย. เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี)  
หลกัสตูร Step – By –Step วิชาการบญัชี 1 เรียนทกุ อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 2 ก.ย.  2561 – 7 ต.ค 2561 วิชาบญัชี 2 เรียนทกุ เสาร์ เร่ิม 1 ก.ย. 2561 ถึง เสาร์ 6 ต.ค. 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)  

หลกัสูตร Step – By – Step วิชาละ 6,000 บาท (สมคัร2วิชา 10,000 บาท) 

 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที่ 3/2561 

ในแตล่ะวิชาจะมีหนงัสือคูมื่อ และแบบฝึกหดัฟรี !! โดยเราจะรีบสง่ให้ทา่นเตรียมตวั เม่ือสมคัรเข้ามา 

โปรโมชัน่ :  

1. สําหรับหลกัสตูร Comprehensive ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั ค่าสมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พ่ีน้องสามารถเลือกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาท่ีเหลือในครัง้หน้าก็ได้ (ออนไลน์วิชาละ 4,500 บาท สองวิชา 8,500 บาท) 

2. สําหรับหลกัสตูร Step-By-Step ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนั คา่สมคัรเพียง 10,000 บาท ซึง่พ่ีน้องสามารถเลือกเรียน 1 วิชา
ก่อน แล้วเรียนวิชาท่ีเหลือในครัง้หน้าก็ได้ 

สมคัรดว่นก่อนเพ่ือรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการชําระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือท่ีอยู่มาท่ี @cpa-somsak หรือ inbox FB: cpasolution ได้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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ไม่อนญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ท่ี 3/60  
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