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ข้อสอบ CPA จําลองพร้อมเฉลย
ครังที 1/2565
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี
ขอให้ความมีนาใจของท่
ํ
าน ส่ งผลให้ท่านสอบผ่านเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้ในเร็ ววัน

วิชา การบัญชี 1 (ส่วนอัตนัย)
การทดสอบความรู ้ของผูข้ อขึนทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ ประถมศรี เมฆ

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
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เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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“เอกสารชุดนีได้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากทังผูเ้ ข้าสอบจํานวนมาก และตัวผมผูจ้ ดั ทําคิดเป็ นชัวโมงทํางานรวมมากกว่า 50 ชัวโมงทํางาน ซึง
ทุกคนทีเกียวข้องยินดีทีจะให้พีน้องใช้เพือเพิมพูนความรู แ้ ละศักยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยนิ ดีแม้แต่นิดเดียวหากถูกนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ดังนัน จึงขออธิบายเกียวกับความคุม้ ครองดังนี”
เอกสารชุดนีได้รบั ความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2558
อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1) การใช้เพือเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพือนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิใดๆ กับผูเ้ ข้าสอบครับ)
2) การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทัง ของรัฐและเอกชนในลักษณะทีไม่หวังผลกําไร
3) การใช้เพือ update ความรูเ้ กียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง
ไม่อนุญาตให้ใช้
1) การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะทีเป็ นติวเตอร์ทีเปิ ดสอนและเก็บค่าตอบแทน
2) การดัดแปลงหรือคัดลอกเพือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกับเอกสารประกอบการสอน หรือการกระทํา
ลักษณะอืนใดทีเข้าข่ายการทําเพือหวังประโยชน์เชิงพาณิชย์
หากท่านไม่มันใจว่าท่านอยู่ในข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ ประถมศรีเมฆ หรือขอหนังสือ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษร ขอบคุณทีเข้าใจครับ
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ปรนัย (บางส่วน)
1) บริษัท ต้องตัง DTA ณ วันที 31 ธันวาคม 25x1 เท่ากับเท่าใดโดยที มีคา่ เผือผลขาดทุนลูกหนี , บาท / หนีสินผลประโยชน์
พนักงาน , บาท / ขาดทุนทางภาษียกมา , บาท โดยขาดทุนทียกมาจะหมดสิทธิในปี × จํานวน , บาท ปี ×2
จํานวน , บาท โดยบริษัท มีกาํ ไรสุทธิปี × จํานวน , บาท ประมาณการกําไรสุทธิปี ×
, บาท โดย อัตราภาษี
20%
a) , บาท
b) , บาท..
c) , บาท
d) 80,

บาท

ค่าเผือผลขาดทุนด ้านเครดิต
ิ ผลประโยชน์พนักงาน
ปมก.หนีส น
loss carry fwd
้ กภาษี
ผลต่างทีใชหั
อัตราภาษี
ิ ทรัพย์ภาษีเงินได ้รอตัดฯ
สน

บาท
50,000
100,000
50,000
200,000
20%
40,000

2) ค่าสร้างอาคารมูลค่า , , ล้านบาท และมีวิศวกรของกิจการดูแล คน โดยมีค่าใช้จ่ายทังหมดเกียวกับวิศวกรดังต่อไปนี
เงินเดือน , , บาท / โบนัส , บาท / กองทุนสํารองเลียงชีพ , บาท / ประกันสังคม , บาท / ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน , บาท ต้นทุนของอาคารรวมเท่ากับเท่าใด
a) , , ล้านบาท
b)
c)

,
,

,
,

d) 82,745,

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท..

ค่าก่อสร ้าง
เงินเดือน
โบนัส
ี
กองทุนสาํ รองเลียงชพ
ประกันสังคม
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

บาท
80,000,000
2,160,000
360,000
108,000
27,000
90,000
82,745,000
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3) กิจการมีนโยบายให้รางวัลพนักงานทีทํางานเกิน ปี หลังเกษี ยณ , บาท ต่อมา กิจการเปลียน นโยบายเป็ น , บาท โดย
กิจการมีโครงการภาระผูกพันพนักงานยกมา , , บาท ต่อมากิจการได้เปลียนแปลงโครงการใหม่ตอนสินงวด ทําให้โครงการภาระ
ผูกพันพนักงาน เป็ น , , บาท กิจการต้องบันทึกการเปลียนแปลงดังกล่าวอย่างไร
a) ต้นทุนบริการในอดีต ขาดทุน แสนบาท เข้า กําไรขาดทุน..
b) ต้นทุนบริการในอดีต ขาดทุน แสนบาท เข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
c) ต้นทุนบริการปั จจุบนั กําไร แสนบาท เข้ากําไรขาดทุน
d) ต้นทุนบริการปั จจุบนั ขาดทุน แสน บาท เข้ากําไรขาดทุน
4) ข้อใดไม่ได้อยูใ่ นขอบเขตของ TAS สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
a) บทภาพยนตร์
b) สิทธิการดําเนินงานทางด่วน
c) ค่าความนิยม..
d) เครืองหมายการค้าทีกิจการซือมา
5) ข้อใดไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน?
a) ทีดินทีกิจการถือครองไว้เพือหวังกําไรจากการเพิมมูลค่าของทีดินนันในระยะยาว
b) ทีดินทีถือครองไว้ โดยปั จจุบนั ยังไม่ได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต
c) อาคารทีกิจการเคยให้เช่า แต่ปัจจุบนั ทําการซ่อมแซมก่อน และเมือปรับปรุ งเสร็จ จะยังให้เช่าด้วยสัญญาดําเนินงานต่อ
d) อาคารทีกิจการไว้ใช้เอง แต่ต่อมาไม่ได้ใช้ จึงจะนําออกไปให้เช่า..
6) ข้อใดถูกต้องเกียวกับลักษณะเชิงคุณภาพพืนฐานของข้อมูลทางการเงินทีมีประโยชน์
a) ข้อมูลทางการเงินมีประโยชน์ ข้อมูลนันต้อง “เกียวข้องกับการตัดสินใจ” และ “เป็ นตัวแทนอันเทียงธรรม” ของสิงทีต้องการนําเสนอ..
b) สามารถพิสจู น์ยืนยันได้ โดยผูส้ งั เกตการณ์ทีมีความรอบรู แ้ ละมีความเป็ นอิสระสามารถได้ขอ้ สรุปตรงกัน แต่ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ น
ข้อตกลงอย่างสมบูรณ์ว่า ภาพนันเป็ นตัวแทนอันเทียงธรรม
c) การใช้ความรอบคอบทีจะไม่ยอมให้บนั ทึกสินทรัพย์และรายได้ตาไป
ํ หนีสินและค่าใช้จ่ายสูงไป
d) สามารถเปรียบเทียบได้ ระหว่างรายงานทางการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกัน
7) กิจการคาดการณ์วา่ จะขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศในอีก เดือนข้างหน้า ต้องทําการป้องกันความเสียงแบบใด
a)
b)
c)
d)

การป้องกันความเสียงมูลค่ายุติธรรม
การป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด..
การป้องกันความเสียงเงินลงทุนในต่างประเทศ
การป้องกันความเสียงด้านเครดิต

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)

Page |5

ข้อ 1 เงินลงทุนในกิจการในเครือ
บริษัท สร้างเก่ง จํากัด (บริษทั ) ได้ไปลงทุนในกิจการ ดังต่อไปนี
บริษัท ตึกสูง จํากัด
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

บริษัท ลงทุน % บริษทั A ลงทุน % บริษทั B ลงทุน %
สิทธิออกเสียงยึดตามสัดส่วนการลงทุน โดยรายการทีเป็ นสาระสําคัญต้องได้รบั อนุมตั ิจากมติประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
บริษัท และ บริษัท B มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่เป็ นบุคคลเดียวกัน
คณะกรรมการของ บริษัท ตึกสูง จํากัด ใน คนเป็ นตัวแทนของบริษัท

บริษัท หลุมหลบภัย จํากัด
(ก) บริษัท ลงทุน % บริษทั C ลงทุน 40%
(ข) รายการทีเป็ นสาระสําคัญต้องได้รบั อนุมตั ิจากมติประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ ของทัง ฝ่ าย
(ค) บริษัท และ บริษัท C ได้รบั เงินปั นผลตามสัดส่วนทีได้ลงทุนไว้
(ง) บริษัทให้เงินกูย้ ืมระยะสัน ล้านบาท อัตราดอกเบียร้อยละ ต่อปี
กิจการร่วมค้า ตึกเตีย
(ก) บริษัท และ บริษัท D ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเป็ นกิจการร่วมค้า เพือประโยชน์ของหน่วยภาษี
(ข) กิจการร่วมค้า เมือดําเนินการจบโครงการ ก็จะทําจดทะเบียนเลิกทันที
(ค) บริษัท และ บริษัท D ได้ดาํ เนินการทําแบ่งช่วงการทําถนน กม. และ กม. ตามลําดับ โดยแบ่งบันรายได้และค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนที
ได้ดาํ เนินการ
(ง) เกิดความเสียหายกับชาวบ้านระหว่างการทําถนน บริษัท และ บริษัท D ในฐานะผูร้ ว่ มลงทุนต้องรับผิดชอบ ในส่วนทีกิจการร่วมค้า ไม่
สามารถชดใช้ได้
บริษัท ทรายกับทะเล จํากัด
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

บริษัท ลงทุน 15% บริษทั F ลงทุน 85%
บริษัทเป็ นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัททรายกับทะเล จํากัด โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ ของยอดขาย
บริษัทได้สง่ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี เข้าไปเป็นคณะกรรมการของบริษัททรายกับทะเล จํากัด
บริษัททรายกับทะเล จํากัด ต้องส่งงบการเงินประจําปี ให้บริษัท

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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ให้ทาํ
1) ให้ระบุประเภทเงินลงทุน ข้อแต่ละข้อว่าจัดอยูใ่ นประเภทใด
a) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
b) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
c) เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
d) เงินลงทุนในร่วมการงาน เฉพาะส่วนดําเนินงาน
e) เงินลงทุนระยะยาวอืน
ซึงให้พิจารณาเหตุผลสนับสนุน (ก) – (ง) ถ้าใช้ให้ใช้เครืองหมาย  ถ้าไม่ใช่ให้ใช้เครืองหมาย 
โดยให้ตอบตามรูปแบบตารางทีให้ไว้ ( คะแนน )
สร้างตึก

อุโมงค์

ร่วมค้า

ทรายกับทะเล

ประเภทเงินลงทุน
ข้อ (ก)
ข้อ (ข)
ข้อ (ค)
ข้อ (ง)
2) ให้แสดงนโยบายเงินลงทุนตามในกล่าวไว้ในข้างต้น ไว้ในงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ( คะแนน)
3) ข้อมูลเพิมเติม บริษัท ตึกสูง จํากัด
 เมือวันที ม.ค. x1 บริษัท ตึกสูง จํากัด มีทนุ จดทะเบียน
บริษัทลงทุนโดยจ่ายเป็ นเงินสดไว้
 ณ

ธ.ค. x1 มีกาํ ไร

ล้าน

ล้าน

ล้าน จ่ายปั นผล

ล้าน

บริษัท และ บริษัท ตึกสูง จํากัด ไม่มีรายการระหว่างกัน
จงคํานวณหาเงินลงทุนในบริษัท ตึกสูง จํากัด ตามนโยบายทีได้อธิบายไว้

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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ตอบ
ให้ระบุประเภทเงินลงทุน ข้อแต่ละข้อว่าจัดอยูใ่ นประเภทใด
เงินลงทุนในบริษัท
ประเภทเงินลงทุน
ข้อ (ก)
ข้อ (ข)
ข้อ (ค)
ข้อ (ง)

สร้างตึก
บริษัทร่วม
/
X
X
/

อุโมงค์
การร่วมค้า
x
/
/
x

ร่วมค้าตึกเตีย
การร่วมดําเนินงาน
x
x
/
/

ทรายกับทะเล
บริษัทร่วม
X
/
/
X

นโยบายเงินลงทุนในงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
บริษัทร่วมเป็ นกิจการทีกลุม่ บริษัทมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกียวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถงึ ระดับทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็ นการร่วมการงานที กลุม่ บริษทั มีการ
ควบคุมร่วมในการงานนัน โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการร่วมการงานนัน มากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนีสินที
เกียวข้องกับการร่วมการงานนัน
กลุม่ บริษัทรับรู เ้ งินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมในงบการเงินรวมด้วยวิธีสว่ นได้เสีย โดยรับรู ร้ ายการเมือเริมแรกด้วยราคาทุนซึง
รวมถึงต้นทุนการทํารายการ ภายหลังการรับรูร้ ายการเริมแรก เงินปั นผลรับ ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงิน
ลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันทีความมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สําคัญหรือการควบคุมร่วมสินสุดลง
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริงซึงเป็ นผลมาจากรายการกับการร่วมค้าและบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าทีกลุม่ บริษัทมีส่วนได้
เสียในกิจการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรทียังไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าทีเมือไม่มหี ลักฐานการ
ด้อยค่าเกิดขึน
เงินลงทุนในร่วมการงาน เฉพาะส่วนดําเนินงาน
กลุม่ บริษัทมีส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกัน ซึงเป็ นการร่วมการงานทีกลุม่ บริษัทมีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนีสินที
เกียวข้องกับการร่วมการงานนัน กลุม่ บริษทั รับรูส้ นิ ทรัพย์ หนีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกันดังต่อไปนีในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนับตังแต่วนั ทีมีการควบคุมร่วมจนถึงวันทีการควบคุมร่วมสินสุดลง
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ณ วันทีรับรู ร้ ายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ได้ถือไว้เพือค้า เป็ นตราสารทุนที
กําหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน โดยไม่สามารถเปลียนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทังนี การจัดประเภท
รายการจะพิจารณาเป็ นรายตราสาร
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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ผลกําไรและขาดทุนทีรับรู ใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของสินทรัพย์ทางการเงินนีจะไม่สามารถโอนไปรับรู ใ้ นส่วนของกําไรหรือ
ขาดทุนได้ในภายหลัง
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็ นรายได้อนในส่
ื
วนของกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีทีเป็ นการได้รบั คืนของต้นทุนการ
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุม่ บริษัทจะรับรูร้ ายการนันในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
คํานวณหาเงินลงทุนในบริษัท ตึกสูง จํากัดทีถือเป็ นบริษทั ร่วม ตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุน 1/1/x1 ในสัดส่วน 30%
บวก ส่วนแบ่งกําไร
หัก เงินปั นผล
เงินลงทุน 31/12/x1

ล้านบาท
30
15
(3)
42

ข้อ 2 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที ม.ค. x บริษัท กรุ งเทพ จํากัด ซือเครืองจักร , , บาท ค่าติดตัง , บาท ค่าภาษีทีสามารถเรียกคืนได้
,
บาท โดยได้ส่วนลด % ของราคาเครืองจักร โดยบริษัทมีนโยบายวัดมูลค่าหลังการรับรูร้ ายการด้วยวิธีตีราคาใหม่ ซึงเครืองจักร
ดังกล่าวมีอายุการใช้งาน ปี ซึงเมือต้นปี x บริษัทมีการทบทวนอายุการใช้งานของเครืองจักรใหม่ โดยพบว่าเครืองจักรมีอายุการใช้งาน
คงเหลืออยู่ ปี ต่อมาเมือสินปี x บริษัทได้ตีราคาเครืองจักรใหม่โดยมีมลู ค่ายุติธรรมเท่ากับ , , บาท ซึงอายุการใช้งานเท่าเดิม
และไม่มีมลู ค่าคงเหลือ
ให้ทาํ
1.
คํานวณหาเงินลงทุนเริมแรก ( คะแนน )
2.
คํานวณหาค่าเสือมราคา และ มูลค่าตามบัญชี ณ ธ.ค. x ( คะแนน )
3.
คํานวณหามูลค่าการตีราคาใหม่ ก่อนหักค่าเสือมราคาสะสม และ มูลค่าตามบัญชีโดยใช้วิธีปรับแบบเป็ นสัดส่วนกับการ
เปลียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ( คะแนน )
4.
บันทึกบัญชีตามวิธีปรับแบบเป็ นสัดส่วนกับการเปลียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ( คะแนน )

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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1.

คํานวณหาเงินลงทุนเริมแรก ( คะแนน )
บาท
4,000,000
(80,000)
80,000
4,000,000

ค่าซือเครืองจักร
หัก ส่วนลด 2%
ค่าติดตัง
รวมราคาทุนของเครืองจักรเมือเริมแรก 1/1/x1
* ไม่นบั รวมภาษีทีขอคืนได้เป็ นราคาทุนเครืองจักร
2.

คํานวณหาค่าเสือมราคา และ มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 25x3 ( 3 คะแนน )

ราคาทุนของเครืองจักรเมือเริมแรก 1/1/x1
หักค่าเสือมราคา 2 ปี 1/1/x1 - 31/12/x1 (20 ปี )
หักค่าเสือมราคา 2 ปี 1/1/x2 - 31/12/x2 (20 ปี )
มูลค่าตามบัญชี 1/1/x3
หักค่าเสือมราคาปี x3 (1 ปี จาก 10 ปี )
มูลค่าตามบัญชี 31/12/x3

บาท
4,000,000
(200,000)
(200,000)
3,600,000
(360,000)
3,240,000

ค่าเสือมราคาปี 25x3
มูลค่าตามบัญชี 31/12/x3

360,000
3,240,000

3.

คํานวณ ( คะแนน )

มูลค่าตามบัญชี 31/12/x3
หักค่าเสือมราคา 2 ปี 1/1/x4 - 31/12/x4 (10 ปี )
หักค่าเสือมราคา 2 ปี 1/1/x5 - 31/12/x5 (10 ปี )
มูลค่าตามบัญชี 31/12/x5

3,240,000
(360,000)
(360,000)
2,520,000
ทุนเดิม

ตีเพิม

หน่วย: บาท
มูลค่าหลังตีเพิม

ราคาทุน

4,000,000.00

1,555,555.56*

5,555,555.56

ค่าเสือมราคาสะสม

1,480,000.00

575,555.56**

2,055,555.56

มูลค่าตามบัญชี

2,520,000.00

980,000.00

3,500,000.00

* 980,000 / 2,520,000 x 4,000,000 = 1,555,555.56
** 980,000 / 2,520,000 x 1,480,000 = 575,555.56
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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4.

บันทึกบัญชีตามวิธีปรับแบบเป็ นสัดส่วนกับการเปลียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ( คะแนน )

31/12/x5

dr.
cr.
cr.

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - เครืองจักร
ค่าเสือมราคาสะสม
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
บันทึกการตีราคาทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

1,555,556

575,556
980,000

ข้อ 3 การรวมธุรกิจ
ณ วันที ส.ค. x1 บริษทั ก ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยในสถานการณ์ช่วงโควิด (Covid-19) บริษทั ได้ซอหุ
ื น้ ในบริษัท ข
ซีงประกอบกิจการโรงแรม % โดยซือหุน้ ในบริษัท ล้าน แบ่งเป็ นจ่ายเงินสด ล้าน และออกหุน้
ล้านหุน้ Par บาท/หุน้ มูลค่า
ยุติธรรม บาท/หุน้ โดยได้อาํ นาจควบคุมบริษัท ข ตังแต่วนั ทีซือกิจการ โดยมีขอ้ มูลในบริษัท ข ดังนี
(ล้านบาท)
เงินสด
ลูกหนี
ทีดินและอาคารโรงแรม
อาคารสํานักงานให้เช่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีสินทางการเงิน
หนีสินผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

BV ปรับมูลค่า มูลค่ายุตธิ รรม
80
0
80
50
?
?
200
60
260
150
50
200
100
20
120
230
?
?
0
?
?
0
?
?

ข้อมูลเพิมเติม
1) บริษัท ก รับโอนทีดินและอาคารโรงแรม พร้อมระบบรับจองห้องพัก พนักงานของโรงแรม และฝ่ ายสนับสนุนอืนๆทีเกียวข้อง โดย
2)
3)
4)
5)

บริษัทได้ให้ผปู้ ระเมินอิสระทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมขึนมา
ลูกหนีการค้า คาดว่ามีผลขาดทุนด้านเครดิต 10 ล้านบาท
กิจการไม่มีการตังผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที จึงมีการประเมินและตังเพิม
อัตราภาษี ของบริษัท เท่ากับ 20%
บริษัท ก จ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าใช้จ่ายสําหรับผูป้ ระเมิน จํานวน , บาท เป็ นเงินสด

ล้านบาท

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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ให้ทาํ
1. หากบริษทั ก ไม่ใช้วิธีการทดสอบการกระจุกุ ตัว (Concentration Test) บริษทั ข จะถือเป็ นการรวมธุรกิจหรือไม่ ให้อธิบายพร้อม
พิจารณาเหตุผลประกอบ ( คะแนน )
2. ให้คาํ นวณหา
a. ผลตอบแทนทีจ่าย ( คะแนน )
b. สินทรัพย์สทุ ธิทีได้รบั ( คะแนน )
c. ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี ( คะแนน )
d. ค่าความนิยม ( คะแนน )
3. ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที มีวธิ ีการ และขันตอนอย่างไร จงอธิบาย ( คะแนน )
4. บันทึกบัญชี ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าใช้จา่ ยสําหรับผูป้ ระเมิน จํานวน , บาท
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที

( คะแนน )

ตอบ
1. หากบริษัท ก ไม่ใช้วิธีการทดสอบการกระจุกุ ตัว (Concentration Test) บริษทั ข จะถือเป็ นการรวมธุรกิจหรือไม่ ให้อธิบายพร้อมพิจารณา
เหตุผลประกอบ ( 4 คะแนน )
อ้างถึง TFRS3.ข ก เปิ ดทางเลือกให้กิจการใช้วิธีการประเมินอย่างง่ายว่า “กลุม่ ของกิจกรรมและสินทรัพย์ทีซือมานันไม่ใช่ธุรกิจ
หรือไม่” โดยที หากผ่านการทดสอบการกระจุกตัว กลุม่ ของกิจกรรมและสินทรัพย์จะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจ และไม่จาํ เป็ นต้องมีการประเมิน
อืนใดอีก แต่ถา้ ไม่ผา่ น กิจการต้องประเมินว่าเป็นการซือครังนีเป็ นธุรกิจหรือไม่ ตามแผนภาพต่อไปนี

ทังนี บริษัท ก รับโอนทีดินและอาคารโรงแรม พร้อมระบบรับจองห้องพัก พนักงานของโรงแรม และฝ่ ายสนับสนุนอืนๆทีเกียวข้อง จึง
ถือว่ากิจการรับโอนทัง Input (โรงแรม และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน) และ Process (ระบบจองห้องพัก พนักงาน และฝ่ ายสนับสนุน) ทีมีส่วนสําคัญ
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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อย่างยิงต่อความสามารถในการสร้าง Output (รายได้จากการดําเนินงาน) ดังนัน ธุรกรรมการซือหุน้ บริษัท ข จํากัด ทีดําเนินงานกิจการโรงแรม
ในครังนี “จึงถือเป็ นการรวมธุรกิจตาม TFRS3”
2.

ให้คาํ นวณ:

เงินสด
ลูกหนี
ทีดินและอาคารโรงแรม
อาคารสํานักงานให้เช่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีสินทางการเงิน
หนีสินผลประโยชน์พนักงาน
รวมมูลค่ายุตธิ รรมของสิงทีระบุได้

BV
80
50
200
150
100
(230)
0
350

ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรม
80
40
260
200
120
(230)
(20)
450

ปรับมูลค่า
0
(10)
60
50
20
0
(20)
100

การคํานวณเงินลงทุนจ่ายซือของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

หน่วย:ล้านบาท

เงินลงทุนจ่ายซือ
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญทีออกให้ (40 ล้านหุน้ @10 บาท)

400

เงินสดทีจ่ายทันที

100

เงินลงทุนจ่ายซือ
การคํานวณมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซือ

500

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัท ข

350

ปรับมูลค่ายุตธิ รรม

100

หัก ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีเกียวข้อง (100 ล้านบาท x 20%)

(20)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ข
ค่าความนิยม

a.

430
70

ผลตอบแทนทีจ่าย ( คะแนน )
500 ล้านบาท

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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b.

สินทรัพย์สทุ ธิทีได้รบั ( คะแนน )
430 ล้านบาท

c.

ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี ( คะแนน )
20 ล้านบาท

d.

ค่าความนิยม ( คะแนน )
70 ล้านบาท

3.

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที มีวธิ ีการ และขันตอนอย่างไร จงอธิบาย ( คะแนน )

อ้างถึง TFRS 3 กิจการทีมีธุรกรรมการรวมธุรกิจต้องถือปฎิบตั ิตามแผนภาพต่อไปนี ซึงทีอยูใ่ นกรอบเส้นประสีแดงคือวิธีการและ
ขันตอนการรวมธุรกิจตามวิธีซอโดยขั
ื
นตอนสําคัญ คือ
1) ระบุผูซ้ ือ ซึงปกติผซู ้ ือคือผูท้ ีมีอาํ นาจควบคุมหลังจากเสร็จสินการรวมธุรกิจ (TFRS3.6-7)
2) วันซือธุรกิจ ซึงเป็ นวันทีผูซ้ ือได้มาซึงอํานาจควบคุม โดยอาจก่อนหรือหลังจ่ายเงินค่าซือธุรกิจหรือไม่กไ็ ด้ (TFRS3.8-9)
3) การรับรูแ้ ละวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทีระบุได้ทีได้มา หนีสินทีรับมาและส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ ซึงผูซ้ อต้
ื องวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทีระบุได้ทีได้มาและหนีสินทีรับมาด้วยมูลค่ายติธรรม ณ วันทีซือ (TFRS3.18) อย่างไรก็ตาม เพือความเหมาะสมและ
เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิอาจมีขอ้ ยกเว้นบางประการทีให้รบั รู ม้ ลู ค่าด้วยวิธีอนนอกเหนื
ื
อจากมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน หรือภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ทีต้องวัดมูลค่าตาม TFRS ทีเกียวข้อง (TFRS3.21)
4) วัดมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้เป็ นค่าซือธุรกิจ (TFRS3.37-40) ซึงรวมถึงสิงตอบแทนทีต้องจ่ายเมือเข้าเงือนไข ทังนี เรา
จะรับรู ส้ งตอบแทนที
ิ
โอนให้เป็ นค่าซือธุรกิจ เฉพาะส่วนทีจ่ายให้กบั เจ้าของเดิมทีเป็ นผูข้ ายธุรกิจ แต่จะไม่นบั ค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้องกับ
การรวมธุรกิจ (เช่นค่าทีปรึกษา ค่าสอบบัญชีเชิงลึก เป็ นต้น) โดยค่าใช้จ่ายเหล่านันต้องรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายประจํางวด
5) รับรู ค้ า่ ความนิยม / กําไรจากการต่อรองราคาซือ ซึงเป็ นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ (4) กับสินทรัพย์ที
ระบุได้ (3) โดยค่าความนิยมถือเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากในงบการเงิน/งบการเงินรวมของผูซ้ ือ ไม่มกี ารตัดจําหน่ายแต่ตอ้ งทดสอบ
ด้อยค่าทุกปี ส่วนกําไรจากการต่อรองราคาซือนัน ถือเป็ นกําไรทีรับรู ้ ณ ปี ทีรวมธุรกิจ โดยหากคํานวณจนแน่ใจแล้ว ให้รบั รูเ้ ข้ากําไร
ขาดทุนโดยทันที
6) รายจ่ายทีเกียวข้องกับการรวมธุรกิจ ให้รบั รูเ้ ข้ากําไรขาดทุนประจํางวด เว้นแต่รายจ่ายทีเกียวข้องกับการระดมทุนมาซือธุรกิจ ให้
นําไปปรับลดหนีสิน หรือส่วนของเจ้าของ (แล้วแต่กรณี)
7) ระยะเวลาวัดมูลค่า เนืองจากการรวมธุรกิจมีความซับซ้อน TFRS3.45 กําหนดกิจการผูช้ ือต้องปรับย้อนหลังประมาณการทีเคยรับรู ้
ไว้ ณ วันทีซือ เพือสะท้อนผลของข้อมูลเพิมเติมทีได้รบั เกียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมทีมีอยู่ ณ วันทีซือ ซึงข้อมูล
ดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจํานวนต่าง ๆ ที เคยรับรู ไ้ ว้ ณ วันทีซือ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด หากปรับปรุงภายใน 1 ปี
นับจากวันซือธุรกิจ
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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4. บันทึกบัญชี ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าใช้จา่ ยสําหรับผูป้ ระเมิน จํานวน
คะแนน )

,

บาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที

(

ผูซ้ ือต้องบันทึกบัญชีสาํ หรับต้นทุนทีเกียวข้องกับการซือเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลารายงานทีต้นทุนดังกล่าวเกิดขึนและได้รบั ใน
การจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหนี ผูซ้ ือต้องบันทึกบัญชีสาํ หรับต้นทุนทีเกียวข้องกับการซือเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลา
รายงานทีต้นทุนดังกล่าวเกิดขึนและได้รบั บริการ (TFRS3.53) ดังนี
1/8/x1

dr.
cr.

รายจ่ายในการรวมธุรกิจ (P/L)
เงินสด / ค่าใข้จ่ายค้างจ่าย
บันทึกรายจ่ายในการรวมธุรกิจ

500,000

500,000

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)

P a g e | 15

ตารางติวปี 2565

• Comprehensive Class สอนโดย ดร. สมศักดิ ประถมศรีเมฆ เรียนทีสุขมุ วิท 101/1) เป็ นคอร์สหลักทีครอบคลุมขอบเขตของการ
สอบทีสภาวิชาชีพฯ กําหนด
• Step by Step class (สอนแทคทีมโดย อ.กรวิภา เทียนภาสกร และ อ.สุชาดา วุฒิปัญญารัตนกุล ทีสํานักงานไบเทค) ซึงเป็ น
หลักสูตรปรับพืนฐานทีสําคัญกับการจัดทํารายงานทางการเงินและการคํานวณทีจําเป็ น
หากท่านทํางานด้าน TFRS หรือตรวจงบในตลาดให้ลงเรียน Comprehensive แต่ถา้ ไม่ได้ทาํ งานด้านนีแนะนําให้เรียนทังสอง
หลักสูตร โดยปรับพืน step by step ก่อนแล้วเรียนคอร์สหลัก comprehensive จะทําให้ท่านตามเนือหาได้ดีขนมาก
ึ
ทังสองหลักสูตรเนือหา
update ตาม TFRS version 2564 ทีจะบังคับใช้ปี 2565 ซึงกว่า 80% ของผูท้ ีสอบผ่านในปี 2563 เป็ นผูต้ ดั สินใจเรียนกับเรา
ค่าลงทะเบียน
• เรียนสดคอร์สละ 5,500 บาท แต่ถา้ สมัครสองวิชา 10,000 บาท
Step)

• เรียนออนไลน์คอร์สละ 4,500 บาท แต่ถา้ สมัครสองวิชา 8,200 บาท (AC1 + AC2 Comprehensive หรือ AC1 + AC2 Step by

• พิเศษ เรียนออนไลน์ Step by Step + Comprehensive วิชาเดียวกัน จาก 9,000 บาทลดเหลือ 7,000 บาท (AC1 Compre + AC1
Step by Step หรือ AC2 Compre + AC2 Step by Step)
สําหรับการลงเรียนออนไลน์ สามารถดูได้แบบไม่จาํ กัดชัวโมงเป็ นเวลา 4 เดือนนับจาก register สนใจ สอบถามทาง Inbox หรือ line
ID : @cpasolution ได้เลยนะครับ ขอบคุณมากๆ
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)
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หนังสืออ้างอิง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที (ปรับปรุง
) เรือง ภาษีเงินได้. กรุงเทพฯ :
.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที (ปรับปรุง
) เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์. กรุงเทพฯ :
.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ( ) เรือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า. กรุงเทพฯ :
.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที (ปรับปรุง
) เรือง การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ :
.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน. กรุงเทพฯ :
.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที เรือง การร่วมการงาน (ปรับปรุง
). กรุงเทพฯ :
.

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว - / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครังที 2/2565
เรียนสดวิชาการบัญชี Comprehensive Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23 – 24 เมษายน
2565

เรียนสดวิชาการบัญชี Step by Step Class (สลับกับ Compre.) เรียนทุก เสาร์ 6 สัปดาห์ และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step Class เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริมเสาร์ / อา 23
– 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Comprehensive เรียนทีสถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท / ซอย (BTS ปุณณวิถี) เวลา . – 16.00 น. (search คําว่า CPA Solution ได้เลย)
หลักสูตร Step by Step เรียนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงข้ามไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)

