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ข้อสอบ CPA จําลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 2/2561
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ความมีน้ าํ ใจของท่าน ส่ งผลให้ท่านสอบผ่านเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ในเร็ ววัน

วิชา การบัญชี 1 (ส่ วนอัตนัย)
การทดสอบความรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 19 ส.ค. 2561 – 23 ก.ย. 2561 วิชาบัญชี 2 เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 18 ส.ค. 2561 ถึง เสาร์ 22
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 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 2 ก.ย. 2561 – 7 ต.ค 2561 วิชาบัญชี 2 เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 1 ก.ย. 2561 ถึง เสาร์ 6 ต.ค.
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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“เอกสารชุดนี ้ได้ รับความร่ วมมือร่ วมใจจากทังผู
้ ้ เข้ าสอบจํานวนมาก และตัวผมผู้จดั ทํา คิดเป็ นชัว่ โมงทํางานรวมมากกว่า 50 ชัว่ โมงทํางาน ซึง่

ทุกคนที่เกี่ยวข้ องยินดีที่จะให้ พี่น้องใช้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยินดีแม้ แต่นิดเดียวหากถูกนําไปใช้ ในเชิงพาณิชย์
ดังนันจึ
้ งขออธิบายเกี่ยวกับความคุ้มครองดังนี ้”
เอกสารชุดนี ้ได้ รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
อนุญาตให้ ใช้ โดยไม่ ต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อักษร
1) การใช้ เพื่อเตรี ยมสอบ CPA ของตนเอง หรื ออธิบายเพื่อนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผู้เข้ าสอบครับ)
2) การใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษาทังของรั
้
ฐและเอกชนในลักษณะที่ไม่หวังผลกําไร
3) การใช้ เพื่อ update ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง

ไม่ อนุญาตให้ ใช้
1) การใช้ ประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะที่เป็ นติวเตอร์ ที่เปิ ดสอนและเก็บค่าตอบแทน
2) การดัดแปลงหรื อคัดลอกเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ ประกอบกับเอกสารประกอบการสอน หรื อการกระทํา

ลักษณะอื่นใดที่เข้ าข่ายการทําเพื่อหวังประโยชน์เชิงพาณิชย์
หากท่ านไม่ ม่ นั ใจว่ าท่ านอยู่ในข่ ายอนุญาตให้ ใช้ หรื อไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ หรื อขอ
หนังสืออนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อักษร ขอบคุณที่เข้ าใจครั บ
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ข้อ 1 ก โครงการวิจยั
1 มกราคม 25x1 บริษัทม่วง จํากัด ซื ้อโครงการวิจยั ของบริษัทคราม จํากัดที่ครามรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายมูลค่า 400,000 บาท โดยม่วง
จ่ายซื ้อในราคา 500,000 บาท และประเมินว่ามีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่จะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
กุมภาพันธ์ 25x1
มีนาคม 25x1
ตุลาคม 25x1

จ่ายค่าวัตถุดิบและเงินเดือนผู้วิจยั เป็ นเงิน 100,000 บาท
เกิดรายจ่ายในการหาทางเลือกขันสุ
้ ดท้ ายเพื่อให้ ได้ ชิ ้นงานวิจยั ที่เสร็จสมบูรณ์เป็ นเงิน 200,000 บาท
เกิดรายจ่ายในการพัฒนาชิ ้นงาน 1,000,000 บาท เพื่อให้ ได้ ชิ ้นงานตรงตามความต้ องการของผู้บริหาร และเกิดค่า
อบรมพนักงานในการแนะนําสินค้ า 100,000 บาท

ให้ ทํา
บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ อง (9 คะแนน)
ตอบ
อ้ างถึง ม.บช. 38 รายการที่จะถือว่าเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ ต้องสามารถระบุได้ ต้ องอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของกิจการ และต้ อง
ก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซึง่ ลักษณะที่สามารถระบุได้ (Identifiability) หมายถึง 1) การที่สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ กล่าว
หรื อ 2) ได้ มาจากการทําสัญญาหรื อสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ ในกรณีของโจทย์ข้อนี ้ การที่กิจการม่วงซื ้อชิ ้นงานวิจยั จากครามเป็ นเงิน 500,000
บาท ถือว่า “เข้ าข่ายเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สามารถระบุได้ ” โดยเป็ นชิ ้นงานที่ได้ มาจากการทําสัญญาหรื อสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ อยูภ่ ายใต้
การควบคุม และคาดว่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ดังนัน้ กิจการจะต้ องรับรู้เงินที่จ่าย 500,000 บาทเป็ นสินทรัพย์
อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องตัดรายจ่ายในการวิจยั เป็ นค่าใช้ จ่ายในกําไรขาดทุน และจะสามารถรับรู้ต้นทุนของการพัฒนาเป็ นสินทรัพย์
ได้ ตอ่ เมื่อสามารถแสดงให้ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ ในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์เท่านัน้ ซึง่ จากข้ อมูลในโจทย์ แม้ เดือนตุลาคมจะกิจการจะ
้
พัฒนาชิ ้นงานได้ เสร็จสมบูรณ์แต่ไม่ได้ ระบุวา่ กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ด้วยวิธีใด ด้ วยเหตุนี ้กิจการจึงต้ องรับรู้รายจ่ายทังหมดใน
การวิจยั พัฒนาหลังจากที่ซื ้องานวิจยั มาเป็ นค่าใช้ จ่ายในกําไรขาดทุน เช่นเดียวกับค่าฝึ กอบรมพนักงานที่ไม่มีลกั ษณะที่สามารถระบุได้ กิจการ
จึงต้ องรับรู้เข้ ากําไรขาดทุนด้ วย เช่นกัน ตามการบันทึกบัญชีตอ่ ไปนี ้
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มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

dr.
cr.
dr.
cr.
dr.
cr.
dr.
cr.
dr.
cr.

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - งานวิจยั รับโอนจากบริษัทคราม
เงินสด
บันทึกรับโอนงานวิจยั จากบริษัทคราม
ค่าใช้ จ่ายในการทําวิจยั
เงินสด
จ่ายรายจ่ายในการทําวิจยั
ค่าใช้ จ่ายในการทําวิจยั
เงินสด
จ่ายรายจ่ายในการทําวิจยั
ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนา
เงินสด
จ่ายรายจ่ายในการพัฒนาชิ ้นงาน
ค่าฝึ กอบรมพนักงาน
เงินสด
จ่ายค่าฝึ กอบรมพนักงาน

500,000
500,000
100,000
100,000
200,000
200,000
1,000,000
1,000,000
100,000
100,000
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ข้อ 1 ข การแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริ ษัทเขียว จํากัด ได้ แลกเปลี่ยนสิทธิในการจําหน่ายยาในประเทศไทย กับสิทธิการจําหน่ายยาในประเทศสิงคโปร์ โดยมูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิจําหน่ายยาในไทยเท่ากับ 8 ล้ านบาท มูลค่าตามบัญชี 5 ล้ านบาท ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสิทธิจําหน่ายยาในสิงคโปร์ เท่ากับ
7 ล้ านบาท ซึง่ คู่สญ
ั ญาได้ จ่ายส่วนต่างเป็ นเงินสดให้ กบั เขียวเป็ นเงิน 1 ล้ านบาท
ให้ ทํา
บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ อง (4คะแนน)
ตอบ
หากกิจการได้ รับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากการแลกเปลี่ยนกับรายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็ นตัวเงินหรื อแลกเปลี่ยนกับทังรายการสิ
้
นทรัพย์
ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน กิจการต้ องวัดมูลค่าต้ นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยนดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ง
เท่ ากับมูลค่ ายุตธิ รรมของสิ่งที่นําไปแลก แต่หากไม่ทราบแน่ชดั ว่าสิง่ ที่นําไปแลกเท่ากับเท่าใด ให้ รับรู้ที่ดินอาคารอุปกรณ์ที่ได้ โดยใช้ ราคา
ยุติธรรมของสิง่ ที่ได้ มา
dr.
cr.

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สิทธิการจําหน่ายยาในประเทศไทย
ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (P/L)
บันทึกการตีราคาสิทธิบตั รเป็ นมูลค่ายุติธรรม (8m - 5m)

3,000,000

dr.
dr.
cr.

เงินสด
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สิทธิการจําหน่ายยาในประเทศสิงคโปร์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สิทธิการจําหน่ายยาในประเทศไทย
บันทึกการแลกเปลี่ยนสิทธิการจําหน่ายยา

1,000,000
7,000,000

3,000,000

8,000,000
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ข้อ 1 ค การตีราคาสิ ทธิ บตั ร
1/1/25x1 กิจการซื ้อสิทธิบตั รมาในราคา 2 ล้ านบาท โดยคาดว่าจะให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกับกิจการเป็ นเวลา 10 ปี สิทธิบตั ร
ดังกล่าวมีตลาดซื ้อขายคล่อง ซึง่ มูลค่ายุติธรรม ณ ต้ นปี 25x1 เท่ากับ 2.7 ล้ านบาท บริษัทได้ ตีราคาเพิ่ม โดยบันทึกค่าเสื่อมราคาตามสัดส่วน
และทยอยตัดส่วนเกินทุนจากการตีราคาเข้ ากําไรสะสม
ให้ ทํา
บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ องสําหรับปี 25x2 (7คะแนน)
ตอบ
ต้ นปี 25x2 กิจการจะบันทึกตีราคาเพิ่มตามการคํานวณต่อไปนี ้
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
* 900,000/1,800,000 x 2,000,000
** 900,000/1,800,000 x -200,000
***2,700,000 - 1,800,000

ก่ อนตีราคา
2,000,000
(200,000)
1,800,000

ตีราคาเพิ่ม
1,000,000 *
(100,000) **
900,000 ***

หลังตีราคา
3,000,000
(300,000)
2,700,000

ตามการบันทึกบัญชีนี ้
1/1/25x1

dr. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สิทธิบตั รยา
cr. ค่าตัดจําหน่ายสะสม - สิทธิบตั รยา
cr. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บันทึกการตีราคาสิทธิบตั รยาเพิ่ม
31/12/25x1 dr. ค่าตัดจําหน่าย - สิทธิบตั รยา
cr. ค่าตัดจําหน่ายสะสม - สิทธิบตั รยา
บันทึกการตัดจําหน่ายสิทธิบตั รยา (3m / 10 ปี )
31/12/25x1 dr. องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
cr. กําไรสะสม
ปรับองค์ประกอบอืนฯ เข้ ากําไรสะสม

1,000,000
100,000
900,000
300,000
300,000
100,000
100,000
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ข้อ2 ก
กิจการสามแห่งได้ จดั ตังการงาน
้
ABC ขึ ้น ซึง่ สิทธิในการออกเสียงและสิทธิ์ในส่วนได้ เสียสุทธิในการงานดังกล่าวของกิจการ ก เท่ากับ
ร้ อยละ 50 กิจการ ข เท่ากับร้ อยละ 30 และกิจการ ค เท่ากับร้ อยละ 20 ตามภาพต่อไปนี ้

ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างกิจการ ก กิจการ ข และกิจการ ค ระบุวา่ การตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของสิทธิในการออกเสียงทังหมด
้
และ ก มีอํานาจยับยังมติ
้ ใดๆ ที่ ก ไม่เห็นชอบด้ วย
ให้ ทํา ตอบคําถามต่อไปนี ้
1. กิจการใดเป็ นผู้มีอํานาจควบคุม หรื ออํานาจควบคุมร่วม (2คะแนน)
2. กิจการ ก กิจการ ข จะจัดประเภทการร่วมงานดังกล่าวเป็ นการร่วมการงานแบบใด และแสดงในงบการเงินของแต่ละฝ่ าย
อย่างไร (3คะแนน)
3. กิจการ ค จะถือว่าการร่วมการงานข้ างต้ นเป็ นการร่วมงานแบบใด และนําเสนองบการเงินอย่างไร (3คะแนน)
ตอบ
เนื่องจากไม่มีฝ่ายใดที่ถือส่วนได้ เสียถึง 75% การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนันไม่
้ สามารถทําได้ โดย
ปราศจากความเห็นชอบของทังกิ
้ จการ ก และกิจการ ข ซึง่ แม้ กิจการ ก จะมีอํานาจยับยังการดํ
้
าเนินงานใดๆ ที่ตนเองไม่เห็นด้ วย เราจะถือว่า
กิจการ ก มีเพียง “สิทธิค้ มุ ครอง (Protective Right)” ก จึงไม่สามารถมีอํานาจหรื อป้องกันผู้อื่นจากการมีอํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนได้ ดังนัน้
กิจการ ก จึงเป็ นเพียงหนึง่ ในผู้ควบคุมร่วมที่ไม่มีอํานาจควบคุมเบ็ดเสร็จ นอกจากนี ้ การดําเนินงานใดๆ ที่สําคัญเพียงแค่ได้ รับมติเห็นชอบจาก
ก และ ข ก็เพียงพอ ดังนัน้ ค จึงมีบทบาทเพียง ผู้ลงทุนในกิจการร่วมค้ า หรื อ “NCI ในการร่วมค้ านัน่ เอง”
1. กิจการใดเป็ นผู้มีอํานาจควบคุม หรื ออํานาจควบคุมร่วม(2คะแนน)
กิจการ ก และกิจการ ข เป็ นมีอํานาจควบคุมร่วมในการงาน ABC
2. กิจการ ก กิจการ ข จะจัดประเภทการร่วมงานดังกล่าวเป็ นการร่วมการงานแบบใด และแสดงในงบการเงินของแต่ละฝ่ ายอย่างไร
เนื่องจาก ก และ ข มีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการงาน ABC ดังนัน้ ทังสองฝ่
้
ายจะต้ องจัดประเภทการงานข้ างต้ นเป็ น “การร่ วมค้ า”
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ซึง่ หมายถึง การร่วมการงานซึง่ ผู้ที่มีการควบคุมร่วม (ผู้ร่วมค้ า) มีสว่ นในสินทรัพย์สทุ ธิของการงาน และต้ องใช้ “วิธีสว่ นได้ เสียในการรับรู้มลู ค่า
เงินลงทุนในการร่วมค้ า” ในการนําเสนองบการเงินรวม (หรื องบการเงินตามวิธีสว่ นได้ เสียกรณีที่ไม่ได้ จดั ทํางบการเงินรวม) แต่มีทางเลือกที่จะ
นําเสนอมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการด้ วยวิธีราคาทุน หรื อวิธีสว่ นได้ เสียก็ได้
3. กิจการ ค จะถือว่าการร่วมการงานข้ างต้ นเป็ นการร่วมงานแบบใด และนําเสนองบการเงินอย่างไร
กิจการ ค ถือเป็ นผู้ที่เข้ าร่วมในการร่วมค้ าแต่ไม่มีการควบคุมร่วมต้ องรับรู้สว่ นได้ เสียของตนในการร่วมค้ านันตามมาตรฐานการ
้
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื ่อง เครื ่องมื อทางการเงิ น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เว้ นแต่ผ้ นู นมี
ั ้ อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการร่วมค้ านัน้ ซึง่
ในกรณีนี ้ผู้ที่เข้ าร่วมในการร่วมค้ าดังกล่าวจะต้ องรับรู้สว่ นได้ เสียของตนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง เงินลงทุนใน
บริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
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ข้อ2 ข การจัดทํางบกําไรขาดทุนรวม
1 มกราคม 25x1 กิจการอังคาร ซื ้อหุ้นกิจการพุธ 50% เป็ นเงิน 13 ล้ านบาท
1 มกราคม 25x2 อังคารซื ้อหุ้นกิจการพุธเพิ่มขึ ้น 30% เป็ นเงิน 9 ล้ านบาท โดยมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสีย 50% แรกเท่ากับ 16
ล้ านบาท มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเท่ากับ 6.25 ล้ านบาท และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทอังคาร
(เท่ากับมูลค่าตามบัญชี) เท่ากับ 30 ล้ านบาท
ปี 25x2 อังคารขายสินค้ าราคาทุน 0.25 ล้ านบาท ให้ กบั พุธโดยคิดกําไรขันต้
้ นในอัตรา 20% ของราคาทุน ณ วันสิ ้นรอบรายงาน พุธ
มีสนิ ค้ าดังกล่าวที่ยงั ไม่ได้ ขายให้ กบั คนนอก 30%
1 ตุลาคม 25x2 พุธขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้ กบั อังคารในราคาบวกกําไร 100,000 บาท สินทรัพย์ดงั กล่าวมีอายุใช้ งาน
คงเหลือ 4 ปี
ต่อไปนี ้เป็ นงบกําไรขาดทุนของสองกิจการ
งบกําไรขาดทุน สําหรั บปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 25x2
ขาย
หัก ต้ นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้ น
หัก ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
กําไรจากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทย่อย
กําไรจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการโอนหมวดเงินลงทุน
กําไรก่ อนดอกเบีย้ และภาษี
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ

P
25,000,000
(20,000,000)
5,000,000
(2,000,000)
3,000,000
483,000
0
200,000
3,683,000
(300,000)
(676,600)
2,706,400

หน่วย: บาท
S
10,000,000
(6,500,000)
3,500,000
(2,500,000)
1,000,000
0
100,000
1,100,000
(200,000)
(180,000)
720,000

ให้ ทํา
1. คํานวณค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ (4 คะแนน)
2. จัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมอังคาร จํากัด และบริษัทย่อย
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ตอบ
1. คํานวณค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ (4 คะแนน)
หน่วย: บาท
9,000,000
16,000,000
6,250,000
31,250,000
30,000,000
1,250,000

เงินลงทุนจ่ายซื ้อหุ้นบริ ษัทพุธ 30%
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 50% ที่ซื ้อก่อนหน้ า
มูลค่ายุติธรรมของ NCI 20%
รวมมูลค่ าธุรกิจ 100%
หัก มูลค่ ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ สุทธิของบริษัทพุธ จํากัด
ค่ าความนิยมจากการรวมธุรกิจ

2. จัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมอังคาร จํากัด และบริษัทย่อย
ขันที
้ ่ 1 คํานวณกําไรจากการรวมธุรกิจสําเร็จ
หน่ วย: บาท
16,000,000

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิ 50% ของบริษัทพุธ ณ วันที่ 1/1/25x2
เงินลงทุนจ่ายซื ้อสินทรัพย์สทุ ธิ 50% ของบริษัทพุธ ณ วันที่ 1/1/25x1
บวก ส่วนแบ่งกําไร (6,000,000 x 50%)
หัก เงินปั นผลของบริษัทพุธ (400,000 x 50% )
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิ 30% ของบริษัท ข ณ วันที่ 1/1/25x2
ผลกําไรจากการโอนหมวดเงินลงทุน (จากบ.ร่ วมเป็ นบ.ย่ อย)

13,000,000
3,000,000
-200,000
15,800,000
200,000

ขันที
้ ่ 2 คํานวณส่วนแบ่งกําไร และส่วนแบ่งกําไรของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
คํานวณส่ วนแบ่ งกําไรจากบริษัทย่ อย/ส่ วนแบ่ ง NCI
กําไรตามรายงาน
หัก กําไรในสินค้ าคงเหลือ (Down Stream)
(250,000 x 20% x 30%)
หัก กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(Up Stream)
บวก กําไรจากการขาย PPE ที่เกิดขึ ้นแล้ ว (Up Stream)
(100000 / 10 ปี x 3/12 เดือน)
กําไรของ บ.ย่ อยที่ปรั บปรุ งแล้ ว / ส่ วนแบ่ งกําไร / ส่ วนแบ่ ง NCI

100%S
720,000
(15,000)

80%P
576,000
(15,000)

20%NCI
144,000
0

(100,000)
2,500

(80,000)
2,000

(20,000)
500

607,500

483,000

124,500
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ขันที
้ ่ 3 ตัดรายการระหว่างกันในกระดาษทําการงบกําไรขาดทุนรวม
a.

b.

c.

d.

e.

f.

dr.
cr.
dr.
cr.
dr.
cr.
dr.
cr.
dr.
cr.
dr.
cr.

การตัดรายการในกระดาษทําการงบการเงินรวม
ขาย
ต้ นทุนขาย
ตัดรายการขายระหว่างกัน
ต้ นทุนขาย
สินค้ าคงเหลือ
ตัดรายการกําไรในสินค้ าปลายงวดที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ตัดรายการกําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาที่มากเกินไป
ส่วนแบ่งกําไรในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ตัดรายการส่วนแบ่งกําไรในบริษัทย่อย
ส่วนแบ่งกําไรของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รับรู้สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่เพิ่มขึ ้นจากกําไรระหว่างปี

250,000
250,000
15,000
15,000
100,000
100,000
2,500
2,500
483,000
483,000
124,500
124,500
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ขันที
้ ่ 4 จัดทํากระดาษทําการงบกําไรขาดทุนรวม
P
S
dr
cr
conso
34,750,000
ขาย
25,000,000 10,000,000 a. 250,000
หัก ต้ นทุนขาย
(20,000,000) (6,500,000) b. 15,000 a. 250,000 (26,265,000)
กําไรขัน้ ต้ น
5,000,000 3,500,000
8,485,000
หัก ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
(2,000,000) (2,500,000)
d.
2,500 (4,497,500)
กําไรจากการดําเนินงาน
3,000,000 1,000,000
3,987,500
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทย่อย
483,000
0 e. 483,000
0
กําไรจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
0
100,000 c. 100,000
0
กําไรจากการโอนหมวดเงินลงทุน
200,000
0
200,000
กําไรก่ อนดอกเบีย้ และภาษี
3,683,000 1,100,000
4,187,500
ต้ นทุนทางการเงิน
(300,000) (200,000)
(500,000)
ภาษี เงินได้
(676,600) (180,000)
(856,600)
720,000
2,830,900
กําไรสุทธิ
2,706,400
ส่ วนแบ่ งกําไรของส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
f. 124,500
(124,500)
กําไรสุทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2,706,400
สินค้ าคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

b. 15,000
d.
2,500 c. 100,000
e. 483,000
f. 124,500
975,000
975,000
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ขันที
้ ่ 5 จัดทํางบกําไรขาดทุนรวม
บริษัทอังคาร จํากัดและบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนรวม
สําหรั บปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 25x2
ขาย
หัก ต้ นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้ น
หัก ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรจากการโอนหมวดเงินลงทุน
กําไรก่ อนดอกเบีย้ และภาษี
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ
การแบ่ งกําไร
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนแบ่งกําไรของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรสุทธิ

หน่ วย: บาท
34,750,000
(26,265,000)
8,485,000
(4,497,500)
3,987,500
200,000
4,187,500
(500,000)
(856,600)
2,830,900

2,706,400
124,500
2,830,900
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ข้อ3 ก สัญญาเช่าดําเนินงาน
1 มิถนุ ายน 25x1 บริ ษัทศุกร์ จํากัดเช่าเครื่ องจักร สัญญามีอายุ 5 ปี โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
 ปี ที่ 1-3 ค่าเช่าปี ละ 1,200,000 บาท และ ปี ที่ 4-5 ค่าเช่าปี ละ 1,050,000 บาท
 สัญญาบอกเลิกได้ แต่ผ้ เู ช่าต้ องแจ้ งล่วงหน้ า 1 ปี
 การเช่าเครื่ องจักรนี ้บริษัทผู้ให้ เช่ามอบรถขนย้ ายสินค้ าให้ ผ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลาตามสัญญาเช่าเครื่ องจักร
ประหยัดค่าเช่าปี ละ 60,000 บาท

ทําให้ ผ้ เู ช่า

 ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 25x1 บริษัทจ่ายค่าเช่างวดแรก และบันทึกรายการดังนี ้ เดบิต ค่าเช่า 1,200,000 เครดิต เงินสด
1,200,000
ให้ ทํา
1. ปรับปรุงรายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
2. จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนที่เกี่ยวข้ องกับค่าเช่า
ตอบ
อ้ างถึง ม.บช. 17 “ผู้เช่าต้ องรับรู้ จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้ นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อื่นที่เป็ นระบบซึง่ แสดงถึงรูปแบบของเวลาที่ผ้ ใู ช้ ได้ รับประโยชน์” ทังนี
้ ้ “อายุสัญญาเช่ า
หมายถึง ระยะเวลาเช่ าสินทรั พย์ ท่ ผี ้ ูเช่ าทําสัญญาที่บอกเลิกไม่ ได้ ” ซึง่ การที่ผ้ เู ช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ ด้วยการบอกล่วงหน้ า 1 ปี
แสดงว่าค่ าเช่ าเฉลี่ยต่ อปี ในช่ วงปี 25x1 – 25x2 เท่ ากับ 1,200,000 ล้ านบาท นอกจากนี ้ การที่ผ้ ใู ห้ เช่ามอบรถยกให้ กบั กิจการใช้ ทําให้
กิจการประหยัดรายจ่ายได้ ปีละ 60,000 บาท อ้ างถึงการตีความ ม.บช. 15 เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน – สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า “กําหนดให้ ผ้ เู ช่า
ต้ องรับรู้สงิ่ จูงใจทังหมดในข้
้
อตกลงของสัญญาเช่าดําเนินงานเป็ นส่วนหนึง่ ของสิง่ ตอบแทนสุทธิที่ตกลงกันสําหรับการใช้ สนิ ทรัพย์ที่เช่า….และ
รับรู้ประโยชน์ทงหมดของสิ
ั้
ง่ จูงใจ โดยนําไปลดค่าเช่าด้ วยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า” ดังนัน้ คูบ่ ญ
ั ชี และการนําเสนองบการเงินของ
ธุรกรรมข้ างต้ นจึงเป็ นดังนี ้
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ปรับปรุงรายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
31/12/25x1

31/12/25x1

dr.
cr.

ค่าเช่าคลังสินค้ าจ่ายล่วงหน้ า
ค่าเช่าคลังสินค้ า
ปรับปรุงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า (1.2m x 5/12)

dr.
dr.
cr.
cr.

สิทธิการใช้ รถโฟล์คลิฟท์รอตัดจ่าย (60,000 x 5/12)
ค่าเช่ารถโฟล์คลิฟท์ (60,000 x 7/12)
ค่าเช่าคลังสินค้ าจ่ายล่วงหน้ า
ค่าเช่าคลังสินค้ า
ปรับปรุงค่าเช่าคลังสินค้ าเป็ นค่าเช่าโฟล์คลิฟท์

500,000
500,000

25,000
35,000
25,000
35,000

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนที่เกี่ยวข้ องกับค่าเช่า
หน่ วย : บาท
บริษัทศุกร์ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (อย่ างย่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
สินทรั พย์ หมุนเวียน
ค่าเช่าคลังสินค้ าจ่ายล่วงหน้ า
สิทธิการใช้ รถโฟล์คลิฟท์รอตัดจ่าย (60,000 x 5/12)

475,000
25,000

บริษัทศุกร์ จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (อย่ างย่ อ)
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน:
ค่าเช่าคลังสินค้ า
ค่าเช่าโฟล์คลิฟท์

665,000
35,000
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ข้อ3 ข อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต่อไปนี ้เป็ นงบแสดงฐานะการเงินเปรี ยบเทียบของบริษัทแมวน้ อย จํากัด เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทแมวน้ อย จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 และ 25x1

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

หมายเหตุ
13

25x2
1,432

ล้ านบาท
25x1
1,443

1 มกราคม 25x1 แมวน้ อยมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาทุน 2,000 ล้ านบาท แบ่งเป็ นที่ดิน 1,400 ล้ าน อาคาร 600 ล้ าน ค่า
เสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมของอสังหาริมทรัพย์รายการดังกล่าวของที่ดิน และอาคาร เท่ากับ 85 ล้ านบาท และ 350
ล้ านบาทตามลําดับ
ระหว่างปี 25x1 เกิดธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนต่อไปนี ้
ซื ้อที่ดินเพิ่ม 20 ล้ านบาท ต่อเติมอาคาร 3 ล้ านบาท
ขายที่ดินเป็ นเงิน 150 ล้ านบาท ราคาทุนที่ดินดังกล่าวเท่ากับ 110 ล้ านบาท โดยมีคา่ เผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมที่เกี่ยวข้ อง
25 ล้ านบาท
โอนอาคารรายการหนึง่ เป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 20 ล้ านบาท ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้ อง 10 ล้ านบาท
ค่าเสื่อมราคาอาคารสําหรับปี 25 ล้ านบาท ไม่มีผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
ระหว่างปี 25x2 เกิดธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต่อไปนี ้
รับโอนที่ดินและอาคารจากการซื ้อธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้ วย ที่ดิน 9 ล้ านบาท และอาคาร 20 ล้ านบาท ค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้ อง 7 ล้ าน
บาท
โอนที่ดินเป็ นสินค้ าคงเหลือ 6 ล้ านบาท
ค่าเสื่อมราคาอาคารสําหรับปี 27 ล้ านบาท ไม่มีผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
นโยบายการบัญชี
บริ ษัทใช้ วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยตัดค่าเสื่อมราคาอาคาร 5 – 40 ปี
ให้ ทํา (10 คะแนน)
จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนปี 25x1 – 25x2

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpa-somsak, FB: cpa solution) ครัง้ ที่ 3/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 19 ส.ค. 2561 – 23 ก.ย. 2561 วิชาบัญชี 2 เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 18 ส.ค. 2561 ถึง เสาร์ 22
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 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม อา 2 ก.ย. 2561 – 7 ต.ค 2561 วิชาบัญชี 2 เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 1 ก.ย. 2561 ถึง เสาร์ 6 ต.ค.
เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

P a g e | 17

ตอบ (ดัดแปลงการเปิ ดเผยข้ อมูลจากงบการเงินปี 2560 ของ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสังหาริมทรั พย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุม่ กิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ คา่ เช่า หรื อจากการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรื อทังสองอย่
้
าง และ
ไม่ได้ มีไว้ ใช้ งานโดยกิจการในกลุม่ กิจการ จะถูกจัดประเภทเป็ น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้ างหรื อ
พัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
กลุม่ กิจการจัดประเภทที่ดินที่ถือไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่ออสังหาริ มทรัพย์นนเป็
ั ้ นไปตามคํานิยาม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้ วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้ นทุนในการทํารายการ
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้ าเป็ นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระทําก็ตอ่ เมื่อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ที่กลุม่ กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน้ และต้ นทุนสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทังหมด
้
จะรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ ้นส่วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถกู เปลี่ยน
แทนออก
หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่ มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้ วยวิธีราคาทุน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่า
ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ จะคํานวณตามวิธีเส้ นตรง เพื่อปั นส่วนราคาทุนตลอด
ประมาณการอายุการให้ ประโยชน์ 5 ปี – 40 ปี
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ
ที่ดนิ

อาคาร

หน่วย: ล้ านบาท
รวม

1,400
(85)
1,315

600
(350)
250

2,000
(435)
1,565

1,315
20
(110)
0
0
1,225

250
3
0
(20)
(15)
218

1,565
23
(110)
(20)
(15)
1,443

ที่ดนิ

อาคาร

หน่วย: ล้ านบาท
รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x2
ราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อด้ อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,310
(85)
1,225

583
(365)
218

1,893
(450)
1,443

สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
เพิ่มขึ ้น
ขาย
การโอนย้ ายเป็ นที่ดินเพื่อขาย (สุทธิ)
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสนิ ้ ปี - สุทธิ

1,225
9
0
(6)
0
1,228

218
20
0

1,443
29
0
(6)
(34)
1,432

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1
ราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อด้ อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
เพิ่มขึ ้น
ขาย
การโอนย้ ายเป็ นที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสนิ ้ ปี - สุทธิ

(34)
204
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นระดับ 3 ของลําดับชันมู
้ ลค่ายุติธรรม ซึง่ เป็ นวิธีที่ใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ มาเป็ น
ตัวแปรสําคัญในเทคนิคการประเมินมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่พร้ อมใช้ งานและใช้ งานแล้ ว ใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีรายได้ โดยใช้ ราคาคิดลด
มูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตเป็ นมูลค่าปั จจุบนั และวิธีเปรี ยบเทียบราคาขาย โดยผู้ประเมินอิสระ ที่เป็ นผู้ได้ รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาชีพและเป็ นผู้มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันและอยูใ่ นทําเลที่ตงเดี
ั ้ ยวกับหรื อใกล้ เคียง
กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้ รับการประเมินมูลค่าดังกล่าว การใช้ งานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษัททุกสินทรัพย์เป็ นการใช้
ประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นการใช้ ประโยชน์ที่ดีที่สดุ และก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน คณะทํางานในฝ่ ายการเงินของบริษัทจะทําการสอบทานมูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
โดยคณะทํางานดังกล่าวจะรายงานไปยังผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง
และผู้อํานวยการฝ่ าย
การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะทํางานด้ านการประเมินมูลค่า และผู้ประเมินอิสระจะมีการประชุมหารื อเกี่ยวกับขันตอนการประเมิ
้
น
มูลค่าและ
ผลการประเมินมูลค่าทุกรอบปี เป็ นอย่างน้ อย ซึง่ รอบการประชุมหารื อดังกล่าวจะสอดคล้ องกับรอบระยะเวลารายงานประจําปี ของบริษัท
โดยฝ่ ายการเงินจะปฏิบตั ิดงั นี ้
•

ตรวจสอบข้ อมูลดิบที่สําคัญที่จะนําไปใช้ ในรายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินอิสระ

•

ประเมินการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าอสังหาริมทรัพย์โดยเปรี ยบเทียบกับรายการการประเมินมูลค่าในปี ก่อน

•

จัดประชุมเพื่ออภิปรายกับผู้ประเมินอิสระ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้ างไม่ได้ ทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินอิสระ
ยุติธรรมใกล้ เคียงกับมูลค่าสุทธิทางบัญชีของรายการดังกล่าว

ฝ่ ายบริหารพิจารณาว่ามูลค่า

กลุม่ กิจการไม่มีการเปลี่ยนเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหว่างปี
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ตารางติว 3/2561

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 3/2561
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเราจะรี บส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัว เมื่อสมัครเข้ ามา
โปรโมชัน่ :
1. สําหรับหลักสูตร Comprehensive ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 9,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรี ยน 1 วิชา
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้ (ออนไลน์วิชาละ 4,500 บาท สองวิชา 8,500 บาท)
2. สําหรับหลักสูตร Step-By-Step ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 10,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรี ยน 1 วิชา
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยการชําระเงินเข้ า Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยู่มาที่ @cpa-somsak หรื อ inbox FB: cpasolution ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ
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