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ข้อสอบ CPA จาลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 1/2558
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ความมีน้ าใจของท่าน ส่ งผลให้ท่านสอบผ่านเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้ในเร็ ววัน

วิชา การบัญชี 1 (ส่ วนอัตนัย)
การทดสอบความรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
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ข้ อ 1 (ก) การโอนเปลี่ยนหมวดอสังหาริมทรั พย์
ต้ นปี 25x2 บริ ษัททราย จากัด ซื ้อที่ดินพร้ อมอาคารโดยที่ดินมีราคาทุน 2 ล้ านบาท ส่วนอาคารมีราคาทุน 1ล้ าน
บาท อายุการใช้ งาน 10 ปี มูลค่าคงเหลือของอาคาร 100,000 บาท โดยบริ ษัททราย จากัด ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมินราคา
ตลาดทุกสิ ้นปี ดังนี ้
ปี

ที่ดิน

25x2

2,200,000

950,000

25x3

2,400,000

800,000

25x4

2,600,000

600,000

อาคาร

สิ ้นปี 25x4 บริ ษัททราย จากัด เปลีย่ นความตังใจในที
้
่ดินและอาคารโดยให้ เช่า มีรายได้ คา่ เช่าคงทีท่ กุ เดือน
ให้ ทา
1)

คานวณมูลค่าตามบัญชีของที่ดินและอาคาร ณ สิ ้นปี 25x2และ25X4 และบันทึกบัญชีการตีราคาและการ
เปลีย่ นหมวดอสังหาริมทรัพย์ข้างต้ น

2)

อธิบายการปฏิบตั ิทางการบัญชีในการเปลีย่ นความตังใจใช้
้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ดงั กล่าว (10คะแนน)

ตอบ
อ้ างถึงหลักการตีราคาทีด่ ินอาคารและอุปกรณ์ที่ระบุใน ม.บช. 16 (ปรับปรุง 2557) “หากการตีราคาสินทรัพย์
ใหม่ทาให้ มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนเพิ
ั ้ ่มขึ ้น กิจการต้ องรับรู้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นจากการตีราคา
ใหม่ไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่ (องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ) และรับรู้จานวนสะสมไปยังส่วนของเจ้ าของ
ภายใต้ บญ
ั ชี “กาไรจากการตีมลู ค่าสินทรัพย์ใหม่ (OCI) ” อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องรับรู้สว่ นเพิม่ จากการตีราคาใหม่นี ้ใน
กาไรหรื อขาดทุนไม่เกินจานวนทีต่ ีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน แต่หากการตีราคา
สินทรัพย์ใหม่ทาให้ มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนลดลง
ั้
กิจการต้ องรับรู้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตี
ราคาใหม่ในกาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องนาส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นในจานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้ านเครดิตทีม่ ีอยูใ่ นบัญชี “กาไรจากการตีมลู ค่าสินทรัพย์ใหม่ (OCI) ” ของสินทรัพย์
รายการเดียวกันนัน้ โดยการรับรู้สว่ นที่ลดลงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น จะมีผลทาให้ บญ
ั ชี “กาไรจากการตีมลู ค่า
สินทรัพย์ใหม่ (OCI) ” ที่สะสมอยูใ่ นส่วนของเจ้ าของลดลงตามไปด้ วย”
ดังนัน้ การคานวณมูลค่าตามบัญชีและผลกระทบที่มีตอ่ กาไรขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน และอาคารในกรณีนี ้
สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
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ข้ อ 1 การคานวณมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน และอาคาร

ราคาทุน
ค่าเสือ่ มราคา (1m - 0.1m) / 10 ปี
มูลค่าตามบัญชีหลังหักค่าเสือ่ มราคา
ตีราคาเพิ่ม
มูลค่าตามบัญชีหลังตีราคาเพิ่ม

ที่ดิน
2,000,000
2,000,000
200,000
2,200,000

อาคาร
1,000,000
(90,000)
910,000
40,000
950,000

รวม
3,000,000
(90,000)
2,910,000
240,000
3,150,000

การคานวณมูลค่ าตามบัญชีของที่ดิน และอาคาร
1/1/25x3
มูลค่าตามบัญชียกมา
31/12/25x3 ค่าเสือ่ มราคา (0.95m - 0.1m) / 9 ปี
31/12/25x3 มูลค่าตามบัญชีหลังหักค่าเสือ่ มราคา
31/12/25x3 ตีราคาเพิ่ม (ลด)
31/12/25x3 มูลค่าตามบัญชีหลังตีราคา

ที่ดิน
2,200,000
2,200,000
200,000
2,400,000

อาคาร
950,000
(94,444)
855,556
(55,556)
800,000

รวม
3,150,000
(94,444)
3,055,556
144,444
3,200,000

อาคาร
800,000
(87,500)
712,500
(112,500)
600,000

รวม
3,200,000
(87,500)
3,112,500
87,500
3,200,000

1/1/25x2
31/12/25x2
31/12/25x2
31/12/25x2
31/12/25x2

การคานวณมูลค่ าตามบัญชีของที่ดิน และอาคาร
1/1/25x4
มูลค่าตามบัญชียกมา
31/12/25x4 ค่าเสือ่ มราคา (0.8m - 0.1m) / 8 ปี
31/12/25x4 มูลค่าตามบัญชีหลังหักค่าเสือ่ มราคา
31/12/25x4 ตีราคาเพิ่ม (ลด)
31/12/25x4 มูลค่าตามบัญชีหลังตีราคา

ที่ดิน
2,400,000
2,400,000
200,000
2,600,000

นอกจากนี ้ ในปี 25x3 และ 25x4 กิจการมีการตีราคาอาคารลดลง ผลของการลดลงดังกล่าวทาให้ องค์ประกอบ
อื่นของส่วนของเจ้ าของ (AOCI) ลดลง และยังส่งผลต่อกาไรขาดทุนอีกด้ วย ซึง่ เราสามารถคานวณผลกระทบที่มีตอ่ กาไร
ขาดทุนที่สบื เนื่องจากการตีราคาอาคารได้ ดงั นี ้
ผลกระทบต่ อกาไรขาดทุนจากการตีราคาอาคาร
31/12/25x2 ตีราคาเพิ่ม
31/12/25x3 หัก ตัดจ่ายเข้ ากาไรสะสม (40000/9)
31/12/25x3 คงเหลือ
31/12/25x3 ตีราคาลด
31/12/25x3 ผลกระทบต่อกาไรขาดทุน
31/12/25x4
31/12/25x4

ตีราคาลด
ผลกระทบต่อกาไรขาดทุน

P/L
(20,000)
(20,000)

OCI
40,000
(4,444)
35,556
(35,556)
-

รวม
40,000
(4,444)
35,556
(55,556)
(20,000)

(112,500)
(112,500)

-

(112,500)
(112,500)
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และการบันทึกบัญชีทเี่ กี่ยวข้ องจะเป็ นดังนี ้
1/1/25x2

ทีด่ ิน
อาคาร

2,000,000
1,000,000

เงินสด
บันทึกการซื ้อทีด่ ินและอาคาร
31/12/25x2 ค่าเสือ่ มราคา

3,000,000

90,000

ค่าเสือ่ มราคาสะสม – อาคาร
บันทึกค่าเสือ่ มราคาอาคาร
31/12/25x2 ค่าเสือ่ มราคาสะสม – อาคาร
อาคาร
บันทึกลดค่าเสือ่ มราคาสะสมอาคารเพื่อตีราคา
ที่ดิน – ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
อาคาร – ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการตีราคาสินทรัพย์
บันทึกการตีราคาอาคารและอุปกรณ์
31/12/25x3 ค่าเสือ่ มราคา

90,000

90,000
90,000

200,000
40,000
240,000

94,444

ค่าเสือ่ มราคาสะสม – อาคาร
บันทึกค่าเสือ่ มราคาอาคาร
31/12/25x3 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ (AOCI)
กาไรสะสม
บันทึกการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเข้ ากาไรสะสม
31/12/25x3 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการตีราคาอาคาร (P/L)
อาคาร – ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการตีราคาอาคาร
บันทึกการตีราคาอาคารลดลง
31/12/25x3 ที่ดิน – ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการตีราคาสินทรัพย์
บันทึกการตีราคาที่ดิน

94,444

4,444
4,444

35,556
20,000
35,556
20,000

200,000
200,000
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31/12/25x4 ค่าเสือ่ มราคา

87,500

ค่าเสือ่ มราคาสะสม – อาคาร
บันทึกค่าเสือ่ มราคาอาคาร

87,500

31/12/25x4 ผลขาดทุนจากการตีราคาอาคาร (P/L)
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการตีราคาอาคาร
บันทึกการตีราคาอาคารลดลง

112,500

31/12/25x4 ที่ดิน – ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการตีราคาสินทรัพย์
บันทึกการตีราคาที่ดิน

200,000

31/12/25x4 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – ที่ดินและอาคาร
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการตีราคาอาคาร
ค่าเสือ่ มราคาสะสม – อาคาร
ที่ดิน
ที่ดิน – ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
อาคาร
อาคาร – ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
บันทึกการโอนหมวดอสังหาริมทรัพย์จากไว้ ใช้ เองเป็ นเพื่อการลงทุน

3,200,000
132,500
181,944

112,500

200,000

2,000,000
600,000
910,000
4,444

ข้ อ 2 อธิบายการปฏิบตั ิทางการบัญชีในการเปลีย่ นความตังใจใช้
้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ดงั กล่าว
หากกิจการโอนอสังหาริ มทรัพย์ทมี่ ีไว้ ใช้ งานเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน (PPE  IP) จะมองว่าเป็ น
ธุรกรรมที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (Unrealized transaction) และให้ ถือปฏิบตั ิตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ องที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ กล่าวคือ หากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวมูลค่าเพิม่ ขึ ้น กิจการจะต้ องบันทึกกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นดังกล่าวเป็ น
“องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ” (ถ้ าราคาตอนโอนเพิ่มขึ ้นให้ รับรู้เข้ า OCI) และรับรู้มลู ค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนโดยใช้ มลู ค่ายุติธรรม ในขณะที่หากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวมูลค่าลดลง กิจการจะต้ องรับรู้ผลต่างในงบกาไรขาดทุน
โดยทันที
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ข้ อ 1 (ข) การด้ อยค่ าของสินทรั พย์
วันที่ 1/1/25x1 บริ ษัทธีรภัทร จ่ายเงินซื ้อบริษัท ปิ ณิดา ในราคา 300 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัท ปิ ณิดา ถือเป็ นหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิเท่ากับมูลค่ายุติธรรม ยกเว้ นสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้ ที่มี
มูลค่ายุติธรรมดังนี ้
 อาคารมีมลู ค่า 75 ล้ านบาท บริ ษัทคิดค่าเสือ่ มด้ วยวิธีเส้ นตรงเป็ นระยะเวลา 10 ปี
 สิทธิบตั รมีมลู ค่า 20 ล้ านบาท และมีอายุ 5 ปี
 ค่าความนิยมมูลค่า 50 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31/12/25x3 มีข้อบ่งชี ้ว่าสินทรัพย์ของบริ ษัท ปิ ณิดา เกิดการด้ อยค่าดังนี ้
ล้ านบาท
มูลค่าจากการใช้
มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนขาย

อาคาร
30.00
25.00

สิทธิบตั ร
7.50
10.00

บริษัทย่ อย B (หน่ วยสินทรัพย์ ท่ กี ่ อให้ เกิดเงินสด)
มูลค่าคาดว่าจะได้ รับคืน

210.00

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิ (ก่อนรับรู้ผลขาดทุนด้ อยค่า)

195.00

ให้ ทา
1)

คานวณมูลค่าตามบัญชีของที่ดินและอาคาร และสิทธิบตั ร ณ 31ธันวาคม25x3

2)

กิจการต้ องทดสอบการต้ อยค่าอุปกรณ์และสิทธิบตั รเมื่อใด

3)

กิจการต้ องทดสอบค่าความนิยมเมื่อใด

4)

คานวณผลขาดทุนจากการด้ อยค่า(ถ้ ามี) 10คะแนน

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
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ตอบ
1.คานวณมูลค่าตามบัญชีของทีด่ ินและอาคาร และสิทธิบตั ร ณ 31ธันวาคม25x3

วันที่
1/1/25x1
31/12/25x3
31/12/25x3
31/12/25x3
31/12/25x3

รายการ
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม 3 ปี :
อาคารอายุ 10 ปี
สิทธิบตั ร 5 ปี
มูลค่าตามบัญชี

อาคาร
75.00

ล้ านบาท
สิทธิบตั ร
20.00

(22.50)
52.50

(4.00)
16.00

2 กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าอุปกรณ์และสิทธิบตั รเมื่อใด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) ระบุให้ กิจการจะต้ องประเมินว่าสินทรัพย์เกิดการด้ อยค่าขึ ้น
หรื อไม่ เมื่อมี “ข้ อบ่งชี ้” เกิดขึ ้นซึง่ ข้ อบ่งชี ้ดังกล่าวอาจได้ จากทังแหล่
้ งข้ อมูลภายนอกและภายใน โดยในการประเมินการ
ด้ อยค่าของสินทรัพย์ กิจการต้ องกาหนดหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสด อันหมายถึงสินทรัพย์กลุม่ ที่เล็กที่ สดุ ที่ก่อให้ เกิด
กระแสเงินสดรับ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นอิสระ (จากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรื อกลุม่ สินทรัพย์อื่น) และนาผล
ขาดทุนด้ อยค่าดังกล่าวปั นส่วนให้ กบั สินทรัพย์แต่ละรายการในกลุม่ สินทรัพย์นนๆ
ั้
ดังนัน้ กิจการจะต้ องทดสอบการต้ อยค่าอุปกรณ์และสิทธิบตั ร เมื่อพบว่ามีข้อบ่งชี ้ทีแ่ สดงให้ เห็นว่า “หน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด” (ซึง่ ในกรณีนี ้เข้ าใจว่าน่าจะเป็ นบริ ษัทย่อย B) เกิดการด้ อยค่าขึ ้น
มีข้อสังเกตว่า แม้ อปุ กรณ์และสิทธิบตั รจะมีมลู ค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนก็ตาม แต่เราจะยัง
ไม่ถือว่าอุปกรณ์และสิทธิบตั รดังกล่าวเกิดการด้ อยค่าขึ ้น หากหน่วยสินทรัพย์ยงั ไม่เกิดการด้ อยค่าขึ ้น
3 กิจการต้ องทดสอบค่าความนิยมเมื่อใด
อ้ างถึง ม.รง. 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่ องการรวมธุรกิจ กิจการจะต้ องไม่ตดั จ่ายค่าความนิยม แต่ต้องทดสอบการ
ด้ อยค่าของค่าความนิยมอย่างสม่าเสมอทุกๆ ปี หรื อเมื่อมีข้อบ่งชี ้ที่แสดงให้ เห็นว่าค่าความนิยมเกิดการด้ อยค่าขึ ้น
ทังนี
้ ้มีข้อสังเกตว่า มาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์จะระบุให้ กิจการต้ องทดสอบด้ อยค่าของสินทรัพย์ใดๆ ก็ตามที่ “ไม่” มี
การตัดจ่าย ซึง่ ค่าความนิยมถือเป็ นหนึง่ ในสินทรัพย์ที่ไม่ต้องตัดจ่าย
4 คานวณผลขาดทุนจากการด้ อยค่า(ถ้ ามี) 10คะแนน
การขาดทุนจากการด้ อยค่า หมายถึง จานวนซึง่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้ รับคืน
จากสินทรัพย์นนั ้ โดยที่มลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้ รับคืน คือจานวนที่สงู กว่าระหว่างมูลค่าขายสุทธิและมูลค่าจากการใช้ ดังที่
แสดงตามสมการต่อไปนี ้
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ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า =
CA – RA
โดยที่
CA > RA
และ RA = max (NSP, VIU)
CA
=
ราคาตามบัญชี (Carrying Amount) หมายถึง ราคาของสินทรัพย์ หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
(ค่าตัดจาหน่ายสะสม) และ ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์
RA
=
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน (Recoverable Amount) คือ ราคาขายสุทธิ (Net Selling Price)
หรื อมูลค่าจากการใช้ (Value in Use) แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
NSP =
ราคาขายสุทธิ (Net Selling Price) จานวนที่ได้ รับจากการขายสินทรัพย์ - ค่าใช้ จา่ ยในการ
ขายสินทรัพย์
VIU
=
มูลค่าจากการใช้ (Value in Use) มูลค่าปั จจุบนั (PV) ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้ สนิ ทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และจากการจาหน่ายสินทรัพย์ ณ วันสิ ้นอายุการใช้ งาน
ในกรณีนี ้ มูลค่าตามบัญชี 195 ล้ านบาท < มูลค่าที่คาดว่าจะได้ คืน 210 ล้ านบาท ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ ในปี นี ้
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด “ปิ ณิดา” จึงไม่มกี ารขาดทุนจากการด้ อยค่าแต่อย่างใด

ข้ อ 2 (ก) สินทรัพย์ ท่ อี าจเกิดขึน้ จากการเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
วันที่ 20/12/25x7 เกิดเพลิงไหม้ โรงงาน มีอาคารและเครื่ องจักรได้ รับความเสียหาย สินทรัพย์ดงั กล่าวมีมลู ค่า
ตามบัญชีดงั นี ้
ราคาทุน
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

อาคาร
110,000,000
- 10,000,000
100,000,000

เครื่ องจักร
25,000,000
- 5,000,000
20,000,000

อาคารเสียหายเพียงเล็กน้ อยแต่เครื่ องจักรเสียหายมากไม่สามารถใช้ งานได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ ทาประกันภัย
เอาไว้ ณ วันที่ 6/1/25x8 บริ ษัทได้ ประเมินความเสียหายดังนี ้
ค่าซ่อมแซม
500,000 บาท
ค่าเครื่ องจักร
28,000,000 บาท
ค่าชดเชยการหยุดงาน 12,000,000 บาท
ณ วันที่ 15/3/25x8 บริ ษัทประกันยินยอมชดเชยค่าเสียหายตามที่บริ ษัทประเมินยกเว้ นค่าชดเชยที่บริ ษัทประกัน
ยังไม่ยินยอมชดใช้
คาสั่ง
1)

บันทึกบัญชี สาหรับวันที่เกิดรายการดังนี ้
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2)

20/12/25x7
31/12/25x7
6/1/25x8
15/3/25x8
เปิ ดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน(หน้ ารายงานลงวันที่ 20/2/25x8)

ตอบ
ข้ อ 1 การบันทึกบัญชี
เนื่องจากบริษัทสามารถประเมินผลเสียหายจากเพลิงไหม้ ได้ อย่างน่าเชื่อถือในวันที่ 6/1/25x8 ซึง่ เป็ นวันที่
กระบวนการจัดทารายงานทางการเงินยังไม่เสร็ จสิ ้น
บริ ษัทจึงควรบันทึกรับรู้ผลความเสียหายดังกล่าวในงบการเงินปี
25x7 จึงมีการรับรู้ผลขาดทุนในวันที่ 31/12/25x7 โดยมีการตังค่
้ าเผื่อความเสียหายตามมูลค่าตามบัญชีของเครื่ องจักรที่
ไม่สามารถใช้ งานได้ ทังนี
้ ้ บริษัทควรประเมินการด้ อยค่าของอาคาร ซึง่ หากพบว่าอาคารเกิดด้ อยค่า จะต้ องรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าและลดมูลค่าของอาคารที่ถกู แสดงในงบการเงินประจาปี 25x7 ลง ทังนี
้ ้ มูลค่าความเสียหายทีต่ งขึ
ั ้ ้น และ
จะเรี ยกร้ องจากบริษัทประกันนัน้ จะถือเป็ น “สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น” ซึง่ อ้ างถึง ม.บช. 37 บริ ษัทจะยังไม่รับรู้เป็ นสินทรัพย์
จนกว่าจะมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ที่จะได้ รับเงินค่าสินไหม ซึง่ หมายถึงจุดที่บริษัทประกันตกลงจ่ายค่าสินไหมทดแทน
(15/3/25x8) แต่บริ ษัทสามารถเปิ ดเผยเหตุการณ์ดงั กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ ตามการบันทึกบัญชี (ล้ าน
บาท) ต่อไปนี ้
20/12/25x7 Memorandum : เกิดเพลิงไหม้ โรงงาน มีอาคารและเครื่ องจักรได้ รับความเสียหาย
โดยกิจการอยูร่ ะหว่างการประเมินความเสียหาย
31/12/25x7 ผลขาดทุนจากเพลิงไหม้

20.00

ค่าเผื่อความเสียหายของเครื่ องจักร
บันทึกผลขาดทุนจากไฟไหม้ ซึง่ ทาให้ เครื่ องจักรเสียหายหมดสิ ้น
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ อยค่าของอาคาร
บันทึกผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของอาคารเนื่องจากไฟไหม้ (ถ้ ามี)
6/1/25x8

ไม่ต้องบันทึกบัญชี (นาข้ อมูลที่ได้ บนั ทึกย้ อนหลัง ณ วันที่ 31/12/25x7)

15/3/25x8

ลูกหนี ้ – บริ ษัทประกัน
ผลขาดทุนจากเพลิงไหม้
ผลกาไรจากการเรียกร้ องสินไหมทดแทน
ตังลู
้ กหนี ้บริ ษัทประกัน เนื่องจากยอมรับที่จะชดเชยความเสียหาย

20.00

xx
xx

28.50
20.00
8.50
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เปิ ดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน้ ารายงานลงวันที่ 20/2/25x8)
เนื่องจากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานจะสิ ้นสุดลงเมือ่ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิงบการเงินให้
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชนในวันที่ 20/2/25x8 ซึง่ หมายความว่ากระบวนการจัดทารายงานทางการเงินสาหรับปี 25x7 ได้
สิ ้นสุดลง กิจการจึงยังไม่ทราบผลของการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน กิจการจึงยังไม่สามารถบันทึกสิทธิเรี ยกร้ องจากบริ ษัท
ประกันได้ จึงต้ องเปิ ดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินดังนี ้
“บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกผลเสียหายจากเหตุอคั คีภยั ในวันที่ 20/12/25x7 สาหรับเครื่ องจักรที่เสียหายที่มมี ลู ค่าตามบัญชี 20 ล้ าน
บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยูร่ ะหว่างดาเนินการเรี ยกร้ องเงินค่าสินไหมชดเชยจากบริ ษัทผู้รับประกันภัยตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ซึง่ ผลของการเรี ยกร้ องยังไม่เป็ นที่สิ ้นสุด ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจึงยังไม่มีการตังผู
้ ้ รับ
ประกันภัยเป็ นลูกหนี ้แต่อย่างใด”

ข้ อ 2 (ข) สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษัทธัมมี่ ไชโย จากัด ยื่นประมูลสิทธิการออกอากาศ มีคา่ ใช้ จ่ายดังนี ้
รายจ่ าย
ค่าที่ปรึกษาก่อนได้ รับสิทธิ
ค่าสิทธิ
ค่าจดทะเบียนสิทธิ
ค่าการตลาดและโฆษณา
ต้ นทุนทางการเงิน

ล้ านบาท
0.50
120.00
0.50
10.00
3.00

บริ ษัทธัมมี่ ไชโย จากัด ได้ สทิ ธิ 1/7/25x1 เป็ นเวลา 5 ปี เริ่ มออกอากาศ 1/9/25x1
บริ ษัทธัมมี่ ไชโย จากัดจ่ายค่าสิทธิดงั นี ้ (ไม่ต้องคานึงถึงมูลค่าปั จจุบนั )
30/6/25x1

จานวน 50 ล้ านบาท

30/6/25x2

จานวน 40 ล้ านบาท

30/6/25x3

จานวน 30 ล้ านบาท

ให้ ทา
1. คานวณต้ นทุนสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนค่าสิทธิการออกอากาศ และให้ เหตุผลประกอบรายการดังกล่าว
2.เปิ ดเผยนโยบายบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 25x1 10คะแนน
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ตอบ
1. คานวณต้ นทุนสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนค่าสิทธิการออกอากาศ และให้ เหตุผลประกอบรายการดังกล่าว
อ้ างถึง ม.บช. 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่ องสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทังนี
้ ้ กิจการจะสามารถรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดังกล่าวได้ หากมีความสมเหตุสมผล และมีหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอว่ากิจการจะสามารถได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์
ไม่มีตวั ตนนัน้ โดยราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะนับเฉพาะรายจ่ายที่ทาให้ สนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวอยูใ่ นสภาพ
พร้ อมใช้ งาน จึงสามารถสรุปคานวณต้ นทุนสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนค่าสิทธิการออกอากาศได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
รายจ่ าย
ค่าที่ปรึกษา
ก่อนได้ รับสิทธิ
ค่าสิทธิ

ค่าจดทะเบียน
สิทธิ
ค่าการตลาด
และโฆษณา
ต้ นทุนทาง
การเงิน
รวม

ล้ าน
บาท

รับรู้เป็ น
รับรู้เป็ น
สินทรัพย์ คชจ.ประจา
เหตุผล
ไม่ มีตัวตน
งวด
0.50
0
0.50 เป็ นรายจ่ายทีเ่ กิดขึ ้นก่อนแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ ใน
เชิงเศรษฐกิจ
120.00
120.00
0 เป็ นรายจ่ายทีเ่ กี่ยวข้ องโดยตรงและเกิดขึ ้นหลังจากที่แสดง
ให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ ในเชิงเศรษฐกิจ (จริ งๆ แล้ วต้ อง
คานึงถึงมูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายด้ วย แต่เนื่องจากโจทย์
ระบุวา่ ไม่ต้องคานึงถึงมูลค่าปั จจุบนั จึงแสดงมูลค่าเต็ม
ก่อนคิดลด)
0.50
0.50
0 เป็ นรายจ่ายทีเ่ กี่ยวข้ องโดยตรงและเกิดขึ ้นหลังจากที่แสดง
ให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ ในเชิงเศรษฐกิจ
10.00
10.00 เป็ นรายจ่ายทีเ่ กิดขึ ้นหลังจากที่สนิ ทรัพย์อยูใ่ นสภาพพร้ อม
ใช้ งานและไม่ได้ สร้ างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ชดั เจน
3.00
3.00 เป็ นรายจ่ายทีเ่ กิดขึ ้นหลังจากที่สนิ ทรัพย์อยูใ่ นสภาพพร้ อม
ใช้ งาน
134.00
120.50
13.50
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2.เปิ ดเผยนโยบายบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 25x1
การเปิ ดเผยนโยบายบัญชี
สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่บริ ษัทซื ้อมาและมีอายุการให้ ประโยชน์จากัด แสดงในราคาทุนหักด้ วยค่าตัดจาหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็ นสินทรัพย์เมื่อก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ นสินทรัพย์
ที่สามารถระบุได้ ทเี่ กี่ยวข้ องนัน้ รายจ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นภายในรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อเกิดขึ ้น
ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยนาราคาทุนของสินทรัพย์หรื อมูลค่าอื่นที่ใช้ แทนราคาทุนหักด้ วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ายรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้ นตรงซึง่ โดยส่วนใหญ่จะสะท้ อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ใน
อนาคตจากสินทรัพย์นนตามระยะเวลาที
ั้
ค่ าดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึง่ ไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่ ม
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสินทรัพย์นนพร้
ั ้ อมที่จะให้ ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ของสิทธิออกอากาศทีวีดิจิตลั คือ 5 ปี
วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้ รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้ รับการทบทวนอย่างน้ อยทุกสิ ้นรอบปี
บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิออกอากาศ
สิทธิออกอากาศ
ยอดยกมา
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี (ราคาทุน)
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ

หน่ วย:ล้ านบาท
120.50
(12.05)
108.45

บริ ษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าสิทธิออกอากาศอีก 2 งวด จานวน 40 ล้ านบาท และ 50 ล้ านบาท ในวันที่ 30/6/25x2
และ 30/6/25x39 ตามลาดับ
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ข้ อ 3 การรวมธุรกิจแบบเป็ นขัน้
วันที่ 1/1/25x1 บริ ษัท อ้ าย จากัด จ่ายเงินซื ้อส่วนได้ เสีย 10% ในบริ ษัท เบลล์ จากัด (มหาชน)จานวน 500,000
บาท โดยตังใจถื
้ อไว้ เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย สิ ้นปี มูลค่ายุตธิ รรมของบริ ษัทเบลล์ มีจานวน 520,000 บาท โดยบริ ษัทเบลล์
กาไรสุทธิ 500,000 บาท และประกาศจ่ายปั นผล 300,000 บาท
ต่อมาวันที่ 1/1/25x2 บริ ษัท อ้ าย จากัด จ่ายซื ้อส่วนได้ เสียในบริษัทเบลล์ เพิ่มอีก 30% จานวน 1,560,000 บาท
ซึง่ ทาให้ บริ ษัท อ้ าย จากัด มีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในบริ ษัทเบลล์ ทังนี
้ ้สินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทเบลล์ ในส่วนที่ซื ้อเพิ่ม
มีมลู ค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรม และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ซื ้อส่วนได้ เสีย 10% มีมลู ค่า 520,000 บาท
โดย ณ วันสิ ้นปี บริ ษัทเบลล์ ตีราคาที่ดินเพิ่ม 100,000 บาท และบริ ษัทเบลล์ ขายสินค้ าให้ บ.A ในราคาบวก กาไร 3,000
บาท ซึง่ บริ ษัท อ้ าย จากัด ยังไม่ได้ ขายสินค้ าดังกล่าวออกไป และบริ ษัทเบลล์ มีกาไรสุทธิ 700,000 บาท และจ่ายเงินปั น
ผลเท่ากับ 300,000 บาทในปี 25x2
ต่อมาวันที่ 1/1/25x3 บริ ษัทจ่ายซื ้อส่วนได้ เสียในบริ ษัทเบลล์ อีก 35% จานวนเงิน 1,480,000 บาท โดยสินทรัพย์
สุทธิของส่วนได้ เสีย 40% มีมลู ค่ายุติธรรม 2,280,000 บาท และมูลค่ายุติธรรมของ NCI 25% มีจานวน 2 ล้ านบาท
สินทรัพย์สทุ ธิ ของ บริ ษัทเบลล์ มีมลู ค่ายุติธรรม 5.6 ล้ านบาท
คาสั่ง
1)
2)

ให้ บนั ทึกบัญชีการทยอยซื ้อเงินลงทุน
ให้ คานวณหาค่าความนิยมหรื อกาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ ณ วันที่ 1/1/25x3

ตอบ
ข้ อ 1 บันทึกบัญชีการทยอยซื ้อเงินลงทุน
กาไรและขาดทุนซึง่ เป็ นผลมาจากรายการที่เริ่ มจากบริ ษัทร่วมไปยังผู้ลงทุน (Upstream) และรายการที่เริ่ มจากผู้
ลงทุนไปยังบริ ษัทร่วม (Downstream) ระหว่างกิจการ (รวมถึงบริ ษัทย่อยของกิจการที่นามาจัดทางบการเงินรวม) กับ
บริ ษัทร่วมหรื อการร่วมค้ าจะถูกรับรู้ในงบการเงินของกิจการเฉพาะส่วนได้ เสียของผู้ลงทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกิจการ
เท่านัน้ ซึง่ หมายความว่ากาไรจากการที่บริ ษัทร่วมขายให้ กบั ผู้ลงทุน 3,000 บาท นัน้ จะถูกตัดรายการออกเท่ากับ 1,200
บาท (3,000 x 40%)
อ้ างถึง ม.บช. 105 ในการโอนเปลีย่ นหมวดเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการ
จะต้ องโอนด้ วยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ และกลับรายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนดังกล่าวออก (OCI) อย่างไรก็ตาม
ม.บช.105 ไม่ได้ ระบุชดั ว่าจะกลับรายการ OCI เข้ าบัญชีใด แต่โดยหลักการแล้ วจะต้ องใช้ เกณฑ์เดียวกับเสมือนว่ าผู้ซอื ้
ได้ ขายเงินลงทุนดังกล่ าวออกไป ซึง่ หมายถึงการกลับรายการเพื่อรับรู้เข้ ากาไรขาดทุนนัน่ เอง
หากผู้ซื ้อได้ อานาจในการควบคุมผู้ถกู ซื ้อโดยที่ผ้ ซู ื ้อเคยถือหุ้นผู้ถกู ซื ้ออยูก่ ่อนวันซื ้อแล้ ว มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 ถือว่ารายการดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจแบบเป็ นขัน้ ซึง่ ผู้ซื ้อต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ผ้ ซู ื ้อถื ออยูใ่ นผู้
ถูกซื ้อก่อนหน้ าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้ มลู ค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื ้อและรับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ ้นในกาไรหรื อขาดทุน
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รวมทังรั้ บรู้ มลู ค่า OCI ที่เกี่ยวข้ องในกาไรขาดทุนด้ วยเกณฑ์เดียวกับเสมือนว่ าผู้ซอื ้ ได้ ขายเงินลงทุนดังกล่ าวออกไป
ตามการบันทึกบัญชีต่อไปนี ้
1/1/25x1

25x1

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - บริ ษัทเบลล์
เงินสด
บันทึกการซื ้อหุ้น 10% ของบริ ษัทเบลล์
เงินสด

500,000
500,000

30,000

เงินปั นผลรับ
บันทึกการรับเงินปั นผลจากบริษัทเบลล์
31/12/25x1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - บริ ษัทเบลล์
ผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย – OCI
บันทึกปรับมูลค่าเงินลงทุนให้ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
1/1/25x2

1/1/25x2

25x2

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม - บริ ษัทเบลล์
เงินสด
บันทึกซื ้อหุ้นบริ ษัทเบลล์ เพิ่ม 30%

30,000

20,000
20,000

1,560,000
1,560,000

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม - บริ ษัทเบลล์
ผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - OCI
ผลกาไรจากการโอนหมวดเงินลงทุน - P/L
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - บริ ษัทเบลล์
บันทึกการโอนเปลีย่ นหมวดเงินลงทุนเนื่องจากได้ รับอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญ

520,000
20,000

เงินสด

120,000

20,000
520,000

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม - บริ ษัทเบลล์
บันทึกรับเงินปั นผลจากบริ ษัทเบลล์
31/12/25x2 เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม - บริ ษัทเบลล์
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วม - P/L (700,000 x 40%)
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นจากบริษัทร่วม - OCI (100,000 x 40%)
รับรู้สว่ นแบ่งกาไรและส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นจากบริ ษัทร่วม
31/12/25x2 ต้ นทุนขาย

120,000

320,000
280,000
40,000

1,200
สินค้ าคงเหลือ

1,200
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บันทึกตัดรายการกาไรระหว่างกันในสินค้ าคงเหลือ (3,000 x 40%)
1/1/25x3

1/1/25x3

1/1/25x3

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย - บริ ษัทเบลล์
เงินสด
บันทึกซื ้อหุ้นของบริษัทเบลล์ เพิม่ 35% ซึง่ ได้ รับอานาจควบคุม

1,480,000

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย - บริ ษัทเบลล์
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม - บริ ษัทเบลล์
บันทึกโอนหมวดเงินลงทุน

2,280,000

ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นจากบริษัทร่วม - OCI (100,000 x 40%)
ผลกาไรจากการโอนเปลีย่ นหมวดเงินลงทุน - P/L
บันทึกล้ างกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ ากาไรขาดทุนเนื่องจากโอนเปลีย่ นหมวด

คานวณมูลค่าตามบัญชีของบริ ษัทร่วม ณ 31/12/25x2
1/1/25x2 ซื ้อเพิ่ม 30%
1/1/25x2 มูลค่ายุติธรรมของ 10% แรก
25x2
รับเงินปั นผล
31/12/25x2 รับรู้สว่ นแบ่งกาไร และส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็ จอื่น
31/12/25x2 มูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วม ณ 31/12/25x2

1,480,000

2,280,000

40,000
40,000

1,560,000
520,000
(120,000)
320,000
2,280,000

ข้ อ 2 ให้ คานวณหาค่าความนิยมหรื อกาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ ณ วันที่ 1/1/25x3
ค่าความนิยมสามารถคานวณได้ 2 วิธี คือวิธี Full Goodwill และ Partial Goodwill ซึ่งในข้ อนี ้โจทย์ให้ มลู ค่า
ยุติธรรมของ NCI มา จึงคิดว่าการคานวณตามวิธี Full Goodwill น่าจะตรงตามเจตนารมณ์ของโจทย์ โดยค่าความนิยม
Full Goodwill เป็ นผลต่างระหว่าง “มูลค่าธุรกิจของบริ ษัทที่ถกู ซื ้อ” กับ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทผู้ถกู ซื ้อ
ณ วันที่ซื ้อธุรกิจ โดยมูลค่าธุรกิจของบริ ษัทผู้ถกู ซื ้อคือผลรวมของ
1. มูลค่ายุติธรรมของสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้
2. มูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ สุทธิของบริ ษัทที่ถกู ลงทุนในส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
และ
3. มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถกู ซื ้อทีเ่ ป็ นของผู้ซื ้อ ณ วันที่ซื ้อธุรกิจทีด่ าเนินการ
สาเร็ จเป็ นขันๆ
้
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ตามการคานวณต่อไปนี ้
คานวณหาค่าความนิยมหรื อกาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ ณ วันที่ 1/1/25x3
ซื ้อหุ้นบริ ษัทเบลล์ เพิ่มขึ ้น 35% ในวันที่ 1/1/25x3 จนได้ รับอานาจควบคุม
มูลค่ายุติธรรมของหุ้น 40% ที่ถือไว้ ก่อนได้ รับอานาจควบคุม
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม 25%
รวม มูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ถือและส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
หัก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 1/1/25x3 ของบริ ษัทเบลล์
ค่ าความนิยมจากการซือ้ ธุรกิจบริษัทเบลล์ ที่ได้ รับอานาจควบคุมวันที่ 1/1/25x3

หน่วย : บาท
1,480,000
2,280,000
2,000,000
5,760,000
(5,600,000)
160,000

ตารางติวปี 2558
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ค้ า. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์.
กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สิน
ที่อาจเกิดขึ ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง การรวมธุรกิจ.
กรุงเทพฯ : 2557.

โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ในเชิ งพาณิ ชย์อย่างเด็ดขาด
(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net ครั้งที่ 2/58 วิชาการบัญชี 1 เรี ยนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ ม 19 เม.ย. ถึง อา
24 พ.ค. 58 วิชาบัญชี 2 เรี ยนทุก เสาร์ เริ่ ม 18 เม.ย. ถึง เสาร์ 23 พ.ค. 58
พิเศษ เปิ ดวิชาบัญชี 1 Sec 2 เรี ยนทุกเสาร์ -อาทิตย์ 6 วันในวันที่ 30,31 พ.ค., 6,7,13,14 มิ.ย. 2558)

