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ขอ้สอบ CPA จ าลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 1/2559 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีน ้าใจของท่าน ส่งผลใหท้่านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 

 

 

 

วิชา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

 

โดย ดร. สมศกัด์ิ  ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยับูรพา 

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 2 

 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

สารบญั 

สารบัญ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 

ข้อ 1 ผลประโยชน์พนักงาน ....................................................................................................................................................................................................................................... 3 

ข้อ 2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม ..................................................................................................................................................................................................................................... 5 

ข้อ 2.1 การประเมินอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ .................................................................................................................................................................................................... 5 

ข้อ 2.2 การค านวณเงนิลงทุนในบริษัทร่วม ............................................................................................................................................................................................................ 6 

ข้อ3. สัญญาที่ประกอบไปด้วยสัญญาเช่า .............................................................................................................................................................................................................. 9 

ข้อสอบปรนัย (บางข้อ) .................................................................................................................................................................................................................................................. 12 

ตารางติวปี 2559 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 13 

หนังสืออ้างอิง ................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 

 

  

http://www.cpasolution.net/


P a g e  | 3 

 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ข้อ 1 ผลประโยชน์พนักงาน  

ให้ยกตวัอยา่งประเภทละ3 ตวัอยา่งพร้อมระบวุิธีวดัมลูคา่และการรับรู้รายการ ดงันี ้ 

1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ส าหรับพนกังาน 

2 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน 

3 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

4 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนกังาน 

5 ผลประโยชน์เมื่อเลกิจ้าง 

ตอบ 

ตวัอย่างของผลประโยชน์พนักงานแต่ละประเภท  

1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ส าหรับพนกังาน ได้แก่ คา่จ้าง เงินเดอืนและเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม เงินท่ีจ่ายส าหรับการลาหยดุ
พกัผอ่นประจ าปีและการลาป่วย 

2 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน ได้แก่ คา่เบีย้ประกนัผลประโยชน์ของพนกังาน กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  

3 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ประกนัชีวติหลงัออกจากงาน คา่รักษาพยาบาลหลงัออก
จากงาน หรือเงินบ าเหน็จบ านาญ 

4 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนกังาน ได้แก่ ผลประโยชน์จากการท างานครบ 50 ปี ทองค าส าหรับผู้ที่ท างานครบ 20 ปี หรือ
ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทพุพลภาพเป็นระยะเวลานาน 

5 ผลประโยชน์เมื่อเลกิจ้าง ได้แก่ คา่ชดเชยโครงการเกษียณก่อนก าหนด คา่ชดเชยตามกฎหมายเมือ่เลกิจ้าง การจา่ยชดเชยใดๆ เพือ่
จงูใจให้พนกังานเข้าโครงการจ าใจจาก  

การรับรู้และวดัมูลค่าภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานแต่ละประเภท 

1 ผลประโยชน์ระยะส้ันส าหรับพนักงาน  

กิจการต้องรับรู้จ านวนก่อนคิดลดที่คาดวา่จะจ่ายเพื่อแลกเปลีย่นกบับริการท่ีได้รับจากพนกังานเป็นหนีส้นิหลงัหกัจ านวนเงินท่ีจ่าย
แล้ว (เครดิตหนีส้นิ) และรับรู้คา่ใช้จา่ย (เดบิตคา่ใช้จา่ย) เว้นแตน่ ารวมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์ (เช่นสนิค้าคงเหลอื หรือที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์) 

2 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงนิ  

กิจการต้องรับรู้จ านวนทีต้่องจ่ายให้โครงการสมทบเงินเพื่อตอบแทนส าหรับบริการท่ีพนกังานมใีห้ระหวา่งงวด (เดบิตคา่ใช้จา่ย 
เครดิตหนีส้นิ) อยา่งไรก็ตาม การบญัชีโครงการสมทบเงินจะมีลกัษณะเรียบงา่ย เพราะโดยปกตกิิจการจะจา่ยเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ
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พร้อมๆ กบัการจา่ยเงินเดือน ซึง่การจา่ยเงินเดือนเป็นการจา่ยคา่ตอบแทนย้อนหลงั ดงันัน้ เมื่อจ่ายเงินเข้ากองทนุฯ จงึบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายได้
ทนัที 

3 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้  

กิจการรับรู้ภาระผกูพนั (ทัง้ตามกฎหมาย และจากการอนมุานอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบตัิของกิจการ) โดยจะต้องประเมินมลูคา่
ปัจจบุนัของภาระผกูพนั และมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์โครงการ (ถ้ามี) อยา่งสม ่าเสมอ และต้องประเมินใหม ่หากมลูคา่ของภาระผกูพนั และ
มลูคา่ของสนิทรัพย์แตกตา่งจากข้อเท็จจริงอยา่งมีสาระส าคญั ทัง้นี ้ กิจการจะต้องใช้วิธีคดิลดแตล่ะหนว่ยที่ประมาณการไว้ (Projected unit 
credit method) ซึง่ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (เครดิตหนีส้นิ) จะประกอบด้วยยอดสทุธิของ 1) ต้นทนุบริการ 2) ดอกเบีย้สทุธิจากหนีส้นิ 
(สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิ และ 3) การวดัมลูคา่ใหมข่องหนีส้นิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิ แตใ่ห้เดบิตคา่ใช้จ่าย
เทา่กบั1) ต้นทนุบริการ 2) ดอกเบีย้สทุธิจากหนีส้นิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิ และเดบิต (หรือเครดิต) ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
(OCI) ส าหรับการวดัมลูคา่ใหม ่

4 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ ของพนักงาน  

กิจการต้องรับรู้ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังานในก าไรขาดทุน (เว้นแต่เข้าข่ายการตัง้เป็นต้นทนุของ
สนิทรัพย์) รวมทัง้ให้รับรู้รายการจากการวดัมลูค่าใหมใ่นก าไรขาดทนุเช่นกนั ซึ่งจะวดัมลูค่าภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานด้วยยอดสทุธิ
ของ 1) ต้นทนุบริการ 2) ดอกเบีย้สทุธิจากหนีส้ิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิ  และ 3) การวดัมลูค่าใหม่ของหนีส้ิน (สินทรัพย์) 
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิ (เดบิตคา่ใช้จ่าย เครดิตหนีส้นิ ไมม่ีการรับรู้เข้า OCI)  

5 ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้าง  

กิจการต้องรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นหนีส้ินและค่าใช้จ่าย (เดบิตค่าใช้จ่าย เครดิตหนีส้ิน) เมื่อกิจการไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงักลา่วได้อีกตอ่ไป หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทนุส าหรับการปรับโครงสร้าง แล้วแตว่นัใดจะเกิดขึน้ก่อน ทัง้นี ้กิจการ
ต้องวดัมูลค่าของผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเมื่อรับรู้รายการเร่ิมแรก และต้องวดัมลูค่าและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามลกัษณะของ
ผลประโยชน์ของพนกังาน โดยหากผลประโยชน์เมื่อเลกิจ้างคาดวา่จะจ่ายช าระทัง้จ านวนก่อน 12 เดือนนบัจาก วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน
ประจ าปีที่มีการรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลกิจ้าง กิจการต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน แตห่ากผลประโยชน์เมื่อ
เลกิจ้างไม่ได้คาดวา่จะจ่ายช าระทัง้จ านวนก่อน 12 เดือนนบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานประจ าปี กิจการต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน 
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ข้อ 2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ขอ้ 2.1 การประเมินอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั 

กรณีที่ 1  

ณ 1/1/x1 บริษัท รุ้ง จ ากดั ซือ้หุ้นทนุท่ีมีสทิธิออกเสยีงของบริษัทมว่ง จ ากดั จ านวน 25 หุ้น บริษัทมว่ง จ ากดั มีหุ้นทนุท่ีมีสทิธิออก
เสยีงที่จ าหนา่ยให้กบับคุคลภายนอกทัง้หมด 100 หุ้น บริษัทมว่ง จ ากดั มีหุ้นทนุท่ีมีสทิธิออกเสยีงแตย่งัไมจ่ าหนา่ย จ านวน 50 หุ้น นอกจากนี ้
นอกจากนี ้บคุคลภายนอกยงัมีสทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้  ในราคาที่ต า่กวา่ FMV ซึง่ยงัไมม่ใีครใช้สทิธิ หากใช้สทิธ์ิจะท าให้หุ้นทนุเพิม่ขึน้อีก 50 หุ้น 
ซึง่มีสทิธิใช้ ณ 1/1/x1 แตต่ดัสนิใจไมใ่ช้ ทัง้นี ้บริษัท รุ้ง จ ากดั หวงัเพียงการเปลีย่นแปลงของมลูคา่เงินลงทนุ บริษัท รุ้ง จ ากดั มีอิทธิพลอยา่งมี
นยัส าคญัใน บริษัทมว่ง จ ากดั หรือไม ่ 

กรณีที่ 2  

บริษัท รุ้ง จ ากดั ถือหุ้นและมีสว่นได้เสยีในบริษัท คราม จ ากดั 80% โดยบริษัท คราม จ ากดั ถือหุ้นในบริษัท น า้เงิน จ ากดั 30% และ
มีตวัแทนเป็นกรรมการบริษัทในบริษัท น า้เงิน จ ากดั ถามวา่ บริษัท รุ้ง จ ากดั มีสว่นได้เสยีที่มีนยัส าคญัในบริษัท น า้เงิน จ ากดั หรือไม ่เพราะ
อะไร 

กรณีที่ 3  

บริษัท รุ้ง จ ากดั ถือหุ้นในบริษัท เขียว จ ากดั 18% บริษัท รุ้ง จ ากดั เป็นผู้ขายรายใหญ่ของบริษัท เขยีว จ ากดั บริษัท รุ้ง จ ากดั มีสว่น
ร่วมในการก าหนดนโยบาย และการจา่ยปันผลของบริษัท เขียว จ ากดั และมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย การจดัสรรทนุ และการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท เขียว จ ากดั ถามวา่บริษัท รุ้ง จ ากดั มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัในบริษัท เขียว จ ากดั หรือไม ่เพราะอะไร (3คะแนน) 

ตอบ 

อ้างถงึมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า หากผู้ลงทนุมีอ านาจในการออก
เสยีงทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผา่นบริษัทยอ่ย) ในกิจการท่ีไปลงทนุอยา่งน้อยร้อยละ 20 ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ผู้ลงทนุมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระส าคญัตอ่กิจการท่ีไปลงทนุ เว้นแตผู่้ลงทนุจะมีหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่กรณีดงักลา่วไมเ่ป็นเช่นนัน้ ในทางกลับกนั
หากผู้ลงทนุมีอ านาจในการออกเสยีงทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่นโดยผา่นบริษัทยอ่ย) ในกิจการท่ีถกูลงทนุน้อยกวา่ร้อยละ 20 ให้
สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ผู้ลงทนุไมม่อีิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเว้นแตจ่ะมีหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ผู้ลงทนุมีอิทธิพลอยา่งมี
สาระส าคญัตอ่กิจการท่ีถกูลงทนุนัน้ การท่ีผู้ลงทนุรายอื่นถือหุ้นในกิจการท่ีถกูลงทนุเป็นจ านวนมากหรือเป็นสว่นใหญ่ไมไ่ด้หมายความวา่ผู้
ลงทนุจะไมส่ามารถมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในกิจการท่ีถกูลงทนุได้ ซึง่หลกัฐานตอ่ไปนีท้างใดทางหนึง่หรือมากกวา่เป็นตวัอยา่งที่แสดงวา่
ผู้ลงทนุมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั 

1. การมีตวัแทนอยูใ่นคณะกรรมการบริษัท หรือคณะผู้บริหารอื่นท่ีเทยีบเทา่คณะกรรมการบริษัทของกิจการท่ีถกูลงทนุ 

2. การมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายรวมทัง้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเก่ียวกบัเงินปันผลหรือการแบง่ปันสว่นทนุอื่นๆ 

3. มีรายการระหวา่งผู้ลงทนุกบักิจการท่ีถกูลงทนุอยา่งเป็นสาระส าคญั 

4. มีการแลกเปลีย่นบคุลากรระดบับริหาร หรือ 
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(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

5. มีการให้ข้อมลูทางเทคนิคที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

ตอ่ไปนีเ้ป็นการตอบค าถาม 

กรณีที่ 1  

การท่ีบริษัท รุ้ง จ ากดั ถือหุ้นทนุท่ีมีสทิธิออกเสยีงของบริษัทมว่ง จ ากดั คิดเป็น 25% (25 หุ้น / 100 หุ้น) ของหุ้นทนุท่ีมีสทิธิออกเสยีง
ที่จ าหนา่ยให้กบับคุคลภายนอกทัง้หมด แม้บริษัทมว่ง จ ากดั จะมีหุ้นทนุที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ย จ านวน 50 หุ้น และหุ้นท่ีอาจเพิ่มขึน้จากการใช้
สทิธิแปลงสภาพอีก 50 หุ้น แตย่งัไมม่ีการใช้สทิธิแตอ่ยา่งใด (หากมีการใช้สทิธิจะท าให้สดัสว่นความเป็นเจ้าของของบริษัทรุ้งลดลงเหลอื 
16.67%) อยา่งไรก็ตาม ณ 1/1/x1 บริษัทมว่งยงัไมไ่ด้เพ่ิมทนุและผู้ ถือสทิธิก็ยงัไมต่ดัสนิใจใช้สทิธ์ิ  

จึงถือวา่บริษัทรุ้งมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัตอ่บริษัทมว่ง แม้บริษัท รุ้ง จ ากดัจะหวงัเพียงการเปลีย่นแปลงของมลูคา่เงินลงทนุ 
บริษัท รุ้ง จ ากดัก็ตาม 

กรณีที่ 2  

การท่ีบริษัท รุ้ง จ ากดั ถือหุ้นในบริษัท คราม จ ากดั 80% และบริษัท คราม จ ากดั ถือหุ้นในบริษัท น า้เงิน จ ากดั 30% และมีตวัแทน
เป็นกรรมการบริษัทในบริษัท น า้เงิน จ ากดั ถือวา่บริษัทครามมีอทิธิพลอยา่งมีสาระส าคญัตอ่น า้เงิน และเมื่อรุ้งสามารถควบคมุบริษัทครามได้ 
จึงท าให้บริษัทรุ้ง “มีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัตอ่น า้เงินโดยปริยาย” ตามการค านวณตอ่ไปนี ้ 

 สิทธิในกระแสเงนิสด สิทธิควบคุม 
อ านาจควบคมุบริษัทครามโดยบริษัทรุ้ง 80% 100% 
คณูสทิธิออกเสยีงในน า้เงินโดยคราม 30% 30% 
สทิธิของรุ้งในน า้เงิน 24.00% 30.00% 

จึงถือวา่บริษัทรุ้ง จ ากดัมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในน า้เงิน 

กรณีที่ 3  

แม้บริษัท รุ้ง จ ากดั จะถือหุ้นในบริษัท เขียว จ ากดัเพยีง 18% แตบ่ริษัท รุ้ง จ ากดั มีอ านาจในการเข้าไปมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงิน (มสีว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย และการจา่ยปันผล) และการด าเนินงาน (เป็นผู้ขายรายใหญ่ของบริษัท เขียว 
จ ากดั)  

จึงถือวา่บริษัท รุ้ง จ ากดั มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัในบริษัท เขียว จ ากดั 

ขอ้ 2.2 การค านวณเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

1/1x1บริษัท รุ้ง จ ากดั. ซือ้เงินลงทนุใน บริษัท เหลอืง จ ากดั 30% ท าให้มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั โดยราคาทนุ 4,250,000 บาท  ทนุ
หุ้นสามญัและก าไรสะสมของ บริษัท เหลอืง จ ากดั ณ วนัซือ้เทา่กบั 13,000,000 บาท ซึง่สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ีซือ้
ประกอบด้วยรายการท่ีมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ (ต ่ากวา่) มลูคา่ตามบญัชีดงันี ้  สนิค้าคงเหลอื (50000) ขายหมดภายในปี , ที่ดิน 50,000 บาท 
อาคาร 350,000 บาท อายกุารใช้งานคงเหลอื 10 ปี, สทิธิบตัรยงัไมไ่ด้บนัทกึ 200,000 บาทอาย ุ10 ปี, หุ้นกู้มีราคาตามบญัชีต า่กวา่มลูคา่
ยตุิธรรม 120,000 ตดับญัชีตามวธีิเส้นตรง 2 ปี 

1/12/x1 มีประกาศจ่ายเงินปันผล จ านวน 500,000 บาท 
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31/12/x1 ก าไรส าหรับปี 25x1 2,500,000 บาท สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน 250,000 บาท 

1/1/x2 ขายเงินลงทนุไป 20% ในราคา 3,850,000 บาท โดยมลูคา่ยตุิธรรม 10% ที่ยงัถืออยูม่มีลูคา่. 1,750,000 บาท  

ให้ท า 

1.ให้ค านวณสว่นแบง่ก าไร x1 

2. ให้ค านวณเงินลงทนุ ณ 31/12/x1 

3.บนัทกึบญัชี ณ วนัขายเงินลงทนุ 

ตอบ 

1.ให้ค านวณส่วนแบ่งก าไร x1 

การค านวณผลต่างเงนิลงทุนจ่ายซือ้กับมูลค่าตามบัญช ี   
เงินสดจา่ยลงทนุในบริษัทเหลอืง        4,250,000  บาท 
หกั มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิตามสดัสว่น    
มลูคา่ตามบญัชี     13,000,000   บาท 
คณู สดัสว่นการถือครอง 30%       3,900,000  บาท 
ผลตา่ง           350,000  บาท 

    

การปันส่วนผลต่าง    

รายการ 

ผลตา่ง FMV
สนิทรัพย์สทุธิ
มากกวา่ (น้อย

กวา่) BV 30% ของผลตา่ง 

การตดัจ่าย
ผลตา่งปี 

25x1 
สนิค้าคงเหลอื (ขายทนัทีในปี) -         50,000  -         15,000  -    15,000  
ที่ดิน           50,000            15,000              -    
อาคารสทุธิ (10 ปี)          350,000           105,000        10,500  
สทิธิบตัร (10 ปี)          200,000            60,000         6,000  
หุ้นกู้  (2 ปี) -       120,000  -         36,000  -    18,000  
ปันสว่นให้คา่ความนยิม           221,000              -    
ผลตา่งราคาซือ้>มลูคา่ตามบญัชี           350,000   

ตดัจา่ยผลตา่งรวมโดยหกั (บวก) สว่นแบง่ก าไร   -    16,500  
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การค านวณส่วนแบ่งก าไรและส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  สว่นแบง่ก าไร   สว่นแบง่ OCI  รวม 
ก าไรสทุธิ/ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (OCI) ส าหรับปี       2,500,000           250,000   2,750,000  
สดัสว่นการถือหุ้น 30% 30% 30% 
ก าไรตามสดัสว่น          750,000            75,000      825,000  
บวกตดัจ่ายผลตา่ง           16,500                   -          16,500  
รวม          766,500            75,000      841,500  

 

2. ให้ค านวณเงนิลงทุน ณ 31/12/x1 

มลูคา่เงินลงทนุจา่ยซือ้ 1/1/x1       4,250,000  บาท 
บวก สว่นแบง่ก าไร          766,500  บาท 
บวก สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ           75,000  บาท 
หกั เงินปันผล (500,000 x 30%) -       150,000  บาท 
มลูคา่เงินลงทนุยกไป 31/12/x1       4,941,500  บาท 

3.บันทกึบัญชี ณ วนัขายเงนิลงทุน 

  สว่นท่ีขาย 20%   สว่นท่ีเหลอื 10%  รวม 
เงินสดรับจากการขายหุ้น       3,850,000    3,850,000  
มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสว่นท่ีเหลอื        1,750,000   1,750,000  
หกั มลูคา่ตามบญัชี  -     3,294,333  -     1,647,167  -4,941,500  
ก าไรขาดทนุ          555,667           102,833      658,500  

 

 1/1/25x2   
dr. ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น            75,000   
cr. ก าไรขาดทนุจากการกลบัรายการก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นทีเ่ก่ียวข้องกบัเงิน

ลงทนุในบริษัทร่วม (P/L)            75,000  
 กลบัรายการก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น   
    
dr. เงินสด       3,850,000   
cr. เงินลงทนุในบริษัทร่วม         3,294,333  
cr. ผลก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม           555,667  
 บนัทกึก าไรจากการขายบริษัทร่วม   
    
dr. เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย       1,750,000   
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

cr. เงินลงทนุในบริษัทร่วม         1,647,167  
cr. ผลก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นหมวดเงินลงทนุ (P/L)          102,833  
 บนัทกึการเปลีย่นหมวดเงินลงทนุเนื่องจากสญูเสยีอิทธิพล  

 

ขอ้3. สัญญาท่ีประกอบไปดว้ยสัญญาเช่า 

บริษัท บรูพา จ ากดั ท าสญัญากบับริษัท อาคเนย์ จ ากดั โดยก่อสร้างโรงงานผลติไฟฟา้บนพืน้ท่ีของบริษัท อาคเนย์ มลูคา่โรงไฟฟา้ 
45,000,000 บาท ซึง่บริษัท อาคเนย์ มีสทิธิซือ้โรงงานผลติไฟฟา้เมือ่สิน้สดุสญัญา ได้ราคา 4,000,000 บาท ซึง่เป็นราคาที่ต า่กวา่ตลาดอยา่งมี
นยัส าคญั บริษัทอาคเนย์ ท าสญัญาซือ้ไฟฟา้จากโรงไฟฟา้แหง่นีข้องบริษัทบรูพาเป็นเวลา 15 ปี โดยซือ้จ านวน 50,000,000 หนว่ยตปี่ ซึง่เป็น
ก าลงัการผลติทัง้หมดที่โรงไฟฟา้แหง่นีผ้ลติได้ ซึง่บริษัทอาคเนย์จะซือ้ไฟฟา้ตามอตัราการของการไฟฟา้ หนว่ยละ 2 บาท โดยมีต้นทนุการผลติ
ไฟฟา้และคา่ใช้จา่ยตอ่ปีเทา่กบั 95 ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้สว่นเพิ่มของอาคเนย์คือ 7.6677864%   

ให้ท า 

บนัทกึการซือ้ไฟปีแรกและปีที่15 และอธิบายประเด็นของการซือ้ไฟฟา้ดงักลา่วด้านบริษัทอาคเนย์ โดยสมมตใิห้ธุรกรรมเกิดขึน้ทกุวนัสิน้ปี 

ให้จดัท าตารางค านวณดอกเบีย้จ่ายและหนีส้นิ 15 ปี. ตามตารางที่ให้มา 

 

ตอบ 

ส าหรับโจทย์ข้อนีเ้ป็นการถามประเด็นเก่ียวกบั “การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ข้อตกลง
ประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่” โดยกิจการอาจจะเข้าท าข้อตกลงซึ่งไม่ได้มีรูปแบบของสญัญาเช่าตามกฎหมาย แต่มีการให้สิทธิในการใช้
สนิทรัพย์ โดยได้รับผลตอบแทนในลกัษณะของการจ่ายคืนครัง้เดียวหรือหลายครัง้ ตวัอยา่งเช่น  

1. ผู้ให้บริการโครงขา่ยโทรคมนาคม ท าสญัญาให้สทิธิแก่ผู้ซือ้ในการใช้โครงขา่ย 

2. สญัญา take-or-pay ซึง่ผู้ซือ้จะต้องจา่ยเงินตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ โดยไมค่ านงึวา่ผู้ซือ้จะได้รับสนิค้าหรือบริการตามสญัญา 

หรือไม ่(ตวัอยา่ง เช่น สญัญาที่รับซือ้ผลผลติเกือบจะทัง้หมดของผู้ผลติกระแสไฟฟา้) 

การพิจารณาว่าข้อตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่  ต้องพิจารณาจากเนือ้หาของข้อตกลงและต้อง
ประเมินวา่ข้อตกลงตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้

1. การปฏิบตัิตามข้อตกลงดงักลา่วขึน้อยูก่บัการใช้สนิทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ 

2. ข้อตกลงนัน้ท าให้ผู้ซือ้ (ผู้ เช่า) มีสิทธิควบคุมการใช้สินทรัพย์ตามที่ระบุ โดยสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์จะเกิดขึน้เมื่อเข้า
เง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนี ้

a. ผู้ซือ้มีความสามารถหรือมีสิทธิที่จะด าเนินการกบัสินทรัพย์ หรือสัง่การให้ผู้อื่นด าเนินการในรูปแบบหรือลกัษณะที่ตนเอง
ก าหนด ในขณะท่ีผู้ซือ้ได้รับหรือควบคมุจ านวนของผลผลติหรืออรรถประโยชน์อื่นของสนิทรัพย์ในจ านวนที่มากกวา่จ านวน
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ที่ไมม่ีนยัส าคญั  

b. ข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ชีบ้ง่วา่เป็นไปได้ยากที่บคุคลหนึง่หรือกลุม่บคุคลอื่นนอกเหนือไปจากผู้ซือ้ที่จะได้รับผลผลติหรือ
อรรถประโยชน์อื่นในจ านวนที่มากกว่าจ านวนที่ไม่มีนยัส าคญั ซึ่งผลติหรือเกิดจากสินทรัพย์นัน้ในระหว่างระยะเวลาของ
ข้อตกลง และราคาที่ผู้ซือ้จะจ่ายส าหรับผลผลตินัน้ไม่เป็นราคาคงที่ตอ่หน่วยผลผลติ หรือไม่เท่ากบัราคาตลาดในปัจจุบนั
ตอ่หนว่ยของผลผลติ ณ เวลาสง่มอบผลผลติ 

ซึง่หากเข้าเง่ือนไขทัง้สองข้อ จะถือวา่ธุรกรรมเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบ 

ส าหรับธุรกรรมในข้อนีถื้อเป็น “ธุรกรรมที่มีสญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบ” โดยโรงไฟฟ้าดงักลา่วถือเป็น “สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง” 
เนื่องจากไฟฟา้ที่ซือ้ขายกนันัน้จะต้องผลติมาจากโรงไฟฟา้แหง่นีเ้ทา่นัน้ และเนื่องจากโรงไฟฟา้ดงักลา่วถกูสร้างขึน้บนพืน้ท่ีของอาคเนย์ จึงท า
ให้อาคเนย์สามารถควบคมุสนิทรัพย์นีไ้ด้ทัง้ในเชิงกายภาพและจ านวนผลผลติ จึงสรุปได้วา่ธุรกรรมนีม้ีสญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบ  

อ้างถึงมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 กิจการผู้ เช่าจะต้องประเมินว่าสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือการเงิน ซึ่งโดย
เนือ้หาสญัญาดงักลา่วถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน เนื่องจากเข้าเง่ือนไขการจ าแนกสญัญาเช่าการเงินอย่างน้อย 1 ข้อ คือ “ณ วนัเร่ิมต้นของ
สญัญาเช่า ผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาที่คาดวา่จะต ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรมมาก ณ วนัท่ีสทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้” ดงันัน้ กิจการจึงต้อง
รับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินที่เก่ียวข้องกับสญัญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงินของตนเอง ตลอดจนรับรู้ค่าเสื่อมราคา และดอกเบีย้จ่ายให้
สอดคล้องกบัเนือ้หาของสญัญา โดยต้องบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

ณ วนัเร่ิมต้นสัญญา และส้ินปีแรก 

 1/1/x1   
dr. สนิทรัพย์ตามสญัญาเชา่การเงิน – โรงไฟฟา้       45,000,000   
cr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน        45,000,000  

 บนัทกึรับรู้โรงไฟฟา้และหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน   
    
 31/12/x1   
dr. ต้นทนุการผลติไฟฟา้          95,000,000   
cr. เงินสด เจ้าหนี ้คา่เสือ่มราคา ฯลฯ           95,000,000  

 บนัทกึการจา่ยต้นทนุการผลติไฟฟา้   
    
dr. ดอกเบีย้จ่าย           3,450,504   
dr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน           1,549,496   
cr. เงินสด            5,000,000  

 บนัทกึการจา่ยคา่เช่าโรงไฟฟา้   
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

 

ณ ปี 25x15 ส้ินสุดสัญญา 

 
31/12/x15   

dr. ต้นทนุการผลติไฟฟา้          95,000,000   
cr. เงินสด เจ้าหนี ้คา่เสือ่มราคา ฯลฯ           95,000,000  

 บนัทกึการจา่ยต้นทนุการผลติไฟฟา้   
    
dr. ดอกเบีย้จ่าย              640,954   
dr. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน           8,359,046   
cr. เงินสด            9,000,000  

 บนัทกึการจา่ยคา่เช่าโรงไฟฟา้งวดสดุท้ายพร้อมใช้สทิธิซือ้   

ตารางค านวณดอกเบีย้จ่ายและหนีสิ้น 15 ปี. ตามตารางทีใ่ห้มา 

ปีที ่ เงินสดจา่ย  ดอกเบีย้  ดอกเบีย้คงเหลอื  เงินต้นลด   เงินต้นคงเหลอื  
0   7.6677864%         45,000,000.00  
1     5,000,000.00         3,450,503.88      30,549,496.12         1,549,496.12      43,450,503.88  
2     5,000,000.00         3,331,691.83      30,668,308.17         1,668,308.17      41,782,195.71  
3     5,000,000.00         3,203,769.52      30,796,230.48         1,796,230.48      39,985,965.23  
4     5,000,000.00         3,066,038.40      30,933,961.60         1,933,961.60      38,052,003.63  
5     5,000,000.00         2,917,746.36      31,082,253.64         2,082,253.64      35,969,749.99  
6     5,000,000.00         2,758,083.60      31,241,916.40         2,241,916.40      33,727,833.59  
7     5,000,000.00         2,586,178.24      31,413,821.76         2,413,821.76      31,314,011.83  
8     5,000,000.00         2,401,091.54      31,598,908.46         2,598,908.46      28,715,103.37  
9     5,000,000.00         2,201,812.79      31,798,187.21         2,798,187.21      25,916,916.16  

10     5,000,000.00         1,987,253.77      32,012,746.23         3,012,746.23      22,904,169.93  
11     5,000,000.00         1,756,242.83      32,243,757.17         3,243,757.17      19,660,412.75  
12     5,000,000.00         1,507,518.46      32,492,481.54         3,492,481.54      16,167,931.21  
13     5,000,000.00         1,239,722.43      32,760,277.57         3,760,277.57      12,407,653.64  
14     5,000,000.00            951,392.38      33,048,607.62         4,048,607.62        8,359,046.02  
15     9,000,000.00            640,953.79      33,359,046.21         8,359,046.21                    (0.19) 

    79,000,000.00       34,000,000.00                        -        
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ขอ้สอบปรนยั (บางขอ้) 
1/7/x1. ซือ้หุ้นกู้  8% 1,000 หุ้น ชดุละ 600 บาทในราคา 630,000 บาท (ดบ.ที่แท้จริง 7%) ณ 31/12/x1 จะบนัทกึหุ้นกู้ เทา่ไหร่ ถ้าตดัสว่น

ตา่งด้วยดบ.ที่แท้จริง 

630,000 

600,000 

626,100 

633,900 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

ตารางติวปี 2559 

 

 

หลกัสูตรเตรียมสอบ CPA คร้ังที ่2/2559  

ในแตล่ะวชิาจะมีหนงัสอืคูม่ือ และแบบฝึกหดัวิชาละ 2 เลม่ มลูคา่ 1,100 บาทฟรี !! โดยเราจะสง่ให้ทา่นเตรียมตวัโดยทนัที เมื่อสมคัร
เข้ามา 

โปรโมชัน่ : ถ้าสมคัรสองวิชาพร้อมกนัก่อน 31 ธนัวาคม 2558 คา่สมคัรเพียง 9,000 บาท ซึง่พี่น้องสามารถเลอืกเรียน 1 วิชาก่อน แล้ว
เรียนวชิาที่เหลอืในครัง้หน้าก็ได้ ท าให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายกวา่ 18% 

สมคัรดว่นกอ่นเพื่อรับสทิธิประโยชน์ ด้วยการช าระเงินเข้า Kbank 0012547080 หรือ SCB 0454015788 (สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ) 
แล้วไลน์ช่ือที่อยูม่าที่ cpa-somsak หรือ FB นีไ้ด้ตลอด 24 ชัว่โมงครับ 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเด็ดขาด   

(สนใจติวติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net คร้ังท่ี 2/59 วิชาการบญัชี 1 เรียนทุก อา 6 สปัดาห์ เร่ิม อา 24 เม.ย. ถึง อา 29 พ.ค. 59 วิชาบญัชี 2 

เรียนทุก เสาร์ เร่ิม 23 เม.ย. ถึง เสาร์ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น. ท่ีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) 

พิเศษ เปิดวิชาบญัชี 1 Sec 2 เรียนทุกเสาร์-อาทิตย ์6 วนัในวนัท่ี 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559) ท่ีเก่าเวลาเดิม 

หนงัสืออา้งอิง 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเชา่. กรุงเทพฯ : 2558. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (2558) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า. กรุงเทพฯ : 2558. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน. กรุงเทพฯ : 2558. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วย
สญัญาเชา่หรือไม ่(ปรับปรุง 2558) . กรุงเทพฯ : 2558. 
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