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ข้อสอบ CPA จำลองพร้อมเฉลย
ครั้งที่ 1/2560
ขอขอบคุณผูไ้ ม่ประสงค์ออกนำมหลำยท่ำนที่กรุ ณำให้ขอ้ มูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ควำมมีน้ ำใจของท่ำน ส่ งผลให้ท่ำนสอบผ่ำนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตได้ในเร็ ววัน
* เฉลยชุดนีม้ ีการปรั บปรุงให้ ถกู ต้ องดังนี ้ 1) มีการระบุให้ ชัดเจนในข้ อที่ 1 เรื่ องการรวมธุรกิจ ว่ าเฉลยชุดนีไ้ ม่ ได้ นาประเด็นเรื่ องภาษีมาคานึ งในการคานวณ 2) มีการ
เพิ่มเติมการนาเสนองบการเงินเกี่ยวกับค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ าของสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน ในข้ อ 3) เรื่ องสัญญาเช่ า

วิชำ กำรบัญชี 1 (ส่ วนอัตนัย)
กำรทดสอบควำมรู ้ของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต (CPA)

โดย ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยบูรพำ
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โจทย์ปรนัย (บำงส่วน)
1.

2.

3.

4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับใดที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่
เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
a. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด
b. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม
c. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
d. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
วันที่ 1 มกราคม 25x1 สินทรัพย์รายการหนึง่ ที่มมี ลู ค่าตามบัญชี 100 บาท อายุการใช้ งาน 10 ปี มีมลู ค่ายุติธรรม 62 บาท ซึง่
หากต้ องการขายสินทรัพย์ชิ ้นนี ้ จะต้ องจ่ายค่าขนส่ง 3 บาท ค่านายหน้ า 4 บาท นอกจากนี ้สินทรัพย์รายการนี ้มีมลู ค่าปั จจุบนั ที่
คานวณจากกระแสเงินสดรับจากการใช้ เท่ากับ 54 บาท สินทรัพย์ชิ ้นนี ้มีผลขาดทุนด้ อยค่าเท่ากับเท่าใด และมีมลู ค่าที่คาดว่า
จะได้ รับคืนเท่ากับเท่าใด
a. ผลขาดทุนด้ อยค่า 0 บาท มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน 100 บาท
b. ผลขาดทุนด้ อยค่า 38 บาท มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน 62 บาท
c. ผลขาดทุนด้ อยค่า 46 บาท มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน 54 บาท
d. ผลขาดทุนด้ อยค่ า 45 บาท มูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน 55 บาท
กิจการทาสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์รายการหนึง่ เป็ นเวลา 5 ปี ค่าเช่าปี ละ 600,000 บาท จ่ายทุกวันที่ 1 ตุลาคมเริ่ มจ่ายครัง้
แรก 1 ตุลาคม 25x3 กิจการจะต้ องบันทึกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 อย่างไร
a. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า 600,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3
b. ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า 450,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3
c. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า 150,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3
d. ค่าเช่าจ่าย 450,000 บาท สาหรับปี 25x3
กิจการซื ้อเครื่ องจักรที่มเี ทคโนโลยีสงู โดยกิจการจ่ายค่าฝึ กอบรมพนักงานเพื่อใช้ เครื่ องจักรดังกล่าวเป็ นเงิน 1,000,000 บาท
และเงินเดือนพนักงานระหว่างฝึ กอบรม 100,000 บาท กิจการจะต้ องรับรู้รายจ่ายทังสองอย่
้
างไร
a. รั บรู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ายประจางวดในกาไรขาดทุน 1,100,000 บาท
b. รับรู้ เป็ นส่วนหนึง่ ของเครื่ องจักร 1,000,000 บาท และรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายประจางวดในกาไรขาดทุน 100,000 บาท
c. รับรู้ เป็ นส่วนหนึง่ ของเครื่ องจักร 100,000 บาท และรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายประจางวดในกาไรขาดทุน 1,000,000 บาท
d. รับรู้ เป็ นเครื่ องจักรทังจ
้ านวน 1,100,000 บาท
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ข้อ 1 กำรรวมธุรกิจ
ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริ ษัทใหญ่ ซื ้อหุ้นบริ ษัทเล็กในสัดส่วน 15% เป็ นเงิน 160,000 บาท ซึง่ บริ ษัทเล็กมีสนิ ทรัพย์สทุ ธิตามบัญชี
เท่ากับ 380,000 บาท กาไรสะสม180,000 บาท ณ วันทีซ่ ื ้อหุ้น 15% ทีด่ ินมีมลู ค่ายุติธรรมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 20,000 บาทและสินค้ ามี
มูลค่ายุติธรรมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 10,000 บาท โดยบริ ษัทเล็กซึง่ เป็ นกิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อมา วันที่ 31/12/25x2 บริ ษัทใหญ่ซื ้อหุ้นบริ ษัทเล็กเพิ่มขึ ้น 60% เป็ นเงิน 250,000 บาท โดยมูลค่ายุติธรรมของหุ้น 15% แรกเท่ากับ
200,000 บาท โดยบริ ษัทเล็กมีทนุ หุ้นสามัญ 200,000 บาท กาไรสะสม 240,000 บาท มูลค่ายุติธรรมของที่ดินสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 60,000
บาท และมีสทิ ธิบตั ร 40,000 บาททีไ่ ม่ได้ บนั ทึกบัญชีสทิ ธิบตั รมีอายุ 10 ปี
ในปี 25x3 บริ ษัทเล็กมีกาไรสุทธิ 30,000 บาทและจ่ายปั นผล 10,000
บริ ษัทใหญ่มกี าไร 99,000 บาท ซึง่ รวมเงินปั นผลจากบริษัทเล็กแล้ ว
ให้ ทา
1. แสดงผลกระทบต่อกาไรขาดทุน ณ วันรวมธุรกิจ
2. คานวณค่าความนิยมจากการซื ้อธุรกิจ
3. คานวณส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม (NCI) ณ วันสิ ้นปี 25x3
4. คานวณกาไรสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และส่วนแบ่งกาไรของ NCI
ตอบ
โจทย์ข้อนี ้ ถือเป็ นการรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็ จเป็ นขันๆ
้ ผู้ซื ้อต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ผ้ ซู ื ้อถืออยูใ่ นผู้ถกู ซื ้อก่อนหน้ าการรวม
ธุรกิจใหม่โดยใช้ มลู ค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื ้อและรับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ ้นโดยทันที เสมือนว่าผู้ซื อ้ ได้ ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
โจทย์ข้อนี ้จึงต้ องโอน “เงินลงทุนทัว่ ไป” เข้ าเป็ น “เงินลงทุนในบริ ษัทเล็ก” และรับรู้ผลกาไรจากการถือครองในงบกาไรขาดทุนโดย
ทันที

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

Page |5

ต่อไปนี ้เป็ นการตอบคาถาม *เฉลยข้ อนีไ้ ม่ คานึงถึงภาษีเงินได้ ท่ เี กี่ยวข้ อง”
1. แสดงผลกระทบต่อกาไรขาดทุน ณ วันรวมธุรกิจ
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนกับมูลค่าเงินลงทุนเริ่ มแรก จะถูกรับรู้เป็ นส่วนหนึง่ ของกาไรขาดทุนปี 25x2 ตามการ
คานวณดังนี ้
หน่วย:บาท
200,000
(160,000)
40,000

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจ่ายซื ้อครัง้ แรก 15% ณ วันที่ได้ อานาจควบคุม
หัก ราคาทุนเริ่ มต้ น
กาไรจากการถือครอง (รับรู้เข้ ากาไรขาดทุนในปี 25x2 ที่ได้ อานาจควบคุม)
2. คานวณค่าความนิยมจากการซื ้อธุรกิจ

หน่วย: บาท
มูลค่าเงินลงทุนจ่ายซื ้อหุ้นครัง้ ที่สอง 60%
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจ่ายซื ้อครัง้ แรก 15%
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทเล็กส่วนที่เป็ นของ NCI (25%x 540,000 บาท)
รวม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน + NCI
หัก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิ
บวก ปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชี
ที่ดิน
สิทธิบตั ร (อายุ 10 ปี )
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิ
ค่าความนิยม (partial goodwill)

250,000
200,000
135,000
585,000
440,000
60,000
40,000
540,000
45,000
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3. คานวณส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม (NCI) ณ วันสิ ้นปี 25x3
คานวณส่ วนแบ่ งกาไร และส่ วนแบ่ งของ NCI ในกาไรสุทธิของบริษัทเล็กปี x3
100%เล็ก
30,000
(4,000)
26,000

แบ่ ง75%ใหญ่
22,500
(3,000)
19,500

แบ่ ง25%NCI
7,500
(1,000)
6,500

100%เล็ก
585,000
26,000
(10,000)

แบ่ ง75%ใหญ่
450,000
19,500
(7,500)

แบ่ ง25%NCI
135,000
6,500
(2,500)

601,000

462,000

139,000

กาไรในงบการเงินรวม
99,000
(7,500)
91,500
26,000

ส่ วนของใหญ่

ส่ วนของ NCI

91,500
19,500

6,500

117,500

111,000

6,500

กาไรตามรายงาน
หัก ตัดจ่ายผลต่างมูลค่ายุติธรรมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิทธิบตั ร(10ปี )
กาไรหลังปรับปรุ งของเล็ก / ส่ วนแบ่ งกาไร / ส่ วนแบ่ ง NCI
คานวณเงินลงทุนในบริษัทเล็กตามวิธีส่วนได้ เสีย / NCI 31/12/25x3
เงินลงทุนเริ่มแรก
บวก ส่วนแบ่งกาไร
หัก เงินปั นผล
เงินลงทุน / NCI 31/12/25x3
4. คานวณกาไรสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และส่วนแบ่งกาไรของ NCI
คานวณกาไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ / NCI ณ วันที่ 31/12/25x3
บริ ษัทใหญ่
หัก ปั นผลรับจากย่อย
กาไรสุทธิของบริ ษัทใหญ่ที่ยงั ไม่รวมส่วนแบ่งจากบริ ษัทเล็ก
กาไรหลังปรับปรุงของเล็ก / ส่วนแบ่งกาไร / ส่วนแบ่ง NCI

รวม
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ข้อ 2 สิ นค้ำคงเหลือ
บริ ษัท พลอย จากัดเป็ นผู้ผลิตโต๊ ะสานักงาน มีสนิ ค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม x3 ดังนี ้
จานวน
100
150
300
200
80
120

โต๊ ะ A
โต๊ ะ B
โต๊ ะ C
โต๊ ะ D
โต๊ ะ E
โต๊ ะ F

ราคาต้ นทุน
950
34
60
960
900
1,300

ราคาขาย
850
50
85
700
1,400

ข้ อมูลเพิ่มเติม
1. บจก พลอย มีนโยบายการขาย โดย มีต้นทุนค่าขนส่ง 2 บาทต่อหน่วย ให้ สว่ นลดจากราคาขาย 10% และหากลูกค้ าจ่าย

ชาระภายใน 30 วันมีสว่ นลดเงินสดอีก 2%
2. สินค้ า โต๊ ะ D จะยกเลิกการผลิต และ จะนาไป บริ จาค ในวันที่ 4 มค x4
3. สินค้ าโต๊ ะ E เสียหาย 30 หน่วย มีคา่ ซ่อมแซมสินค้ าชารุดนี ้ 20 บาทต่อหน่วย และค่าขนส่ง 3,000 สินค้ าโต๊ ะ E ที่ซอ่ มแล้ วจะ

นาไปขายในราคา 500 บาทต่อหน่วย
4. สินค้ าโต๊ ะ F ทาสัญญาขาย 100 หน่วย ราคา 1,250 บาทต่อหน่วย

คาสัง่
1. คานวณมูลค่าสินค้ าที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3
2. ค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย เท่ากับเท่าใด
3. ค่าเผื่อส่วนต่าราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตา่ กว่า
4. อ้ างถึง ม.บช. 2 เรื่ องสินค้ าคงเหลือ กิจการจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลใดบ้ างในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตอบ
ในข้ อนี ้กิจการต้ องคานวณหามูลค่าที่ตา่ กว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับเป็ นมูลค่าสินค้ าคงเหลือ ซึง่ อาจประเมินเป็ น
กลุม่ สินค้ าประเภทเดียวกัน หรื อแยกแต่ละรายการ โดยโจทย์ข้อนี ้ระบุวา่ กิจการผลิตโต๊ ะประเภทต่างๆ ซึง่ ตีความว่าเป็ นสินค้ าประเภทเดียวกัน
จึงประเมินมูลค่าสุทธิที่ได้ รับในภาพรวม ทังนี
้ ้ ราคาขายจะต้ องหักส่วนลดการค้ าออก แต่สว่ นลดเงินสดนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ที่ลกู ค้ าจะจ่ายชาระเมื่อใด
ซึง่ ยังมีความไม่แน่นอน ดังนันหากไม่
้
มีข้อมูลมากพอก็จะไม่สามารถระบุได้ วา่ ลูกค้ าจะจ่ายชาระภายในระยะเวลาที่ได้ รับส่วนลดหรือไม่ ดังนัน้
จึงจะไม่นาส่วนลดเงินสดมาคานวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับ ตามการคานวณต่อไปนี ้

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

Page |8

สินค้ า จานวน ราคาต้ นทุน
โต๊ ะ A
100
950
โต๊ ะ B
150
34
โต๊ ะ C
300
60
โต๊ ะ D
200
960
โต๊ ะ E
30
900
โต๊ ะ E
50
900
โต๊ ะ F
100
1,300
โต๊ ะ F
20
1,300

ราคาขายสุทธิ
ตามปกติ ราคาทุนรวม
763
95,000
43
5,100
75
18,000
192,000
500
27,000
628
45,000
1,250
130,000
1,258
26,000
538,100

มุลค่ าขาย
ปกติ
76,300
6,450
22,350
15,000
31,400
125,000
25,160

รายจ่ าย
ส่ วนเพิ่มอื่นๆ
0
0
0
0
3600
0
0
0

มูลค่ าขาย
สุทธิรวม
76,300
6,450
22,350
11,400
31,400
125,000
25,160
298,060

มูลค่าขายปกติ ได้ หกั ส่วนลด 10% และค่าขนส่งหน่วยละ 2 บาท

1 คานวณมูลค่าสินค้ าที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3
298,060 บาท ซึง่ หมายถึงมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับตามการคานวณข้ างต้ น
2 ค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย เท่ากับเท่าใด
สินค้ าล้ าสมัย คือโต๊ ะ D ที่เลิกผลิตและตังใจจะน
้
าไปบริ จาคจานวน 192,000 บาท
3 ค่าเผื่อส่วนต่าราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
240,040 บาท (538,100 – 298,060) ซึง่ รวมสินค้ าล้ าสมัย (โต๊ ะ D) ด้ วย
4 อ้ างถึง ม.บช. 2 เรื่ องสินค้ าคงเหลือ กิจการจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลใดบ้ างในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. นโยบายการบัญชีที่ใช้ ในการวัดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ รวมถึงวิธีทใี่ ช้ คานวณต้ นทุน
2. มูลค่าตามบัญชีรวมของสินค้ าคงเหลือและมูลค่าตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือแต่ละประเภทจาแนกตามความเหมาะสม
ของแต่ละกิจการ
3. มูลค่าตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
4. มูลค่าของสินค้ าคงเหลือที่รับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยในงวดบัญชีนนั ้
5. มูลค่าของสินค้ าคงเหลือที่ปรับลดลงที่รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดบัญชีนนั ้
6. มูลค่าการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ค่าใช้ จา่ ยในงวดบัญชี

ซึง่ กิจการรับรู้โดยนาไปหักจากมูลค่าของสินค้ าคงเหลือที่รับรู้เป็ น

7. เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่ทาให้ มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
8. มูลค่าตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือที่ใช้ เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)

Page |9

ข้อ 3 สัญญำเช่ำ
สัญญาที่1 สัญญาเช่าเครื่ องพิมพ์ที่บอกเลิกไม่ได้
วันที่1 พฤษภาคม 25x5 บริ ษัทเช่าโลด จากัด (มหาชน) ทาสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ เป็ นเวลา 2 ปี โดยจ่ายค่าเช่าทุกต้ นเดือน เริ่ ม 1
พฤษภาคม 25x5 อายุการให้ ประโยชน์ของเครื่ องพิมพ์เท่ากับ 5ปี มีการจ่ายค่าเช่าตามอัตราในแต่ละช่วงดังนี ้
ค่าเช่าเดือนที่ 1-6 เดือนละ 20,000 บาท
ค่าเช่าเดือนที่ 7-10 เดือนละ 18,000
ค่าเช่าเดือนที่ 11-14 เดือนละ 15,000
ค่าเช่าเดือนที่ 15 เป็ นต้ นไป เดือนละ 9,000
สัญญาที่2 สัญญาเช่าเครื่ องจักรที่บอกเลิกไม่ได้
ณ วันที่ 1 มกราคม 25x5 บริ ษัทเอก ได้ ทาสัญญาเช่าเครื่ องจักร อายุสญ
ั ญา 6 ปี แต่อายุการให้ ประโยชน์ของเครื่ องจักร เท่ากับ 10 ปี
บริ ษัทต้ องจ่ายค่าเช่างวดละ 1,200,000 บาทปี ละ 2ครัง้ ในวันที่ วันที่ 1 มกราคม และ 1 กรกฎาคมของทุกปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 25x5
โดยอัตราดอกเบี ้ยตามนัยของสัญญาเท่ากับ 10% และอัตราดอกเบี ้ยส่วนเพิ่มเท่ากับ 12% เมื่อจบสัญญาผู้เช่าต้ องซื ้อสินทรัพย์นนไปในราคา
ั้
50,000 บาท
ต่อไปนี ้เป็ นตารางมูลค่าปั จจุบนั ของเงิน 1 บาทที่จา่ ยทุกๆ ต้ นงวด และมูลค่าปั จจุบนั ของเงิน 1 บาท
PVIFa of annuity due
จานวนงวด
6
12

5%
5.3295
9.3064

6%
5.2124
8.8869

10%
4.7908
7.4951

12%
4.6048
6.9377

PVIF
จานวนงวด
6
12

5%
0.7462
0.5568

6%
0.7050
0.4970

10%
0.5645
0.3186

12%
0.5066
0.2567

คาถาม
1. สัญญาเช่าแต่ละสัญญา เป็ นสัญญาเช่าประเภทใด เพราะอะไร แสดงการคานวณประกอบ
2. บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ องในปี 25x5
3. แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท xyz จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค 25x5 สาหรับรายการที่เกี่ยวข้ อง
กับสัญญาดังกล่าว
ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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ตอบ
1. การจาแนกสัญญาเช่าแต่ละสัญญา
สัญญาเช่าที่ 1
สัญญาเช่าที่ 1 มีข้อมูลไม่ เพียงพอที่จะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงินหรือสัญญาเช่ าดาเนินงาน ตามเหตุผลต่อไปนี ้
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์แก่ผ้ เู ช่าเมื่อครบกาหนดสัญญาเช่า
สัญญาเช่าไม่ได้ ระบุให้ ผ้ เู ช่ามีสทิ ธิเลือกที่จะซื ้อทรัพย์สนิ ที่เช่าได้ ในราคาจูงใจ
อายุของสัญญาเช่าเท่ากับร้ อยละ 40 ของอายุการใช้ งาน (2 ปี จาก 5 ปี ) ทาให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทังหมดหรื
้
อเกือบ
ทังหมดไม่
้
ตกเป็ นของผู้เช่า
ไม่ สามารถคานวณสัดส่ วนระหว่ างมูลค่ าปั จจุบนั ของค่ าเช่ าขัน้ ต่าตามสัญญาเช่ าเทียบกับมูลค่ ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ เนื่องจากโจทย์ไม่ได้ ให้ มลู ค่ายุติธรรมของสินทรัพย์มา จึงไม่ สามารถจัดประเภทสัญญาเช่ าได้
เครื่ องพิมพ์ถือเป็ นสินทรัพย์ทวั่ ไปที่ไม่มีลกั ษณะเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินจากข้ อมูลที่โจทย์ให้ มา น่าจะตีความได้ วา่ สัญญาเช่าที่ 1 น่าจะถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เนื่องจาก
ระยะเวลาของสัญญาเพียง 2 ปี จาก 5 ปี มูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าขันต
้ า่ ย่อมไม่นา่ จะมากพอทีจ่ ะทาให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทังหมดหรื
้
อ
เกือบทังหมดตกเป็
้
นของผู้เช่า
สัญญาเช่าที่ 2
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงินตามเหตุผลต่อไปนี ้
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์แก่ผ้ เู ช่าเมื่อครบกาหนดสัญญาเช่า
สัญญาเช่ากาหนดให้ ผ้ เู ช่ าต้ องซือ้ ทรัพย์ สนิ ที่เช่ าในราคา 50,000 บาท ดังนัน้ ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจทัง้ หมดจะตก
เป็ นของผู้เช่ า จึงเข้ าเงื่อนไขของการจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน
อายุของสัญญาเช่าเท่ากับร้ อยละ 60 ของอายุการใช้ งาน (6 ปี จาก 10 ปี ) ทาให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทังหมดหรื
้
อเกือบ
ทังหมดไม่
้
ตกเป็ นของผู้เช่า
ไม่ สามารถคานวณสัดส่ วนระหว่ างมูลค่ าปั จจุบนั ของค่ าเช่ าขัน้ ต่าตามสัญญาเช่ าเทียบกับมูลค่ ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ เนื่องจากโจทย์ไม่ได้ ให้ มลู ค่ายุติธรรมของสินทรัพย์มา
เครื่ องจักรถือเป็ นสินทรัพย์ทวั่ ไปที่ไม่มีลกั ษณะเฉพาะ

2. บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ องในปี 25x5
1/5/25x5

Dr.
Dr.
Cr.

การบันทึกบัญชีสัญญาที่ 1
ค่าเช่า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่า

14,250
5,750
20,000

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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1/6/25x5

1/7/25x5

1/8/25x5

1/9/25x5

1/10/25x5

1/11/25x5

1/12/25x5

Dr.
Dr.
Cr.

ค่าเช่า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่า

14,250
5,750

Dr.
Dr.
Cr.

ค่าเช่า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่า

14,250
5,750

Dr.
Dr.
Cr.

ค่าเช่า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่า

14,250
5,750

Dr.
Dr.
Cr.

ค่าเช่า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่า

14,250
5,750

Dr.
Dr.
Cr.

ค่าเช่า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่า

14,250
5,750

Dr.
Dr.
Cr.

ค่าเช่า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่า

14,250
3,750

Dr.
Dr.
Cr.

ค่าเช่า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
เงินสด

14,250
3,750

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

18,000

18,000

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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บันทึกการจ่ายค่าเช่า

1/1/25x5

1/1/25x5

1/6/25x5

31/12/25x5

31/12/25x5

Dr.
Cr.
Dr.
Cr.

การบันทึกบัญชีสัญญาที่ 2
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บันทึกการทาสัญญาเช่าการเงิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่างวดแรก

11,195,520
11,195,520
1,200,000
1,200,000

Dr.
Dr.
Cr.

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
เงินสด
บันทึกการจ่ายค่าเช่างวดที่สอง

700,224
499,776

Dr.
Cr.

ดอกเบี ้ยจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
บันทึกตังค้
้ างดอกเบี ้ย

464,765

Dr.
Cr.

ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเสือ่ มราคาสะสม – สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
(11,195,520 / 10 ปี )

1,200,000

464,765

1,119,552
1,119,552

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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3. แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท xyz จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค 25x5 สาหรับรายการที่เกี่ยวข้ องกับ
สัญญาดังกล่าว
บริษัท เช่ าโลด จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า – ส่วนที่จะถูกตัดจาหน่ายภายใน 1 ปี (คานวณ 1)
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า – สุทธิจากส่วนที่จะถูกตัดจาหน่ายภายใน 1 ปี (คานวณ 1)
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
หนีส้ นิ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
หนี ้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถงึ กาหนดเกิน 1 ปี

21,000
21,000
11,195,520
(1,119,552)
10,075,968

464,765
735,235

8,560,061

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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คานวณ 1
คานวณค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า
ค่าเช่าทีจ่ ่ายแล้ วในปี 25x5
(20,000x6 + 18000x2)
หัก ค่าเช่าทีถ่ ือเป็ นค่าใช้ จา่ ย
ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า ณ 31/12/25x5
คานวณค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ าตัดบัญชีปี 25x6
ค่าเช่าทีต่ ้ องจ่ายปี 25x6
(18000x2 + 15000x4 + 9000x6)
หัก ค่าเช่าทีถ่ ือเป็ นค่าใช้ จา่ ยในปี 25x6
ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ าที่ถกู ตัดบัญชีปี 25x6
สรุ ป การนาเสนองบการเงินเกี่ยวกับค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ าที่ถกู ตัดบัญชีปี 25x6 (หมุนเวียน)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ าที่ถกู ตัดบัญชีหลังปี 25x6 (ไม่หมุนเวียน)
ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ ารวม

156,000
114,000
42,000

150,000
171,000
21,000

21,000
21,000
42,000

ไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ (สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: cpa-somsak, FB: cpasolution) ครัง้ ที่ 2/60
หลักสูตร Comprehensive วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. 2560 – 4 มิ.ย. 2560 วิชาบัญชี 2 เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 3
มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution สุขมุ วิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปุณณวิถี) ***(งดสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ค. 2560)***
หลักสูตร Step – By –Step วิชาการบัญชี 1 เรียนทุก เรียนทุก เสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 2560 ถึง เสาร์ 27 พ.ค. 2560 วิชาการบัญชี 2 อา 6 สัปดาห์ เริ่ม อา 23 เม.ย. ถึง.
อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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ตำรำงติวปี 2560

หลักสู ตร Comprehensive วิชำละ 5,500 บำท (สมัคร2วิชำ 9,000 บำท)
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หลักสู ตร Step – By – Step วิชำละ 6,000 บำท (สมัคร2วิชำ 10,000 บำท)

หลักสู ตรเตรียมสอบ CPA ครั้งที่ 1/2560
ในแต่ละวิชาจะมีหนังสือคูม่ ือ และแบบฝึ กหัดฟรี !! โดยเราจะรี บส่งให้ ทา่ นเตรี ยมตัว (คาดว่าส่งให้ ได้ เดือนธันวาคม 2559) เมื่อสมัคร
เข้ ามา
โปรโมชัน่ :
1. สาหรับหลักสูตร Comprehensive ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 9,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรี ยน 1 วิชา
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้
2. สาหรับหลักสูตร Step-By-Step ถ้ าสมัครสองวิชาพร้ อมกัน ค่าสมัครเพียง 10,000 บาท ซึง่ พี่น้องสามารถเลือกเรี ยน 1 วิชา
ก่อน แล้ วเรี ยนวิชาที่เหลือในครัง้ หน้ าก็ได้
สมัครด่วนก่อนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ด้ วยการชาระเงินเข้ า Kbank 0012547080 หรื อ SCB 0454015788 (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ)
แล้ วไลน์ชื่อที่อยูม่ าที่ cpa-somsak หรื อ FB นี ้ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ
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อา 28 พ.ค. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบัน CPA Solution ไบเทค บางนา (BTS บางนา เดิน 200 เมตร)
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หนังสื ออ้ำงอิง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจาก
การรื อ้ ถอน การบูรณะ และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน . กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สัญญาเช่า. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 2557.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม (ปรับปรุง 2558). กรุงเทพฯ : 2557.
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