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“เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทัง้ผูเ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคดิเป็นชั่วโมงทาํงานรวมมากกวา่ 

50 ชั่วโมงทาํงาน ซึง่ทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งยินดีท่ีจะใหพ่ี้นอ้งใชเ้พ่ือเพ่ิมพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมย่ินดีแมแ้ต่

นิดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์ดงันัน้ จงึขออธิบายเก่ียวกบัความคุม้กราคมรองดงันี”้ 

 

เอกสารชดุนีไ้ดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตให้ใชโ้ดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1) การใชเ้พ่ือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพ่ือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธ์ิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบ

ครบั) 

2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัง้ ของรฐัและเอกชนในลกัษณะท่ีไมห่วงัผลกาํไร 

3) การใชเ้พ่ือ update ความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตให้ใช ้

1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะท่ีเป็นตวิเตอรท่ี์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 

2) การดดัแปลงหรอืคดัลอกเพ่ือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เช่น การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน 

หรอืการกระทาํ 

ลกัษณะอ่ืนใดท่ีเขา้ขา่ยการทาํเพ่ือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

 

หากท่านไม่ม่ันใจว่าท่านอยูใ่นข่ายอนุญาตให้ใชห้รือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักดิ์ ประถมศรี

เมฆ หรือขอหนังสอือนุญาตเป็นลายลกัษณอ์ักษร ขอบคุณที่เข้าใจครับ 

  



ปรนัย (บางสว่น)  

1. หากทกุขอ้ใชร้ะยะเวลานานในการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ขอ้ใดมาตรฐานฉบบัท่ี 23 ไมไ่ดบ้งัคบัใหร้บัรูต้น้ทนุกูย้ืมเป็น

สว่นหนึง่ของตน้ทนุสนิทรพัย ์

a. หอพกัท่ีกิจการสรา้งไวใ้หเ้ช่า 

b. ตน้ยางพารา 

c. หมูที่เลีย้งไวช้าํแหละ.. 

d. อาคารท่ีสรา้งเพ่ือขาย 

2. คา่ใชจ้า่ยในการวางแผน 50,000 บาท คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาและเลอืก Platform ท่ีเหมาะสม 20,000 บาท 

คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํเนือ้หาเพ่ือแสดงบนเว็บไซต ์80,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยในการจา้งชา่งถา่ยภาพ เพ่ือถา่ย

สนิคา้ของบรษัิทลงบนเว็บไซต ์10,000 บาท ตน้ทนุเว็บไซตท่ี์สามารถรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนเทา่กบัเทา่ใด 

a.  70,000 บาท 

b.  80,000 บาท.. 

c.  150,000 บาท 

d.  160,000 บาท 

3. บรษัิท มีสนิคา้คงเหลอืปลายงวด เทา่ใด หาก สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 1,200,000 บาท ซือ้มาระหวา่งวด 

6,000,000 บาท ขายระหวา่งงวด 7,600,000 บาท สนิคา้เสือ่มคณุภาพระหวา่งงวด 100,000 บาท โดยมีขอ้มลู

เพ่ิมเติม: 1. ในการขายสนิคา้จะมีอตัรากาํไรขัน้ตน้ 25% 2. สนิคา้มีการเสือ่มคณุภาพเป็นประจาํทกุงวด 

a.  1,400,000 บาท 

b.  1,425,000 บาท 

c.  1,500,000 บาท 

d.  1,600,000 บาท 

 

4. ขอ้ใดไมเ่ป็นท่ีดินอาคารและอปุกรณต์าม TAS 16 

a. ตน้ยางท่ีปลกูไวก้รดีนํา้ยาง 

b. หมูที่เลีย้งไวช้าํแหละ.. 

c.  อาคารมีไวเ้ขา่ดาํเนินงานในอนาคต 

d. โรงแรมท่ีเปิดดาํเนินงาน 

5. บรษัิทคํา้ประกนัเงินกูใ้หบ้รษัิทยอ่ย โดยในปี x1 บรษัิทยอ่ยมีความสามารถในการจา่ยชาํระไดต้ามปกติ บรษัิท

ตอ้งปฏิบตัิอยา่งไร 

ตน้งวด 1,200,000     
ซื�อ 6,000,000     
สนิคา้มไีวเ้พื�อขาย 7,200,000     
ตน้ทุนขาย (7.6m x 75%) 5,700,000-     
เสื�อมสภาพ 100,000-        
สนิคา้ปลายงวด 1,400,000     



a. เปิดเผยข้อมูลการคํา้ประกนั.. 

b.  ตัง้ประมาณการหนีส้นิจากการคํา้ประกนั 

c. รบัรูม้ลูคา่คํา้ประกนัเป็นหนีส้นิทัง้จาํนวน 

d. ไมต่อ้งปฏิบตัิทางบญัชีใด ๆ 

6. ซือ้วคัซีนท่ีพฒันาแลว้ มลูคา่ 500,000 บาท ไดส้ว่นลด 50% มีคา่จา้งท่ีปรกึษาการซือ้วคัซีน 50,000 บาท มคีา่

ประชาสมัพนัธว์คัซีนใหรู้จ้กัในวงกวา้ง 60,000 จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยเ์ทา่ใด 

a.  250,000 บาท 

b.  300,000 บาท.. 

c.  320,000 บาท 

d.  550,000 บาท 

7. ขอ้ใดไมใ่ช่อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 

a. ที่ดนิซือ้มาเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยใช้เป็นโกดังเกบ็สินค้าในปีถดัไป.. 

b. ท่ีดินท่ีซือ้มาเพ่ือเก็งกาํไร 

c. อาคารท่ีเป็นของกิจการและใหพ้นกังานเชา่ 

d. อาคารเชา่มาเพ่ือใหเ้ชา่ภายใตส้ญัญาเขา่ดาํเนินงาน 

8. อา้งถงึ TFRS 16 เรือ่งสญัญาเชา่ ขอ้ใดกลา่วผิด 

a. การชาํระเงนิต้นถอืเป็นกิจกรรมการดาํเนินงาน 

b. การชาํระดอกเบีย้ ถือเป็นกิจกรรมการจดัหาเงิน 

c. การจา่ยคา่เชา่ผนัแปรถือเป็นกิจกรรมการดาํเนินงาน 

d. การจา่ยคา่เชา่ระยะสัน้ถือเป็นกิจกรรมการดาํเนินงาน 

9. อาคารมีมลูคา่ตามบญัชี 2,000,000 บาท มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืน 1,500,000 บาท ฐานภาษี 1,700,000 

บาท (ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ไมถื่อเป็นคชจ ทางภาษี) tax rate 20% กิจการตอ้งตัง้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

เทา่ใด 

a.  DTA 40,000 บาท.. 

b.  DTA 60,000 บาท 

c.  DTL 40,000 บาท 

d.  DTL 60,000 บาท 

10. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณม์ีราคาทนุ 300,000 บาท มลูคา่ตามบญัชี 200,000 บาท คา่เสือ่มราคาสะสมทางภาษี 

180,000 บาท กิจการจะรบัรูภ้าษีรอตดับญัชีอยา่งไร หากอตัราภาษี 20%  

a. DTA16,000 บาท 

b. DTL16,000 บาท.. 

c. DTA 34,000 บาท 

d. DTL.34,000 บาท 



11. กิจการจะรบัรูค้า่ใชจ้า่ยการเปิดหนา้เหมืองเพ่ือใหท้าํงานสะดวกอยา่งไร 

a.  ต้นทุนของสัมปทานเหมือง.. 

b.  ตน้ทนุสนิแร ่

c. คา่ใชจ้า่ยในกาํไรขาดทนุ 

d. คา่ปรบัปรุงท่ีดิน 

12. กิจการมีมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยโ์ครงการ 200 ลา้นบาท และมีมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน ์500 ลา้นบาท อตัราคิดลด 5% ไมม่ีเพดานสนิทรพัย ์กิจการจะรบัรูด้อกเบีย้สทุธิเทา่ใด 

a. 10 ลา้นบาท 

b. 15 ล้านบาท.. 

c. 25 ลา้นบาท 

d. 30 ลา้นบาท 

13. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x4 บรษัิทมีกองทนุ (สนิทรพัยโ์ครงการ) เพ่ือใชส้าํหรบัจา่ยผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

ของพนกังาน กองทนุดงักลา่วมีมลูคา่ยตุิธรรมเทา่กบั 100 ลา้นบาท ในขณะท่ีมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัตาม

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานมีจาํนวน 70 ลา้นบาท สนิทรพัยส์ว่นเกินดงักลา่วไมม่ีผลตอ่จาํนวนเงิน

สมทบแก่โครงการในอนาคตขอ้กาํหนดของกองทนุดงักลา่วไมอ่นญุาตใหก้องทนุจ่ายเงินหรอืสนิทรพัยอ่ื์นใดคืน

แก่บรษัิท แมว้า่กองทนุจะมีสนิทรพัยเ์พียงพอตอ่ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานทัง้

หมดแลว้ก็ตาม ในกรณีนี ้กิจการจะแสดงหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานเทา่กบัเทา่ใด 

a. 0 บาท.. 

b. 30 บาท 

c. 70 บาท 

d. 100 บาท 

14. ก ถือ ข 55% ถือ ค 100% ข ถือ ง 40% และ ค ถือ ง 60% ในงบการเงินรวม ก และบรษัิทยอ่ย จะแสดงสว่นได้

เสยีท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุใน ง เทา่กบัก่ี % 

a. 40% 

b. 15% 

c. 22% 

d. 18%.. 

ตอบ ค นะจ๊ะ 100% - ((55% x 40%) + (100% x 60%)) = 18%  

15. 1/1/25x1 กิจการถกูฟอ้งคดี ทนายแจง้วา่มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนท่ี่จะชนะคดี ตอ่มาวนัท่ี 1/1/25x2 ทนาย

แจง้วา่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนท่ี่จะแพค้ดี และตอ้งจา่ยคา่เสยีหาย 500,000 บาท และวนัท่ี 31/12/25x2 

ศาลตดัสนิวา่แพค้ดี และกิจการไดจ้่ายคา่เสยีหายในวนัท่ี 1/3/25x3 กิจการตอ้งตอ้งประมาณการหนีส้นิเมื่อใด 

a. 31/12/25x1.. 

b. 31/12/25x2 



c. 31/12/25x3 

d. 1/3/25x3 

ข้อ 1.1 ราคาทุนของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์

บรษัิทชา้ง จาํกดั มีโครงการก่อสรา้งอาคารโรงงานและเครือ่งจกัรในปี 25x0 โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. อาคารโรงงานและเครือ่งจกัรสรา้งเสรจ็และพรอ้มใชง้านเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 25x0 และไดท้าํพิธีเปิดโรงงาน

อยา่งเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม 25x0  

2. ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 25x0 กิจการไดท้าํสญัญาเชา่ท่ีดินเพ่ือก่อสรา้งอาคารโรงงานเป็นระยะเวลา 10 ปี 5 เดือน 

3. ตน้ทนุในการจ่ายคา่สรา้งอาคารเทา่กบั 5,000,000 บาท โดยไดจ้า่ยในระหวา่งปี กิจการไดห้กัคา่ประกนัผลงาน

ไวจ้าํนวน 250,000 บาท ในปี 25x1 กิจการตรวจพบขอ้บกพรอ่งของอาคารไดย้ดึเงินประกนัไวท้ัง้จาํนวน 

4. จ่ายคา่ซือ้เครือ่งจกัร 800,000 บาท คา่ตดิตัง้ 200,000 บาท และไดซ้ือ้วสัดสุิน้เปลอืง เช่น นํา้มนัหลอ่ลืน่

เครือ่งจกัร จาํนวน 20,000 บาท ณ วนัสิน้ปี ตรวจนบัคงเหลอื 18,000 บาท และจ่ายคา่ภาษีอากรขาเขา้โดยไม่

สามารถขอคืนได ้12,500 บาท  

5. ตน้ทนุในการกูย้ืมเงิน เป็นการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ โดยมดีอกเบีย้จ่ายจาํนวน 100,000 บาท เป็นคา่

ก่อสรา้งอาคาร จาํนวน 1 ปี และคา่ตดิตัง้เครือ่งจกัร 3 วนั 

6. ระหวา่งก่อสรา้ง กิจการจา่ยเงินเดือนใหแ้ก่ผูจ้ดัการท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนในการทาํงานทั่วไป เพ่ือมาดแูล

โครงการก่อสรา้ง คดิเป็น 0.5 วนัตอ่สปัดาห ์ โดยกิจการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชนพ์นกังานใหก้บัผูจ้ดัการ

ทา่นนีต้ลอดโครงการก่อสรา้ง 4 เดือน จาํนวน 500,000 บาท 

7. กิจการจ่ายจดังานกิจกรรมสมัพนัธใ์นหมูบ่า้นเพ่ือสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานของโครงการ จาํนวน

เงิน 23,000 บาท  

8. อาคารโรงงานมีอาย ุการใชง้าน 20 ปี  วิศวกรเป็นผูป้ระเมิน 

9. เครือ่งจกัร มีอาย ุการใชง้าน 10 ปี 

ใหท้าํ คาํนวณหามลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย ์อาคารโรงงานและเครือ่งจกัร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x0 



 
     หน่วย:บาท  

รายการ   อาคาร   เคร่ืองจักร   สิทธิการใช้ทีด่ิน   ค่าใช้จ่าย  

    
xx 

 
อาคาร 

 
5,000,000  

   
หกั ยดึเงินประกนั 1 (250,000) 

   
เครือ่งจกัร 

  
800,000  

  
คา่ตดิตัง้ 

  
200,000  

  
คา่ภาษีอากรขาเขา้ 

  
12,500  

  
ดอกเบีย้เงินกูเ้ฉพาะท่ีถือเป็นตน้ทนุสนิทรพัย ์

 
100,000  

   
เงินเดือนผูจ้ดัการทั่วไป 2    

500,000  

รายจา่ยกิจกรรมสมัพนัธช์มุชน 3    
23,000  

คา่วสัดสุิน้เปลอืงตดัจ่าย 4       2,000  

รวมรายจ่าย  4,850,000  1,012,500  0  525,000  

ตดัคา่เสือ่มราคาอาคาร 1/12/x0 - 31/12/x0 (อาย ุ10 ปี) 5 (40,417) 
   

ตดัคา่เสือ่มราคาเครือ่งจกัร 1/12/x0 - 31/12/x0 (อาย ุ10 ปี) 
  

(8,438) 
  

ตดัคา่เสือ่มราคาสทิธิการใชท่ี้ดิน 7/12/x0 - 31/12/x0 (อาย ุ10.5 ปี) 6     -xx 
 

มูลค่าตามบัญชี ณ 31/12/x0  4,809,583  1,004,063  xx  
1 ตน้ทนุ PPE ตอ้งเป็นยอดสทุธิจากสว่นลดและเงนิหกั      
2 เงนิเดอืน ผจก.ทัว่ไปไม่ใช่รายจ่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย ์      
3 รายจ่ายกจิกรรมสมัพนัธ์ไม่มีสว่นใดๆ ทีจ่ะทาํใหส้นิทรพัยพ์รอ้มใช ้      
4 คา่วสัดสุิน้เปลอืงเกดิจากการใชส้นิทรพัยจึ์งไม่สามารถรวมเป็น PPE      
5 ณ วนัทีส่นิทรพัยพ์รอ้มใช ้สญัญาเช่าเหลอืเพยีง 10 ปีจึงตดัเพยีง 10 ปี      
6 ตดัค่าเสือ่ม ROU ตามอายทุีผ่า่นไป 6 เดอืนจาก 10.5 ปี      
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ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 2/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที่ 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที่ 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

ข้อ 1.2 ประมาณการหนีส้ินจากการรือ้ถอนอาคาร  

 หน่วย:บาท 
ประมาณการหนีส้นิยกมาตน้ปี 25x0     480,000 

บนัทกึประมาณการหนีส้นิเพ่ิมตามงวดเวลา  20,000 

กิจการประมาณการคา่รือ้ถอนเพ่ิมขึน้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั 30,000 

ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอน ณ วนัสิน้ปี 25x0  530,000 

ใหท้าํ   

1. บนัทกึบญัชีผลจากการเปลีย่นแปลงประมาณการหนีส้นิจากการรือ้ถอน 4 คะแนน 

2. ทา่นเห็นดว้ยกบัประโยคท่ีวา่ "การเปลีย่นแปลงประมาณการหนีส้นิจากการรือ้ถอนไมม่ีผลตอ่สว่นเกินทนุจากการตีราคา ไมว่า่จะวดั

มลูคา่สนิทรพัยแ์บบราคาทนุหรอืตีราคาใหม"่ หรอืไม ่1 คะแนน 

ตอบ การบนัทกึบญัชี 

อา้งถงึ “TFRIC1 การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั” หากกิจการใช้

วิธีราคาทนุในการวดัมลูคา่สนิทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง ใหกิ้จการนาํการเปลีย่นแปลงในหนีส้นิไปเพ่ิมหรอืหกัออกจากตน้ทนุของสนิทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง

ในงวดปัจจบุนั อยา่งไรก็ตาม หากการปรบัปรุงทาํใหต้น้ทนุของสนิทรพัยเ์พ่ิมขึน้ กิจการตอ้งพิจารณาวา่เป็นขอ้บง่ชีว้า่มลูคา่ตามบญัชีใหมข่อง

สนิทรพัยอ์าจไดร้บัคืนไมเ่ต็มจาํนวนหรอืไม ่และหากมีขอ้บง่ชีด้งักลา่วกิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์จึงตอ้งบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

25x0 dr. ตน้ทนุทางการเงิน       20,000  
 

 
cr. ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอนอาคารเมื่อเลกิใชง้าน 

 
      20,000  

  
บนัทกึเพ่ิมประมาณการหนีส้นิตามงวดเวลา 

  
25x0 dr. อาคาร       30,000  

 

 
cr. ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอนอาคารเมื่อเลกิใชง้าน 

 
      30,000  

  
บนัทกึเพ่ิมประมาณการหนีส้นิตามงวดเวลาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจปัจจบุนั 

25x0 dr. ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่  xx  
 

 
cr. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ – อาคาร 

 
 xx  

  
บนัทกึผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่อาคาร (ถา้มี) 
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เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที่ 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

ทา่นเห็นดว้ยกบัประโยคท่ีวา่ "การเปลีย่นแปลงประมาณการหนีส้นิจากการรือ้ถอนไมม่ีผลตอ่สว่นเกินทนุจากการตีราคา ไมว่า่จะวดัมลูคา่

สนิทรพัยแ์บบราคาทนุหรอืตีราคาใหม"่ หรอืไม ่

ตอบ  

ไมเ่ห็นดว้ย เน่ืองจาก หากกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหมใ่นการวดัมลูคา่สนิทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิมีผลในการ

เปลี่ยนแปลงสว่นเกนิทุนหรือส่วนต่างจากการตีราคาสนิทรัพยท์ี่รับรู้ไว้กอ่นหน้านี้ โดยการเพ่ิมขึน้ของหนีส้นิตอ้งรบัรูใ้นกาํไรหรอื

ขาดทนุ เวน้แตส่นิทรพัยน์ัน้เคยตรีาคาเพ่ิมขึน้และมีสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย ์ (AOCI) คงเหลอือยู ่ใหร้บัรูก้ารเพ่ิมขึน้ของหนีส้นิโดย

ลดสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัยใ์นจาํนวนท่ีไมเ่กินยอดคงเหลอืดา้นเครดิตท่ีมีอยูใ่น AOCI ของสนิทรพัยร์ายการเดียวกนั (TFRIC1.6.1) 

ตวัอยา่งเช่น จากตวัอยา่งขา้งตน้ กิจการไดเ้พ่ิมประมาณการหนีส้นิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจปัจจบุนั 30,000 บาท สมมติวา่กิจการมี 

AOCI จากการตรีาคาคงคา้งยอดดลุดา้นเครดติ 10,000 บาท กิจการตอ้งบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

25x0 dr. สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย ์(OCI)       10,000  
 

 
dr. ผลขาดทนุจากการเพ่ิมขึน้ของประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอน (P/L)       20,000  

 

 
cr. ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอนอาคารเมื่อเลกิใชง้าน 

 
      30,000  

  
บนัทกึเพ่ิมประมาณการหนีส้นิตามงวดเวลาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจปัจจบุนั 
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ข้อ 2 เคร่ืองมือทางการเงิน 

1/1x/1 บรษัิท ก ซือ้หุน้กูร้าคาตามมลูคา่ 5 ลา้น ดอกเบีย้หุน้กู ้5% ณ วนัท่ีซือ้ดอกเบีย้หุน้กูเ้ทา่กบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ หุน้กูม้ีอาย ุ

5 ปี โดยกิจการจา่ยเงิน 5 ลา้นบาทเพ่ือซือ้หุน้กูด้งักลา่ว  

ณ วนัท่ี 31/12/x1 อตัราดอกเบีย้ทอ้งตลาดไดเ้ปลีย่นเป็น 6% โดยมลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาทเป็นดงันี ้ 

 PVIF PVIFa 

ปี / % 5% 6% 5% 6% 

1    0.9524     0.9434     0.9524     0.9434  

2    0.9070     0.8900     1.8594     1.8334  

3    0.8638     0.8396     2.7232     2.6730  

4    0.8227     0.7921     3.5460     3.4651  

5    0.7835     0.7473     4.3295     4.2124  

 

ใหท้าํ 

1. วตัถปุระสงคใ์นการถือครองเพ่ือรบักระแสเงินสดตามสญัญาเฉพาะเงินตน้และดอกเบีย้ ณ วนัท่ีรบัรูค้รัง้แรก ไมใ่ช ้Fair Value Option 

เพ่ือลด Accounting Mismatch  

1.1. บรษัิทรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงินประเภทใด วดัมลูคา่อยา่งไร เน่ืองจากอะไร (4 คะแนน) 

1.2. ใหบ้นัทกึบญัชี 1 มค x1 และ 31ธคx1 ทกุรายการท่ีเกิดขึน้และแสดงวิธีการคาํนวณ (2 คะแนน) 

2. หากวตัถปุระสงคเ์ป็นการถือครองเพ่ือเก็งกาํไร  

2.1. บรษัิทรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงินประเภทใด วดัมลูคา่อยา่งไร เน่ืองจากอะไร (4 คะแนน) 

2.2. ใหบ้นัทกึบญัชี 1 มค x1 และ 31ธคx1 ทกุรายการท่ีเกิดขึน้และแสดงวิธีการคาํนวณ (10 คะแนน) 

ตอบ 

กิจการตอ้งจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงินใน 3 รูปแบบตอ่ไปนี ้  1) สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยราคาทนุตดั

จาํหนา่ย (Amortized Cost) 2) ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน (Fair Value through Other Comprehensive Income – 

FVOCI) หรอื 3) ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ (Fair Value Through Profit and Loss – FVPL) ตามเกณฑท์ัง้สองขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตามโมเดลธุรกิจ (business model) ของกิจการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงิน และ 

2. ตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงิน 
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1.1. หากหุน้กูด้งักลา่วใหก้ระแสเงินสดเป็นเพียงการจา่ยเงินตน้และดอกเบีย้ (ผา่น SPPI test) กิจการตอ้งรบัรูก้ารลงทนุในหุน้กูด้งักลา่ว

เป็นสนิทรพัยท์างการเงินประเภท “ราคาทนุตดัจาํหนา่ย (Amortized Cost) ใด โดยใชว้ธีิราคาทนุตดัจาํหนา่ยในการวดัมลูคา่ 

เน่ืองจากกิจการมวีตัถปุระสงคใ์นการถือครองเพ่ือรบักระแสเงินสดตามสญัญาเฉพาะเงินตน้และดอกเบีย้ ณ วนัท่ีรบัรูค้รัง้แรก 

ตลอดจนกิจการเลอืกท่ีจะไมใ่ช ้Fair Value Option เพ่ือลด Accounting Mismatch (เสน้ประสแีดง)  

1.2. การบนัทกึบญัชี 

ตารางตดับญัชี (amortization schedule) 

ปี  เงินสดรบั   ดอกเบีย้   เงินตน้   เงินลงทนุคงเหลอื  

1/1/x1 
   

          5,000,000  

31/12/x1     250,000   250,000              -              5,000,000  

31/12/x2     250,000   250,000              -              5,000,000  

31/12/x3     250,000   250,000              -              5,000,000  

31/12/x4     250,000   250,000              -              5,000,000  

31/12/x5  5,250,000   250,000   5,000,000                       -    
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การบนัทกึบญัชี 

1/1/x1 dr. เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้ถือจนครบกาํหนด  5,000,000  
 

 
cr. เงินสด 

 
 5,000,000  

  
บนัทกึการซือ้หุน้กูเ้พ่ือลงทนุ 

  
31/12/x1 dr. เงินสด     250,000  

 

 
cr. ดอกเบีย้รบั 

 
    250,000  

  
บนัทกึการรบัดอกเบีย้หุน้กูเ้ป็นเงินสด 

  
 

2.1 หากวตัถปุระสงคเ์ป็นการถือครองเพ่ือเก็งกาํไร  

หากกิจการมีวตัถปุระสงคใ์นการถือครองเพ่ือเก็งกาํไร แสดงวา่ตวัแบบธุรกิจของกิจการไมไ่ดเ้ป็นเพ่ือการถือครองเพ่ือรบักระแสเงิน

สดตามสญัญาจนครบกาํหนด การแสดงมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทนุ (FVPL) จึงเป็นการสะทอ้นมลูคา่เงินลงทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม ดว้ยเหตุ

นีกิ้จการจึงตอ้งวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทนุ (เสน้ประมว่ง) 

2.2 การบนัทกึบญัชี 

กิจการตอ้งรบัรูด้อกเบีย้รบัตามตารางตดับญัชีตอ่ไปนี ้ 

ปี  เงินสดรบั   ดอกเบีย้   เงินตน้   เงินลงทนุคงเหลอื  

1/1/x1 
   

          5,000,000  

31/12/x1     250,000   250,000              -              5,000,000  

31/12/x2     250,000   250,000              -              5,000,000  

31/12/x3     250,000   250,000              -              5,000,000  

31/12/x4     250,000   250,000              -              5,000,000  

31/12/x5  5,250,000   250,000   5,000,000                       -    

โดย ณ สิน้รอบรายงาน 31/12/x1 มลูคา่ยตุิธรรมของหุน้กูจ้ะเปลีย่นไปเน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ตลาดเพ่ิมขึน้จาก 5% เป็น 6% มลูคา่

ยตุิธรรมของหุน้กูจ้งึลดลงเทา่กบั 173,225 บาท ท่ีตอ้งรบัรูเ้ขา้กาํไรขาดทนุ 
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คาํนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ ณ 31/12/x1   

ประเภท กระแสเงนิสด  กระแสเงนิสด  

 Pvfactor  

(n=4, i=6%)   PV  

เงินงวด ดอกเบีย้ 250,000  3.4651  866,275  

เงินกอ้น เงินตน้ 5,000,000  0.7921  3,960,500  

 รวมมูลค่าปัจจุบนั   4,826,775  
     

 
มลูคา่ยตุิธรรมของหุน้กู ้

  
4,826,775  

 
มลูคา่ตามบญัชี 31/12/x1 

  
(5,000,000) 

 ผลขาดทุนที่ตอ้งรับรู้เข้า P/L   (173,225) 

การบนัทกึบญัชี 

1/1/x1 dr. เงินลงทนุในตราสารหนี ้- มลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทนุ  5,000,000  
 

 
cr. เงินสด 

 
 5,000,000  

  
บนัทกึการซือ้หุน้กูเ้พ่ือลงทนุ 

  
31/12/x1 dr. เงินสด     250,000  

 

 
cr. ดอกเบีย้รบั 

 
    250,000  

  
บนัทกึการรบัดอกเบีย้หุน้กูเ้ป็นเงินสด 

  
31/12/x1 dr. ผลกาํไรขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ (P/L)     173,225  

 

 
cr. เงินลงทนุในตราสารหนี ้- มลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทนุ 

 
    173,225  

  
บนัทกึปรบัมลูคา่เงินลงทนุ 

  
  



P a g e  | 14 
 

ไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว 081-755-0543 / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครัง้ที่ 2/2564  

เรยีนสดวิชาการบญัชี 1 เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที่ 25 เม.ย. ,2, 9, 16, 23, 30 พ.ค. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 

เรยีนสดวิชาการบญัชี 2 เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์*** รอบ 2/2564 วนัที่ 24 เม.ย. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. *** ออนไลนด์ไูด ้4 เดือน สมคัรไดท้นัที(ดรูอบ 1/64 ไปก่อน) 

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนที่สถาบนั CPA Solution สขุมุวิท 101/1 ซอย 12 (BTS ปณุณวิถี) เวลา 9.00 – 16.00 น. (search คาํวา่ CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที่ BTS บางนา (ซอยวดับางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

ข้อ 3 โจทยก์ารรวมธุรกิจ  

วนัท่ี 1 มกราคม 25x0 บรษัิท ก. ซือ้หุน้ของบรษัิท ข . จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 15  เป็นเงิน 1,000,000 บาท บรษัิท บนัทกึรายการเป็น

เงินลงทนุ ( FVPL) และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x0 บรษัิท ก. รบัรูร้ายการเงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรมในกาํไรของกิจการ จาํนวน 50,000 บาท  

ตอ่มา วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 บรษัิท ก. จาํกดั ซือ้หุน้ของบรษัิท ข. เพ่ิมอีกรอ้ยละ 75 เพ่ือมีอาํนาจควบคมุบรษัิท ข. โดยกิจการจา่ยเงิน

ซือ้บรษัิท ข. เป็นเงิน 5,500,000 บาท มลูคา่ยตุิธรรมของสว่นไดเ้สยีท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ เทา่ 720,000 บาท และกิจการจ่ายคา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบั

การรวมธุรกิจจาํนวน 250,000 บาท 

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิของ ข ณ วนัไดม้าซึง่อาํนาจควบคมุเทา่กบั 6,300,000 บาทสนิทรพัยม์ลูคา่ยตุิธรรมตา่งกบัราคา

ตามบญัชี สนิคา้ราคามลูคา่ยตุิธรรมตํ่ากวา่ราคาตามบญัชี จาํนวน 100,000 บาท อาคารมีมลูคา่ยตุิธรรมตํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชี 50,000 บาท 

ท่ีดินมลูคา่ยตุิธรรมสงูกวา่ราคาตามบญัชี จาํนวน 200,000 บาท หุน้กูม้ลูคา่ยตุิธรรมสงูกวา่ราคาตามบญัชี 40,000 บาท สทิธิบตัรท่ีบรษัิท ข 

ไมไ่ดบ้นัทกึบญัชี จาํนวน 450,000 บาท อตัราภาษี รอ้ยละ 20 

ตอ่ไปนีเ้ป็นงบการเงิน ณ วนัท่ี  1 มกราคม 25x1 

งบแสดงฐานะการเงนิ   
ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1   

  
 หนว่ย:บาท  

  บริษัท ก   บริษัท ข  

เงินสด        8,700,000         3,700,000  

สนิทรพัยท์างการเงิน - FVPL        1,050,000  
 

ลกูหนีก้ารคา้        2,800,000         2,200,000  

สนิคา้        3,000,000            200,000  

ท่ีดิน        3,000,000         2,600,000  

อาคาร        1,450,000            800,000  

สทิธิบตัร                   -                      -    

รวมสินทรัพย ์    20,000,000        9,500,000  

เจา้หนีก้ารคา้        2,400,000         1,200,000  

หุน้กู ้        5,000,000         2,000,000  

ทนุหุน้สามญั        8,000,000         3,000,000  

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั        1,000,000         1,000,000  

กาํไรสะสม        3,600,000         2,300,000  

รวมหนีส้ินและสว่นของเจา้ของ    20,000,000        9,500,000  

ใหท้าํ 

1) คาํนวณคา่ความนิยมและหนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี โดยอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเทา่กบั 20% (3 คะแนน) 
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2) จดัทาํงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 1/1/25x1 (17 คะแนน) 

ตอบ 

คาํนวณคา่ความนิยมและหนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี โดยอตัราภาษีเงินไดน้อิติบคุคลเทา่กบั 20%  3 คะแนน 

การคาํนวณค่าความนิยม (Full Goodwill)    

การคาํนวณเงนิลงทุนจ่ายซือ้ของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม  
  หน่วย:บาท  

เงินลงทนุจา่ยซือ้  
  

 เงินสดจา่ยซือ้หุน้ 75% ณ วนัท่ี 1/1/x1  5,500,000  
 

มลูคา่ยตุิธรรมของหุน้ 15% ท่ีถือก่อนหนา้   1,050,000  
 

มลูคา่ยตุิธรรมของสว่นไดเ้สยีท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ  720,000  
 

เงนิลงทุนจ่ายซือ้  
 7,270,000  

การคาํนวณมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของผู้ถกูซือ้  
  

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิท ข  6,300,000  
 

สนิคา้ (FMV<BV) (100,000)  
 

อาคาร  (FMV<BV) (50,000)  
 

ท่ีดิน (FMV>BV) 200,000   
 

สทิธิบตัร (FMV>BV) 450,000   
 

หุน้กู ้(FMV>BV) (40,000)  
 

ผลตา่งมลูคา่ยตุธิรรมกบัมลูคา่ตามบญัชี 
 

460,000  
 

หกั ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง (460,000 บาท x 20%)  (92,000) 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษัท ข  
 6,668,000  

ค่าความนิยม (Full Goodwill)  
 602,000  
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2) จดัทาํงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 1/1/25x1 17 คะแนน 

รายการปรบัปรุง 

a) 1/1/x1 dr. เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - ข        6,550,000  
 

  
cr. เงินสด 

 
       5,500,000  

  
cr. สนิทรพัยท์างการเงิน - FVPL 

 
       1,050,000  

   
บนัทกึการจา่ยซือ้หุน้ 75% ในบรษัิท ข เพ่ิมเติม 

  
b) 1/1/x1 dr. คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ           250,000  

 

  
cr. เงินสด 

 
          250,000  

   
บนัทกึการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรวมธุรกิจ 

  
c) 1/1/x1 dr. กาํไรสะสม           250,000  

 

  
cr. คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ 

 
          250,000  

   
ปิดบญัชีคา่ใชจ้า่ยในการลงทนุเขา้กาํไรสะสม 

  
d) 1/1/x1 dr. ทนุหุน้สามญั        3,000,000  

 

  
dr. สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั        1,000,000  

 

  
dr. กาํไรสะสม        2,300,000  

 

  
dr. ท่ีดิน           200,000  

 

  
dr. สทิธิบตัร           450,000  

 

  
dr. คา่ความนิยม           602,000  

 

  
cr. สนิคา้ 

 
          100,000  

  
cr. อาคาร 

 
           50,000  

  
cr. หุน้กู ้

 
           40,000  

  
cr. หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 
           92,000  

  
cr. เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - ข 

 
       6,550,000  

  
cr. สว่นไดเ้สยีท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ 

 
          720,000  

   
บนัทกึตดัรายการในกระดาษทาํการงบการเงินรวม 
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กระดาษทาํการงบการเงินรวม 

บริษัท ก จาํกัด และบริษัทยอ่ย        
กระดาษทาํการงบการเงนิรวม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1        

       
 หนว่ย:บาท  

  บริษัท ก   บริษัท ข    adj. Dr.    adj. Cr.   conso  

เงินสด  8,700,000   3,700,000  
  

 a)   5,500,000  6,650,000  

     
 b)  250,000  

 
สนิทรพัยท์างการเงิน - FVPL  1,050,000  

   
 a)   1,050,000   -  

ลกูหนีก้ารคา้  2,800,000   2,200,000  
    

5,000,000  

สนิคา้  3,000,000  200,000  
  

 d)  100,000  3,100,000  

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - ข 
  

 a)   6,550,000   d)   6,550,000   -  

ท่ีดิน  3,000,000   2,600,000   d)  200,000  
  

5,800,000  

อาคาร  1,450,000  800,000  
  

 d)   50,000  2,200,000  

สทิธิบตัร -  -   d)  450,000  
  

 450,000  

คา่ความนิยม 
  

 d)  602,000  
  

 602,000  

รวมสินทรัพย ์  20,000,000  9,500,000      23,802,000  

เจา้หนีก้ารคา้  2,400,000   1,200,000  
    

3,600,000  

หุน้กู ้  5,000,000   2,000,000  
  

 d)   40,000  7,040,000  

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
    

 d)   92,000  92,000  

ทนุหุน้สามญั  8,000,000   3,000,000   d)   3,000,000  
  

8,000,000  

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั  1,000,000   1,000,000   d)   1,000,000  
  

1,000,000  

กาํไรสะสม  3,600,000   2,300,000   c)  250,000  
  

3,350,000  

   
 d)   2,300,000  

   
สว่นไดเ้สยีท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ 

    
 d)  720,000   720,000  

รวมหนีส้ินและสว่นของเจา้ของ  20,000,000  9,500,000      23,802,000  

งบกาํไรขาดทุน        
คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ 

  
 b)  250,000   c)  250,000  

 

    
 14,602,000  

 
 14,602,000  
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 

บริษัท ก และบริษัทยอ่ย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวม  
ณ วันที่ 1/1/25x1   

 
 หนว่ย:บาท  

สินทรัพย ์  
สินทรัพยห์มุนเวียน  

เงินสด  6,650,000  

ลกูหนีก้ารคา้  5,000,000  

สนิคา้  3,100,000  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  14,750,000  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  
ท่ีดิน  5,800,000  

อาคาร  2,200,000  

สทิธิบตัร 450,000  

คา่ความนิยม 602,000  

รวมสินทรัพย ์  23,802,000  

หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น  
หนี้สนิหมุนเวียน  

เจา้หนีก้ารคา้  3,600,000  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 3,600,000  

หนี้สนิไม่หมุนเวียน  
หุน้กู ้  7,040,000  

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  92,000  

รวมหนีส้ิน  10,732,000  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ทนุหุน้สามญั  8,000,000  

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั  1,000,000  

กาํไรสะสม  3,350,000  

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่  12,350,000  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม  720,000  

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้  13,070,000  

รวมหนีส้ินและสว่นของผุ้ถอืหุน้  23,802,000  
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หนังสืออ้างอิง 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่ 1 เรือ่ง การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 

และหนีส้ินที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั . กรุงเทพฯ : 2563. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่ 20 เรือ่ง ตน้ทนุการเปิดหนา้ดินในชว่งการผลิตสาํหรบัเหมืองแบบเปิด. 

กรุงเทพฯ : 2563. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 2563) เรือ่ง ภาษีเงินได.้ กรุงเทพฯ : 2563. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2563) เรือ่ง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ.์ กรุงเทพฯ : 2563. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2563) เรือ่ง การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 2563. 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เรือ่ง งบการเงินรวม (ปรบัปรุง 2563). กรุงเทพฯ : 2563. 

 

 


	สารบัญ
	ปรนัย (บางส่วน)
	ข้อ 1.1 ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
	ข้อ 1.2 ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนอาคาร
	ข้อ 2 เครื่องมือทางการเงิน
	ข้อ 3 โจทย์การรวมธุรกิจ
	หนังสืออ้างอิง


