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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

ครังที 1/2565 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงค์ออกนามหลายท่านทีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดนี 

ขอใหค้วามมีนาํใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 

 

วิชา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อขึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 

โดย ดร. สมศกัดิ ประถมศรีเมฆ 
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“เอกสารชดุนีไดร้บัความรว่มมือร่วมใจจากทงัผูเ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคดิเป็นชวัโมงทาํงานรวมมากกว่า 50 ชวัโมงทาํงาน ซงึ

ทกุคนทีเกียวขอ้งยินดีทีจะใหพี้นอ้งใชเ้พือเพมิพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไม่ยนิดีแมแ้ตน่ิดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

ดงันนั จงึขออธิบายเกียวกบัความคุม้ครองดงันี” 

 

เอกสารชดุนีไดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญัตลิิขสทิธิ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2558 

 

อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1) การใชเ้พือเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพือนฝงูโดยไม่หวงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลิขสทิธิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบครบั) 

2) การใชป้ระกอบการเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษาทงั ของรฐัและเอกชนในลักษณะทีไม่หวงัผลกาํไร 

3) การใชเ้พือ update ความรูเ้กียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 

 

ไม่อนุญาตใหใ้ช้ 

1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะทีเป็นติวเตอรท์ีเปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 

2) การดดัแปลงหรือคดัลอกเพือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เชน่ การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรอืการกระทาํ

ลกัษณะอนืใดทีเขา้ข่ายการทาํเพือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

 

หากท่านไม่มันใจว่าทา่นอยู่ในข่ายอนุญาตให้ใช้หรอืไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศกัดิ ประถมศรีเมฆ หรอืขอหนังสือ

อนุญาตเป็นลายลักษณอั์กษร ขอบคุณทีเข้าใจครบั  
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ปรนัย (บางส่วน)  

1) บริษัท ตอ้งตงั DTA ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25x1 เท่ากบัเท่าใดโดยที มีคา่เผือผลขาดทนุลกูหนี ,  บาท  / หนีสินผลประโยชน์

พนกังาน ,  บาท / ขาดทุนทางภาษียกมา ,  บาท โดยขาดทนุทียกมาจะหมดสิทธิในปี ×  จาํนวน ,  บาท ปี ×2 

จาํนวน ,  บาท โดยบรษิัท มีกาํไรสทุธิปี ×  จาํนวน ,  บาท ประมาณการกาํไรสทุธิปี ×  ,  บาท โดย อตัราภาษี 

20% 

a) ,  บาท  

b) ,  บาท.. 

c) ,  บาท 

d) 80,  บาท 

 

2) คา่สรา้งอาคารมลูค่า , ,  ลา้นบาท และมีวิศวกรของกิจการดแูล  คน โดยมีค่าใชจ่้ายทงัหมดเกียวกบัวิศวกรดงัต่อไปนี 

เงนิเดือน , ,  บาท / โบนสั ,  บาท / กองทนุสาํรองเลียงชีพ ,  บาท / ประกันสงัคม ,  บาท / ผลประโยชนห์ลงั

ออกจากงาน ,  บาท ตน้ทุนของอาคารรวมเท่ากบัเท่าใด 

a) , ,  ลา้นบาท 

b) , ,  ลา้นบาท 

c) , ,  ลา้นบาท 

d) 82,745,  ลา้นบาท.. 

 

บาท
ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติ 50,000       
ปมก.หนสีนิผลประโยชนพ์นักงาน 100,000     
loss carry fwd 50,000       
ผลต่างทใีชห้ักภาษี 200,000     
อัตราภาษี 20%
สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตัดฯ 40,000       

บาท
ค่าก่อสรา้ง 80,000,000 
เงนิเดอืน 2,160,000   
โบนัส 360,000     
กองทุนสาํรองเลยีงชพี 108,000     
ประกันสังคม 27,000       
ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 90,000       
รวม 82,745,000 
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3) กจิการมีนโยบายใหร้างวลัพนกังานทีทาํงานเกิน  ปี หลงัเกษียณ ,  บาท ต่อมา กิจการเปลียน นโยบายเป็น ,  บาท โดย

กจิการมีโครงการภาระผกูพนัพนักงานยกมา , ,  บาท ต่อมากิจการไดเ้ปลียนแปลงโครงการใหม่ตอนสินงวด ทาํใหโ้ครงการภาระ

ผกูพนัพนกังาน เป็น , ,  บาท กิจการตอ้งบนัทกึการเปลียนแปลงดงักล่าวอย่างไร 

a) ตน้ทนุบริการในอดีต ขาดทนุ  แสนบาท เขา้ กาํไรขาดทุน.. 

b) ตน้ทนุบริการในอดีต ขาดทนุ  แสนบาท เขา้กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื 

c) ตน้ทนุบริการปัจจบุนั กาํไร  แสนบาท เขา้กาํไรขาดทุน 

d) ตน้ทนุบริการปัจจบุนั ขาดทุน  แสน บาท เขา้กาํไรขาดทนุ 

4) ขอ้ใดไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตของ TAS  สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 

a) บทภาพยนตร ์

b) สิทธิการดาํเนินงานทางดว่น 

c) คา่ความนิยม.. 

d) เครืองหมายการคา้ทีกจิการซือมา 

5) ขอ้ใดไม่ใช่อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ? 

a) ทีดนิทีกิจการถือครองไวเ้พือหวงักาํไรจากการเพมิมลูค่าของทีดนินนัในระยะยาว 

b) ทีดนิทีถือครองไว ้โดยปัจจบุนัยงัไม่ไดร้ะบวุตัถปุระสงคข์องการใชใ้นอนาคต 

c) อาคารทีกิจการเคยใหเ้ชา่ แตปั่จจบุนัทาํการซ่อมแซมกอ่น และเมือปรบัปรุงเสรจ็ จะยงัใหเ้ชา่ดว้ยสญัญาดาํเนินงานต่อ 

d) อาคารทีกิจการไวใ้ชเ้อง แต่ต่อมาไม่ไดใ้ช ้จงึจะนาํออกไปใหเ้ช่า.. 

6) ขอ้ใดถกูตอ้งเกียวกบัลกัษณะเชิงคณุภาพพืนฐานของขอ้มลูทางการเงินทีมีประโยชน ์

a) ขอ้มลูทางการเงนิมีประโยชน ์ขอ้มลูนนัตอ้ง “เกียวขอ้งกบัการตดัสินใจ” และ “เป็นตวัแทนอนัเทียงธรรม” ของสิงทีตอ้งการนาํเสนอ.. 

b) สามารถพิสจูนยื์นยนัได ้โดยผูส้งัเกตการณที์มีความรอบรูแ้ละมีความเป็นอสิระสามารถไดข้อ้สรุปตรงกนั แตไ่ม่จาํเป็นตอ้งเป็น

ขอ้ตกลงอย่างสมบูรณว์่า ภาพนนัเป็นตวัแทนอนัเทียงธรรม 

c) การใชค้วามรอบคอบทีจะไมย่อมใหบ้นัทกึสินทรพัยแ์ละรายไดต้าํไป หนีสินและคา่ใชจ่้ายสงูไป 

d) สามารถเปรียบเทียบได ้ระหว่างรายงานทางการเงินของกจิการในรอบระยะเวลาต่างกนั 

7) กจิการคาดการณว์า่จะขายสนิคา้เป็นเงินตราต่างประเทศในอีก  เดือนขา้งหนา้ ตอ้งทาํการปอ้งกนัความเสียงแบบใด 

a) การป้องกนัความเสียงมลูค่ายตุิธรรม 

b) การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด.. 

c) การป้องกนัความเสียงเงินลงทนุในต่างประเทศ 

d) การป้องกนัความเสียงดา้นเครดิต 
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ข้อ 1 เงนิลงทนุในกิจการในเครอื 

บริษัท สรา้งเก่ง จาํกดั (บรษิทั) ไดไ้ปลงทนุในกจิการ ดงัต่อไปนี 

บริษัท ตกึสงู จาํกดั 

(ก) บริษัท ลงทนุ %  บรษัิท A ลงทนุ % บริษัท B ลงทนุ % 

(ข) สิทธิออกเสียงยึดตามสดัส่วนการลงทนุ  โดยรายการทีเป็นสาระสาํคญัตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากมตปิระชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  

(ค) บริษัท และ บริษัท B มีผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นบคุคลเดียวกนั 

(ง) คณะกรรมการของ บรษิัท ตึกสูง จาํกดั  ใน  คนเป็นตวัแทนของบรษัิท 

บริษัท หลมุหลบภยั จาํกดั 

(ก) บริษัท ลงทนุ %  บรษัิท C ลงทนุ 40% 

(ข) รายการทีเป็นสาระสาํคญัตอ้งไดร้บัอนุมติัจากมตปิระชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ของทัง  ฝ่าย 

(ค) บริษัท และ บริษัท C ไดร้บั เงินปันผลตามสดัส่วนทีไดล้งทนุไว ้

(ง) บริษัทใหเ้งนิกูยื้มระยะสนั  ลา้นบาท อตัราดอกเบียรอ้ยละ  ต่อปี 

กจิการรว่มคา้ ตกึเตีย 

(ก) บริษัท และ บริษัท D ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเป็นกิจการรว่มคา้ เพือประโยชนข์องหน่วยภาษี 

(ข) กจิการรว่มคา้ เมือดาํเนินการจบโครงการ กจ็ะทาํจดทะเบียนเลิกทนัที 

(ค) บริษัท และ บริษัท D ไดด้าํเนินการทาํแบ่งช่วงการทาํถนน  กม. และ  กม. ตามลาํดบั โดยแบง่บนัรายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย ตามสดัส่วนที

ไดด้าํเนินการ 

(ง) เกิดความเสียหายกบัชาวบา้นระหวา่งการทาํถนน บริษัท และ บริษัท D ในฐานะผูร้ว่มลงทนุตอ้งรบัผิดชอบ ในส่วนทีกิจการรว่มคา้ ไม่

สามารถชดใชไ้ด ้

บริษัท ทรายกบัทะเล จาํกดั 

(ก) บริษัท ลงทนุ 15%  บรษิทั F ลงทนุ 85% 

(ข) บริษัทเป็นลกูคา้รายใหญ่ของบริษัททรายกบัทะเล จาํกดั โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  ของยอดขาย 

(ค) บริษัทไดส้ง่ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี เขา้ไปเป็นคณะกรรมการของบรษัิททรายกบัทะเล จาํกดั 

(ง) บริษัททรายกบัทะเล จาํกดั ตอ้งสง่งบการเงินประจาํปีใหบ้รษัิท 
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เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

 

ใหท้าํ 

1) ใหร้ะบปุระเภทเงินลงทุน ขอ้แตล่ะขอ้ว่าจัดอยูใ่นประเภทใด 

a) เงนิลงทนุในบรษิัทย่อย 

b) เงนิลงทนุในบรษิัทร่วม 

c) เงนิลงทนุในกิจการร่วมคา้ 

d) เงนิลงทนุในรว่มการงาน เฉพาะส่วนดาํเนินงาน 

e) เงนิลงทนุระยะยาวอนื 

ซงึใหพ้ิจารณาเหตผุลสนบัสนนุ (ก) – (ง) ถา้ใชใ้หใ้ชเ้ครืองหมาย   ถา้ไม่ใชใ่หใ้ชเ้ครืองหมาย  

โดยใหต้อบตามรูปแบบตารางทีใหไ้ว ้ (  คะแนน ) 

  สรา้งตกึ อโุมงค ์ รว่มคา้ ทรายกบัทะเล 

ประเภทเงนิลงทนุ         

ขอ้ (ก)         

ขอ้ (ข)         

ขอ้ (ค)         

ขอ้ (ง)         

2) ใหแ้สดงนโยบายเงนิลงทุนตามในกล่าวไวใ้นขา้งตน้ ไวใ้นงบเฉพาะกิจการและงบการเงนิรวม ( คะแนน) 

3) ขอ้มลูเพมิเติม บริษัท ตกึสงู จาํกดั 

 เมือวนัที  ม.ค. x1 บริษัท ตกึสงู จาํกดั มีทนุจดทะเบียน  ลา้น 

บริษัทลงทนุโดยจ่ายเป็นเงนิสดไว ้  ลา้น 

 ณ  ธ.ค. x1 มีกาํไร  ลา้น จา่ยปันผล  ลา้น 

บริษัท และ บริษัท ตกึสงู จาํกดั ไม่มีรายการระหว่างกนั 

    จงคาํนวณหาเงนิลงทนุในบริษัท ตึกสงู จาํกดั ตามนโยบายทีไดอ้ธิบายไว ้
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เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

ตอบ  

ใหร้ะบปุระเภทเงินลงทุน ขอ้แตล่ะขอ้ว่าจดัอยูใ่นประเภทใด 

เงนิลงทุนในบรษัิท สร้างตึก อุโมงค ์ รว่มค้าตึกเตยี ทรายกับทะเล 

ประเภทเงินลงทนุ บรษัิทร่วม การรว่มคา้ การร่วมดาํเนินงาน บรษัิทร่วม 

ขอ้ (ก) / x x X 

ขอ้ (ข) X / x / 

ขอ้ (ค) X / / / 

ขอ้ (ง) / x / X 

 

นโยบายเงินลงทนุในงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม 

เงนิลงทนุในบรษิัทร่วม และการร่วมคา้ 

บริษัทรว่มเป็นกิจการทีกลุม่บริษัทมีอทิธิพลอย่างมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนรว่มในการตดัสินใจเกียวกบันโยบายทาง

การเงินและการดาํเนินงานแตไ่ม่ถงึระดบัทีจะควบคมุหรือควบคมุรว่มในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้เป็นการรว่มการงานทีกลุม่บรษิทัมีการ

ควบคมุร่วมในการงานนนั โดยมีสิทธิในสินทรพัยส์ทุธิของการรว่มการงานนนั มากกว่าการมีสิทธิในสนิทรพัยแ์ละภาระผกูพนัในหนีสินที

เกียวขอ้งกบัการรว่มการงานนนั 

กลุม่บรษัิทรบัรูเ้งินลงทนุในการรว่มคา้และบริษัทรว่มในงบการเงินรวมดว้ยวิธีสว่นไดเ้สีย โดยรบัรูร้ายการเมือเรมิแรกดว้ยราคาทนุซงึ

รวมถงึตน้ทนุการทาํรายการ ภายหลงัการรบัรูร้ายการเรมิแรก เงินปันผลรบั ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืนของเงนิ

ลงทุนทีบนัทกึตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถกูบนัทึกในงบการเงินรวมจนถงึวนัทีความมีอทิธิพลอย่างมีนยัสาํคญัหรอืการควบคมุรว่มสนิสดุลง  

กาํไรทียงัไม่เกดิขึนจริงซงึเป็นผลมาจากรายการกบัการร่วมคา้และบรษิัทรว่มถกูตดัรายการกบัเงินลงทนุเท่าทีกลุม่บริษัทมีส่วนได้

เสียในกจิการทีถูกลงทุนนนั ขาดทนุทียงัไม่เกิดขนึจริงถกูตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขนึจริง แต่เท่าทีเมือไม่มหีลกัฐานการ

ดอ้ยคา่เกดิขึน 

เงนิลงทนุในรว่มการงาน เฉพาะส่วนดาํเนินงาน 

กลุม่บรษัิทมีส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานรว่มกนั ซงึเป็นการรว่มการงานทีกลุม่บริษัทมีสทิธิในสนิทรพัยแ์ละมีภาระผกูพนัในหนีสินที

เกียวขอ้งกบัการรว่มการงานนนั กลุม่บรษิทัรบัรูส้นิทรพัย ์หนีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายตามส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัดงัต่อไปนีในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนบัตงัแต่วนัทีมีการควบคมุรว่มจนถงึวนัทีการควบคมุรว่มสินสดุลง 

เงนิลงทนุระยะยาวอนื 

ณ วนัทีรบัรูร้ายการวนัแรก กลุ่มบรษัิทสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทนุในตราสารทนุซงึไม่ไดถื้อไวเ้พือคา้ เป็นตราสารทนุที

กาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน โดยไม่สามารถเปลียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ ทงันี การจดัประเภท

รายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  
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เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

ผลกาํไรและขาดทนุทีรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอนืของสินทรพัยท์างการเงินนีจะไมส่ามารถโอนไปรบัรูใ้นสว่นของกาํไรหรือ

ขาดทนุไดใ้นภายหลงั  

เงนิปันผลรบัจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอื้นในสว่นของกาํไรหรือขาดทนุ เวน้แต่ในกรณีทีเป็นการไดร้บัคืนของตน้ทนุการ

ลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุม่บริษัทจะรบัรูร้ายการนนัในกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน   

 

คาํนวณหาเงนิลงทนุในบรษิัท ตกึสงู จาํกดัทีถือเป็นบรษิทัร่วม ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ล้านบาท 

เงนิลงทนุ 1/1/x1 ในสดัส่วน 30% 30  

บวก ส่วนแบ่งกาํไร 15  

หกั เงินปันผล (3) 

เงนิลงทุน 31/12/x1 42  

 

ข้อ 2 ทดีิน อาคาร และอุปกรณ ์

ณ วนัที  ม.ค. x  บรษิัท กรุงเทพ จาํกดั ซือเครืองจกัร , ,  บาท ค่าติดตงั ,  บาท คา่ภาษีทีสามารถเรียกคืนได ้

,  บาท โดยไดส้่วนลด % ของราคาเครอืงจกัร โดยบรษัิทมีนโยบายวดัมลูค่าหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยวิธีตีราคาใหม่ ซงึเครืองจกัร

ดงักล่าวมีอายกุารใชง้าน  ปี ซงึเมือตน้ปี x  บริษัทมีการทบทวนอายกุารใชง้านของเครืองจกัรใหม่ โดยพบว่าเครืองจกัรมีอายกุารใชง้าน

คงเหลืออยู่  ปี ต่อมาเมือสนิปี x  บริษัทไดตี้ราคาเครืองจกัรใหม่โดยมีมลูค่ายติุธรรมเท่ากบั , ,  บาท ซงึอายกุารใชง้านเท่าเดิม 

และไม่มีมลูคา่คงเหลือ 

ใหท้าํ 

1. คาํนวณหาเงนิลงทนุเริมแรก   (  คะแนน ) 

2. คาํนวณหาคา่เสือมราคา และ มูลค่าตามบญัชี ณ  ธ.ค. x   (  คะแนน ) 

3. คาํนวณหามลูคา่การตีราคาใหม่ ก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสม และ มูลคา่ตามบญัชีโดยใชว้ิธีปรบัแบบเป็นสดัส่วนกบัการ

เปลียนแปลงในมลูค่าตามบญัชี  (  คะแนน ) 

4. บนัทกึบญัชีตามวิธีปรบัแบบเป็นสดัส่วนกบัการเปลียนแปลงในมูลค่าตามบญัชี  (  คะแนน ) 
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เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  
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1. คาํนวณหาเงนิลงทนุเริมแรก   (  คะแนน ) 

  บาท  

คา่ซือเครืองจกัร 4,000,000  

หกั ส่วนลด 2% (80,000) 

คา่ตดิตงั 80,000  

รวมราคาทุนของเครอืงจกัรเมือเรมิแรก 1/1/x1 4,000,000  

* ไม่นบัรวมภาษีทีขอคืนไดเ้ป็นราคาทนุเครอืงจกัร 
 

2. คาํนวณหาคา่เสือมราคา และ มูลค่าตามบญัชี ณ 31 ธ.ค. 25x3  ( 3 คะแนน ) 

  บาท  

ราคาทุนของเครอืงจกัรเมือเรมิแรก 1/1/x1 4,000,000  

หกัค่าเสือมราคา 2 ปี 1/1/x1 - 31/12/x1 (20 ปี) (200,000) 

หกัค่าเสือมราคา 2 ปี 1/1/x2 - 31/12/x2 (20 ปี) (200,000) 

มลูคา่ตามบญัชี 1/1/x3 3,600,000  

หักค่าเสอืมราคาปี x3 (1 ปี จาก 10 ปี) (360,000) 

มูลค่าตามบัญชี 31/12/x3 3,240,000  

  
คา่เสือมราคาปี 25x3         360,000  

มลูคา่ตามบญัชี 31/12/x3       3,240,000  

3. คาํนวณ  (  คะแนน ) 

มลูคา่ตามบญัชี 31/12/x3 3,240,000  

หกัค่าเสือมราคา 2 ปี 1/1/x4 - 31/12/x4 (10 ปี) (360,000) 

หกัค่าเสือมราคา 2 ปี 1/1/x5 - 31/12/x5 (10 ปี) (360,000) 

มลูคา่ตามบญัชี 31/12/x5 2,520,000  

   
หน่วย: บาท 

 
 ทนุเดิม   ตีเพิม   มลูคา่หลงัตีเพิม  

ราคาทุน 4,000,000.00  1,555,555.56*   5,555,555.56  

คา่เสือมราคาสะสม 1,480,000.00   575,555.56**   2,055,555.56  

มลูคา่ตามบญัชี 2,520,000.00   980,000.00   3,500,000.00  

* 980,000 / 2,520,000 x 4,000,000 = 1,555,555.56 

** 980,000 / 2,520,000 x 1,480,000 = 575,555.56 
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4. บนัทกึบญัชีตามวิธีปรบัแบบเป็นสดัส่วนกบัการเปลียนแปลงในมูลค่าตามบญัชี  (  คะแนน ) 

31/12/x5 dr. ทีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์- เครอืงจกัร  1,555,556  
 

 
cr. คา่เสือมราคาสะสม 

 
 575,556  

 
cr. ส่วนเกินทนุจากการตีราคาทีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์

 
 980,000  

 
  บนัทกึการตีราคาทีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์

  
 

ข้อ 3 การรวมธุรกิจ  

ณ วนัที  ส.ค. x1 บริษัท ก ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยในสถานการณช์่วงโควิด  (Covid-19) บรษัิทไดซ้อืหุน้ในบรษัิท ข 

ซงีประกอบกิจการโรงแรม % โดยซือหุน้ในบริษัท  ลา้น แบง่เป็นจา่ยเงินสด  ลา้น และออกหุน้  ลา้นหุน้ Par  บาท/หุน้  มลูค่า

ยตุิธรรม  บาท/หุน้ โดยไดอ้าํนาจควบคมุบรษัิท ข ตงัแต่วนัทีซือกจิการ โดยมีขอ้มลูในบริษัท ข ดงันี 

 (ลา้นบาท) BV ปรับมูลค่า มูลค่ายุตธิรรม 

เงนิสด 80  0 80 

ลกูหนี 50 ? ? 

ทีดนิและอาคารโรงแรม 200 60 260 

อาคารสาํนกังานใหเ้ชา่ 150 50 200 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 100 20 120 

หนีสินทางการเงนิ 230 ? ? 

หนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 0 ? ? 

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 0 ? ? 

ขอ้มลูเพมิเติม 

1) บริษัท ก รบัโอนทีดนิและอาคารโรงแรม พรอ้มระบบรบัจองหอ้งพกั พนกังานของโรงแรม และฝ่ายสนบัสนนุอืนๆทีเกียวขอ้ง โดย

บริษัทไดใ้หผู้ป้ระเมินอสิระทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมขนึมา 

2) ลกูหนกีารคา้ คาดว่ามีผลขาดทุนดา้นเครดิต 10 ลา้นบาท 

3) กจิการไมม่ีการตงัผลประโยชนพ์นกังานตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  จงึมีการประเมินและตงัเพิม  ลา้นบาท 

4) อตัราภาษีของบรษัิท เท่ากบั 20% 

5) บริษัท ก จ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพและคา่ใชจ้่ายสาํหรบัผูป้ระเมิน จาํนวน ,  บาท เป็นเงินสด 
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เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 
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เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 
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ใหท้าํ 

1. หากบริษทั ก ไม่ใชว้ิธีการทดสอบการกระจุกุตวั (Concentration Test) บรษิทั ข จะถือเป็นการรวมธุรกิจหรือไม่ ใหอ้ธิบายพรอ้ม

พิจารณาเหตผุลประกอบ  (  คะแนน ) 

2. ใหค้าํนวณหา 

a. ผลตอบแทนทีจา่ย     (  คะแนน ) 

b. สินทรพัยส์ทุธิทีไดร้บั   (  คะแนน ) 

c. ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   (  คะแนน ) 

d. คา่ความนิยม    (  คะแนน ) 

3. ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  มีวธีิการ และขนัตอนอยา่งไร จงอธิบาย   (  คะแนน ) 

4. บนัทกึบญัชี ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าใชจ้า่ยสาํหรบัผูป้ระเมิน จาํนวน ,  บาท 

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที     (  คะแนน ) 

ตอบ 

1. หากบริษัท ก ไม่ใชวิ้ธีการทดสอบการกระจุกุตวั (Concentration Test) บรษัิท ข จะถือเป็นการรวมธุรกิจหรือไม่ ใหอ้ธิบายพรอ้มพิจารณา

เหตผุลประกอบ  ( 4 คะแนน ) 

อา้งถงึ TFRS3.ข ก เปิดทางเลือกใหก้ิจการใชวิ้ธีการประเมินอย่างง่ายวา่ “กลุม่ของกิจกรรมและสินทรพัยที์ซือมานนัไม่ใช่ธุรกิจ

หรือไม่” โดยที หากผ่านการทดสอบการกระจกุตวั กลุม่ของกิจกรรมและสินทรพัยจ์ะถกูพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกจิ และไม่จาํเป็นตอ้งมีการประเมิน

อนืใดอีก แต่ถา้ไม่ผ่าน กิจการตอ้งประเมินว่าเป็นการซือครงันีเป็นธรุกจิหรอืไม่ ตามแผนภาพต่อไปนี  

 

ทงันี บริษัท ก รบัโอนทีดนิและอาคารโรงแรม พรอ้มระบบรบัจองหอ้งพกั พนกังานของโรงแรม และฝ่ายสนบัสนนุอืนๆทีเกียวขอ้ง จึง

ถือว่ากิจการรบัโอนทงั Input (โรงแรม และสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน) และ Process (ระบบจองหอ้งพกั พนกังาน และฝ่ายสนบัสนุน) ทีมีส่วนสาํคญั
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อย่างยิงต่อความสามารถในการสรา้ง Output (รายไดจ้ากการดาํเนินงาน) ดงันนั ธรุกรรมการซอืหุน้บรษัิท ข จาํกดั ทีดาํเนินงานกิจการโรงแรม

ในครงันี “จงึถือเป็นการรวมธุรกจิตาม TFRS3” 

2. ใหค้าํนวณ: 

   
ลา้นบาท 

 
BV ปรบัมลูค่า มลูคา่ยตุิธรรม 

เงนิสด 80  0  80  

ลกูหนี 50  (10) 40  

ทีดนิและอาคารโรงแรม 200  60  260  

อาคารสาํนกังานใหเ้ชา่ 150  50  200  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 100  20  120  

หนีสนิทางการเงนิ (230) 0  (230) 

หนีสนิผลประโยชนพ์นกังาน 0  (20) (20) 

รวมมลูค่ายุตธิรรมของสงิทรีะบุได้ 350  100  450  

 

การคาํนวณเงนิลงทุนจ่ายซือของบรษัิทใหญ่และส่วนได้เสียทไีม่มีอาํนาจควบคุม หน่วย:ล้านบาท 

เงนิลงทนุจ่ายซือ 
  

มลูคา่ยติุธรรมของหุน้สามญัทีออกให ้(40 ลา้นหุน้@10 บาท) 400  
 

เงนิสดทีจา่ยทนัที 100  
 

เงนิลงทุนจ่ายซือ 
 

500  

การคาํนวณมูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของผู้ถูกซือ 
  

มลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยส์ทุธิของบริษัท ข 350  
 

ปรบัมลูค่ายตุธิรรม 100  
 

หกั ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีทีเกียวขอ้ง (100 ลา้นบาท x 20%) (20) 
 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพยสุ์ทธิของบรษัิท ข 
 

430  

ค่าความนิยม 
 

70  

 

a. ผลตอบแทนทีจา่ย     (  คะแนน ) 

500 ลา้นบาท 
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b. สินทรพัยส์ทุธิทีไดร้บั   (  คะแนน ) 

430 ลา้นบาท 

c. ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   (  คะแนน ) 

20 ลา้นบาท 

d. ค่าความนิยม    (  คะแนน ) 

70 ลา้นบาท 

3. ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  มีวธีิการ และขนัตอนอยา่งไร จงอธิบาย   (  คะแนน ) 

อา้งถงึ TFRS 3 กิจการทีมีธุรกรรมการรวมธรุกิจตอ้งถือปฎิบติัตามแผนภาพตอ่ไปนี ซงึทีอยูใ่นกรอบเสน้ประสีแดงคือวิธีการและ

ขนัตอนการรวมธุรกิจตามวิธีซอืโดยขนัตอนสาํคญั คือ  

1) ระบผุูซื้อ ซงึปกติผูซื้อคือผูที้มีอาํนาจควบคมุหลงัจากเสร็จสนิการรวมธุรกจิ (TFRS3.6-7) 

2) วนัซอืธุรกจิ ซงึเป็นวนัทีผูซื้อไดม้าซงึอาํนาจควบคมุ โดยอาจก่อนหรือหลงัจ่ายเงินค่าซอืธุรกิจหรือไม่กไ็ด ้(TFRS3.8-9) 

3) การรบัรูแ้ละวดัมลูค่าของสนิทรพัยที์ระบุไดที้ไดม้า หนีสินทีรบัมาและส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุในผูถ้กูซือ ซงึผูซ้อืตอ้งวดัมลูค่า

สินทรพัยที์ระบไุดที้ไดม้าและหนีสนิทีรบัมาดว้ยมูลค่ายติธรรม ณ วนัทีซือ (TFRS3.18) อย่างไรก็ตาม เพือความเหมาะสมและ

เป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิอาจมีขอ้ยกเวน้บางประการทีใหร้บัรูม้ลูค่าดว้ยวิธีอนืนอกเหนือจากมลูค่ายตุิธรรม ตวัอย่างเชน่ ภาระผกูพนั

ผลประโยชนพ์นกังาน หรือภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี ทีตอ้งวัดมลูค่าตาม TFRS ทีเกียวขอ้ง (TFRS3.21)  

4) วดัมลูค่ายตุิธรรมของสงิตอบแทนทีโอนใหเ้ป็นค่าซือธุรกิจ (TFRS3.37-40) ซงึรวมถงึสงิตอบแทนทีตอ้งจา่ยเมอืเขา้เงือนไข ทงันี เรา

จะรบัรูส้งิตอบแทนทีโอนใหเ้ป็นค่าซือธุรกิจ เฉพาะส่วนทีจ่ายใหก้บัเจา้ของเดิมทีเป็นผูข้ายธุรกิจ แตจ่ะไม่นบัค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบั

การรวมธุรกิจ (เชน่ค่าทีปรึกษา ค่าสอบบญัชีเชิงลกึ เป็นตน้) โดยค่าใชจ่้ายเหล่านนัตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด  

5) รบัรูค้า่ความนิยม / กาํไรจากการต่อรองราคาซือ ซงึเป็นผลตา่งระหว่างมลูค่ายตุิธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให ้(4) กบัสนิทรพัยที์

ระบไุด ้(3) โดยค่าความนิยมถือเป็นสินทรพัยแ์ยกต่างหากในงบการเงิน/งบการเงินรวมของผูซื้อ ไม่มกีารตดัจาํหน่ายแต่ตอ้งทดสอบ

ดอ้ยคา่ทุกปี ส่วนกาํไรจากการต่อรองราคาซือนนั ถือเป็นกาํไรทีรบัรู ้ณ ปีทีรวมธุรกจิ โดยหากคาํนวณจนแน่ใจแลว้ ใหร้บัรูเ้ขา้กาํไร

ขาดทนุโดยทนัที 

6) รายจา่ยทีเกียวขอ้งกบัการรวมธุรกจิ ใหร้บัรูเ้ขา้กาํไรขาดทนุประจาํงวด เวน้แตร่ายจ่ายทีเกียวขอ้งกับการระดมทุนมาซือธรุกิจ ให้

นาํไปปรบัลดหนีสิน หรือส่วนของเจา้ของ (แลว้แตก่รณี) 

7) ระยะเวลาวดัมลูคา่ เนืองจากการรวมธุรกิจมีความซบัซอ้น TFRS3.45 กาํหนดกจิการผูชื้อตอ้งปรบัยอ้นหลงัประมาณการทีเคยรบัรู้

ไว ้ณ วนัทีซือ เพือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพมิเติมทีไดร้บัเกียวกับขอ้เท็จจรงิและสถานการณแ์วดลอ้มทีมีอยู่ ณ วนัทีซือ ซงึขอ้มลู

ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมลูคา่ของจาํนวนตา่ง ๆ ทีเคยรบัรูไ้ว ้ณ วนัทีซือ โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด หากปรบัปรุงภายใน 1 ปี

นบัจากวนัซือธุรกจิ 
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ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัท ี2/2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

 

4. บนัทกึบญัชี คา่ธรรมเนียมวิชาชีพและค่าใชจ้า่ยสาํหรบัผูป้ระเมิน จาํนวน ,  บาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที     (  

คะแนน ) 

ผูซื้อตอ้งบนัทึกบญัชีสาํหรบัตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซอืเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลารายงานทีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขนึและไดร้บัใน

การจดทะเบียนและออกตราสารทนุและตราสารหนี ผูซื้อตอ้งบนัทกึบญัชสีาํหรบัตน้ทนุทเีกียวขอ้งกบัการซอืเป็นคา่ใชจ่้ายในรอบระยะเวลา

รายงานทีตน้ทนุดงักล่าวเกิดขนึและไดร้บับริการ (TFRS3.53) ดงันี 

1/8/x1 dr. รายจา่ยในการรวมธุรกจิ (P/L)     500,000  
 

 
cr. เงนิสด / ค่าใขจ่้ายคา้งจ่าย 

 
 500,000  

 
  บนัทกึรายจา่ยในการรวมธุรกิจ 
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ไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นเชิงพาณิชย ์(สนใจติว - -  / www.cpasolution.net / line ID: @cpasolution, FB: cpa solution) ครงัท ี2/2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Comprehensive Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์และ วิชาการบญัชี 2 Comprehensive Class เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 – 24 เมษายน 

2565  

เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 

หลกัสตูร Step by Step เรยีนที BTS บางนา (ซอยวัดบางนาในตรงขา้มไบเทคบางนา BTS บางนาทางออก 2)  

 

ตารางติวปี 2565 

 

• Comprehensive Class สอนโดย ดร. สมศกัด ิประถมศรีเมฆ เรียนทีสขุมุวิท 101/1) เป็นคอรส์หลกัทีครอบคลมุขอบเขตของการ

สอบทีสภาวิชาชีพฯ กาํหนด  

• Step by Step class (สอนแทคทีมโดย อ.กรวิภา เทียนภาสกร และ อ.สชุาดา วุฒิปัญญารตันกุล ทีสาํนกังานไบเทค) ซงึเป็น

หลกัสตูรปรบัพืนฐานทีสาํคญักบัการจดัทาํรายงานทางการเงนิและการคาํนวณทีจาํเป็น 

หากท่านทาํงานดา้น TFRS หรือตรวจงบในตลาดใหล้งเรียน Comprehensive แต่ถา้ไม่ไดท้าํงานดา้นนีแนะนาํใหเ้รียนทงัสอง

หลกัสูตร โดยปรบัพืน step by step ก่อนแลว้เรียนคอรส์หลกั comprehensive จะทาํใหท่้านตามเนือหาไดดี้ขนึมาก ทงัสองหลกัสูตรเนือหา 

update ตาม TFRS version 2564 ทีจะบงัคบัใชปี้ 2565 ซงึกว่า 80% ของผูที้สอบผ่านในปี 2563 เป็นผูต้ดัสินใจเรียนกบัเรา 

คา่ลงทะเบียน 

• เรียนสดคอรส์ละ 5,500 บาท แต่ถา้สมคัรสองวิชา 10,000 บาท 

• เรียนออนไลนค์อรส์ละ 4,500 บาท แต่ถา้สมคัรสองวิชา 8,200 บาท (AC1 + AC2 Comprehensive หรือ AC1 + AC2 Step by 

Step) 

• พิเศษ เรยีนออนไลน ์Step by Step + Comprehensive วิชาเดียวกนั จาก 9,000 บาทลดเหลือ 7,000 บาท (AC1 Compre + AC1 

Step by Step หรือ AC2 Compre + AC2 Step by Step) 

สาํหรบัการลงเรียนออนไลน ์สามารถดไูดแ้บบไม่จาํกดัชวัโมงเป็นเวลา 4 เดือนนบัจาก register สนใจ สอบถามทาง Inbox หรือ line 

ID : @cpasolution ไดเ้ลยนะครบั ขอบคณุมากๆ 
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เรยีนสดวิชาการบญัชี  Step by Step Class (สลบักบั Compre.) เรยีนทกุ เสาร ์6 สปัดาห ์และ วิชาการบัญชี 2 Step by Step  Class เรยีนทกุ อา 6 สปัดาห ์เรมิเสาร ์/ อา 23 

– 24 เมษายน 2565  

หลกัสตูร Comprehensive เรยีนทีสถาบนั CPA Solution สุขมุวิท /  ซอย  (BTS ปณุณวิถี) เวลา .  – 16.00 น. (search คาํว่า CPA Solution ไดเ้ลย) 
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หนังสืออา้งองิ 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง ภาษีเงนิได.้ กรุงเทพฯ : . 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง ทีดิน อาคารและอปุกรณ.์ กรุงเทพฯ : . 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  ( ) เรอืง เงนิลงทุนในบริษัทรว่ม และการรว่มคา้. กรุงเทพฯ : . 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : . 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรอืง เครอืงมอืทางการเงนิ. กรุงเทพฯ : . 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  เรอืง การรว่มการงาน (ปรบัปรุง ). กรุงเทพฯ : . 

 

 


