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   - ตัวอยางการบันทึกบญัชีเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกําหนด 180 
   -  ตัวอยางการบันทึกบญัชีเกี่ยวกับการลงทุนหลักทรัพยเผื่อขาย 182 
   -  ตัวอยางการบันทึกบญัชีเกี่ยวกับการลงทุนหลักทรัพยเพือ่คา 187 
 เงินลงทุนในตราสารทุน 191 
  หลักการพจิารณาวิธีการบนัทึกบัญชเีกี่ยวกับเงินลงทนุในตราสารทนุ 191 
  การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีสัดสวนการถือหุน  
   ต้ังแต 20% ขึน้ไป 194 
  เงินลงทุนในตราสารทุนที่มีสัดสวนการถอืหุนนอยกวา 20% 195 
  การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีสัดสวนการถือหุนนอยกวา 20% 196 
   - เม่ือซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุน 196 
   - การวัดมูลคา ณ วันสิ้นงวดบัญช ี 201 
   - เงินปนผล 204 
   - การแยกหุน 212 
   - สิทธิในการซื้อหุนทีอ่อกใหม 213 
   - การคํานวณหาราคาทุนของสิทธิท่ีคาดวาจะเปนราคาซื้อขายในตลาด 218 
   - เงินประเมินพิเศษ 219 
   - เม่ือขายเงินลงทุนในตราสารทุน 219 
  การดอยคาของเงินลงทุน 223 
   - การดอยคาของตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกําหนด 223 
   - การดอยคาของหลักทรพัยเผื่อขาย 227 
   - การดอยคาของเงินลงทุนท่ัวไป 231 
  การโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุน 232 
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 การเปดเผยขอมูลเกีย่วกบัเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 241 
 สรุป  242 
 
บทที่ 7 เงนิลงทุน (ตอ)  
 ความหมายของกองทนุ 243 
 ประเภทของกองทุน 243 
 การสะสมกองทุน 244 
 วิธีดําเนินการเกี่ยวกับกองทุน 245 
  กิจการดําเนินการเกี่ยวกบักองทุนเอง 245 
  โอนใหทรัสตีดําเนินการแทนกิจการ 245 
 การบันทึกบญัชีเกี่ยวกับกองทุน 246 
 ตัวอยางการบนัทึกบัญชเีกี่ยวกับกองทุนจมเพือ่ไถถอนหุนกู 257 
 ตัวอยางการตั้งกองทุนเพือ่ไถถอนหุนทุน 268 
 สํารองหรือการจัดสรรกําไรสะสมเพื่อกองทุน 269 
 ขอแตกตางระหวางกองทุนกับกําไรสะสมจัดสรรเพือ่กองทุน  270 
 ราคาเวนคืนกรมธรรมประกนัชีวติ 270 
  รูปแบบของการประกันชวีิต 271 
  การกูเงินโดยมีราคาเวนคืนกรมธรรมประกันชีวติเปนหลักประกัน 272 
  เงินปนผลจากการประกันชวีติ 273 
  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการประกันชวีิตและราคาเวนคืน 
   กรมธรรมประกันชีวติ 273 
  กรณีผูรับประโยชนเปนบุคคลอืน่ที่มิใชกจิการ 276 
 เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ 279 
 สรุป  282 
 
บทที่ 8 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
 ความหมายของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ 283 
 ลักษณะของทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ 283 
 ประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 284 
 การรับรูที่ดิน อาคาร และอปุกรณ 284 
 การวัดมูลคาเริ่มแรกของทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ 284 
 ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 285 
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 การกําหนดมูลคาของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ 285 
  ราคาทุนของที่ดิน 286 
  ราคาทุนของปรับปรุงที่ดิน 286 
  ราคาทุนของอาคาร 287 
  ราคาทุนของเคร่ืองจักร 288 
  ราคาทุนของอุปกรณ 289 
   - เคร่ืองใชสํานักงาน 289 
   - ยานพาหนะ 289 
   - เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง 290 
   - เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 290 
   - แบบและเบาหลอม 290 
   - ภาชนะ 291 
 การบัญชีสําหรับการไดมาของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ 293 
  การซื้อท่ีดิน อาคาร และอปุกรณดวยเงนิสด 293 
  การซื้อท่ีดิน อาคาร และอปุกรณหลายชนิดในราคารวม 294 
  การซื้อท่ีดิน อาคาร และอปุกรณเปนเงนิเชื่อ 295 
  การซื้อท่ีดิน อาคาร และอปุกรณดวยสญัญาผอนชําระ 298 
  การซื้อท่ีดิน อาคาร และอปุกรณดวยการออกใบหุนแลกเปลี่ยน 301 
  การไดท่ีดิน อาคาร และอุปกรณมาโดยการแลกเปลี่ยน 303 
  การสรางอาคาร และอปุกรณขึ้นใชเอง 310 
   - ตนทุนการกูยืม 311 
   - แนวทางปฏบัิติเก่ียวกบัตนทุนการกูยืม 311 
   - หลักการคํานวณตนทุนการกูยืมรวมเขาเปนราคาทุนสินทรพัย 313 
  การไดท่ีดิน อาคาร และอุปกรณมาจากการบริจาคหรือคนพบ 317 
  การบัญชีเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติที่คนพบ 317 
 การเปลี่ยนแปลงในมูลคาของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ 318 
 รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาซึ่งสินทรัพย 318 
  การตอเติม 319 
  การปรับปรุงและทําใหดีขึ้น 320 
  การเปลี่ยนแทน 322 
  การซอมแซม 323 
  การบํารุงรักษา 324 
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  การเคลือ่นยายและการติดต้ังใหม 325 
  การจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณออกจากบัญช ี 325 
 การประกันภัยสินทรัพย 327 
  การประกันภยัเต็มมูลคาของสินทรัพย 327 
  การประกันภยัสินทรพัยกบับริษทัประกันภัยหลายบริษทั 328 
  การประกันภยัเพยีงมูลคาบางสวนของสินทรพัย 329 
  การบันทึกบัญชีเม่ือประกันภัยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 331 
  การบันทึกบัญชีเม่ือประกันภัยสินคา 333 
 สรุป  336 
    
บทที่ 9 คาเสื่อมราคาและคาสูญส้ิน  
 ความหมายของคาเสือ่มราคา 337 
 สาเหตุของการเสื่อมสภาพ 337 
 วิธีการบันทึกบัญชีเก่ียวกบัคาเสื่อมราคา 338 
 การคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพย 339 
 วิธีการคิดคาเสื่อมราคา 340 
  ก. วิธีการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยแยกเปนรายชิ้น  
   - วิธีเสนตรง 341 
   - วิธจีํานวนเปลี่ยนแปลง 343 
    วิธชีั่วโมงการทํางาน 344 
    วิธจีํานวนผลผลิตที่ไดรับ 344 
   - วิธจีํานวนลดลง 346 
    วิธีผลรวมจํานวนป 346 
    วิธอีตัราคงทีข่องราคาตามบญัชีที่ลดลง 348 
    วิธจีํานวนลดลงทวคีูณ 348 
   - วิธจีํานวนเพิ่มขึ้น 349 
    วิธีเงินรายป 350 
    วิธีกองทุนจม 351 
  ข. วิธีการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยเปนแตละกลุม 352 
   - วิธีรวมเปนกลุม 353 
   - วิธอีตัราสวนรวม 357 
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  ค. วิธีการคิดคาเสื่อมราคาเมือ่ไมสามารถประมาณอายุการใชงานได 359 
   - วิธีประเมินราคา 360 
   - วิธีเปลี่ยนแทน 361 
   - วิธีการจําหนาย 363 
 การคิดคาเสื่อมราคาไมเต็มป 364 
 การเลือกวธิีการคิดคาเสื่อมราคา 365 
 การเปลี่ยนแปลงคาเสือ่มราคา 365 
 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคาเสื่อมราคา 365 
 วิธีการบัญชีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงคาเสื่อมราคา 367 
  วิธีปรบัยอนหลัง 367 
  วิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 368 
 คาสูญสิ้น 376 
  ความหมายของสินทรัพยสิน้เปลอืง 376 
  ราคาทุนของสินทรพัยสิ้นเปลือง 377 
  การบันทึกบัญชีของกิจการที่ดําเนินธุรกจิเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาต ิ 380 
  การเปลี่ยนแปลงทรพัยากรธรรมชาติท่ีคาดวาจะไดรับ 385 
  การตีราคาสินทรัพยสิ้นเปลอืงเพิ่มขึ้น 389 
  การจายเงินปนผลของกิจการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสนิทรัพยสิ้นเปลือง 394 
 สรุป  395 
    
บทที่ 10 การตีราคาใหม และการดอยคาของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ  
 การตีราคาที่ดนิ อาคาร และอุปกรณใหม 397 
  - แนวทางที่กาํหนดใหถือปฏิบัต ิ 397 
  - แนวทางทีอ่าจเลือกปฏิบตั ิ 397 
 การบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน อาคาร และอปุกรณใหม 399 
 การตีราคาสินทรัพยที่มีอายกุารใชงานไมจํากัด 400 
  - การตีราคาสินทรัพยท่ีมีอายกุารใชงานไมจํากัดเพิ่มขึ้นเปนครั้งแรก 400 
  - การตีราคาสินทรัพยท่ีมีอายกุารใชงานไมจํากัดลดลงเปนคร้ังแรก              401 
  - การตีราคาสินทรัพยท่ีมีอายกุารใชงานไมจํากัดเพิ่มขึ้นหลังจาก  
    ท่ีเคยตีราคาลดลง 401 
  - การตีราคาสินทรัพยท่ีมีอายกุารใชงานไมจํากัดลดลงหลังจาก  
    ท่ีเคยตีราคาเพิ่มขึ้น 402 
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 การตีราคาสินทรัพยที่มีอายกุารใชงานจํากัด 402 
  - การตีราคาสินทรัพยท่ีมีอายกุารใชงานจํากัดเพิ่มขึ้นเปนครั้งแรก 403 
  - การตีราคาสินทรัพยท่ีมีอายกุารใชงานจํากัดลดลงหลังจากที่เคย 
   ตีราคาเพิ่ม 405 
  - การตีราคาสินทรัพยท่ีมีอายกุารใชงานจํากัดลดลงเปนครั้งแรก 406 
  - การตีราคาสินทรัพยท่ีมีอายกุารใชงานจํากัดเพิ่มขึ้นหลงัจากที่เคย 
   ตีราคาลดลง 408 
 การดอยคาของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ 410 
  ขั้นตอนการประเมินการดอยคาของสินทรัพย 411 
  ขอบงชีว้าสินทรัพยอาจเกดิการดอยคา 412 
  การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 413 
   - การคํานวณหาราคาขายสทุธ ิ 413 
   - การคํานวณหามูลคาจากการใช 414 
 การรับรูและการวัดคาของรายการขาดทนุจากการดอยคาของสินทรัพย 
  แตละรายการ 417 
 การกลับบัญชรีายการขาดทนุจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการ 423 
 การกําหนดหนวยสินทรพัยที่กอใหเกิดเงินสด 429 
 การรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 430 
 เกณฑการปนสวนรายการขาดทุนจากการดอยคา 430 
 การบันทึกบญัชีรายการขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ี 
  กอใหเกิดเงินสด 430 
 การกลับบัญชรีายการขาดทนุจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอให 
  เกิดเงินสด 434 
 การแสดงที่ดิน อาคาร และอุปกรณในงบดุล 434 
 การเปดเผยขอมูล 438 
 สรุป  439 
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บทที่ 11   สินทรัพยไมมีตวัตน  
 คํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตน 441 
 คุณสมบัตขิองสินทรพัยไมมีตัวตน 442 
 ประเภทของสนิทรัพยไมมีตวัตน 442 
 การรับรูสินทรพัยไมมีตัวตน 447 
 การวัดมูลคาของสินทรพัยไมมีตัวตนเม่ือเร่ิมแรก 447 
 การบันทึกราคาทุนของสินทรัพยไมมีตวัตน 448 
  สินทรพัยไมมีตัวตนทีไ่ดมาตางหาก 448 
  สินทรพัยไมมีตัวตนทีไ่ดมาพรอมกับการรวมธุรกจิ 450 
  สินทรพัยไมมีตัวตนทีไ่ดมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล 451 
  สินทรพัยไมมีตัวตนทีไ่ดมาจากการแลกเปลี่ยน 452 
  สินทรพัยไมมีตัวตนทีเ่กิดจากการสรางขึ้นภายใน 458 
 การตัดจําหนายสินทรพัยไมมีตัวตนที่สามารถระบุได 460 
 รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตน 463 
 การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเม่ือเริ่มแรก 463 
 การตีราคาสินทรัพยไมมีตวัตนใหม 464 
 การดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุได 470 
 การทบทวนระยะเวลาในการตัดจําหนาย และวิธีการตัดจําหนาย 473 
 สินทรพัยไมมีตัวตนทีไ่มสามารถระบุได 474 
 คาความนิยม 474 
  คาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ 474 
  คาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อกจิการ 475 
  คาความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อกิจการ 477 
  การรับรูและการวัดมูลคาคาความนิยมติดลบทีเ่กิดจากการซื้อกจิการ 477 
  การตัดจําหนายคาความนยิม 478 
  การทบทวนระยะเวลา และวิธีการตัดจําหนายคาความนิยม 479 
  การดอยคาของคาความนยิมท่ีเกิดจากการซื้อกจิการ 480 
  การกลับบัญชรีายการขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม 489 
 การเลิกใชและการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 489 
 การแสดงสินทรพัยไมมีตวัตนในงบการเงิน 490 
 การเปดเผยขอมูลเกีย่วกบัสินทรพัยไมมีตัวตนในงบการเงิน 490 
 สรุป  492 
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แบบฝกหัดบทที่ 1  493 
แบบฝกหัดบทที่ 2  496 
แบบฝกหัดบทที่ 3  499 
แบบฝกหัดบทที่ 4  506 
แบบฝกหัดบทที่ 5  518 
แบบฝกหัดบทที่ 6  521 
แบบฝกหัดบทที่ 7  535 
แบบฝกหัดบทที่ 8  544 
แบบฝกหัดบทที่ 9  551 
แบบฝกหัดบทที่ 10  560 
แบบฝกหัดบทที่ 11  565 
   
ตาราง A-1 Present Value of $ 1 Due at the End of n Periods 570 
ตาราง A-2 Present Value of an Annuity of $ 1 per Period for n Periods 572 
ตาราง A-3 Future Value of Interest Factor – FVIF 574 
ตาราง A-4 Future Value of Interest Factor – FVIFA 576 
  
บรรณานุกรม   578 
  
ภาคผนวก    581 
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