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คํานํา 

 
 ตําราการบัญชีชั้นสูง 1 เลมนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใชประกอบการสอนในวิชา บช. 321 การบัญชีชั้นสูง 1    
(AC 321 Advanced Accounting I) อันเปนวิชาเอกบังคับของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนังสือเลมนี้
ประกอบดวยเนื้อหา ตัวอยาง และแบบฝกหัดครบถวนตามหลักของวิชาอันประกอบดวย 6 บท ซึ่งไดรับความ
กรุณาจากทานอาจารย 3 ทานในการเรียบเรียงหนังสือเลมนี้ขึ้น ดังนี้ 
 บทที่  1 เรื่อง กิจการรวมคา  
   เรียบเรียงโดย ผศ.ชลธิชา นาคะวิสุทธิ์ 
 บทที่  2 เรื่อง การฝากขาย  
   เรียบเรียงโดย ผศ.ชลธิชา นาคะวิสุทธิ์ 
 บทที่  3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญ 
   เรียบเรียงโดย ผศ.ทัศนียนารถ  ลิ้มสุทธิวันภูมิ 
 บทที่  4 เรื่อง การขายผอนชําระและการเชาซื้อ 
   เรียบเรียงโดย ผศ.ภาวิณี ชอยสุนิรชร 
 บทที่  5 เรื่อง สัญญาเชาระยะยาว 
   เรียบเรียงโดย ผศ.ทัศนียนารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ 
 บทที่  6 เรื่อง งบกระแสเงินสด 
   เรียบเรียงโดย ผศ.ภาวิณี ชอยสุนิรชร 
 
 ทั้งนี้ดวยความหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนตอนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไปที่ตองการศึกษา
เรื่องตางๆ ขางตนไดอีกทางหนึ่งดวย 
 

คณะบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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สารบัญ 

 
บทที่ 1 กิจการรวมคา 1  
 ความหมายและลักษณะของการรวมคา 1 
  ความหมายของการรวมคา 1 
  สัญญาของการรวมคา 1 
 รูปแบบของการรวมคา 2 
  การดําเนินงานที่ควบคุมรวมกนั 2 
  สินทรัพยที่ควบคุมรวมกัน 4 
  กิจการที่ควบคุมรวมกันหรือกจิการรวมคา 5 
 การบันทึกบัญชีและการจัดทํางบการเงิน 7 
 รายการบัญชีระหวางผูรวมคาและกิจการรวมคา 23 
 สรุป  33 
 
บทที่ 2 การฝากขาย 34 
 ความหมายและลักษณะของการฝากขาย 34 
  ความหมายของการฝากขาย 34 
  สัญญาในการฝากขาย 34 
  สิทธิและหนาที่ของการฝากขาย 35 
 การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย 38 
  วิธีที่ 1 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายแยกจากการขายปกติ 38 
  วิธีที่ 2 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายรวมกับการขายปกติ 50 
 การแสดงรายการในงบการเงินของผูฝากขาย 52 
 สรุป   56 

  
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางบญัช ีและการแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญ 57  
 ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางบัญช ี 57 
  การเปลี่ยนแปลงทางบัญช ี 57  
  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี 58 
  การบันทึกบัญชี 58 
  งบการเงินเปรยีบเทียบ 58 
  การเปดเผยขอมูล 59 
  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญช ี 65 
  การบันทึกบัญชี 65 
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  งบการเงินเปรยีบเทียบ 66 
  การเปดเผยขอมูล 66 
 การแกไขขอผดิพลาดที่สําคัญ 71 
  ความหมายของขอผิดพลาดที่สําคัญ 71 
  สาเหตุของการเกิดขอผิดพลาดทางบัญชี 72 
  ประเภทของขอผิดพลาดและวิธีการแกไขขอผิดพลาด 72 
 กระดาษทําการเพื่อแกไขขอผิดพลาด 98 
 สรุป  110 
 บทที่ 4 การขายผอนชําระ 112 
 ลักษณะของการขายผอนชําระ 112 
 ความแตกตางระหวางการขายเชื่อ  การขายผอนชําระ และการเชาซื้อ 113 
 ลักษณะเงื่อนไขเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของสินคาในสัญญาการขายผอนชําระ 114 
 ขอควรคํานงึสําหรับผูขายในการกําหนดเงือ่นไขการผอนชําระ 115 
 หลักและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการขายผอนชาํระ 116 
  วิธีที่ 1  วิธีที่ถือเปนกาํไรขั้นตนในงวดที่ขายผอนชําระ 116 
  วิธีที่ 2  วิธีที่ถือเปนกาํไรขั้นตนในแตละงวดตามสวนของจํานวนเงิน 119 
             ที่ไดรับชําระในแตละงวดตลอดระยะเวลาของการขายผอนชําระ 
 สินคารับแลกเปลี่ยน 132 
 การผิดนัดชําระเงินคางวดและการยึดสินคาคืน 139 
 การคิดดอกเบี้ยจากการขายผอนชําระและการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น 145 
 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อผอนชําระทางดานผูซื้อ 161 
 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเชาซื้อ-ทางดานผูใหเชาซือ้ 163 
 ตารางประกอบ : Present Value of Annuity of $ 1 per Period 166 
 
บทที่ 5 การบญัชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว  168 
 ลักษณะทั่วไปของสัญญาเชาระยะยาว 168 
  ความหมายของสัญญาเชาระยะยาว 168 
  ลักษณะของสัญญาเชา 168 
  ประโยชนของการเชาระยะยาว 170 
 ประเภทของสัญญาเชาระยะยาว 170 
  สัญญาเชาการเงิน 170 
  สัญญาเชาการดําเนินงาน 171 
 หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาจัดประเภทของสัญญาเชาระยะยาว 171 
  ดานผูเชา 171 
  ดานผูใหเชา 176 
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 การบัญชีสําหรบัสัญญาเชาระยะยาว 176 
  การบัญชีสําหรบัสัญญาเชาการเงินทางดานผูเชา 176 
  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินดานผูเชา 201 
  การบัญชีสัญญาเชาการเงินที่มีลักษณะเปนการใหกูยืมโดยตรงดานผูใหเชา 201 
  การบัญชีสําหรบัสัญญาเชาการเงินที่มีลักษณะเปนการขายดานผูใหเชา 207 
  การบัญชีสําหรบัสัญญาเชาการดําเนินงานทางดานผูเชา 211 
  การบัญชีสําหรบัสัญญาเชาการดําเนินงานทางดานผูใหเชา 211 
 ตนทุนทางตรงเริ่มแรกทางดานผูใหเชา 212 
 เปรียบเทียบสัญญาเชาการเงนิกับสัญญาเชาการดําเนินงาน 213  
 การขายและเชากลับคืน 213 
 การเปดเผยขอมูล 215 
 สรุป  217  
 
บทที่ 6 งบกระแสเงินสด 218 
 งบกระแสเงนิสด 219 
 แนวทางการเสนองบกระแสเงนิสด 219 
 แหลงขอมูลเพือ่การจัดทํางบกระแสเงินสด 220 
 การคํานวณและการแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 220 
 การคํานวณและการแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุและกิจกรรมจดัหาเงิน 222 
 การจัดทํากระดาษทําการ 228 
 
แบบฝกหัดทายบทที่ 1 233 
แบบฝกหัดทายบทที่ 2 242 
แบบฝกหัดทายบทที่ 3 248 
แบบฝกหัดทายบทที่ 4 258 
แบบฝกหัดทายบทที่ 5 271 
แบบฝกหัดทายบทที่ 6 278 
 
บรรณานกุรม  298 
 
ภาคผนวก  304 
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