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คํานํา 

 
 หนังสือการบัญชีชั้นสูง 2 เลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนในวิชา บช. 402 การบัญชีชั้นสูง 2 
ของนักศึกษาคณะบัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยการจัดพิมพครั้งนี้ไดมีการแกไขปรับปรุงเนื้อหาใหมีความ
ทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง 2 ฉบับ ไดแก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เดิม 
(ปรับปรุง 2543) เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม (ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 เดิม เรื่อง การบัญชี
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม) ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภไดกําหนดใหธุรกิจถือปฏิบัติกับงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป 
 ในโอกาสนี้ คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณ ดร.สุธา  เจียรนัยกุลวานิช คณบดีคณะบัญชี ที่ไดใหการสนับสนุน
ในการสงเขาสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนํามาซึ่งความรูความเขาใจและทําใหการปรับปรุง
เนื้อหาไดสําเร็จลุลวงและสามารถเผยแพรไดในภาคที่ 2 ปการศึกษา 2550 และคณะผูจัดทําไดรับความกรุณาจาก
ผูชวยศาสตราจารย อัญชลี  วิรุฬหจรรยา  เปนผูอานผลงานวิชาการเลมนี้  โดยไดรับคําแนะนําที่เปนประโยชน
อยางยิ่ง จึงใครขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนตอผู เรียนและผูสนใจทั่วไป หากมี
ขอผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทําขอนอมรับและยินดีรับฟงขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้นตอไป 
  
 

      คณะผูจัดทํา 
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 ประเภทของเงนิลงทุน 414     
 การรับรูเงนิลงทุนเมื่อเริ่มแรก 414 
 การวัดคาเงินลงทุน       415 
 การรับรูรายไดจากเงินลงทุน 416                     
 การจําหนายเงินลงทุน 416 
 การบัญชีสําหรบักิจการที่มีสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิเปนหนวยลงทนุ 416 
 การนําเสนองบการเงิน 418 
  เงินกองทนุ 421 
    แบบฝกหัด 431 
 (8) การบัญชีช้ันสูง 2  



 
 

 (4)     การธนาคาร 
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