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ข้อ 1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
1.1 บริษัท หวานแหวว๋ จํากดั ได้ขยายสายงาน หมากฝร่ัง และลกูอม โดยมีคา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาเพ่ือหาความ

ต้องการของลกูค้าแตบ่ริษัท ฯ ไมส่ามารถแยกค่าใช้จ่ายวา่เป็นขัน้ตอนการวิจยัหรือพฒันา ออกจากกนัได้ ให้ทา่นอธิบาย

วิธีการรับรู้รายการดงักลา่ว 

1.2 บริษัท หวานแหวว๋ จํากดั ซือ้บริษัท แตว๋จ๋า จํากดั โดยจ่ายเงินซือ้สนิทรัพย์ตามรายละเอียด ดงันี ้

ล้านบาท 

       1 สนิทรัพย์สทุธิ 24 

       2.เคร่ืองหมายการค้า-บจ.แตว๋จ๋า 3 

       3.รายช่ือและท่ีอยูล่กูค้า-บจก.แตว๋จ๋า 1.5 

       4.ลขิสทิธ์ิ 1.5 

30 

รายละเอียด 

1. เคร่ืองหมายการค้า บจ.แตว๋จ๋า ไมไ่ด้นําใช้ในการประกอบการ จึงให้มีมลูคา่ยติุธรรมเทา่กบัศนูย์ 

2. รายช่ือและท่ีอยู่ลกูค้า-บจ.แตว๋จ๋า  คาดวา่นะจะใช้ประโยชน์ได้ต่ออีก  2  ปี  นอกจากนี ้บริษัท หวานแหวว๋ จํากดั 

ได้ประเมินรายช่ือและท่ีอยูข่องบริษัทเอง มีมลูคา่ 2  ล้านบาท 

3. ลขิสทิธ์ิ มีอายกุารให้ประโยชน์ 15 ปี   แตค่าดว่าจะใช้ได้ 7  ปี 

ให้ทํา 

อธิบายการรับรู้รายการ การวดัมลูคา่เม่ือเร่ิมแรก และการวดัคา่ภายหลงัของรายการดงันี ้

• เครือ่งหมายการคา้-บจ.หวานแหวว๋ 

• เครือ่งหมายการคา้-บจ.แต๋วจ๋า 

• รายชื่อและทีอ่ยูล่กูคา้-บจ.แต๋วจ๋า 

• ลขิสทิธิ ์

1.3 ให้อธิบายการวดัมลูคา่ภายหลงัการรับรู้รายการตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38  

 

เฉลยข้อ 1.1  

ในกรณีไมส่ามารถแยกคา่ใช้จ่ายขัน้ตอนการวิจยัหรือพฒันาออกจากกนัได้  กิจการจะต้องรับรู้รายจ่ายของ

โครงการดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายโดยทนัที ตามการอธิบายตอ่ไปนี ้ 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนหมายถงึสิง่ท่ีไมมี่รูปร่างแตใ่ห้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตอ่กิจการ ซึง่สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนนัน้เป็น

สนิทรัพย์ท่ีมีความออ่นไหวสงู และมีระดบัความผนัผวนของมลูคา่มากกวา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตน ดงันัน้ มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 51 จงึออกเง่ือนไขท่ีเข้มงวดในการอนญุาตให้กิจการรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน โดยเง่ือนไขสําคญัของการรับรู้
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สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนคือสนิทรัพย์รายการนัน้จะต้อง “ระบไุด้” (Identifiability) ซึง่หมายถงึ 1) การท่ีสามารถแยกเป็นเอกเทศ

ได้ กลา่วคือสามารถแยกหรือแบง่จากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้สทิธิ ให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้อยา่งเอกเทศ หรือ

รวมกบัสญัญา สนิทรัพย์ หรือ หนีส้นิท่ีเก่ียวข้อง หรือ 2) ได้มาจากการทําสญัญาหรือสทิธิทางกฎหมายอ่ืนๆ โดยไม่

คํานงึถงึวา่สทิธิเหลา่นัน้จะสามารถโอนหรือสามารถแบง่แยกจากกิจการ หรือจากสทิธิและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ โดยกิจการจะ

สามารถรับรู้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีไมว่า่จะได้มาโดยการซือ้ หรือสร้างขึน้มาเอง หากเข้าเง่ือนไขสองข้อตอ่ไปนีคื้อ ก)   มี
ความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอน ท่ีกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะเกิดจากสนิทรัพย์นัน้ และ ข) ราคา

ทนุของสนิทรัพย์สามารถวดัมลูค่าได้อยา่งน่าเช่ือถือ 

กิจกรรมการวิจยัพฒันาถือเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนขึน้ ซึง่การวิจยัถือเป็นกิจกรรมท่ีไม่

ก่อให้เกิด “ความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่” ท่ีจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สนิทรัพย์นัน้ (ได้แก่ กิจกรรม

ซึง่มุง่ท่ีจะให้ได้มาซึง่ความรู้ใหม ่  การค้นหา การประเมินผล และการคดัเลือกขัน้สดุท้าย เพ่ือนําผลการวิจยัหรือความรู้อ่ืน

มาประยกุต์หรือปฏิบติั ฯลฯ) ม.บช.51 จึงกําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายจ่ายเก่ียวกบัการวิจยัเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไร

ขาดทนุ  

ในขณะท่ีกิจกรรมการพฒันา ซึง่เป็นการตอ่ยอดงานวิจยั ซึง่อาจมองได้วา่เป็นกิจกรรมท่ีมีโอกาสสร้างประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตให้กบักิจการ (ได้แก่ การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบแมแ่บบและแบบจําลองในระหวา่ง

ขัน้ตอนก่อนการผลติหรือขัน้ตอนก่อนการใช้  การออกแบบเคร่ืองมือ โครงประกอบ แมพ่ิมพ์ และเบ้าท่ีเก่ียวข้องกบั

เทคโนโลยีใหม่ ฯลฯ) ซึง่หากกิจการสามารถแสดงให้เหน็วา่มีความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์ กิจการยอ่ม

สามารถรับรู้รายจ่ายคา่พฒันาเป็นสนิทรัพย์ได้  

อยา่งไรก็ตาม หากกิจการไม่สามารถแยกขัน้ตอนการวิจยัออกจากขัน้ตอนการพฒันาสําหรับโครงการภายในของ

กิจการท่ีก่อให้เกิดสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน กิจการต้องถือวา่รายจ่ายของโครงการดงักลา่วเป็นรายจ่ายท่ีเกิดในขัน้ตอนการวิจยั

และตดัเป็นคา่ใช้จ่ายโดยทนัที  

เฉลยข้อ 1.2  

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนทัง้ 4 รายการข้างต้นเป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีสามารถ “ระบไุด้” กลา่วคือ เป็นสนิทรัพย์ท่ีไม่

มีตวัตนท่ีสามารถแบง่แยกได้ หรือได้มาจากทําสญัญาหรือสทิธิทางกฎหมายอ่ืนๆ  อยา่งไรก็ตาม กิจการจะรับรู้สนิทรัพย์

ไมมี่ตวัตนในงบแสดงฐานะการเงินหากเข้าเง่ือนไขสองข้อตอ่ไปนีคื้อ ก)   มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอน ท่ีกิจการ

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะเกิดจากสนิทรัพย์นัน้ และ ข) ราคาทนุของสนิทรัพย์สามารถวดัมลูคา่ได้

อยา่งน่าเช่ือถือ ดงันัน้ กิจการจะรับรู้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพียง 2 รายการ คือ รายช่ือและท่ีอยูล่กูค้า-บจก.แตว๋จ๋า และ

ลขิสทิธ์ิ 

ในขณะท่ีกิจการจะไมรั่บรู้เคร่ืองหมายการค้า-บจ.หวานแหวว๋ เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน เน่ืองจากเป็นสนิทรัพย์ท่ี

เกิดขึน้เองจงึไม่สามารถวดัราคาทนุได้อยา่งน่าเช่ือถือ และจะไมรั่บรู้เคร่ืองหมายการค้าของแต๋วจ๋าเป็นสนิทรัพย์ เน่ืองจาก

ไมมี่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ดงัตารางแสดงเหตผุลตอ่ไปนี ้ 
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การรับรู้เร่ิมแรก 

รายการสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน การรับรู้เร่ิมแรก เหตผุล 

เคร่ืองหมายการค้า – หวานแหวว๋ ไมรั่บรู้เป็นสนิทรัพย์ เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีเกิดขึน้ภายใน ท่ีไม่

อนญุาตให้รับรู้เป็นสนิทรัพย์ (ม.บช. 38 ยอ่

หน้า 63)  

เคร่ืองหมายการค้า – แตว๋จ๋า ไมรั่บรู้เคร่ืองหมายการค้าเป็น

สนิทรัพย์ แตใ่ห้รับรู้มลูคา่ท่ีจ่าย

เป็นคา่ความนิยมจากการซือ้

กิจการ 

เคร่ืองหมายการค้าไมเ่ข้าเง่ือนไขของการรับรู้

รายการ เน่ืองจากไมมี่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคต (ม.บช. 38 ยอ่หน้า 21) อยา่งไรก็

ตาม เงินท่ีกิจการจ่าย 3 ล้านบาทนัน้จะถือวา่

เป็นการจ่ายซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีไม่

สามารถระบอุย่างชดัเจน จงึต้องรับรู้เป็นคา่

ความนิยมจากการซือ้กิจการแทน 

รายช่ือและท่ีอยู่ลกูค้า- แตว๋จ๋า รับรู้เป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน เข้าเง่ือนไขของการรับรู้รายการ (ม.บช. 38 ยอ่

หน้า 21) ลขิสทิธ์ิ – แตว๋จ๋า 

 

การวดัมลูคา่เม่ือเร่ิมแรก 

กิจการต้องวดัมลูคา่สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทนุ (ม.บช. 38 ยอ่หน้า 24) ดงันัน้มลูคา่เม่ือเร่ิมแรก

ของสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนแตล่ะรายการจะเป็นดงันี ้ 

รายการสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน มลูคา่ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก เหตผุล 

เคร่ืองหมายการค้า – หวานแหวว๋ 0 บาท ไมรั่บรู้เป็นสนิทรัพย์ 

เคร่ืองหมายการค้า – แตว๋จ๋า 0 บาท ต้องรับรู้เป็นคา่ความนิยมจากการซือ้กิจการแทนการ

รับรู้เป็นเคร่ืองหมายการค้า คา่ความนิยมจากการซือ้กิจการ 3 ล้านบาท 

รายช่ือและท่ีอยู่ลกูค้า- แตว๋จ๋า 1.5 ล้านบาท รับรู้โดยใช้ราคาทนุซือ้กิจการท่ีรับปันสว่น 

ลขิสทิธ์ิ – แตว๋จ๋า 1.5 ล้านบาท 

 

การวดัมลูคา่ภายหลงัการได้รับ 

กิจการต้องตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนเป็นค่าใช้จ่าย ให้กิจการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีสามารถ

กําหนดอายไุด้ตลอดอายกุารใช้งานเชิงเศรษฐกิจ และกิจการต้องประเมินการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ตามแนวทางในม.บช. 

36 เร่ืองการด้อยคา่ของสนิทรัพย์  
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รายการสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน การวดัคา่ภายหลงัรับรู้เม่ือ

เร่ิมแรก 

เหตผุล 

เคร่ืองหมายการค้า – หวานแหวว๋ 0 บาท ไมรั่บรู้เป็นสนิทรัพย์ 

เคร่ืองหมายการค้า – แตว๋จ๋า 0 บาท ไมรั่บรู้เป็นสนิทรัพย์ 

คา่ความนิยมจากการซือ้กิจการ 3 ล้านบาทหรือน้อยกวา่ ไมมี่การตดัจ่าย แตต้่องทดสอบด้อยคา่อยา่ง

น้อยทกุงวดบญัชี หรือเม่ือพบข้อบง่ชีข้องการ

ด้อยคา่ฯ 

รายช่ือและท่ีอยู่ลกูค้า- แตว๋จ๋า 1.5 ล้านบาท โดยตดัจ่ายเป็น

คา่ใช้จ่ายปีละ 0.75 ล้านบาท 

กิจการจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในช่วง 2 ปี 

ตามอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ลขิสทิธ์ิ – แตว๋จ๋า 1.5 ล้านบาท โดยตดัจ่ายเป็น

คา่ใช้จ่ายปีละ 0.214 ล้านบาท 

กิจการจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในช่วง 7 ปี 

ตามอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

 

เฉลยข้อ 1.3 การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้เร่ิมแรก 

ภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก กิจการสามารถเลือกวิธีราคาทนุ หรือวิธีราคาท่ีตีใหมไ่ด้ โดยในกรณีท่ีกิจการเลือกท่ี

จะแสดงสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนด้วยราคาท่ีตีใหม ่  สนิทรัพย์อ่ืนทกุรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทนีจ้ะต้องใช้วิธีราคาท่ีตีใหมด้่วย 

เว้นแตจ่ะไมมี่ตลาดซือ้ขายคลอ่งรองรับ   

กิจการต้องบนัทกึมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีเพิ่มขึน้จากการตีราคาใหมโ่ดยตรงไปยงัสว่นของ

เจ้าของภายใต้บญัชี “สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน” อยา่งไรก็ตาม หากสนิทรัพย์นัน้เคยมีการตีราคา

ลดลงและกิจการได้รับรู้จํานวนท่ีลดลงเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดก่อนแล้ว สว่นท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหมนี่ต้้องรับรู้เป็นรายได้ไม่

เกินจํานวนท่ีเคยลดลงของสนิทรัพย์รายการเดียวกนัซึง่ได้รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในงวดก่อน ในทางตรงกนัข้าม กิจการต้องรับรู้

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีลดลงจากการตีราคาใหมเ่ป็นคา่ใช้จ่ายทนัที อยา่งไรก็ตาม หากสนิทรัพย์นัน้เคย

มีการตีราคาเพิ่มขึน้และยงัมียอดคงค้างอยูใ่นสว่นของเจ้าของ สว่นท่ีลดลงจากการตีราคาใหมต้่องนําไปหกัออกจาก 

“สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน” ได้ไมเ่กินจํานวนซึง่เคยตีราคาเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์รายการเดียวกนั สว่น

ท่ีเกินให้รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายทนัที  

ในการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นคา่ใช้จ่าย ให้กิจการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีสามารถกําหนด

อายไุด้ตลอดอายกุารใช้งานเชิงเศรษฐกิจ และกิจการต้องประเมินการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ตามแนวทางในม.บช. 36 เร่ือง

การด้อยคา่ของสนิทรัพย์  
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ข้อ 2 การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา 
บริษัทกายเวอร์ จํากดั กําลงัเจรจาปรับโครงสร้างหนีก้บัธนาคาร ซึง่มีข้อมลูเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างหนี ้

ดงัตอ่ไปนี ้ 

หนีต้ัว๋      500,000  บาท 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย          56,000  บาท 

โอนท่ีดินชําระหนี ้มลูคา่ยติุธรรมของท่ีดิน      350,000  บาท 

ท่ีดินราคาทนุ      360,000  บาท 

หลงัจากโอนท่ีดินชําระหนีแ้ล้ว ธนาคารลดหนีใ้ห้เหลือ      180,000  บาท 

และลดอตัราดอกเบีย้ให้จาก 15% เหลือ 6 % 

 

โดยธนาคารผู้ เป็นเจ้าหนีต้กลงยืดเวลาชําระหนีอ้อกไปอีก 4 ปี  

ตารางมลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาท (PVIF) เป็นดงันี ้ 

N / i% 1% 2% 3% 4% 5% 

1 0.9901  0.9804  0.9709  0.9615  0.9524  

2 0.9803  0.9612  0.9426  0.9246  0.9070  

3 0.9706  0.9423  0.9151  0.8890  0.8638  

4 0.9610  0.9238  0.8885  0.8548  0.8227  

5 0.9515  0.9057  0.8626  0.8219  0.7835  

 

ให้ทํา 

1. คํานวณอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของการปรับโครงสร้างหนีค้รัง้นี ้(ถ้ามี) 

2. บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัทกายเวอร์ 

เฉลย 

ขัน้แรก คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนีห้ลงัจากโอนท่ีดิน (ก่อนเปล่ียนแปลงเง่ือนไขฯ) 

มลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนี ้      556,000  บาท 

หกั มลูคา่ยติุธรรมของท่ีดินท่ีโอนเพ่ือชําระหนี ้ -    350,000  บาท 

มลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนีค้งเหลือก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขชําระหนี ้      206,000  บาท 
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ขัน้ท่ี 2 คํานวณหากระแสเงินสดท่ีต้องจ่ายหลงัปรับเง่ือนไขฯ 

กระแสเงินสดท่ีลกูหนีต้้องจ่ายตลอดสญัญาปรับโครงสร้างหนิ ้(หลงัปรับเง่ือนไข) 

เงินต้น      180,000  บาท 

ดอกเบีย้ตามสญัญาปรับโครงสร้าง (180,000 x 4 ปี x 6%)        43,200  บาท 

รวมกระแสเงินสดท่ีลกูหนีต้้องจ่ายตลอดสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้      223,200  บาท 

 

ขัน้ท่ี 3 คํานวณหาผลตา่งกระแสเงินสดท่ีจ่ายสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนี ้

กระแสเงินสดท่ีลกูหนีต้้องจ่ายตลอดสญัญาปรับโครงสร้างหนิ ้(หลงัปรับเง่ือนไข)      223,200  บาท 

มลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนีค้งเหลือก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขชําระหนี ้      206,000  บาท 

กระแสเงินสดท่ีต้องจ่ายตลอดสญัญา > มลูคา่ตามบญัชีเจ้าหนี ้        17,200  บาท 

ซึง่หมายความว่ากิจการลกูหนีกู้้ เงิน 206,000 บาทอีกครัง้ (refinance) โดยเสียดอกเบีย้ตลอดสญัญา 17,200 บาท  

ลกูหนีจ้ะต้องคํานวณหาอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเพ่ือบนัทกึบญัชี 

ขัน้ท่ี 4 การคํานวณหาอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

เน่ืองจากลกูหนีจ้่ายชําระมากกวา่ท่ีเป็นหนีเ้ป็นเงิน 17,200 บาท ซึง่ถือวา่ลกูหนีกู้้ เงินอีกครัง้ 206,000 บาท และ

จ่ายดอกเบีย้ 17,200 บาท ตลอดสญัญา จงึต้องคํานวณอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (Effective Interest Rate) ตามการ

คํานวณตอ่ไปนี ้ 

สมมติสุม่อตัราคิดลดท่ี 2% จะได้มลูคา่ปัจจบุนัตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

สมมติสุม่คา่ท่ี 2% 

ปี  กระแสเงินสดจ่าย  PV factor 2% มลูคา่ปัจจบุนัท่ี 2% 

1        10,800  0.9804          10,588.32  

2        10,800  0.9612          10,380.96  

3        10,800  0.9423          10,176.84  

4      190,800  0.9238         176,261.04  

 223,200.00          207,407.16  

 

สมมติสุม่อตัราคิดลดท่ี 3% จะได้มลูคา่ปัจจบุนัตามการคํานวณตอ่ไปนี ้

สมมติสุม่คา่ท่ี 3% 
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ปี  กระแสเงินสดจ่าย  PV factor 3% มลูคา่ปัจจบุนัท่ี 3% 

1        10,800  0.9709          10,485.72  

2        10,800  0.9426          10,180.08  

3        10,800  0.9151            9,883.08  

4      190,800  0.8885         169,525.80  

 223,200.00          200,074.68  

 

สรุปมลูคา่ปัจจบุนัจากการสุม่ค่า 

อตัราคิดลด  มลูคา่ปัจจบุนั  

2%  207,407.16  บาท 

3%  200,074.68  บาท 

ผลตา่ง     7,332.48  บาท 

 

จงึต้องเทียบบรรยติัไตรยางค์ดงันี ้ 

มลูคา่ปัจจบุนัต่างไป 7,332.48 เกิดจากผลตา่งของอตัราคิดลด = 1% 

มลูคา่ปัจจบุนัต่างไป 1,407.16 เกิดจากผลตา่งของอตัราคิดลด = 1% / 7,332.48 x 1,407.16 

 (207,407.16 - 206,000)  

= 0.19% 

ดงันัน้อตัราคิดลดของโจทย์ข้อนี ้ = 2% + 0.19% 

= 2.19% 

ทัง้นี ้ในการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างหนีใ้นแตล่ะปี กิจการลกูหนีจ้ะต้องจ่ายชําระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนี ้

ตามสญัญาซึง่เทา่กบัการจ่ายดอกเบีย้และเงินต้นตามสญัญาการปรับโครงสร้างหนีท่ี้ได้จากการคํานวณตารางตดับญัชี

ดงันี ้ 
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ตารางตดับญัชีการจ่ายชําระหนีแ้ก่เจ้าหนี ้

งวด  เงินสดจ่าย  ตดัดอกเบีย้ (2.19%) ตดัเงินต้น เงินต้นคงเหลือ 

0       206,000  

1        10,800       4,511                 6,289        199,711  

2        10,800       4,374                 6,426        193,285  

3        10,800       4,233                 6,567        186,707  

4      190,800       4,089              186,707                -   

 *ปีท่ี 4 ปัดเศษ 7 บาท  

และขัน้ตอนสดุท้าย บนัทกึบญัชีดงันี ้ 

การบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้อง 

ณ วนัทําสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

ผลขาดทนุจากการตีราคาท่ีดิน  10,000  

ท่ีดิน  10,000  

บนัทกึการตีราคาท่ีดิน 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย  56,000  

เจ้าหนีเ้งินกู้   294,000  

ท่ีดิน  350,000  

บนัทกึการโอนท่ีดินเพ่ือชําระหนีบ้างสว่น 

เจ้าหนีเ้งินกู้   206,000  

เจ้าหนีเ้งินกู้ตามสญัญาปรับโครงสร้าง  206,000  

บนัทกึการปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา 
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สิน้ปีท่ี 1 

ดอกเบีย้จ่าย 4,511  

เจ้าหนีเ้งินกู้  6,289  

เงินสด  10,800  

บนัทกึการจ่ายเงินคืนเจ้าหนีต้ามสญัญาการปรับโครงสร้างฯ 

สิน้ปีท่ี 2 

ดอกเบีย้จ่าย 4,374  

เจ้าหนีเ้งินกู้  6,426  

เงินสด  10,800  

บนัทกึการจ่ายเงินคืนเจ้าหนีต้ามสญัญาการปรับโครงสร้างฯ 

สิน้ปีท่ี 3 

ดอกเบีย้จ่าย 4,233  

เจ้าหนีเ้งินกู้  6,567  

เงินสด  10,800  

บนัทกึการจ่ายเงินคืนเจ้าหนีต้ามสญัญาการปรับโครงสร้างฯ 

สิน้ปีท่ี 4 

ดอกเบีย้จ่าย 4,089  

เจ้าหนีเ้งินกู้   186,707  

เงินสด  190,796  

บนัทกึการจ่ายเงินคืนเจ้าหนีต้ามสญัญาการปรับโครงสร้างฯ 

(ปัดเศษ 7 บาท) 
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ข้อ 3 การรวมธุรกจิ 
บริษัทสองเรา จํากดั ออกหุ้นสามญัจํานวน 20,000 หุ้น มีราคาตราหุ้นละ 10 บาท ราคาตลาดหุ้นละ 45 บาท 

เพ่ือแลกกบัหุ้นสามญัของบริษัท เข้ากนั จํากดั จํานวน 18,000 หุ้น โดยมีคา่ใช้จ่ายในการแลกหุ้นจํานวน 100,000 บาท 

การแลกครัง้นีทํ้าให้บริษัทสองเรา จํากดั มีสดัสว่นการถือครองร้อยละ 90 ในบริษัท เข้ากนั จํากดั 

 งบแสดงฐานะการเงินก่อนการรวมกิจการ 

บจก. สองเรา บจก. เข้ากนั 

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยติุธรรม 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 350,000  30,000   30,000  

ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 210,000  160,000  180,000  

สนิค้าคงเหลือ 110,000  60,000   70,000  

ท่ีดิน 210,000  90,000  100,000  

อาคารและอปุกรณ์  1,120,000  500,000  740,000  

 2,000,000  840,000   1,120,000  

หนีส้นิ 440,000  200,000  200,000  

ทนุ-หุ้นสามญั มลูคา่ท่ีตราไว้ @ 10 บาท  1,000,000  560,000  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 560,000  80,000  

 2,000,000  840,000  

 

ณ 31 ธ.ค. 25X1 เงินลงทนุในบริษัทเข้ากนัตามวิธีสว่นได้เสียมียอดคงเหลือเทา่กบั 810,000 บาท พบข้อบง่ชี ้

เก่ียวกบัการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ ซึง่บริษัทยอ่ยถือเป็นหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด ซึง่มีมลูคา่จากการใช้ 800,000 

บาท ในขณะท่ีมีมลูคา่ขายสทุธิเทา่กบั 870,000 บาท 

 ให้ทํา     

1. คํานวณคา่ความนิยมจากการซือ้กิจการ 

2. บนัทกึบญัชีการซือ้หุ้น   1 มกราคม 25X1 

3. ทํางบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25X1 

4. บนัทกึรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 
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เฉลย 

1)  คํานวณคา่ความนิยมจากการซือ้กิจการ 

กิจการจ่ายซือ้หุ้น 90% โดยออกหุ้นท่ีมีมลูคา่ตลาดเทา่กบั 900,000 บาทไปแลก ดงันัน้มลูคา่ธุรกิจ 100% จงึ

เทา่กบั 1 ล้านบาท ในขณะท่ีมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ยมีมลูคา่เพียง 640,000 บาท จงึแสดงวา่

มลูคา่ธุรกิจสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 360,000 บาท ตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

หน่วย : บาท 

มลูคา่หุ้นท่ีจ่ายซือ้สนิทรัพย์สทุธิ 90%(20,000 หุ้น x 45 บาท) 900,000  

มลูคา่ธุรกิจ 100% (Implied Fair Market Value)  1,000,000  

หกั มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ย 640,000  

ผลตา่งมลูคา่ธุรกิจสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิ 360,000  

 กิจการจะต้องปันสว่นผลตา่ง 360,000 บาท ให้กบัสนิทรัพย์ท่ีระบไุด้ ท่ีเหลือจงึรับรู้เป็นคา่ความนิยม ตามการ

คํานวณตอ่ไปนี ้ 

การปันสว่นผลต่าง 

 สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทเข้ากนั ณ วนัซือ้หุ้น  

 มลูคา่ยติุธรรม  

(FMV)  

 มลูคา่ตามบญัชี  

(BV)  

การปันสว่น 

ผลตา่งฯ 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  30,000  30,000   -  

ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 180,000  160,000   20,000  

สนิค้าคงเหลือ  70,000  60,000   10,000  

ท่ีดิน 100,000  90,000   10,000  

อาคารและอปุกรณ์ 740,000  500,000  240,000  

หนีส้นิ - 200,000  - 200,000   -  

รวมผลตา่งของสนิทรัพย์สทุธิท่ีระบไุด้ 920,000  640,000  280,000  

ท่ีเหลือปันสว่นให้คา่ความนิยม  80,000  

รวมผลตา่งท่ีปันสว่นแล้ว 360,000  
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2) บนัทกึบญัชีการซือ้หุ้น   1 มกราคม 25X1 

a) เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – เข้ากนั  900,000  

 ทนุหุ้นสามญั (20,000 x 10)   200,000  

 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (20,000 x 35)   700,000  

 บนัทกึการออกหุ้นสามญัเพ่ือแลกกบัหุ้น 90% ของบริษัทเข้ากนั  

b)  คา่ใช้จ่ายในการซือ้ธุรกิจ   100,000  

 เงินสด   100,000  

 บนัทกึการจ่ายคา่ใช้จ่ายในการแลกหุ้น  

ซึง่หลงัจากแลกหุ้น งบการเงินของบริษัทสองเราจะเป็นดงัท่ีแสดงในกระดาษทําการตอ่ไปนี ้ 

มลูคา่ตามบญัชี 

ก่อนซือ้หุ้น dr cr 

มลูคา่ตามบญัชี 

หลงัซือ้หุ้น 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 350,000   b)   100,000   250,000  

ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 210,000   210,000  

สนิค้าคงเหลือ 110,000   110,000  

ท่ีดิน 210,000   210,000  

อาคารและอปุกรณ์  1,120,000   1,120,000  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - เข้ากนั  a)  900,000   900,000  

 คา่ใช้จ่ายในการซือ้ธุรกิจ   b)  100,000   100,000  

 2,000,000   2,900,000  

หนีส้นิ 440,000   440,000  

ทนุ-หุ้นสามญั มลูคา่ท่ีตราไว้ @ 10 บาท  1,000,000   a)   200,000   1,200,000  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 560,000   a)   700,000   1,260,000  

 2,000,000   2,900,000  
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3) ทํางบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25X1 

การลงทนุครัง้นี ้กิจการซือ้หุ้นไม่ถงึ 100% จงึต้องมีการตัง้บญัชีสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 10% ในงบ

การเงินรวม ตามการบนัทกึบญัชีและแสดงกระดาษทําการงบการเงินรวมตอ่ไปนี ้  

BVสองเรา 

หลงัซือ้หุ้น  

BV  

เข้ากนั  เดบิท  เครดิต   งบการเงินรวม  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 250,000  30,000   280,000  

ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 210,000  160,000  c) 20,000   390,000  

สนิค้าคงเหลือ 110,000  60,000  c) 10,000   180,000  

ท่ีดิน 210,000  90,000  c) 10,000   310,000  

อาคารและอปุกรณ์  1,120,000  500,000  c)  240,000  1,860,000  

คา่ความนิยม c) 80,000  80,000  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - เข้ากนั 900,000  c)  900,000  -  

 คา่ใช้จ่ายในการซือ้ธุรกิจ  100,000  d)  100,000  -  

 2,900,000  840,000  3,100,000  

หนีส้นิ 440,000  200,000   640,000  

ทนุ-หุ้นสามญั   1,200,000  560,000  c)  560,000  1,200,000  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  1,260,000  80,000  c) 80,000  1,260,000  

กําไรสะสม d)  100,000  -100,000  

สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมมี่ 

อํานาจควบคมุ  c)   100,000   100,000  

 2,900,000  840,000  3,100,000  
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c)  ทนุ-หุ้นสามญั   560,000  

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  80,000  

  ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ  20,000  

  สนิค้าคงเหลือ  10,000  

  ท่ีดิน  10,000  

  อาคารและอปุกรณ์   240,000  

  คา่ความนิยม  80,000  

 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - เข้ากนั  900,000  

  สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ (1 ล้านบาทx 10%)   100,000  

  ปรับปรุงเงินลงทนุในกระดาษทําการเพ่ือจดัทํางบการเงินรวม  

 

d)  กําไรสะสม   100,000  

  คา่ใช้จ่ายในการซือ้ธุรกิจ   100,000  

  ปรับปรุงคา่ใช้จ่ายในการซือ้ธุรกิจเข้ากําไรสะสม  

4) บนัทกึรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 

การคํานวณผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 

 หน่วย : บาท  

มลูคา่ตามบญัชีตามวิธีสว่นได้เสียของเงินลงทนุ 810,000  

มลูคา่ธุรกิจ 100% ของบริษัทยอ่ย 900,000  

หกั มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน : 

มลูคา่ขายสทุธิของบริษัทยอ่ย 870,000  

มลูคา่จากการใช้ของบริษัทยอ่ย 800,000  

มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน (มลูค่าท่ีมากกวา่) 870,000  

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (นําไปลดคา่ความนิยม) 30,000  
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ทัง้นี ้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่มีมลูคา่ไมเ่กินไปกวา่คา่ความนิยม จงึรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยด้วยการปรับ

ลดคา่ความนิยมจํานวน 30,000 บาท อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกิจการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย 90% กิจการจงึบนัทกึรับรู้ผล

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในสมดุบญัชีของกิจการดงัตอ่ไปนี ้ 

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์  27,000  

 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – เข้ากนั  27,000  

 บนัทกึรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยมในสว่นของบริษัทฯ (30,000 x สดัสว่นถือหุ้น 90%)  
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