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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 

คร้ังท่ี 2/2556 
ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี  

ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 
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ข้อ 1	การขายและเช่ากลบั 

บริษัท ตุม๋ต๋ิม จํากดั เป็นผู้ผลิตประตหูน้าตา่ง  ได้ขายเคร่ืองจกัรและเช่ากลบัคืนมา เม่ือวนัท่ื  1 
มกราคม 25x1  โดยทําสญัญาเช่า  20 ปี ตามข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ราคาตามมลูคา่      1,400,000  บาท 

อายปุระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ                20  ปี 

ราคาขาย      2,000,000  บาท 

คา่เช่า ปีท่ี 1 -20 (จ่ายต้นปี)         176,436  บาท 

มลูคา่ปัจจบุนัของคา่เช่าขัน้ต่ํา (minimum lease payments)      2,000,000  บาท 

อตัราดอกเบีย้ตามนยั 7% 
 
ให้ทํา 
ก. อธิบายการขายและเช่ากลบัคืนมา ตามมาตรฐานการบญัชี ในเร่ืองสญัญาเช่า (8 คะแนน) 
ข. การบนัทกึบญัชีปีแรก พร้อมคําอธิบาย (12 คะแนน) 
 
เฉลย 
ก. อธิบายการขายและเช่ากลบัคืนมา ตามมาตรฐานการบญัชี ในเร่ืองสญัญาเช่า 

การขายและเช่ากลบัคืนคือการท่ีผู้ขายขายสนิทรัพย์ใดแล้วผู้ขายเช่าสนิทรัพย์นัน้กลบัคืนมา จํานวน
เงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าและราคาขายมกัมีความสมัพนัธ์กนัเน่ืองจากได้มีการตอ่รองเป็นชดุเดียวกนั วิธี
ปฏิบติัทางบญัชีสําหรับการขายและเช่ากลบัคืนขึน้อยูก่บัประเภทของสญัญาเช่าท่ีเก่ียวข้อง  

หากรายการขายและเช่ากลบัคืนก่อให้เกิดสญัญาเช่าการเงิน จะมองวา่ธุรกรรมดงักลา่วเปรียบเสมือน
กบัการกู้ ยืมเงินมาใช้ในกิจการโดยใช้สนิทรัพย์นัน้ๆ เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเงินกู้  ดงันัน้ ในกรณีท่ีราคาขายสงู
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กวา่ราคาตามบญัชี จะถือเป็นรายการท่ียงัไม่สมควรรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ เพราะยงัไมไ่ด้ขายออกไป
อยา่งเบด็เสร็จเดด็ขาด แตกิ่จการควรบนัทกึรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชี และตดัจําหน่ายไปตลอดอายขุอง
สญัญาเช่า แตห่ากราคาขายต่ํากวา่ราคาตามบญัชีกิจการไมต้่องปรับปรุงผลต่างดงักลา่ว เว้นแตส่นิทรัพย์นัน้
เกิดการด้อยคา่ กิจการต้องปรับลดราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์ให้เทา่กบัมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนตาม
ข้อกําหนดท่ีระบใุนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

เน่ืองจากการขายและเช่ากลบัคืนแบบสญัญาเช่าการเงินนัน้ ถือเป็นการกู้ เงินโดยใช้สนิทรัพย์ท่ีเช่าคํา้
ประกนั กิจการจะต้องรับรู้สินทรัพย์ดงักลา่วเป็นสนิทรัพย์ของกิจการและตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายสุญัญาเช่า 
หรืออายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์แล้วแตอ่ยา่งใดจะสัน้กว่า โดยใช้นโยบายเดียวกบัการตดัคา่เส่ือม
สนิทรัพย์ท่ีคล้ายคลงึกนั 

แตห่ากการขายและเช่ากลบัคืนท่ีก่อให้เกิดสญัญาเช่าดําเนินงาน จะมองวา่การขายครัง้นัน้เบด็เสร็จ
เดด็ขาดแล้ว ดงันัน้ หากกิจการได้ขายไปในราคายติุธรรม ผู้ขายต้องรับรู้ผลกําไรหรือผลขาดทนุจากการขายใน
งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จทนัที แตห่ากผู้ขายไมไ่ด้ขายไปในราคายติุธรรม ผู้ขายจะต้องรับรู้ผลต่างระหวา่งราคา
ขายกบัราคายติุธรรมเป็นรายการรอการตดับญัชีและตดัจําหน่ายตามสดัสว่นของจํานวนคา่เช่าท่ีจ่ายในแตล่ะ
งวดตามระยะเวลาท่ีผู้ขายท่ีเป็นผู้ เช่าคาดวา่จะใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ท่ีเช่า แตใ่นกรณีท่ีผู้ขายไมไ่ด้รับชดเชย
ผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้โดยการจ่ายคา่เช่าในอนาคตท่ีต่ํากวา่ราคาตลาด ผู้ขายต้องรับรู้ผลขาดทนุในงบกําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จทนัที 
 
ข. การบนัทกึบญัชีปีแรก พร้อมคําอธิบาย 

สําหรับโจทย์ข้อนีตี้ความได้วา่เป็นการขายและเช่ากลบัคืนท่ีก่อให้เกิดสญัญาเช่าการเงิน เน่ืองจาก
กิจการขายไปแล้วเช่ากลบัมา 20 ปี ซึง่เทา่กบัอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์ท่ีเช่า อีกทัง้มลูค่า
ปัจจบุนัของสญัญาเช่าเทา่กบัมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์จงึแสดงให้เหน็วา่ผู้ เช่าได้รับประโยชน์และต้องรับ
ความเส่ียงเกือบทัง้หมดในสนิทรัพย์ท่ีเช่า และจะถือวา่ไมไ่ด้ขายสนิทรัพย์ออกไปจริงแตเ่ป็นการนําสนิทรัพย์
ดงักลา่วไปคํา้ประกนัเงินกู้ ยืม ดงันัน้ กิจการจึงต้องรับรู้หนีส้นิมาแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน และบนัทกึรับรู้
ผลตา่งระหวา่งเงินท่ีได้รับกบัมลูคา่ตามบญัชีเป็นรายการรอตดับญัชี และตดัจําหน่ายไปตลอดอายสุญัญาเช่า 
(ม.บช. 17 ยอ่หน้า 59) 

ในการจ่ายชําระคา่เช่าตามสญัญาจะเป็นการตดัเงินต้นและดอกเบีย้ โดยจะตดัจําหน่ายตามตารางตดั
บญัชีตอ่ไปนี ้ (ไมจํ่าเป็นต้องทําจนจบ เพียงทําถึงงวดท่ี 2 ก็เพียงพอกบัการตอบโจทย์ข้อนี)้ 

 
วนัท่ี งวด  เงินจ่าย   ตดัดอกเบีย้   ตดัเงินต้น   เงินต้นคงเหลือ  
1/1/25x1 0       2,000,000  
1/1/25x1 1  176,436      -     176,436  1,823,564  
1/1/25x2 2  176,436   127,649     48,787  1,774,777  
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วนัท่ี งวด  เงินจ่าย   ตดัดอกเบีย้   ตดัเงินต้น   เงินต้นคงเหลือ  
1/1/25x3 3  176,436   124,234     52,202  1,722,576  
1/1/25x4 4  176,436   120,580     55,856  1,666,720  
1/1/25x5 5  176,436   116,670     59,766  1,606,955  
1/1/25x6 6  176,436   112,487     63,949  1,543,005  
1/1/25x7 7  176,436   108,010     68,426  1,474,580  
1/1/25x8 8  176,436   103,221     73,215  1,401,364  
1/1/25x9 9  176,436     98,096     78,340  1,323,024  
1/1/25x10 10  176,436     92,612     83,824  1,239,200  
1/1/25x11 11  176,436     86,744     89,692  1,149,508  
1/1/25x12 12  176,436     80,466     95,970  1,053,537  
1/1/25x13 13  176,436     73,748   102,688     950,849  
1/1/25x14 14  176,436     66,559   109,877     840,972  
1/1/25x15 15  176,436     58,868   117,568     723,404  
1/1/25x16 16  176,436     50,638   125,798     597,606  
1/1/25x17 17  176,436     41,832   134,604     463,003  
1/1/25x18 18  176,436     32,410   144,026     318,977  
1/1/25x19 19  176,436     22,328   154,108     164,870  
1/1/25x20 20  176,436     11,541   164,870   -    

 
โดยกิจการจะต้องบนัทกึบญัชีในปีแรกตามนี ้ 
ณ วนัทําสญัญา 
 
1/1/25x1 เงินสด 2,000,000  

เคร่ืองจกัร (สทุธิ)  1,400,000  
ผลกําไรจากการขายและเช่ากลบัรอตดับญัชี    600,000  

บนัทกึการขายเคร่ืองจกัรและเช่ากลบั 

เคร่ืองจกัรตามสญัญาเช่า 2,000,000  
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 2,000,000  

บนัทกึการเช่าเคร่ืองจกัรกลบั 

ณ วนัสิน้ปี 25x1 
31/12/25x1 คา่เส่ือมราคา    100,000  

คา่เส่ือมราคาสะสม – เคร่ืองจกัรตามสญัญาเช่า    100,000  
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บนัทกึคา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัรท่ีเช่า (2 ล้านบาท / 20 ปี) 

ผลกําไรจากการขายและเช่ากลบัรอตดับญัชี 30,000  
คา่เส่ือมราคา 30,000  

บนัทกึตดับญัชีผลกําไรจากการขายและเช่ากลบัลดคา่เส่ือมราคา (0.6 ล้านบาท / 20 ปี) 

ดอกเบีย้จ่าย    127,649  
ดอกเบีย้ค้างจ่าย    127,649  

บนัทกึรับรู้ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงิน 
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ข้อ 2	เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการรวมธุรกจิ 

ในวนัท่ี 1/1/25x1  บริษัท  เอ ได้ทําการลงทนุในบริษัท บี  ในสดัสว่น 30% ในมลูคา่ 16,000,000 บาท 
โดยมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ ของ บริษัท บี เทา่กบัมลูคา่ยติุธรรม จํานวน 50,000,000 บาท  ยกเว้น
สนิค้าคงเหลือมลูคา่ยติุธรรมสงูกวา่ จํานวน 1,000,000 บาท  ท่ีดินมลูคา่ยติุธรรมสงูกวา่ 2,000,000 บาท สนิค้า
ได้ขายหมดในปี 25x1  ในปี 25X1 บริษัท บี มีกําไร 6,000,000 บาท และ จ่ายเงินปันผล 1,000,000 บาท 
 
ให้ทํา  
ก. 4 คะแนน 
2.1 คํานวณคา่ความนิยมจากการซือ้ บริษัท บี  
2.2 คํานวณสว่นแบง่กําไร ขาดทนุ จากเงินลงทนุในบริษัท บี สําหรับปี x1 
 
ข.จงอภิปรายเร่ืองคา่ความนิยมท่ีเก่ียวกบับริษัทร่วม 4 คะแนน 

ในวนัท่ี 1/1/25x2  บริษัทฯ เอ ได้ลงทนุใน บริษัท บี เพิ่ม 50% ในมลูคา่ 28,000,000 บาท  มลูคา่
ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ 55,000,000 บาท  มลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุท่ีได้ลงไปในปี 25x1  สว่น 30% มี
มลูคา่ 18,000,000 บาท สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย มีมลูคา่ยติุธรรม 12,000,000 บาท บริษัทมีนโยบายวดัมลูคา่
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุด้วยมลูคา่ยติุธรรม 
 
ค. 4 คะแนน 
2.3 จงคํานวณค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 
2.4 จงคํานวณผลกําไร หรือ ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมใหม ่ณ 1 มค x2 ของเงินลงทนุท่ีเคยซือ้มาก่อน
หน้านี ้
 
ง จงอภิปรายเก่ียวการคํานวณค่าความนิยมของการรวมธุรกิจ 4 คะแนน 
 
จ จงอภิปรายเก่ียวกบัรวมธุรกิจเป็นขัน้ๆตามมาตรฐานการบญัชี 4 คะแนน 
 
เฉลย 

โจทย์ข้อนี ้ ถือเป็นการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการสําเร็จเป็นขัน้ๆ ซึง่เกิดจากการทยอยซือ้หุ้น ในกรณีนี ้ผู้ ซือ้
ต้องพิจารณารายการแลกเปล่ียนแตล่ะรายการแยกจากกนั โดยใช้ต้นทนุของรายการและข้อมลูมลูคา่ยติุธรรม  
ณ วนัท่ีเกิดรายการแลกเปล่ียนแตล่ะครัง้ เพ่ือกําหนดคา่ความนิยมท่ีเก่ียวข้องแตล่ะครัง้ท่ีเกิดรายการ ดังนัน้ ค่า
ความนิยมจากการซือ้หุ้น 30% แรกนัน้ สามารถคาํนวณได้ดังนี ้ 
 
ก. 4 คะแนน 
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โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนุญาตใหเ้ผยแพร่ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเดด็ขาด   
(สนใจติว CPA วชิาการบญัชี 1 - 2 ติดต่อ 081-755-0543 / www.cpasolution.net) คร้ังท่ี 3/56 เร่ิม 7 - 8 ก.ย. 56 

2.1 คํานวณคา่ความนิยมจากการซือ้ บริษัท บี  

 ลงทนุครัง้แรก 30%  
 

เงินลงทนุจ่ายซือ้   16,000,000  บาท 

หกั มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัซือ้ตามสดัสว่นหุ้นท่ีซือ้ 
 

ครัง้แรก (53 ล้านบาท x 30%)  15,900,000  บาท 
คา่ความนิยม  100,000  บาท 

 
2.2 คํานวณสว่นแบง่กําไร ขาดทนุ จากเงินลงทนุในบริษัท บี สําหรับปี x1 
กําไรตามรายงานของบริษัทบี 6,000,000   บาท  
หกั ตดับญัชีมลูคา่ยติุธรรมท่ีสงูกวา่ราคาตามบญัชี (สนิค้า) (1,000,000)  บาท  
กําไรหลงัปรับปรุงผลตา่งมลูคา่ยติุธรรม>มลูคา่ตามบญัชี 5,000,000   บาท  
สดัสว่นการถือหุ้นในบี โดย เอ 30% 
สว่นแบง่กําไรจากบริษัทบีประจําปี 25x1  1,500,000   บาท  

 
ข.จงอภิปรายเร่ืองคา่ความนิยมท่ีเก่ียวกบับริษัทร่วม 4 คะแนน 

คา่ความนิยม เป็นผลตา่งระหวา่งมลูคา่ธุรกิจของบริษัทท่ีถกูลงทนุ (มลูค่าจ่ายซือ้โดยบริษัทใหญ่+
มลูคา่ยติุธรรมของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ) กบั มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทท่ีถกูลงทนุ 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุจะต้องรับรู้คา่ความนิยมเฉพาะสว่นท่ีตนเองถือหุ้น โดยให้รวมอยูใ่นมลูคา่ตามบญัชีเงินลงทนุโดยไม่
มีการตดับญัชีค่าความนิยม (ม.บช. 28 ยอ่หน้า 23) ซึง่เม่ือกิจการผู้ลงทนุไมไ่ด้รับรู้คา่ความนิยมแยกออกจาก
สนิทรัพย์อ่ืนๆ ในการทดสอบด้อยคา่จงึต้องทดสอบด้อยคา่ของเงินลงทนุ โดยไมแ่ยกองค์ประกอบของคา่ความ
นิยมออกมาแต่อยา่งใด โดยให้เปรียบเทียบมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน (จํานวนท่ีสงูกวา่ระหว่างมลูคา่จากการใช้
เทียบกบัมลูคา่ยติุธรรมหกัต้นทนุในการขาย) กบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุ หากมีข้อบง่ชีท่ี้แสดงวา่เงินลงทนุ
อาจเกิดการด้อยคา่ และหากหากมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของเงินลงทนุนัน้เพิ่มขึน้ในภายหลงั กิจการย่อม
สามารถกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ขึน้ได้เช่นกนั โดยการกําหนดมลูคา่จากการใช้ของเงินลงทนุใน
บริษัทร่วมนัน้จะใช้วิธีประมาณมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะได้รับจากการถือเงินลงทนุดงักลา่วใน
อนาคต (ม.บช. 28 ยอ่หน้า 33)  
 
ค. 4 คะแนน 
2.3 จงคํานวณค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 
มลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุท่ีจ่ายซือ้ครัง้แรก  18,000,000   บาท  
มลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุจ่ายซือ้ครัง้ท่ีสอง  28,000,000   บาท  
มลูคา่ยติุธรรมของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ (NCI)  12,000,000   บาท  
รวมมลูคา่ธุรกิจของบริษัทบี 100%  58,000,000   บาท  
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หกั มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัซือ้ธุรกิจ (1/1/25x2)  55,000,000   บาท  
คา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ  3,000,000   บาท  

 
2.4 จงคํานวณผลกําไร หรือ ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมใหม ่ณ 1 มค x2 ของเงินลงทนุท่ีเคยซือ้มาก่อน
หน้านี ้

ม.รง. 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ยอ่หน้าท่ี 41-42 ได้ระบวุา่ “หากผู้ ซือ้ได้รับอํานาจในการควบคมุ โดยท่ีผู้ ซือ้
เคยมีสว่นได้เสียในผู้ถกูซือ้อยู่ก่อนวนัซือ้แล้ว ถือวา่เป็นเป็นการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการเป็นขัน้ๆ โดยผู้ ซือ้ต้องวดั
มลูคา่สว่นได้เสียท่ีผู้ ซือ้ถืออยูใ่นผู้ถกูซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหมโ่ดยใช้มลูคา่ยติุธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรับรู้ผล
กําไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึน้โดยทนัที ดังนัน้ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมใหม ่ณ 1 มค x2 ของ
เงินลงทนุท่ีเคยซือ้มาก่อนหน้านี ้จะสามารถคาํนวณได้ดังนี ้ 

 
มลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุท่ีจ่ายซือ้ครัง้แรก ณ วนัท่ี 1/1/25x2  18,000,000   บาท  
หกั มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุท่ีจ่ายซือ้ครัง้แรก: 
เงินลงทนุจ่ายซือ้เงินลงทนุครัง้แรก 1/1/25x1  16,000,000   บาท  
บวก สว่นแบง่กําไรจากบริษัทบีประจําปี 25x1  1,500,000   บาท  
หกั เงินปันผลรับจากบริษัทบีประจําปี 25x1 (1 ล้านบาท x 30%) -300,000   บาท  
มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุ 30% ณ วนัท่ี 1/1/25x2  17,200,000   บาท  

ผลกําไรจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมใหม ่ณ วนัท่ี 1/1/25x2  800,000   บาท  

 
ง จงอภิปรายเก่ียวการคํานวณค่าความนิยมของการรวมธุรกิจ 4 คะแนน 

คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจสามารถคํานวณได้ 2 วิธี คือคา่ความนิยมรวม (Full Goodwill) หรือวิธี
คา่ความนิยมบางสว่นเฉพาะของบริษัทใหญ่ (Partial Goodwill) ตามการอธิบายต่อไปนี ้ 

คา่ความนิยมรวม (Full Goodwill) 

คา่ความนิยมตามวิธี Full Goodwill เป็นผลตา่งระหวา่ง “มลูค่าธุรกิจของบริษัทท่ีถกูซือ้” กบั มลูคา่
ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทผู้ถกูซือ้ ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ โดยมลูคา่ธุรกิจของบริษัทผู้ถกูซือ้คือผลรวมของ 

1) มลูคา่ยติุธรรมของสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ 

2) มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์สุทธิของบริษัทท่ีถกูลงทนุในสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มี
อํานาจควบคมุ และ 

3) มลูคา่ยติุธรรมของสว่นได้เสียในสว่นของเจ้าของของผู้ถกูซือ้ท่ีเป็นของผู้ ซือ้ ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจท่ี
ดําเนินการสําเร็จเป็นขัน้ๆ (ซึง่ในกรณีนีคื้อเงินลงทนุท่ีซือ้ครัง้แรก 30%) 
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ในขณะท่ีมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ คือมลูคา่สทุธิ ณ วนัท่ีซือ้ของสนิทรัพย์ท่ีระบไุด้และหนีส้นิท่ี
รับมา (ท่ีรวมถงึสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนและภาระผกูพนัท่ีอาจไมไ่ด้รับรู้ในงบการเงินมาก่อน)  

คา่ความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ (partial goodwill) 

คา่ความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ (partial goodwill) จะคํานวณคล้ายๆ กบัคา่ความนิยมรวม แต่
แทนท่ีจะวดัมลูคา่ของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุโดยใช้มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ กิจการผู้ลงทนุจะ
วดัมลูคา่ของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุโดยใช้สนิทรัพย์สทุธิท่ีระบไุด้ของผู้ถกูซือ้ตามสดัสว่นของ NCI แทน
ดงันัน้ คา่ความนิยมแบบ partial goodwill จงึสามารถคํานวณได้ดงันี ้ 

โดยมลูคา่ธุรกิจของบริษัทผู้ถกูซือ้คือผลรวมของ 

1) มลูคา่ยติุธรรมของสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ 

2) มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์สุทธิ “ที่ระบุได้” ของบริษัทท่ีถกูลงทนุในสว่นท่ีเป็นของสว่น
ได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ และ 

3) มลูคา่ยติุธรรมของสว่นได้เสียในสว่นของเจ้าของของผู้ถกูซือ้ท่ีเป็นของผู้ ซือ้ ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจท่ี
ดําเนินการสําเร็จเป็นขัน้ๆ (ซึง่ในกรณีนีคื้อเงินลงทนุท่ีซือ้ครัง้แรก 30%) 

ในขณะท่ีมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ คือมลูคา่สทุธิ ณ วนัท่ีซือ้ของสนิทรัพย์ท่ีระบไุด้และหนีส้นิท่ี
รับมา (ท่ีรวมถงึสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนและภาระผกูพนัท่ีอาจไมไ่ด้รับรู้ในงบการเงินมาก่อน) (ม.รง. 3 ยอ่หน้า 32)  

การคํานวณคา่ความนิยมแบบ partial goodwill จะทําให้ค่าความนิยมท่ีคํานวณได้จะมีเฉพาะของ
บริษัทใหญ่ โดยท่ีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุจะไมไ่ด้รับปันสว่นคา่ความนิยมแตอ่ยา่งใด 

มลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุท่ีจ่ายซือ้ครัง้แรก 18,000,000  บาท  

มลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุจ่ายซือ้ครัง้ท่ีสอง 28,000,000  บาท  

มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของ S x สดัสว่น NCI (20%) 11,000,000  บาท  

(55m x 20%)   
 

รวมมลูคา่ธุรกิจของบริษัทบี 100% 57,000,000  บาท  

หกั มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัซือ้ธุรกิจ (1/1/25x2) 55,000,000  บาท  

คา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ (partial GW) 2,000,000  บาท  

 
จ จงอภิปรายเก่ียวกบัรวมธุรกิจเป็นขัน้ๆตามมาตรฐานการบญัชี 4 คะแนน 

ม.รง. 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ยอ่หน้าท่ี 41-42 ได้ระบวุา่ “หากผู้ ซือ้ได้รับอํานาจในการควบคมุ โดยท่ีผู้ ซือ้
เคยมีสว่นได้เสียในผู้ถกูซือ้อยู่ก่อนวนัซือ้แล้ว (ตวัอยา่งเช่น วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X1 กิจการ ก ถือหุ้นกิจการ ข คิด
เป็นร้อยละ 35 ซึง่ถือเป็นผู้ ท่ีไม่มีอํานาจควบคมุในกิจการ ข ณ วนันัน้ กิจการ ก ซือ้หุ้นกิจการ ข เพิ่มอีกร้อยละ 
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40 และทําให้กิจการ ก มีอํานาจควบคมุกิจการ ข) ถือวา่เป็นเป็นการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการเป็นขัน้ๆ โดยผู้ ซือ้ต้อง
วดัมลูคา่สว่นได้เสียท่ีผู้ ซือ้ถืออยู่ในผู้ถกูซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหมโ่ดยใช้มลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรับรู้
ผลกําไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึน้โดยทนัที (แตห่ากถือเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขายก่อน ต้องรับรู้ด้วยเกณฑ์เดียวกบัเสมือน
วา่ผู้ ซือ้ได้ขายเงินลงทนุดงักลา่วออกไป)” 
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ข้อ 3	ก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กิจการมีสทิธิการออกอากาศทางโทรทศัน์ ซึง่ต้องตอ่อายทุกุ 10 ปี กิจการไม่เคยมีปัญหาใดๆในเร่ือง
การตอ่อาย ุและสทิธิดงักลา่วให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการตลอดมา กิจการเคยตอ่อายมุาแล้ว 1 ครัง้  

อยา่งไรก็ตาม ในปี 25X7 รัฐบาลได้เปล่ียนแปลงสมัปทานจากการตอ่อายโุดยอตัโนมติั เป็นการให้
ประมลูแทน และสทิธิท่ีกิจการมีอยูน่ัน้จะให้ประโยชน์อีกเพียง 2 ปี และคาดวา่จะได้รับกระแสเงินสดจากสิทธิ
ดงักลา่วตลอด 2 ปีท่ีเหลืออยู่ 

ให้ทํา 
1) ก่อนหน้าปี 25x7 กิจการจะมีวิธีปฏิบติัทางบญัชีกบัสทิธิดงักลา่วอยา่งไร 
2) ในปี 25X7 กิจการควรดําเนินการกบัสทิธิดงักลา่วอยา่งไร (10 คะแนน) 

 
เฉลย 

1) ก่อนหน้าปี 25x7 กิจการจะมีวิธีปฏิบติัทางบญัชีกบัสทิธิดงักลา่วอยา่งไร 

กิจการต้องถือวา่ใบอนญุาตออกอากาศมีอายกุารให้ประโยชน์ไมท่ราบแน่นอน เน่ืองจากคาดวา่
ใบอนญุาตจะทําให้เกิดกระแสเงินสดสทุธิแก่กิจการอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ ดงันัน้ กิจการจงึไมต้่องตดัจําหน่าย
ใบอนญุาต (จนกวา่อายกุารให้ประโยชน์จะทราบได้แน่นอน) แตกิ่จการจะต้องทดสอบการด้อยค่าของ
ใบอนญุาตตาม ม.บช. 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ ทกุปีและเม่ือมีข้อบง่ชีว้า่ใบอนญุาต
นัน้อาจเกิดการด้อยคา่ 
 

2) ในปี 25X7 กิจการควรดําเนินการกบัสทิธิดงักลา่วอยา่งไร 

เน่ืองจากใบอนญุาตออกอากาศไมส่ามารถตอ่อายไุด้อีก อายกุารให้ประโยชน์จงึมีระยะเวลาท่ีทราบได้
แน่นอน ดงันัน้ กิจการจงึต้องตดัจําหน่ายใบอนญุาตตลอดระยะเวลาการให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยูอี่ก 2 ปี และต้อง
ทดสอบการด้อยคา่ตามม.บช. 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ โดยทนัที 

ข้อ 3	ข  สินค้าคงเหลอืและสัญญาที่สร้างภาระ 

บริษัท มิว จํากดั ซือ้สนิค้ามาเพ่ือขาย ในระหว่างปี 25x1 มีต้นทนุเฉล่ีย  26  บาท ตอ่หน่วย  ในวนัท่ี 
31/12/25x1 บริษัท มีสนิค้าคงเหลือจํานวน 1,000 หน่วย  ต้นทนุสนิค้าท่ีซือ้  30  บาทตอ่หน่วย มลูคา่ท่ีบริษัท 
คาดวา่จะขายได้ 32 บาทตอ่หน่วย มีคา่นายหน้า 3 บาทตอ่หน่วย  บริษัทได้ทําสญัญาขายสินค้าแบบยกเลิก
ไมไ่ด้ จํานวน 1,200 หน่วย ในราคาหน่วยละ 28 บาท โดยทําการสง่ของในวนัท่ี 7 มกราคม 25x2  บริษัทคาดว่า
สามารถซือ้สนิค้ามาเพิ่มเติมได้ ในราคาต้นทนุเดิม 

ให้ทํา 
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บนัทกึบญัชีในปี 25x1 พร้อมทัง้คํานวณประกอบ (10 คะแนน) 
 
เฉลย 

“สนิค้าคงเหลือ หมายถงึ ทรัพย์สนิซึง่ มีไว้เพ่ือขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติ หรืออยูใ่น
ระหวา่งกระบวนการผลิตเพ่ือให้เป็นสนิค้าสําเร็จรูปเพ่ือขาย (Work In Process) หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการผลิต
สนิค้าหรือให้บริการ 

กิจการจะต้องแสดงมลูคา่สนิค้าคงเหลือด้วยราคาทนุ หรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตอ่ยา่งใดจะต่ํา
กวา่ ซึง่มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับหมายถงึราคาท่ีคาดวา่จะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หกัด้วยต้นทนุสว่นเพิ่มท่ีจะผลิต
ให้เสร็จ  และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้ขายสนิค้านัน้ได้ (ม.บช. 2 ปรับปรุง 2552) 

ในการประมาณการมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับให้อ้างอิงกบัหลกัฐานเก่ียวกบัจํานวนเงินท่ีคาดวา่จะได้รับจาก
สนิค้าคงเหลือซึง่เช่ือถือได้มากท่ีสดุในขณะท่ีประมาณมลูคา่ (ม.บช. 2 ยอ่หน้า 30) โดยให้พิจารณาถงึ
วตัถปุระสงค์ของกิจการในการถือครองสนิค้าคงเหลือด้วย หากเป็นสนิค้าคงเหลือท่ีกิจการถือไว้เพ่ือขายตาม
สญัญาท่ีแน่นอน ให้ถือตามราคาท่ีกําหนดไว้ในสญัญานัน้ หากจํานวนตามสญัญาการขายนัน้มีน้อยกว่า
ปริมาณสนิค้าคงเหลือท่ีถือครองไว้มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับของสนิค้าคงเหลือสว่นท่ีเกินกวา่ปริมาณในสญัญาให้ถือ
ตามราคาขายโดยทัว่ไป กิจการอาจต้องบนัทกึประมาณการหนีส้นิจากปริมาณสนิค้าคงเหลือตามสญัญาขายท่ี
แน่นอนสว่นท่ีเกินปริมาณสนิค้าคงเหลือท่ีถือไว้หรือท่ีเกิดจากสญัญาซือ้ท่ีแน่นอนของกิจการ (ม.บช. 2 ยอ่หน้า 
31)  

สําหรับข้อนี ้กิจการทําสญัญาขายสนิค้าลว่งหน้าสําหรับสนิค้า ค 1,200 หน่วยในราคา 28 บาท จงึต้อง
ใช้ราคา 28 บาทในการประมาณมลูคา่สทุธิสําหรับสนิค้า 1,000 หน่วย สว่นสญัญาขายสนิค้าลว่งหน้าสว่นท่ีเกิน
กวา่สนิค้าท่ีมีอยู่ (200 หน่วย) ให้กิจการตัง้ประมาณการหนีส้นิ “คา่เผ่ือผลขาดทนุจากสญัญาขายสนิค้าลว่งหน้า
ท่ีสร้างภาระ”  

ดงันัน้ กิจการจะต้องแสดงมลูค่าสนิค้าคงเหลือ 1,000 หน่วย และรับรู้ผลขาดทนุจากการลดมลูคา่ของ
สนิค้าคงเหลือตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

ประเภทของ
สนิค้า 

จํานวน
ชิน้ 

ราคาทนุ/
ชิน้ 

ราคา
ขาย/ชิน้ 

ตาม
สญัญา 

หกัคชจ.
ทางตรง 

มลูคา่สทุธิ
ท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

ราคาทนุหรือ
มลูคา่สทุธิท่ี
คาดวา่จะ

ได้รับแล้วแต่
อยา่งใดจะต่ํา

กวา่ 
ขาดทนุ
ตอ่ชิน้ 

A B C D E F = D - E G = min(C,F) H = G -C 
สนิค้าเพ่ือขาย      1,000             30           28             3             25             25  (5) 
มลูคา่รวม      30,000       25,000       25,000  (5,000) 
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และกิจการจะต้องคํานวณคา่เผ่ือผลขาดทนุจากสญัญาขายสนิค้าลว่งหน้าท่ีสร้างภาระ” ตามการ
คํานวณตอ่ไปนี ้ 

ประเภทของ
สนิค้า 

จํานวนชิน้
ของสนิค้าท่ี
ทําสญัญา
ขายเกิน

กวา่สนิค้าท่ี
มี 

ราคาทนุ/ชิน้
ท่ีคาดวา่ต้อง

จ่ายซือ้ 

ราคาขาย
ตามสญัญา
ลว่งหน้า / 

ชิน้ 
หกัคชจ.
ทางตรง 

มลูคา่สทุธิท่ี
คาดวา่จะ

ได้รับ ขาดทนุตอ่ชิน้ 
A B C D E F = D - E G = F - C 
สนิค้าเพ่ือขาย 200  30  28  3  25  (5) 
มลูคา่รวม 6,000  5,000  (1,000) 

กิจการจงึต้องบนัทกึบญัชี ณ วนัท่ี 31/12/25x1 ดงัตอ่ไปนี ้ 
31/12/25x1 ผลขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ 5,000  

คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ 5,000  
(บนัทกึผลขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ) 

31/12/25x1 ผลขาดทนุจากสญัญาขายลว่งหน้าท่ีถือเป็นสญัญาท่ีสร้างภาระ 1,000  
คา่เผ่ือผลขาดทนุจากสญัญาขายลว่งหน้าท่ีถือเป็นสญัญาท่ีสร้างภาระ 1,000  

(บนัทกึผลขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ) 
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