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ข้อ 1	ก รายจ่ายพฒันาโครงการ 

บริษัทมหาชนแหง่หนึง่ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า มีโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศลาว ซึง่อยู่ระหวา่งการ
ดําเนินการวิจยัทางด้านเทคนิค  

บริษัทมีนโยบายในการบนัทกึรายจ่ายท่ีเกิดขึน้รวมเป็นสนิทรัพย์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หวัข้อ 
“ต้นทนุการพฒันาโครงการ” และจะถือเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จเม่ือยกเลกิโครงการ 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x6 แสดงต้นทนุพฒันาโครงการดงันี ้ 

 หน่วย:ล้านบาท  

เงินเดือนและคา่เดินทางของพนกังานไทยท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการโดยตรง               2.50  

คา่ใช้จ่ายในการติดตอ่เจ้าหน้าท่ี               0.60  

คา่ท่ีปรึกษาโครงการและการศกึษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิค             25.00  

เงินเดือนและท่ีพกัพนกังานของประเทศลาวท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ               5.60  

คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย               0.30  

รวมรายจ่าย             34.00  

 

ทัง้นี ้ โครงการยงัอยูข่ัน้พฒันาให้มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค รวมทัง้ยงัมีความไมแ่น่นอนกบัการขออนญุาตกบั
ทางการ ตลอดจนเงินทนุในการก่อสร้าง 

ให้ทํา 

1. ให้อธิบายวา่กิจการใช้นโยบายการบญัชีท่ีสอดคล้องกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปหรือไม ่อยา่งไร 

2. จดัทํารายการปรับปรุง (ถ้ามี) 15 คะแนน 

ตอบ 

การท่ีกิจการรับรู้รายจ่ายพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าท่ีลาวเป็นสว่นหนึง่ของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน และจะถือเป็น
คา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จเม่ือยกเลกิโครงการนัน้ ถือวา่กิจการเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ี “ไม”่ สอดคล้องกบั
หลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ตามการอธิบายตอ่ไปนี ้ 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน หมายถงึ ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคมุของกิจการ ซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และ
คาดวา่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ ดงันัน้ องค์ประกอบสําคญั 3 ประการของสนิทรัพย์ท่ีไมมี่
ตวัตนจงึประกอบด้วย 1) ระบไุด้ 2) อยูภ่ายใต้ความควบคมุ 3) คาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ 

ทัง้นี ้ หากกิจการต้องการรับรู้โครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้เป็น “สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน” 
กิจการจะต้องแสดงให้เหน็ถงึวา่มีความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์ ซึง่หมายความว่ากิจการมีความตัง้ใจและมี
ความสามารถท่ีจะทําสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนให้เสร็จสมบรูณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรือขาย ตลอดจนสามารถแสดงให้เหน็ถงึ
วิธีท่ีสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตอ่กิจการ  
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อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากโครงการยงัอยูข่ัน้พฒันาให้มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค รวมทัง้ยงัมีความไมแ่น่นอนกบั
การขออนญุาตกบัทางการ ตลอดจนความชดัเจนของเงินทนุในการก่อสร้าง อีกทัง้รายจ่ายทกุรายการเป็นรายจ่ายท่ีไมไ่ด้
จ่ายลงทนุในสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตน ดงันัน้ กิจการจึงไมส่ามารถรับรู้รายจ่ายของโครงการดงักลา่วเป็นสนิทรัพย์ได้ โดยจะต้อง
รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายประจํางวดทัง้จํานวนตัง้แตว่นัท่ีจ่ายลงทนุ  

กิจการจะต้องบนัทกึปรับปรุงรายการดงัตอ่ไปนี ้ 

คา่ใช้จ่ายในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 34 ล้านบาท 

ต้นทนุพฒันาโครงการ 34 ล้านบาท 
ปรับปรุงต้นทนุการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าเป็นคา่ใช้จ่ายประจํางวด 
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ข้อ 1	ข	โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

บริษัทได้ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยจดัหาจากผู้ขายภายนอก  โดยมีรายจ่ายจํานวน 10 
ล้าน ซึง่ไม่สามารถระบอุายกุารให้ประโยชน์ท่ีแน่นอน ซึง่บริษัทตัง้ใจจะใช้โปรแกรมดงักลา่วจนกวา่จะล้าสมยั  

ให้ทํา 

หากทา่นเป็นผู้สอบบญัชีของกิจการแหง่นี ้ทา่นจะแนะนํากิจการเก่ียวกบัหลกัการบญัชีท่ีเก่ียวข้องอยา่งไร และมี
ปัจจยัอะไรในการกําหนดอายกุารใช้งาน หรือ การตดัจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (5 คะแนน) 

ตอบ 

หากเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีได้มาจากการซือ้ กิจการจะสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ โดยรายงานอยูใ่นหมวด 
“สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน” ของกิจการ โดยกิจการจะต้องประเมินอายกุารใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักลา่ว ซึง่หากมี
อายกุารใช้งานท่ีจํากดั กิจการจะต้องตดัจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์รายการนีต้ลอดอายกุารใช้งานเชิงเศรษฐกิจ แต่
หากกิจการเห็นวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักลา่วเป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนประเภทท่ีไมส่ามารถกําหนดอายไุด้ (indefinite 
life) กิจการจะต้องไมต่ดัจําหน่าย แตใ่ห้ประเมินการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ม.บช. 36) อยา่งน้อยทกุรอบระยะเวลาบญัชี 
หรือเม่ือมีข้อบง่ชีข้องการด้อยค่า 

ทัง้นี ้ โจทย์ระบวุา่กิจการเหน็วา่ไมส่ามารถระบอุายกุารให้ประโยชน์ท่ีแน่นอนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักลา่ว
และบริษัทตัง้ใจจะใช้โปรแกรมดงักลา่วจนกวา่จะล้าสมยั ข้อสมมติฐานของฝ่ายบริหารกิจการข้างต้นอาจเป็นข้อ
สมมติฐานท่ีไมส่มเหตสุมผลและขาดความระมดัระวงั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นไปอยา่ง
ตอ่เน่ืองและรวดเร็ว กิจการจึงควรประเมินอายกุารใช้งานอยา่งสมเหตสุมผล ซึง่อาจพิจารณาเพ่ือกําหนดอายกุารให้
ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนจากปัจจยัตอ่ไปนี ้ 

1. การนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ตามท่ีคาดไว้ 

2. วงจรชีวิตของโปรแกรมฯ และการประมาณอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ท่ีคล้ายคลงึกนั 

3. ความล้าสมยัด้านเทคนิค เทคโนโลยี การค้า หรือด้านอ่ืนๆ 

4. การเปล่ียนแปลงในความต้องการของตลาดสําหรับสนิค้าหรือบริการท่ีได้จากโปรแกรมฯ  

5. การโต้ตอบของคูแ่ข่ง 

6. รายจ่ายท่ีสืบเน่ืองจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

7. ระยะเวลาท่ีกิจการสามารถควบคมุสนิทรัพย์และสทิธิทางกฎหมาย 

8. อายกุารให้ประโยชน์ของโปรแกรมฯ ขึน้อยูก่บัอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์อ่ืนๆ ของกิจการ หรือไม ่

และเม่ือประเมินแล้วกิจการยงัเห็นวา่ไมส่ามารถประเมินอายกุารใช้งานของโปรแกรมฯ ได้ กิจการจะต้องไมต่ดั
จ่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคา่ใช้จ่าย แตใ่ห้ทดสอบการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ท่ีได้ระบไุว้ใน ม.บช. 36 เร่ืองการด้อยคา่
ของสนิทรัพย์ เม่ือมีข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่ หรือทกุๆ รอบระยะเวลาบญัชีเป็นอย่างน้อย 
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ข้อ 2	การรวมธุรกจิและการจัดทาํงบการเงินรวม 

วนัท่ี 1/1/x1 บริษัทกรุงเทพ ลงทนุในบริษัทขอนแก่น โดยจ่ายเงิน 300,000 บาท เพ่ือซือ้สว่นได้เสีย 80% ของ
บริษัทขอนแก่น บริษัทขอนแก่นมีทนุหุ้นสามญั 200,000 บาท กําไรสะสม 80,000 บาท โดยมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์
สทุธิเทา่กบัมลูค่าตามบญัชี ซึง่ในปี 25x2 บริษัทมีกําไรสม่ําเสมอไตรมาสละ 30,000 บาท และจ่ายเงินปันผล 30,000 
บาท ในวนัท่ี 1/7/25x2  

ในวนัท่ี 1/10/25x2 บริษัทกรุงเทพ ขายเงินลงทนุ 1 ใน 8 ของเงินลงทนุท่ีมีอยูใ่นราคา 56,000 บาท โดยบริษัทไม่
สญูเสียอํานาจควบคมุ ตอ่ไปนีเ้ป็นงบทดลอง ปี 25x2  

งบทดลอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 กรุงเทพ ขอนแก่น 
 dr (cr)   dr (cr)  

เงินสดและรายการเทียบเทา่ 45,000  7,000  
ลกูหนีแ้ละรายได้ค้างรับ 30,000  87,000  
สนิค้าคงเหลือ 55,000  65,000  
เงินลงทนุในบริษัทขอนแก่น 210,000  
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 556,000  260,000  
เจ้าหนีก้ารค้า (50,000) (9,000) 
ทนุ-หุ้นสามญั (500,000) (200,000) 
กําไรสะสมต้นปี (160,000) (120,000) 
ขาย (1,200,000) (1,000,000) 
กําไรจากการขายเงินลงทนุ (26,000) 0  
เงินปันผลรับ (24,000) 0  
ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 1,024,000  880,000  
เงินปันผลจ่าย 40,000  30,000  
 

ให้ทํา 

1. คํานวณคา่ความนิยมในการรวมธุรกิจ โดยให้คํานวณสว่นได้เสียของผู้ ถือหุ้นท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเป็น

สดัสว่นเดียวกบัมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์ 

2. แสดงการคํานวณสว่นแบง่กําไร และจดัทํางบกําไรขาดทนุรวม  

3. แสดงผลแตกตา่งจากการเปล่ียนแปลงเงินลงทนุ และจดัทํางบแสดงฐานะการเงินรวม 

ตอบ 

คํานวณคา่ความนิยมในการรวมธุรกิจ 

คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจสามารถคํานวณได้ 2 วิธี คือคา่ความนิยมรวม (Full Goodwill) หรือวิธีคา่ความ
นิยมบางสว่นเฉพาะของบริษัทใหญ่ (Partial Goodwill) สําหรับโจทย์ข้อนี ้จะถือวา่เป็นการคํานวณแบบ partial goodwill 
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ท่ีคา่ความนิยมจะเป็นเฉพาะสว่นของบริษัทใหญ่เทา่นัน้ ตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

หน่วย : บาท 
เงินลงทนุจ่ายซือ้สนิทรัพย์สทุธิในสดัสว่น 80%          300,000  
มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิในสว่นของ NCI 20% 
(280,000 x 20%)            56,000  
รวมมลูคา่เงินลงทนุจ่ายซือ้ 100%         356,000  
หกั มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อย (เทา่กบั BV) -       280,000  
คา่ความนิยม           76,000  

 

การคํานวณเบือ้งต้นเพ่ือจดัทํางบการเงินรวม 

การคํานวณสว่นแบง่กําไรประจําปี 25x2  100% ขอนแก่น   กรุงเทพ   NCI  
กําไรสทุธิตามรายงาน 3 ไตรมาสแรก (30,000 x 3) กรุงเทพถือ 80%            90,000            72,000         18,000  
กําไรสทุธิตามรายงานไตรมาสสดุท้าย (30,000 x 3) กรุงเทพถือ 70%            30,000            21,000          9,000  
สว่นแบง่กําไรของกรุงเทพ และสว่นแบง่กําไรของ NCI          120,000            93,000         27,000  

 
การคํานวณเงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31/12/25x2  100% ขอนแก่น   กรุงเทพ   NCI  
เงินลงทนุ ณ วนัท่ี 1/1/25x1 356,000  300,000  56,000  
บวก กําไรสะสมท่ีเพิ่มขึน้ ในปี 25x1 (120,000 - 80,000) 40,000  32,000  8,000  
เงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31/1/25x1 396,000  332,000  64,000  
บวก สว่นแบง่กําไร 3 ไตรมาสแรกของปี 25x2 90,000  72,000  18,000  
หกั เงินปันผล (จ่ายตอน กท. ถือ 80%) (30,000) (24,000) (6,000) 
เงินลงทนุ ณ วนัท่ี 30/9/25x2 (ก่อนขายเงินลงทนุ 10%) 456,000  380,000  76,000  
หกั ขายเงินลงทนุให้กบั NCI 10% (460,000 x 1/8) 0  (47,500) 47,500  
บวก สว่นแบง่กําไรไตรมาสสดุท้ายปี 25x2 30,000  21,000  9,000  
เงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31/12/25x2 486,000  353,500  132,500  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในขอนแก่น 10%  56,000  
หกั ต้นทนุของเงินลงทนุ (47,500) 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจากการขายหุ้นของบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ 8,500  

หมายเหต ุต้องเพิ่มสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัเน่ืองจากกิจการไม่สญูเสียอํานาจควบคมุ 
 

การปรับปรุงรายการในสมดุบญัชีของบริษัทกรุงเทพ 

1)  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - ขอนแก่น       92,000  
กําไรสะสม (332,000 - 240,000)      92,000  
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 ปรับปรุงเงินลงทนุต้นปี 25x2 ให้เป็นตามวิธีสว่นได้เสีย  

2)  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - ขอนแก่น       69,000  
 เงินปันผลรับ       24,000  

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (72,000+21,000)      93,000  
 ปรับปรุงรับรู้สว่นแบง่กําไรและตดัเงินปันผลรับออกเพ่ือให้เป็นไปตามการบญัชีวิธีสว่นได้เสีย  

3)  กําไรจากการขายเงินลงทนุ       26,000  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจากการขายหุ้นของบริษัทยอ่ย        8,500  
 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - ขอนแก่น (47,500 - 30,000)       17,500  

ปรับปรุงยอดกําไรจากการขายเงินลงทนุออกเข้าเป็นสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัฯ เน่ืองจากเป็นการขายหุ้น 
ท่ีไมส่ญูเสียอํานาจควบคมุ 

โดยหลงัจากปรับปรุงงบการเงินของบริษัทกรุงเทพตามคูบ่ญัชี 3 คูข้่างต้น งบทดลอง ณ วนัท่ี 31/12/25x2 ของ
บริษัทกรุงเทพจะเป็นดงันี ้ 

งบทดลอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 
กรุงเทพ 
ก่อนปรับ dr cr 

กรุงเทพ 
หลังปรับฯ 

 dr (cr)  
เงินสดและรายการเทียบเทา่ 45,000  45,000  
ลกูหนีแ้ละรายได้ค้างรับ 30,000  30,000  
สนิค้าคงเหลือ 55,000  55,000  
เงินลงทนุในบริษัทขอนแก่น 210,000  1)        92,000  3)    17,500  353,500  

2)        69,000  
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 556,000  556,000  
เจ้าหนีก้ารค้า (50,000) (50,000) 
ทนุ-หุ้นสามญั (500,000) (500,000) 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
จากการขายหุ้นของบริษัทยอ่ย 3)      8,500  (8,500) 
กําไรสะสมต้นปี (160,000) 1)    92,000  (252,000) 
ขาย (1,200,000) (1,200,000) 
กําไรจากการขายเงินลงทนุ (26,000) 3)        26,000  0  
เงินปันผลรับ (24,000) 2)        24,000  0  
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 2)    93,000  (93,000) 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 1,024,000  1,024,000  
เงินปันผลจ่าย 40,000  40,000  

ทัง้นี ้ ในการจดัทํางบการเงินรวม บริษัทใหญ่จะต้องบนัทกึรายการตดับญัชีในกระดาษทําการงบการเงินรวมตาม
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นี ้

การบนัทกึบญัชีปรับปรุงในกระดาษทําการงบการเงินรวม 
4) สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (72,000+21,000)      93,000  

เงินปันผลจ่าย      24,000  
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – ขอนแก่น      69,000  

บนัทกึตดับญัชีสว่นแบง่กําไรจากบริษัทยอ่ยกบับญัชีเงินลงทนุ 

5) สว่นแบง่กําไรของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ (18,000 + 9,000)      27,000  
เงินปันผลจ่าย        6,000  
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ      21,000  

บนัทกึตัง้สว่นแบง่กําไรของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 

6) ทนุ-หุ้นสามญั (บริษัทขอนแก่น)     200,000  
กําไรสะสม (ต้นงวดของบริษัทขอนแก่น)     120,000  
คา่ความนิยม      76,000  
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - ขอนแก่น (332,000 - 47,500)     284,500  
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ (64,000 + 47,500)     111,500  

บนัทกึตดับญัชีสว่นทนุของบ.ยอ่ย และเงินลงทนุ และตัง้ NCI และคา่ความนิยม 

และจะได้ผลลพัธ์เป็นกระดาษทําการงบการเงินรวมเพ่ือตอบข้อยอ่ยท่ี 2-3 ดงันี ้ 

กระดาษทําการงบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31/12/25x2 

กรุงเทพ 
(หลงัปรับ) ขอนแก่น dr cr งบการเงินรวม 

งบกําไรขาดทนุ 
ขาย 1,200,000  1,000,000  2,200,000  
กําไรจากการขายเงินลงทนุ 0  0  0  
เงินปันผลรับ 0  0  0  
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุ 
ในบริษัทยอ่ย 93,000  0  4) 93,000  0  
ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย (1,024,000) (880,000) (1,904,000) 
กําไรสทุธิ 296,000  
สว่นแบง่กําไรของสว่นได้เสีย 
ท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 5) 27,000  (27,000) 
กําไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจ

ควบคมุ 269,000  120,000  269,000  

งบกําไรสะสม 
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กระดาษทําการงบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31/12/25x2 

กรุงเทพ 
(หลงัปรับ) ขอนแก่น dr cr งบการเงินรวม 

กําไรสะสม 1/1/25x2 252,000  120,000  6) 120,000  252,000  
บวก กําไรสทุธิประจํางวด 269,000  120,000  269,000  
หกั เงินปันผล (40,000) (30,000) 4) 24,000  (40,000) 

5) 6,000  
กําไรสะสม 31/12/25x2 481,000  210,000  481,000  

งบแสดงฐานะการเงิน 
สนิทรัพย์ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่ 45,000  7,000  52,000  
ลกูหนีแ้ละรายได้ค้างรับ 30,000  87,000  117,000  
สนิค้าคงเหลือ 55,000  65,000  120,000  
เงินลงทนุในบริษัทขอนแก่น 353,500  0  4) 69,000  0  

6) 284,500  
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 556,000  260,000  816,000  
คา่ความนิยม 6) 76,000  76,000  
รวมสนิทรัพย์ 1,039,500  419,000  1,181,000  

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ 
เจ้าหนีก้ารค้า 50,000  9,000  59,000  
ทนุ-หุ้นสามญั 500,000  200,000  6) 200,000  500,000  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
จากการขายหุ้นของบริษัทยอ่ย 8,500  0  8,500  
กําไรสะสม 481,000  210,000  481,000  
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 5) 21,000  132,500  

6) 111,500  
รวมหนีส้นิและสว่นของเจ้าของ 1,039,500  419,000  1,181,000  
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ข้อ 3	การด้อยค่าของสินทรัพย์	

บริษัทมีการทดสอบด้อยคา่เรือลําหนึง่ซึง่ถือเป็นหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดอยา่งอิสระแก่กิจการ ณ วนัท่ี 
31/12/25x6 มลูคา่ตามบญัชีของเรือเทา่กบั 65 ล้านบาท มลูคา่คงเหลือ 5 ล้านบาท อายกุารใช้งาน 10 ปี บริษัทคาดวา่
ต้นปี 25x9 บริษัทจะมีรายจ่ายท่ีทําให้สนิทรัพย์มีสภาพดีขึน้ 10 ล้านบาท และมีอายกุารใช้งานเพิ่มขึน้ 2 ปี ทัง้นี ้เม่ือบริษัท
คิดลดกระแสเงินสดโดยใช้อตัราคิดลดท่ี 7% จะได้มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31/12/25x6 ดงันี ้ 

 ในกรณีท่ีไมมี่การปรับปรุงสภาพของเรือ มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31/12/25x6 จะเทา่กบั 61.035 
ล้านบาท 

 ในกรณีท่ีปรับปรุงสภาพของเรือตามแผน (ปี 25x9)  มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31/12/25x6 จะ
เทา่กบั 65.765 ล้านบาท 

ตอ่มาต้นปี 25x9 บริษัทได้ลงทนุปรับปรุงเรือตามท่ีได้วางแผนไว้ ซึง่มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับ ณ วนัท่ี 
31/12/25x9 เทา่กบั 66.125 ล้านบาท 

ให้ทํา 

3.1  อธิบายแนวคิดของการคํานวณมลูคา่จากการใช้ 

3.2 ทดสอบการด้อยคา่ของเรือ ซึง่ถือเป็นหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 

3.3 อธิบายแนวคิดการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 

3.4 คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเรือท่ีควรจะเป็นในกรณีท่ีไมเ่คยรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 

3.5 คํานวณมลูคา่ตามบญัชีในกรณีท่ีบนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยคา่และการกลบับญัชี 

ตอบ 

3.1  อธิบายแนวคิดของการคํานวณมลูคา่จากการใช้ 

มลูคา่จากการใช้สนิทรัพย์ หมายถงึ มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตจากการใช้
สนิทรัพย์อยา่งต่อเน่ืองและจากการจําหน่ายสนิทรัพย์  ณ วนัสิน้อายกุารใช้งาน โดย ม.บช. 36 ยอ่หน้า 33 ได้กําหนด
วิธีการวดัมลูคา่จากการใช้ดงันี ้

1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศยัข้อสมมติท่ีสมเหตสุมผลและมีหลกัฐานสนบัสนนุซึง่แสดงถงึการ
คาดการณ์ท่ีดีท่ีสดุของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีจะเป็นอยู่ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยูข่อง
สนิทรัพย์ โดยกิจการควรให้นํา้หนกักบัหลกัฐานสนบัสนนุท่ีได้จากภายนอก 

2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศยังบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินลา่สดุซึง่ได้รับการอนมุติัจาก
ฝ่ายบริหาร แต่ต้องไม่รวมประมาณการกระแสเงนิสดรับหรือจ่ายที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากการปรับโครงสร้างใน

อนาคต หรือจากการปรับปรุงหรือทาํให้สนิทรัพย์นัน้ดีขึน้ การคาดการณ์ท่ีอาศยังบประมาณหรือประมาณการ
ดงักลา่วต้องครอบคลมุระยะเวลาอยา่งมากท่ีสดุ 5 ปี นอกจากมีเหตผุลสนบัสนนุเพียงพอวา่ควรครอบคลมุระยะเวลาท่ี
นานกวา่นัน้ 
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3 ประมาณกระแสเงินสดหลงัจากช่วงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินลา่สดุ โดยปรับกระแส
เงินสดในงบประมาณหรือประมาณการสําหรับอนาคตท่ีไกลออกไปด้วยอตัราการเติบโตท่ีคงท่ีหรือลดลง นอกจากมีเหตผุล
สนบัสนนุวา่กิจการควรใช้อตัราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ อตัราการเติบโตนีต้้องไมส่งูกวา่อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียระยะยาวของ
ผลติภณัฑ์ อตุสาหกรรมหรือประเทศท่ีกิจการนัน้ดําเนินงานอยู ่หรือของตลาดซึง่สนิทรัพย์นัน้ถกูนําไปใช้ นอกจากมีเหตผุล
สนบัสนนุวา่กิจการควรใช้อตัราการเติบโตท่ีสงูกวา่ 

3.2 ทดสอบการด้อยคา่ของเรือ ซึง่ถือเป็นหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด  

ตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 3.1 ในการประมาณมูลค่าจากการใช้ กจิการจะต้องไม่รวมประมาณการกระแสเงนิ
สดรับหรือจ่ายที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากการปรับโครงสร้างในอนาคต หรือจากการปรับปรุงหรือทาํให้สนิทรัพย์นัน้
ดีขึน้ ดงันัน้ กิจการจงึต้องประมาณมลูคา่จากการใช้ของเรือ ในกรณีท่ีไมมี่การปรับปรุงสภาพของเรือ มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31/12/25x6 จะเทา่กบั 61.035 ล้านบาท และเน่ืองจากกิจการไมส่ามารถกําหนดราคาขายสทุธิของ
เรือลํานีไ้ด้ จงึต้องวดั “มลูคา่ท่ีจะได้รับคืน (recoverable amount) โดยใช้มลูคา่จากการใช้ 61.035 ล้านบาท ผลขาดทนุ
จากการด้อยคา่ในกรณีนีจ้งึสามารถคํานวณได้ดงันี ้ 

หน่วย:ล้านบาท 

มลูคา่จากการใช้  61.035  
หกั มลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ฯ 65.000  
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (3.965) 

 

3.3 อธิบายแนวคิดการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 

1. ในกรณีของสนิทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงินจะถกูกลบัรายการเม่ือ

มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนเพิ่มขึน้ในภายหลงั และการเพิ่มขึน้นัน้สมัพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทนุจากการด้อย

คา่ท่ีเคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ   

2. ในกรณีของคา่ความนิยม ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยมจะไมมี่การปรับปรุงกลบัรายการแต่

อยา่งใด 

3. และในกรณีของสนิทรัพย์อ่ืนๆ ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ท่ีไมใ่ช่สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนๆ ท่ี

เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถกูประเมินทกุรอบระยะเวลารายงานวา่มีข้อบง่ชีเ้ร่ืองการด้อยคา่หรือไม่ ซึง่หากมีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการคํานวณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน ผลขาดทนุจากการด้อยคา่จะถูก

กลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่เกนิกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วย

ค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจาํหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทกึผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่ามาก่อน (กลบัรายการได้ไมเ่กินมลูคา่ตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากไมเ่คยรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อย

คา่) 

3.4 คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเรือท่ีควรจะเป็นในกรณีท่ีไมเ่คยรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 
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หน่วย:ล้านบาท 
มลูคา่ตามบญัชีของเรือ ณ 31/12/25x6 65.000  
หกั มลูคา่คงเหลือ (5.000) 
มลูคา่ท่ีเส่ือมคา่ได้ 60.000  
คา่เส่ือมราคาช่วงปี 25x7 - 25x8 (2 ปี/10 ปี) (12.000) 
มลูคา่ตามบญัชีของเรือ ณ 31/12/25x8 หากไมเ่คยรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่า 53.000  
บวก รายจ่ายปรับปรุงสภาพเรือ 10.000  
มลูคา่ตามบญัชีของเรือหลงัปรับปรุงสภาพ ณ 1/1/25x9 63.000  
หกั มลูคา่คงเหลือ (5.000) 
มลูคา่ท่ีเส่ือมคา่ได้ 58.000  
คา่เส่ือมราคาปี 25x8 (1 ปี/10 ปีเน่ืองจากอายเุพิ่มขึน้ 2 ปี) (5.800) 
มลูคา่ตามบญัชีของเรือ ณ 31/12/25x9 หากไมเ่คยรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่า 52.200  

 

3.5 คํานวณมลูคา่ตามบญัชีในกรณีท่ีบนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยคา่และการกลบับญัชี 

เน่ืองจากบริษัทได้ลงทนุปรับปรุงเรือตามท่ีได้วางแผนไว้ ซึง่มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับ ณ วนัท่ี 
31/12/25x9 เท่ากบั 66.125 ล้านบาท ซึง่สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีท่ีควรจะเป็นในกรณีไมรั่บรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 
ดงันัน้ กิจการจึงสามารถกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าให้มลูคา่ตามบญัชีกลบัไปเป็น 52.200 ล้านบาทได้ ตาม
การคํานวณตอ่ไปนี ้ 

หน่วย:ล้านบาท 
มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31/12/25x6 หลงัรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 61.035  
หกั มลูคา่คงเหลือ (5.000) 
มลูคา่ท่ีเส่ือมคา่ได้ 56.035  
คา่เส่ือมราคาช่วงปี 25x7 - 25x8 (2 ปี/10 ปี) (11.207) 
มลูคา่ตามบญัชีของเรือ ณ 31/12/25x8 ในกรณีรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 49.828  
บวก รายจ่ายปรับปรุงสภาพเรือ 10.000  
มลูคา่ตามบญัชีของเรือหลงัปรับปรุงสภาพ ณ 1/1/25x9 59.828  
หกั มลูคา่คงเหลือ (5.000) 
มลูคา่ท่ีเส่ือมคา่ได้ 54.828  
คา่เส่ือมราคาปี 25x8 (1 ปี/10 ปี) (5.483) 
มลูคา่ตามบญัชีของเรือ ณ 31/12/25x9 กรณีท่ีรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 49.345  
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และกิจการจะสามารถรับรู้ผลกําไรจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

หน่วย:ล้านบาท 
มลูคา่ตามบญัชีของเรือ ณ 31/12/25x9 หากไมเ่คยรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่า 52.200  
หกั มลูคา่ตามบญัชีของเรือ ณ 31/12/25x9 กรณีท่ีรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 49.345  
ผลกาํไรจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า 2.855  
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