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บทท ี1 T account Technic

ในการสอบวิชาการบญัชี 1 และการบญัชี 2 จะมีโจทยอ์ยูห่มวดหนงึทีถามตวัเลขทีจะถกูนาํเสนอในงบการเงนิ 

ไดแ้ก่ สินคา้คงเหลือปลายงวดเท่ากบัเท่าใด เงนิสดจ่ายคา่สินคา้เท่ากบัเท่าใด เงินสดรบัจากลกูหนีการคา้เท่ากบัเท่าใด ฯลฯ 

ซงึในการแกโ้จทยล์กัษณะนีจะสามารถหาคาํตอบไดอ้ยา่งงา่ยดาย โดยใชส้มการบญัชีแยกประเภท (บญัชีตวั T) 

Dr. Cr.

ซงึสมการดงักล่าวสามารถแสดงไดด้งันี 

ขนัตอนการใช้สมการบัญชแียกประเภท (T account Technic)

 ในการหาคาํตอบ เราตอ้งรูว้่าขอ้มลูทีตอ้งการสามารถหาคาํนวณจากบญัชีอะไร และเมือทราบบญัชีทีใชใ้นการหาคาํตอบ 

สามารถใชส้มการบญัชีแยกประเภทเพือช่วยในการคาํนวณ โดยบญัชีทีใชต้อ้งเป็น"บัญชถีาวร (งบแสดงฐานะการเงนิ)"

Step 1  สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account

Step 2  ใส่ขอ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

ตัวอย่าง 1

กาํไรขนัตน้ 56,000.00           

งานระหว่างทาํตน้งวด 18,000.00           

งานระหว่างทาํปลายงวด 28,000.00           

สินคา้สาํเรจ็รูปตน้งวด 25,000.00           

สินคา้สาํเรจ็รูปปลายงวด 30,000.00           

ตน้ทนุของสินคา้ทีผลิตเสรจ็ในระหว่างงวด 300,000.00        

ยอดขาย ??

ชือบญัชี

ยอดยกมา + เพมิ =  ลด + ยอดยกไป

ยอดยกมา + เพมิ =  ลด + ยอดยกไป
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จากตัวอย่าง 1  โจทยต์้องการหายอดขาย 

จากขอ้มลูขา้งตน้ เราสามารถใชก้าํไรขนัตน้กระทบยอดกลบัเพือหายอดขายได้

ยอดขาย ??

หกั  : ตน้ทนุขาย** ??

กาํไรขนัตน้ 56,000.00           

เพือสามารถคาํนวณหายอดขาย จาํเป็นตอ้งคาํนวณหาตน้ทนุขายก่อน ดงันัน เราตอ้งรูว้่าตน้ทนุขายสามารถหาคาํตอบ

จากบญัชีอะไร

ใชบ้ญัชีแยกประเภทของสินคา้ในการแกส้มการหาตน้ทนุขาย โดย

Step 1  สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account

Step 2  ใส่ขอ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

ยกมา ลด (ขายไป)

เพิม ยกไป

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

ยอดยกมา  +      เพมิ     =       ลด           +   ยอดยกไป

25,000 + 300,000 =   ลด + 30,000

ยกมา ลด (ขายไป)

เพิม ยกไป

เมอืได้ต้นทนุขายแล้ว กน็าํข้อมูลต้นทนุขายไปหายอดขาย

ยอดขาย 351,000              

หกั  : ตน้ทนุขาย** 295,000              

กาํไรขนัตน้ 56,000                

เพิม ยกไป

สินคา้คงเหลือ

25,000.00       ??

300,000.00     30,000.00                            

ตน้ทนุขาย คือ ตน้ทนุของสินค้าสาํเร็จรูปทขีายไปในระหว่างงวด

สินคา้คงเหลือ

ยกมา ลด (ขายไป)

สินคา้คงเหลือ

25,000.00       295,000.00                          

300,000.00     30,000.00                            

325,000.00     325,000.00                          
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ตัวอย่าง 2

กาํไรขนัตน้ 30,000.00           

สินคา้สาํเรจ็รูปตน้งวด 15,000.00           

สินคา้สาํเรจ็รูปปลายงวด 45,000.00           

ตน้ทนุของสินคา้ทีผลิตเสรจ็ในระหว่างงวด 200,000.00        

ตน้ทนุขาย ??

Step 1  และ 2 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

ยกมา ลด (ขายไป) 170,000.00        

เพิม ยกไป 45,000.00           

215,000.00        

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

ยอดยกมา       +                เพมิ     =              ลด           +   ยอดยกไป

+    = +

ยกมา ลด (ขายไป)

เพิม ยกไป

สินคา้คงเหลือ

15,000.00       170,000.00                          

200,000.00     45,000.00                            

215,000.00     

สินคา้คงเหลือ

15,000.00       

200,000.00     

215,000.00     215,000.00                          
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ตัวอย่าง 3

ขอ้มลูตอ่ไปนีเป็นขอ้มลูเกียวกบัตน้ทนุขาย สาํหรบัปี 2550 ของบรษัิท D จาํกดั

สินคา้คงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2549 135,000              ยกมา

ซือ 186,000              เพิม

ตดัสินคา้ลา้สมยัและเสือมสภาพ 51,000                ลด

สินคา้คงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2550 45,000                ยกไป

สินคา้คงเหลือในสว่นทีตดัออกเป็นสินคา้เสือมสภาพทีไมค่าดว่าจะเกิดขนึ และจากเทคโนโลยีของคูแ่ขง่ทีลาํหนา้ 

ต้นทุนขายปี 2550 ของบรษัิท D จาํกดั มยีอดเท่ากบัเท่าไร

Step 1  และ 2 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

ยกมา ลด (เสือม)

เพิม (ซือ) ลด (ขายไป)

ยกไป

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

ยกมา +    = + +

135,000 +    = + +

ยกมา ลด (เสือม)

เพิม (ซือ) ลด (ขายไป)

ยกไป

51,000                                 

321,000          

186,000          

135,000          

321,000                               

สินคา้คงเหลือ

สินคา้คงเหลือ

321,000          321,000                               

186,000          

135,000          

45,000                                 

225,000                               

45,000                                 

225,000                               

51,000                                 
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ตัวอย่าง 4

ขอ้มลูตอ่ไปนีเป็นขอ้มลูเกียวกบัลกูหนีการคา้ สาํหรบัปี 2542 ของบรษัิท ตระกลู จาํกดั

ลกูหนี ณ วนัที 1 ม.ค. 42 650,000              ยกมา

ขายเชือปี 42 2,700,000           เพิม

รบัคืนสินคา้ปี 42 75,000                ลด

หนีสญูทีตดัออกจากบญัชีลกูหนีระหว่างปี 42 40,000                ลด

รบัชาํระหนีระหว่างปี 42 2,150,000           ลด

ประมาณการรบัคืนสินคา้ ณ 31 ธ.ค. 42 50,000                

ประมาณการบญัชีหนีสญู ณ 31 ธ.ค. 42 110,000              

ณ 31 ธ.ค. 42 บรษัิท ตระกูล จาํกดั จะรายงานบญัชีลกูหนีก่อนหกัสาํรองการรบัคืนสินคา้ และค่าเผือผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของลูกหนีการค้าเท่ากบัเท่าไร

Step 1  และ 2 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

ยกมา ลด (รบัคืน)

เพิม (ขายเชือ) ลด (ตดับญัชี)

ลด (รบัชาํระหนี)

ยกไป

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

650,000+2,700,0000 = 75,000+ 40,000 + 2,150,000 + ยกไป

= 2,265,000.00     + ยกไป

ยกไป = 1,085,000.00     

650,000                        

1,085,000                      

2,150,000                            

40,000                                 

75,000                                 

3,350,000                    3,350,000                            

ลกูหนีการคา้

3,350,000.00  

2,700,000                    
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ตัวอย่าง 5

ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ตน้ปี 70,000.00           

ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ปลายปี 55,000.00           

ตดัหนีสญู 35,000.00           

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ ??

จากโจทย ์คา่ใช้จ่ายหนีสูญสามารถคาํนวณจากบัญชคี่าเผือหนีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีการค้า

Step 1  และ 2 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

ลด (ตดับญัชี) ยกมา

ยกไป เพิม (ตงัเพิม)

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

 35,000 + 55,000 = 70,000 + ตงัเพิม

90,000   = 70,000 + ตงัเพิม

ตงัเพิม = 20,000.00           

ตัวอย่าง 6

จากขอ้มลูเพือการจดัทาํงบกระแสเงนิสดต่อไปนี บริษัทจ่ายเงินใหก้บัผูข้ายสินคา้เท่ากบัเท่าใด

สินคา้คงเหลือตน้งวด 200,000              

สินคา้คงเหลือปลายงวด 150,000              

ตน้ทนุขาย 1,200,000           

เจา้หนีการคา้ตน้งวด 300,000              

เจา้หนีการคา้ปลายงวด 200,000              

จากโจทย ์ตอ้งการหายอดเงนิจ่ายเงนิใหก้บัผูข้ายสินคา้ จาํเป็นตอ้งคาํนวณหายอดซือสินคา้ก่อน โดยยอดซือสามารถ

คาํนวณหาไดจ้ากบญัชีสินคา้คงเหลือ 

90,000.00                            

ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

55,000.00                    

35,000.00                    

20,000.00                      

70,000.00                            

90,000.00                    
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Step 1  และ 2 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

ยกมา ลด (ขายไป)

เพิม (ซือ) ยกไป

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

 200,000 + ซือ = 1,200,000 + 150,000

ซือ = 1,200,000 + 150,000 - 200,000

ซือ = 

เมอืไดย้อดซอื สามารถคาํนวณยอดจ่ายจากบญัชีเจา้หนีการคา้

Step 1  และ 2 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

ลด (จ่ายชาํระ) ยกมา

ยกไป เพิม (ซือเชือ)

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

 200,000 + จ่าย =  300,000 + 1,150,000

จ่าย = 1,250,000           

1,250,000                

1,150,000                      

300,000                               

1,450,000                            1,450,000                    

200,000                        

1,150,000      

200,000          

150,000                               

1,200,000                            

สินคา้คงเหลือ

เจา้หนีการคา้

1,150,000.00               

1,350,000       1,350,000                            
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ตัวอย่าง 7 (ครังท ี2/2552)

ขอ้มลูตอ่ไปนีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษัิทไก ่จาํกดั

ยอดยกมาของสินคา้คงเหลือ 3,450.00             

ซือ 29,000.00           

ค่าภาษีนาํเขา้ 550.00                

สง่คืนสินคา้ 800.00-                

ขาย 40,000.00           100 39,800.00           

รบัคืนสินคา้ 200.00                80 31,840.00           

อตัรากาํไรขนัตน้ของบริษัท 20% 20

ใหท้าํ 1.ใหห้าสินคา้คงเหลือปลายงวด

2.ใหห้าราคาทนุของสินคา้ทีขายไป

จากโจทย ์ตอ้งการหาสินคา้คงเหลือปลายงวดและตน้ทนุขาย สามารถคาํนวณไดจ้ากบญัชีแยกประเภทสินคา้คงเหลือ

Step 1  และ 2 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

ยกมา ลด (สง่คืน)

เพิม (ซือ) ลด (ขายไป)

ค่าภาษีนาํเขา้ ยกไป

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

 3,450 + 29,000 +550 = 800 +31,840 + ยกไป

 ยก ไป =

33,000.00                    33,000.00                            

360.00                          

550.00                          

29,000.00                    

3,450.00                       

360.00                          

31,840.00                      

800.00                                 

สินคา้คงเหลือ
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การตงัค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีการค้า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 9 

เรือง เครอืงมอืทางการเงิน

ตาม TFRS 9 ลกูหนีการคา้เป็นสินทรพัยท์างการเงินหลกัในงบแสดงฐานะการเงนิบริษัททัวไปทีไมใ่ช่สถาบนัการเงนิ โดย 

TFRS 9 กาํหนดใหกิ้จการค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ดว้ยวิธีอยา่งงา่ย (Simplified Approach) โดย

ใชอ้ตัราการผิดนดัชาํระหนี (Default Rates) มาคาํนวณ ซงึอตัราการผิดนดัชาํระหนี (Default Rates) นี ไมเ่พียงแตต่อ้ง

พิจารณาจากขอ้มลูในอดีต ยงัตอ้งพิจารณาขอ้มลูทีบง่บอกอนาคต (Forward-Looking Information) เกียวกบัโอกาสในการ

ผิดนดัชาํระหนีของลกูหนีการคา้ดว้ย เช่นปัจจยัดา้นเศรษฐกิจในอนาคตเป็นตน้ โดยอตัราการผิดนดัชาํระหนี (Default Rates) 

ตอ้งมีการปรบัใหท้นัสมยัอยูเ่สมอเพือการประมาณการค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ทีคาดการณที์เหมาะสม

วิธีการคาํนวณ

1 กิจการอาจมีการจดักลุม่ลกูหนีการคา้ เนืองจากลกูหนีการคา้แต่ละกลุม่อาจจะมีผลกระทบเกียวกบัสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

ทีแตกต่างกนั เช่น อตัราการเติบโตของรายไดที้เกิดขนึในประเทศ (GDP Growth) อตัราการว่างงาน ความผนัผวนของราคานาํมนั 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน ฯลฯ ซงึปัจจยัเหลา่นีทาํใหก้ระทบตอ่ความสามารถในการจา่ยชาํระหนีแตกต่างกนัดว้ย โดย

อาจ 'จดัประเภทเป็น a.ประเภทการดาํเนินธุรกิจ b.ประเภทผลิตภณัฑ ์c.ตามภมิูภาค d.ตามช่องทางการจดัจาํหน่าย ฯลฯ

2 หาอตัราหนีสญูในอดีต

3 ปรบัปรุงดว้ยการพยากรณส์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

4 นาํอตัราหนีสญูทีปรบัปรุงแลว้มาคาํนวณตงัคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

ตัวอย่าง 8

บรษัิทมนัคงจาํกดัขายอปุกรณก์่อสรา้งโดยส่วนมากขายเป็นเงนิเชือใหแ้ก่ลกูคา้ทงัรายใหญ่และรายยอ่ยบรษิัทไดเ้ก็บขอ้มลู

ลกูคา้ในอดีตมาเพือเตรยีมขอ้มลูในการคาํนวณหาการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ซงึเมอืจดัตามอายขุองลกูหนีแลว้ไดค้า่สดัส่วน 

credit loss ต่อยอดลกูหนีดงันี

0.30%

8%

26%

58%

82%

บรษัิทเชือว่าขอ้มลูการดอ้ยค่าของลกูหนีการคา้นีเชือถือไดเ้พือใชใ้นการคาํนวณณวนัทีรายงานงบการเงินเนืองจากขอ้มลูยงั

คงเกิดขนึอยา่งสมาํเสมอ อย่างไรกต็ามบรษัิทไดค้าดการณว์่าเศรษฐกิจในปีตอ่ๆไปน่าจะดีขึนกว่าปีทีผ่านมารวมทงัขอ้มลูการ

ว่างงาน ณ วนัทีในรายงานยงัลดลงอกีดว้ย

ดงันนับรษิัทจงึปรบัปรุงสดัสว่นอตัราการดอ้ยคา่ดว้ยขอ้มลูปัจจบุนัและทีคาดการณใ์นอนาคต โดยประมาณการอตัราดอ้ยคา่

ลดลง10% ในทกุกลุม่อายขุองลกูหนี 

สาํหรบัลกูหนีทีเกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั

สาํหรบัลกูหนีทีเกินกาํหนดชาํระ61-90 วนั

สาํหรบัลกูหนีทีเกินกาํหนดชาํระ31-60 วนั

สาํหรบัลกูหนีทีเกินกาํหนดชาํระ 1-30 วนั

สาํหรบัลกูหนีทียงัไมห่มดเขตกาํหนดชาํระ
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ใหท้าํ 1.ตารางแสดงการคาํนวณยอดในบญัชีค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

2.บนัทกึรายการปรบัปรุงบญัชีคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

Step 1  คาํนวณยอดคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

 ยอดลกูหนี อตัราการดอ้ยค่าเดมิ ปรบัลด 10% อตัราการดอ้ยค่าใหม่

590,000.00         0.30% -0.03% 0.27%

82,500.00           8.00% -0.80% 7.20%

25,000.00           26.00% -2.60% 23.40%

7,500.00             58.00% -5.80% 52.20%

13,000.00           82.00% -8.20% 73.80%

2. การบันทกึบัญชตีังค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีการค้า

Dr.ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 26,892.00           

      Cr.ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 26,892.00           

ตัวอย่าง 9

ปี 25x2 มีลกูหนีทีจาํแนกตามอายขุองหนีทีคา้งชาํระ ดงันี

นอกจากนีบรษัิทยงัมนีโยบายตดับญัชีลกูหนีทีคา้งเกิน 1 ปี เป็นหนีสญูทงัหมด

ขอ้มลูเพิมเติมสาํหรบังวดปี x1 และปี x2 สินสดุ  ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของแต่ละปีมีดงันี

 ยอดขายเชือ 

 จาํนวนทีเก็บเงินได ้

 ลกูหนีทีตดัจาํหน่ายเป็นสญู 

 หนีสญูไดร้บัคืน 

บรษัิทมคีา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ยกมาจากปี 25x1 จาํนวน 50,000 บาท

26,892.00           

14,000.00                                          ไมมี่ 

เกินกาํหนดชาํระ 61-90 วนั 3,915.00             

อายขุองลกูหนี คา่เผือผลขาดทนุฯ

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 1,593.00             

เกินกาํหนดชาํระ 1-30 วนั 5,940.00             

เกินกาํหนดชาํระ 31-60 วนั

91-180 20%

จาํนวนวนัทีเป็นหนี % ทีคาดว่า

จะเก็บเงินไมไ่ด้

5,830,000.00                                    4,800,000.00                       

54,000.00                                          ไมมี่ 

46-90 5%

เกินกว่า 180 วนั 80%

 ปี 25x2  ปี 25x1

6,000,000.00                                    5,600,000.00                       

ยอดค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

0-45 1%

5,850.00             

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั 9,594.00             
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ทงันีบรษัิทคาดการณว์่าเศรษฐกิจในปีต่อๆไปมีแนวโนม้ชะลอตวัลง เนืองจากอตัราการเติบโตของรายไดที้เกิดขนึในประเทศ 

(GDP Growth)  มีจาํนวนลดลงอยา่งต่อเนือง ดงันนับรษิัทจงึปรบัปรุงสดัสว่นอตัราการดอ้ยคา่ดว้ยขอ้มลูปัจจบุนัและที

คาดการณใ์นอนาคต โดยประมาณการอตัราดอ้ยคา่เพิมขนึ 8%

ใหท้าํ 1.ตารางแสดงการคาํนวณยอดในบญัชีค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธ.ค. x2

2.บนัทกึรายการปรบัปรุงบญัชีคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้  ณ วนัที 31 ธ.ค. x2

Step 1  คาํนวณยอดคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

 ยอดลกูหนี อตัราการดอ้ยค่าเดมิ ปรบัเพมิ 8% อตัราการดอ้ยค่าใหม่

600,000.00         1.00% 0.08% 1.08%

160,000.00         5.00% 0.40% 5.40%

120,000.00         20.00% 1.60% 21.60%

50,000.00           80.00% 6.40% 86.40%

Step 2 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

ลด (ตดัหนีสญู) ยกมา

เพิม (หนีสญูไดร้บัคืน)

ยกไป เพิม (ตงัคา่เผือเพิม)

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

 54,000+ 84,240  = 60,000 +14,000 +  ตงัเพิม

ตงัเพิม = 74,240.00           

74,240.00                        

54,000.00                    

จาํนวนวนัทีเป็นหนี  ยอดลกูหนีปี 25x2 ยอดลกูหนี ปี 25x1

 0-45 600,000.00                                       500,000.00                          

138,240.00                  138,240.00                             

50,000.00                               

14,000.00                               

อายขุองลกูหนี คา่เผือผลขาดทนุฯ

 0-45 6,480.00             

 เกินกว่า 180 50,000.00                                         

ยอดค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 84,240.00           

 91-180 120,000.00                                       90,000.00                            

ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

84,240.00                

30,000.00                            

 46-90 160,000.00                                       180,000.00                          

 46-90 8,640.00             

 91-180 25,920.00           

 เกินกว่า 180 43,200.00           
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การบันทกึบัญชตีังค่าเผือปี 25x2

Dr.ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 74,240.00           

      Cr.ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 74,240.00           

การบันทกึบัญช ี(เพมิเตมิ)

การตัดลูกหนเีป็นหนสีูญปี 25x2

Dr.ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีฯ 54,000.00           

      Cr.ลกูหนี 54,000.00           

ตดัลกูหนีเป็นหนีสญู มผีลทาํใหค้า่เผือฯลดลง

หนสีูญได้รับคนืปี 25x2

Dr.ลกูหนี 14,000.00           

      Cr.ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 14,000.00           

กลบัรายการลกูหนีทีเคยตดัเป็นหนีสญูไปแลว้ มีผลทาํใหค้า่เผือฯเพิมขนึ

Dr.เงินสด 14,000.00           

      Cr.ลกูหนี 14,000.00           

รบัเงินจากลกูหนีทีเคยตดัเป็นสญูไปแลว้

ตัวอย่าง 10

ยอดคงเหลือของบญัชีลกูหนีการคา้ แสดงแยกตามอายลุกูหนี ณ 31 ธ.ค.25x1

25x1 25x1

Nov-03 ตดัหนีสญู Jan-01 ยกมา

Dec-31 ตงัคา่เผือ

 เกินกว่า 90 120,000.00                  เรยีกเก็บเงินไมไ่ด ้20,000 บาท และ 

ทีเหลือคาดว่าจะเรยีกเก็บไมไ่ด ้25%

31 - 60 680,000.00                  5%

 61-90

90,000.00                               

รวม 1,800,000.00               

ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

15,000.00                    44,000.00                               

200,000.00                  10%

อายลุกูหนี  ยอดลกูหนีปี 25x1 อตัราค่าเผือฯ

ตงัแต่ 30วนัลงไป 800,000.00                  1%
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ทงันีบรษัิทคาดการณว์่าเศรษฐกิจในปีต่อๆไปมีแนวโนม้ชะลอตวัลง เนืองจากความผนัผวนของราคานาํมนัโลกมีแนวโนม้

สงูขนึอยา่งตอ่เนือง ดงันนับรษิัทจงึปรบัปรุงสดัสว่นอตัราการดอ้ยคา่ดว้ยขอ้มลูปัจจบุนัและทีคาดการณใ์นอนาคต โดย

ประมาณการอตัราดอ้ยคา่เพิมขนึ 15%

ใหท้าํ ใหท้่านบนัทกึรายการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งในสมดุรายวนัทวัไป พรอ้มคาํอธิบายรายการและแสดงการคาํนวณ

ประกอบโดยสมมติว่า บริษัทฯ ยงัไม่ไดปิ้ดบญัชี

Step 1 บนัทกึตดัหนีสญูและคาํนวณหาค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

บนัทกึบญัชีตดัลกูหนีเป็นหนีสญู

Dr.ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีฯ 20,000.00           

      Cr.ลกูหนี 20,000.00           

ตารางคาํนวณค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

 ยอดลกูหนี อตัราการดอ้ยค่าเดมิ ปรบัเพมิ 15% อตัราการดอ้ยค่าใหม่

800,000.00         1% 0.15% 1.15%

680,000.00         5% 0.75% 5.75%

200,000.00         10% 1.50% 11.50%

120,000.00         25% 3.75% 28.75%

Step 2 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

25x1 25x1

พ.ย. 3 ตดัหนีสญู Jan-01 ยกมา

ธ.ค.31 ตดัหนีสญู Dec-31 ตงัคา่เผือ

Dec-31 ตงัคา่เผือเพิม

ธ.ค.31 ยอดยกไป

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

 15,000 + 20,000 + 105,800 = 44,000+ 90,000 + ปรบัปรุง

ปรบัปรุง = 6,800.00             

อายขุองลกูหนี

140,800.00                             

ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

15,000.00                    

20,000.00                    90,000.00                               

105,800.00                  

140,800.00                  

6,800.00                          

44,000.00                               

 เกินกว่า 90 34,500.00           

ยอดค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 105,800.00         

คา่เผือผลขาดทนุฯ

ตงัแต่ 30วนัลงไป 9,200.00             

31 - 60 39,100.00           

 61-90 23,000.00           
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บนัทกึบญัชีปรบัปรุงรายการ

Dr.ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 6,800.00             

      Cr.ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 6,800.00             

ตัวอย่าง 11

บรษัิท ไทยพฒันา จาํกดั เรมิเปิดดาํเนินการในปี 25x1 โดยประกอบธุรกิจจาํหน่ายเครืองเคมีภณัฑโ์ดยการขายเชือทงัสิน

รายการทีเกิดขนึในช่วงปี 25x1 ถงึปี 25x3 มีรายละเอียด ดงันี

หน่วย : บาท

ขอ้มลูเพิมเติม

1.กิจการกาํหนดนโยบายในการตงัคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ ดงันี

a. ในปี 25x1 มีคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ปลายงวดจาํนวน 60,000 บาท

b. ในปี 25x2 บรษัิทคาดการณว์่าเศรษฐกิจในปีต่อๆไปมีแนวโนม้ชะลอตวัลง ดงันนับรษิัทจงึปรบัปรุงสดัสว่นอตัรา

การดอ้ยคา่ดว้ยขอ้มลูปัจจบุนัและทีคาดการณใ์นอนาคต โดยประมาณการอตัราดอ้ยคา่เพิมขนึ 5% จากเดิมที

ตงัคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้จาํนวนเท่ากบัรอ้ยละ 6 ของลกูหนี ณ วนัสินปี

c. ในระหว่างปี 25x2 บรษัิทตดับญัชีลกูหนี 3 ราย ซงึมยีอดคา้งรวม 30,000 บาท เป็นหนีสญู

d. ในระหว่างปี 25x3 ลกูหนีทีตดับญัชีเป็นหนีสญูรายหนงึ จาํนวนหนึง จาํนวนเงนิ 10,000 บาท นาํเงนิมาชาํระหนี

e. ในการตดัจาํหน่ายหนีสญูและหนีสญูไดร้บัคืน ใหถื้อว่าเป็นกรณีการตดัหนีสญูทีเขา้หลกัเกณฑต์ามประมวลฯ

f. ปี 25x3 บรษัิทคาดการณว์่าเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั บรษัิทจงึปรบัปรุงสดัส่วนอตัราการดอ้ยคา่ดว้ยขอ้มลู

ปัจจบุนัและทีคาดการณใ์นอนาคต โดยประมาณการอตัราดอ้ยคา่เพิมขนึ 10% จากปี 25x2

ใหท้าํ ลงรายการขา้งตน้ในสมดุรายวนัทวัไป

b.ระหว่างปี 25x2 (กจิการต้องบันทกึตัดลูกหนีเป็นหนสีูญ)

Dr.หนีสญู 30,000.00           

      Cr.ลกูหนี 30,000.00           

Dr.ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีฯ 30,000.00           

      Cr.ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 30,000.00           

ตดัหนีสญูจาํนวน 3 ราย ตามประมวลรษัฎากร

1,000,000 1,500,000 1,800,000

ปี 25x1 ปี 25x2 ปี 25x3

10,000,000 15,000,000 18,000,000

ยอดลกูหนี  ณ วนัสินปี

รายการ

ยอดขายทงัปี
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c.ณ 31 ธ.ค.25x2 (กจิการต้องบันทกึการตังค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีการค้า)

Step 1 คาํนวณหาคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

อตัราการดอ้ยค่าเดมิ ปรบัเพมิ 5% อตัราการดอ้ยค่าใหม่

6% 0.30% 6.30%

Step 2 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

25x2 25x2

ตดัหนีสญู ยกมา

ยกไป เพิม (ตงัคา่เผือเพิม)

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

 30,000 + 94,500 = 60,000 + ปรบัปรุง

ปรบัปรุง = 64,500.00           

บันทกึบัญชี

Dr.ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 64,500.00           

      Cr.ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 64,500.00           

ปรบัปรุงลดยอดบญัชีค่าเผือฯใหเ้ท่ากบัอตัราค่าเผือฯทีกาํหนดไว้

d.ระหว่างปี 25x3 (กจิการต้องบันทกึหนีสูญได้รับคนื)

Dr.ลกูหนี 10,000.00           

      Cr.หนีสญูไดร้บัคืน 10,000.00           

Dr.เงินสด 10,000.00           

      Cr.ลกูหนี 10,000.00           

บนัทกึหนีสญูไดร้บัคืน

ยอดค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 94,500.00           

ยอดลกูหนี ณ วนัสินปี

1,500,000.00                                                   

64,500.00                        

คา่เผือผลขาดทนุฯ

94,500.00           

94,500.00                    

124,500.00                  124,500.00                             

ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

30,000.00                    60,000.00                               
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f.ณ 31 ธ.ค.25x3 (กจิการต้องบันทกึการตังค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีการค้า)

Step 1 คาํนวณหาคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

อตัราการดอ้ยคา่เดิมปรบัเพมิ 10%อตัราการดอ้ยคา่ใหม่

6.30% 0.63% 6.93%

Step 2 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

25x3 25x3

ยกมา

ยกไป ตงัคา่เผือ

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

 124,740 = 94,500 + ปรบัปรุง

ปรบัปรุง = 30,240.00           

Dr.ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 30,240.00           

      Cr.ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 30,240.00           

ตัวอย่าง 12

เดือนธันวาคม  25X2 บนัทกึค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้โดยวิธีตงัตามยอดลกูหนีดงันี

จาํนวนเงนิ

ลกูหนีทียงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 1,375,000.00     

ลกูหนีทีจะถงึกาํหนดชาํระใน  30 วนั 660,000.00        

ลกูหนีทีคา้งชาํระเกิน 30 ไม ่เกิน 60  วนั 1,157,500.00     

ลกูหนีทีคา้งชาํระเกิน  60  วนั 375,000.00        

มีคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้อยูด่า้นเดบิต   16,500  เดือนกรกฎาคม 25X2  หนีสญูไดร้บัคืน 5,000 

บาท โดยหนีสญูดงักลา่วไมเ่ป็นหนีสญูตามประมวลรษัฎากร

ยอดค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 124,740.00         

ยอดลกูหนี ณ วนัสินปี ค่าเผือผลขาดทนุฯ

1,800,000.00                                                   124,740.00         

อตัราการดอ้ยคา่

4%

5%

10%

25%

ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

94,500.00                               

124,740.00                  30,240.00                        

124,740.00                  124,740.00                             
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ทงันีบรษัิทคาดการณว์่าเศรษฐกิจในปีต่อๆไปมีแนวโนม้ดีขนึ เนืองจากอตัราการเติบโตของรายไดที้เกิดขนึในประเทศสงูขนึ

อยา่งต่อเนือง ดงันนับรษิัทจงึปรบัปรุงสดัสว่นอตัราการดอ้ยคา่ดว้ยขอ้มลูปัจจบุนัและทีคาดการณใ์นอนาคต โดยประมาณการ

อตัราดอ้ยคา่ลดลง 5%

ใหท้าํ แสดงการคาํนวณหนีสญูเพือตงัคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ และบนัทกึบญัชี

Step 1 คาํนวณหาคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

 ยอดลกูหนี อตัราการดอ้ยค่าเดมิ ปรบัลด 5% อตัราการดอ้ยค่าใหม่

1,375,000.00      4% -0.20% 3.80%

660,000.00         5% -0.25% 4.75%

1,157,500.00      10% -0.50% 9.50%

375,000.00         25% -1.25% 23.75%

Step 2 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

ยกมา หนีสญูไดร้บัคืน

ยกไป ตงัคา่เผือ

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

 16,500 + 282,625 = 5,000 + ปรบัปรุง

ปรบัปรุง = 294,125.00         

บนัทกึบญัชีทีเกียวขอ้ง

Dr.ลกูหนี 5,000.00             

      Cr.ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 5,000.00             

Dr.เงินสด 5,000.00             

      Cr.ลกูหนี 5,000.00             

บนัทกึหนีสญูไดร้บัคืน

Dr.ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 294,125.00        

      Cr.ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 294,125.00         

บนัทกึการตงัคา่ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

อายขุองลกูหนี คา่เผือผลขาดทนุฯ

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 52,250.00           

ถงึกาํหนดชาํระใน  30 วนั 31,350.00           

คา้งชาํระเกิน 30 ไม ่เกิน 60  วนั 109,962.50         

282,625.00                  294,125.00                       

ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

16,500.00                    5,000.00                                 

299,125.00                  299,125.00                             

ยอดค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 282,625.00         

คา้งชาํระเกิน  60  วนั 89,062.50           
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ตัวอย่าง 13

ณ 1 มกราคม 25x2 กิจการ มลีกูหนีการคา้มลูคา่ 1,500,000 บาทดงัต่อไปนี

โดยยอดคงเหลือในบญัชีคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ตน้ปีเท่ากบั 78,500 บาท 

ในระหว่างปี 25x2 มีรายการเกิดขนึดงันี 

1.กิจการไดต้ดัจาํหน่ายลกูหนี บริษัท ไก่ เป็นหนีสญูทงัจาํนวน  โดยการตดัจาํหน่ายดงักลา่วไมเ่ขา้เกณฑท์างภาษีอากร

2.กิจการไดร้บัชาํระหนีจากบรษิัทไข่ ทงัจาํนวน

3.กิจการไดร้บัชาํระเงนิจากบรษัิทระฆงั จาํนวน 20,000 บาท ซงึเป็นหนีสญูทีกิจการไดเ้คยตดัจาํหน่ายเป็นหนีสญูไปแลว้ 

(ตอนตดัลกูหนีเป็นสญู เป็นลกูหนีทีเขา้เกณฑส์รรพากร)

4.ในปี 25x2 กิจการมียอดขายเชือ 8,000,000  บาท และไดร้บัชาํระเงิน 7,300,000 บาท เหลือยอดลกูหนีจากการขายเชือ  

ณ วนัสินปีจากยอดขายดงักลา่ว 700,000 บาท  ดงัตอ่ไปนี

a.บรษัิท ชา้ง 400,000 บาท (ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ)

b.หา้งหุน้สว่นโซ ่300,000 บาท (ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ)

กิจการมีนโยบายตงัคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ ดงันี

5%

10%

15%

30%

100%

ทงันีบรษัิทคาดการณว์่าเศรษฐกิจในปีต่อๆไปมีแนวโนม้ดีขนึ เนืองจากอตัราการเติบโตของรายไดที้เกิดขนึในประเทศสงูขนึ

อยา่งต่อเนือง ดงันนับรษิัทจงึปรบัปรุงสดัสว่นอตัราการดอ้ยคา่ดว้ยขอ้มลูปัจจบุนัและทีคาดการณใ์นอนาคต โดยประมาณการ

อตัราดอ้ยคา่ลดลง 12%

ใหท้าํ 1.แสดงตารางการคาํนวณการตงัประมาณการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้  ณ สินปี 25x2

2.บนัทกึบญัชี ประมาณการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

เกินกาํหนดชาํระ 180 - 365 วนั

เกินกาํหนดชาํระ 365 วนั

บรษัิทไก่ 300,000.00                   (เกินกาํหนดชาํระ 3 ปี)

บรษัิทไข ่ 500,000.00                   (เกินกาํหนดชาํระ 10 วนั)

บรษัิทจาน 100,000.00                   (เกินกาํหนดชาํระ 15 วนั)

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ

เกินกาํหนดชาํระไม่ถงึ 60 วนั

เกินกาํหนดชาํระ 60 - 180 วนั

บรษัิทขวด  200,000.00                   (เกินกาํหนดชาํระ 30 วนั)

หา้งหุน้สว่นง ู 400,000.00                   (ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ)

18   



วิธีทีงา่ย (แตอ่าจกินเวลา) สาํหรบัการแกโ้จทยข์อ้นีคือการลงบญัชีสมดุรายวนัทวัไป และจดัทาํบญัชีแยกประเภท 

จะทาํใหท้ราบยอดคงเหลือของลกูหนีและคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ ดงันี

1 Dr.ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีฯ 300,000.00        

     Cr.ลกูหนี 300,000.00         

 (ตดับญัชีลกูหนีไก)่

2 Dr.เงินสด 500,000.00        

     Cr.ลกูหนี 500,000.00         

 (รบัชาํระเงินจากไข่)

3 Dr.ลกูหนี 20,000.00           

     Cr.หนีสญูไดร้บัคืน 20,000.00           

Dr.เงินสด 20,000.00           

     Cr.ลกูหนี 20,000.00           

 (รบัชาํระหนีจากลกูหนีทีตดัเป็นสญูไปแลว้)

4 Dr.ลกูหนี 8,000,000.00     

     Cr.ขาย 8,000,000.00      

 (ขายสินคา้)

Dr.เงินสด 7,300,000.00     

     Cr.ลกูหนี 7,300,000.00      

 (รบัชาํระหนีค่าสินคา้)

คาํนวณหายอดลกูหนี ณ วนัสินงวด

Step 1 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

ยกมา ตดัหนีสญู (1)

หนีสญูไดร้บัคืน (3) รบัชาํระหนี (2)

ขาย (4) รบัชาํระหนี (3)

รบัชาํระหนี (4)

ยกไป

20,000.00                               

7,300,000.00                          

1,400,000.00                          

ลกูหนีการคา้

1,500,000.00               300,000.00                             

20,000.00                    500,000.00                             

8,000,000.00               

9,520,000.00               9,520,000.00                          
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Step 2 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

 1,500,000 + 20,000 + 800,000 = 300,000 + 500,000 +20,000 + 7,300,000 + ปรบัปรุง

ปรบัปรุง = 1,400,000.00      

คาํนวณหายอดค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

Step 1 คาํนวณหาคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

รายละเอียดลกูหนีสินปี

 ยอดลกูหนี อตัราการดอ้ยคา่เดิมปรบัลด 12%อตัราการดอ้ยคา่ใหม่

700,000.00         5% -0.60% 4.40%

-                      10% -1.20% 8.80%

-                      15% -1.80% 13.20%

400,000.00         30% -3.60% 26.40%

300,000.00         100% -12.00% 88.00%

Step 2 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

ตดัหนีสญู ยกมา

ยกไป ตงัคา่เผือเพิม

Step 3 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

 300,000 + 400,400 = 78,500 + ปรบัปรุง

ปรบัปรุง = 621,900.00         

บนัทกึบญัชี ประมาณการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

31/12/25x2 Dr.ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนี 621,900.00        

      Cr.ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้ 621,900.00         

 (ตงัคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้เพิมเติม)

400,400.00         

เกินกาํหนดชาํระ 180-365 วนั (ง)ู 105,600.00         

ค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

300,000.00                  78,500.00                               

400,400.00                  621,900.00                       

30,800.00           

เกินกาํหนดชาํระไม่ถงึ 60 วนั -                    

เกินกาํหนดชาํระ 60-180 วนั -                    

เกินกาํหนดชาํระ 365 วนั (ขวด+จาน 264,000.00         

ยอดค่าเผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีการคา้

อายขุองลกูหนี ค่าเผือผลขาดทนุฯ

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ (ชา้ง+โซ)่

700,400.00                             700,400.00                  
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ตัวอย่าง 14 (ครังท ี1/2555)

บรษัิท จาพนม จาํกดั เป็นบรษัิทขายเครอืงใชไ้ฟฟ้า บนัทกึบญัชีแบบตอ่เนือง (Perpetual)  ณ 31 ธนัวาคม 25x1 

มียอดสินคา้-โทรทศัน ์มลูค่า 527,000 บาท มีขอ้สงัเกตเกิดขนึดงันี

1.ขายสินคา้และส่งใหล้กูคา้ในวนัที 2 มกราคม 25x2 มลูค่าขาย 300,000 บาท ตน้ทนุ 200,000 บาท 

มลูค่าดงักลา่วรวมอยูใ่นบญัชีสินคา้คงเหลือ  ณ 31 ธนัวาคม 25x1 

2.สงัซอืและรบั สินคา้-โทรทศัน ์ในวนัที 30 ธนัวาคม 25x1 มลูค่า 270,000 บาท ยงัไม่ไดบ้นัทกึบญัชี

3.สงัซอืและรบั สินคา้-โทรทศัน ์ระหว่างปี 25x1 มลูค่า 95,000 บาท บนัทึกรายการซาํ

4.ขายสินคา้-โทรทศันแ์ละสง่ในวนัที 30 ธนัวาคม 25x1 เงอืนไข FOB Shipping point ลกูคา้ไดร้บัสินคา้วนัที 2 ม.ค. 25x2 

ราคาขาย 450,000 บาท ตน้ทนุสินคา้-โทรทศัน ์300,000 บาท บนัทึกรายการบญัชีในปี 25x2

5.ระหว่างปี 25x1 มีสินคา้ทีถกูโจรกรรม 75,000 บาท  แต่ยงัไมไ่ดบ้นัทึกบญัชี

ใหท้าํ 1.บนัทกึรายการบญัชีทีตอ้งปรบัปรุงในสมดุรายวนั  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25x1

2.คาํนวณมลูค่าสินคา้-โทรทศันท์ีถกูตอ้ง  ณ 31 ธนัวาคม 25x1

บนัทกึรายการบญัชีทีตอ้งปรบัปรุงในสมดุรายวนั  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25x1

ธุรกรรมที

1 ไมต่อ้งปรบัปรุงรายการ เพราะถือว่าบนัทกึถกูตอ้งแลว้

2 Dr.สินคา้คงเหลือ 270,000.00        

     Cr.เจา้หนีการคา้ 270,000.00         

(ปรบัปรุงรายการสงัซอืสินคา้คงเหลือทีไมไ่ดบ้นัทกึบญัชี)

3 Dr.เจา้หนีการคา้ 95,000.00           

     Cr.สินคา้คงเหลือ 95,000.00           

(ปรบัปรุงรายการสงัซอืสินคา้ทีบนัทกึซาํ

4 Dr.ลกูหนีการคา้ 450,000.00        

     Cr.ขาย 450,000.00         

(บนัทกึการขายทีบนัทกึผิดปี)

Dr.ตน้ทนุขาย 300,000.00        

     Cr.สินคา้คงเหลือ 300,000.00         

(บนัทกึตน้ทนุขาย)

5 Dr.ผลขาดทนุจากการถกูโจรกรรมสินคา้ 75,000.00           

     Cr.สินคา้คงเหลือ 75,000.00           
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คาํนวณมลูค่าสินคา้คงเหลือทีถกูตอ้ง

Step 1 สรา้งบญัชีแยกประเภทในรูป T account และ ใสข่อ้มลูทีทราบจากโจทยใ์น T account

ยกมา ปรบัปรุงการบนัทกึซาํ (3)

สินคา้ระหว่างทาง (2) ขายสินคา้ระหว่างทาง (4)

สินคา้ถกูโจรกรรม (5)

ยอดสินคา้สินงวดทีถกูตอ้ง

Step 2 ทาํการแกส้มการหาคาํตอบ โดย

 527,000 + 270,000 = 95,000 + 300,000 + 75,000 + ปรบัปรุง

ปรบัปรุง = 327,000.00         

527,000.00                  95,000.00                               

270,000.00                  300,000.00                             

สินคา้คงเหลือ

327,000.00                             

75,000.00                               

797,000.00                             797,000.00                  
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บทท ี2 ทุนหรือมูลค่าสุทธิ (Cost VS NRV)

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (TAS 2)

มลูค่าสินคา้คงเหลือจะตอ้งแสดงโดยเลือก "มูลคา่ทตีาํกว่า" ระหว่าง

ในการประมาณการมลูคา่สทุธิทีจะไดร้บัใหอ้า้งอิงกบัหลกัฐานเกียวกบัจาํนวนเงนิทีคาดว่าจะไดร้บัจากสินคา้

คงเหลือซงึเชือถือไดม้ากทีสดุ ในขณะทีประมาณมลูค่า (มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 ยอ่หนา้ 30) โดยให้

พิจารณาถงึวตัถปุระสงคข์องกิจการในการถือครองสินคา้คงเหลือดว้ย หากเป็นสินคา้คงเหลือทีกิจการถือไวเ้พือ

ขายตามสญัญาทีแน่นอน ใหถื้อตามราคาทีกาํหนดไวใ้นสญัญานนั หากจาํนวนตามสญัญาการขายนนัมีนอ้ยกว่า

ปรมิาณสินคา้คงเหลือทีถือครองไวม้ลูคา่สทุธิทีจะไดร้บัของสินคา้คงเหลือสว่นทีเกินกว่าปรมิาณในสญัญาใหถื้อ

ตามราคาขายโดยทวัไป กิจการอาจตอ้งบนัทกึประมาณการหนีสินจากปรมิาณสินคา้คงเหลือตามสญัญาขายที

แน่นอนส่วนทีเกินปรมิาณสินคา้คงเหลือทีถือไวห้รอืทีเกิดจากสญัญาซือทีแน่นอนของกิจการ (ม. ฉบบัที 2 ย่อหนา้ 31)

ซึงอาจประเมินเป็นกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน หรือแยกแต่ละรายการ 

ตัวอย่างท ี1 การคาํนวณมูลคา่สุทธิทคีาดว่าจะได้รับ (ดัดแปลงจากขอ้สอบ CPA 3/2555)

บรษัิทเด็กดี จาํกดั เป็นผูใ้หบ้รกิารซอ่มแซมเปลียนแปลงประตหูนา้ตา่งสาํหรบับา้นพกัอาศยั ซงึปัจจบุนักาํลงั

จดัทาํงบการเงนิสาํหรบัปีสินสดุ 31/12/25x0 โดยสินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31/12/25x0 มียอด 408,000 บาท และ

ค่าเผือมลูคา่สินคา้คงลดลงมยีอดดา้นเครดิต 27,500 บาท ทงันี ขอ้มลูเกียวกบัตน้ทนุสินคา้คงเหลือ และราคาตลาด

ของสินคา้ ณ 31/12/25x0 แสดงในตารางถดัไป

ตน้ทนุทางตรง

ทีเกียวขอ้ง

หนา้ตา่งอลมิูเนียม 70,000.00          64,000.00          8,000.00            

หนา้ตา่งเหล็ก 86,000.00          94,000.00          9,200.00            

หนา้ตา่งกระจก 112,000.00        186,400.00        18,100.00          

หนา้ตา่งนิรภยั 140,000.00        154,800.00        14,800.00          

รวม 408,000.00        499,200.00        50,100.00          

ใหท้าํคาํนวณยอดคา่เผือมลูคา่สินคา้คงลดลง ณ วนัที 31/12/25x0 โดยสินคา้ทงั 4 รายการถือเป็นสินคา้ในหมวด

เดียวกนัและบนัทกึบญัชีปรบัปรุงรายการเกียวกบัสินคา้คงเหลือทีเหมาะสม ณ วนัที 31/12/25x0

Cost NRVVS

ราคาตามบญัชี ราคาขาย
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ตอบ ตารางคาํนวณยอดค่าเผือมลูคา่สินคา้คงลดลง ณ วนัที 31/12/25x0

ราคาตามบญัชี ราคาขาย
ตน้ทนุทางตรงที

เกียวขอ้ง

มลูค่าสทุธิทีคาด

ว่าจะไดร้บั

หนา้ตา่งอลมิูเนียม 70,000.00          64,000.00          8,000.00            56,000.00            

หนา้ตา่งเหล็ก 86,000.00          94,000.00          9,200.00            84,800.00            

หนา้ตา่งกระจก 112,000.00        186,400.00        18,100.00          168,300.00          

หนา้ตา่งนิรภยั 140,000.00        154,800.00        14,800.00          140,000.00          

รวม 408,000.00      499,200.00        50,100.00          449,100.00        

ทงันี มลูคา่สทุธิทีคาดว่าจะไดร้บัรวมเท่ากบั 449,100 บาท ซงึมจีาํนวนสงูกว่าราคาทนุรวม 408,000 บาท 

จาํนวน 41,100 บาท ซงึกิจการเคยบนัทกึคา่เผือการเสือมคา่ของสินคา้คงเหลือดา้นเครดิตจาํนวน 27,500 บาท

การบนัทกึบญัชีทีเกียวขอ้ง

ค่าเผือมลูคา่สินคา้ลดลง 27,500.00          

ผลกาํไรจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการตีราคาสินคา้ลดลง 27,500.00            

(บนัทกึกลบัรายการค่าเผือมลูคา่สินคา้ลดลง)
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ตัวอย่างท ี2 (โจทยค์รังท ี3/2556)

บรษัิท เก๋ จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ทีซือในประเทศและตา่งประเทศ ในวนัที 31 ธนัวาคม 25x5 กิจการ

มีสินคา้คงเหลือดงันี

ประเภทของสินคา้ จาํนวนชิน ราคาทนุ/ชิน ราคาขาย/ชิน

ก 100 19.00                 25.00                 

ข 150 27.00                 32.00                 

ค 450 23.00                 26.00                 

ง 200 28.00                 31.00                 

ขอ้มลูเพิมเติม

1 บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายในการขายชินละ 4 บาท

2 สินคา้ ก. ไดน้าํเขา้จากต่างประเทศ เตรยีมไวข้ายในปี 25x6  มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเมือคาํนวณ

จากอตัราแลกเปลียน ณ วนัสินปี ชินละ  1 บาท

3 กิจการไดร้บัคาํสงัซอืทียกเลิกไมไ่ด ้สาํหรบัสินคา้ ค. จาํนวน  100 ชิน ในราคา  36 บาท  กาํหนดสง่ในปี 25x6

4 กิจการไดร้บัคาํสงัซอืทียกเลิกไมไ่ด ้ในสินคา้ ง. จาํนวน 120 ชิน  ในราคาชินละ  31 บาท สง่ของปี 25x6

5 กิจการสามารถสงัซอืสินคา้ไดใ้นราคาเดิม

ใหท้าํ 1.คาํนวณหามลูคา่สินคา้คงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 25x5

2.บนัทกึรายการในสมดุบญัชีรายวนั สาํหรบัรายการทีเกิดขนึ

3.ทาํงบแสดงฐานะการเงนิ (บางสว่น) ณ. วนัที  31 ธนัวาคม  25x5 เฉพาะในส่วนสินทรพัย์

ตอบ 1.คาํนวณหามูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 25x5

มูลคา่รวมของราคาทุน

ประเภทของสินคา้ จาํนวนชิน ราคาทนุ/ชิน มลูค่ารวม

ก 100 19.00                 1,900.00            

ข 150 27.00                 4,050.00            

ค 450 23.00                 10,350.00          

ง 200 28.00                 5,600.00            

21,900.00          

สาํหรบัขอ้นใีนการคาํนวณหามลูค่าสทุธิทีคาดวา่จะไดร้บัในสว่นของสินคา้ ค กิจการไดท้าํสญัญาขายสินคา้ลว่งหนา้ 

100 หนว่ยในราคา 36 บาท จงึตอ้งใชร้าคา 36 บาท ในการประมาณมลูค่าสทุธิทีคาดวา่จะไดร้บั ส่วนสินคา้ส่วนทีเหลือ 350 

หนว่ย ใหใ้ชร้าคาตลาด 26 บาทเป็นตวัประมาณ สว่นสินคา้ ง กิจการไดท้าํสญัญาขายสินคา้ลว่งหนา้ 120 หนว่ยในราคา
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เท่ากบัราคาตลาด ดงันนักิจการจึงตอ้งใชร้าคาตลาด 31 บาทเป็นตวัประมาณมลูคา่สทุธิทีคาดวา่จะไดร้บั สาํหรบัสินคา้

คงเหลือทงัจาํนวน (200 หนว่ย) ดงันี

มูลคา่รวมของมูลคา่สุทธิทคีาดว่าจะได้รับ

ประเภทของสินคา้ จาํนวนชิน ราคาทนุ/ชิน มลูค่ารวม

ก 100 21.00                 2,100.00            

ข 150 28.00                 4,200.00            

ค 100 32.00                 3,200.00            

ค 350 22.00                 7,700.00            

ง 200 27.00                 5,400.00            

22,600.00          

มูลคา่รวมของราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทคีาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํากว่า

ประเภทของสินคา้ จาํนวนชิน ราคาทนุ/ชิน มลูค่ารวม

ก 100 19.00                 1,900.00            

ข 150 27.00                 4,050.00            

ค 100 23.00                 2,300.00            

ค 350 22.00                 7,700.00            

ง 200 27.00                 5,400.00            

21,350.00          

2.บันทกึรายการในสมุดบัญชรีายวัน สาํหรับรายการทเีกดิขนึ

สมมติว่าสินคา้แตล่ะประเภทเป็นสินคา้ประเภทใกลเ้คียงกนัหรือเป็นสายผลิตภณัฑเ์ดียวกนั การตีราคาจะเทียบ

ราคาทนุกบัมลูคา่สทุธิทีคาดว่าจะไดร้บัในภาพรวม (มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 ยอ่หนา้ 29) ดงันนั กิจการจงึไม่

จาํเป็นตอ้งตงัสาํรองการลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือเนืองจากราคาทนุของสินคา้ (21,900 บาท) ไมเ่กินไปกว่า

มลูค่าสทุธิทีคาดว่าจะไดร้บั(22,600 บาท)

แตห่ากสมมติว่าสินคา้แต่ละประเภทเป็นสินคา้ประเภททีแตกต่างกนัหรอืสายผลิตภณัฑที์ต่างกนั การตีราคาจะ

เทียบราคาทนุกบัมลูคา่สทุธิทีคาดว่าจะไดร้บัแตล่ะรายการ (มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 ยอ่หนา้ 29)ดงันนั กิจการจงึ

ตอ้งตงัสาํรองการลดลงของมลูคา่จาํนวน 550 บาท (21,900 บาท – 21,350 บาท) ตามการบันทกึบัญชตี่อไปนี

31/12/25x5 Dr.ผลขาดทนุจากการตีราคาสินคา้ลดลง 550.00               

          Cr.ค่าเผือมลูคา่สินคา้ลดลง 550.00                 

บนัทกึตงัคา่เผือผลขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ
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3.ทาํงบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ณ. วันท ี 31 ธันวาคม  25x5 เฉพาะในส่วนสินทรัพย ์(สมมติ

ว่ากจิการตรีาคาสินค้าในภาพรวม) 

บรษัิท เก๋ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x5 และ พ.ศ. 25x4

25x5 25x4 25x5 25x4

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด XX XX XX XX

ลกูหนีการคา้ – สทุธิ XX XX XX XX

สินคา้คงเหลือ – สทุธิ 21,900.00        XX XX XX

ตัวอย่างท ี3 (โจทยค์รังท ี1/2560)

บรษัิท พลอย จาํกดัเป็นผูผ้ลิตโต๊ะสาํนกังานมสีินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม x3 ดงันี

 จาํนวน ราคาต้นทนุ ราคาขาย

โต๊ะ A 100 950 850

โต๊ะ B 150 34 50

โต๊ะ C 300 60 85

โต๊ะ D 200 960 - 

โต๊ะ E 80 900 700

โต๊ะ F 120 1,300 1,400

ข้อมลูเพมิเตมิ

1. บจก พลอย มีนโยบายการขาย โดย มีตน้ทุนค่าขนสง่ 2 บาทตอ่หน่วยใหส้่วนลดจากราคาขายปกติ 10% 

และหากลกูคา้จ่ายชาํระภายใน 30 วนัมีส่วนลดเงนิสดอีก 2%

2. สินคา้ โต๊ะ D จะยกเลิกการผลิต และ จะนาํไป บรจิาค ในวนัที 4 มค x4

3. สินคา้โต๊ะE เสียหาย 30 หน่วย มีคา่ซอ่มแซมสินคา้ชาํรุดนี 20 บาทตอ่หน่วย และค่าขนสง่ 3,000

 สินคา้โต๊ะE ทีซอ่มแลว้จะนาํไปขายในราคา 500 บาทตอ่หน่วย 

4. สินคา้โต๊ะF ทาํสญัญาขาย 100 หน่วย ราคาสทุธิ 1,250 บาทตอ่หน่วย 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษิัท
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ใหท้าํ1. คาํนวณมลูค่าสินคา้ทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25x3

2. ค่าเผือสินคา้ลา้สมยั เท่ากบัเท่าใด

3. ค่าเผือส่วนตาํราคาทนุกบัมลูคา่สทุธิทีคาดว่าจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า

ตอบ

1. คาํนวณมูลคา่สินค้าทแีสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท ี31 ธันวาคม 25x3

มลูค่าสินคา้คงเหลือจะตอ้งแสดงโดยเลือก "มูลคา่ทตีาํกว่า" ระหว่าง

1. ราคาทนุ (ราคาตามบญัชี)

2. มลูค่าสทุธิทีคาดว่าจะไดร้บั (ราคาขายหกัคา่ใชจ่้ายทีตอ้งจา่ยเพือใหส้ินคา้ขายได)้

ซึงอาจประเมินเป็นกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน หรือแยกแต่ละรายการ 

 โดยโจทยข์อ้นีระบุว่ากิจการผลิตโต๊ะประเภทตา่งๆ ซึงตีความว่าเป็นสินคา้ประเภทเดียวกนัจงึประเมนิมลูคา่

สทุธิทีไดร้บัในภาพรวม 

การคาํนวณมลูคา่สินคา้ทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25x3 คาํนวณดงันี

         คาํนวณมูลค่ารวมของราคาทุน หน่วย : บาท

ประเภทของสินคา้ จาํนวนชิน ราคาทนุ มลูคา่รวม

โต๊ะA 100.00               950.00               95,000.00          

โต๊ะ B 150.00               34.00                 5,100.00            

โต๊ะ C 300.00               60.00                 18,000.00          

โต๊ะ D 200.00               960.00               192,000.00        

โต๊ะ E 80.00                 900.00               72,000.00          

โต๊ะ F 120.00               1,300.00            156,000.00        

538,100.00        

ขันท ี1

ขันที
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                  คาํนวณมูลค่ารวมของมูลค่าสุทธิทคีาดว่าจะได้รับ

ราคาขาย สว่นลดการคา้ คา่ขนสง่ ค่าซอ่มแซม มลูคา่สทุธิตอ่หน่วย

โต๊ะ A 850.00                85.00                 2.00                   763.00                 

โต๊ะ B 50.00                  5.00                   2.00                   43.00                   

โต๊ะ C 85.00                  8.50                   2.00                   74.50                   

โต๊ะ D -                      -                     -                     -                     -                       

โต๊ะE (เสียหาย 500.00                -                     100.00               20.00                 380.00                 

โต๊ะ E 700.00                70.00                 2.00                   628.00                 

โต๊ะF (สญัญา) 1,250.00             -                     -                     1,250.00              

โต๊ะ F 1,400.00             140.00               2.00                   1,258.00              

* สว่นลดเงนิสดยงัมีความไมแ่นน่อนขึนอยู่กับทลีกูคา้จะจา่ยชาํระเมือใด ดงันนัจงึจะไมน่าํสว่นลดเงินสดมาคาํนวณ

ประเภทของสินคา้ จาํนวนชิน มลูค่าสทุธิตอ่หน่วย มลูค่ารวม

โต๊ะA 100.00               763.00               76,300.00          

โต๊ะ B 150.00               43.00                 6,450.00            

โต๊ะ C 300.00               74.50                 22,350.00          

โต๊ะ D 200.00               -                     -                     

โต๊ะE (เสียหาย) 30.00                 380.00               11,400.00          

โต๊ะ E 50.00                 628.00               31,400.00          

โต๊ะF (สญัญา) 100.00               1,250.00            125,000.00        

โต๊ะ F 20.00                 1,258.00            25,160.00          

298,060.00        

     เลือกมูลค่าทตีาํกว่าระหว่างราคาทุนหรือมูลคา่สุทธิทคีาดว่าจะได้รับ

ราคาทนุ 538,100.00        

มลูค่าสทุธิทีคาดว่าจะไดร้บั 298,060.00      

มูลคา่สินค้าทแีสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท ี31 ธันวาคม 25x3 เทา่กับ 298,060 บาท

2. ค่าเผือสินค้าล้าสมัย เทา่กับเทา่ใด

จากโจทย ์สินคา้ โต๊ะ D จะยกเลิกการผลิต และจะนาํไป บริจาค ในวนัที 4 มค x4 ซงึไมมี่ราคาขาย ดงันนัสินคา้ โต๊ะ D

ถือวา่เป็นสินคา้ลา้สมยั จะตอ้งทาํการตงัสาํรองสินคา้ลา้สมยั เทา่กบัราคาทนุของสินคา้ โต๊ะ D ซงึเท่ากบั 192,000 บาท

ประเภท

ขันที 2

ขันที 3
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3. ค่าเผือส่วนตาํราคาทุนกับมูลค่าสุทธิทคีาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตาํกว่า

ค่าเผือส่วนตาํราคาทนุกบัมลูคา่สทุธิทีคาดว่าจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า คือผลตา่งกรณีทีมลูค่าสทุธิที

คาดว่าจะไดร้บัตาํกว่าราคาทนุ

ราคาทนุ 538,100.00        

มลูค่าสทุธิทีคาดว่าจะไดร้บั 298,060.00        

ค่าเผือส่วนตาํราคาทนุกบัมลูคา่สทุธิทีคาดว่าจะไดร้บั 240,040.00      *

* รวมค่าเผือสินคา้ลา้สมยั สินคา้ D 192,000 บาท

ตัวอย่างท ี4 (โจทยค์รังท ี3/2560)

สินค้าคงเหลือ และสัญญาทสีร้างภาระ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25X1 บรษัิทแตงไทย จาํกดัมีสินคา้คงเหลือทีซือจากต่างประเทศ จาํนวน 2,700 หน่วย 

ราคาสินคา้ตอ่ชินเท่ากบั 98 บาท โดยมีสว่นลดการคา้ 5 บาท คา่อากรขาเขา้หน่วยละ 1 บาท คา่ขนสง่ 2 บาท 

ค่าประกนัภยัระหว่างขนสง่ 1 บาท คา่เก็บรกัษา 0.50 บาท และคา่ดอกเบียเงินกูค้า่สินคา้ 0.25 บาท 

ราคาขายปกติของสินคา้ดงักลา่วเท่ากบั 120 บาท และตน้ทนุทีเกียวขอ้งกบัการขายเท่ากบั 12 บาทตอ่ชิน

ในวนัที 16 ธนัวาคม บริษัททาํสญัญาซือขายทีบอกเลิกไมไ่ดก้บับรษัิทหนา้ดาํ จาํกดั 2500 หน่วย โดยทาํ

สญัญาขายในราคา 100 บาทและจะส่งมอบสินคา้ในไตรมาสแรกของปีถดัไป 

ให้

ทาํ

1 ใหค้าํนวณมลูค่าคงเหลือของสินคา้ปี 25x1 

2. บนัทกึบญัชีทีเกียวขอ้ง หากบริษัททีทาํสญัญาเพิมจาํนวนเป็น 3,000 หน่วย

ตอบ 1 ใหค้าํนวณมูลคา่คงเหลือของสินค้าปี 25x1 

ในการแสดงมลูคา่สินคา้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงนิ กิจการตอ้งแสดงมลูคา่สินคา้คงเหลือดว้ยราคาทนุ

หรอืมลูคา่สทุธิทีคาดว่าจะไดร้บัแลว้แต่อยา่งใดจะตาํกว่า

คาํนวณราคาทุนของสินคา้คงเหลือ (จาํนวน 2,700 หน่วย) 2700

ตน้ทนุต่อหน่วย ตน้ทนุของสินคา้ คา่ใชจ่้ายประจาํงวด

98.00                 264,600.00        

5.00                   13,500.00-          

1.00                   2,700.00            

2.00                   5,400.00            

1.00                   2,700.00            

0.50                   1,350.00              

0.25                   675.00                 

261,900.00        2,025.00              

สว่นลดการคา้ 

ค่าอากรขาเขา้

รายการ

ราคาจ่ายซือ

ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

ค่าเก็บรกัษา

ดอกเบียเงินกูค้า่สินคา้

ค่าขนสง่

ค่าประกนัภยั
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*คา่จดัเก็บและดอกเบียจ่ายสาํหรบัสินคา้ทีพรอ้มขายแลว้จะถือเป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุ

คาํนวณมลูค่าสทุธิทีคาดว่าจะไดร้บั

จาํนวน

ราคาขาย (สทุธิ

จาก คชจ. 12 

บาท)

มลูค่าขายสทุธิ

2,500.00            88.00                 220,000.00          

200.00               108.00               21,600.00            

2,700.00            241,600.00          

คาํนวณมลูค่าตามบญัชี

ราคาทนุ (Cost) 261,900.00        

มลูค่าสทุธิทีคาดว่าจะไดร้บั (NRV) 241,600.00        

มูลคา่ตามบัญช ีmin(Cost, NRV) 241,600.00      

2. บันทกึบัญชทีเีกยีวขอ้ง หากบริษัทททีาํสัญญาเพมิจาํนวนเป็น 3000 หน่วย 

ราคาทนุของสินคา้คงเหลือเท่ากบั 261,900 บาทเช่นเดียวกบัคาํตอบขอ้ 1 แตม่ลูค่าสทุธิทีคาดว่าจะไดร้บัจะ

เท่ากบั 237,600 ตามการคาํนวณต่อไปนี 

จาํนวน

ราคาขาย (สทุธิ

จาก คชจ. 12 

บาท)

มลูค่าขายสทุธิ

2,700.00            88.00                 237,600.00          

2,700.00            237,600.00          

ดงันนัมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25x1 (min(cost, NRV) จงึเท่ากบั 237,600 บาท ดงันี

ราคาทนุ (Cost) 261,900.00        

มลูค่าสทุธิทีคาดว่าจะไดร้บั (NRV) 237,600.00        

มูลคา่ตามบัญช ีmin(Cost, NRV) 237,600.00      

อยา่งไรก็ตาม เมือกิจการทาํสญัญาขายสินคา้ 3,000 หน่วยในราคาทีขาดทุน ทงัๆ ทีมีสินคา้เพียง 2,700 หน่วย

ในมือ กิจการจึงตอ้งรบัรูผ้ลขาดทนุจากสญัญาทีสรา้งภาระเพิมขนึอีก 300 หน่วยตามการคาํนวณดงันี 

จาํนวน ราคาตอ่หน่วย มลูคา่

300.00               88.00                 26,400.00            

300.00               97.00-                 29,100.00-            

2,700.00-           

สินคา้ทีทาํสญัญาขายแลว้

รวมมลูค่าขายสทุธิทีคาดว่าจะไดร้บั

สินคา้ทีทาํสญัญาขายแลว้

สินคา้ทียงัไมไ่ดท้าํสญัญาขาย

ผลขาดทุนจากสัญญาทสีร้างภาระ

มลูค่าสทุธิทีคาดว่าจะไดร้บั 

หกั ตน้ทุนสินคา้ทีตอ้งจา่ยซือ 

รวมมลูค่าขายสทุธิทีคาดว่าจะไดร้บั
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การบนัทกึบญัชีทีเกียวขอ้ง

dr. ผลขาดทนุจากการตีราคาสินคา้ลดลง 24,300

cr. ค่าเผือมลูคา่สินคา้ลดลง 24,300

บนัทกึผลขาดทนุจากการเสือมมลูคา่สินคา้ (261,900 - 237,600)

dr. ผลขาดทนุจากสญัญาลว่งหนา้ (P/L) 2,700

cr. หนีสินทางการเงนิจากสญัญาลว่งหนา้ 2,700

บนัทกึผลขาดทนุจากสญัญาทีสรา้งภาระ (29,100 - 26,400)
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บทท ี3 การปรับมูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย ์(Mark to Market Calculations)

แนวคดิการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ณ วนัทีไดม้า กิจการจะตอ้งบนัทกึและวดัมลูคา่เมือเรมิแรก โดยรวมตน้ทนุทางตรงทีจ่ายไปเพือใหไ้ด้

สินทรพัย ์เป็นตน้ทนุของอสงัหารมิทรพัย ์

การจดัประเภทอสงัหารมิทรพัยใ์นงบการเงนิ สามารถจดัประเภทอสงัหาริมทรพัย ์ไดเ้ป็น 4 ประเภท

ใชง้าน

อสังหาริมทรัพย์

ใช่

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ ์(TAS 16) 

วัดมูลค่า

1. วิธีราคาทนุ

2. วิธีตีราคาเพมิ (ผลตา่งเขา้ OCI)

ไม่

ขาย

สินค้าคงเหลือ (TAS 2)

วัดมูลค่า

1. วิธีราคาทนุ 

2. มลูคา่สทุธิทีคาดวา่จะไดร้บั

ใช่

ไม่

ลงทนุ

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (TAS 40)

วัดมูลค่า

1. วิธีราคาทนุ 

2. มลูคา่ยตุิธรรม (ผลตา่งเขา้ P/L)

ใช่

ไม่

สินทรัพยร์อการขาย (TFRS 5)

วัดมูลค่า

1. วิธีราคาทนุ 

2. มลูคา่สทุธิทีคาดวา่จะไดร้บั
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การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงนิลงทนุในตราสารหนีและตราสารทุน

ตราสารหนี

     การจดัประเภทและวดัมลูคา่ เป็นการพิจารณาลกัษณะของตราสารหนีทีลงทนุเพือจะไดล้งบญัชีใหถ้กู

ประเภท โดยม ี2 เงอืนไขในการพิจารณา ดงันี

1. พิจารณาว่ากิจการหรอืองคก์รมเีป้าหมายของการถือครองตราสารหนีเพือวตัถปุระสงคอ์ะไร

(Business Model) ดงันี

1.1. เพือรบัเงนิตน้คืนและดอกเบียตลอดตามสญัญาเท่านนั (Hold to collect)

1.2. เพือรบักระแสเงนิสดตามสญัญาเช่นเดียวกบั 1.1. และก็อาจขายในอนาคต (Hold to collect & Sell)

1.3. เพือเก็งกาํไรระยะสนั (Hold for trading)

2. พิจารณากระแสเงนิสดตามสญัญาจากตราสารหนีทีถือครองว่ามีกระแสเงนิสดรบัจากการจ่ายคืน

เงินตน้และดอกเบียเท่านนั (Solely Payment of Principal and Interest - SPPI)
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สรุปการจัดประเภทและวัดมูลค่าตราสารหนี

Business Model Hold to collect ไม่ใช่ Hold to collect & Sell ไม่ใช่

                       ใช่         ใช่

                       ใช่         ใช่ ไม่ใช่

ราคาทนุตดัจาํหน่าย                                      Amortized Cost (AMC)

มลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน  Fair Value through Other Comprehensive Income (FVTOCI)

มลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทนุ                     Fair Value through Profit or Loss (FVTPL)

ตราสารทนุ

ใช่ FVTPL

    ไมใ่ช่

**ไมน่าํกลบัมารบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในอนาคตอีก  ตอนขายใหร้บัรูเ้ขา้กาํไรสะสม

สินทรพัยท์างการเงิน

ทีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

ยติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุน (FVTPL)

จดัประเภท/วดัมลูคา่

หากกิจการถือตราสารทนุไวเ้พือเก็งกาํไร

FVTOCI (No Recycling**)

มีกระแสเงนิสดรบัจากการจ่ายคืนเงนิตน้และดอกเบีย

เท่านนั
SPPI

สินทรพัยท์างการเงิน

ทีวดัมลูคา่ดว้ยราคา

ทนุตดัจาํหน่าย (AMC)

สินทรพัยท์างการเงินที

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

ยติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

(FVTOCI)
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การคาํนวณประกอบการปรับมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

ตัวอยา่งท ี1 (โจทยค์รังท ี3/2548)

ขอ้มลูเกียวกบับญัชีเงินลงทนุของกิจการแหง่หนึงในระหว่างปี 2547 มีดงันี

1.บญัชีเงินลงทนุในหุน้กู ้12% ของบริษัทการบินไกล จาํกดั

a.กิจการซือหุน้กู ้12% นมีาเมอืวนัที 1 พฤศจิกายน 2547 โดยตงัใจจะถือไวเ้พือคา้ หุน้กูท้ซีือมานมีีราคาตามมลูคา่ 

400,000 บาท จา่ยดอกเบียทกุวนัที 1 เมษายน และ 1 ตลุาคม กิจการจา่ยซือหุน้กูน้มีาในราคา 416,000 บาท บวก

ดอกเบียคงคา้ง อตัราดอกเบียในทอ้งตลาด  ณ วนัซือเทา่กบั 11%

b.มลูค่ายตุิธรรม  ณ 31 ธนัวาคม 2547 ของหุน้กูน้เีท่ากบั 418,000 บาท

2.บญัชีเงินลงทนุในหุน้กู ้10% ของบริษัท ปตท. จาํกดั

a.หุน้กู ้10% นกิีจการไดซื้อไวใ้นราคาตามมลูคา่ตงัแตปี่ 2545 ในราคา 1,400,000 บาท กิจการตงัใจจะถือไว้

ระยะยาวแตจ่ะไมถ่ือจนครบกาํหนด หุน้กูน้ีจา่ยดอกเบียทกุวนัที 1 มกราคม และ 1 กรกฎาคม เมือวนัที 31 ธนัวาคม 2546 

มลูค่ายตุิธรรมของหุน้กูน้ีเท่ากบั 1,430,000 บาท 

b.มลูค่ายตุิธรรม  ณ 31 ธนัวาคม 2547 ของหุน้กูน้เีท่ากบั 1,451,000 บาท

3.บญัชีเงินลงทนุในหุน้กู ้8% ของบริษัท ปนูชา้ง จาํกดั

a.กิจการซือหุน้กู ้8% นไีวใ้นปี 2546 โดยตงัใจจะถือจนหุน้กูน้ีครบกาํหนด หุน้กูน้ีมีราคาตามมลูคา่ 100,000 บาท 

จา่ยดอกเบียทกุวนัที 1 มกราคมและ 1 กรกฎาคม  ณ วนัทีกิจการซือหุน้กูน้มีีอตัราดอกเบียในทอ้งตลาดเทา่กบั 10%

b.ณ 31 ธนัวาคม 2546 หุน้กูน้ีมีราคาทนุตดัจาํหนา่ยเทา่กบั 89,163 บาท และมลูค่ายตุิธรรมเทา่กบั 95,000 บาท

c.มลูค่ายตุิธรรม  ณ 31 ธนัวาคม 2547 เท่ากบั 96,000 บาท

4.บญัชีเงินลงทนุในหุน้สามญัของบรษัิท ไฟฟา้ จาํกดั

a.หุน้สามญัของบริษัท ไฟฟา้ จาํกดันี เป็นตราสารทนุในความตอ้งการของตลาด  ณ วนัทีซือหุน้สามญันีกิจการยงั

ไมมี่วตัถปุระสงคท์แีนน่อนในการซือหุน้นแีตกิ่จการคาดวา่จะจาํหนา่ยหุน้สามญันีออกไปในระหวา่งปี 2548

b.กิจการซือหุน้สามญันีมาเมอืวนัที 1 มีนาคม 2547 จาํนวน 50,000 หุน้ ในราคา 1,680,000 บาท และกิจการได้

จา่ยคา่นายหนา้ในการซืออกี 14,000 บาท หุน้จาํนวน 50,000 หุน้นีคิดเป็น 15% ของจาํนวนหุน้ทีมีอยูใ่นมือผูถื้อหุน้ของ

บรษัิท ไฟฟา้ จาํกดั

c.เมอืวนัที 1 กนัยายน 2547 บรษัิท ไฟฟา้ จาํกดั ประกาศจา่ยเงนิสดปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเป็นเงินรวมทังสิน 

100,000 บาท โดยผูถ้ือหุน้จะไดร้บัเงนิสดปันผลในวนัที 15 พฤศจิกายน 2547

d.เมอืวนัที 23 ธนัวาคม 2547 กิจการจาํหนา่ยหุน้สามญันีจาํนวน 10,000 หุน้ ออกไปในราคา 350,000 บาท 

เสียคา่นายหนา้จาํนวน 8,750 บาท

e.มลูค่ายตุิธรรมของหุน้สามญันี  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2547 เท่ากบั 35.50 บาทตอ่หุน้ บริษัท ไฟฟา้ จาํกดั 

มีกาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2547 เท่ากบั 4,500,000 บาท
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ใหท้าํ 1.บนัทกึรายการบญัชีทีเกียวขอ้งกบัรายการดงักล่าวขา้งตน้ในสมดุรายวนัทวัไปของกิจการแหง่นีสาํหรบัปี 2547

โดยกิจการมีรอบระยะเวลาบญัชีตงัแต ่1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม

2.แสดงรายการบญัชีทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทนุดงักลา่วขา้งตน้ในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ 31 ธนัวาคม 2547 

ตอบ 1.บนัทกึรายการบญัชีทีเกียวขอ้งกบัรายการดงักล่าวขา้งตน้ในสมดุรายวนัทวัไปของกิจการแหง่นีสาํหรบัปี 2547

โดยกิจการมีรอบระยะเวลาบญัชีตงัแต ่1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม

1.เงินลงทุนในหุน้กู้บริษัท การบินไกล จาํกัด

Dr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTPL - หุน้กูบ้.การบินไกล 416,000.00          

     ดอกเบียคา้งรบั (400,000 x 1/12 x 12%) 4,000.00              

          Cr.เงินสด 420,000.00          

(บนัทกึการซอืหุน้กูบ้รษัิทการบินไกล)

Dr.ดอกเบียคา้งรบั (400,000 x 2/12 x 12%) 8,000.00              

          Cr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTPL - หุน้กูบ้.การบินไกล 373.00                 

               ดอกเบียรบั (416,000 x 2/12 x 11%) 7,627.00              

(ตงัดอกเบียหุน้กูค้า้งรบั)

Dr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTPL - หุน้กูบ้.การบินไกล 2,373.00              

          Cr.ผลกาํไรทียงัไมเ่กิดขนึจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรม (P/L) 2,373.00              

(บนัทกึปรบัมลูค่าเงินลงทนุฯใหเ้ป็นมลูค่ายตุิธรรม (418,000 - (416,000 - 373)))

2.บญัชีเงนิลงทุนในหุน้กู้ 10% ของบริษัท ปตท. จาํกัด

Dr.เงินสด 70,000.00            

          Cr.ดอกเบียคา้งรบั (1,400,000 x 6/12 x 10%) 70,000.00            

(บนัทกึรบัดอกเบียเป็นเงินสด)

Dr.เงินสด 70,000.00            

          Cr.ดอกเบียรบั (1,400,000 x 6/12 x 10%) 70,000.00            

(บนัทกึรบัดอกเบียเป็นเงินสด)

Dr.ดอกเบียคา้งรบั (1,400,000 x 6/12 x 10%) 70,000.00            

          Cr.ดอกเบียรบั 70,000.00            

(ตงัดอกเบียหุน้กูค้า้งรบั)

Dr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI - หุน้กู ้บ.ปตท. 21,000.00            

          Cr.ผลกาํไรทียงัไมเ่กิดขนึจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรม (OCI) 21,000.00            

(บนัทกึปรบัมลูค่าเงินลงทนุฯใหเ้ป็นมลูค่ายตุิธรรม (1,451,000 - 1,430,000)

1 พ.ย. 47

31 ธ.ค. 47

1 ม.ค. 47

1 ก.ค. 47

31 ธ.ค. 47
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3.บญัชีเงนิลงทุนในหุน้กู้ 8% ของบริษัท ปูนช้าง จาํกัด

Dr.เงินสด 4,000.00              

          Cr.ดอกเบียคา้งรบั (100,000 x 6/12 x 8%) 4,000.00              

(บนัทกึรบัดอกเบียเป็นเงินสด)

Dr.เงินสด (100,000 x 6/12 x 8%) 4,000.00              

     ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย AMC - หุน้กูบ้.ปนูชา้ง 458.00                 

          Cr.ดอกเบียรบั (89,163 x 6/12 x 10%) 4,458.00              

(บนัทกึรบัดอกเบียเป็นเงินสด)

Dr.ดอกเบียคา้งรบั (100,000 x 6/12 x 8%) 4,000.00              

     ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย AMC - หุน้กูบ้.ปนูชา้ง 481.00                 

          Cr.ดอกเบียรบั (89,621 x 6/12 x 10%) 4,481.00              

(ตงัดอกเบียหุน้กูค้า้งรบั)

4.บญัชีเงนิลงทุนในหุน้สามัญของบริษัท ไฟฟ้า จาํกัด

Dr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI - หุน้สามญั บ. ไฟฟา้ 1,694,000.00       

          Cr.เงินสด 1,694,000.00       

(บนัทกึการซอืหุน้สามญับรษัิทไฟฟา้ จาํกดั)

Dr.เงินปันผลคา้งรบั (100,000 x 15%) 15,000.00            

          Cr.เงินปันผลรบั 15,000.00            

(บนัทกึเงินปันผลคา้งรบัจากบรษัิทไฟฟา้จาํกดั)

Dr.เงินสด 15,000.00            

          Cr.เงินปันผลคา้งรบั 15,000.00            

(รบัเงินปันผลจากบรษัิทไฟฟา้จาํกดั)

Dr.เงินสด (350,000 - 8,750) 341,250.00          

          Cr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI - หุน้สามญั บ. ไฟฟา้ *** 338,800.00          

               กาํไรสะสม 2,450.00              

***(1,694,000 x 10,000 / 50,000 หุน้) = 338,800

(ขายหุน้สามญับรษัิท ไฟฟา้จาํกดั 10,000 หุน้)

Dr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI - หุน้สามญั บ. ไฟฟา้ 64,800.00            

          Cr.ผลกาํไรทียงัไมเ่กิดขนึจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรม (OCI) 64,800.00            

(บนัทกึปรบัมลูค่าเงินลงทนุฯใหเ้ป็นมลูค่ายตุิธรรม(40,000 หุน้ x 35.50) - (1,694,000 x 40,000 / 50,000 หุน้))

31 ธ.ค. 47

31 ธ.ค. 47

1 ม.ีค. 47

1 ก.ย. 47

15 พ.ย. 47

23 ธ.ค. 47

1 ม.ค. 47

1 ก.ค. 47
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2.แสดงรายการบญัชีทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทนุดงักลา่วขา้งตน้ในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ 31 ธนัวาคม 2547 

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด XX

เงินลงทนุชวัคราว

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTPL - หุน้กู ้บรษัิท การบินไกล จาํกดั 418,000.00          

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI - หุน้สามญั บรษัิท ไฟฟา้ จาํกดั 1,420,000.00       

ดอกเบียคา้งรบั (12,000 + 70,000 + 4,000) 86,000.00            

ลกูหนีการคา้และตวัเงินรบั - สทุธิ XX

ลกูหนีและเงนิใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บรษัิทรว่มและบรษัิททีเกียวขอ้งกนั XX

สินคา้คงเหลือ - สทุธิ XX

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน XX

รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน XX

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน

เงินลงทนุซงึบนัทกึโดยวิธีสว่นไดเ้สีย XX

เงินลงทนุระยะยาวอืน

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI - หุน้กู ้บรษัิท ปตท. จาํกดั 1,451,000.00       

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ย (89,163 + 458 + 481) 90,102.00            

ทดีิน อาคาร และอปุกรณ ์- สทุธิ XX

รวมสนิทรัพยไ์มห่มุนเวียน XX

รวมสนิทรัพย์ XX

หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุน้

หนีสินหมุนเวียน

รวมหนีสิน

ส่วนของผู้ถอืหุน้

ผลกาํไรทียงัไมเ่กิดขนึจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัยท์างการเงิน-OCI (51,000 + 64 115,800.00          

รวมสว่นของผู้ถอืหุน้ XX

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุน้ XX

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2547

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

กิจการแหง่หนึง จาํกัด
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ตัวอยา่งท ี2 (โจทยค์รังท ี3/2551)

วนัที 1 มกราคม 25X1 บรษัิท.ฉล ูจาํกดั ไดล้งทนุซือหุน้กูอ้าย ุ6 ปี ราคาตามมลูคา่ 1,000,000 บาท ในราคา 

1,099,540 บาท ซงึกิจการตงัใจจะถือไวเ้ผือขาย อตัราดอกเบีย 8% ขณะทีอตัราดอกเบียตลาดเทา่กบั 6% จา่ยดอกเบียทกุ

วนัที 1 มกราคม และ 1 กรกฎาคม ของทกุปี  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25X1 หุน้กูม้ีมลูค่ายตุิธรรม 1,100,000 บาท ต่อมา

วนัที 1 กรกฎาคม 25X2 กิจการไดข้ายหุน้กูอ้อกไปครงึหนงึในราคา 550,000 บาท  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25X2 หุน้กู้

มีมลูคา่ยตุิธรรมเป็น 540,000 บาท ในวนัที 1 มกราคม 25X3 กิจการไดเ้ปลียนความตงัใจโดยจะถือตราสารหนีไวจ้นครบ

กาํหนดไถ่ถอน

ใหท้าํ 1.ทาํการคาํนวณตดัจา่ยสว่นเกินสว่นตาํของหุน้กูต้งัแตว่นัท ี1 มกราคม 25x1 ถึงวนัที 1 มกราคม 25X3 

2.ใหบ้นัทึกบญัชีพรอ้มทงัปรบัปรุงรายการทีเกิดขนึตงัแตว่นัท ี1 มกราคม 25x1 ถึงวนัที 1 มกราคม 25X3

ตอบ 1.ทาํการคาํนวณตดัจา่ยสว่นเกินสว่นตาํของหุน้กูต้งัแตว่นัท ี1 มกราคม 25x1 ถึงวนัที 1 มกราคม 25X3 

 เงินสดรบั  ดอกเบีย  สว่นเกินตดัจา่ย  ราคาตามบญัชี 

1,099,540            

40,000             32,986                 7,014                   1,092,526            

40,000             32,776                 7,224                   1,085,302            

40,000             32,559                 7,441                   1,077,861            

40,000             32,336                 7,664                   1,070,197            

40,000             32,106                 7,894                   1,062,303            

2.ใหบ้นัทึกบญัชีพรอ้มทงัปรบัปรุงรายการทีเกิดขนึตงัแตว่นัท ี1 มกราคม 25x1 ถึงวนัที 1 มกราคม 25X3

Dr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI–หุน้กู้ 1,099,540.00       

          Cr.เงินสด 1,099,540.00       

(บนัทกึการซอืหุน้กู)้

Dr.เงินสด 40,000.00            

          Cr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI-หุน้กู้ 7,014.00              

               ดอกเบียรบั 32,986.00            

(บนัทกึตดัส่วนเกินมลูค่าหุน้กู)้

Dr.ดอกเบียคา้งรบั 40,000.00            

          Cr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI-หุน้กู้ 7,224.00              

               ดอกเบียรบั 32,776.00            

(บนัทกึตดัส่วนเกินมลูค่าหุน้กู)้

31/12/25x1

 1/1/25x3 

 1/7/25x3 

1/1/25x1

1/7/25x1

วนัที 

 1/1/25x1 

 1/7/25x1 

 1/1/25x2 

 1/7/25x2 
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Dr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI–หุน้กู้ 14,698.00            

          Cr.ผลกาํไรทียงัไมเ่กิดขนึจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรม (OCI) 14,698.00            

(รบัรูผ้ลกาํไรทียงัไมเ่กิดขนึ (1,100,000-1,085,302))

Dr.เงินสด 40,000.00            

          Cr.ดอกเบียคา้งรบั 40,000.00            

 (รบัดอกเบีย)

Dr.เงินสด 40,000.00            

          Cr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI-หุน้กู้ 7,441.00              

               ดอกเบียรบั 32,559.00            

 (รบัรูด้อกเบียรบั)

Dr.เงินสด 550,000.00          

     ผลกาํไรทียงัไมเ่กิดขนึจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรม (OCI) 7,349.00              

     (OCI)  (14,698x50%สว่นทีขาย)

          Cr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI-หุน้กู ้ (1,100,000 - 7,441)/2 546,280.00          

               ผลกาํไรทีเกิดขนึแลว้จากการขายส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI 11,070.00            

 (บนัทกึการขายเงินลงทนุ50%)

Dr.ดอกเบียคา้งรบั 20,000.00            

          Cr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI-หุน้กู้ 3,832.00              

               ดอกเบียรบั 16,168.00            

 (รบัรูด้อกเบียรบั)

Dr.ผลกาํไรทียงัไมเ่กิดขนึจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรม(OCI) 2,448.00              

          Cr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI-หุน้กู้ 2,448.00              

 (ปรบัปรุงมลูคา่เงินลงทนุใหเ้ทา่กบัมลูค่ายตุิธรรมปลายปี ((540,000 - (550,000 - 3,720 - 3,832))

Dr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย AMC 540,000.00          

          Cr.ส/ท ทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย FVTOCI-หุน้กู้ 540,000.00          

 (บนัทกึการโอนเปลียนหมวดเงินลงทนุ)

Dr.เงินสด 20,000.00            

          Cr.ดอกเบียคา้งรบั 20,000.00            

 (รบัดอกเบีย)

31/12/25x2

31/12/25x2

1/1/25x3

1/1/25x3

31/12/25x1

1/1/25x2

1/7/25x2

1/7/25x2
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ตารางคาํนวณมูลค่าตามบญัชีของหุ้นกู้

1/1/25x1 ราคาทนุ 1,099,540.00       

1/7/25x1 ตดัจาํหนว่ยสว่นเกินฯ 7,014.00-              

31/12/25x1 ตดัจาํหนว่ยสว่นเกินฯ 7,224.00-              

31/12/25x1 มลูค่าตามบญัชีก่อนปรบัปรุง 1,085,302.00       

31/12/25x1 ปรบัปรุงมลูคา่ใหเ้ทา่กบัราคายตุิธรรม 14,698.00            

31/12/25x1 มลูค่าตามบญัชีหลงัปรบัปรุง 1,100,000.00       

1/7/25x2 ตดัจาํหนา่ยสว่นเกินฯ 7,441.00-              

1/7/25x2 มลูค่าตามบญัชี  ณ วนัทีขาย 50% 1,092,559.00       

1/7/25x2 หกั ราคาทนุของหุน้กูท้ีขายไป 50% 546,280.00-          

1/7/25x2 มลูค่าตามบญัชีของหุน้กูท้ีเหลืออยู่ 546,280.00          

31/12/25x2 ตดัจาํหนว่ยสว่นเกินฯ 3,832.00-              

31/12/25x2 มลูค่าตามบญัชีก่อนปรบัปรุง 542,448.00          

31/12/25x2 ปรบัปรุงมลูคา่ใหเ้ทา่กบัราคายตุิธรรม 2,448.00-              

31/12/25x2 มลูค่าตามบญัชีหลงัปรบัปรุง 540,000.00          

ตัวอยา่งท ี3 (โจทยค์รังท ี1/2558 การโอนเปลียนหมวดอสังหาริมทรัพย)์

ตน้ปี 25x2 บรษัิททราย จาํกดั ซือทีดินพรอ้มอาคารโดยทีดินมีราคาทนุ 2  ลา้นบาท สว่นอาคารมีราคาทนุ 1ลา้นบาท 

อายกุารใชง้าน 10 ปี มลูคา่คงเหลือของอาคาร 100,000  บาท โดยบรษัิททราย จาํกดั ใหผู้เ้ชียวชาญประเมินราคาตลาด

ทกุสินปีดงันี 

ปี ทดีิน อาคาร

25x2 2,200,000.00       950,000.00          

25x3 2,400,000.00       800,000.00          

25x4 2,600,000.00       600,000.00          

สินปี25x4 บรษัิททราย จาํกดั เปลียนความตงัใจในทีดินและอาคารโดยใหเ้ชา่ มีรายไดค้า่เชา่คงทีทกุเดือน 

ใหท้าํ คาํนวณมลูคา่ตามบญัชีของทีดินและอาคาร ณ สินปี25x2และ25X4 และบนัทกึบญัชีการตีราคาและการเปลียน

หมวดอสงัหารมิทรพัยข์า้งตน้
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ตอบ คาํนวณมลูคา่ตามบญัชีและผลกระทบทีมีต่อกาํไรขาดทนุจากการตีราคาทีดิน และอาคาร

ทดีิน อาคาร รวม

1/1/25x2 ราคาทนุ 2,000,000.00       1,000,000.00       3,000,000.00       

31/12/25x2 คา่เสือมราคา (1m - 0.1m) / 10 ปี                 -   90,000.00-            90,000.00-            

31/12/25x2 มลูค่าตามบญัชีหลงัหกัคา่เสือมราคา 2,000,000.00       910,000.00          2,910,000.00       

31/12/25x2 ตีราคาเพมิ 200,000.00          40,000.00            240,000.00          

31/12/25x2 มลูค่าตามบญัชีหลงัตีราคาเพิม 2,200,000.00       950,000.00          3,150,000.00       

การคาํนวณมูลค่าตามบญัชีของทีดินและอาคาร ทดีิน อาคาร รวม

1/1/25x3 มลูค่าตามบญัชียกมา 2,200,000.00       950,000.00          3,150,000.00       

31/12/25x3 คา่เสือมราคา (0.95m - 0.1m) / 9 ปี                 -   94,444.00-            94,444.00-            

31/12/25x3 มลูค่าตามบญัชีหลงัหกัคา่เสือมราคา 2,200,000.00       855,556.00          3,055,556.00       

31/12/25x3 ตีราคาเพมิ (ลด) 200,000.00          55,556.00-            144,444.00          

31/12/25x3 มลูค่าตามบญัชีหลงัตีราคา 2,400,000.00       800,000.00          3,200,000.00       

การคาํนวณมูลค่าตามบญัชีของทีดินและอาคาร ทดีิน อาคาร รวม

1/1/25x4 มลูค่าตามบญัชียกมา 2,400,000.00       800,000.00          3,200,000.00       

31/12/25x4 คา่เสือมราคา (0.8m - 0.1m) / 8 ปี                 -   87,500.00-            87,500.00-            

31/12/25x4 มลูค่าตามบญัชีหลงัหกัคา่เสือมราคา 2,400,000.00       712,500.00          3,112,500.00       

31/12/25x4 ตีราคาเพมิ (ลด) 200,000.00          112,500.00-          87,500.00            

31/12/25x4 มลูค่าตามบญัชีหลงัตีราคา 2,600,000.00       600,000.00          3,200,000.00       

อา้งถึงหลกัการตีราคาทีดินอาคารและอปุกรณที์ระบใุน ม.บช. 16 (ปรบัปรุง 2560) “หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่

ทาํใหม้ลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์นัเพมิขนึกิจการตอ้งรบัรูม้ลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์ีเพมิขนึจากการตีราคาใหมไ่ป

ยงักาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน “สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัยใ์หม ่(องคป์ระกอบอืนของสว่นของเจา้ของ ; OCI) ”

และถา้กิจการเคยมีการตีราคาสินทรพัยเ์พิมแลว้ตอ่มามีการตีราคาสินทรพัยล์ดลงกิจการตอ้งนาํสว่นทีลดลงจากการตี

ราคาใหมไ่ปรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน ในจาํนวนทีไมเ่กินยอดคงเหลือดา้นเครดิตทีมีอยูใ่นบญัชี “สว่นเกินทนุจาก

การตีราคาสินทรพัยใ์หม ่(OCI) ” ของสินทรพัยร์ายการเดียวกนันนั สว่นทีเหลือทีเกินจากยอด “สว่นเกินทนุจากการตีราคา

สินทรพัยใ์หม ่(OCI) ” ใหร้บัรูใ้นงบกาํไร(ขาดทนุ)

แตห่ากการตีราคาสินทรพัยใ์หมท่าํใหม้ลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์นัลดลง กิจการตอ้งรบัรูม้ลูค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยที์ลดลงจากการตีราคาใหมใ่นงบกาํไร(ขาดทนุ) และถา้กิจการเคยมีการตีราคาสินทรพัยล์ดแลว้ตอ่มามีการตีราคา

สินทรพัยเ์พมิกิจการกิจการตอ้งรบัรูส้ว่นเพิมจากการตีราคาใหมนี่ในงบกาํไร(ขาดทนุ)ไมเ่กินจาํนวนทีตีราคาสินทรพัย์

ดงักลา่วลดลงในอดีต
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จากโจทยใ์นปี 25x3 และ 25x4 กิจการมีการตีราคาอาคารลดลง ผลของการตีราคาลดลงดงักลา่วทาํใหอ้งคป์ระกอบ

อนืของสว่นของเจา้ของ (OCI) ลดลง และยงัส่งผลตอ่กาํไรขาดทนุอกีดว้ย ซึงเราสามารถคาํนวณผลกระทบทีมีต่อกาํไร

ขาดทนุทสีืบเนอืงจากการตีราคาอาคารไดด้งันี 

ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนจากการตีราคาอาคาร  P/L  OCI รวม

31/12/25x2 ตีราคาเพมิ                 -   40,000.00            40,000.00            

31/12/25x3 หกั ตดัจา่ยเขา้กาํไรสะสม (40000/9)                 -   4,444.00-              4,444.00-              

31/12/25x3 คงเหลือ                 -   35,556.00            35,556.00            

31/12/25x3 ตีราคาลด 20,000.00-            35,556.00-            55,556.00-            

31/12/25x3 ผลกระทบตอ่กาํไรขาดทนุ 20,000.00-                            -   20,000.00-            

31/12/25x4 ตีราคาลด 112,500.00-                          -   112,500.00-          

31/12/25x4 ผลกระทบตอ่กาํไรขาดทนุ 112,500.00-                          -   112,500.00-          

การบันทกึบญัชีทเีกยีวข้องจะเป็นดังนี 

1/1/25x2 Dr.ทดีิน 2,000,000.00       

     อาคาร 1,000,000.00       

          Cr.เงินสด 3,000,000.00       

31/12/25x2 Dr.คา่เสือมราคา 90,000.00            

          Cr.คา่เสือมราคาสะสม – อาคาร 90,000.00            

31/12/25x2 90,000.00            

          Cr.อาคาร 90,000.00            

บนัทกึลดคา่เสือมราคาสะสมอาคารเพือตีราคาใหม่

200,000.00          

40,000.00            

          Cr.สว่นเกินทนุจากการตีราคา-ทดีิน 200,000.00          

              สว่นเกินทนุจากการตีราคา-อาคาร 40,000.00            

31/12/25x3 Dr.คา่เสือมราคา 94,444.00            

          Cr.คา่เสือมราคาสะสม – อาคาร 94,444.00            

บนัทกึคา่เสือมราคาอาคาร (950,000-100,000)/9

บนัทกึการตีราคาอาคารและอปุกรณ์

บนัทกึการซอืทีดินและอาคาร

บนัทกึคา่เสือมราคาอาคาร

Dr.คา่เสือมราคาสะสม – อาคาร

Dr.ทดีิน –สว่นทีตีราคาเพมิ

     อาคาร –สว่นทีตีราคาเพมิ
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31/12/25x3 Dr.สว่นเกินทนุจากการตีราคา-อาคาร 4,444.00              

          Cr.กาํไรสะสม 4,444.00              

บนัทกึการโอนสว่นเกินทนุจากการตีราคาเขา้กาํไรสะสม

31/12/25x3 Dr.สว่นเกินทนุจากการตีราคา-อาคาร 35,556.00            

     ผลขาดทนุจากการตีราคาอาคาร (P/L) 20,000.00            

          Cr.อาคาร – สว่นทีตีราคาเพมิ 35,556.00            

               คา่เผือผลขาดทนุจากการตีราคาอาคาร 20,000.00            

31/12/25x3 200,000.00          

          Cr.สว่นเกินทนุจากการตีราคา-ทดีิน 200,000.00          

31/12/25x4 Dr.คา่เสือมราคา 87,500.00            

          Cr.คา่เสือมราคาสะสม – อาคาร 87,500.00            

บนัทกึคา่เสือมราคาอาคาร (800,000-100,000)/8

31/12/25x4 Dr.ผลขาดทนุจากการตีราคาอาคาร (P/L) 112,500.00          

          Cr.คา่เผือผลขาดทนุจากการตีราคาอาคาร 112,500.00          

31/12/25x4 200,000.00          

          Cr.สว่นเกินทนุจากการตีราคา-ทดีิน 200,000.00          

31/12/25x4 Dr.อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ – ทดีินและอาคาร 3,200,000.00       

     คา่เผือผลขาดทนุจากการตีราคาอาคาร 132,500.00          

181,944.00          

          Cr.ทดีิน 2,000,000.00       

               ทีดิน – สว่นทีตีราคาเพมิ 600,000.00          

               อาคาร 910,000.00          

               อาคาร – สว่นทีตีราคาเพมิ 4,444.00              

บนัทกึการโอนหมวดอสงัหารมิทรพัยจ์ากไวใ้ชเ้องเป็นเพือการลงทนุ

บนัทกึการตีราคาอาคารลดลง

Dr.ทดีิน –สว่นทีตีราคาเพมิ

บนัทกึการตีราคาอาคารลดลง

Dr.ทดีิน –สว่นทีตีราคาเพมิ

บนัทกึการตีราคาทีดิน

     คา่เสือมราคาสะสม – อาคาร

บนัทกึการตีราคาทีดิน
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บทที่ 4 การค านวณที่จ าเป็นซึง่เก่ียวข้องกับการรวมธุรกิจ (Business Combination)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2561) มีวตัถปุระสงคห์ลกัในการก าหนดวิธีการทางการ

บญัชีเก่ียวกบัการรวมธุรกิจ และผลกระทบจากการรวมธุรกิจ โดยก าหนดใหร้บัรู ้และวดัมลูคา่สนิทรพัยท์ี่ระบไุดท้ี่ไดม้า

หนีส้นิที่รบัมา และสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ และวดัมลูคา่คา่ความนิยมที่เกิดขึน้จากการรวมธุรกิจหรอืก าไรจาก

การซือ้ในราคาต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรม และใหเ้ปิดเผยเพ่ือใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินลกัษณะและผลกระทบทาง

การเงินจากการรวมธุรกิจ

วิธีการรวมกิจการ

1. การรบัโอนกิจการ (Merger)

2. การควบกิจการ (Consolidation)

3. การซือ้หุน้สามญั (Acquisition of common stock)

การรับรู้รายการและการจัดท างบการเงนิรวม ณ วันรวมธุรกิจ กรณีซือ้แบบ 100%

ขั้นที ่1 ค านวณ FV ของทีไ่ด้

ของที่ได ้หมายถึงสนิทรพัยส์ทุธิที่ระบไุดข้องผูถ้กูซือ้ โดยวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที่ซือ้

ขั้นที ่2 ค านวณ FV ของทีจ่่าย

ของที่จ่าย หมายถึง สิ่งตอบแทนที่โอนใหผู้ข้าย วดัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม แตไ่มร่วมตน้ทนุในการซือ้

 - ตน้ทนุในการซือ้ คอื ตน้ทนุที่เกิดขึน้กบัผูซื้อ้ซึง่เป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น คา่ธรรมเนียมที่จ่ายใหผู้จ้ดัหา 

ที่ปรกึษาในการรวมธุรกิจ ที่ปรกึษากฎหมายนกับญัชี ผูป้ระเมินราคา ผูซื้อ้ตอ้งบนัทกึบญัชีส  าหรบัตน้ทนุในการซือ้

เป็นคา่ใชจ้่ายในงวด

 - ในกรณีมีตน้ทนุในการจดทะเบียนและออกตราสารทนุและตราสารหนีต้อ้ง จะตอ้งรบัรูโ้ดยน าไปหกับญัชี

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั หรอืน าไปหกัมลูคา่ยตุธิรรมของหุน้กูแ้ละตดัจ าหน่วยดว้ยวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ

ขั้นที ่3 ค านวณหาค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ

กรณีที ่1 ของที่จ่าย = ของที่ได้ ไมเ่กิดคา่ความนิยม

กรณีที ่2 ของที่จ่าย > ของที่ได้ ผลตา่งที่ไดค้อืคา่ความนิยม

กรณีที ่3 ของที่จ่าย < ของที่ได้ ผลตา่งเกิดก าไรจากการตอ่รอง
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ขั้นที ่4 บนัทกึรายการรวมธุรกิจ 

การรับโอนกิจการ (Merger)  

Dr. สนิทรพัยข์องกิจการที่ถกูซือ้ (FV)

Dr. คา่ความนิยม (ถา้มี)

Cr. หนีส้นิของกิจการที่ถกูซือ้ (FV) (ถา้มี)

Cr. ของที่จ่าย (ไมร่วมตน้ทนุในการซือ้)

Cr. ก าไรจากการตอ่รอง (ถา้มี)

หลังจากบนัทกึการรวมธุรกิจ ไม่มีหน้าทีต่้องจัดท างบการเงนิรวม เน่ืองจากกิจการทีถู่กซือ้ล้มเลิกไป

การซือ้หุน้สามัญ (Acquisition of common stock) การบนัทกึบญัชีจะแบง่เป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที ่1 ของที่จ่าย = ของที่ได้

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท..... (เทา่กบัสิ่งที่จ่าย)

Cr. ของที่จ่าย (ไมร่วมตน้ทนุในการซือ้)

กรณีที ่2 ของที่จ่าย > ของที่ได ้ผลตา่งเกิดคา่ความนิยม

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท..... (เทา่กบัสิ่งที่จ่าย)

Cr. ของที่จ่าย (ไมร่วมตน้ทนุในการซือ้)

กรณีที ่3 ของที่จ่าย < ของที่ได ้ผลตา่งเกิดก าไรจากการตอ่รอง

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท..... (เทา่กบัสิ่งที่ได)้

Cr. ของที่จ่าย (ไมร่วมตน้ทนุในการซือ้)

Cr. ก าไรจากการตอ่รอง

ขั้นที ่5 การจดัท างบการเงินรวม ณ วนัรวมธุรกิจ

การจดัท างบการเงินรวมหลงัรวมธุรกิจ ตอ้งจดัท ากระดาษท าการและรายการปรบัปรุงดงันี ้

ขั้นที ่1 ตดัรายการบญัชีเงินลงทนุ(บรษัิทใหญ่) และรบัรูส้ว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (ถา้มี) กบัรายการบญัชี

สว่นของเจา้ของ(บรษัิทยอ่ย) หากมีผลตา่งระหวา่งมลูคา่ธุรกิจ FV กบั BV  ของบรษัิทยอ่ย รบัรูร้ายการผลตา่งที่เกิดขึน้ 

เป็นสว่นเกินที่ยงัไมต่ดัจ  าหน่าย

ขั้นที ่2 กระจายสว่นเกินที่ยงัไมต่ดัจ  าหน่ายใหก้บัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิตา่ง ๆ ของบรษัิทยอ่ยที่มี BV ไม่

เทา่กบั FV สว่นที่เหลอืเป็นคา่ความนิยม
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ตัวอย่าง 1 การรวมธุรกิจแบบรับโอนกิจการ (merger) 

บรษัิท ก จ  ากดั ซือ้สนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิท ข. จ ากดั โดยจ่ายเงินสด จ านวน 200,000 บาท (ในจ านวนนีเ้ป็น 

เงินกูร้ะยะยาวจ านวน 120,000 บาท) และมีคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจอีกจ านวน 40,000 บาท

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิท ก. จ ากดั และบรษัิท ข. จ ากดั  ณ วนัที่ 1 มิถนุายน 25x0 ซึง่เป็นวนัรวมกิจการ

ปรากฏดงันี ้

ราคาบญัชี ราคายตุธิรรม

สนิทรพัย์

เงินสด 150,000 30,000 30,000

ลกูหนีก้ารคา้ 40,000 50,000 47,000

สนิคา้คงเหลอื 40,000 50,000 45,000

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ ์ 400,000 300,000 340,000

คา่เสื่อมราคาสะสม (100,000) (60,000) (75,000)

530,000 370,000 387,000

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้ 40,000 50,000 50,000

ตั๋วเงินจ่าย 30,000 30,000 30,000

เงินกูร้ะยะยาว 170,000 120,000 120,000

หุน้ทนุ 200,000 100,000

ก าไรสะสม 90,000 70,000

530,000 370,000 200,000

ขั้นที ่1. ค านวณ FV ของทีไ่ด้

สนิทรพัยส์ทุธิที่ระบ(ุFV) = สนิทรพัยร์วม(FV) - หนีส้นิรวม(FV)

= 387,000 - 200,000

= 187,000

ขั้นที ่2. ค านวณ FV ของทีจ่่าย

สิ่งตอบแทนที่โอนให(้FV) = 200,000.00        (เงินกูย้ืมระยะยาว 120,000 + เงินสด 80,000)

บรษัิท ก.
บรษัิท ข.

48   



ขั้นที ่3. ค านวณหาค่าความนิยม

  FV ของที่จ่าย 200,000       

FV ของที่ได้ 187,000       

คา่ความนิยม (ก าไรจากการตอ่รอง) 13,000           

ขั้นที ่4. บนัทกึการรวมธุรกิจ

1 เงินสด 30,000

47,000

45,000

340,000

13,000

คา่เสื่อมราคาสะสม 75,000

เจา้หนีก้ารคา้ 50,000

ตั๋วเงินจ่าย 30,000

เงินกูร้ะยะยาว 120,000

เงินกูย้ืมระยะยาว (สิ่งที่จ่าย) 120,000

เงินสด (สิ่งที่จ่าย) 80,000

 บนัทกึรบัโอนราคายตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิที่ระบไุด ้

2 ก าไรสะสม (คา่ใชจ้่ายในการซือ้กิจการ) 40,000         

เงินสด 40,000           

บนัทกึคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ 

ลกูหนีก้ารคา้

สนิคา้คงเหลอื

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ ์

คา่ความนิยม
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ท างบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัท ก. หลังบนัทกึการรวมธุรกิจ

บรษัิท ก. บรษัิท ก.

ก่อนรวม Dr Cr หลงัรวม

สนิทรพัย์

เงินสด 150,000 30,000 80,000 60,000

40,000

ลกูหนีก้ารคา้ 40,000 47,000 87,000

สนิคา้คงเหลอื 40,000 45,000 85,000

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ ์ 400,000 340,000 740,000

คา่เสื่อมราคาสะสม (100,000) 75,000 (175,000)

คา่ความนิยม 13,000 13,000

530,000 810,000

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้ 40,000 50,000 90,000

ตั๋วเงินจ่าย 30,000 30,000 60,000

เงินกูร้ะยะยาว 170,000 120,000 410,000

120,000

หุน้ทนุ 200,000 200,000

ก าไรสะสม 90,000 40,000 50,000

530,000 515,000 435,000 810,000

รายการ

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ตัวอย่าง 2 ถา้บรษัิท ก จ  ากดั ซือ้สนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิท ข. จ ากดั โดยจ่ายเงินสด จ านวน 180,000 บาท (ใน

จ านวนนีเ้ป็นเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 120,000 บาท) และมีคา่ใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจอีกจ านวน 40,000 บาท

ขั้นที ่1. ค านวณ FV ของทีไ่ด้

สนิทรพัยส์ทุธิที่ระบ(ุFV) = สนิทรพัยร์วม(FV) - หนีส้นิรวม(FV)

= 387,000 - 200,000

= 187,000

ขั้นที ่2. ค านวณ FV ของทีจ่่าย

สิ่งตอบแทนที่โอนให(้FV) = 180,000             (เงินกูย้ืมระยะยาว 120,000 + เงินสด 60,000)

ขั้นที ่3. ค านวณหาค่าความนิยม

  FV ของที่จ่าย 180,000       

FV ของที่ได้ 187,000       

คา่ความนิยม (ก าไรจากการตอ่รอง) 7,000-             

ขั้นที ่4. บนัทกึการรวมธุรกิจ

1 เงินสด 30,000

47,000

45,000

340,000

คา่เสื่อมราคาสะสม 75,000

เจา้หนีก้ารคา้ 50,000

ตั๋วเงินจ่าย 30,000

เงินกูร้ะยะยาว 120,000

เงินกูย้ืมระยะยาว (สิ่งที่จ่าย) 120,000

เงินสด (สิ่งที่จ่าย) 60,000

ก าไรจากการตอ่รอง 7,000

 บนัทกึรบัโอนราคายตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิที่ระบไุด ้

ลกูหนีก้ารคา้

สนิคา้คงเหลอื

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ ์
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2 ก าไรสะสม (คา่ใชจ้่ายในการซือ้กิจการ) 40,000         

เงินสด 40,000           

บนัทกึคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ 

ท างบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัท ก. หลังการรวมธุรกิจ

บรษัิท ก. บรษัิท ก.

ก่อนรวม Dr Cr หลงัรวม

สนิทรพัย์

เงินสด 150,000 30,000 60,000 80,000

40,000

ลกูหนีก้ารคา้ 40,000 47,000 87,000

สนิคา้คงเหลอื 40,000 45,000 85,000

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ ์ 400,000 340,000 740,000

คา่เสื่อมราคาสะสม (100,000) 75,000 (175,000)

คา่ความนิยม

530,000 817,000

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้ 40,000 50,000 90,000

ตั๋วเงินจ่าย 30,000 30,000 60,000

เงินกูร้ะยะยาว 170,000 120,000 410,000

120,000

หุน้ทนุ 200,000 200,000

ก าไรสะสม 90,000 40,000 7,000 57,000

530,000 502,000 502,000 817,000

รายการ
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ตัวอย่าง 3 การรวมธุรกิจแบบโอนกิจการ (merger) ครัง้ที ่1/2554

บรษัิท เวยีร ์จ  ากดั ลงทนุในบรษัิท แพนเคก้ จ  ากดั เม่ือวนัที่ 2 มกราคม 25x3 โดยบรษัิทเวยีร ์ไดจ้า่ยดว้ยหุน้สามญั

100,000 หุน้ (ราคาตามมลูคา่หุน้ละ 10 บาท) ซึง่มีมลูคา่ตลาด 2,000,000 บาท และเงินสด 500,000 บาทเพ่ือซือ้

หุน้สามญัทัง้หมดของบรษัิทแพนเคก้ จ  ากดัจากผูถื้อหุน้เดิม นอกจากนี ้บรษัิทยงัจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนและ

พิมพเ์อกสารจ าหนา่ยหุน้เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท และตน้ทนุที่เก่ียวขอ้งกบัการรวมธรุกิจ 100,000 บาท

ตอ่ไปนี ้เป็นงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x2 ของทัง้สองกิจการ

บรษัิท เวียร ์จ  ากดั

BV BV FV

สนิทรพัย์

เงินสด 5,600,000 240,000 240,000

ลกูหนี-้สทุธิ 2,000,000 100,000 100,000

สนิคา้คงเหลอื 7,000,000 700,000 800,000

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 2,000,000 260,000 260,000

ที่ดนิ 5,000,000 1,000,000 1,200,000

อาคาร-สทุธิ 6,000,000 500,000 800,000

เครื่องจกัร-สทุธิ 2,400,000 200,000 200,000

30,000,000 3,000,000 3,600,000

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนี้ 2,500,000 300,000 300,000

เจา้หนี-้จ านอง 7,500,000 600,000 600,000

ทนุหุน้สามญั 10,000,000 1,000,000

สว่นเกินทนุ 2,000,000 500,000

ก าไรสะสม 8,000,000 600,000

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 30,000,000 3,000,000

ใหท้ า

1 ใหบ้นัทกึบญัชีเม่ือ 2 มกราคม 25x3 การโอนสนิทรพัย ์ระหวา่งกนั ในสมดุรายวนัทั่วไป

2 งบแสดงฐานะทางการเงิน เม่ือวนัที่ 2 มกราคม 25x3

บรษัิท แพนเคก้ จ  ากดั
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ขั้นที ่1. ค านวณ FV ของทีไ่ด้

สนิทรพัยส์ทุธิที่ระบ(ุFV) = สนิทรพัยร์วม(FV) - หนีส้นิรวม(FV)

= 3,600,000 - 900,000

= 2,700,000

ขั้นที ่2. ค านวณ FV ของทีจ่่าย

สิ่งตอบแทนที่โอนให(้FV) = 2,500,000          

ขั้นที ่3. ค านวณหาค่าความนิยม

  FV ของที่จ่าย 2,500,000    

FV ของที่ได้ 2,700,000    

คา่ความนิยม (ก าไรจากการตอ่รอง) 200,000-         

ขั้นที ่4. บนัทกึการรวมธุรกิจ

เงินสด 240,000

ลกูหนี-้สทุธิ 100,000

สนิคา้คงเหลอื 800,000

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 260,000

ที่ดนิ 1,200,000

อาคาร-สทุธิ 800,000

เครื่องจกัร-สทุธิ 200,000

เจา้หนี ้ 300,000

เจา้หนี-้จ านอง 600,000

เงินสด (สิ่งที่จ่าย) 500,000         

หุน้สามญั (สิ่งที่จ่าย) 1,000,000     

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั (สิ่งที่จ่าย) 1,000,000     

ก าไรจาการตอ่รอง 200,000         
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2 คา่ใชจ้่ายในการซือ้กิจการ

คา่ใชจ้่ายในการซือ้กิจการ 100,000       

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 50,000         

เงินสด 150,000         

ท างบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัท เวียร ์จ ากัด หลังการรวมธุรกิจ

กระดาษท าการจัดท างบการเงนิรวม

บรษัิท เวียร ์ บรษัิท เวียร ์

ก่อนรวม Dr Cr หลงัรวม

สนิทรพัย์

เงินสด 5,600,000          240,000 500,000         5,190,000     

150,000         

ลกูหนี-้สทุธิ 2,000,000          100,000 2,100,000

สนิคา้คงเหลอื 7,000,000          800,000 7,800,000

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 2,000,000          260,000 2,260,000

ที่ดนิ 5,000,000          1,200,000 6,200,000

อาคาร-สทุธิ 6,000,000          800,000 6,800,000

เครื่องจกัร-สทุธิ 2,400,000          200,000 2,600,000

30,000,000        32,950,000   

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนี้ 2,500,000          300000 2,800,000

เจา้หนี-้จ านอง 7,500,000          600000 8,100,000

ทนุหุน้สามญั 10,000,000        1000000 11,000,000

สว่นเกินทนุ 2,000,000          50,000 1000000 2,950,000

ก าไรสะสม 8,000,000          100,000 200000 8,100,000

30,000,000        3750000 3750000 32,950,000   

รายการ
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สินทรัพย์

สนิทรพัยห์มนุเวียน (หน่วย : บาท)

เงินสด 5,190,000     

ลกูหนี-้สทุธิ 2,100,000

สนิคา้คงเหลอื 7,800,000

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 2,260,000

รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน 17,350,000   

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ที่ดนิ 6,200,000

อาคาร-สทุธิ 6,800,000

เครื่องจกัร-สทุธิ 2,600,000

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 15,600,000

รวมสนิทรพัย์ 32,950,000

บรษัิท เวียร ์จ  ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัที่ 2 มกราคม 25x3 (หลงัจากซือ้กิจการ)
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หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีส้นิหมนุเวียน

เจา้หนี้ 2,800,000

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 2,800,000

หนีส้นิไมห่มนุเวียน

เจา้หนี-้จ านอง 8,100,000

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 8,100,000

10,900,000

สว่นของผูถื้อหุน้

ทนุหุน้สามญั 11,000,000

สว่นเกินทนุ 2,950,000

ก าไรสะสม 8,100,000

รวมสว่นของเจา้ของ 22,050,000

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 32,950,000

บรษัิท เวียร ์จ  ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัที่ 2 มกราคม 25x3 (หลงัจากซือ้กิจการ)
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Business Combination

การซือ้ธุรกิจแบบไม่ครบ 100% โดยค านวณค่าความนิยมวิธี Full goodwill

ผู้ซือ้สามารถค านวณมูลค่าของค่าความนิยมได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที ่1

ขัน้ที่ 1 วดัมลูคา่ของที่จ่าย (FV) 

ขัน้ที่ 2 วดั FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 

= FV ของที่จ่าย + FV ของ NCI

ขัน้ที่ 3 วดัมลูคา่ของที่ได ้(FV) 

ขัน้ที่ 4 ค านวณหาคา่ความนิยม

หรือ วิธีที ่2

ขัน้ที่ 1 วดัมลูคา่ของที่จ่าย (FV) 

ขัน้ที่ 2 วดั FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 

= FV ของที่จ่าย + FV ของ NCI

ขัน้ที่ 3 หาผลตา่งระหวา่ง BV ของสิ่งที่ได ้และ FV ของธุรกิจ

ขัน้ที่ 4 ปันสว่นผลตา่งใหส้นิทรพัยท์ี่ระบไุด ้สว่นที่เหลอืคอืคา่ความนิยม

FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 

FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 
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ตัวอย่าง 4 การซือ้ธุรกิจแบบไม่ครบ 100% โดยค านวณค่าความนิยมวิธี Full goodwill ครัง้ที ่1/2556

บรษัิทสองเรา จ  ากดั ออกหุน้สามญัจ านวน 20,000 หุน้ มีราคาตราหุน้ละ 10 บาท ราคาตลาดหุน้ละ 45 บาทเพ่ือ

แลกกบัหุน้สามญัของบรษัิท เขา้กนั จ  ากดั จ  านวน 18,000 หุน้ โดยมีคา่ใชจ้่ายในการซือ้กิจการจ านวน 100,000 บาท 

การแลกครัง้นีท้  าใหบ้รษัิทสองเรา จ  ากดั มีสดัสว่นการถือครองรอ้ยละ 90 ในบรษัิท เขา้กนั จ  ากดั

งบแสดงฐานะการเงินก่อนการรวมธุรกิจ

บจก. สองเรา

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม

สนิทรพัย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 350,000 30,000 30,000

ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั 210,000 160,000 180,000

สนิคา้คงเหลอื 110,000 60,000 70,000

ที่ดนิ 210,000 90,000 100,000

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

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

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

หนีส้นิ 440,000 200,000 200,000

ทนุ-หุน้สามญั มลูคา่ที่ตราไว ้@ 10 บาท 1,000,000 560,000

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 560,000 80,000

2,000,000 840,000

ณ 31 ธ.ค. 25X1 เงินลงทนุในบรษัิทเขา้กนัตามวิธีสว่นไดเ้สยีมียอดคงเหลอืเทา่กบั 810,000 บาท พบขอ้บง่ชี ้

เก่ียวกบัการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ซึง่บรษัิทยอ่ยถือเป็นหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด ซึง่มีมลูคา่จากการใช ้800,000 

บาท ในขณะที่มีมลูคา่ขายสทุธิเทา่กบั 870,000 บาท

ใหท้ า

1. ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้กิจการโดยมลูคา่ยตุิธรรมของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ (NCI) เทา่กบั 100,000 บาท

2. บนัทกึบญัชีการซือ้หุน้   1 มกราคม 25X1

3. ท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 1 มกราคม 25X1

4. บนัทกึรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

บจก. เขา้กนั
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การค านวณหาค่าความนิยม วิธีที ่1

ขั้นที ่1 วัดมูลค่าของทีจ่่าย (FV) = 900,000 (หุน้สามญั 20,000 หุน้ @ 45 บาท) 0.90             

ขั้นที ่2 วัด FV ของธุรกิจทีซ่ือ้ 100% 

FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% = FV ของที่จ่าย + FV ของ NCI

= 900,000 + 100,000

= 1,000,000

ขั้นที ่3 วัดมูลค่าของทีไ่ด้ (FV) = 920,000 0.90             

ขั้นที ่4 ค านวณหาค่าความนิยม

FV ของที่จ่าย 1,000,000          

FV ของที่ได้ 920,000             

คา่ความนิยม (ก าไรจากการตอ่รอง) 80,000             

หรือ วิธีที ่2

ขั้นที ่1 วัดมูลค่าของทีจ่่าย (FV) = 900,000 (หุน้สามญั 20,000 หุน้ @ 45 บาท) 0.90             

ขั้นที ่2 วัด FV ของธุรกิจทีซ่ือ้ 100% 

FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% = FV ของที่จ่าย + FV ของ NCI

= 900,000 + 100,000

= 1,000,000

ขั้นที ่3 หาผลต่างระหว่าง BV และ FV

ผลตา่ง = FV ของธุรกิจ - BV ของธุรกิจ

= 1,000,000 - 640,000

= 360,000
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ขั้นที ่4 ปันส่วนผลใหสิ้นทรัพยท์ีร่ะบุได้ ทีเ่หลือคือค่าความนิยม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม ปันสว่นผลตา่ง

สนิทรพัย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 30,000 30,000 -              

ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั 160,000 180,000 20,000.00     

สนิคา้คงเหลอื 60,000 70,000 10,000.00     

ที่ดนิ 90,000 100,000 10,000.00     

อาคารและอปุกรณ์ 500,000 740,000 240,000.00    

หนีส้นิ 200,000 200,000 -              

รวมผลตา่งของสนิทรพัยส์ทุธิที่ระบไุด้ 280,000.00    

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสนิทรพัยส์ทุธิ 360,000.00    

คา่ความนิยม 80,000.00     

2. บนัทกึบญัชีการซือ้หุน้   1 มกราคม 25X1

a. เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย – เขา้กนั 900,000.00      

  ทนุ-หุน้สามญั 200,000.00    

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 700,000.00    

บนัทกึการออกหุน้สามญัเพ่ือแลกกบัหุน้ 90% ของบรษัิทเขา้กนั

b. ก าไรสะสม (คา่ใชจ้่ายในการซือ้ธุรกิจ) 100,000.00      

เงินสด 100,000.00    

บนัทกึการจ่ายคา่ใชจ้่ายในการแลกหุน้

บจก. เขา้กนั
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ซึ่งหลังจากแลกหุน้ งบการเงนิของบริษัทสองเราจะเป็นดังทีแ่สดงในกระดาษท าการต่อไปนี้

ก่อนแลกหุน้ Dr Cr หลงัแลกหุน้

สนิทรพัย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 350,000 100,000        250,000.00    

ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั 210,000 210,000.00    

สนิคา้คงเหลอื 110,000 110,000.00    

ที่ดนิ 210,000 210,000.00    

อาคารและอปุกรณ์ 1,120,000 1,120,000.00  

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย – เขา้กนั 900,000        900,000.00    

2,000,000  2,800,000.00 

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

หนีส้นิ 440,000 440,000.00    

ทนุ-หุน้สามญั มลูคา่ที่ตราไว ้@ 10 บาท 1,000,000 200,000        1,200,000.00  

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 560,000 700,000        1,260,000.00  

ก าไรสะสม 100,000        100,000.00-    

2,000,000  2,800,000.00 

ขั้นตอนการจัดท ากระดาษท าการและรายการปรับปรุงเพื่อจัดท างบการเงนิรวม หลังรวมธุรกิจ

ขั้นที ่1 ตดัรายการบญัชีเงินลงทนุ(บรษัิทใหญ่) และรบัรูส้ว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (ถา้มี) กบัรายการบญัชีสว่น

ของเจา้ของ(บรษัิทยอ่ย) หากมีผลตา่งระหวา่งมลูคา่ธุรกิจ FV กบั BV  ของบรษัิทยอ่ย รบัรูร้ายการผลตา่งที่

เกิดขึน้ เป็นสว่นเกินที่ยงัไมต่ดัจ  าหน่าย

ขั้นที ่2 กระจายสว่นเกินที่ยงัไมต่ดัจ  าหน่ายใหก้บัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิตา่ง ๆ ของบรษัิทยอ่ยที่มี BV ไมเ่ทา่กบั FV สว่น

ที่เหลอืเป็นคา่ความนิยม

3. ท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 1 มกราคม 25X1

a

a

a

b

b
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ขั้นที ่1 ตดัรายการเงินลงทนุกบัสว่นไดเ้สยี

a. ทนุ-หุน้สามญั 560,000.00      

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 80,000.00        

สว่นเกินที่ยงัไมต่ดัจ  าหน่าย 360,000.00      

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย –เขา้กนั 900,000.00    

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 100,000.00    

(1 ลา้นบาทx 10%) 

บนัทกึตดับญัชีเงินลงทนุและสว่นของผูถื้อหุน้

ขั้นที ่2 กระจายสว่นเกินที่ยงัไมต่ดัจ  าหน่าย

b. ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั 20,000            

สนิคา้คงเหลอื 10,000            

ที่ดนิ 10,000            

อาคารและอปุกรณ์ 240,000          

คา่ความนิยม 80,000            

สว่นเกินที่ยงัไมต่ดัจ  าหน่าย 360,000.00    

กระจายสว่นเกินฯ ใหก้บัสนิทรพัยท์ี ระบไุดแ้ละคา่ความนิยม
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ท างบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที ่1 มกราคม 25X1

BVสองเรา

หลงัซือ้หุน้ Dr Cr

สนิทรพัย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 250,000     30,000 280,000.00    

ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั 210,000      160,000 20,000 390,000.00    

สนิคา้คงเหลอื 110,000      60,000 10,000 180,000.00    

ที่ดนิ 210,000      90,000 10,000 310,000.00    

อาคารและอปุกรณ์ 1,120,000   500,000 240,000 1,860,000.00  

คา่ความนิยม 80,000 80,000.00      

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย – เขา้กนั 900,000     900,000 -              

สว่นเกินที่ยงัไมต่ดัจ  าหน่าย 360,000 360,000 -              

2,800,000 840,000  3,100,000.00 

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

หนีส้นิ 440,000      200,000             640,000.00    

ทนุ-หุน้สามญั 1,200,000  560,000             560,000 1,200,000.00  

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 1,260,000  80,000               80,000 1,260,000.00  

ก าไรสะสม (100,000) 100,000.00-    

สว่นของเจา้ของที่ไมมี่ 100,000 100,000.00    

อ านาจควบคมุ

2,800,000 840,000  3,100,000.00 

รายการ
BV เขา้กนั  งบการเงินรวม

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b
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4. บนัทกึรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

Step 1 ค านวณหามลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคนื เลอืกมลูคา่ที่สงูกวา่ระหวา่ง "มลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่จากการใช"้

Step 2 เปรยีบเทียบมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคนื

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์ -

= -

=

ทัง้นี ้ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่มีมลูคา่ไมเ่กินไปกวา่คา่ความนิยม จึงรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยดว้ยการปรบัลดคา่

ความนิยมจ านวน 30,000 บาท อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกิจการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย 90% กิจการจึงบนัทกึรบัรูผ้ล

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในสมดุบญัชีของกิจการดงัตอ่ไปนี ้

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 27,000.00        

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย – เขา้กนั 27,000.00      

บนัทกึรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมในสว่นของบรษัิทฯ (30,000 x สดัสว่นถือหุน้ 90%) 

900,000.00                             

30,000.00                              

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่    = มลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคนื

870,000.00                           

ราคาขายสุทธิ มูลค่าจากการใช้ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน

1

870,000 800,000

870,0001
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ตัวอย่าง 5

บรษัิท เอ จ  ากดั เขา้ซือ้สว่นไดเ้สยี 80 % ของบรษัิท บี จ  ากดั เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25x2 โดยการซือ้ผา่นผูถื้อหุน้

ของบีโดย เอ จ่ายเงินเป็นเงินสด 200,000 บาท และออกหุน้สามญั จ านวน 500 หุน้ ราคาตามบญัชีหุน้ละ 1,000 บาท 

ราคาตลาดหุน้ละ 2,500 บาท ในการซือ้สว่นไดเ้สยี บรษัิท เอ จ  ากดั จ่ายคา่ใชจ้่ายในการซือ้หุน้ 20,000 บาท และ

คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้สามญั 10,000 บาท เป็นเงินสด

ขอ้มลูงบการเงินของทัง้สองกิจการก่อนท าการซือ้สว่นไดเ้สยีเป็นดงันี ้

ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

เงินสด 250,000      100,000             200,000           200,000         

ลกูหนี้ 240,000      240,000             150,000           150,000         

สนิคา้คงเหลอื 150,000      200,000             70,000             50,000           

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 350,000      360,000             280,000           210,000         

ที่ดนิ 800,000      1,000,000          640,000           800,000         

อาคาร-สทุธิ 450,000      560,000             400,000           250,000         

อปุกรณ-์สทุธิ 500,000      500,000             120,000           160,000         

รวมสินทรัพย์ 2,740,000  2,960,000        1,860,000      1,820,000     

เจา้หนีก้ารคา้ 180,000      180,000             20,000             20,000           

หุน้กู้ 800,000      720,000             600,000           600,000         

รวมหนีส้นิ 980,000      900,000             620,000           620,000         

ส่วนของผู้ถือหุน้

หุน้สามญั 1,000,000   1,000,000        

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 200,000      -                   

ก าไรสะสม 560,000      240,000           

2,740,000  1,860,000      

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x1

รวมหนีสิ้นและ
ส่วนของผู้ถือหุน้

บริษัท บ ีจ ากัดบริษัท เอ จ ากัด
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ใหท้ า

1. ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้กิจการโดยมลูคา่ยตุิธรรมของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ (NCI) เทา่กบั 362,500 บาท

2. บนัทกึบญัชีการซือ้หุน้   1 มกราคม 25X2

3. ท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 1 มกราคม 25X2

1. ค านวณค่าความนิยมจากการซือ้กิจการ

ขั้นที ่1 วัด FV ของธุรกิจทีซ่ือ้ 100% 

FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% = FV ของที่จ่าย + FV ของ NCI

= 1,450,000 + 362,500

= 1,812,500

ขั้นที ่2. ค านวณ FV ของทีไ่ด้

สนิทรพัยส์ทุธิที่ระบ(ุFV) = สนิทรพัยร์วม(FV) - หนีส้นิรวม(FV)

= 1,820,000 - 620,000

= 1,200,000

ขั้นที ่3. ค านวณหาค่าความนิยม

  FV ของที่จ่าย 1,812,500

FV ของที่ได้ 1,200,000

ค่าความนิยม (ก าไรจากการต่อรอง) 612,500

หรือ วิธีที ่2

ขั้นที ่1 วัดมูลค่าของทีจ่่าย (FV) = 1,450,000

ขั้นที ่2 วัด FV ของธุรกิจทีซ่ือ้ 100% 

FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% = FV ของที่จ่าย + FV ของ NCI

= 1,450,000 + 362,500

= 1,812,500

ขั้นที ่3 หาผลต่างระหว่าง BV และ FV

ผลตา่ง = FV ของธุรกิจ - BV ของธุรกิจ

= 1,812,500 - 1,240,000

= 572,500
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ขั้นที ่4 ปันส่วนผลใหสิ้นทรัพยท์ีร่ะบุได้ ทีเ่หลือคือค่าความนิยม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม ปันสว่นผลตา่ง

สนิทรพัย์

สนิคา้คงเหลอื 70,000 50,000 20,000.00-     

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 280,000 210,000 70,000.00-     

ที่ดนิ 640,000 800,000 160,000.00    

อาคาร-สทุธิ 400,000 250,000 150,000.00-    

อปุกรณ-์สทุธิ 120,000 160,000 40,000.00     

รวมผลตา่งของสนิทรพัยส์ทุธิที่ระบไุด้ 40,000.00-     

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสนิทรพัยส์ทุธิ 572,500.00    

คา่ความนิยม 612,500.00    

2. บนัทกึบญัชีการซือ้หุน้   1 มกราคม 25X2

a. เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย – บี 1,450,000

  ทนุ-หุน้สามญั 500,000.00    

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 750,000.00    

เงินสด 200,000.00    

บนัทกึการออกหุน้สามญัเพ่ือแลกกบัหุน้ 80% ของบรษัิทเขา้กนั

b. ก าไรสะสม (คา่ใชจ้่ายในการซือ้ธุรกิจ) 20,000.00        

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 10,000.00        

เงินสด 30,000.00      

บนัทกึการจ่ายคา่ใชจ้่ายในการแลกหุน้

บรษัิท บี จ  ากดั
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ซึ่งหลังจากแลกหุน้ งบการเงนิของบริษัท เอ จะเป็นดังทีแ่สดงในกระดาษท าการต่อไปนี้

ก่อนซือ้หุน้ Dr Cr หลงัซือ้หุน้

สนิทรพัย์

เงินสด 250,000 200,000        20,000.00      

30,000         

ลกูหนี้ 240,000 240,000.00    

สนิคา้คงเหลอื 150,000 150,000.00    

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 350,000 350,000.00    

ที่ดนิ 800,000 800,000.00    

อาคาร-สทุธิ 450,000 450,000.00    

อปุกรณ-์สทุธิ 500,000 500,000.00    

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย – บี 1,450,000      1,450,000.00  

2,740,000  3,960,000.00 

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้              180,000 180,000.00    

หุน้กู้ 800,000 800,000.00    

หุน้สามญั 1,000,000 500,000        1,500,000.00  

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 200,000 10,000          750,000        940,000.00    

ก าไรสะสม 560,000 20,000          540,000.00    

2,740,000 1,480,000      1,480,000      3,960,000.00 

3. ท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 1 มกราคม 25X2

ขั้นที ่1 ตดัรายการเงินลงทนุกบัสว่นไดเ้สยี

a. ทนุ-หุน้สามญั 1,000,000        

ก าไรสะสม 240,000          

สว่นเกินที่ยงัไมต่ดัจ  าหน่าย 572,500          

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย –บี 1,450,000      

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 362,500        

บนัทกึตดับญัชีเงินลงทนุและสว่นของผูถื้อหุน้

a

b

a

b

b

a

a
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ขั้นที ่2 กระจายสว่นเกินที่ยงัไมต่ดัจ  าหน่าย

b. ที่ดนิ 160,000          

อปุกรณ-์สทุธิ 40,000            

คา่ความนิยม 612,500          

สนิคา้คงเหลอื 20,000

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 70,000

อาคาร-สทุธิ 150,000

สว่นเกินที่ยงัไมต่ดัจ  าหน่าย 572,500        

กระจายสว่นเกินฯ ใหก้บัสนิทรพัยท์ี ระบไุดแ้ละคา่ความนิยม

BV บรษัิท เอ

หลงัซือ้หุน้ Dr Cr

สนิทรพัย์

เงินสด 20,000      200,000 220,000.00    

ลกูหนี้ 240,000     150,000 390,000.00    

สนิคา้คงเหลอื 150,000     70,000 20,000 200,000.00    

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 350,000     280,000 70,000 560,000.00    

ที่ดนิ 800,000     640,000 160,000 1,600,000.00  

อาคาร-สทุธิ 450,000     400,000 150,000 700,000.00    

อปุกรณ-์สทุธิ 500,000     120,000 40,000 660,000.00    

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย – บี 1,450,000  1,450,000 -              

คา่ความนิยม 612,500 612,500.00    

สว่นเกิน 572,500 572,500 -              

3,960,000  1,860,000        4,942,500.00  

BV บรษัิท บี
รายการ

 งบการเงินรวม
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BV บรษัิท เอ

หลงัซือ้หุน้ Dr Cr

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้ 180,000     20,000            200,000.00    

หุน้กู้ 800,000     600,000          1,400,000.00  

หุน้สามญั 1,500,000  1,000,000 1,000,000 1,500,000.00  

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 940,000     -                 940,000.00    

ก าไรสะสม 540,000     240,000 240,000        540,000.00    

สว่นของเจา้ของที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 362,500        362,500.00    

3,960,000  1,860,000        4,942,500.00  

การค านวณค่าความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ตามวิธี (partial goodwill)

คา่ความนิยมเฉพาะของบรษัิทใหญ่ (partial goodwill) จะค านวณคลา้ยๆ กบัคา่ความนิยมรวม แตแ่ทนที่จะวดั

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุโดยใชส้นิทรพัยส์ทุธิที่ระบไุดข้องผูถ้กูซือ้ตามสดัสว่นของ NCI แทนดงันัน้ คา่ความนิยม

วิธี partial goodwill จึงสามารถค านวณไดด้งันี ้

ขัน้ที่ 1 วดัมลูคา่ของที่จ่าย (FV) 

ขัน้ที่ 2 วดั FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 

= FV ของที่จ่าย + %NCI * สนิทรพัยส์ทุธิ (FV)

ขัน้ที่ 3 หาผลตา่งระหวา่ง BV และ FV

ขัน้ที่ 4 ปันสว่นผลใหส้นิทรพัยท์ี่ระบไุด ้สว่นที่เหลอืคอืคา่ความนิยม

จากตัวอย่าง 4 การซือ้ธุรกิจแบบไม่ครบ 100% โดยค านวณค่าความนิยมวิธี partial goodwill ครัง้ที ่1/2556

1. ค านวณค่าความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ตามวิธี (partial goodwill)

ขั้นที ่1 วัด FV ของธุรกิจทีซ่ือ้ 100% 

FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% = FV ของที่จ่าย + (%NCI * สนิทรพัยส์ทุธิ (FV))

= 900,000 + 92,000

= 992,000

FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 

BV บรษัิท บี
รายการ

 งบการเงินรวม
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ขั้นที ่2. ค านวณ FV ของทีไ่ด้

สนิทรพัยส์ทุธิที่ระบ(ุFV) = สนิทรพัยร์วม(FV) - หนีส้นิรวม(FV)

= 1,120,000 - 200,000

= 920,000

ขั้นที ่3. ค านวณหาค่าความนิยม

  FV ของที่จ่าย 992,000

FV ของที่ได้ 920,000

ค่าความนิยม (ก าไรจากการต่อรอง) 72,000

หรือวิธีที ่2

ขั้นที ่1 วัดมูลค่าของทีจ่่าย (FV) = 900,000 (หุน้สามญั 20,000 หุน้ @ 45 บาท)

ขั้นที ่2 วัด FV ของธุรกิจทีซ่ือ้ 100% 

FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% = FV ของที่จ่าย + (%NCI * สนิทรพัยส์ทุธิ (FV))

= 900,000 + 92,000 920000*10%

= 992,000

ขั้นที ่3 หาผลต่างระหว่าง BV และ FV

ผลตา่ง = FV ของธุรกิจ - BV ของธุรกิจ

= 992,000 - 640,000

= 352,000
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ขั้นที ่4 ปันส่วนผลใหสิ้นทรัพยท์ีร่ะบุได้ ทีเ่หลือคือค่าความนิยม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม ปันสว่นผลตา่ง

สนิทรพัย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 30,000 30,000 -              

ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั 160,000 180,000 20,000         

สนิคา้คงเหลอื 60,000 70,000 10,000         

ที่ดนิ 90,000 100,000 10,000         

อาคารและอปุกรณ์ 500,000 740,000 240,000        

หนีส้นิ 200,000 200,000 -              

รวมผลตา่งของสนิทรพัยส์ทุธิที่ระบไุด้ 280,000.00    

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสนิทรพัยส์ทุธิ 352,000.00    

คา่ความนิยม 72,000.00     

บรษัิท บี จ  ากดั

73   



การซือ้ธุรกิจแบบรวมเป็นขั้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ยอ่หนา้ที่ 41-42 ไดร้ะบวุา่ “หากผูซื้อ้ไดร้บัอ านาจใน

การควบคมุ โดยที่ผูซื้อ้เคยมีสว่นไดเ้สยีในผูถ้กูซือ้อยูก่่อนวนัซือ้แลว้ ถือวา่เป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ 

โดยผูซื้อ้จะตอ้งวัดมูลค่าส่วนได้เสียทีผู่้ซือ้ถืออยู่ในผู้ถูกซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม

ณ วนัที่ซือ้และรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทนุที่เกิดขึน้โดยทนัที แตห่ากถือเป็นหลกัทรพัยเ์ผ่ือขายก่อน ตอ้งรบัรู ้

ดว้ยเกณฑเ์ดยีวกบัเสมือนวา่ผูซื้อ้ไดข้ายเงินลงทนุดงักลา่วออกไป”

ตวัอยา่งเช่น วนัที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการ ก ถือหุน้กิจการ ข คดิเป็นรอ้ยละ 35 ซึง่ถือเป็นผูท้ี่ไมมี่อ านาจควบคมุ

ในกิจการ ข ณ วนันัน้ กิจการ ก ซือ้หุน้กิจการ ข เพ่ิมอีกรอ้ยละ 40 และท าใหกิ้จการ ก มีอ านาจควบคมุกิจการ ข ถือวา่

เป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ 

ตัวอย่างที ่6 

ณ วนัที่ 1 มีนาคม 25x1 บรษัิท ก ลงทนุในหุน้สามญัของบรษัิท ข จ  านวน 30,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาทเป็น

จ านวนเงิน 150,000 บาท คดิเป็น สดัสว่นรอ้ยละ 10 และจดัประเภทเงินลงทนุในบรษัิท ข เป็นเงินลงทนุที่วดัดว้ยมลูคา่

ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ

ณ วนัที่ 1 มีนาคม 25x2 บรษัิท ก ซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ข เพ่ิมเตมิอีกจ านวน 240,000 หุน้ โดยจ่ายเงินสด 

800,000 บาท และออกหุน้สามญัของบรษัิท ก อีกจ านวน 40,000 หุน้ (ราคาPar หุน้ละ 1 บาท) ราคาตลาด

หุน้ละ 10 บาท ทัง้นี ้มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้สามญัของบรษัิท ข หุน้ละ 5 บาท 

ณ วนัที่ 1 มีนาคม 25x2 งบการเงินของบรษัิท ข มีรายละเอียดดงันี ้

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม

เงินสดและรายการเทียบเทา่ 100,000.00        100,000.00       

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 50,000.00           40,000.00         

สนิคา้คงเหลอื 190,000.00        210,000.00       

เงินลงทนุ 70,000.00           60,000.00         

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 80,000.00           135,000.00       

ลขิสทิธ์ิ 60,000.00           55,000.00         

สนิทรพัยร์วม          550,000.00         600,000.00 
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หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 200,000.00        120,000.00       

ทนุหุน้สามญั 300,000.00        

ก าไรสะสม 50,000.00           

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของรวม          550,000.00 

ใหท้ า ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้กิจการ 

ค านวณค่าความนิยมจากการซือ้กิจการ วิธี Full goodwill

ขั้นที ่1 วัดมูลค่าของทีจ่่าย (FV) =     FV หุน้เดิม   + FV หุน้ใหม่ 

ณ วันที ่1 มี.ค.x2 =            150,000 +         1,200,000 (40,000*10)+800,000

=         1,350,000 90%

ขั้นที ่2 วัด FV ของธุรกิจทีซ่ือ้ 100%

FV ของธุรกิจที่ซือ้ = FV ของที่จ่าย + FV ของ NCI

= 1,350,000        + 150,000           

=         1,500,000 

ขั้นที ่3 ค านวณผลต่างระหว่าง FV ของส่ิงทีจ่่าย และ FV ของส่ิงทีไ่ด้

มลูคา่เงินลงทนุจ่ายซือ้หุน้ 100% 1,500,000.00    

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ 480,000.00       

คา่ความนิยม 1,020,000.00    

ค านวณค่าความนิยมจากการซือ้กิจการ ค่าความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ (partial goodwill)

ขั้นที ่1 วัดมูลค่าของทีจ่่าย (FV) =     FV หุน้เดิม   + FV หุน้ใหม่ 

=            150,000 +         1,200,000 

=         1,350,000 

ขั้นที ่2 วัด FV ของธุรกิจทีซ่ือ้ 100%

FV ของธุรกิจที่ซือ้ = FV ของที่จ่าย + NCI

= 1,350,000        + 48,000            (480,000FV *10%)

=         1,398,000 
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ขั้นที ่3 ค านวณผลต่างระหว่าง FV ของส่ิงทีจ่่าย และ FV ของส่ิงทีไ่ด้

100%

มลูคา่เงินลงทนุจ่ายซือ้หุน้ 100% 1,398,000.00    

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ 480,000.00       

คา่ความนิยม 918,000.00       

ตัวอย่าง 7 (ครัง้ที ่2/2555)

บรษัิท ติ๋ม จ  ากดั ซือ้เงินลงทนุ บรษัิทมิลค ์จ  ากดั 15% เม่ือหลายปีก่อน โดยตน้ทนุจ่ายซือ้เทา่กบั 1,200 บาท 

ตอ่มา ในวนัที่ 1/1/25x1 ซือ้หุน้ครัง้ที่ 2 อีก 85% (มิลคเ์ลกิกิจการ) โดยจ่ายเงินซือ้ 22,000 บาท และไดจ้่ายคา่ใชจ้่าย

ที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้กิจการ 1,400 บาท ทัง้นี ้มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุครัง้แรกในวนัที่ 1/1/25x1 เทา่กบั 2,000 บาท 

งบแสดงฐานะการเงนิก่อนการรวมธุรกิจ

บจก. ติ๋ม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม

เงินสดและรายการเทียบเทา่ 48,800.00           2,000.00             2,000.00           

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 120,000.00         1,700.00             1,700.00           

สนิคา้คงเหลอื 100,000.00         4,000.00             5,400.00           

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 300,000.00         1,000.00             1,000.00           

เงนิลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขาย 2,000.00          -                      -                    

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 430,000.00         11,000.00           15,500.00         

ลขิสทิธ์ิ -                      -                      4,000.00           

โดเมนอินเตอรเ์น็ต -                      -                      1,000.00           

สนิทรพัยร์วม       1,000,800.00            19,700.00           30,600.00 

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 180,000.00         6,000.00             6,000.00           

ทนุหุน้สามญั 400,000.00         20,000.00           

ก าไรสะสม 420,000.00         14,000.00           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 800.00            

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของรวม       1,000,800.00            40,000.00 

บจก. มิลค์
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ใหท้ า

1. ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้กิจการ

2. บนัทกึรายการที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ธุรกิจ

3. ท ากระดาษท าการซือ้ธุรกิจ ณ วนัที่ 1/1/25x1

โจทยข์อ้นี ้ถือเป็นการรวมธุรกิจที่ด  าเนินการส  าเรจ็เป็นขัน้ๆ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 

เรื่องการรวมธุรกิจ ยอ่หนา้ที่ 41-42 ไดร้ะบวุา่ “หากผูซื้อ้ไดร้บัอ านาจในการควบคมุ โดยที่ผูซื้อ้เคยมีสว่นไดเ้สยีในผู้

ถกูซือ้อยูก่่อนวนัซือ้แลว้ (ตวัอยา่งเช่น วนัที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการ ก ถือหุน้กิจการ ข คดิเป็นรอ้ยละ 35 ซึง่ถือเป็น

ผูท้ี่ไมมี่อ านาจควบคมุในกิจการ ข ณ วนันัน้ กิจการ ก ซือ้หุน้กิจการ ข เพ่ิมอีกรอ้ยละ 40 และท าใหกิ้จการ ก มี

อ านาจควบคมุกิจการ ข) ถือวา่เป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ 

โดยผู้ซือ้ต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียทีผู่้ซือ้ถืออยู่ ในผู้ถูกซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที ่ซือ้และรับรู้ผลก าไรหรือ ขาดทุนทีเ่กิดขึน้ (ถ้ามี) ในก าไรหรือขาดทุนหรือในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ตามความเหมาะสม ผู้ซือ้อาจเคยรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่วนได้เสียในผู้ถูกซือ้ในก าไรขาดทุนเบด็

เสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลาการรายงานงวดก่อนๆ ซึ่งหากเป็นเช่นน้ัน จ านวนเงนิทีเ่คยรับรู้ในก าไรขาดทุน
 เบด็เสร็จอ่ืนต้องรับรู้ด้วยเกณฑเ์ดียวกันเสมือนว่าผู้ซือ้ได้จ าหน่ายส่วนได้เสียทีเ่คยถืออยู่ดังกล่าว ออกไป

โจทยข์อ้นีจ้ึงตอ้งโอน “เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย” เขา้เป็น “เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย” พรอ้มทัง้ตดับญัชี 

ตอ่ไปนีเ้ป็นการตอบค าถาม

1. ค านวณค่าความนิยมจากการซือ้กิจการ

ขั้นที ่1 วัดมูลค่าของทีจ่่าย (FV) = FV หุน้เดิม (15%)  + FV หุน้ใหม่ (85%)

=           2,000.00 +         22,000.00 

=         24,000.00 

ขั้นที ่2 วัด FV ของธุรกิจทีซ่ือ้

FV ของธุรกิจที่ซือ้ = FV สนิทรพัยร์วม - FV หนีส้นิรวม

= 30,600.00        - 6,000.00          

=         24,600.00 
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ขั้นที ่3 ค านวณผลต่างระหว่าง FV ของส่ิงทีจ่่าย และ FV ของส่ิงทีไ่ด้

มลูคา่เงินลงทนุจ่ายซือ้หุน้ 100% 24,000.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ 24,600.00        

ผลก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ 600.00            

2. บนัทกึรายการทีเ่ก่ียวข้องกับการซือ้ธุรกิจ

1/1/25x1

1 Dr.เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย – บรษัิท มิลคจ์  ากดั 2,000.00         

     ผลก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย (OCI) 800.00            

          Cr.เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 2,000.00       

               ก าไรสะสม 800.00          

บนัทกึเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุและปรบัใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรม
2 Dr.เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย – บรษัิท มิลคจ์  ากดั 22,000.00        

          Cr.เงินสด 22,000.00      

บนัทกึการซือ้เงินลงทนุ 85% เพ่ิมเตมิ
3 Dr.คา่ใชจ้่ายในการซือ้กิจการ 1,400.00         

          Cr.เงินสด 1,400.00       

บนัทกึคา่ใชจ้่ายในการซือ้กิจการ
4 Dr.เงินสดและรายการเทียบเทา่ 2,000.00         

     ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 1,700.00         

     สนิคา้คงเหลอื 5,400.00         

     สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 1,000.00         

     ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 15,500.00        

     ลขิสทิธ์ิ 4,000.00         

     โดเมนอินเตอรเ์น็ต 1,000.00         

         Cr. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 6,000.00       

               เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย – บรษัิท มิลคจ์  ากดั 24,000.00      

              ผลก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 600.00          

บนัทกึรบัสนิทรพัยส์ทุธิจากบรษัิทมิลคจ์  ากดั
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5 Dr.ผลก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 600.00            

     ผลก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุ (P/L) 800.00            

          Cr.ก าไรสะสม -              

               คา่ใชจ้่ายในการซือ้กิจการ 1,400.00       

บนัทกึปิดคา่ใชจ้่ายและผลก าไรเขา้ก าไรสะสม

3. ท ากระดาษท าการซือ้ธุรกิจ ณ วันที ่1/1/25x1

ซึง่หลงัจากซือ้หุน้เพ่ิม งบการเงินเฉพาะของบรษัิท ติ๋ม จะเป็นดงัที่แสดงในกระดาษท าการตอ่ไปนี้

ติ๋มก่อนรวมกิจการ Dr Cr

สนิทรพัย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่ 48,800                2,000              22,000            27,400          

1,400             

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 120,000              1,700              121,700        

สนิคา้คงเหลอื 100,000              5,400              105,400        

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 300,000              1,000              301,000        

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 2,000                  2,000             -              

เงินลงทนุในบรษัิทมิลค ์จ  ากดั 2,000              24,000            -              

22,000            

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 430,000              15,500            445,500        

ลขิสทิธ์ิ 4,000              4,000           

โดเมนอินเตอรเ์น็ต 1,000              1,000           

สนิทรพัยร์วม            1,000,800      1,006,000 

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 180,000              6,000             186,000        

ทนุหุน้สามญั 400,000              400,000        

ก าไรสะสม 420,000              -                420,000        

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 800                     800                -              

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของรวม            1,000,800 55,400            55,400                 1,006,000 

ติ๋มหลงัรวมกิจการ
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ติ๋มก่อนรวมกิจการ Dr Cr

งบก าไรขาดทนุ

ผลก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุ (P/L) 800.00                     800.00 

ผลก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 600.00                     600.00 

คา่ใชจ้่ายในการซือ้กิจการ 1,400.00          -      1,400.00 

               -   

ตัวอย่าง 8 (ครัง้ที ่2/2556)

ในวนัที่ 1/1/25x1  บรษัิท  เอ ไดท้  าการลงทนุในบรษัิท บี  ในสดัสว่น 30% ในมลูคา่ 16,000,000 บาท โดยมลูคา่

ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิ ของ บรษัิท บี เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม จ านวน 50,000,000 บาท  ยกเวน้สนิคา้คงเหลอื

มลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ จ  านวน 1,000,000 บาท  ที่ดนิมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ 2,000,000 บาท สนิคา้ไดข้ายหมดในปี 25x1  

ในปี 25X1 บรษัิท บี มีก าไร 6,000,000 บาท และ จ่ายเงินปันผล 1,000,000 บาท

ขอ้มลูเพ่ิมเตมิ

ในวนัที่ 1/1/25x2  บรษัิทฯ เอ ไดล้งทนุใน บรษัิท บี เพ่ิม 50% ในมลูคา่ 28,000,000 บาท  มลูคา่ยตุธิรรมของ

สนิทรพัยส์ทุธิ 55,000,000 บาท  มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที่ไดล้งไปในปี x1  ในสว่น 30%  มีมลูคา่ 18,000,000

สว่นของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ มีมลูคา่ยตุธิรรม 12,000,000 บาท บรษัิทมีนโยบายวดัมลูคา่สว่นไดเ้สยีที่

ไมมี่อ านาจควบคมุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ใหท้ า 1.ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้ บรษัิท บี ปีx1

2.ค านวณสว่นแบง่ก าไร ขาดทนุ จากเงินลงทนุในบรษัิท บี ส  าหรบัปี x1

3.อภิปรายเรื่องคา่ความนิยมที่เก่ียวกบับรษัิทรว่ม

4.ค านวณคา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ ณ 1/1/25x2

5.ค านวณผลก าไร หรอื ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมใหม ่ณ 1/1/25x2 ของเงินลงทนุที่เคยซือ้มา

6.อภิปรายเก่ียวการค านวณคา่ความนิยมของการรวมธุรกิจ

7.จงอภิปรายเก่ียวกบัรวมธุรกิจเป็นขัน้ๆตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 

ตอบ โจทยข์อ้นี ้ถือเป็นการรวมธุรกิจที่ด  าเนินการส  าเรจ็เป็นขัน้ๆ ซึง่เกิดจากการทยอยซือ้หุน้ ในกรณีนีผู้ซื้อ้ตอ้ง

พิจารณารายการแลกเปลี่ยนแตล่ะรายการแยกจากกนัโดยใชต้น้ทนุของรายการและขอ้มลูมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที่เกิด

รายการแลกเปลี่ยนแตล่ะครัง้เพ่ือก าหนดคา่ความนิยมที่เก่ียวขอ้งแตล่ะครัง้ที่เกิดรายการ ดงันัน้ ค่าความนิยมจากการ

ซือ้หุน้ 30% แรกน้ัน สามารถค านวณได้ดังนี ้

ติ๋มหลงัรวมกิจการ
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1.ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้ บรษัิท บี 

ขั้นที ่1 วัดมูลค่าของทีจ่่าย (FV) = 16,000,000 30%

ขั้นที ่2 วัด FV ของธุรกิจทีซ่ือ้

FV ของธุรกิจที่ซือ้ = 53,000,000       100%

ขั้นที ่3 ค านวณผลต่างระหว่าง FV ของส่ิงทีจ่่าย และ FV ของส่ิงทีไ่ด้

มลูคา่เงินลงทนุจ่ายซือ้หุน้ 30% 16,000,000       

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ 30% 15,900,000       

คา่ความนิยม 100,000           

2.ค านวณสว่นแบง่ก าไร ขาดทนุ จากเงินลงทนุในบรษัิท บี ส  าหรบัปี x1

ก าไรตามรายงานของบรษัิทบี 6,000,000.00    

หกั ตดับญัชีมลูคา่ยตุธิรรมที่สงูกวา่ราคาตามบญัชี (สนิคา้) 1,000,000.00-    

ก าไรหลงัปรบัปรุงผลตา่งมลูคา่ยตุธิรรม 5,000,000.00    

สดัสว่นการถือหุน้ในบี โดย เอ 30%

สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทบีประจ าปี 25x1 1,500,000.00    

3.อภิปรายเรื่องคา่ความนิยมที่เก่ียวกบับรษัิทรว่ม

คา่ความนิยม เป็นผลตา่งระหวา่งมลูคา่ธุรกิจของบรษัิทที่ถกูลงทนุ (มลูคา่จ่ายซือ้โดยบรษัิทใหญ่+มลูคา่ยตุธิรรม

ของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ) กบั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทที่ถกูลงทนุ ทัง้นี ้ผูล้งทนุจะตอ้งรบัรู ้

คา่ความนิยมเฉพาะสว่นที่ตนเองถือหุน้ โดยใหร้วมอยูใ่นมลูคา่ตามบญัชีเงินลงทนุโดยไมมี่การตดับญัชีคา่ความนิยม 

(มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 ยอ่หนา้ 23) ซึง่เม่ือกิจการผูล้งทนุไมไ่ดร้บัรูค้า่ความนิยมแยกออกจากสนิทรพัยอ่ื์นๆ 

ในการทดสอบดอ้ยคา่จึงตอ้งทดสอบดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ โดยไมแ่ยกองคป์ระกอบของคา่ความนิยมออกมาแตอ่ยา่งใด 

โดยใหเ้ปรยีบเทียบมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคนื (จ านวนที่สงูกวา่ระหวา่งมลูคา่จากการใชเ้ทียบกบัมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุ

ในการขาย) กบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุหากมีขอ้บง่ชีท้ี่แสดงวา่เงินลงทนุอาจเกิดการดอ้ยคา่ และหากหากมลูคา่

ที่คาดวา่จะไดร้บัคนืของเงินลงทนุนัน้เพ่ิมขึน้ในภายหลงักิจการยอ่มสามารถกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ขึน้ได้

เช่นกนั โดยการก าหนดมลูคา่จากการใชข้องเงินลงทนุในบรษัิทรว่มนัน้จะใชว้ิธีประมาณมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด

ที่คาดวา่จะไดร้บัจากการถือเงินลงทนุดงักลา่วในอนาคต (มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 ยอ่หนา้ 33) 
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4.ค านวณคา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ ณ วนัที่ 1/1/25x2 วิธี Full Goodwill

ขั้นที ่1 วัดมูลค่าของทีจ่่าย (FV) = FV หุน้เดิม (30%)  + FV หุน้ใหม่ (50%)

= 18,000,000 + 28,000,000

= 46,000,000

ขั้นที ่2 วัด FV ของธุรกิจทีซ่ือ้ 100%

FV ของธุรกิจที่ซือ้ = FV ของที่จ่าย + FV ของ NCI

= 46,000,000       + 12,000,000       

= 58,000,000

ขั้นที ่3 ค านวณผลต่างระหว่าง FV ของส่ิงทีจ่่าย และ FV ของส่ิงทีไ่ด้

มลูคา่ยตุธิรรมของธุรกิจที่ซือ้ 100% 58,000,000       

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ 55,000,000       

คา่ความนิยม 3,000,000        

5.ค านวณผลก าไร หรอื ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมใหม ่ณ 1 มค x2 ของเงินลงทนุที่เคยซือ้มา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ยอ่หนา้ที่ 41-42 ไดร้ะบวุา่ “หากผูซื้อ้ไดร้บัอ านาจ

ในการควบคมุ โดยที่ผูซื้อ้เคยมีสว่นไดเ้สยีในผูถ้กูซือ้อยูก่่อนวนัซือ้แลว้ ถือวา่เป็นเป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ โดยผูซื้อ้

ตอ้งวดัมลูคา่สว่นไดเ้สยีที่ผูซื้อ้ถืออยูใ่นผูถ้กูซือ้ก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหมโ่ดยใชม้ลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที่ซือ้และรบัรูผ้ล

ก าไรหรอืขาดทนุที่เกิดขึน้โดยทนัทีดงันัน้ ผลก าไรหรอืขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมใหม ่ณ 1 มค x2 ของเงินลงทนุ

ที่เคยซือ้มาก่อนหนา้นี ้จะสามารถค านวณไดด้งันี ้

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที่จ่ายซือ้ครัง้แรกณ วนัที่ 1/1/25x2 18,000,000    

หกั มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุที่จ่ายซือ้ครัง้แรก:

เงินลงทนุจ่ายซือ้เงินลงทนุครัง้แรก 1/1/25x1 16,000,000

บวก สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทบีประจ าปี 25x1 1,500,000

หกั เงินปันผลรบัจากบรษัิทบีประจ าปี 25x1 (1 ลา้นบาท x 30%) (300,000)

มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุ 30% ณ วนัที่ 1/1/25x2 17,200,000    

ผลก าไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมใหม ่ณ วนัที่ 1/1/25x2 800,000        
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6.อภิปรายเก่ียวการค านวณคา่ความนิยมของการรวมธุรกิจ

คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจสามารถค านวณได ้2 วิธี คอืคา่ความนิยมรวม (Full Goodwill) หรอืวิธีคา่ความนิยม

บางสว่นเฉพาะของบรษัิทใหญ่ (Partial Goodwill) ตามการอธิบายตอ่ไปนี ้

คา่ความนิยมรวม (Full Goodwill)

คา่ความนิยมตามวิธี Full Goodwill เป็นผลตา่งระหวา่ง “มลูคา่ธุรกิจของบรษัิทที่ถกูซือ้” กบั มลูคา่ยตุธิรรมของ

สนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทผูถ้กูซือ้ ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจ โดยมลูคา่ธุรกิจของบรษัิทผูถ้กูซือ้คอืผลรวมของ

1.มลูคา่ยตุธิรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้

2.มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทที่ถกูลงทนุในสว่นที่เป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม และ

3.มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีในสว่นของเจา้ของของผูถ้กูซือ้ที่เป็นของผูซื้อ้ ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจที่ด  าเนินการส  าเรจ็

เป็นขัน้ๆ (ซึง่ในกรณีนีค้อืเงินลงทนุที่ซือ้ครัง้แรก 30%)

ในขณะที่มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ คอืมลูคา่สทุธิ ณ วนัที่ซือ้ของสนิทรพัยท์ี่ระบไุดแ้ละหนีส้นิที่รบัมา 

(ที่รวมถึงสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนและภาระผกูพนัที่อาจไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงินมาก่อน) 

Full

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที่จ่ายซือ้ครัง้แรก 18,000,000

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุจ่ายซือ้ครัง้ที่สอง 28,000,000

มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (NCI) 12,000,000

รวมมลูคา่ธุรกิจของบรษัิทบี 100% 58,000,000

หกัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ ณ วนัซือ้ธุรกิจ (1/1/25x2) (55,000,000)

คา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ 3,000,000

คา่ความนิยมเฉพาะของบรษัิทใหญ่ (partial goodwill)

คา่ความนิยมเฉพาะของบรษัิทใหญ่ (partial goodwill) จะค านวณคลา้ยๆ กบัคา่ความนิยมรวม แตแ่ทนที่จะวดั

มลูคา่ของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุโดยใชม้ลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ กิจการผูล้งทนุจะวดัมลูคา่ของ

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุโดยใชส้นิทรพัยส์ทุธิที่ระบไุดข้องผูถ้กูซือ้ตามสดัสว่นของ NCI แทนดงันัน้ คา่ความนิยม

วิธี partial goodwill จึงสามารถค านวณไดด้งันี ้

มลูคา่ธุรกิจของบรษัิทผูถ้กูซือ้คอืผลรวมของ

1.มลูคา่ยตุธิรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้

2.มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ “ทีร่ะบุได้” ของบริษัททีถู่กลงทุนในส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสีย

ทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 
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3.มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีในสว่นของเจา้ของของผูถ้กูซือ้ที่เป็นของผูซื้อ้ ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจที่ด  าเนินการส  าเรจ็

เป็นขัน้ๆ (ซึง่ในกรณีนีค้อืเงินลงทนุที่ซือ้ครัง้แรก 30%)

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที่จ่ายซือ้ครัง้แรก 18,000,000

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุจ่ายซือ้ครัง้ที่สอง 28,000,000

มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (NCI) 11,000,000

(55 ลา้นบาท x 20%)

รวมมลูคา่ธุรกิจของบรษัิทบี 100% 57,000,000

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

คา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ (partial GW) 2,000,000

ในขณะที่มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ คอืมลูคา่สทุธิ ณ วนัที่ซือ้ของสนิทรพัยท์ี่ระบไุดแ้ละหนีส้นิที่รบัมา 

(ที่รวมถึงสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนและภาระผกูพนัที่อาจไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงินมาก่อน)

การค านวณคา่ความนิยมวิธี partial goodwill จะท าใหค้า่ความนิยมที่ค  านวณไดจ้ะมีเฉพาะของบรษัิทใหญ่ โดยที่

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุจะไมไ่ดร้บัปันสว่นคา่ความนิยมแตอ่ยา่งใด

7.จงอภิปรายเก่ียวกบัรวมธุรกิจเป็นขัน้ๆตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ยอ่หนา้ที่ 41-42 ไดร้ะบวุา่ “หากผูซื้อ้ไดร้บัอ านาจใน

การควบคมุ โดยที่ผูซื้อ้เคยมีสว่นไดเ้สยีในผูถ้กูซือ้อยูก่่อนวนัซือ้แลว้ (ตวัอยา่งเช่น วนัที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการ ก 

ถือหุน้กิจการ ข คดิเป็นรอ้ยละ 35 ซึง่ถือเป็นผูท้ี่ไมมี่อ านาจควบคมุในกิจการ ข ณ วนันัน้ กิจการ ก ซือ้หุน้กิจการ ข 

เพ่ิมอีกรอ้ยละ 40 และท าใหกิ้จการ ก มีอ านาจควบคมุกิจการ ข) ถือวา่เป็นเป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ โดยผูซื้อ้ตอ้ง

วดัมลูคา่สว่นไดเ้สยีที่ผูซื้อ้ถืออยูใ่นผูถ้กูซือ้ก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหมโ่ดยใชม้ลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที่ซือ้และรบัรูผ้ลก าไร

หรอืขาดทนุที่เกิดขึน้โดยทนัที (แตห่ากถือเป็นหลกัทรพัยเ์ผ่ือขายก่อน ตอ้งรบัรูด้ว้ยเกณฑเ์ดยีวกบัเสมือนวา่ผูซื้อ้ไดข้าย

เงินลงทนุดงักลา่วออกไป)”
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ตัวอย่าง 9 (ครัง้ที ่2/2557)

ณ วนัที่ 1/1/25x1 บรษัิท ก ลงทนุในหุน้สามญับรษัิท ข 30% คดิเป็นเงิน 850,000 บาท ซึง่ท  าใหบ้รษัิท ก มีอิทธิพล

อยา่งมีสาระส าคญัแตไ่มมี่อ านาจควบคมุบรษัิท ข ณ วนัสิน้ปี 25x1 บรษัิท ข ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน 50,000 บาท 

มีผลก าไรสทุธิส  าหรบัปี 350,000 บาท และบรษัิท ข มีการตรีาคาสนิทรพัยเ์พ่ิมขึน้ และรบัรูส้ว่นเกินจากการตรีาคา

สนิทรพัยเ์ป็นสว่นหนึ่งขององคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของในปีนี ้20,000 บาท

ตอ่มาวนัที่ 1/1/25x2 บรษัิท ก ลงทนุในบรษัิท ข เพ่ิมอีก 50% คดิเป็นเงิน 2,500,000 บาท โดยมลูคา่ยตุธิรรมของ

เงินลงทนุ 30% ที่ซือ้ครัง้แรกคอื 950,000 บาท และมลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ ณ วนัที่บรษัิท ก 

มีอ านาจควบคมุในบรษัิท ข เทา่กบั 850,000 บาท ทัง้นี ้บรษัิท ข มีมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตามบญัชีในวนัที่ 1/1/25x2

เทา่กบั 4,000,000 บาท และมีหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้เป็นจ านวน 100,000 บาทที่ไมไ่ดบ้นัทกึบญัชีแตเ่ปิดเผยขอ้มลูในหมาย

เหตปุระกอบงบการเงิน ซึง่บรษัิท ก เห็นวา่มีความเป็นไปไดท้ี่จะตอ้งจ่ายช าระหนีด้งักลา่วเป็นเงิน 40,000 บาท เทา่นัน้ 

ใหท้ า 1. ค านวณคา่ความนิยม ณ วนัรวมธุรกิจ

2. ค านวณผลก าไรที่เก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ ที่บรษัิท ก จะรบัรู ้ณ วนัที่ไดร้บัอ านาจควบคมุ

3. สว่นเกินจากการตรีาคาสนิทรพัย ์จะมีผลยงัอยา่งไรในการรวมธุรกิจ 

4. หนีส้นิอาจเกิดขึน้ มีผลอยา่งไรในการรวมธุรกิจ

ตอบ

1. ค านวณคา่ความนิยม ณ วนัรวมธุรกิจ

หน่วย: บาท

เงินลงทนุจ่ายซือ้หุน้ 50% ครัง้หลงัที่ท  าใหไ้ดม้าซึง่อ  านาจควบคมุ 2,500,000         

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ 30% ที่ซือ้มาก่อนหนา้ 950,000            

มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 20% 850,000            

มลูคา่เงินลงทนุที่บรษัิทใหญ่จ่ายซือ้และสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 4,300,000       

หกั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิท ข

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิ 4,000,000         

หกั หนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ที่คาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 40,000-               

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ 3,960,000       

คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจบรษัิท ข 340,000          
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2. ค านวณผลก าไรที่เก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ ที่บรษัิท ก จะรบัรู ้ณ วนัที่ไดร้บัอ านาจควบคมุ

หน่วย: บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ 30% ของบรษัิท ข ณ วนัที่ 1/1/25x2 950,000.00     

เงินลงทนุจ่ายซือ้สนิทรพัยส์ทุธิ 30% ของบรษัิท ข ณ วนัที่ 1/1/25x1 850,000.00       

บวก สว่นแบง่ก าไร (350,000 x 30%) 105,000.00       PL

บวกสว่นแบง่ในองคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ (20,000 x 30%) 6,000.00           OCI

หกั เงินปันผลของบรษัิท ข (50,000 x 30%) 15,000.00-         

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิ 30% ของบรษัิท ข ณ วนัที่ 1/1/25x2 946,000.00     

ผลก าไรจากการโอนหมวดเงินลงทนุ (จากบ.รว่มเป็นบ.ยอ่ย) 4,000.00         

3. สว่นเกินจากการตรีาคาสนิทรพัย ์จะมีผลยงัอยา่งไรในการรวมธุรกิจ 

จากโจทยข์า้งตน้ ก่อนหนา้ที่บรษัิท ก จะมีอ านาจควบคมุบรษัิท ข (ซึง่เกิดจากการซือ้หุน้ครัง้หลงั 50% ในวนัที่ 

1/1/25x2) นัน้ บรษัิท ข มีการตรีาคาสนิทรพัยเ์พ่ิม (สทุธิ) 20,000 บาท ซึง่จ  านวนดงักลา่วสง่ผลใหบ้รษัิท ก ตอ้งรบัรูเ้ป็น

“องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของในบรษัิทรว่ม” แสดงเป็นสว่นหนึ่งของสว่นของเจา้ของในงบการเงินตามวิธีสว่นได้

เสยี คดิเป็นเงิน 6,000 บาท เม่ือไดร้บัอ านาจควบคมุในภายหลงั บรษัิท ข จะตอ้งบนัทกึ “ลา้ง” มลูคา่ดงักลา่วออก ใหถื้อ

เสมือนวา่มีการขายเงินลงทนุในบรษัิทรว่มนัน้ออกไป 

รายการดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ในการรวมธุรกิจ เน่ืองจาก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3

(ปรบัปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกิจ มีข้อสมมติฐานว่ามูลค่าเงนิลงทุนทีบ่ริษัทใหญ่จ่ายซือ้หุน้ของบริษัทย่อย

จะประกอบด้วยเงนิลงทุนจ่ายซือ้ บวกกับมูลค่ายุติธรรมของหุน้ 30% ทีถ่ือก่อนหน้าวันที ่1/1/25x2 ดังน้ัน 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของในบริษัทร่วม จึงไม่มีผลกระทบใดๆ กับการรวมธุรกิจ

4. หนีส้นิอาจเกิดขึน้ มีผลอยา่งไรในการรวมธุรกิจ

จากโจทยข์า้งตน้บรษัิท ข มีหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ 100,000 บาท (ซึง่ในมมุมองของ ข ถือเป็นจ านวนที่โอกาสจ่ายช าระ

หนีส้นิยงัไมถ่ึงระดบัคอ่นขา้งแน่ จึงยงัไมร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน) อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2558)ระบใุหกิ้จการตอ้งรบัรูส้นิทรพัย ์หนีส้นิ และหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ที่ระบไุดข้องผูถ้กูซือ้ดว้ยมลูคา่

ยตุธิรรม ณ วนัที่ไดร้บัอ านาจควบคมุ โดยหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ทีต่้องรับรู้ คือจ านวนทีผู่้ซือ้ธุรกิจคาดว่าจะสูญเสีย

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของหนีสิ้นเหล่าน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังน้ัน จ านวนทีมี่

ผลต่อการรวมธุรกิจในกรณีนีคื้อ 40,000 บาท ซึ่งจะลดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษัททีถู่กซือ้ลง 

ท าใหค่้าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจเพิ่มขึน้
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ตัวอย่าง 10

วนัที่ 1/1/25x1 บรษัิท อา้ย จ  ากดัจ่ายเงินซือ้สว่นไดเ้สยี 10% ในบรษัิท เบลล ์จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 500,000 บาท 

โดยตัง้ใจถือไวเ้ป็นหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย สิน้ปีมลูคา่ยตุธิรรมของบรษัิทเบลล ์มีจ  านวน 520,000 บาท โดยบรษัิทเบลลมี์ 

ก าไรสทุธิ 500,000 บาท และประกาศจ่ายปันผล 300,000 บาท

ตอ่มาวนัที่ 1/1/25x2 บรษัิท อา้ย จ  ากดัจ่ายซือ้สว่นไดเ้สยีในบรษัิทเบลล ์เพ่ิมอีก 30% จ านวน 1,560,000 บาท 

ซึ่งท  าใหบ้รษัิท อา้ย จ  ากดัมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในบรษัิทเบลล ์ทัง้นีส้นิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทเบลล ์ในสว่นทีซื่อ้เพ่ิม

มีมลูคา่ไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ยตุธิรรมและมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิที่ซือ้สว่นไดเ้สยี 10% มีมลูคา่ 520,000 บาท 

โดย ณ วนัสิน้ปีบรษัิทเบลล ์ตรีาคาที่ดนิเพ่ิม 100,000 บาท และบรษัิทเบลล ์ขายสนิคา้ให ้บ.อา้ยในราคาบวกก าไร 

3,000 บาทซึง่บรษัิท อา้ย จ  ากดัยงัไมไ่ดข้ายสนิคา้ดงักลา่วออกไป และบรษัิทเบลล ์มีก าไรสทุธิ 700,000 บาท 

และจ่ายเงินปันผลเทา่กบั 300,000 บาทในปี 25x2

ตอ่มาวนัที ่1/1/25x3 บรษัิทจา่ยซือ้สว่นไดเ้สยีในบรษัิทเบลล ์อีก 35% จ านวนเงิน 1,480,000 บาท โดยสนิทรพัยส์ทุธิ

ของสว่นไดเ้สยี 40% มีมลูคา่ยตุธิรรม 2,280,000 บาท และมลูคา่ยตุธิรรมของ NCI 25% มีจ  านวน 2,000,000 บาท 

สนิทรพัยส์ทุธิ ของ บรษัิทเบลล ์มีมลูคา่ยตุธิรรม 5,600,000 บาท

ใหท้ า 1.ใหบ้นัทกึบญัชีการทยอยซือ้เงินลงทนุ

2.ใหค้  านวณหาคา่ความนิยมหรอืก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ ณ วนัที่ 1/1/25x3

ตอบ

1.ใหบ้นัทกึบญัชีการทยอยซือ้เงินลงทนุ

อา้งถึง ม.บช. 105 ในการโอนเปลีย่นหมวดเงินลงทนุจากหลกัทรพัยเ์ผ่ือขายเป็นเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม กิจการจะตอ้ง

โอนดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรพัย ์และกลบัรายการทีเ่ก่ียวขอ้งกบัเงินลงทนุดงักลา่วออก (OCI) อยา่งไรก็ตาม 

ม.บช.105 ไม่ไดร้ะบชุดัวา่จะกลบัรายการ OCI เขา้บญัชีใด แตโ่ดยหลกัการแลว้จะตอ้งใช้เกณฑเ์ดียวกับเสมือนว่าผูซ้ือ้

ได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป ซึ่งหมายถึงการกลบัรายการเพ่ือรบัรูเ้ขา้ก าไรขาดทนุนั่นเอง

หากผูซื้อ้ไดอ้  านาจในการควบคมุผูถ้กูซือ้โดยทีผู่ซื้อ้เคยถือหุน้ผูถ้กูซือ้อยูก่่อนวนัซือ้แลว้ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที ่3 ถือวา่รายการดงักลา่วเป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ ซึ่งผูซื้อ้ตอ้งวดัมลูคา่สว่นไดเ้สยีทีผู่ซื้อ้ถืออยูใ่น

ผูถ้กูซือ้ก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่โดยใชม้ลูคา่ยตุิธรรมณวนัทีซื่อ้และรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทนุทีเ่กิดขึน้ในก าไรหรอืขาดทนุ

รวมทัง้รบัรูม้ลูคา่ OCI ทีเ่ก่ียวขอ้งในก าไรขาดทนุดว้ยเกณฑเ์ดียวกับเสมือนว่าผูซ้ือ้ได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป

ตามการบนัทกึบญัชีต่อไปนี ้
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1/1/x1 Dr.เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย - บรษัิทเบลล์ 500,000            

          Cr.เงินสด 500,000          

บนัทกึการซือ้หุน้ 10% ของบรษัิทเบลล์

25x1 Dr.เงินสด 30,000               

          Cr.เงินปันผลรบั 30,000            

บนัทกึการรบัเงินปันผลจากบรษัิทเบลล์

31/12/x1Dr.เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย - บรษัิทเบลล์ 20,000               

          Cr.ผลก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย – OCI 20,000            

บนัทกึปรบัมลูคา่เงินลงทนุใหเ้ทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม

1/1/x2 Dr.เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม -บรษัิทเบลล์ 1,560,000         

          Cr.เงินสด 1,560,000       

บนัทกึซือ้หุน้บรษัิทเบลลเ์พ่ิม 30%

1/1/x2 Dr.เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม -บรษัิทเบลล์ 520,000            

               เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย - บรษัิทเบลล์ 520,000          

     ผลก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย - OCI 20,000               

          Cr.ผลก าไรจากการโอนหมวดเงินลงทนุ - P/L 20,000            

บนัทกึการโอนเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุเน่ืองจากไดร้บัอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั

25x2 Dr.เงินสด 120,000            

          Cr.เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม -บรษัิทเบลล์ 120,000          

บนัทกึรบัเงินปันผลจากบรษัิทเบลล์

31/12/x2Dr.เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม -บรษัิทเบลล์ 318,800            

          Cr.สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทรว่ม - P/L 278,800          

               สว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนจากบรษัิทรว่ม - OCI (100,000 x 40%) 40,000            

รบัรูส้ว่นแบง่ก าไรและสว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนจากบรษัิทรว่ม

ก าไรและขาดทนุซึ่งเป็นผลมาจากรายการทีเ่ริม่จากบรษัิทรว่มไปยงัผูล้งทนุ (Upstream) และรายการทีเ่ริม่จากผูล้งทนุ
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ไปยงับรษัิทรว่ม(Downstream) ระหวา่งกิจการ (รวมถึงบรษัิทยอ่ยของกิจการทีน่  ามาจดัท างบการเงินรวม) กบับรษัิทรว่ม

หรอืการรว่มคา้จะถกูรบัรูใ้นงบการเงินของกิจการเฉพาะสว่นไดเ้สยีของผูล้งทนุอ่ืนทีไ่ม่เก่ียวขอ้งกบักิจการเทา่นัน้

ซึ่งหมายความวา่ก าไรจากการทีบ่รษัิทรว่มขายใหก้บัผูล้งทนุ 3,000 บาท นัน้ จะถกูตดัรายการออกเทา่กบั 

1,200 บาท (3,000 x 40%)

1/1/x3 Dr.เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -บรษัิทเบลล์ 1,480,000         

          Cr.เงินสด 1,480,000       

บนัทกึซือ้หุน้ของบรษัิทเบลลเ์พ่ิม 35% ซึง่ไดร้บัอ านาจควบคมุ

1/1/x3 Dr.เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -บรษัิทเบลล์ 2,280,000         

          Cr.เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม -บรษัิทเบลล์ 2,278,800       

               ก าไรจากการเปลี่ยนประเภท 1,200              

บนัทกึโอนหมวดเงินลงทนุ 40%

1/1/x3 Dr.สว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนจากบรษัิทรว่ม - OCI (100,000 x 40%) 40,000               

          Cr. ผลก าไรจากการโอนเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุ - P/L 40,000            

บนัทกึลา้งก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนเขา้ก าไรขาดทนุเน่ืองจากโอนเปลี่ยนหมวด

ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของบรษัิทรว่ม ณ 31/12/25x2

1/1/x2 ซือ้เพ่ิม 30% 1,560,000.00     

1/1/x2 มลูคา่ยตุธิรรมของ 10% แรก 520,000.00        

25x2 รบัเงินปันผล 120,000.00-        

31/12/x2รบัรูส้ว่นแบง่ก าไรและสว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืน 318,800.00        

31/12/x2มลูคา่ตามบญัชีของบรษัิทรว่มณ 31/12/25x2 2,278,800.00     
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2.ใหค้  านวณหาคา่ความนิยมหรอืก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ ณ วนัที่ 1/1/25x3

คา่ความนิยมสามารถค านวณได ้2 วิธี คือวิธี Full Goodwill และ Partial Goodwill ซึ่งในขอ้นีโ้จทยใ์หม้ลูคา่ยตุิธรรม

ของ NCI มา จงึคิดวา่การค านวณตามวิธี Full Goodwill น่าจะตรงตามเจตนารมณข์องโจทย ์โดยคา่ความนิยม 

Full Goodwill เป็นผลตา่งระหวา่ง “มลูคา่ธุรกิจของบรษัิททีถ่กูซือ้” กบั มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทผูถ้กูซือ้ 

ณ วนัทีซื่อ้ธุรกิจ 

ค านวณหาคา่ความนิยมหรอืก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ณ วนัที่ 1/1/25x3

หน่วย : บาท

ซือ้หุน้บรษัิทเบลลเ์พ่ิมขึน้ 35% ในวนัที่ 1/1/25x3 จนไดร้บัอ านาจควบคมุ 1,480,000         

มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ 40% ที่ถือไวก้่อนไดร้บัอ านาจควบคมุ 2,280,000         

มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 25% 2,000,000         

รวมมลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ที่ถือและสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 5,760,000       

หกั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ ณ วนัที่ 1/1/25x3 ของบรษัิทเบลล์ 5,600,000       

ค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจบริษัทเบลลท์ีไ่ด้รับอ านาจควบคุมวันที ่1/1/25x3 160,000        
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บทที ่5 Equity Method Accounting

หากกิจการมีอ านาจในการออกเสยีงทัง้โดยทางตรงหรอืทางออ้ม (เช่น โดยผา่นบรษัิทยอ่ย) ในผูไ้ดร้บัการลงทนุอยา่ง

นอ้ยรอ้ยละ 20 ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่กิจการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส  าคญั

กิจการที่มีการควบคมุรว่มในหรอืมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส  าคญัเหนือผูไ้ดร้บัการลงทนุตอ้งบนัทกึบญัชี เงินลงทนุใน

บรษัิทรว่มหรอืการรว่มคา้โดยใชว้ิธีสว่นไดเ้สยี

ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย Equity Method Accounting

เงินลงทนุ =เงินลงทนุขัน้ตน้+ สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

ณ วนัที่ซือ้เงินลงทนุ กิจการตอ้งรบัรูผ้ลตา่งระหวา่งตน้ทนุของเงินลงทนุกบัมลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสนิทรพัยแ์ละ

หนีส้นิที่ระบไุดเ้ฉพาะสว่นที่เป็นของกิจการดงันี ้

1 ค่าความนิยมทีเ่ก่ียวข้องใหร้วมอย่ในมูลค่าตามบญัชีเงนิลงทุน ไม่อนุญาตใหต้ัง้บญัชีค่าความนิยม

2 สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมที่สงูกวา่ตน้ทนุของเงินลงทนุ ผู้ซือ้ต้องรับรู้ผลก าไรทีเ่กิดขึน้ดังกล่าวใน

ก าไรหรือขาดทุน ณ วันทีซ่ี ้ือ โดยถือเป็นผลก าไรในส่วนของผู้ซ้ือ

ตัวอย่างที ่1 การค านวณมลูคา่เงินลงทนุ

บรษัิท ไก่ จ  ากดั ซือ้หุน้ 25% ของบรษัิท ไข่ จ  ากดั  ณ วนัที่ 1/1/25x3 โดยจ่ายลงทนุเป็นเงิน 10 ลา้นบาท และมี

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับรษัิท ไข่  ณ วนัที่ซือ้หุน้ ก าไรสะสมของบรษัิทไข่ จ  ากดั เทา่กบั 15 ลา้นบาท 

ในขณะที่ก  าไรสะสม  ณ วนัที่ 31/12/25x3 เทา่กบั 21 ลา้นบาท 

ใหท้ า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิทไข่ จ  ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x3

ตอบ

เงินลงทนุ =เงินลงทนุขัน้ตน้+ สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

=10 ลา้นบาท + ( 6 M. *.25%)

 = 11.5 ลา้นบาท

โดยสว่นแบง่ก าไรหลงัซือ้หุน้จะถกูรวมเขา้เป็นก าไรสะสมของกลุม่กิจการ หากบรษัิทไก่ ซือ้หุน้มาในราคารวมคา่ความ 

นิยม (goodwill) คา่ความนิยมดงักลา่วจะไมถ่กูแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากแตอ่ยา่งใด (จะรวมเป็นสว่นหนึ่งของบญัชี 

“เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม”

สว่นแบง่ของกลุม่กิจการในบรษัิทรว่มหรอืการรว่มคา้ใหพิ้จารณาเฉพาะเงินลงทนุทัง้หมดในบรษัิทรว่มหรอืการรว่มคา้

ที่ถือโดยบรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ยของบรษัิทใหญ่เทา่นัน้โดยไมค่  านึงถึงเงินลงทนุที่ถือโดยบรษัิทรว่มหรอืกิจการรว่มคา้

อ่ืนของกลุม่กิจการ

1.5
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ก าไรและขาดทนุซึง่เป็นผลมาจากรายการที่เริ่มจากบรษัิทรว่มไปยงัผูล้งทนุ (Upstream) และรายการที่เริ่มจากผูล้งทนุ

ไปยงับรษัิทรว่ม(Downstream) ระหวา่งกิจการ (รวมถึงบรษัิทยอ่ยของกิจการที่น  ามาจดัท างบการเงินรวม) กบับรษัิทรว่ม

หรอืการรว่มคา้จะถกูรบัรูใ้นงบการเงินของกิจการเฉพาะสว่นไดเ้สยีของผูล้งทนุอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกบักิจการเทา่นัน้

ตัวอย่างที ่2

เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25x1  บรษัิท เอ ซือ้หุน้สามญั 30 % ของหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ บี เป็นเงิน 30,000 

บาท มลูคา่ยตุธิรรมและราคาตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิท บี เทา่กบั 100,000 บาท ในระหวา่งปี 25x1 

บรษัิท บี มีก าไรสทุธิเทา่กบั 5,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 25x1  จ านวน 2,000 บาท 

ใหท้ า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท บี จ  ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x1

ตอบ

เงินลงทนุ =เงินลงทนุขัน้ตน้+ สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

= 30,000.00    + 1,500.00     - 600.00       

 = 30,900.00    บาท

ตัวอย่างที ่3

เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25x1  บรษัิท เอ ซือ้หุน้สามญั 30 % ของหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ บี เป็นเงิน 30,000 

บาท มลูคา่ยตุธิรรมและราคาตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิท บี เทา่กบั 150,000 บาท ในระหวา่งปี 25x1 

บรษัิท บี มีก าไรสทุธิเทา่กบั 5,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 25x1  จ านวน 2,000 บาท 

ใหท้ า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท บี จ  ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x1

ตอบ

ณ วนัที่ซือ้เงินลงทนุ กิจการตอ้งรบัรูผ้ลตา่งระหวา่งตน้ทนุของเงินลงทนุกบัมลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสนิทรพัยแ์ละ

หนีส้นิที่ระบไุดเ้ฉพาะสว่นที่เป็นของกิจการดงันี ้

1 ค่าความนิยมทีเ่ก่ียวข้องใหร้วมอย่ในมูลค่าตามบญัชีเงนิลงทุน ไม่อนุญาตใหต้ัง้บญัชีค่าความนิยม

2 สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมที่สงูกวา่ตน้ทนุของเงินลงทนุ ใหถื้อเป็นรายไดใ้นการรบัรูส้ว่นแบง่ผลก าไร

ขาดทนุในงวดที่มีการซือ้เงินลงทนุ

เงินลงทนุ =เงินลงทนุขัน้ตน้+ สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

= 45,000.00    + 1,500.00     - 600.00       

 = 45,900.00    บาท
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Dr. เงินลงทนุในบรษัิท บี 45,000.00   

         Cr. เงินสด 30,000.00   

               สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทรว่ม 15,000.00   

ตัวอย่างที ่4 การซือ้หุน้ในระหว่างปี

เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 25x1  บรษัิท เอ ซือ้ 40% ของหุน้สามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้ของบรษัิท บี เป็นเงิน 10,000 บาท 

ในระหวา่งปี 25x1 บรษัิท บี มีก าไรสทุธิเทา่กบั 5,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 25x1 

จ านวน 2,000 บาท (สมมตวิา่ก าไรของบรษัิทบีเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี) 

ใหท้ า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท บี จ  ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x1

ตอบ

กิจการตอ้งค านวณเพ่ิมเตมิส  าหรบัสว่นไดเ้สยี ณ วนัที่ซือ้หุน้และจ านวนที่จะถือเป็นสว่นแบง่กาไรจากการลงทนุ

ส  าหรบัปี

เงินลงทนุ =เงินลงทนุขัน้ตน้+ สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

= 10,000.00    + 1,000.00     - 800.00       

 = 10,200.00    บาท

ตัวอย่างที ่5 

    บรษัิท เอ จ  ากดั เขา้ซือ้สว่นไดเ้สยี 40 % ของบรษัิท บี จ  ากดั เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25x1  โดยการซือ้ผา่นผูถื้อหุน้

ของ บี โดย เอ จ่ายเงินเป็นเงินสด 200,000 บาท และออกหุน้สามญั จ านวน 500 หุน้ ราคาตามบญัชีหุน้ละ 100 บาท 

ราคาตลาดหุน้ละ 800 บาท 

ขอ้มลูงบการเงินของทัง้สองกิจการก่อนท าการซือ้สว่นไดเ้สยีเป็นดงันี ้

1/1/25x1
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ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

เงินสด 250,000        100,000       200,000       200,000        

ลกูหนี้ 240,000        240,000       150,000       150,000        

สนิคา้คงเหลอื 150,000        200,000       70,000         50,000          

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 350,000        360,000       280,000       210,000        

ที่ดนิ 800,000        1,000,000    640,000       800,000        

อาคาร-สทุธิ 450,000        560,000       400,000       250,000        

อปุกรณ-์สทุธิ 500,000        500,000       120,000       160,000        

รวมสนิทรพัย์ 2,740,000    2,960,000   1,860,000   1,820,000    

ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

เจา้หนีก้ารคา้ 180,000        180,000       20,000         20,000          

หุน้กู้ 800,000        720,000       600,000       600,000        

รวมหนีส้นิ 980,000        900,000       620,000       620,000        

สว่นของผูถื้อหุน้

หุน้สามญั 1,000,000     1,000,000    

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 200,000        -               

ก าไรสะสม 560,000        240,000       

รวมหนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ 2,740,000    1,860,000   

งบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่1 มกราคม 25x1

บริษัท เอ จ ากัด บริษัท บ ีจ ากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่1 มกราคม 25x1

บริษัท เอ จ ากัด บริษัท บ ีจ ากัด

94   



ส าหรบัปี 25x1 บรษัิท บี จ  ากดั จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จ  านวน 200,000 บาท และประกาศก าไรจ านวน 

800,000 บาท รายการที่เก่ียวกบัสนิทรพัยส์ทุธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x1  สนิคา้ถกูขายไปทัง้หมดในระหวา่งปี 25x1 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายทัง้จ  านวนในปี 25x1 ที่ดนิไมมี่การคดิคา่เสื่อมราคา อาคารและอปุกรณ ์มี

อายกุารใชง้านคงเหลอื 5 ปี นบัจากวนัที่ 1 มกราคม 25x1

ใหท้ า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท บี จ  ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x1

ค านวณหาค่าความนิยม ณ วันซือ้เงนิลงทุน

ขั้นที ่1 วัด FV ของส่ิงทีจ่่าย 600,000

ขั้นที ่2. ค านวณ FV ของทีไ่ด้

สนิทรพัยส์ทุธิที่ระบ(ุFV) =สนิทรพัยร์วม(FV) - หนีส้นิรวม(FV)

= 1,820,000 - 620,000

= 1,200,000

ขั้นที ่3. ค านวณหาค่าความนิยม

  FV ของที่จ่าย 600,000

FV ของที่ได ้(40%) 480,000

ค่าความนิยม 120,000

หรือ วิธีที ่2

ขั้นที ่1 หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพยสุ์ทธิ และ FV ของส่ิงทีจ่่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที่จ่ายซือ้

       เงินสด 200,000      

       หุน้สามญั 400,000      

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที่จ่ายซือ้ 40% 600,000       

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตามบญัชีของบรษัิท บี 1,240,000   

สดัสว่น 40% 496,000       

ผลตา่ง 104,000       
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ขั้นที ่2 ปันส่วนผลใหสิ้นทรัพยท์ีร่ะบุได้ ทีเ่หลือคือค่าความนิยม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม ปันสว่นผลตา่ง ปันสว่นผลตา่ง

สนิทรพัย์ 100% 40%

สนิคา้คงเหลอื 70,000 50,000 20,000.00-    8,000-         

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 280,000 210,000 70,000.00-    28,000-       

ที่ดนิ 640,000 800,000 160,000.00   64,000       

อาคาร-สทุธิ 400,000 250,000 150,000.00-   60,000-       

อปุกรณ-์สทุธิ 120,000 160,000 40,000.00    16,000       

รวมผลตา่งของสนิทรพัยส์ทุธิที่ระบไุด้ 1,510,000 1,470,000 40,000.00-    16,000-       

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสนิทรพัยส์ทุธิ 104,000.00  

คา่ความนิยม 120,000.00  

การบนัทกึบญัชี ณ วันซือ้หุน้สามัญ 

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท บี 600,000.00  

        Cr. เงินสด 200,000.00   

              หุน้สามญั 50,000.00    

              สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 350,000.00   

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

ค านวณส่วนแบง่ก าไรจากบริษัท บ ีส าหรับปี 25x1

ตามวิธีสว่นไดเ้สยี ณ วนัสิน้งวดผลตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีและมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิจะตอ้งถกูตดับญัชี 

โดยปรบัปรุงกบัรายไดจ้ากการลงทนุ และบญัชีเงินลงทนุ ตลอดอายขุองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ

บรษัิท บี จ  ากดั

1/1/25x1
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ก าไรสทุธิ 800,000.00  

สดัสว่น 40% 320,000.00  

ปรบัปรุงผลตา่งระหวา่ง BV และ FV ของสนิทรพัยส์ทุธิ ณ วนัซือ้

สนิคา้คงเหลอื 8,000.00     20,000.00     

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 28,000.00   70,000.00     

อาคาร-สทุธิ 12,000.00   30,000.00     

อปุกรณ-์สทุธิ 3,200.00-     8,000.00-       

ส่วนแบง่ก าไรจากบริษัท บ ีส าหรับปี 25x1 364,800.00  112,000.00   

44,800.00     

การบนัทกึบญัชี

Dr. เงินสด 80,000.00   

        Cr. เงินลงทนุในบรษัิท บี 80,000.00    

บนัทกึรบัเงินปันผลจากบรษัิท บี

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท บี 364,800.00  

        Cr. สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิท บี 364,800.00   

บนัทกึสว่นแบง่ก าไรจากบรษัิท บี

ค  านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท บี จ  ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x1

เงินลงทนุเริ่มแรก 600,000.00  

บวก สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) 364,800.00  

หกั เงินปันผลที่ไดร้บัจากบรษัิท บี 80,000.00-   

เงินลงทนุในบรษัิท บี ณ 31/12/25x1 884,800.00  

25x1

31/12/x1
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ตัวอย่างที ่6

    บรษัิท มีเงิน จ  ากดั เขา้ซือ้สว่นไดเ้สยี 30 % ของบรษัิท มีทอง จ ากดั เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25x1  โดยการซือ้ผา่น

ผูถื้อหุน้ของมีทอง โดย มีเงิน จ่ายเงินเป็นเงินสด 400,000 บาท ขอ้มลูงบการเงินของทัง้สองกิจการก่อนท าการซือ้สว่น

ไดเ้สยีเป็นดงันี ้

ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

เงินสด 250,000        100,000       200,000       200,000        

สนิคา้คงเหลอื 150,000        200,000       50,000         70,000          

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 350,000        360,000       210,000       280,000        

ที่ดนิ 1,500,000     1,000,000    800,000       640,000        

อาคาร-สทุธิ 490,000        560,000       250,000       400,000        

รวมสนิทรพัย์ 2,740,000    2,220,000   1,510,000   1,590,000    

เจา้หนีก้ารคา้ 180,000        180,000       20,000         20,000          

หุน้กู้ 800,000        720,000       250,000       250,000        

รวมหนีส้นิ 980,000        900,000       270,000       270,000        

สว่นของผูถื้อหุน้

หุน้สามญั 1,000,000     1,000,000    

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 200,000        -               

ก าไรสะสม 560,000        240,000       

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ 2,740,000    1,510,000   

ส าหรบัปี 25x1 บรษัิท มีทอง จ ากดั จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จ  านวน 100,000 บาท และประกาศก าไรจ านวน 

500,000 บาทรายการที่เก่ียวกบัสนิทรพัยส์ทุธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x1  สนิคา้ถกูขายไปทัง้หมดในระหวา่งปี 25x1 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายทัง้จ  านวนในปี 25x1 ที่ดนิไมมี่การคดิคา่เสื่อมราคา อาคาร มีอายกุารใชง้าน

คงเหลอื 10 ปี นบัจากวนัที่ 1 มกราคม 25x1

ส าหรบัปี 25x2 บรษัิท มีทอง จ ากดั จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จ  านวน 200,000 บาท และประกาศก าไรจ านวน 

800,000 บาท

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่1 มกราคม 25x1

บริษัท มีเงนิ จ ากัด บริษัท มีทอง จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ
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ใหท้ า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท มีทอง จ ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x2

ค านวณหาค่าความนิยม หรือก าไรจากการต่อรอง ณ วันซือ้

ขั้นที ่1 วัด FV ของส่ิงทีจ่่าย 400,000

ขั้นที ่2. ค านวณ FV ของทีไ่ด้

สนิทรพัยส์ทุธิที่ระบ(ุFV) =สนิทรพัยร์วม(FV) - หนีส้นิรวม(FV)

= 1,590,000 - 270,000

= 1,320,000

ขั้นที ่3. ค านวณหาค่าความนิยม

  FV ของที่จ่าย 400,000

FV ของที่ได ้(30%) 396,000

ค่าความนิยม 4,000

หรือวิธีที ่2

ขั้นที ่1 หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพยสุ์ทธิ และ FV ของส่ิงทีจ่่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที่จ่ายซือ้

       เงินสด 400,000      

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที่จ่ายซือ้ 30% 400,000       

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตามบญัชีของบรษัิท มีทอง 1,240,000   

สดัสว่น 30% 372,000       

ผลตา่ง 28,000        
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ขั้นที ่2 ปันส่วนผลใหสิ้นทรัพยท์ีร่ะบุได้ ทีเ่หลือคือค่าความนิยม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม ปันสว่นผลตา่ง ปันสว่นผลตา่ง

สนิทรพัย์ 100% 30%

สนิคา้คงเหลอื 50,000 70,000 20,000        6,000         

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 210,000 280,000 70,000        21,000       

ที่ดนิ 800,000 640,000 160,000-       48,000-       

อาคาร-สทุธิ 250,000 400,000 150,000       45,000       

รวมผลตา่งของสนิทรพัยส์ทุธิที่ระบไุด้ 1,310,000 1,390,000 80,000        24,000       

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสนิทรพัยส์ทุธิ 28,000       

คา่ความนิยม 4,000         

การบนัทกึบญัชี ณ วันซือ้หุน้สามัญ 

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท มีทอง 400,000.00  

        Cr. เงินสด 400,000.00   

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

ค านวณส่วนแบง่ก าไรจากบริษัท มีทอง ส าหรับปี 25x1

ตามวิธีสว่นไดเ้สยี ณ วนัสิน้งวดผลตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีและมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิจะตอ้งถกูตดับญัชี 

โดยปรบัปรุงกบัรายไดจ้ากการลงทนุ และบญัชีเงินลงทนุ ตลอดอายขุองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ

ก าไรสทุธิ 500,000.00  

สดัสว่น 30% 150,000.00  

ปรบัปรุงผลตา่งระหวา่ง BV และ FV ของสนินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัซือ้

สนิคา้คงเหลอื 6,000.00-     20,000-         

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 21,000.00-   70,000-         

อาคาร-สทุธิ 4,500.00-     15,000-         

ส่วนแบง่ก าไรจากบริษัท มีทอง ส าหรับปี 25x1 118,500.00  105,000-       

บรษัิท มีทอง จ ากดั

1/1/25x1
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การบนัทกึบญัชี 31,500.00-    

Dr. เงินสด/ เงินปันผลคา้งรบั 30,000.00   

        Cr. เงินลงทนุในบรษัิท มีทอง 30,000.00    

บนัทกึรบัเงินปันผลจากบรษัิท มีทอง

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท มีทอง 118,500.00  

        Cr. สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิท มีทอง 118,500.00   

บนัทกึสว่นแบง่ก าไรจากบรษัิท มีทอง

ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท มีทอง จ ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x1

เงินลงทนุเริ่มแรก 400,000.00  

บวก สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) 118,500.00  

หกั เงินปันผล 30,000.00-   

เงินลงทนุในบรษัิท มีทอง ณ 31/12/25x1 488,500.00  

ค านวณส่วนแบง่ก าไรจากบริษัท มีทอง ส าหรับปี 25x2

ก าไรสทุธิ 800,000.00  

สดัสว่น 30% 240,000.00  

ปรบัปรุงผลตา่งระหวา่ง BV และ FV ของสนินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัซือ้

สนิคา้คงเหลอื -            

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน -            

อาคาร-สทุธิ 4,500.00-     

ส่วนแบง่ก าไรจากบริษัท มีทอง ส าหรับปี 25x2 235,500.00  

การบนัทกึบญัชี

Dr. เงินสด 60,000.00   

        Cr. เงินลงทนุในบรษัิท มีทอง 60,000.00    

บนัทกึรบัเงินปันผลจากบรษัิท มีทอง

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท มีทอง 235,500.00  

        Cr. สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิท มีทอง 235,500.00   

บนัทกึสว่นแบง่ก าไรจากบรษัิท มีทอง

25x1

31/12/x1

25x2

31/12/x2
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ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท มีทอง จ ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x2

เงินลงทนุในบรษัิท มีทอง ณ 31/12/25x1 488,500.00  

บวก สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ปี 25x2 235,500.00  

หกั เงินปันผล ปี 25x2 60,000.00-   

เงินลงทนุในบรษัิท มีทอง ณ 31/12/25x2 664,000.00  

ตัวอย่างที ่7

เม่ือวนัที่ 1 สงิหาคม 25x1  บรษัิท เอ ซือ้ 25% ของหุน้สามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้ของบรษัิท บี เป็นเงิน 250,000 บาท 

โดยบรษัิท บี มีสนิทรพัยส์ทุธิราคาตามบญัชีเทา่กบั 800,000 บาท ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ

ในระหวา่งปี 25x1 บรษัิท บี มีก าไรสทุธิเทา่กบั 500,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 25x1 จ านวน 

100,000 บาท  (สมมตวิา่ก าไรของบรษัิทบีเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี) 

ใหท้ า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท บี จ  ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x1

หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพยสุ์ทธิ และ FV ของส่ิงทีจ่่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที่จ่ายซือ้ 25% 250,000       

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตามบญัชีของบรษัิท บี 800,000      

สดัสว่น 25% 200,000       

ผลตา่ง 50,000        

เน่ืองจาก ณ วนัที่ซือ้เงินลงทนุ สนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิท บี มีราคาตามบญัชีเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันัน้

ผลตา่งที่เกิดขึน้จากเงินที่จ่ายซือ้สงูกวา่ราคาตามบญัชีจึงรบัรูเ้ป็นคา่ความนิยม

ณ วนัที่ซือ้เงินลงทนุ กิจการตอ้งรบัรูผ้ลตา่งระหวา่งตน้ทนุของเงินลงทนุกบัมลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสนิทรพัยแ์ละ

หนีส้นิที่ระบไุดเ้ฉพาะสว่นที่เป็นของกิจการดงันี ้

1 ค่าความนิยมทีเ่ก่ียวข้องใหร้วมอย่ในมูลค่าตามบญัชีเงนิลงทุน ไม่อนุญาตใหต้ัง้บญัชีค่าความนิยม

2 สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมที่สงูกวา่ตน้ทนุของเงินลงทนุ ผู้ซือ้ต้องรับรู้ผลก าไรทีเ่กิดขึน้ดังกล่าวในก าไร

หรือขาดทุน ณ วันทีซ่ี ้ือ โดยถือเป็นผลก าไรในส่วนของผู้ซ้ือ

การบนัทกึบญัชี ณ วนัซือ้หุน้สามญั 

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท บี 250,000.00  

        Cr. เงินสด 250,000.00   

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

1/8/25x1
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ค านวณส่วนแบง่ก าไรจากบริษัท บ ีส าหรับปี 25x1

ก าไรสทุธิส  าหรบัปี 25x1 500,000.00  

สดัสว่น 25% 125,000.00  

ระยะเวลาที่ เอ ถือหุน้ในบรษัิท บี  5 เดอืน

สว่นแบง่ก าไรที่ เอ สามารถรบัรูส้  าหรบัปี 25x1 52,083.33   

ไม่มีการตัดจ าหน่ายค่าความนิยม แต่ใช้วิธีทดสอบการด้อยค่า โดยทดสอบการด้อยค่าตามหน่วยของ

สินทรัพยท์ีก่่อใหเ้กิดเงนิสด ดังน้ันทุกสิน้ปีจะต้องมีการค านวณหามูลค่าทีจ่ะได้รับเงนิจากเงนิลงทุน

การบนัทกึบญัชี

Dr. เงินสด 25,000.00   

        Cr. เงินลงทนุในบรษัิท บี 25,000.00    

บนัทกึรบัเงินปันผลจากบรษัิท บี

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท บี 52,083.33   

        Cr. สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิท บี 52,083.33    

บนัทกึสว่นแบง่ก าไรจากบรษัิท บี

ค  านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท บี จ  ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x1

เงินลงทนุในบรษัิท บี ณ 1/8/25x1 250,000.00  

บวก สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ปี 25x1 52,083.33   

หกั เงินปันผล ปี 25x1 25,000.00-   

เงินลงทนุในบรษัิท บี ณ 31/12/25x1 277,083.33  

ตัวอย่างที ่8

เม่ือวนัที่ 1 สงิหาคม 25x1  บรษัิท เอ ซือ้ 25% ของหุน้สามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้ของบรษัิท บี เป็นเงิน 180,000 บาท 

โดยบรษัิท บี มีสนิทรพัยส์ทุธิราคาตามบญัชีเทา่กบั 800,000 บาท ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ

ในระหวา่งปี 25x1 บรษัิท บี มีก าไรสทุธิเทา่กบั 500,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที่ 15 มีนาคม 25x1 จ านวน 

100,000 บาท  (สมมตวิา่ก าไรของบรษัิทบีเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี) 

ใหท้ า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท บี จ  ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x1

15/9/x1

31/12/x2
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หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพยสุ์ทธิ และ FV ของส่ิงทีจ่่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที่จ่ายซือ้ 25% 180,000       

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตามบญัชีของบรษัิท บี 800,000      

สดัสว่น 25% 200,000       

ผลตา่ง 20,000-        

เน่ืองจาก ณ วนัที่ซือ้เงินลงทนุ สนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิท บี มีราคาตามบญัชีเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันัน้

ผลตา่งที่เกิดขึน้จากเงินที่จ่ายซือ้ต  า่กวา่ราคาตามบญัชี ผูซื้อ้ตอ้งรบัรูผ้ลก าไรที่เกิดขึน้ดงักลา่วในก าไร ณ วนัที่ซือ้

โดยถือเป็นผลก าไรในสว่นของผูซื้อ้

การบนัทกึบญัชี ณ วนัซือ้หุน้สามญั 

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท บี 200,000.00  

        Cr. เงินสด 180,000.00   

              ผลก าไรจากการซือ้เงินลงทนุ 20,000.00    

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

ค านวณส่วนแบง่ก าไรจากบริษัท บ ีส าหรับปี 25x1

ก าไรสทุธิส  าหรบัปี 25x1 500,000.00  

สดัสว่น 25% 125,000.00  

ระยะเวลาที่ เอ ถือหุน้ในบรษัิท บี  5 เดอืน

ส;่นแบง่ก าไรที่ เอ สามารถรบัรูส้  าหรบัปี 25x1 52,083.33   

การบนัทกึบญัชี

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท บี 52,083.33   

        Cr. สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิท บี 52,083.33    

บนัทกึสว่นแบง่ก าไรจากบรษัิท บี

ค  านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท บี จ  ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x1

เงินลงทนุในบรษัิท บี ณ 1/8/25x1 200,000.00  

บวก สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ปี 25x1 52,083.33   

หกั เงินปันผล ปี 25x1 -            

เงินลงทนุในบรษัิท บี ณ 31/12/25x1 252,083.33  

ตัวอย่างที ่9

1/8/25x1

31/12/x2
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เม่ือวนัที่ 1 สงิหาคม 25x1  บรษัิท เอ ซือ้ 25% ของหุน้สามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้ของบรษัิท บี เป็นเงิน 250,000 บาท 

โดยบรษัิท บี มีสนิทรพัยส์ทุธิราคาตามบญัชีเทา่กบั 800,000 บาท ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ ยกเวน้

อาคารมีมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ราคาตามบญัชีจ านวน 50,000 บาท และสนิคา้คงเหลอืมีมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ราคา

ตามบญัชี 20,000 บาท 

ในระหวา่งปี 25x1 บรษัิท บี มีก าไรสทุธิเทา่กบั 500,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที่ 15 ตลุาคม 25x1 จ านวน 

100,000 บาท  (สมมตวิา่ก าไรของบรษัิทบีเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี) 

รายการที่เก่ียวกบัสนิทรพัยส์ทุธิ ณ วนัที่ 1 สงิหาคม 25x1  สนิคา้ถกูขายไปทัง้หมดในระหวา่งปี 25x1  อาคารมี

อายกุารใชง้านคงเหลอื 10 ปี นบัจากวนัที่ 1 สงิหาคม 25x1

ใหท้ า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท บี จ  ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x1

หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพยสุ์ทธิ และ FV ของส่ิงทีจ่่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที่จ่ายซือ้ 25% 250,000        

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตามบญัชีของบรษัิท บี 800,000       

สดัสว่น 25% 200,000        

ผลตา่ง 50,000        

ปันส่วนผลใหสิ้นทรัพยท์ีร่ะบุได้ ทีเ่หลือคือค่าความนิยม

ปันสว่นผลตา่ง ปันสว่นผลตา่ง

สนิทรพัยส์ทุธิ 100% 25%

สนิคา้คงเหลอื 20,000          5,000           

อาคาร-สทุธิ 50,000          12,500         

รวมผลตา่งของสนิทรพัยส์ทุธิที่ระบไุด้ 70,000          17,500         

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสนิทรพัยส์ทุธิ 50,000         

คา่ความนิยม 32,500         

การบนัทกึบญัชี ณ วนัซือ้หุน้สามญั 

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท บี 250,000.00  

        Cr. เงินสด 250,000.00   

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

1/8/25x1
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ค านวณส่วนแบง่ก าไรจากบริษัท บ ีส าหรับปี 25x1

ก าไรสทุธิส  าหรบัปี 25x1 500,000.00  

สดัสว่น 25% 125,000.00  

ระยะเวลาที่ เอ ถือหุน้ในบรษัิท บี  5 เดอืน

ก าไรสทุธิที่ เอ สามารถรบัรูส้  าหรบัปี 25x1 52,083.33    

ปรบัปรุง ผลตา่งชองสนิทรพัยส์ทุธิ

ผลตา่งมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 5,000.00      

ผลตา่งมลูคา่อาคาร (5เดอืน) 520.83         5,520.83      

สว่นแบง่ก าไรส  าหรบัปี 25x1 46,562.50    

การบนัทกึบญัชี

Dr. เงินสด 25,000.00    

        Cr. เงินลงทนุในบรษัิท บี 25,000          

บนัทกึรบัเงินปันผลจากบรษัิท บี

Dr. เงินลงทนุในบรษัิท บี 46,562.50    

        Cr. สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิท บี 46,562.50     

บนัทกึสว่นแบง่ก าไรจากบรษัิท บี

ค  านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษัิท บี จ  ากดั  ณ วนัที่ 31/12/25x1

เงินลงทนุในบรษัิท บี ณ 1/8/25x1 250,000.00  

บวก สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ปี 25x1 46,562.50    

หกั เงินปันผล ปี 25x1 25,000.00-    

เงินลงทนุในบรษัิท บี ณ 31/12/25x1 271,562.50  

15/10/x1

31/12/x2
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ตัวอย่างที ่10 (ครัง้ที ่3/2550)

บรษัิทขวด จ ากดั มีเงินลงทนุในกิจการอ่ืน  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x2 ดงันี ้

เงินลงทนุในบรษัิท ไก่ จ  ากดั คดิเป็น 20% ของจ านวนหุน้ออกจ าหน่ายทัง้สิน้ โดยซือ้ตัง้แตว่นัที่ 2 มกราคม 25x2 

เป็นเงิน 600,000 บาท

เงินลงทนุในบรษัิท ไข่ จ  ากดั 20,000 หุน้ คดิเป็น 20% ของจ านวนหุน้ออกจ าหน่ายทัง้สิน้ โดยซือ้ตัง้แตว่นัที่

 2 มกราคม 25x2 เป็นเงิน 300,000 บาท

บรษัิทซือ้หุน้มาในราคาตามบญัชีของกิจการทัง้สองแหง่

บรษัิทไก่ จ  ากดั ประกาศก าไรเป็นเงิน 400,000 บาทส าหรบัปี x2 และประกาศจ่ายปันผล 100,000 บาทในปี x2

บรษัิทไข่ จ  ากดั ประกาศก าไรเป็นเงิน 350,000 บาทส าหรบัปี x2 และประกาศจ่ายปันผล 60,000 บาทในปี x2

ราคาหุน้ของบรษัิทไก่ และ ไข่  ณ วนัที่ 31/12/25x2 เทา่กบั 18 บาท และ 20 บาท ตามล าดบั

บรษัิทบนัทกึเงินลงทนุในบรษัิทไก่ดว้ยวิธีสว่นไดเ้สยี

บรษัิทถือวา่เงินลงทนุในบรษัิท ไข่ เป็นเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย
ใหท้  า

แสดงงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x2 เฉพาะสว่นที่เก่ียวขอ้งกบักิจการทัง้สองแหง่

แสดงงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  าหรบัปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 25x2 เฉพาะสว่นที่เก่ียวขอ้งกบักิจการทัง้สองแหง่
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งบการเงินตาม งบการเงิน

วิธีสว่นไดเ้สยี เฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

สนิทรพัยห์มนุเวียน

----

เงินลงทนุระยะยาว

เงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี (บรษัิท ไก่ จ  ากดั) 660,000       660,000        

 (600,000 บาท + ( (400,000 - 100,000) x 20%))

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย (บรษัิทไข่ จ  ากดั) 400,000       400,000        

 (20,000 หุน้ x 20 บาท)

ส่วนของเจ้าของ

ผลก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 100,000       100,000        

งบการเงินตาม งบการเงิน

วิธีสว่นไดเ้สยี เฉพาะกิจการ

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

 (400,000 x 20%) 80,000         80,000          

ปันผลรบั

 (60,000 x 20%), ( (100,000 x 20%) + (60,000 x 20%)) 12,000         12,000          

ก าไรสทุธิ xx xx

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน

สนิทรพัยท์างการเงินเผ่ือขาย 100,000       100,000        

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนรวมส าหรบัปี 100,000       100,000        

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม (P/L + OCI) xx xx

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2

บริษัท ขวด จ ากัด

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปี สิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 25x2

บริษัท ขวด จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน
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ตัวอย่างที ่11 (ครัง้ที ่1/2560)

ในวนัที่ 1 มกราคม 25x1 บรษัิทใหญ่ ซือ้หุน้บรษัิทเลก็ในสดัสว่น 15% เป็นเงิน 160,000 บาท ซึง่บรษัิทเลก็มี

สนิทรพัยส์ทุธิตามบญัชีเทา่กบั 380,000บาท ก าไรสะสม180,000 บาทณ วนัที่ซือ้หุน้ 15% ที่ดนิมีมลูคา่ยตุธิรรม

สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 20,000 บาทและสนิคา้มีมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 10,000 บาท โดยบรษัิทเลก็

ซึง่เป็นกิจการที่ไมไ่ดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ตอ่มา วนัที่ 31/12/25x2 บรษัิทใหญ่ซือ้หุน้บรษัิทเลก็เพ่ิมขึน้ 60% เป็นเงิน 250,000 บาทโดยมลูคา่ยตุธิรรมของ

หุน้ 15% แรกเทา่กบั 200,000 บาท โดยบรษัิทเลก็มีทนุหุน้สามญั 200,000 บาท ก าไรสะสม 240,000 บาทมลูคา่

ยตุธิรรมของที่ดนิสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 60,000 บาทและมีสทิธิบตัร 40,000 บาทที่ไมไ่ดบ้นัทกึบญัชีสทิธิบตัร

มีอาย ุ10 ปี

ในปี 25x3 บรษัิทเลก็มีก าไรสทุธิ 30,000 บาทและจ่ายปันผล 10,000

บรษัิทใหญ่มีก าไร 99,000 บาท ซึง่รวมเงินปันผลจากบรษัิทเลก็แลว้

ใหท้ า 1. แสดงผลกระทบตอ่ก าไรขาดทนุ ณ วนัรวมธุรกิจ

2. ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ

3. ค านวณสว่นไดเ้สยีของผูถื้อหุน้ที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (NCI) ณวนัสิน้ปี25x3

4. ค านวณก าไรสทุธิในงบการเงินรวมของบรษัิทใหญ่และสว่นแบง่ก าไรของNCI

ตอบ การจัดประเภทเงนิลงทุน

ประเภท สดัสว่น วิธีทางบญัชี

1 เงินลงทนุทั่วไป 0-20% ใชว้ิธีราคาทนุ/มลูคา่ยตุธิรรม

2 เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 20%-50% วิธีสว่นไดเ้สยี

3 เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 50%-100% จดัท างบการเงินรวม

โจทยข์อ้นี ้ถือเป็นการรวมธุรกิจที่ด  าเนินการส  าเรจ็เป็นขัน้ๆ 

โดยซือ้เงินลงทนุครัง้แรก 1 มกราคม 25x1  สัดส่วน 15%       “เงนิลงทุนทัว่ไป”

วนัที่ 31/12/25x2 ซือ้หุน้เพ่ิมขึน้ 60% รวมสัดส่วน 75%     "เงนิลงทุนในบริษัทย่อย" งบการเงินรวม

ระดบัการควบคมุ

ไมมี่อิทธิพล

มีอิทธิพล

มีอ านาจควบคมุ

109   



การรวมธุรกิจแบบเป็นขั้น 

             ปรบัมลูคา่เงินลงทนุใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัรวมธุรกิจ (ผลตา่งรบัรูเ้ขา้งบก าไรขาดทนุ)

สามารถตอบค าถามขอ้ 1 แสดงผลกระทบต่อก าไรขาดทุน ณ วันรวมธุรกิจ ดงันี ้

หน่วย:บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุจ่ายซือ้ครัง้แรก 15% ณ วนัที่ไดอ้  านาจควบคมุ (31/12/25x2) 200,000

หกั ราคาทนุ (ราคาตามบญัชีก่อนรวมธุรกิจ) (160,000)

ก าไรจากการถือครอง (รบัรูเ้ขา้ก าไรขาดทนุในปี 25x2 ที่ไดอ้  านาจควบคมุ) 40,000

              ค านวณค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ

จากโจทยไ์มมี่มลูคา่ยตุธิรรมของ NCI จึงค  านวณคา่ความนิยมคา่ความนิยมเฉพาะของบรษัิทใหญ่ (partial goodwill)

การค านวณคา่ความนิยม (partial goodwill) จากการซือ้เงินลงทนุสามารถค านวณไดด้นีั ้

ขั้นที ่1. มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทผูถ้กูซือ้ (บรษัิทเลก็) ณ วนัที่ 31/12/25x2

สนิทรพัยส์ทุธิราคาตามบญัชี (สว่นของเจา้ของ) 440,000

บวก ที่ดนิมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ราคาตามบญัชี 60,000

บวก สทิธิบตัรที่ยงัไมไ่ดบ้นัทกึบญัชี 40,000

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ 540,000

ขั้นที ่2. วดัมลูคา่ธุรกิจของบรษัิทผูถ้กูซือ้ (บรษัิทเลก็) ณ วนัที่ 31/12/25x2

มลูคา่ธุรกิจของบรษัิทผูถ้กูซือ้ = FV หุน้ใหม่ + FV หุน้เดมิ + NCI 25%

=        250,000 +         200,000 + 135,000

=      585,000 บาท

ขั้นที ่3 ค านวณผลตา่งระหวา่ง มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ กบั มลูคา่ธุรกิจ

หน่วย:บาท

มลูคา่ธุรกิจของบรษัิทผูถ้กูซือ้ 585,000.00   

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ 540,000.00   

ค่าความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ (partial goodwill) 45,000.00    

ขั้นที่ 1

ข้ันที่ 2
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3. ค านวณส่วนได้เสียของผู้ถือหุน้ทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (NCI) ณวันสิน้ปี25x3

ค านวณส่วนแบง่ก าไร และส่วนแบง่ของ NCI ในก าไรสุทธิของบริษัทเล็กปี x3

 100%เล็ก แบง่75%ใหญ่ แบง่25%NCI 

ก าไรตามรายงาน 30,000 22,500 7,500
หกั ตดัจ่ายผลตา่งของสทิธิบตัร(10ปี) (4,000) (3,000) (1,000)

26,000 19,500 6,500

ค านวณเงนิลงทุนในบริษัทเล็กตามวิธีส่วนได้เสีย / NCI 31/12/25x3

 100%เล็ก แบง่75%ใหญ่ แบง่25%NCI 

เงินลงทนุเริ่มแรก 585,000 450,000 135,000

บวก สว่นแบง่ก าไร 26,000 19,500 6,500
หกั เงินปันผล (10,000) (7,500) (2,500)

เงนิลงทุน / NCI 31/12/25x3 601,000 462,000 139,000

4. ค านวณก าไรสุทธิในงบการเงนิรวมของบริษัทใหญ่และส่วนแบง่ก าไรของNCI

ค านวณก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ / NCI ณ วันที ่31/12/25x3

ก าไรในงบการเงนิรวม ส่วนของใหญ่ ส่วนของ NCI 

ก าไรของบรษัิทใหญ่ (รวมเงินปันผลจากบรษัิทเลก็) 99,000
หกั ปันผลรบัจากบรษัิทเลก็ (7,500)

ก าไรสทุธิของบรษัิทใหญ่ที่ยงัไมร่วมสว่นแบง่จากบรษัิทเลก็ 91,500 91,500

ก าไรหลงัปรบัปรุงของเลก็ /สว่นแบง่ก าไร / สว่นแบง่ NCI 26,000 19,500 6,500

รวม 117,500 111,000 6,500

หกัสว่นแบง่ก าไรให ้NCI -6500

ก าไรของใหญ่ 111,000

ก าไรหลังปรับปรุงของเล็ก /ส่วนแบง่ก าไร / ส่วนแบง่ NCI
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บทที ่6 Consolidation การค านวณพืน้ฐานส าหรับการจัดท างบการเงนิรวม 

พืน้ฐานการจัดท ากระดาษท าการรวมกิจการ

ขัน้ตอนในการท างบการเงินรวม เม่ือบรษัิทใหญ่ใชว้ิธีสว่นไดเ้สยีในการบนัทกึเงินลงทนุสรุปไดด้งันี ้

1. ปรบัปรุงขอ้ผิดพลาดและรายการที่ไมไ่ด ้บนัทกึบญัชีในงบการเงินของบรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ย (ถา้มี)

2. ปรบัปรุงเพ่ือตดัรายการก าไรและขาดทนุระหวา่งบรษัิท (ภายหลงัรวมธุรกิจ)

3. ปรบัปรุงยอดคงเหลอืของบญัชีเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยใหแ้สดงยอด ณ วนัตน้ปีที่ท  างบการเงินรวม โดยการตดับญัชี

สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทยอ่ยและบญัชีเงินปันผลของบรษัิทยอ่ย (ตามเปอรเ์ซ็นตส์ว่นไดเ้สยี) 

4. ตดับญัชีเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยกบับญัชีที่แสดงสว่นของเจา้ของในบรษัิทยอ่ยและรบัรูส้ว่นไดเ้สยีที่ไมมี่

อ านาจควบคมุ (ถา้มี) 

5. กระจายผลตา่งระหวา่งราคาทนุและราคาตามบญัชีใหก้บัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิตา่ง ๆ ของบรษัิทยอ่ยที่มีราคา

ตามบญัชีไมเ่ทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม  (ถา้มี)

6. ตดัจ าหน่ายผลตา่งที่กระจายใหก้บัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิตามขอ้ 5. 

7. ตดัรายการอ่ืน ๆ ที่เกิดขึน้ระหวา่งบรษัิท (ลกูหนีแ้ละเจา้หนีร้ะหวา่งกนั รายได ้และคา่ใชจ้่ายระหวา่งกนั) 

ตัวอย่างที ่1 การซือ้กิจการด้วยเงนิสด

เงินสด เจา้หนีก้ารคา้

ลกูหนีก้ารคา้ คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

เงินลงทนุ สว่นของเจา้ของ

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์

เงินสด เจา้หนีก้ารคา้

ลกูหนีก้ารคา้ สว่นของเจา้ของ

เงินลงทนุ

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์

          บรษัิทใหญ่ซือ้หุน้ของบรษัิทยอ่ยเป็นเงินสดในราคา 540 บาทโดยสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทยอ่ยเทา่กบั 540 บาท 

(1,140 บาท – 600 บาท) โดยบรษัิทใหญ่จ่ายซือ้บรษัิทยอ่ยในราคาตามบญัชี

800.00           

200.00           

540.00           

100.00           

1,140.00        1,140.00        

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทใหญ่ (ก่อนการซือ้กิจการ)

1,600.00        

3,200.00        

200.00           

40.00             600.00           

400.00           

2,000.00        

600.00           

1,000.00        

600.00           

สนิทรพัย์ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทยอ่ย (ก่อนการซือ้กิจการ)

สนิทรพัย์ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

3,200.00        
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เงนิสด เจา้หนีก้ารคา้

ลกูหนีก้ารคา้ คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

เงินลงทนุ สว่นของเจา้ของ

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์

โดยเงินสดของบรษัิทใหญ่จะลดลง 540 บาทจากการจ่ายซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย

ใหท้ า จดัท ากระดาษท าการงบการเงินรวมของบรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ยหลงัซือ้กิจการ

          ทัง้นี ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยในงบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทใหญ่จะถกูตดับญัชีกบัสว่นทนุของบรษัิทยอ่ย 

สว่นสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิตา่งๆ ของทัง้สองกิจการจะถกูรวมเขา้ดว้ยกนั

 P  S dr cr conso

สนิทรพัย์

เงินสด 60.00            40.00                100.00            

ลกูหนีก้ารคา้ 2,000.00       800.00              2,800.00         

เงินลงทนุ 400.00          200.00              600.00            

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 540.00        540.00         -                  

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์ 200.00          100.00              300.00            

3,200.00       1,140.00           3,800.00         

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้ 1,600.00       600.00              2,200.00         

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 600.00          600.00            

ส่วนของเจ้าของ 1,000.00       540.00            540.00           1,000.00         

3,200.00       1,140.00           540.00           540.00         3,800.00         

รายการตดับญัชีในกระดาษท าการ

Dr.สว่นของเจา้ของ 540.00           

Cr.เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 540.00         

2,000.00        600.00           

400.00           

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทใหญ่ (หลงัการซือ้กิจการ)

สนิทรพัย์ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

60.00          1,600.00        

3,200.00        3,200.00        

540.00         

1,000.00        

200.00           

กระดาษท าการจัดท างบการเงนิรวม
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ตัวอย่างที ่2 การจ่ายค่าซือ้หุน้ด้วยหุน้ของบริษัทใหญ่

หากบรษัิทใหญ่ ซือ้หุน้ของบรษัิทยอ่ยดว้ยการออกหุน้สามญัไปแลกจ านวน 540 บาท งบแสดงฐานะการเงินรวม

ของบรษัิทแหง่นีจ้ะเปลี่ยนแปลงไปอยา่งไร ทัง้นี ้การแลกหุน้ครัง้นีเ้ป็นการแลกหุน้กบัผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิทยอ่ย

ใหท้ า จดัท ากระดาษท าการงบการเงินรวมของบรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ยหลงัซือ้กิจการ

เงินสด เจา้หนีก้ารคา้

ลกูหนีก้ารคา้ คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

เงินลงทนุ ส่วนของเจ้าของ

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์

ตอบ  P  S dr cr conso

สินทรพัย์

เงินสด 600.00          40.00                640.00             

ลกูหนีก้ารคา้ 2,000.00       800.00              2,800.00          

เงินลงทนุ 400.00          200.00              600.00             

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 540.00          540.00                    -

ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ 200.00          100.00              300.00             

3,740.00       1,140.00           4,340.00          

หนีส้ินและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้ 1,600.00       600.00              2,200.00          

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 600.00          600.00             

สว่นของเจา้ของ 1,540.00       540.00              540.00             1,540.00          

3,740.00       1,140.00           540.00             540.00           4,340.00          

รายการตดับญัชีในกระดาษท าการ

Dr.สว่นของเจา้ของ 540.00           

Cr.เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 540.00         

400.00           1,540.00      

540.00         

กระดาษท าการจัดท างบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทใหญ่ (หลงัการซือ้กิจการ)

สนิทรพัย์ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

600.00           1,600.00        

2,000.00        600.00           

200.00           

3,740.00        3,740.00        
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ตัวอย่างที ่3 ค่าความนิยม

เงินสด เจา้หนีก้ารคา้

ลกูหนีก้ารคา้ คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

เงินลงทนุ สว่นของเจา้ของ

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์

เงินสด เจา้หนีก้ารคา้

ลกูหนีก้ารคา้ สว่นของเจา้ของ

เงินลงทนุ

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์

โดยบริษัทจ่ายซือ้หุน้ของบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นเงนิสด ในราคา 600 บาท

เงนิสด เจา้หนีก้ารคา้

ลกูหนีก้ารคา้ คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

เงินลงทนุ สว่นของเจา้ของ

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์

หมายเหต ุเงินสด = 600 - 600 = 0

สมมตวิา่มลูคา่ตามบญัชี และมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทยอ่ยมีราคาเทา่กนั งบการเงินรวมของ

สองกิจการจะเป็นดงันี ้

540.00           

600.00           

สนิทรพัย์ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

3,200.00        

1,000.00        

600.00           

400.00           

600.00         

3,200.00        

2,000.00        

1,140.00        1,140.00        

200.00           

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทใหญ่ (หลงัการซือ้กิจการ)

-             

40.00             

800.00           

200.00           

100.00           

1,600.00        

สนิทรพัย์ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

3,200.00        

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทใหญ่ (ก่อนการซือ้กิจการ)

สนิทรพัย์ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทยอ่ย (ก่อนการซือ้กิจการ)

600.00           1,600.00        

2,000.00        600.00           

400.00           1,000.00        

200.00           

3,200.00        

115 .



ตอบ  P  S dr cr conso

สนิทรพัย์

เงินสด -               40.00                40.00              

ลกูหนีก้ารคา้ 2,000.00       800.00              2,800.00         

เงินลงทนุ 400.00          200.00              600.00            

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 600.00          600.00         -                  

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์ 200.00          100.00              300.00            

คา่ความนิยม 60.00             60.00              

3,200.00       1,140.00           3,800.00         

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้ 1,600.00       600.00              2,200.00         

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 600.00          600.00            

สว่นของเจา้ของ 1,000.00       540.00              540.00           1,000.00         

3,200.00       1,140.00           600.00           600.00         3,800.00         

การตดับญัชีในกระดาษท าการ

Dr.สว่นของเจา้ของ 540

     คา่ความนิยม 60

Cr.เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 600

ทัง้นี ้ผลตา่งที่เกิดขึน้อาจจะอยูด่า้นเดบิต (จ่ายมากกวา่ได)้ หรอืดา้นเครดติ (ไดม้ากกวา่จ่าย) โดยแนวปฏิบตัทิาง

การบญัชีเก่ียวกบัคา่ความนิยมเป็นดงันี ้

1. ผลตา่งทางดา้นเดบิต (จ่ายมากกวา่ได)้ จะถือวา่สิ่งที่จ่ายไปมากกวา่ คอื คา่ความนิยม กลา่วคอื มลูคา่เงินลงทนุ

ที่จ่ายซือ้หุน้สงูกวา่ราคายตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิในสว่นที่ซือ้ โดยกิจการจะตอ้งไมต่ดัจ  าหน่ายคา่ความนิยม แตต่อ้ง

ทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมอยา่งสม ่าเสมอทกุๆ ปี หรอืเม่ือมีขอ้บง่ชีท้ี่แสดงใหเ้ห็นวา่คา่ความนิยมเกิด

การดอ้ยคา่ขึน้

2.ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ หมายถึง มลูคา่เงินลงทนุที่จ่ายซือ้หุน้ต  า่กวา่ราคายตุธิรรมของสนิทรพัย์

สทุธิในสว่นที่ซือ้ โดยกิจการจะตอ้งรบัรูค้า่ความนิยมตดิลบเป็นผลก าไรในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็โดยทนัที

กระดาษท าการจัดท างบการเงนิรวม
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ตัวอย่างที ่4 การซือ้หุน้เป็นเงนิสดโดยมีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุเป็นสว่นหนึ่งของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทยอ่ยที่ถือหุน้โดยบคุคลอ่ืนนอกกลุม่บรษัิทใหญ่

ตัวอย่างเช่น หากบรษัิทใหญ่ซือ้หุน้ 60% ของหุน้สามญัที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทยอ่ย ยอ่มหมายความวา่

มีผูถื้อหุน้ภายนอกเทา่กบั 40% จึงถือเป็นสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ ซึง่ตอ้งน าเสนอสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่

อ านาจควบคมุในงบการเงินรวมเป็นสว่นหนึ่งของสว่นของเจา้ของ แตเ่ป็นรายการแยกตา่งหากจากสว่นของเจา้ของ

ของบรษัิทใหญ่ เช่นเดยีวกบัในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ที่ตอ้งแยกตา่งหากออกจากก าไรของบรษัิทใหญ่

เงินสด เจา้หนีก้ารคา้

ลกูหนีก้ารคา้ คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย

เงินลงทนุ สว่นของเจา้ของ

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์

เงินสด 40.00            เจา้หนีก้ารคา้ 600.00         

ลกูหนีก้ารคา้ 800.00          สว่นของเจา้ของ 540.00         

เงินลงทนุ 200.00          

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์ 100.00          

1,140.00       1,140.00      

บรษัิทใหญ่ซือ้หุน้ของบรษัิทยอ่ย 2/3 เป็นเงินสด 360 บาท (ซือ้ที่มลูคา่ตามบญัชี)

สนิทรพัย์ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เงนิสด 240.00        เจา้หนีก้ารคา้ 1,600.00      

ลกูหนีก้ารคา้ 2,000.00       คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 600.00         

เงินลงทนุ 400.00          สว่นของเจา้ของ 1,000.00      

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 360.00        

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์ 200.00          

3,200.00       3,200.00      

หมายเหต ุ เงินสด = 600 - 360 = 240

สนิทรพัย์ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

2,000.00        

1,600.00        

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของสนิทรพัย์

600.00           

3,200.00        

1,000.00        

600.00           

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทยอ่ย (ก่อนการซือ้กิจการ)

400.00           

200.00           

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทใหญ่ (หลงัการซือ้กิจการ)

3,200.00        

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทใหญ่ (ก่อนการซือ้กิจการ)
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ตอบ  P  S dr cr conso

สนิทรพัย์

เงินสด 240.00          40.00                280.00            

ลกูหนีก้ารคา้ 2,000.00       800.00              2,800.00         

เงินลงทนุ 400.00          200.00              600.00            

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 360.00          360.00         -                  

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์ 200.00          100.00              300.00            

3,200.00       1,140.00           3,980.00         

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้ 1,600.00       600.00              2,200.00         

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 600.00          600.00            

สว่นของเจา้ของ 1,000.00       540.00              540.00           1,000.00         

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 180.00         180.00            

3,200.00       1,140.00           540.00           360.00         3,980.00         

รายการตดับญัชีในกระดาษท าการ

Dr.สว่นของเจา้ของ 540.00              

Cr.เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 360.00           

     สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 180.00           

ตัวอย่างที ่5 การซือ้หุน้เป็นเงนิสด โดยมีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมและค่าความนิยม

เงินสด 600.00          เจา้หนีก้ารคา้ 1,600.00      

ลกูหนีก้ารคา้ 2,000.00       คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 600.00         

เงินลงทนุ 400.00          สว่นของเจา้ของ 1,000.00      

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์ 200.00          

3,200.00       3,200.00      

กระดาษท าการจัดท างบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทใหญ่ (ก่อนการซือ้กิจการ)

สนิทรพัย์ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ
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สนิทรพัย์ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เงินสด 40.00            เจา้หนีก้ารคา้ 600.00         

ลกูหนีก้ารคา้ 800.00          สว่นของเจา้ของ 540.00         

เงินลงทนุ 200.00          

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์ 100.00          

1,140.00       1,140.00      

บรษัิทใหญ่ซือ้หุน้ 2/3 เป็นเงินสด ในราคา 600 บาท โดยมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิ 2/3 เทา่กบั 360 (2/3 x 540) 

ทัง้นี ้จึงก่อใหเ้กิดความนิยมขึน้ 240 บาท (partial GW)

สนิทรพัย์ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เงนิสด -             เจา้หนีก้ารคา้ 1,600.00      

ลกูหนีก้ารคา้ 2,000.00       คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 600.00         

เงินลงทนุ 400.00          สว่นของเจา้ของ 1,000.00      

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 600.00        

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์ 200.00          

3,200.00       3,200.00      

ตอบ  P  S dr cr conso

สนิทรพัย์

เงินสด -               40.00                40.00              

ลกูหนีก้ารคา้ 2,000.00       800.00              2,800.00         

เงินลงทนุ 400.00          200.00              600.00            

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 600.00          600.00         -                  

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์ 200.00          100.00              300.00            

คา่ความนิยม 240.00           240.00            

3,200.00       1,140.00           3,980.00         

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทยอ่ย (ก่อนการซือ้กิจการ)

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทใหญ่ (หลงัการซือ้กิจการ)

กระดาษท าการจัดท างบการเงนิรวม
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 P  S dr cr conso

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้ 1,600.00       600.00              2,200.00         

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 600.00          600.00            

สว่นของเจา้ของ 1,000.00       540.00              540.00           1,000.00         

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 180.00         180.00            

3,200.00       1,140.00           780.00           780.00         3,980.00         

รายการตดับญัชีในกระดาษท าการ

Dr.สว่นของเจา้ของ 540.00              100%

     คา่ความนิยม (600- (540x2/3)) 240.00              

Cr.เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 600.00           2/3

     สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 180.00           1/3

ตัวอย่างที ่6 ตัวอย่างในหลายๆ กรณีของการเปล่ียนสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อยแต่ยังไม่เสียอ านาจควบคุม

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยแตย่งัไมเ่สยีอ านาจควบคมุ จะตอ้งปฎิบตัดิงันี ้

1. ค านวณหามลูคา่ยตุธิรรมของสว่นได้

2. ค านวณหามลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีภายหลงัการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุน้ 

3. ผลตา่งที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นรบัรูผ้ลตา่งดว้ยการปรบัปรุงสว่นเกินมลูคา่หุน้ (EQ)

สมมตวิา่มลูคา่ตามบญัชี (ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม) ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึ่งเทา่กบั 450,000 บาท ในวนัที่ 

31/12/25x7  บรษัิทใหญ่ (P) ซือ้หุน้ 72% ของบรษัิทแหง่นีด้ว้ยการซือ้หุน้ 18,000 หุน้จากทัง้หมด 25,000 หุน้ ใน

ราคาหุน้ละ 12 บาท ในราคาตามบญัชีคดิเป็นมลูคา่ 324,000 บาท โดยในวนันัน้ มลูคา่ยตุธิรรมของสว่น

ไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (NCI) เทา่กบั 126,000 บาท

ณ วนัที่ 1/1/25x9 มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทยอ่ยเทา่กบั 500,000 บาท บรษัิทใหญ่ แสดงมลูคา่

ตามบญัชีของเงินลงทนุดงักลา่วในมลูคา่ 360,000 บาท และมลูคา่ตามบญัชีของ NCI เทา่กบั 140,000 บาท

กระดาษท าการจัดท างบการเงนิรวม
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สมมติว่ามีกรณีทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 6 กรณีดังนี ้

กรณีที ่1 บรษัิทใหญ่ขายหุน้บรษัิทยอ่ยออกไป 5,000 หุน้ใหก้บัคนนอก ไดร้บัเงินจากการขาย 80,000 บาท 

          หลงัจากที่ใหญ่ขายหุน้ออกไป สดัสว่นหุน้หลงัจากขายยงัเหลอือยู ่52% ซึง่ยงัมีอ านาจควบคมุในบรษัิทยอ่ย 

ดงันัน้ บรษัิทใหญ่ยงัคงตอ้งจดัท างบการเงินรวมตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม จากการขายหุน้ดงักลา่วในราคาต า่กวา่มลูคา่ 

ตามบญัชีท าใหใ้หญ่ตอ้งรบัรูผ้ลตา่งด้วยการน าไปลดส่วนเกินมูลค่าหุน้ลง

P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 18,000          7,000                25,000           

ผลจากการที่ P ขายหุน้ให ้NCI (5,000) 5,000                -                 

หลงัขายหุน้ 13,000          12,000              25,000           

P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 72% 28% 100%

ผลจากการที่ P ขายหุน้ให ้NCI -20% 20% 0%

หลงัขายหุน้ 52% 48% 100%

P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 360,000        140,000            500,000         

ผลจากการที่ P ขายหุน้ให ้NCI (100,000) 100,000            -                 

หลงัขายหุน้ 260,000        240,000            500,000         

เงินรบัจากการขายหุน้ 80,000.00

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิที่ P ของสว่นที่ขาย (100,000.00)

ผลเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุจากการขายหุน้ บ.ยอ่ย (20,000.00)

เงินสด (A+) 80,000.00      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นของบริษัทยอ่ยเพิ่ม (EQ-) 20,000.00      

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย (A-) 100,000.00  

บนัทกึการขายหุน้ของบรษัิทยอ่ยให ้NCI

จ านวนหุน้ (หุน้)

สดัสว่น

สนิทรพัยส์ทุธิ 31/12/25x9 (บาท)
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กรณีที ่2 บรษัิทใหญ่ซือ้หุน้บรษัิทยอ่ย 5,000 หุน้จากคนนอก จ่ายเงินซือ้ 80,000 บาท

เช่นเดยีวกบักรณีที่ 1 P เม่ือบรษัิทใหญ่ซือ้หุน้จาก NCI สง่ผลใหส้ดัสว่นหุน้เพ่ิมขึน้ ซึง่ P จะตอ้งค านวณมลูคา่

สนิทรพัยส์ทุธิตามสดัสว่นหลงัจากซือ้หุน้อีกครัง้เพ่ือเปรยีบเทียบกบัมลูคา่ก่อนซือ้หุน้ ผลตา่งจะท าใหส้ว่นของเจา้ของ

ของบรษัิทใหญ่ (สว่นเกินมลูคา่หุน้) เพ่ิมขึน้หรอืลดลงตามการค านวณตอ่ไปนี ้

P NCI รวม

ก่อนซือ้หุน้ 18,000          7,000                25,000           

ผลจากการที่ P ซือ้หุน้จาก NCI 5,000 5,000-                -                 

หลงัซือ้หุน้ 23,000          2,000                25,000           

P NCI รวม

ก่อนซือ้หุน้ 72% 28% 100%

ผลจากการที่ P ซือ้หุน้จาก NCI 20% -20% 0%

หลงัซือ้หุน้ 92% 8% 100%

P NCI รวม

ก่อนซือ้หุน้ 360,000        140,000            500,000         

ผลจากการที่ P ซือ้หุน้จาก NCI 100,000 (100,000) -                 

หลงัซือ้หุน้ 460,000        40,000              500,000         

เงินจ่ายซือ้หุน้เพ่ิม 80,000.00    

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิที่ P ไดเ้พ่ิมขึน้ 100,000.00  

ผลเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุจากการซือ้หุน้ของ บ.ยอ่ย 20,000.00    

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 100,000.00    

เงินสด 80,000.00    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการซือ้หุน้ของบริษัทย่อยเพิ่ม 20,000.00    

บนัทกึการซือ้หุน้ของบรษัิทยอ่ยจาก NCI

สดัสว่น

สนิทรพัยส์ทุธิ 31/12/25x9 (บาท)

จ านวนหุน้ (หุน้)
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กรณีที ่3 บรษัิทยอ่ยออกหุน้เพ่ิมทนุ 5,000 หุน้ขายใหก้บัคนนอก ในราคา 80,000 บาท

ในการออกหุน้เพ่ิมทนุขายใหก้บัคนนอก ยอ่มท าใหบ้รษัิทยอ่ยไดร้บัเงินจากคนนอก แตจ่ะท าใหส้ดัสว่นถือหุน้ของ

บรษัิทใหญ่ลดลง ซึง่กิจการจะตอ้งค านวณหาผลตา่งระหวา่งก่อน และหลงัออกหุน้เพ่ิมทนุผลตา่งจะท าใหส้ว่นของเจา้ของ 

(สว่นเกินมลูคา่หุน้ของบรษัิทใหญ่) เพ่ิมขึน้หรอืลดลง

P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 18,000          7,000                25,000           

ผลจากการที่ S ขายหุน้ให ้NCI 5,000                5,000             

หลงัขายหุน้ 18,000          12,000              30,000           

P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 72% 28% 100%

ผลจากการที่ S ขายหุน้ให ้NCI -12% 12% 0%

หลงัขายหุน้ 60% 40% 100%

P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 360,000        140,000            500,000         

ผลจากการที่ S ขายหุน้ให ้NCI (12,000) 92,000 80,000           

หลงัขายหุน้ 348,000        232,000            580,000         

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิสว่นของ P หลงัขายหุน้เพ่ิมทนุ 348,000.00    

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิสว่นของ P ก่อนขายหุน้เพ่ิมทนุ 360,000.00    

ผลเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุที่เกิดจากการเพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ย 12,000.00-      

สว่นเกินมลูคา่หุน้ที่เกิดจากการขายหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ย 12,000.00      

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 12,000.00    

บนัทกึการขายหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยให ้NCI

จ านวนหุน้ (หุน้)

สดัสว่น

สนิทรพัยส์ทุธิ 31/12/25x9 (บาท)
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กรณีที ่4 บรษัิทยอ่ยออกหุน้เพ่ิมทนุ 5,000 หุน้ขายใหก้บับรษัิทใหญ่ ในราคา 80,000 บาท

          หากบรษัิทยอ่ยขายหุน้เพ่ิมทนุใหก้บับรษัิทใหญ่ในราคาที่ไมใ่ช่มลูคา่ตามบญัชีจะท าใหบ้รษัิทใหญ่ไดห้รอืเสยีมลูคา่

เงินลงทนุใหก้บั NCI ซึง่จะตอ้งเพ่ิมหรอืลดสว่นเกินมลูคา่หุน้ ตามการค านวณตอ่ไปนี ้

P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 18,000              7,000             25,000         

บรษัิทยอ่ยขายหุน้เพ่ิมทนุใหบ้รษัิทใหญ่ 5,000 5,000           

หลงัขายหุน้ 23,000              7,000             30,000         

P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 72% 28% 100%

บรษัิทยอ่ยขายหุน้เพ่ิมทนุใหบ้รษัิทใหญ่ 5% -5% 0%

หลงัขายหุน้ 76.67% 23% 100%

P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 360,000            140,000         500,000       

บรษัิทยอ่ยขายหุน้เพ่ิมทนุใหบ้รษัิทใหญ่ 84,667 (4,667) 80,000         

หลงัขายหุน้ 444,667            135,333         580,000       

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิสว่นของ P หลงัขายหุน้เพ่ิมทนุ 444,666.67    

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิสว่นของ P ก่อนขายหุน้เพ่ิมทนุ 360,000.00    

มลูคา่ตามบญัชีที่เพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมทนุ 84,666.67      

หกัเงินลงทนุที่จ่ายซือ้หุน้ 80,000.00-      

ผลเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุฯ จากการซือ้หุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ย 4,666.67        

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 84,667.00      

เงินสด 80,000.00    

สว่นเกินมลูคา่หุน้ที่เกิดจากการซือ้หุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ย 4,667.00      

บนัทกึการซือ้หุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ย

สดัสว่น

สนิทรพัยส์ทุธิ 31/12/25x9 (บาท)

จ านวนหุน้ (หุน้)
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กรณีที ่5 บรษัิทยอ่ยซือ้หุน้คนืจาก NCI 5,000 หุน้ในราคา 80,000 บาท

หากบรษัิทยอ่ยซือ้หุน้คนืจาก NCI ในราคาที่ไมเ่ทา่กบัมลูคา่ตามบญัชีจะท าใหม้ลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิ

ตามสว่นที่บรษัิทใหญ่ถือหุน้เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดยีวกบักรณีอ่ืนๆ เราจะตอ้งเพ่ิมหรอืลดสว่นเกินมลูคา่หุน้ ตามการ

ค านวณตอ่ไปนี้

P NCI รวม

ก่อนซือ้หุน้คนื 18,000              7,000             25,000         

บรษัิทยอ่ยซือ้หุน้คนืจาก NCI 0 5,000-             5,000-           

หลงัซือ้หุน้คนื 18,000              2,000             20,000         

P NCI รวม

ก่อนซือ้หุน้คนื 72% 28% 100%

บรษัิทยอ่ยซือ้หุน้คนืจาก NCI 18% -18% 0%

หลงัซือ้หุน้คนื 90% 10% 100%

P NCI รวม

ก่อนซือ้หุน้คนื 360,000            140,000         500,000       

บรษัิทยอ่ยซือ้หุน้คนืจาก NCI 18,000 (98,000) 80,000-         

หลงัซือ้หุน้คนื 378,000            42,000           420,000       

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิสว่นของ P หลงัซือ้หุน้คนื 378,000.00    

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิสว่นของ P ก่อนซือ้หุน้คนื 360,000.00    

ผลก าไรจากการซือ้หุน้คนื 18,000.00      

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 18,000.00      

สว่นเกินมลูคา่หุน้ที่เกิดจากการซือ้หุน้คนืโดยบรษัิทยอ่ย 18,000.00    

บนัทกึการซือ้หุน้คนืโดยบรษัิทยอ่ย

จ านวนหุน้ (หุน้)

สดัสว่น

สนิทรพัยส์ทุธิ 31/12/25x9 (บาท)
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กรณีที ่6 บรษัิทยอ่ยซือ้หุน้ของตนเองคนืจากบรษัิทใหญ่ 5,000 หุน้ในราคา 80,000 บาท

หากบรษัิทยอ่ยขายหุน้ซือ้หุน้ตวัเองคนืในราคาที่ไมใ่ช่มลูคา่ตามบญัชีจะท าใหบ้รษัิทใหญ่ไดห้รอืเสยีมลูคา่เงินลงทนุ

ใหก้บั NCI ซึง่จะตอ้งเพ่ิมหรอืลดสว่นเกินมลูคา่หุน้ ตามการค านวณตอ่ไปนี้

P NCI รวม

ก่อนซือ้หุน้คนื 18,000              7,000             25,000         

บรษัิทยอ่ยซือ้หุน้คนืจากบรษัิทใหญ่ (5,000) -                 5,000-           

หลงัซือ้หุน้คนื 13,000              7,000             20,000         

P NCI รวม

ก่อนซือ้หุน้คนื 72% 28% 100%

บรษัิทยอ่ยซือ้หุน้คนืจากบรษัิทใหญ่ -7% 7% 0%

หลงัซือ้หุน้คนื 65% 35% 100%

P NCI รวม

ก่อนซือ้หุน้คนื 360,000            140,000         500,000       

บรษัิทยอ่ยซือ้หุน้คนืจากบรษัิทใหญ่ (87,000) 7,000 80,000-         

หลงัซือ้หุน้คนื 273,000            147,000         420,000       

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิสว่นของ P หลงัซือ้หุน้คนื 273,000.00    

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิสว่นของ P ก่อนซือ้หุน้คนื 360,000.00    

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิสว่นของ P ที่ลดลง 87,000.00-      

เงินสดรบัจากการขายหุน้ใหก้บับรษัิทยอ่ย 80,000.00      

ผลขาดทนุจากการขายหุน้บรษัิทยอ่ยใหก้บับรษัิทยอ่ย 7,000.00-        

เงินสด 80,000.00      

สว่นเกินทนุจากการขายหุน้บรษัิทยอ่ยใหก้บับรษัิทยอ่ย 7,000.00        

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 87,000.00    

บนัทกึการซือ้หุน้คนืโดยบรษัิทยอ่ย

จ านวนหุน้ (หุน้)

สดัสว่น

สนิทรพัยส์ทุธิ 31/12/25x9 (บาท)
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การสูญเสียอ านาจควบคุม

เม่ือมีการสญูเสยีอ านาจควบคมุในบรษัิทยอ่ย กิจการจะตอ้งตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจ

ควบคมุ และองคป์ระกอบอ่ืนในสว่นของเจา้ของที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทยอ่ยนัน้  ผลก าไรหรอืขาดทนุที่เกิดขึน้จากการสญูเสยี

อ านาจควบคมุในบรษัิทยอ่ยรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน  สว่นไดเ้สยีในบรษัิทยอ่ยเดมิที่ยงัคงเหลอือยูใ่หว้ดัมลูคา่ดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ณ วันทีสู่ญเสียอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทนุเป็นเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยีหรอืเป็น

สนิทรพัยท์างการเงินขึน้อยูก่บัระดบัของอิทธิพลที่คงเหลอือยู่

ตัวอย่างที ่7 การเปลี่ยนสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยโดยเสยีอ านาจควบคมุใหก้บัคนนอกในหลายๆ กรณี

สมมตวิา่มลูคา่ตามบญัชี (ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม) ของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึ่งเทา่กบั 450,000 บาท ในวนัที่ 

31/12/25x7  บรษัิทใหญ่ (P) ซือ้หุน้ 72% ของบรษัิทแหง่นีด้ว้ยการซือ้หุน้ 18,000 หุน้จากทัง้หมด 25,000 หุน้ ใน

ราคาหุน้ละ 12 บาท ในราคาตามบญัชี คดิเป็นมลูคา่ 324,000 บาท โดยในวนันัน้ มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่

อ านาจควบคมุ (NCI) เทา่กบั 126,000 บาท 

ณ วนัที่ 1/1/25x9 มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทยอ่ยเทา่กบั 500,000 บาท บรษัิทใหญ่ แสดงมลูคา่

ตามบญัชีของเงินลงทนุดงักลา่วในมลูคา่ 360,000 บาท และมลูคา่ตามบญัชีของ NCI เทา่กบั 140,000 บาท 

สมมติว่ามีกรณีทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 3 กรณีดังนี้

กรณีที ่1 บรษัิทใหญ่ขายหุน้ 8,000 หุน้ของบรษัิทยอ่ยใหก้บัคนนอกในราคา 152,000 บาท มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยี

คงเหลอืเทา่กบั 189,000 บาท 

ในกรณีนีบ้รษัิทใหญ่ขายหุน้บรษัิทยอ่ยออกไปจนท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้เหลอืเพียง 40% และท าใหส้ญูเสยีอ านาจ

ควบคมุ บรษัิทจะตอ้งค านวณผลก าไรขาดทนุจากการขายหุน้ และปรบัมลูคา่เงินลงทนุใหเ้ทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของ

หุน้สว่นที่เหลอื (40%) และรบัรูผ้ลตา่งเขา้ก าไรขาดทนุโดยทนัทีตามการค านวณดงันี ้

P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 18,000              7,000             25,000         

ผลใหก้ารที่ P ขายหุน้ให ้NCI (8,000) 8,000             -               

หลงัขายหุน้ 10,000              15,000           25,000         

P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 72% 28% 100%

ผลใหก้ารที่ P ขายหุน้ให ้NCI -32% 32% 0%

หลงัขายหุน้ 40% 60% 100%

จ านวนหุน้ (หุน้)

สดัสว่น
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P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 360,000            140,000         500,000       

ผลใหก้ารที่ P ขายหุน้ให ้NCI (160,000) 160,000 -               

หลงัขายหุน้ 200,000            300,000         500,000       

เงินรบัจากการขายหุน้ 152,000.00  

หกัมลูคา่ตามบญัชีของหุน้สว่นที่ขาย (160,000.00)

ผลขาดทนุจากการขายหุน้ (8,000.00)

มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีคงเหลอื 189,000.00  

หกัมลูคา่ตามบญัชีของหุน้สว่นที่เหลอื (200,000.00)

ผลขาดทนุจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุหลงัสญูเสยีอ านาจควบคมุ (11,000.00)

เงินสด 152,000.00    

ผลขาดทุนจากการขายหุน้ (P/L) 8,000.00        

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 160,000.00  

บนัทกึการขายหุน้ของบรษัิทยอ่ย

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 189,000.00    

ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุน (P/L) 11,000.00      

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 200,000.00  

บนัทกึการเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุจากบรษัิทยอ่ยเป็นบรษัิทรว่มเน่ืองจากสญูเสยีอ านาจควบคมุ

กรณีที ่2 บรษัิทยอ่ยออกหุน้เพ่ิมทนุ 15,000 หุน้ใหก้บัคนนอก โดยมลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ที่บรษัิทใหญ่ถือหลงัจากเพ่ิมทนุ

เทา่กบั 340,000 บาท 

การออกหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยเพ่ือขายใหค้นนอกในกรณีนี ้สง่ผลใหบ้รษัิทใหญ่สญูเสยีอ านาจควบคมุ เน่ืองจาก

สดัสว่นหุน้ที่ถือโดยบรษัิทใหญ่หลงัจากเพ่ิมทนุลดลงต า่กวา่รอ้ยละ 50 บรษัิทใหญ่จะตอ้งปรบัมลูคา่เงินลงทนุใหเ้ทา่กบั

มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้สว่นที่เหลอื และรบัรูผ้ลตา่งเขา้ก าไรขาดทนุโดยทนัทีตามการค านวณดงันี ้

สนิทรพัยส์ทุธิ 1/1/25x9 (บาท)
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P NCI รวม

ก่อนบรษัิทยอ่ยเพ่ิมทนุ 18,000             7,000             25,000         

ผลจากการที่บรษัิทยอ่ยเพ่ิมทนุ 15,000           15,000         

หลงัขายหุน้ 18,000              22,000           40,000         

P NCI รวม

ก่อนบรษัิทยอ่ยเพ่ิมทนุ 72% 28% 100%

ผลจากการที่บรษัิทยอ่ยเพ่ิมทนุ -27% 27% 0%

หลงัขายหุน้ 45% 55% 100%

P NCI รวม

ก่อนบรษัิทยอ่ยเพ่ิมทนุ 360,000            140,000         500,000       

ผลจากการที่บรษัิทยอ่ยเพ่ิมทนุ (20,000) n/a n/a

หลงัขายหุน้ 340,000          n/a n/a

มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีคงเหลอื 340,000.00  

หกัมลูคา่ตามบญัชีของหุน้สว่นที่เหลอื 360,000.00-  

ผลขาดทนุจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุหลงัสญูเสยีอ านาจควบคมุ 20,000.00-    

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 340,000.00    

ผลขาดทนุจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ 20,000.00      

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 360,000.00  

บนัทกึการเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุจากบรษัิทยอ่ยเป็นบรษัิทรว่มเน่ืองจากสญูเสยีอ านาจควบคมุ

กรณีที ่3 บรษัิทยอ่ยซือ้หุน้คนื 15,000 หุน้จากบรษัิทใหญ่ในราคา 310,000 บาท มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีคงเหลอื

เทา่กบั 61,500 บาท 

การซือ้หุน้คนืของบรษัิทยอ่ยจากบรษัิทใหญ่ท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้โดยบรษัิทใหญ่ลดลงจนท าใหส้ญูเสยีอ านาจ

ควบคมุ บรษัิทใหญ่จะตอ้งบรษัิทค านวณผลก าไรขาดทนุจากการขายหุน้ และปรบัมลูคา่เงินลงทนุใหเ้ทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม

ของหุน้สว่นที่เหลอื และรบัรูผ้ลตา่งเขา้ก าไรขาดทนุโดยทนัทีตามการค านวณดงันี ้

สดัสว่น

สนิทรพัยส์ทุธิ 31/12/25x9 (บาท)

จ านวนหุน้ (หุน้)
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P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 18,000             7,000             25,000         

ผลจากการที่ P ขายหุน้คนืใหก้บับรษัิทยอ่ย (15,000) 15,000-         

หลงัขายหุน้ 3,000                7,000             10,000         

P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 72% 28% 100%

ผลจากการที่ P ขายหุน้คนืใหก้บับรษัิทยอ่ย -42% 42% 0%

หลงัขายหุน้ 30% 70% 100%

P NCI รวม

ก่อนขายหุน้ 360,000           140,000         500,000       

ผลจากการที่ P ขายหุน้คนืใหก้บับรษัิทยอ่ย (300,000) 0 (300,000)

หลงัขายหุน้ 60,000             140,000         200,000       

เงินรบัจากการขายหุน้ 310,000.00  

หกัมลูคา่ตามบญัชีของหุน้สว่นที่ขาย (300,000.00)

ผลก าไรจากการขายหุน้ 10,000.00

มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีคงเหลอื 61,500.00    

หกัมลูคา่ตามบญัชีของหุน้สว่นที่เหลอื 60,000.00

ผลก าไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุหลงัสญูเสยีอ านาจควบคมุ 1,500.00

เงินสด 310,000.00    

ผลก าไรจากการขายหุน้ 10,000.00    

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 300,000.00  

บนัทกึการขายหุน้ของบรษัิทยอ่ย

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 61,500.00      

ผลก าไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ 1,500.00      

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 60,000.00    
บนัทกึการเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุจากบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทรว่มเน่ืองจากสญูเสยีอ านาจควบคมุ

สนิทรพัยส์ทุธิ 31/12/25x9 (บาท)

จ านวนหุน้ (หุน้)

สดัสว่น
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โจทยค์รัง้ที ่1/2543 (ดัดแปลง)

เม่ือวนัที่  1  มกราคม  2543  บรษัิทใหญ่ ซือ้หุน้สามญัของบรษัิทยอ่ยจ านวน  80%  ในราคา 1,200,000 บาท 

สว่นของเจา้ของของบรษัิทยอ่ย  ณ วนัซือ้หุน้ ประกอบดว้ยหุน้ทนุ 1,000,000 บาท และก าไรสะสม 500,000 บาท 

และ  ณ   31   ธันวาคม 2543  บรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ยประกาศจ่ายเงินปันผลจ านวน  200,000  บาท 

และ 100,000 บาท 

หน่วย : บาท

บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย

ขายสนิคา้ 230,000,000  30,000,000  

ดอกเบีย้รบั 1,500,000      70,000         

ก าไรจากการขายสนิทรพัยถ์าวร 150,000         -               

ก าไรอตัราแลกเปลี่ยน -                 50,000         

สว่นแบง่ผลก าไรของบรษัิทยอ่ย 886,200         -               

รวมรายได้ 232,536,200  30,120,000  

ตน้ทนุขาย 180,000,000  23,000,000  

คา่ใชจ้่ายขายและบรหิาร 45,000,000    5,000,000    

ดอกเบีย้จ่าย 200,000         100,000       

ภาษีเงินได้ 1,935,000      606,000       

รวมคา่ใชจ้่าย 227,135,000  28,706,000  

ก าไรสทุธิ 5,401,200      1,414,000    

งบก าไรขาดทนุส  าหรบัปีสิน้สดุณวนัที่ 31 ธันวาคม 2543 มีดงันี ้
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หน่วย : บาท

สินทรัพย์ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย

เงินสดแสเงินฝากธนาคาร 16,000,000    900,000       

ลกูหนีก้ารคา้ 20,000,000    3,500,000    

สนิคา้คงเหลอื 17,000,000    2,000,000    

เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทยอ่ย 1,000,000      -               

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืนๆ 500,000         300,000       

เงินลงทนุบรษัิทยอ่ย 2,006,200      -               

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ 50,000,000    20,000,000  

สนิทรพัยอ่ื์น 200,000         500,000       

รวมสนิทรพัย์ 106,706,200  27,200,000  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้

เจา้หนีก้ารคา้ 10,000,000         5,000,000 

เงินกูย้ืมจากบรษัิทใหญ่ -                      1,000,000 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,000,000              500,000 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 3,000,000              886,000 

เงินกูย้ืมระยะยาว 3,505,000        17,000,000 

รวมหนีส้นิ 21,505,000    24,386,000  

หุน้สามญั 40,000,000         1,000,000 

ก าไรสะสม 45,201,200         1,814,000 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 85,201,200    2,814,000    

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ 106,706,200  27,200,000  

ขอ้มลูเก่ียวกบัรายการที่เกิดขึน้ในปี 2543

1. ระหวา่งปีบรษัิทใหญ่ขายสนิคา้ใหบ้รษัิทยอ่ยจ านวน 15,000,000 บาท คดิก าไรขัน้ตน้ในอตัรา 20%  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2543 บรษัิทยอ่ยมีสนิคา้คงเหลอืจ านวน 1,000,000 บาท ซึง่เป็นสนิคา้ที่ซือ้มาจากบรษัิทใหญ่

และมียอดคา้งช าระระหวา่งกนัจ านวน 2,000,000 บาท

2. เม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2543 บรษัิทใหญ่ใหเ้งินกูย้ืมแก่บรษัิทยอ่ยจ านวน 1,000,000 บาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ 12% 

ตอ่ปี บรษัิทยอ่ยจ่ายดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน

3.เม่ือวนัที่ 30 มิถนุายน 2543 บรษัิทใหญ่ขายรถยนตใ์หแ้ก่บรษัิทยอ่ยในราคา 750,000 บาท ซึง่รถยนตค์นัดงักลา่ว

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2543 มีดงันี ้
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เหลอือายกุารใชง้านอีก 5 ปี และมีราคาตามบญัชี ณ วนัที่ขาย ดงันี ้

ราคาทนุ บาท

คา่เสื่อมราคาสะสม บาท

ราคาตามบญัชี บาท

ใหท้ า

1.กระดาษท าการเพ่ือจดัท างบการเงินรวมของบรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ย

2.รายการตดับญัชีระหวา่งกนัในกระดาษท าการงบการเงินรวม  

การค านวณเบือ้งต้น

1) ค านวณหาคา่ความนิยมจากการซือ้กิจการ 

เงินสดจ่ายซือ้หุน้ 80%

มลูคา่ NCI (คา่ความนิยมแบบบางสว่น)

ดังน้ันมูลค่าธุรกิจ 100%

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ100% ของย่อย

ดังน้ันผลต่างมูลค่าธุรกิจกับมูลค่าตามบญัชี

2) ค านวณหาสว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทยอ่ยและสว่นแบง่ก าไรของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ

100%S แบง่ 80%P แบง่ 20%NCI

ก าไรตามรายงาน 1,414,000         1,131,200      282,800       

ปรบัปรุงผลตา่งราคาซือ้ -                    -                 -               

หกั ก าไรในสนิคา้คงเหลอืปลายงวด (down) (200,000) (200,000) -               

หกั ก าไรในการขาย PPE (down) (50,000) (50,000) -               

บวกกลับ ก าไรในการขายPPE ที่เกิดแลว้

(50,000 / 5 ปี x 6/12) 5,000                5,000             -               

ก าไรที่ปรบัปรุงแลว้ของ S 1,169,000         886,200         282,800       

ก าไรของใหญ่ที่ไมร่วมสว่นแบง่ก าไรจากยอ่ย 4,515,000         4,515,000      

ก าไรในงบ conso/ก าไรใหญ่/NCIshare 5,684,000         5,401,200      282,800       

ก าไรของใหญ่ที่รวมสว่นแบง่จากยอ่ย 5,401,200         

หกั สว่นแบง่ก าไรจากยอ่ย 886,200            

ก าไรของใหญ่ที่ไมร่วมสว่นแบง่จากยอ่ย 4,515,000         

-               

1,000,000.00     

300,000.00        

700,000.00        

1,500,000.00  

1,500,000.00  

1,200,000.00   

300,000.00      
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3) ค านวณหาเงินลงทนุตอนสิน้ปี และ NCI สิน้ปี

 100%S  80%P  20%NCI 

เงินลงทนุตอนตน้ปี 1,500,000         1,200,000      300,000       

บวกสว่นแบง่ก าไร; NCI share 1,169,000         886,200         282,800       

หกัปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ย (100,000) (80,000) (20,000)

เงินลงทนุตอนสิน้ปี 2,569,000         2,006,200      562,800       

กระดาษท าการงบการเงนิรวม

บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย เดบิต เครดติ งบการเงินรวม

งบก าไรขาดทุน

ขายสนิคา้ 230,000,000 30,000,000       15,000,000    245,000,000

ดอกเบีย้รบั 1,500,000 70,000              40,000.00      1,530,000

ก าไรจากการขายสนิทรพัยถ์าวร 150,000 -                    50,000.00      100,000

ก าไรอตัราแลกเปลี่ยน -               50,000              50,000

สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทยอ่ย 886,200 -                    886,200         -                  

รวมรายได้ 232,536,200 30,120,000 246,680,000

ตน้ทนุขาย 180,000,000 23,000,000 200,000         15,000,000  188,200,000

คา่ใชจ้่ายขายและบรหิาร 45,000,000 5,000,000 5,000.00      49,995,000

ดอกเบีย้จ่าย 200,000 100,000 40,000.00    260,000

ภาษีเงินได้ 1,935,000 606,000 2,541,000

รวมคา่ใชจ้่าย 227,135,000 28,706,000 240,996,000

ก าไรรวม 5,401,200 1,414,000 5,684,000

สว่นแบง่ก าไรของสว่นไดเ้สยี

    ที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 282,800         (282,800)

ก าไรสทุธิของบรษัิทใหญ่ 5,401,200 1,414,000 5,401,200
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บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย เดบิต เครดติ งบการเงินรวม

งบก าไรสะสม

ก าไรสะสมตน้ปี

บรษัิทใหญ่ 40,000,000 40,000,000

บรษัิทยอ่ย 500,000 500,000 -                  

บวก ก าไรสทุธิ 5,401,200 1,414,000 5,401,200

หกั เงินปันผล

บรษัิทใหญ่ 200,000 200,000

บรษัิทยอ่ย 100,000 80,000 -                  

20,000

ก าไรสะสมปลายปี 45,201,200 1,814,000 45,201,200

บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย เดบิต เครดติ งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

สนิทรพัย์

เงินฝากธนาคาร 16,000,000 900,000 16,900,000

ลกูหนีก้ารคา้ 20,000,000 3,500,000 2,000,000    21,500,000

สนิคา้คงเหลอื 17,000,000 2,000,000 200,000       18,800,000

เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทยอ่ย 1,000,000 -                    1,000,000    -                  

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืนๆ 500,000 300,000 800,000

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 2,006,200 -                    80,000.00      886,200       -                  

1,200,000    

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณส์ทุธิ 50,000,000 20,000,000 5000 50,000         69,955,000

.

สนิทรพัยอ่ื์น 200,000 500,000 700,000

รวมสนิทรพัย์ 106,706,200 27,200,000 128,655,000
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บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย เดบิต เครดติ งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เจา้หนีก้ารคา้ 10,000,000 5,000,000 2,000,000      13,000,000

เงินกูย้ืมจากบรษัิทใหญ่ -               1,000,000 1,000,000      -                  

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,000,000 500,000 5,500,000

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 3,000,000 886,000 3,886,000

เงินกูย้ืมระยะยาว 3,505,000 17,000,000 20,505,000

รวมหนีส้นิ 21,505,000 24,386,000 42,891,000

หุน้สามญั

     บรษัิทใหญ่ 40,000,000 40,000,000

     บรษัิทยอ่ย 1,000,000 1,000,000 -                  

ก าไรสะสม

     บรษัิทใหญ่ 45,201,200 45,201,200

     บรษัิทยอ่ย 1,814,000

สว่นไดเ้สยีของสว่นไดเ้สยีที่

ไมมี่อ านาจควบคมุ 20,000.00      282,800       562,800          

300,000       

รวมสว่นของเจา้ของ 85,201,200 2,814,000 85,764,000

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 106,706,200 27,200,000 21,064,000    21,064,000  128,655,000

รายการตัดบญัชีในกระดาษท าการงบการเงนิรวม

ก 15,000,000    

ตน้ทนุขาย 15,000,000  

ตดับญัชียอดขายระหวา่งกนั

ข ตน้ทนุขาย 200,000         

สนิคา้คงเหลอื 200,000       

ตดับญัชีก าไรในสนิคา้คงเหลอืปลายงวด

ค เจา้หนีก้ารคา้ - บรษัิทใหญ่ 2,000,000      

ลกูหนีก้ารคา้ – บรษัิทยอ่ย 2,000,000    

ขาย
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ตดับญัชีลกูหนีเ้จา้หนีร้ะหวา่งกนั

ง เงินกูย้ืมจากบรษัิทใหญ่ 1,000,000      

เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทยอ่ย 1,000,000    

ตดับญัชีลกูหนีเ้จา้หนีร้ะหวา่งกนั

จ ดอกเบีย้รบั 40,000           

ดอกเบีย้จ่าย 40,000         

ตดับญัชีดอกเบีย้ระหวา่งกนั

ฉ ก าไรจากการขายสนิทรพัยถ์าวร 50,000           

ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์ 50,000         

ตดับญัชีก าไรจากการขายรถยนตร์ะหวา่งกนั

ช คา่เสื่อมราคาสะสม 5,000             

คา่เสื่อมราคา 5,000           

รบัรูก้  าไรจากการขายรถยนตร์ะหวา่งกนัตามสว่นของเวลา

 (50,000 x 6/12 x 1/5 ปี)

ซ สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทยอ่ย 886,200         

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 886,200       

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 80,000           

เงินปันผล (งบยอ่ย) 80,000         

ตดับญัชีสว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทยอ่ย

ฌ สว่นไดเ้สยีในก าไรสทุธิของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 282,800         งบก าไรขาดทนุ

สว่นไดเ้สยีของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 282,800       งบแสดงฐานะการเงิน

สว่นไดเ้สยีของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 20,000           งบแสดงฐานะการเงิน

เงินปันผล 20,000         งบก าไรสะสม

รบัรูส้ว่นไดเ้สยีในก าไรสทุธิของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ

ญ ก าไรสะสม (ตน้ปี) 500,000         งบก าไรสะสม

ทนุหุน้สามญั 1,000,000      งบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 1,200,000    

สว่นไดเ้สยีของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 300,000       

ตดัรายการเงินลงทนุตน้ปี
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โจทยค์รัง้ที ่1/2554

          ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x4 บรษัิทยกัษ ์จ  ากดั ซือ้หุน้ 80% ของบรษัิทจ๋ิว จ  ากดั ดว้ยการออกหุน้เพ่ิมทนุ 20,000 หุน้

ของบรษัิทยกัษเ์พ่ือน าไปแลก โดยก่อนท าการแลกหุน้ ราคาหุน้ของบรษัิทยกัษ ์เทา่กบัหุน้ละ 18 บาท ซึง่ในวนันัน้ บรษัิท

จ๋ิวมีสว่นของเจา้ของเทา่กบั 310,000 บาท 

ขอ้มลูเพ่ิมเตมิ

          1. มลูคา่ยตุธิรรมของสนิคา้คงเหลอืของบรษัิทจ๋ิว จ  ากดัสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 10,000 บาท

          2. ระหวา่งปี 25x4 มีธุรกรรมดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้

          3. บรษัิทยกัษ ์จ  ากดัขายสนิคา้เป็นเงินเช่ือใหก้บับรษัิทจ๋ิว 50,000 บาท โดยอตัราก าไรจากการขายเทา่กบั 40%  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x4 สนิคา้ดงักลา่วยงัคงเหลอือยูก่บับรษัิทจ๋ิวเทา่กบั 20%  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x4 บรษัิทจ๋ิว 

ซือ้มาเป็นหนีบ้รษัิทยกัษ ์8,000 บาท 

          4. ณ วนัที่ 1 ตลุาคม 25x4 บรษัิทจ๋ิวขายเครื่องจกัรใหก้บับรษัิทยกัษเ์ป็นเงิน 24,000 บาท โดยเครื่องจกัรดงักลา่ว

ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 25x1 เป็นเงิน 60,000 บาท และตดัคา่เสื่อมราคาแบบเสน้ตรงเป็นเวลา 5 ปีไมมี่มลูคา่คงเหลอื 

บรษัิทยกัษต์ดัคา่เสื่อมราคาเครื่องจกัรดงักลา่วเป็นเวลา 3 ปีไมมี่มลูคา่คงเหลอื

          5. ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x4 งบทดลองก่อนปิดบญัชีของทัง้สองกิจการเป็นดงันี ้

บรษัิท ยกัษ ์จ  ากดั บรษัิท จ๋ิว จ  ากดั

รายได้ 1,000,000 400,000

สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทจ๋ิว 32,000 -                 

คา่ใชจ้่าย 780,000 335,000

สนิทรพัยห์มนุเวียน 400,000 110,000

เงินลงทนุในบรษัิทจ๋ิว 392,000 -                 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 900,000 420,000

หนีส้นิหมนุเวียน 300,000 70,000

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 180,000 85,000

ทนุหุน้สามญั 800,000 250,000

ก าไรสะสม 160,000 60,000

ใหท้ า จดัท ากระดาษท าการงบการเงินรวม  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x4
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1) หาคา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ (วิธี partial goodwill)

ตน้ทนุจ่ายซือ้สนิทรพัยส์ทุธิ 80% 360,000 80%

บวก มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิสว่นที่เป็นของ NCI (320,000 x 20%) 64,000 20%

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิตามสดัสว่นที่ซือ้ 424,000 100%

หกั FMV ของสนิทรพัยส์ทุธิที่ได ้(310,000+10,000) 320,000

คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ (เฉพาะของบรษัิทใหญ่เทา่นัน้) 104,000

2) ค านวณสว่นแบง่ก าไรของบรษัิทยกัษ ์และ NCI share

ก าไรของจ๋ิว 80% ของยกัษ์ 20%ของNCI

รายได้ 400,000

คา่ใชจ้่าย 335,000

ก าไรตามบญัชี 65,000 52,000 13,000

ตดั บญัชีราคาทนุจ่ายซือ้>มลูคา่ตามบญัชี (สนิคา้) (10,000) (8,000) (2,000)

หกั ก าไรในสนิคา้คงเหลอื (down stream) (4,000) (4,000) 0

หกั ก าไรจากการขายที่ดนิอาคารอปุกรณ ์(up-stream) (9,000) (7,200) (1,800)

หกั คา่เสื่อมราคานอ้ยเกินไป (up-stream) (1,000) (800) (200)

สว่นแบง่ก าไรของบรษัิทยกัษ ์/ NCI 41,000 32,000 9,000

3) ค านวณหาเงินลงทนุตอนสิน้ปี และ NCI สิน้ปี

100%S 80%P 20%NCI

เงินลงทนุตอนตน้ปี 424,000.00    360,000.00  64,000.00       

บวกสว่นแบง่ก าไร; NCI share 41,000.00      32,000.00    9,000.00         

หกั ปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ย                 -                   -              -   

เงินลงทนุตอนสิน้ปี 465,000.00    392,000.00  73,000.00       

หมายเหต ุNCI ไมมี่คา่ความนิยมอยู ่เน่ืองจากเป็นวิธี partial Goodwill
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จัดท ากระดาษท าการงบการเงนิรวม

งบก าไรขาดทุน ยกัษ์ จ๋ิว เดบิต เครดติ งบการเงินรวม

รายได้ 1,000,000 400,000 1)   50,000 1,341,000

4)    9,000

สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทจ๋ิว 32,000 6)   32,000 - 

คา่ใชจ้่าย 780,000 335,000 8)   10,000 1)   50,000 1,080,000

2)    4,000

5)    1,000

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 7)    9,000 9,000

ก าไรสทุธิ 252,000 65,000 252,000

งบก าไรสะสม ยกัษ์ จ๋ิว เดบิต เครดติ งบการเงินรวม

ก าไรสะสมตน้งวด 160,000 60,000 8)   60,000 160,000

ก าไรสทุธิ 252,000 65,000 252,000

ก าไรสะสมปลายงวด 412,000 125,000 412,000

งบแสดฐานะการเงนิ

สนิทรพัยห์มนุเวียน 400,000 110,000 2)    4,000 498,000

3)    8,000

เงินลงทนุในบรษัิทจ๋ิว 392,000 32,000.00      8)  360,000 - 

6)   32,000

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 900,000 420,000 4)    9,000 1,310,000

5)    1,000

คา่ความนิยม 8)  104,000 104,000

1,692,000 530,000 1,912,000

หนีส้นิหมนุเวียน 300,000 70,000 3)    8,000 362,000

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 180,000 85,000 265,000

ทนุหุน้สามญั 800,000 250,000 8)  250,000 800,000

ก าไรสะสม 412,000 125,000 412,000

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 8)   64,000 73,000

7)    9,000

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 1,692,000 530,000 1,912,000
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การบนัทกึบญัชี

1 ตดับญัชีซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งกนั

ขาย 50,000.00         

ตน้ทนุขาย 50,000.00      

2 ตดับญัชีก าไรในสนิคา้ปลายงวด

ตน้ทนุขาย 4,000.00           

สนิคา้ 4,000.00        

3 ตดับญัชีลกูหนีเ้จา้หนีร้ะหวา่งกนั

เจา้หนีก้ารคา้ 8,000.00           

ลกูหนีก้ารคา้ 8,000.00        

4 ตดับญัชีก าไรในการซือ้ขาย PPE

ก าไรจากการขาย PPE 9,000.00           

 PPE 9,000.00        

ค านวณก าไรขาดทนุจากการขายสนิทรพัย์

ราคาซือ้ขาย 24,000.00      

ราคาตามบญัชี:

ราคาทนุ 60,000.00         

หกั เสื่อมสะสม 3ปี 9/12 เดอืน 45,000.00-         

ราคาตามบญัชี  ณ วนัขาย 15,000.00      

ก าไรจากการขาย 9,000.00        

5 บนัทกึปรบัปรุงคา่เสื่อมราคาสว่นที่นอ้ยเกินไป

คา่เสื่อมราคา 1,000.00           

คา่เสื่อมราคาสะสม 1,000.00        

ค านวณคา่เสื่อมที่ตา่งกนั ตอ่ปี  3 เดอืน

คา่เสื่อมเดมิ (60000 / 5) 12,000.00         3,000.00        

คา่เสื่อมใหม ่(24000 / 3) 8,000.00           2,000.00        

คา่เสื่อมเดมิ>คา่เสื่อมใหม่ 4,000.00           1,000.00        
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6 ตดับญัชีสว่นแบง่ก าไรกบัเงินลงทนุ

สว่นแบง่ก าไรฯ 32,000.00         

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย (สว่นที่เพ่ิมระหวา่งปี) 32,000.00      

7 รบัรูส้ว่นแบง่ในก าไรสทุธิของผูท้ี่ไมมี่อ านาจควบคมุ

สว่นแบง่ของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 

(NCI share) (P/L) 9,000.00           งบก าไรขาดทนุ

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 9,000.00        งบแสดงฐานะการเงิน

8 ตดับญัชีเงินลงทนุตน้งวด กบัสว่นของเจา้ของตน้งวดตัง้ GW,ท/ส

ทนุหุน้สามญั 250,000.00       310000

ก าไรสะสม (ตน้ปี) 60,000.00         424000

คา่ความนิยม (partial GW) 104,000.00       114000

ตน้ทนุขาย (สนิคา้ตน้งวด) 10,000.00         

เงินลงทนุ (ตน้ปี) 360,000.00    

 ( (250000+60000+10000) x 80%)+104000

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 64,000.00      

 (250000+60000+10000) x 20%

โจทยค์รัง้ที ่2/2558 เร่ืองการรวมธุรกิจ และการซือ้ธุรกิจเป็นขั้น

ณ วนัที่ 1/1/25x1 บรษัิทกรุงเทพ ไดซื้อ้หุน้ 10% ของบรษัิทขอนแก่นในราคา 80,000 บาท 

ตอ่มาวนัที่ 1/7/X1 ซือ้หุน้เพ่ิมอีก 70% โดยจ่ายเงินสดไปจ านวน 660,000 บาท สนิทรพัยส์ทุธิราคาตามบญัชีเทา่กบั

มลูคา่ยตุธิรรม กิจการวดัมลูคา่ของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (NCI) ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมคดิเป็นเงิน 184,000 บาท 

โดยสว่นไดเ้สยี 10% ที่กิจการซือ้มาก่อนหนา้นีมี้มลูคา่ยตุธิรรม 92,000 บาท 

ตอ่มาวนัที่ 1/10/25x2 กิจการซือ้หุน้เพ่ิมอีก 5% จ านวน 50,000 บาท 

บรษัิทขอนแก่นมีก าไรปี X1 และ X2 ที่เกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ จ านวน 60,000 บาทและ 160,000 บาท บาท ตาม

ล าดบั โดยมีการจ่ายเงินปันผลวนัที่ 1/3/25x1 และ 1/3X2 จ านวน 20,000 บาทและ 40,000 บาทตามล าดบั 

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทขอนแก่นแสดงตวัเลขสว่นของผูถื้อหุน้ (โดยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิของ 

ขอนแก่น ณ วนัจ่ายซือ้เทา่กบัมลูคา่ตามบญัชีสว่นของผูถื้อหุน้และก าไรสะสมของ บ.ขอนแก่น) ดงันี ้

1/1/25x1 ทนุ 300,000 บาท ก าไรสะสม 400,000 บาท

31/12/25x1 ทนุ 300,000 บาท ก าไรสะสม 440,000 บาท

31/12/25x2 ทนุ 300,000 บาท ก าไรสะสม 560,000 บาท
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1.ค านวณคา่ความนิยม

2.ค านวณก าไรขาดทนุจากการรวมธุรกิจส  าเรจ็

3.ค านวณผลแตกตา่งจากการเปลี่ยนสดัสว่นเงินลงทนุในปี 25X2 วา่เป็นดา้นเดบิตหรอืเครดติ 

และแสดงในงบการเงินใด

4.ค านวณสว่นไดเ้สยีเงินลงทนุบจก.ขอนแก่น ณ สิน้ปี25x2 

1.ค านวณคา่ความนิยมในการรวมธุรกิจ

ส  าหรบัโจทยข์อ้นี ้จะถือวา่เป็นการค านวณแบบ Full goodwill ที่เกิดจากการวดัมลูคา่ของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจ

ควบคมุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ตามการค านวณตอ่ไปนี ้

เงินลงทนุจ่ายซือ้สนิทรพัยส์ทุธิในสดัสว่น 70% 660,000.00    

เงินลงทนุที่กิจการถือก่อนหนา้การไดม้าซึง่อ  านาจควบคมุ 10% 92,000.00      

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิในสว่นของ NCI 20% 184,000.00    

รวมมลูคา่เงินลงทนุจ่ายซือ้ 100% 936,000.00  

หกั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทยอ่ย (เทา่กบั BV):

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิณ วนัที่ 1/1/25x1 700,000.00    

บวก ก าไรสทุธิช่วง 1/1/25x1 - 1/7/25x1 (60,000 x 6/12) 30,000.00      

หกัเงินปันผลที่จ่ายในช่วง 1/1/25x1 - 1/7/25x1 20,000.00-      

710,000.00  

คา่ความนิยม 226,000.00  

2.ค านวณก าไรขาดทนุจากการรวมธุรกิจส  าเรจ็ 

การที่บรษัิทกรุงเทพ ไดม้าซึง่อ  านาจควบคมุหลงัจากซือ้หุน้เพ่ิม 70% ท าใหก้รุงเทพตอ้งรบัรูผ้ลตา่งระหวา่งมลูคา่ตาม

บญัชีกบัมลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยี 10% ที่ถือก่อนไดม้าซึง่อ  านาจควบคมุเขา้ก าไรขาดทนุ ตามการค านวณตอ่ไปนี ้

ปี 25x1 หน่วย:บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ 10% ที่ถือก่อนไดม้าซึง่อ  านาจควบคมุ 92,000.00      

หกั ราคาทนุ (มลูคา่ตามบญัชี) 80,000.00-      

ก าไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมที่รบัรูเ้ขา้ P/L ปี 25x1 12,000.00      

ใหท้ า

 หน่วย : บาท 
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Dr. เงินลงทนุใน บ.ยอ่ย 92,000.00         

Cr. เงินลงทนุทั่วไป 80,000.00      

      ก าไรจากการปรบัมลูคา่ 12,000.00      

Dr. เงินลงทนุใน บ.ยอ่ย 660,000.00       752,000.00  

Cr. เงินสด 660,000.00    

3.ค านวณผลแตกตา่งจากการเปลี่ยนสดัสว่นเงินลงทนุในปี25X2 

ค านวณมูลค่าเงนิลงทุนและ NCI ณ วันที ่31/12/25x2

ถือโดยกรุงเทพ ถือโดย NCI 100% ขอนแก่น

เงินลงทนุ / NCI ณ วนัที่ 1/7/25x1 752,000 184,000 936,000

บวก สว่นแบง่ก าไร 1/2 ปี /25x1 24,000 6,000 30,000

หกัปันผลหลงัจากที่ไดอ้  านาจควบคมุปี 25x1 0 0 0

เงินลงทนุ / NCI ณ วนัที่ 31/12/25x1 776,000 190,000 966,000

บวก สว่นแบง่ก าไร 9 เดอืน /25x2 (80:20) 120000 96,000 24,000 120,000

หกั ปันผลปี 25x2 ที่จ่ายวนัที่ 1/3/25x2 (80:20) -32,000 -8,000 -40,000

เงินลงทนุ / NCI ณ วนัที่ 30/9/25x2 840,000 206,000 1,046,000

BV หุน้ 5% ทีซ่ือ้จาก NCI (206,000 x 5%/20%) 51,500 -51,500 0

เงินลงทนุ / NCI ณ วนัที่ 1/10/25x2 หลงัจากซือ้หุน้ 5% เพ่ิมเตมิ 891,500 154,500 1,046,000

บวก สว่นแบง่ก าไร 3 เดอืนหลงัของปี x2 (160,000 x 3/12) 34,000 6,000 40,000

เงนิลงทุน / NCI ณ วันที ่31/12/25x2 925,500 160,500 1,086,000

          ภายหลงัจากไดม้าซึง่อ  านาจควบคมุ หากมีการเปลี่ยนแปลงในสดัสว่นการถือหุน้โดยไมไ่ดท้  าใหอ้  านาจควบคมุ

เปลี่ยนแปลงไป กิจการตอ้งรบัรูผ้ลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีกบัเงินจ่ายซือ้เขา้เป็น “สว่นเกินทนุ” ในสว่นของเจา้

ของบรษัิทใหญ่ ตามการค านวณตอ่ไปนี ้

ค  านวณ "สว่นเกินทนุ" จากการซือ้หุน้เพ่ิมเตมิโดยไมไ่ดท้  าใหอ้  านาจควบคมุเปลี่ยนแปลง ณ วนัที่ 1/10/25x2

มลูคา่ตามบญัชีของหุน้ 5% ที่ซือ้จาก NCI 51,500.00      

หกั เงินสดจ่ายซือ้หุน้ 5%

สว่นเกินทนุจากการซือ้หุน้เพ่ิมเตมิโดยไมไ่ดท้  าใหอ้  านาจควบคมุ

เปลี่ยนแปลง (EQ+ ดา้น Cr.) 1,500.00        

4.ค านวณเงินลงทนุในบจก.ขอนแก่น ณ สิน้ปี 25x2

ตามการค านวณในขอ้ 3 เงินลงทนุในบจก.ขอนแก่น ณ สิน้ปี25x2 เทา่กบั 925,500 บาท

 หน่วย : บาท

50,000.00-      
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โจทยค์รัง้ที ่3/2560 เร่ืองการรวมธุรกิจ และการซือ้ธุรกิจเป็นขั้น

1 มกราคม 25x1 บรษัิทขาใหญ่ จ ากดัลงทนุซือ้หุน้ของบรษัิทขาเลก็ จ  ากดัจ านวน 400,000 หุน้ คดิเป็นเงินลงทนุ

จ่ายซือ้ 30 ลา้นบาท สดัสว่นถือหุน้ 40%

1 มกราคม 25x2 ขาใหญ่ซือ้หุน้บรษัิทขาเลก็เพ่ิมอีก 200,000 หุน้ คดิเป็น 20% โดยจ่ายเงินเพ่ิม 20 ลา้นบาท 

ราคาหุน้ของบรษัิทขาเลก็เทา่กบั 100 บาท และมลูคา่ยตุธิรรมของโดยมลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจ

ควบคมุเทา่กบั 35 ลา้นบาท และมลูคา่ยตุธิรรมและมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิของขาเลก็เทา่กบั 90 ลา้นบาท

1 มกราคม 25x3 ขาใหญ่ซือ้หุน้ขาเลก็เพ่ิมอีก 20% เป็นเงิน 30 ลา้นบาท มลูคา่ยตุธิรรมและมลูคา่ตามบญัชีของ

สนิทรพัยส์ทุธิของขาเลก็เทา่กบั 120 ลา้นบาท และสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุมีมลูคา่ยตุธิรรม 50 ลา้นบาท

ใหท้ า 1. อธิบายหลกัการบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งในปี 25x1

2. ค านวณผลก าไรขาดทนุและปรบัปรุงบญัชีในงบรวม ปี 25x2

3. ค านวณคา่ความนิยมในปี 25x2

4. อธิบายหลกัการบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งในปี 25x2 

5. การปรบัปรุงรายการในกระดาษท าการเพ่ือจดัท างบการเงินรวมในปี 25x3 

ตอบ 1. อธิบายหลักการบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้องในปี 25x1

อา้งถึง ม.บช. 28 เรื่องเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม หากกิจการมีอ านาจในการออกเสยีงทัง้โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(เช่น โดยผา่นบรษัิทยอ่ย) ในผูไ้ดร้บัการลงทนุอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 20 ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่กิจการมีอิทธิพลอยา่งมี

นยัส  าคญั

กิจการที่มีการควบคมุรว่มในหรอืมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส  าคญัเหนือผูไ้ดร้บัการลงทนุตอ้งบนัทกึบญัชี เงินลงทนุใน

บรษัิทรว่มหรอืการรว่มคา้โดยใชว้ิธีสว่นไดเ้สยี

ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย Equity Method Accounting

เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ตน้ + สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

ณ วนัที่ซือ้เงินลงทนุ กิจการตอ้งรบัรูผ้ลตา่งระหวา่งตน้ทนุของเงินลงทนุกบัมลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสนิทรพัยแ์ละ

หนีส้นิที่ระบไุดเ้ฉพาะสว่นที่เป็นของกิจการดงันี ้

1 คา่ความนิยมที่เก่ียวขอ้งใหร้วมอยใ่นมลูคา่ตามบญัชีเงินลงทนุ ไมอ่นญุาตใหต้ัง้บญัชีคา่ความนิยม

2 สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมที่สงูกวา่ตน้ทนุของเงินลงทนุ ผูซื้อ้ตอ้งรบัรูผ้ลก าไรที่เกิดขึน้ดงักลา่วในก าไร

หรอืขาดทนุ ณ วนัที่ซี ้ือ โดยถือเป็นผลก าไรในสว่นของผูซ้ ้ือ

2. ค านวณผลก าไรขาดทุนและปรับปรุงบญัชีในงบรวม ปี 25x2

ค านวณหาราคาตามบญัชีของเงินลงทนุ (40%) ณ วนัที่ 1/1/25x2 (รบัรูส้ว่นแบง่ก าไรและเงินปันผลปี X1 

ตามวิธีสว่นไดเ้สยี)
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เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ตน้ + สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

X = 30,000,000   + สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

ปรบัมลูคา่เงินลงทนุใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัรวมธุรกิจ (ผลตา่งรบัรูเ้ขา้งบก าไรขาดทนุ) หน่วย:บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุจ่ายซือ้ครัง้แรก 40% ณ วนัที่ไดอ้  านาจควบคมุ (1/1/25x2) 40,000,000

หกั ราคาทนุ (ราคาตามบญัชีก่อนรวมธุรกิจ) X

ก าไรจากการถือครอง (รบัรูเ้ขา้ก าไรขาดทนุในปี 25x2 ที่ไดอ้  านาจควบคมุ) 40,000,000-x

1/1/25x2เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 40,000,000   

      ผลก าไรจากการโอนเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุ  40,000,000 - x เขา้งบก าไรขาดทนุ 

      เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม  x 

บนัทกึผลก าไรจากการปรบัมลูคา่เงินลงทนุ ณวนัที่ไดม้าซึง่อ  านาจควบคมุ

3. ค านวณค่าความนิยมในปี 25x2

ค านวณค่าความนิยมจากการซือ้กิจการ วิธี Full goodwill

ขั้นที ่1 วัดมูลค่าของทีจ่่าย (FV) =     FV หุน้เดิม   + FV หุน้ใหม่ 

ณ วันที ่1/1/x2 =   40,000,000 +   20,000,000 (40,000*10)+800,000

=   60,000,000 90%

ขั้นที ่2 วัด FV ของธุรกิจทีซ่ือ้ 100% 90% 10%

FV ของธุรกิจที่ซือ้ = FV ของที่จ่าย + FV ของ NCI Partial GW

= 60,000,000  + 35,000,000  48,000

=   95,000,000 

ขั้นที ่3ค านวณผลต่างระหว่าง FV ของส่ิงทีจ่่าย และ FV ของส่ิงทีไ่ด้

มลูคา่เงินลงทนุจ่ายซือ้หุน้ 100% (จ่าย) 95,000,000  

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ (ได)้ 90,000,000  

คา่ความนิยม 5,000,000    

4. อธิบายหลักการบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้องในปี 25x2 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ยอ่หนา้ที่ 41-42 ไดร้ะบวุา่ “หากผูซื้อ้ไดร้บัอ านาจใน

การควบคมุ โดยที่ผูซื้อ้เคยมีสว่นไดเ้สยีในผูถ้กูซือ้อยูก่่อนวนัซือ้แลว้ ถือวา่เป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ 

โดยผูซื้อ้ตอ้งวดัมลูคา่สว่นไดเ้สยีที่ผูซื้อ้ถืออยู ่ในผูถ้กูซือ้ก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหมโ่ดยใชม้ลูคา่ยตุธิรรม 

ณ วนัที่ ซือ้และรบัรูผ้ลก าไรหรอื ขาดทนุที่เกิดขึน้ (ถา้มี) ในก าไรหรอืขาดทนุหรอืในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน

ตามความเหมาะสม ผูซื้อ้อาจเคยรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงมลูคา่ของสว่นไดเ้สยีในผูถ้กูซือ้ในก าไรขาดทนุเบ็ด
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เสรจ็อ่ืน ในรอบระยะเวลาการรายงานงวดก่อนๆ ซึง่หากเป็นเช่นนัน้ จ  านวนเงินที่เคยรบัรูใ้นก าไรขาดทนุ

 เบ็ดเสรจ็อ่ืนตอ้งรบัรูด้ว้ยเกณฑเ์ดยีวกนัเสมือนวา่ผูซื้อ้ไดจ้  าหน่ายสว่นไดเ้สยีที่เคยถืออยูด่งักลา่ว ออกไป

5. การปรับปรุงรายการในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงนิรวมในปี 25x3 

การที่บรษัิทขาใหญ่ซือ้หุน้ในขาเลก็เพ่ิม 20% ถือเป็น “การเปลี่ยนแปลงสว่นไดเ้สยีของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ใน

บรษัิทยอ่ยโดยที่ไมไ่ดท้  าใหบ้รษัิทใหญ่สญูเสยีอ านาจในการควบคมุ” จะถือเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงกบัสว่น

ของเจา้ของ หากมีผลตา่งบรษัิทใหญ่ตอ้งบนัทกึรายการดงักลา่วเป็นรายการในสว่นของเจา้ของ (คอื รายการกบัเจา้ห

ของในฐานะผูเ้ป็นเจา้ของ) ตามการค านวณดงันี ้

ขาใหญ่ NCI รวม

ก่อนซือ้หุน้เพ่ิม 600,000        400,000        1,000,000       

ผลจากการที่ ขาใหญ่ ซือ้หุน้เพ่ิม 200,000 200,000-        -                  

หลงัซือ้หุน้ 800,000        200,000        1,000,000       

ขาใหญ่ NCI รวม

ก่อนซือ้หุน้เพ่ิม 60% 40% 100%

ผลจากการที่ ขาใหญ่ ซือ้หุน้เพ่ิม 20% -20% 0%

หลงัซือ้หุน้ 80% 20% 100%

ขาใหญ่ NCI รวม

ก่อนซือ้หุน้เพ่ิม 72,000,000   48,000,000   120,000,000   

ผลจากการที่ ขาใหญ่ ซือ้หุน้เพ่ิม 24,000,000 24,000,000   -                  

หลงัซือ้หุน้ 96,000,000   24,000,000   120,000,000   

เงินจ่ายซือ้หุน้เพ่ิม 30,000,000     

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิที่ขาใหญ่ไดเ้พ่ิมขึน้ 24,000,000     

ผลเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุจากการซือ้หุน้ของ บ.ยอ่ย 6,000,000       งบแสดงฐานะการเงิน (สว่นของเจา้ของ)

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 24,000,000   

ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการซือ้หุน้ของบริษัทย่อยเพิ่ม 6,000,000     

เงินสด 30,000,000     

บนัทกึการซือ้หุน้ของบรษัิทยอ่ยจาก NCI

จ านวนหุน้ (หุน้)

สดัสว่น

สนิทรพัยส์ทุธิ 1/1/25x3 (บาท)
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บทที่  7 Present Value การค านวณมูลค่าปัจจุบันประกอบกับการบันทึกบัญชี

กรอบแนวคดิส  ำหรบักำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรบัปรุง 2561) ไดก้ ำหนดเกณฑใ์นกำรวดัมลูคำ่ตำ่ง ๆ ของ

รำยกำรในงบกำรเงิน ดงันี ้

1. รำคำทนุเดมิ

2. รำคำทนุปัจจบุนั

3. มลูคำ่ที่วำ่จะไดร้บั (จ่ำย)

4. มลูคำ่ปัจจบุนั

ซึง่มำตรฐำนกำรบญัชี ณ ปัจจบุนั มีกำรก ำหนดใหว้ดัมลูคำ่โดยใชว้ิธีมลูคำ่ปัจจบุนั ตวัอยำ่งเช่น

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) ก ำหนดใหผู้เ้ช่ำวดัมลูคำ่ของหนีส้นิ

ตำมสญัญำเช่ำดว้ยมลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ก ำหนดให ้มลูคำ่จำกกำรใช้

หมำยถึงมลูคำ่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดวำ่จะไดร้บัจำกกำรใชส้นิทรพัย์

การค านวณหามูลค่าปัจจุบนั

1 กำรค ำนวณมลูคำ่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดเพียงงวดเดยีว (PVIF)

2 กำรค ำนวณมลูคำ่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดเป็นงวด ๆ งวดละเทำ่ ๆ กนั (PVIFA)

โดยในการหามูลค่าปัจจุบนั จะต้องทราบองคป์ระกอบดังนี้

1 มลูคำ่กระแสเงินสดรบั(จ่ำย) ในอนำคต (FV)

2 อตัรำคดิลด (i)  โดยอำจก ำหนดจำกอตัรำผลตอบแทนที่คำดหวงั หรอื ตน้ทนุของเงินทนุ  cost of capital

3 จ ำนวนงวด (n)

สามารถค านวณหามูลค่าปัจจุบนัได้ดังนี้

PV =        FV  x     PV factor

1

( 1 + i )n 
PV =        FV  x     
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ตัวอย่างที ่1  ประมำณกำรหนีส้นิคำ่รือ้ถอนอปุกรณก์ำรผลติ (Decommissioning costs)

ณ วนัที่ 1 ตลุำคม 25x7 บรษัิทแวน่ปิโตรเลยีม จ ำกดั ตดิตัง้แทน่ขดุเจำะกลำงทะเลมลูคำ่ 30 ลำ้นบำท 

ตำมสญัญำสมัปทำนน ำ้มนัที่ท  ำกบัรฐั โดยสญัญำระบใุหบ้รษัิทตอ้งท ำกำรรือ้ถอนแทน่ขดุเจำะและฟ้ืนฟสูภำพ

แวดลอ้มใหเ้หมือนเดมิ แทน่ขดุเจำะดงักลำ่วไมมี่มลูคำ่คงเหลอื และอำยสุญัญำคอื 10 ปี บรษัิทตัง้ประมำณกำร

คำ่รือ้ถอนในอีก 10 ปี ขำ้งหนำ้ไวเ้ทำ่กบั 15 ลำ้นบำท โดยมลูคำ่ปัจจบุนัของเงินสด 1 บำทที่ไดร้บัในอีก 10 ปีขำ้งหนำ้

ที่อตัรำดอกเบีย้ 8% เทำ่กบั 0.46 บำท 

ใหท้ า 1.อธิบำยและค ำนวณมลูคำ่ของแทน่ขดุเจำะที่ตอ้งแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินของบรษัิท แวน่ปิโตรเลยีม 

จ ำกดั ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 25x8

2.หำกสญัญำไมไ่ดร้ะบใุหกิ้จกำรตอ้งรือ้ถอนแทน่ขดุเจำะเม่ือหมดอำยสุมัปทำน ค ำตอบในขอ้ 1) จะเปลี่ยนไป

หรอืไม่

ตอบ 1.กิจกำรจะตอ้งรบัรูม้ลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัในกำรรือ้ถอนแทน่ขดุเจำะเป็นสว่นหนึ่งของแทน่ขดุเจำะ

กลำงทะเล รวมทัง้ตอ้งตัง้ประมำณกำรหนีส้นิคำ่รือ้ถอนเป็นหนีส้นิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ตำมกำรค ำนวณดงันี ้

ประมำณกำรคำ่รือ้ถอนในอีก 10 ปีขำ้งหนำ้ 15,000,000.00     บำท

PV factor n=10,i=8% 0.46                     

มลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่รือ้ถอน 6,900,000.00       บำท

คำ่ตดิตัง้แทน่ขดุเจำะ 30,000,000.00     บำท

บวกมลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่รือ้ถอน 6,900,000.00       บำท

คำ่ตดิตัง้แทน่ขดุเจำะที่จะตอ้งรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ 36,900,000.00     บำท

โดยกิจการจะต้องบนัทกึบญัชี ณ วันทีต่ิดตัง้แทน่ขุดเจาะเสร็จสิน้ดังนี ้

Dr.แทน่ขดุเจำะ (ที่ดนิ อำคำร และอปุกรณ)์ 36,900,000.00   

Cr.เงินสด / บญัชีที่เก่ียวขอ้ง 30,000,000.00     

     ประมำณกำรหนีส้นิคำ่รือ้ถอนแทน่ขดุเจำะ 6,900,000.00       

(บนัทกึกำรตดิตัง้แทน่ขดุเจำะ)

โดยในปีแรกของการด าเนินงาน กิจการจะมีค่าใช้จ่ายแสดงในงบก าไรขาดทุนดังนี้

คำ่เสื่อมรำคำแทน่ขดุเจำะ (36.9 ลำ้นบำท / 10 ปี) 3,690,000.00       บำท

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (6.9 ลำ้นบำท x 8%) 552,000.00          บำท

รวมคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัแทน่ขดุเจำะ 4,242,000.00       บำท
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และกิจการจะแสดงมูลค่าของหนีสิ้น ณ สิน้ปีแรก ในงบแสดงฐานะการเงนิดังนี ้

มลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่รือ้ถอนตน้ปีแรก 6,900,000.00       บำท

บวกตัง้ประมำณกำรหนีส้นิเพ่ิม (ตน้ทนุทำงกำรเงิน) 552,000.00          บำท

มลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่รือ้ถอนสิน้ปีแรก 7,452,000.00       บำท

2.หำกสญัญำไมไ่ดร้ะบใุหกิ้จกำรตอ้งรือ้ถอนแทน่ขดุเจำะเม่ือหมดอำยสุมัปทำน กิจกำรยอ่มไมมี่ภำระผกูพนั

ใดๆ ในกำรรือ้ถอน ดงันัน้ หำกกิจกำรมีเจตจ ำนงอยำ่งชดัเจนวำ่จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ตอ่กำรรือ้ถอน กิจกำรยอ่มไมต่อ้ง

รบัรูป้ระมำณกำรหนีส้นิคำ่รือ้ถอนแทน่ขดุเจำะแตอ่ยำ่งใด มลูคำ่เงินลงทนุของแทน่ขดุเจำะ จึงเทำ่กบั 30 ลำ้นบำท

เทำ่นัน้ ตำมกำรบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้

Dr.แทน่ขดุเจำะ (ที่ดนิ อำคำร และอปุกรณ)์ 30,000,000.00   

Cr.เงินสด / บญัชีที่เก่ียวขอ้ง 30,000,000.00     

(บนัทกึกำรตดิตัง้แทน่ขดุเจำะ)

โดยในปีแรกของกำรด ำเนินงำน กิจกำรจะมีคำ่ใชจ้่ำยแสดงในงบก ำไรขำดทนุเฉพำะคำ่เสื่อมรำคำ 3 ลำ้นบำท 

(30 ลำ้นบำท x 10%) และไมมี่กำรตัง้ประมำณกำรหนีส้นิคำ่รือ้ถอนในงบแสดงฐำนะกำรเงินแตอ่ยำ่งใด

ตัวอย่างที ่2  กำรบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัภำระผกูพนั

บรษัิทผลไม ้จ  ำกดั ก ำลงัจะยำ้ยโรงงำนไปยงันิคมอตุสำหกรรมที่รฐับำลใหส้ทิธิประโยชนท์ำงดำ้นกำรลงทนุ 

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทมีสญัญำเช่ำโรงงำนที่ยกเลกิไมไ่ดท้ี่เหลอืระยะเวลำอีก 2 ปี นบัจำกวนัสิน้ปี โดยบรษัิทตอ้ง

จ่ำยคำ่เช่ำปีละ 100,000 บำท

ใหท้ า บรษัิทจะตอ้งบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัภำระผกูพนัดงักลำ่ว  ณ วนัสิน้ปีอยำ่งไร

ตอบ สญัญำเช่ำดงักลำ่วถือเป็นสญัญำที่สรำ้งภำระแก่กิจกำรที่กิจกำรจะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจใดๆ แตย่งั 

ตอ้งจ่ำยคำ่เช่ำตอ่เน่ือง โดยกิจกำรตอ้งรบัรูม้ลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัที่สงูกวำ่ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจที่ได้

จำกสญัญำเช่ำเป็นประมำณกำรหนีส้นิ  ณ วนัสิน้ปี อำจตอ้งลงบญัชีตำมนี้

สมมตวิำ่อตัรำคดิลดที่เหมำะสมเทำ่กบั 7% โดยตอ้งจ่ำยคำ่เช่ำ 2 ปีๆ ละ 100,000 บำท ตอนสิน้ปีของทกุปี 

ดงันัน้ PV ของคำ่เช่ำ 2 ปี จึงเทำ่กบั 180,802 บำท ( 100,000 x PVIFA i=7%, n=2)

 ดงันัน้  ณ วนัที่ตดัสนิใจยำ้ยโรงงำนตอ้งบนัทกึบญัชีดงันี ้

Dr.ผลขำดทนุจำกกำรยำ้ยโรงงำน 180,802             

Cr.ประมำณกำรหนีส้นิ –สญัญำเช่ำที่สรำ้งภำระ 180,802               

 (บนัทกึปมก.หนีส้นิเน่ืองจำกสญัญำเช่ำที่บอกเลกิไมไ่ดซ้ึง่กิจกำรไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนอี์กตอ่ไป)
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Dr.ตน้ทนุทำงกำรเงิน (180,802 x 7%) 12,656               

Cr.ประมำณกำรหนีส้นิ –สญัญำเช่ำที่สรำ้งภำระ                   12,656 

 (บนัทกึตน้ทนุทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้งกบัปมก.หนีส้นิ)

Dr.ประมำณกำรหนีส้นิ - สญัญำเช่ำที่สรำ้งภำระ 100,000             

Cr.เงินสด                 100,000 

Dr.ตน้ทนุทำงกำรเงิน 6,542                 

Cr.ประมำณกำรหนีส้นิ –สญัญำเช่ำที่สรำ้งภำระ                     6,542 

 (บนัทกึตน้ทนุทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้งกบัปมก.หนีส้นิ)

Dr.ประมำณกำรหนีส้นิ - สญัญำเช่ำที่สรำ้งภำระ 100,000             

Cr.เงินสด                 100,000 

 (บนัทกึกำรจ่ำยช ำระคำ่เช่ำ)

(180,802 + 12,656 - 100,000) x 7%

ตัวอย่างที ่3

เม่ือวนัที่ 31 ธันวำคม 25x4 บรษัิท แสงค ำจ ำกดั ไดล้งทนุซือ้หุน้กูม้ลูคำ่ 2,000,000 บำท ของบรษัิท 

ธนพร จ ำกดั หุน้กูมี้อำย ุ10 ปี อตัรำดอกเบีย้ 9.5% ในขณะที่อตัรำดอกเบีย้ในตลำดเทำ่กบั 10% วนัที่บรษัิท 

แสงค ำ จ  ำกดั ซือ้หุน้เป็นวนัเดยีวกนักบัวนัออกหุน้กู ้บรษัิท แสงค ำจ ำกดั ตัง้ใจที่จะถือหุน้กูนี้ไ้วจ้นถึงวนัครบ

ก ำหนด หุน้กูมี้เง่ือนไขจ่ำยดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ ทกุวนัที่ 30 มิถนุำยน และวนัที่ 31 ธันวำคม บรษัิท แสงค ำจ ำกดั 

ตดับญัชีสว่นเกินหรอืสว่นต ำ่ของเงินลงทนุใหหุ้น้กูด้ว้ยวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ (Effective-interest 

amortization method)

ใหท้ า 1. บนัทกึรำยกำรในสมดุรำยวนัทั่วไปของบรษัิท แสงค ำจ ำกดั  ณ วนัที่ซือ้หุน้กู ้และวนัที่รบัดอกเบีย้

หุน้กูใ้นปี 25x5

2.แสดงกำรค ำนวณรำคำทนุของเงินลงทนุ-หุน้กูท้ี่ บรษัิท แสงค ำจ ำกดั จ่ำยซือ้และตำรำงแสดงกำรตดั

บญัชีสว่นเกินหรอืสว่นต ำ่ เงินลงทนุ-หุน้กู ้ตัง้แตว่นัซือ้จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 25x5 

(เศษสตำงคต์ัง้แต ่.5 ใหปั้ดขึน้เป็นจ ำนวนบำท)

 ณ สิน้ปีที่ 1

 (บนัทกึกำรจ่ำยช ำระคำ่เช่ำ)

ณ สิน้ปีที่ 2

1

1
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ตอบ ส ำหรบัขอ้นีเ้ป็นกำรซือ้หุน้กูใ้นรำคำต ำ่กวำ่มลูคำ่ที่ตรำไว ้เน่ืองจำกกิจกำรผูซื้อ้หุน้กูโ้ดยไดผ้ลตอบแทน 

10% ตอ่ปี แตอ่ตัรำดอกเบีย้หนำ้หุน้กูเ้ทำ่กบั 9.5% ตอ่ปี ดงันัน้ บ. แสงค ำจะจ่ำยเงินซือ้หุน้กูต้ำมกำรค ำนวณ

ดงันี ้

PV Factor 5% 

20 งวด

เงินงวด ดอกเบีย้ 95,000 12.462 1,183,890

เงินกอ้น เงินตน้ 2,000,000 0.377 754,000

1,937,890

โดยสำมำรถแสดงกำรตดับญัชีสว่นต ำ่ตำมตำรำงตอ่ไปนี้

วนัที่ เงินสดรบั ดอกเบีย้รบั สว่นต ำ่ฯตดัจ่ำย รำคำตำมบญัชี

31/12/25x4 1,937,890

30/06/25x5 95,000 96,895 1,895 1,939,785

31/12/25x5 95,000 96,989 1,989 1,941,774

และบนัทกึบญัชีดงัตอ่ไปนี ้(มองวำ่เป็นกำรลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่จะถือจนครบก ำหนด เพรำะวำ่โจทย์

ระบวุำ่ตอ้งตดัสว่นเกินหรอืสว่นต ำ่มลูคำ่)

Dr. เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่จะถือจนครบก ำหนด – หุน้กู้ 1,937,890

Cr.เงินสด 1,937,890

บนัทกึกำรซือ้หุน้กู้

Dr. เงินสด 95,000.00            

Dr. เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่จะถือจนครบก ำหนด – หุน้กู้ 1,895.00              

Cr.ดอกเบีย้รบั 96,895.00       

บนัทกึดอกเบีย้รบังวดครึง่ปีแรก / 25x5

ตารางแสดงการตัดบญัชีส่วนต า่ เงนิลงทุน -หุน้กู้

ชนิดของกระแส

เงินสด
กระแสเงินสด มลูคำ่ปัจจบุนั

ประเภทของ

กระแสเงินสด

รวม
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Dr. เงินสด 95,000.00            

      ตรำสำรหนีท้ี่จะถือจนครบก ำหนด - หุน้กู้ 1,989.00              

Cr.ดอกเบีย้รบั 96,989.00       

บนัทกึดอกเบีย้รบังวดครึง่ปีหลงั / 25x5

การค านวณมูลค่าปัจจุบนัภายใต้สัญญาเช่า

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญำเช่ำ ไดก้  ำหนดให ้ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญำ ตอ้งประเมิน

วำ่สญัญำเป็นสญัญำเช่ำ หรอืประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม ่โดยสญัญำจะเป็นสญัญำเช่ำหรอืประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ 

ถำ้สญัญำนัน้เป็นกำรใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท์ี่ระบไุวส้  ำหรบัช่วงเวลำหนึ่งเพ่ือแลกเปลี่ยนกบั

สิ่งตอบแทน 

สทิธิในกำรควบคมุกำรใชส้นิทรพัย ์ตอ้งประเมินตลอดระยะเวลำกำรใชว้ำ่มีลกัษณะทกุขอ้ดงัตอ่ไปนีห้รอืไม่

1. สทิธิที่จะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจอยำ่งมีนยัส  ำคญัทัง้หมดจำกกำรใชส้นิทรพัยท์ี่ระบนุัน้

2. สทิธิในกำรสั่งกำรกำรใชง้ำนสนิทรพัยท์ี่ระบุ

ตัวอย่าง การประเมินสัญญาเช่า

1A สญัญำระหวำ่งลกูคำ้และผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ใหล้กูคำ้เก่ียวกบักำรใชร้ถรำง 10 คนัเป็นเวลำ 5 ปี กำรท ำสญัญำ

ระบเุลขรถรำง ลกูคำ้ก ำหนดเวลำสถำนที่และสนิคำ้ที่จะใชร้ถรำงขนสง่ เม่ือไมไ่ดใ้ชจ้ะตอ้งเก็บรถในสถำนที่ของลกูคำ้ 

ลกูคำ้สำมำรถใชร้ถเพ่ือกำรอ่ืน (เช่นเก็บของ) อยำ่งไรก็ตำมสญัญำระบวุำ่ลกูคำ้ไมส่ำมำรถขนสง่สนิคำ้บำงประเภท 

(ตวัอยำ่งเช่นวตัถรุะเบิด) ถำ้ตอ้งซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ ผูใ้หบ้รกิำรตอ้งเปลี่ยนรถประเภทเดยีวกนัมำให ้(ซึง่จะเป็น

เหตผุลเดยีวที่ตอ้งเปลี่ยนรถ) ตลอดช่วงระยะเวลำหำ้ปี

สญัญำดงักลำ่วเป็นสญัญำเช่ำหรอืสญัญำบรกิำร?

ถือเป็นสญัญำเช่ำ เน่ืองจำก 1 . มีกำรระบสุนิทรพัย ์(ระบเุลขรถรำง)

2. ผูเ้ช่ำสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกรถรำงที่เช่ำในกำรขนสง่สนิคำ้ของผูเ้ช่ำ

3. ผูเ้ช่ำสำมำรถก ำหนดกำรใชร้ถรำงได้
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1B สญัญำระหวำ่งลกูคำ้และธุรกิจขนสง่ โดยมีกำรก ำหนดปรมิำณสนิคำ้ที่บรรทกุดว้ยรถรำงประเภทที่ระบ ุ

ตำมตำรำงเวลำเป็นเวลำหำ้ปี ซึง่เทียบเทำ่กบัปรมิำตรรถรำง 10 คนั ผูป้ระกอบกำรขนสง่ขนสง่เป็นซพัพลำยเออรค์นขบั

และหวัรถจกัร สญัญำดงักลำ่วระบลุกัษณะและปรมิำณของสนิคำ้ที่จะขนสง่ (และประเภทของรถรำงที่จะใชเ้พ่ือขนสง่

สนิคำ้) ซึง่ผูป้ระกอบกำรขนสง่มีรถรำงที่คลำ้ยกนัจ ำนวนมำกที่แทนกนัได ้

ผูป้ระกอบกำรขนสง่สำมำรถเลอืกใชห้วัรถที่เหมำะสมไดด้ว้ยตนเอง ในกำรขนสง่อำจสง่สนิคำ้ของลกูคำ้รำยอ่ืน

ไปพรอ้มกนั เม่ือไมไ่ดใ้ช ้รถรำงและหวัรถจกัรจะถกูเก็บไวท้ี่สถำนที่ของผูป้ระกอบกำรขนสง่เม่ือไมไ่ดใ้ชใ้นกำรขนสง่สนิคำ้

สญัญำดงักลำ่วเป็นสญัญำเช่ำหรอืสญัญำบรกิำร?

ไมถื่อเป็นสญัญำเช่ำ เน่ืองจำก 1. ไมมี่สนิทรพัยท์ี่ระบ ุสญัญำเพียงแตร่ะบปุระเภทของรถที่ใชใ้นกำรขนสง่

ซึง่ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงสนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำได ้และ

2. ผูป้ระกอบกำรเป็นผูก้  ำหนดกำรใชร้ถรำง

การบญัชีสัญญาเช่า-ด้านผู้เช่า

การรับรู้รายการ  ผูเ้ช่ำตอ้งรบัรูส้ทิธิกำรใชส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท ำสญัญำเช่ำ

สิทธิการใช้สินทรัพย ์ประกอบด้วย

1. หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

2. จ ำนวนเงินที่จ่ำย ณ วนัท ำสญัญำ (เงินดำวน)์

3. ตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรกที่เกิดจำกผูเ้ช่ำ และ

4. ประมำณกำรตน้ทนุรือ้ถอน กำรขนยำ้ย และกำรบรูณะ

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า วดัมลูคำ่ดว้ย มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำ โดยคดิลด

ดว้ยอตัรำดอกเบีย้ตำมนยัของสญัญำ หำกไมส่ำมำรถก ำหนดได ้ผูเ้ช่ำตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมสว่นเพ่ิมของผูเ้ช่ำ

จ  ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำ

1. คำ่เช่ำคงที่

2. กำรจ่ำยคำ่เช่ำผนัแปร ที่ขึน้อยูก่บัดชันีหรอือตัรำ

3. มลูคำ่คงเหลอืที่รบัประกนัโดยผูเ้ช่ำ

4. สทิธิเลอืกซือ้

5. คำ่ปรบัที่จ่ำยส  ำหรบักำรยกเลกิสญัญำเช่ำ
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กำรรบัรูแ้ละวดัมลูคำ่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดำ้นผูเ้ช่ำ

ผูเ้ช่ำตอ้งวดัมลูคำ่สทิธิกำรใชส้นิทรพัยโ์ดยใชว้ิธีรำคำทนุ (หกัคำ่เสื่อมรำคำสะสม และปรบัปรุงดว้ย

กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ)

ผูเ้ช่ำตอ้งวดัมลูคำ่ของหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ โดย

1. กำรเพ่ิมมลูคำ่ตำมบญัชีเพ่ือสะทอ้นดอกเบีย้ของหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

2. กำรลดมลูคำ่ตำมบญัชีเพ่ือสะทอ้นกำรช ำระคำ่เช่ำตำมสญัญำ

3 กำรวดัมลูคำ่ตำมบญัชีใหมเ่พ่ือสะทอ้นกำรประเมินใหมห่รอืกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำ

ตัวอย่างที ่1 การบญัชีทางด้านผู้เช่า

ขอ้มลูเก่ียวกบัสญัญำเช่ำมีดงันี ้

1.ผูเ้ช่ำท  ำสญัญำเช่ำเครื่องจกัรที่บอกเลกิไมไ่ดณ้วนัที่ 1 มกรำคม 25X1 เป็นเวลำ 3 ปีโดยคำดวำ่เครื่องจกัร

จะมีอำยกุำรใชง้ำน 3 ปี และผูเ้ช่ำจะสง่คนืเครื่องจกัรใหผู้ใ้หเ้ช่ำณวนัสิน้สดุสญัญำเช่ำ

2.ผูเ้ช่ำจ่ำยคำ่เช่ำรำยปีๆละ 100,000 บำท จ ำนวน 3 ปี เริ่มตัง้แต ่31 ธันวำคม 25X1 เป็นตน้ไป

3.ขอ้มลูเก่ียวกบัมลูคำ่คงเหลอืที่รบักำรประกนัและไมไ่ดร้บักำรประกนัจำกผูเ้ช่ำมีดงันี ้

a.ผูเ้ช่ำรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอืของเครื่องจกัรจ ำนวน 20,000 บำท

b.มลูคำ่คงเหลอืของเครื่องจกัรที่ไมไ่ดร้บักำรประกนัจำกผูเ้ช่ำมีจ  ำนวน 8,400 บำท

4.อตัรำดอกเบีย้ตำมนยัของสญัญำเช่ำเทำ่กบัรอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

5. ผูเ้ช่ำคำดวำ่ ณ วนัสิน้สดุสญัญำเช่ำมลูคำ่ยตุธิรรมของมลูคำ่คงเหลอืของเครื่องจกัรมีมลูคำ่ 20,000 บำท

ณ วันท าสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินที่ตอ้งตำมสญัญำค ำนวณไดด้งันี ้

ประเภทของกระแสเงนิสด กระแสเงนิสด  PV factor มูลค่าปัจจุบนั

1. คำ่เช่ำคงที่ 100,000 2.4869 248,690

2. กำรจ่ำยคำ่เช่ำผนัแปร 

3. มลูคำ่คงเหลอืที่รบัประกนั 0.7513

4. สทิธิเลอืกซือ้ 0.7513

5. คำ่ปรบัที่ตอ้งจ่ำย 0.7513

248,690รวมมลูคำ่ปัจจบุนั
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การบนัทกึบญัชีทางด้านผู้เช่า

Dr.สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 248,690

            Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 248,690

บนัทกึสทิธิกำรใชส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 

กำรแยกคำ่เช่ำออกเป็นดอกเบีย้จ่ำยและสว่นที่น  ำไปลดหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

ผูเ้ช่ำตอ้งบนัทกึจ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำแยกเป็นดอกเบีย้จ่ำยและสว่นที่น  ำไปลดยอดคงเหลอืของ

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ ดงันัน้ กำรค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยตอ้งใชว้ิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิซึง่ตำมตวัอยำ่งนีอ้ตัรำ

คดิลดที่ใชค้อื 10%

ตำรำงค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและยอดคงเหลอืหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

คำ่เช่ำรำยปี /
หนีส้นิตำม

สญัญำเช่ำ
ยอดคงเหลอืของ

มลูคำ่คงเหลอื (1)
ที่ลดลง (3) = (1) - 

(2)
หนีส้นิคงคำ้ง (4)

มลูคำ่เริ่มตน้ 248,690               

31 ธ.ค. 25X1 100,000                   24,869            75,131               173,559               

31 ธ.ค. 25X2 100,000                   17,356            82,644               90,915                 

31 ธ.ค. 25X3 100,000                   9,085              90,915               0                           

รวม 300,000                   51,310            248,690             

กำรบนัทกึบญัชีทำงดำ้นผูเ้ช่ำเพ่ือบนัทกึดอกเบีย้จ่ำยและหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำที่ลดลง

 25X1

ธ.ค. 31 24,869               

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 75,131               

Cr.เงินสด 100,000               

 25X2 

ธ.ค. 31 17,356               

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 82,644               

Cr.เงินสด 100,000.00          

วนัที่

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย

ดอกเบีย้จ่ำย (2)

 = (4)x10%

1 ม.ค. 25X1 
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 25X3

ธ.ค. 31 9,085                 

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 90,915               

Cr.เงินสด 100,000.00          

กำรบนัทกึคำ่เสื่อมรำคำของสทิธิกำรใชส้นิทรพัย์

   หำกผูเ้ช่ำใชว้ิธีเสน้ตรงในกำรคดิคำ่เสื่อมรำคำตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำคำ่เสื่อมรำคำในแตล่ะปีค  ำนวณไดด้งันี ้

248,690 / 3 ปี

82,896.67                บำท

กำรบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัคำ่เสื่อมรำคำของเครื่องจกัรที่เช่ำณวนัที่ 31 ธันวำคมของแตล่ะปีเป็นดงันี ้

Dr.คำ่เสื่อมรำคำ 82,897               

Cr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม/สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 82,897                 

ตัวอย่างที ่2 กำรบญัชีสญัญำเช่ำดำ้นผูเ้ช่ำกรณีมีสทิธิซือ้ในรำคำจงูใจ

ขอ้มลูเก่ียวกบัสญัญำเช่ำมีดงันี ้

1.สญัญำเช่ำเครื่องจกัรเป็นสญัญำที่บอกเลกิไมไ่ด้

2.สญัญำเช่ำเครื่องจกัรมีอำย ุ3 ปี เริ่มตัง้แต ่1 มกรำคม 25x1 และคำดวำ่อำยกุำรใชง้ำนของเครื่องจกัรเทำ่กบั 5 ปี

3.ผูเ้ช่ำจ่ำยคำ่เช่ำรำยปีๆละ 100,000 บำทจ ำนวน 3 ปี ก ำหนดจ่ำยคำ่เช่ำครัง้แรก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 25x1

4.ณ วนัสิน้สดุสญัญำเช่ำ (31 ธันวำคม 25x3) ผูเ้ช่ำมีสทิธิเลอืกที่จะซือ้เครื่องจกัรในรำคำ 20,000 บำทซึง่เป็น

รำคำที่ต  ำ่กวำ่มลูคำ่ยตุธิรรมมำกเพียงพอที่จะท ำใหเ้กิดควำมแน่ใจอยำ่งสมเหตสุมผลวำ่ผูเ้ช่ำจะใชส้ทิธิเลอืกซือ้

สนิทรพัยน์ัน้

5.อตัรำดอกเบีย้ตำมนยัของสญัญำเช่ำเทำ่กบั 10%

6.มลูคำ่ยตุธิรรมของเครื่องจกัรที่ใหเ้ช่ำณวนัเริ่มตน้สญัญำเช่ำเทำ่กบั 300,000 บำท

7.ณ วนัสิน้สดุอำยกุำรใชง้ำนของเครื่องจกัรที่เช่ำ (31 ธันวำคม 25x5) ผูเ้ช่ำคำดวำ่มลูคำ่คงเหลอืของเครื่องจกัร

เทำ่กบั 2,000 บำท

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย
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ณ วันท าสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินที่ตอ้งตำมสญัญำค ำนวณไดด้งันี ้

ประเภทของกระแสเงนิสด กระแสเงนิสด  PV factor มูลค่าปัจจุบนั

1. คำ่เช่ำคงที่ 100,000          2.4869               248,690               

2. กำรจ่ำยคำ่เช่ำผนัแปร 

3. มลูคำ่คงเหลอืที่รบัประกนั 0.7513               

4. สทิธิเลอืกซือ้ 20,000            0.7513               15,026                 

5. คำ่ปรบัที่ตอ้งจ่ำย 0.7513               

263,716               

การบนัทกึบญัชีทางด้านผู้เช่า

Dr.สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 263,716

            Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 263,716

บนัทกึสทิธิกำรใชส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 

กำรแยกคำ่เช่ำออกเป็นดอกเบีย้จ่ำยและสว่นที่น  ำไปลดหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

ผูเ้ช่ำตอ้งบนัทกึจ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำแยกเป็นดอกเบีย้จ่ำยและสว่นที่น  ำไปลดยอดคงเหลอืของ

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ ดงันัน้ กำรค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยตอ้งใชว้ิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิซึง่ตำมตวัอยำ่งนีอ้ตัรำคดิลด

ที่ใชค้อื 10%

ตำรำงค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและยอดคงเหลอืหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

คำ่เช่ำรำยปี /
หนีส้นิตำม

สญัญำเช่ำ
ยอดคงเหลอืของ

มลูคำ่คงเหลอื (1)
ที่ลดลง (3) = (1) - 

(2)
หนีส้นิคงคำ้ง (4)

มลูคำ่เริ่มตน้ 263,716               

31 ธ.ค. 25X1 100,000                   26,372            73,628               190,088               

31 ธ.ค. 25X2 100,000                   19,009            80,991               109,096               

31 ธ.ค. 25X3 120,000                   10,923            109,077             -                       

รวม 320,000                   56,303            263,697             

วนัที่
ดอกเบีย้จ่ำย (2)

 = (4)x10%

1 ม.ค. 25X1 

รวมมลูคำ่ปัจจบุนั
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การบนัทกึบญัชีทางด้านผู้เช่าเพื่อบนัทกึดอกเบีย้จ่ายและหนีสิ้นตามสัญญาเช่าทีล่ดลง

 25X1

ธ.ค. 31 26,372               

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 73,628               

Cr.เงินสด 100,000               

 25X2 

ธ.ค. 31 19,009               

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 80,991               

Cr.เงินสด 100,000.00          

 25X3

ธ.ค. 31 10,923               

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 109,077             

Cr.เงินสด 120,000.00          

กำรบนัทกึคำ่เสื่อมรำคำของสนิทรพัยท์ี่เช่ำ

หำกผูเ้ช่ำใชว้ิธีเสน้ตรงในกำรคดิคำ่เสื่อมรำคำและผูเ้ช่ำใชส้ทิธิเลอืกที่จะซือ้สนิทรพัยท์ี่เช่ำ คำ่เสื่อมรำคำใน

แตล่ะปีจะค ำนวณไดด้งันี ้

(263,716-2,000) / 5 ปี

52,343.20                บำท

กำรบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัคำ่เสื่อมรำคำของเครื่องจกัรที่เช่ำณวนัที่ 31 ธันวำคมของแตล่ะปีเป็นดงันี ้

Dr.คำ่เสื่อมรำคำ 52,343               

Cr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม/สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 52,343                 

Dr.เครื่องจกัร 263,716             

Cr.สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 263,716               

Dr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม/สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 157,030             

Cr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม/เครื่องจกัร 157,030               

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย
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ตัวอย่างที ่3 กำรปันสว่นองคป์ระกอบของสญัญำเช่ำและที่ไมใ่ช่สญัญำเช่ำ

บรษัิท ก จ  ำกดั ไดท้  ำสญัญำเช่ำอำคำร  โดยคดิคำ่เช่ำในอตัรำ 2,000,000 บำท ตอ่ปี โดยสญัญำดงักลำ่ว

ผูใ้หเ้ช่ำจะตอ้งจดัหำ รปภ. มำท ำกำรเฝำ้อำคำรตลอด 24 ชั่วโมงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ

หำกรำคำเอกเทศของคำ่เช่ำอำคำร คอื 1,800,000 บำท ตอ่ปี และรำคำเอกเทศในกำรจำ้ง รปภ. 600,000 บำท

ตอ่ปี

ผูเ้ช่ำตอ้งแยกสญัญำเช่ำออกจำกสญัญำบรกิำรและรบัรูเ้ป็นสญัญำแยกตำ่งหำก โดยค ำนวณดงันี ้

รำคำเอกเทศ กำรปันสว่น รำคำตำมสญัญำ

คำ่เช่ำอำคำร 1,800,000.00  75.00% 1,500,000.00       

คำ่บรกิำรรกัษำควำมปลอดภยั 600,000.00     25.00% 500,000.00          

รวม 2,400,000.00  2,000,000.00       

ตัวอย่างที ่4 กำรวดัมลูคำ่ดำ้นผูเ้ช่ำและกำรบญัชีส  ำหรบักำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรเช่ำ

ผูเ้ช่ำไดท้  ำสญัญำเช่ำพืน้อำคำร 10 ปีพรอ้มสทิธ์ิขยำยเวลำสญัญำเพ่ิม 5 ปี คำ่เช่ำช่วงแรก  50,000 ตอ่ปี 

และในช่วงตอ่สญัญำเช่ำกบั  55,000 ตอ่ปี จ่ำยทกุตน้ปี ผูเ้ช่ำตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยโดยตรงครัง้แรกจ ำนวน 20,000  ซึง่  

15,000 เก่ียวขอ้งกบักำรซือ้สทิธ์ิจำกผูเ้ช่ำเดมิ และ  5,000 เป็นคำ่นำยหนำ้ ผูใ้หเ้ช่ำสรำ้งแรงจงูใจแก่ผูเ้ช่ำดว้ยกำรจ่ำย

คำ่นำยหนำ้แทนให ้5,000 และจ่ำยเพ่ือปรบัปรุงสทิธิกำรเช่ำ  7,000 ซึง่ ณ วนัเริ่มตน้สญัญำเช่ำ ผูเ้ช่ำยงัไมไ่ดต้ดัสนิใจวำ่

จะยืดเวลำสญัญำเช่ำออกไปหรอืไม ่ดงันัน้จึงก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 10 ปี ทัง้นี ้ผูเ้ช่ำไมท่รำบอตัรำดอกเบีย้โดยนยั

ในสญัญำเช่ำ แตอ่ตัรำดอกเบีย้สว่นเพ่ิมที่เหมำะสมเทำ่กบั 5% ตอ่ปี 

ใหบ้นัทกึบญัชีสญัญำเช่ำ

ณ วันท าสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินที่ตอ้งตำมสญัญำค ำนวณไดด้งันี ้

ประเภทของกระแสเงนิสด กระแสเงนิสด  PV factor มูลค่าปัจจุบนั

1. คำ่เช่ำคงที่ 50,000            8.1078               405,391               

2. กำรจ่ำยคำ่เช่ำผนัแปร 

3. มลูคำ่คงเหลอืที่รบัประกนั 0.6139               

4. สทิธิเลอืกซือ้ 0.6139               -                       

5. คำ่ปรบัที่ตอ้งจ่ำย 0.6139               

405,391               รวมมลูคำ่ปัจจบุนั
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Dr.สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 405,391

            Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 355,391

               เงินสด 50,000

บนัทกึสทิธิกำรใชส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 

Dr.สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 20,000

            Cr เงินสด 20,000

บนัทกึกำรจ่ำยตน้ทนุทำงตรงเม่ือเริ่มแรก

Dr. เงินสด 5,000

          Cr.สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 5,000

บนัทกึกำรรบัคำ่ชดเชยคอมมิสชั่น

ทัง้นี ้คำ่ปรบัปรุงสทิธิกำรเช่ำไมถื่อเป็นสิ่งจงูใจของสญัญำเช่ำ 

ตำรำงค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและยอดคงเหลอืหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

คำ่เช่ำรำยปี /
หนีส้นิตำม

สญัญำเช่ำ
ยอดคงเหลอืของ

มลูคำ่คงเหลอื (1)
ที่ลดลง (3) = (1) - 

(2)
หนีส้นิคงคำ้ง (4)

มลูคำ่เริ่มตน้ 405,391               

ปีที่ 1 50,000                     50,000               355,391               1/1/x1

ปีที่ 2 50,000                     17,770            32,230               323,161               1/1/x2

ปีที่ 3 50,000                     16,158            33,842               289,319               

ปีที่ 4 50,000                     14,466            35,534               253,785               

ปีที่ 5 50,000                     12,689            37,311               216,474               

ปีที่ 6 50,000                     10,824            39,176               177,298               

ปีที่ 7 50,000                     8,865              41,135               136,162               

ปีที่ 8 50,000                     6,808              43,192               92,971                 

ปีที่ 9 50,000                     4,649              45,351               47,619                 

ปีที่ 10 50,000                     2,381              47,619               -                       

รวม 500,000                   94,609            405,391             

ปีที่
ดอกเบีย้จ่ำย (2)

 = (4)x5%
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กำรบนัทกึบญัชี ณ สิน้ปีที่ 1

ธ.ค. 31 17,770               

Cr.ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 17,770                 

บนัทกึดอกเบีย้จ่ำย

ค ำนวณคำ่เสื่อมรำคำของ สทิธิกำรใชส้นิทรพัย ์ปีที่ 1-10 ดงันี ้

Dr.คำ่เสื่อมรำคำ 42,039               

Cr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม/สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 42,039                 

กำรบนัทกึบญัชี ณ ตน้ปีที่ 2

17,770               

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 32,230               

Cr.เงินสด 50,000                 

หำกในปีที่ 6 ของกำรเช่ำผูเ้ช่ำไดซื้อ้กิจกำร A ซึง่กิจกำรดงักลำ่วมีสญัญำเช่ำในอำคำรแหง่อ่ืนพรอ้มกบัเง่ือนไข

ในกำรยกเลกิสญัญำได ้ซึง่หลงัจำกซือ้กิจกำรดงักลำ่วแลว้ ผูเ้ช่ำตอ้งกำรพืน้ที่ส  ำนกังำนเพ่ิมขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัก ำลงัคน 

ดว้ยเหตนีุ ้ผูเ้ช่ำจึงท  ำสญัญำเช่ำพืน้ที่ชัน้อ่ืนในอำคำรเดมิ โดยเริ่มตน้ตอนปีที่ 8 (เน่ืองจำกผูเ้ช่ำปัจจบุนัจะออกตอนสิน้

ปีที่ 7) และใหกิ้จกำร A ยกเลกิสญัญำเช่ำที่มีอยูต่ำมเง่ือนไขที่มี

ณ สิน้ปีที่ 6 กิจกำรผูเ้ช่ำมีอตัรำดอกเบีย้สว่นเพ่ิมเทำ่กบั 6% ตอ่ปี ใหท้  ำตำรำงตดับญัชีหนีส้นิตำม

สญัญำเช่ำ และค ำนวณคำ่เสื่อมรำคำตอ่ปี อตัรำกำรกูย้ืมสว่นเพ่ิมที่เหมำะสมของผูเ้ช่ำ ณ สิน้ปีที่ 6 คอืรอ้ยละ 6 ตอ่ปี 

ใหค้  ำนวณหำดอกเบีย้และคำ่เสื่อมช่วงปีที่ 6-10

จากข้อมูล ผูเ้ช่ำซือ้กิจกำร A และผูเ้ช่ำท  ำสญัญำเพ่ิมในชัน้อ่ืน แสดงใหเ้ห็นวำ่ผูเ้ช่ำจะมีกำรตอ่อำยสุญัญำเพ่ิม

ดงันัน้สญัญำเช่ำอำคำรของผูเ้ช่ำจะเทำ่กบั  ......... ปี

ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนดใหผู้เ้ช่ำตอ้งวดัมลูคำ่ของหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ โดย

1. กำรเพ่ิมมลูคำ่ตำมบญัชีเพ่ือสะทอ้นดอกเบีย้ของหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

2. กำรลดมลูคำ่ตำมบญัชีเพ่ือสะทอ้นกำรช ำระคำ่เช่ำตำมสญัญำ

3 กำรวดัมลูคำ่ตำมบญัชีใหมเ่พ่ือสะทอ้นกำรประเมินใหมห่รอืกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำ

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย

Dr.ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย
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มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่้องตามสัญญา ณ สิน้ปีที ่6 ค านวณได้ดังนี้

ตน้ปีที่ เงินจ่ำย PV factor 6% PV

7 50,000 1.0000 50,000

8 50,000 0.9434 47,170

9 50,000 0.8900 44,500

10 50,000 0.8396 41,980

11 55,000 0.7921 43,566

12 55,000 0.7473 41,102

13 55,000 0.7050 38,775

14 55,000 0.6651 36,581

15 55,000 0.6274 34,507

475,000 378,180

มลูคำ่ของหนีส้นิตำมสญัญำ ณ สิน้ปีที่ 6 186,162             (บวกดอกเบีย้คำ้งจ่ำย)

รบัรูห้นีส้นิตำมสญัญำเพ่ิมขึน้ 192,017             

Dr.สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 192,017

            Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 192,017

บนัทกึกำรปรบัปรุงหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

ค านวณมูลค่าตามบญัชีของสิทธิการใช้

สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 420,391.08          

หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม (ปีที่ 1- 6) 252,234.65          

สทิธิกำรใชส้นิทรพัย ์ณ สิน้ปีที่ 6 168,156.43          

บวก วดัมลูคำ่เพ่ิม 192,017.10          

สทิธิกำรใชส้นิทรพัย ์หลงัปรบัเพ่ิม 360,173.53          

อำยสุญัญำที่เหลอื 9.00                     

คำ่เสื่อมรำคำตอ่ปี 40,019.28            
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จากตัวอย่าง 4 หำกตน้ปีที่ 3 ดชันีรำคำผูบ้รโิภคเพ่ิมจำก 125 เป็น 135 ดงันัน้ จึงมีกำรปรบัเพ่ิมคำ่เช่ำตำม

สญัญำ เป็น 54,000 บำท (50,000 x 135;/125) ท ำใหต้อ้งค  ำนวณมลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่เช่ำ 8 ปีที่เหลอื ซึง่เทำ่กบั

ประเภทของกระแสเงนิสด กระแสเงนิสด  PV factor มูลค่าปัจจุบนั

คำ่เช่ำปีที่ 3-10 54,000            6.7864               366,464.16          

มลูคำ่ของหนีส้นิตำมสญัญำ ณ ตน้ปีที่ 3 339,318.67          

รบัรูห้นีส้นิตำมสญัญำเพ่ิมขึน้ 27,145.49            

Dr.สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 27,145

            Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 27,145

บนัทกึกำรปรบัปรุงหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

โดยในช่วง 8 ปีทีเหลอืมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิเป็นดงันี ้

ตำรำงค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและยอดคงเหลอืหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

คำ่เช่ำรำยปี /
หนีส้นิตำม

สญัญำเช่ำ
ยอดคงเหลอืของ

มลูคำ่คงเหลอื (1)
ที่ลดลง (3) = (1) - 

(2)
หนีส้นิคงคำ้ง (4)

มลูคำ่เริ่มตน้ 366,464               

ปีที่ 3 54,000                     54,000               312,464               

ปีที่ 4 54,000                     15,623            38,377               274,087               

ปีที่ 5 54,000                     13,704            40,296               233,792               

ปีที่ 6 54,000                     11,690            42,310               191,481               

ปีที่ 7 54,000                     9,574              44,426               147,055               

ปีที่ 8 54,000                     7,353              46,647               100,408               

ปีที่ 9 54,000                     5,020              48,980               51,429                 

ปีที่ 10 54,000                     2,571              51,429               0                           

รวม 432,000                   65,536            366,464             

ปีที่
ดอกเบีย้จ่ำย (2)

 = (4)x5%
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ค านวณมูลค่าตามบญัชีของสิทธิการใช้

สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 420,391.08          

หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม (ปีที่ 1- 2) 84,078.22            

สทิธิกำรใชส้นิทรพัย ์ณ ตน้ปีที่ 3 336,312.87          

บวก วดัมลูคำ่เพ่ิม 27,145.49            

สทิธิกำรใชส้นิทรพัย ์หลงัปรบัเพ่ิม 363,458.36          

อำยสุญัญำที่เหลอื 8.00                     

คำ่เสื่อมรำคำตอ่ปี 45,432.30            

ตัวอย่างที ่5 กำรแปลงสญัญำเช่ำ

ผูเ้ช่ำท  ำสญัญำเช่ำ 10 ปีส  ำหรบัพืน้ที่ส  ำนกังำน 2,000 ตำรำงเมตร โดยตน้ปีที่ 6 ผูเ้ช่ำและผูใ้หเ้ช่ำตกลงที่จะ

แกไ้ขสญัญำเช่ำเดมิที่เหลอือีกหำ้ปีเพ่ือรวมพืน้ที่ส  ำนกังำนเพ่ิมเตมิอีก 3,000 ตำรำงเมตรในอำคำรเดยีวกนั ซึง่จะให้

ผูเ้ช่ำใชป้ระโยชนส์ิน้สดุในไตรมำสที่สองของปีที่ 6 กำรเพ่ิมขึน้ของคำ่เช่ำสอดคลอ้งกบัคำ่เช่ำตลำดของส ำนกังำน 3,000 

ตำรำงเมตรใหม ่

ธุรกรรมนีถื้อเป็นกำรสรำ้งสญัญำเช่ำใหมเ่น่ืองจำกตกลงเจรจำในรำคำตลำด ดงันัน้ผูเ้ช่ำจึงตอ้งรบัรูส้ญัญำ

ใหมแ่ยกตำ่งหำกจำกสญัญำเดมิ

ตัวอย่างที ่6 กำรดดัแปลงที่เพ่ิมขอบเขตกำรเช่ำโดยกำรขยำยระยะเวลำสญัญำเช่ำ

ผูเ้ช่ำท  ำสญัญำเช่ำ 10 ปีส  ำหรบัพืน้ที่ส  ำนกังำน 5,000 ตำรำงเมตร โดยจ่ำยทกุสิน้ปีๆ ละ 100,000 โดยผูเ้ช่ำ

ไมท่รำบอตัรำดอกเบีย้ตำมนยั แตอ่ตัรำดอกเบีย้สว่นเพ่ิมของผูเ้ช่ำเทำ่กบั 6% เม่ือตน้ปีที่ 7 ทัง้สองฝ่ำยตกลงยืดเวลำ

สญัญำเช่ำออกไป 4 ปี โดยคำ่เช่ำรำยปีเทำ่เดมิ อตัรำดอกเบีย้สว่นเพ่ิมของผูเ้ช่ำ ณ ตน้ปีที่ 7 คอืรอ้ยละ 7 ตอ่ปี

ใหบ้นัทกึบญัชีกำรดดัแปลงสญัญำ

ณ วันท าสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินที่ตอ้งตำมสญัญำค ำนวณไดด้งันี ้

ประเภทของกระแสเงนิสด กระแสเงนิสด  PV factor มูลค่าปัจจุบนั

คำ่เช่ำคงที่ 100,000          7.3601               736,009               
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Dr.สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 736,009

            Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 736,009

บนัทกึสทิธิกำรใชส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 

ตำรำงค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและยอดคงเหลอืหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

คำ่เช่ำรำยปี /
หนีส้นิตำม

สญัญำเช่ำ
ยอดคงเหลอืของ

มลูคำ่คงเหลอื (1)
ที่ลดลง (3) = (1) - 

(2)
หนีส้นิคงคำ้ง (4)

มลูคำ่เริ่มตน้ 736,009               

ปีที่ 1 100,000                   44,161            55,839               680,169               

ปีที่ 2 100,000                   40,810            59,190               620,979               

ปีที่ 3 100,000                   37,259            62,741               558,238               

ปีที่ 4 100,000                   33,494            66,506               491,732               

ปีที่ 5 100,000                   29,504            70,496               421,236               

ปีที่ 6 100,000                   25,274            74,726               346,511               

ปีที่ 7 100,000                   20,791            79,209               267,301               

ปีที่ 8 100,000                   16,038            83,962               183,339               

ปีที่ 9 100,000                   11,000            89,000               94,340                 

ปีที่ 10 100,000                   5,660              94,340               0                           

รวม 1,000,000                0                      736,009             

กำรบนัทกึบญัชี ณ สิน้ปีที่ 1

ธ.ค. 31 44,161               

    หนีส้นิตำมสญัญำ 55,839               

Cr.เงินสด 100,000               

บนัทกึดอกเบีย้จ่ำย

ค ำนวณคำ่เสื่อมรำคำของ สทิธิกำรใชส้นิทรพัย ์ปีที่ 1-10 ดงันี ้

Dr.คำ่เสื่อมรำคำ 73,601               

Cr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม/สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 73,601                 

ปีที่
ดอกเบีย้จ่ำย (2)

 = (4)x6%

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย
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ตน้ปีที่ 7 ตกลงยืดระยะเวลำสญัญำออกไปอีก 4 ปี

ประเภทของกระแสเงนิสด กระแสเงนิสด  PV factor มูลค่าปัจจุบนั

คำ่เช่ำปีที่ 7-14 100,000          5.9713               597,129.85          

มลูคำ่ของหนีส้นิตำมสญัญำ ณ ตน้ปีที่ 7 346,510.56          

รบัรูห้นีส้นิตำมสญัญำเพ่ิมขึน้ 250,619.29          

Dr.สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 250,619

            Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 250,619

บนัทกึกำรปรบัปรุงหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

โดยในช่วง 8 ปีทีเหลอืมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิเป็นดงันี ้

ตำรำงค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและยอดคงเหลอืหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

คำ่เช่ำรำยปี /
หนีส้นิตำม

สญัญำเช่ำ
ยอดคงเหลอืของ

มลูคำ่คงเหลอื (1)
ที่ลดลง (3) = (1) - 

(2)
หนีส้นิคงคำ้ง (4)

มลูคำ่เริ่มตน้ 597,130               

ปีที่ 7 100,000                   41,799            58,201               538,929               

ปีที่ 8 100,000                   37,725            62,275               476,654               

ปีที่ 9 100,000                   33,366            66,634               410,020               

ปีที่ 10 100,000                   28,701            71,299               338,721               

ปีที่ 11 100,000                   23,710            76,290               262,432               

ปีที่ 12 100,000                   18,370            81,630               180,802               

ปีที่ 13 100,000                   12,656            87,344               93,458                 

ปีที่ 14 100,000                   6,542              93,458               -                       

รวม 800,000                   202,870          597,130             

ปีที่
ดอกเบีย้จ่ำย (2)

 = (4)x7%
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ค านวณมูลค่าตามบญัชีของสิทธิการใช้

สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 736,008.71          

หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม (ปีที่ 1- 6) 441,605.22          

สทิธิกำรใชส้นิทรพัย ์ณ ตน้ปีที่ 7 294,403.48          

บวก วดัมลูคำ่เพ่ิม 250,619.29          

สทิธิกำรใชส้นิทรพัย ์หลงัปรบัเพ่ิม 545,022.77          

อำยสุญัญำที่เหลอื 8.00                     

คำ่เสื่อมรำคำตอ่ปี 68,127.85            

ตัวอย่างที ่7  กำรแปลงสญัญำที่ลดขอบเขตสญัญำเช่ำ

ผูเ้ช่ำท  ำสญัญำเช่ำ 10 ปีส  ำหรบัพืน้ที่ส  ำนกังำน 5,000 ตำรำงเมตร จ่ำยคำ่เช่ำทกุสิน้ปีๆ ละ  50,000 ผูเ้ช่ำไม่

ทรำบดอกเบีย้ตำมนยั แตเ่สยีดอกเบีย้สว่นเพ่ิม 6% ในช่วงตน้ปีที่ 6 ผูเ้ช่ำและผูใ้หเ้ช่ำตกลงที่จะแกไ้ขสญัญำเช่ำเดมิเพ่ือ

ลดพืน้ที่เหลอืเพียง 2,500 ตำรำงเมตรของพืน้ที่ เริ่มตน้ตัง้แตปี่ที่ 6 เป็นตน้ไป คำ่เช่ำใหมเ่ทำ่กบั  30,000 (ช่วงปีที่ 6 – 10)

ดอกเบีย้สว่นเพ่ิมของผูเ้ช่ำเทำ่กบั 5% ตอ่ปี

ใหบ้นัทกึบญัชีกำรดดัแปลงสญัญำ

ณ วันท าสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินที่ตอ้งตำมสญัญำค ำนวณไดด้งันี ้

ประเภทของกระแสเงนิสด กระแสเงนิสด  PV factor มูลค่าปัจจุบนั

คำ่เช่ำคงที่ 50,000            7.3601               368,004               

Dr.สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 368,004

            Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 368,004

บนัทกึสทิธิกำรใชส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 
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ตำรำงค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและยอดคงเหลอืหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

คำ่เช่ำรำยปี /
หนีส้นิตำม

สญัญำเช่ำ
ยอดคงเหลอืของ

มลูคำ่คงเหลอื (1)
ที่ลดลง (3) = (1) - 

(2)
หนีส้นิคงคำ้ง (4)

มลูคำ่เริ่มตน้ 368,004               

ปีที่ 1 50,000                     22,080            27,920               340,085               

ปีที่ 2 50,000                     20,405            29,595               310,490               

ปีที่ 3 50,000                     18,629            31,371               279,119               

ปีที่ 4 50,000                     16,747            33,253               245,866               

ปีที่ 5 50,000                     14,752            35,248               210,618               

ปีที่ 6 50,000                     12,637            37,363               173,255               

ปีที่ 7 50,000                     10,395            39,605               133,651               

ปีที่ 8 50,000                     8,019              41,981               91,670                 

ปีที่ 9 50,000                     5,500              44,500               47,170                 

ปีที่ 10 50,000                     2,830              47,170               0                           

รวม 500,000                   0                      368,004             

กำรบนัทกึบญัชี ณ สิน้ปีที่ 1

ธ.ค. 31 22,080               

    หนีส้นิตำมสญัญำ 27,920               

Cr.เงินสด 50,000                 

บนัทกึดอกเบีย้จ่ำย

ค ำนวณคำ่เสื่อมรำคำของ สทิธิกำรใชส้นิทรพัย ์ปีที่ 1-10 ดงันี ้

Dr.คำ่เสื่อมรำคำ 36,800               

Cr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม/สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 36,800                 

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย

ปีที่
ดอกเบีย้จ่ำย (2)

 = (4)x6%
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ตน้ปีที่ 6 ตกลงลดพืน้ที่กำรเช่ำครึง่หนึ่ง และลดคำ่เช่ำเหลอื 30,000 บำท ดอกเบีย้ 5%

ประเภทของกระแสเงนิสด กระแสเงนิสด  PV factor มูลค่าปัจจุบนั

คำ่เช่ำปีที่ 6-10 30,000            4.3295               129,884.30          

ใชอ้ยู่ ยกเลกิ

ค านวณผลก าไรจากการปรับลดพืน้ทีเ่ช่าลง 100% 50% 50%

BV หนีส้นิ  ณ สิน้ปีที่ 5 210,618.19        105,309.09          105,309.09     

BV สทิธิกำรใชส้นิทรพัย ์ณ สิน้ปีที 5 184,002.18        92,001.09            92,001.09       

ผลตำ่ง หนีส้นิลดลง (เขำ้ P/L) 13,308.01            13,308.01       

Dr หนีส้นิตำมสญัญำ 105,309             

Cr.สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 92,001                 

     ก ำไรจำกกำรแปลงสญัญำเช่ำ 13,308                 

มลูคำ่ปัจจบุนัของหนีส้นิตำมสญัญำใหม ่(50%) 129,884.30          

มลูคำ่ของหนีส้นิตำมสญัญำ ณ ตน้ปีที่ 6 (50%) 105,309.09          

รบัรูห้นีส้นิตำมสญัญำเพ่ิมขึน้ 24,575.21            

Dr.สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 24,575

            Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 24,575

บนัทกึกำรปรบัปรุงหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ
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โดยในช่วง 5 ปีทีเหลอืมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิเป็นดงันี ้

ตำรำงค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและยอดคงเหลอืหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

คำ่เช่ำรำยปี /
หนีส้นิตำม

สญัญำเช่ำ
ยอดคงเหลอืของ

มลูคำ่คงเหลอื (1)
ที่ลดลง (3) = (1) - 

(2)
หนีส้นิคงคำ้ง (4)

มลูคำ่เริ่มตน้ 129,884               

ปีที่ 6 30,000                     6,494              23,506               106,379               

ปีที่ 7 30,000                     5,319              24,681               81,697                 

ปีที่ 8 30,000                     4,085              25,915               55,782                 

ปีที่ 9 30,000                     2,789              27,211               28,571                 

ปีที่ 10 30,000                     1,429              28,571               0                           

รวม 150,000                   20,116            129,884             

ค านวณมูลค่าตามบญัชีของสิทธิการใช้

สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 92,001.09            

บวก วดัมลูคำ่เพ่ิม 24,575.21            

สทิธิกำรใชส้นิทรพัย ์หลงัปรบัเพ่ิม 116,576.29          

อำยสุญัญำที่เหลอื 5.00                     

คำ่เสื่อมรำคำตอ่ปี 23,315.26            

ตัวอย่าง 8 ธุรกรรมกำรขำยและกำรเช่ำกลบัคนื

กิจกำรผูข้ำย - ผูเ้ช่ำ ขำยอำคำรใหแ้ก่นิตบิคุคลอ่ืน (ผูซื้อ้ - ผูใ้หเ้ช่ำ) เป็นเงินสด 2,000,000 โดย BV ของอำคำร

เทำ่กบั 1,000,000 ในเวลำเดยีวกนัผูข้ำยผูเ้ช่ำท  ำสญัญำกบัผูซื้อ้ผูใ้หเ้ช่ำส  ำหรบัสทิธ์ิในกำรใชอ้ำคำรเป็นเวลำ 18 ปี 

คำ่เช่ำ 120,000 ตอ่ปีช ำระทกุสิน้ปี มลูคำ่ยตุธิรรมของอำคำร ณ วนัที่ขำยคอื 1,800,000 ท ำใหมี้สว่นตำ่งระหวำ่งรำคำ

ขำยกบัมลูคำ่ยตุธิรรม 200,000 บำทซึง่ถือเป็นกำรจดัหำเงิน ดอกเบีย้ตำมนยัของสญัญำเช่ำเทำ่กบั 4.5% ซึง่ผูเ้ช่ำทรำบ  

PV ของสญัญำเช่ำครัง้นีเ้ทำ่กบั 1,459,200 บำท (ประกอบดว้ยกำรจดัหำเงินเพ่ิมเตมิ 200,000 บำท และสญัญำเช่ำ

 1,259,200 บำท)  โดยแบง่เป็นกำรจ่ำยช ำระ 16,447 และ 103,553 ตำมล ำดบั

ปีที่
ดอกเบีย้จ่ำย (2)

 = (4)x5%
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ด้านผู้เช่า

องคป์ระกอบของสัญญาเช่า จ านวนเงนิ สัดส่วน ปันส่วน ผลต่าง

รำคำทนุ 1,000,000 56% 699,555.56          300,444

ก ำไร 800,000 44% 559,644.44          240,356

มลูคำ่ยตุธิรรม 1,800,000 1,259,200.00       540,800

องคป์ระกอบของกำรจดัหำเงิน 200,000 200,000.00          

รวม 2,000,000 100% 1,459,200.00       540,800

กำรบนัทกึรำยกำร ณ วนัที่ขำยและเช่ำกลบั

Dr. เงินสด 2,000,000

สทิธิกำรใชส้นิทรพัย์ 699,556

Cr. ที่ดนิ อำคำร และอปุกรณ ์(สทุธิ) 1,000,000

      ผลก ำไรจำกกำรขำยที่ดนิ อำคำร และอปุกรณ์ 240,356

      หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 1,459,200

บนัทกึกำรขำยและเช่ำกลบั
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บทที่ 8  Employee Benefit Worksheet
ประเภทของผลประโยชนพ์นักงาน

ผลประโยชนร์ะยะสั้นทัง้หมดของพนักงาน

เม่ือพนกังานไดใ้หบ้รกิารแก่กิจการในระหวา่งงวดบญัชี กิจการตอ้งรบัรูจ้  านวนที่ไมค่ดิลดของผลประโยชนร์ะยะสัน้ 

ของพนกังานที่คาดวา่จะจ่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนกบับรกิารที่ไดร้บัจากพนกังาน โดยรบัรูเ้ป็นหนีส้นิ (คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย) หลงัหกั

จ านวนเงินที่จ่ายแลว้ และรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่าย เวน้แตน่ าไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย ์(สนิคา้คงเหลอื ที่ดนิ อาคารและ

อปุกรณ)์

กิจการตอ้งวดัมลูคา่ของตน้ทนุที่คาดวา่จะเกิดขึน้ของสทิธิการลางานที่ยงัไดร้บัคา่ตอบแทนชนิดสะสมตามจ านวนซึง่

กิจการคาดวา่จะจ่ายเพ่ิม เน่ืองจากมีสทิธิที่พนกังานยงัไมไ่ดใ้ชส้ะสมอยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

ในกรณีโครงการสว่นแบง่ก าไรและโครงการโบนสั กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทนุที่คาดวา่จะตอ้งจ่ายของสว่นแบง่ก าไรและ

โบนสั หากกิจการมีภาระผกูพนัทางกฎหมายหรอืภาระผกูพนัจากการอนมุานในปัจจบุนัที่จะตอ้งจ่าย เน่ืองจากเหตกุารณท์ี่

เกิดขึน้ในอดตี และสามารถประมาณภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

ตัง้ประมาณการ
หนีส้นิเมื่อเขา้ เกณฑ์
รบัรูต้ามภาระผกูพนั
จากการอนมุาน

ผลประโยชนร์ะยะสัน้
ทัง้หมดของพนกังาน

ผลประโยชนห์ลงัออก
จากงาน

ผลประโยชนร์ะยะยาว
อื่น

ผลประโยชนเ์มื่อเลกิจา้ง  

รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่าย
เมื่อเกิดรายจ่าย

Defined
Contribution    รบัรู ้

คา่ใชจ้่ายทนัที

รบัรูค้า่ใชจ้่าย/ตัง้
ประมาณการหนีส้นิ

Defined Benefit   
รบัรูค้า่ใชจ้่าย/ตัง้

ประมาณการหนีส้นิ
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ตัวอย่างที ่1 การวัดมูลค่าของต้นทุนทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของสิทธิการลางานทีย่ังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม

(มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่19 ปรับปรุง 2562)

กิจการมีพนกังาน 100 คน ซึง่มีสทิธิที่จะลาป่วยโดยรบัคา่จา้งปีละ 5 วนัท าการ วนัลาป่วยที่ไมไ่ดใ้ชจ้ะยกไปใชไ้ดใ้น

1 ปีปฏิทิน การใชส้ทิธิลาป่วยจะเริ่มใชจ้ากสทิธิของปีปัจจบุนัก่อนแลว้จึงใชส้ทิธิที่ยกมาจากปีก่อน (วิธีเขา้หลงั-ออกก่อน)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 สทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชโ้ดยเฉลี่ยคอื 2 วนัตอ่คน กิจการคาดการณจ์ากประสบการณใ์นอดตี ซึง่คาดวา่

ในปี 25x2 พนกังาน 92 คน จะลาป่วยคนละไมเ่กิน 5 วนั และอีก 8 คนที่เหลอืจะลาป่วยเฉลี่ยคนละ 6.5 วนั

กิจการคาดวา่จะมีการจ่ายเพ่ิมเตมิเป็นเวลา 12 วนั ส  าหรบัการลาป่วยซึง่เป็นผลมาจากสทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ะสม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 เทา่กบั 12 วนั (8 คน*1.5 วนัตอ่คน) ดงันัน้กิจการจะรบัรูห้นีส้นิเทา่กบัจ านวนเงินที่จ่ายส  าหรบั

การลาป่วย 12 วนั
ตัวอย่างที ่2 ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนักงาน-สิทธิการลาป่วยชนิดสะสมทีย่ังได้รับค่าตอบแทน แต่ไม่เป็น

สิทธิขาด (ดัดแปลงจากคู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนพ์นักงาน)

บรษัิท ก เป็นกิจการที่เริ่มก่อตัง้ตน้ปี 25x6 บรษัิทมีพนกังาน 1,000 คน ใหส้ทิธิพนกังานแตล่ะคนสามารถลาป่วย

โดยไดร้บัคา่ตอบแทนไดปี้ละ 10 วนั โดยสทิธิดงักลา่วที่ไมไ่ดใ้ชใ้นปีปัจจบุนัสามารถสะสมไปใชไ้ดเ้พียงแคใ่นปีถดัไปเทา่นัน้ 

การใชส้ทิธิลาป่วยจะใชส้ทิธิของปีก่อนหนา้ล  าดบัแรก แลว้จึงใชส้ทิธิของปีปัจจบุนั (วิธี FIFO) คา่ตอบแทนที่ตอ้งจ่าย

พนกังานเม่ือใชส้ทิธิคอื 500 บาทตอ่วนั

ในปี 25x6 มีพนกังานใชส้ทิธิลาทัง้สิน้ 8,000 วนั ท  าใหมี้จ  านวนวนัลาป่วยสะสมดงักลา่วที่สามารถใชส้ทิธิไดภ้ายใน

ปี 25x7 จ านวน 2,000 วนั ซึง่ ณ สิน้ปี 25x6 กิจการไดป้ระเมินแลว้วา่จะเกิดการใชส้ทิธิจรงิอยูท่ี่ 1,000 วนั

ระหวา่งปี 25x7 ตามขอ้มลูที่เกิดขึน้จรงิ มีพนกังานใชส้ทิธิการลาป่วยทัง้สิน้ 8,000 วนั แบง่เป็นการใชส้ทิธิของปี

ก่อนหนา้ 1,000 วนั และใชส้ทิธิของปี 25x7 จ านวน 7,000 วนั ท  าใหมี้ยอดคงคา้งของสทิธิที่สามารถใชไ้ดภ้ายในปี 25x8 

จ านวน 3,000 วนั (10,000-7,000) บรษัิทประเมินแลว้วา่จะเกิดการใชส้ทิธิจรงิในปี 25x8 อยู ่1,500 วนั

ใหท้  า ค  านวณประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานในปี 25x6 และ 25x7 ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่ว
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ตอบ (หน่วย : พนับาท)

อธิบาย เงินสด คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ ประมาณการหนีส้นิ

พนกังาน ผลประโยชนพ์นกังาน

ปี 25x6 จา่ยคชจ.ผปย.พนง.(8,000 วนั*500 บาท) 4,000 Cr.

31/12/x6 ตัง้ ปมก.หนีส้นิ(1,000 วนั*500 บาท)

รายการที่ปรากฎในงบการเงินปี 25x6

1/1/25x7 ยอดยกมา

ปี 25x7 จา่ยคชจ.ผปย.พนง.(7,000 วนั*500 บาท) 3,500 Cr.

ปี 25x7 พนง.ใชส้ิทธ์ิลาตามวนัลาปี x6 (1,000 วนั*500 บ.) 500 Cr.

31/12/x7 ตัง้ ปมก.หนีส้นิ(1,500 วนั*500 บาท)

รายการที่ปรากฎในงบการเงินปี 25x7

ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน

โครงการสมทบเงนิทีก่ าหนดไว้ (Defined Contribution Plan)    

หากเป็นโครงการสมทบเงิน กิจการจะจ่ายเงินสมทบแบบตายตวัเขา้ไปยงัโครงการฯ โดยโครงการสมทบเงินอาจ

รวมถึงการจ่ายคา่เบีย้ประกนัเขา้ไปในโครงการ เพ่ือประกนัผลประโยชนพ์นกังาน เช่น กองทนุส  ารองเลีย้งชีพ ที่พนกังาน

และนายจา้งตา่งตอ้งสมทบเงินเขา้ไปในกองทนุฯ ทัง้นีเ้ม่ือพนกังานไดใ้หบ้รกิารแก่กิจการในระหวา่งงวด กิจการตอ้งรบัรู ้

เงินสมทบที่ตอ้งจ่ายใหโ้ครงการสมทบเงินเพ่ือตอบแทนส าหรบับรกิารที่พนกังานมีให ้อยา่งไรก็ตาม การบญัชีโครงการ

จะมีลกัษณะเรยีบงา่ย เพราะโดยปกตกิิจการจะจ่ายเงินเขา้กองทนุส  ารองเลีย้งชีพพรอ้มๆกบัการจ่ายเงินเดอืน ซึง่การจ่าย

เงินเดอืนเป็นการจ่ายคา่ตอบแทนยอ้นหลงั ดงันัน้เม่ือจ่ายเงินเขา้กองทนุฯ จึงบนัทกึคา่ใชจ้่ายไดท้นัที

โครงการผลประโยชนท์ีก่ าหนดไว้ (Defined Benefit Plan)    

กิจการตอ้งบนัทกึบญัชีทัง้ภาระผกูพนัทางกฎหมายและภาระผกูพนัจากการอนมุานอ่ืนๆ ที่เกิดจากการปฏิบตัขิอง

กิจการ ทัง้นีโ้ครงการผลประโยชนท์ี่ก  าหนดไวอ้าจมีการจดัตัง้กองทนุสนบัสนนุทัง้จ  านวนหรอืบางสว่น หรอืไมมี่กองทนุ

รองรบัเลยก็ได้

กิจการจะตอ้งประเมินมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนั และมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการ (ถา้มี) อยา่ง

สม ่าเสมอและตอ้งประเมินใหม ่หากมลูคา่ของภาระผกูพนัและมลูคา่ของสนิทรพัยแ์ตกตา่งจากขอ้เท็จจรงิอยา่งมี

สาระส าคญั ทัง้นีกิ้จการจะตอ้งใชว้ิธีคดิลดแตล่ะหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected unit credit method) ใน

การประเมินภาระผกูพนั

500 Dr.

4,000 Dr.

500 Cr.

4,500 Dr. 500 Cr.

500 Cr.

3,500 Dr.

750 Cr.

750 Dr.

4,250 Dr.

500 Dr.

750 Cr.
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ตัวอย่างที ่3 วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์

บรษัิทมีพนกังานที่เงินเดอืน 10,000 บาทในปัจจบุนั โดยจะขึน้เงินเดอืนใหปี้ละ 7% ทบตน้ โดยบรษัิทคาดวา่

พนกังานจะท างานเป็นเวลา 5 ปี (อีก 4 ปีออก) และบรษัิทจะใหผ้ลตอบแทนตอนออกเทา่กบั 1% ของเงินเดอืนๆสดุทา้ย x

จ านวนปีที่ท  างาน ซึง่อตัราคดิลดที่เหมาะสมคอื 10%

เงินเดอืน ณ สิน้ปีที่ 1

ตวัคณูมลูคา่อนาคต (FVIFa n=4, i=7%)

เงินเดอืน ณ สิน้ปีที่ 5

สิน้ปีที่ PV factor เงินที่จะได้ คดิดอกเบีย้ ภาระผกูพนั

n=N,i=10% เฉลยีใน จากภาระ สิน้ปี

แตล่ะปี ผกูพนัตน้ปี

1 0.6830 131 0 89

2 0.7513 131 9 197

3 0.8264 131 20 325

4 0.9091 131 32 476

5 1 131 48 655

การบนัทกึบญัชี 655

ปีที่ 1

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน

ปีที่ 2

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน

ปีที่ 3

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน

13,108                     

1.3108                     

10,000                     

89

x ปีจงึจะไดเ้งิน

ระยะเวลาอีก

เงินที่ไดใ้นแตล่ะปี

ดงันัน้ PV ของ

0

1

2

3

4

131

119

108

98

89

107

107

89

128

128
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ปีที่ 4

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน

ปีที่ 5

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน

เงินสด

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนักงาน

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน หมายถึง ผลประโยชนท์ี่คาดวา่จะไมไ่ดจ้่ายช าระทัง้จ  านวนภายใน 12 เดอืน 

หลงัวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่พนกังานไดใ้หบ้รกิารที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่

1. การลางานระยะยาวที่ยงัไดร้บัผลตอบแทน

2. ผลประโยชนท์ี่จ่ายใหจ้ากการท างานเป็นระยะเวลานาน เช่น การแจกทองค า หรอืแหวนเพชร เม่ือท างานครบ

จ านวนปีที่ก  าหนด

3. ผลประโยชนท์ี่จ่ายจากการทพุพลภาพเป็นระยะเวลานาน

4. สว่นแบง่ก าไรและโบนสั และผลตอบแทนที่รอจ่าย

การวดัมลูคา่ของผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน มีความแน่นอนคอ่นขา้งมาก มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 

จึงใหใ้ชว้ิธีการบญัชีอยา่งงา่ยส  าหรบัผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน ซึง่แตกตา่งจากการบญัชีที่ใชส้  าหรบัผลประ

โยชนห์ลงัออกจากงาน เน่ืองจากวิธีนีใ้หร้บัรูร้ายการจากการวดัมลูคา่ใหมใ่นงบก าไรขาดทนุ ดงันัน้จ  านวนที่รบัรูใ้นงบก าไร

ขาดทนุ (เวน้แตเ่ขา้ข่ายการตัง้เป็นตน้ทนุของสนิทรพัย)์ จะเป็นยอดสทุธิของ

1. ตน้ทนุบรกิาร

2. ดอกเบีย้สทุธิจากหนีส้นิ (สนิทรพัย)์ ผลประโยชนท์ี่กาหนดไวส้ทุธิ 

3. การวดัมลูคา่ใหมข่องหนีส้นิ (สนิทรพัย)์ ผลประโยชนท์ี่กาหนดไวส้ทุธิ

ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจ้าง

ผลประโยชนเ์ม่ือเลกิจา้งเป็นผลมาจากการตดัสนิใจของกิจการที่จะเลกิจา้งพนกังานหรอืการตดัสนิใจของพนกังาน

ที่จะยอมรบัขอ้เสนอผลประโยชนเ์พ่ือแลกเปลี่ยนกบัการเลกิจา้ง กิจการตอ้งรบัรูผ้ลประโยชนเ์ม่ือเลกิจา้งเป็นหนีส้นิและ

คา่ใชจ้่าย เม่ือกิจการไมส่ามารถยกเลกิขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชนด์งักลา่วไดอี้กตอ่ไป หรอืเม่ือกิจการรบัรูต้น้ทนุส  าหรบั

การปรบัโครงสรา้ง แลว้แตว่นัใดจะเกิดขึน้ก่อน

655

655

151

151

179

179
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กิจการตอ้งวดัมลูคา่ของผลประโยชนเ์ม่ือเลกิจา้งเม่ือรบัรูร้ายการเริ่มแรก และตอ้งวดัมลูคา่และรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลง

ในภายหลงัตามลกัษณะของผลประโยชนข์องพนกังาน โดยหากผลประโยชนเ์ม่ือเลกิจา้งคาดวา่จะจ่ายช าระทัง้จ  านวนก่อน 

12 เดอืนนบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่มีการรบัรูผ้ลประโยชนเ์ม่ือเลกิจา้ง กิจการตอ้งปฏิบตัติามขอ้ก าหนด

ของผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังาน แตห่ากผลประโยชนเ์ม่ือเลกิจา้งไมไ่ดค้าดวา่จะจ่ายช าระทัง้จ  านวนก่อน 12 เดอืน

นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานประจ าปี กิจการตอ้งปฏิบตัติามขอ้กาหนดของผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน

ตัวอย่างที ่4 การค านวณภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงานสุทธิโดยใช้ Worksheet

บรษัิท พธุ จ  ากดั มีขอ้มลูเก่ียวกบัโครงการผลประโยชนพ์นกังาน ดงันี ้

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการ 31/12/25x0

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 31/12/25x0

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการ 31/12/25x1

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 31/12/25x1

อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัของสนิทรพัยโ์ครงการ

อตัราคดิลดของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน

ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั ปี 25x1

บรษัิทสมทบเงินเขา้กองทนุสนิทรพัย์

พนกังานรบัเงินผลประโยชนจ์ากกองทนุตามเง่ือนไข

ใหท้ าจดัท าตารางค านวณบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ตามกรอบของมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที่ 19 (ปรบัปรุง 2562) ผลประโยชนพ์นกังาน

17,410                     

14,920                     

15,000                     

14,000                     

1,500                       

1,050                       

800                          

6%

7%
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ตอบ

เงินสด

ยอดคงเหลือ 31/12/25x0

a.ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั

b.ตน้ทนุดอกเบีย้

c.ผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์ี่คาดไว้

e.เงินสมทบเขา้กองทนุ 1,050 Cr.

f.ผลประโยชนท์ี่จ่ายใหก้บัพนกังาน

ยอดคงเหลือก่อนวัดมูลค่าใหม่

g.ผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์ี่ไมค่าดหวงั

(ปรบัตวัเลขใหเ้ทา่กบั FMV สนิทรพัย ์ณ สิน้ปี)

h.ภาระผกูพนั ผปย. พนง.เพ่ิมขึน้จากการ

คาดการณข์องนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

ยอดคงเหลือ 31/12/25x1

2490

สนิทรพัยโ์ครงการ

840 Cr.

900 Dr.

Memorandum

0 Dr. 1,000 Cr. 15,000 Cr.

800 Cr.

14,000 Dr.

พนกังานประจ าปี (P/L)

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์

วดัมลูคา่ใหม ่(OCI)

ผลกระทบจากการ สนิทรพัย/์หนีส้นิ

ผปย. พนง. ผปย. พนง.

ปมก.ภาระผกูพนั

2,210 Dr.

900 Cr.

2,490 Cr.1,680 Dr.

รายการ

530 Dr.

2,210 Cr.

14,920 Dr.17,410 Cr.

840 Dr.

1,050 Dr.

1,500 Dr. 1,500 Cr.

15,200 Cr.

800 Dr.

14,390 Dr.

530 Cr.
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การบนัทกึบญัชีที่เก่ียวขอ้ง

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานประจ าปี

ผลก าไรขาดทนุตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (OCI)

เงินสด

สนิทรพัย/์หนีส้นิ ผปย. พนง.

บนัทกึคา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานประจ าปี 25x1

ผลกระทบที่มีตอ่งบแสดงฐานะการเงิน

สนิทรพัยโ์ครงการ

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานสทุธิ

สว่นของเจา้ของ

ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม ่(OCI) 0 Dr. 1,680 Dr.

1,680                       

860                          

1,490                       

1,050                       

2,490 Cr.1,000 Cr.

17,410 Cr.15,000 Cr.

14,920 Dr.14,000 Dr.

25x125x0
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ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที ่3/2559

บรษัิท A มีการประมาณการโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (บ าเหน็จบ านาญพนกังาน) ตามขอ้ก าหนดของ

พระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงานโดยมีขอ้มลูของปี 25x2 ดงันี ้

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1 ม.ค.x2

ตน้ทนุบรกิารผลประโยชนพ์นกังาน

จ่ายโครงการผลประโยชนพ์นกังาน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตามรายงานนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 31 ธ.ค.x2

อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรระดบั AA ซึง่มีระยะเวลาผลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัโครงการผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัตน้

งวด เทา่กบั 10% จ่ายผลประโยชนพ์นกังานครัง้เดยีว ณ 31 ธ.ค.x2

ใหท้ าใหบ้นัทกึบญัชีผลประโยชนพ์นกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 เรื่องผลประโยชนพ์นกังาน โดยระบคุูบ่ญัชี

รายการบญัชี แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินหรอืงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ค  าอธิบายรายการ และจ านวนเงิน

และบนัทกึบญัชีในตารางดงันี ้

ล  าดบั แสดงในงบ Dr. Cr.

A คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน P/L 250

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน B/S 250

บนัทกึตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั

B คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน P/L 200

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน B/S 200

บนัทกึตน้ทนุดอกเบีย้

C ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน B/S 300

เงินสด B/S 300

บนัทกึการจ่ายผลประโยชน์

D ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม่ OCI 650

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน B/S 650

บนัทกึการปรบัประมาณการฯ โดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

รายการบญัชี

ลา้นบาท

2,000                       

250                          

(300)

2,800                       
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ตอบ การบนัทกึบญัชีประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานสามารถแสดงตามตารางค านวณไดด้งันี ้

ยอดคงเหลือ 31/12/25x1

a.ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั

b.ตน้ทนุดอกเบีย้ (10%)

c.ผลประโยชนท์ี่จ่ายใหก้บัพนกังาน

ยอดคงเหลือ ณ 31/12/25x2 ก่อนปรับปรุงประมาณการ

หนีสิ้นตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย

d.ภาระผกูพนั ผปย. พนง.เพ่ิมขึน้จากการ

คาดการณข์องนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

ผลเปล่ียนแปลงระหว่างปี (บนัทกึบญัชีในปี 25x2)

ยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงนิ 31/12/25x2 650 Dr. 2,800 Cr.

650 Dr. 650 Cr.

450 Dr. 300 Cr. 650 Dr. 800 Cr.

300 Cr. 300 Dr.

450 Dr. 300 Cr. 0 Dr. 2,150 Cr.

200 Dr. 200 Cr.

รายการ

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ เงินสด องคป์ระกอบอ่ืนๆ (OCI) ปมก.ภาระผกูพนั

พนกังานประจ าปี (P/L) ผปย. พนง.

2,000 Cr.

250 Dr. 250 Cr.
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บทที ่9 ภาษีเงนิได้ มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่12 (ปรับปรุง 2562) 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่12 ใชว้ิธีหนีส้นิตามงบแสดงฐานะการเงิน (liability method) โดยใหค้วามส าคญักบั

ผลแตกตา่งชั่วคราว ซึ่งหมายถึงผลแตกตา่งระหวา่งฐานภาษีของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิกบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์

และหนีส้นิเหลา่นัน้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยฐานภาษีของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ หมายถึง มลูคา่ของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ

ทีว่ดัมลูคา่ตามกฎหมมายภาษีอากร

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่12 ก าหนดใหกิ้จการรบัรูห้นีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เม่ือมีผลแตกตา่งชั่วคราวเกิดขึน้

ทกุครัง้ แตใ่หร้บัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่ กิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอ

ทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชนไ์ด ้ทัง้นีห้ากกิจการเคยมีขาดทนุทางภาษีในอดีต กิจการจะรบัรู ้

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดเ้พียงเทา่ทีมี่ผลแตกตา่งชั่วคราวทีต่อ้งเสยีภาษีมากพอหรอืมีหลกัฐานทีน่่าเช่ือถือวา่

กิจการจะมีก าไรทีต่อ้งเสยีภาษีมาก อยา่งไรก็ตามกิจการจะไม่สามารถรบัรูส้นิทรพัยห์รอืหนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ในกรณีทีเ่ป็นผลตา่งถาวร
ตัวอย่างที ่1 ผลแตกต่างช่ัวคราวทีต่้องเสียภาษี

กิจการซือ้เครื่องจกัร 1 ลา้นบาท อายกุารใชง้าน 5 ปี ไมมี่มลูคา่คงเหลอื แตส่รรพากรสง่เสรมิการลงทนุใหห้กัคา่

เสื่อม  40% ณวนัที่ซือ้ ที่เหลอืหกัตามนโยบายซึง่ท  าใหปี้แรก บรษัิทตดัคา่เสื่อมทางภาษี 52% ใหค้  านวณหาผลตา่งชั่วคราว

ที่ตอ้งเสยีภาษี

*ยอด dr. คอืผลตา่งชั่วคราวที่ตอ้งเสยีภาษี สว่นยอด cr. คอืผลตา่งชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี

ตัวอย่างที ่2 ผลแตกต่างช่ัวคราวทีใ่ช้หกัภาษี

กิจการมีลกูหนี ้500,000 บาท คาดวา่จะเก็บเงินไมไ่ด ้100,000 บาท ใหค้  านวณหาผลตา่งชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี

*ยอด dr. คอืผลตา่งชั่วคราวที่ตอ้งเสยีภาษี สว่นยอด cr. คอืผลตา่งชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี

ฐานภาษี

ฐานภาษีของสนิทรพัย ์หมายถึง มลูคา่ของสนิทรพัยท์ี่กฎหมายภาษีอากรยอมใหน้ าไปหกัเป็นคา่ใชจ้่ายทางภาษี

จากมลูคา่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่ตอ้งเสยีภาษี เม่ือกิจการไดร้บัประโยชนจ์ากมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยน์ัน้ แตห่าก

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่ไดร้บัไมต่อ้งเสยีภาษีเงินได ้ฐานภาษีของสนิทรพัยจ์ะเทา่กบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยน์ัน้

ผลตา่งชั่วคราว

400,000 dr. 500,000 dr. 100,000 dr.

สิน้ปีที่ 1

เครื่องจกัร

ลกูหนี้

สิน้ปีที่ 1 มลูคา่ตามบญัชี ฐานภาษี

มลูคา่ตามบญัชี ฐานภาษี ผลตา่งชั่วคราว

320,000 dr.480,000 dr.800,000 dr.

183    



ฐานภาษีของหนีส้นิ หมายถึง มลูคา่ตามบญัชีของหนีส้นิหกัดว้ยมลูคา่ของหนีส้นิที่กฎหมายภาษีอากรยอมใหน้ าไป

หกัเป็นคา่ใชจ้่ายในอนาคต ในกรณีของรายไดร้บัลว่งหนา้ ฐานภาษีของหนีส้นิ คอื มลูคา่ตามบญัชีหกัดว้ยจ านวยรายได้

ที่ไมต่อ้งน าไปเสยีภาษีในงวดอนาคต
ตัวอย่างที ่3 ฐานภาษี

กิจการยอ่ยแหง่หนึ่งพฒันาผลติภณัฑใ์หมใ่ชเ้งิน 600,000 บาท โดยบนัทกึเป็นสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนในงบแสดงฐานะ

การเงิน แตบ่รษัิทใหญ่มีนโยบายถือตน้ทนุในการวิจยัและพฒันาเป็นคา่ใชจ้่ายทัง้จ  านวน โดยตามประมวลฯ สามารถตดั

เป็นคา่ใชจ้่ายไดท้ัง้จ  านวน

ใหท้ า ฐานภาษีของสนิทรพัยนี์เ้ทา่กบัเทา่ไร

ตอบ 0 เน่ืองจากตดัเป็นคา่ใชจ้่ายทัง้จ  านวน

ตัวอย่างที ่4 ค านวณภาษีเงนิได้รอตัดบญัชี

บรษัิทภาษีจ ากดั (มหาชน) มีราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดงัตอ่ไปนี้

(หน่วย : บาท)

ราคาตามบญัชี ฐานภาษี

อปุกรณ ์ 950,000 870,000

หนีส้ินจากการรบัประกนัผลิตภณัฑ ์ 180,000 0

ค าสั่ง

1) ใหค้  านวณหาผลแตกตา่งชั่วคราว

2) ใหค้  านวณหาสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยใชอ้ตัราภาษี

เงินไดนิ้ตบิคุคลรอ้ยละ 20 และบนัทกึรายการบญัชี
ตอบ  (หน่วย : บาท)

ราคาตาม

บญัชี
ฐานภาษี

ภาษีเงิน

ไดร้อตดั

บญัชี

สนิทรพัย/์

หนีส้นิ

อปุกรณ ์ 950,000 dr. 870,000 dr.  16,000 cr. หนีส้นิ

หนีส้นิจากการรบัประกนัผลติภณัฑ ์ 180,000 cr.  -  36,000 dr. สนิทรพัย์

ยอดคงเหลอืสิน้รอบรายงาน  20,000 dr. สนิทรพัย์

หกั ยอดคงเหลอืตน้รอบรายงาน - 

ตัง้เพ่ิม  20,000 dr. สนิทรพัย์

 180,000 cr. 

ผลตา่งชั่วคราว

80,000 dr. 
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ตัวอย่างที ่5 ค านวณภาษีเงนิได้รอตัดบญัชี

กิจการมีขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31/12/25x5 ดงันี ้

เงินสด

ลกูหนีก้ารคา้

สนิคา้คงเหลอื

อาคารและอปุกรณ์

ที่ดนิ

เจา้หนีก้ารคา้

โดยมลูคา่ฐานภาษีของอาคารและอปุกรณเ์ทา่กบั 4 ลา้นบาท และฐานภาษีของที่ดนิเทา่กบั 7 ลา้นบาท และกิจการ

ไดต้ัง้ส  ารองการเสื่อมมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 2 ลา้นบาท ซึง่ไมส่ามารถตดัเป็นคา่ใชจ้่ายทางภาษีได ้รวมทัง้กิจการไดต้ัง้

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัลกูหนีก้ารคา้เป็นเงิน 1 ลา้นบาท โดยไมส่ามารถเป็นคา่ใชจ้่ายทางภาษีในงวดปัจจบุนั

แตจ่ะตดัเป็นคา่ใชจ้่ายเม่ือลกูหนีผิ้ดนดัช าระหนีใ้นอนาคต อตัราภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลเทา่กบั 30%

ใหท้ า ค านวณภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ 31/12/25x5 

ตอบ ฐานภาษี

เงินสด 2 dr.

ลกูหนีก้ารคา้ 4 dr.

สนิคา้คงเหลอื 6 dr.

อาคารและอปุกรณ์ 4 dr.

ที่ดนิ 7 dr.

เจา้หนีก้ารคา้ 6 cr.

17 dr.

*ยอด dr. คอื ผลตา่งชั่วคราวที่ตอ้งเสยีภาษี สว่นยอด cr. คอื ผลตา่งชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี

**ยอด dr. คอื สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สว่นยอด cr. คอื หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

10 dr.

6 cr.

18 dr.

4 dr.

5 dr.

0 cr.0 dr.

1 cr.

2 cr.

1 dr.

3 dr.

0 dr.

1 dr.

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี**รายการ

2 dr.

3 dr.

0.3 cr.

0 cr.

0.9 cr.

0.3 cr.

0.6 dr.

0.3 dr.

รายการ มลูคา่ตามบญัชี

มลูคา่ตามบญัชี ผลตา่งชั่วคราว*

4

3

2

6

10

5
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ตัวอย่างที ่6 ค านวณภาษีเงนิได้รอตัดบญัชี

กิจการบนัทกึตน้ทนุคา่ประกนัคณุภาพสนิคา้คา้งจ่ายเป็นหนีส้นิจ  านวน 100 ในการค านวณภาษี กิจการไมส่ามารถ

น าตน้ทนุคา่ประกนัคณุภาพสนิคา้ไปหกัเป็นคา่ใชจ้่ายจนกวา่จะจ่ายจรงิ อตัราภาษีเทา่กบัรอ้ยละ 25

สิน้ปีที่ 1 ฐานภาษี

หนีส้นิประกนัคณุภาพสนิคา้ 0 dr. สนิทรพัย์

*ยอด dr. คอื ผลตา่งชั่วคราวที่ตอ้งเสยีภาษี สว่นยอด cr. คอื ผลตา่งชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี

**ยอด dr. คอื สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สว่นยอด cr. คอื หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ตัวอย่างที ่7 การค านวณหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบญัชี

กิจการแหง่หนึ่งซือ้อาคารและอปุกรณใ์นราคา 1 ลา้นบาท ณ วนัที่ 1/1/25x4 โดยสนิทรพัยนี์ต้ดัคา่เสื่อมราคา 25%

วิธีเสน้ตรง ในขณะที่ประมวลรษัฎากรอนญุาตใหต้ดัไดปี้ละ 30% ใหค้  านวณหนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สมมติ

อตัราภาษี 30% ตัง้แตปี่ 25x4

ใหท้ า ค านวณหนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ตอบ สิน้ปี

25x4 หนีส้นิ

25x5 หนีส้นิ

25x6 หนีส้นิ

25x7

*ยอด dr. คอื ผลตา่งชั่วคราวที่ตอ้งเสยีภาษี สว่นยอด cr. คอื ผลตา่งชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี

**ยอด dr. คอื สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สว่นยอด cr. คอื หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

25x4

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

25x5

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

25x6

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

0

150,000 dr.

100,000 dr.

50,000 dr.

0

45,000 cr.

30,000 cr.

15,000 cr.

0

250,000 dr.

500,000 dr.

750,000 dr.

0

100,000 dr.

400,000 dr.

700,000 dr.

ภาษีเงนิได้รอตัดบญัชี**มูลค่าตามบญัชี ฐานภาษี

มลูคา่ตามบญัชี ผลตา่งชั่วคราว* ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี**

100 cr. 100 cr. 25 dr.

ผลต่างช่ัวคราว*
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25x7

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ยกมา -                ยกมา 15,000       

ตัง้เพ่ิม 15,000      ตัง้เพ่ิม 15,000       

ยกไป 15,000   ยกไป 30,000    

15,000   15,000      30,000    30,000       

ยกมา 30,000      ลา้งทิง้ 45000 ยกมา 45,000       

ตัง้เพ่ิม 15,000      ตัง้เพ่ิม -                 

ยกไป 45,000   ยกไป -              

45,000   45,000      45,000    45,000       

ตัวอย่างที ่8 การค านวณหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบญัชี

กิจการแหง่หนึ่งตรีาคาที่ดนิขึน้มา โดยมลูคา่ตามบญัชีเทา่กบั 8 ลา้นบาท แตต่รีาคาเป็น 10 ลา้นบาท ฐานภาษีเทา่กบั

6 ลา้นบาท โดยอตัราภาษีเทา่กบั 30% ใหค้  านวณหนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ตอบ มลูคา่ตามบญัชี 10 ลา้นบาท

ฐานภาษี 6 ลา้นบาท

ผลตา่ง 4 ลา้นบาท

อตัราภาษี 30%

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 1.2 ลา้นบาท

ภาษีเงนิได้รอตัดบญัชีในงบการเงนิรวม

ในการปรบัปรุงรายการเพ่ือจดัท างบการเงินรวมอาจก่อใหเ้กิดผลตา่งชั่วคราวได ้ซึง่กิจการตอ้งค านวณภาษีเงินได้

รอตดับญัชีจากมลูคา่ตามบญัชีในงบการเงินรวม ไมใ่ช่จากมลูคา่ตามบญัชีของรายงานทางการเงินของแตล่ะกิจการ

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25x5หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25x4

45,000

45,000

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25x6 หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25x7
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ตัวอย่างที ่9 การค านวณภาษีเงนิได้รอตัดบญัชี

บรษัิทยอ่ยไดข้ายสนิคา้ตน้ทนุ 10 ลา้นบาท ใหบ้รษัิทใหญ่ในราคา 11 ลา้นบาท โดยสนิคา้ดงักลา่วบรษัิทใหญ่

ยงัไมไ่ดข้ายออกไป โดยอตัราภาษีเทา่กบั 30%

ใหท้ า ค านวณภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ตอบ ก าไรที่ยงัไมร่บัรูเ้ทา่กบั 1 ลา้นบาท ซึง่ตอ้งถกูตดับญัชี แตใ่นขณะที่บรษัิทยอ่ยตอ้งจ่ายภาษีจากยอด 11 ลา้นบาท

ดงันัน้ มลูคา่ตามบญัชีของสนิคา้คงเหลอืคอื 10 ลา้นบาท แตฐ่านภาษีคอื 11 ลา้นบาท ท าใหเ้กิดสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดั

บญัชีเทา่กบั 300,000 บาท

ผลต่างถาวรทีไ่ม่สามารถรับรู้ภาษีเงนิได้รอตัดบญัชี

ผลตา่งที่เกิดจากคา่ความนิยม และจากการรบัรูส้นิทรพัยห์รอืหนีส้นิเม่ือเริ่มแรก (เช่น มลูคา่ของรถยนตน์ั่ง 

สว่นที่เกิน 1 ลา้นบาทจะไมส่ามารถน ามาหกัเป็นคา่ใชจ้่ายในการค านวณภาษีเงินไดไ้ด)้

ตัวอย่างที ่10 การค านวณภาษีเงนิได้รอตัดบญัชีทีเ่ก่ียวข้องกับค่าความนิยม

กิจการไดซื้อ้บรษัิทยอ่ยซึง่ก่อใหเ้กิดคา่ความนิยมจากรายการดงักลา่ว 20 ลา้นบาท โดยคา่ความนิยมเป็นรายการ

ที่ไมส่ามารถใชค้  านวณภาษีได ้ซึง่อตัราภาษีเงินไดข้องกิจการเทา่กบั 30% และกิจการถือหุน้บรษัิทยอ่ยเทา่กบั 60%

ใหท้ า ค านวณภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที่เก่ียวขอ้งกบัคา่ความนิยม

ตอบ 0 เน่ืองจากถือเป็นผลตา่งถาวรที่กิจการจะไมส่ามารถน าไปหกัภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลได้
ตัวอย่างที ่11 ผลกระทบจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์ีมี่ต่อภาษีเงนิได้รอตัดบญัชี

ตัวอย่าง ก ผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

บรษัิท ผูล้งทนุ จ  ากดั มีมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับาท)

ตน้ปี 20x2

มลูคา่ตามบญัชี

ณ ตน้ปี 20x2 บรษัิทรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยเ์ป็นเงิน 1,473,000 บาท และนอกจากนี ้ณ ตน้ปี 

20x2 ฐานภาษีของสนิทรพัยท์ี่ระบไุดข้องหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด 900,000 บาท กิจการไมส่ามารถน าผลขาดทนุ

จากการดอ้ยคา่ไปรวมเป็นคา่ใชจ้่ายทางภาษี อตัราภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลเทา่กบั 40% การรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของ

หน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 ท าใหผ้ลแตกตา่งชั่วคราวดา้นภาษีที่เก่ียวขอ้งกบัสนิทรพัย์

เหลา่นัน้ลดลง หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจึงลดลงเช่นเดยีวกนัตามการค านวณตอ่ไปนี้

คา่ความนิยม

1,000                         

สนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด

1,833                                            2,833                           

รวม
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(หน่วย : พนับาท)

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิ

ฐานภาษี

ผลแตกตา่งชั่วคราวทางภาษี

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ้ระบวุา่กิจการจะตอ้งไมร่บัรูภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชีในสว่นที่เก่ียวขอ้ง

กบัคา่ความนิยมเม่ือเริ่มแรก ดงันัน้ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมจึงไมท่  าใหเ้กิดรายการปรบัปรุงเก่ียวกบั

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ตัวอย่าง ข การรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ที่ก่อใหเ้กิดสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

บรษัิท เก่ง จ  ากดั มีสนิทรพัยท์ี่ระบไุด ้ซึง่มีมลูคา่ตามบญัชี 1 ลา้นบาท และมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคนื 650,000 บาท

ฐานภาษีของสนิทรพัยเ์ทา่กบั 800,000 บาท และอตัราภาษีเทา่กบั 30% กิจการไมส่ามารถน าผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ไป

รวมเป็นคา่ใชจ้่ายทางภาษี ผลกระทบของผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่แสดงไดด้งันี ้

มลูคา่ตามบญัชี

ฐานภาษี

ผลแตกตา่งชั่วคราวทางภาษี

หนีส้ิน(สินทรพัย)์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (30%)

อยา่งไรก็ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ้ก าหนดใหกิ้จการรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

ไมเ่กินจ านวนที่มีความเป็นไปไดว้า่กิจการจะมีก าไรสทุธิทางภาษีซึง่กิจการสามารถน าผลแตกตา่งชั่วคราวนีไ้ปใชป้ระโยชน์

ทางภาษีได ้ดงันัน้กิจการจะตอ้งประเมินวา่กิจการจะมีก าไรสทุธิทางภาษีมากพอที่จะท าใหส้นิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

จ านวน 45,000 บาทนีมี้ประโยชนใ์นอนาคตหรอืไม่

การหกักลบ

กิจการตอ้งน าสนิทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัไปหกักลบกบัรายการหนีภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัได ้ก็ตอ่เม่ือ

1. กิจการมีสทิธิตามกฎหมายในการน าสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดงักลา่วมาหกักลบกนั และ

2. กิจการตัง้ใจจะจ่ายช าระรายการดงักลา่วดว้ยยอดสทุธิ หรอืตัง้ใจจะรบัคนืสนิทรพัย ์และจ่ายช าระหนีส้นิในเวลา

เดยีวกนั

ก่อนรบัรูด้อ้ยคา่ รบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่

ก่อนรบัรูด้อ้ยคา่ รบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่

200,000                        350-                           150,000-                       

60,000                          106-                           45,000-                         

หลงัรบัรูด้อ้ยคา่

1,000,000                     350,000                    650,000                       

800,000                        800,000                       

หลงัรบัรูด้อ้ยคา่

184                              

460                              

900                              

1,360                           

189-                           

473-                           

-                            

473-                           

373                               

933                               

900                               

1,833                            
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ในงบการเงินรวม กิจการจะน าสนิทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัของกิจการหนึ่งในกลุม่กิจการไปหกัลบกบัหนีส้นิ

ภาษีเงินไดร้อตดัของงวดปัจจบุนัของอีกกิจการหนึ่งในกลุม่กิจการไดก็้ตอ่เม่ือกิจการทัง้สองมีสทิธิตามกฎหมายที่จะจ่าย

ช าระหรอืรบัคนืภาษีดว้ยจ านวนสทุธิจ  านวนเดยีวกนัได ้และทัง้สองกิจการตัง้ใจที่จะจ่ายช าระหรอืรบัคนืภาษีดว้ย

จ านวนสทุธิจ  านวนเดยีว และทัง้สองกิจการตัง้ใจจะรบัช าระสนิทรพัยห์รอืช  าระหนีส้นิในเวลาเดยีวกนั

ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที ่1/2558

บรษัิท สัน้เสมอห ูจ  ากดั เริ่มด  าเนินงานในปี 25x1 โดยขอ้มลูตอ่ไปนีเ้ก่ียวขอ้งกบับรษัิทแหง่นี ้

1. ก าไรก่อนหกัภาษี (ตามบญัชี) ในปี 25x1 เทา่กบั 100,000 บาท

2. อตัราภาษี 20%

3. ผลตา่งชั่วคราวระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและฐานภาษีเป็นดงันี ้

a. บรษัิทตัง้ส  ารองประกนัคณุภาพสนิคา้ใหก้บัลกูคา้เป็นเงิน 7,000 บาท ในขณะที่ระหวา่งปีมีลกูคา้มาใช้

สทิธิประกนัคณุภาพเป็นเงิน 2,000 บาท

b. บรษัิทมีสนิคา้คงเหลอืสทุธิมลูคา่ 52,000 บาท ซึง่ไดต้ัง้ส  ารองเสื่อมคณุภาพเป็นเงิน 20,000 บาท

ส ารองจ านวนดงักลา่วไมส่ามารถใชห้กัเป็นคา่ใชจ้่ายในการค านวณภาษีเงินได้

c. บรษัิทไดส้  ารองคา่ปรบัการปลอ่ยของเสยีสูช่ัน้บรรยากาศเป็นเงิน 3,500 บาท ซึง่ไมส่ามารถใชห้กัเป็น

คา่ใชจ้่ายทางภาษีเงินได้

d. บรษัิทมีที่ดนิมลูคา่ทางบญัชี 500,000 บาท โดยมีราคาทนุเพียง 300,000 บาท (บรษัิทตรีาคาที่ดนิเป็น

ราคาทนุปัจจบุนั)

ใหท้ า ค านวณหนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัที่ 31/12/25x1

ตอบ ฐานภาษี BV-TB DTA/DTL

สนิทรพัย์

สนิคา้คงเหลอื 72,000    20,000-    4,000     DTA

ที่ดนิ 300,000  200,000  40,000   DTL

หนีส้นิ

ส  ารองประกนัคณุภาพของสนิคา้ -              5,000-      1,000     DTA

ส ารองคา่ปรบั -              3,500-      700        DTA

ยอดรวม 188,500  

ยอดรวมผลตา่งที่ใชห้กัภาษี 28,500    5,700     DTA

ยอดรวมผลตา่งที่ตอ้งเสยีภาษี 200,000  40,000   DTL

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัที่ 31/12/25x1 34,300   DTL

มลูคา่ตามบญัชี

500,000                        

52,000                          

3,500-                            

5,000-                            
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ตัวอย่างโจทยค์รัง้ที ่2/2558 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและสินทรัพยห์นีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบญัชี

ตอ่ไปนีเ้ป็นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31/12/25x1 และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส  าหรบัปีสิน้สดุ 31/12/25x1

ของบรษัิท รถถีบ จ ากดั ซึง่ท  าธุรกิจขายจกัรยาน

(หน่วย : บาท)

สนิทรพัยห์มนุเวียน

เงินสด

สนิคา้คงเหลอื

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ที่ดนิเปลา่

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์

หนีส้นิหมนุเวียน

เจา้หนีก้ารคา้และคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย

หนีส้นิไมห่มนุเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน

ทนุ

ก าไรสะสม

การค านวณภาษีเงนิได้นิติบุคคล

ก าไรก่อนภาษีเงินได้

บวกกลบั

     คา่เผ่ือสนิคา้

     คชจ.ตอ้งหา้ม

รวม

อตัราภาษี

ภาษีเงินได้

ณ วันที ่31/12/25x1

750,000                    

60,000                      

10,000                      

820,000                    

20%

164,000                    

800,000                    

5,000,000                 

1,500,000                 

xx

xx

3,000,000                 

xx

xx

บริษัท รถถีบ จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน)
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ข้อมูลเพิ่มเติม

1. บรษัิทไดซื้อ้ที่ดนิในปี 25x1 เพ่ือเกรง็ก าไรในราคา 3 ลา้นบาท โดยราคาประเมิน ณ วนัที่ 31/12/25x1 ของที่ดนิ

แปลงนีค้อื 3.2 ลา้นบาท บรษัิทบนัทกึบญัชีอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุดว้ยวิธีมลูคา่ยตุธิรรม

2. บรษัิทไมไ่ดต้ัง้คา่เผ่ือการเสื่อมคา่ของสนิคา้คงเหลอืในปี 25x0 แตไ่ดต้ัง้คา่เผ่ือฯ ในปี 25x1 เพ่ิมขึน้ 60,000 บาท

(กิจการไดบ้นัทกึบญัชีคา่เผ่ือฯ แลว้)

3. กิจการไมเ่คยตัง้ส  ารองผลประโยชนพ์นกังาน โดยไดค้  านวณประมาณการหนีส้นิปี 25x0 เทา่กบั 1,500,000 บาท

โดยในปีปัจจบุนัไมไ่ดเ้ปลี่ยนแปลงประมาณการดงักลา่วแตอ่ยา่งใด

4. อตัราภาษีเงินไดเ้ทา่กบั 20%

5. บรษัิทปรบัใช ้ม.บช. 12 เรื่องภาษีเงินได ้และ ม.บช. 19 เรื่องผลประโยชนพ์นกังานในปี 25x1 เป็นปีแรก

ใหท้ า 1. ใหป้รบัปรุงรายการในกระดาษท าการ และตัง้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

2. จดัท างบการเงินหลงัปรบัปรุงรายการ

3. เปิดเผยนโยบายและหมายเหตปุระกอบงบการเงินของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ

ตอบ 1. ใหป้รับปรุงรายการในกระดาษท าการ และตัง้ภาษีเงนิได้รอตัดบญัชี

กิจการยงัไมไ่ดร้บัรูภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชีที่เกิดจากผลตา่งชั่วคราว ดงันัน้จึงตอ้งค  านวณภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ณ วนัที่ 31/12/25x1 และตอ้งค านวณยอดปี 25x0 เพ่ือจะไดท้ราบยอดปรบัปรุงเพ่ิม/ลด ในปี 25x0 ดงันี ้

ค านวณหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบญัชี ณ วันที ่31/12/25x0

สนิทรพัยห์มนุเวียน

เงินสด

สนิคา้คงเหลอื

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ที่ดนิเปลา่

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์

หนีส้นิหมนุเวียน

เจา้หนีก้ารคา้และคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย

หนีส้นิไมห่มนุเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน

รวมผลต่าง

อัตราภาษี

มลูคา่ตามบญัชี ฐานภาษี ผลตา่ง

xx

xx

0 dr.

xx

xx

xx

xx

0 dr.

xx-60,000

xx

0 dr.

0 dr.

60,000 cr.

0 dr.

มลูคา่ตามบญัชี ฐานภาษี ผลตา่ง

1,500,000 cr.0 dr.1,500,000 cr.

1,560,000 cr.

20%

312,000 dr.
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ค านวณหนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัที่ 31/12/25x1

สนิทรพัยห์มนุเวียน

เงินสด

สนิคา้คงเหลอื

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ที่ดนิเปลา่

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์

หนีส้นิหมนุเวียน

เจา้หนีก้ารคา้และคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย

หนีส้นิไมห่มนุเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบญัชี ณ วันที ่31/12/25x1

หกั สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบญัชี ณ วันที ่31/12/25x0

ปรับลดสินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบญัชีในปี 25x1

บนัทกึบญัชีปรบัปรุงรายการ ณ วนัที่ 31/12/25x1 ดงันี ้

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ

ผลก าไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรม

ของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ (P/L,R/E)

บนัทกึปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ

(บนัทกึบญัชีตัง้คา่เผ่ือฯสนิคา้แลว้)

(บนัทกึบญัชี ปมก.หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานแลว้)

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (Asset)

ก าไรสะสม

บนัทกึรายการภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของปี X0

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (P/L,R/E)

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (Asset)

บนัทกึตัง้สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีปี X1

มลูคา่ตามบญัชี ฐานภาษี ผลตา่ง

xx xx 0 dr.

xx-60,000 xx 60,000 cr.

3,200,000 dr. 3,000,000 dr. 200,000 dr.

xx xx

xx xx 0 dr.

312,000 dr.

40,000 cr.

200,000                      

200,000                   

312,000                   

40,000                        

312,000                      

1,500,000 cr. 0 dr. 1,500,000 cr.

272,000 dr.

40,000                     
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2. จัดท างบการเงนิหลังปรับปรุงรายการ

Adj Dr. Adj Cr.

สนิทรพัยห์มนุเวียน

เงินสด

สนิคา้คงเหลอื

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ที่ดนิเปลา่ 200,000  

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 312,000  40000

หนีส้นิหมนุเวียน

เจา้หนีก้ารคา้และคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย

หนีส้นิไมห่มนุเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน

ทนุ

ก าไรสะสม 40,000    200,000  

312,000  

3. เปิดเผยนโยบายและหมายเหตุประกอบงบการเงนิของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ ประกอบดว้ย อสงัหารมิทรพัยท์ี่ถือครองโดยความเป็นเจา้ของเพ่ือหาประโยชนจ์าก

รายไดค้า่เช่า หรอืจากการเพ่ิมขึน้ของมลูคา่ของสนิทรพัยห์รอืทัง้สองอยา่ง และไมไ่ดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในกลุม่บรษัิท

รวมถึงอสงัหารมิทรพัยท์ี่อยูร่ะหวา่งก่อสรา้งหรอืพฒันาเพ่ือเป็นอสงัรมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุในอนาคต และแสดงตามมลูคา่

ยตุธิรรมซึง่ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระซึง่จะประเมินทกุสามปี อยา่งไรก็ตามฝ่ายบรหิารจะสอบทานมลูคา่ยตุธิรรมเพ่ือให้

มลูคา่สะทอ้นถึงสภาพตลาด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

ณ วันที ่31/12/25x1

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน)

บริษัท รถถีบ จ ากัด

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

xx

xx

xx

-                                    

xx

3,000,000                     

1,500,000                     

xx

1,500,000                    

xx

272,000                       

xx

3,200,000                    

xx

800,000                        

5,000,000                     

1,272,000                    

5,000,000                    
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ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ ณ วนัที่ 1 มกราคม

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุเพ่ิมขึน้ในระหวา่งปี

ก าไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรม

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

25x1 25x0

3,200,000                 

200,000                    

3,000,000                 

-                                

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

195    



ครัง้ที ่2/2562  ภาษีเงนิได้รอตัดบญัชีจากการรวมธุรกิจ

ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x2 บรษัิท ก ซือ้เงินลงทนุในบรษัิท ข เป็นเงิน 5,000 ลา้นบาท มลูคา่ตามบญัชี 

มลูคา่ยตุธิรรม และฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิที่ระบไุดใ้นบรษัิท ข แสดงในตารางดา้นลา่ง คา่ความนิยมที่เกิดขึน้

จากการรวมธุรกิจไมส่ามารถน ามาหกัเป็นคา่ใชจ้่ายทางภาษีได ้อตัราภาษีของบรษัิท ก และบรษัิท ข เป็นรอ้ยละ 20 

และ 10 ตามล าดบั หน่วย : ลา้นบาท

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 300.00 300.00

ลกูหนีก้ารคา้ 500.00 500.00

สนิคา้คงเหลอื 1,200.00 2,050.00

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 2,000.00 1,650.00

เจา้หนีก้ารคา้ (400.00) (400.00)

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (600.00) (600.00)

สนิทรพัยส์ทุธิ ก่อนภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,000.00 3,500.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

1 บรษัิท ข ตัง้คา่เผ่ือการเสื่อมมลูคา่ของสนิคา้ 200 ลา้นบาท ซึง่ไมส่ามารถใชค้  านวณฐานภาษีได้

2 ฐานภาษีของที่ดนิ อาคาร และอปุกรณข์องบรษัิท ข เทา่กบั 1,600 ลา้นบาท

3 ณ วนัซือ้ บรษัิท ก พบวา่ บรษัิท ข มีสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนมลูคา่ 700 ลา้นบาท 

ใหท้ า

1 ค านวณฐานภาษีของ ข  (5 คะแนน)

2 ค านวณ สนิทรพัย ์(หนีส้นิ) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ของบรษัิท ข ณ วนัรวมกิจการ (5 คะแนน)

3 ค านวณ สนิทรพัย ์(หนีส้นิ) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ที่ปรากฎในงบการเงินรวม ณ วนัรวมกิจการ (6 คะแนน)

4 ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ (4 คะแนน)
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1 ค านวณฐานภาษีของ ข  (5 คะแนน) หน่วย : ลา้นบาท

มลูคา่ตามบญัชี ฐานภาษี

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 300.00 300.00

ลกูหนีก้ารคา้ 500.00 500.00

สนิคา้คงเหลอื 1,200.00 1,400.00

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 2,000.00 1,600.00

เจา้หนีก้ารคา้ 400.00-              400.00-              

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 600.00-              0.00

สนิทรพัยส์ทุธิ ก่อนภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,000.00 3,400.00

2 ค านวณ สนิทรพัย ์(หนีส้นิ) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ของบรษัิท ข ณ วนัรวมกิจการ (5 คะแนน)

หน่วย : ลา้นบาท

มลูคา่ตามบญัชี ฐานภาษี ผลตา่งชั่วคราว

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 300.00 300.00              -                    

ลกูหนีก้ารคา้ 500.00 500.00              -                    

สนิคา้คงเหลอื 1,200.00 1,400.00           200.00              

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 2,000.00 1,600.00           400.00-              

เจา้หนีก้ารคา้ 400.00-              400.00-              -                    

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 600.00-              -                    600.00              

สนิทรพัยส์ทุธิ ก่อนภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,000.00 3,400.00           400.00              

อตัราภาษีของบรษัิท ข 0.10                  

สนิทรพัย ์(หนีส้นิ) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ของบรษัิท ข 40.00                DTA
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3 ค านวณ สนิทรพัย ์(หนีส้นิ) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ที่ปรากฎในงบการเงินรวม ณ วนัรวมกิจการ (6 คะแนน)

หน่วย : ลา้นบาท

มลูคา่ยตุธิรรม ฐานภาษี ผลตา่งชั่วคราว

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 300.00              300.00              -                    

ลกูหนีก้ารคา้ 500.00              500.00              -                    

สนิคา้คงเหลอื 2,050.00           1,400.00           650.00-              

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 1,650.00           1,600.00           50.00-                

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 700.00              -                    700.00-              

เจา้หนีก้ารคา้ 400.00-              400.00-              -                    

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 600.00-              -                    600.00              

สนิทรพัยส์ทุธิ ก่อนภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ** 4,200.00           3,400.00           800.00-              

อตัราภาษีของบรษัิท ข 0.10                  

สนิทรพัย ์(หนีส้นิ) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ของบรษัิท ข 80.00-                DTL

** ค่าความนิยมถือเป็นผลต่างถาวร 

4 ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ (4 คะแนน) หน่วย : ลา้นบาท

มลูคา่ยตุธิรรมของสิ่งที่จ่าย 5,000.00           

มลูคา่ยตุธิรรมของสิ่งที่ได ้ 3,500.00           

บวก สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 700.00              

หกั หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 80.00-                4,120.00           

คา่ความนิยม (ก าไรจากการตอ่รอง) 880.00              
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บทที ่10 Components of Cost
เพือ่ทราบหลักการของส่วนประกอบต้นทุนของสินทรัพย ์

เพือ่สามารถค านวณต้นทุนของสินทรัพยไ์ด้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัสนิทรพัยแ์ทบทกุฉบบัจะระบแุนวทางในการค านวณตน้ทนุ

ของสนิทรพัย ์ซึ่งหลักการส าคัญของต้นทุนสินทรัพยคื์อ “ต้นทุนทางตรงทุกอย่างที่จ่ายไปใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่น

สภาพพร้อมขายหรือพร้อมใช้”  ซึ่งจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากค าจ ากดัความเก่ียวกบัตน้ทนุสนิทรพัยด์งันี ้

TAS 16, TAS 38, TAS 40 ราคาทนุ : จ านวนเงินสดหรอืรายการเทียบเทา่เงินสดทีกิ่จการจ่ายไปหรอืมลูคา่

ยตุธิรรมของสิ่งตอบแทนอ่ืนทีกิ่จการมอบใหเ้พ่ือใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัยณ์เวลาทีไ่ดส้นิทรพัยน์ัน้มาหรอื ณ เวลาที่

ก่อสรา้งสนิทรพัยน์ัน้ หรอืในกรณีทีเ่ก่ียวขอ้งใหร้วมถึงจ  านวนทีแ่บง่มาเป็นราคาทนุของสนิทรพัยท์ีร่บัรูเ้ม่ือเริ่มแรก

ตามทีก่  าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนเช่นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่2 

(ปรบัปรุง 2560) เรื่องการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

โดย TAS 16 ไดร้ะบสุว่นประกอบของราคาทนุของทีด่นิ อาคาร และอปุกรณไ์วด้งันี ้

โดยสว่นประกอบของราคาทนุของรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณป์ระกอบดว้ย

1. ราคาซือ้รวมอากรขาเขา้และภาษีซือ้ทีเ่รยีกคนืไม่ไดห้ลงัหกัสว่นลดการคา้และจ านวนทีไ่ดร้บัคนืจากผูข้าย

2. ตน้ทนุทางตรงอ่ืนๆทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พ่ือใหส้นิทรพัยน์ัน้อยู่ในสถานทีแ่ละสภาพทีพ่รอ้มจะ

ใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบรหิารเช่น

a.  ตน้ทนุผลประโยชนข์องพนกังานทีเ่กิดขึน้โดยตรงจากการก่อสรา้งหรอืการไดม้าซึ่งรายการทีด่นิ

อาคารและอปุกรณ์

b.  ตน้ทนุการเตรยีมสถานที่

c.  ตน้ทนุการขนสง่เริ่มแรกและการเก็บรกัษา

d.  ตน้ทนุการตดิตัง้และการประกอบ

e.  ตน้ทนุในการทดสอบวา่สนิทรพัยน์ัน้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมหรอืไม่หลงัหกัมลูคา่สิ่งตอบ

แทนสทุธิทีไ่ดร้บัจากการขายรายการตา่งๆทีผ่ลติไดใ้นช่วงการเตรยีมความพรอ้มของสนิทรพัยเ์พ่ือ

ใหอ้ยู่ในสถานทีแ่ละสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านได ้และ

f.   คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ

3.  ตน้ทนุทีป่ระมาณในเบือ้งตน้ส  าหรบัการรือ้การขนยา้ยและการบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยซ์ึ่งเป็นภาระ

ผกูพนัของกิจการทีเ่กิดขึน้เม่ือกิจการไดส้นิทรพัยน์ัน้มา
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ตัวอย่างที่ 1 ตน้ทนุของสนิคา้คงเหลอื

บรษัิทไก่ จ  ากดั ซือ้เครื่องจกัรจากหลายประเทศและสง่ออกไปยงัยโุรป โดยมีตน้ทนุทีเ่ก่ียวขอ้งดงัตอ่ไปนี ้

1 ตน้ทนุซือ้ (ราคาตามใบก ากบัสนิคา้)

2 สว่นลดการคา้

3 ภาษีน าเขา้

4 คา่ขนสง่เขา้และคา่เบีย้ประกนัภยั

5 ตน้ทนุการจดัการสนิคา้ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้

6 เงินเดอืนของฝ่ายบญัชี

7 คา่คอมมิสชั่นทีจ่่ายใหก้บันายหนา้น าเขา้สนิคา้

8 คา่คอมมิสชั่นทีจ่่ายใหก้บันายหนา้ขายสนิคา้

9 คา่ใชจ้่ายการประกนัคณุภาพสนิคา้หลงัการขาย

ตน้ทนุสนิคา้คงเหลอืตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่2 ประกอบดว้ยรายการใดบา้ง 

ตน้ทนุของสนิคา้ คา่ใชจ้่ายประจ างวด

1 ตน้ทนุซือ้ (ราคาตามใบก ากบัสนิคา้) √

2 สว่นลดการคา้ √

3 ภาษีน าเขา้ √

4 คา่ขนสง่เขา้และคา่เบีย้ประกนัภยั √

5 ตน้ทนุการจดัการสนิคา้ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้ √

6 เงินเดอืนของฝ่ายบญัชี √

7 คา่คอมมิสชั่นทีจ่่ายใหก้บันายหนา้น าเขา้สนิคา้ √

8 คา่คอมมิสชั่นทีจ่่ายใหก้บันายหนา้ขายสนิคา้ √

9 คา่ใชจ้่ายการประกนัคณุภาพสนิคา้หลงัการขาย √

รายการ
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ตัวอย่างที่ 2

บรษัิทมด จ ากดั ซือ้ทีด่นิแปลงหนึง่มาเพ่ือสรา้งโรงงานในราคา 300,000 บาท บรษัิทไดจ้่ายคา่รือ้ถอนตกึทีอ่ยู่

บนทีด่นิแหง่นัน้ 40,000 บาท โดยสามารถขายมลูคา่คงเหลอือาคารไดเ้งิน 10,000 บาท ตอ่มาบรษัิทจ่าย

คา่ออกแบบเป็นเงิน 50,000 บาท คา่ตรวจสอบโฉนดทีด่นิ 2,000บาท ดอกเบีย้ระหวา่งก่อสรา้งอาคาร 

16,000  บาท และคา่สรา้งอาคาร 600,000 บาท นอกจากนีบ้รษัิทยงัตอ้งจ่ายคา่ถมทีอี่ก 5,000 บาท ตน้ทนุ

ของทีด่นิเทา่กบัเทา่ใด

จากโจทย ์เพ่ือค านวณหาตน้ทนุของทีด่นิ จะตอ้งพิจารณารายจ่ายทีเ่กิดขึน้ โดยแบง่รายจ่ายเป็นตน้ทนุของ

ทีด่นิและตน้ทนุของอาคาร ตามหลกัการส  าคญัของตน้ทนุสนิทรพัยค์อื “ต้นทุนทางตรงทุกอย่างที่จ่ายไปให้

สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมขายหรือพร้อมใช้” 

ต้นทุนของที่ดินเทา่กับเทา่ใด

ตน้ทนุของทีด่นิ ตน้ทนุของอาคาร

1 ราคาซือ้ทีด่นิ 300,000 บาท 300,000.00

2 คา่รือ้ถอนตกึ 40,000 บาท 40,000.00

3 คา่ขายมลูคา่คงเหลอือาคารเก่า (10,000 บาท) (10,000.00)

4 คา่ออกแบบ 50,000 บาท 50,000.00

5 คา่ตรวจสอบโฉนดทีด่นิ 2,000 บาท 2,000.00

6 ดอกเบีย้ระหวา่งก่อสรา้งอาคาร 16,000  บาท 16,000.00

7 คา่สรา้งอาคาร 600,000 บาท 600,000.00

8 คา่ถมทีอี่ก 5,000 บาท 5,000.00

337,000.00 666,000.00

ตัวอย่างที่ 3

บรษัิทผึง้ จ  ากดัซือ้เครื่องจกัรมลูคา่ 260,000 บาท โดยผูข้ายจ่ายคา่ขนสง่เครื่องจกัรเป็นเงิน 900 บาท 

บรษัิทใหว้ศิวกรประจ าโรงงานตดิตัง้เครื่องจกัร ซึ่งเงินเดอืนทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการตดิตัง้ครัง้นีเ้ทา่กบั 4,600 บาท 

นอกจากนีบ้รษัิทยงัตอ้งสง่พนกังานไปฝึกอบรมเรื่องการ operate เครื่องจกัร เป็นเงิน 7,000 บาท 

ทัง้นี ้บรษัิทเสยีภาษีสรรพสามิตเทา่กบั 5% ของราคาตามใบสง่ของ ตน้ทนุของเครื่องจกัรเครื่องนีจ้ะ

เทา่กบัเทา่ใด

a.             260,000 บาท

b.             264,600 บาท

รายการ

c.             271,600 บาท

d.             284,600 บาท..
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พิจารณารายจ่ายที่เกิดขึน้

ต้นทุนของเคร่ืองจักร

1 คา่เครื่องจกัร 260,000 บาท 260,000.00          บาท

2 คา่ขนสง่ (ผูข้ายจ่าย) 900 บาท -                       บาท

3 คา่ตดิตัง้ 4,600 บาท 4,600.00              บาท

4 คา่ฝึกอบรม 7,000 บาท 7,000.00              บาท

5 คา่ภาษีสรรพสามิต 5% ของราคา 13,000.00            บาท

รวมต้นทุนเคร่ืองจักร 284,600.00          บาท

ตัวอย่างที่ 4

บรษัิทแมว จ ากดั ซือ้รถบรรทกุจากบรษัิทหมา จ ากดั เป็นเงิน 300,000 บาท โดยบรษัิทแมว จ ากดัจ่ายคา่

ขนสง่รถบรรทกุเป็นเงิน 1,360 บาท และจ่ายคา่ตดิตัง้อปุกรณส์ื่อสารบนรถบรรทกุเป็นเงิน 8,600 บาท (ทัง้นี ้หาก

ไม่ไดซื้อ้ บรษัิทจะตอ้งจ่ายคา่ฝึกอบรมพนกังานขบัรถเก่ียวกบัการใชอ้ปุกรณส์ื่อสารเป็นเงิน 2,400 บาท)  

บรษัิทตอ้งจ่ายคา่ภาษีสรรพสามิตเป็นเงิน 5% ของมลูคา่ใบสั่งซือ้ บรษัิทแมว จ ากดั จะบนัทกึตน้ทนุ

ของรถบรรทกุดงักลา่วเทา่กบัเทา่ใด

พิจารณารายจ่ายที่เกิดขึน้

a.             300,000 บาท

b.            308,600 บาท

การค านวณ

1 ราคาคา่รถบรรทกุ 300,000.00          บาท

2 คา่ขนสง่รถบรรทกุ 1,360.00              บาท

3 คา่ตดิตัง้อปุกรณส์ื่อสาร 8,600.00              บาท

4 คา่ฝึกอบรมพนกังาน -                       บาท

5 คา่ภาษีสรรพสามิต 5% ของราคา 15,000.00            บาท

รวมต้นทุนรถบรรทุก 324,960.00          บาท

c.             371,200 บาท

d.             324,960 บาท
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ตัวอย่างที่ 5

บรษัิทน า้ จ  ากดั จ่ายตน้ทนุการก่อสรา้งอาคารโรงงานแหง่ใหม่ดงันี ้ (หน่วย พันบาท)

คา่เตรยีมสถานที่ 240.00                       

คา่วสัดกุ่อสรา้ง 1,500.00                    

3,190.00                    

คา่ทดสอบกระบวนการในโรงงาน 150.00                       

คา่ทีป่รกึษาในการตดิตัง้เครื่องจกัร 220.00                       

คา่โอนยา้ยคนงานมาทีโ่รงงานใหม่ 110.00                       

คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานทั่วไป 500.00                       

100.00                       

ค านวณมูลค่าต้นทุนที่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ด้ของโรงงานดังกล่าว

การค านวณ (หน่วย พนับาท)

1 คา่เตรยีมสถานที่ 240.00                 

2 คา่วสัดกุ่อสรา้ง 1,500.00              

3 คา่แรง 3,100.00              

4 คา่ทดสอบกระบวนการในโรงงาน 150.00                 

5 คา่ทีป่รกึษาในการตดิตัง้เครื่องจกัร 220.00                 

6 คา่โอนยา้ยคนงานมาทีโ่รงงานใหม่ -                       

7 คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานทั่วไป -                       

8 ตน้ทนุในการรือ้ถอน 100.00                 

รวมต้นทุนโรงงาน 5,310.00              

รวมต้นทุนที่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ด้ของโรงงานดังกล่าว

โดยคา่โอนยา้ยคนงาน และคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานทั่วไปไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท าใหโ้รงงาน

อยู่ในสภาพพรอ้มใช ้จึงไม่สามารถรบัรูเ้ป็นตน้ทนุของสนิทรพัยไ์ด ้และตอ้งตดัเป็นคา่ใชจ้่าย สว่นคา่แรงทีจ่่าย

ในช่วงของการประทว้งหยดุงานไม่ไดท้  าใหโ้รงงานมีมลูคา่เพ่ิมขึน้จึงตอ้งตดัเป็นคา่ใชจ้่ายดว้ยเช่นกนั

คา่แรง (รวมคา่แรงทีต่อ้งจ่ายระหวา่งประทว้งหยดุงาน ซึ่ง

ไม่มีการก่อสรา้ง 90,000 บาท)

ตน้ทนุในการรือ้ถอนโรงงานเม่ือสิน้อายใุชง้านในอีก 10 ปี

ขา้งหนา้ (คดิเป็นมลูคา่ปัจจบุนัแลว้)
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ตัวอย่างที่ 6

บรษัิทเซง้อาคารส านกังาน 10 ปี เป็นเงิน 10 ลา้นบาท (จ่ายลว่งหนา้) โดยตามขอ้ก าหนดบรษัิทจะตอ้งรือ้

ถอนอปุกรณต์กแตง่ออกใหเ้หมือนเดมิเม่ือจบสญัญา คา่รือ้ถอนโดยประมาณ 500,000 บาท อตัราดอกเบีย้ 6% 

ตอ่ปี ถามวา่บรษัิทจะบนัทกึการเซง้ครัง้นีอ้ยา่งไร

การค านวณต้นทุนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง)

คา่เซง้ 10,000,000.00           

มลูคา่ปัจจบุนัของคา่รือ้ถอน

  คา่รือ้ถอนโดยประมาณ 500,000.00          

  มลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาทในอีก 10 ปีขา้งหนา้ อตัราคิดลด 6% 0.5584                 279,200.00                

มลูคา่ตามบญัชี ของคา่เซง้ (สทิธิการเช่า) 10,279,200.00           

การบันทกึบัญชี

ณ วนัท าสญัญา

Dr.สทิธิการเช่า 10,279,200.00     

     Cr.เงินสด 10,000,000.00           

         ประมาณการหนีส้นิจากการรือ้ถอน 279,200.00                

งวด เงินจ่าย  ตดัดอก  เพ่ิมตน้  ตน้คงเหลอื 

0    279,200.00                

1 0 16,752.00          16,752.00            295,952.00                

2 0 17,757.12          17,757.12            313,709.12                

3 0 18,822.55          18,822.55            332,531.67                

4 0 19,951.90          19,951.90            352,483.57                

5 0 21,149.01          21,149.01            373,632.58                

6 0 22,417.95          22,417.95            396,050.54                

7 0 23,763.03          23,763.03            419,813.57                

8 0 25,188.81          25,188.81            445,002.38                

9 0 26,700.14          26,700.14            471,702.53                

10 0 28,297.47          28,297.47            500,000.00                

+=+

+
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ปีที ่1 - 10

Dr.ตน้ทนุทางการเงิน 16,752 ถึง 28,297.47

     Cr.ประมาณการหนีส้นิจากการรือ้ถอน 16,752 ถึง 28,297.47

(รบัรูต้น้ทนุทางการเงินและปรบัประมาณการหนีส้นิจากการรือ้ถอน) 

Dr.คา่เช่าอาคาร 1,027,920.00       

     Cr.สทิธิการเช่า 1,027,920.00             

(ตดัจ าหน่ายบญัชีสทิธิการเช่าเขา้เป็นคา่เช่าอาคาร) 

ตัวอย่างที่ 7

บรษัิทบารพ ูจ  ากดั ก าลงัตดิตัง้เครื่องจกัรใหม่ทีมี่ตน้ทนุตอ่ไปนี ้

1 ตน้ทนุของโรงงาน (ใบก ากบัสนิคา้ + ภาษี ) 2,500,000.00       

2 คา่ขนสง่และจดัการเครื่องจกัร 200,000.00          

3 ตน้ทนุการเตรยีมสถานที ่ 600,000.00          

4 คา่ทีป่รกึษาในการก่อสรา้งอาคารโรงงาน 700,000.00          

5 ดอกเบีย้จ่ายคา่สรา้งโรงงานหลงัจากโรงงานก่อสรา้งเสรจ็ 200,000.00          

6 คา่รือ้ถอนโรงงาน (PV) หลงัเลกิใชใ้นอีก 7 ปีขา้งหนา้ 300,000.00          

7 คา่เสยีโอกาสระหวา่งการก่อสรา้งโรงงาน 400,000.00          

ค านวณต้นทุนที่สามารถรวมเป็นสินทรัพยไ์ด้

1 ตน้ทนุของโรงงาน (ใบก ากบัสนิคา้ + ภาษี ) 2,500,000.00       บาท

2 คา่ขนสง่และจดัการเครื่องจกัร 200,000.00          บาท

3 ตน้ทนุการเตรยีมสถานที ่ 600,000.00          บาท

4 คา่ทีป่รกึษาในการก่อสรา้งอาคารโรงงาน 700,000.00          บาท

5 ดอกเบีย้จ่ายคา่สรา้งโรงงานหลงัจากโรงงานก่อสรา้งเสรจ็ -                       บาท

6 คา่รือ้ถอนโรงงาน (PV) หลงัเลกิใชใ้นอีก 7 ปีขา้งหนา้ 300,000.00          บาท

7 คา่เสยีโอกาสระหวา่งการก่อสรา้งโรงงาน -                       บาท

รวมต้นทุนสินทรัพย์ 4,300,000.00       บาท

สว่นดอกเบีย้ 200,000 บาท และคา่เสยีโอกาส ไม่ถือเป็นสนิทรพัยแ์ตอ่ยา่งใด

ในกรณีทีมี่การขยายก าหนดการช าระเงินออกไปนานกวา่ปกต ิกิจการตอ้งบนัทกึผลตา่งระหวา่งราคา

เทียบเทา่เงินสด และจ านวนเงินทัง้หมดทีต่อ้งช  าระเป็นดอกเบีย้ตลอดระยะเวลาการไดร้บัสนิเช่ือนัน้
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ตัวอย่างที่ 8

บรษัิทเจอรี่ จ  ากดั ท  าสญัญาเช่าทีด่นิเพ่ือปลกูสรา้งอาคารเม่ือ 1/1/x1 เป็นเวลา 20 ปีจ่ายคา่เช่าทกุวนัที ่

1 มกราคม เริ่มวนัที ่1/1/x2 

โดยเม่ือเลกิสญัญาตอ้งท าการรือ้ถอนอาคารออก วศิวกรประเมินราคาคา่ก่อสรา้งอาคาร 1,000 ลา้นบาท

และคา่รือ้ถอนไว ้50 ลา้นบาท อาคารมีอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 30 ปี ก่อสรา้งเสรจ็ 1/1/x2

1  อตัราดอกเบีย้ 8% อาคารมีอายกุารใชง้าน 30 ปี 

2  คา่เช่าทีด่นิปีที1่-15 ปีละ 10 ลา้นบาท

3  คา่เช่าทีด่นิปีที1่6-20ปีละ 15 ลา้นบาท

ใหท้ า 1 คา่ก่อสรา้งอาคารประกอบดว้ยอะไรบา้ง ใหค้  านวณประกอบ

2 บนัทกึบญัชี ปี 25x2

1 ค่าก่อสร้างอาคารประกอบด้วยอะไรบ้าง ใหค้ านวณประกอบ

จากโจทยต์น้ทนุของอาคารจะประกอบดว้ยคา่ก่อสรา้งอาคาร คา่เช่าทีด่นิระหวา่งก่อสรา้งอาคารระยะเวลา 

1 ปี และมลูคา่ปัจจบุนัของคา่รือ้ถอนอาคารทีจ่ะตอ้งจ่ายในอีก 19 ปีขา้งหนา้ (เน่ืองจากสญัญาเช่าทีด่นิหลงัจาก

ก่อสรา้งอาคารเสรจ็จะเหลอืเพียง 19 ปี) 

 ทัง้นี ้สญัญาเช่าทีด่นิตอ้งจ่ายคา่เช่าทีไ่ม่เทา่กนัใน 2 ช่วง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 ระบใุหต้อ้งใชว้ธีิ

เสน้ตรงในการรบัรูค้า่เช่าเป็นคา่ใชจ้่าย ซึ่งมลูคา่ของอาคารจะไดจ้ากการค านวณตอ่ไปนี้

คา่ก่อสรา้ง 1,000.00              

คา่เช่าทีด่นิระหวา่งก่อสรา้ง 1 ปี 11.25                   

มลูคา่ปัจจบุนัของคา่รือ้ถอนอาคารหลงัจากหมดสญัญาเชา่ 11.59                   

รวมมลูคา่อาคาร 1,022.84              

ค่าเช่าที่ดินระหว่างก่อสร้าง 1 ปี คา่เช่ารบัรูต้ามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

ค่าเช่าเฉล่ียต่อปี

ปีที1่-15 ปีละ 10 ลา้นบาท 150

ปีที1่6-20 ปีละ 15 ลา้นบาท 75

รวม 225

ระยะเวลาสญัญาเช่า 20

คา่เช่าเฉลี่ยตอ่ปี 11.25

ตอบ

1

2

1
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มูลค่าปัจจุบันของค่ารือ้ถอนอาคารหลังจากหมดสัญญาเช่า

คา่รือ้ถอนทีต่อ้งจ่ายในอีก 19 ปีขา้งหนา้ 50

มลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาทในอีก 19 ปีขา้งหนา้ อตัราคิดลด 8% 0.2317

มลูคา่ปัจจบุนัของคา่รือ้ถอนอาคารหลงัจากหมดสญัญาเช่า 11.585

2 บันทกึบัญชี ปี 25x2

Dr.คา่เช่าคา้งจ่าย 10

     Cr.เงินสด 10

บันทกึการจ่ายค่าเช่าที่ดิน

Dr.อาคาร 1,022.84              

     Cr.อาคารระหวา่งก่อสรา้ง (คา่ก่อสรา้ง) 1,000.00                    

          อาคารระหวา่งก่อสรา้ง (คา่เช่า) 11.25                         

          ประมาณการหนีส้นิจากการรือ้ถอนอาคาร 11.59                         

บันทกึต้นทุนอาคารที่สร้างแล้วเสร็จ

31/12/x2 Dr.ตน้ทนุทางการเงิน 0.93                     

     Cr.ประมาณการหนีส้นิจากการรือ้ถอนอาคาร 0.93                           

บันทกึเพิม่ประมาณการหนี้สินค่ารือ้ถอนอาคารอัตราคิดลด 8% (11.59 ล้านบาท x 8%) 

Dr.คา่เช่าทีด่นิ 11.25                   

     Cr.คา่เช่าคา้งจ่าย 11.25                         

บันทกึการจ่ายค่าเช่าที่ดินและตัง้ค่าเช่าค้างจ่าย ปี 25x2

Dr.คา่เสื่อมราคา-อาคาร 53.83                   

     Cr.คา่เสื่อมราคาสะสม-อาคาร 53.83                         

บันทกึค่าเส่ือมราคาอาคาร (1,022.84 / 19 ปี)

1/1/x2

2

+
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ตัวอย่างที่ 9 (โจทยด์ัดแปลงจาก KIESO)

ณ วนัที ่31/12/2549 มีขอ้มลูตอ่ไปนีอ้ยู่ในบญัชีทีด่นิอาคารอปุกรณข์ัน้ตน้ของบรษัิทแมวขาว จ ากดั

ทีด่นิ 230,000.00        

อาคาร 890,000.00        

สว่นปรบัปรุงสทิธิการเช่า 660,000.00        

เครื่องจกัรและอปุกรณ์ 875,000.00        

ระหวา่งปี 2550 มีธุรกรรมตอ่ไปนีเ้กิดขึน้

1 ซือ้ทีด่นิแปลงแรกมาในราคา 850,000 บาท โดยจ่ายคา่นายหนา้ 51,000 บาท คา่รือ้ถอนสิ่งปลกูสรา้ง 

35,000 บาท แตส่ามารถขายเศษซากได ้13,000 บาท 

2 ซือ้ทีด่นิแปลงทีส่องพรอ้มอาคารเป็นเงิน 420,000 บาท โดยราคาประเมินทีด่นิเทา่กบั 130,000 บาท 

และราคาประเมินอาคารเทา่กบั 120,000 บาท หลงัจากทีซื่อ้มา บรษัิทไดร้ือ้ถอนอาคารโดยจ่ายคา่รือ้ถอน  

41,000 บาท และสรา้งอาคารใหม่ขึน้มีตน้ทนุ 330,000 บาท ทีเ่สรจ็พรอ้มใชง้านวนัที ่30/9/2550 พรอ้ม

กบัตน้ทนุตอ่ไปนี ้

คา่ขดุเจาะ 38,000.00            

คา่ออกแบบ 11,000.00            

คา่ขออนญุาตก่อสรา้ง 2,500.00              

ดอกเบีย้เงินกูท้ีใ่ชร้ะหวา่งก่อสรา้ง 8,500.00              

3 ซือ้ทีด่นิแปลงที ่3 ในราคา 650,000 บาท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือขายออกไปทนัที

4 ระหวา่งเดอืนธันวาคม 2550 บรษัิทไดป้รบัปรุงพืน้ทีส่  านกังานทีเ่ช่ามา โดยคา่ปรบัปรุงเทา่กบั 89,000 บาท 

และสญัญาเช่าส  านกังานจะหมดในวนัที ่31/12/2552 ซึ่งบรษัิทคาดวา่คงจะไม่ตอ่สญัญาแตอ่ยา่งใด

5 บรษัิทซือ้เครื่องจกัรทีมี่สญัญาวา่จะตอ้งจ่ายคา่สทิธิการใชเ้ครื่องจกัรเป็นรายหน่วยสนิคา้ทีผ่ลติ 

เครื่องจกัรดงักลา่วมีราคา 87,000 บาท โดยบรษัิทตอ้งจ่ายคา่ขนสง่ 3,300 บาท คา่ตดิตัง้ 2,400 บาท 

และไดจ้่ายคา่สทิธิการใชใ้นปี 2550 เป็นเงิน 17,500 บาท 

ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31/12/2550 กิจการจะแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ ์แต่ละรายการดังกล่าวเทา่กับเทา่ใด ใหค้ านวณประกอบค าตอบ 

ใหท้ า
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การค านวณหามูลค่า

ทีด่นิแปลงที ่1

ตน้ทนุของทีด่นิ คา่ใชจ้่ายประจ างวด

1 ซือ้ทีด่นิแปลงแรกมาในราคา 850,000 บาท 850,000.00

2 จ่ายคา่นายหนา้ 51,000 บาท 51,000.00

3 คา่รือ้ถอนสิ่งปลกูสรา้ง 35,000 บาท 35,000.00

4 ขายเศษซากได ้13,000 บาท (13,000.00)

923,000.00

ทีด่นิแปลงที ่2 พรอ้มอาคาร

ตน้ทนุของทีด่นิ ตน้ทนุของอาคาร

1 ซือ้ทีด่นิแปลงทีส่องพรอ้มอาคารเป็นเงิน 420,000 บาท 420,000.00 0.00

(ราคาประเมินทีด่นิเทา่กบั 130,000 บาท และราคาประเมินอาคารเทา่กบั 120,000 บาท)

2 คา่รือ้ถอนสิ่งปลกูสรา้ง 41,000 บาท 41,000.00

3 ตน้ทนุคา่ก่อสรา้งอาคารใหม่ 330,000 บาท 330,000.00

4 คา่ขดุเจาะ 38,000 บาท 38,000.00

5 คา่ออกแบบ 11,000 บาท 11,000.00

6 คา่ขออนญุาตก่อสรา้ง 2,500 บาท 2,500.00

7 ดอกเบีย้เงินกูท้ีใ่ชร้ะหวา่งก่อสรา้ง 8,500 บาท 8,500.00

461,000.00 390,000.00

ทีด่นิแปลงที ่3 ในราคา 650,000 บาท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ขายออกไปทนัที

กิจการตอ้งบนัทกึทีด่นิแปลงที ่3 เป็นรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ

บรษัิทไดป้รบัปรุงพืน้ทีส่  านกังานทีเ่ช่ามา โดยคา่ปรบัปรุงเทา่กบั89,000 บาท 

กิจการตอ้งบนัทกึคา่ปรบัปรุงพืน้ทีส่  านกังานทีเ่ช่าเป็นรายการ

รายการ

รายการ

สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า

1

2 3
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เครื่องจกัร

ตน้ทนุของเครื่องจกัร คา่ใชจ้่ายประจ างวด

1 มลูคา่ซือ้เครื่องจกัร 87,000 บาท 87,000.00            

2 คา่ขนสง่ 3,300 บาท 3,300.00              

3 คา่ตดิตัง้ 2,400 บาท 2,400.00              

4 คา่สทิธิการใชใ้นปี 2550 เป็นเงิน 17,500 บาท 17,500.00                  

92,700.00            17,500.00                  

รายการ

5
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ตอบ บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์(ราคาทุน)

 สว่นปรบัปรุง เครื่องจกัร

สทิธิการเช่า และอปุกรณ์

            230,000.00             890,000.00             660,000.00             875,000.00 2,655,000.00         

1) ทีด่นิแปลงที ่1             923,000.00 923,000.00            

2) ทีด่นิแปลงที ่2 และอาคาร             461,000.00             390,000.00 851,000.00            

4) คา่ปรบัปรุงส  านกังานเช่า               89,000.00 89,000.00              

5) เครื่องจกัรใหม่               92,700.00 92,700.00              
         1,614,000.00          1,280,000.00             749,000.00             967,700.00 4,610,700.00         

บัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน

ทีด่นิแปลงที ่3             650,000.00 

รวม

ยอดยกมา

รวม

รายการ  ทีด่นิ  อาคาร

1

2 3

5

4
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ตัวอย่างที่ 10 (โจทยค์รัง้ที่ 2/2548)

จากขอ้มลูในแตล่ะขอ้ซึง่เป็นอิสระตอ่กนั ใหพิ้จารณาวา่กิจการจะตอ้งท าการรบัรูส้นิทรพัยก์ลุม่ทีด่นิ อาคาร 

และอปุกรณ ์ประเภทใดในสมดุบญัชีหรอืไม ่(ถา้มีใหร้ะบช่ืุอบญัชีใหช้ดัเจน) และจะรบัรูใ้นมลูคา่เทา่ไร โดยใหถื้อวา่

จ  านวนเงินทกุจ านวนมีสาระส าคญั

1 ซือ้ทีด่นิแปลงหนึง่เพ่ือใชใ้นการก่อสรา้งโรงงานในอนาคต กิจการจา่ยเงินสดเป็นคา่ทีด่นิ จ  านวน 2,600,000 บาท 

และจา่ยคา่นายหนา้อีกจ านวน 52,000 บาท คา่ภาษีจ านวน 16,000 บาท นอกจากนีกิ้จการยงัตอ้งจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการปรบัหนา้ดนิ ก าจดัตน้ไมท้ีอ่ยู่ในดนินัน้อีกเป็นเงิน 23,000 บาท โดยกิจการสามารถขายตน้ไม้

และเศษวสัดอ่ืุนทีไ่ดจ้ากการปรบัหนา้ดนิไดเ้ป็นเงิน 6,000 บาท 

ตอบการค านวณต้นทุนของสินทรัพย์

1 คา่ทีด่นิ จ  านวน 2,600,000 บาท 2,600,000.00 บาท

2 คา่นายหนา้อีกจ านวน 52,000 บาท 52,000.00 บาท

3 ภาษีจ านวน 16,000 บาท 16,000.00 บาท

4 คา่ใชจ้า่ยในการปรบัหนา้ดนิ  23,000 บาท 23,000.00 บาท

5 ขายตน้ไมจ้ากการปรบัหนา้ดนิไดเ้ป็นเงิน 6,000 บาท (6,000.00) บาท

รวมต้นทุนสินทรัพยป์ระเภทที่ดิน 2,685,000.00 บาท

2 ซือ้ทีด่นิพรอ้มอาคารเก่ามาเพ่ือใชเ้ป็นส  านกังาน โดยจา่ยช าระคา่ทีด่นิและอาคารดว้ยหุน้สามญัของกิจการจ านวน 

100,000 หุน้ หุน้สามญัมีราคา PAR หุน้ละ 100 บาท และราคาตลาด  ณ วนัซือ้ทีด่นิเทา่กบั 120 บาท ตอ่หุน้ 

ผูป้ระเมินอิสระประเมินมลูคา่  ณ วนัซือ้ของทีด่นิและอาคารวา่เทา่กบั 6,800,000 บาท และ 5,200,000 บาท

ตอบธรุกรรมนีถื้อเป็นธรุกรรม “การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2 

กิจการตอ้งบนัทกึมลูคา่ของทีด่นิ และอาคารโดยใชม้ลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า

ซึง่ในขอ้นีม้ลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้านัน้มีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ทีอ่อกให ้ (12 ลา้นบาท)

 จงึตอ้งบนัทกึบญัชี “ทีด่นิ”  เทา่กบั 6,800,000.00         บาท

           บญัชี “อาคาร” เทา่กบั 5,200,000.00         บาท
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3 ซือ้ทีด่นิพรอ้มอาคารเก่ามาในราคา 4,800,000 บาท โดยกิจการตัง้ใจทีจ่ะทบุอาคารเก่าทิง้แลว้ก่อสรา้งอาคาร

หลงัใหมข่ึน้มาเพ่ือใชเ้ป็นโรงงาน ในสญัญาซือ้ขายระบวุา่ทีด่นิมีราคา 4,200,000 บาท สว่นอาคารมีราคา 

600,000 บาท ภายหลงัการซือ้ กิจการไดท้  าการทบุอาคารเก่าทิง้โดยมีคา่ใชจ้า่ยเกิดขึน้ 41,000 บาท แลว้กิจการ

ไดก้่อสรา้งอาคารใหมข่ึน้มามีคา่ใชจ้า่ยในการออกแบบอาคารจ านวน 36,000 บาท ค าขออนญุาตก่อสรา้งจ านวน 

5,000 บาท และคา่ท าทีจ่อดรถกลางแจง้อีกจ านวน 79,000 บาท

ตอบการค านวณต้นทุนของสินทรัพย์

ทีด่นิ อาคาร สว่นปรบัปรุงทีด่นิ

1 คา่ซือ้ทีด่นิและอาคาร 4.8 ลา้นบาท 4,800,000.00         

2 คา่ทบุอาคารเก่าทิง้ 41,000 บาท 41,000.00              

3 คา่ออกแบบอาคาร 36,000 บาท 36,000.00              

4 คา่ขออนญุาตก่อสรา้ง 5,000 บาท 5,000.00                

5 คา่ท าทีจ่อดรถ 79,000 บาท 79,000.00          

รวม 4,841,000.00         41,000.00              79,000.00          

4 ท าการแลกเปลี่ยนเครื่องจกัรเก่ากบัเครื่องจกัรใหม ่โดยเครื่องจกัรเก่ามีราคาทนุ 230,000 บาท 

คา่เสื่อมราคาสะสม  ณ วนัแลกเปลี่ยน 170,000 บาท มลูคา่ยตุธิรรม  ณ วนัแลกเปลี่ยน 62,000 บาท 

เครื่องจกัรใหมมี่มลูคา่ยตุธิรรม  ณ วนัแลกเปลี่ยน 85,000 บาท กิจการจงึตอ้งจา่ยช าระเป็นเงินสดเพ่ิมเตมิอีก 

23,000 บาท

ตอบกิจการตอ้งบนัทกึราคาทนุของเครื่องจกัรใหม ่โดยใชม้ลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัรเก่าทีน่  าไปแลกเปลี่ยนบวกกบั

เงินสด ทีจ่า่ยช าระเพ่ิมเตมิ

มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องจกัรเก่า 62,000.00              

เงินสดทีจ่า่ยเพ่ิม 23,000.00              

รวมตน้ทนุเครื่องจกัรใหม่ 85,000.00              

รายการ
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5 ซือ้เครื่องจกัรมีราคาขาย 140,000 บาท ผูข้ายใหส้ว่นลดการคา้ 5% และสว่นลดเงินสดมีเง่ือนไข 1/10, n/45 

กิจการจา่ยช าระเงินในเวลาจงึไดร้บัสว่นลดเงินสด กิจการจา่ยคา่ขนสง่เครื่องจกัรมายงัโรงงานจ านวน 700 บาท 

คา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้ 2,300 บาท และมีคา่ใชจ้า่ยในการหลอ่ฐานตัง้เครื่องจกัรอีก 1,000 บาท 

ในขณะตดิตัง้ พนกังานของกิจการท างานผิดพลาดท าใหเ้ครื่องจกัรเสยีหายตอ้งเสยีคา่ซอ่มเครื่องจกัรไปเป็นเงิน 

4,200 บาท

ตอบการค านวณต้นทุนของเคร่ืองจกัร

1 ราคาขาย 140,000 บาท 140,000.00 บาท

2 สว่นลดการคา้ 5% (7,000.00) บาท

3 สว่นลดเงินสดมีเง่ือนไข 1/10, n/45 (1,330.00) บาท

4 คา่ขนสง่เครื่องจกัร 700 บาท 700.00 บาท

5 คา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้ 2,300 บาท 2,300.00 บาท

6 คา่ใชจ้า่ยในการหลอ่ฐาน 1,000 บาท 1,000.00 บาท

7 คา่ซอ่มเครื่องจกัร 4,200 บาท 0.00 บาท

รวมต้นทุนสินทรัพยป์ระเภท เคร่ืองจกัร 135,670.00 บาท

6 กิจการตดัสนิใจทีจ่ะเปลี่ยนหลงัคาอาคารจากหลงัคากระเบือ้งเป็นหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือประหยดั

คา่ไฟฟา้ในอนาคต หลงัคากระเบือ้งทีร่ือ้ออกตามมีราคาตามบญัชี 110,000 บาท สว่นหลงัคาพลงังานแสง

อาทิตยท์ีต่ดิตัง้ใหมมี่ตน้ทนุ 590,000 บาท นอกจากนีกิ้จการยงัไดท้าสอีาคารใหมท่ัง้อาคารเสยีเงินไปทัง้สิน้ 

144,000 บาท กิจการมีแผนการวา่จะทาสอีาคารครัง้ใหมใ่นอีก 3 ปีขา้งหนา้

ตอบการค านวณต้นทุนของสินทรัพย์

อาคาร คา่ใชจ้า่ยประจ างวด

1 หลงัคากระเบือ้ง 110,000 บาท 110,000.00        

2 หลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์590,000 บาท 590,000.00            

3 คา่ทาส ี144,000 บาท 144,000.00        

590,000.00            254,000.00        

รายการ
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กิจการจะตอ้งบนัทกึมลูคา่ “อาคาร” เทา่กบั 590,000 บาท ซึง่เป็นมลูคา่ของหลงัคาพลงังานแสงอาทิตยท์ีต่ดิตัง้

ใหม ่สว่นมลูคา่ตามบญัชีของหลงัคาเก่า 110,000 บาททีถ่กูรือ้ถอน ถือวา่เป็นสิ่งทีไ่มมี่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จงึตอ้งตดัเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทนุ เชน่เดยีวกบัคา่ทาสอีาคารใหมม่ลูคา่ 144,000 บาท เป็นเพียงการบ ารุงรกัษา

อาคาร ตามระยะเวลาทีมิ่ไดท้  าใหกิ้จการไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากอาคารเพ่ิมขึน้จากมาตรฐานการ

ปฏิบตังิานเดมิทีเ่คยประเมินไว ้จงึตอ้งตดัเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทนุทัง้จ  านวนเชน่เดยีวกนั

7 กิจการไดเ้ชา่อาคารแหง่หนึง่เพ่ือใชเ้ป็นส  านกังานขาย สญัญาเชา่นัน้จดัเป็นสญัญาเชา่ด  าเนินงาน 

ในปีปัจจบุนักิจการไดท้  าการกัน้หอ้งแบบถาวรเพ่ิมเตมิ โดยคา่ใชจ้า่ยในการท าผนงักัน้หอ้งและเสรมิโครงสรา้ง

ของอาคารเพ่ิมเตมิเทา่กบั 178,000 บาท

ตอบโจทยไ์มไ่ดร้ะบรุะยะเวลาตามสญัญาเชา่วา่เทา่กบัก่ีปี แตน่่าจะสนันิษฐานไดว้า่สญัญาเชา่ดงักลา่วน่าจะนาน

กวา่ 1 ปี ดงันัน้รายจา่ย 178,000 บาท จงึควรจะใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจแก่กิจการน านกวา่ 1 รอบระยะเวลา

บญัชี ดงันัน้ กิจการจะตอ้งบนัทกึคา่ใชจ้า่ยในการท าผนงักัน้หอ้งและเสรมิโครงสรา้งอาคารเพ่ิมเตมิเป็น 

“คา่ปรบัปรุงสทิธิการเชา่” จ  านวน 178,000 บาท ซึง่เป็นหมวดยอ่ยของสนิทรพัยห์มวด “ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ”์

8 กิจการจดัซือ้เครื่องจกัรเพ่ือใชผ้ลติสนิคา้ เครื่องจกัรมีราคาตลาด  ณ วนันี ้1,350,000 บาท กิจการจา่ยช าระ

เงินเป็นตั๋วเงินแบบไมร่ะบอุตัราดอกเบีย้อาย ุ6 เดอืน มลูคา่หนา้ตั๋ว 1,424,000 บาท ในการตดิตัง้เครื่องจกัรนี ้

กิจการจ าเป็นตอ้งจา้งวศิวกรมาเพ่ือท าการตดิตัง้โดยเฉพาะจ านวน 1 คน โดยกิจการตกลงจะจา่ยคา่จา้งใหว้ศิวกร

นีเ้ป็นจ านวนเงิน 35,000 บาท บวกคา่ทีพ่กัอีกจ านวน 8,000 บาท เน่ืองจากวศิวกรผูนี้ไ้ดท้  างานลว่งเวลากิจการ

จงึตอ้งจา่ยคา่ลว่งเวลาใหว้ศิวกรผูนี้อี้กจ านวน 5,200 บาท และกิจการไดท้  าการเลีย้งรบัรองวศิวกรนีเ้สยี

คา่ใชจ้า่ยไป 3,700 บาท

ตอบการค านวณต้นทุนของเคร่ืองจกัร เครื่องจกัร คา่ใชจ้า่ยประจ างวด

1 ราคาเครื่องจกัร 1,350,000 บาท 1,350,000.00         

2 ดอกเบีย้ (ผลตา่งราคาหนา้ตั๋ว และราคาตลาด) 74,000.00          

3 คา่จา้งวศิวกร 35,000 บาท 35,000.00              

4 คา่ทีพ่กัจ  านวน 8,000 บาท 8,000.00                

5 คา่ลว่งเวลา 5,200 บาท 5,200.00                

6 คา่เลีย้งรบัรองวศิวกร 3,700 บาท 3,700.00            

รวม 1,398,200.00         77,700.00          
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ตัวอย่างที่ 11 การค านวณค่าเส่ือมราคาและการน าเสนองบการเงิน

ณ วนัที ่1 มกราคม 25x6 บรษัิทเดก็นอ้ย จ ากดั ซือ้เครื่องจกัรตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้

ราคาตามโบรชวัรข์องเครื่องจกัร 1,050,000.00      บาท

สว่นลดการคา้ 20%

สว่นลดเงินสดค านวณจากราคาตาม Invoice ซึ่งกิจการไดร้บัเน่ืองจากจา่ยตรงเวลา 5%

คา่ขนสง่ 30,000.00           บาท

คา่ตดิตัง้ 28,000.00           บาท

คา่ฝึกอบรมพนกังาน (มีพนกังานกลุ่มหนึง่สามารถควบคมุเครื่องไดแ้ลว้) 40,000.00           บาท

คา่ทดสอบ 22,000.00           บาท

คา่บรกิารซ่อมบ ารุง (service contract) 3 ปี 60,000.00           บาท

ประมาณการมลูคา่คงเหลอื 20,000.00           บาท

ประมาณการอายเุครื่องจกัร 6,000 ชั่วโมง

จ านวนชั่วโมงทีใ่ชใ้นปี 25x6 1,200 ชั่วโมง

จ านวนชั่วโมงทีใ่ชใ้นปี 25x7 1,800 ชั่วโมง

จ านวนชั่วโมงทีใ่ชใ้นปี 25x8 850 ชั่วโมง

ณ วนัที ่1 มกราคม 25x8 บรษัิทตดัสนิใจดดัแปลงเครื่องจกัรดว้ยการตดิตัง้สว่นประกอบส าคญัสว่นหนึง่ทีมี่ตน้ทนุ 

200,000 บาท การดดัแปลงครัง้นีท้  าใหบ้รษัิทสามารถลดตน้ทนุในการด าเนินงานลงไดอ้ยา่งมีสาระส าคญั นอกจากนี ้

การดดัแปลงครัง้นี ้ยงัท  าใหอ้ายกุารใชง้านคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 25x8 เพ่ิมขึน้เป็น 4,500 ชั่วโมง และมีมลูคา่

คงเหลอืเทา่กบั 40,000 บาท 

น าเสนองบก าไรขาดทนุและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัเครื่องจกัรขา้งตน้ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x8

ใหท้ า
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ตอบ การค านวณ

ราคาตามโบรชวัรข์องเครื่องจกัร 1,050,000.00          บาท

หกั สว่นลดการคา้ 20% 210,000.00             บาท

ราคาตามใบแจง้หนี้ 840,000.00             บาท

หกั สว่นลดเงินสด 5% ค านวณจากราคาตาม Invoice 42,000.00               บาท

มลูคา่เครื่องจกัรสทุธิ 798,000.00             บาท

คา่ขนสง่ 30,000.00               บาท

คา่ตดิตัง้ 28,000.00               บาท

คา่ทดสอบ 22,000.00               บาท

รวมตน้ทนุเครื่องจกัร 878,000.00             บาท

หกั ประมาณการมลูคา่คงเหลอื 20,000.00               บาท

มลูคา่เครื่องจกัรทีเ่สื่อมคา่ได้ 858,000.00             บาท

มลูคา่ทีเ่สื่อมคา่ไดใ้นวนัที ่1/1/x6 858,000.00             บาท

ประมาณการอายกุารใชง้านในเบือ้งตน้ 6,000.00                 ชั่วโมง

คา่เสื่อมราคาตอ่ชั่วโมง 143.00                    บาท

ราคาทนุของเครื่องจกัร 878,000.00 บาท

หกั คา่เสื่อมราคาสะสม ณ 1/1/x8 (3,000 ชั่วโมง ชม.ละ 143  บาท) (429,000.00) บาท

มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัที ่1/1/x8 449,000.00 บาท

บวก สว่นประกอบทีต่ดิตัง้เพ่ิม 200,000.00 บาท

มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัที ่1/1/x8 รวมสว่นประกอบทีต่ดิตัง้เพ่ิม 649,000.00 บาท

หกัมลูคา่คงเหลอืทีป่ระมาณใหม่ (40,000.00) บาท

มลูคา่ทีเ่สื่อมคา่ได ้ณ 1/1/x8 609,000.00 บาท

ประมาณการอายใุชง้านคงเหลอื ณ 1/1/x8 4,500.00 ชั่วโมง

คา่เสื่อมราคาตอ่ชั่วโมงตัง้แตว่นัที ่1/1/x8 เป็นตน้ไป 135.33 บาท

1

1

2

3
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25x6 25x7 25x8

คา่เสื่อมราคา

     1,200 ชั่วโมง x ........................ บาท 171,600.00      

     1,800 ชั่วโมง x ........................ บาท 257,400.00      

        850 ชั่วโมง x ........................ บาท 115,030.50      

คา่ฝึกอบรมพนกังาน 40,000.00        

คา่บรกิารซ่อมบ ารุง (service contract) (60,000 / 3) 20,000.00        20,000.00        20,000.00        

รวมคา่ใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยท์ีแ่สดงในก าไรขาดทนุ 231,600.00      277,400.00      135,030.50      

25x6 25x7 25x8

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์(เครื่องจกัร) 878,000.00 878,000.00 1,078,000.00

หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (171,600.00) (429,000.00) (544,030.50)

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์(เครื่องจกัร) สทุธิ 706,400.00 449,000.00 533,969.50

ค่าฝึกอบรมพนักงานในการด าเนินงานปกติ และค่าซ่อมบ ารุงจะไม่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

งบก าไรขาดทุน

งบแสดงฐานะการเงิน
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ตัวอย่างที่ 12 (โจทยค์รัง้ที่ 3/2544)

 ณ วนัที ่1 มกราคม 2544 บรษัิทคดิใหม่ค  าใหม่ จ  ากดั น าหุน้ทนุบรษัิทปนูซีเมนตซ์ึ่งบรษัิทซือ้ไวใ้นราคาทนุ 

250,000 บาท ไปแลกกบัเครื่องคอมพิวเตอรข์องบรษัิทเทคโน จ ากดั ราคาหุน้บรษัิทปนูซีเมนตนี์ซื้อ้ขายกนัใน

ตลาดหลกัทรพัย ์ณ วนัแลกเปลี่ยนราคา 300,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอรมี์ราคาตามบญัชี 350,000 บาท 

(ราคาทนุ 500,000 บาท คา่เสื่อมราคาสะสมถึงวนัแลก150,000 บาท)ราคายตุธิรรม 300,000 บาท

ใหแ้สดงการค านวณก าไรหรอืขาดทนุจากการแลกเปลี่ยน และแสดงการบนัทกึราย การบญัชีของบรษัิทคดิใหม่

ท  าใหม่ จ  ากดั และบรษัิทเทคโน จ ากดั  ณ วนัทีมี่การแลกเปลี่ยน (12 คะแนน)

ตอบการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการแลกเปล่ียน

1) กิจการตอ้งวดัมลูคา่ตน้ทนุของทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์ทีไ่ดร้บัจากการแลกเปลี่ยนดงักลา่วดว้ยมลูคา่

ยตุธิรรมของสิ่งทีน่  าไปแลกแตห่ากไม่ทราบแน่ชดัวา่สิ่งทีน่  าไปแลกเทา่กบัเทา่ใด ใหร้บัรูท้ีด่นิอาคารอปุกรณท์ีไ่ด ้โดยใช้

ราคายตุธิรรมของสิ่งทีไ่ดม้า ยกเวน้ในกรณีทีร่ายการแลกเปลี่ยนทีข่าดเนือ้หาเชิงพาณิชย ์ หรอืกิจการไม่สามารถวดั

มลูคา่ยตุธิรรม ทัง้ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและสนิทรพัยท์ีน่  าไปแลกไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ กิจการจะตอ้งใชม้ลูคา่ตามบญัชี

ของสนิทรพัยท์ีน่  าไปแลกเปลี่ยน 

Step 1 : ปรับปรุงสินทรัพยท์ี่จะน าไปแลกเปล่ียนใหเ้ป็นมูลค่ายุติธรรม

คิดใหม่ท าใหม่ จ ากัด

ราคาตลาดหุน้ปนูฯ 300,000.00          

ราคาทนุ 250,000.00          

ก าไรจากการตรีาคาหลกัทรพัยฯ์ 50,000.00            

เทคโน จ ากัด

ราคาตลาดคอมพิวเตอร์ 300,000.00

ราคาทนุ:

ราคาซือ้ 500,000.00

หกั คา่เสื่อมราคาสะสม 150,000.00 350,000.00

ขาดทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์ (50,000.00)
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Step 2 : ค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการแลกเปล่ียน

FMV

สิ่งทีน่  าไปแลก (หุน้) 300,000.00         

สิ่งทีไ่ดร้บั (คอมพิวเตอร)์ 300,000.00         

ก าไร(ขาดทนุ) จากการแลกเปลี่ยน -                      

Step 3 : การบันทกึรายการบัญชี

คิดใหม่ท าใหม่ จ ากัด

Dr.คอมพิวเตอร ์(FMV ของหุน้ทีใ่หไ้ป) 300,000.00          

Cr.หลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ – ปนูฯ 250,000.00         

    ก าไรจากการตรีาคาหลกัทรพัยฯ์ 50,000.00           

 (บนัทกึการแลกหุน้กบัคอมพิวเตอร)์

เทคโน จ ากัด

Dr.หลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ – ปนูฯ 300,000.00          

     คา่เสื่อมราคาสะสม – คอมพิวเตอร์ 150,000.00          

     ขาดทนุจากการโอนสนิทรพัย์ 50,000.00            

Cr.คอมพิวเตอร์ 500,000.00         

 (บนัทกึการแลกคอมพิวเตอรก์บัหุน้)
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ตัวอย่างที่ 16 (โจทยค์รัง้ที่ 3/2560)

ปี 25x4 : บรษัิท ติ๋ม จ  ากดัมีรายจ่ายเก่ียวกบัการพฒันาผลติภณัฑจ์  านวน 270,000 บาท และคา่เสื่อมราคา

ทีย่งัไม่ไดบ้นัทกึ  30,000 บาท 

ปี 25x5 :  ในวนัที ่15 เมษายน 25x5 บรษัิท ติ๋ม จ  ากดัสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่มีความเป็นไปไดใ้นเชิงเทคนิค

และเชิงพาณิชยจ์ากการใชผ้ลงานพฒันาดงักลา่ว โดยก่อนวนัที ่15 เมษายน 25x5 มีรายจ่ายเกิดขึน้ 180,000 บาท 

และหลงัจากวนันี ้640,000 บาท รวมทัง้มีคา่ใชจ้่ายดา้นกฎหมายเก่ียวกบัการจดสทิธิบตัร 100,000 บาท คา่ใชจ้่าย

ในการฝึกอบรม 90,000 บาท และคา่ใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธ ์340,000 บาท

ปี 25x6 : บรษัิท ติ๋ม จ  ากดัจ่ายคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัการฟอ้งคดลีะเมิดสทิธิบตัรโดยคูแ่ข่งจ  านวน 120,000 บาท 

ซึ่งศาลตดัสนิใหบ้รษัิท ติ๋ม จ  ากดัเป็นฝ่ายชนะ

ให้ท า ใหป้ระเมินรายจ่ายเก่ียวกบัการวจิยัและพฒันารายการใดบา้งทีส่ามารถรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่าย

ในปี 25x4, 25x5 และ 25x6

ตอบ

ปี สนิทรพัย์ คา่ใชจ้่าย

x4 270,000.00            

30,000.00              

x5 180,000.00            

640,000.00            

100,000.00            

90,000.00              

340,000.00            

x6

120,000.00            

740,000.00            1,030,000.00         

*อา้งถึง TAS 38 ยอ่หนา้ 20 “โดยทั่วไป จะเป็นการยากทีจ่ะถือวา่รายจ่ายทีเ่กิดขึน้ภายหลงัเป็นของสนิทรพัย์

ไม่มีตวัตนใดโดยเฉพาะไดโ้ดยตรง แตจ่ะถือวา่เป็นรายจ่ายของกิจการโดยรวมมากกวา่ ดงันัน้ จึงแทบจะไม่มีการรบัรู ้

รายจ่ายทีเ่กิดขึน้ภายหลงัการรบัรูเ้ริ่มแรกของสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าหรอืรายจ่ายทีเ่กิดขึน้ภายหลงัจากการสรา้ง

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนขึน้ภายในกิจการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย”์

รวม

รายจา่ยพฒันาผลิตภณัฑ์

คา่เสื่อมราคา

รายจา่ยพฒันาผลิตภณัฑ์

รายการ เหตผุล

คา่ใชจ้่ายการฟอ้งคดี

ละเมิดสทิธิบตัร*

คา่จดสทิธิบตัร

คา่ฝึกอบรม

คา่ประชาสมัพนัธ์

ถึงจดุทีแ่สดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไปได้

ทางเทคนิคและพาณิชย์

ยงัไม่ถึงจดุทีแ่สดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไป

ไดท้างเทคนิคและพาณิชย์

ไม่มีสว่นโดยตรงในการสรา้งมลูคา่เพ่ิม

ใหก้บัสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน

รายจา่ยพฒันาผลิตภณัฑ์
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ตัวอย่างที่ 17 (โจทยค์รัง้ที่ 3/2560)ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์

บรษัิท ตี๋ใหญ่ จ  ากดัซือ้เครื่องจกัรในวนัที ่1 เมษายน 25x1 แตเ่น่ืองจากบรษัิท ตี๋ใหญ่ จ  ากดัไม่สามารถจดัหา

วตัถดุบิในการผลติไดท้นั จึงเริ่มใชเ้ครื่องจกัรตัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 25x1 เครื่องจกัรมีราคาทนุ 18 ลา้นบาท คดิ

คา่เสื่อมโดยวธีิเสน้ตรง โดยแบง่คดิคา่เสื่อมตามสว่นประกอบ 3 สว่นดงันี ้

- สว่นที ่1 ราคาทนุ 9 ลา้นบาท อายกุารใหป้ระโยชน ์18 ปี 

- สว่นที ่2 ราคาทนุ 6 ลา้นบาท อายกุารใหป้ระโยชน ์10 ปี และ

- สว่นที ่3 ราคาทนุ 3 ลา้นบาท อายกุารใหป้ระโยชน ์4 ปี

ตอ่มาในปี 25x4 เกิดน า้รอระบายครัง้ใหญ่ ท  าใหเ้ครื่องมอเตอรส์ว่นที ่3 เสยีหาย บรษัิท ตี๋ใหญ่ จ  ากดั จึงไดถ้อด

มอเตอรอ์อกในวนัที ่30 กนัยายน 25x4  ทิง้ไปและเปลี่ยนมอเตอรใ์หม่เสรจ็พรอ้มใชใ้นวนัที ่1 ตลุาคม 25x4 โดยมีคา่

ตดิตัง้ 50,000 และคา่มอเตอรใ์หม่ 3,150,000 บาท

ใหท้ า จดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ประจ าปี พรอ้มแสดงการค านวน 
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ตอบ การค านวณคา่เสื่อมราคาแตล่ะปี

ปมก.อายุ

18 a

10 a

4 b

4 c

ในปี 25x4 a : คดิคา่เสื่อมเตม็ปี b : คดิคา่เสื่อม 9 เดอืน c : คดิคา่เสื่อม 3 เดอืน

ค านวณผลขาดทนุจากการยกเลกิมอเตอร ์(สว่นที ่3)

ราคาทนุสว่นที ่3

หกัคา่เสื่อมราคาสะสม 1/10/25x4

ผลขาดทุนจากการยกเลิกการใช้

25x4

3,000,000.00           

2,625,000.00           

375,000.00           

เคร่ืองจักร ราคาทนุ 25x1 (1/4 - 31/12) 25x2 (1/1 - 31/12) 25x3 (1/1 - 31/12)

600,000.00              

สว่นที ่1 9,000,000.00           375,000.00              500,000.00              500,000.00              500,000.00              

สว่นที ่2 6,000,000.00           450,000.00              600,000.00              600,000.00              

200,000.00              

สว่นที ่3 3,000,000.00           562,500.00              750,000.00              750,000.00              562,500.00              

มอเอตอรเ์ปลี่ยนแทน 3,200,000.00           -                           -                           -                           

6,950,000.00         

คา่เสื่อมราคาประจ าปี 1,387,500.00           1,850,000.00           1,850,000.00           1,862,500.00           

ค่าเส่ือมราคาสะสม 1,387,500.00         3,237,500.00         5,087,500.00         
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จดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ประจ าปี พรอ้มแสดงการค านวน

ณ วันที่
25x1 25x2 25x3 25x4

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)

หกั คา่เสื่อมราคาสะสม 1,387,500.00-           3,237,500.00-           5,087,500.00-           6,950,000.00-           

ราคาทนุของสนิทรพัย์ 18,000,000.00         18,000,000.00         18,000,000.00         21,200,000.00         

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์สุทธิ 16,612,500.00       14,762,500.00       12,912,500.00       13,875,000.00       

หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม 375,000.00-              

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่
25x1 25x2 25x3 25x4

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน)

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 375,000.00              

คา่เสื่อมราคา 1,387,500.00           1,850,000.00           1,850,000.00           1,862,500.00           
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ตัวอย่างที่ 13 (โจทยค์รัง้ที่ 2/2546)

ณ 1 มกราคม 2545 บรษัิท ABC จ ากดั ไดล้งนามในสญัญาวา่จา้งบรษัิท XYZ จ ากดั เพ่ือก่อสรา้งอาคาร

ราคา 10 ลา้นบาท โดยแบง่จ่ายคา่ก่อสรา้งทัง้หมดเป็นสี่งวด งวดสดุทา้ยจะจ่ายเม่ืองานก่อสรา้งเสรจ็สิน้ อาคาร

ก่อสรา้งเสรจ็  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2545 บรษัิท ABC จ ากดั ไดช้  าระคา่ก่อสรา้งระหวา่งปี 2545 ดงันี ้

01-Jan-45 1,500,000.00       

01-May-45 3,000,000.00       

01-Sep-45 3,500,000.00       

31-Dec-45 2,000,000.00       
10,000,000.00     

บรษัิท กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 3 แหง่ในระหวา่งปี 2545 ดงันี ้

1 เงินกู ้3,500,000 บาท อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบีย้ 10% ตอ่ปี กูม้าเม่ือ 1 มกราคม 2545 (เงินกูเ้งินนีม้าเพ่ือ

วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งอาคารโดยเฉพาะ)

2 เงินกู ้4,000,000 บาท อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบีย้ 8% ตอ่ปี กูม้าเม่ือ 1 เมษายน 2545

3 เงินกู ้6,000,000 บาท อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบีย้ 6% ตอ่ปี กูม้าเม่ือ 1 กนัยายน 2545

ใหท้ า ค านวณตน้ทนุการกูย้ืมทีอ่นญุาตใหร้วมเป็นราคาทนุของอาคาร  ณ 31 ธันวาคม 2545

ตอบ ตน้ทนุการกูย้ืมทีอ่นญุาตใหร้วมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย ์คอืตน้ทนุทีห่ลกีเลี่ยงไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้

มาซึ่งสนิทรพัย ์(มาตรฐานการบญัชี33 ยอ่หนา้ที ่12) ทัง้นีต้น้ทนุทีห่ลกีเลี่ยงไดส้ามารถจ าแนกเป็น 2 พวกดงันี ้

1 ส าหรบัการกูย้ืมทีมี่วตัถปุระสงคโ์ดยเฉพาะเพ่ือสนิทรพัยน์ัน้ จ  านวนทีส่ามารถถือเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์

ไดค้อื ตน้ทนุการกูย้ืมทีเ่กิดขึน้จรงิในระหวา่งงวด – รายไดท้ีเ่กิดจากการน าเงินกูไ้ปลงทนุเป็นการชั่วคราว

2 แตถ่า้เป็นเงินกูท้ั่วไปทีไ่ม่มีวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ จ านวนทีส่ามารถถือเป็นราคาทนุของสนิทรพัยค์อื 

รายจ่ายของสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เง่ือนไข x อตัราการตัง้ขึน้เป็นราคาทนุของสนิทรพัยห์รอือตัราถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของ

ตน้ทนุการกูย้ืมระหวา่งงวดทีไ่ม่รวมเงินกูเ้ฉพาะ 

ค  านวณรายจ่ายสะสมถวัเฉลี่ย

จ  านวนเดอืน
12 1,500,000.00     

8 2,000,000.00     

4 1,166,666.67     

0 -                     
10,000,000.00     4,666,666.67     

 เงินกูเ้ฉพาะ 3,500,000.00     

 เงินลงทนุทีต่อ้งใชเ้งินกูเ้พ่ือวตัถปุระสงคท์ั่วไป 1,166,666.67     

 1/9/2545 3,500,000.00                         

 31/12/2545 2,000,000.00                         

 1/5/2545 3,000,000.00                         

 วนัที ่ เงินลงทนุ รายจ่ายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั

 1/1/2545 1,500,000.00                         
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อตัราตัง้เป็นทนุของเงินกูท้ีมี่วตัถปุระสงคท์ั่วไป

เงินกู ้3 ปี 8% 9/12 240,000.00        

เงินกู ้5 ปี 6% 4/12 120,000.00        
รวม 360,000.00        

อัตราการตัง้ขึน้เป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ = 360,000/10,000,000 = 3.6%

ค านวณหาตน้ทนุกูย้ืม

อตัราดอกเบีย้

10.00%

3.60%

ค านวณดอกเบีย้จ่ายทีเ่กิดขึน้จรงิ

10% 12/12 350,000.00        
เงินกู ้3 ปี (ทั่วไป) 8% 9/12 240,000.00        

เงินกู ้5 ปี (ทั่วไป) 6% 4/12 120,000.00        
รวม 710,000.00        

ตน้ทนุการกูย้ืม 392,000.00        

ดอกเบีย้จ่ายทีเ่กิดขึน้จรงิ 710,000.00        

***ตน้ทนุการกูย้ืมไม่มากไปกวา่ดอกเบีย้จ่ายประจ างวด จึงสามารถรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์ดต้ามจ านวนทีไ่ดค้  านวณ

ดอกเบีย้จ่าย

เงินกู ้2 ปี (เฉพาะ) 3,500,000.00                         

4,000,000.00                         

6,000,000.00                         
10,000,000.00                       

รวม 392,000.00                   

รายการ  เงินตน้ อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา

รายจ่ายสะสมถวัเฉลี่ย ตน้ทนุการกูย้ืม

3,500,000.00                          350,000.00                        

1,166,666.67                          42,000.00                          

อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา ดอกเบีย้จ่าย

4,000,000.00                         

6,000,000.00                         
10,000,000.00                       

รายการ  เงินตน้ 

1

1

2

3

2

3
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ตัวอย่างที่ 14 (โจทยค์รัง้ที่ 1/2551)

ในการตรวจสอบ บรษัิท ใหญ่ จ  ากดั พบวา่มีการบนัทกึราคาทีด่นิและอาคาร ใหท้า่นตรวจสอบ  

ความถกูตอ้ง และท าการปรบัปรุงรายการทีค่ดิวา่จ  าเป็น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x9 ส าหรบัรายการค านวณคา่เสื่อม

ราคาใหใ้ชเ้ป็นรายเดอืน

บัญชีที่ดินและอาคาร

25X9   

Jan-05 ทีด่นิ 80,000,000.00   

Jan-05 อาคาร 5,000,000.00     

Feb-10 คา่ออกแบบและแบบพิมพอ์าคาร 100,000.00        

Feb-20 คา่ค าขอก่อสรา้งอาคาร 50,000.00          

Mar-01 คา่เบีย้ประกนัภยั 72,000.00          

Mar-15 คา่รือ้ถอนอาคาร 200,000.00        

Jun-04 จ่ายเงินคา่ก่อสรา้งงวดที ่1 3,000,000.00     

Oct-08 จ่ายเงินคา่ก่อสรา้งงวดที ่2 4,000,000.00     

Oct-11 จ่ายคา่ลฟิท์ 900,000.00        

Oct-20 จ่ายคา่ท ารัว้ 500,000.00        

Oct-20 จ่ายเงินคา่ก่อสรา้งงวดที ่3 พรอ้มรบัมอบอาคารทีส่รา้งเสรจ็ในวนันี ้ 3,000,000.00     

96,822,000.00   

บริษัทมีนโยบายในการน าดอกเบีย้การกู้ยืมรวมเป็นต้นทุนของอาคาร

รายละเอียดประกอบ

1.วนัที ่5 ม.ค. 25X9 บรษัิทซือ้ทีด่นิพรอ้มอาคารในราคา 85,000,000 บาท จ่ายคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธ์ิ

มลูคา่ 300,000 บาท

2.วนัที ่1 มี.ค. 25X9 บรษัิทจ่ายคา่เบีย้ประกนัภยัส  าหรบัทรพัยส์นิเป็นระยะเวลา 2 ปี

3.วนัที ่15 มี.ค. 25X9 บรษัิทไดท้  าการรือ้ถอนอาคารทีซื่อ้มามีคา่ใชจ้่ายจ านวน 200,000 บาท และน าเศษซาก

จากการรือ้ถอนไปจ าหน่ายไดเ้งิน 20,000 บาท

4.บริษัทไดท้  าการกูเ้งินมาโดยมีวตัถปุระสงคท์ั่วไป และตอ้งการที่จะน าดอกเบีย้มารวมค านวณเป็นตน้ทนุอาคารดงันี ้

a. วนัที ่31 มี.ค. 25X9 บรษัิทไดกู้เ้งินมาจ านวน 4 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ตอ่ปี

b. วนัที ่5 พ.ค. 25X9 บรษัิทไดกู้เ้งินมาจ านวน 9 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7 ตอ่ปี
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5.นโยบายการใชง้านทรพัยส์นิ

a. อาคาร 20 ปี

b. ลฟิท ์10 ปี

c. รัว้ 10 ปี

ตอบประเดน็ของโจทย์

1 บญัชีทีด่นิและอาคารมีมลูคา่  ณ วนัสิน้ปี 25x9 เทา่กบั 96,822,000 บาท 

2 ดอกเบีย้เงินกูท้ั่วไปตอ้งถวัเฉลี่ยอตัราตัง้ขึน้เป็นทนุ คณูกบัมลูคา่เงินลงทนุในการก่อสรา้งอาคาร

3 ราคาทนุของทีด่นิ รวมถึงมลูคา่ของอาคารทีถ่กูรือ้ถอน และคา่รือ้ถอนทีส่ทุธิจากคา่ขายมลูคา่คงเหลอือาคาร

มูลค่าที่ถูกต้องของที่ดิน

คา่ซือ้ทีด่นิพรอ้มอาคาร 85,000,000.00  

คา่โอนกรรมสทิธ์ิ 300,000.00       

คา่รือ้ถอนอาคาร (สทุธิจากคา่ขายมลูคา่คงเหลอื) 180,000.00       

รวมมลูคา่ทีถ่กูตอ้งของทีด่นิ 85,480,000.00  

มูลค่าที่ถูกต้องของอาคาร

คา่ออกแบบและแบบพิมพอ์าคาร 100,000.00       

คา่ค าขอก่อสรา้งอาคาร 50,000.00         

จ่ายเงินคา่ก่อสรา้งงวดที ่1 3,000,000.00    

จ่ายเงินคา่ก่อสรา้งงวดที ่2 4,000,000.00    

จ่ายเงินคา่ก่อสรา้งงวดที ่3 3,000,000.00    

ตน้ทนุกูย้ืมทีร่วมเป็นตน้ทนุของอาคาร 57,971.51         

รวม 10,207,971.51  

เงินลงทนุก่อสรา้งถวัเฉลี่ย

จ  านวนเงินจ่าย ระยะเวลาจนเสรจ็

3,000,000.00        138/365

4,000,000.00        12/365

3,000,000.00        0/365

รวมเงินลงทนุก่อสรา้งถวัเฉลี่ย 1,265,753.42                                

วนัทีจ่่ายเงิน

4/6/25x9

8/10/25x9

20/10/25x9

เงินลงทนุเฉลี่ย

1,134,246.58                                

131,506.85                                   

-                                                

3

1

1

2
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ค านวณอตัราตัง้เป็นทนุ

31/3/25x9 4,000,000.00        6% 275/365 180,821.92        

5/5/25x9 9,000,000.00        7% 240/365 414,246.58        

รวม 13,000,000.00      595,068.49        

อัตราการตัง้ขึน้เป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ = 595,068.49/13,000,000 = 4.58%

ตน้ทนุกูย้ืมทีส่ามารถรวมเป็นตน้ทนุของอาคารได้

เงินลงทนุก่อสรา้งถวัเฉลี่ย

คณู อตัราตัง้เป็นทนุ

รวม

มูลค่าที่ถูกต้องของลิฟท์

มูลค่าที่ถูกต้องของรัว้

การปรับปรุงรายการ

มลูคา่ก่อน มลูคา่หลงั

ปรบัปรุง ปรบัปรุง

ทีด่นิและอาคาร 96,822,000.00      96,822,000.00   -                  

ทีด่นิ -                        85,480,000.00  ###########

อาคาร -                        10,207,971.51  ###########

ลฟิท์ -                        900,000.00       900,000.00     

รัว้ -                        500,000.00       500,000.00     

ดอกเบีย้จ่าย** 595,068.49           57,971.51          537,096.99     

คา่เบีย้ประกนัภยัจ่ายลว่งหนา้ -                        42,000.00         42,000.00       

คา่เบีย้ประกนัภยั -                        30,000.00         30,000.00       

รายไดอ่ื้น 20,000.00-             20,000.00         -                  

คา่โอนกรรมสทิธ์ิ  (บนัทกึเป็นคชจ.) 300,000.00           300,000.00        -                  

97,697,068.49      97,179,971.51  97,179,971.51   ###########

**(4,000,000*6%*275/365)+(9,000,000*7%*240/365)

ปป.เดบิต ปป.เครดติ

900,000.00                                       

500,000.00                                       

1,265,753.42                                    

4.58%

57,971.51                                         

วนัทีกู่เ้งิน จ านวนเงินกู้ อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา ดอกเบีย้จ่าย

2

3

1

1

2

3

4

3

4

2
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บนัทกึบญัชีปรบัปรุง

Dr.ทีด่นิ 85,480,000.00      

     อาคาร 10,207,971.51      

     ลฟิท์ 900,000.00           

     รัว้ 500,000.00           

     คา่เบีย้ประกนัภยัจ่ายลว่งหนา้ 42,000.00             

     คา่เบีย้ประกนัภยั 30,000.00             

     รายไดอ่ื้น 20,000.00             

Cr.ทีด่นิและอาคาร 96,822,000.00  

     ดอกเบีย้จ่าย 57,971.51         

     คา่โอนกรรมสทิธ์ิ (คชจ.) 300,000.00       

บนัทกึปรบัปรุงสนิทรพัย ์ ณ วนัสิน้ปี

ค  านวณคา่เสื่อมราคา

มลูคา่ อตัราคา่เสื่อมราคา

10,207,971.51      5%

900,000.00           10%

500,000.00           10%

11,607,971.51      

บนัทกึบญัชีคา่เสื่อมราคา  ณ 31 ธันวาคม 25x9

Dr.คา่เสื่อมราคา 162,599.64           

Cr.คา่เสื่อมราคาสะสม – อาคาร 127,599.64       

    คา่เสื่อมราคาสะสม – ลฟิท์ 22,500.00         

    คา่เสื่อมราคาสะสม – รัว้ 12,500.00         

บนัทกึบญัชีคา่เสื่อมราคา

คา่เสื่อมราคา (3 เดอืน)

127,599.64                                   

22,500.00                                     

162,599.64                                   

อาคาร

ลฟิท์

รัว้

รวม

12,500.00                                     
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ตัวอย่างที่ 15 (โจทยค์รัง้ที่ 2/2558)

บรษัิทเอ ซือ้ทีด่นิเพ่ือก่อสรา้งอาคาร และมีรายจ่ายทีเ่ก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1/4/25x6 ซือ้ทีด่นิเพ่ือก่อสรา้งอาคาร 4,500,000.00     

ปี 25x6 คา่แรงงานทางตรงในการก่อสรา้งอาคาร. 11,200,000.00   

คา่ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรทีป่รกึษา 620,000.00        

คา่ทีธ่รรมเนียมทางกฎหมายและจดทะเบียน 2,400,000.00     

คา่ใชจ้่ายทั่วไป 940,000.00        

คา่ปรบัพืน้ดนิ 1,650,000.00     

คา่วสัดกุ่อสรา้ง 7,800,000.00     

สว่นลดคา่วสัดกุ่อสรา้ง 390,000.00        

เริ่มก่อสรา้งอาคารวนัที ่1 เมษายน 25x6  อาคารเสรจ็พรอ้มใชง้าน 1 มกราคม 25x7 เริ่มใชง้าน 1 เมษายน 25x7

 อาคารอายกุารใชง้าน 20 ปี กิจการออกหุน้กู ้1/4/25x6 เพ่ือท าโครงการนี ้20,000,000 ดอกเบีย้ 8% ออกหุน้กูเ้พ่ือ

ระดมทนุมาใชใ้นการก่อสรา้ง ระยะเวลาหุน้กู ้3 ปี 1/4/25x6 ครบ 31/3/25x9 รอบระยะเวลาด าเนินงานของกิจการคอื 

1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม

ใหท้ า 1 อาคารคลงัสนิคา้จะมีมลูคา่ตน้ทนุเทา่ไหร ่แสดงวธีิการค านวณประกอบ7คะแนน 

2 จงค านวณผลกระทบทีมี่ตอ่งบก าไรขาดทนุ 5 คะแนน

ตอบ (1) หน่วย : บาท

ทีด่นิ อาคาร รวม

ซือ้ทีด่นิเพ่ือก่อสรา้งอาคาร 4,500,000.00   4,500,000.00  

คา่แรงงานทางตรงในการก่อสรา้งอาคาร 11,200,000.00   ###########

คา่ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรทีป่รกึษา 620,000.00        620,000.00     

คา่ทีธ่รรมเนียมทางกฎหมายและจดทะเบียน 2,400,000.00   2,400,000.00  

คา่ปรบัพืน้ดนิ 1,650,000.00   1,650,000.00  

คา่วสัดกุ่อสรา้ง 7,800,000.00     7,800,000.00  

หกัสว่นลดคา่วสัดกุ่อสรา้ง 390,000.00-        390,000.00-     

1/4/25x6 – ตน้ทนุกูย้ืมทีส่ามารถรวมเป็นสนิทรพัย*์* 1,200,000.00     1,200,000.00  

31/12/x6 (20,000,000 x 8% x 9/12)

รวม 8,550,000.00   20,430,000.00   ###########

ปี 25x6 

ปี 25x6 

รายจ่ายวนัทีจ่่าย

1/4/25x6 

ปี 25x6 

ปี 25x6 

ปี 25x6 

ปี 25x6 
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ผลกระทบต่อก าไรขาดทุน

รอบปีบัญชี 1 เม.ย. - 31 มี.ค. 25x7 25x8

คา่ใชจ้่ายทั่วไป 940,000.00      -                     

ดอกเบีย้จ่าย 

(20 ลา้นบาท x 8 % x 3/12 เดอืน) 400,000.00      

(20 ลา้นบาท x 8 %) 1,600,000.00     

คา่เสื่อมราคา

(20.43 ลา้นบาท x3/12 เดอืน x 1/20 ปี) 255,375.00      

(20.43 ลา้นบาท x 1/20 ปี) 1,021,500.00     

รวมคา่ใชจ้่ายทีถ่กูรบัรูเ้ขา้ก าไรขาดทนุของแตล่ะปี 1,595,375.00   2,621,500.00     
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บทที ่11 Impairment of assets

ปันสว่น อาคาร

ไม่

ใช่

ราคาขายสุทธิ มลูคา่จากการใช้

มลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ราคาตามบญัชี

สนิทรพัยไ์มด่อ้ยคา่ รายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของ
สนิทรพัย ์(Impairment loss)

เลอืกมลูคา่ทีส่งูกว่า

มมีลูคา่ต ่ากวา่
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          การขาดทนุจากการดอ้ยคา่ หมายถึง จ  านวนซึ่งมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์งูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืจากสนิทรพัยน์ัน้ 

โดยทีม่ลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื คอืจ านวนทีส่งูกวา่ระหวา่งมลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่จากการใช ้ดงัทีแ่สดงตามสมการตอ่ไปนี้

ราคาตามบญัชี (Carrying Amount : CA) คอื ราคาของสนิทรพัย ์หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (คา่ตดัจ าหน่ายสะสม) 

และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื (Recoverable Amount : RA)คอื ราคาขายสทุธิ (Net Selling Price) หรอืมลูคา่จากการใช ้(Value in Use)

แลว้แตจ่  านวนใดจะสงูกวา่

ราคาขายสทุธิ (Net Selling Price : NSP) คอื จ  านวนทีไ่ดร้บัจากการขายสนิทรพัย ์- คา่ใชจ้่ายในการขายสนิทรพัย ์

มลูคา่จากการใช ้(Value in Use : VIU) คอื มลูคา่ปัจจบุนั (PV) ของกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะเกิดในอนาคตจากการใชส้นิทรพัย์

อยา่งตอ่เน่ือง  และจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ ณ วนัสิน้อายกุารใชง้าน
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บทที่ 11 Impairment of assets

การปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเพือ่ค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

กิจการแหง่หนึง่มีหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสด 2 หน่วยคอื หน่วย ก และ หน่วย ข ทัง้สองหน่วยไม่มี

คา่ความนิยมปนอยู่ในมลูคา่ตามบญัชี ของหน่วยงาน โดยมลูคา่ตามบญัชีของ ก เทา่กบั 10 ลา้นบาท และ ข 

15 ลา้นบาท กิจการแหง่นี ้ยงัมีอาคารส านกังานทีส่ามารถปันสว่นตน้ทนุ เขา้กบัมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยงานได ้

โดยอาคารส านกังานดงักลา่วมีมลูคา่ตามบญัชี 5 ลา้นบาท ทัง้นี ้มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสองหน่วยงาน

เทา่กบั 9 ลา้นบาท และ 19 ลา้นบาทตามล าดบั

ใหท้ า ประเมินมลูคา่ตามบญัชีของ ก และ ข รวมทัง้ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

ตอบ Step 1 ค านวณหามลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสด

เน่ืองจากหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสด มี 2 หน่วยคอื หน่วย ก และหน่วย ข และยงัมีอาคารส านกังาน

ทีส่ามารถปันสว่นตน้ทนุ เขา้กบัมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยงานได ้อีก 5 ลา้นบาท ดงันัน้ จะตอ้งท าการปันสว่น

อาคารส านกังานใหก้บัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสด คอื หน่วย ก และหน่วย ข 

หน่วยสินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน สัดส่วน ปันส่วน อาคาร รวม

หน่วย ก 10.00                   40% 2.00                   12.00             

หน่วย ข 15.00                   60% 3.00                   18.00             

25.00                   100% 5.00                   30.00             

Step 2 ค านวณผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

เปรยีบเทียบ ราคาตามบญัชี กบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

หน่วย ก หน่วย ข

ราคาตามบญัชี 12.00              18.00                 

มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื 9.00                19.00                 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 3.00                -                    

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วย : ลา้นบาท
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Step 3 ปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์หห้น่วยสนิทรพัย ์ก และอาคาร

หน่วยสินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน สัดส่วน ปันส่วน

หน่วย ก 10.00                   83.33% 2.50                   7.50               

อาคาร 2.00                     16.67% 0.50                   1.50               

12.00                   100.00% 3.00                   9.00               

ตัวอย่างที่ 2 การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสดหน่วยหนึง่มีสนิทรพัยส์ทุธิดงันี ้

คา่ความนิยม 10.00              

ทีด่นิ 20.00              

อาคารและอปุกรณ์ 30.00              

รวม 60.00              

โดยมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยเ์ทา่กบั 45 ลา้นบาท

ใหท้ า ปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ตอบ Step 1 ค านวณผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

เปรยีบเทียบ ราคาตามบญัชี กบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วย ก

ราคาตามบญัชี 60.00              

มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื 45.00              

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 15.00              

Step 2 ปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

      ในการปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ หากกิจการมีคา่ความนิยมกิจการจะตอ้งปันสว่นผลขาดทนุจากการ

ดอ้ยคา่เพ่ือตดับญัชีคา่ความนิยมก่อน หากมีเหลอืจึงน าไปตดับญัชีสนิทรพัยอ่ื์นในสดัสว่นเดยีวกบัมลูคา่ตาม

บญัชีก่อนการปันสว่นดอ้ยคา่

          จากโจทยข์อ้นีกิ้จการมีคา่ความนิยม 10 ลา้นบาท กิจการจะตอ้งปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่จ านวน 

10 ลา้นบาทใหค้า่ความนิยม ทีเ่หลอือีก 5 ลา้นบาทใหปั้นสว่นผลขาดทนุใหก้บัสนิทรพัยท์ีเ่หลอื

หน่วย : ลา้นบาท

BV หลังปันส่วน
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สินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน สัดส่วน ปันส่วน

ทีด่นิ 20.00                   40% 2.00                   18.00             

อาคารและอปุกรณ์ 30.00                   60% 3.00                   27.00             

50.00                   100% 5.00                   45.00             

สรุปการปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

หน่วย : ลา้นบาท

สินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน ปันส่วน

คา่ความนิยม 10.00                   10.00              -                    

ทีด่นิ 20.00                   2.00                18.00                 

อาคารและอปุกรณ์ 30.00                   3.00                27.00                 

60.00                   15.00              45.00                 

ตัวอย่างที่ 3 การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สินทรัพยร์ายการ a

          บรษัิทพ่ีมาก จ ากดั ซือ้โรงงานราคา 800,000 บาท ในวนัที ่1/4/25x0 เพ่ือใชผ้ลติสนิคา้ โรงงานดงักลา่วมี

มลูคา่คงเหลอื 50,000 บาท และประมาณอายกุารใชง้าน 5 ปี ตดัคา่เสื่อมเสน้ตรง ตอ่มาในวนัที ่31/3/25x2 

ลกูคา้หลกัของบรษัิทมีปัญหาการด าเนินงานและปิดตวัลง ซึ่งแมจ้ะมีลกูคา้รายนี ้พ่ีมากก็ยงัประสบปัญหาการ

ด าเนินงานและไม่สามารถหาค าสั่งซือ้มาป้อนโรงงานในระดบัทีเ่หมาะสม บรษัิทไดท้  าการประเมินกระแสเงินสด

สทุธิของโรงงานดงันี ้

ประมาณการกระแสเงินสดสทุธิตอ่ปี

220,000.00          

180,000.00          

170,000.00          

570,000.00          

ซึ่งบรษัิทยงัคาดวา่จะไดร้บัมลูคา่คงเหลอืจากการขายโรงงานในวนัที ่31/3/x5 (มลูคา่คงเหลอืคอื 50,000 

บาท) เน่ืองจากโรงงานของพ่ีมาก เป็นโรงงานเฉพาะทีไ่ม่มีตลาดซือ้ขายโรงงานรองรบั บรษัิทมีตน้ทนุของเงิน

ทนุกบั 10% ตอ่ไปนี ้เป็นตารางมลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาท

31-Mar-x3

31-Mar-x4

31-Mar-x5

หน่วย : ลา้นบาท

BV หลังปันส่วน

BV หลังปันส่วน
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0.91

0.83

0.75

สินทรัพยร์ายการ b

     บรษัิทพ่ีมาก จ ากดั ถือหุน้ในบรษัิทนาก จ ากดั 100%  ซึ่งบรษัิทนาก ถือเป็นหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสด 

ซึ่งบรษัิทนาก ประสบอบุตัเิหต ุณ วนัที ่31/3/25x2 ท าใหอ้าคารเสยีหาย โดยมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์

ก่อนเกิดอบุตัเิหตเุป็นดงันี ้

1,800,000.00       

1,200,000.00       มีคนขอซือ้ราคา 1 ลา้นบาท

4,000,000.00       

3,500,000.00       เสยีหาย 1 หลงั BV 500,000 บาท

1,500,000.00       

12,000,000.00     BV

          ผลของอบุตัเิหตใุนครัง้นี ้ท  าใหบ้รษัิท นาก จ ากดั มีมลูคา่จากการใช ้ซึ่งถือเป็นมลูคา่ทีจ่ะไดร้บัคนืคงเหลอื

เพียง 6.7 ลา้นบาท และท าใหอ้าคารหลงัหนึง่ทีมี่มลูคา่ตามบญัชี 500,000 บาท เสยีหายหมดสิน้ บรษัิท นาก 

จ ากดั ไดร้บัการเสนอซือ้สทิธิบตัรจากคูแ่ข่งรายหนึง่เป็นเงิน 1 ลา้นบาท สว่นเงินสดและลกูหนีแ้สดงโดยใชม้ลูคา่

ยตุธิรรมสทุธิทีค่าดวา่จะไดร้บั

ใหท้ า ค านวณมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31/3/25x2  ของรายการ a และ b หลังจากรับรู้

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ตอบ สินทรัพยร์ายการ a

Step 1 ประมาณการมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรบั (มลูคา่จากการใช)้

กระแสเงินสด PV factor มลูคา่ปัจจบุนั

220,000.00          0.91 200,200.00        

180,000.00          0.83 149,400.00        

220,000.00          0.75 165,000.00        

620,000.00          514,600.00        

          โดยวนัที ่31-Mar-2015 กระแสเงินสดจะรวมมลูคา่คงเหลอืดว้ย (170,000+50,000 = 220,000)

end of year 1 

end of year 2 

end of year 3 

31-Mar-13

31-Mar-14

31-Mar-15

คา่ความนิยม

สทิธิบตัร

อาคารโรงงาน

อาคาร

เงินสดและลกูหนี้

ปี
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Step 2 หามลูคา่ตามบญัชีก่อนการดอ้ยคา่

ราคาทนุของโรงงาน 800,000.00     

หกั มลูคา่คงเหลอื 50,000.00       

มลูคา่ทีเ่สื่อมคา่ได้ 750,000.00     

หกัคา่เสื่อมราคาสะสม 2 ปีจาก 5 ปี 300,000.00     

มลูคา่ตามบญัชี 31/3/25x2 ก่อนดอ้ยคา่ 500,000.00     

ค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

Step 3 ค านวณหามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื เลอืกมลูคา่ทีส่งูกวา่ระหวา่ง "มลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่จากการใช"้

Step 4 เปรยีบเทียบมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

-

= -

    โดยสนิทรพัยร์ายการ a ไม่มีผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ เน่ืองจากมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืสงูกวา่ราคา

ตามบญัชี

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่    = มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์ มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

500,000.00                                       514,600.00                                    

ราคาขายสุทธิ มูลค่าจากการใช้ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน

เลือกมูลค่าที่

1 2

1

2
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สินทรัพยร์ายการ b

ค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

Step 1 ค านวณหามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคืน เลือกมลูคา่ทีส่งูกวา่ระหวา่ง "มลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่จากการใช"้

Step 2 เปรยีบเทียบมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

-

= -

= ลา้นบาท

          โดยราคาตามบญัชีจะตอ้งเป็นมลูคา่หลงัหกัมลูคา่อาคารโรงงานทีเ่สยีหายซึ่งเทา่กบั 11,500,000 บาท 

(12,000,000 - 500,000)

Step 3 ปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

          โดยหากกิจการมีคา่ความนิยม ใหกิ้จการปันผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ใหค้า่ความนิยมทัง้จ  านวนก่อน 

จากนัน้คอ่ยปันใหก้บัสนิทรพัยอ่ื์นๆ ดงันี ้

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่รวม 4,800,000.00  

ปันสว่นใหก้บัคา่ความนิยมทัง้จ  านวน 1,800,000.00  

คงเหลอืปันสว่นใหก้บัสนิทรพัยร์ายการอ่ืน 3,000,000.00  

4,800,000.00                                    

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่    = มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์ มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

11,500,000.00                                  6,700,000.00                                 

ราคาขายสุทธิ มูลค่าจากการใช้ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน

เลือกมูลค่าที่

760 780

สงูกวา่

7801

1

2

2
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สินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน สัดส่วน ปันส่วน

สทิธิบตัร 1,200,000.00       12.37% 371,134.02        828,865.98    

อาคารโรงงาน 4,000,000.00       41.24% 1,237,113.40     2,762,886.60 

อาคาร** 3,000,000.00       30.93% 927,835.05        2,072,164.95 

เงินสดและลกูหนี้ 1,500,000.00       15.46% 463,917.53        1,036,082.47 

9,700,000.00       100.00% 3,000,000.00     6,700,000.00 

โดยอาคาร**ต้องหกัมูลค่าอาคารที่เสียหายจ านวน 500,000 บาท และตามมาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย ์BV หลังปันส่วนหา้มต า่กว่า"มูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืน"

ตรวจสอบมลูคา่ตามบญัชีหลงัปันสว่นตอ้งมากกวา่ราคาขายสทุธิ 

มูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืน

สทิธิบตัร 1,200,000.00       828,865.98     1,000,000.00     200,000.00    

อาคารโรงงาน 4,000,000.00       2,762,886.60  -                    

อาคาร** 3,000,000.00       2,072,164.95  -                    

เงินสดและลกูหนี้ 1,500,000.00       1,036,082.47  1,500,000.00     -                 

9,700,000.00       6,700,000.00  

          โดยกิจการจะสามารถปันสว่นใหก้บัสทิธิบตัรไดแ้คเ่พียง 200,000 บาท สว่นเงินสดและลกูหนีไ้ม่สามารถ

ปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ได ้ดงันัน้กิจการตอ้งค านวณการปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ใหก้บั

สนิทรพัยท์ีเ่หลอืใหม่ ดงันี ้

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่รวม 4,800,000.00  

ปันสว่นใหก้บัคา่ความนิยมทัง้จ  านวน 1,800,000.00-  

ปันสว่นใหก้บัสทิธิบตัร 200,000.00-     

ปันสว่นใหเ้งินสดและลกูหนี้ -                 

ผลขาดทนุดอ้ยคา่ทีย่งัไม่ไดปั้นสว่น 2,800,000.00  

BV หลังปันส่วน

สินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน BV หลังปันส่วน ปันส่วน

241  



สินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน สัดส่วน ปันส่วน

อาคารโรงงาน 4,000,000.00       57% 1,600,000.00     2,400,000.00 

อาคาร** 3,000,000.00       43% 1,200,000.00     1,800,000.00 

7,000,000.00       100% 2,800,000.00     4,200,000.00 

          โดยอาคาร**ตอ้งหกัมลูคา่อาคารทีเ่สยีหายจ านวน 500,000 บาท 

สรุปการปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

สินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน ปันส่วน

คา่ความนิยม 1,800,000.00       1,800,000.00  -                    

สทิธิบตัร 1,200,000.00       200,000.00     1,000,000.00     

อาคารโรงงาน 4,000,000.00       1,600,000.00  2,400,000.00     

อาคาร** 3,000,000.00       1,200,000.00  1,800,000.00     

เงินสดและลกูหนี้ 1,500,000.00       -                 1,500,000.00     

11,500,000.00     4,800,000.00  6,700,000.00     

          โดยอาคาร**ตอ้งหกัมลูคา่อาคารทีเ่สยีหายจ านวน 500,000 บาท 

ตัวอย่างที่ 4 (โจทยค์รัง้ที่ 1/2550)

ราคาตามบญัชี ราคาประเมิน ราคาทีค่าดวา่จะขายได้

125.00                 120.00            

375.00                 350.00            

750.00                 525.00            

1,250.00              995.00            

          ปัจจบุนัมีแนวโนม้วา่เทคโนโลยีลา้สมยัจะลดก าลงัการผลติ  70%  โดยกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะไดร้บั

จากการใชข้องหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสดดงักลา่ว 1,125  ลา้นบาท

ใหท้ า ค านวณการด้อยค่าและบันทกึบัญชี 

ตอบ ค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

BV หลังปันส่วน

BV หลังปันส่วน

ทีด่นิ

โรงงาน

เครื่องจกัร
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Step 1 ค านวณหามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคืน เลือกมลูคา่ทีส่งูกวา่ระหวา่ง "มลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่จากการใช"้

Step 2 เปรยีบเทียบมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

-

= -

= ลา้นบาท

Step 3 ปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน สัดส่วน ปันส่วน

125.00                 10% 12.50                 112.50           

375.00                 30% 37.50                 337.50           

750.00                 60% 75.00                 675.00           

1,250.00              100% 125.00               1,125.00        

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย ์BV หลังปัน

ส่วนหา้มต า่กว่า"มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ" 

1,250.00                                           1,125.00                                        

125.00                                              

หน่วย : ลา้นบาท

BV หลังปันส่วน

ทีด่นิ

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่    = มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์ มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

โรงงาน

เครื่องจกัร

ราคาขายสุทธิ มูลค่าจากการใช้ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน

เลือกมูลค่าที่

760 780

สงูกวา่

780

1

2

2

3
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ตรวจสอบมลูคา่ตามบญัชีหลงัปันสว่นตอ้งมากกวา่ราคาขายสทุธิ 

มูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืน

125.00                 112.50            120.00               5.00               

375.00                 337.50            350.00               25.00             

750.00                 675.00            525.00               95.00             

1,250.00              1,125.00         

          โดย"มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื"ทีน่  ามาเปรยีบเทียบใช"้ราคาขายสทุธิ" เน่ืองจากโจทยไ์ม่ไดใ้หข้อ้มลู"

มลูคา่จากการใช"้ของสนิทรพัยแ์ยกเป็นแตล่ะรายการ

          โดยกิจการจะสามารถปันสว่นใหก้บัทีด่นิและโรงงานไดเ้พียง 5 และ 25 ลา้นบาท สว่นผลขาดทนุจากการ

ดอ้ยคา่ทีเ่หลอื กิจการจะสามารถค านวณการปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ใหก้บัสนิทรพัยท์ีเ่หลอืใหม่ ดงันี ้

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่รวม 125.00            

ปันสว่นใหก้บัทีด่นิ 5.00-                

ปันสว่นใหก้บัโรงงาน 25.00-              

ผลขาดทนุดอ้ยคา่ทีย่งัไม่ไดปั้นสว่น 95.00              

          โดยผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทีเ่หลอืจ านวน 95 ลา้นบาท จะถกูปันสว่นใหก้บัเครื่องจกัรทัง้หมด 

เน่ืองจากเหลอืสนิทรพัยท์ีย่งัไม่ไดปั้นสว่นเพียงรายการเดยีว

สรุปการปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

สินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน ปันส่วน

125.00                 5.00                120.00               

375.00                 25.00              350.00               

750.00                 95.00              655.00               

1,250.00              125.00            1,125.00            

และตอ้งบนัทกึบญัชีดงันี ้

ทีด่นิ

โรงงาน

เครื่องจกัร

BV หลังปันส่วน

ทีด่นิ

โรงงาน

หน่วย : ลา้นบาท

สินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน มูลค่าหลังปันส่วน ปันส่วน

เครื่องจกัร

244  



Dr.ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 125.00               

Cr.คา่เผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยคา่ – ทีด่นิ 5.00               

     คา่เผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยคา่ – โรงงาน 25.00             

     คา่เผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยคา่ – เครื่องจกัร 95.00             

 (บนัทกึผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย)์

ตัวอย่างที่ 5 (โจทยค์รัง้ที่ 3/2547)

ขอ้มลูหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสดของบรษัิท ดอ้ยคา่ จ  ากดั

BV : 31 Dec x1 (ลา้นบาท)

ทีด่นิ 20.00                   

อาคารโรงงาน 80.00                   

เครื่องจกัร 50.00                   

รวม 150.00                 

มลูคา่จากการใชข้องหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสด 120.00               ลา้นบาท

ราคาขายสทุธิ

ทีด่นิ 18.00                 ลา้นบาท

อาคารโรงงาน 64.00                 ลา้นบาท

เครื่องจกัร -                    ลา้นบาท

ใหท้ าค านวณผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยแ์ละบนัทกึรายการบญัชีเก่ียวกบัการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

ตอบ ค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

Step 1 ค านวณหามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคืน เลือกมลูคา่ทีส่งูกวา่ระหวา่ง "มลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่จากการใช"้

ราคาขายสุทธิ มูลค่าจากการใช้ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน

เลือกมูลค่าที่

760 780

สงูกวา่

7802

1
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Step 2 เปรยีบเทียบมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

-

= -

= ลา้นบาท

Step 3 ปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน สัดส่วน ปันส่วน

20.00                   13.33% 4.00                   16.00             

80.00                   53.33% 16.00                 64.00             

50.00                   33.33% 10.00                 40.00             

150.00                 100% 30.00                 120.00           

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย ์BV หลังปัน

ส่วนหา้มต า่กว่า"มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ" 

ตรวจสอบมลูคา่ตามบญัชีหลงัปันสว่นตอ้งมากกวา่ราคาขายสทุธิ 

มูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืน

20.00                   16.00              18.00                 2.00               

80.00                   64.00              64.00                 16.00             

50.00                   40.00              -                    

150.00                 120.00            

          โดย"มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื"ทีน่  ามาเปรยีบเทียบใช"้ราคาขายสทุธิ" เน่ืองจากโจทยไ์ม่ไดใ้หข้อ้มลู"

มลูคา่จากการใช"้ของสนิทรพัยแ์ยกเป็นแตล่ะรายการ

30.00                                                

หน่วย : ลา้นบาท

BV หลังปันส่วน

ทีด่นิ

อาคารโรงงาน

เครื่องจกัร

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่    = มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์ มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

150.00                                              120.00                                           

อาคารโรงงาน

เครื่องจกัร

หน่วย : ลา้นบาท

สินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน มูลค่าหลังปันส่วน ปันส่วน

ทีด่นิ

780

1 2

3
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          โดยกิจการจะสามารถปันสว่นใหก้บัทีด่นิและอาคารโรงงานไดเ้พียง 2 และ 16 ลา้นบาท สว่นผลขาดทนุ

จากการดอ้ยคา่ทีเ่หลอื กิจการจะสามารถค านวณการปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ใหก้บัสนิทรพัยท์ีเ่หลอื

ใหม่ ดงันี ้

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่รวม 30.00              

ปันสว่นใหก้บัทีด่นิ 2.00-                

ปันสว่นใหก้บัโรงงาน 16.00-              

ผลขาดทนุดอ้ยคา่ทีย่งัไม่ไดปั้นสว่น 12.00              

          โดยผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทีเ่หลอืจ านวน 12 ลา้นบาท จะถกูปันสว่นใหก้บัเครื่องจกัรทัง้หมด 

เน่ืองจากเหลอืสนิทรพัยท์ีย่งัไม่ไดปั้นสว่นเพียงรายการเดยีว

สรุปการปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

สินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน ปันส่วน

20.00                   2.00                18.00                 

80.00                   16.00              64.00                 

50.00                   12.00              38.00                 

150.00                 30.00              120.00               

และตอ้งบนัทกึบญัชีดงันี ้

Dr.ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 30.00                 

Cr.คา่เผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยคา่ – ทีด่นิ 2.00               

     คา่เผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยคา่ – อาคารโรงงาน 16.00             

     คา่เผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยคา่ – เครื่องจกัร 12.00             

 (บนัทกึผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย)์

ตัวอย่างที่ 6 (โจทยค์รัง้ที่ 1/2553)

1 1 ก.ค. x1 กิจการซือ้ลขิสทิธ์ิ 1 ลา้นบาท คาดวา่อายใุหป้ระโยชน ์8 ปี ตดัจ าหน่ายตามวธีิเสน้ตรง

2 31 ธ.ค. x1 เกิดการดอ้ยคา่ โดยมลูคา่จากการใช ้700,000 บาท และราคาขายสทุธิ 500,000 บาท ซึ่ง

คาดวา่อายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเทา่กบั 4 ปีนบัจากวนัทีไ่ดม้า

3 1 ม.ค. x3 พบวา่การดอ้ยคา่หมดไป โดย มลูคา่จากการใชเ้ทา่กบั 1,200,000 บาท และราคาขายสทุธิ

เทา่กบั 1,000,000 บาท คาดวา่อายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเหลอือีก 6 ปีนบัจาก 1 มกราคม 25x3 

(สมมตวิา่ปิดงบปี 25x2 เสรจ็แลว้)

4 บรษัิทมีนโยบายน าเสนอมลูคา่ของสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนโดยใชร้าคาทนุเดมิ

BV หลังปันส่วน

ทีด่นิ

อาคารโรงงาน

เครื่องจกัร
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ใหท้ า ใหบ้ันทกึบัญชีที่เก่ียวข้องในปี 25x1 25x2 และ 25x3

ตอบ

1/7/25x1Dr.สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน – ลขิสทิธ์ิ 1,000,000.00     

Cr.เงินสด 1,000,000.00 

บนัทกึการซือ้ลขิสทิธ์ิ

31/12/25x1Dr.ลขิสทิธ์ิตดัจ่าย 125,000.00        

Cr.สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน – ลขิสทิธ์ิ 125,000.00    

บนัทกึการตดัจ่ายลขิสทิธ์ิ (1 ลา้นบาท / 4 ปี x 6/12 เดอืน)

ค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

Step 1 ค านวณหามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคืน เลือกมลูคา่ทีส่งูกวา่ระหวา่ง "มลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่จากการใช"้

Step 2 เปรยีบเทียบมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

-

= -

= ลา้นบาท

การบนัทกึบญัชีทีเ่ก่ียวขอ้ง

31/12/25x1Dr.ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 175,000.00        

Cr.คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์– ลขิสทิธ์ิ (875,000 – 700,000) 175,000.00    

บนัทกึรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลขิสทิธ์ิ

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่    = มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์ มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

875,000.00                                       700,000.00                                    

175,000.00                                       

ราคาขายสุทธิ มูลค่าจากการใช้ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน

เลือกมูลค่าที่

760 780

สงูกวา่

7801

1

2

248  



31/12/25x2Dr.ลขิสทิธ์ิตดัจ่าย 200,000.00        

Cr.สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน – ลขิสทิธ์ิ 200,000.00    

บนัทกึการตดัจ่ายลขิสทิธ์ิ (700,000 / 3.5 ปี)

1/1/25x3Dr.คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์– ลขิสทิธ์ิ 125,000.00        

Cr.ผลก าไรจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 125,000.00    

บนัทกึการกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลขิสทิธ์ิ

31/12/25x3Dr.ลขิสทิธ์ิตดัจ่าย 104,167.00        

Cr.สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน – ลขิสทิธ์ิ 104,167.00    

บนัทกึการตดัจ่ายลขิสทิธ์ิ (625,000 / 6 ปี)

ค านวณการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทนุ 1,000,000.00     

หกั คา่เสื่อมราคาสะสม 1.5 ปี จาก 4 ปี 375,000.00        

มลูคา่ตามบญัชี  ณ 1/1/25x3 กรณีไม่ไดร้บัรูผ้ลขาดทนุดอ้ยคา่ 625,000.00    

มลูคา่ตามบญัชี  ณ 1/1/25x2 (อายคุงเหลอื 3.5 ปี) 700,000.00        

หกัคา่เสื่อมราคาปี 25x2 (1 ปีจาก 3.5 ปี) 200,000.00        

มลูคา่ตามบญัชี  ณ 1/1/25x3 ในปัจจบุนั 500,000.00    

รบัรูผ้ลก าไรจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในปี 25x3 125,000.00    

(ไม่เกินไปกวา่มลูคา่ทีไ่ดร้บั  ณ ปัจจบุนั 1.2 m)

ตัวอย่างที่ 7 (โจทยค์รัง้ที่ 1/2554)

ณ วนัที ่1 มกราคม 25x0 บรษัิท เอก จ ากดั ไดซื้อ้กิจการของบรษัิท โท จ ากดั เป็นเงิน 1,340 ลา้นบาท 

โดยงบแสดงฐานะการเงินของบรษัิท โท ณ วนัที ่1 มกราคม 25x0 เป็นดงันี ้ 

มลูคา่ตามบญัชี 

 (เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม)

ทีด่นิ 140.00                ลา้นบาท

อาคาร 400.00                ลา้นบาท

เครื่องจกัร และอปุกรณ์ 600.00                ลา้นบาท
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ทัง้นี ้อายกุารใชง้านของเครื่องจกัรและอปุกรณเ์ทา่กบั 10 ปี และเน่ืองจากอาคารผา่นการใชง้านมาอยา่ง

ยาวนาน บรษัิทจึงประเมินวา่อายกุารใชง้านของอาคารทีเ่หลอืเทา่กบั 10 ปี เทา่นัน้ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x2 มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยข์องบรษัิทโท เป็นดงันี ้

ราคาขายสทุธิ (ลา้นบาท)

ทีด่นิ 120.00               

อาคาร 272.00               

เครื่องจกัร และอปุกรณ์ 368.00               

760.00               

ทัง้นี ้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x2 มลูคา่จากการใช ้(value in use) ของบรษัิท โท จ ากดั เท่ากบั 780 ลา้นบาท 

ใหท้ า1.ค านวณหาคา่ความนิยม  ณ วนัซือ้กิจการ

2.ค านวณหาผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

3.ปันสว่นการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

4.บนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้มี)

ตอบ 1.ค านวณหาคา่ความนิยม  ณ วนัซือ้กิจการ

หน่วย: ลา้นบาท

เงินสดจ่ายซือ้ 1,340.00        

หกั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิทีไ่ดจ้ากการซือ้กิจการ

ทีด่นิ 140.00               

อาคาร 400.00               

เครื่องจกัรและอปุกรณ์ 600.00               

รวมมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ 1,140.00        

คา่ความนิยมจากการซือ้กิจการ 200.00           
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2.ค านวณหาผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

Step 2 ค านวณหามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคืน เลือกมลูคา่ทีส่งูกวา่ระหวา่ง "มลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่จากการใช"้

Step 3 เปรยีบเทียบมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

-

= -

= ลา้นบาท

ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์

ราคาตามบญัชี คา่เสื่อมราคาสะสม ราคาตามบญัชี 

1 ม.ค. x0 31 ธ.ค. x2 31 ธ.ค. x2

ทีด่นิ 140.00                 -                 140                    

อาคาร 400.00                 120                 280                    

เครื่องจกัร และอปุกรณ์ 600.00                 180                 420                    

คา่ความนิยม 200.00                 -                 200                    

รวม 1,340                   300                 1,040                 

3.ปันสว่นการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

260                                                   

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่    = มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์ มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

1,040                                                780                                                

ราคาขายสุทธิ มูลค่าจากการใช้ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน

เลือกมูลค่าที่

760 780

สงูกวา่

780

1

2

2

3

251  



Step 4 ปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ใหส้นิทรพัยแ์ตล่ะรายการ

ในกรณีกิจการมีค่าความนิยม ใหกิ้จการปันผลขาดทุนจากการด้อยค่าใหค่้าความนิยมทัง้จ านวน

ก่อนจากน้ันค่อยปันส่วนที่เหลือใหกั้บสินทรัพยอ่ื์นๆ 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่รวม 260.00               

ปันสว่นใหก้บัคา่ความนิยมทัง้จ  านวน 200.00               

คงเหลอืปันสว่นใหก้บัสนิทรพัยร์ายการอ่ืน 60.00                 

หน่วย : ลา้นบาท

BV

31/12/x2

ทีด่นิ 140.00                 16.67% 10.00                 130.00           

อาคาร 280.00                 33.33% 20.00                 260.00           

เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 420.00                 50.00% 30.00                 390.00           

840.00                 100.00% 60.00                 780.00           

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย ์BV หลัง

ปันส่วนหา้มต า่กว่า"มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ" 

ตรวจสอบมลูคา่ตามบญัชีหลงัปันสว่นตอ้งมากกวา่ราคาขายสทุธิ 

หน่วย : ลา้นบาท

มูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืน

ทีด่นิ 140.00                 130.00            120.00               

อาคาร 280.00                 260.00            272.00               8.00               

เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 420.00                 390.00            368.00               

840.00                 780.00            

          โดย"มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื"ทีน่  ามาเปรยีบเทียบใช"้ราคาขายสทุธิ" เน่ืองจากโจทยไ์ม่ไดใ้หข้อ้มลู"

มลูคา่จากการใช"้ของสนิทรพัยแ์ยกเป็นแตล่ะรายการ

รายการสินทรัพย์ สัดส่วน ปันส่วนด้อยค่า
BV หลังปัน
ส่วน***

รายการสินทรัพย์ BV ก่อนปันส่วน BV หลังปันส่วน ปันส่วน

3
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ดงันัน้จึงตอ้งปันสว่นผลขาดทนุจากการดว้ยคา่ใหม่ ดงันี ้

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่รวม 260.00               

ปันสว่นใหก้บัคา่ความนิยมทัง้จ  านวน 200.00               

ปันสว่นใหก้บัอาคาร 8.00                   

ผลขาดทนุดอ้ยคา่ทีย่งัไม่ไดปั้นสว่น 52.00                 

หน่วย : ลา้นบาท

BV

31/12/x2

ทีด่นิ 140.00                 25.00% 13.00                 127.00           

เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 420.00                 75.00% 39.00                 381.00           

560.00                 100.00% 52.00                 508.00           

สรุปการปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

สินทรัพย์ BV ปันส่วน

คา่ความนิยม 200.00                 200.00            -                    

ทีด่นิ 140.00                 13.00              127.00               

อาคาร 280.00                 8.00                272.00               

เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 420.00                 39.00              381.00               

1,040.00              260.00            780.00               

4.บนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้มี)

Dr.ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 260.00               

Cr.ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม – คา่ความนิยม 200.00           

     ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม – อาคาร 8.00               

     ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม – ทีด่นิ 13.00             

     ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม - เครื่องจกัร และอปุกรณ์ 39.00             

บนัทกึผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

รายการสินทรัพย์ สัดส่วน ปันส่วนด้อยค่า
BV หลังปัน
ส่วน***

มูลค่าหลังปันส่วน
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ตัวอย่างที่ 8 (โจทยค์รัง้ที่ 1/2557)

          บรษัิทมีการทดสอบดอ้ยคา่เรอืล  าหนึง่ซึ่งถือเป็นหน่วยสินทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสดอยา่งอิสระแก่กิจการ 

ณ วนัที ่31/12/25x6 มลูคา่ตามบญัชีของเรอืเท่ากบั 65 ลา้นบาท มลูคา่คงเหลือ 5 ลา้นบาท อายกุารใชง้าน 10 ปี 

บรษัิทคาดวา่ตน้ปี 25x9 บรษัิทจะมีรายจา่ยทีท่  าใหส้ินทรพัยมี์สภาพดีขึน้ 10 ลา้นบาท และมีอายกุารใชง้านเพ่ิมขึน้ 2 ปี 

เม่ือบรษัิทคิดลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัราคิดลดที ่7%จะไดม้ลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด ณ วนัที ่31/12/25x6 ดงันี ้

          ในกรณีทีไ่ม่มีการปรบัปรุงสภาพของเรอื มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด ณ วนัที ่ 31/12/25x6 

จะเท่ากบั 61.035 ลา้นบาท

          ในกรณีทีป่รบัปรุงสภาพของเรอืตามแผน (ปี 25x9)  มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด ณ วนัที ่31/12/25x6 

จะเท่ากบั 65.765 ลา้นบาท

          ตอ่มาตน้ปี 25x9 บรษัิทไดล้งทนุปรบัปรุงเรอืตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ซึ่งมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรบั 

ณ วนัที ่31/12/25x9 เท่ากบั 66.125 ลา้นบาท

ใหท้ า 1.ทดสอบการดอ้ยคา่ของเรอื ซึ่งถือเป็นหน่วยสินทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสด

2.ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเรอืทีค่วรจะเป็นในกรณีทีไ่ม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

3.ค านวณมลูคา่ตามบญัชีในกรณีทีบ่นัทึกผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่และการกลบับญัชี

ตอบ 1.ทดสอบการดอ้ยคา่ของเรอื ซึ่งถือเป็นหน่วยสินทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสด

ในการประมาณมลูคา่จากการใช ้กิจการจะตอ้งไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรบัหรอืจา่ยทีค่าดวา่จะเกิดขึน้

จากการปรบัโครงสรา้งในอนาคต หรอืจากการปรบัปรุงหรอืท าใหส้ินทรพัยน์ัน้ดีขึน้ ดงันัน้ กิจการจงึตอ้งประมาณมลูคา่

จากการใชข้องเรอื ในกรณีทีไ่ม่มีการปรบัปรุงสภาพของเรอื มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด ณ วนัที ่31/12/25x6 จะเท่ากบั

61.035 ลา้นบาท และเน่ืองจากกิจการไม่สามารถก าหนดราคาขายสทุธิของเรอืล  านีไ้ด ้จงึตอ้งวดั “มลูคา่ทีจ่ะไดร้บัคืน 

(recoverable amount) โดยใชม้ลูคา่จากการใช ้61.035 ลา้นบาท ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่จงึสามารถค านวณไดด้งันี ้
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Step 1 ค านวณหามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคืน เลือกมลูคา่ทีส่งูกวา่ระหวา่ง "มลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่จากการใช"้

Step 2 เปรยีบเทียบมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

-

= -

= ลา้นบาท

2.ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเรอืทีค่วรจะเป็นในกรณีทีไ่ม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

หน่วย:ลา้นบาท

มลูคา่ตามบญัชีของเรอื ณ 31/12/25x6 65.00             

หกั มลูคา่คงเหลอื 5.00-               

มลูคา่ทีเ่สื่อมคา่ได้ 60.00             

คา่เสื่อมราคาช่วงปี 25x7 - 25x8 (2 ปี/10 ปี) 12.00-             

มลูคา่ตามบญัชีของเรอื ณ 31/12/25x8 หากไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 53.00             

บวก รายจ่ายปรบัปรุงสภาพเรอื 10.00             

มลูคา่ตามบญัชีของเรอืหลงัปรบัปรุงสภาพ ณ 1/1/25x9 63.00             

หกั มลูคา่คงเหลอื 5.00-               

มลูคา่ทีเ่สื่อมคา่ได้ 58.00             

คา่เสื่อมราคาปี 25x9 (1 ปี/10 ปีเน่ืองจากอายเุพ่ิมขึน้ 2 ปี) 5.80-               

มลูคา่ตามบญัชีของเรอื ณ 31/12/25x9 หากไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 57.20             

65.000                                              61.035                                           

3.965                                                

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่    = มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์ มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

ราคาขายสุทธิ มูลค่าจากการใช้ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน

เลือกมูลค่าที่

760 780

สงูกวา่

7801

1

2
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3.ค านวณมลูคา่ตามบญัชีในกรณีทีบ่นัทกึผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่และการกลบับญัชี

ในการกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการเพียงเทา่ทีม่ลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์

ไม่เกินกวา่มลูคา่ตามบญัชีหกัดว้ยคา่เสื่อมราคาสะสมหรอืคา่ตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหนึง่ไม่เคยมีการบนัทกึ

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่มาก่อน (กลับรายการได้ไม่เกินมูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากไม่เคยรับรู้ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่า)

หน่วย:ลา้นบาท

มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัที ่31/12/25x6 หลงัรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 61.04

หกั มลูคา่คงเหลอื (5.00)

มลูคา่ทีเ่สื่อมคา่ได้ 56.04

คา่เสื่อมราคาช่วงปี 25x7 - 25x8 (2 ปี/10 ปี) (11.21)

มลูคา่ตามบญัชีของเรอื ณ 31/12/25x8 ในกรณีรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 49.83

บวก รายจ่ายปรบัปรุงสภาพเรอื 10.00

มลูคา่ตามบญัชีของเรอืหลงัปรบัปรุงสภาพ ณ 1/1/25x9 59.83

หกั มลูคา่คงเหลอื (5.00)

มลูคา่ทีเ่สื่อมคา่ได้ 54.83

คา่เสื่อมราคาปี 25x9 (1 ปี/10 ปี) (5.48)

มลูคา่ตามบญัชีของเรอื ณ 31/12/25x9 กรณีทีร่บัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 54.35

          เน่ืองจากบรษัิทไดล้งทนุปรบัปรุงเรอืตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ซึ่งมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรบั ณ วนัที ่

31/12/x9 เทา่กบั 66.125 ลา้นบาท ซึ่งสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีทีค่วรจะเป็นในกรณีไม่รบัรูผ้ลขาดทนุจาก

การดอ้ยคา่ ดงันัน้ กิจการจึงสามารถกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ใหม้ลูคา่ตามบญัชีกลบัไปเป็น 57.20

ลา้นบาทได ้ตามการค านวณตอ่ไปนี ้

หน่วย:ลา้นบาท

มลูคา่ตามบญัชีของเรอื ณ 31/12/25x9 หากไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 57.200           

หกั มลูคา่ตามบญัชีของเรอื ณ 31/12/25x9 กรณีทีร่บัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 54.345           

ผลก าไรจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 2.855             
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ตัวอย่างที่ 9 (โจทยค์รัง้ที่ 1/2558)

       วนัที ่1/1/25x1 บรษัิทธีรภทัร จ่ายเงินซือ้บรษัิท ปิณิดา ในราคา 300 ลา้นบาท ซึ่งบรษัิท ปิณิดา ถือเป็น

หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสด โดยมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม ยกเวน้สนิทรพัย์

ดงัตอ่ไปนี ้ทีมี่มลูคา่ยตุธิรรมดงันี ้

อาคารมีมลูคา่ 75 ลา้นบาท บรษัิทคดิคา่เสื่อมดว้ยวธีิเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 10 ปี

สทิธิบตัรมีมลูคา่ 20 ลา้นบาท และมีอาย ุ5 ปี

คา่ความนิยมมลูคา่ 50 ลา้นบาท

ณ วนัที ่31/12/25x3 มีขอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยข์องบรษัิท ปิณิดา เกิดการดอ้ยคา่ดงันี ้

 อาคาร  สทิธิบตัร 

มลูคา่จากการใช้ 30.00              7.50                   

มลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุขาย 25.00              10.00                 

บรษัิทยอ่ย ปิณิดา (หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสด)

มลูคา่คาดวา่จะไดร้บัคนื 210.00               

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิ (ก่อนรบัรูผ้ลขาดทนุดอ้ยคา่) 195.00               

ใหท้ า1.ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของทีด่นิและอาคาร และสทิธิบตัร ณ 31ธันวาคม25x3 

2.กิจการตอ้งทดสอบคา่ความนิยมเม่ือใด

3.ค านวณผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่(ถา้มี) 

ตอบ 1.ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของทีด่นิและอาคาร และสทิธิบตัร ณ 31ธันวาคม25x3 

วนัที่  อาคาร  สทิธิบตัร 

1/1/25x1ราคาทนุ 75.00              20.00                 

31/12/25x3หกั คา่เสื่อมราคาสะสม 3 ปี:

     อาคารอาย ุ10 ปี 22.50-              

     สทิธิบตัร 5 ปี 12.00-                 

31/12/25x3มลูคา่ตามบญัชี 52.50              8.00                   

หน่วย:ลา้นบาท

หน่วย:ลา้นบาท

รายการ
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2.กิจการตอ้งทดสอบคา่ความนิยมเม่ือใด

          อา้งถึง ม.รง. 3 (ปรบัปรุง 2557) เรื่องการรวมธุรกิจ กิจการจะตอ้งไม่ตดัจ่ายคา่ความนิยม แตต่อ้งทดสอบ

การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมอยา่งสม ่าเสมอทกุๆ ปี หรอืเม่ือมีขอ้บง่ชีท้ีแ่สดงใหเ้ห็นวา่คา่ความนิยมเกิดการ

ดอ้ยคา่ขึน้ 

          ทัง้นีมี้ขอ้สงัเกตวา่ มาตรฐานทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสนิทรพัยจ์ะระบใุหกิ้จการตอ้งทดสอบดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์ดๆ 

ก็ตามที ่“ไม”่ มีการตดัจ่าย ซึ่งคา่ความนิยมถือเป็นหนึง่ในสนิทรพัยท์ีไ่ม่ตอ้งตดัจ่าย

3.ค านวณผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่(ถา้มี) 

เปรยีบเทียบ ราคาตามบญัชี กบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

หน่วย : ลา้นบาท

สนิทรพัย์

ราคาตามบญัชี 195.00            

มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื 210.00            

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ -                 

          โดยสนิทรพัยไ์ม่มีผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ เน่ืองจากมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืสงูกวา่ราคาตามบญัชี
ตัวอย่างที่ 10  การค านวณมูลค่าจากการใช้และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 20x0 บรษัิทผูล้งทนุจ ากดัซือ้บรษัิท แม่ จ  ากดัดว้ยจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท บรษัิท แม่ 

จ  ากดั  มีโรงงานผลติอยู่ใน 3 ประเทศ (ไม่รวมผลกระทบทางภาษี)

ข้อมูลสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 20x0

มลูคา่ยตุธิรรม

กิจกรรมในประเทศที่1 2,100,000          

กิจกรรมในประเทศที่2 1,400,000          

กิจกรรมในประเทศที่3 3,500,000          

รวม 7,000,000          

ณ ตน้ปี 20x2 รฐับาลออกกฎหมายหา้มสง่ออกสินคา้ทีผ่ลิตจากโรงงานประเทศที ่1 ท าใหบ้รษัิทผูล้งทนุจ ากดั

จะตอ้งลดก าลงัการผลิตของโรงงานดงักลา่วลง 40% ในอนาคตอนัใกล ้บรษัิทจงึประมาณการกระแสเงินสดสทุธิจาการ

ด าเนินงานของโรงงานประเทศที ่1 ณ ตน้ปี 20x2 ลดลง โดยบรษัิทผูล้งทนุจ ากดัคิดคา่เสื่อมราคาดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอด

ระยะเวลา 12 ปีส  าหรบัสินทรพัยท์ีร่ะบไุดข้องโรงงานในประเทศที ่1 และคาดวา่ไม่มีมลูคา่คงเหลือโดยใชอ้ตัราคิดลด 

ก่อนภาษี 15%
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ปีที่ ปี ค.ศ.

1 20x2

2 20x3

3 20x4

4 20x5

5 20x6

6 20x7

7 20x8

8 20x9

9 20y0

10 20y1

11 20y2

มลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาท ทีอ่ตัราคดิลด 15%  (PVIF)

ตอ่มาในสิน้ปี 20x3 ปรากฏวา่ผลกระทบจากกฎหมายหา้มสง่ออกไม่ไดเ้ลวรา้ยเทา่ทีฝ่่ายบรหิารคาด

การณไ์วต้ัง้แตแ่รกเริ่มท าใหฝ่้ายบรหิารประมาณวา่การผลติจะเพ่ิมขึน้ 30%  (อตัราคดิลด 15%)

ใหท้ า ค านวณหาผลขาดทุนจากการด้อยค่าในปี 20x2 และก าไรจากการกลับรายการด้อยค่าปี 20x3

Step 1 ค านวณหามลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสด

จากโจทย ์ณ 31 ธ.ค. x0 บริษัท ผูล้งทนุ จ  ากดั จา่ยเงิน 10 ลา้นบาท เพ่ือซือ้บริษัท แม่ จ  ากดั FV 7 ลา้นบาท

เงินสดจ่ายซือ้ 10,000,000    

หกั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิทีไ่ดจ้ากการซือ้กิจการ

กิจกรรมในประเทศที่1 2,100,000.00     

กิจกรรมในประเทศที่2 1,400,000.00     

กิจกรรมในประเทศที่3 3,500,000.00     

รวมมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ 7,000,000      

คา่ความนิยมจากการซือ้กิจการ 3,000,000      

307,000.00        

289,000.00        

245,000.00        

184,000.00        

61,000.00          

304,000.00        

313,000.00        

230,000.00        

253,000.00        

273,000.00        

290,000.00        

กระแสเงินสด
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ปันส่วนค่าความนิยมจากการซือ้จากกิจการ

มลูคา่ยตุธิรรม สดัสว่น คา่ความนิยม มลูคา่หลงัปันสว่น

กิจกรรมในประเทศที่1 2,100,000            30% 900,000             3,000,000      

กิจกรรมในประเทศที่2 1,400,000            20% 600,000             2,000,000      

กิจกรรมในประเทศที่3 3,500,000            50% 1500000 5,000,000      

รวม 7,000,000            100% 3,000,000          10,000,000    

ณ ตน้ปี 20x2 พบขอ้บง่ชีท้ีแ่สดงใหเ้ห็นวา่โรงงานของประเทศที ่1 อาจเกิดจากดอ้ยคา่

ค านวณราคาตามบัญชีของกิจกรรมในประเทศที่ 1

2,100,000            175,000          1,925,000          

900,000               -                 900,000             

3,000,000            175,000          2,825,000        

Step 2 ค านวณหามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื เลอืกมลูคา่ทีส่งูกวา่ระหวา่ง "มลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่

จากการใช"้

จากโจทยไ์ม่ไดก้  าหนดมลูคา่ขายสทุธิ จึงใชม้ลูคา่จากการใชใ้นการหามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

มูลค่าจากการใช้

ปีที่ ปี ค.ศ. PVfactor15%

1 20x2 0.86957

2 20x3 0.75614

3 20x4 0.65752

4 20x5 0.57175

5 20x6 0.49718

6 20x7 0.43233

7 20x8 0.37594

8 20x9 0.3269

9 20y0 0.28426

10 20y1 0.24718

11 20y2 0.21494

94,474.10             

69,643.70             

45,481.12             

13,111.34             

1,361,200.83        

289,000.00             

245,000.00             

184,000.00             

61,000.00               

 BV ณ 1 ม.ค. X2

กระแสเงินสด

230,000.00             

253,000.00             

273,000.00             

290,000.00             

304,000.00             

313,000.00             

307,000.00             

มลูคา่ปัจจบุนั

200,001.10           

191,303.42           

179,502.96           

165,807.50           

151,142.72           

135,319.29           

115,413.58           

สินทรัพย์

โรงงาน

คา่ความนิยม

 BV ณ 31 ธ.ค. X0 คา่เสื่อมราคา x1

1

2
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Step 3 เปรยีบเทียบมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

-

= -

= บาท

ปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่รวม 1,463,799       

ปันสว่นใหก้บัคา่ความนิยมทัง้จ  านวน 900,000          

ปันสว่นใหก้บัโรงงานในประเทศที ่1 563,799          

มลูคา่ตามบญัชีหลงัรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

1,925,000            563,799          1,361,201          

900,000               900,000          -                    

2,825,000            1,463,799       1,361,201        

ณ สิน้ปี 20x3 ปรากฎวา่ผลกระทบจากกฎหมายหา้มสง่ออกไม่ไดเ้ลวรา้ยเท่าทีฝ่่ายบรหิารคาดการณไ์วต้ัง้แตแ่รก

ท าใหฝ่้ายบรหิารประมาณวา่การผลิตจะเพ่ิมขึน้ 30% บรษัิท ผูล้งทนุ จ  ากดั จ  าเป็นตอ้งประเมินมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคืน

ของสินทรพัยส์ทุธิของโรงงานที ่1 ใหม่ และจะตอ้งเปรยีบเทียบมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคืนกบัมลูคา่ตามบญัชี

สทุธิของหน่วยสินทรพัยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสดของโรงงานในประเทศที ่1 ดงัตอ่ไปนี้

มูลค่าจากการใช้

ปีที่ ปี ค.ศ. PVfactor15%

1 20x4 0.86957          

2 20x5 0.75614          

3 20x6 0.65752          

4 20x7 0.57175          

5 20x8 0.49718          

6 20x9 0.43233          

7 20y0 0.37594          

8 20y1 0.32690          

9 20y2 0.28426          

สินทรัพย์  BV ณ 1 ม.ค. X2 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่  BV ณ 1 ม.ค. X2

โรงงาน

คา่ความนิยม

318,500.00             

78,194.48             239,200.00             

22,541.82             79,300.00               

1,644,954.44        

377,000.00             

259,851.90           395,200.00             

232,645.08           406,900.00             

198,424.54           399,100.00             

162,426.38           375,700.00             

119,736.89           

1,463,799                                         

กระแสเงินสด มลูคา่ปัจจบุนั

308,610.39           354,900.00             

285,064.78           

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่    = มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์ มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

2,825,000                                         1,361,201                                      21
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ค านวณราคาตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. X3 ของกิจกรรมในประเทศที่ 1

โรงงาน 1,361,201            247,491          1,113,710          

คา่ความนิยม -                       -                 -                    

1,361,201            247,491          1,113,710        

จากการค านวณ มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื สงูกวา่ ราคาตามบญัชี

บรษัิท ผูล้งทนุ จ  ากดั จะสามารถกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ได ้แตอ่ยา่งไรก็ตามบรษัิทจะตอ้ง

ไม่กลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม และตอ้งไม่กลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ให้

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์งูไปกวา่มลูคา่ทีค่วรจะเป็นในกรณีทีไ่ม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่มาก่อน

ตามการค านวณดงันี ้

ก าหนดราคาทนุเดิมหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยท์ี่ระบไุดข้องโรงงานในประเทศที่ 1 ณ วนัสิน้ปี 20x3

หน่วย : บาท

ราคาทนุเดมิ 2,100,000          

คา่เสื่อมราคาสะสม ณ 31 ธ.ค. X3 525,000             

มลูคา่ทีค่วรจะเป็นหากไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 1,575,000          

ราคาตามบญัชี ณ 31 ธ.ค.x3 1,113,710          

ผลตา่งกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 461,290             

สินทรัพย์  BV ณ 1 ม.ค. X2 คา่เสื่อมราคา x3  BV ณ 31 ธ.ค. X3
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