
บทที่  2 Equity Method Accounting

หากกิจการมีอํานาจในการออกเสียงทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม (เชน่ โดยผา่นบริษัทยอ่ย) ในผู้ได้รับการลงทนุอยา่ง

น้อยร้อยละ 20 ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่กิจการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญั

กิจการท่ีมีการควบคมุร่วมในหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัเหนือผู้ได้รับการลงทนุต้องบนัทกึบญัชี เงินลงทนุใน

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย

ภายใต้วิธ ีส่วนได้เสีย Equity Method Accounting

เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ต้น + สว่นแบง่กําไร - เงินปันผล

ณ วนัท่ีซือ้เงินลงทนุ กิจการต้องรับรู้ผลตา่งระหวา่งต้นทนุของเงินลงทนุกบัมลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสินทรัพย์และ

หนีส้ินท่ีระบไุด้เฉพาะสว่นท่ีเป็นของกิจการดงันี ้

1 ค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องให้รวมอย่ในมูลค่าตามบัญชีเงนิลงทุน ไม่อนุญาตให้ตัง้บัญชีค่าความนิยม

2 สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมท่ีสงูกวา่ต้นทนุของเงินลงทนุ ผู้ซ ือ้ ต้องรับรู้ ผลกาํไรที่เก ิดข ึน้ดังกล่าวใน

กาํไรหรือขาดทุน ณ วันที่ซ ี ้อื  โดยถือเป็นผลกาํไรในส่วนของผู้ซ้ื อ

ตัวอย่างที่ 1 การคํานวณมลูคา่เงินลงทนุ

บริษัท ไก่ จํากดั ซือ้หุ้น 25% ของบริษัท ไข ่จํากดั  ณ วนัท่ี 1/1/25x3 โดยจา่ยลงทนุเป็นเงิน 10 ล้านบาท และมี

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบับริษัท ไข ่ ณ วนัท่ีซือ้หุ้น กําไรสะสมของบริษัทไข ่จํากดั เทา่กบั 15 ล้านบาท 

ในขณะท่ีกําไรสะสม  ณ วนัท่ี 31/12/25x3 เทา่กบั 21 ล้านบาท 

ให้ทาํ คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัทไข ่จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x3

ตอบ

เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ต้น + สว่นแบง่กําไร - เงินปันผล

= 10 ล้านบาท + ( 6 M. *.25%)

 = 11.5 ล้านบาท

โดยสว่นแบง่กําไรหลงัซือ้หุ้นจะถกูรวมเข้าเป็นกําไรสะสมของกลุม่กิจการ หากบริษัทไก่ ซือ้หุ้นมาในราคารวมคา่ความ 

นิยม (goodwill) คา่ความนิยมดงักลา่วจะไมถ่กูแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากแตอ่ยา่งใด (จะรวมเป็นสว่นหนึง่ของบญัชี 

“เงินลงทนุในบริษัทร่วม”

สว่นแบง่ของกลุม่กิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าให้พิจารณาเฉพาะเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

ท่ีถือโดยบริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่เทา่นัน้โดยไมคํ่านงึถึงเงินลงทนุท่ีถือโดยบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้า

อ่ืนของกลุม่กิจการ

1.5
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กําไรและขาดทนุซึง่เป็นผลมาจากรายการท่ีเร่ิมจากบริษัทร่วมไปยงัผู้ลงทนุ (Upstream) และรายการท่ีเร่ิมจากผู้ลงทนุ

ไปยงับริษัทร่วม(Downstream) ระหวา่งกิจการ (รวมถึงบริษัทยอ่ยของกิจการท่ีนํามาจดัทํางบการเงินรวม) กบับริษัทร่วม

หรือการร่วมค้าจะถกูรับรู้ในงบการเงินของกิจการเฉพาะสว่นได้เสียของผู้ลงทนุอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบักิจการเทา่นัน้

ตัวอย่างที่ 2

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 25x1  บริษัท เอ ซือ้หุ้นสามญั 30 % ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ บี เป็นเงิน 30,000 

บาท มลูคา่ยตุธิรรมและราคาตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิของบริษัท บี เทา่กบั 100,000 บาท ในระหวา่งปี 25x1 

บริษัท บี มีกําไรสทุธิเทา่กบั 5,000 บาท และจา่ยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 25x1  จํานวน 2,000 บาท 

ให้ทาํ คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x1

ตอบ 103000

เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ต้น + สว่นแบง่กําไร - เงินปันผล 30900

= 30,000.00     + 1,500.00      - 600.00         

 = 30,900.00     บาท

ตัวอย่างที่ 3

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 25x1  บริษัท เอ ซือ้หุ้นสามญั 30 % ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ บี เป็นเงิน 30,000 

บาท มลูคา่ยตุธิรรมและราคาตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิของบริษัท บี เทา่กบั 150,000 บาท ในระหวา่งปี 25x1 

บริษัท บี มีกําไรสทุธิเทา่กบั 5,000 บาท และจา่ยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 25x1  จํานวน 2,000 บาท 

ให้ทาํ คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x1

ตอบ 45000

เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ต้น + สว่นแบง่กําไร - เงินปันผล 153000

= 45,000.00     + 1,500.00      - 600.00         

 = 45,900.00     บาท

ณ วนัท่ีซือ้เงินลงทนุ กิจการต้องรับรู้ผลตา่งระหวา่งต้นทนุของเงินลงทนุกบัมลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสินทรัพย์และ

หนีส้ินท่ีระบไุด้เฉพาะสว่นท่ีเป็นของกิจการดงันี ้

1 ค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องให้รวมอย่ในมูลค่าตามบัญชีเงนิลงทุน ไม่อนุญาตให้ตัง้บัญชีค่าความนิยม

2 สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมท่ีสงูกวา่ต้นทนุของเงินลงทนุ ให้ถือเป็นรายได้ในการรับรู้สว่นแบง่ผลกําไร

ขาดทนุในงวดท่ีมีการซือ้เงินลงทนุ
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Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 45,000.00     

         Cr. เงินสด 30,000.00     

               ผลกําไรจากการตอ่รอง 15,000.00     

ตัวอย่างที่ 4 การซือ้ห ุ้นในระหว่างปี

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 25x1  บริษัท เอ ซือ้ 40% ของหุ้นสามญัท่ีออกจําหนา่ยแล้วของบริษัท บี เป็นเงิน 10,000 บาท 

ในระหวา่งปี 25x1 บริษัท บี มีกําไรสทุธิเทา่กบั 5,000 บาท และจา่ยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 25x1 

จํานวน 2,000 บาท (สมมตวิา่กําไรของบริษัทบีเกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอตลอดทัง้ปี) 

ให้ทาํ คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x1

ตอบ

กิจการต้องคํานวณเพิ่มเตมิสําหรับสว่นได้เสีย ณ วนัท่ีซือ้หุ้นและจํานวนท่ีจะถือเป็นสว่นแบง่กาไรจากการลงทนุ

สําหรับปี

เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ต้น + สว่นแบง่กําไร - เงินปันผล

= 10,000.00     + 1,000.00      - 800.00         

 = 10,200.00     บาท

ตัวอย่างที่ 5 

    บริษัท เอ จํากดั เข้าซือ้สว่นได้เสีย 40 % ของบริษัท บี จํากดั เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 25x1  โดยการซือ้ผา่นผู้ ถือหุ้น

ของ บี โดย เอ จา่ยเงินเป็นเงินสด 200,000 บาท และออกหุ้นสามญั จํานวน 500 หุ้น ราคาตามบญัชีหุ้นละ 100 บาท 

ราคาตลาดหุ้นละ 800 บาท ในการซือ้สว่นได้เสีย บริษัท เอ จํากดั จา่ยคา่ใช้จา่ยในการซือ้หุ้น 20,000 บาท 

และคา่ใช้จา่ยในการออกหุ้นสามญั 10,000 บาท เป็นเงินสด

ข้อมลูงบการเงินของทัง้สองกิจการก่อนทําการซือ้สว่นได้เสียเป็นดงันี ้

1/1/25x1
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ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม

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

ลกูหนี ้ 240,000          240,000         150,000         150,000          

สินค้าคงเหลือ 150,000          200,000         70,000           50,000            

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 350,000          360,000         280,000         210,000          

ท่ีดนิ 800,000          1,000,000      640,000         800,000          

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

อปุกรณ์-สทุธิ 500,000          500,000         120,000         160,000          

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

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม

เจ้าหนีก้ารค้า 180,000          180,000         20,000           20,000            

หุ้นกู้ 800,000          720,000         600,000         600,000          

รวมหนีส้ิน 980,000          900,000         620,000         620,000          

สว่นของผู้ ถือหุ้น

หุ้นสามญั 1,000,000       1,000,000      

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 200,000          -                 

กําไรสะสม 560,000          240,000         

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,740,000     1,860,000     

งบแสดงฐานะการเงนิ

สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 1 มกราคม 25x1

บริษัท เอ  จาํกัด บริษัท บี จาํกัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 1 มกราคม 25x1

บริษัท เอ  จาํกัด บริษัท บี จาํกัด
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สําหรับปี 25x1 บริษัท บี จํากดั จา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจํานวน 200,000 บาท และประกาศกําไรจํานวน 

800,000 บาท รายการท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1  สินค้าถกูขายไปทัง้หมดในระหวา่งปี 25x1 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน รับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยทัง้จํานวนในปี 25x1 ท่ีดนิไมมี่การคดิคา่เส่ือมราคา อาคารและอปุกรณ์ มี

อายกุารใช้งานคงเหลือ 5 ปี นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 25x1

ให้ทาํ คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x1

คาํนวณหาค่าความนิยม หรือกาํไรจากการต่อรอง ณ วันซือ้

ข ัน้ท ี่ 1 หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพย์สุทธ ิ และ FV ของสิ่งท ี่จ่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุท่ีจา่ยซือ้

       เงินสด 200,000       

       หุ้นสามญั 400,000       500*800

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุท่ีจา่ยซือ้ 40% 600,000        

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิตามบญัชีของบริษัท บี 1,240,000     

สดัสว่น 40% 496,000        

ผลตา่ง 104,000        

ขัน้ท ี่ 2 ปันส่วนผลให้สินทรัพย์ท ี่ระบุได้ ที่เหลือคือค่าความนิยม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม ปันสว่นผลตา่ง ปันสว่นผลตา่ง

สินทรัพย์ 100% 40%

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

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

ท่ีดนิ 640,000 800,000 160,000.00    64,000       

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

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

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

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสินทรัพย์สทุธิ 104,000.00 

คา่ความนิยม 120,000.00 

บริษัท บี จํากดั
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การบันทกึบัญชี ณ วันซือ้ห ุ้นสามัญ 

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 600,000.00   

        Cr. เงินสด 200,000.00    

              หุ้นสามญั 50,000.00      

              สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 350,000.00    

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

Dr. คา่ใช้จา่ยในการซือ้หุ้น 20,000.00     

     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,000.00     

        Cr. เงินสด 30,000.00      

คาํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัท บี สาํหรับปี 25x1

ตามวิธีสว่นได้เสีย ณ วนัสิน้งวดผลตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีและมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิจะต้องถกูตดับญัชี 

โดยปรับปรุงกบัรายได้จากการลงทนุ และบญัชีเงินลงทนุ ตลอดอายขุองสินทรัพย์และหนีส้ิน 100%

กําไรสทุธิ 800,000.00   800,000.00  

สดัสว่น 40% 320,000.00   

ปรับปรุงผลตา่งระหวา่ง BV และ FV ของสินทรัพย์สทุธิ ณ วนัซือ้

สินค้าคงเหลือ 8,000.00      20,000.00    

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 28,000.00     70,000.00    

อาคาร-สทุธิ 12,000.00     30,000.00    

อปุกรณ์-สทุธิ 3,200.00-      8,000.00-      

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัท บี สาํหรับปี 25x1 364,800.00   912,000.00  

364,800.00  

การบนัทกึบญัชี

Dr. เงินสด 80,000.00     

        Cr. เงินลงทนุในบริษัท บี 80,000.00      

บนัทกึรับเงินปันผลจากบริษัท บี

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 364,800.00   

        Cr. สว่นแบง่กําไรจากบริษัท บี 364,800.00    

บนัทกึสว่นแบง่กําไรจากบริษัท บี

25x1

31/12/x1

1/1/25x1
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คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x1

เงินลงทนุเร่ิมแรก 600,000.00   

บวก สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) 364,800.00   

หกั เงินปันผลท่ีได้รับจากบริษัท บี 80,000.00-     

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

ตัวอย่างที่ 6

    บริษัท มีเงิน จํากดั เข้าซือ้สว่นได้เสีย 30 % ของบริษัท มีทอง จํากดั เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 25x1  โดยการซือ้ผา่น

ผู้ ถือหุ้นของมีทอง โดย มีเงิน จา่ยเงินเป็นเงินสด 400,000 บาท ข้อมลูงบการเงินของทัง้สองกิจการก่อนทําการซือ้สว่น

ได้เสียเป็นดงันี ้

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม

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

สินค้าคงเหลือ 150,000          200,000         50,000           70,000            

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 350,000          360,000         210,000         280,000          

ท่ีดนิ 1,500,000       1,000,000      800,000         640,000          

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

รวมสินทรัพย์ 2,740,000     2,220,000     1,510,000     1,590,000      1,320,000    

396,000.00  

เจ้าหนีก้ารค้า 180,000          180,000         20,000           20,000            

หุ้นกู้ 800,000          720,000         250,000         250,000          

รวมหนีส้ิน 980,000          900,000         270,000         270,000          

สว่นของผู้ ถือหุ้น

หุ้นสามญั 1,000,000       1,000,000      

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 200,000          -                 

กําไรสะสม 560,000          240,000         

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,740,000     1,510,000     

งบแสดงฐานะการเงนิ

สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 1 มกราคม 25x1

บริษัท มีเงนิ จาํกัด บริษัท มีทอง จาํกัด
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สําหรับปี 25x1 บริษัท มีทอง จํากดั จา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจํานวน 100,000 บาท และประกาศกําไรจํานวน 

500,000 บาทรายการท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1  สินค้าถกูขายไปทัง้หมดในระหวา่งปี 25x1 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน รับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยทัง้จํานวนในปี 25x1 ท่ีดนิไมมี่การคดิคา่เส่ือมราคา อาคาร มีอายกุารใช้งาน

คงเหลือ 10 ปี นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 25x1

สําหรับปี 25x2 บริษัท มีทอง จํากดั จา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจํานวน 200,000 บาท และประกาศกําไรจํานวน 

800,000 บาท

ให้ทาํ คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท มีทอง จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x2

คาํนวณหาค่าความนิยม หรือกาํไรจากการต่อรอง ณ วันซือ้

ข ัน้ท ี่ 1 หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพย์สุทธ ิ และ FV ของสิ่งท ี่จ่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุท่ีจา่ยซือ้

       เงินสด 400,000       

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุท่ีจา่ยซือ้ 30% 400,000        

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิตามบญัชีของบริษัท มีทอง 1,240,000     

สดัสว่น 30% 372,000        

ผลตา่ง 28,000          

ขัน้ท ี่ 2 ปันส่วนผลให้สินทรัพย์ท ี่ระบุได้ ที่เหลือคือค่าความนิยม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม ปันสว่นผลตา่ง ปันสว่นผลตา่ง

สินทรัพย์ 100% 30%

สินค้าคงเหลือ 50,000 70,000 20,000          6,000         

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 210,000 280,000 70,000          21,000       

ท่ีดนิ 800,000 640,000 160,000-        48,000-       

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

รวมผลตา่งของสินทรัพย์สทุธิท่ีระบไุด้ 1,310,000 1,390,000 80,000          24,000       

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสินทรัพย์สทุธิ 28,000       

คา่ความนิยม 15,000.00      400,000.00     4,000         

(1,590,000-270,000)*30%

บริษัท มีทอง จํากดั
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การบันทกึบัญชี ณ วันซือ้ห ุ้นสามัญ 

Dr. เงินลงทนุในบริษัท มีทอง 400,000.00   

        Cr. เงินสด 400,000.00    

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

คาํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัท มีทอง สาํหรับปี 25x1

ตามวิธีสว่นได้เสีย ณ วนัสิน้งวดผลตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีและมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิจะต้องถกูตดับญัชี 

โดยปรับปรุงกบัรายได้จากการลงทนุ และบญัชีเงินลงทนุ ตลอดอายขุองสินทรัพย์และหนีส้ิน

กําไรสทุธิ 500,000.00   

สดัสว่น 30% 150,000.00   

ปรับปรุงผลตา่งระหวา่ง BV และ FV ของสินนทรัพย์สทุธิ ณ วนัซือ้

สินค้าคงเหลือ 6,000.00-      

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 21,000.00-     

อาคาร-สทุธิ 4,500.00-      

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัท มีทอง สาํหรับปี 25x1 118,500.00   

การบนัทกึบญัชี

Dr. เงินสด/ เงินปันผลค้างรับ 30,000.00     

        Cr. เงินลงทนุในบริษัท มีทอง 30,000.00      

บนัทกึรับเงินปันผลจากบริษัท มีทอง

Dr. เงินลงทนุในบริษัท มีทอง 118,500.00   

        Cr. สว่นแบง่กําไรจากบริษัท มีทอง 118,500.00    

บนัทกึสว่นแบง่กําไรจากบริษัท มีทอง

คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท มีทอง จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x1

เงินลงทนุเร่ิมแรก 400,000.00   

บวก สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) 118,500.00   

หกั เงินปันผล 30,000.00-     

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

25x1

31/12/x1

1/1/25x1
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คาํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัท มีทอง สาํหรับปี 25x2 100%

กําไรสทุธิ 800,000.00   800,000.00  

สดัสว่น 30% 240,000.00   

ปรับปรุงผลตา่งระหวา่ง BV และ FV ของสินนทรัพย์สทุธิ ณ วนัซือ้

สินค้าคงเหลือ -             

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน -             

อาคาร-สทุธิ 4,500.00-      -15000

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัท มีทอง สาํหรับปี 25x2 235,500.00   785,000.00  

235,500.00  

การบนัทกึบญัชี

Dr. เงินสด 60,000.00     (200,000*.30%

        Cr. เงินลงทนุในบริษัท มีทอง 60,000.00      

บนัทกึรับเงินปันผลจากบริษัท มีทอง

Dr. เงินลงทนุในบริษัท มีทอง 235,500.00   

        Cr. สว่นแบง่กําไรจากบริษัท มีทอง 235,500.00    

บนัทกึสว่นแบง่กําไรจากบริษัท มีทอง

คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท มีทอง จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x2

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

บวก สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) ปี 25x2 235,500.00   

หกั เงินปันผล ปี 25x2 60,000.00-     

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

25x2

31/12/x2
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ตัวอย่างที่ 7

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 25x1  บริษัท เอ ซือ้ 25% ของหุ้นสามญัท่ีออกจําหนา่ยแล้วของบริษัท บี เป็นเงิน 250,000 บาท 

โดยบริษัท บี มีสินทรัพย์สทุธิราคาตามบญัชีเทา่กบั 800,000 บาท ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิ

ในระหวา่งปี 25x1 บริษัท บี มีกําไรสทุธิเทา่กบั 500,000 บาท และจา่ยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 25x1 จํานวน 

100,000 บาท  (สมมตวิา่กําไรของบริษัทบีเกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอตลอดทัง้ปี) 

ให้ทาํ คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x1

หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพย์สุทธ ิ และ FV ของสิ่งท ี่จ่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุท่ีจา่ยซือ้ 25% 250,000        

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิตามบญัชีของบริษัท บี 800,000       

สดัสว่น 25% 200,000        

ผลตา่ง 50,000          

เน่ืองจาก ณ วนัท่ีซือ้เงินลงทนุ สินทรัพย์สทุธิของบริษัท บี มีราคาตามบญัชีเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันัน้

ผลตา่งท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีจา่ยซือ้สงูกวา่ราคาตามบญัชีจงึรับรู้เป็นคา่ความนิยม

ณ วนัท่ีซือ้เงินลงทนุ กิจการต้องรับรู้ผลตา่งระหวา่งต้นทนุของเงินลงทนุกบัมลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสินทรัพย์และ

หนีส้ินท่ีระบไุด้เฉพาะสว่นท่ีเป็นของกิจการดงันี ้

1 ค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องให้รวมอย่ในมูลค่าตามบัญชีเงนิลงทุน ไม่อนุญาตให้ตัง้บัญชีค่าความนิยม

2 สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมท่ีสงูกวา่ต้นทนุของเงินลงทนุ ผู้ซ ือ้ ต้องรับรู้ ผลกาํไรที่เก ิดข ึน้ดงักล่าวในกาํไร

หรือขาดทุน ณ วันที่ซ ี ้อื  โดยถือเป็นผลกาํไรในส่วนของผู้ซ้ื อ

การบนัทกึบญัชี ณ วนัซือ้หุ้นสามญั 

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 250,000.00   

        Cr. เงินสด 250,000.00    

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

1/8/25x1
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คาํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัท บี สาํหรับปี 25x1

กําไรสทุธิสําหรับปี 25x1 500,000.00   

สดัสว่น 25% 125,000.00   

ระยะเวลาท่ี เอ ถือหุ้นในบริษัท บี  5 เดือน

สว่นแบง่กําไรท่ี เอ สามารถรับรู้สําหรับปี 25x1 52,083.33     

ไม่มีการตัดจาํหน่ายค่าความนิยม แต่ใช้วิธ ีทดสอบการด้อยค่า โดยทดสอบการด้อยค่าตามหน่วยของ

สินทรัพย์ท ี่ก่อให้เกิดเงนิสด ดังนัน้ท ุกสิน้ปีจะต้องมีการคาํนวณหามูลค่าที่จะได้รับเงนิจากเงนิลงทุน

การบันทกึบัญชี

Dr. เงินสด 25,000.00     

        Cr. เงินลงทนุในบริษัท บี 25,000.00      

บนัทกึรับเงินปันผลจากบริษัท บี

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 52,083.33     

        Cr. สว่นแบง่กําไรจากบริษัท บี 52,083.33      

บนัทกึสว่นแบง่กําไรจากบริษัท บี

คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x1

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

บวก สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) ปี 25x1 52,083.33     

หกั เงินปันผล ปี 25x1 25,000.00-     

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

ตัวอย่างที่ 8

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 25x1  บริษัท เอ ซือ้ 25% ของหุ้นสามญัท่ีออกจําหนา่ยแล้วของบริษัท บี เป็นเงิน 180,000 บาท 

โดยบริษัท บี มีสินทรัพย์สทุธิราคาตามบญัชีเทา่กบั 800,000 บาท ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิ

ในระหวา่งปี 25x1 บริษัท บี มีกําไรสทุธิเทา่กบั 500,000 บาท และจา่ยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 25x1 จํานวน 

100,000 บาท  (สมมตวิา่กําไรของบริษัทบีเกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอตลอดทัง้ปี) 

ให้ทาํ คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x1

15/9/x1

31/12/x2
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หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพย์สุทธ ิ และ FV ของสิ่งท ี่จ่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุท่ีจา่ยซือ้ 25% 180,000        

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิตามบญัชีของบริษัท บี 800,000       

สดัสว่น 25% 200,000        

ผลตา่ง 20,000-          

เน่ืองจาก ณ วนัท่ีซือ้เงินลงทนุ สินทรัพย์สทุธิของบริษัท บี มีราคาตามบญัชีเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันัน้

ผลตา่งท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีจา่ยซือ้ต่ํากวา่ราคาตามบญัชี ผู้ ซือ้ต้องรับรู้ผลกําไรท่ีเกิดขึน้ดงักลา่วในกําไร ณ วนัท่ีซือ้

โดยถือเป็นผลกําไรในสว่นของผู้ ซือ้

การบนัทกึบญัชี ณ วนัซือ้หุ้นสามญั 

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 200,000.00   

        Cr. เงินสด 180,000.00    

              ผลกําไรจากการซือ้เงินลงทนุ 20,000.00      

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

คาํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัท บี สาํหรับปี 25x1

กําไรสทุธิสําหรับปี 25x1 500,000.00   

สดัสว่น 25% 125,000.00   

ระยะเวลาท่ี เอ ถือหุ้นในบริษัท บี  5 เดือน

ส;่นแบง่กําไรท่ี เอ สามารถรับรู้สําหรับปี 25x1 52,083.33     

การบันทกึบัญชี

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 52,083.33     

        Cr. สว่นแบง่กําไรจากบริษัท บี 52,083.33      

บนัทกึสว่นแบง่กําไรจากบริษัท บี

คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x1

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

บวก สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) ปี 25x1 52,083.33     

หกั เงินปันผล ปี 25x1 -             

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

1/8/25x1

31/12/x2
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ตัวอย่างที่ 9

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 25x1  บริษัท เอ ซือ้ 25% ของหุ้นสามญัท่ีออกจําหนา่ยแล้วของบริษัท บี เป็นเงิน 250,000 บาท 

โดยบริษัท บี มีสินทรัพย์สทุธิราคาตามบญัชีเทา่กบั 800,000 บาท ซึง่เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิ ยกเว้น

อาคารมีมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ราคาตามบญัชีจํานวน 50,000 บาท และสินค้าคงเหลือมีมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ราคา

ตามบญัชี 20,000 บาท 

ในระหวา่งปี 25x1 บริษัท บี มีกําไรสทุธิเทา่กบั 500,000 บาท และจา่ยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 25x1 จํานวน 

100,000 บาท  (สมมตวิา่กําไรของบริษัทบีเกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอตลอดทัง้ปี) 

รายการท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 25x1  สินค้าถกูขายไปทัง้หมดในระหวา่งปี 25x1  อาคารมี

อายกุารใช้งานคงเหลือ 10 ปี นบัจากวนัท่ี 1 สิงหาคม 25x1 870,000.00  

ให้ทาํ คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x1 217,500.00  

250,000.00  

หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพย์สุทธ ิ และ FV ของสิ่งท ี่จ่าย 32,500.00-    

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุท่ีจา่ยซือ้ 25% 250,000          

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิตามบญัชีของบริษัท บี 800,000         217,500.00  

สดัสว่น 25% 200,000          32,500.00    

ผลตา่ง 50,000          

ปันส่วนผลให้สินทรัพย์ท ี่ระบุได้ ที่เหลือคือค่าความนิยม

ปันสว่นผลตา่ง ปันสว่นผลตา่ง

สินทรัพย์สทุธิ 100% 25%

สินค้าคงเหลือ 20,000            5,000           

อาคาร-สทุธิ 50,000            12,500         

รวมผลตา่งของสินทรัพย์สทุธิท่ีระบไุด้ 70,000            17,500         

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสินทรัพย์สทุธิ 50,000         

คา่ความนิยม 32,500         

การบนัทกึบญัชี ณ วนัซือ้หุ้นสามญั 

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 250,000.00    

        Cr. เงินสด 250,000.00     

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

1/8/25x1
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คาํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัท บี สาํหรับปี 25x1

กําไรสทุธิสําหรับปี 25x1 500,000.00    

สดัสว่น 25% 125,000.00    5 เดือน

ระยะเวลาท่ี เอ ถือหุ้นในบริษัท บี  5 เดือน

กําไรสทุธิท่ี เอ สามารถรับรู้สําหรับปี 25x1 52,083.33      

ปรับปรุง ผลตา่งชองสินทรัพย์สทุธิ

ผลตา่งมลูคา่สินค้าคงเหลือ 5,000.00        

ผลตา่งมลูคา่อาคาร (5เดือน) 520.83           5,520.83        12,500/10 ปี = 1250 ตอ่ปี

สว่นแบง่กําไรสําหรับปี 25x1 46,562.50      

การบนัทกึบญัชี

Dr. เงินสด 25,000.00      

        Cr. เงินลงทนุในบริษัท บี 25,000            

บนัทกึรับเงินปันผลจากบริษัท บี

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 46,562.50      

        Cr. สว่นแบง่กําไรจากบริษัท บี 46,562.50       

บนัทกึสว่นแบง่กําไรจากบริษัท บี

คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จํากดั  ณ วนัท่ี 31/12/25x1

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

บวก สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) ปี 25x1 46,562.50      

หกั เงินปันผล ปี 25x1 25,000.00-      

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

15/10/x1

31/12/x2
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ตัวอย่างที่ 10 (ครัง้ท ี่ 3/2550)

บริษัทขวด จํากดั มีเงินลงทนุในกิจการอ่ืน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 ดงันี ้

1 เงินลงทนุในบริษัท ไก่ จํากดั คดิเป็น 20% ของจํานวนหุ้นออกจําหนา่ยทัง้สิน้ โดยซือ้ตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 25x2 

เป็นเงิน 600,000 บาท

2 เงินลงทนุในบริษัท ไข ่จํากดั 20,000 หุ้น คดิเป็น 20% ของจํานวนหุ้นออกจําหนา่ยทัง้สิน้ โดยซือ้ตัง้แตว่นัท่ี

 2 มกราคม 25x2 เป็นเงิน 300,000 บาท

3 บริษัทซือ้หุ้นมาในราคาตามบญัชีของกิจการทัง้สองแหง่

4 บริษัทไก่ จํากดั ประกาศกําไรเป็นเงิน 400,000 บาทสําหรับปี x2 และประกาศจา่ยปันผล 100,000 บาทในปี x2

5 บริษัทไข ่จํากดั ประกาศกําไรเป็นเงิน 350,000 บาทสําหรับปี x2 และประกาศจา่ยปันผล 60,000 บาทในปี x2

6 ราคาหุ้นของบริษัทไก่ และ ไข ่ ณ วนัท่ี 31/12/25x2 เทา่กบั 18 บาท และ 20 บาท ตามลําดบั

7 บริษัทบนัทกึเงินลงทนุในบริษัทไก่ด้วยวิธีสว่นได้เสีย

8 บริษัทถือวา่เงินลงทนุในบริษัท ไข ่เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 400000

ให้ทํา

1 แสดงงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักิจการทัง้สองแหง่

2 แสดงงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ สําหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 25x2 เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักิจการทัง้สองแหง่
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งบการเงินตาม งบการเงิน

วิธีสว่นได้เสยี เฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

----

เงินลงทนุระยะยาว

เงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย (บริษัท ไก่ จํากดั) 660,000         600,000          

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

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (บริษัทไข ่จํากดั) 400,000         400,000          

 (20,000 หุ้น x 20 บาท)

ส่วนของเจ้าของ

ผลกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 100,000         100,000          

งบการเงินตาม งบการเงิน

วิธีสว่นได้เสยี เฉพาะกิจการ

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

 (400,000 x 20%) 80,000           

ปันผลรับ

 (60,000 x 20%), ( (100,000 x 20%) + (60,000 x 20%)) 12,000           32,000            

กําไรสทุธิ xx xx

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

สินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย 100,000         100,000          

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนรวมสําหรับปี 100,000         100,000          

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม (P/L + OCI) xx xx

บริษัท ขวด จาํกัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 25x2

บริษัท ขวด จาํกัด

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
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ตัวอย่างที่ 11 (ครัง้ท ี่ 1/2560)

ในวนัท่ี 1 มกราคม 25x1 บริษัทใหญ่ ซือ้หุ้นบริษัทเล็กในสดัสว่น 15% เป็นเงิน 160,000 บาท ซึง่บริษัทเล็กมี

สินทรัพย์สทุธิตามบญัชีเทา่กบั 380,000บาท กําไรสะสม180,000 บาทณ วนัท่ีซือ้หุ้น 15% ท่ีดนิมีมลูคา่ยตุธิรรม

สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 20,000 บาทและสินค้ามีมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 10,000 บาท โดยบริษัทเล็ก

ซึง่เป็นกิจการท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ตอ่มา วนัท่ี 31/12/25x2 บริษัทใหญ่ซือ้หุ้นบริษัทเล็กเพิ่มขึน้ 60% เป็นเงิน 250,000 บาทโดยมลูคา่ยตุธิรรมของ

หุ้น 15% แรกเทา่กบั 200,000 บาท โดยบริษัทเล็กมีทนุหุ้นสามญั 200,000 บาท กําไรสะสม 240,000 บาทมลูคา่

ยตุธิรรมของท่ีดนิสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 60,000 บาทและมีสิทธิบตัร 40,000 บาทท่ีไมไ่ด้บนัทกึบญัชีสิทธิบตัร

มีอาย ุ10 ปี

ในปี 25x3 บริษัทเล็กมีกําไรสทุธิ 30,000 บาทและจา่ยปันผล 10,000

บริษัทใหญ่มีกําไร 99,000 บาท ซึง่รวมเงินปันผลจากบริษัทเล็กแล้ว

ให้ทาํ 1. แสดงผลกระทบตอ่กําไรขาดทนุ ณ วนัรวมธุรกิจ

2. คํานวณคา่ความนิยมจากการซือ้ธรุกิจ

3. คํานวณสว่นได้เสียของผู้ ถือหุ้นท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ (NCI) ณวนัสิน้ปี25x3

4. คํานวณกําไรสทุธิในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และสว่นแบง่กําไรของNCI

ตอบ การจัดประเภทเงนิลงทุน

ประเภท สดัสว่น วิธีทางบญัชี

1 เงินลงทนุทัว่ไป 0-20% ใช้วิธีราคาทนุ/มลูคา่ยตุธิรรม

2 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 20%-50% วิธีสว่นได้เสีย

3 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 50%-100% จดัทํางบการเงินรวม

โจทย์ข้อนี ้ถือเป็นการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการสําเร็จเป็นขัน้ๆ 

โดยซือ้เงินลงทนุครัง้แรก 1 มกราคม 25x1  สัดส่วน 15%  “เงนิลงทุนทั่วไป”

วนัท่ี 31/12/25x2 ซือ้หุ้นเพิ่มขึน้ 60% รวมสัดส่วน 75%   " เงนิลงทุนในบริษัทย่อย" งบการเงนิรวม

ระดบัการควบคมุ

ไมมี่อิทธิพล

มีอิทธิพล

มีอํานาจควบคมุ
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การรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ 

             ปรับมลูคา่เงินลงทนุให้เป็นมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัรวมธุรกิจ (ผลตา่งรับรู้เข้างบกําไรขาดทนุ)

สามารถตอบคําถามข้อ 1 แสดงผลกระทบต่อกาํไรขาดทุน ณ วันรวมธุรกิจ ดงันี ้

หนว่ย:บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุจา่ยซือ้ครัง้แรก 15% ณ วนัท่ีได้อํานาจควบคมุ (31/12/25x2) 200,000

หกั ราคาทนุ (ราคาตามบญัชีก่อนรวมธุรกิจ) (160,000)

กําไรจากการถือครอง (รับรู้เข้ากําไรขาดทนุในปี 25x2 ท่ีได้อํานาจควบคมุ) 40,000

              คาํนวณค่าความนิยมจากการซือ้ธ ุรกิจ

จากโจทย์ไมมี่มลูคา่ยตุธิรรมของ NCI จงึคํานวณคา่ความนิยมคา่ความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ (partial goodwill)

การคํานวณคา่ความนิยม (partial goodwill) จากการซือ้เงินลงทนุสามารถคํานวณได้ดนีั ้

ข ัน้ท ี่ 1. มลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิของบริษัทผู้ถกูซือ้ (บริษัทเล็ก) ณ วนัท่ี 31/12/25x2

สินทรัพย์สทุธิราคาตามบญัชี (สว่นของเจ้าของ) 440,000

บวก ท่ีดนิมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ราคาตามบญัชี 60,000

บวก สิทธิบตัรท่ียงัไมไ่ด้บนัทกึบญัชี 40,000

มลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิ 540,000

ขัน้ท ี่ 2. วดัมลูคา่ธุรกิจของบริษัทผู้ถกูซือ้ (บริษัทเล็ก) ณ วนัท่ี 31/12/25x2

มลูคา่ธุรกิจของบริษัทผู้ถกูซือ้ = FV หุ้นใหม่ + FV หุ้นเดมิ + NCI 25%

=          250,000 +          200,000+ 135,000 (คา่ความนิยมแ

=        585 ,000 บาท

ขัน้ท ี่ 3 คํานวณผลตา่งระหวา่ง มลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิ กบั มลูคา่ธุรกิจ

หนว่ย:บาท

มลูคา่ธุรกิจของบริษัทผู้ถกูซือ้ 585,000.00    

มลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิ 540,000.00    

ค่าความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ (partial goodwill) 45,000.00      

ข ัน้ท ี่ 1

ขัน้ท ี่ 2
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3. คาํนวณส่วนได้เสียของผู้ถือห ุ้นท ี่ไม่มีอาํนาจควบคุม (NCI) ณวันสิน้ปี25x3

คาํนวณส่วนแบ่งกาํไร  และส่วนแบ่งของ NCI ในกาํไรสุทธ ิของบริษัทเล็กปี x3

 100%เล็ก แบ่ง75%ใหญ่ แบ่ง25%NCI 

กําไรตามรายงาน 30,000 22,500 7,500

หัก ตดัจา่ยผลตา่งของสิทธิบตัร(10ปี) (4,000) (3,000) (1,000)

26,000 19,500 6,500

คาํนวณเงนิลงทุนในบริษัทเล็กตามวิธ ีส่วนได้เสีย / NCI 31/12/25x3

 100%เล็ก แบ่ง75%ใหญ่ แบ่ง25%NCI 

เงินลงทนุเร่ิมแรก 585,000 450,000 135,000

บวก สว่นแบง่กําไร 26,000 19,500 6,500

หัก เงินปันผล (10,000) (7,500) (2,500)

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

4. คาํนวณกาํไรสุทธ ิในงบการเงนิรวมของบริษัทใหญ่และส่วนแบ่งกาํไรของNCI

คาํนวณกาํไรสุทธ ิส่วนของบริษัทใหญ่ / NCI ณ วันที่ 31/12/25x3

กาํไรในงบการเงนิรวม ส่วนของใหญ่ ส่วนของ NCI 

กําไรของบริษัทใหญ่ (รวมเงินปันผลจากบริษัทเล็ก) 99,000

หัก ปันผลรับจากบริษัทเล็ก (7,500)

กําไรสทุธิของบริษัทใหญ่ท่ียงัไมร่วมสว่นแบง่จากบริษัทเล็ก 91,500 91,500

กําไรหลงัปรับปรุงของเล็ก /สว่นแบง่กําไร / สว่นแบง่ NCI 26,000 19,500 6,500

รวม 117,500 111,000 6,500

กาํไรหลังปรับปรุงของเล็ก /ส่วนแบ่งกาํไร  / ส่วนแบ่ง NCI
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