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ขอ 9-1

รายการที่จัดประเภทเปนสินทรัพยไมมีตัวตน มีดังน้ี

สัมปทานเคเบิ้ลทีวี รายชื่อลูกคา
ลิขสิทธิ์ดนตรี ชื่อการคา
รายจายการวิจัยและพัฒนา คาใชจายในการจัดต้ังบริษัท
ขอตกลงที่จะไมแขงขัน คาความนิยม
สิทธิการสรางภาพยนต ปรับปรุงสินทรัพยตามสัญญาเชา

 รายช่ือลูกคา-สินทรัพยไมมีตัวตน มักเกิดขึ้นจากบริษัทหนึ่งไปซื้อรายชื่อลูกคาจากอีกบริษัทหนึ่ง

 สัญญาหรือขอตกลงที่จะไมแขงขัน เกิดขึ้นเม่ือบริษัทหนึ่งจายคาธรรมเนียมใหกับอีกบริษัทหนึ่งเพื่อ
ประกันวาบริษัทจะไมแขงขันกันในพื้นท่ีท่ีกํ าหนด

 เงนิสด ลูกหนี้ ต๋ัวเงินรับและคาใชจายลวงหนา ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียน

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และที่ดิน ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนในหมวดของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ

 บัญชีปรับปรุงสินทรัพยตามสัญญาเชา จะนํ าไปแสดงในหมวดสินทรัพยท่ีมีตัวตนในหมวดที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ แมวานักบัญชีบางทานจะจัดประเภทสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตน เหตุผล
สํ าหรับการจัดประเภทเปนสินทรัพยไมมีตัวตนคือสินทรัพยท่ีไดรับการปรับปรุงจะตกเปนของผูใหเชาเม่ือ
สัญญาเชาสิ้นสุด

 เงินลงทุนในบริษัทรวม จะนํ าไปแสดงเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนในงบดุล

 รายจายการวิจัยและพัฒนา จะถูกจัดประเภทเปนคาใชจายในการดํ าเนินงานหรือสินทรัพยขึ้นอยูกับความ
แนนอนของประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต ถาบริษัทสามารถคาดคะเนไดคอนขางแนเกี่ยวกับ
ประโยชนในอนาคตและระยะเวลาที่จะไดรับประโยชน ก็จะจัดประเภทเปนสินทรัพยไมมีตัวตนได

 สวนลดตั๋วเงินจาย จะนํ าไปแสดงหักจากตั๋วเงินจายในงบดุล
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ขอ 9-2
ระบุรายการ การไดมา เปนสินทรัพย

รายการ
ได ไมได ภายนอก ภายใน ได ไมได

1. ซือ้สิทธิบัตร √ √ √
2. ซือ้เครื่องหมายการคา √ √ √
3. ระหวาง 10 ปที่ดํ าเนินกิจการ บริษัทมีคาความ

นยิมเพ่ิมขึ้นคอนขางมาก √ √ √

4. เครือ่งหมายการคาที่บริษัทคิดคนขึ้นเอง √ √ √ √
5. สทิธบิัตรที่เกิดจากโครงการวิจัยของบริษัท √ √ √
6. ลขิสทิธิ์ที่เกิดขึ้นจากบริษัทตลอดเวลา 5 ป √ √ √ √
7. คาประกันภัยจายลวงหนา (5 ป) √ √ √
8. ซือ้บริษัทแหงหนึ่ง (มีคาความนิยม 1 ลานบาท) √ √ √
9. ซือ้ลิขสิทธิ์ √ √ √
10. ไดรับสัมปทานจากรัฐ √ √ √
11. จายคาธรรมเนียมนักกฎหมายในการจัดตั้ง

บริษัทใหม
√ √ √

12. ปรบัปรุงอาคารบนที่ดินเชา √ √ √
* ตนทุนในการวิจัยเปนคาใชจาย แตตนทุนท่ีไดรับสิทธิบัตรสามารถตั้งเปนสินทรัพย
** บริษัทมีทางเลือก คือ ต้ังเปนสินทรัพยหรือบันทึกเปนคาใชจายทันที

ขอ 9-3

สิทธิบัตร .......................................................................................350,000
คาความนิยม.................................................................................360,000
สัมปทาน .......................................................................................450,000
ลิขสิทธิ์ .........................................................................................156,000
คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา ......................................................215,000

สินทรัพยไมมีตัวตน .......................................................................... 1,531,000

คาใชจายตัดจํ าหนาย .......................................................................86,000
สทิธิบัตร (350,000/8) ............................................................................ 43,750
คาความนิยม (360,000/20×9/12) ......................................................... 13,500
สมัปทาน (450,000/10×6/12) ............................................................... 22,500
ลขิสิทธิ์ (156,000/5×5/12).................................................................... 13,000
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนแตละบัญชี มีดังน้ี
สิทธิบัตร = 350,000 – 43,750 =  306,250 บาท
คาความนิยม = 360,000 – 13,500 =  346,500 บาท
สัมปทาน = 450,000 – 22,500 =  427,500 บาท
ลิขสิทธิ์ = 156,000 – 13,000 =  143,000 บาท

ขอ 9-4
 1.       บริษัทจอมทอง จํ ากัด

สวนของสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุล
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x9 (บาท)

สทิธิบัตรจากบริษัทฟองฟา – สุทธิหลังจากตัดจํ าหนาย 560,000 บาท (ตารางที่ 1) 1,440,000
สัมปทานจากบริษัทบุญชัย – สุทธิหลังจากตัดจํ าหนาย 48,000 บาท (ตารางที่ 2) 432,000
   รวมสินทรัพยไมมีตัวตน 1,872,000

ตารางที่ 1  การคํ านวณสิทธิบัตรที่ซื้อจากบริษัทฟองฟา จํ ากัด
ตนทุนท่ีจายซื้อ ณ วันท่ีซื้อ 1 มกราคม 25x8 2,000,000 บาท
ตัดจํ าหนายสิทธิบัตรสํ าหรับป 25x8 (2,000,000÷10 ป)  (200,000)

1,800,000
ตัดจํ าหนายสิทธิบัตรสํ าหรับป 25x9 (1,800,000÷5 ป)  (360,000)
สิทธิบัตรคงเหลือ 1,440,000

ตารางที่ 2  การคํ านวณสัมปทานที่ซื้อจากบริษัทบุญชัย จํ ากัด
ตนทุนท่ีจายซื้อ ณ วันท่ีซื้อ (ระหวางป 25x9)   480,000 บาท
ตัดจํ าหนายสิทธิบัตรสํ าหรับป 25x9 (480,000 ÷10 ป)   (48,000)
สัมปทานคงเหลือ   432,000

2.       บริษัทจอมทอง จํ ากัด
งบกํ าไรขาดทุน (บางสวน)

         สํ าหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x9   (บาท)
สทิธิบัตรจากบริษัทฟองฟา จํ ากัด (1,800,000÷5 ป) 360,000
สัมปทานจากบริษัทบุญชัย จํ ากัด (480,000 ÷10 ป) 48,000
บวก คาสัมปทานรายป (5% × 2,500,000) 125,000 173,000
คาวิจัยและพัฒนา 433,000

966,000
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ขอ 9-5

1. บันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปของบริษัทจิระพัฒน จํ ากัด
เงินสด.............................................................................................50,000
ลูกหน้ี .............................................................................................90,000
สินคาคงเหลือ ...............................................................................125,000
ท่ีดิน ...............................................................................................60,000
อาคาร .............................................................................................75,000
อุปกรณ ..........................................................................................70,000
คาความนิยม...................................................................................80,000

เจาหน้ี.................................................................................................. 200,000
ต๋ัวเงินจาย............................................................................................ 100,000
เงินสด ................................................................................................. 250,000

2. ไมบันทึกการดอยคาของคาความนิยม เพราะไมปรากฏสัญญาณดอยคาเกิดขึ้น

ขอ 9-6

1. 31 ธันวาคม 25x9

ขาดทุนจากการดอยคา................................................................. 550,000*
ลิขสิทธิ์ ................................................................................................ 550,000

*  ราคาตามบัญชี 2,150,000
    มูลคายุติธรรม 1,600,000
    ขาดทุนจากการดอยคา       550,000

2. รายการตัดจํ าหนายในป 25x10

ลิขสิทธิ์ตัดบัญชี........................................................................... 160,000*
ลิขสิทธิ์ ................................................................................................ 160,000

*  ราคาตามบัญชีใหม 1,600,000
    อายุการใชงาน    10 ป
    ลิขสิทธิ์ตัดจํ าหนาย      160,000
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ขอ 9-7

31 ธันวาคม 25x3

ขาดทุนจากการดอยคา ......................................................... 130,000,000*
คาเผื่อการดอยคาสะสม-คาความนิยม ............................................130,000,000

*  ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ 350,000,000
    มูลคายุติธรรม 220,000,000
    ขาดทุนจากการดอยคา     130,000,000

ขาดทุนจากการดอยคาท้ังหมดจะนํ าไปลดคาความนิยม (คาความนิยมตองถูกลดคาใหหมดกอนท่ีจะ
นํ าไปลดมูลคาสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุได)

ขอ 9-8
1. ตารางการตัดจํ าหนายสินทรัพยไมมีตัวตน สํ าหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x6 มีดังน้ี

สิทธิบัตร ................................................................................. 28,000 บาท
เครื่องหมายการคา ................................................................... 15,000
สญัญาไมแขงขัน ...................................................................... 40,000
คาความนิยม ........................................................................... 20,000
    รวมคาใชจายท่ีตัดจํ าหนาย ............................................... 103,000

2. รายการสินทรัพยไมมีตัวตนที่ปรากฏในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x6
สิทธิบัตร (สุทธิหลังการตัดจํ าหนายสะสม 52,000 บาท) .......................................140,000
เครื่องหมายการคา (สุทธิหลังการตัดจํ าหนายสะสม 15,000 บาท).........................585,000
สญัญาไมแขงขัน (สุทธิหลังการตัดจํ าหนายสะสม 40,000 บาท)............................160,000
คาความนิยม (สุทธิหลังการตัดจํ าหนายสะสม 20,000 บาท) .................................380,000

1,265,000
การคํ านวณ:
1. สิทธิบัตร ในวันท่ี 3 มกราคม 25x6 บริษัทมูหลานตัดสินใจวาอายุการใชงานสิทธิบัตรนอยกวาอายุท่ี

ประมาณไว อายุการใชงานคาดวาจะเหลืออีกเพียง 8 ป ดังน้ันการตัดจํ าหนายจึงตองคํ านวณจากอายุการ
ใชงานใหม ดังน้ี

ราคาตามบัญชีของสิทธิบัตร ณ วันท่ี 3 มค. 25x6 (192,000-24,000*)..................168,000
อายุการใชงานคงเหลือ...........................................................................................÷ 6 ป
ราคาทุนตัดจํ าหนายในป 25x6.............................................................................. 28,000
* สิทธิบัตรตัดจํ าหนายสะสม ณ วันท่ี 3 มค. 25x6 เทากับ (192,000÷16 ป)×2 ป = 24,000 บาท
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2. เครื่องหมายการคา ตนทุนของเครื่องหมายการคาเทากับ ¾ ของ 800,000 บาท = 600,000 บาท บริษัท
มูหลานคาดวาเครื่องหมายการคาจะมีอายุการใชงานไมจํ ากัด แตระยะเวลาที่ตัดจํ าหนายสูงสุดจะไมเกิน 
40 ป เครื่องหมายการคาไมจํ าเปนตองตัดจํ าหนายภายใน 10 ปตามที่กฎหมายกํ าหนด เครื่องหมายการ
คาสามารถตออายุได ดังน้ันตามความเปนจริง เครื่องหมายการคาจึงมีอายุทางกฎหมายไมจํ ากัด การตัด
จํ าหนายสํ าหรับป 25x6 จึงเทากับ 600,000 ÷ 40 ป หรือ 15,000 บาท

3. สญัญาไมแขงขันทางการคา ตนทุนของสัญญาไมแขงขันทางการคาเทากับ ¼ ของ 800,000 บาทหรือ 
200,000 บาท อายุของสัญญาเทากับ 5 ป ดังน้ันการตัดจํ าหนายสํ าหรับป 25x6 จึงเทากับ 200,000 ÷ 5 
ป หรือ 40,000 บาท

4. คาความนิยม คํ านวณไดดังน้ี
ราคาซื้อสินทรัพยสุทธิของบริษัทพิมพไทย ........................................................ 1,200,000 บาท
หัก มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ .................................................................. 800,000
คาความนิยม...................................................................................................... 400,000

โจทยไมไดกลาวถึงระยะเวลาที่จะตัดจํ าหนายคาความนิยม บริษัทมูหลานจึงควรตัดจํ าหนายดวย
ระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 20 ป ดังน้ัน คาความนิยมตัดจํ าหนายจึงเทากับ 400,000 ÷ 20 ป หรือ 20,000 บาท

การค ํานวณยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6:
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา สญัญาไมแขงขัน คาความนิยม

คงเหลือ 31 ธค. 25x5 168,000 -0- -0- -0-
บวก 3 มค. 25x6 600,000 200,000 400,000
หัก ตัดจํ าหนายป 25x6 (28,000) (15,000) (40,000) (20,000)
คงเหลือ 31 ธค. 25x6 140,000 585,000 160,000 380,000

ขอ 9-9

1. ดอกเบี้ยเงินกู  ตนทุนเงินกูท่ีเกิดขึ้นในป 25x7 ถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยถาวรเนื่องจากอยูใน
ระหวางการกอสราง  ดังน้ันจึงนํ าไปรวมเปนตนทุนของอาคารดวย

2. ดอกเบี้ยเงินกูระหวาง 9 เดือนแรกของป 25x8 ควรถือเปนขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ การยืด
ระยะเวลาในการกอสรางเนื่องมาจากพายุไมสามารถนํ าดอกเบี้ยรวมเปนทุนไดสํ าหรับระยะเวลาที่เกิน
กํ าหนด ดอกเบี้ยใหถือเปนคาใชจายในการดํ าเนินงานตามปกติ

3. ตนทุนในการจัดหาผูเชา  ท้ังป 25x7 และป 25x8 ตนทุนในการจัดหาผูเชาควรรวมเปนทุนและตัด
จํ าหนายตามอายุของสัญญาเชา เห็นไดชัดวาตนทุนในการจัดหาผูเชาไมไดรับผลกระทบจากการเลื่อนเปด
รานเน่ืองจากพายุ เน่ืองจากผูเชาท้ังหมดซึ่งเซ็นสัญญาในเดือนธันวาคม 25x7 ยอมรับการเปดรานใน
เดือนตุลาคม 25x8 ตนทุนเหลาน้ีควรรวมเปนทุนเพราะมีความสัมพันธโดยตรงกับรายไดคาเชาซึ่งจะได
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รับตลอดสัญญาเชา การตัดจํ าหนายในเวลาตอมาจะทํ าใหการจับคูระหวางรายไดและคาใชจายเปนไป
อยางถูกตอง

4. คาโฆษณาและประชาสัมพันธ ตนทุนคาโฆษณาในป 25x7 จะตัดจํ าหนายเปนขาดทุน เน่ืองจากคา
โฆษณาดังกลาวไมกอใหเกิดรายไดในอนาคต สวนคาโฆษณาในป 25x8 สามารถรวมเปนสินทรัพยไดโดย
รวมไวใน “บัญชีคาใชจายในการกอต้ังบริษัท” เน่ืองจากตนทุนเหลาน้ีคาดวาจะไดรับคืนตลอดอายุของ
ธุรกจิและตองตัดจํ าหนายพรอมกับคาใชจายในการกอต้ังบริษัทอื่น ๆ ภายในระยะเวลาที่ไดรับประโยชน
แตตองไมเกิน 40 ป

ขอ 9-10

บริษัทยูมา จํ ากัด
รายการปรับปรุง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x8
-1-

เครื่องจักร....................................................................................... 34,700
สิทธิบัตร ............................................................................................... 34,700

โอนตนทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรออกจากบัญชีสิทธิบัตรไปยังบัญชีเครื่องจักร
-2-

ตนทุนสินคาขาย................................................................................ 5,500
สิทธิบัตร ................................................................................................. 5,500

บันทึกสิทธิบัตรตัดจํ าหนายป 25x8 1/17×93,500
-3-

ใบอนุญาตหมายเลข 2....................................................................... 4,000
รายไดรับลวงหนา .................................................................................... 4,000

โอนรายไดรับลวงหนาออกจากบัญชีใบอนุญาต
-4-

รายการปรับปรุงของงวดกอน-ใบอนุญาตหมายเลข 1 ..................... 42,450*
ใบอนุญาตหมายเลข 1 ........................................................................... 42,450

ลาง 70% ของรายไดท่ีคาดวาจะลดลงเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ
       * ตัดจํ าหนายใบอนุญาตหมายเลข 1 60,000÷40 ป           =  1,500 บาท
         ราคาตามบัญชีของใบอนุญาตหมายเลข 1 ลดลง (60,000-1,500)×70% = 40,950

42,450
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-5-

ตนทุนสินคาขาย ................................................................................6,450
ใบอนุญาตตัดจํ าหนายสะสม (450+6,000) ................................................ 6,450

         ตัดจํ าหนายใบอนุญาตหมายเลข 1 [(60,000-42,450)÷39] และหมายเลข 2 [60,000×10%]

-6-

คาใชจายลวงหนา (18,000×3/4) .....................................................13,500
คาใชจายในการขายและบริหาร (18,000×1/4) ...................................4,500
คาใชจายในการกอต้ังบริษัท .............................................................12,000

คาความนิยม ......................................................................................... 30,000
         โอนคาความนิยมไปยังบัญชีท่ีถูกตอง

-7-

อุปกรณ ..........................................................................................15,000
ลูกหน้ี ...............................................................................................6,100

ปรับปรุงสินทรัพยตามสัญญาเชา............................................................. 21,100
         โอนบัญชีปรับปรุงสินทรัพยตามสัญญาเชาบางสวนไปยังบัญชีท่ีถูกตอง ไดแก อุปกรณการผลิตและ

ลูกหน้ี (ผูใหเชา) สํ าหรับภาษีทรัพยสินท่ีบริษัทออกใหกอน

-8-

ตนทุนสินคาขาย (ของป 25x8) ..........................................................1,500
รายการปรับปรุงของงวดกอน-ปรับปรุงสินทรัพย

ตามสัญญาเชาตัดจํ าหนาย ..........................................................1,500
ปรับปรุงสินทรัพยตามสัญญาเชาตัดจํ าหนายสะสม .................................... 3,000

         บันทึกการตัดจํ าหนายรายการปรับปรุงสินทรัพยตามสัญญาเชาในป 25x7 และป 25x8
 (2 ป×10%×15,000)

-9-

คาใชจายในการกอต้ังบริษัทตัดจํ าหนาย (ป 25x8) ..............................8,800
รายการปรับปรุงของงวดกอน-คชจ.กอต้ังบริษัทตัดหนาย....................8,800

คาใชจายในการกอต้ังบริษัทตัดจํ าหนายสะสม ......................................... 17,600
         บันทึกการตัดจํ าหนายคาใชจายในการกอต้ังบริษัทของป 25x7 และป 25x8 (32,000+12,000)÷5
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ขอ 9-11

การบันทึกรายการแกไขรายจายท่ีไมถูกตองเนื่องจากบันทึกในบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน มีดังน้ี
คาใชจายในการกอต้ังกิจการ....................................................... 7,000
คาประกันภัยจายลวงหนา........................................................... 6,000
ลิขสิทธิ์ .................................................................................... 20,000
คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา................................................. 40,000
สิทธิบัตร (3,000+12,000)........................................................ 15,000
ฟรานไชส................................................................................. 44,000
คาโฆษณา................................................................................ 16,000

สินทรัพยไมมีตัวตน ..............................................................................148,000

การบนัทึกรายการแกไขรายจายสํ าหรับบริษัทไทยวา จํ ากัด เน่ืองจากบันทึกไปยังบัญชีสินทรัพยไม
หมุนเวียน

ลูกหน้ี.................................................................................... 100,000
อุปกรณ ................................................................................. 350,000
สิทธิบัตร................................................................................ 150,000
คาความนิยม ....................................................................... 150,000*

ต๋ัวเงินจาย ............................................................................................250,000
สินทรัพยไมมีตัวตน ..............................................................................500,000

* ราคาจายซื้อ  500,000 บาท
  หัก: ราคาตลาด (350,000)

    คาความนิยม  150,000
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ขอ 9-12

การคํ านวณคาความนิยม (บาท)
ราคาจายซื้อ 12,000,000
หัก มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ 7,800,000
บวก ราคายุติธรรมสูงกวาราคาตามบัญชี
      ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 1,400,000
      สินทรัพยไมมีตัวตน 1,000,000
หัก  ราคาตามบัญชีสูงกวาราคายุติธรรม
      สินทรัพยไมหมุนเวียน  (200,000) 10,000,000

คาความนิยม   2,000,000

ขอ 9-13

1. บันทกึรายการในสมุดรายวันทั่วไป

ก. ซื้อสิทธิบัตร 1 มกราคม 25x4
สิทธิบัตร ................................................................................750,000

เงินสด ................................................................................................. 750,000

         ตัดจํ าหนายสิทธิบัตร 31 ธันวาคม 25x4 และ 25x5
สิทธิบัตรตัดจํ าหนาย (750,000/ 10 ป) .....................................75,000

สิทธิบัตร................................................................................................ 75,000

ข. บันทึกการซื้อฟรานไชส ป 25x6
ฟรานไชส ...............................................................................500,000

เงินสด ................................................................................................. 500,000

ค. บันทึกคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา ป 25x6
คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา ...............................................380,000

เงินสด ................................................................................................. 380,000
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รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นป
สิทธิบัตร: บันทึกการตัดจํ าหนายสิทธิบัตร
31 ธันวาคม 25x6

สิทธิบัตรตัดจํ าหนาย .............................................................. 120,000
สิทธิบัตร ..............................................................................................120,000

การคํ านวณสิทธิบัตรตัดจํ าหนายตอปเม่ือเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ราคาทุน 750,000 บาท
จํ านวนตัดจํ าหนายแลว (25x4-25x5)
  75,000x2 ป 150,000
จํ านวนที่เหลือท่ียังไมตัดจํ าหนาย 600,000

อายุท่ีเหลือ   ÷ 5 ป
จํ านวนที่ตัดจํ าหนายใหมตอป 120,000

ฟรานไชส: บันทกึการตัดจํ าหนาย
31 ธันวาคม 25x6

ฟรานไชสตัดจํ าหนาย (500,000/10 ป) ..................................... 50,000
ฟรานไชส .............................................................................................. 50,000

2. สินทรัพยไมมีตัวตน

สิทธิบัตร 480,000 บาท [1]
ฟรานไชส 450,000 บาท [2]

รวมสินทรัพยไมมีตัวตน 930,000 บาท

[1] (600,000-120,000)
[2] (500,000-50,000)


