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เฉลยบทที่ 9 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

                   
ขอ้ 9-1 

รายการทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน มดีงัน้ี 

สมัปทานเคเบิ้ลทวี ี รายชื่อลูกคา้ 

ลขิสทิธิ์ดนตรี ชื่อการคา้ 

รายจ่ายการวจิยัและพฒันา ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้บรษิทั 

ขอ้ตกลงทีจ่ะไม่แข่งขนั ค่าความนิยม 

สทิธกิารสรา้งภาพยนต ์ ปรบัปรุงสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า 

 รายช่ือลูกคา้-สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน มกัเกิดขึ้นจากบริษทัหน่ึงไปซื้อรายชื่อลูกคา้จากอกีบริษทัหน่ึง  

 สญัญาหรอืขอ้ตกลงทีจ่ะไม่แข่งขนั เกิดขึ้นเมือ่บริษทัหน่ึงจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้บัอกีบริษทัหน่ึงเพือ่

ประกนัว่าบรษิทัจะไม่แขง่ขนักนัในพื้นทีท่ีก่าํหนด 

 เงนิสด ลูกหน้ี ต ัว๋เงนิรบัและคา่ใชจ้า่ยล่วงหนา้ ถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน 

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และที่ดนิ ถกูจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนในหมวดของทีด่นิ อาคาร

และอปุกรณ ์

 บญัชีปรบัปรงุสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า จะนาํไปแสดงในหมวดสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนในหมวดทีด่นิ อาคาร

และอปุกรณ ์แมว่้านกับญัชีบางท่านจะจดัประเภทสนิทรพัยด์งักล่าวเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน เหตผุล

สาํหรบัการจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนคอืสนิทรพัยท์ีไ่ดร้บัการปรบัปรุงจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่าเมือ่

สญัญาเช่าสิ้นสุด 

 เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม จะนาํไปแสดงเป็นสว่นหน่ึงของเงนิลงทนุในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 รายจ่ายการวจิยัและพฒันา จะถกูจดัประเภทเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานหรอืสนิทรพัยข์ึ้นอยู่กบัความ

แน่นอนของประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคต ถา้บรษิทัสามารถคาดคะเนไดค่้อนขา้งแน่เกี่ยวกบั

ประโยชนใ์นอนาคตและระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน ์กจ็ะจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนได ้

 สว่นลดตัว๋เงนิจ่าย จะนาํไปแสดงหกัจากตัว๋เงนิจ่ายในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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ขอ้ 9-2 

รายการ 
ระบรุายการ การไดม้า เป็นสนิทรพัย ์

ได ้ ไม่ได ้ ภายนอก ภายใน ได ้ ไม่ได ้

1. ซื้อสทิธิบตัร √  √  √  

2. ซื้อเครือ่งหมายการคา้ √  √  √  

3. ระหวา่ง 10 ปีทีด่าํเนนิกจิการ บรษิทัมค่ีาความ

นยิมเพิม่ขึ้นค่อนขา้งมาก 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

4. เครือ่งหมายการคา้ทีบ่รษิทัคดิคน้ขึ้นเอง √   √ √ √ 
5. สทิธิบตัรทีเ่กดิจากโครงการวจิยัของบรษิทั √   √  √ 

6. ลขิสทิธิ์ทีเ่กดิขึ้นจากบรษิทัตลอดเวลา 5 ปี √   √ √ √ 

7. ค่าประกนัภยัจ่ายลว่งหนา้ (5 ปี) √  √  √  

8. ซื้อบรษิทัแห่งหนึ่ง (มค่ีาความนยิม 1 ลา้นบาท)  √ √  √  

9. ซื้อลขิสทิธิ์ √  √  √  

10. ไดร้บัสมัปทานจากรฐั √  √  √  

11. จ่ายค่าธรรมเนยีมนกักฎหมายในการจดัต ัง้ 

บรษิทัใหม่ 

√  √  √  

12. ปรบัปรุงอาคารบนทีด่นิเช่า √  √  √  

* ตน้ทนุในการวจิยัเป็นค่าใชจ่้าย แต่ตน้ทนุทีไ่ดร้บัสทิธบิตัรสามารถตัง้เป็นสนิทรพัย ์
** บริษทัมทีางเลอืก คอื ต ัง้เป็นสนิทรพัยห์รือบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายทนัท ี

ขอ้ 9-3  

 สทิธบิตัร .................................................................................... 350,000 

 ค่าความนิยม .............................................................................. 360,000 

 สมัปทาน .................................................................................... 450,000 

 ลขิสทิธิ์ ...................................................................................... 156,000 

 ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา .................................................... 215,000 

 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ........................................................................ 1,531,000 

 ค่าใชจ่้ายตดัจาํหน่าย ..................................................................... 86,000 

 สทิธบิตัร (350,000/8) .......................................................................... 43,750 

 ค่าความนิยม (360,000/20×9/12)........................................................ 13,500 

 สมัปทาน (450,000/10×6/12) ............................................................. 22,500 

 ลขิสทิธิ์ (156,000/5×5/12) .................................................................. 13,000 
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ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนแต่ละบญัช ีมดีงัน้ี 

  สทิธบิตัร  = 350,000 – 43,750  =  306,250 บาท 

  ค่าความนิยม = 360,000 – 13,500  =  346,500 บาท 

  สมัปทาน  = 450,000 – 22,500  =  427,500 บาท 

  ลขิสทิธิ์  = 156,000 – 13,000  =  143,000 บาท 

ขอ้ 9-4   

1.  

           บริษทัจอมทอง จาํกดั 

สว่นของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

      ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9   (บาท) 

 สทิธบิตัรจากบริษทัฟองฟ้า – สุทธหิลงัจากตดัจาํหน่าย 560,000 บาท (ตารางที ่1) 1,440,000  

 สมัปทานจากบริษทับญุชยั – สุทธหิลงัจากตดัจาํหน่าย 48,000 บาท (ตารางที ่2) 432,000  

    รวมสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,872,000  

ตารางที ่1  การคาํนวณสทิธบิตัรทีซ่ื้อจากบริษทัฟองฟ้า จาํกดั 

 ตน้ทนุทีจ่่ายซื้อ ณ วนัทีซ่ื้อ 1 มกราคม 25X8    2,000,000 บาท 

 ตดัจาํหน่ายสทิธบิตัรสาํหรบัปี 25X8 (2,000,000÷10 ปี)   

         1,800,000 

 (200,000) 

 ตดัจาํหน่ายสทิธบิตัรสาํหรบัปี 25X9 (1,800,000÷5 ปี)    

 สทิธบิตัรคงเหลอื       1,440,000 

(360,000) 

ตารางที ่2  การคาํนวณสมัปทานทีซ่ื้อจากบริษทับญุชยั จาํกดั 

 ตน้ทนุทีจ่่ายซื้อ ณ วนัทีซ่ื้อ (ระหว่างปี 25X9)      480,000  บาท 

 ตดัจาํหน่ายสทิธบิตัรสาํหรบัปี 25X9 (480,000 ÷10 ปี)    

 สมัปทานคงเหลอื         432,000 

 (48,000) 

2. 

          บริษทัจอมทอง จาํกดั 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (บางส่วน) 

            สาํหรบัปีสิ้นสดุ 31 ธนัวาคม 25X9     (บาท) 

สทิธบิตัรจากบริษทัฟองฟ้า จาํกดั (1,800,000÷5 ปี)   360,000  

สมัปทานจากบริษทับญุชยั จาํกดั (480,000 ÷10 ปี)  48,000   

บวก ค่าสมัปทานรายปี (5% × 2,500,000) 125,000 173,000  

ค่าวจิยัและพฒันา  433,000  

  966,000  
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ขอ้ 9-5  

1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไปของบรษิทัจริะพฒัน ์จาํกดั 

 เงนิสด ......................................................................................... 50,000 

 ลูกหน้ี .......................................................................................... 90,000 

 สนิคา้คงเหลอื ............................................................................. 125,000 

 ทีด่นิ ............................................................................................ 60,000 

 อาคาร .......................................................................................... 75,000 

 อปุกรณ ์....................................................................................... 70,000 

 ค่าความนิยม ................................................................................ 80,000 

 เจา้หน้ี ............................................................................................... 200,000 

 ต ัว๋เงนิจ่าย ......................................................................................... 100,000 

 เงนิสด .............................................................................................. 250,000 

 

2.  ไม่บนัทกึการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เพราะไม่ปรากฏสญัญาณดอ้ยค่าเกดิขึ้น 

ขอ้ 9-6 

1.     

 ขาดทนุจากการดอ้ยค่า ...............................................................550,000* 

31 ธนัวาคม 25X9 

 ลขิสทิธิ์ ............................................................................................. 550,000 

 *  ราคาตามบญัช ี      2,150,000 

     มลูค่ายุตธิรรม      

     ขาดทนุจากการดอ้ยค่า           550,000 

1,600,000 

2.     

 ลขิสทิธิ์ตดับญัช ี.........................................................................160,000* 

รายการตดัจาํหน่ายในปี 25X10 

 ลขิสทิธิ์ ............................................................................................. 160,000 

 *  ราคาตามบญัชีใหม่     1,600,000 

     อายุการใชง้าน         

     ลขิสทิธิ์ตดัจาํหน่าย          160,000 

10 ปี 
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ขอ้ 9-7 

 ขาดทนุจากการดอ้ยค่า ........................................................ 130,000,000* 

31 ธนัวาคม 25X3 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม-ค่าความนิยม .......................................... 130,000,000 

 *  ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธ ิ    350,000,000 

     มลูค่ายุตธิรรม      

     ขาดทนุจากการดอ้ยค่า         130,000,000 

220,000,000 

 ขาดทนุจากการดอ้ยค่าท ัง้หมดจะนาํไปลดค่าความนิยม (ค่าความนิยมตอ้งถกูลดค่าใหห้มดก่อนทีจ่ะ

นาํไปลดมลูค่าสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีร่ะบไุด)้ 

ขอ้ 9-8 

1. ตารางการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สาํหรบัปีสิ้นสดุ 31 ธนัวาคม 25X6 มดีงัน้ี 

 สทิธบิตัร ............................................................................... 28,000 บาท 

 เครื่องหมายการคา้ ................................................................. 15,000 

 สญัญาไม่แขง่ขนั .................................................................... 40,000 

 ค่าความนิยม ......................................................................... 

     รวมค่าใชจ่้ายทีต่ดัจาํหน่าย .............................................. 103,000 

20,000 

2. รายการสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีป่รากฏในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X6 

 สทิธบิตัร (สุทธหิลงัการตดัจาํหน่ายสะสม 52,000 บาท) ...................................... 140,000 

 เครื่องหมายการคา้ (สุทธหิลงัการตดัจาํหน่ายสะสม 15,000 บาท)........................ 585,000 

 สญัญาไม่แขง่ขนั (สุทธหิลงัการตดัจาํหน่ายสะสม 40,000 บาท) .......................... 160,000 

 ค่าความนิยม (สุทธหิลงัการตดัจาํหน่ายสะสม 20,000 บาท)................................ 

 1,265,000 

380,000 

การคาํนวณ: 

1. สทิธิบตัร ในวนัที่ 3 มกราคม 25X6 บริษทัมู่หลานตดัสนิใจว่าอายุการใชง้านสทิธิบตัรนอ้ยกว่าอายุที่

ประมาณไว ้อายุการใชง้านคาดว่าจะเหลอือกีเพยีง 8 ปี ดงันัน้การตดัจาํหน่ายจงึตอ้งคาํนวณจากอายุการ

ใชง้านใหม่ ดงัน้ี 

 ราคาตามบญัชขีองสทิธบิตัร ณ วนัที ่3 มค. 25X6 (192,000-24,000*) ................ 168,000 

 อายุการใชง้านคงเหลอื ....................................................................................... 

 ราคาทนุตดัจาํหน่ายในปี 25X6 ........................................................................... 28,000 

÷ 6 ปี 
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 * สทิธบิตัรตดัจาํหน่ายสะสม ณ วนัที ่3 มค. 25X6 เท่ากบั (192,000÷16 ปี)×2 ปี = 24,000 บาท 

2. เครื่องหมายการคา้ ตน้ทุนของเครื่องหมายการคา้เท่ากบั ¾ ของ 800,000 บาท = 600,000 บาท 

บริษทัมู่หลานคาดว่าเครื่องหมายการคา้จะมอีายุการใชง้านไม่จาํกดั แต่ระยะเวลาทีต่ดัจาํหน่ายสูงสุดจะไม่

เกนิ 40 ปี เครื่องหมายการคา้ไม่จาํเป็นตอ้งตดัจาํหน่ายภายใน 10 ปีตามทีก่ฎหมายกาํหนด เครื่องหมาย

การคา้สามารถต่ออายุได ้ดงันัน้ตามความเป็นจรงิ เครื่องหมายการคา้จงึมอีายุทางกฎหมายไม่จาํกดั การ

ตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 25X6 จงึเท่ากบั 600,000 ÷ 40 ปี หรอื 15,000 บาท 

3. สญัญาไม่แข่งขนัทางการคา้ ตน้ทุนของสญัญาไม่แข่งขนัทางการคา้เท่ากบั ¼ ของ 800,000 บาทหรือ 

200,000 บาท อายุของสญัญาเท่ากบั 5 ปี ดงันัน้การตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 25X6 จงึเท่ากบั 200,000 ÷ 5 

ปี หรอื 40,000 บาท 

4. ค่าความนิยม คาํนวณไดด้งัน้ี 

 ราคาซื้อสนิทรพัยสุ์ทธขิองบริษทัพมิพไ์ทย ...................................................... 1,200,000 บาท 

 หกั มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ.ิ................................................................ 

 ค่าความนิยม ................................................................................................... 400,000 

800,000 

 โจทยไ์ม่ไดก้ล่าวถึงระยะเวลาที่จะตดัจาํหน่ายค่าความนิยม บริษทัมู่หลานจึงควรตดัจาํหน่ายดว้ย

ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 20 ปี ดงันัน้ ค่าความนิยมตดัจาํหน่ายจงึเทา่กบั 400,000 ÷ 20 ปี หรอื 20,000 บาท 

การคาํนวณยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X6: 

 สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ สญัญาไม่แขง่ขนั 

คงเหลอื 31 ธค. 25X5 

ค่าความนิยม 

168,000 -0- -0- -0- 

บวก   3 มค. 25X6 600,000 200,000 400,000 

หกั ตดัจาํหน่ายปี 25X6 (28,000) (15,000) (40,000) 

คงเหลอื 31 ธค. 25X6 

(20,000) 

140,000 585,000 160,000 380,000 

ขอ้ 9-9  

1. ดอกเบี้ยเงนิกู ้

2. 

  ตน้ทนุเงนิกูท้ีเ่กดิขึ้นในปี 25X7 ถอืเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทนุสนิทรพัยถ์าวรเน่ืองจากอยู่ใน

ระหว่างการก่อสรา้ง  ดงันัน้จงึนาํไปรวมเป็นตน้ทนุของอาคารดว้ย 

ดอกเบี้ยเงินกูร้ะหว่าง 9 เดือนแรกของปี 25X8

3. 

 ควรถือเป็นขาดทุนที่เกิดขึ้นจากภยัธรรมชาติ การยืด

ระยะเวลาในการก่อสรา้งเน่ืองมาจากพายุไม่สามารถนําดอกเบี้ยรวมเป็นทุนไดส้าํหรบัระยะเวลาที่เกิน

กาํหนด ดอกเบี้ยใหถ้อืเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามปกต ิ

ตน้ทุนในการจดัหาผูเ้ช่า  ท ัง้ปี 25X7 และปี 25X8 ตน้ทุนในการจดัหาผูเ้ช่าควรรวมเป็นทุนและตดั

จาํหน่ายตามอายุของสญัญาเช่า เหน็ไดช้ดัว่าตน้ทนุในการจดัหาผูเ้ช่าไม่ไดร้บัผลกระทบจากการเลือ่นเปิด



เฉลยการบญัชีข ัน้กลาง  1 บทท่ี 9   

 

หนา้ 7  

 

รา้นเน่ืองจากพายุ เน่ืองจากผูเ้ช่าท ัง้หมดซึ่งเซ็นสญัญาในเดือนธนัวาคม 25X7 ยอมรบัการเปิดรา้นใน

เดอืนตุลาคม 25X8 ตน้ทุนเหล่าน้ีควรรวมเป็นทุนเพราะมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัรายไดค่้าเช่าซึ่งจะ

ไดร้บัตลอดสญัญาเช่า การตดัจาํหน่ายในเวลาต่อมาจะทาํใหก้ารจบัคู่ระหว่างรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเป็นไป

อย่างถกูตอ้ง 

4. ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

ขอ้ 9-10  

 ตน้ทุนค่าโฆษณาในปี 25X7 จะตดัจาํหน่ายเป็นขาดทุน เน่ืองจากค่า

โฆษณาดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต ส่วนค่าโฆษณาในปี 25X8 สามารถรวมเป็นสนิทรพัยไ์ด ้

โดยรวมไวใ้น “บญัชีค่าใชจ่้ายในการก่อตัง้บริษทั” เน่ืองจากตน้ทุนเหล่าน้ีคาดว่าจะไดร้บัคืนตลอดอายุ

ของธุรกิจและตอ้งตดัจาํหน่ายพรอ้มกบัค่าใชจ่้ายในการก่อตัง้บริษทัอื่น ๆ ภายในระยะเวลาที่ไดร้บั

ประโยชนแ์ต่ตอ้งไม่เกนิ 40 ปี  

บรษิทัยูม่า จาํกดั 

รายการปรบัปรุง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X8 

-1- 

 เครื่องจกัร .................................................................................... 34,700 

 สทิธบิตัร ............................................................................................. 34,700 

 โอนตน้ทนุในการปรบัปรุงเครื่องจกัรออกจากบญัชีสทิธบิตัรไปยงับญัชีเครื่องจกัร 

-2- 

 ตน้ทนุสนิคา้ขาย ............................................................................. 5,500 

 สทิธบิตัร ............................................................................................... 5,500 

 บนัทกึสทิธบิตัรตดัจาํหน่ายปี 25X8 1/17×93,500 

-3- 

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

 รายไดร้บัล่วงหนา้ .................................................................................. 4,000 

 โอนรายไดร้บัล่วงหนา้ออกจากบญัชีใบอนุญาต 

-4- 

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

 ใบอนุญาตหมายเลข 1.......................................................................... 42,450 

 ลา้ง 70% ของรายไดท้ีค่าดว่าจะลดลงเน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกจิ 
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       * ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตหมายเลข 1  60,000÷40 ปี             =  1,500 บาท 

         ราคาตามบญัชขีองใบอนุญาตหมายเลข 1 ลดลง (60,000-1,500)×70% = 

          42,450 

40,950 

-5- 

 ตน้ทนุสนิคา้ขาย ............................................................................. 6,450 

 ใบอนุญาตตดัจาํหน่ายสะสม (450+6,000) ............................................... 6,450 

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

-6- 

 ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ (18,000×3/4) ................................................... 13,500 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (18,000×1/4) .................................. 4,500 

 ค่าใชจ่้ายในการก่อตัง้บรษิทั ........................................................... 12,000 

 ค่าความนิยม ....................................................................................... 30,000 

          โอนค่าความนิยมไปยงับญัชทีีถ่กูตอ้ง 

-7- 

 อปุกรณ ์....................................................................................... 15,000 

 ลูกหน้ี ............................................................................................ 6,100 

 ปรบัปรุงสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า ........................................................... 21,100 

          โอนบญัชีปรบัปรุงสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าบางส่วนไปยงับญัชีทีถ่กูตอ้ง ไดแ้ก่ อปุกรณ์การผลติและ 

ลูกหน้ี (ผูใ้หเ้ช่า) สาํหรบัภาษทีรพัยส์นิทีบ่ริษทัออกใหก่้อน 

-8- 

 ตน้ทนุสนิคา้ขาย (ของปี 25X8) ........................................................ 1,500 

 รายการปรบัปรงุของงวดก่อน-ปรบัปรุงสนิทรพัย ์

 ตามสญัญาเช่าตดัจาํหน่าย ........................................................ 1,500 

 ปรบัปรุงสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าตดัจาํหน่ายสะสม ................................... 3,000 

          บนัทกึการตดัจาํหน่ายรายการปรบัปรุงสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าในปี 25X7 และปี 25X8  

 (2 ปี×10%×15,000) 
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-9- 

 ค่าใชจ่้ายในการก่อตัง้บรษิทัตดัจาํหน่าย (ปี 25X8) ............................ 8,800 

 รายการปรบัปรงุของงวดก่อน-คชจ.ก่อต ั้งบรษิทัตดัหน่าย ................... 8,800 

 ค่าใชจ่้ายในการก่อตัง้บรษิทัตดัจาํหน่ายสะสม ........................................ 17,600 

          บนัทกึการตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการก่อตัง้บรษิทัของปี 25X7 และปี 25X8 (32,000+12,000)÷5 

 

ขอ้ 9-11 

 การบนัทกึรายการแกไ้ขรายจ่ายทีไ่ม่ถกูตอ้งเน่ืองจากบนัทกึในบญัชสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน มดีงัน้ี 

 ค่าใชจ่้ายในการก่อตัง้กิจการ ..................................................... 7,000 

 ค่าประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ ......................................................... 6,000 

 ลขิสทิธิ์ ................................................................................. 20,000 

 ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา ............................................... 40,000 

 สทิธบิตัร (3,000+12,000) ...................................................... 15,000 

 ฟรานไชส ์.............................................................................. 44,000 

 ค่าโฆษณา ............................................................................. 16,000 

 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ........................................................................... 148,000 

การบนัทกึรายการแกไ้ขรายจ่ายสาํหรบับริษทัไทยวา จาํกดั เน่ืองจากบนัทกึไปยงับญัชีสนิทรพัยไ์ม่

หมนุเวยีน 

 ลูกหน้ี ................................................................................. 100,000 

 อปุกรณ ์.............................................................................. 350,000 

 สทิธบิตัร ............................................................................. 150,000 

 ค่าความนิยม ......................................................................150,000* 

 ต ัว๋เงนิจ่าย ......................................................................................... 250,000 

 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ........................................................................... 500,000 

* ราคาจ่ายซื้อ   500,000 บาท 

  หกั: ราคาตลาด  

     ค่าความนิยม   150,000 

(350,000) 
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ขอ้ 9-12 

 การคาํนวณค่าความนิยม (บาท) 

  ราคาจ่ายซื้อ       12,000,000 

  หกั

   ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธ ิ  7,800,000 

 มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิ

   บวก

         ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  1,400,000 

 ราคายุตธิรรมสูงกว่าราคาตามบญัชี  

         สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน   1,000,000 

   หกั

         สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน    

  ราคาตามบญัชีสูงกว่าราคายุตธิรรม 

(200,000) 

  ค่าความนิยม         2,000,000 

10,000,000 

ขอ้ 9-13 

1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไป 

ก. ซื้อสทิธบิตัร 1 มกราคม 25X4 

 สทิธบิตัร ............................................................................. 750,000 

 เงนิสด .............................................................................................. 750,000 

 

         ตดัจาํหน่ายสทิธบิตัร 31 ธนัวาคม 25X4 และ 25X5 

 สทิธบิตัรตดัจาํหน่าย (750,000/ 10 ปี) .................................... 75,000 

 สทิธบิตัร ............................................................................................. 75,000 

 

ข. บนัทกึการซื้อฟรานไชส ์ปี 25X6 

 ฟรานไชส ์............................................................................ 500,000 

 เงนิสด .............................................................................................. 500,000 

 

ค. บนัทกึค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา ปี 25X6 

 ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา ............................................. 380,000 

 เงนิสด .............................................................................................. 380,000 
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รายการปรบัปรงุ ณ วนัสิ้นปี 

 สทิธบิตัร: บนัทกึการตดัจาํหน่ายสทิธบิตัร 

 31 ธนัวาคม 25X6 

 สทิธบิตัรตดัจาํหน่าย ............................................................ 120,000 

 สทิธบิตัร ........................................................................................... 120,000 

 

 การคาํนวณสทิธบิตัรตดัจาํหน่ายต่อปีเมือ่เปลีย่นแปลงประมาณการ 

  ราคาทนุ     750,000  บาท 

  จาํนวนตดัจาํหน่ายแลว้ (25X4-25X5) 

    75,000x2 ปี    

  จาํนวนทีเ่หลอืทีย่งัไม่ตดัจาํหน่าย  600,000 

150,000 

   อายุทีเ่หลอื   

  จาํนวนทีต่ดัจาํหน่ายใหม่ต่อปี  120,000 

  ÷ 5 ปี 

 

ฟรานไชส:์ บนัทกึการตดัจาํหน่าย 

 31 ธนัวาคม 25X6 

 ฟรานไชสต์ดัจาํหน่าย (500,000/10 ปี) .................................... 50,000 

 ฟรานไชส ์............................................................................................ 50,000 

 

2. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X6 

สทิธบิตัร    480,000  บาท [1]  

ฟรานไชส ์   450,000

 รวมสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 930,000  บาท 

  บาท [2]  

[1] (600,000-120,000) 

[2] (500,000-50,000) 
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