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หนา้ 1  
 

เฉลยบทที	 9 
สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ขอ้ �-� 

รายการที�จดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน มดีงันี�  

สมัปทานเคเบิ�ลทวี ี รายชื�อลูกคา้ 
ลขิสทิธิ*ดนตรี ชื�อการคา้ 
รายจ่ายการวจิยัและพฒันา ค่าใชจ่้ายในการจดัต ั�งบรษิทั 
ขอ้ตกลงที�จะไมแ่ขง่ขนั ค่าความนิยม 
สทิธิการสรา้งภาพยนต ์ ปรบัปรุงสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า 

� รายชื	อลูกคา้-สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน มกัเกดิขึ�นจากบริษทัหนึ�งไปซื�อรายชื�อลูกคา้จากอีกบรษิทัหนึ�ง  

� สญัญาหรอืขอ้ตกลงที	จะไม่แข่งขนั เกดิขึ�นเมื�อบริษทัหนึ�งจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้บัอีกบรษิทัหนึ�งเพื�อ
ประกนัว่าบรษิทัจะไมแ่ขง่ขนักนัในพื�นที�ที�กาํหนด 

� เงนิสด ลูกหนี*  ต ั +วเงนิรบัและค่าใชจ้า่ยล่วงหนา้ ถกูจดัประเภทเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน 

� ที	ดิน อาคารและอปุกรณ์ และที	ดิน ถกูจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนในหมวดของที�ดนิ อาคาร
และอุปกรณ์ 

� บญัชีปรบัปรุงสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า จะนาํไปแสดงในหมวดสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนในหมวดที�ดนิ อาคาร
และอุปกรณ ์แมว้่านกับญัชีบางท่านจะจดัประเภทสนิทรพัยด์งักลา่วเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เหตผุล
สาํหรบัการจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนคือสนิทรพัยท์ี�ไดร้บัการปรบัปรุงจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่าเมื�อ
สญัญาเช่าสิ�นสุด 

� เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม จะนาํไปแสดงเป็นส่วนหนึ�งของเงนิลงทนุในงบแสดงฐานะการเงนิ 

� รายจา่ยการวิจยัและพฒันา จะถกูจดัประเภทเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานหรอืสนิทรพัยข์ึ�นอยู่กบัความ
แน่นอนของประโยชนท์ี�คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต ถา้บริษทัสามารถคาดคะเนไดค่้อนขา้งแน่เกี�ยวกบั
ประโยชนใ์นอนาคตและระยะเวลาที�จะไดร้บัประโยชน ์กจ็ะจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนได ้

� สว่นลดตั +วเงนิจา่ย จะนาํไปแสดงหกัจากตั 8วเงนิจ่ายในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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ขอ้ 9-2 

รายการ 
ระบรุายการ การไดม้า เป็นสนิทรพัย ์
ได ้ ไมไ่ด ้ ภายนอก ภายใน ได ้ ไมไ่ด ้

9. ซื�อสทิธิบตัร √  √  √  
;. ซื�อเครื�องหมายการคา้ √  √  √  
<. ระหวา่ง 9= ปีที�ดาํเนินกจิการ บรษิทัมค่ีาความ

นิยมเพิ�มขึ�นค่อนขา้งมาก 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

>. เครื�องหมายการคา้ที�บรษิทัคิดคน้ขึ�นเอง √   √ √ √ 
?. สทิธิบตัรที�เกดิจากโครงการวจิยัของบรษิทั √   √  √ 
@. ลขิสทิธิ*ที�เกดิขึ�นจากบรษิทัตลอดเวลา ? ปี √   √ √ √ 
A. ค่าประกนัภยัจ่ายลว่งหนา้ (? ปี) √  √  √  
D. ซื�อบรษิทัแหง่หนึ�ง (มค่ีาความนิยม 9 ลา้นบาท)  √ √  √  
E. ซื�อลขิสทิธิ* √  √  √  
9=. ไดร้บัสมัปทานจากรฐั √  √  √  
99. จ่ายค่าธรรมเนียมนกักฎหมายในการจดัตั�ง 

บรษิทัใหม่ 
√  √  √  

9;. ปรบัปรุงอาคารบนที�ดนิเช่า √  √  √  
* ตน้ทนุในการวจิยัเป็นค่าใชจ่้าย แต่ตน้ทนุที�ไดร้บัสทิธบิตัรสามารถตั�งเป็นสนิทรพัย ์
** บริษทัมทีางเลอืก คือ ต ั�งเป็นสนิทรพัยห์รอืบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายทนัท ี

ขอ้ 9-3  

 สทิธิบตัร ....................................................................................... 350,000 
 ค่าความนิยม ................................................................................ 360,000 
 สมัปทาน ....................................................................................... 450,000 
 ลขิสทิธิ* ......................................................................................... 156,000 
 ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา ...................................................... 215,000 
 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ........................................................................... 1,531,000 

 ค่าใชจ่้ายตดัจาํหน่าย ....................................................................... 86,000 
 สทิธิบตัร (350,000/8) .............................................................................43,750 

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

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

 ลขิสทิธิ* (156,000/5×5/12) ....................................................................13,000 
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ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนแต่ละบญัช ีมดีงันี�  
  สทิธิบตัร  = 350,000 – 43,750  =  306,250 บาท 
  ค่าความนิยม = 360,000 – 13,500  =  346,500 บาท 
  สมัปทาน  = 450,000 – 22,500  =  427,500 บาท 
  ลขิสทิธิ*  = 156,000 – 13,000  =  143,000 บาท 
ขอ้ 9-4   
1.  
           บรษิทัจอมทอง จาํกดั 

ส่วนของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
      ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X9   (บาท) 
 สทิธิบตัรจากบรษิทัฟองฟ้า – สุทธิหลงัจากตดัจาํหน่าย 560,000 บาท (ตารางที� 1) 1,440,000  
 สมัปทานจากบริษทับุญชยั – สุทธิหลงัจากตดัจาํหน่าย 48,000 บาท (ตารางที� 2) 432,000  
    รวมสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,872,000  

ตารางที	 1  การคาํนวณสทิธิบตัรที�ซื�อจากบรษิทัฟองฟ้า จาํกดั 
 ตน้ทุนที�จ่ายซื�อ ณ วนัที�ซื�อ 1 มกราคม 25X8    2,000,000 บาท 
 ตดัจาํหน่ายสทิธิบตัรสาํหรบัปี 25X8 (2,000,000÷10 ปี)    (200,000) 
         1,800,000 
 ตดัจาํหน่ายสทิธิบตัรสาํหรบัปี 25X9 (1,800,000÷5 ปี)    (360,000) 
 สทิธิบตัรคงเหลอื       1,440,000 

ตารางที	 2  การคาํนวณสมัปทานที�ซื�อจากบริษทับุญชยั จาํกดั 
 ตน้ทุนที�จ่ายซื�อ ณ วนัที�ซื�อ (ระหว่างปี 25X9)      480,000  บาท 

 ตดัจาํหน่ายสทิธิบตัรสาํหรบัปี 25X9 (480,000 ÷10 ปี)     (48,000) 
 สมัปทานคงเหลอื         432,000 
2. 
          บรษิทัจอมทอง จาํกดั 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (บางส่วน) 
            สาํหรบัปีสิ�นสุด 31 ธนัวาคม 25X9     (บาท) 

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

สมัปทานจากบริษทับุญชยั 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 ั �วไปของบรษิทัจริะพฒัน ์จาํกดั 
 เงนิสด ............................................................................................ 50,000 
 ลูกหนี�  ............................................................................................. 90,000 
 สนิคา้คงเหลอื ............................................................................... 125,000 
 ที�ดนิ ............................................................................................... 60,000 
 อาคาร ............................................................................................. 75,000 
 อปุกรณ์ .......................................................................................... 70,000 
 ค่าความนิยม .................................................................................. 80,000 
 เจา้หนี�  .................................................................................................. 200,000 
 ต ั 8วเงนิจ่าย ............................................................................................ 100,000 
 เงนิสด .................................................................................................. 250,000 
 
2.  ไมบ่นัทกึการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เพราะไม่ปรากฏสญัญาณดอ้ยค่าเกดิขึ�น 

ขอ้ 9-6 

1.     31 ธนัวาคม 25X9 

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

 *  ราคาตามบญัชี      2,150,000 
     มลูค่ายุติธรรม      1,600,000 
     ขาดทุนจากการดอ้ยค่า           550,000 

2.     รายการตดัจาํหน่ายในปี 25X10 

 ลขิสทิธิ*ตดับญัชี .......................................................................... 160,000* 
 ลขิสทิธิ* ................................................................................................. 160,000 

 *  ราคาตามบญัชใีหม่     1,600,000 
     อายุการใชง้าน         10 ปี 
     ลขิสทิธิ*ตดัจาํหน่าย          160,000 
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ขอ้ 9-7 

31 ธนัวาคม 25X3 

 ขาดทนุจากการดอ้ยค่า ......................................................... 130,000,000* 
 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม-ค่าความนิยม ............................................ 130,000,000 

 *  ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยสุ์ทธิ    350,000,000 
     มลูค่ายุติธรรม      220,000,000 
     ขาดทุนจากการดอ้ยค่า         130,000,000 

 ขาดทนุจากการดอ้ยค่าท ั�งหมดจะนาํไปลดค่าความนิยม (ค่าความนิยมตอ้งถูกลดค่าใหห้มดก่อนที�จะ
นาํไปลดมลูค่าสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที�ระบไุด)้ 

ขอ้ 9-8 
1. ตารางการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สาํหรบัปีสิ�นสุด 31 ธนัวาคม 25X6 มดีงันี�  
 สทิธิบตัร ................................................................................. 28,000 บาท 
 เครื�องหมายการคา้ ................................................................... 15,000 
 สญัญาไมแ่ขง่ขนั ...................................................................... 40,000 
 ค่าความนิยม ........................................................................... 20,000 
     รวมค่าใชจ่้ายที�ตดัจาํหน่าย ............................................... 103,000 

2. รายการสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที�ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X6 
 สทิธิบตัร (สุทธหิลงัการตดัจาํหน่ายสะสม 52,000 บาท) ....................................... 140,000 
 เครื�องหมายการคา้ (สุทธหิลงัการตดัจาํหน่ายสะสม 15,000 บาท) ......................... 585,000 
 สญัญาไมแ่ขง่ขนั (สุทธหิลงัการตดัจาํหน่ายสะสม 40,000 บาท) ............................ 160,000 
 ค่าความนิยม (สุทธหิลงัการตดัจาํหน่ายสะสม 20,000 บาท) ................................. 380,000 
 1,265,000 
การคาํนวณ: 
1. สทิธิบตัร ในวนัที� 3 มกราคม 25X6 บริษทัมู่หลานตดัสนิใจว่าอายุการใชง้านสทิธิบตัรนอ้ยกว่าอายุที�

ประมาณไว ้อายุการใชง้านคาดว่าจะเหลอือีกเพยีง 8 ปี ดงันั�นการตดัจาํหน่ายจึงตอ้งคาํนวณจากอายุการ
ใชง้านใหม ่ดงันี�  

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

 อายุการใชง้านคงเหลอื ........................................................................................... ÷ 6 ปี 
 ราคาทุนตดัจาํหน่ายในปี 25X6 ..............................................................................28,000 
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 * สทิธิบตัรตดัจาํหน่ายสะสม ณ วนัที� 3 มค. 25X6 เท่ากบั (192,000÷16 ปี)×2 ปี = 24,000 บาท 
2. เครื	องหมายการคา้ ตน้ทุนของเครื�องหมายการคา้เท่ากบั ¾ ของ 800,000 บาท = 600,000 บาท 

บรษิทัมูห่ลานคาดว่าเครื�องหมายการคา้จะมอีายุการใชง้านไมจ่าํกดั แต่ระยะเวลาที�ตดัจาํหน่ายสูงสุดจะไม่
เกนิ 40 ปี เครื�องหมายการคา้ไม่จาํเป็นตอ้งตดัจาํหน่ายภายใน 10 ปีตามที�กฎหมายกาํหนด เครื�องหมาย
การคา้สามารถต่ออายุได ้ดงันั�นตามความเป็นจริง เครื�องหมายการคา้จึงมอีายุทางกฎหมายไม่จาํกดั 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 ดงันั�นการตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 25X6 จึงเท่ากบั 200,000 ÷ 5 
ปี หรอื 40,000 บาท 

4. ค่าความนิยม คาํนวณไดด้งันี�  
 ราคาซื�อสนิทรพัยสุ์ทธิของบริษทัพมิพไ์ทย ......................................................... 1,200,000 บาท 
 หกั มลูค่ายุติธรรมของสนิทรพัยสุ์ทธิ ................................................................... 800,000 
 ค่าความนิยม ...................................................................................................... 400,000 

 โจทยไ์ม่ไดก้ล่าวถึงระยะเวลาที�จะตดัจาํหน่ายค่าความนิยม บริษทัมู่หลานจึงควรตดัจาํหน่ายดว้ย

ระยะเวลาสูงสุดไมเ่กนิ 20 ปี ดงันั�น ค่าความนิยมตดัจาํหน่ายจงึเท่ากบั 400,000 ÷ 20 ปี หรอื 20,000 บาท 

การคาํนวณยอดคงเหลอื ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 25X6: 
 สทิธิบตัร เครื�องหมายการคา้ สญัญาไมแ่ขง่ขนั ค่าความนิยม 
คงเหลอื 31 ธค. 25X5 168,000 -0- -0- -0- 
บวก 3 มค. 25X6  600,000 200,000 400,000 
หกั ตดัจาํหน่ายปี 25X6 (28,000) (15,000) (40,000) (20,000) 
คงเหลอื 31 ธค. 25X6 140,000 585,000 160,000 380,000 

ขอ้ 9-9  

1. ดอกเบี*ยเงนิกู ้ ตน้ทนุเงนิกูท้ี�เกดิขึ�นในปี 25X7 ถอืเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนสนิทรพัยถ์าวรเนื�องจากอยู่ใน
ระหว่างการก่อสรา้ง  ดงันั�นจงึนาํไปรวมเป็นตน้ทนุของอาคารดว้ย 

2. ดอกเบี*ยเงนิกูร้ะหว่าง 9 เดือนแรกของปี 25X8 ควรถอืเป็นขาดทุนที�เกิดขึ�นจากภยัธรรมชาติ การยืด
ระยะเวลาในการก่อสรา้งเนื�องมาจากพายุไม่สามารถนาํดอกเบี�ยรวมเป็นทุนไดส้าํหรบัระยะเวลาที�เกิน
กาํหนด ดอกเบี�ยใหถ้อืเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามปกต ิ

3. ตน้ทุนในการจดัหาผูเ้ช่า  ท ั�งปี 25X7 และปี 25X8 ตน้ทุนในการจดัหาผูเ้ช่าควรรวมเป็นทุนและตดั
จาํหน่ายตามอายุของสญัญาเช่า เหน็ไดช้ดัว่าตน้ทุนในการจดัหาผูเ้ช่าไม่ไดร้บัผลกระทบจากการเลื�อนเปิด
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รา้นเนื�องจากพายุ เนื�องจากผูเ้ช่าท ั�งหมดซึ�งเซน็สญัญาในเดือนธนัวาคม 25X7 ยอมรบัการเปิดรา้นใน
เดือนตุลาคม 25X8 ตน้ทุนเหล่านี�ควรรวมเป็นทุนเพราะมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัรายไดค่้าเช่าซึ�งจะ
ไดร้บัตลอดสญัญาเช่า การตดัจาํหน่ายในเวลาต่อมาจะทาํใหก้ารจบัคู่ระหว่างรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเป็นไป
อย่างถกูตอ้ง 

4. ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ ตน้ทุนค่าโฆษณาในปี 25X7 จะตดัจาํหน่ายเป็นขาดทุน เนื�องจากค่า
โฆษณาดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต ส่วนค่าโฆษณาในปี 25X8 สามารถรวมเป็นสนิทรพัยไ์ด ้
โดยรวมไวใ้น “บญัชีค่าใชจ่้ายในการก่อตั�งบริษทั” เนื�องจากตน้ทุนเหล่านี�คาดว่าจะไดร้บัคืนตลอดอายุ
ของธุรกิจและตอ้งตดัจาํหน่ายพรอ้มกบัค่าใชจ่้ายในการก่อตั�งบริษทัอื�น ๆ ภายในระยะเวลาที�ไดร้บั
ประโยชนแ์ต่ตอ้งไมเ่กนิ 40 ปี  

ขอ้ 9-10  

บรษิทัยูม่า จาํกดั 
รายการปรบัปรุง 

ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 25X8 
-1- 

 เครื�องจกัร ....................................................................................... 34,700 
 สทิธิบตัร ................................................................................................34,700 
 โอนตน้ทนุในการปรบัปรุงเครื�องจกัรออกจากบญัชสีทิธิบตัรไปยงับญัชเีครื�องจกัร 

-2- 

 ตน้ทุนสนิคา้ขาย ................................................................................ 5,500 
 สทิธิบตัร ................................................................................................. 5,500 

 บนัทกึสทิธิบตัรตดัจาํหน่ายปี 25X8 1/17×93,500 
-3- 

 ใบอนุญาตหมายเลข 2 ....................................................................... 4,000 
 รายไดร้บัลว่งหนา้ .................................................................................... 4,000 
 โอนรายไดร้บัลว่งหนา้ออกจากบญัชใีบอนุญาต 

-4- 

 รายการปรบัปรุงของงวดก่อน-ใบอนุญาตหมายเลข 1 ..................... 42,450* 
 ใบอนุญาตหมายเลข 1 ............................................................................42,450 
 ลา้ง 70% ของรายไดท้ี�คาดว่าจะลดลงเนื�องจากภาวะทางเศรษฐกิจ 
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       * ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตหมายเลข 1  60,000÷40 ปี             =  1,500 บาท 

         ราคาตามบญัชีของใบอนุญาตหมายเลข 1 ลดลง (60,000-1,500)×70% = 40,950 
          42,450 

-5- 

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

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

-6- 

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

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (18,000×1/4) ................................... 4,500 
 ค่าใชจ่้ายในการก่อตั�งบริษทั ............................................................. 12,000 
 ค่าความนิยม ..........................................................................................30,000 
          โอนค่าความนิยมไปยงับญัชทีี�ถูกตอ้ง 

-7- 

 อปุกรณ์ .......................................................................................... 15,000 
 ลูกหนี�  ............................................................................................... 6,100 
 ปรบัปรุงสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า .............................................................21,100 
          โอนบญัชปีรบัปรุงสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าบางส่วนไปยงับญัชีที�ถกูตอ้ง ไดแ้ก่ อุปกรณก์ารผลติและ 

ลูกหนี� (ผูใ้หเ้ช่า) สาํหรบัภาษทีรพัยส์นิที�บริษทัออกใหก่้อน 

-8- 

 ตน้ทุนสนิคา้ขาย (ของปี 25X8) ......................................................... 1,500 
 รายการปรบัปรุงของงวดก่อน-ปรบัปรุงสนิทรพัย ์
 ตามสญัญาเช่าตดัจาํหน่าย .......................................................... 1,500 
 ปรบัปรุงสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าตดัจาํหน่ายสะสม .................................... 3,000 
          บนัทกึการตดัจาํหน่ายรายการปรบัปรุงสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าในปี 25X7 และปี 25X8  

 (2 ปี×10%×15,000) 
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-9- 

 ค่าใชจ่้ายในการก่อตั�งบริษทัตดัจาํหน่าย (ปี 25X8) ............................. 8,800 
 รายการปรบัปรุงของงวดก่อน-คชจ.ก่อตั�งบริษทัตดัหน่าย ................... 8,800 
 ค่าใชจ่้ายในการก่อตั�งบริษทัตดัจาํหน่ายสะสม ..........................................17,600 

          บนัทกึการตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการก่อตั�งบรษิทัของปี 25X7 และปี 25X8 (32,000+12,000)÷5 

ขอ้ 9-11 
 
20X0 
 Dec. 31 Amortization Expense - Trade Name 37,500 
    Trade Name  37,500 
  ($300,000 ÷ 8 years) 
 
 20X1 
 Dec. 31 Amortization Expense – Trade Name 51,500 
   Trade Name  51,500 
  [($300,000 - $37,500+ $98,000) ÷  7 years] 
 
 20X2 
 Dec. 31 Loss on Impairment 69,000 
   Trade Name  69,000 
 
  Carrying value = $300,000 - $37,500+ $98,000- $51,500= $309,000 
  Carrying value  =  $309,000 
  Recoverable amount  =   (240,000) 
  Loss on impairment =   $ 69,000 
 
 20X2 
 Dec. 31 Amortization Expense – Trade Name 40,000 
   Trade Name   40,000 
  ($240,000 ÷ 6 years) 

ขอ้ 9-12 

 การบนัทกึรายการแกไ้ขรายจ่ายที�ไมถ่กูตอ้งเนื�องจากบนัทกึในบญัชสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน มดีงันี�  
 ค่าใชจ่้ายในการก่อตั�งกจิการ ....................................................... 7,000 
 ค่าประกนัภยัจ่ายลว่งหนา้ ........................................................... 6,000 
 ลขิสทิธิ* .................................................................................... 20,000 
 ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา ................................................. 40,000 
 สทิธิบตัร (3,000+12,000) ........................................................ 15,000 
 ฟรานไชส ์................................................................................. 44,000 
 ค่าโฆษณา ................................................................................ 16,000 
 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน .............................................................................. 148,000 
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การบนัทกึรายการแกไ้ขรายจ่ายสาํหรบับริษทัไทยวา จาํกดั เนื�องจากบนัทึกไปยงับญัชีสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวยีน 
 ลูกหนี�  .................................................................................... 100,000 
 อปุกรณ์ ................................................................................. 350,000 
 สทิธิบตัร ................................................................................ 150,000 
 ค่าความนิยม ....................................................................... 150,000* 
 ต ั 8วเงนิจ่าย ............................................................................................ 250,000 
 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน .............................................................................. 500,000 

* ราคาจ่ายซื�อ   500,000  บาท 
  หกั: ราคาตลาด  (350,000) 

     ค่าความนิยม   150,000 

ขอ้ 9-13 

Cost of patent $180,000 
 Amortization 7/1/20X3 to 7/1/20X6 [($180,000 ÷ 20) × 3]   (27,000) 
 Carrying value at 7/1/20X6 153,000 
 Cost of successful defense    68,000 
 Carrying value 221,000 
 Amortization 7/1/20X6 to 12/31/20X6 [$221,000 × 1/(20 – 3) × 1/2]  (6,500) 
 Carrying value at 12/31/20X6 $214,500  

ขอ้ 9-14 

 การคาํนวณค่าความนิยม (บาท) 
  ราคาจ่ายซื�อ       12,000,000 
  หกั มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยสุ์ทธ ิ
   ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยสุ์ทธ ิ  7,800,000 
   บวก ราคายุตธิรรมสูงกว่าราคาตามบญัช ี  
         ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ ์  1,400,000 
         สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน   1,000,000 
   หกั  ราคาตามบญัชสูีงกว่าราคายุตธิรรม 
         สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน    (200,000) 10,000,000 
  ค่าความนิยม         2,000,000 
 
 



เฉลยการบญัชขี ั�นกลาง  1 บทที� 9   

 

หนา้ 11  
 

ขอ้ 9-15 

1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั 	วไป 

ก. ซื�อสทิธบิตัร 1 มกราคม 25X4 
 สทิธิบตัร ................................................................................ 750,000 
 เงนิสด .................................................................................................. 750,000 
 
         ตดัจาํหน่ายสทิธบิตัร 31 ธนัวาคม 25X4 และ 25X5 
 สทิธิบตัรตดัจาํหน่าย (750,000/ 10 ปี) ..................................... 75,000 
 สทิธิบตัร ................................................................................................75,000 
 

ข. บนัทกึการซื�อฟรานไชส ์ปี 25X6 
 ฟรานไชส ์............................................................................... 500,000 
 เงนิสด .................................................................................................. 500,000 
 

ค. บนัทกึค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา ปี 25X6 
 ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา ............................................... 380,000 
 เงนิสด .................................................................................................. 380,000 
รายการปรบัปรุง ณ วนัสิ*นปี 
 สทิธบิตัร: บนัทกึการตดัจาํหน่ายสทิธบิตัร 

 31 ธนัวาคม 25X6 
 สทิธิบตัรตดัจาํหน่าย .............................................................. 120,000 
 สทิธิบตัร .............................................................................................. 120,000 
 
 การคาํนวณสทิธิบตัรตดัจาํหน่ายต่อปีเมื�อเปลี�ยนแปลงประมาณการ 
  ราคาทุน     750,000  บาท 
  จาํนวนตดัจาํหน่ายแลว้ (25X4-25X5) 
    75,000x2 ปี    150,000 
  จาํนวนที�เหลอืที�ยงัไมต่ดัจาํหน่าย  600,000 

   อายุที�เหลอื     ÷ 5 ปี 
  จาํนวนที�ตดัจาํหน่ายใหมต่่อปี  120,000 
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ฟรานไชส:์ บนัทกึการตดัจาํหน่าย 

 31 ธนัวาคม 25X6 
 ฟรานไชสต์ดัจาํหน่าย (500,000/10 ปี) ..................................... 50,000 
 ฟรานไชส.์...............................................................................................50,000 

2. สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 25X6 

สทิธบิตัร    480,000  บาท [1]  
ฟรานไชส ์   450,000  บาท [2]  
 รวมสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 930,000  บาท 

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

ขอ้ 9-16 

December 31, 20X0 
 Loss on Impairment ...................................................................  1,900,000 
  Copyrights .......................................................................   1,900,000 

 Carrying amount $4,700,000 
 Recoverable amount   2,800,000 
 Loss on impairment $1,900,000 
 
(b)  December 31, 20X1 
 Amortization Expense ................................................................  560,000 
  Copyrights .......................................................................   560,000 

 New carrying amount $2,800,000 
 Useful life  ÷   5 years 
 Amortization $   560,000 
 
(c)  
 Copyrights .................................................................................  760,000 
  Recovery of Impairment Loss..................................................               760,000 
   [$3,000,000 – ($2,800,000 – $560,000)] 

 

 

 

 


