
⌦⌫  ⌫ 
ขอ 7-1
1.

ท่ีดิน อาคาร
ตนทุนท่ีดิน 50,000 เงินสดจายใหผูรับเหมา 100,000
คารื้อถอนอาคารเกา 20,000 ภาษีขายวัตถุดิบ 3,000
เงินท่ีไดจากการขายเศษซาก (5,000) คาไฟฟาท่ีใชในการกอสราง 2,000

ดอกเบี้ยจายท่ีรวมเปนทุน 3,000
รวมตนทุนท่ีดิน 65,000 รวมตนทุนอาคาร 108,000
2.

มูลคารถแทร็กเตอรท่ีบันทึกบัญชี   = 10,000 + 2,000(PVIFA, 2%,20)
  = 10,000 + 2,000(16.3514)
  = 42,703  บาท

ดอกเบี้ยท่ีรับรูในเดือนแรกหลังการซื้อ  =  (42,703 – 10,000) × 24% × 1/12
  =    654  บาท

3. (ก) คํ านวณรายจายสะสมถัวเฉลี่ย
รายจาย

วันท่ี จํ านวน        ×
ระยะเวลาที่รวมเปนทุน = รายจายสะสมถัวเฉลี่ย

1 มีนาคม   360,000 10/12  300,000
1 มิถุนายน   600,000 7/12 350,0000
1 กรกฎาคม 1,500,000 6/12  750,000
1 ธันวาคม 1,500,000 1/12  125,000

3,960,000 1,525,000

รายจายสะสมถัวเฉลี่ย   × อัตราดอกเบี้ย =  ดอกเบี้ยท่ีหลีกเลี่ยงได
1,525,000 .12 (อัตราดอกเบี้ยท่ีกูเพื่อการกอสราง) 183,000  บาท

ดอกเบี้ยท่ีเกิดขึ้นจริง :
3,000,000 × 12% =   360,000 บาท
4,000,000 × 13% =   520,000
1,600,000 × 10% =   160,000

          1,040,000
ใชดอกเบี้ยท่ีหลีกเลี่ยงไดเปนดอกเบี้ยท่ีรวมเปนทุนเน่ืองจากตํ่ ากวาดอกเบี้ยท่ีตองจายจริง
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(ข) อาคาร .................................................................................................... 183,000
ดอกเบี้ยจาย * ....................................................................................... 857,000

เงนิสด (360,000+520,000+160,000) ....................................................... 1,040,000

* ดอกเบี้ยท่ีจายจริงสํ าหรับป 1,040,000 บาท
  หัก ดอกเบี้ยทีสามารถรวมเปนทุน   183,000
  ดอกเบี้ยท่ีถือเปนคาใชจาย   857,000

4. การแลกเปลี่ยนสินทรัพยคลายคลึงกัน – มีผลกํ าไรและไดรับเงินสด
กํ าไรรวม = มูลคายุติธรรม ส/ท เกา – ราคาตามบัญชี ส/ท เกา = 160,000-120,000 = 40,000 บาท

อุปกรณ (ใหม) [130,000 – (40,000-7,500)]............................................. 97,500
คาเสื่อมราคาสะสม (เกา) .......................................................................... 80,000
เงินสด...................................................................................................... 30,000

อุปกรณ (เกา)............................................................................................... 200,000
ก ําไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย ..................................................................  7,500 *

* กํ าไรที่รับรู =          เงินสดที่ไดรับ ×   กํ าไรทั้งหมด
เงินสดที่ไดรับ + FV ของส/ท ใหม
          30,000         ×  40,000
  30,000  +  130,000

= 7,500  บาท

5. คาเสื่อมราคาสะสม (20,000×1/4) ............................................................ 5,000
ขาดทุนจากการเปลี่ยนชิ้นสวน................................................................... 15,000

อุปกรณ ......................................................................................................... 20,000
       (ลางราคาทุนและคาเสื่อมราคาสะสมของชิ้นสวนเกาออกจากบัญชีพรอมกับบันทึกขาดทุน)

อุปกรณ ................................................................................................... 30,000
เงินสด ........................................................................................................... 30,000
(บันทึกชิ้นสวนที่เปลี่ยนใหม)
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ขอ 7-2
รายการ ที่ดิน ปรับปรุงที่ดิน อาคาร บัญชีอื่นๆ

(1) (275,000) ต๋ัวเงินจาย
(2) 275,000
(3) 8,000
(4) 7,000
(5) 6,000
(6) (1,000)
(7) 22,000
(8) 250,000
(9) 9,000
(10) 4,000
(11) 11,000
(12) (5,000)
(13) 13,000
(14) 19,000
(15) 14,000
(16) 3,000

ขอ 7-3
อุปกรณท่ีซื้อ

เงินสดจายสํ าหรับอุปกรณท่ีซื้อรวมภาษีขาย .............................................105,000 ... บาท
คาขนสงและคาประกันภัยระหวางเดินทาง....................................................2,000
ตนทุนในการเคลื่อนยายอุปกรณไปยังโรงงาน ..............................................3,100
คาแรงชางเทคนิคในการทดสอบอุปกรณ ......................................................4,000
คาทอประปาพิเศษที่ตองติดต้ังสํ าหรับอุปกรณใหม .......................................8,000

122,100
(คาประกันภัยและคาซอมแซมบันทึกเปนคาใชจายในปแรก)

อุปกรณท่ีสรางเอง
คาวัตถุดิบและชิ้นสวนที่ซื้อ (200,000×.98).............................................196,000 บาท
ตนทุนคาแรง ..........................................................................................190,000
คาใชจายการผลิต .....................................................................................50,000
ตนทุนในการติดต้ังอุปกรณ .........................................................................4,400

440,400
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- ตนทุนวัตถุดิบจะแสดงมูลคาหลังหักสวนลดเงินสดแลว
- ดอกเบี้ยท่ีรวมอยูในเงินทุนท่ีใชระหวางกอสรางที่เกี่ยวของกับหุนสามัญจะไมนํ ามารวมเปน

ทุนหรือคาใชจาย รายการนี้ถือเปนตนทุนเสียโอกาสซึ่งไมตองรายงาน
- ก ําไรจากการกอสรางไมตองบันทึก กํ าไรจะบันทึกเม่ือสินทรัพยถูกขายออกไป

ขอ 7-4
1. ท่ีดิน ........................................................................................... 131,250

อาคาร......................................................................................... 306,250
อุปกรณ ...................................................................................... 262,500

เงินสด ......................................................................................................... 700,000

ท่ีดิน  = 150,000  ×  700,000 = 131,250 บาท
800,000

อาคาร = 350,000 ×  700,000 = 306,250
800,000

อุปกรณ = 300,000  ×  700,000 = 262,500
800,000

2. อุปกรณรานคา .............................................................................. 25,000
เงินสด ........................................................................................................2,000
ต๋ัวเงินจาย ................................................................................................23,000

3. อุปกรณสํ านักงาน.......................................................................... 19,600
เงินสด ......................................................................................................19,600

4. ท่ีดิน ........................................................................................... 270,000
รายไดบริจาค ..........................................................................................270,000

5. คลังสินคา ................................................................................... 600,000
เงินสด ......................................................................................................600,00

ขอ 7-5
กรณีท่ี 1 ดอกเบี้ยท่ีรวมเปนทุนหรือดอกเบี้ยท่ีหลีกเลี่ยงได (Avoidable interest) - US

= รายจายสะสมถัวเฉลี่ย×อตัราดอกเบี้ย = 1,600,000×10%
= 160,000  บาท

มาตรฐานการบัญชีไทย เรื่องตนทุนการกูยืม (ฉบับที่ 33)  กํ าหนดใหดอกเบี้ยท่ีรวมเปนทุน (สํ าหรับเงินกูตาม
วตัถุประสงค)  = 8,000,000×10% - 500,000  = 300,000  บาท
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กรณีท่ี 2  30,000+9,000 = 39,000 บาท
ม.ฉบับที่ 33 กํ าหนดคุณสมบัติของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขตองเปนสินทรัพยท่ีใชเวลาในการผลิตนาน ผลิตไว
เพือ่ขายหรือใชเองซึ่งผลิตเปนกรณีพิเศษ

สินคาท่ีผลิตตามปกติเปนจํ านวนมากไมเขาเงื่อนไขรวมดอกเบี้ยเปนทุน

กรณีท่ี 3  รายจายสะสมถัวเฉลี่ย = 7,000,000 / 2  =  3,500,000 × 11%

=  385,000  บาท

ดอกเบี้ยท่ีรวมเปนทุนตองไมเกินดอกเบี้ยท่ีจายจริง  =  10,000,000 × 11%  =  1,100,000  บาท
มาตรฐานการบัญชีไทย เรื่องตนทุนการกูยืม (ฉบับที่ 33)

ดอกเบ้ียท่ีรวมเปนทุน (สํ าหรับเงินกูตามวัตถุประสงค) =  10,00,000 × 11% - 650,000
=   450,000  บาท

ขอ 7-6

(1) ท่ีดิน............................................................................................. 81,000
รายไดบริจาค............................................................................................ 81,000

(2) ท่ีดิน............................................................................................180,000
อาคาร .........................................................................................630,000

หุนสามัญ (13,000 หุน @ 50) ................................................................ 650,000
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ *....................................................................... 160,000

* เน่ืองจากไมสามารถหาราคาตลาดของหุนสามัญได จึงใชราคาตลาดของสินทรัพยในการบันทึก
บัญชีสินทรัพยท่ีไดมา

(3) เครื่องจักร .................................................................................... 40,100
วัตถุดิบ .................................................................................................... 12,500
คาแรงงานทางตรง .................................................................................... 15,000
คาใชจายการผลิต ................................................................................... 12,600*

* วสัดุโรงงานใชไป     900 บาท
   คาใชจายการผลิตเพิ่มเติม  2,700
   คาใชจายการผลิตที่คิดเขางาน (.60 × 15,000)  9,000

12,600
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ขอ 7-7
(ก) อุปกรณ ...................................................................................... 576,768*

สวนลดมูลคาต๋ัวเงินจาย .............................................................. 223,232
ต๋ัวเงินจาย (160,000 × 6 ฉบับ).............................................................800,000

* มูลคาปจจุบันของเงินงวด 160,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% สํ าหรับระยะเวลา 5 ป
= 160,000 × 3.6048 = 576,768  บาท

(ข)
ป ต๋ัวเงินจาย ดอกเบี้ย 12% เงินตนท่ีชํ าระ ราคาตามบัญชี

 2 มค. 25x8 576,768
31 ธค. 25x8 160,000 69,212  90,788 485,980
31 ธค. 25x9 160,000 58,317 101,683 384,297

31 ธันวาคม 25x8
ดอกเบี้ยจาย ................................................................................. 69,212
ต๋ัวเงินจาย................................................................................... 160,000

สวนลดมูลคาต๋ัวเงินจาย ............................................................................69,212
เงินสด ....................................................................................................160,000

(ค)
31 ธันวาคม 25x9

ดอกเบี้ยจาย ................................................................................. 58,317
ต๋ัวเงินจาย................................................................................... 160,000

สวนลดมูลคาต๋ัวเงินจาย ............................................................................58,317
เงินสด ....................................................................................................160,000

(ง)
31 ธันวาคม 25x8

คาเสื่อมราคา................................................................................. 57,677
คาเสื่อมราคาสะสม (576,768/10)..............................................................57,677
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ขอ 7-8
1. การแลกเปลี่ยนสินทรัพยชนิดเดียวกัน + ไดรับเงินสด

บริษัทสินอุดม จํ ากัด
เงินสด .......................................................................................... 23,000
เครื่องจักร (ใหม) .......................................................................... 69,000
คาเสื่อมราคาสะสม..........................................................................50,000*
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเครื่องจักร............................................ 18,000

เครื่องจักร (เกา) ..................................................................................... 160,000

* ขาดทุนคํ านวณไดจาก:
ราคาตามบัญชี (เครื่องจักรเกา) 110,000 บาท
มูลคายุติธรรม (เครื่องจักรเกา)   92,000

  18,000
บริษัทศรีอุทัย จํ ากัด

เครื่องจักร (ใหม) .......................................................................... 92,000
คาเสื่อมราคาสะสม........................................................................ 45,000
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเครื่องจักร............................................... 6,000*

เงินสด...................................................................................................... 23,000
เครื่องจักร (เกา) ..................................................................................... 120,000

* ขาดทุนคํ านวณไดจาก:
ราคาตามบัญชี (เครื่องจักรเกา)   75,000 บาท
มูลคายุติธรรม (เครื่องจักรเกา)   69,000

   6,000
2. การแลกเปลี่ยนสินทรัพยชนิดเดียวกัน - มีผลขาดทุน

บริษัทสินอุดม จํ ากัด
เครื่องจักร (ใหม) .......................................................................... 92,000
คาเสื่อมราคาสะสม........................................................................ 50,000
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเครื่องจักร..............................................18,000*

เครื่องจักร (เกา) ..................................................................................... 160,000
บริษัทนิปปอน จํ ากัด

เครื่องจักร (ใหม) (92,000-16,000*).............................................. 76,000
คาเสื่อมราคาสะสม........................................................................ 71,000

เครื่องจักร (เกา) ..................................................................................... 147,000
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* ก ําไรที่ยังไมรับรู:
ราคาตามบัญชี (เครื่องจักรเกา)   76,000 บาท
มูลคายุติธรรม (เครื่องจักรเกา)   92,000

  16,000
3. การแลกเปลี่ยนสินทรัพยชนิดเดียวกัน - จายเงินสดเพิ่ม

บริษัทสินอุดม จํ ากัด
เครื่องจักร (ใหม) ........................................................................ 100,000
คาเสื่อมราคาสะสม........................................................................ 50,000
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเครื่องจักร ............................................ 18,000

เงินสด ........................................................................................................8,000
เครื่องจักร (เกา)......................................................................................160,000

บริษัทปทมา จํ ากัด
เครื่องจักร (ใหม) [92,000-(15,000-1,200)] ................................... 78,200
คาเสื่อมราคาสะสม (เกา) ............................................................... 75,000
เงินสด ............................................................................................ 8,000

เครื่องจักร (เกา)......................................................................................160,000
ก ําไรจากการแลกเปลี่ยนเครื่องจักร...............................................................1,200*

* ก ําไรจากการแลกเปลี่ยน คํ านวณไดจาก
 ราคาตามบัญชี (เครื่องจักรเกา) (160,000-75,000) 85,000 บาท

มูลคายุติธรรมของเครื่องจักรเกา          100,000
กํ าไรรวม 15,000

  กํ าไรที่รับรูบางสวน   =  เงินสดที่ไดรับ   ×   กํ าไร
เงินสดที่ไดรับ  +  FV สินทรัพยใหม

     =            8,000   ×  15,000     =   1,200  บาท
  8,000 + 92,000

4. การแลกเปลี่ยนสินทรัพยใหม
บริษัทสินอุดม จํ ากัด

เครื่องจักร (ใหม) ........................................................................ 185,000
คาเสื่อมราคาสะสม........................................................................ 50,000
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเครื่องจักร ............................................ 18,000

เงินสด ......................................................................................................93,000
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เครื่องจักร (เกา) ..................................................................................... 160,000
บริษัทสกลชัย จํ ากัด

เงินสด .......................................................................................... 93,000
สนิคา – เครื่องจักรใชแลว ............................................................ 92,000

ขาย ........................................................................................................ 185,000

ตนทุนสินคาขาย ..........................................................................130,000
สินคาคงเหลือ......................................................................................... 130,000

ขอ 7-9
(1) การแลกเปลี่ยนสินทรัพยแตกตางกัน

บรษิัทจงสุขกอสราง จํ ากัด
อุปกรณ ............................................................................................... 190,000
คาเสื่อมราคาสะสม................................................................................. 60,000
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนอุปกรณ........................................................... 8,000*

อุปกรณ .......................................................................................................140,000
เงินสด .........................................................................................................118,000

* มูลคายุติธรรมอุปกรณเกา 72,000 – ราคาตามบัญชีอุปกรณเกา 80,000

บริษัทจิวะการผลิต จํ ากัด
เงินสด ................................................................................................. 118,000
สินคาคงเหลือ ........................................................................................ 72,000

ขาย .............................................................................................................190,000

ตนทุนสินคาขาย................................................................................... 165,000
สินคาคงเหลือ................................................................................................165,000

(2) การแลกเปลี่ยนสินทรัพยคลายคลึงกัน
  บรษิัทจงสุขกอสรางจะบันทึกบัญชีเหมือนขอ (ก) เน่ืองจากการแลกเปลี่ยนมีผลขาดทุน

บรษิทัจิวะการผลิตจะบันทึกเหมือนขอ (ก) ไมมีการบันทึกกํ าไรเนื่องจากถือวาบริษัทจงสุขกอสราง
เปนลูกคา
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(3) การแลกเปลี่ยนสินทรัพยแตกตางกัน
บรษิัทจงสุขกอสราง จํ ากัด

อุปกรณ ...............................................................................................190,000
คาเสื่อมราคาสะสม .................................................................................60,000

อุปกรณ ...................................................................................................... 140,000
เงินสด .......................................................................................................... 92,000
ก ําไรจากการแลกเปลี่ยนอุปกรณ ................................................................... 18,000*

* มูลคายุติธรรมอุปกรณเกา 98,000 – ราคาตามบัญชี 80,000

บริษัทจิวะการผลิต จํ ากัด
เงินสด....................................................................................................92,000
สินคาคงเหลือ ........................................................................................98,000

ขาย ............................................................................................................ 190,000

ตนทุนสินคาขาย ...................................................................................165,000
สินคาคงเหลือ ............................................................................................. 165,000

(4) การแลกเปลี่ยนสินทรัพยท่ีคลายคลึงกัน
  บริษัทจงสุขกอสราง จํ ากัด

อุปกรณ ...............................................................................................190,000
คาเสื่อมราคาสะสม .................................................................................60,000

อุปกรณ ...................................................................................................... 140,000
เงินสด ........................................................................................................ 103,000
ก ําไรจากการแลกเปลี่ยนอุปกรณ ..................................................................... 7,000*

* มูลคายุติธรรมอุปกรณเกา 87,000 – ราคาตามบัญชี 80,000

บริษัทจิวะการผลิต จํ ากัด
เงินสด..................................................................................................103,000
สินคาคงเหลือ ........................................................................................87,000

ขาย ............................................................................................................ 190,000

ตนทุนสินคาขาย ...................................................................................165,000
สินคาคงเหลือ ............................................................................................... 165,000
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ขอ 7-10

(ก) การกอสรางโรงงานใหม 270,000 บาท จะนํ าไปรวมเปนทุนเน่ืองจากมีสินทรัพยใหมเพิ่มขึ้นและเปนการ
เพิ่มประโยชนการใชสินทรัพยในอนาคต

(ข) รายจายท่ีไมเพิ่มประโยชนของสินทรัพยในอนาคตจะถือเปนคาใชจาย คาทาสีโรงงานถือเปนการซอมแซม
ตามปกติเพื่อรักษาสภาพของสินทรัพยใหคงอยูหรือเพื่อใหสินทรัพยสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพตามปกติ

(ค) การเปลี่ยนแทนสินทรัพยใหมจะตองลางราคาตามบัญชีของหลังคาเกา (สังกะสี) และบันทึกตนทุนของ
หลังคาใหม (กระเบื้อง) แทน ในที่น้ีสมมติวารายจายเพิ่มประโยชนการใชสินทรัพยในอนาคต

(ง) ตามทฤษฎีแลว กิจการควรลางราคาตามบัญชีของระบบไฟฟาเกาออก แตในทางปฏิบัติกิจการมักไม
สามารถหาราคาตามบัญชีของสินทรัพยเกาได ในกรณีน้ีวิธีการบัญชีท่ีจะนํ ามาใชมี 2 แนวทางคือ

1. นํ าตนทุนของระบบไฟฟารวมเปนทุน ตามวิธีน้ีถือวาคาเสื่อมราคาของสินทรัพยเกาถูกคิดจนทํ าให
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยเกาใกลเคียงศูนย

2. เดบิตคาเสื่อมราคาสะสม แนวคิดวิธีน้ีถือวาการเปลี่ยนระบบไฟฟาทํ าใหอายุการใชงานของสินทรัพย
ยาวนานขึ้น ดังน้ันจึงยกเลิกคาเสื่อมราคาเกาท้ังหมด

ในขอน้ีโจทยบอกวา “อายุการใชงานของสินทรัพยไมเปลี่ยนแปลง” ดังน้ันการเดบิตคาเสื่อมราคา
สะสมจึงไมเหมาะสม กิจการจึงควรเลือกวิธีแรกในการบันทึกบัญชี

(จ) ลักษณะของรายจายขอน้ีเหมือนขอ (ง) แตเน่ืองจากอายุการใชงานของโรงงานเพิ่มขึ้น ดังน้ันจึงควรเดบิต
บัญชีคาเสื่อมราคาสะสมสํ าหรับรายจายท่ีเกิดขึ้น

ขอ 7-11
(ก) คาเสื่อมราคา (8/12 × 60,000).............................................................. 40,000

คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร .......................................................................40,000

ขาดทนุจากการจํ าหนายเครื่องจักร (1,300,000-400,000)-430,000 ------470,000
เงินสด ................................................................................................. 430,000
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร.............................................................. 400,000

เครื่องจักร ................................................................................................1,300,000

(ข) คาเสื่อมราคา (3/12 × 60,000).............................................................. 15,000
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร .......................................................................15,000
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เงินสด...............................................................................................1,040,000
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร (360,000+15,000) ................................375,000

เครื่องจักร................................................................................................ 1,300,000
ก ําไรจากการขายเครื่องจักร [1,040,000-(1,300,000-375,000)] .................... 115,000

(ค) คาเสื่อมราคา (7/12 × 60,000)..............................................................35,000
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร....................................................................... 35,000

คาใชจายบริจาค ................................................................................1,100,000
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร (360,000+35,000) ................................395,000

เครื่องจักร................................................................................................ 1,300,000
ก ําไรจากการจํ าหนายเครื่องจักร [1,100,000-(1,300,000-395,000)].............. 195,000

ขอ 7-12

1 เมษายน 25x8
เงินสด..................................................................................................860,000
คาเสื่อมราคาสะสม – อาคาร ................................................................320,000

ท่ีดิน ........................................................................................................... 120,000
อาคาร......................................................................................................... 560,000
ก ําไรจากการจํ าหนายสินทรัพยถาวร............................................................. 500,000*

* ราคาตามบัญชีของที่ดิน = 120,000
  ราคาตามบัญชีของอาคาร = 560,000-320,000 = 240,000
  กํ าไร = ราคาขาย 860,000 – ราคาตามบัญชีของสินทรัพย (120,000+240,000)
        =  860,000 – 360,000 =  500,000

1 สิงหาคม 25x8
ท่ีดิน ....................................................................................................180,000
อาคาร ..................................................................................................800,000

เงินสด ........................................................................................................ 980,000


