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เฉลยบทที่ 7 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
 

ขอ้ 7-1  

1.  

ทีด่นิ  อาคาร 

ตน้ทนุทีด่นิ 50,000  เงนิสดจ่ายใหผู้ร้บัเหมา 100,000 

ค่ารื้อถอนอาคารเก่า 20,000  ภาษขีายวตัถดุบิ 3,000 

เงนิทีไ่ดจ้ากการขายเศษซาก (5,000)  ค่าไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง 2,000 

   ดอกเบี้ยจ่ายทีร่วมเป็นทนุ 3,000 

รวมตน้ทนุทีด่นิ 65,000  รวมตน้ทนุอาคาร 108,000 

2.  

 มลูค่ารถแทรก็เตอรท์ีบ่นัทกึบญัช ี   = 10,000 + 2,000(PVIFA, 2%,20) 

       = 10,000 + 2,000(16.3514) 

       = 42,703  บาท 

 ดอกเบี้ยทีร่บัรูใ้นเดอืนแรก

       =     654  บาท 

หลงัการซื้อ  =   (42,703 – 10,000) × 24% × 1/12 

3. (ก) คาํนวณรายจ่ายสะสมถวัเฉลีย่ 

รายจ่าย 
ระยะเวลาทีร่วมเป็นทนุ = รายจ่ายสะสมถวัเฉลีย่ 

วนัที ่ จาํนวน        × 

1 มนีาคม   360,000 10/12  300,000 

1 มถินุายน   600,000 7/12 350,0000 

1 กรกฎาคม 1,500,000 6/12  750,000 

1 ธนัวาคม 1,500,000 1/12  125,000 

 3,960,000  1,525,000 

 

รายจ่ายสะสมถวัเฉลีย่   × อตัราดอกเบี้ย =  ดอกเบี้ยทีห่ลกีเลีย่งได ้

1,525,000 .12 (อตัราดอกเบี้ยทีกู่เ้พือ่การก่อสรา้ง) 183,000  บาท 

ดอกเบี้ยทีเ่กดิขึ้นจรงิ : 

 3,000,000 × 12%   =   360,000   บาท 

 4,000,000 × 13%   =   520,000  
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 1,600,000 × 10%   =   160,000

                1,040,000 

  

ใชด้อกเบี้ยทีห่ลกีเลีย่งไดเ้ป็นดอกเบี้ยทีร่วมเป็นทนุ

(ข) อาคาร ................................................................................................. 183,000 

เน่ืองจากตํา่กว่าดอกเบี้ยทีต่อ้งจ่ายจริง 

 ดอกเบี้ยจ่าย *..................................................................................... 857,000 

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

 * ดอกเบี้ยทีจ่่ายจรงิสาํหรบัปี     1,040,000 บาท 

   หกั ดอกเบี้ยทสีามารถรวมเป็นทนุ     

   ดอกเบี้ยทีถ่อืเป็นค่าใชจ่้าย      857,000 

183,000 

4. การแลกเปลี่ยนสนิทรพัยค์ลา้ยคลงึกนั – มผีลกาํไรและไดร้บัเงนิสด  

กาํไรรวม = มลูค่ายุตธิรรม ส/ท เก่า – ราคาตามบญัชี ส/ท เก่า = 160,000-120,000 = 40,000 บาท 

 อปุกรณ ์(ใหม่) [130,000 – (40,000-7,500)] ........................................... 97,500 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม (เก่า) ........................................................................ 80,000 

 เงนิสด .................................................................................................. 30,000 

 อปุกรณ ์(เก่า) ............................................................................................ 200,000 

 กาํไรจากการแลกเปลีย่นสนิทรพัย ์.................................................................  7,500 * 

 * กาํไรทีร่บัรู ้ =           เงนิสดทีไ่ดร้บั   ×   กาํไรท ัง้หมด  

    เงนิสดทีไ่ดร้บั + FV ของส/ท ใหม่        

          30,000         ×  40,000 

  30,000  +  130,000 

   = 7,500  บาท 

5.  ค่าเสือ่มราคาสะสม (20,000×1/4)  .......................................................... 5,000 

 ขาดทนุจากการเปลีย่นชิ้นสว่น ................................................................ 15,000 

 อปุกรณ ์...................................................................................................... 20,000 

       (ลา้งราคาทนุและค่าเสือ่มราคาสะสมของชิ้นสว่นเก่าออกจากบญัชพีรอ้มกบับนัทกึขาดทนุ) 

 อปุกรณ ์................................................................................................ 30,000 

 เงนิสด ........................................................................................................ 30,000 

 (บนัทกึชิ้นสว่นทีเ่ปลีย่นใหม่) 
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ขอ้ 7-2  

รายการ ทีด่นิ ปรบัปรุงทีด่นิ อาคาร บญัชีอื่นๆ 

(1)    (275,000) ต ัว๋เงนิจ่าย 

(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  
ขอ้ 7-3 

 อปุกรณท์ีซ่ื้อ 

 เงนิสดจ่ายสาํหรบัอปุกรณท์ีซ่ื้อรวมภาษขีาย ........................................... 105,000 ... บาท 

 ค่าขนส่งและค่าประกนัภยัระหว่างเดนิทาง .................................................. 2,000 

 ตน้ทนุในการเคลือ่นยา้ยอปุกรณไ์ปยงัโรงงาน ............................................. 3,100 

 ค่าแรงช่างเทคนิคในการทดสอบอปุกรณ ์.................................................... 4,000 

 ค่าท่อประปาพเิศษทีต่อ้งตดิต ัง้สาํหรบัอปุกรณ์ใหม่ ..................................... 

  122,100 

8,000 

 (ค่าประกนัภยัและค่าซ่อมแซมบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในปีแรก) 

 อปุกรณท์ีส่รา้งเอง 

 ค่าวตัถดุบิและชิ้นส่วนทีซ่ื้อ (200,000×.98) ........................................... 196,000 บาท 

 ตน้ทนุค่าแรง ....................................................................................... 190,000 

 ค่าใชจ่้ายการผลติ .................................................................................. 50,000 

 ตน้ทนุในการตดิต ัง้อปุกรณ์ ...................................................................... 

  440,400 

4,400 
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- ตน้ทนุวตัถดุบิจะแสดงมลูค่าหลงัหกัสว่นลดเงนิสดแลว้ 

- ดอกเบี้ยทีร่วมอยู่ในเงนิทนุทีใ่ชร้ะหว่างก่อสรา้งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหุน้สามญัจะไม่นาํมารวมเป็น

ทนุหรอืค่าใชจ่้าย รายการน้ีถอืเป็นตน้ทนุเสยีโอกาสซึง่ไม่ตอ้งรายงาน 

- กาํไรจากการก่อสรา้งไม่ตอ้งบนัทกึ กาํไรจะบนัทกึเมือ่สนิทรพัยถ์กูขายออกไป 

ขอ้ 7-4 

1. ทีด่นิ ........................................................................................ 131,250 

 อาคาร ...................................................................................... 306,250 

 อปุกรณ ์................................................................................... 262,500 

 เงนิสด ...................................................................................................... 700,000 

 ทีด่นิ  =  150,000

   800,000 

  ×  700,000 = 131,250  บาท 

 อาคาร = 350,000

   800,000 

 ×  700,000 = 306,250 

 อปุกรณ ์= 300,000

   800,000 

  ×  700,000 = 262,500 

2. อปุกรณร์ า้นคา้ ............................................................................ 25,000 

 เงนิสด .................................................................................................... 2,000 

 ต ัว๋เงนิจ่าย ............................................................................................. 23,000 

3. อปุกรณ์สาํนกังาน ....................................................................... 19,600 

 เงนิสด .................................................................................................. 19,600 

4. ทีด่นิ ........................................................................................ 270,000 

 รายไดบ้ริจาค ....................................................................................... 270,000 

5. คลงัสนิคา้ ................................................................................ 600,000 

 เงนิสด .................................................................................................. 600,00 

ขอ้ 7-5 

กรณีที่ 1 ดอกเบี้ยทีร่วมเป็นทนุหรอืดอกเบี้ยทีห่ลกีเลีย่งได ้(Avoidable interest) - US 

 = รายจ่ายสะสมถวัเฉลีย่×อตัราดอกเบี้ย  = 1,600,000×10% 

       = 160,000  บาท 

มาตรฐานการบญัชไีทย เรือ่งตน้ทนุการกูย้มื (ฉบบัที ่33)  กาํหนดใหด้อกเบี้ยทีร่วมเป็นทนุ (สาํหรบัเงนิกูต้าม

วตัถปุระสงค)์  = 8,000,000×10% - 500,000    = 300,000  บาท 
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กรณีที่ 2  30,000+9,000 = 39,000 บาท  

ม.ฉบบัที ่33 กาํหนดคุณสมบตัขิองสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เง ือ่นไขตอ้งเป็นสนิทรพัยท์ีใ่ชเ้วลาในการผลตินาน ผลติไว ้

เพือ่ขายหรือใชเ้องซึ่งผลติเป็นกรณีพเิศษ  

สนิคา้ทีผ่ลติตามปกตเิป็นจาํนวนมากไม่เขา้เง ือ่นไขรวมดอกเบี้ยเป็นทนุ 

กรณีที่ 3  รายจ่ายสะสมถวัเฉลีย่ = 7,000,000 / 2  =  3,500,000 × 11% 

    =  385,000  บาท 

ดอกเบี้ยทีร่วมเป็นทนุตอ้งไม่เกนิดอกเบี้ยทีจ่่ายจรงิ  =  10,000,000 × 11%  =  1,100,000  บาท 

มาตรฐานการบญัชไีทย เรือ่งตน้ทนุการกูย้มื (ฉบบัที ่33) 

 ดอกเบี้ยทีร่วมเป็นทนุ (สาํหรบัเงนิกูต้ามวตัถปุระสงค)์ =  10,00,000 × 11% - 650,000 

       =   450,000  บาท 

ขอ้ 7-6 

(1) ทีด่นิ .......................................................................................... 81,000 

 รายไดบ้ริจาค ......................................................................................... 81,000 

(2) ทีด่นิ ........................................................................................ 180,000 

 อาคาร ...................................................................................... 630,000 

 หุน้สามญั (13,000 หุน้ @ 50) .............................................................. 650,000 

 ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั * .................................................................... 160,000 

 * เน่ืองจากไม่สามารถหาราคาตลาดของหุน้สามญัได ้จงึใชร้าคาตลาดของสนิทรพัยใ์นการบนัทกึ

บญัชสีนิทรพัยท์ีไ่ดม้า 

(3) เครื่องจกัร .................................................................................. 40,100 

 วตัถดุบิ ................................................................................................. 12,500 

 ค่าแรงงานทางตรง .................................................................................. 15,000 

 ค่าใชจ่้ายการผลติ ................................................................................ 12,600* 

 * วสัดุโรงงานใชไ้ป         900  บาท 

    ค่าใชจ่้ายการผลติเพิม่เตมิ    2,700 

    ค่าใชจ่้ายการผลติทีค่ดิเขา้งาน (.60 × 15,000) 

       12,600 

 9,000 
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ขอ้ 7-7 

(ก) อปุกรณ ์................................................................................... 576,768* 

 ส่วนลดมลูค่าต ัว๋เงนิจ่าย ............................................................ 223,232 

 ต ัว๋เงนิจ่าย (160,000 × 6 ฉบบั) .......................................................... 800,000 

* มลูค่าปจัจบุนัของเงนิงวด 160,000 บาท อตัราดอกเบี้ย 12% สาํหรบัระยะเวลา 5 ปี  

 = 160,000 × 3.6048 = 576,768  บาท 

(ข) 

ปี ต ัว๋เงนิจ่าย ดอกเบี้ย 12% เงนิตน้ทีช่าํระ ราคาตามบญัช ี

 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 

 

 ดอกเบี้ยจ่าย ............................................................................... 69,212 

31 ธนัวาคม 25x8 

 ต ัว๋เงนิจ่าย ................................................................................ 160,000 

 ส่วนลดมลูค่าต ัว๋เงนิจ่าย ......................................................................... 69,212 

 เงนิสด ................................................................................................ 160,000 

(ค) 

 ดอกเบี้ยจ่าย ............................................................................... 58,317 

31 ธนัวาคม 25x9 

 ต ัว๋เงนิจ่าย ................................................................................ 160,000 

 ส่วนลดมลูค่าต ัว๋เงนิจ่าย ......................................................................... 58,317 

 เงนิสด ................................................................................................ 160,000 

(ง) 

 

31 ธนัวาคม 25x8 

 ค่าเสือ่มราคา .............................................................................. 57,677 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม (576,768/10) ........................................................... 57,677 
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ขอ้ 7-8 

1. การแลกเปลี่ยนสนิทรพัยช์นิดเดียวกนั + ไดร้บัเงนิสด (การแลกเปลี่ยนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย)์ 

 เงนิสด ....................................................................................... 23,000 

บริษทัสนิอดุม จาํกดั 

 เครื่องจกัร (ใหม่) ........................................................................ 69,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม ...................................................................... 50,000* 

 ขาดทนุจากการแลกเปลีย่นเครื่องจกัร ........................................... 18,000 

 เครื่องจกัร (เก่า)................................................................................... 160,000 

 * ขาดทนุคาํนวณไดจ้าก: 

  ราคาตามบญัชี (เครื่องจกัรเก่า)   110,000  บาท 

  มลูค่ายุตธิรรม (เครื่องจกัรเก่า)     

          18,000 

92,000 

 เครื่องจกัร (ใหม่) ........................................................................ 92,000 
บรษิทัศรอีทุยั จาํกดั 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม ..................................................................... 45,000 

 ขาดทนุจากการแลกเปลีย่นเครื่องจกัร .............................................. 6,000* 

 เงนิสด .................................................................................................. 23,000 

 เครื่องจกัร (เก่า)................................................................................... 120,000 

* ขาดทนุคาํนวณไดจ้าก: 

  ราคาตามบญัชี (เครื่องจกัรเก่า)     75,000  บาท 

  มลูค่ายุตธิรรม (เครื่องจกัรเก่า)     

           6,000 

69,000 

2. การแลกเปลี่ยนสนิทรพัยช์นิดเดียวกนั - มีผลขาดทนุ  (การแลกเปลี่ยนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย)์ 

 

 เครื่องจกัร (ใหม่) ........................................................................ 92,000 

บรษิทัสนิอดุม จาํกดั 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม ..................................................................... 50,000 

 ขาดทนุจากการแลกเปลีย่นเครื่องจกัร ............................................ 18,000* 

 เครื่องจกัร (เก่า)................................................................................... 160,000 
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บริษทันิปปอน จาํกดั 

 เครื่องจกัร (ใหม่) (92,000-16,000*) ............................................ 76,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม ..................................................................... 71,000 

 เครื่องจกัร (เก่า)................................................................................... 147,000 

 

* กาํไรทีย่งัไม่รบัรู:้ 

  ราคาตามบญัชี (เครื่องจกัรเก่า)     76,000  บาท 

  มลูค่ายุตธิรรม (เครื่องจกัรเก่า)     92,000 

          16,000 

3.  การแลกเปลี่ยนสนิทรพัยช์นิดเดียวกนั - จา่ยเงนิสดเพิม่  (การแลกเปลี่ยนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย)์ 

บรษิทัสนิอดุม จาํกดั 

 เครื่องจกัร (ใหม่) ...................................................................... 100,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม ..................................................................... 50,000 

 ขาดทนุจากการแลกเปลีย่นเครื่องจกัร ........................................... 18,000 

 เงนิสด .................................................................................................... 8,000 

 เครื่องจกัร (เก่า)................................................................................... 160,000 

บรษิทัปทัมา จาํกดั 

 เครื่องจกัร (ใหม่) [92,000-(15,000-1,200)] .................................. 78,200 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม (เก่า) ............................................................. 75,000 

 เงนิสด ......................................................................................... 8,000 

 เครื่องจกัร (เก่า)................................................................................... 160,000 

 กาํไรจากการแลกเปลีย่นเครื่องจกัร ............................................................ 1,200* 

 * กาํไรจากการแลกเปลีย่น คาํนวณไดจ้าก 

   ราคาตามบญัชี (เครื่องจกัรเก่า) (160,000-75,000)  85,000 บาท 

  มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องจกัรเก่า            100,000 

  กาํไรรวม       15,000 

   กาํไรทีร่บัรูบ้างสว่น   =    เงนิสดทีไ่ดร้บั     ×   กาํไร 

    เงนิสดทีไ่ดร้บั  +  FV สนิทรพัยใ์หม่  

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

     8,000 + 92,000 
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4.  การแลกเปลี่ยนสนิทรพัยใ์หม่ 

บรษิทัสนิอดุม จาํกดั 

 เครื่องจกัร (ใหม่) ...................................................................... 185,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม ..................................................................... 50,000 

 ขาดทนุจากการแลกเปลีย่นเครื่องจกัร ........................................... 18,000 

 เงนิสด .................................................................................................. 93,000 

 เครื่องจกัร (เก่า)................................................................................... 160,000 

บริษทัสกลชยั จาํกดั 

 เงนิสด ....................................................................................... 93,000 

 สนิคา้ – เครื่องจกัรใชแ้ลว้ ........................................................... 92,000 

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

 ตน้ทนุสนิคา้ขาย ....................................................................... 130,000 

 สนิคา้คงเหลอื ...................................................................................... 130,000 

ขอ้ 7-9  

(1) การแลกเปลีย่นสนิทรพัยม์เีน้ือหาเชิงพาณิชย ์ (การแลกเปลีย่นสนิทรพัยแ์ตกต่างกนั)  

 

บริษทัจงสุขก่อสรา้ง จาํกดั 

 อปุกรณ ์............................................................................................ 190,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม .............................................................................. 60,000 

 ขาดทนุจากการแลกเปลีย่นอปุกรณ ์......................................................... 8,000* 

 อปุกรณ ์................................................................................................... 140,000 

 เงนิสด ..................................................................................................... 118,000 

 * มลูค่ายุตธิรรมอปุกรณเ์ก่า 72,000 – ราคาตามบญัชีอปุกรณ์เก่า 80,000 

บริษทัจวิะการผลติ จาํกดั 

 เงนิสด .............................................................................................. 118,000 

 สนิคา้คงเหลอื ...................................................................................... 72,000 

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

 ตน้ทนุสนิคา้ขาย ................................................................................ 165,000 

 สนิคา้คงเหลอื ............................................................................................ 165,000 
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(2)  การแลกเปลีย่นสนิทรพัยข์าดเน้ือหาเชิงพาณิชย ์ (การแลกเปลีย่นสนิทรพัยค์ลา้ยคลงึกนั)  

   บริษทัจงสุขก่อสรา้งจะบนัทกึบญัชีเหมอืนขอ้ (ก) เน่ืองจากการแลกเปลีย่นมผีลขาดทนุ 

 บริษทัจวิะการผลติจะบนัทกึเหมอืนขอ้ (ก) ไม่มกีารบนัทกึกาํไรเน่ืองจากถอืว่าบริษทัจงสุขก่อสรา้ง

เป็นลูกคา้ 

(3) การแลกเปลีย่นสนิทรพัยม์เีน้ือหาเชิงพาณิชย ์ (การแลกเปลีย่นสนิทรพัยแ์ตกต่างกนั) 

บริษทัจงสุขก่อสรา้ง จาํกดั 

 อปุกรณ ์............................................................................................ 190,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม .............................................................................. 60,000 

 อปุกรณ ์................................................................................................... 140,000 

 เงนิสด ....................................................................................................... 92,000 

 กาํไรจากการแลกเปลีย่นอปุกรณ ์.................................................................. 18,000* 

 * มลูค่ายุตธิรรมอปุกรณเ์ก่า 98,000 – ราคาตามบญัชี 80,000 

บริษทัจวิะการผลติ จาํกดั 

 เงนิสด ................................................................................................ 92,000 

 สนิคา้คงเหลอื ...................................................................................... 98,000 

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

 ตน้ทนุสนิคา้ขาย ................................................................................ 165,000 

 สนิคา้คงเหลอื ........................................................................................... 165,000 

(4)  การแลกเปลีย่นสนิทรพัยข์าดเน้ือหาเชิงพาณิชย ์ (การแลกเปลีย่นสนิทรพัยท์ีค่ลา้ยคลงึกนั) 

  บริษทัจงสุขก่อสรา้ง จาํกดั 

 อปุกรณ ์............................................................................................ 190,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม .............................................................................. 60,000 

 อปุกรณ ์................................................................................................... 140,000 

 เงนิสด ..................................................................................................... 103,000 

 กาํไรจากการแลกเปลีย่นอปุกรณ ์.................................................................... 7,000* 

 * มลูค่ายุตธิรรมอปุกรณเ์ก่า 87,000 – ราคาตามบญัชี 80,000 
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บริษทัจวิะการผลติ จาํกดั 

 เงนิสด .............................................................................................. 103,000 

 สนิคา้คงเหลอื ...................................................................................... 87,000 

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

 ตน้ทนุสนิคา้ขาย ................................................................................ 165,000 

 สนิคา้คงเหลอื ............................................................................................ 165,000 

 

ขอ้ 7-10  

(ก) การก่อสรา้งโรงงานใหม่ 270,000 บาท จะนาํไปรวมเป็นทุนเน่ืองจากมสีนิทรพัยใ์หม่เพิ่มขึ้นและเป็นการ

เพิม่ประโยชนก์ารใชส้นิทรพัยใ์นอนาคต 

(ข) รายจ่ายทีไ่ม่เพิม่ประโยชนข์องสนิทรพัยใ์นอนาคตจะถอืเป็นค่าใชจ่้าย ค่าทาสโีรงงานถอืเป็นการซ่อมแซม

ตามปกตเิพือ่รกัษาสภาพของสนิทรพัยใ์หค้งอยู่หรอืเพือ่ใหส้นิทรพัยส์ามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพตามปกต ิ

(ค) การเปลี่ยนแทนสนิทรพัยใ์หม่จะตอ้งลา้งราคาตามบญัชีของหลงัคาเก่า (สงักะส)ี และบนัทกึตน้ทุนของ

หลงัคาใหม่ (กระเบื้อง) แทน ในทีน้ี่สมมตว่ิารายจ่ายเพิม่ประโยชนก์ารใชส้นิทรพัยใ์นอนาคต 

(ง) ตามทฤษฎีแลว้ กิจการควรลา้งราคาตามบญัชีของระบบไฟฟ้าเก่าออก แต่ในทางปฏิบตัิกิจการมกัไม่

สามารถหาราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยเ์ก่าได ้ในกรณีน้ีวธิกีารบญัชีทีจ่ะนาํมาใชม้ ี2 แนวทางคอื 

1. นาํตน้ทุนของระบบไฟฟ้ารวมเป็นทุน ตามวธิีน้ีถือว่าค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยเ์ก่าถูกคิดจนทาํให ้

ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยเ์ก่าใกลเ้คยีงศูนย ์ 

2. เดบติค่าเสือ่มราคาสะสม แนวคดิวธิน้ีีถอืว่าการเปลีย่นระบบไฟฟ้าทาํใหอ้ายุการใชง้านของสนิทรพัย์

ยาวนานขึ้น ดงันัน้จงึยกเลกิค่าเสือ่มราคาเก่าท ัง้หมด  

ในขอ้น้ีโจทยบ์อกว่า “อายุการใชง้านของสนิทรพัยไ์ม่เปลี่ยนแปลง” ดงันัน้การเดบติค่าเสื่อมราคา

สะสมจงึไม่เหมาะสม กจิการจงึควรเลอืกวธิแีรกในการบนัทกึบญัชี 

(จ) ลกัษณะของรายจ่ายขอ้น้ีเหมอืนขอ้ (ง) แต่เน่ืองจากอายุการใชง้านของโรงงานเพิ่มขึ้น ดงันัน้จึงควรเดบติ

บญัชีค่าเสือ่มราคาสะสมสาํหรบัรายจ่ายทีเ่กดิขึ้น 
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ขอ้ 7-11  

(ก)  ค่าเสือ่มราคา (8/12 × 60,000) ............................................................ 40,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-เครื่องจกัร ..................................................................... 40,000 

 ขาดทนุจากการจาํหน่ายเครื่องจกัร (1,300,000-400,000)-430,000 ------ 470,000 

 เงนิสด .............................................................................................. 430,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-เครื่องจกัร ............................................................ 400,000 

 เครื่องจกัร ............................................................................................. 1,300,000 

(ข)  ค่าเสือ่มราคา (3/12 × 60,000) ............................................................ 15,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-เครื่องจกัร ..................................................................... 15,000 

 เงนิสด ........................................................................................... 1,040,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-เครื่องจกัร (360,000+15,000) ............................... 375,000 

 เครื่องจกัร ............................................................................................. 1,300,000 

 กาํไรจากการขายเครื่องจกัร [1,040,000-(1,300,000-375,000)] .................... 115,000 

(ค) ค่าเสือ่มราคา (7/12 × 60,000) ............................................................ 35,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-เครื่องจกัร ..................................................................... 35,000 

 ค่าใชจ่้ายบริจาค .............................................................................. 1,100,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-เครื่องจกัร (360,000+35,000) ............................... 395,000 

 เครื่องจกัร ............................................................................................. 1,300,000 

 กาํไรจากการจาํหน่ายเครื่องจกัร [1,100,000-(1,300,000-395,000)] .............. 195,000 

ขอ้ 7-12  

1 เมษายน 25x8 

 เงนิสด .............................................................................................. 860,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม – อาคาร .............................................................. 320,000 

 ทีด่นิ ........................................................................................................ 120,000 

 อาคาร ...................................................................................................... 560,000 

 กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร ........................................................... 500,000* 

 * ราคาตามบญัชขีองทีด่นิ = 120,000   

   ราคาตามบญัชีของอาคาร = 560,000-320,000 = 240,000 

   กาํไร = ราคาขาย 860,000 – ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย ์(120,000+240,000) 
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         =  860,000 – 360,000 =  500,000 

1 สงิหาคม 25x8 

 ทีด่นิ ................................................................................................. 180,000 

 อาคาร ............................................................................................... 800,000 

 เงนิสด ..................................................................................................... 980,000 

 

ขอ้ 7-13  

1. บนัทกึรายการเงนิอดุหนุนและตัว๋เงนิจ่าย ณ วนัที ่2 มกราคม 25X10 

2 มกราคม 25X10 

 เงนิสด (5,000,000 x .74726) ......................................................... 3,736,300 

 ต ัว๋เงนิจ่าย ............................................................................................. 3,736,300 

 

 เงนิสด ........................................................................................... 1,263,700 

 รายไดเ้งนิอดุหนุนรอการตดัจาํหน่าย ........................................................ 1,263,700 

 

2. คาํนวณดอกเบี้ยจ่ายและรายไดเ้งนิอดุหนุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X10 

 ดอกเบี้ยจ่าย ปี 25X10 = 3,736,300 X 0.06   =  224,178  บาท 

 รายไดเ้งนิอดุหนุน ปี 25X10 = 224,178  บาท 
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