
เฉลยการบญัชีขัน้กลาง  1 บทท่ี 8   

 

หน้า 1  

 

เฉลยบทที่ 8 

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

                                                     
ขอ้ 8-1  

1. วธิเีสน้ตรง:  (104,000-8,000) ÷ 6  =  16,000  บาทต่อปี 

  ค่าเสือ่มราคาปี 25X8 = 16,000 × ¾ ปี = 12,000 บาท 

  ค่าเสือ่มราคาปี 25X9 = 16,000 บาท 

2. วธิจีาํนวนหน่วยผลผลติ:  (104,000-8,000) ÷ 20,000 หน่วย  =  4.80  บาทต่อหน่วย 

ค่าเสือ่มราคาปี 25X8 = 4.8 × 2,400 หน่วย = 11,520 บาท 

ค่าเสือ่มราคาปี 25X9 = 4.8 × 3,500 หน่วย = 16,800 บาท 

3. วธิผีลรวมจาํนวนปี:  ตวัเศษ = n(n+1) ÷ 2  = 6(6+1) ÷ 2 = 21 

ค่าเสือ่มราคาปี 25X8 = (104,000-8,000) × 6/21 × ¾ = 20,571 บาท 

ค่าเสือ่มราคาปี 25X9 = (104,000-8,000) × 6/21 × ¼  =  6,857  บาท 

         (104,000-8,000) × 5/21 × ¾ = 17,143

            24,000  บาท 

  บาท 

4. วธิยีอดลดลงทวคูีณ:  อตัรา DDB = 1/6 × 2 = 1/3 

ค่าเสือ่มราคาปี 25X8 = 104,000 × 1/3 × ¾ = 26,000 บาท 

ค่าเสือ่มราคาปี 25X9 = (104,000-26,000) × 1/3 =  26,000 บาท 

ขอ้ 8-2  

ปี 25X8: 

1 เมษายน เครื่องจกัรและอปุกรณ์ (เครื่องจกัร ก) ...................................... 8,800 

 เงนิสด............................................................................................ 8,800 

1 กรกฎาคม เครื่องจกัรและอปุกรณ์ (เครื่องจกัร ข) ..................................... 12,000 

 เงนิสด.......................................................................................... 12,000 

31 ธนัวาคม  ค่าเสือ่มราคา-เครื่องจกัร ก (8,800×1/8× ¾) ............................ 825 

 ค่าเสือ่มราคา-เครื่องจกัร ข (12,000×1/10× ½) .......................... 600 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม – เครื่องจกัรและอปุกรณ.์................................... 1,425 
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ปี 25X9: 

1 มนีาคม ค่าซ่อมแซม ................................................................................ 294 

 เงนิสด............................................................................................... 294 

1 กรกฎาคม ค่าเสือ่มราคา–เครื่องจกัร ก ((8,800×1/8×½) ............................. 550 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม – เครื่องจกัรและอปุกรณ.์...................................... 550 

1 กรกฎาคม เครื่องจกัรและอปุกรณ์ (เครื่องจกัร ค) .................................... 10,425 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-เครื่องจกัรและอปุกรณ์ (825X550) .............. 1,375 

 เครื่องจกัรและอปุกรณ์ (เครื่องจกัร ก) ............................................. 8,800 

 เงนิสด............................................................................................ 3,000 

1 ตลุาคม ค่าเสือ่มราคา–เครื่องจกัร ข (12,000×1/10×¾) ......................... 900 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม – เครื่องจกัรและอปุกรณ.์...................................... 900 

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

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-เครื่องจกัรและอปุกรณ์ (600+900)............... 1,500 

 ขาดทนุจากการจาํหน่ายเครื่องจกัร............................................. 2,500 

 เครื่องจกัรและอปุกรณ์ (เครื่องจกัร ข) ............................................ 12,000 

31 ธนัวาคม ค่าเสือ่มราคา-เครื่องจกัร ค (10,425×1/10×½ ) .......................... 521 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม – เครื่องจกัรและอปุกรณ.์...................................... 521 

ขอ้ 8-3   ตวัเศษ = n(n+1) ÷ 2  = 10(10+1) ÷ 2 = 55 

 ค่าเสือ่มราคาปี 25X9 = 40,000 บาท   ตวัส่วน = 8  (สนิทรพัยซ์ื้อมาในปี 25X7 อายุ 10 ปี) 

 สมมต ิ D =  ฐานทีใ่ชใ้นการคดิค่าเสือ่มราคา   

ดงันั้น   8/55 × D =   40,000 

     D = 40,000 × 55/8 

     D = 275,000 

 ราคาทีจ่่ายซื้อ   =     ราคาทนุของอปุกรณ์   =  ฐานทีใ่ชใ้นการคดิค่าเสือ่มราคา + มลูค่าซาก 

      =   275,000 + 15,000 = 290,000 บาท 

ขอ้ 8-4  

1. วธิเีสน้ตรง  ปี 25X7: (212,000-12,000)÷8  =  25,000  บาทต่อปี 

 ค่าเสือ่มราคา 3 เดอืน  =  25,000 × 3/12    =    6,250  บาท 

2. วธิจีาํนวนหน่วยผลติ ปี 25X7: (212,000-12,000)÷40,000 =  5.00 บาทต่อหน่วย 

 ค่าเสือ่มราคา =  5.00 บาทต่อหน่วย× 1,000 หน่วย   =    5,000  บาท 
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3. วธิชี ัว่โมงการทาํงาน ปี 25X7: (212,000-12,000)÷20,000 =  10.00 บาทต่อชัว่โมง 

ค่าเสือ่มราคา =  10.00 บาทต่อชัว่โมง× 525 ชัว่โมง   =    5,250  บาท 

4. วธิผีลรวมจาํนวนปี : ตวัเศษ = n(n+1) ÷ 2  = 8(8+1) ÷ 2 = 36  

        ฐานทีใ่ชค้ดิค่าเสือ่มราคา = 212,000-12,000 =  200,000 บาท 

วธิ ีSYD รวม 
กระจายให ้

ปี 25X7 ปี 25X8 ปี 25X9 

ปี 1   8/36 ×200,000 44,444 11,111 33,333  

ปี 2   7/36 ×200,000 38,889  9,722 29,167 

ปี 3   6/36 ×200,000 33,333 - - 8,333 

  11,111 43,055 37,500 

ค่าเสือ่มราคาปี 25X9 = 37,500 บาท (9/12×38,889 + 3/12×33,333) 

4. วธิยีอดลดลงทวคูีณ ปี 25X8: อตัรา DDB = 1/8 × 2  =  25% 

 ค่าเสือ่มราคาปี 25X7:   25% × 212,000 × 3/12  =  13,250  บาท 

 ค่าเสือ่มราคาปี 25X8:   25% × (212,000-13,250)  =  49,688  บาท 

ขอ้ 8-5  ใหท้าํรายการปรบัปรงุปี 25X9 

(ก)  ค่าเสือ่มราคา-สนิทรพัย ์ก ............................................................... 2,900 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-สนิทรพัย ์ก .............................................................. 2,900 

 บนัทกึค่าเสือ่มราคาปี 25X9 [5/55 × (35,000-3,100)] ตวัเศษ = (10×11)÷2 = 55 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-สนิทรพัย ์ก (23,200+2,900) ............................ 26,100 

 สนิทรพัย ์ก (35,000-13,000) ............................................................... 22,000 

 กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์................................................................ 4,100 

 ปรบัปรุงการขายสนิทรพัย ์ก 

(ข)  ค่าเสือ่มราคา-สนิทรพัย ์ข ................................................................ 6,720 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-สนิทรพัย ์ก .............................................................. 6,720 

 [(51,000-3,000)÷15,000 × 2,100] 

(ค)  ค่าเสือ่มราคา-สนิทรพัย ์ค ............................................................... 6,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-สนิทรพัย ์ค .............................................................. 6,000 

 [(80,000-15,000-5,000)÷10] 
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(ง)  สนิทรพัย ์จ .................................................................................. 22,000 

 กาํไรสะสม .......................................................................................... 22,000 

 ปรบัปรุงสนิทรพัยท์ีต่ดัเป็นค่าใชจ่้ายเมือ่ปี 25X8 

 ค่าเสือ่มราคา-สนิทรพัย ์จ ................................................................ 4,400 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-สนิทรพัย ์จ .............................................................. 4,400 

 ปรบัปรุงค่าเสือ่มราคาปี 25X9 (22,000×20%) 

(จ)  ค่าเสือ่มราคา-สนิทรพัย ์ง .............................................................. 12,800 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-สนิทรพัย ์ง ............................................................ 12,800 

 ปรบัปรุงค่าเสือ่มราคาปี 25X9 [(80,000-16,000)×20%] 

ขอ้ 8-6 

1. ค่าเสือ่มราคาต่อปี = 2,200,000 ÷ 40 = 55,000 บาท 

2. ขาดทนุจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์.......................................................... 80,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม – อาคาร (160,000×20/40) ............................. 80,000 

 อาคาร ............................................................................................... 160,000 

 บนัทกึการจาํหน่ายหลงัคาเก่าออก 

 อาคาร ........................................................................................ 300,000 

 เงนิสด .............................................................................................. 300,000 

หมายเหต:ุ การบนัทกึบญัชีเมือ่เปลีย่นหลงัคาใหม่ จะตอ้งลา้งราคาทุนเดมิและค่าเสื่อมราคาสะสมของหลงัคา

เก่าออกก่อนและบนัทกึขาดทนุจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์เน่ืองจากโจทยใ์หข้อ้มูลของหลงัค่าเก่า  อีกวธิีหน่ึง

คอืการดบติค่าเสือ่มราคาสะสม ตามทฤษฎทีีว่่าการเปลี่ยนแทนช่วยเพิ่มอายุการใชง้านของอาคาร การบนัทกึ

บญัชใีนกรณีน้ีมดีงัน้ี 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-อาคาร ........................................................... 300,000 

 เงนิสด .............................................................................................. 300,000 

อย่างไรก็ตาม วธิน้ีีถูกตอ้งนอ้ยกว่าวธิแีรก 

3. ไม่มกีารบนัทกึบญัชี 
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4. สมมตว่ิาบริษทัพราวเอเชียลา้งราคาทนุของหลงัคาออกจากบญัชี 

 อาคาร (2,200,000-160,000+300,000) ................................................... 2,340,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม (55,000×20 ปี – 80,000) ........................................ 1,020,000 

                 1,320,000 

 อายุการใชง้านทีเ่หลอื      

 ค่าเสือ่มราคาปี 25X39       52,800 

÷ 25 ปี 

หรอื 

สมมตว่ิาบริษทัเดบติค่าเสือ่มราคาสะสม

 ราคาตามบญัชีของอาคารก่อนการเปลีย่นแทนหลงัคา [2,200,000-(55,000×20)] ..... 1,100,000 

สาํหรบัราคาทนุหลงัคาทีเ่ปลีย่นใหม่ 

 ราคาทนุของหลงัคาใหม่ ........................................................................................... 

                  1,400,000 

300,000 

 อายุการใชง้านทีเ่หลอื       

 ค่าเสือ่มราคาปี 25X39        56,000 

÷ 25 ปี 

ขอ้ 8-7 

1. คาํนวณ Composite rate 

สนิทรพัย ์ ราคาทนุ 

(บาท) 

มลูค่าซาก 

(บาท) 

ราคาทนุทีค่ดิ

ค่าเสือ่มราคา 

อายุการใชง้าน 

(ปี) 

ค่าเสือ่มราคา

ต่อปี (บาท) 

ก 40,500 5,500 35,000 10 3,500 

ข 33,600 4,800 28,800 9 3,200 

ค 36,000 3,600 32,400 9 3,600 

ง 19,000 1,500 17,500 7 2,500 

จ 23,500 2,500 21,000 6 3,500 

    152,600     17,900    134,700      16,300 

 อายุเฉลีย่ของสนิทรพัย ์= 134,700 ÷ 16,300 = 8.26 ปี 

 อตัราค่าเสือ่มราคาเฉลีย่ = 16,300 ÷ 152,600 = 10.7% 

2.  ค่าเสือ่มราคา ................................................................................ 16,300 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม .............................................................................. 16,300 

3.  เงนิสด ........................................................................................... 4,800 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม  ...................................................................... 14,200 

 สนิทรพัยถ์าวร ..................................................................................... 19,000 
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ขอ้ 8-8  

1 มค. 25X5: 

 เครื่องมอืขนาดเลก็ ....................................................................... 40,000 

 เงนิสด ................................................................................................ 40,000 

 บนัทกึการซื้อเครื่องมอืขนาดเลก็ 

 

ระหว่างปี 25X5: 

 เงนิสด ........................................................................................... 4,000 

 ค่าเสือ่มราคา ......................................................................................... 4,000 
 บนัทกึการขายเครื่องมอืขนาดเลก็ 

31 ธนัวาคม  25X5: 

 ค่าเสือ่มราคา (40,000-28,000) ...................................................... 12,000 

 เครื่องมอืขนาดเลก็............................................................................... 12,000 

 บนัทกึค่าเสือ่มราคาประจาํปี 25X5 

31 ธนัวาคม 25X5: 

 สรุปผลกาํไรขาดทนุ ........................................................................ 8,000 

 ค่าเสือ่มราคา ......................................................................................... 8,000 

 ปิดค่าเสือ่มราคาเขา้บญัชีสรุปผลกาํไรขาดทนุ 

ระหว่างปี 25X6: 

 เครื่องมอืขนาดเลก็ ....................................................................... 16,000 

 เงนิสด ................................................................................................ 16,000 

 บนัทกึการซื้อเครื่องมอืเพิม่เตมิ 

ระหว่างปี 25X6: 

 เงนิสด ........................................................................................... 5,000 

 ค่าเสือ่มราคา ......................................................................................... 5,000 
 บนัทกึการขายเครื่องมอืขนาดเลก็ 

31 ธนัวาคม  25X6: 

 ค่าเสือ่มราคา (28,000+16,000-36,000) ......................................... 12,000 

 เครื่องมอืขนาดเลก็............................................................................... 12,000 

 บนัทกึค่าเสือ่มราคาประจาํปี 25X6 
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31 ธนัวาคม 25X6: 

 สรุปผลกาํไรขาดทนุ ........................................................................ 3,000 

 ค่าเสือ่มราคา ......................................................................................... 3,000 

 ปิดค่าเสือ่มราคาเขา้บญัชีสรุปผลกาํไรขาดทนุ 

ขอ้ 8-9  

1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไป 

(ก) วธิจีาํหน่ายสนิทรพัย ์ (ข) วธิเีปลีย่นแทนสนิทรพัย ์

1 มกราคม 25X5 

อปุกรณข์นาดเลก็ (1,200×6) 7,200  อปุกรณข์นาดเลก็ (1,200×6) 7,200  

    เงนิสด  7,200     เงนิสด  7,200 

บนัทกึการซื้ออปุกรณ์   บนัทกึการซื้ออปุกรณ์   

31 ธนัวาคม 25X5 

เงนิสด 200  เงนิสด 200  

   ค่าเสือ่มราคา  200    ค่าเสือ่มราคา  200 

บนัทกึการขายอปุกรณ์   บนัทกึการขายอปุกรณ์   

31 ธนัวาคม 25X5 

ค่าเสือ่มราคา (150×6.00) 900  ค่าเสือ่มราคา (150×8.40) 1,260  

   อปุกรณข์นาดเลก็  900    เงนิสด  1,260 

บนัทกึค่าเสือ่มราคา   บนัทกึค่าเสือ่มราคา   

31 ธนัวาคม 25X5 

อปุกรณข์นาดเลก็ (150×8.40) 1,260     

   เงนิสด  1,260    

บนัทกึการซื้ออปุกรณใ์หม่      

31 ธนัวาคม 25X6 

เงนิสด 240  เงนิสด 240  

   ค่าเสือ่มราคา  240    ค่าเสือ่มราคา  240 

บนัทกึการขายอปุกรณ์   บนัทกึการขายอปุกรณ์   

31 ธนัวาคม 25X6 

ค่าเสือ่มราคา (300×6.00) 1,800  ค่าเสือ่มราคา (300×9.00) 2,700  

   อปุกรณข์นาดเลก็  1,800    เงนิสด  2,700 

บนัทกึค่าเสือ่มราคา   บนัทกึค่าเสือ่มราคา   
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31 ธนัวาคม 25X6 

อปุกรณข์นาดเลก็ (300×9.00) 2,700     

   เงนิสด  2,700    

บนัทกึการซื้ออปุกรณ์      

31 ธนัวาคม 25X7 

เงนิสด 110  เงนิสด 110  

   ค่าเสือ่มราคา  110    ค่าเสือ่มราคา  110 

บนัทกึการขายอปุกรณ์   บนัทกึการขายอปุกรณ์   

31 ธนัวาคม 25X7 

ค่าเสือ่มราคา (160×6.00) 960     

   อปุกรณข์นาดเลก็  960    

บนัทกึค่าเสือ่มราคา      

31 ธนัวาคม 25X7 

อปุกรณข์นาดเลก็ (160×7.20) 1,152  ค่าเสือ่มราคา (160×7.20) 1,152  

   เงนิสด  1,152    เงนิสด  1,152 

บนัทกึการซื้ออปุกรณใ์หม่   บนัทกึค่าเสือ่มราคา   

2. เปรียบเทยีบค่าเสือ่มราคาและยอดคงเหลอืของบญัชีอปุกรณ์ขนาดเลก็ 

 วธิจีาํหน่ายสนิทรพัย ์ วธิเีปลีย่นแทนสนิทรพัย ์  

ค่าเสือ่มราคา อปุกรณ์คงเหลอื ค่าเสือ่มราคา อปุกรณ์คงเหลอื 

 1 มค. 25X5  7,200  7,200  

31 ธค. 25X5  700 7,560 1,060 7,200  

31 ธค. 25X6 1,560 8,460 2,460 7,200  

31 ธค. 25X7  850 8,652 1,042 7,200 ผลต่าง 

ผลต่าง คสร.รวม 3,110  4,562  1,452 

ยอดคงเหลอืบญัชี

สนิทรพัย ์31 ธค.25X7 

  

8,652 

  

7,200 

 

ขอ้ 8-10 

(ก) ค่าเสือ่มราคาปี 25X5 

 ค่าเสือ่มราคา .............................................................................. 159,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม ............................................................................ 159,000 

 บนัทกึค่าเสือ่มราคาวธิรีวมเป็นกลุ่มสาํหรบัปี 25X5 (2,650,000×6%) 

 



เฉลยการบญัชีขัน้กลาง  1 บทท่ี 8   

 

หน้า 9  

 

(ข) การจาํหน่ายคลงัสนิคา้ที ่8 

 เงนิสด (26,500-7,500) ................................................................. 19,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม (ราคาทนุ-มลูค่าซากทีไ่ดร้บัคนื) ....................... 181,000 

 คลงัสนิคา้ ......................................................................................... 200,000 

 บนัทกึการจาํหน่ายคลงัสนิคา้ที ่8 

(ค) ค่าเสือ่มราคาปี 25X6 

 ค่าเสือ่มราคา .............................................................................. 147,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม ............................................................................ 147,000 

 บนัทกึค่าเสือ่มราคาวธิรีวมเป็นกลุม่สาํหรบัปี 25X5 (2,650,000-200,000)×6% 

ขอ้ 8-11 

(1) วธิอีตัราคงทีข่องราคาตามบญัชทีีล่ดลง (Declining balance) 

                           อตัราคา่เส่ือมราคา =      







− n

C
S1  

%37100
000,10

000,1
1 5 =×



 −=  

 

ปีที ่ อตัราค่าเสือ่ม ฐานทีใ่ชค้ดิค่าเสือ่มราคา ค่าเสือ่มราคาของปี ราคาตามบญัช ี

1 37% 10,000 3,700 6,300 

2 37% 6,300 2,331 3,969 

3 37% 3,969 1,469 2,500 

4 37% 2,500 925 1,575 

5 37% 1,575  575* 1,000 

 * ค่าเสือ่มราคาปีสุดทา้ย = 1,575 – 1,000 

(2) วธิกีองทนุจม (Sinking fund) 

 จาํนวนเงนิทีก่นัไวแ้ต่ละปี =         C-S  =   10,000-1,000    =   1,474  บาท 

       FVIFA i,n  6.105 

 ค่าเสือ่มราคา =  จาํนวนเงนิทีก่นัไวแ้ต่ละปี + ผลประโยชนข์องค่าเสือ่มราคาสะสมตน้ปี 
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ปีที ่ จาํนวนเงนิทีก่นั

ไวแ้ต่ละปี 

ผลประโยชน ์10% 

ของคสส. 

ค่าเสือ่มราคา

ของปี 

ค่าเสือ่มราคา

สะสม 

ราคาตามบญัชี

ปลายปี 

1 1,474 - 1,474 1,474 8,526 

2 1,474 10%×1,474=147 1,621 3,095 6,905 

3 1,474 10%×3,095=310 1,784 4,879 5,121 

4 1,474 10%×4,879=488 1,962 6,841 3,159 

5 1,474 10%×6,841=685 2,159 9,000 1,000 

 

(3) วธิเีงนิรายปี (Annuity method) 

 จาํนวนเงนิทีก่นัไวแ้ต่ละปี = C - S×PVIF i,n =  10,000 – (1,000×0.621)   =   2,474 
            PVIFA i,n        3.791 
 ค่าเสือ่มราคา =  จาํนวนเงนิทีก่นัไวแ้ต่ละปี – ผลประโยชนข์องราคาตามบญัชตีน้ปี 

ปีที ่ มลูค่าปจัจบุนัของ 

คสร.ประจาํปี 

ผลประโยชน ์10% ของ

ราคาตามบญัชตีน้ปี 

ค่าเสือ่มราคาของปี ราคาตามบญัชีปลายปี 

1 2,474 10%×10,000=1,000 1,474 8,526 

2 2,474 10%×8,526=852 1,621 6,904 

3 2,474 10%×6,904=690 1,784 5,120 

4 2,474 10%×5,120=512 1,962 3,158 

5 2,474 10%×3,158=316 2,158 1,000 

ขอ้ 8-12 

 ขาดทนุจากการดอ้ยค่า-โรงงาน ก ........................................... 45,000 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า-โรงงาน ก ............................................................ 45,000 

 บนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยค่า 

การคาํนวณ: 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า 

 ราคาทนุ      145,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม     

 ราคาตามบญัช ี       65,000 

 80,000 

 มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื      

 ขาดทนุจากการดอ้ยค่า       45,000 

20,000 
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ราคาตามบญัชคีงเหลอื: 

 ราคาทนุ               145,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม (80,000+45,000)            

 ราคาตามบญัช ี               20,000 

125,000 

ขอ้ 8-13 

1. บนัทกึรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่า 

31 ธนัวาคม 25X9 

 ขาดทนุจากการดอ้ยค่า ............................................................. 1,000,000 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า – เครื่องจกัร .............................................................. 1,000,000 

  ราคาทนุ      9,000,000 บาท 

  ค่าเสือ่มราคาสะสม     

  ราคาตามบญัชี (CA)    8,000,000 

1,000,000 

  มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื (RA)   

  ขาดทนุจากการดอ้ยค่า    1,000,000 

7,000,000 

2. บนัทกึค่าเสือ่มราคาสาํหรบัปี 25X10 

 ค่าเสือ่มราคา-เครื่องจกัร .......................................................... 1,750,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม – เครื่องจกัร ............................................................ 1,750,000 

  ราคาตามบญัชทีีป่รบัปรงุดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า  7,000,000 

  อายุการใชง้าน        

  ค่าเสือ่มราคาต่อปี     1,750,000 

4 ปี 

3. มลูค่ายุตธิรรมปรบัตวัสูงขึ้น 

 

มาตรฐานบญัชไีทยอนุญาตใหบ้นัทกึเพิม่ราคาตามบญัชใีหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิ 

ทรพัย ์แต่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึ้นจะตอ้งไม่สูงกว่าราคาตามบญัชทีีค่วรเป็น 

ต่อมาอกี 1 ปี ในวนัที ่31 ธนัวาคม 25X10 มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยเ์ท่ากบั 5,100,000 บาท ซึ่ง

สูงกว่าราคาตามบญัช ี คาํนวณไดด้งัน้ี 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9: 

  ราคาทนุเครื่องจกัร       9,000,000 บาท 

  หกั

       ค่าเผือ่การดอ้ยค่า              

 ค่าเสือ่มราคาสะสม              (1,000,000) 

  ราคาตามบญัชีหลงัหกัรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่า   7,000,000 

(1,000,000) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X10: 

  หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (เพิม่ขึ้น 1 ปี)     

  ราคาตามบญัชีหลงัปรบัปรุงดว้ยขาดทนุจากการดอ้ยค่า     5,250,000 

(1,750,000) 

  มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื (มลูค่ายุตธิรรม)    

  มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืสูงกว่าราคาตามบญัชี (กลบัขาดทนุ)    750,000 

6,000,000 

 การบนัทกึรายการบญัชี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X10 มดีงัน้ี 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า-อปุกรณ ์.................................................. 750,000 

 กาํไรจากการกลบับญัชขีาดทนุจากการดอ้ยค่า ............................... 750,000* 

            *ราคาทนุ        9,000,000 บาท 

 หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (1,000,000+2,000,000*)   

 ราคาตามบญัชทีีค่วรจะเป็น      6,000,000 

3,000,000 

 ราคาตามบญัชีหลงัการปรบัดว้ยขาดทนุจากการดอ้ยค่า   

 จาํนวน

5,250,000 

สูงสุด

 * (ราคาทนุ 9,000,000-ค่าเสือ่มราคาสะสม 1,000,000)÷อายุทีเ่หลอื 4 ปี 

ทีส่ามารถกลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าเป็นกาํไรได ้    750,000 

ขอ้ 8-14 

ฐานของสนิทรพัยท์ีใ่ชค้าํนวณค่าเสือ่มราคา = 1,190,000+90,000-10,000+200,000 = 1,380,000  บาท 

อตัราค่าสูญสิ้น  =  1,380,000 ÷ 60,000 =  23 บาทต่อตนั 

(1) ตน้ทนุแร่ทองแดงต่อตนั = 23 บาท 

(2) ตน้ทนุแร่ทองแดงคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X8 = 8,000 ตนั × 23 บาทต่อตนั = 184,000 บาท 

(3) ตน้ทนุสนิคา้ขายสาํหรบัปี 25X8  = 22,000 ตนั × 23 บาทต่อตนั = 506,000 บาท 

 

ขอ้ 8-15 

(1) ก  (2)  ง  (3)  ค 
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ขอ้ 8-16 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม = มลูค่าตามบญัชี > มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 

ก. 

มลูค่ายุตธิรรม ของ บริษทัอาชว ี.................................................................... 260.0 ลา้นบาท 

มลูค่ายุตธิรรม ของ บริษทัอาชว ี(ไม่รวมค่าความนิยม) ................................... 204.9

ค่าความนิยมทีค่วรเป็น ................................................................................... 

 ลา้นบาท 

55.1

ค่าความนิยมทีอ่ยู่ในสมดุบญัชี ........................................................................ 50.0 ลา้นบาท 

 ลา้นบาท 

ดงันัน้ ค่าความนิยมจงึไม่ดอ้ยค่า 

ข.  

มลูค่ายุตธิรรม ของ บริษทัอาชว ี.................................................................... 225.0 ลา้นบาท 

มลูค่ายุตธิรรม ของ บริษทัอาชว ี(ไม่รวมค่าความนิยม) ................................... 204.9

ค่าความนิยมทีค่วรเป็น ................................................................................... 20.1 ลา้นบาท 

 ลา้นบาท 

ค่าความนิยมทีอ่ยู่ในสมดุบญัชี ........................................................................ 50.0

ค่าความนิยม -- เกิดการดอ้ยค่า ...................................................................... 29.9 ลา้นบาท 

 ลา้นบาท 

บริษทัดาวนีิ ตอ้งบนัทกึผลขาดทนุฯ ดงัน้ี 

 GL Dr. Cr. 

25X6    

ธค. 31 ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 29,900,000  

  ค่าความนิยม  29,900,000 

 

ขอ้ 8-17 

ก)  อตัราค่าสูญสิ้นต่อตนั 1.30 บาท [(200,000 บาท +2,400,000 บาท)/2,000,000 ตนั] 

 อตัราค่าเสือ่มราคาต่อตนั 0.825 บาท [(1,800,000 บาท - 150,000 บาท)/ 2,000,000 ตนั] 

  

ข) ค่าสูญสิ้น    ปี 25X6 (300,000 ตนั x 1.30) ...................................... 390,000 บาท 

                ปี 25X7 (700,000 ตนั x 1.30) ..................................... 910,000 บาท 

 ค่าเสือ่มราคา ปี 25X6 (300,000 ตนั x 0.825) ................................... 247,500 บาท 

                ปี 25X7 (700,000 ตนั x 0.825) ................................... 577,500 บาท 
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ขอ้ 8-18 

 GL Dr. Cr. 

25X10    

ธค. 31 ทีด่นิ 200,000  

  สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย ์  200,000 

    

25X11 ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 200,000  

ธค. 31 ขาดทนุจากการดอ้ยค่า 200,000  

  ทีด่นิ  400,000 

    

25X12 ทีด่นิ 250,000  

ธค. 31  ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าไดร้บัคนื  200,000 

  สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย ์  50,000 

ขอ้ 8-19 

1. 

สว่นประกอบ ................................................................................................... คา่เสือ่มราคา 

A   (40,500,000-5,500,00) ÷10 ปี  =         3,500,000  บาท 

B   (33,600,000-4,800,00) ÷9  ปี =         3,200,000  บาท 

C   (36,000,000-3,600,00) ÷ 8 ปี =         4,050,000  บาท 

D   (19,000,000-1,500,00) ÷ 7 ปี =         2,500,000  บาท 

E   (23,500,000-2,500,00) ÷ 6 ปี =         3,500,000

               16,750,000 

   บาท 

 

 GL Dr. Cr. 

สิ้นปี         

 ค่าเสือ่มราคา 16,750,000  

  ค่าเสือ่มราคาสะสม  16,750,000 
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2. 

 GL Dr. Cr. 

 เครื่องบนิ - ส่วนประกอบ B 40,000,000  

 ค่าเสือ่มราคาสะสม (3,200,000x6) 19,200,000  

 ขาดทนุจากการเลกิใชส้นิทรพัย ์ 14,400,000  

  เครื่องบนิ - ส่วนประกอบ B  33,600,000 

  เงนิสด  40,000,000 

ขอ้ 8-20 

1. 

สว่นประกอบ ................................................................................................... คา่เสือ่มราคา 

โครงสรา้งอาคาร    4,200,000 ÷60 =  70,000 บาท 

วศิกรรมอาคาร    2,100,000 ÷30 =  70,000 บาท 

งานภายนอกอาคาร   700,000 ÷30 =  23,333

                 163,333 

 บาท 

2. 

 GL Dr. Cr. 

 วศิกรรมอาคาร 2,300,000  

 ค่าเสือ่มราคาสะสม (2,100,000x20/30) 1,400,000  

 ขาดทนุจากการเลกิใชส้นิทรพัย ์ 700,000  

  วศิกรรมอาคาร  2,100,000 

  เงนิสด  2,300,000 

ขอ้ 8-21 

1. 

 GL Dr. Cr. 

25X5    

ธค. 31 ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า 1,000,000  

  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า-อปุกรณ ์  1,000,000 
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  ราคาทนุ      9,000,000 บาท 

  ค่าเสือ่มราคาสะสม   1,000,000

  มลูค่าตามบญัชี    8,000,000 

 บาท 

  มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 

  (มลูค่าทีสู่งกว่าของ VIU หรอื NFV)  

  ขาดทนุจากการดอ้ยค่า   1,000,000 

7,000,000 

 มลูค่าตามบญัชี > มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื  -->  ด้อยคา่ 

 

2. 

25X6    

ธค. 31 ค่าเสือ่มราคา 1,750,000  

  ค่าเสือ่มราคาสะสม-อปุกรณ ์  1,750,000 

 

มลูค่าตามบญัชีใหม่  7,000,000 

อายุการใชป้ระโยชน ์ 

ค่าเสือ่มราคาต่อปี   1,750,000 

    ÷  4  ปี 

หมายเหตุ

 

 ค่าเสือ่มราคาต่อปี  (หากไมป่รับด้อยคา่) 8,000,000 ÷  4  ปี = 2,000,000 บาท 

3.  

25X6 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า-อปุกรณ ์ 750,000  

ธค. 31  ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าไดร้บัคนื  750,000 

    

  มลูค่าตามบญัชี 31 ธค. 25X6  7,000,000-1,750,000 = 5,250,000 

  มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื            

  มลูค่าตามบญัชี < มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื                    1,800,000 -->  ไมด้่อยคา่ 

7,050,000 

 

 ราคาทนุ   31 ธค. 25X5  ............................................................... 9,000,000 

 หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (1,000,000+2,000,000) ............................... 

 มลูค่าตามบญัชี  31 ธค. 25X6 ทีค่วรจะเป็น .................................... 6,000,000 

3,000,000 

 มลูค่าตามบญัชี  31 ธค. 25X6 หลงัปรบัดว้ยผลขาดทนุฯ ................  

 จาํนวนสูงสุดทีส่ามารถกลบัรายการผลขาดทนุฯ ................................... 750,000 

5,250,000 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+border&start=237&um=1&hl=th&biw=1600&bih=695&tbm=isch&tbnid=4GdkN76h_nXFhM:&imgrefurl=http://free-valentine-clipart.blogspot.com/&docid=jZ1Bgc06KVIpdM&imgurl=http://www.leehansen.com/clipart/Borders/thumbs/pink-heart-border-hth.gif&w=150&h=17&ei=96DITs_PH8KxrAecwcDBDg&zoom=1&chk=sbg�

	ขาดทุนจากการด้อยค่า-โรงงาน ก 45,000
	ค่าเผื่อการด้อยค่า-โรงงาน ก 45,000
	ขาดทุนจากการด้อยค่า
	ราคาตามบัญชี               20,000
	ต่อมาอีก 1 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 25X10 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เท่ากับ 5,100,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตามบัญชี  คำนวณได้ดังนี้

	ค่าเผื่อการด้อยค่า-อุปกรณ์ 750,000
	กำไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า 750,000*


