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เฉลยบทที	 7 
ที	ดิน อาคาร อปุกรณ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พื	อการลงทุน:  

การไดม้าและการเลกิใช ้
 
ขอ้ 7-1  
1.  

ที�ดนิ  อาคาร 
ตน้ทุนที�ดนิ 50,000  เงนิสดจ่ายใหผู้ร้บัเหมา 100,000 
ค่ารื�อถอนอาคารเก่า 20,000  ภาษขีายวตัถดุิบ 3,000 
เงนิที�ไดจ้ากการขายเศษซาก (5,000)  ค่าไฟฟ้าที�ใชใ้นการก่อสรา้ง 2,000 
   ดอกเบี�ยจ่ายที�รวมเป็นทุน 3,000 
รวมตน้ทนุที�ดนิ 65,000  รวมตน้ทนุอาคาร 108,000 
2.  
 มลูค่ารถแทรก็เตอรท์ี�บนัทกึบญัช ี   = 10,000 + 2,000(PVIFA, 2%,20) 
       = 10,000 + 2,000(16.3514) 
       = 42,703  บาท 

 ดอกเบี�ยที�รบัรูใ้นเดอืนแรกหลงัการซื�อ  =   (42,703 – 10,000) × 24% × 1/12 
       =     654  บาท 
3. (ก) คาํนวณรายจ่ายสะสมถวัเฉลี�ย 

รายจ่าย 
ระยะเวลาที�รวมเป็นทนุ = รายจ่ายสะสมถวัเฉลี�ย 

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 
 

รายจ่ายสะสมถวัเฉลี�ย   × อตัราดอกเบี�ย =  ดอกเบี�ยที�หลกีเลี�ยงได ้

1,525,000 .12 (อตัราดอกเบี�ยที�กูเ้พื�อการก่อสรา้ง) 183,000  บาท 
ดอกเบี�ยที�เกดิขึ�นจรงิ : 

 3,000,000 × 12%   =   360,000   บาท 
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 4,000,000 × 13%   =   520,000  
 1,600,000 × 10%   =   160,000  
                1,040,000 
ใชด้อกเบี�ยที�หลกีเลี�ยงไดเ้ป็นดอกเบี�ยที�รวมเป็นทนุเนื�องจากตํ �ากว่าดอกเบี�ยที�ตอ้งจ่ายจรงิ 
(ข) อาคาร ..................................................................................................... 183,000 
 ดอกเบี�ยจ่าย * ........................................................................................ 857,000 
 เงนิสด (360,000+520,000+160,000) ....................................................... 1,040,000 

 * ดอกเบี�ยที�จ่ายจรงิสาํหรบัปี     1,040,000 บาท 
   หกั ดอกเบี�ยทสีามารถรวมเป็นทนุ     183,000 
   ดอกเบี�ยที�ถอืเป็นค่าใชจ่้าย      857,000 

4. การแลกเปลี	ยนสนิทรพัยค์ลา้ยคลงึกนั – มผีลกาํไรและไดร้บัเงนิสด  
กาํไรรวม = มลูค่ายุติธรรม ส/ท เก่า – ราคาตามบญัช ีส/ท เก่า = 160,000-120,000 = 40,000 บาท 

 อปุกรณ ์(ใหม่) [130,000 – (40,000-7,500)] .............................................97,500 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม (เก่า) ...........................................................................80,000 
 เงนิสด ......................................................................................................30,000 
 อปุกรณ ์(เก่า) .............................................................................................. 200,000 
 กาํไรจากการแลกเปลี�ยนสนิทรพัย ์...................................................................  7,500 * 

 * กาํไรที�รบัรู ้ =           เงนิสดที�ไดร้บั   ×   กาํไรท ั�งหมด  
    เงนิสดที�ไดร้บั + FV ของส/ท ใหม่        

          30,000         ×  40,000 
  30,000  +  130,000 

   = 7,500  บาท 

5.  ค่าเสื�อมราคาสะสม (20,000×1/4)  ............................................................ 5,000 
 ขาดทนุจากการเปลี�ยนชิ�นส่วน ...................................................................15,000 
 อปุกรณ์ ......................................................................................................... 20,000 
       (ลา้งราคาทนุและค่าเสื�อมราคาสะสมของชิ�นส่วนเก่าออกจากบญัชพีรอ้มกบับนัทกึขาดทนุ) 

 อปุกรณ์ ....................................................................................................30,000 
 เงนิสด ........................................................................................................... 30,000 
 (บนัทกึชิ�นส่วนที�เปลี�ยนใหม่) 
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ขอ้ 7-2  

รายการ ที�ดนิ ปรบัปรุงที�ดนิ อาคาร บญัชอีื�นๆ 
(1)    (275,000) ต ั Uวเงนิจ่าย 
(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 
 อปุกรณ์ที�ซื�อ 
 เงนิสดจ่ายสาํหรบัอปุกรณท์ี�ซื�อรวมภาษขีาย ............................................. 105,000 ... บาท 
 ค่าขนส่งและค่าประกนัภยัระหว่างเดนิทาง .................................................... 2,000 
 ตน้ทุนในการเคลื�อนยา้ยอุปกรณไ์ปยงัโรงงาน .............................................. 3,100 
 ค่าแรงช่างเทคนิคในการทดสอบอปุกรณ์ ...................................................... 4,000 
 ค่าท่อประปาพเิศษที�ตอ้งตดิต ั�งสาํหรบัอปุกรณใ์หม่ ....................................... 8,000 
  122,100 
 (ค่าประกนัภยัและค่าซ่อมแซมบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในปีแรก) 
 อปุกรณ์ที�สรา้งเอง 

 ค่าวตัถดุิบและชิ�นส่วนที�ซื�อ (200,000×.98) ............................................. 196,000 บาท 
 ตน้ทุนค่าแรง .......................................................................................... 190,000 
 ค่าใชจ่้ายการผลติ ..................................................................................... 50,000 
 ตน้ทุนในการติดตั�งอปุกรณ์ ......................................................................... 4,400 
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  440,400 
- ตน้ทุนวตัถดุิบจะแสดงมลูค่าหลงัหกัส่วนลดเงนิสดแลว้ 
- ดอกเบี�ยที�รวมอยู่ในเงนิทนุที�ใชร้ะหว่างก่อสรา้งที�เกี�ยวขอ้งกบัหุน้สามญัจะไมน่าํมารวมเป็น

ทนุหรอืค่าใชจ่้าย รายการนี�ถอืเป็นตน้ทนุเสยีโอกาสซึ�งไมต่อ้งรายงาน 
- กาํไรจากการก่อสรา้งไมต่อ้งบนัทกึ กาํไรจะบนัทกึเมื�อสนิทรพัยถ์กูขายออกไป 

ขอ้ 7-4 
1. ที�ดนิ ............................................................................................ 131,250 
 อาคาร ......................................................................................... 306,250 
 อปุกรณ์ ....................................................................................... 262,500 
 เงนิสด .......................................................................................................... 700,000 

 ที�ดนิ  =  150,000  ×  700,000 = 131,250  บาท 
   800,000 

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

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

2. อปุกรณร์า้นคา้ ...............................................................................25,000 
 เงนิสด ........................................................................................................ 2,000 
 ต ั Uวเงนิจ่าย ................................................................................................ 23,000 

3. อปุกรณส์าํนกังาน ..........................................................................19,600 
 เงนิสด ...................................................................................................... 19,600 

4. ที�ดนิ ............................................................................................ 270,000 
 รายไดบ้รจิาค.......................................................................................... 270,000 

5. คลงัสนิคา้ .................................................................................... 600,000 
 เงนิสด ...................................................................................................... 600,00 

ขอ้ 7-5 
กรณีที	 1 ดอกเบี�ยที�รวมเป็นทนุหรอืดอกเบี�ยที�หลกีเลี�ยงได ้(Avoidable interest) - US 

 = รายจ่ายสะสมถวัเฉลี�ย×อตัราดอกเบี�ย  = 1,600,000×10% 
       = 160,000  บาท 
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มาตรฐานการบญัชไีทย เรื�องตน้ทนุการกูย้มื (ฉบบัที � 33)  กาํหนดใหด้อกเบี�ยที�รวมเป็นทนุ (สาํหรบัเงนิกูต้าม

วตัถปุระสงค)์  = 8,000,000×10% - 500,000    = 300,000  บาท 
กรณีที	 2  30,000+9,000 = 39,000 บาท  
ม.ฉบบัที� 33 กาํหนดคุณสมบตัิของสนิทรพัยท์ี�เขา้เงื�อนไขตอ้งเป็นสนิทรพัยท์ี�ใชเ้วลาในการผลตินาน ผลติไว ้
เพื�อขายหรอืใชเ้องซึ�งผลติเป็นกรณีพเิศษ  

สนิคา้ที�ผลติตามปกติเป็นจาํนวนมากไมเ่ขา้เงื�อนไขรวมดอกเบี�ยเป็นทนุ 

กรณีที	 3  รายจ่ายสะสมถวัเฉลี�ย = 7,000,000 / 2  =  3,500,000 × 11% 

    =  385,000  บาท 

ดอกเบี�ยที�รวมเป็นทนุตอ้งไมเ่กินดอกเบี�ยที�จ่ายจรงิ  =  10,000,000 × 11%  =  1,100,000  บาท 
มาตรฐานการบญัชไีทย เรื�องตน้ทนุการกูย้มื (ฉบบัที � 33) 

 ดอกเบี�ยที�รวมเป็นทนุ (สาํหรบัเงนิกูต้ามวตัถปุระสงค)์ =  10,00,000 × 11% - 650,000 
       =   450,000  บาท 

ขอ้ 7-6 

(1) ที�ดนิ ..............................................................................................81,000 
 รายไดบ้รจิาค............................................................................................ 81,000 

(2) ที�ดนิ ............................................................................................ 180,000 
 อาคาร ......................................................................................... 630,000 

 หุน้สามญั (13,000 หุน้ @ 50) ................................................................ 650,000 
 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั *....................................................................... 160,000 
 * เนื�องจากไมส่ามารถหาราคาตลาดของหุน้สามญัได ้จงึใชร้าคาตลาดของสนิทรพัยใ์นการบนัทกึ
บญัชีสนิทรพัยท์ี�ไดม้า 

(3) เครื�องจกัร .....................................................................................40,100 
 วตัถดุบิ .................................................................................................... 12,500 
 ค่าแรงงานทางตรง .................................................................................... 15,000 
 ค่าใชจ่้ายการผลติ ................................................................................... 12,600* 

 * วสัดุโรงงานใชไ้ป         900  บาท 
    ค่าใชจ่้ายการผลติเพิ�มเตมิ    2,700 

    ค่าใชจ่้ายการผลติที�คิดเขา้งาน (.60 × 15,000)  9,000 
       12,600 
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ขอ้ 7-7 
(ก) อปุกรณ์ ....................................................................................... 576,768* 
 ส่วนลดมลูค่าต ั Uวเงนิจ่าย ............................................................... 223,232 

 ต ั Uวเงนิจ่าย (160,000 × 6 ฉบบั) ............................................................ 800,000 
* มลูค่าปจัจบุนัของเงนิงวด 160,000 บาท อตัราดอกเบี�ย 12% สาํหรบัระยะเวลา 5 ปี  

 = 160,000 × 3.6048 = 576,768  บาท 
(ข) 

ปี ต ั Uวเงนิจ่าย ดอกเบี�ย 12% เงนิตน้ที�ชาํระ ราคาตามบญัชี 
 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 ธนัวาคม 25x8 
 ดอกเบี�ยจ่าย ..................................................................................69,212 
 ต ั Uวเงนิจ่าย ................................................................................... 160,000 
 ส่วนลดมลูค่าต ั Uวเงนิจ่าย ............................................................................ 69,212 
 เงนิสด .................................................................................................... 160,000 
(ค) 

31 ธนัวาคม 25x9 
 ดอกเบี�ยจ่าย ..................................................................................58,317 
 ต ั Uวเงนิจ่าย ................................................................................... 160,000 
 ส่วนลดมลูค่าต ั Uวเงนิจ่าย ............................................................................ 58,317 
 เงนิสด .................................................................................................... 160,000 
(ง) 

31 ธนัวาคม 25x8 
 

 ค่าเสื�อมราคา .................................................................................57,677 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม (576,768/10) ............................................................. 57,677 
 
 
 



เฉลยการบญัชขี ั�นกลาง  1 บทที�  7   

 

หนา้ 7  
 

 
ขอ้ 7-8 
1. การแลกเปลี	ยนสนิทรพัยช์นิดเดียวกนั + ไดร้บัเงนิสด (การแลกเปลี	ยนมีเนื6 อหาเชิงพาณิชย)์ 

บริษทัสนิอดุม จาํกดั 
 เงนิสด ...........................................................................................23,000 
 เครื�องจกัร (ใหม่) ...........................................................................69,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม..........................................................................50,000* 
 ขาดทนุจากการแลกเปลี�ยนเครื�องจกัร .............................................18,000 
 เครื�องจกัร (เก่า) ..................................................................................... 160,000 

 * ขาดทุนคาํนวณไดจ้าก: 
  ราคาตามบญัช ี(เครื�องจกัรเก่า)   110,000  บาท 
  มลูค่ายุตธิรรม (เครื�องจกัรเก่า)     92,000 
          18,000 

บริษทัศรอีทุยั จาํกดั 
 เครื�องจกัร (ใหม่) ...........................................................................92,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม.........................................................................45,000 
 ขาดทนุจากการแลกเปลี�ยนเครื�องจกัร ................................................6,000* 
 เงนิสด ...................................................................................................... 23,000 
 เครื�องจกัร (เก่า) ..................................................................................... 120,000 

* ขาดทุนคาํนวณไดจ้าก: 
  ราคาตามบญัช ี(เครื�องจกัรเก่า)     75,000  บาท 
  มลูค่ายุตธิรรม (เครื�องจกัรเก่า)     69,000 
           6,000 
2. การแลกเปลี	ยนสนิทรพัยช์นิดเดียวกนั - มีผลขาดทนุ  (การแลกเปลี	ยนขาดเนื6 อหาเชิงพาณิชย)์ 

 
บริษทัสนิอดุม จาํกดั 

 เครื�องจกัร (ใหม่) ...........................................................................92,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม.........................................................................50,000 
 ขาดทนุจากการแลกเปลี�ยนเครื�องจกัร ..............................................18,000* 
 เครื�องจกัร (เก่า) ..................................................................................... 160,000 
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บริษทันิปปอน จาํกดั 
 เครื�องจกัร (ใหม่) (92,000-16,000*) ...............................................76,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม.........................................................................71,000 
 เครื�องจกัร (เก่า) ..................................................................................... 147,000 

 
* กาํไรที�ยงัไมร่บัรู:้ 

  ราคาตามบญัช ี(เครื�องจกัรเก่า)     76,000  บาท 
  มลูค่ายุตธิรรม (เครื�องจกัรเก่า)     92,000 
          16,000 
3.  การแลกเปลี	ยนสนิทรพัยช์นิดเดียวกนั - จา่ยเงนิสดเพิ	ม  (การแลกเปลี	ยนมีเนื6 อหาเชิงพาณิชย)์ 

บริษทัสนิอดุม จาํกดั 
 เครื�องจกัร (ใหม่) ......................................................................... 100,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม.........................................................................50,000 
 ขาดทนุจากการแลกเปลี�ยนเครื�องจกัร .............................................18,000 
 เงนิสด ........................................................................................................ 8,000 
 เครื�องจกัร (เก่า) ..................................................................................... 160,000 

บริษทัปทัมา จาํกดั 
 เครื�องจกัร (ใหม่) [92,000-(15,000-1,200)] ....................................78,200 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม (เก่า) ................................................................75,000 
 เงนิสด ............................................................................................ 8,000 
 เครื�องจกัร (เก่า) ..................................................................................... 160,000 
 กาํไรจากการแลกเปลี�ยนเครื�องจกัร .............................................................. 1,200* 

 * กาํไรจากการแลกเปลี�ยน คาํนวณไดจ้าก 
   ราคาตามบญัช ี(เครื�องจกัรเก่า) (160,000-75,000)  85,000 บาท 
  มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องจกัรเก่า            100,000 
  กาํไรรวม       15,000 

   กาํไรที�รบัรูบ้างส่วน   =    เงนิสดที�ไดร้บั     ×   กาํไร 
    เงนิสดที�ไดร้บั  +  FV สนิทรพัยใ์หม ่ 

       =            8,000   ×  15,000     =   1,200  บาท 
     8,000 + 92,000 
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4.  การแลกเปลี	ยนสนิทรพัยใ์หม่ 
บริษทัสนิอดุม จาํกดั 

 เครื�องจกัร (ใหม่) ......................................................................... 185,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม.........................................................................50,000 
 ขาดทนุจากการแลกเปลี�ยนเครื�องจกัร .............................................18,000 
 เงนิสด ...................................................................................................... 93,000 
 เครื�องจกัร (เก่า) ..................................................................................... 160,000 

บริษทัสกลชยั จาํกดั 
 เงนิสด ...........................................................................................93,000 
 สนิคา้ – เครื�องจกัรใชแ้ลว้ ..............................................................92,000 
 ขาย ........................................................................................................ 185,000 

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

ขอ้ 7-9  
(1) การแลกเปลี�ยนสนิทรพัยม์เีนื�อหาเชงิพาณิชย ์ (การแลกเปลี�ยนสนิทรพัยแ์ตกต่างกนั)  
 

บริษทัจงสุขก่อสรา้ง จาํกดั 
 อปุกรณ์ ............................................................................................... 190,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม ................................................................................. 60,000 
 ขาดทนุจากการแลกเปลี�ยนอุปกรณ์ ........................................................... 8,000* 
 อปุกรณ์ ....................................................................................................... 140,000 
 เงนิสด ......................................................................................................... 118,000 

 * มลูค่ายุติธรรมอปุกรณเ์ก่า 72,000 – ราคาตามบญัชอีปุกรณเ์ก่า 80,000 

บริษทัจวิะการผลติ จาํกดั 
 เงนิสด ................................................................................................. 118,000 
 สนิคา้คงเหลอื ........................................................................................ 72,000 
 ขาย ............................................................................................................. 190,000 

 ตน้ทุนสนิคา้ขาย ................................................................................... 165,000 
 สนิคา้คงเหลอื ................................................................................................ 165,000 
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(2)  การแลกเปลี�ยนสนิทรพัยข์าดเนื�อหาเชงิพาณิชย ์ (การแลกเปลี�ยนสนิทรพัยค์ลา้ยคลงึกนั)  
   บริษทัจงสุขก่อสรา้งจะบนัทกึบญัชเีหมอืนขอ้ (ก) เนื�องจากการแลกเปลี�ยนมผีลขาดทนุ 
 บริษทัจวิะการผลติจะบนัทกึเหมอืนขอ้ (ก) ไมม่กีารบนัทกึกาํไรเนื�องจากถอืว่าบริษทัจงสุขก่อสรา้ง
เป็นลูกคา้ 

(3) การแลกเปลี�ยนสนิทรพัยม์เีนื�อหาเชงิพาณิชย ์ (การแลกเปลี�ยนสนิทรพัยแ์ตกต่างกนั) 
บริษทัจงสุขก่อสรา้ง จาํกดั 

 อปุกรณ์ ............................................................................................... 190,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม ................................................................................. 60,000 
 อปุกรณ์ ....................................................................................................... 140,000 
 เงนิสด ........................................................................................................... 92,000 
 กาํไรจากการแลกเปลี�ยนอุปกรณ์ .................................................................... 18,000* 
 * มลูค่ายุติธรรมอปุกรณเ์ก่า 98,000 – ราคาตามบญัช ี80,000 

บริษทัจวิะการผลติ จาํกดั 
 เงนิสด ................................................................................................... 92,000 
 สนิคา้คงเหลอื ........................................................................................ 98,000 
 ขาย ............................................................................................................. 190,000 

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

(4)  การแลกเปลี�ยนสนิทรพัยข์าดเนื�อหาเชงิพาณิชย ์ (การแลกเปลี�ยนสนิทรพัยท์ี�คลา้ยคลงึกนั) 
  บริษทัจงสุขก่อสรา้ง จาํกดั 

 อปุกรณ์ ............................................................................................... 190,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม ................................................................................. 60,000 
 อปุกรณ์ ....................................................................................................... 140,000 
 เงนิสด ......................................................................................................... 103,000 
 กาํไรจากการแลกเปลี�ยนอุปกรณ์ ...................................................................... 7,000* 
 * มลูค่ายุติธรรมอปุกรณเ์ก่า 87,000 – ราคาตามบญัช ี80,000 
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บริษทัจวิะการผลติ จาํกดั 
 เงนิสด ................................................................................................. 103,000 
 สนิคา้คงเหลอื ........................................................................................ 87,000 
 ขาย ............................................................................................................. 190,000 

 ตน้ทุนสนิคา้ขาย ................................................................................... 165,000 
 สนิคา้คงเหลอื ................................................................................................ 165,000 
 
ขอ้ 7-10  

(ก) การก่อสรา้งโรงงานใหม่ 270,000 บาท จะนาํไปรวมเป็นทุนเนื�องจากมสีนิทรพัยใ์หม่เพิ�มขึ�นและเป็นการ
เพิ�มประโยชนก์ารใชส้นิทรพัยใ์นอนาคต 

(ข) รายจ่ายที�ไมเ่พิ�มประโยชนข์องสนิทรพัยใ์นอนาคตจะถอืเป็นค่าใชจ่้าย ค่าทาสโีรงงานถอืเป็นการซ่อมแซม
ตามปกติเพื�อรกัษาสภาพของสนิทรพัยใ์หค้งอยู่หรอืเพื�อใหส้นิทรพัยส์ามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพตามปกติ 

(ค) การเปลี�ยนแทนสินทรพัยใ์หม่จะตอ้งลา้งราคาตามบญัชีของหลงัคาเก่า (สงักะสี) และบนัทกึตน้ทุนของ
หลงัคาใหม ่(กระเบื�อง) แทน ในที�นี�สมมตวิ่ารายจ่ายเพิ�มประโยชนก์ารใชส้นิทรพัยใ์นอนาคต 

(ง) ตามทฤษฎีแลว้ กิจการควรลา้งราคาตามบญัชีของระบบไฟฟ้าเก่าออก แต่ในทางปฏิบตัิกิจการมกัไม่
สามารถหาราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยเ์ก่าได ้ในกรณีนี�วธิกีารบญัชีที�จะนาํมาใชม้ ี2 แนวทางคือ 

1. นาํตน้ทุนของระบบไฟฟ้ารวมเป็นทุน ตามวิธีนี� ถือว่าค่าเสื�อมราคาของสินทรพัยเ์ก่าถูกคิดจนทาํให ้
ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยเ์ก่าใกลเ้คียงศูนย ์ 

2. เดบติค่าเสื�อมราคาสะสม แนวคิดวธิีนี�ถอืว่าการเปลี�ยนระบบไฟฟ้าทาํใหอ้ายุการใชง้านของสนิทรพัย์
ยาวนานขึ�น ดงันั�นจงึยกเลกิค่าเสื�อมราคาเก่าท ั�งหมด  

ในขอ้นี� โจทยบ์อกว่า “อายุการใชง้านของสินทรพัยไ์ม่เปลี�ยนแปลง” ดงันั�นการเดบติค่าเสื�อมราคา
สะสมจงึไมเ่หมาะสม กจิการจงึควรเลอืกวธิแีรกในการบนัทกึบญัช ี

(จ) ลกัษณะของรายจ่ายขอ้นี� เหมอืนขอ้ (ง) แต่เนื�องจากอายุการใชง้านของโรงงานเพิ�มขึ�น ดงันั�นจึงควรเดบติ
บญัชค่ีาเสื�อมราคาสะสมสาํหรบัรายจ่ายที�เกดิขึ�น 
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ขอ้ 7-11  

(ก)  ค่าเสื�อมราคา (8/12 × 60,000) .............................................................. 40,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม-เครื�องจกัร ....................................................................... 40,000 

 ขาดทนุจากการจาํหน่ายเครื�องจกัร (1,300,000-400,000)-430,000 ------ 470,000 
 เงนิสด ................................................................................................. 430,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม-เครื�องจกัร .............................................................. 400,000 
 เครื�องจกัร ................................................................................................ 1,300,000 

(ข)  ค่าเสื�อมราคา (3/12 × 60,000) .............................................................. 15,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม-เครื�องจกัร ....................................................................... 15,000 

 เงนิสด .............................................................................................. 1,040,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม-เครื�องจกัร (360,000+15,000) ................................ 375,000 
 เครื�องจกัร ................................................................................................ 1,300,000 
 กาํไรจากการขายเครื�องจกัร [1,040,000-(1,300,000-375,000)] ..................... 115,000 

(ค) ค่าเสื�อมราคา (7/12 × 60,000) .............................................................. 35,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม-เครื�องจกัร ....................................................................... 35,000 

 ค่าใชจ่้ายบรจิาค ................................................................................ 1,100,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม-เครื�องจกัร (360,000+35,000) ................................ 395,000 
 เครื�องจกัร ................................................................................................ 1,300,000 
 กาํไรจากการจาํหน่ายเครื�องจกัร [1,100,000-(1,300,000-395,000)] .............. 195,000 

ขอ้ 7-12  

1 เมษายน 25x8 
 เงนิสด ................................................................................................. 860,000 
 ค่าเสื�อมราคาสะสม – อาคาร ................................................................ 320,000 
 ที�ดนิ ............................................................................................................ 120,000 
 อาคาร ......................................................................................................... 560,000 
 กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร ............................................................. 500,000* 

 * ราคาตามบญัชขีองที�ดนิ = 120,000   
   ราคาตามบญัชขีองอาคาร = 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 
 ที�ดนิ .................................................................................................... 180,000 
 อาคาร .................................................................................................. 800,000 
 เงนิสด ......................................................................................................... 980,000 
 

ขอ้ 7-13  

1. บนัทกึรายการเงนิอดุหนุนและตั Uวเงนิจ่าย ณ วนัที� 2 มกราคม 25X10 

2 มกราคม 25X10 
 เงนิสด (5,000,000 x .74726) ........................................................... 3,736,300 
 ต ั Uวเงนิจ่าย ................................................................................................. 3,736,300 

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

 

2. คาํนวณดอกเบี�ยจ่ายและรายไดเ้งนิอดุหนุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X10 

 ดอกเบี�ยจ่าย ปี 25X10 = 3,736,300 X 0.06   =  224,178  บาท 

 รายไดเ้งนิอดุหนุน ปี 25X10 = 224,178  บาท 
 
ขอ้ 7-14  
 
บริษทัไทยท่องเที�ยวจะบนัทกึที�ดินและอาคารดว้ยวธิรีาคาทนุ (Cost method) ก่อนการเปลี�ยนแปลงการใช ้
งาน  และดว้ยวธิมีลูค่ายุตธิรรม (Fair value method) ภายหลงัการเปลี�ยนแปลงการใชง้าน  
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(หน่วย:บาท) 
 ที	ดิน อาคาร 
ราคาทุน 1 มค. 25X2 1,000,000 500,000 
ค่าเสื�อมราคา 25X2 - (25,000) 
มลูค่าตามบญัชี 1,000,000 475,000 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรบัมลูค่า 100,000 - 
มลูค่าที�ปรบัใหม ่31 ธค. 25X2 1,100,000 475,000 
   
มลูค่าที�ปรบัใหม ่1 มค. 25X2 1,100,000 475,000 
ค่าเสื�อมราคา 25X3 - (25,000) 
มลูค่าตามบญัชี 1,100,000 450,000 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรบัมลูค่า 100,000 (50,000) 
มลูค่าที�ปรบัใหม ่31 ธค. 25X3 1,200,000 400,000 
   
มลูค่าที�ปรบัใหม ่1 มค. 25X4 1,200,000 400,000 
ค่าเสื�อมราคา 25X4 - (22,222) 
มลูค่าตามบญัชี 1,200,000 377,778 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรบัมลูค่า 200,000 (77,778) 
มลูค่าที�ปรบัใหม ่31 ธค. 25X4 1,400,000 300,000 

 
 
การบนัทกึรายการเปลี�ยนแปลงการใชง้านสนิทรพัยใ์นสมดุรายวนัท ั �วไป  

ณ วนัที	 1 มค. 25X4 
 
ที�ดนิ-เพื�อการลงทนุ ......................................................................................... 1,200,000 
 ที�ดนิ ......................................................................................................... 1,200,000 
 
 
อาคาร-เพื�อการลงทนุ .......................................................................................... 400,000 
 อาคาร .......................................................................................................... 400,000 
 
 



เฉลยการบญัชขี ั�นกลาง  1 บทที�  7   

 

หนา้ 15  
 

 
ขอ้ 7-15  

(a) Commercial  Substance 
 Bayman 
 Machinery ......................................  847,500  Cost $1,350,000 
 Cash ..............................................  30,000  A/D    675,000 
 Accum. Depreciation—    BV 675,000 
  Machinery .................................  675,000  FV    877,500 
   Gain on Exchange of    Gain $   202,500 
    Plant Assets .................   202,500 
   Machinery .......................   1,350,000 
 
 Natt  
 Machinery ......................................  877,500  Cost $1,620,000 
 Accum. Depreciation—   A/D    891,000 
  Machinery .................................  891,000  BV 729,000 
   Gain on Exchange of   FV    847,500 
    Plant Assets .................  118,500 Gain $   118,500 
   Machinery .......................   1,620,000 
   Cash ...............................   30,000 

 

(b) No Commercial Substance 
 Bayman 
 Machinery ...................................................................................  645,000 
 Cash ...........................................................................................  30,000 
 Accumulated Depreciation—Machinery ......................................  675,000 
   Machinery ....................................................................   1,350,000 
 
 Natt 
 Machinery ...................................................................................  759,000 
 Accumulated Depreciation—Machinery ......................................  891,000 
   Machinery ....................................................................   1,620,000 
   Cash ............................................................................   30,000 
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ขอ้ 7-16  
                    Assets                   Liabilities  
 Account Name Amount  Account Name Amount 

Option 1 Vehicle $800,000 "not shown" 
 Accum. Depr. 50,000 
 
Option 2 Vehicle $800,000 Notes Payable— 
 Accum. Depr. 50,000  Current $  27,697 
   Notes Payable— 
    Long-term 747,124 
Computations: 
At January 3, 20X0, the note payable is $800,000. 
At December 31, 20X0, after the first payment of $105,179 has been made ($80,000 interest) $774,821 
principal remains, of which $747,124 is long-term and $27,697 is current [$105,179 – (10% × $774,821)]. 
 
Note: $105,179 × 7.6061 (Table A-4) = $800,000, the present value of the obligation on January 3, 

20X0. 

 

 
 

 


