
เฉลยการบญัชีขั �นกลาง  1 บทที� 8   

 

หน้า 1  
 

เฉลยบทที� 8 
ที�ดิน อาคาร อปุกรณ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน:  

การใชป้ระโยชนแ์ละการดอ้ยค่า 
 
ขอ้ '-)  

�. วธิเีสน้ตรง:  (���,���-�,���) ÷ �  =  16,000  บาทต่อปี 

  ค่าเสื$อมราคาปี &'X� = 16,000 × ¾ ปี = 12,000 บาท 
  ค่าเสื$อมราคาปี &'X* = 16,000 บาท 

&. วธิจีาํนวนหน่วยผลผลติ:  (���,���-�,���) ÷ 20,000 หน่วย  =  �.��  บาทต่อหน่วย 

ค่าเสื$อมราคาปี &'X� = �.� × &,��� หน่วย = ��,'&� บาท 

ค่าเสื$อมราคาปี &'X* = �.� × 1,'�� หน่วย = ��,��� บาท 

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

ค่าเสื$อมราคาปี &'X� = (���,���-�,���) × 6/21 × ¾ = 20,571 บาท 

ค่าเสื$อมราคาปี &'X* = (���,���-�,���) × 6/21 × ¼  =  6,857  บาท 

         (���,���-�,���) × '/21 × ¾ = �<,��1  บาท 
            &�,���  บาท 

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

ค่าเสื$อมราคาปี &'X� = ���,��� × 1/3 × ¾ = 26,000 บาท 

ค่าเสื$อมราคาปี &'X* = (���,���-26,000) × 1/3 =  26,000 บาท 

ขอ้ '-*  
ปี *+X': 
� เมษายน เครื$องจกัรและอุปกรณ ์(เครื$องจกัร ก) ....................................... �,��� 
 เงนิสด ............................................................................................... �,��� 

� กรกฎาคม เครื$องจกัรและอุปกรณ ์(เครื$องจกัร ข) ...................................... �&,��� 
 เงนิสด ............................................................................................. �&,��� 

1� ธนัวาคม  ค่าเสื$อมราคา-เครื$องจกัร ก (�,���×�/�× ¾)............................. �&' 

 ค่าเสื$อมราคา-เครื$องจกัร ข (�&,���×�/��× ½)........................... ��� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม – เครื$องจกัรและอปุกรณ์ ..................................... �,�&' 
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ปี *+X-: 
� มนีาคม ค่าซ่อมแซม .................................................................................. &*� 
 เงนิสด ..................................................................................................&*� 

� กรกฎาคม ค่าเสื$อมราคา–เครื$องจกัร ก ((�,���×�/�×½) .............................. ''� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม – เครื$องจกัรและอปุกรณ์ ........................................''� 
� กรกฎาคม เครื$องจกัรและอุปกรณ ์(เครื$องจกัร ค) ..................................... ��,�&' 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม-เครื$องจกัรและอปุกรณ ์(�&'X''�) .............. �,1<' 
 เครื$องจกัรและอุปกรณ ์(เครื$องจกัร ก) ............................................... �,��� 
 เงนิสด ............................................................................................... 1,��� 

� ตลุาคม ค่าเสื$อมราคา–เครื$องจกัร ข (�&,���×�/��×¾) .......................... *�� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม – เครื$องจกัรและอปุกรณ์ ........................................*�� 

 เงนิสด ....................................................................................... �,��� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม-เครื$องจกัรและอปุกรณ ์(���+*��) ............... �,'�� 
 ขาดทนุจากการจาํหน่ายเครื$องจกัร .............................................. &,'�� 
 เครื$องจกัรและอุปกรณ ์(เครื$องจกัร ข).............................................. �&,��� 

1� ธนัวาคม ค่าเสื$อมราคา-เครื$องจกัร ค (��,�&'×�/��×½ ) .......................... '&� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม – เครื$องจกัรและอปุกรณ์ ........................................'&� 

ขอ้ '-.   ตวัเศษ = n(n+1) ÷ 2  = 10(10+1) ÷ 2 = 55 
 ค่าเสื$อมราคาปี &'X* = 40,000 บาท   ตวัส่วน = 8  (สนิทรพัยซ์ืOอมาในปี &'X< อายุ �� ปี) 
 สมมต ิ D =  ฐานที$ใชใ้นการคิดค่าเสื$อมราคา   

ดงันัOน   �/'' × D =   40,000 

     D = 40,000 × 55/8 
     D = 275,000 
 ราคาที$จ่ายซืOอ   =     ราคาทนุของอปุกรณ ์  =  ฐานที$ใชใ้นการคิดค่าเสื$อมราคา + มลูค่าซาก 
      =   275,000 + 15,000 = 290,000 บาท 
ขอ้ '-/  

�. วธิเีสน้ตรง  ปี &'X<: (&�&,���-�&,���)÷�  =  25,000  บาทต่อปี 

 ค่าเสื$อมราคา 1 เดอืน  =  25,000 × 3/12    =    6,250  บาท 

&. วธิจีาํนวนหน่วยผลติ ปี &'X<: (&�&,���-�&,���)÷40,000 =  5.00 บาทต่อหน่วย 

 ค่าเสื$อมราคา =  5.00 บาทต่อหน่วย× �,��� หน่วย   =    ',��0  บาท 
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1. วธิชี ั $วโมงการทาํงาน ปี &'X<: (&�&,���-�&,���)÷&0,000 =  ��.00 บาทต่อช ั $วโมง 

ค่าเสื$อมราคา =  ��.00 บาทต่อช ั $วโมง× '&' ช ั $วโมง   =    ',&'�  บาท 

�. วธิผีลรวมจาํนวนปี : ตวัเศษ = n(n+1) ÷ 2  = �(�+1) ÷ 2 = 1�  
        ฐานที$ใชคิ้ดค่าเสื$อมราคา = &�&,���-�&,��� =  200,000 บาท 

วธิ ีSYD รวม 
กระจายให ้

ปี &'X< ปี &'X� ปี &'X* 

ปี �   �/1� ×&��,��� ��,��� ��,��� 11,111  

ปี &   </1� ×&��,��� 1�,��*  *,<&& &*,��< 

ปี 1   �/1� ×&��,��� 11,111 - - �,111 

  ��,��� 43,055 37,500 

ค่าเสื$อมราคาปี &'X* = 37,500 บาท (*/�&×1�,��* + 1/�&×11,111) 

�. วธิยีอดลดลงทวคูีณ ปี &'X�: อตัรา DDB = 1/8 × 2  =  25% 

 ค่าเสื$อมราคาปี &'X<:   25% × 212,000 × 3/12  =  13,250  บาท 

 ค่าเสื$อมราคาปี &'X�:   25% × (212,000-�1,&'�)  =  �*,���  บาท 

ขอ้ '-+  ใหท้าํรายการปรบัปรุงปี *+X- 
(ก)  ค่าเสื$อมราคา-สนิทรพัย ์ก ................................................................. &,*�� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม-สนิทรพัย ์ก ............................................................... &,*�� 

 บนัทกึค่าเสื$อมราคาปี &'X* ['/'' × (1',���-1,���)] ตวัเศษ = (10×11)÷2 = 55 

 ค่าเสื$อมราคาสะสม-สนิทรพัย ์ก (&1,&��+&,*��) ............................. &�,��� 
 สนิทรพัย ์ก (1',���-�1,���) ................................................................. &&,��� 
 กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์................................................................. �,��� 
 ปรบัปรุงการขายสนิทรพัย ์ก 

(ข)  ค่าเสื$อมราคา-สนิทรพัย ์ข .................................................................. �,<&� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม-สนิทรพัย ์ก ............................................................... �,<&� 

 [(51,000-3,000)÷15,000 × 2,100] 

(ค)  ค่าเสื$อมราคา-สนิทรพัย ์ค ................................................................. �,��� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม-สนิทรพัย ์ค ............................................................... �,��� 

 [(��,000-�',000-',���)÷��] 
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(ง)  สนิทรพัย ์จ ..................................................................................... &&,��� 
 กาํไรสะสม ............................................................................................. &&,��� 
 ปรบัปรุงสนิทรพัยท์ี$ตดัเป็นค่าใชจ่้ายเมื$อปี &'X� 
 ค่าเสื$อมราคา-สนิทรพัย ์จ .................................................................. �,��� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม-สนิทรพัย ์จ................................................................ �,��� 

 ปรบัปรุงค่าเสื$อมราคาปี &'X* (&&,���×&�%) 
(จ)  ค่าเสื$อมราคา-สนิทรพัย ์ง ................................................................ 12,800 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม-สนิทรพัย ์ง .............................................................. 12,800 

 ปรบัปรุงค่าเสื$อมราคาปี &'X* [(��,���-��,���)×&�%] 

ขอ้ '-1 

1. ค่าเสื$อมราคาต่อปี = 2,200,000 ÷ 40 = 55,000 บาท 

2. ขาดทนุจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์............................................................ ��,��� 

 ค่าเสื$อมราคาสะสม – อาคาร (���,���×&�/��) .............................. ��,��� 
 อาคาร ..................................................................................................���,��� 
 บนัทกึการจาํหน่ายหลงัคาเก่าออก 

 อาคาร ........................................................................................... 1��,��� 
 เงนิสด ..................................................................................................1��,��� 

หมายเหต:ุ การบนัทกึบญัชีเมื$อเปลี$ยนหลงัคาใหม่ จะตอ้งลา้งราคาทุนเดิมและค่าเสื$อมราคาสะสมของหลงัคา
เก่าออกก่อนและบนัทึกขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรพัย ์เนื$องจากโจทยใ์หข้อ้มลูของหลงัค่าเก่า  อีกวธิีหนึ$ง
คือการดบติค่าเสื$อมราคาสะสม ตามทฤษฎทีี$ว่าการเปลี$ยนแทนช่วยเพิ$มอายุการใชง้านของอาคาร การบนัทึก
บญัชใีนกรณีนีOมดีงันีO  

 ค่าเสื$อมราคาสะสม-อาคาร ............................................................. 1��,��� 
 เงนิสด ..................................................................................................1��,��� 
อย่างไรกต็าม วธินีีOถกูตอ้งนอ้ยกว่าวธิแีรก 

3. ไมม่กีารบนัทกึบญัช ี
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4. สมมตวิ่าบรษิทัพราวเอเชยีลา้งราคาทนุของหลงัคาออกจากบญัช ี
 อาคาร (&,&��,���-���,���+1��,���) ...................................................... &,1��,��� 

 ค่าเสื$อมราคาสะสม ('',���×&� ปี – ��,���) .......................................... �,�&�,��� 
                 �,1&�,��� 

 อายุการใชง้านที$เหลอื      ÷ &' ปี 
 ค่าเสื$อมราคาปี &'X1*       '&,��� 

หรอื 

สมมตวิ่าบริษทัเดบติค่าเสื$อมราคาสะสมสาํหรบัราคาทนุหลงัคาที$เปลี$ยนใหม่ 

 ราคาตามบญัชขีองอาคารก่อนการเปลี$ยนแทนหลงัคา [&,&��,���-('5,000×20)] ...... 1,100,000 
 ราคาทุนของหลงัคาใหม่ .............................................................................................. 1��,��� 
                  �,���,��� 

 อายุการใชง้านที$เหลอื       ÷ &' ปี 
 ค่าเสื$อมราคาปี &'X1*        '�,��� 

ขอ้ '-3 
1. คาํนวณ Composite rate 

สนิทรพัย ์ ราคาทุน 
(บาท) 

มลูค่าซาก 
(บาท) 

ราคาทุนที$คิด
ค่าเสื$อมราคา 

อายุการใชง้าน 
(ปี) 

ค่าเสื$อมราคา
ต่อปี (บาท) 

ก ��,'�� ','�� 1',��� �� 1,'�� 
ข 11,��� �,��� &�,��� * 1,&�� 
ค 1�,��� 1,��� 1&,��� * 1,��� 
ง �*,��� �,'�� �<,'�� < &,'�� 
จ &1,'�� &,'�� &�,��� � 1,'�� 
    �'&,���     �<,*��    �1�,<��      ��,1�� 

 อายุเฉลี$ยของสนิทรพัย ์= 134,700 ÷ 16,300 = 8.26 ปี 

 อตัราค่าเสื$อมราคาเฉลี$ย = 16,300 ÷ 152,600 = 10.7% 

2.  ค่าเสื$อมราคา ................................................................................... 1�,100 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม ................................................................................. 1�,100 

1.  เงนิสด .............................................................................................. �,��� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม  ........................................................................ ��,&�� 
 สนิทรพัยถ์าวร ....................................................................................... 1*,�00 
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ขอ้ '-'  
� มค. &'X': 
 เครื$องมอืขนาดเลก็ .......................................................................... ��,��� 
 เงนิสด ................................................................................................... ��,�00 
 บนัทกึการซืOอเครื$องมอืขนาดเลก็ 
 
ระหว่างปี &'X': 
 เงนิสด .............................................................................................. �,��� 
 ค่าเสื$อมราคา............................................................................................ �,�00 
 บนัทกึการขายเครื$องมอืขนาดเลก็ 

1� ธนัวาคม  &'X': 
 ค่าเสื$อมราคา (��,���-&�,���) ........................................................ �&,��� 
 เครื$องมอืขนาดเลก็ ................................................................................. �&,��� 
 บนัทกึค่าเสื$อมราคาประจาํปี &'X' 

1� ธนัวาคม &'X': 
 สรุปผลกาํไรขาดทนุ .......................................................................... �,��� 
 ค่าเสื$อมราคา............................................................................................ �,��� 
 ปิดค่าเสื$อมราคาเขา้บญัชสีรุปผลกาํไรขาดทนุ 

ระหว่างปี &'X�: 
 เครื$องมอืขนาดเลก็ .......................................................................... ��,��� 
 เงนิสด ................................................................................................... ��,��� 
 บนัทกึการซืOอเครื$องมอืเพิ$มเตมิ 

ระหว่างปี &'X�: 
 เงนิสด .............................................................................................. ',��� 
 ค่าเสื$อมราคา............................................................................................ ',�00 
 บนัทกึการขายเครื$องมอืขนาดเลก็ 

1� ธนัวาคม  &'X�: 
 ค่าเสื$อมราคา (&�,���+��,���-1�,���) ........................................... �&,��� 
 เครื$องมอืขนาดเลก็ ................................................................................. �&,��� 
 บนัทกึค่าเสื$อมราคาประจาํปี &'X� 
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1� ธนัวาคม &'X�: 
 สรุปผลกาํไรขาดทนุ .......................................................................... 1,��� 
 ค่าเสื$อมราคา............................................................................................ 1,��� 
 ปิดค่าเสื$อมราคาเขา้บญัชสีรุปผลกาํไรขาดทนุ 

ขอ้ '--  

1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั �วไป 
(ก) วธีิจาํหน่ายสนิทรพัย ์ (ข) วธีิเปลี�ยนแทนสนิทรพัย ์

) มกราคม *+X+ 

อปุกรณข์นาดเลก็ (�,&��×�) <,&��  อปุกรณข์นาดเลก็ (�,&��×�) <,&��  

    เงนิสด  <,&��     เงนิสด  <,&�� 
บนัทกึการซืOออปุกรณ ์   บนัทกึการซืOออปุกรณ ์   

.) ธนัวาคม *+X+ 
เงนิสด &��  เงนิสด &��  
   ค่าเสื$อมราคา  &��    ค่าเสื$อมราคา  &�� 
บนัทกึการขายอปุกรณ ์   บนัทกึการขายอปุกรณ ์   

.) ธนัวาคม *+X+ 

ค่าเสื$อมราคา (�'�×�.00) *��  ค่าเสื$อมราคา (�'�×�.�0) �,&��  

   อปุกรณข์นาดเลก็  *��    เงนิสด  �,&�� 
บนัทกึค่าเสื$อมราคา   บนัทกึค่าเสื$อมราคา   

.) ธนัวาคม *+X+ 

อปุกรณข์นาดเลก็ (�'�×�.��) �,&��     

   เงนิสด  �,&��    
บนัทกึการซืOออปุกรณใ์หม ่      

.) ธนัวาคม *+X6 
เงนิสด &4�  เงนิสด &4�  
   ค่าเสื$อมราคา  &4�    ค่าเสื$อมราคา  &4� 
บนัทกึการขายอปุกรณ ์   บนัทกึการขายอปุกรณ ์   

.) ธนัวาคม *+X6 

ค่าเสื$อมราคา (300×�.00) 1,8��  ค่าเสื$อมราคา (300×*.00) &,<��  

   อปุกรณข์นาดเลก็  1,8��    เงนิสด  &,<�� 
บนัทกึค่าเสื$อมราคา   บนัทกึค่าเสื$อมราคา   
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.) ธนัวาคม *+X6 

อปุกรณข์นาดเลก็ (300×*.00) &,<��     

   เงนิสด  &,<��    
บนัทกึการซืOออปุกรณ ์      

.) ธนัวาคม *+X7 
เงนิสด 11�  เงนิสด 11�  
   ค่าเสื$อมราคา  11�    ค่าเสื$อมราคา  11� 
บนัทกึการขายอปุกรณ ์   บนัทกึการขายอปุกรณ ์   

.) ธนัวาคม *+X7 
ค่าเสื$อมราคา (160×�.00) 960     
   อปุกรณข์นาดเลก็  96�    
บนัทกึค่าเสื$อมราคา      

.) ธนัวาคม *+X7 
อปุกรณข์นาดเลก็ (�6�×7.2�) �,152  ค่าเสื$อมราคา (160×<.&0) �,�'&  

   เงนิสด  �,152    เงนิสด  �,�'& 
บนัทกึการซืOออปุกรณใ์หม ่   บนัทกึค่าเสื$อมราคา   

&. เปรยีบเทยีบค่าเสื$อมราคาและยอดคงเหลอืของบญัชอีปุกรณข์นาดเลก็ 

 วธิจีาํหน่ายสนิทรพัย ์ วธิเีปลี$ยนแทนสนิทรพัย ์  
ค่าเสื$อมราคา อปุกรณค์งเหลอื ค่าเสื$อมราคา อปุกรณค์งเหลอื 

 � มค. &'X'  <,&��  <,&��  
1� ธค. &'X'  <�� <,'�� �,��� <,&��  
1� ธค. &'X� �,'�� �,��� &,��� <,&��  
1� ธค. &'X<  �'� �,�'& �,��& <,&�� ผลต่าง 
ผลต่าง คสร.รวม 1,���  �,'�&  �,�'& 
ยอดคงเหลอืบญัชี
สนิทรพัย ์1� ธค.&'X< 

  
�,�'& 

  
<,&�� 

 

ขอ้ '-)I 
(ก) ค่าเสื$อมราคาปี &'X' 
 ค่าเสื$อมราคา ................................................................................. �'*,��� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม ................................................................................�'*,��� 

 บนัทกึค่าเสื$อมราคาวธิรีวมเป็นกลุ่มสาํหรบัปี &'X' (&,�'�,���×�%) 
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(ข) การจาํหน่ายคลงัสนิคา้ที$ � 
 เงนิสด (&�,'��-<,'��).................................................................... �*,��� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม (ราคาทนุ-มลูค่าซากที$ไดร้บัคืน)........................ ���,��� 
 คลงัสนิคา้ .............................................................................................&��,��� 
 บนัทกึการจาํหน่ายคลงัสนิคา้ที$ � 
(ค) ค่าเสื$อมราคาปี &'X� 
 ค่าเสื$อมราคา ................................................................................. ��<,��� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม ................................................................................��<,��� 

 บนัทกึค่าเสื$อมราคาวธิรีวมเป็นกลุ่มสาํหรบัปี &'X' (&,�'�,���-&��,���)×�% 

ขอ้ '-)) 
(1) วธิอีตัราคงที$ของราคาตามบญัชีที$ลดลง (Declining balance) 

                           อตัราคา่เสื�อมราคา =      







− n

C

S
1  

%37100
000,10
000,1

1 5 =×







−=  

 
ปีที$ อตัราค่าเสื$อม ฐานที$ใชคิ้ดค่าเสื$อมราคา ค่าเสื$อมราคาของปี ราคาตามบญัชี 
� 1<% ��,��� 1,<�� �,1�� 
& 1<% �,1�� &,11� 1,*�* 
1 1<% 1,*�* �,��* &,'�� 
� 1<% &,'�� *&' �,'<' 
' 1<% �,'<'  '<'* �,��� 

 * ค่าเสื$อมราคาปีสุดทา้ย = 1,575 – 1,000 

(2) วธิกีองทนุจม (Sinking fund) 

 จาํนวนเงนิที$กนัไวแ้ต่ละปี =         C-S  =   10,000-1,000    =   1,474  บาท 
       FVIFA i,n  6.105 
 ค่าเสื$อมราคา =  จาํนวนเงนิที$กนัไวแ้ต่ละปี + ผลประโยชนข์องค่าเสื$อมราคาสะสมตน้ปี 
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ปีที$ จาํนวนเงนิที$กนั

ไวแ้ต่ละปี 
ผลประโยชน ์��% 

ของคสส. 
ค่าเสื$อมราคา

ของปี 
ค่าเสื$อมราคา

สะสม 
ราคาตามบญัชี

ปลายปี 
� 1,474 - 1,474 1,474 8,526 
& 1,474 ��%×�,�<�=147 1,621 3,095 6,905 

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

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

' 1,474 ��%×6,841=685 2,159 9,000 1,000 

 
(3) วธิเีงนิรายปี (Annuity method) 
 จาํนวนเงนิที$กนัไวแ้ต่ละปี = C - S×PVIF i,n =  10,000 – (1,000×0.621)   =   2,474 
            PVIFA i,n        3.791 
 ค่าเสื$อมราคา =  จาํนวนเงนิที$กนัไวแ้ต่ละปี – ผลประโยชนข์องราคาตามบญัชีตน้ปี 
ปีที$ มลูค่าปจัจุบนัของ 

คสร.ประจาํปี 
ผลประโยชน ์��% ของ

ราคาตามบญัชีตน้ปี 
ค่าเสื$อมราคาของปี ราคาตามบญัชีปลายปี 

� 2,474 ��%×��,���=1,��� 1,474 8,526 

& 2,474 ��%×8,526=�'& 1,621 6,90� 

1 2,474 ��%×6,90�=�*0 1,784 5,12� 

� 2,474 ��%×5,12�='�& 1,962 3,15� 

' 2,474 ��%×3,15�=1�� 2,15� 1,000 

ขอ้ '-)* 

 ขาดทนุจากการดอ้ยค่า-โรงงาน ก ............................................ 45,000 
 ค่าเผื$อการดอ้ยค่า-โรงงาน ก ..............................................................45,000 
 บนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยค่า 
การคาํนวณ: 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่า 
 ราคาทุน      145,000 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม      80,000 
 ราคาตามบญัชี       65,000 
 มลูค่าที$คาดว่าจะไดร้บัคืน      20,000 
 ขาดทนุจากการดอ้ยค่า       45,000 
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ราคาตามบญัชคีงเหลอื: 
 ราคาทุน               145,000 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม (80,000+45,000)            125,000 
 ราคาตามบญัชี               20,000 

ขอ้ '-). 

1. บนัทกึรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่า 
1� ธนัวาคม &'X* 

 ขาดทนุจากการดอ้ยค่า ............................................................... �,���,��� 
 ค่าเผื$อการดอ้ยค่า – เครื$องจกัร ................................................................. �,���,��� 

  ราคาทุน      *,���,��� บาท 
  ค่าเสื$อมราคาสะสม     �,���,��� 
  ราคาตามบญัช ี(CA)    8,000,000 
  มลูค่าที$คาดว่าจะไดร้บัคืน (RA)   <,���,��� 
  ขาดทนุจากการดอ้ยค่า    1,000,��� 

2. บนัทกึค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี *+X)I 

 ค่าเสื$อมราคา-เครื$องจกัร............................................................. �,75�,��� 
 ค่าเสื$อมราคาสะสม – เครื$องจกัร ............................................................... �,75�,��� 

  ราคาตามบญัชีที$ปรบัปรุงดว้ยค่าเผื$อการดอ้ยค่า  7,0��,��� 
  อายุการใชง้าน        � ปี 
  ค่าเสื$อมราคาต่อปี     �,75�,��� 

3. มลูค่ายุตธิรรมปรบัตวัสูงขึMน 
 
มาตรฐานบญัชไีทยอนุญาตใหบ้นัทกึเพิ �มราคาตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมลูค่าที �คาดว่าจะไดร้บัคืนของสนิ 

ทรพัย ์แต่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ี$เพิ$มขึOนจะตอ้งไมสู่งกว่าราคาตามบญัชีที$ควรเป็น 

ต่อมาอกี 1 ปี ในวนัที$ 31 ธนัวาคม 25X10 มลูค่ายุติธรรมของสนิทรพัยเ์ท่ากบั 5,100,000 บาท ซึ$ง
สูงกว่าราคาตามบญัช ี คาํนวณไดด้งันีO  
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ณ วนัที � 31 ธนัวาคม 25X9: 
  ราคาทุนเครื$องจกัร       9,000,000 บาท 
  หกั ค่าเสื$อมราคาสะสม              (1,000,000) 
       ค่าเผื$อการดอ้ยค่า              (1,000,000) 
  ราคาตามบญัชีหลงัหกัรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่า   7,000,000 

ณ วนัที � 31 ธนัวาคม 25X10: 
  หกั ค่าเสื$อมราคาสะสม (เพิ$มขึOน 1 ปี)     (1,750,000) 
  ราคาตามบญัชีหลงัปรบัปรุงดว้ยขาดทนุจากการดอ้ยค่า     5,250,000 
  มลูค่าที$คาดว่าจะไดร้บัคืน (มลูค่ายุติธรรม)    6,000,000 
  มลูค่าที$คาดว่าจะไดร้บัคืนสูงกว่าราคาตามบญัชี (กลบัขาดทนุ)    750,000 

 การบนัทกึรายการบญัช ีณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 25X10 มดีงันีO  

 ค่าเผื$อการดอ้ยค่า-อปุกรณ์ .................................................... 750,000 
 กาํไรจากการกลบับญัชขีาดทนุจากการดอ้ยค่า ................................. 750,000* 

            *ราคาทนุ        9,000,000 บาท 
 หกั ค่าเสื$อมราคาสะสม (1,000,000+2,000,000*)   3,000,000 
 ราคาตามบญัชีที$ควรจะเป็น      6,000,000 
 ราคาตามบญัชีหลงัการปรบัดว้ยขาดทนุจากการดอ้ยค่า   5,250,000 
 จาํนวนสูงสุดที$สามารถกลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าเป็นกาํไรได ้    750,000 

 * (ราคาทนุ *,���,���-ค่าเสื$อมราคาสะสม �,���,���)÷อายุที$เหลอื � ปี 

ขอ้ 8-)/ 

ฐานของสนิทรพัยท์ี$ใชค้าํนวณค่าเสื$อมราคา = 1,190,000+90,000-10,000+200,000 = 1,380,000  บาท 

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

(1) ตน้ทนุแร่ทองแดงต่อตนั = 23 บาท 

(2) ตน้ทนุแร่ทองแดงคงเหลอื ณ วนัที$ 1� ธนัวาคม &'X� = �,��� ตนั × &1 บาทต่อตนั = 184,000 บาท 

(3) ตน้ทนุสนิคา้ขายสาํหรบัปี &'X�  = &&,��� ตนั × &1 บาทต่อตนั = '��,000 บาท 
 

ขอ้ 8-)5 

(1) ก  (2)  ง  (3)  ค 
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ขอ้ 8-)6 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม = มลูค่าตามบญัช ี> มลูค่าที$คาดว่าจะไดร้บัคืน 

ก. 
มลูค่ายุตธิรรม ของ บรษิทัอาชว.ี...................................................................... 260.0 ลา้นบาท 
มลูค่ายุตธิรรม ของ บรษิทัอาชว ี(ไมร่วมค่าความนิยม) ..................................... 204.9 ลา้นบาท 
ค่าความนิยมที$ควรเป็น ...................................................................................... 55.1 ลา้นบาท 
ค่าความนิยมที$อยู่ในสมดุบญัชี ........................................................................... 50.0 ลา้นบาท 

ดงันัOน ค่าความนิยมจงึไมด่อ้ยค่า 

ข.  
มลูค่ายุตธิรรม ของ บรษิทัอาชว.ี...................................................................... 225.0 ลา้นบาท 
มลูค่ายุตธิรรม ของ บรษิทัอาชว ี(ไมร่วมค่าความนิยม) ..................................... 204.9 ลา้นบาท 
ค่าความนิยมที$ควรเป็น ...................................................................................... 20.1 ลา้นบาท 
ค่าความนิยมที$อยู่ในสมดุบญัชี ........................................................................... 50.0 ลา้นบาท 
ค่าความนิยม -- เกดิการดอ้ยค่า ........................................................................ 29.9 ลา้นบาท 
บริษทัดาวนีิ ตอ้งบนัทกึผลขาดทนุฯ ดงันีO  

 GL Dr. Cr. 
25X6    
ธค. 31 ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 29,900,000  
  ค่าความนิยม  29,900,000 

 

ขอ้ 8-)7 
ก)  อตัราค่าสูญสิOนต่อตนั 1.30 บาท [(200,000 บาท +2,400,000 บาท)/2,000,000 ตนั] 
 อตัราค่าเสื$อมราคาต่อตนั 0.825 บาท [(1,800,000 บาท - 150,000 บาท)/ 2,000,000 ตนั] 
  
ข) ค่าสูญสิOน    ปี 25X6 (300,000 ตนั x 1.30) ........................................390,000 บาท 
                ปี 25X7 (700,000 ตนั x 1.30) .......................................910,000 บาท 
 ค่าเสื$อมราคา 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-)8 

 GL Dr. Cr. 
25X10    
ธค. 31 ที$ดนิ 200,000  
  ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรพัย ์  200,000 
    
25X11 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรพัย ์ 200,000  
ธค. 31 ขาดทนุจากการดอ้ยค่า 200,000  
  ที$ดนิ  400,000 
    
25X12 ที$ดนิ 250,000  
ธค. 31  ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าไดร้บัคืน  200,000 
  ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรพัย ์  50,000 

ขอ้ 8-)9 

1. 
สว่นประกอบ ...................................................................................................... ค่าเสื�อมราคา 
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   บาท 
               16,750,000 
 

 GL Dr. Cr. 
สิOนปี        
 ค่าเสื$อมราคา 16,750,000  
  ค่าเสื$อมราคาสะสม  16,750,000 
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2. 

 GL Dr. Cr. 
 เครื$องบนิ - ส่วนประกอบ B 40,000,000  
 ค่าเสื$อมราคาสะสม (3,200,000x6) 19,200,000  
 ขาดทนุจากการเลกิใชส้นิทรพัย ์ 14,400,000  
  เครื$องบนิ - ส่วนประกอบ B  33,600,000 
  เงนิสด  40,000,000 

ขอ้ 8-20 

1. 
สว่นประกอบ ...................................................................................................... ค่าเสื�อมราคา 
โครงสรา้งอาคาร    4,200,000 ÷60 =  70,000 บาท 
วศิกรรมอาคาร    2,100,000 ÷30 =  70,000 บาท 
งานภายนอกอาคาร   700,000 ÷30 =  23,333 บาท 
                 163,333 
2. 

 GL Dr. Cr. 
 วศิกรรมอาคาร 2,300,000  
 ค่าเสื$อมราคาสะสม (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  
  ค่าเผื$อการดอ้ยค่า-อปุกรณ์  1,000,000 
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  ราคาทุน      9,000,000 บาท 
  ค่าเสื$อมราคาสะสม   1,000,000 บาท 
  มลูค่าตามบญัชี    8,000,000 
  มลูค่าที$คาดว่าจะไดร้บัคืน 
  (มลูค่าที$สูงกว่าของ VIU หรอื NFV)  7,000,000 
  ขาดทนุจากการดอ้ยค่า   1,000,000 

 มลูค่าตามบญัช ี> มลูค่าที$คาดว่าจะไดร้บัคืน  -->  ด้อยคา่ 
 
2. 

25X6    
ธค. 31 ค่าเสื$อมราคา 1,750,000  
  ค่าเสื$อมราคาสะสม-อปุกรณ์  1,750,000 

 

มลูค่าตามบญัชใีหม่  7,000,000 
อายุการใชป้ระโยชน ์      ÷  4  ปี 

ค่าเสื$อมราคาต่อปี   1,750,000 

หมายเหต ุค่าเสื$อมราคาต่อปี  (หากไมป่รับด้อยคา่) 8,000,000 ÷  4  ปี = 2,000,000 บาท 
 
3.  

25X6 ค่าเผื$อการดอ้ยค่า-อปุกรณ์ 750,000  
ธค. 31  ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าไดร้บัคืน  750,000 
    

  มลูค่าตามบญัชี 31 ธค. 25X6  7,000,000-1,750,000 = 5,250,000 
  มลูค่าที$คาดว่าจะไดร้บัคืน            7,050,000 
  มลูค่าตามบญัช ี< มลูค่าที$คาดว่าจะไดร้บัคืน                    1,800,000 -->  ไมด้่อยคา่ 

 
 ราคาทุน   31 ธค. 25X5  ................................................................. 9,000,000 
 หกั ค่าเสื$อมราคาสะสม (1,000,000+2,000,000) ................................ 3,000,000 
 มลูค่าตามบญัช ี 31 ธค. 25X6 ที$ควรจะเป็น ..................................... 6,000,000 
 มลูค่าตามบญัช ี 31 ธค. 25X6 หลงัปรบัดว้ยผลขาดทนุฯ .................  5,250,000 
 จาํนวนสูงสุดที$สามารถกลบัรายการผลขาดทนุฯ .................................... 750,000 
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ขอ้ 8-22 

(a) Component                         Depreciation Expense     
 Building structure   5,400,000 ÷ 60   =  90,000 
 Building engineering  2,400,000 ÷ 30   =  80,000 
 Building external works     900,000 ÷ 30   =      30,000 

             ฿200,000 
 
(b) Building engineering........................................   2,600,000 
 Accumulated Depreciation 

 (฿2,400,000 X 20/30).......................................   1,600,000  

 Loss on Disposal of Plant Assets....................      800,000 
  Building Engineering.............................    2,400,000 
  Cash......................................................    2,600,000 

 

ขอ้ 8-23 

(a)   December 31, 20X2 
 Loss on impairment..........................................  500,000 
  Accumulated Depreciation––Machinery.....    500,000 
 
 Cost..........................................   $7,000,000 
 Accumulated Depreciation.......    (1,500,000) 
 Carrying amount......................      5,500,000 
 Fair value less cost of disposal (5,000,000) 
 Loss on impairment..................   $   500,000 

(b)   December 31, 20X3 
 Depreciation Expense.......................................... 1,250,000 
  Accumulated Depreciation–– Machinery ........   1,250,000 
 
 New carrying amount..................  $5,000,000 
 Useful life....................................  ÷   4 years 
 Depreciation per year.................  $1,250,000 
 
(c) Accumulated Depreciation–– Machinery .............. 1,500,000 
 Recovery of Impairment Loss .........................   1500,000 
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ขอ้ 8-24 

(a)          January 1, 20X6 
 Plant................................................................................. 120,000 
  Cash...........................................................................   120,000 

December 31, 20X6 
 Depreciation Expense....................................................... 20,000 
  Accumulated Depreciation–– Plant.............................   20,000 

(b)       December 31, 20X7 
 Depreciation Expense........................................................  20,000 
  Accumulated Depreciation–– Plant .............................   20,000 
 
 Accumulated Depreciation–– Plant .................................... 40,000 
 Loss on Impairment............................................................. 10,000 

  Plant  (฿120,000 – ฿70,000)............................................   50,000 

 

(c) Depreciation expense––20X8: (฿120,000 – ฿50,000) ÷ 4 = ฿17,500 

 
 
 
 
 
 

 


