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ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมท่านหน่ึง (ไม่ประสงค์ออกนาม) ท่ีกรุณาให้ข้อมลูข้อสอบคร้ังนี ้ 
และขอแสดงความยินดีท่ีท่านสอบผ่านแทบทุกวิชาแล้ว  

ความมีนํา้ใจต่อเพ่ือนๆ ร่วมอุดมการณ์สอบ CPA ในคร้ังนีจ้ะส่งผลให้ท่านประสบความสาํเร็จในเร็ววันครับ 
 

 

 

 

 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั)  
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
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ข้อ 1 ก สินคา้คงเหลือ 

ขอ้มลูต่อไปน้ีเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทัไก่ จาํกดั 
ยอดยกมาของสนิคา้คงเหลอื 3,450  
ซือ้ 29,000  
คา่ภาษนํีาเขา้ 550  
สง่คนืสนิคา้ (800) 
ขาย 40,000  
รบัคนืสนิคา้ 200  

 
อตัรากาํไรขัน้ตน้ของบรษิทัเทา่กบั 20%  
 
ใหท้าํ 

1. ใหห้าสนิคา้คงเหลอืปลายงวด 
2. ใหห้าราคาทุนของสนิคา้ทีข่ายไป 
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คาํตอบ ข้อ 1 ก 

โจทยข์อ้น้ีสามารถแกป้ญัหาไดโ้ดยใชบ้ญัชแียกประเภทดงัน้ี 
สนิคา้คงเหลอื 

ยอดยกมา        3,450  สง่คนืสนิคา้          800  
ซือ้      29,000  ตน้ทุนขายสทุธ ิ      31,840  
ภาษนํีาเขา้          550  (40,000 - 200) x 80% 

  ยอดยกไป          360  
     33,000       33,000  

  
 
ดงันัน้ สนิคา้คงเหลอืปลายงวด จงึเทา่กบั 360 บาท และตน้ทุนขายเทา่กบั 31,840 บาท  
 

ข้อ 1 ข ลูกหนีก้ารค้า (ปรับปรุงจากคร้ังที่ 2/2544) 

 สมหุบ์ญัชขีองบรษิทั หากาํไร จาํกดั ไดม้าพบท่านเพือ่ขอคาํแนะนําเกีย่วกบัการปรบัปรงุบญัชลีกูหน้ีการคา้ 
หน้ีสงสยัจะสญู หน้ีสญู และคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู เพือ่ใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่11 เรือ่ง หน้ีสงสยัจะ
สญูและหน้ีสญู มขีอ้มลูเกีย่วกบัลกูหน้ีการคา้ของกจิการดงัน้ี 
 
ยอดคงเหลอืของบญัชลีกูหน้ีการคา้ แสดงแยกตามอายลุกูหน้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 
อายลุกูหน้ี ยอดลกูหน้ี อตัราคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
ตัง้แต่ 30 วนัลงไป 800,000 บาท 1% 
31-60 วนั 680,000 บาท 5% 
61-90 วนั 200,000 บาท 10% 
เกนิ 90 วนั 120,000 บาท เรยีกเกบ็เงนิไมไ่ด ้20,000 บาท และ

ทีเ่หลอืคาดวา่จะเรยีกเกบ็ไมไ่ด ้25% 
รวม 1,800,000 บาท  
 

1. ยอดคงเหลอืของลกูหน้ีอาย ุ 61-90 วนั ไดร้วมลกูหน้ีทีเ่รยีกเกบ็เงนิไมไ่ดใ้นระหวา่งปี 2551 จาํนวน 15,000 
บาท ไวด้ว้ย ซึง่ลกูหน้ีรายน้ีไดถ้กูศาลตดัสนิใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายแลว้ (บรษิทัไดบ้นัทกึตดัจาํหน่ายลกูหน้ี
รายดงักลา่ว ณ วนัที ่3 พ.ย.) 

 
บญัชคีา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูแสดงยอดดงัน้ี 
คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
2551 
พ.ย. 3 ตดัลกูหน้ีเรยีกเกบ็ไมไ่ดอ้อกจากบญัช ี15,000 

2551 
ม.ค. 1 ยอดคงเหลอืยกมา            44,000 
ธ.ค. 31 ปรบัปรงุหน้ีสงสยัจะสญู 
(จาํนวน 5% ของ 1,800,000 บาท) 90,000 
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คาํสัง่ ใหท้า่นบนัทกึรายการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งในสมดุรายวนัทัว่ไป พรอ้มคาํอธบิายรายการ และแสดงการ
 คาํนวณประกอบ โดยสมมตวิา่ บรษิทัฯ ยงัไมไ่ดปิ้ดบญัช ี
 

คาํตอบข้อ 1 ข 

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป 

คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  20,000  

 ลกูหน้ี  20,000 

บนัทกึหน้ีสญูตดับญัชสีาํหรบัลกูหน้ีทีเ่กนิกวา่ 90 วนั 
บญัชลีกูหน้ีและการคาํนวณคา่เผื่อหน้ีสญูภายหลงัจากการบนัทกึบญัชตีดัหน้ีสญูขา้งตน้สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

อายลุกูหน้ี จาํนวนเงนิ 
อตัราตัง้คา่เผื่อ 
หน้ีสงสยัจะสญู 

คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
ณ31ธค.51 

ตัง้แต่ 30 วนัลงไป 800,000 1% 8,000 

31-60 วนั 680,000 5% 34,000 

61-90 วนั 200,000 10% 20,000 

เกนิ 90 วนั 100,000 25% 25,000 

รวม 1,780,000  87,000 
ซึง่ยอดคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูทีต่อ้งตัง้เพิม่จะสามารถคาํนวณไดโ้ดยใชบ้ญัชแียกประเภทดงัน้ี 
  คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู   
3/11/2551 ตดัหน้ีสญู 15,000 1/1/2551 ยอดยกมา 44,000 

31/12/2551 
ตดัหน้ีสญู 20,000 

31/12/2551 ปรบัปรงุหน้ี 
สงสยัจะสญู 90,000 

31/12/2551 ปรบัปรงุลดยอด 
หน้ีสงสยัจะสญู 12,000 

 
  

31/12/2551 ยอดยกไป 87,000    
  134,000   134,000 

 
โดยตอ้งบนัทกึบญัชปีรบัปรงุรายการในบญัชแียกประเภทดงัน้ี 

คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  12,000  

 หน้ีสงสยัจะสญู 12,000 

ปรบัปรงุลดยอดบญัชคีา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูใหเ้ทา่กบัอตัราคา่เผื่อทีก่าํหนดไว ้
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ข้อ 2 การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2545 บรษิทัพธุ จาํกดั ทาํการปรบัโครงสรา้งหน้ีกบัธนาคารเขยีวใส โดยมี
รายละเอยีดการปรบัโครงสรา้งหน้ีมลูคา่ 1,600 ลา้นบาท (ซึง่ประกอบดว้ยเงนิตน้ 1,550 ลา้นบาทและ
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 50 ลา้นบาท) ดงัต่อไปน้ี 

1. พธุไดนํ้าทีด่นิพรอ้มอาคารราคาทุน 78 ลา้นบาท ซึง่มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2545 
เทา่กบั 20 ลา้นบาท มลูคา่ยตุธิรรม 240 ลา้นบาทเพือ่โอนชาํระเงนิตน้บางสว่น 

2. พธุไดอ้อกหุน้เพิม่ทุนจาํนวน 100 ลา้นหุน้ทีม่รีาคาตามมลูคา่ (par value) เทา่กบั 10 บาทและมี
ราคาตลาดเทา่กบัหุน้ละ 1.50 บาท เพื่อชาํระหน้ีเงนิตน้บางสว่น 

3. หลงัจากการโอนสนิทรพัยแ์ละหุน้ใหแ้ลว้ ธนาคารลดเงนิตน้ลงเหลอื 700 ลา้นบาท โดยบรษิทัพธุ
ตอ้งจา่ยเงนิตน้ทนัท ี70 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2545 และสว่นทีเ่หลอืตอ้งผอ่นชาํระรายปี
เทา่ๆกนัเป็นเวลา 5 ปี อตัราดอกเบีย้ 5 % ต่อปีเริม่ตัง้แต่ 31 ธนัวาคม 2546 เป็นตน้ไป 

4. ดอกเบีย้คา้งจา่ยจาํนวน 50 ลา้นบาท บรษิทัจะตอ้งผอ่นชาํระรายปีโดย 5 ปีแรกเริม่ตัง้แต่ 31 
ธนัวาคม 2546 ตอ้งจา่ยปีละ 10 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบีย้ทีธ่นาคารเขยีวใสคดิจากลกูคา้ประเภทเดยีวกบัพุธเทา่กบั 8% โดยธนาคารเขยีวใสใช้

อตัราดอกเบีย้ตลาดในการคาํนวณผลขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 
ใหท้าํ 
1. การปรบัโครงสรา้งหน้ีดงักลา่วเป็นการปรบัโครงสรา้งหน้ีแบบใด จงอธบิาย 
2. คาํนวณประกอบพรอ้มทัง้บนัทกึรายการบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2545 – 31 ธนัวาคม 2550 ในสมดุบญัชขีอง

พธุและธนาคารเขยีวใส จาํกดั 
 

คาํตอบข้อ 2  

1) ถอืเป็นการปรบัโครงสรา้งแบบหลายลกัษณะ ซึง่ประกอบไปดว้ยทัง้การโอนสนิทรพัย ์ออกสว่นของผูถ้อืหุน้

เพือ่ชาํระหน้ี และ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการชาํระหน้ี ทัง้ลดอตัราดอกเบีย้ เพิม่ระยะเวลาการชาํระหน้ี และลด

เงนิตน้ลงบางสว่น (hair cut) 

คาํนวณกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีพ่ธุตอ้งบนัทกึ 
มลูคา่ตามบญัชขีองเจา้หน้ี - ธนาคารเขยีวใส จาํกดั 1,600.00  
หกั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย ์และหุน้สามญัทีโ่อนให ้
อาคาร 240.00  
หุน้สามญั 150.00  390.00  
มลูคา่ตามบญัชขีองเจา้หน้ีหลงัการโอนสนิทรพัยแ์ละหุน้ให ้ 1,210.00  
กระแสเงนิสดทีต่อ้งจา่ยชาํระหลงัจากโอนสนิทรพัยแ์ละหุน้ 
เงนิสดจา่ยทนัท ี 70.00  
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 50.00  
เงนิตน้สว่นทีเ่หลอืผอ่น 5 ปี ดอกเบีย้ 5% 727.60  
 (145.52 ลา้นบาท x 5)  

847.60  
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ผลกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 362.40  

 
 
คาํนวณผลขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี (ธนาคารเขยีวใสบนัทกึ) 
มลูคา่ตามบญัชขีองลกูหน้ี - บรษิทัพธุ จาํกดั 1,600.00  
หกั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย ์และหุน้สามญัทีร่บัโอน 
อาคาร 240.00  
หุน้สามญั 150.00  390.00  
มลูคา่ตามบญัชขีองเจา้หน้ีหลงัรบัโอนสนิทรพัยแ์ละหุน้ 1,210.00  
มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัหลงัรบัโอนสนิทรพัยแ์ละหุน้ 
เงนิสดทีไ่ดร้บัทนัท ี 70.00  
มลูคา่ปจัจุบนัของดอกเบีย้คา้งรบั (คดิลดที ่8%) 39.93  
มลูคา่ปจัจุบนัของเงนิตน้ (คดิลดที ่8%) 581.02  
รวมมลูคา่ปจัจุบนัของเงนิสดรบั 690.95  
ผลขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี (519.05) 

การบนัทกึบญัชขีองบรษิทัพธุ จาํกดั 
31/12/2545 อาคาร     220.00  

ผลกาํไรจากการตรีาคาอาคารโอนปรบัโครงสรา้งหน้ี     220.00  

31/12/2545 เจา้หน้ีเงนิกู ้- ธนาคารเขยีวใส จาํกดั     340.00  
ดอกเบีย้คา้งจา่ย      50.00  
คา่เสือ่มราคาสะสม – อาคาร      58.00  
สว่นตํ่ากวา่มลูคา่หุน้สามญั     850.00  

อาคาร     298.00  
ทุน หุน้สามญั  1,000.00  

31/12/2545 เจา้หน้ีเงนิกู ้- ธนาคารเขยีวใส จาํกดั  1,210.00  
เงนิสด      70.00  
เจา้หน้ีเงนิกูท้ีป่รบัโครงสรา้งแลว้     777.60  
ผลกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี     362.40  

31/12/2546 เจา้หน้ีเงนิกู ้- ธนาคารเขยีวใส จาํกดั     155.52  
เงนิสด     155.52  

31/12/2547 เจา้หน้ีเงนิกู ้- ธนาคารเขยีวใส จาํกดั     155.52  
เงนิสด     155.52  



7 

 

โดย ดร.สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ 
สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณิชยอ์ยา่งเดด็ขาด 

31/12/2548 เจา้หน้ีเงนิกู ้- ธนาคารเขยีวใส จาํกดั     155.52  
เงนิสด     155.52  

 

31/12/2549 เจา้หน้ีเงนิกู ้- ธนาคารเขยีวใส จาํกดั     155.52  
เงนิสด     155.52  

31/12/2550 เจา้หน้ีเงนิกู ้- ธนาคารเขยีวใส จาํกดั     155.52  
เงนิสด     155.52  

การบนัทกึบญัชขีองธนาคารเขยีวใส จาํกดั 
31/12/2545 อาคาร     240.00  

เงนิลงทุนในหุน้สามญั บรษิทัพุธ จาํกดั     150.00  
เงนิสด      70.00  
ลกูหน้ีจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปีญัหา     620.95  
ผลขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี     519.05  

ลกูหน้ีเงนิกู ้- บรษิทัพธุ จาํกดั  1,550.00  
ดอกเบีย้คา้งรบั      50.00  

โดยทีธ่นาคารเขยีวใสจะตอ้งจดัทาํตารางตดับญัชเีงนิกู ้(Amortization Schedule) ดงัน้ี 
 

วนัที ่ งวด เงนิสดรบั 
ดอกเบีย้
รบั ลดเงนิตน้ 

มลูคา่ตาม
บญัช ี
ของลกูหน้ี
ฯ 

31/12/2545 0          690.95  
31/12/2545 0      70.00           -         70.00     620.95  
31/12/2546 1    155.52       49.68     105.84     515.10  
31/12/2547 2    155.52       41.21     114.31     400.79  
31/12/2548 3    155.52       32.06     123.46     277.33  
31/12/2549 4    155.52       22.19     133.33     144.00  
31/12/2550 5    155.52       11.52     144.00        0.00  

 
และบนัทกึการรบัเงนิดงัน้ี 

31/12/2546 เงนิสด     155.52  
ดอกเบีย้รบั      49.68  
ลกูหน้ีจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปีญัหา     105.84  

31/12/2547 เงนิสด     155.52  
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ดอกเบีย้รบั      41.21  
ลกูหน้ีจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปีญัหา     114.31  

 

31/12/2548 เงนิสด     155.52  
ดอกเบีย้รบั      32.06  
ลกูหน้ีจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปีญัหา     123.46  

31/12/2549 เงนิสด     155.52  
ดอกเบีย้รบั      22.19  
ลกูหน้ีจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปีญัหา     133.33  

31/12/2550 เงนิสด     155.52  
ดอกเบีย้รบั      11.52  
ลกูหน้ีจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปีญัหา     144.00  

 

 

ข้อ 3 ก การบันทกึบัญชีแลกเปลีย่นสินทรัพย์ 

บรษิทัองัคาร จาํกดั มรีถยนตร์าคาทุนมลูคา่ 960,000 บาท ทีซ่ือ้มาในวนัที ่1/1/25x2 โดยรถยนตด์งักลา่วมอีายใุชง้าน 
10 ปี ราคาซาก 160,000 บาท ณ วนัที ่1/4/25x7 บรษิทัไดนํ้ารถเก่าไปแลกเป็นรถใหม ่โดย ณ วนัทีแ่ลก รถเก่ามี
มลูคา่ยตุธิรรม 480,000 บาท โดยบรษิทัไดร้บัเงนิสด 120,000 บาท สว่นรถใหมม่รีาคาตามใบเสนอราคาเทา่กบั 
650,000 บาท บรษิทัใชว้ธิเีสน้ตรงในการตดัค่าเสือ่มราคา ใหบ้นัทกึการแลกเปลีย่นรถยนตเ์ก่ากบัรถยนตใ์หมด่งักลา่ว 
 

คาํตอบ ข้อ 3 ก 

คาํนวณหามลูคา่ตามบญัชขีองรถยนต ์ณ วนัทีนํ่าไปแลก 
ราคาทุน 960,000  
หกั คา่ซาก 160,000  
มลูคา่ทีเ่สือ่มคา่ได ้ 800,000  
อายใุชง้าน (เดอืน) 120  
คา่เสือ่มราคาต่อเดอืน 6,667  
จาํนวนเดอืนทีต่ดัคา่เสือ่มแลว้ 51  
(1/1/25x2 - 1/4/25x7)   
คา่เสือ่มราคาสะสม ณ 1/4/25x7 340,000  
ราคาตามบญัช ีณ 1/4/25x7 620,000  
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ราคายตุธิรรม ณ 1/4/25x7 480,000  
หกั ราคาตามบญัช ีณ 1/4/25x7 620,000  
ผลขาดทุนจากการตรีาคา (140,000) 

การบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
รถยนต ์(ใหม)่ 600,000  
คา่เสือ่มราคาสะสม - รถยนต ์ 340,000  
ผลขาดทุนจากการตรีาคา 140,000  

เงนิสด 120,000  
รถยนต ์(เก่า) 960,000  

ข้อ3 ข การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

บรษิทัมทีีด่นิแปลงหน่ึง โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัทีด่นิดงัน้ี 
ราคาทุน 2,500,000  
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคา 200,000  
ราคาตามบญัชขีองทีด่นิ ณ 31/12/25x1 2,700,000  

ต่อมาเกดิขอ้บ่งชีว้า่ทีด่นิดงักลา่วน่าจะเกดิการดอ้ยคา่ขึน้ บรษิทัจงึไดท้าํการประเมนิราคาและมลูคา่จากการใช ้พบวา่
ราคาขายสทุธขิองทีด่นิเทา่กบั 2.2 ลา้นบาท และมลูคา่จากการใชเ้ทา่กบั 2.1 ลา้นบาท  
ใหบ้นัทกึบญัชเีกีย่วกบัการดอ้ยคา่ของทีด่นิดงักลา่ว 
 

คาํตอบข้อ  3 ข 

เน่ืองจากมลูคา่ทีจ่ะไดร้บั (recoverable amount) ซึง่เทา่กบั 2.2 ลา้นบาท 
(ซึง่หมายถงึมลูคา่ทีม่ากกวา่ระหวา่งมลูคา่ขายสทุธ ิ(2.2 ลา้นบาท) กบัมลูคา่จากการใช ้(2.1 ลา้นบาท ) 
แลว้แต่อยา่งใดจะสงูกวา่ ) นัน้ ตํ่ากวา่ราคาตามบญัช ี(2.7 ลา้นบาท) จงึแสดงวา่ทีด่นิแปลงดงักลา่วเกดิการดอ้ยคา่ขึน้
แลว้ กจิการจงึตอ้งบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี  
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 300,000  
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ 200,000  

คา่เผื่อขาดทุนจากการดอ้ยคา่-ทีด่นิ 300,000  
ทีด่นิ 200,000  
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ข้อ 3 ค. การบันทกึมูลค่าของสินทรัพย์ 

1/1/25x1 บรษิทัซือ้โรงงานพรอ้มเครือ่งจกัรทีม่สีภาพพรอ้มใชง้านเป็นเงนิสดมลูคา่ 1 ลา้นบาท โดยใชเ้งนิเบกิเกนิบญัช ี
และเงนิกูอ้ื่น ทีท่าํใหเ้กดิดอกเบีย้สาํหรบัปีเทา่กบั 20,000 บาท โดยจา่ยคา่ประเมนิราคาเทา่กบั 30,000 บาท 
ซึง่ขอ้มลูราคาประเมนิเป็นดงัน้ี 
ทีด่นิ 600,000  
โรงงาน 400,000  
เครือ่งจกัร 200,000  
นอกจากน้ี บรษิทัไดจ้า่ยเงนิเกีย่วกบัการซือ้สนิทรพัยค์รัง้น้ีเพิม่เตมิดงัน้ี 
คา่ภาษกีารโอนอสงัหารมิทรพัย ์ 30,000  
คา่ทาํรัว้ 170,000  
คา่ทาํทอ่ระบายน้ํา 60,000  
คา่ทาํทีจ่อดรถ 150,000  

 
ใหบ้นัทกึการซือ้สนิทรพัยข์า้งตน้ 

คาํตอบข้อ 3 ค 

เน่ืองจากอาคารโรงงานทีซ่ือ้มานัน้น่าจะอยูใ่นสภาพพรอ้มใชแ้ลว้ ดงันัน้ จงึไมส่ามารถรบัรูด้อกเบีย้จา่ยเป็นตน้ทุนของ
สนิทรพัยไ์ด ้สว่นคา่ประเมนิราคานัน้เกีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยท์ัง้สามชนิดทีไ่ดม้า จงึตอ้งปนัสว่นตามมลูคา่ยตุธิรรม ใหก้บั
สนิทรพัยท์ัง้สาม สว่นภาษกีารโอนอสงัหาทรพัยจ์ะเกีย่วขอ้งกบัทีด่นิ และโรงงาน ไมเ่กีย่วกบัเครือ่งจกัร จงึตอ้งปนัสว่น
ใหก้บัโรงงานและเครือ่งจกัร และคา่ทาํรัว้ ทอ่ระบายน้ํา และคา่ทีจ่อดรถ จะเขา้ไปเป็น “สว่นปรบัปรงุทีด่นิ” ดงัตารางปนั
สว่นตน้ทุนดงัน้ี  

รายการ 

ทีด่นิ 
อาคาร 
และ
เครือ่งจกัร 

ทีด่นิ
และ
อาคาร ทีด่นิ อาคาร เครือ่งจกัร 

สว่น
ปรบัปรงุ
ทีด่นิ คา่ใชจ้า่ย รวม 

มลูคา่ยุตธิรรม     600  400 200     1200 

ราคาซือ้ 1,000  1,000  
คา่ประเมนิราคา 30  30  
คา่โอนกรรมสทิธิ ์ 30  30  
รวม 1,030  30            1,060  

ปนัสว่นใหท้ีด่นิ อาคาร และเครือ่งจกัร ตาม 
FMV (1,030) 515  343  172  1,030  
ปนัสว่นใหท้ีด่นิ อาคาร ตาม FMV (30) 18  12  30  
ดอกเบีย้จา่ย 20 20  

คา่ทาํรัว้ 170 170  

คา่ทาํทอ่ระบายน้ํา 60 60  

คา่ทาํทีจ่อดรถ 150 150  

รวม 0  0  533  355  172  380  20  1,460  
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ซึง่ตอ้งบนัทกึบญัชกีารจา่ยเงนิและสนิทรพัยท์ีไ่ดด้งัน้ี 
ทีด่นิ 533  
อาคาร 355  
เครือ่งจกัร 172  

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 380  
คา่ใชจ้า่ย 20  

เงนิสด 1,460  

ข้อ 3 ง การตรีาคาเพิม่ 

ปีถดัมา ในวนัที ่31/12/25x2 บรษิทัไดป้ระเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย ์พบวา่ราคาทีด่นิไมเ่ปลีย่นแปลงไปจากทีเ่คย
บนัทกึบญัช ีแต่อาคารโรงงานมรีาคาเทา่กบั 478,000 บาท ใหบ้นัทกึบญัชกีารตรีาคาเพิม่ ทัง้น้ี บรษิทัตดัคา่เสือ่มราคา
อาคาร 20 ปี 

คาํตอบข้อ 3 ง 

ราคาตามบญัช ีณ วนัทีต่รีาคาเพิม่ 
ราคาทุนของอาคาร 355  
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม 2 ปี จาก 20 ปี 36  
ราคาตามบญัชขีองอาคาร ณ 31/12/25x2 320  

ราคาประเมนิ ณ 31/12/25x2 478  
ราคาตามบญัชขีองอาคาร ณ 31/12/25x2 320  
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาเพิม่ 158  

 
บนัทกึบญัชกีารตรีาคาเพิม่ (สมมตวิา่บนัทกึคา่เสือ่มราคาเรยีบรอ้ยแลว้) 
 
อาคาร 158  

สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 158  

ข้อ 3 จ รายจ่ายภายหลงัการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ปี 25x3 บรษิทัไดต่้อเตมิอาคารโรงงานซึง่ทาํใหไ้ดป้ระโยชน์ใชง้านมากขึน้ เป็นเงนิ 400,000 บาท ใหบ้นัทกึบญัชกีาร
ต่อเตมิอาคารดงักลา่ว 

คาํตอบข้อ 3 จ 

อาคาร 400  
เงนิสด 400  

จบ 


