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ข้อ 1 ต้นทุนช่วง – วธีิถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก 
บรษิทัแมว จาํกดั เป็นผูผ้ลติสารเคม ีโดยมขีนัตอนการผลติ 2 ขนัตอนคอืแผนกผสม และแผนกกลนั มกีารเตมิวตัถุดบิเขา้

ไปตงัแต่ตน้กระบวนการในขณะทตีน้ทุนแปลงสภาพเกดิขนึอยา่งสมาํเสมอตลอดกระบวนการผลติ บรษิทัใชว้ธิถีวัเฉลยีถ่วง

นําหนกัในการคาํนวณตน้ทุนชว่ง โดยต่อไปนีเป็นขอ้มลูของแผนกผสม  

 จาํนวนหน่วยผลติ   วตัถุดบิ   ตน้ทุนแปลงสภาพ  

งานระหวา่งทาํ 1 ตค. 25x5 2,000  460,000  120,000  

หน่วยเรมิผลติเดอืน ตค. 25x5 8,000  

หน่วยผลติเสรจ็เดอืน ตค. 25x5 9,000  

งานระหวา่งทาํ 31 ตค. 25x5 1,000  

ตน้ทุนทเีกดิขนึระหวา่งเดอืน ตค. 25x5  2,000,000  935,000  
 

โดยงานระหวา่งทาํตน้งวดวตัถุดบิเสรจ็สนิไป ?% สว่นตน้ทุนแปลงสภาพเสรจ็สนิไป 60% สว่นงานระหวา่งทาํปลายงวด

วตัถุดบิเสรจ็สนิไป ?% สว่นตน้ทุนแปลงสภาพเสรจ็สนิไป 70% 

ใหท้าํ 

1. คาํนวณหน่วยเทยีบสาํเรจ็รปูสาํหรบัเดอืนตุลาคม 25x5 

2. สรปุตน้ทุนของแผนกผสมสาํหรบัเดอืนตุลาคม 25x5  

3. บนัทกึบญัชทีเีกยีวขอ้งในสมดุรายวนัทวัไป 
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คาํตอบ 

 จาํนวนหน่วยผลติจรงิ  
 จาํนวนหน่วยเทยีบสาํเรจ็รปู  

 วตัถุดบิ   ตน้ทุนแปลงสภาพ  

งานระหวา่งทาํ 1 ตค. 25x5 2,000  

หน่วยเรมิผลติเดอืน ตค. 25x5 8,000  

10,000  

หน่วยผลติเสรจ็เดอืน ตค. 25x5 9,000  100%  9,000  100%  9,000  

งานระหวา่งทาํ 31 ตค. 25x5 1,000  100%  1,000  60% 600  

10,000  10,000   9,600  

ตน้ทุนการผลติ 

งานระหวา่งทาํ 1 ตค. 25x5 580,000   460,000  120,000  

ตน้ทุนทเีกดิขนึระหวา่งเดอืน ตค. 25x5 2,935,000  2,000,000  935,000  

รวมตน้ทุนการผลติ 3,515,000   2,460,000  1,055,000  

หน่วยเทยีบสาํเรจ็รปู  10,000   9,600  

 ตน้ทุนต่อหน่วยเทยีบสาํเรจ็รปู  355.90   246.00  109.90  

สรปุตน้ทุนการผลติ 
งานระหวา่งทาํ 1 ตค. 25x5 580,000  
ตน้ทุนทเีกดิขนึระหวา่งเดอืน ตค. 25x5 2,935,000  

รวมตน้ทุนการผลติ 3,515,000  

การจดัสรรตน้ทุน 
หน่วยผลติเสรจ็โอนออก 3,203,063  
งานระหวา่งทาํ 31 ตค. 25x5 
วตัถุดบิ 246,000  
ตน้ทุนแปลงสภาพ 65,938  
รวมงานระหวา่งทาํ 31 ตค. 25x5 311,938  

รวมตน้ทุนการผลติ 3,515,000  
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การบนัทกึบญัช ี

งานระหวา่งทาํ  2,935,000  
วตัถุดบิ  2,000,000  

คา่แรงทางตรงและคา่ใชจ้า่ยในการผลติ 935,000  

บนัทกึตน้ทุนการผลติเขา้งาน 

ตน้ทุนผลติเสรจ็โอนออกไปยงัแผนกกลนั  3,203,063  

งานระหวา่งทาํ  3,203,063  

บนัทกึการโอนตน้ทุนไปยงัแผนกกลนั 

ข้อ 2. การรับรู้รายได้ 
บรษิทั แมวน้อย จาํกดั ประกอบกจิการโรงพยาบาล และศนูยส์ขุภาพ และสปา รายไดส้ว่นใหญ่มาจากสปา และศนูย์

สขุภาพ โดยทลีกูคา้สว่นใหญ่เป็นชาวต่างชาต ิ

ใหท้า่นพจิารณาเหตุการณ์ต่อไปนี โดยแยกเป็นแต่ละกรณี และบนัทกึรบัรูร้ายการเกยีวกบัรายไดข้องปีสนิสดุวนัท ี31 

ธนัวาคม 25x1 และ 31 ธนัวาคม 25x2 

1. บรษิทัจะใหบ้รกิารลกูคา้ทเีป็นสมาชกิสปา ในราคา 49,000 บาทต่อปี โดยใหบ้รกิารประมาณ 10 ครงั และมสีามารถใช้

บรกิารเครอืงออกกาํลงัต่าง ๆ ไดต้ลอดปี เนืองจากเดอืน สงิหาคม นี บรษิทัมรีายการสง่เสรมิการขายโดยขาย สมาชกิ

สปาในราคา 60,000 บาท เรมิ 1 สงิหาคม 25x1 ถงึ 31 กรกฏาคม 25x2 พรอ้มโปรแกรมตรวจสขุภาพ (ปกตขิายใน

ราคา 21,000 บาท) มผีูส้นใจซอื ทงัหมด 50 ราย และมผีูม้าตรวจสขุภาพในปี 25x1 จาํนวน 15 และ ปี 25x2 จาํนวน 

35 ราย 

ตอบ  

บรษิทัขายสมาชกิสปาพรอ้มโปรแกรมตรวจสขุภาพในราคา 60,000 บาท โดยใหบ้รกิารสปาบวกโปรแกรมตรวจสขุภาพ 

ดงันนั จงึตอ้งกําหนดมลูคา่ในการรบัรูร้ายไดด้ว้ยการเฉลยีตามราคาขายปกต ิดงัการคาํนวณดงันี  

ราคาขาย
ปกต ิ

การปนัสว่น
ราคาขาย 

สปา  49,000   42,000  
ตรวจสขุภาพ  21,000   18,000  
รวม  70,000   60,000  



5 

 

โดย ดร.สมศกัด ิประถมศรเีมฆ สงวนลขิสทิธติามกฎหมาย ไมอ่นุญาตใหเ้ผยแพรใ่นเชงิพาณชิยอ์ยา่งเดด็ขาด  (สนใจตวิ CPA วชิาการบญัช ี1 - 

2 ตดิต่อ 081-485-7887 / www.cpasolution.net) 

 

ซงึในแต่ละครงัทมีกีารใชบ้รกิารสปา กจิการตอ้งรบัรูร้ายไดเ้ท่ากบั 4,200 บาท และในแต่ละครงัทลีกูคา้มาตรวจสขุภาพ

จะตอ้งรบัรูร้ายได ้18,000 บาท ทงันี ตามโจทยไ์มไ่ดใ้หข้อ้มลูของการใชบ้รกิารสปาจงึไมส่ามารถระบุจาํนวนทรีบัรูร้ายไดไ้ด ้

การบนัทกึบญัชทีเีกยีวขอ้งในปี 25x1 และ 25x2 จงึเป็นดงันี  

ปี 25x1 เงนิสด  3,000,000  
รายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหน้า  3,000,000  

รบัคา่ขายแพคเกจการใหบ้รกิารสปาและตรวจสขุภาพ 

ปี 25x1 รายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหน้า  xx  
รายไดค้า่สปา  xx  

บนัทกึการรบัรูร้ายไดค้า่บรกิารสปา (4,200 x จาํนวนครงัทใีหบ้รกิาร) 
ปี 25x1 ตน้ทุนการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ย  xx 

เงนิสด คา่เสอืมราคา ฯลฯ  xx 
บนัทกึตน้ทุนการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ย) 

ปี 25x1 รายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหน้า 270,000  
รายไดค้า่ตรวจสขุภาพ 270,000  

บนัทกึการรบัรูร้ายไดค้า่บรกิารตรวจสขุภาพ (18,000 x 15 ครงั) 
ปี 25x1 ตน้ทุนการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ย  xx 

เงนิสด คา่เสอืมราคา ฯลฯ  xx 
บนัทกึตน้ทุนการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ย) 

ปี 25x2 รายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหน้า  xx  
รายไดค้า่สปา  xx  

บนัทกึการรบัรูร้ายไดค้า่บรกิารสปา (4,200 x จาํนวนครงัทใีหบ้รกิาร) 
ปี 25x2 ตน้ทุนการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ย  xx 

เงนิสด คา่เสอืมราคา ฯลฯ  xx 
บนัทกึตน้ทุนการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ย) 

ปี 25x2 รายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหน้า 630,000  
รายไดค้า่ตรวจสขุภาพ 630,000  

บนัทกึการรบัรูร้ายไดค้า่บรกิารตรวจสขุภาพ (18,000 x 35 ครงั) 
ปี 25x2 ตน้ทุนการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ย  xx 

เงนิสด คา่เสอืมราคา ฯลฯ  xx 
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บนัทกึตน้ทุนการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ย) 
 

2. บรษิทัมขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูยโ์รคหวัใจ จาํกดั ทจีะใหบ้รกิารศนูยโ์รคหวัใจเป็นเวลา 3 ปีโดยบรษิทั ศนูยโ์รคหวัใจจะ

เป็นผูด้าํเนินการต่าง ๆ แพทย ์ เครอืงมอือุปกรณ์การแพทย ์ ยารกัษา สว่นบรษิทั จะเป็นผูจ้ดัสถานท ีพยาบาล โดย

บรษิทั จะไดร้บัผลประโยชน์เป็นรอ้ยละ 15 ของรายไดค้า่บรกิารรกัษาโรคหวัใจ และในปี 25x1 และ25x2 รายได้

คา่บรกิารรกัษาโรคหวัใจเป็น 3 ลา้นบาท และ 4.5 ลา้นบาทต่อปี 

ตอบ 

บรษิทัจะตอ้งรบัรูร้ายไดต้ามสทิธทิเีกดิจากการตกลงกนัดงันนั จงึตอ้งรบัรูร้ายไดใ้นแต่ละปีดงันี  

ปี  รายได ้  สว่นแบ่งรายได ้15% 
25x1  3,000,000   450,000  
25x2  4,500,000   675,000  

 

และตอ้งบนัทกึบญัชดีงันี  

ปี 25x1 เงนิสด 450,000  
สว่นแบ่งรายไดค้า่บรกิารรกัษาโรคหวัใจ 450,000  

บนัทกึการรบัรูร้ายไดค้า่บรกิารรกัษาโรคหวัใจ (3 ลา้นบาท x 15%) 

ปี 25x2 เงนิสด 675,000  
สว่นแบ่งรายไดค้า่บรกิารรกัษาโรคหวัใจ 675,000  

บนัทกึการรบัรูร้ายไดค้า่บรกิารรกัษาโรคหวัใจ (4.5 ลา้นบาท x 15%) 
 

3. บรษิทัตกลงทจีะขายศนูยส์ขุภาพใหก้บับรษิทัรกัสขุภาพ เป็นจาํนวน 50 ลา้นบาท โดยมขีอ้ตกลงวา่บรษิทัจะเป็น

ผูบ้รหิารศนูยส์ขุภาพ เป็นเวลา 15 ปี เทา่กบัอายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิทเีหลอืของศนูยส์ขุภาพ โดยมขีอ้ตกลง

วา่บรษิทั รกัสขุภาพ จะไดร้บัผลประโยชน์เป็นรอ้ยละ 15 ต่อปีของกาํไรสทุธจิากศนูยส์ขุภาพ โดยบรษิทัการนัตี

ผลประโยชน์ใหก้บับรษิทัรกัสขุภาพอยา่งน้อยปีละ 750,000 บาท 

รายไดแ้ละกาํไรสทุธ ิของศนูยส์ขุภาพ 

25x1 25x2 

รายได ้ 12 ลา้นบาท 14 ลา้นบาท  
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กาํไรสทุธ ิ 4.5ลา้นบาท 5.8ลา้นบาท 
 

ตอบ 

นอกจากทบีรษิทัตอ้งรบัรูร้ายได ้ ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินศนูยส์ขุภาพเป็นรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยของ

กจิการแลว้ บรษิทัยงัตอ้งรบัรูส้ว่นแบ่งผลกาํไรทจีา่ยใหก้บับรษิทัรกัสขุภาพเป็นคา่ใชจ้า่ยดว้ย นอกจากนี คา่ขายศนูย์

ใหบ้รกิารสขุภาพถอืเป็นรายไดท้กีจิการตอ้งทยอยรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งตลอดอายสุญัญา คอื 15 ปี เนืองจากกจิการยงัมี

ภาระผกูพนัทตีอ้งดาํเนินงานต่อไปอกี 15 ปี โดยเกณฑใ์นการรบัรูท้เีหมาะสมน่าจะเป็นวธิเีสน้ตรง หรอืเทา่กบัปีละ 333,333 

บาท (50 ลา้นบาท / 15 ปี) และในสว่นของสว่นแบง่ผลกาํไรทตีอ้งจา่ยใหก้บัผูซ้อืกจิการไปนนัสามารถคาํนวณดงันี  

ปี  กาํไรสทุธ ิ  15% ของกาํไรแต่ไม่นอ้ยกวา่ 750,000 

25x1 4,500,000 750,000 

25x2 5,800,000 870,000 

การบนัทกึบญัชทีเีกยีวขอ้งเป็นดงันี  

ปี 25x1 เงนิสด  50,000,000  
รายไดค้า่ขายสทิธริบัลว่งหน้า  50,000,000  

บนัทกึการขายสทิธใิหบ้รกิารสปา 

ปี 25x1 เงนิสด  12,000,000  
รายไดค้า่สปา  12,000,000  

บนัทกึการรบัรูร้ายไดค้า่บรกิารสปา 

ปี 25x1 ตน้ทุนการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ย  7,500,000  
เงนิสด คา่เสอืมราคา ฯลฯ  7,500,000  

บนัทกึตน้ทุนการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ย) 

ปี 25x1 สว่นแบ่งกาํไรทจีา่ยใหก้บัผูซ้อืกจิการ  750,000  
เงนิสด  750,000  

บนัทกึการจา่ยสว่นแบง่กาํไรใหก้บัผูซ้อืกจิการ 

ปี 25x1 รายไดค้า่ขายสทิธริบัลว่งหน้า  3,333,333  
รายไดค้า่ขายสทิธ ิ  3,333,333  
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บนัทกึการรบัรูร้ายไดค้า่ขายกจิการตามสดัสว่น (50m / 15 ปี) 

ปี 25x2 เงนิสด  14,000,000  
รายไดค้า่สปา  14,000,000  

บนัทกึการรบัรูร้ายไดค้า่บรกิารสปา 

ปี 25x2 ตน้ทุนการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ย  8,200,000  
เงนิสด คา่เสอืมราคา ฯลฯ  8,200,000  

บนัทกึตน้ทุนการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ย) 

ปี 25x2 สว่นแบ่งกาํไรทจีา่ยใหก้บัผูซ้อืกจิการ  870,000  
เงนิสด  750,000  

บนัทกึการจา่ยสว่นแบง่กาํไรใหก้บัผูซ้อืกจิการ 

ปี 25x2 รายไดค้า่ขายสทิธริบัลว่งหน้า  3,333,333  
รายไดค้า่ขายสทิธ ิ  3,333,333  

บนัทกึการรบัรูร้ายไดค้า่ขายกจิการตามสดัสว่น (50m / 15 ปี) 

3. ก) สัญญาเช่าการเงนิ 
1 ม.ค.25x1 บรษิทั ใหเ้ชา่เครอืงจกัร ทมีอีายปุระโยชน์ทางเศรษฐกจิ 6 ปีมลูคา่ยตุธิรรม 240,000 มลูคา่คงเหลอืทไีม่

รบัประกนั20,000 ตน้ทุนผลติเครอืงจกัร 170,000 มคีา่ใชจ้า่ยทางตรงในการทาํใหเ้กดิสญัญาเชา่ 3,000 ระยะเวลาสญัญา

เชา่ 5 ปี คา่เชา่ตามสญัญาปีละ 50,000 บาทจา่ยชาํระทุกวนัสนิปี เรมิตงัแต่วนัท ี31/12/25x1 อตัราดอกเบยีตามนยัของ

สญัญาเชา่เทา่กบัรอ้ยละ 5  

ใหท้าํ 

1. ใหค้าํนวณ ดอกเบยีรบั ลกูหนีสญัญาเชา่ตดับญัช ีลกูหนีสญัญาเชา่คงเหลอื  

2. บนัทกึบญัชทีเีกยีวขอ้งในปี 25x1  

ตอบ สญัญาเชา่นีเป็นสญัญาเช่าการเงนิ ซงึบรษิทัตอ้งรบัรูล้กูหนีตามสญัญาเชา่ มลูคา่คงเหลอืทไีมไ่ดร้บัการประกนั เป็น

เงนิลงทุนขนัตน้ตามสญัญาเชา่ ตามการคาํนวณต่อไปนี 

 

รายการ  เงนิลงทุนขนัตน้ตามสญัญาเช่า  
คา่เชา่ (50,000 x 5)  250,000  
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มลูคา่ซากทไีมไ่ดร้บัการประกนั  20,000  
รวม  270,000  

 

โดยเงนิลงทุนสทุธติามสญัญาเชา่สามารถคาํนวณไดด้งันี  

รายการ  รายการ   PV factor 5%   เงนิลงทุนสทุธ ิ 
คา่เชา่ต่องวด  50,000   4.3295   216,474  
มลูคา่ซากทไีมไ่ดร้บัการประกนั  20,000   0.7835   15,671  
รวม  232,144  

 

ซงึเงนิลงทุนสทุธติามสญัญาเช่า (มลูคา่ปจัจุบนัของสญัญาเช่า) มจีาํนวนน้อยกวา่มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย ์ดงันนั บรษิทั

จงึตอ้งคาํนวณมลูคา่ลกูหนีโดยใชเ้งนิลงทุนสทุธติามสญัญาเชา่ดงัตารางคาํนวณต่อไปนี 

วนัท ี งวด  เงนิรบั   ตดัดอก   ตดัตน้   ตน้คงเหลอื  
1/1/25x1 0  232,144  

31/12/25x1 1  50,000   11,607   38,393   193,752  
31/12/25x2 2  50,000   9,688   40,312   153,439  
31/12/25x3 3  50,000   7,672   42,328   111,111  
31/12/25x4 4  50,000   5,556   44,444   66,667  
31/12/25x5 5  50,000   3,333   46,667   20,000  
31/12/25x5 5  20,000  -   20,000  0  

 

-ใหบ้นัทกึบญัชทีเีกยีวขอ้งของปี 25x1 

1/1/25x1 ลกูหนีตามสญัญาเชา่การเงนิ  270,000  
ตน้ทุนขาย (173,000 – 15,671)  157,329  

ขาย (232,144 – 15,671)  216,473  
ดอกเบยีตามสญัญาเชา่รอตดับญัช ี  37,856  
สนิคา้  170,000  
เงนิสด (คา่ใชจ้า่ยทางตรง)  3,000  

บนัทกึการทาํสญัญาเชา่การเงนิ 

31/12/25x1 เงนิสด  50,000  
ลกูหนีตามสญัญาเชา่การเงนิ  50,000  
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บนัทกึการรบัคา่เชา่จากลกูหนี 

31/12/25x1 ดอกเบยีตามสญัญาเชา่รอตดับญัช ี  11,607  
ดอกเบยีรบั  11,607  

บนัทกึการรบัรูด้อกเบยี 
 

3. ข) สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทถีือไว้เพอืขาย (ม.รง. 5) 
(โจทยข์อ้นีไดจ้าก ภาคผนวกของม.รง. 5 ขอ้ 10) 

กจิการวางแผนจะจาํหน่ายกลุม่ของสนิทรพัย ์(เป็นสนิทรพัยท์จีะขาย) สนิทรพัยด์งักลา่วมรีปูแบบเป็น 
กลุม่สนิทรพัยท์ยีกเลกิ และมกีารวดัมลูคา่ดงัต่อไปนี 

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัรอบ
ระยะเวลารายงานก่อนการจดั

ประเภทเป็นสนิทรพัยท์ถีอืไวเ้พอื
ขาย 

มลูคา่ตามบญัชทีมีกีารวดัมลูคา่
ใหมท่นัทกี่อนการจดัประเภท
เป็นสนิทรพัยท์ถีอืไวเ้พอืขาย 

สนิคา้คงเหลอื  2,400   2,200  
สนิทรพัยท์างการเงนิเผอืขาย  1,800   1,500  
ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (แสดงดว้ยราคาทุน) 5,700   5,700  
ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (แสดงดว้ยราคาทตีใีหม)่  4,600   4,000  
คา่ความนิยม  1,500   1,500  
รวม   16,000   14,900  

 
กจิการรบัรูข้าดทุนจาํนวน 1,100 บาท (16,000 บาท – 14,900 บาท) ทนัทกี่อนการจดัประเภทเป็นกลุม่สนิทรพัยท์ยีกเลกิ
ซงึถอืไวเ้พอืขาย กจิการประมาณวา่มลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการขายของกลุม่สนิทรพัยท์ยีกเลกิมจีาํนวน 13,000 บาท 
เนืองจากกจิการมกีารวดัมลูคา่ของกลุม่สนิทรพัยท์ยีกเลกิซงึถอืไวเ้พอืขายดว้ยจาํนวนทตีาํกวา่ระหวา่ง มลูค่าตามบญัชกีบั
มลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย กจิการรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยคา่จาํนวน 1,900 บาท (14,900 บาท – 13,000 บาท) 
เมอืกลุม่สนิทรพัยด์งักลา่วจดัประเภทครงัแรกเป็นสนิทรพัยท์ถีอืไวเ้พอืขาย ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะปนัสว่นไปยงั
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ดงันนัจะไมม่กีารปนัสว่นการดอ้ยคา่ไปยงัสนิคา้คงเหลอืและสนิทรพัยท์างการเงนิเผอืขาย ผล
ขาดทุนจะปนัสว่นไปยงัสนิทรพัยอ์นืๆ ตามลาํดบัของการปนัสว่น โดยการปนัสว่นสามารถแสดงไดด้งันี 
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 มลูคา่ตามบญัชทีมีกีารวดั

มลูคา่ใหมท่นัทกี่อนการจดั

ประเภทเป็นสนิทรพัยท์ถีอืไว้

เพอืขาย 

 การปนัสว่นผล

ขาดทุนจากการ

ดอ้ยคา่ 

 มลูคา่ตามบญัชี

หลงัจากการปนัสว่นผล

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 

 สนิคา้คงเหลอื 2,200 - 2,200 

 สนิทรพัยท์างการเงนิเผอืขาย 1,500 - 1,500 

 ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (แสดงดว้ยราคาทุน) 5,700 - 235 5,465 

 ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (แสดงดว้ยราคาทตีใีหม)่ 4,000 - 165 3,835 

 คา่ความนิยม 1,500 - 1,500  - 

 รวม  14,900 - 1,900  13,000 

 
 อนัดบัแรก ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่นําไปลดมลูคา่ตามบญัชขีองคา่ความนิยมก่อน จากนนัผลขาดทุนท ี
คงเหลอืจะปนัสว่นไปยงัสนิทรพัยอ์นืๆ ตามสดัสว่นของมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ต่ละรายการนนั 


