
บทท่ี 7 Components of Cost
เพือ่ทราบหลักการของส่วนประกอบต้นทุนของสินทรัพย์ 

เพือ่สามารถค านวณต้นทุนของสินทรัพย์ได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสนิทรัพย์แทบทุกฉบับจะระบุแนวทางในการคํานวณตน้ทุน

ของสนิทรัพย์ ซ่ึงหลักการส าคัญของต้นทุนสินทรัพย์คือ “ต้นทุนทางตรงทุกอย่างท่ีจ่ายไปให้สินทรัพย์อยูใ่น

สภาพพร้อมขายหรือพร้อมใช้”  ซ่ึงจะเห็นไดอ้ย่างชัดเจนจากคําจํากัดความเกี่ยวกับตน้ทุนสนิทรัพย์ดงันี้

TAS 16, TAS 38, TAS 40 ราคาทุน : จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดทีก่ิจการจ่ายไปหรือมูลคา่

ยุตธิรรมของสิ่งตอบแทนอ่ืนทีก่ิจการมอบให้เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสนิทรัพย์ณเวลาทีไ่ดส้นิทรัพย์นัน้มาหรือ ณ เวลาที่

ก่อสร้างสนิทรัพย์นัน้ หรือในกรณีทีเ่กี่ยวข้องให้รวมถึงจํานวนทีแ่บ่งมาเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ทีรั่บรู้เม่ือเร่ิมแรก

ตามทีก่ําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนเช่นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่2 

(ปรับปรุง 2558) เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์

โดย TAS 16 ไดร้ะบุสว่นประกอบของราคาทุนของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ไวด้งันี้

โดยสว่นประกอบของราคาทุนของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ประกอบดว้ย

1. ราคาซ้ือรวมอากรขาเข้าและภาษซ้ืีอทีเ่รียกคนืไม่ไดห้ลงัหักสว่นลดการคา้และจํานวนทีไ่ดรั้บคนืจากผู้ขาย

2. ตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดหาสนิทรัพย์เพ่ือให้สนิทรัพย์นัน้อยู่ในสถานทีแ่ละสภาพทีพ่ร้อมจะ

ใช้งานไดต้ามความประสงคข์องฝา่ยบริหารเช่น

a.  ตน้ทุนผลประโยชน์ของพนักงานทีเ่กิดขึ้นโดยตรงจากการก่อสร้างหรือการไดม้าซ่ึงรายการทีด่นิ

อาคารและอุปกรณ์

b.  ตน้ทุนการเตรียมสถานที่

c.  ตน้ทุนการขนสง่เร่ิมแรกและการเก็บรักษา

d.  ตน้ทุนการตดิตั้งและการประกอบ

e.  ตน้ทุนในการทดสอบวา่สนิทรัพย์นัน้สามารถใช้งานไดอ้ย่างเหมาะสมหรือไม่หลงัหักมูลคา่สิ่งตอบ

แทนสทุธิทีไ่ดรั้บจากการขายรายการตา่งๆทีผ่ลติไดใ้นช่วงการเตรียมความพร้อมของสนิทรัพย์เพ่ือ

ให้อยู่ในสถานทีแ่ละสภาพทีพ่ร้อมจะใช้งานได ้และ

f.   คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ

3.  ตน้ทุนทีป่ระมาณในเบือ้งตน้สําหรับการร้ือการขนย้ายและการบูรณะสถานทีต่ั้งของสนิทรัพย์ซ่ึงเป็นภาระ

ผกูพันของกิจการทีเ่กิดขึ้นเม่ือกิจการไดส้นิทรัพย์นัน้มา
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ตัวอย่างท่ี 1 ตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอื

บริษทัไก่ จํากัด ซ้ือเคร่ืองจักรจากหลายประเทศและสง่ออกไปยังยุโรป โดยมีตน้ทุนทีเ่กี่ยวข้องดงัตอ่ไปนี ้

1 ตน้ทุนซ้ือ (ราคาตามใบกํากับสนิคา้)

2 สว่นลดการคา้

3 ภาษนีําเข้า

4 คา่ขนสง่เข้าและคา่เบีย้ประกันภัย

5 ตน้ทุนการจัดการสนิคา้ทีเ่กี่ยวข้องกับการนําเข้า

6 เงินเดอืนของฝา่ยบัญชี

7 คา่คอมมิสช่ันทีจ่่ายให้กับนายหน้านําเข้าสนิคา้

8 คา่คอมมิสช่ันทีจ่่ายให้กับนายหน้าขายสนิคา้

9 คา่ใช้จ่ายการประกันคณุภาพสนิคา้หลงัการขาย

ตน้ทุนสนิคา้คงเหลอืตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่2 ประกอบดว้ยรายการใดบ้าง 

ตน้ทุนของสนิคา้ คา่ใช้จ่ายประจํางวด

1 ตน้ทุนซ้ือ (ราคาตามใบกํากับสนิคา้) √

2 สว่นลดการคา้ √

3 ภาษนีําเข้า √

4 คา่ขนสง่เข้าและคา่เบีย้ประกันภัย √

5 ตน้ทุนการจัดการสนิคา้ทีเ่กี่ยวข้องกับการนําเข้า √

6 เงินเดอืนของฝา่ยบัญชี √

7 คา่คอมมิสช่ันทีจ่่ายให้กับนายหน้านําเข้าสนิคา้ √

8 คา่คอมมิสช่ันทีจ่่ายให้กับนายหน้าขายสนิคา้ √

9 คา่ใช้จ่ายการประกันคณุภาพสนิคา้หลงัการขาย √

รายการ
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ตัวอย่างท่ี 2

บริษทัมด จํากัด ซ้ือทีด่นิแปลงหนึง่มาเพ่ือสร้างโรงงานในราคา 300,000 บาท บริษทัไดจ่้ายคา่ร้ือถอนตกึทีอ่ยู่

บนทีด่นิแห่งนัน้ 40,000 บาท โดยสามารถขายมูลคา่คงเหลอือาคารไดเ้งิน 10,000 บาท ตอ่มาบริษทัจ่าย

คา่ออกแบบเป็นเงิน 50,000 บาท คา่ตรวจสอบโฉนดทีด่นิ 2,000บาท ดอกเบีย้ระหวา่งก่อสร้างอาคาร 

16,000  บาท และคา่สร้างอาคาร 600,000 บาท นอกจากนีบ้ริษทัยังตอ้งจ่ายคา่ถมทีอี่ก 5,000 บาท ตน้ทุน

ของทีด่นิเท่ากับเท่าใด

จากโจทย์ เพ่ือคํานวณหาตน้ทุนของทีด่นิ จะตอ้งพิจารณารายจ่ายทีเ่กิดขึ้น โดยแบ่งรายจ่ายเป็นตน้ทุนของ

ทีด่นิและตน้ทุนของอาคาร ตามหลกัการสําคญัของตน้ทุนสนิทรัพย์คอื “ต้นทุนทางตรงทุกอย่างท่ีจ่ายไปให้

สินทรัพย์อยูใ่นสภาพพร้อมขายหรือพร้อมใช้” 

ต้นทุนของท่ีดินเท่ากับเท่าใด

ตน้ทุนของทีด่นิ ตน้ทุนของอาคาร

1 ราคาซ้ือทีด่นิ 300,000 บาท 300,000.00

2 คา่ร้ือถอนตกึ 40,000 บาท 40,000.00

3 คา่ขายมูลคา่คงเหลอือาคารเก่า (10,000 บาท) (10,000.00)

4 คา่ออกแบบ 50,000 บาท 50,000.00

5 คา่ตรวจสอบโฉนดทีด่นิ 2,000 บาท 2,000.00

6 ดอกเบีย้ระหวา่งก่อสร้างอาคาร 16,000  บาท 16,000.00

7 คา่สร้างอาคาร 600,000 บาท 600,000.00

8 คา่ถมทีอี่ก 5,000 บาท 5,000.00

337,000.00 666,000.00

ตัวอย่างท่ี 3

บริษทัผึ้ง จํากัดซ้ือเคร่ืองจักรมูลคา่ 260,000 บาท โดยผู้ขายจ่ายคา่ขนสง่เคร่ืองจักรเป็นเงิน 900 บาท 

บริษทัให้วศิวกรประจําโรงงานตดิตั้งเคร่ืองจักร ซ่ึงเงินเดอืนทีเ่กี่ยวข้องกับการตดิตั้งคร้ังนีเ้ท่ากับ 4,600 บาท 

นอกจากนีบ้ริษทัยังตอ้งสง่พนักงานไปฝกึอบรมเร่ืองการ operate เคร่ืองจักร เป็นเงิน 7,000 บาท 

ทัง้นี ้บริษทัเสยีภาษสีรรพสามิตเท่ากับ 5% ของราคาตามใบสง่ของ ตน้ทุนของเคร่ืองจักรเคร่ืองนีจ้ะ

เท่ากับเท่าใด

a.             260,000 บาท

b.             264,600 บาท

รายการ

c.             271,600 บาท

d.             284,600 บาท..

150         



พิจารณารายจ่ายท่ีเกิดข้ึน

ต้นทุนของเคร่ืองจักร

1 คา่เคร่ืองจักร 260,000 บาท 260,000.00            บาท

2 คา่ขนสง่ (ผู้ขายจ่าย) 900 บาท -                        บาท

3 คา่ตดิตั้ง 4,600 บาท 4,600.00                บาท

4 คา่ฝกึอบรม 7,000 บาท 7,000.00                บาท

5 คา่ภาษสีรรพสามิต 5% ของราคา 13,000.00              บาท

รวมต้นทุนเคร่ืองจักร 284,600.00            บาท

ตัวอย่างท่ี 4

บริษทัแมว จํากัด ซ้ือรถบรรทุกจากบริษทัหมา จํากัด เป็นเงิน 300,000 บาท โดยบริษทัแมว จํากัดจ่ายคา่

ขนสง่รถบรรทุกเป็นเงิน 1,360 บาท และจ่ายคา่ตดิตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนรถบรรทุกเป็นเงิน 8,600 บาท (ทัง้นี ้หาก

ไม่ไดซ้ื้อ บริษทัจะตอ้งจ่ายคา่ฝกึอบรมพนักงานขับรถเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สื่อสารเป็นเงิน 2,400 บาท)  

บริษทัตอ้งจ่ายคา่ภาษสีรรพสามิตเป็นเงิน 5% ของมูลคา่ใบสั่งซ้ือ บริษทัแมว จํากัด จะบันทึกตน้ทุน

ของรถบรรทุกดงักลา่วเท่ากับเท่าใด

พิจารณารายจ่ายท่ีเกิดข้ึน

a.             300,000 บาท

b.            308,600 บาท

การค านวณ

1 ราคาคา่รถบรรทุก 300,000.00            บาท

2 คา่ขนสง่รถบรรทุก 1,360.00                บาท

3 คา่ตดิตั้งอุปกรณ์สื่อสาร 8,600.00                บาท

4 คา่ฝกึอบรมพนักงาน -                        บาท

5 คา่ภาษสีรรพสามิต 5% ของราคา 15,000.00              บาท

รวมต้นทุนรถบรรทุก 324,960.00            บาท

c.             371,200 บาท

d.             324,960 บาท
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ตัวอย่างท่ี 5

บริษทัน้ํา จํากัด จ่ายตน้ทุนการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ดงันี ้ (หน่วย พันบาท)

คา่เตรียมสถานที่ 240.00                  

คา่วสัดกุ่อสร้าง 1,500.00               

3,190.00               

คา่ทดสอบกระบวนการในโรงงาน 150.00                  

คา่ทีป่รึกษาในการตดิตั้งเคร่ืองจักร 220.00                  

คา่โอนย้ายคนงานมาทีโ่รงงานใหม่ 110.00                  

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานทัว่ไป 500.00                  

100.00                  

ค านวณมูลค่าต้นทุนท่ีสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ของโรงงานดังกล่าว

การค านวณ (หน่วย พันบาท)

1 คา่เตรียมสถานที่ 240.00                   

2 คา่วสัดกุ่อสร้าง 1,500.00                

3 คา่แรง 3,100.00                

4 คา่ทดสอบกระบวนการในโรงงาน 150.00                   

5 คา่ทีป่รึกษาในการตดิตั้งเคร่ืองจักร 220.00                   

6 คา่โอนย้ายคนงานมาทีโ่รงงานใหม่ -                        

7 คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานทัว่ไป -                        

8 ตน้ทุนในการร้ือถอน 100.00                   

รวมต้นทุนโรงงาน 5,310.00                

รวมต้นทุนท่ีสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ของโรงงานดังกล่าว

โดยคา่โอนย้ายคนงาน และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานทัว่ไปไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทําให้โรงงาน

อยู่ในสภาพพร้อมใช้ จึงไม่สามารถรับรู้เป็นตน้ทุนของสนิทรัพย์ได ้และตอ้งตดัเป็นคา่ใช้จ่าย สว่นคา่แรงทีจ่่าย

ในช่วงของการประท้วงหยุดงานไม่ไดท้ําให้โรงงานมีมูลคา่เพ่ิมขึ้นจึงตอ้งตดัเป็นคา่ใช้จ่ายดว้ยเช่นกัน

คา่แรง (รวมคา่แรงทีต่อ้งจ่ายระหวา่งประท้วงหยุดงาน ซ่ึงไม่มี

การก่อสร้าง 90,000 บาท)

ตน้ทุนในการร้ือถอนโรงงานเม่ือสิ้นอายุใช้งานในอีก 10 ปี

ข้างหน้า (คดิเป็นมูลคา่ปัจจุบันแลว้)
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ตัวอย่างท่ี 6

บริษทัเซ้งอาคารสํานักงาน 10 ปี เป็นเงิน 10 ลา้นบาท (จ่ายลว่งหน้า) โดยตามข้อกําหนดบริษทัจะตอ้งร้ือ

ถอนอุปกรณ์ตกแตง่ออกให้เหมือนเดมิเม่ือจบสญัญา คา่ร้ือถอนโดยประมาณ 500,000 บาท อัตราดอกเบีย้ 6% 

ตอ่ปี ถามวา่บริษทัจะบันทึกการเซ้งคร้ังนีอ้ย่างไร

การค านวณต้นทุนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง)

คา่เซ้ง 10,000,000.00      

มูลคา่ปัจจุบันของคา่ร้ือถอน

  คา่ร้ือถอนโดยประมาณ 500,000.00            

  มูลค่าปจัจุบนัของเงิน 1 บาทในอีก 10 ปขีา้งหน้า อัตราคิดลด 6% 0.5584                   279,200.00           

มูลคา่ตามบัญชี ของคา่เซ้ง (สทิธิการเช่า) 10,279,200.00      

การบันทึกบัญชี

ณ วนัทําสญัญา

Dr.สทิธิการเช่า 10,279,200.00       

     Cr.เงินสด 10,000,000.00      

         ประมาณการหนีส้นิจากการร้ือถอน 279,200.00           

งวด เงินจ่าย  ตดัดอก  เพ่ิมตน้  ตน้คงเหลอื 

0    279,200.00           

1 0 16,752.00           16,752.00              295,952.00           

2 0 17,757.12           17,757.12              313,709.12           

3 0 18,822.55           18,822.55              332,531.67           

4 0 19,951.90           19,951.90              352,483.57           

5 0 21,149.01           21,149.01              373,632.58           

6 0 22,417.95           22,417.95              396,050.54           

7 0 23,763.03           23,763.03              419,813.57           

8 0 25,188.81           25,188.81              445,002.38           

9 0 26,700.14           26,700.14              471,702.53           

10 0 28,297.47           28,297.47              500,000.00           

+=+ 

+ 
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ปีที ่1 - 10

Dr.ตน้ทุนทางการเงิน 16,752 ถึง 28,297.47

     Cr.ประมาณการหนีส้นิจากการร้ือถอน 16,752 ถึง 28,297.47

(รับรู้ตน้ทุนทางการเงินและปรับประมาณการหนีส้นิจากการร้ือถอน) 

Dr.คา่เช่าอาคาร 1,027,920.00         

     Cr.สทิธิการเช่า 1,027,920.00        

(ตดัจําหน่ายบัญชีสทิธิการเช่าเข้าเป็นคา่เช่าอาคาร) 

ตัวอย่างท่ี 7

บริษทับารพู จํากัด กําลงัตดิตั้งเคร่ืองจักรใหม่ทีมี่ตน้ทุนตอ่ไปนี ้

1 ตน้ทุนของโรงงาน (ใบกํากับสนิคา้ + ภาษ ี) 2,500,000.00         

2 คา่ขนสง่และจัดการเคร่ืองจักร 200,000.00            

3 ตน้ทุนการเตรียมสถานที ่ 600,000.00            

4 คา่ทีป่รึกษาในการก่อสร้างอาคารโรงงาน 700,000.00            

5 ดอกเบีย้จ่ายคา่สร้างโรงงานหลงัจากโรงงานก่อสร้างเสร็จ 200,000.00            

6 คา่ร้ือถอนโรงงาน (PV) หลงัเลกิใช้ในอีก 7 ปีข้างหน้า 300,000.00            

7 คา่เสยีโอกาสระหวา่งการก่อสร้างโรงงาน 400,000.00            

ค านวณต้นทุนท่ีสามารถรวมเป็นสินทรัพย์ได้

1 ตน้ทุนของโรงงาน (ใบกํากับสนิคา้ + ภาษ ี) 2,500,000.00         บาท

2 คา่ขนสง่และจัดการเคร่ืองจักร 200,000.00            บาท

3 ตน้ทุนการเตรียมสถานที ่ 600,000.00            บาท

4 คา่ทีป่รึกษาในการก่อสร้างอาคารโรงงาน 700,000.00            บาท

5 ดอกเบี้ยจ่ายค่าสร้างโรงงานหลังจากโรงงานก่อสร้างเสร็จ -                        บาท

6 คา่ร้ือถอนโรงงาน (PV) หลงัเลกิใช้ในอีก 7 ปีข้างหน้า 300,000.00            บาท

7 คา่เสยีโอกาสระหวา่งการก่อสร้างโรงงาน -                        บาท

รวมต้นทุนสินทรัพย์ 4,300,000.00         บาท

สว่นดอกเบีย้ 200,000 บาท และคา่เสยีโอกาส ไม่ถือเป็นสนิทรัพย์แตอ่ย่างใด

ในกรณีทีมี่การขยายกําหนดการชําระเงินออกไปนานกวา่ปกต ิกิจการตอ้งบันทึกผลตา่งระหวา่งราคา

เทียบเท่าเงินสด และจํานวนเงินทัง้หมดทีต่อ้งชําระเป็นดอกเบีย้ตลอดระยะเวลาการไดรั้บสนิเช่ือนัน้
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ตัวอย่างท่ี 8

บริษทัเจอร่ี จํากัด ทําสญัญาเช่าทีด่นิเพ่ือปลกูสร้างอาคารเม่ือ 1/1/x1 เป็นเวลา 20 ปีจ่ายคา่เช่าทุกวนัที ่

1 มกราคม เร่ิมวนัที ่1/1/x2 

โดยเม่ือเลกิสญัญาตอ้งทําการร้ือถอนอาคารออก วศิวกรประเมินราคาคา่ก่อสร้างอาคาร 1,000 ลา้นบาท

และคา่ร้ือถอนไว ้50 ลา้นบาท อาคารมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 30 ปี ก่อสร้างเสร็จ 1/1/x2

1  อัตราดอกเบีย้ 8% อาคารมีอายุการใช้งาน 30 ปี 

2  คา่เช่าทีด่นิปีที1่-15 ปีละ 10 ลา้นบาท

3  คา่เช่าทีด่นิปีที1่6-20ปีละ 15 ลา้นบาท

ให้ท า 1 คา่ก่อสร้างอาคารประกอบดว้ยอะไรบ้าง ให้คํานวณประกอบ

2 บันทึกบัญชี ปี 25x2

1 ค่าก่อสร้างอาคารประกอบด้วยอะไรบ้าง ให้ค านวณประกอบ

จากโจทย์ตน้ทุนของอาคารจะประกอบดว้ยคา่ก่อสร้างอาคาร คา่เช่าทีด่นิระหวา่งก่อสร้างอาคารระยะเวลา 

1 ปี และมูลคา่ปัจจุบันของคา่ร้ือถอนอาคารทีจ่ะตอ้งจ่ายในอีก 19 ปีข้างหน้า (เนือ่งจากสญัญาเช่าทีด่นิหลงัจาก

ก่อสร้างอาคารเสร็จจะเหลอืเพียง 19 ป)ี 

 ทัง้นี ้สญัญาเช่าทีด่นิตอ้งจ่ายคา่เช่าทีไ่ม่เท่ากันใน 2 ช่วง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่17 ระบุให้ตอ้งใช้วธิี

เสน้ตรงในการรับรู้คา่เช่าเป็นคา่ใช้จ่าย ซ่ึงมูลคา่ของอาคารจะไดจ้ากการคํานวณตอ่ไปนี้

คา่ก่อสร้าง 1,000.00                

คา่เช่าทีด่นิระหวา่งก่อสร้าง 1 ปี 11.25                     

มูลค่าปจัจุบนัของค่าร้ือถอนอาคารหลังจากหมดสัญญาเช่า 11.59                     

รวมมูลคา่อาคาร 1,022.84                

ค่าเช่าท่ีดินระหว่างก่อสร้าง 1 ป ีคา่เช่ารับรู้ตามวธิีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า

ค่าเช่าเฉล่ียต่อปี

ปีที1่-15 ปีละ 10 ลา้นบาท 150

ปีที1่6-20 ปีละ 15 ลา้นบาท 75

รวม 225

ระยะเวลาสญัญาเช่า 20

คา่เช่าเฉลี่ยตอ่ปี 11.25

ตอบ

1 

2 

1 
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มูลค่าปัจจุบันของค่าร้ือถอนอาคารหลังจากหมดสัญญาเช่า

คา่ร้ือถอนทีต่อ้งจ่ายในอีก 19 ปีข้างหน้า 50

มูลค่าปจัจุบนัของเงิน 1 บาทในอีก 19 ปขีา้งหน้า อัตราคิดลด 8% 0.2317

มูลคา่ปัจจุบันของคา่ร้ือถอนอาคารหลงัจากหมดสญัญาเช่า 11.585

2 บันทึกบัญชี ปี 25x2

Dr.คา่เช่าคา้งจ่าย 10

     Cr.เงินสด 10

บันทึกการจ่ายค่าเช่าท่ีดิน

Dr.อาคาร 1,022.84                

     Cr.อาคารระหวา่งก่อสร้าง (คา่ก่อสร้าง) 1,000.00               

          อาคารระหวา่งก่อสร้าง (คา่เช่า) 11.25                    

          ประมาณการหนีส้นิจากการร้ือถอนอาคาร 11.59                    

บันทึกต้นทุนอาคารท่ีสร้างแล้วเสร็จ

31/12/x2 Dr.ตน้ทุนทางการเงิน 0.93                       

     Cr.ประมาณการหนีส้นิจากการร้ือถอนอาคาร 0.93                      

บันทึกเพิม่ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอาคารอัตราคิดลด 8%
(11.59 ล้านบาท x 8%)


Dr.คา่เช่าทีด่นิ 11.25                     

     Cr.คา่เช่าคา้งจ่าย 11.25                    

บันทึกการจ่ายค่าเช่าท่ีดินและตั้งค่าเช่าค้างจ่าย ปี 25x2

Dr.คา่เสื่อมราคา-อาคาร 53.83                     

     Cr.คา่เสื่อมราคาสะสม-อาคาร 53.83                    

บันทึกค่าเส่ือมราคาอาคาร (1,022.84 / 19 ป)ี

1/1/x2

2 

+ 
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ตัวอย่างท่ี 9 (โจทย์ดัดแปลงจาก KIESO)

ณ วนัที ่31/12/2549 มีข้อมูลตอ่ไปนีอ้ยู่ในบัญชีทีด่นิอาคารอุปกรณ์ขั้นตน้ของบริษทัแมวขาว จํากัด

ทีด่นิ 230,000.00         

อาคาร 890,000.00         

สว่นปรับปรุงสทิธิการเช่า 660,000.00         

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 875,000.00         

ระหวา่งปี 2550 มีธุรกรรมตอ่ไปนีเ้กิดขึ้น

1 ซ้ือทีด่นิแปลงแรกมาในราคา 850,000 บาท โดยจ่ายคา่นายหน้า 51,000 บาท คา่ร้ือถอนสิ่งปลกูสร้าง 

35,000 บาท แตส่ามารถขายเศษซากได ้13,000 บาท 

2 ซ้ือทีด่นิแปลงทีส่องพร้อมอาคารเป็นเงิน 420,000 บาท โดยราคาประเมินทีด่นิเท่ากับ 130,000 บาท 

และราคาประเมินอาคารเท่ากับ 120,000 บาท หลงัจากทีซ้ื่อมา บริษทัไดร้ื้อถอนอาคารโดยจ่ายคา่ร้ือถอน  

41,000 บาท และสร้างอาคารใหม่ขึ้นมีตน้ทุน 330,000 บาท ทีเ่สร็จพร้อมใช้งานวนัที ่30/9/2550 พร้อม

กับตน้ทุนตอ่ไปนี ้

คา่ขุดเจาะ 38,000.00              

คา่ออกแบบ 11,000.00              

คา่ขออนุญาตก่อสร้าง 2,500.00                

ดอกเบีย้เงินกู้ทีใ่ช้ระหวา่งก่อสร้าง 8,500.00                

3 ซ้ือทีด่นิแปลงที ่3 ในราคา 650,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือขายออกไปทันที

4 ระหวา่งเดอืนธันวาคม 2550 บริษทัไดป้รับปรุงพ้ืนทีส่ํานักงานทีเ่ช่ามา โดยคา่ปรับปรุงเท่ากับ 89,000 บาท 

และสญัญาเช่าสํานักงานจะหมดในวนัที ่31/12/2552 ซ่ึงบริษทัคาดวา่คงจะไม่ตอ่สญัญาแตอ่ย่างใด

5 บริษทัซ้ือเคร่ืองจักรทีมี่สญัญาวา่จะตอ้งจ่ายคา่สทิธิการใช้เคร่ืองจักรเป็นรายหน่วยสนิคา้ทีผ่ลติ 

เคร่ืองจักรดงักลา่วมีราคา 87,000 บาท โดยบริษทัตอ้งจ่ายคา่ขนสง่ 3,300 บาท คา่ตดิตั้ง 2,400 บาท 

และไดจ่้ายคา่สทิธิการใช้ในปี 2550 เป็นเงิน 17,500 บาท 

ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31/12/2550 กิจการจะแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ แต่ละรายการดังกล่าวเท่ากับเท่าใด ให้ค านวณประกอบค าตอบ 

ให้ท า
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การค านวณหามูลค่า

ทีด่นิแปลงที ่1

ตน้ทุนของทีด่นิ คา่ใช้จ่ายประจํางวด

1 ซ้ือทีด่นิแปลงแรกมาในราคา 850,000 บาท 850,000.00

2 จ่ายคา่นายหน้า 51,000 บาท 51,000.00

3 คา่ร้ือถอนสิ่งปลกูสร้าง 35,000 บาท 35,000.00

4 ขายเศษซากได ้13,000 บาท (13,000.00)

923,000.00

ทีด่นิแปลงที ่2 พร้อมอาคาร

ตน้ทุนของทีด่นิ ตน้ทุนของอาคาร

1 ซ้ือทีด่นิแปลงทีส่องพร้อมอาคารเป็นเงิน 420,000 บาท 420,000.00 0.00

(ราคาประเมินทีด่นิเท่ากับ 130,000 บาท และราคาประเมินอาคารเท่ากับ 120,000 บาท)

2 คา่ร้ือถอนสิ่งปลกูสร้าง 41,000 บาท 41,000.00

3 ตน้ทุนคา่ก่อสร้างอาคารใหม่ 330,000 บาท 330,000.00

4 คา่ขุดเจาะ 38,000 บาท 38,000.00

5 คา่ออกแบบ 11,000 บาท 11,000.00

6 คา่ขออนุญาตก่อสร้าง 2,500 บาท 2,500.00

7 ดอกเบีย้เงินกู้ทีใ่ช้ระหวา่งก่อสร้าง 8,500 บาท 8,500.00

461,000.00 390,000.00

ทีด่นิแปลงที ่3 ในราคา 650,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ขายออกไปทันที

กิจการตอ้งบันทึกทีด่นิแปลงที ่3 เป็นรายการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

บริษทัได้ปรับปรุงพ้ืนทีส่ํานักงานทีเ่ช่ามา โดยคา่ปรับปรุงเท่ากับ 89,000 บาท 

กิจการตอ้งบันทึกคา่ปรับปรุงพ้ืนทีส่ํานักงานทีเ่ช่าเป็นรายการ

รายการ

รายการ

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

1 

2 3 
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เคร่ืองจักร

ตน้ทุนของเคร่ืองจักร คา่ใช้จ่ายประจํางวด

1 มูลคา่ซ้ือเคร่ืองจักร 87,000 บาท 87,000.00              

2 คา่ขนสง่ 3,300 บาท 3,300.00                

3 คา่ตดิตั้ง 2,400 บาท 2,400.00                

4 คา่สทิธิการใช้ในปี 2550 เป็นเงิน 17,500 บาท 17,500.00             

92,700.00              17,500.00             

รายการ

5 
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ตอบ บัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ราคาทุน)

 สว่นปรับปรุง เคร่ืองจักร

สทิธิการเช่า และอุปกรณ์

              230,000.00               890,000.00               660,000.00               875,000.00 2,655,000.00           

1) ทีด่นิแปลงที ่1               923,000.00 923,000.00              

2) ทีด่นิแปลงที ่2 และอาคาร               461,000.00               390,000.00 851,000.00              

4) คา่ปรับปรุงสํานักงานเช่า                 89,000.00 89,000.00                

5) เคร่ืองจักรใหม่                 92,700.00 92,700.00                
           1,614,000.00            1,280,000.00               749,000.00               967,700.00 4,610,700.00           

บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน

ทีด่นิแปลงที ่3               650,000.00

รวม

ยอดยกมา

รวม

รายการ  ทีด่นิ  อาคาร

1 

2 3 

5 

4 
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ตัวอย่างท่ี 10 (โจทย์คร้ังท่ี 2/2548)

จากข้อมูลในแตล่ะข้อซ่ึงเป็นอิสระตอ่กัน ให้พิจารณาวา่กิจการจะตอ้งทําการรับรู้สนิทรัพย์กลุ่มทีด่นิ อาคาร 

และอุปกรณ์ ประเภทใดในสมุดบัญชีหรือไม่ (ถ้ามีให้ระบุช่ือบัญชีให้ชัดเจน) และจะรับรู้ในมูลคา่เท่าไร โดยให้ถือวา่

จํานวนเงินทุกจํานวนมีสาระสําคญั

1 ซ้ือทีด่นิแปลงหนึง่เพ่ือใช้ในการก่อสร้างโรงงานในอนาคต กิจการจ่ายเงินสดเป็นคา่ทีด่นิ จํานวน 2,600,000 บาท 

และจ่ายคา่นายหน้าอีกจํานวน 52,000 บาท คา่ภาษจํีานวน 16,000 บาท นอกจากนีก้ิจการยังตอ้งจ่าย

คา่ใช้จ่ายในการปรับหน้าดนิ กําจัดตน้ไม้ทีอ่ยู่ในดนินัน้อีกเป็นเงิน 23,000 บาท โดยกิจการสามารถขายตน้ไม้

และเศษวสัดอ่ืุนทีไ่ดจ้ากการปรับหน้าดนิไดเ้ป็นเงิน 6,000 บาท 

ตอบการค านวณต้นทุนของสินทรัพย์

1 คา่ทีด่นิ จํานวน 2,600,000 บาท 2,600,000.00 บาท

2 คา่นายหน้าอีกจํานวน 52,000 บาท 52,000.00 บาท

3 ภาษจํีานวน 16,000 บาท 16,000.00 บาท

4 คา่ใช้จ่ายในการปรับหน้าดนิ  23,000 บาท 23,000.00 บาท

5 ขายตน้ไม้จากการปรับหน้าดนิไดเ้ป็นเงิน 6,000 บาท (6,000.00) บาท

รวมต้นทุนสินทรัพย์ประเภทท่ีดิน 2,685,000.00 บาท

2 ซ้ือทีด่นิพร้อมอาคารเก่ามาเพ่ือใช้เป็นสํานักงาน โดยจ่ายชําระคา่ทีด่นิและอาคารดว้ยหุน้สามัญของกิจการจํานวน 

100,000 หุน้ หุน้สามัญมีราคา PAR หุน้ละ 100 บาท และราคาตลาด  ณ วนัซ้ือทีด่นิเท่ากับ 120 บาท ตอ่หุน้ 

ผู้ประเมินอิสระประเมินมูลคา่  ณ วนัซ้ือของทีด่นิและอาคารวา่เท่ากับ 6,800,000 บาท และ 5,200,000 บาท

ตอบธุรกรรมนีถ้ือเป็นธุรกรรม “การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์” ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่2 

กิจการตอ้งบันทึกมูลคา่ของทีด่นิ และอาคารโดยใช้มูลคา่ยุตธิรรมของสนิทรัพย์ทีไ่ดม้า 

ซ่ึงในข้อนีมู้ลคา่ยุตธิรรมของสนิทรัพย์ทีไ่ดม้านัน้มีมูลคา่เท่ากับมูลคา่ยุตธิรรมของหุน้ทีอ่อกให้ (12 ลา้นบาท)

 จึงตอ้งบันทึกบัญชี “ทีด่นิ”  เท่ากับ 6,800,000.00           บาท

           บัญชี “อาคาร” เท่ากับ 5,200,000.00           บาท
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3 ซ้ือทีด่นิพร้อมอาคารเก่ามาในราคา 4,800,000 บาท โดยกิจการตั้งใจทีจ่ะทุบอาคารเก่าทิง้แลว้ก่อสร้างอาคาร

หลงัใหม่ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นโรงงาน ในสญัญาซ้ือขายระบุวา่ทีด่นิมีราคา 4,200,000 บาท สว่นอาคารมีราคา 

600,000 บาท ภายหลงัการซ้ือ กิจการไดท้ําการทุบอาคารเก่าทิง้โดยมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึ้น 41,000 บาท แลว้กิจการ

ไดก้่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมามีคา่ใช้จ่ายในการออกแบบอาคารจํานวน 36,000 บาท คําขออนุญาตก่อสร้างจํานวน 

5,000 บาท และคา่ทําทีจ่อดรถกลางแจ้งอีกจํานวน 79,000 บาท

ตอบการค านวณต้นทุนของสินทรัพย์

ทีด่นิ อาคาร สว่นปรับปรุงทีด่นิ

1 คา่ซ้ือทีด่นิและอาคาร 4.8 ลา้นบาท 4,800,000.00           

2 คา่ทุบอาคารเก่าทิง้ 41,000 บาท 41,000.00                

3 คา่ออกแบบอาคาร 36,000 บาท 36,000.00                

4 คา่ขออนุญาตก่อสร้าง 5,000 บาท 5,000.00                  

5 คา่ทําทีจ่อดรถ 79,000 บาท 79,000.00         

รวม 4,841,000.00           41,000.00                79,000.00         

4 ทําการแลกเปลี่ยนเคร่ืองจักรเก่ากับเคร่ืองจักรใหม่ โดยเคร่ืองจักรเก่ามีราคาทุน 230,000 บาท 

คา่เสื่อมราคาสะสม  ณ วนัแลกเปลี่ยน 170,000 บาท มูลคา่ยุตธิรรม  ณ วนัแลกเปลี่ยน 62,000 บาท 

เคร่ืองจักรใหม่มีมูลคา่ยุตธิรรม  ณ วนัแลกเปลี่ยน 85,000 บาท กิจการจึงตอ้งจ่ายชําระเป็นเงินสดเพ่ิมเตมิอีก 

23,000 บาท

ตอบกิจการตอ้งบันทึกราคาทุนของเคร่ืองจักรใหม่ โดยใช้มูลคา่ยุตธิรรมของเคร่ืองจักรเก่าทีน่ําไปแลกเปลี่ยนบวกกับเงินสด 

ทีจ่่ายชําระเพ่ิมเตมิ

มูลคา่ยุตธิรรมของเคร่ืองจักรเก่า 62,000.00                

เงินสดทีจ่่ายเพ่ิม 23,000.00                

รวมตน้ทุนเคร่ืองจักรใหม่ 85,000.00                

รายการ
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5 ซ้ือเคร่ืองจักรมีราคาขาย 140,000 บาท ผู้ขายให้สว่นลดการคา้ 5% และสว่นลดเงินสดมีเง่ือนไข 1/10, n/45 

กิจการจ่ายชําระเงินในเวลาจึงไดรั้บสว่นลดเงินสด กิจการจ่ายคา่ขนสง่เคร่ืองจักรมายังโรงงานจํานวน 700 บาท 

คา่ใช้จ่ายในการตดิตั้ง 2,300 บาท และมีคา่ใช้จ่ายในการหลอ่ฐานตั้งเคร่ืองจักรอีก 1,000 บาท 

ในขณะตดิตั้ง พนักงานของกิจการทํางานผดิพลาดทําให้เคร่ืองจักรเสยีหายตอ้งเสยีคา่ซ่อมเคร่ืองจักรไปเป็นเงิน 

4,200 บาท

ตอบการค านวณต้นทุนของเคร่ืองจักร

1 ราคาขาย 140,000 บาท 140,000.00 บาท

2 สว่นลดการคา้ 5% (7,000.00) บาท

3 สว่นลดเงินสดมีเง่ือนไข 1/10, n/45 (1,330.00) บาท

4 คา่ขนสง่เคร่ืองจักร 700 บาท 700.00 บาท

5 คา่ใช้จ่ายในการตดิตั้ง 2,300 บาท 2,300.00 บาท

6 คา่ใช้จ่ายในการหลอ่ฐาน 1,000 บาท 1,000.00 บาท

7 คา่ซ่อมเคร่ืองจักร 4,200 บาท 0.00 บาท

รวมต้นทุนสินทรัพย์ประเภท เคร่ืองจักร 135,670.00 บาท

6 กิจการตดัสนิใจทีจ่ะเปลี่ยนหลงัคาอาคารจากหลงัคากระเบือ้งเป็นหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย์ เพ่ือประหยัด

คา่ไฟฟ้าในอนาคต หลงัคากระเบือ้งทีร้ื่อออกตามมีราคาตามบัญชี 110,000 บาท สว่นหลงัคาพลงังานแสง

อาทิตย์ทีต่ดิตั้งใหม่มีตน้ทุน 590,000 บาท นอกจากนีก้ิจการยังไดท้าสอีาคารใหม่ทัง้อาคารเสยีเงินไปทัง้สิ้น 

144,000 บาท กิจการมีแผนการวา่จะทาสอีาคารคร้ังใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า

ตอบการค านวณต้นทุนของสินทรัพย์

อาคาร ค่าใช้จ่ายประจํางวด

1 หลงัคากระเบือ้ง 110,000 บาท 110,000.00       

2 หลงัคาพลงังานแสงอาทิตย์ 590,000 บาท 590,000.00              

3 คา่ทาส ี144,000 บาท 144,000.00       

590,000.00              254,000.00       

กิจการจะตอ้งบันทึกมูลคา่ “อาคาร” เท่ากับ 590,000 บาท ซ่ึงเป็นมูลคา่ของหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย์ทีต่ดิตั้ง

ใหม่ สว่นมูลคา่ตามบัญชีของหลงัคาเก่า 110,000 บาททีถู่กร้ือถอน ถือวา่เป็นสิ่งทีไ่ม่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จึงตอ้งตดัเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน เช่นเดยีวกับคา่ทาสอีาคารใหม่มูลคา่ 144,000 บาท เป็นเพียงการบํารุงรักษา

อาคาร ตามระยะเวลาทีมิ่ไดท้ําให้กิจการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากอาคารเพ่ิมขึ้นจากมาตรฐานการ

ปฏิบัตงิานเดมิทีเ่คยประเมินไว ้จึงตอ้งตดัเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนทัง้จํานวนเช่นเดยีวกัน

รายการ
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7 กิจการไดเ้ช่าอาคารแห่งหนึง่เพ่ือใช้เป็นสํานักงานขาย สญัญาเช่านัน้จัดเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน 

ในปีปัจจุบันกิจการไดท้ําการกั้นห้องแบบถาวรเพ่ิมเตมิ โดยคา่ใช้จ่ายในการทําผนังกั้นห้องและเสริมโครงสร้าง

ของอาคารเพ่ิมเตมิเท่ากับ 178,000 บาท

ตอบ โจทย์ไม่ไดร้ะบุระยะเวลาตามสญัญาเช่าวา่เท่ากับกี่ปี แตน่่าจะสนันิษฐานไดว้า่สญัญาเช่าดงักลา่วน่าจะนาน

กวา่ 1 ปี ดงันัน้รายจ่าย 178,000 บาท จึงควรจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการนํานกวา่ 1 รอบระยะเวลา

บัญชี ดงันัน้ กิจการจะตอ้งบันทึกคา่ใช้จ่ายในการทําผนังกั้นห้องและเสริมโครงสร้างอาคารเพ่ิมเตมิเป็น 

“คา่ปรับปรุงสทิธิการเช่า” จํานวน 178,000 บาท ซ่ึงเป็นหมวดย่อยของสนิทรัพย์หมวด “ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ”์

8 กิจการจัดซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ือใช้ผลติสนิคา้ เคร่ืองจักรมีราคาตลาด  ณ วนันี ้1,350,000 บาท กิจการจ่ายชําระ

เงินเป็นตั๋วเงินแบบไม่ระบุอัตราดอกเบีย้อายุ 6 เดอืน มูลคา่หน้าตั๋ว 1,424,000 บาท ในการตดิตั้งเคร่ืองจักรนี้

กิจการจําเป็นตอ้งจ้างวศิวกรมาเพ่ือทําการตดิตั้งโดยเฉพาะจํานวน 1 คน โดยกิจการตกลงจะจ่ายคา่จ้างให้วศิวกร

นีเ้ป็นจํานวนเงิน 35,000 บาท บวกคา่ทีพั่กอีกจํานวน 8,000 บาท เนือ่งจากวศิวกรผู้นีไ้ดท้ํางานลว่งเวลากิจการ

จึงตอ้งจ่ายคา่ลว่งเวลาให้วศิวกรผู้นีอี้กจํานวน 5,200 บาท และกิจการไดท้ําการเลี้ยงรับรองวศิวกรนีเ้สยี

คา่ใช้จ่ายไป 3,700 บาท

ตอบการค านวณต้นทุนของเคร่ืองจักร เคร่ืองจักร ค่าใช้จ่ายประจํางวด

1 ราคาเคร่ืองจักร 1,350,000 บาท 1,350,000.00           

2 ดอกเบีย้ (ผลตา่งราคาหน้าตั๋ว และราคาตลาด) 74,000.00         

3 คา่จ้างวศิวกร 35,000 บาท 35,000.00                

4 คา่ทีพั่กจํานวน 8,000 บาท 8,000.00                  

5 คา่ลว่งเวลา 5,200 บาท 5,200.00                  

6 คา่เลี้ยงรับรองวศิวกร 3,700 บาท 3,700.00           

รวม 1,398,200.00           77,700.00         
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ตัวอย่างท่ี 11 การค านวณค่าเส่ือมราคาและการน าเสนองบการเงิน

ณ วนัที ่1 มกราคม 25x6 บริษทัเดก็น้อย จํากัด ซ้ือเคร่ืองจักรตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้

ราคาตามโบรชัวร์ของเคร่ืองจักร 1,050,000.00        บาท

สว่นลดการคา้ 20%

ส่วนลดเงินสดคํานวณจากราคาตาม Invoice ซ่ึงกิจการได้รับเนือ่งจากจ่ายตรงเวลา 5%

คา่ขนสง่ 30,000.00             บาท

คา่ตดิตั้ง 28,000.00             บาท

คา่ฝกึอบรมพนักงาน (มีพนักงานกลุ่มหนึง่สามารถควบคมุเคร่ืองไดแ้ลว้) 40,000.00             บาท

คา่ทดสอบ 22,000.00             บาท

คา่บริการซ่อมบํารุง (service contract) 3 ปี 60,000.00             บาท

ประมาณการมูลคา่คงเหลอื 20,000.00             บาท

ประมาณการอายุเคร่ืองจักร 6,000 ช่ัวโมง

จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ในปี 25x6 1,200 ช่ัวโมง

จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ในปี 25x7 1,800 ช่ัวโมง

จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ในปี 25x8 850 ช่ัวโมง

ณ วนัที ่1 มกราคม 25x8 บริษทัตดัสนิใจดดัแปลงเคร่ืองจักรดว้ยการตดิตั้งสว่นประกอบสําคญัสว่นหนึง่ทีมี่ตน้ทุน 

200,000 บาท การดดัแปลงคร้ังนีท้ําให้บริษทัสามารถลดตน้ทุนในการดําเนินงานลงไดอ้ย่างมีสาระสําคญั นอกจากนี ้

การดดัแปลงคร้ังนี ้ยังทําให้อายุการใช้งานคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 25x8 เพ่ิมขึ้นเป็น 4,500 ช่ัวโมง และมีมูลคา่

คงเหลอืเท่ากับ 40,000 บาท 

นําเสนองบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับเคร่ืองจักรข้างตน้ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x8

ให้ท า
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ตอบการค านวณ

ราคาตามโบรชัวร์ของเคร่ืองจักร 1,050,000.00             บาท

หัก สว่นลดการคา้ 20% 210,000.00                บาท

ราคาตามใบแจ้งหนี้ 840,000.00                บาท

หัก สว่นลดเงินสด 5% คํานวณจากราคาตาม Invoice 42,000.00                  บาท

มูลคา่เคร่ืองจักรสทุธิ 798,000.00                บาท

คา่ขนสง่ 30,000.00                  บาท

คา่ตดิตั้ง 28,000.00                  บาท

คา่ทดสอบ 22,000.00                  บาท

รวมตน้ทุนเคร่ืองจักร 878,000.00                บาท

หัก ประมาณการมูลคา่คงเหลอื 20,000.00                  บาท

มูลคา่เคร่ืองจักรทีเ่สื่อมคา่ได้ 858,000.00                บาท

มูลคา่ทีเ่สื่อมคา่ไดใ้นวนัที ่1/1/x6 858,000.00                บาท

ประมาณการอายุการใช้งานในเบือ้งตน้ 6,000.00                    ช่ัวโมง

คา่เสื่อมราคาตอ่ช่ัวโมง 143.00                       บาท

ราคาทุนของเคร่ืองจักร 878,000.00 บาท

หัก คา่เสื่อมราคาสะสม ณ 1/1/x8 (3,000 ช่ัวโมง ชม.ละ 143  บาท) (429,000.00) บาท

มูลคา่ตามบัญชี ณ วนัที ่1/1/x8 449,000.00 บาท

บวก สว่นประกอบทีต่ดิตั้งเพ่ิม 200,000.00 บาท

มูลคา่ตามบัญชี ณ วนัที ่1/1/x8 รวมสว่นประกอบทีต่ดิตั้งเพ่ิม 649,000.00 บาท

หักมูลคา่คงเหลอืทีป่ระมาณใหม่ (40,000.00) บาท

มูลคา่ทีเ่สื่อมคา่ได ้ณ 1/1/x8 609,000.00 บาท

ประมาณการอายุใช้งานคงเหลอื ณ 1/1/x8 4,500.00 ช่ัวโมง

คา่เสื่อมราคาตอ่ช่ัวโมงตั้งแตว่นัที ่1/1/x8 เป็นตน้ไป 135.33 บาท

1 

1 

2 

3 
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25x6 25x7 25x8

คา่เสื่อมราคา

     1,200 ช่ัวโมง x ........................ บาท 171,600.00        

     1,800 ช่ัวโมง x ........................ บาท 257,400.00        

        850 ช่ัวโมง x ........................ บาท 115,030.50        

คา่ฝกึอบรมพนักงาน 40,000.00          

คา่บริการซ่อมบํารุง (service contract) (60,000 / 3) 20,000.00          20,000.00          20,000.00          

รวมค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกับสินทรัพย์ทีแ่สดงในกําไรขาดทุน 231,600.00        277,400.00        135,030.50        

25x6 25x7 25x8

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (เคร่ืองจักร) 878,000.00 878,000.00 1,078,000.00

หัก คา่เสื่อมราคาสะสม (171,600.00) (429,000.00) (544,030.50)

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (เคร่ืองจักร) สทุธิ 706,400.00 449,000.00 533,969.50

ค่าฝึกอบรมพนักงานในการด าเนินงานปกติ และค่าซ่อมบ ารุงจะไม่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

งบก าไรขาดทุน

งบแสดงฐานะการเงิน
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ตัวอย่างท่ี 12 (โจทย์คร้ังท่ี 3/2544)

 ณ วนัที ่1 มกราคม 2544 บริษทัคดิใหม่คําใหม่ จํากัด นําหุน้ทุนบริษทัปูนซีเมนตซ่ึ์งบริษทัซ้ือไวใ้นราคาทุน 

250,000 บาท ไปแลกกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทัเทคโน จํากัด ราคาหุน้บริษทัปูนซีเมนตน์ีซ้ื้อขายกันใน

ตลาดหลกัทรัพย์ ณ วนัแลกเปลี่ยนราคา 300,000 บาท เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีราคาตามบัญชี 350,000 บาท 

(ราคาทุน 500,000 บาท คา่เสื่อมราคาสะสมถึงวนัแลก150,000 บาท)ราคายุตธิรรม 300,000 บาท

ให้แสดงการคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน และแสดงการบันทึกราย การบัญชีของบริษทัคดิใหม่

ทําใหม่ จํากัด และบริษทัเทคโน จํากัด  ณ วนัทีมี่การแลกเปลี่ยน (12 คะแนน)

ตอบ การค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการแลกเปล่ียน

1) กิจการตอ้งวดัมูลคา่ตน้ทุนของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ทีไ่ดรั้บจากการแลกเปลี่ยนดงักลา่วดว้ยมูลคา่

ยุตธิรรมของสิ่งทีน่ําไปแลกแตห่ากไม่ทราบแน่ชัดวา่สิ่งทีน่ําไปแลกเท่ากับเท่าใด ให้รับรู้ทีด่นิอาคารอุปกรณ์ทีไ่ด ้โดยใช้

ราคายุตธิรรมของสิ่งทีไ่ดม้า ยกเวน้ในกรณีทีร่ายการแลกเปลี่ยนทีข่าดเนือ้หาเชิงพาณิชย์  หรือกิจการไม่สามารถวดั

มูลคา่ยุตธิรรม ทัง้ของสนิทรัพย์ทีไ่ดม้าและสนิทรัพย์ทีน่ําไปแลกไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ กิจการจะตอ้งใช้มูลคา่ตามบัญชี

ของสนิทรัพย์ทีน่ําไปแลกเปลี่ยน 

Step 1 : ปรับปรุงสินทรัพย์ท่ีจะน าไปแลกเปล่ียนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม

คิดใหม่ท าใหม่ จ ากัด

ราคาตลาดหุน้ปูนฯ 300,000.00           

ราคาทุน 250,000.00           

กําไรจากการตรีาคาหลกัทรัพย์ฯ 50,000.00             

เทคโน จ ากัด

ราคาตลาดคอมพิวเตอร์ 300,000.00

ราคาทุน:

ราคาซ้ือ 500,000.00

หัก คา่เสื่อมราคาสะสม 150,000.00 350,000.00

ขาดทุนจากการตรีาคาสนิทรัพย์ (50,000.00)
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Step 2 : ค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการแลกเปล่ียน

FMV

สิ่งทีน่ําไปแลก (หุน้) 300,000.00           

สิ่งทีไ่ดรั้บ (คอมพิวเตอร์) 300,000.00           

กําไร(ขาดทุน) จากการแลกเปลี่ยน -                        

Step 3 : การบันทึกรายการบัญชี

คิดใหม่ท าใหม่ จ ากัด

Dr.คอมพิวเตอร์ (FMV ของหุน้ทีใ่ห้ไป) 300,000.00           

Cr.หลกัทรัพย์เพ่ือคา้ – ปูนฯ 250,000.00           

    กําไรจากการตรีาคาหลกัทรัพย์ฯ 50,000.00             

 (บันทึกการแลกหุน้กับคอมพิวเตอร์)

เทคโน จ ากัด

Dr.หลกัทรัพย์เพ่ือคา้ – ปูนฯ 300,000.00           

     คา่เสื่อมราคาสะสม – คอมพิวเตอร์ 150,000.00           

     ขาดทุนจากการโอนสนิทรัพย์ 50,000.00             

Cr.คอมพิวเตอร์ 500,000.00           

 (บันทึกการแลกคอมพิวเตอร์กับหุน้)
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ตัวอย่างท่ี 13 (โจทย์คร้ังท่ี 2/2546)

ณ 1 มกราคม 2545 บริษทั ABC จํากัด ไดล้งนามในสญัญาวา่จ้างบริษทั XYZ จํากัด เพ่ือก่อสร้างอาคาร

ราคา 10 ลา้นบาท โดยแบ่งจ่ายคา่ก่อสร้างทัง้หมดเป็นสี่งวด งวดสดุท้ายจะจ่ายเม่ืองานก่อสร้างเสร็จสิ้น อาคาร

ก่อสร้างเสร็จ  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2545 บริษทั ABC จํากัด ไดชํ้าระคา่ก่อสร้างระหวา่งปี 2545 ดงันี้

1-ม.ค.-45 1,500,000.00    

1-พ.ค.-45 3,000,000.00    

1-ก.ย.-45 3,500,000.00    

31-ธ.ค.-45 2,000,000.00    
10,000,000.00  

บริษทั กู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3 แห่งในระหวา่งปี 2545 ดงันี้

1 เงินกู้ 3,500,000 บาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบีย้ 10% ตอ่ปี กู้มาเม่ือ 1 มกราคม 2545 (เงินกู้เงินนีม้าเพ่ือ

วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างอาคารโดยเฉพาะ)

2 เงินกู้ 4,000,000 บาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ 8% ตอ่ปี กู้มาเม่ือ 1 เมษายน 2545

3 เงินกู้ 6,000,000 บาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบีย้ 6% ตอ่ปี กู้มาเม่ือ 1 กันยายน 2545

ให้ท า คํานวณตน้ทุนการกู้ยืมทีอ่นุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของอาคาร  ณ 31 ธันวาคม 2545

ตอบ ตน้ทุนการกู้ยืมทีอ่นุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ คอืตน้ทุนทีห่ลกีเลี่ยงไดเ้กี่ยวข้องโดยตรงกับการได้

มาซ่ึงสนิทรัพย์ (มาตรฐานการบัญชี33 ย่อหน้าที ่12) ทัง้นีต้น้ทุนทีห่ลกีเลี่ยงไดส้ามารถจําแนกเป็น 2 พวกดงันี้

1 สําหรับการกู้ยืมทีมี่วตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะเพ่ือสนิทรัพย์นัน้ จํานวนทีส่ามารถถือเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์

ไดค้อื ตน้ทุนการกู้ยืมทีเ่กิดขึ้นจริงในระหวา่งงวด – รายไดท้ีเ่กิดจากการนําเงินกู้ไปลงทุนเป็นการช่ัวคราว

2 แตถ่้าเป็นเงินกู้ทัว่ไปทีไ่ม่มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ จํานวนทีส่ามารถถือเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์คอื 

รายจ่ายของสนิทรัพย์ทีเ่ข้าเง่ือนไข x อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์หรืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ

ตน้ทุนการกู้ยืมระหวา่งงวดทีไ่ม่รวมเงินกู้เฉพาะ 

คํานวณรายจ่ายสะสมถัวเฉลี่ย
จํานวน

เดอืน
12 1,500,000.00       

8 2,000,000.00       

4 1,166,666.67       

0 -                       
10,000,000.00  4,666,666.67       

 เงินกู้เฉพาะ 3,500,000.00       

 เงินลงทุนทีต่อ้งใช้เงินกู้เพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไป 1,166,666.67       

 1/9/2545 3,500,000.00                       

 31/12/2545 2,000,000.00                       

 1/5/2545 3,000,000.00                       

 วนัที ่ เงินลงทุน รายจ่ายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

 1/1/2545 1,500,000.00                       
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อัตราตั้งเป็นทุนของเงินกู้ทีมี่วตัถุประสงคท์ัว่ไป

เงินกู้ 3 ปี 8% 9/12 240,000.00          

เงินกู้ 5 ปี 6% 4/12 120,000.00          
รวม 360,000.00          

อัตราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรัพย์  = 360,000/10,000,000 = 3.6%

คํานวณหาตน้ทุนกู้ยืม

อัตราดอกเบีย้

10.00%

3.60%

คํานวณดอกเบีย้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริง

10% 12/12 350,000.00          

เงินกู้ 3 ปี (ทัว่ไป) 8% 9/12 240,000.00          

เงินกู้ 5 ปี (ทัว่ไป) 6% 4/12 120,000.00          
รวม 710,000.00          

ตน้ทุนการกู้ยืม 392,000.00      

ดอกเบีย้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 710,000.00      

***ตน้ทุนการกู้ยืมไม่มากไปกวา่ดอกเบีย้จ่ายประจํางวด จึงสามารถรับรู้เป็นสนิทรัพย์ไดต้ามจํานวนทีไ่ดค้ํานวณ

ดอกเบีย้จ่าย

เงินกู้ 2 ปี (เฉพาะ) 3,500,000.00                       

4,000,000.00                       

6,000,000.00                       
10,000,000.00                     

รวม 392,000.00                

รายการ  เงินตน้ 
อัตรา

ดอกเบีย้
ระยะเวลา

รายจ่ายสะสมถัวเฉลี่ย ตน้ทุนการกู้ยืม

3,500,000.00                          350,000.00                    

1,166,666.67                          42,000.00                      

อัตรา

ดอกเบีย้
ระยะเวลา ดอกเบีย้จ่าย

4,000,000.00                       

6,000,000.00                       
10,000,000.00                     

รายการ  เงินตน้ 

1 

1 

2 

3 

2 

3 
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ตัวอย่างท่ี 14 (โจทย์คร้ังท่ี 1/2551)

ในการตรวจสอบ บริษทั ใหญ่ จํากัด พบวา่มีการบันทึกราคาทีด่นิและอาคาร ให้ท่านตรวจสอบ  

ความถูกตอ้ง และทําการปรับปรุงรายการทีค่ดิวา่จําเป็น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x9 สําหรับรายการคํานวณคา่เสื่อมราคา

ให้ใช้เป็นรายเดอืน

บัญชีท่ีดินและอาคาร

25X9   

ม.ค.-05 ทีด่นิ 80,000,000.00     

ม.ค.-05 อาคาร 5,000,000.00       

ก.พ.-10 คา่ออกแบบและแบบพิมพ์อาคาร 100,000.00          

ก.พ.-20 คา่คําขอก่อสร้างอาคาร 50,000.00            

มี.ค.-01 คา่เบีย้ประกันภัย 72,000.00            

มี.ค.-15 คา่ร้ือถอนอาคาร 200,000.00          

มิ.ย.-04 จ่ายเงินคา่ก่อสร้างงวดที ่1 3,000,000.00       

ต.ค.-08 จ่ายเงินคา่ก่อสร้างงวดที ่2 4,000,000.00       

ต.ค.-11 จ่ายคา่ลฟิท์ 900,000.00          

ต.ค.-20 จ่ายคา่ทําร้ัว 500,000.00          

ต.ค.-20 จ่ายเงินคา่ก่อสร้างงวดที ่3 พร้อมรับมอบอาคารทีส่ร้างเสร็จในวนันี้ 3,000,000.00       

96,822,000.00     

บริษัทมีนโยบายในการน าดอกเบี้ยการกู้ยืมรวมเป็นต้นทุนของอาคาร

รายละเอียดประกอบ

1.วนัที ่5 ม.ค. 25X9 บริษทัซ้ือทีด่นิพร้อมอาคารในราคา 85,000,000 บาท จ่ายคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิ์

มูลคา่ 300,000 บาท

2.วนัที ่1 มี.ค. 25X9 บริษทัจ่ายคา่เบีย้ประกันภัยสําหรับทรัพย์สนิเป็นระยะเวลา 2 ปี

3.วนัที ่15 มี.ค. 25X9 บริษทัไดท้ําการร้ือถอนอาคารทีซ้ื่อมามีคา่ใช้จ่ายจํานวน 200,000 บาท และนําเศษซาก

จากการร้ือถอนไปจําหน่ายไดเ้งิน 20,000 บาท

4.บริษทัไดท้ําการกู้เงินมาโดยมีวตัถุประสงคท์ัว่ไป และตอ้งการทีจ่ะนําดอกเบีย้มารวมคํานวณเป็นตน้ทุนอาคารดงันี ้

a. วนัที ่31 มี.ค. 25X9 บริษทัไดกู้้เงินมาจํานวน 4 ลา้นบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 6 ตอ่ปี

b. วนัที ่5 พ.ค. 25X9 บริษทัไดกู้้เงินมาจํานวน 9 ลา้นบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ตอ่ปี

5.นโยบายการใช้งานทรัพย์สนิ

a. อาคาร 20 ปี

b. ลฟิท์ 10 ปี

c. ร้ัว 10 ปี
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ตอบ ประเดน็ของโจทย์

1 บัญชีทีด่นิและอาคารมีมูลคา่  ณ วนัสิ้นปี 25x9 เท่ากับ 96,822,000 บาท 

2 ดอกเบีย้เงินกู้ทัว่ไปตอ้งถัวเฉลี่ยอัตราตั้งขึ้นเป็นทุน คณูกับมูลคา่เงินลงทุนในการก่อสร้างอาคาร

3 ราคาทุนของทีด่นิ รวมถึงมูลคา่ของอาคารทีถู่กร้ือถอน และคา่ร้ือถอนทีส่ทุธิจากคา่ขายมูลคา่คงเหลอือาคาร

มูลค่าท่ีถูกต้องของท่ีดิน

คา่ซ้ือทีด่นิพร้อมอาคาร 85,000,000.00   

คา่โอนกรรมสทิธิ์ 300,000.00        

คา่ร้ือถอนอาคาร (สทุธิจากคา่ขายมูลคา่คงเหลอื) 180,000.00        

รวมมูลคา่ทีถู่กตอ้งของทีด่นิ 85,480,000.00   

มูลค่าท่ีถูกต้องของอาคาร

คา่ออกแบบและแบบพิมพ์อาคาร 100,000.00        

คา่คําขอก่อสร้างอาคาร 50,000.00          

จ่ายเงินคา่ก่อสร้างงวดที ่1 3,000,000.00     

จ่ายเงินคา่ก่อสร้างงวดที ่2 4,000,000.00     

จ่ายเงินคา่ก่อสร้างงวดที ่3 3,000,000.00     

ตน้ทุนกู้ยืมทีร่วมเป็นตน้ทุนของอาคาร 57,971.51          

รวม 10,207,971.51   

เงินลงทุนก่อสร้างถัวเฉลี่ย

จํานวนเงินจ่าย ระยะเวลาจนเสร็จ

3,000,000.00          138/365

4,000,000.00          12/365

3,000,000.00          0/365

รวมเงินลงทุนก่อสร้างถัวเฉลี่ย 1,265,753.42                                    

วนัทีจ่่ายเงิน

4/6/25x9

8/10/25x9

20/10/25x9

เงินลงทุนเฉลี่ย

1,134,246.58                                    

131,506.85                                       

-                                                    

3 

1 

1 

2 
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คํานวณอัตราตั้งเป็นทุน

31/3/25x9 4,000,000.00          6% 275/365 180,821.92          

5/5/25x9 9,000,000.00          7% 240/365 414,246.58          

รวม 13,000,000.00        595,068.49          

อัตราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรัพย์  = 595,068.49/13,000,000 = 4.58%

ตน้ทุนกู้ยืมทีส่ามารถรวมเป็นตน้ทุนของอาคารได้

เงินลงทุนก่อสร้างถัวเฉลี่ย

คณู อัตราตั้งเป็นทุน

รวม

มูลค่าท่ีถูกต้องของลิฟท์

มูลค่าท่ีถูกต้องของร้ัว

การปรับปรุงรายการ

มูลคา่ก่อน มูลคา่หลงั

ปรับปรุง ปรับปรุง

ทีด่นิและอาคาร 96,822,000.00   96,822,000.00     -                     

ทีด่นิ -                     85,480,000.00   85,480,000.00   

อาคาร -                     10,207,971.51   10,207,971.51   

ลฟิท์ -                     900,000.00        900,000.00        

ร้ัว -                     500,000.00        500,000.00        

ดอกเบีย้จ่าย** 595,068.49        57,971.51            537,096.99        

คา่เบีย้ประกันภัยจ่ายลว่งหน้า -                     42,000.00          42,000.00          

คา่เบีย้ประกันภัย -                     30,000.00          30,000.00          

รายไดอ่ื้น 20,000.00-          20,000.00          -                     

คา่โอนกรรมสทิธิ์  (บันทึกเป็นคชจ.) 300,000.00        300,000.00          -                     

97,697,068.49   97,179,971.51   97,179,971.51     97,697,068.49   

**(4,000,000*6%*275/365)+(9,000,000*7%*240/365)

ปป.เดบิต ปป.เครดติ

900,000.00                                      

500,000.00                                      

1,265,753.42                                   

4.58%

57,971.51                                        

วนัทีกู่้เงิน จํานวนเงินกู้ อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลา ดอกเบีย้จ่าย

2 

3 

1 

1 

2 

3 

4 

3 

4 

2 
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บันทึกบัญชีปรับปรุง

Dr.ทีด่นิ 85,480,000.00   

     อาคาร 10,207,971.51   

     ลฟิท์ 900,000.00        

     ร้ัว 500,000.00        

     คา่เบีย้ประกันภัยจ่ายลว่งหน้า 42,000.00          

     คา่เบีย้ประกันภัย 30,000.00          

     รายไดอ่ื้น 20,000.00          

Cr.ทีด่นิและอาคาร 96,822,000.00   

     ดอกเบีย้จ่าย 57,971.51          

     คา่โอนกรรมสทิธิ์ (คชจ.) 300,000.00        

บันทึกปรับปรุงสนิทรัพย์  ณ วนัสิ้นปี

คํานวณคา่เสื่อมราคา

มูลคา่ อัตราคา่เสื่อมราคา

10,207,971.51        5%

900,000.00             10%

500,000.00             10%

11,607,971.51        

บันทึกบัญชีคา่เสื่อมราคา  ณ 31 ธันวาคม 25x9

Dr.คา่เสื่อมราคา 162,599.64        

Cr.คา่เสื่อมราคาสะสม – อาคาร 127,599.64        

    คา่เสื่อมราคาสะสม – ลฟิท์ 22,500.00          

    คา่เสื่อมราคาสะสม – ร้ัว 12,500.00          

บันทึกบัญชีคา่เสื่อมราคา

คา่เสื่อมราคา (3 เดอืน)

127,599.64                                       

22,500.00                                         

162,599.64                                       

อาคาร

ลฟิท์

ร้ัว

รวม

12,500.00                                         
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ตัวอย่างท่ี 15 (โจทย์คร้ังท่ี 2/2558)

บริษทัเอ ซ้ือทีด่นิเพ่ือก่อสร้างอาคาร และมีรายจ่ายทีเ่กี่ยวข้อง ดงันี ้

1/4/25x6 ซ้ือทีด่นิเพ่ือก่อสร้างอาคาร 4,500,000.00     

ปี 25x6 คา่แรงงานทางตรงในการก่อสร้างอาคาร. 11,200,000.00   

คา่ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรทีป่รึกษา 620,000.00        

คา่ทีธ่รรมเนียมทางกฎหมายและจดทะเบียน 2,400,000.00     

คา่ใช้จ่ายทัว่ไป 940,000.00        

คา่ปรับพ้ืนดนิ 1,650,000.00     

คา่วสัดกุ่อสร้าง 7,800,000.00     

สว่นลดคา่วสัดกุ่อสร้าง 390,000.00        

เร่ิมก่อสร้างอาคารวนัที ่1 เมษายน 25x6  อาคารเสร็จพร้อมใช้งาน 1 มกราคม 25x7 เร่ิมใช้งาน 1 เมษายน 25x7

 อาคารอายุการใช้งาน 20 ปี กิจการออกหุน้กู้ 1/4/25x6 เพ่ือทําโครงการนี ้20,000,000 ดอกเบีย้ 8% ออกหุน้กู้เพ่ือระดมทุน

มาใช้ในการก่อสร้าง ระยะเวลาหุน้กู้ 3 ปี 1/4/25x6 ครบ 31/3/25x9 รอบระยะเวลาดําเนินงานของกิจการคอื 

1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม

ให้ท า 1 อาคารคลงัสนิคา้จะมีมูลคา่ตน้ทุนเท่าไหร่ แสดงวธิีการคํานวณประกอบ7คะแนน 

2 จงคํานวณผลกระทบทีมี่ตอ่งบกําไรขาดทุน 5 คะแนน

ตอบ (1) หน่วย : บาท

ทีด่นิ อาคาร รวม

ซ้ือทีด่นิเพ่ือก่อสร้างอาคาร 4,500,000.00     4,500,000.00     

คา่แรงงานทางตรงในการก่อสร้างอาคาร 11,200,000.00   11,200,000.00   

คา่ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรทีป่รึกษา 620,000.00        620,000.00        

คา่ทีธ่รรมเนียมทางกฎหมายและจดทะเบียน 2,400,000.00     2,400,000.00     

คา่ปรับพ้ืนดนิ 1,650,000.00     1,650,000.00     

คา่วสัดกุ่อสร้าง 7,800,000.00     7,800,000.00     

หักสว่นลดคา่วสัดกุ่อสร้าง 390,000.00-        390,000.00-        

1/4/25x6 – ตน้ทุนกู้ยืมทีส่ามารถรวมเป็นสนิทรัพย*์* 1,200,000.00     1,200,000.00     

31/12/x6 (20,000,000 x 8% x 9/12)

รวม 8,550,000.00     20,430,000.00   28,980,000.00   

ปี 25x6 

ปี 25x6 

รายจ่ายวนัทีจ่่าย

1/4/25x6 

ปี 25x6 

ปี 25x6 

ปี 25x6 

ปี 25x6 
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ผลกระทบต่อก าไรขาดทุน

รอบปีบัญชี 1 เม.ย. - 31 มี.ค. 25x7 25x8

คา่ใช้จ่ายทัว่ไป 940,000.00        -                     

ดอกเบีย้จ่าย 

(20 ลา้นบาท x 8 % x 3/12 เดอืน) 400,000.00        

(20 ลา้นบาท x 8 %) 1,600,000.00     

คา่เสื่อมราคา

(20.43 ลา้นบาท x3/12 เดอืน x 1/20 ป)ี 255,375.00        

(20.43 ลา้นบาท x 1/20 ป)ี 1,021,500.00     

รวมคา่ใช้จ่ายทีถู่กรับรู้เข้ากําไรขาดทุนของแตล่ะปี 1,595,375.00     2,621,500.00     
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ตัวอย่างท่ี 16 (โจทย์คร้ังท่ี 3/2560)

ปี 25x4 : บริษทั ติ๋ม จํากัดมีรายจ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาผลติภัณฑ์จํานวน 270,000 บาท และคา่เสื่อมราคาทีย่ัง

ไม่ไดบ้ันทึก  30,000 บาท 

ปี 25x5 :  ในวนัที ่15 เมษายน 25x5 บริษทั ติ๋ม จํากัดสามารถแสดงให้เห็นวา่มีความเป็นไปไดใ้นเชิงเทคนิค

และเชิงพาณิชย์จากการใช้ผลงานพัฒนาดงักลา่ว โดยก่อนวนัที ่15 เมษายน 25x5 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 180,000 บาท 

และหลงัจากวนันี ้640,000 บาท รวมทัง้มีคา่ใช้จ่ายดา้นกฎหมายเกี่ยวกับการจดสทิธิบัตร 100,000 บาท คา่ใช้จ่ายในการ

ฝกึอบรม 90,000 บาท และคา่ใช้จ่ายในการประชาสมัพันธ์ 340,000 บาท

ปี 25x6 : บริษทั ติ๋ม จํากัดจ่ายคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการฟ้องคดลีะเมิดสทิธิบัตรโดยคู่แข่งจํานวน 120,000 บาท 

ซ่ึงศาลตดัสนิให้บริษทั ติ๋ม จํากัดเป็นฝา่ยชนะ

ให้ท า ให้ประเมินรายจ่ายเกี่ยวกับการวจัิยและพัฒนารายการใดบ้างทีส่ามารถรับรู้เป็นสนิทรัพย์หรือรับรู้เป็นคา่ใช้จ่าย

ในปี 25x4, 25x5 และ 25x6

ตอบ

ปี สนิทรัพย์ คา่ใช้จ่าย

x4 270,000.00      

30,000.00        

x5 180,000.00      

640,000.00              

100,000.00              

90,000.00        

340,000.00      

x6

120,000.00      

740,000.00              1,030,000.00   

*อ้างถึง TAS 38 ย่อหน้า 20 “โดยทัว่ไป จะเป็นการยากทีจ่ะถือวา่รายจ่ายทีเ่กิดขึ้นภายหลงัเป็นของสนิทรัพย์

ไม่มีตวัตนใดโดยเฉพาะไดโ้ดยตรง แตจ่ะถือวา่เป็นรายจ่ายของกิจการโดยรวมมากกวา่ ดงันัน้ จึงแทบจะไม่มีการรับรู้รายจ่าย

ทีเ่กิดขึ้นภายหลงัการรับรู้เร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนทีไ่ดม้าหรือรายจ่ายทีเ่กิดขึ้นภายหลงัจากการสร้างสนิทรัพย์

ไม่มีตวัตนขึ้นภายในกิจการเสร็จเรียบร้อยแลว้ เป็นมูลคา่ตามบัญชีของสนิทรัพย”์

รวม

รายจ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

คา่เสื่อมราคา

รายจ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายการ เหตผุล

คา่ใช้จ่ายการฟ้องคดี

ละเมิดสทิธิบัตร*

คา่จดสทิธิบัตร

คา่ฝกึอบรม

คา่ประชาสมัพันธ์

ถึงจุดทีแ่สดงให้เห็นถึงความเป็นไปไดท้าง

เทคนิคและพาณิชย์

ยังไม่ถึงจุดทีแ่สดงให้เห็นถึงความเป็นไปไดท้าง

เทคนิคและพาณิชย์

ไม่มีสว่นโดยตรงในการสร้างมูลคา่เพ่ิมให้กับ

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน

รายจ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ตัวอย่างท่ี 17 (โจทย์คร้ังท่ี 3/2560)ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

บริษทั ตี๋ใหญ่ จํากัดซ้ือเคร่ืองจักรในวนัที ่1 เมษายน 25x1 แตเ่นือ่งจากบริษทั ตี๋ใหญ่ จํากัดไม่สามารถจัดหาวตัถุดบิ

ในการผลติไดท้ัน จึงเร่ิมใช้เคร่ืองจักรตั้งแตว่นัที ่1 พฤษภาคม 25x1 เคร่ืองจักรมีราคาทุน 18 ลา้นบาท คดิคา่เสื่อมโดย

วธิีเสน้ตรง โดยแบ่งคดิคา่เสื่อมตามสว่นประกอบ 3 สว่นดงันี ้

- สว่นที ่1 ราคาทุน 9 ลา้นบาท อายุการให้ประโยชน์ 18 ปี 

- สว่นที ่2 ราคาทุน 6 ลา้นบาท อายุการให้ประโยชน์ 10 ปี และ

- สว่นที ่3 ราคาทุน 3 ลา้นบาท อายุการให้ประโยชน์ 4 ปี

ตอ่มาในปี 25x4 เกิดน้ํารอระบายคร้ังใหญ่ ทําให้เคร่ืองมอเตอร์สว่นที ่3 เสยีหาย บริษทั ตี๋ใหญ่ จํากัด จึงไดถ้อด

มอเตอร์ออกในวนัที ่30 กันยายน 25x4  ทิง้ไปและเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เสร็จพร้อมใช้ในวนัที ่1 ตลุาคม 25x4 โดยมีคา่ตดิตั้ง 

50,000 และคา่มอเตอร์ใหม่ 3,150,000 บาท

ให้ท า จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี พร้อมแสดงการคํานวน 
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ตอบ การคํานวณคา่เสื่อมราคาแตล่ะปี

ปมก.อายุ

18 a

10 a

4 b

4 c

ในปี 25x4 a : คดิคา่เสื่อมเตม็ปี b : คดิคา่เสื่อม 9 เดอืน c : คดิคา่เสื่อม 3 เดอืน

คํานวณผลขาดทุนจากการยกเลกิมอเตอร์ (สว่นที ่3)

ราคาทุนสว่นที ่3

หักคา่เสื่อมราคาสะสม 1/10/25x4

ผลขาดทุนจากการยกเลิกการใช้

25x4

3,000,000.00             

2,625,000.00             

375,000.00             

เคร่ืองจักร ราคาทุน 25x1 (1/4 - 31/12) 25x2 (1/1 - 31/12) 25x3 (1/1 - 31/12)

600,000.00                

สว่นที ่1 9,000,000.00             375,000.00                500,000.00                500,000.00                500,000.00                

สว่นที ่2 6,000,000.00             450,000.00                600,000.00                600,000.00                

200,000.00                

สว่นที ่3 3,000,000.00             562,500.00                750,000.00                750,000.00                562,500.00                

มอเอตอร์เปลี่ยนแทน 3,200,000.00             -                             -                             -                             

6,950,000.00           

คา่เสื่อมราคาประจําปี 1,387,500.00             1,850,000.00             1,850,000.00             1,862,500.00             

ค่าเส่ือมราคาสะสม 1,387,500.00           3,237,500.00           5,087,500.00           
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จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี พร้อมแสดงการคํานวน

ณ วันท่ี
25x1 25x2 25x3 25x4

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)

หัก คา่เสื่อมราคาสะสม 1,387,500.00-             3,237,500.00-             5,087,500.00-             6,950,000.00-             

ราคาทุนของสนิทรัพย์ 18,000,000.00           18,000,000.00           18,000,000.00           21,200,000.00           

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 16,612,500.00         14,762,500.00         12,912,500.00         13,875,000.00         

หัก คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม 375,000.00-                

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี
25x1 25x2 25x3 25x4

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน)

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย์ 375,000.00                

คา่เสื่อมราคา 1,387,500.00             1,850,000.00             1,850,000.00             1,862,500.00             
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