
 

 

ตัวอย่างประกอบความเขา้ใจน้ีไม่ถือเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
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ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจส าหรบัประกาศสภาวิชาชีพบญัชีเรื่องขอ้ก าหนดเพิม่เติม 

ส าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

เรื่องท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์และอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

 ******************  

ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์(ตามประกาศขอ้ 1) 

 

 

 

 

 

กรณีที่ดิน (สินทรพัยที์่ไม่ตอ้งคิดค่าเสือ่มราคา) 

สมมติในปี 25x0  กิจการซื้ อที่ ดินมาในราคาทุน 100,000 บาท และกิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ 

โดยแบ่งเป็นกรณีต่าง ๆ ได้ดังนี้   

มูลค่าของที่ดิน ตวัอย่างที่ 1 ตวัอย่างที่ 2 ตวัอย่างที่ 3 ตวัอย่างที่ 4 

ราคาทุน 100,000 100,000 100,000 100,000 

มูลค่ายุติธรรม  

31 ธนัวาคม 25x1 

150,000 

(ตีราคาเพิ่ ม) 

150,000 

(ตีราคาเพิ่ ม) 

150,000 

(ตีราคาเพิ่ ม) 

150,000 

(ตีราคาเพิ่ ม) 

มูลค่ายุติธรรม 

31 ธนัวาคม 25x4 

190,000 

(ตีราคาเพิ่ ม) 

120,000 

(ตีราคาลด) 

90,000 

(ตีราคาลด) 

90,000 

(ตีราคาลด) 

มูลค่ายุติธรรม 

31 ธนัวาคม 25x7  

   130,000 

(ตีราคาเพิ่ ม) 

 

 

 

 

กิจการอาจเลือกใช้นโยบายการบัญชีส าหรับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ รายการของที่ ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ด้วยวิธตีีราคาใหม่ นอกเหนือจากวิธรีาคาทุนได้  หากที่ ดินอาคารและอุปกรณ์นั้นสามารถวัดมูลค่า

ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื่ อถือ ทั้งนี้ กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ทุกรายการที่ จัดอยู่ในประเภทเดียวกนั 
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ตวัอย่างท่ี 1  ในปี 25x0 กิจการซื้ อที่ ดินมาในราคาทุน 100,000 บาท โดยกิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ 

ทั้งนี้สิ้นปี 25x1 ที่ ดินนี้มีมูลค่ายุติธรรม 150,000 บาท ต่อมาสิ้นปี 25x4 มูลค่ายุติธรรมของที่ ดินเพิ่ มข้ึนเป็น 

190,000 บาท  หลังจากนั้นวันที่  1 มกราคม 25x5 กจิการขายที่ ดินแปลงนี้ ไปในราคา 190,000 บาทเท่ากับ

มูลค่ายุติธรรม 
 

การบนัทึกบญัชีของกิจการ โดยใช้วิธตีีราคาใหม่เป็นดังนี้  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x1 

เดบิต ที่ ดิน 50,000  

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ ดิน  50,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท   

กิจการต้องแสดงรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินจ านวน 50,000 บาทในส่วนของเจ้าของใน

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x4 

มูลค่ายุติธรรมของที่ ดินเพิ่ มข้ึนเป็น 190,000 บาท ซึ่ งแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ 

กจิการต้องบันทกึการตีมูลค่าที่ ดินเพิ่ มอกี 40,000 บาท ดังนี้  

เดบิต ที่ ดิน 40,000  

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ ดิน  40,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 150,000 บาท เป็น 190,000 บาท   

 มูลค่าตามบัญชีของที่ ดินจะเท่ากับ 190,000 บาท และส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินจะเท่ากับ 

90,000 บาท (50,000 + 40,000 บาท) 

ณ วันที ่1 มกราคม 25x5  

กจิการจ าหน่ายที่ ดินแปลงนี้ ในราคา 190,000 บาท โดยได้รับช าระเป็นเงินสดเตม็จ านวน เมื่ อกจิการ

จ าหน่ายสินทรัพย์ ให้กิจการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินไปยังก าไรสะสมโดยตรง (ไม่ผ่านงบก าไร

ขาดทุน) กจิการต้องบันทกึบัญชีดังนี้  

เดบิต เงินสด 190,000  

        เครดิต ที่ ดิน  190,000 

บนัทึกการจ าหน่ายที่ดิน   

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ ดิน 90,000  

        เครดิต ก าไรสะสม  90,000 

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไปก าไรสะสม   
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ตวัอย่างท่ี 2  ในปี 25x0 กิจการซื้ อที่ ดินมาในราคาทุน 100,000 บาท โดยกิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ 

ทั้งนี้สิ้นปี 25x1 ที่ ดินนี้มีมูลค่ายุติธรรม 150,000 บาท ต่อมาสิ้นปี 25x4 มูลค่ายุติธรรมลดลงเป็น 120,000 

บาท หลังจากนั้นวันที่  1 มกราคม 25x5 กิจการขายที่ ดินแปลงนี้ ไปในราคา 120,000 บาทเท่ากับมูลค่า

ยุติธรรม 

การบนัทึกบญัชีของกิจการ โดยใช้วิธตีีราคาใหม่เป็นดังนี้  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x1 

เดบิต ที่ ดิน 50,000  

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ ดิน  50,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท   

กิจการต้องแสดงรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินจ านวน 50,000 บาท ในส่วนของเจ้าของ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x4 

มูลค่ายุติธรรมของที่ ดินลดลงเหลือ 120,000 บาท ซึ่ งแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ 

กจิการต้องบันทกึการตีมูลค่าที่ ดินลดลง 30,000 บาท ดังนี้  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ ดิน 30,000  

        เครดิต ที่ ดิน  30,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินลดลงจาก 150,000 เป็น  120,000 บาท   

มูลค่าตามบัญชีของที่ ดินจะเท่ากับ 120,000 บาท และส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินจะเท่ากับ 

20,000 บาท (50,000 - 30,000 บาท) 

ณ วันที ่1 มกราคม 25x5  

กิจการจ าหน่ายที่ ดินแปลงนี้ ไปในราคา 120,000 บาท โดยได้รับช าระเป็นเงินสดเต็มจ านวน เมื่ อ

กจิการจ าหน่ายสนิทรัพย์ ให้กจิการโอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ ดินคงเหลือ 20,000 บาทไปยังก าไรสะสม

โดยตรง (ไม่ผ่านงบก าไรขาดทุน) กจิการต้องบันทกึบัญชีดังนี้  

เดบิต เงินสด                                                                      120,000  

        เครดิต ที่ ดิน  120,000 

บนัทึกการจ าหน่ายที่ดิน   

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ ดิน 20,000  

        เครดิต ก าไรสะสม  20,000 

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไปก าไรสะสม   
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ตวัอย่างท่ี 3 ในปี 25x0 กิจการซื้ อที่ ดินมาในราคาทุน 100,000 บาท โดยกิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ 

ทั้งนี้ สิ้นปี 25x1 ที่ ดินนี้มีมูลค่ายุติธรรม 150,000 บาท ต่อมาสิ้นปี 25x4 มูลค่ายุติธรรมลดลงเป็น 90,000 

บาท หลังจากนั้นวันที่  1 มกราคม 25x5 กิจการขายที่ ดินแปลงนี้ ไปในราคา 90,000 บาทเท่ากับมูลค่า

ยุติธรรม  

การบนัทึกบญัชีของกิจการ โดยใช้วิธตีีราคาใหม่เป็นดังนี้  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x1 

เดบิต ที่ ดิน 50,000  

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ ดิน  50,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท   

กิจการต้องแสดงรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินจ านวน 50,000 บาท ในส่วนของเจ้าของ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x4 

มูลค่ายุติธรรมของที่ ดินลดลงเหลือ 90,000 บาท ซึ่ งแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ  

กจิการต้องบันทกึการตีมูลค่าที่ ดินลดลง 60,000 บาท โดยการปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินจ านวน 

50,000 บาทก่อน หลังจากนั้นจึงบันทกึรับรู้ขาดทุนจากการลดมูลค่าของที่ ดิน 10,000 บาทในงบก าไรขาดทุน 

ดังนี้  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ ดิน 50,000  

เดบิต ขาดทุนจากการลดมูลค่าของที่ ดิน (P/L) 10,000  

        เครดิต ที่ ดิน  60,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินลดลงจาก 150,000 เป็น 90,000 บาท   

มูลค่าตามบัญชีของที่ ดินจะเท่ากับ 90,000 บาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินจะเท่ากับ 0 บาท 

(50,000 - 50,000 บาท) และมีผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของที่ ดิน 10,000 บาทในงบก าไรขาดทุน 

ณ วันที ่1 มกราคม 25x5  

กิจการจ าหน่ายที่ ดินแปลงนี้ ไปในราคา 90,000 บาท บาท โดยได้รับช าระเป็นเงินสดเต็มจ านวน 

กิจการต้องบันทกึบัญชีดังนี้  (ในกรณีน้ีไม่มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิ่นคงเหลือเพราะไดป้รบัลดเนือ่งจาก

การตีราคาลดลง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x4 ทัง้จ านวนแลว้)   

เดบิต เงินสด 90,000  

        เครดิต ที่ ดิน  90,000 

บนัทึกการจ าหน่ายที่ดิน   
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ตวัอย่างท่ี 4 ข้อมูลเหมือนกับตัวอย่างที่  3 กล่าวคือ ในปี 25x0 กิจการซื้ อที่ ดินมาในราคาทุน 100,000 

บาท โดยกิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ ทั้งนี้ สิ้นปี 25x1 ที่ ดินนี้ มีมูลค่ายุติธรรม 150,000 บาท ต่อมาสิ้นปี 

25x4 มูลค่ายุติธรรมลดลงเป็น 90,000 บาท แต่กิจการไม่ได้จ าหน่ายที่ ดิน โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 25x7 

มูลค่ายุติธรรมของที่ ดินแปลงนี้ เพิ่ มขึ้นเป็น 130,000 บาท  

การบนัทึกบญัชีของกิจการ โดยใช้วิธีตีราคาใหม่ส าหรับรายการที่ เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่  31 ธันวาคม 

25x4 จะเหมือนกบัตัวอย่างที่  3 ดังนี้  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x1 (มลูค่ายุติธรรม = 150,000 บาท) 

เดบิต ที่ ดิน 50,000  

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ ดิน  50,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินเพิม่จาก 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท   

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x4 (มลูค่ายุติธรรม = 90,000 บาท) 

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ ดิน 50,000  

เดบิต ขาดทุนจากการลดมูลค่าของที่ ดิน 10,000  

        เครดิต ที่ ดิน  60,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินลดลงจาก 150,000 เป็น 90,000 บาท   

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x7 

กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของที่ ดิน 10,000 บาทในงบก าไรขาดทุนของปี 25x4 และ

แสดงมูลค่าตามบัญชีของที่ ดินเท่ากบั 90,000 บาท อย่างไรกต็าม สิ้นปี 25x7 มูลค่ายุติธรรมของที่ ดินกลับมา

เพิ่ มขึ้นเป็น 130,000 บาทซึ่ งแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ ท าให้กิจการต้องปรับปรุงมูลค่า

ตามบัญชีของที่ ดินเพิ่ มขึ้ นจ านวน 40,000 บาท แต่เนื่ องจากในอดีตกิจการเคยรับรู้ ผลขาดทุนจากการลด

มูลค่าของที่ ดิน 10,000 บาท ดังนั้น กิจการจึงต้องรับรู้ผลก าไรจากการเพิ่ มขึ้นของมูลค่า 10,000 บาทในงบ

ก าไรขาดทุนก่อน ส่วนต่างที่ เหลือ 30,000 บาทจึงบันทกึในส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ ดิน ดังนี้  

 

เดบิต ที่ ดิน 40,000  

        เครดิต ก าไรจากการตีราคาที่ ดิน (P/L)  10,000 

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ ดิน  30,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินเพิม่จาก 90,000 เป็น  130,000 บาท   
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กรณี สินทรพัยที์่ตอ้งคิดค่าเสือ่มราคา 

ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงถึงวิธีการตีราคาใหม่ส าหรับ สินทรัพย์ที่ ต้องคิดค่าเสื่ อมราคา ตามข้อก าหนด

เพิ่ มเติมเร่ืองที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ย่อหน้าที่  3 ก าหนดให้กิจการ “เมื่ อมีการตีราคารายการที่ ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ใหม่ ให้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เป็นราคาที่ ตีใหม่ โดย ณ วันที่ ตีราคาใหม่กิจการ

ต้องถือปฏบิัติกบัรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามข้อใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้  

3.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมในลักษณะที่ สม ่าเสมอกับการตีราคาใหม่ของ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมอาจจะปรับโดยการ

อ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่ สังเกตได้ หรือ ปรับให้เป็นสัดส่วนกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่ อม

ราคาสะสม ณ วันที่ ตีราคาใหม่จะถูกปรับปรุงให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคา

สะสม และมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ หลังจากรับรู้ผลขาดทุนสะสมจากการลดลงของมูลค่า หรือ 

3.2 น าค่าเสื่ อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสนิทรัพย์” 

 

ตวัอย่างท่ี 5 ต้นปี 25x0 กิจการซื้ อเคร่ืองจักรมาในราคาทุน 4,200,000 บาท ประมาณมูลค่าคงเหลือ 

200,000 บาท ประมาณอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี กิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ ต่อมาวันที่  31 ธันวาคม 

25x2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองจักรเท่ากบั 3,600,000 บาท กจิการคิดค่าเสื่ อมราคาโดยใช้วิธเีส้นตรง   

จากข้อมูลข้างต้นจะได้ว่า 

- จ านวนที่ คิดค่าเสื่ อมราคา เท่ากบั 4,000,000 บาท (4,200,000 – 200,000 บาท) 

- ค่าเสื่ อมราคาต่อปีเท่ากบั 400,000 บาท (4,000,000 บาท/10ปี) 

ดังนั้น ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x2 ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัเคร่ืองจักร เป็นดังนี้  

 หน่วย (บาท) 

ราคาทุน 4,200,000 

ค่าเสื่ อมราคาสะสม (400,000 x 3 ปี) (1,200,000) 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x2 3,000,000 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x2 3,600,000 

ปรับเพิ่ มมูลค่าตามบัญชี 600,000 
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วิธีที่  1  สมมติว่ากิจการเลือกปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีโดยการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคา

สะสมในลักษณะที่ สม า่เสมอกบัราคาที่ ตีใหม่ของสนิทรัพย์ (ตามย่อหน้าที่  3.1)    

สัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีตามวิธีตีราคาใหม่ (มูลค่ายุติธรรม) ต่อมูลค่าตามบัญชีก่อนตีราคาใหม่ 

เท่ากบั 1.2 เท่า หรือ 120 เปอร์เซน็ต์ (3,600,000 บาท/3,000,000 บาท)  ดังนั้น 

- มูลค่าของเคร่ืองจักรหลังตีราคาใหม่เท่ากับ 5,040,000 บาท (4,200,000 x 1.2) กิจการ

จึงต้องปรับปรุงเพิ่ มขึ้น 840,000 บาท (5,040,000-4,200,000 บาท)   

- ค่าเสื่ อมราคาสะสมหลังตีราคาใหม่เท่ากบั 1,440,000 บาท (1,200,000 x 1.2) กจิการจึง

ต้องปรับปรุงเพิ่ มข้ึน 240,000บาท (1,440,000-1,200,000 บาท)  

การปรับปรุงข้างต้นจะส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักรที่ ตีราคาใหม่คือมูลค่ายุติธรรมซึ่ งเท่ากับ 

3,600,000 บาท ตารางสรุปการปรับปรุงราคาทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสม เป็นดังนี้   

มูลค่าเคร่ืองจักร ก่อนตีราคาใหม่ การปรบัปรุง หลงัตีราคาใหม่ 

ราคาทุน (บาท) 4,200,000 840,000 5,040,000 

ค่าเสื่ อมราคาสะสม (บาท) (1,200,000) (240,000) (1,440,000) 

มูลค่าตามบัญชี (บาท) 3,000,000 600,000 3,600,000 

การบนัทึกบญัชีของกิจการ โดยใช้วิธตีีราคาใหม่เป็นดังนี้  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x2 

เดบิต เคร่ืองจักร 840,000  

        เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร  240,000 

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร  600,000 

บนัทึกการตีราคาเคร่ืองจักรเพิ่มจาก 3,000,000 เป็น 3,600,000 

บาท 

  

วิธีที่  2 สมมติว่ากิจการเลือกน าค่าเสื่ อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าของสินทรัพย์ก่อนแล้วจึงปรับมูลค่า

ของสนิทรัพย ์(ตามย่อหน้าที่  3.2) 

วิธกีารนี้คือลดยอดค่าเสื่ อมราคาสะสมให้เป็นศูนย์ก่อนโดยปรับปรุงคู่กบัมูลค่าของสนิทรัพย์ (ปรับลด

ค่าเสื่ อมราคาสะสมและมูลค่าของสินทรัพย์ลง 1,200,000 บาท) จากนั้นจึงปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีที่ เหลือ

ของสินทรัพย์ (3,000,000 บาท) ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (3,600,000 บาท) โดยปรับเพิ่ มมูลค่าของ

เคร่ืองจักรและส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 600,000 บาท  
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การบนัทึกบญัชีของกิจการ โดยใช้วิธตีีราคาใหม่เป็นดังนี้  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x2 

เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร 1,200,000  

        เครดิต เคร่ืองจักร  1,200,000 

เดบิต เคร่ืองจักร 600,000  

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร  600,000 

บันทึกการตีราคาเคร่ืองจักรเพิ่มจาก 3,000,000 เป็น 

3,600,000 บาท 

  

กรณีบนัทึกรายการบญัชีแบบรวมรายการ (Compound Journal Entries) 

เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร 1,200,000  

        เครดิต เคร่ืองจักร  600,000 

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร  600,000 

บันทึกการตีราคาเคร่ืองจักรเพิ่มจาก 3,000,000 เป็น 

3,600,000 บาท 

  

การคิดค่าเสือ่มราคาภายหลงัการตีราคาใหม่ (ย่อหนา้ที่ 10)  

กิจการต้องคิดค่าเสื่ อมราคาจาก “จ านวนที่ คิดค่าเสื่ อมราคา ซึ่ งรวมถึงมูลค่าของราคาที่ ตีใหม่หักด้วย

มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์” ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทยีบการคิดค่าเสื่ อมราคากรณีตีราคาใหม่ 

 หากตีราคาใหม่ หากไม่ตีราคาใหม่ 

มูลค่าตามบัญชี (บาท) 3,600,000 3,000,000 

หักมูลค่าคงเหลือ (บาท) (200,000) (200,000) 

จ านวนที่ คิดค่าเสื่ อมราคา (บาท) 3,400,000 2,800,000 

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์คงเหลือ (ปี) 7  7 

ค่าเสื่ อมราคาต่อปี (บาท) 485,714.29 400,000 

เนื่ องจากการตีราคาใหม่ส่งผลให้จ านวนที่ คิดค่าเสื่ อมราคามีมูลค่าสูงขึ้น ดังนั้นค่าเสื่ อมราคาภายหลัง

การตีราคาใหม่จึงสูงกว่าค่าเสื่ อมราคาก่อนการตีราคาใหม่  โดยกิจการต้องรับรู้ ค่าเสื่ อมราคาใหม่นี้ ในงบก าไร

ขาดทุน   
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การโอนส่วนเกินทุนไปยงัก าไรสะสม (ย่อหนา้ที่ 8) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรจ านวน 600,000 บาท กิจการอาจโอนไปยังก าไรสะสมโดยตรง

เมื่ อกิจการจ าหน่ายหรือเลิกใช้เคร่ืองจักร หรือกิจการอาจเลือกที่ จะทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วนไปยังก าไร

สะสมในระหว่างที่ กิจการใช้งานเคร่ืองจักรนั้น  โดยส่วนเกินทุนที่ ทยอยโอนจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่ อม

ราคาที่ ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ ตีราคาใหม่กับค่าเสื่ อมราคาที่ ค านวณจากราคาทุนเดิมของ

สนิทรัพย ์ ตัวอย่างการบันทกึการโอนส่วนเกนิทุนไปยังก าไรสะสมเป็นดังนี้  

 

กรณีกจิการเลือกโอนเมื่ อจ าหน่ายหรือเลิกใช้เคร่ืองจักร 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x9 (วนัจ าหน่ายหรือเลิกใชเ้ครือ่งจกัร) 

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 600,000  

        เครดิต ก าไรสะสม  600,000 

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรไปยงัก าไรสะสม   

กรณีกจิการเลือกทยอยโอนระหว่างการใช้เคร่ืองจักร 

กิจการอาจเลือกทยอยโอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรไปยังก าไรสะสมเท่ากับผลต่างของค่า

เสื่ อมราคาที่ ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ ตีราคาใหม่ (485,714.29 บาท) กับค่าเสื่ อมราคา 

ที่ ค านวณจากราคาทุนเดิม (400,000 บาท) ผลต่างคือ 85,714.29 บาท การบันทกึบัญชีภายหลังการตีราคา

สนิทรัพยเ์ป็นดังนี้  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x3 

เดบิต ค่าเสื่ อมราคา-เคร่ืองจักร 485,714.29  

        เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร  485,714.29 

บนัทึกค่าเสือ่มราคาของเคร่ืองจักร   

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 85,714.29  

        เครดิต ก าไรสะสม  85,714.29 

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรไปยงัก าไรสะสม   

ภายหลังจากการตีราคาใหม่  หากมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองจักรแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีของ

เคร่ืองจักรอย่างมีสาระส าคัญ  กจิการต้องตีราคาใหม่อกีคร้ังหนึ่ ง 
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ตวัอย่างท่ี 6  อ้างอิงข้อมูลเดิมตามตัวอย่างที่  5 กล่าวคือ ต้นปี 25x0 กิจการซื้ อเคร่ืองจักรมาในราคาทุน 

4,200,000 บาท ประมาณมูลค่าคงเหลือ 200,000 บาท ประมาณอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี กจิการเลือกใช้

วิธีตีราคาใหม่ ต่อมาวันที่  31 ธันวาคม 25x2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองจักรเท่ากับ 3,600,000 บาท กิจการ

คิดค่าเสื่ อมราคาโดยใช้วิธเีส้นตรง   

ต่อมา วันที่  31 ธนัวาคม 25x4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองจักรลดลงเหลือ 1,400,000 บาท ดังนั้น ณ วันที่  31 

ธนัวาคม 25x4 ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัเคร่ืองจักรระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรม เป็นดังนี้  

 หน่วย (บาท) 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x2 (จากตัวอย่างที่  5) 3,600,000.00 

หักค่าเสื่ อมราคาสะสม (ปีที่  4 และ 5) (485,714.29 x 2) (971,428.58) 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x4 2,628,571.42 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x4 1,400,000.00 

ปรับลดมูลค่าตามบัญชี 1,228,571.42 

 กิจการจึงต้องปรับลดมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักรลง 1,228,571.42 บาท กรณีนี้ สมมติว่ากิจการ

เลือกวิธทีี่  2 คือน าค่าเสื่ อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าของสนิทรัพย์ก่อนแล้วจึงปรับมูลค่าของสนิทรัพย์ใน

การปรับปรุงบัญชี โดยการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักรจะขึ้นอยู่กับว่ากิจการได้เลือกใช้วิธีการโอน

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรไปยังก าไรสะสมแบบใด 

กรณีกจิการเลือกโอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรเมื่ อจ าหน่ายหรือเลิกใช้เคร่ืองจักร 

เนื่ องจากกิจการไม่เคยโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 600,000 บาท ไปยังก าไรสะสม  

การปรับลดมูลค่าของเคร่ืองจักรในคร้ังนี้  จึงปรับลดมูลค่าของส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 600,000 

บาทก่อน จากนั้นจึงรับรู้ยอดที่ เหลือเป็นผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 628,571.42 บาท การบันทึก

บัญชีเพื่ อปรับลดมูลค่าเครื่ องจักรเป็นดังนี้   

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x4 

เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร 971,428.58  

     เครดิต เคร่ืองจักร  971,428.58 

เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 628,571.42  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 600,000.00  

     เครดิต เคร่ืองจักร  1,228,571.42 

บนัทึกการตีราคาเคร่ืองจักรลดลงเป็น 1,400,000 บาท   
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กรณีบนัทึกรายการบญัชีแบบรวมรายการ (Compound Journal Entries) 

เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร 971,428.58  

เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 628,571.42  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 600,000.00  

เครดิต เคร่ืองจักร  2,200,000.00 

บนัทึกการตีราคาเคร่ืองจักรลดลงเป็น 1,400,000 บาท   

กรณีกจิการเลือกทยอยโอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรไปยังก าไรสะสมระหว่างการใช้เคร่ืองจักร 

หากกิจการเลือกทยอยโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรไปยังก าไรสะสมระหว่างการใช้งาน 

ด้วยผลต่างของค่าเสื่ อมราคาที่ ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ ตีราคาใหม่ (485,714.29 บาท) 

กับค่าเสื่ อมราคาที่ ค านวณจากราคาทุนเดิม (400,000 บาท) เท่ากับ 85,714.29 บาทต่อปี  ในระยะเวลา

สองปี ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรคงเหลือเท่ากับ 428,571.42 บาท  (600,000-(85,714.29 x 

2 ปี) กจิการจึงปรับลดมูลค่าของส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 428,571.42 บาทก่อน จากนั้นจึงรับรู้

ยอดที่ เหลือเป็นผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 800,000.00 บาท การบันทึกบัญชีเพื่ อปรับลดมูลค่า

เคร่ืองจักรเป็นดังนี้   

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x4 

เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร 971,428.58  

        เครดิต เคร่ืองจักร  971,428.58 

เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 800,000.00  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 428,571.42  

เครดิต เคร่ืองจักร  1,228,571.42 

บนัทึกการตีราคาเคร่ืองจักรลดลงเป็น 1,400,000 บาท   

กรณีบนัทึกรายการบญัชีแบบรวมรายการ (Compound Journal Entries) 

เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร 971,428.58  

เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 800,000.00  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 428,571.42  

        เครดิต เคร่ืองจักร  2,200,000.00 

บนัทึกการตีราคาเคร่ืองจักรลดลงเป็น 1,400,000 บาท   
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ตวัอย่างท่ี 7 ต้นปี 25x1 กิจการได้ซื้ อและติดตั้งเคร่ืองจักรในราคาทุน 1,000,000 บาท ประมาณอายุ 

การให้ประโยชน์ 20 ปี และไม่มีมูลค่าคงเหลือ กิจการคิดค่าเสื่ อมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรง ต่อมาในปี 25x2 

กิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ ว่าเคร่ืองจักรนี้ มีมูลค่าลดลง จึงท าการปรับลดลงของมูลค่าของเคร่ืองจักร ดังแสดง

รายละเอยีดในตารางต่อไปนี้  

 หน่วย (บาท) 

ราคาทุน 1,000,000 

ค่าเสื่ อมราคาสะสม 2 ปี (50,000 x 2) (100,000) 

ค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่าของสนิทรัพย์ (180,000) 

มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักร ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x2 720,000 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x2 

กจิการบันทกึการปรับลดลงของมูลค่าของเคร่ืองจักร ดังนี้  

เดบิต ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของเคร่ืองจักร 180,000  

        เครดิต ค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่าของเคร่ืองจักร  180,000 

บนัทึกการลดลงของมูลค่าของสินทรพัย ์   

กิจการยังคงใช้เคร่ืองจักรนี้ ต่อไป โดยค่าเสื่ อมราคาต่อปีของเคร่ืองจักรจะลดลงจากปีละ 50,000 

บาทเป็นปีละ 40,000 บาท (720,000/18 ปี) ต่อมาปี 25x6 กจิการพบว่าข้อบ่งชี้ เคร่ืองจักรมีมูลค่าลดลงได้

หมดไป โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 25x6 นั้นมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของเคร่ืองจักรเท่ากับ 750,000 บาท 

ข้อมูลของเคร่ืองจักร ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x6 สามารถแสดงได้ดังนี้   

 หน่วย (บาท) 

ราคาทุน 1,000,000 

ค่าเสื่ อมราคาสะสมปีที่  1-2 (50,000 x 2) (100,000) 

ค่าเสื่ อมราคาสะสมปีที่  3-6 (40,000 x 4) (160,000) 

ค่าเผื่ อการลดมูลค่าของสนิทรัพย์ (180,000) 

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x6 560,000 

มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x6 750,000 

 

ในการปรับเพิ่ มมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักรนี้   กิจการสามารถรับรู้ ก าไรจากการเพิ่ มมูลค่าของ

เคร่ืองจักรได้ แต่ต้องไม่เกินผลขาดทุนที่ เคยรับรู้จากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ในอดีตคือ 180,000 

บาท  อย่างไรกต็าม การกลับรายการผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสามารถกระท าได้ แต่ต้องไม่ท าให้

มูลค่าของสินทรัพย์นั้นสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ ควรจะเป็นหากไม่เคยมีการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์เกิด

ขึ้นมาก่อน  
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ในกรณีนี้มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักรที่ ควรจะเป็น ณ วันที่  31 ธันวาคม 25x6 หากไม่มีการลดลง

ของมูลค่าของสินทรัพย์เกิดขึ้นมาก่อนจะเท่ากับ 700,000 บาท ดังนั้นกิจการสามารถรับรู้ก าไรจากการกลับ

รายการผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าได้เท่ากับ 140,000 บาท (700,000 – 560,000 บาท) ซึ่ งเป็น

ผลต่างระหว่างกรณีที่ เคร่ืองจักรไม่เคยลดลงของมูลค่าเทียบกับกรณีที่ มีการลดลงของมูลค่าเกิดขึ้ น และ

ภายหลังหากกิจการประสงค์จะปรับมูลค่าของเคร่ืองจักรเพิ่ ม กิจการสามารถท าได้โดยการตีราคาใหม่เพิ่ มอกี 

50,000 บาท โดยสามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้  

 

 มีการลดลง

ของมูลค่า 

หากไม่เคยมีการ

ลดลงของมูลค่า 

การ

ปรบัปรุง 

ราคาทุน 1,000,000 1,000,000  

ค่าเสื่ อมราคาสะสมปีที่  1-2  (100,000) (100,000)  

ค่าเสื่ อมราคาสะสมปีที่  3-6  (160,000) (200,000) +40,000 

ค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่าของสนิทรัพย์ (180,000) (0) -180,000 

มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักร  

ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x6 

560,000 700,000 +140,000 

มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน  

ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x6 

750,000   

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x6 

ในการบันทกึบัญชีกิจการต้องรับรู้ก าไรจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเท่ากบั 

140,000 บาท พร้อมกับปรับค่าเสื่ อมราคาสะสมเพิ่ ม 40,000 บาทเพื่ อให้ค่าเสื่ อมราคาสะสมมีมูลค่าเท่ากบั

มูลค่าที่ ควรจะเป็นหากไม่มีการลดลงของมูลค่าเกิดขึ้น (ปรับจาก 260,000 เป็น 300,000 บาท) และปรับ

ลดบัญชีค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์เท่ากบั 180,000 บาท จากนั้นจึงบันทกึการตีราคาใหม่ กรณี

นี้ สมมติว่ากิจการเลือกวิธีที่  2 คือน าค่าเสื่ อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าของสินทรัพย์ก่อนแล้วจึงปรับ

มูลค่าของสนิทรัพย์ การบันทกึบัญชีเป็นดังนี้  

เดบิต ค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่าของสนิทรัพย์ 180,000  

         เครดิต  ค่าเสื่ อมราคาสะสม  40,000 

         เครดิต  ก าไรจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ลดลงของมูลค่า 

 140,000 

บนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า   
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เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม  300,000  

        เครดิต เคร่ืองจักร   300,000 

เดบิต เคร่ืองจักร 50,000  

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์  50,000 

บนัทึกการตีราคาเคร่ืองจักรจาก 700,000 บาท เป็น 750,000 

บาท 

  

กรณีบนัทึกรายการบญัชีแบบรวมรายการ (Compound Journal Entries) 

เดบิต ค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่าของสนิทรัพย์ 180,000  

เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม (300,000 – 40,000) 260,000  

        เครดิต  เคร่ืองจักร  250,000 

        เครดิต  ก าไรจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการลดลง

ของมูลค่า 

 140,000 

     เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์  50,000 

บนัทึกการตีราคาเคร่ืองจักรลดลงเป็น 1,400,000 บาท   
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ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจเรื่องอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน (ตามประกาศขอ้ 2) 

 

 

 

 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

ตวัอย่างท่ี 8  ต้นปี 25x1 กิจการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนมาในราคาทุน 2,000,000 บาท กิจการ

เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ โดย ณ วันสิ้นงวดปีต่อๆ มา มูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน มีรายละเอยีดดังนี้  

 หน่วย (บาท) 

ราคาทุน 2,000,000 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x1 2,400,000 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x2 1,900,000 

กิจการที่ เลือกวิธีมูลค่ายุติธรรมต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนในงบก าไรขาดทุนในงวดที่ เกิดขึ้น ดังนั้นกิจการต้องรับรู้ผลก าไร

จากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเท่ากบั 400,000 บาท ในงบก าไรขาดทุนของปี 25x1 แล้วกจิการต้องรับรู้

ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 500,000 บาท ในงบก าไรขาดทุนของปี 25x2 การ

บันทกึบัญชีเป็นดังนี้  

 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x1  

เดบิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 400,000  

     เครดิต  ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

 400,000 

บนัทึกการเพิม่มูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน   

 

 

 

กิจการอาจเลือกใช้นโยบายการบัญชีส าหรับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อ

การลงทุนด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม นอกเหนือจากวิธีราคาทุนได้  หากอสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถวัดมูลค่า

ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื่ อถือ ทั้งนี้ กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน

ทั้งหมดของกจิการ 
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ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x2  

เดบิต ขาดทุนจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

500,000  

         เครดิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน  500,000 

บนัทึกการลดมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน   

 

การโอน 

ในระหว่างที่ กจิการถือครองอสังหาริมทรัพย์ กจิการอาจมีการเปลี่ ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ โดย

อาจโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนไปเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่ น หรือจากสินทรัพย์ประเภทอื่ นมาเป็น

อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ตัวอย่างต่อไปนี้ อธิบายการโอนประเภทต่างๆ หากกิจการเลือกใช้วิธีมูลค่า

ยุติธรรม 

 การโอนจากอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนไปเป็นอสงัหาริมทรพัยที์่มีไวใ้ชง้าน 

ตวัอย่างท่ี 9  ตั้งแต่ปี 25x1 กจิการครอบครองอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนมาเป็นระยะเวลา 5 ปี กจิการ

เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตลอด 5 ปีที่ ผ่านมา ในเดือนเมษายน ปี 25x6 กจิการได้น าสนิทรัพย์นี้ มาใช้งานโดย

กิจการเองท าให้เปล่ียนประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ มีไว้ใช้งาน ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์นี้

เป็นดังนี้  

 หน่วย (บาท) 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x4 4,800,000 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x5 4,500,000 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  30 เมษายน 25x6 4,000,000 

เนื่ องจากกิจการนี้ ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน กิจการต้อง

รับรู้ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่ เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนใน

งบก าไรขาดทุนในงวดที่ เกิดขึ้ น ดังนั้น ณ สิ้นปีที่  5 กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมเท่ากับ 300,000 บาท และต่อมาในวันที่  30 เมษายน 25x6 กิจการมีการเปล่ียนประเภทการใช้งาน

อสังหาริมทรัพย์นี้ ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ มีไว้ใช้งาน กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ มีการเปล่ียนแปลง

การใช้งานเป็นราคาทุนของอสงัหาริมทรัพย์นั้น การบันทกึบัญชีของปี 25x5 และ 25x6 เป็นดังนี้   
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ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x5  

เดบิต ขาดทุนจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์

เพื่ อการลงทุน 

300,000  

         เครดิต  อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน  300,000 

บนัทึกการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน   

ณ วันที ่30 เมษายน 25x6 (วันโอน) 

เดบิต ขาดทุนจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

500,000  

       เครดิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน  500,000 

บนัทึกการลดมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการ

ลงทุน 

  

เดบิต ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,000,000  

        เครดิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน  4,000,000 

บนัทึกการเปลี่ยนประเภทการใช้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ

ลงทุนเป็นสินทรพัยที์่มีไวใ้ชง้าน 

  

  

 การโอนจากอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนไปเป็นสินคา้คงเหลือ 

ตวัอย่างท่ี 10  ในปี 25x1 กิจการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนและเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม

ในการวัดมูลค่า ณ วันสิ้นงวด เนื่ องจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นี้ มีแนวโน้มสูงขึ้น ในช่วงกลางปีที่  3 (วันที่  

30 มิถุนายน 25x3) กิจการตัดสินใจพัฒนาสินทรัพย์นี้ เพื่ อขาย ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์นี้

เป็นดังนี้  

 หน่วย (บาท) 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x1 4,800,000 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x2 5,100,000 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  30 มิถุนายน 25x3 5,200,000 

ในกรณีนี้ ถือว่ากิจการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนไปเป็นสินค้าคงเหลือ โดย  ณ วันที่  30 

มิถุนายน 25x3 กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ มีการเปล่ียนแปลงการใช้งานเป็นราคาทุนของสินค้า

คงเหลือนั้น การบันทกึบัญชีของปี 25x2 และ 25x3 เป็นดังนี้  
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ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x2  

เดบิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 300,000  

        เครดิ ต   ก า ไ ร จ ากการ เป ล่ียนแปลงมู ล ค่ า ยุติ ธ ร รมขอ ง

อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

 300,000 

บนัทึกการเพิ่มข้ึนของมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ

ลงทุน 

  

ณ วันที ่30 มถิุนายน 25x3 (วันโอน) 

เดบิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 100,000  

        เครดิต ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

 100,000 

บนัทึกการเพิ่มข้ึนมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการ

ลงทุน 

  

เดบิต สนิค้าคงเหลือ 5,200,000  

        เครดิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน  5,200,000 

บนัทึกการเปลี่ยนประเภทการใช้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ

ลงทุนเป็นสินคา้คงเหลือ 

  

 การโอนจากอสงัหาริมทรพัยที์่มีไวใ้ชง้านไปเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

ตวัอย่างท่ี 11  กิจการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ อใช้ในการด าเนินงาน เมื่ อต้นปี 25x1 ในราคา 16,200,000 

บาท ประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 20 ปี ประมาณการมูลค่าคงเหลือ 200,000 บาท กจิการคิด

ค่าเสื่ อมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรง โดย ณ วันที่  1 กรกฎาคม 25x6 กิจการเร่ิมน าอสังหาริมทรัพย์นี้ ให้เช่าท าให้

ต้องโอนสนิทรัพย์นี้ ไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันโอนเท่ากบั  

12,000,000 บาท 

จากข้อมูลข้างต้น กิจการเร่ิมใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นี้ เป็นสินทรัพย์ที่ มีไว้ใช้งาน ค่าเสื่ อมราคาต่อปี

ด้วยวิธีเส้นตรงเท่ากับ 800,000 บาท ((16,200,000 – 200,000)/20 ปี) มูลค่าตามบัญชี ณ วันโอน 

(วันที่  1 กรกฎาคม 25x6) มีมูลค่าเท่ากบั 11,800,000 บาท โดยสามารถค านวณได้ดังนี้  

 หน่วย (บาท) 

ราคาทุน 16,200,000 

หักค่าเสื่ อมราคาสะสม (800,000 x 5.5 ปี) (4,400,000) 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่  1 กรกฎาคม 25x6 11,800,000 
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ณ วันที่ โอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่ มีไว้ใช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่ จะบันทกึด้วยวิธี

มูลค่ายุติธรรม กิจการต้องปฏิบัติกับผลต่างที่ เกิดขึ้น ณ วันโอน ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์

กบัมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธกีารเดียวกบัวิธตีีราคาใหม่ นั่นคือกจิการต้องตีราคาสนิทรัพย์นั้นให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันโอน แล้วจึงบันทึกการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้นไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน การบันทึกบัญชี 

เป็นดังนี้  

ณ วันที ่1 กรกฎาคม 25x6 (วันโอน) 

เดบิต ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ 200,000  

        เครดิต  ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์  200,000 

บนัทึกการตีราคาอสงัหาริมทรพัย ์   

เดบิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 12,000,000  

        เครดิต ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  12,000,000 

บนัทึกการโอนอสังหาริมทรัพยที์่มีไวใ้ช้งานไปเป็น

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ 200,000  

        เครดิต  ก าไรสะสม  200,000 

บนัทึกการโอนส่วนเกินทุนไปยงัก าไรสะสม   

  

 การโอนจากสินคา้คงเหลือไปเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

ตวัอย่างท่ี 12 ณ วันสิ้นปี 25x3 กิจการมีอสังหาริมทรัพย์ที่ พัฒนาไว้เพื่ อขายจึงจัดประเภทสินทรัพย์นี้ เป็น

สินค้าคงเหลือ โดยราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อขายนี้ เท่ากับ 13,500,000 บาท แต่ด้วยสภาวะตลาดที่  

ซบเซากิจการได้เคยตั้งค่าเผื่ อการปรับมูลค่าของสินทรัพย์นี้ ไว้ เท่ากับ 400,000 บาท ต่อมา ณ วันที่  15 

เมษายน 25x4 กิจการเร่ิมน าอสังหาริมทรัพย์นี้ออกให้เช่าตามสัญญาเช่าแบบด าเนินงาน โดยมูลค่ายุติธรรม

ของอสงัหาริมทรัพย ์ณ วันที่  15 เมษายน 25x4 เท่ากบั 13,000,000 บาท 

จากข้อมูลข้างต้น มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ที่ พัฒนาไว้เพื่ อขาย ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x3 

เท่ากับ 13,100,000 บาท (13,500,000 – 400,000 บาท) แต่มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนเท่ากับ 

13,000,000 บาท ดังนั้นกิจการต้องปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้ขาดทุนจากการ

ปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือก่อน 100,000 บาท แล้วจึงโอนสินทรัพย์นี้ ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

ด้วยมูลค่า 13,000,000 บาท การบันทกึบัญชีเป็นดังนี้  
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ณ วันที ่15 เมษายน 25x4 (วันโอน)  

เดบิต ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสนิค้าคงเหลือ 100,000  

        เครดิต  ค่าเผื่ อการปรับมูลค่าสนิค้าคงเหลือ  100,000 

บนัทึกอสงัหาริมทรพัยที์่พฒันาไวเ้พือ่ขายใหเ้ป็นมูลค่ายุติธรรม   

เดบิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 13,000,000  

เดบิต ค่าเผื่ อการปรับมูลค่าสนิค้าคงเหลือ 500,000  

        เครดิต สนิค้าคงเหลือ  13,500,000 

บนัทึกการโอนอสงัหาริมทรพัยที์่เป็นสินคา้คงเหลือไปเป็น

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

  

 

 

 

 

 

 

                  หมายเหตุ: ในกรณีที่ กิจการเลือกใช้นโยบายการบัญชีส าหรับรายการที่ ดิน อาคารและ 

อุปกรณ์ด้วย “วิธกีารตีราคาใหม่” รายการบัญชี “ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์” นั้นให้กจิการสามารถ

แสดงรายการไว้ในบรรทัด “องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผู้ถือหุ้น” ของงบแสดงฐานะการเงิน และบรรทัด 

“ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์” ของงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

   ตัวอย่างประกอบความเข้าใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อประกอบความเข้าใจในวิธีการบันทึกบัญชี   

เท่านั้น ตัวเลขในตัวอย่างดังกล่าวเป็นตัวเลขสมมติขึ้นเท่านั้น 

โดย...รศ.ดร.กนกพร นาคทบัที  

ประธานคณะท างานศึกษาการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏบิัติใช้    

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


