ตัวอย่างประกอบความเข้าใจนี้ไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการทีไ่ ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสาหรับประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเรื่องข้อกาหนดเพิม่ เติม
สาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
******************
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ตามประกาศข้อ 1)

กิจการอาจเลือกใช้ นโยบายการบัญชีสาหรับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ด้วยวิธตี ีราคาใหม่ นอกเหนือจากวิธรี าคาทุนได้ หากที่ ดินอาคารและอุปกรณ์น้นั สามารถวัดมูลค่า
ยุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่ อถือ ทั้งนี้กิจการต้ องใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทุกรายการที่ จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน

กรณีที่ดิน (สินทรัพย์ที่ไม่ตอ้ งคิดค่าเสือ่ มราคา)
สมมติในปี 25x0 กิจการซื้อที่ ดินมาในราคาทุน 100,000 บาท และกิจการเลือกใช้ วิธีตีราคาใหม่
โดยแบ่งเป็ นกรณีต่าง ๆ ได้ ดังนี้
มูลค่าของที่ดิน
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
ตัวอย่างที่ 4
ราคาทุน
100,000
100,000
100,000
100,000
มูลค่ายุติธรรม
150,000
150,000
150,000
150,000
31 ธันวาคม 25x1
(ตีราคาเพิ่ ม)
(ตีราคาเพิ่ ม)
(ตีราคาเพิ่ ม)
(ตีราคาเพิ่ ม)
มูลค่ายุติธรรม
190,000
120,000
90,000
90,000
31 ธันวาคม 25x4
(ตีราคาเพิ่ ม)
(ตีราคาลด)
(ตีราคาลด)
(ตีราคาลด)
มูลค่ายุติธรรม
130,000
31 ธันวาคม 25x7
(ตีราคาเพิ่ ม)
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ตัวอย่างที่ 1 ในปี 25x0 กิจการซื้อที่ ดินมาในราคาทุน 100,000 บาท โดยกิจการเลือกใช้ วิธีตีราคาใหม่
ทั้งนี้ส้ นิ ปี 25x1 ที่ ดินนี้มีมูลค่ายุติธรรม 150,000 บาท ต่อมาสิ้นปี 25x4 มูลค่ายุติธรรมของที่ ดินเพิ่ มขึ้นเป็ น
190,000 บาท หลังจากนั้นวันที่ 1 มกราคม 25x5 กิจการขายที่ ดินแปลงนี้ไปในราคา 190,000 บาทเท่ากับ
มูลค่ายุติธรรม
การบันทึกบัญชีของกิจการ โดยใช้ วิธตี ีราคาใหม่เป็ นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
เดบิต ที่ ดิน
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดิน
บันทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 100,000 บาท เป็ น 150,000 บาท

50,000
50,000

กิจการต้ องแสดงรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินจานวน 50,000 บาทในส่วนของเจ้ าของใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4
มูลค่ายุติธรรมของที่ ดินเพิ่ มขึ้นเป็ น 190,000 บาท ซึ่ งแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ
กิจการต้ องบันทึกการตีมูลค่าที่ ดินเพิ่ มอีก 40,000 บาท ดังนี้
เดบิต ที่ ดิน
40,000
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดิน
40,000
บันทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 150,000 บาท เป็ น 190,000 บาท
มูลค่าตามบัญ ชีของที่ ดินจะเท่ากับ 190,000 บาท และส่วนเกิน ทุนจากการตีราคาที่ ดิน จะเท่า กับ
90,000 บาท (50,000 + 40,000 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 25x5
กิจการจาหน่ายที่ ดินแปลงนี้ในราคา 190,000 บาท โดยได้ รับชาระเป็ นเงินสดเต็มจานวน เมื่ อกิจการ
จาหน่ายสินทรัพย์ ให้ กิจการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินไปยังกาไรสะสมโดยตรง (ไม่ผ่านงบกาไร
ขาดทุน) กิจการต้ องบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต เงินสด
190,000
เครดิต ที่ ดิน
190,000
บันทึกการจาหน่ายที่ดิน
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดิน
90,000
เครดิต กาไรสะสม
90,000
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไปกาไรสะสม
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ตัวอย่างที่ 2 ในปี 25x0 กิจการซื้อที่ ดินมาในราคาทุน 100,000 บาท โดยกิจการเลือกใช้ วิธีตีราคาใหม่
ทั้งนี้ส้ นิ ปี 25x1 ที่ ดินนี้มีมูลค่ายุติธรรม 150,000 บาท ต่อมาสิ้นปี 25x4 มูลค่ายุติธรรมลดลงเป็ น 120,000
บาท หลังจากนั้ น วัน ที่ 1 มกราคม 25x5 กิจการขายที่ ดินแปลงนี้ ไปในราคา 120,000 บาทเท่า กับ มูลค่า
ยุติธรรม
การบันทึกบัญชีของกิจการ โดยใช้ วิธตี ีราคาใหม่เป็ นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
เดบิต ที่ ดิน
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดิน
บันทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 100,000 บาท เป็ น 150,000 บาท

50,000
50,000

กิจการต้ องแสดงรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินจานวน 50,000 บาท ในส่วนของเจ้ า ของ
ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4
มูลค่ายุติธรรมของที่ ดินลดลงเหลือ 120,000 บาท ซึ่ งแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ
กิจการต้ องบันทึกการตีมูลค่าที่ ดินลดลง 30,000 บาท ดังนี้
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดิน
30,000
เครดิต ที่ ดิน
30,000
บันทึกการตีราคาที่ดินลดลงจาก 150,000 เป็ น 120,000 บาท
มูลค่าตามบัญ ชีของที่ ดินจะเท่ากับ 120,000 บาท และส่วนเกิน ทุนจากการตีราคาที่ ดิน จะเท่า กับ
20,000 บาท (50,000 - 30,000 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 25x5
กิจการจาหน่ายที่ ดินแปลงนี้ไปในราคา 120,000 บาท โดยได้ รับชาระเป็ นเงินสดเต็มจานวน เมื่ อ
กิจการจาหน่ายสินทรัพย์ ให้ กจิ การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินคงเหลือ 20,000 บาทไปยังกาไรสะสม
โดยตรง (ไม่ผ่านงบกาไรขาดทุน) กิจการต้ องบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต เงินสด
120,000
เครดิต ที่ ดิน
120,000
บันทึกการจาหน่ายที่ดิน
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดิน
20,000
เครดิต กาไรสะสม
20,000
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไปกาไรสะสม
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ตัวอย่างที่ 3 ในปี 25x0 กิจการซื้อที่ ดินมาในราคาทุน 100,000 บาท โดยกิจการเลือกใช้ วิธีตีราคาใหม่
ทั้งนี้ส้ นิ ปี 25x1 ที่ ดินนี้มีมูลค่ายุติธรรม 150,000 บาท ต่อมาสิ้นปี 25x4 มูลค่ายุติธรรมลดลงเป็ น 90,000
บาท หลังจากนั้ น วัน ที่ 1 มกราคม 25x5 กิจการขายที่ ดิน แปลงนี้ ไปในราคา 90,000 บาทเท่า กับ มู ล ค่ า
ยุติธรรม
การบันทึกบัญชีของกิจการ โดยใช้ วิธตี ีราคาใหม่เป็ นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
เดบิต ที่ ดิน
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดิน
บันทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 100,000 บาท เป็ น 150,000 บาท

50,000
50,000

กิจการต้ องแสดงรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินจานวน 50,000 บาท ในส่วนของเจ้ า ของ
ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4
มูลค่ายุติธรรมของที่ ดินลดลงเหลือ 90,000 บาท ซึ่ งแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ
กิจการต้ องบันทึกการตีมูลค่าที่ ดินลดลง 60,000 บาท โดยการปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินจานวน
50,000 บาทก่อน หลังจากนั้นจึงบันทึกรับรู้ขาดทุนจากการลดมูลค่าของที่ ดิน 10,000 บาทในงบกาไรขาดทุน
ดังนี้
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดิน
50,000
เดบิต ขาดทุนจากการลดมูลค่าของที่ ดิน (P/L)
10,000
เครดิต ที่ ดิน
60,000
บันทึกการตีราคาที่ดินลดลงจาก 150,000 เป็ น 90,000 บาท
มูลค่าตามบัญชีของที่ ดินจะเท่ากับ 90,000 บาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดินจะเท่ากับ 0 บาท
(50,000 - 50,000 บาท) และมีผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของที่ ดิน 10,000 บาทในงบกาไรขาดทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 25x5
กิจการจาหน่ ายที่ ดินแปลงนี้ไปในราคา 90,000 บาท บาท โดยได้ รับชาระเป็ นเงิน สดเต็มจานวน
กิจการต้ องบันทึกบัญชีดังนี้ (ในกรณีน้ ีไม่มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ ินคงเหลือเพราะได้ปรับลดเนือ่ งจาก
การตีราคาลดลง ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 25x4 ทัง้ จานวนแล้ว)
เดบิต เงินสด
90,000
เครดิต ที่ ดิน
90,000
บันทึกการจาหน่ายที่ดิน
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ตัวอย่างที่ 4 ข้ อมูลเหมือนกับตัวอย่างที่ 3 กล่าวคือ ในปี 25x0 กิจการซื้อที่ ดินมาในราคาทุน 100,000
บาท โดยกิจการเลือกใช้ วิธีตีราคาใหม่ ทั้งนี้ส้ ินปี 25x1 ที่ ดินนี้มีมูลค่ายุติธรรม 150,000 บาท ต่อมาสิ้นปี
25x4 มูลค่ายุติธรรมลดลงเป็ น 90,000 บาท แต่กิจการไม่ได้ จาหน่ายที่ ดิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x7
มูลค่ายุติธรรมของที่ ดินแปลงนี้เพิ่ มขึ้นเป็ น 130,000 บาท
การบันทึกบัญชีของกิจการ โดยใช้ วิธีตีราคาใหม่สาหรับ รายการที่ เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
25x4 จะเหมือนกับตัวอย่างที่ 3 ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 (มูลค่ายุติธรรม = 150,000 บาท)
เดบิต ที่ ดิน
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดิน
บันทึกการตีราคาที่ดินเพิม่ จาก 100,000 บาท เป็ น 150,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 (มูลค่ายุติธรรม = 90,000 บาท)
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดิน
เดบิต ขาดทุนจากการลดมูลค่าของที่ ดิน
เครดิต ที่ ดิน
บันทึกการตีราคาที่ดินลดลงจาก 150,000 เป็ น 90,000 บาท

50,000
50,000

50,000
10,000
60,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x7
กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของที่ ดิน 10,000 บาทในงบกาไรขาดทุนของปี 25x4 และ
แสดงมูลค่าตามบัญชีของที่ ดินเท่ากับ 90,000 บาท อย่างไรก็ตาม สิ้นปี 25x7 มูลค่ายุติธรรมของที่ ดินกลับมา
เพิ่ มขึ้นเป็ น 130,000 บาทซึ่ งแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ ทาให้ กิจการต้ องปรับปรุง มูลค่า
ตามบัญชีของที่ ดิน เพิ่ มขึ้นจานวน 40,000 บาท แต่เนื่ องจากในอดีตกิจการเคยรับรู้ ผลขาดทุนจากการลด
มูลค่าของที่ ดิน 10,000 บาท ดังนั้น กิจการจึงต้ องรับรู้ผลกาไรจากการเพิ่ มขึ้นของมูลค่า 10,000 บาทในงบ
กาไรขาดทุนก่อน ส่วนต่างที่ เหลือ 30,000 บาทจึงบันทึกในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดิน ดังนี้
เดบิต ที่ ดิน
เครดิต กาไรจากการตีราคาที่ ดิน (P/L)
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ ดิน
บันทึกการตีราคาที่ดินเพิม่ จาก 90,000 เป็ น 130,000 บาท

40,000
10,000
30,000
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กรณี สินทรัพย์ที่ตอ้ งคิดค่าเสือ่ มราคา
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงวิธีการตีราคาใหม่สาหรับ สินทรัพย์ทต้ี่ องคิดค่าเสื่อมราคา ตามข้ อกาหนด
เพิ่ มเติมเรื่ องที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ย่อหน้ าที่ 3 กาหนดให้ กิจการ “เมื่ อมีการตีราคารายการที่ ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ใหม่ ให้ ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เป็ นราคาที่ ตีใหม่ โดย ณ วันที่ ตีราคาใหม่กิจการ
ต้ องถือปฏิบัติกบั รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามข้ อใดข้ อหนึ่ งดังต่อไปนี้
3.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในลักษณะที่ สม่าเสมอกับการตีราคาใหม่ของ
มูลค่าตามบั ญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่ างเช่ น มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมอาจจะปรับโดยการ
อ้ างอิงจากข้ อมูลในตลาดที่ สังเกตได้ หรือ ปรับให้ เป็ นสัดส่วนกับการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อม
ราคาสะสม ณ วันที่ ตีราคาใหม่จะถูกปรับปรุงให้ เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบั ญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสม และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หลังจากรับรู้ผลขาดทุนสะสมจากการลดลงของมูลค่า หรือ
3.2 นาค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์”

ตัวอย่างที่ 5 ต้ นปี 25x0 กิจการซื้อเครื่ องจักรมาในราคาทุน 4,200,000 บาท ประมาณมูลค่าคงเหลือ
200,000 บาท ประมาณอายุการให้ ประโยชน์ 10 ปี กิจการเลือกใช้ วิธีตีราคาใหม่ ต่อมาวันที่ 31 ธันวาคม
25x2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องจักรเท่ากับ 3,600,000 บาท กิจการคิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้ วิธเี ส้ นตรง
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะได้ ว่า
- จานวนที่ คิดค่าเสื่อมราคา เท่ากับ 4,000,000 บาท (4,200,000 – 200,000 บาท)
- ค่าเสื่อมราคาต่อปี เท่ากับ 400,000 บาท (4,000,000 บาท/10ปี )
ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 ข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับเครื่ องจักร เป็ นดังนี้
ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม (400,000 x 3 ปี )
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
ปรับเพิ่ มมูลค่าตามบัญชี

หน่วย (บาท)
4,200,000
(1,200,000)
3,000,000
3,600,000
600,000
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วิธีที่ 1 สมมติว่ากิจการเลือกปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีโดยการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมในลักษณะที่ สมา่ เสมอกับราคาที่ ตีใหม่ของสินทรัพย์ (ตามย่อหน้ าที่ 3.1)
สัดส่วนของมูลค่า ตามบัญชีตามวิธีตีราคาใหม่ (มูลค่ายุติธรรม) ต่อมูลค่าตามบัญชีก่อนตีราคาใหม่
เท่ากับ 1.2 เท่า หรือ 120 เปอร์เซ็นต์ (3,600,000 บาท/3,000,000 บาท) ดังนั้น
- มูลค่าของเครื่ องจักรหลังตีราคาใหม่เท่ากับ 5,040,000 บาท (4,200,000 x 1.2) กิจการ
จึงต้ องปรับปรุงเพิ่ มขึ้น 840,000 บาท (5,040,000-4,200,000 บาท)
- ค่าเสื่อมราคาสะสมหลังตีราคาใหม่เท่ากับ 1,440,000 บาท (1,200,000 x 1.2) กิจการจึง
ต้ องปรับปรุงเพิ่ มขึ้น 240,000บาท (1,440,000-1,200,000 บาท)
การปรับปรุงข้ างต้ นจะส่งผลให้ มูลค่าตามบัญชีของเครื่ องจักรที่ ตีราคาใหม่คือมูลค่ายุติธรรมซึ่ งเท่ากับ
3,600,000 บาท ตารางสรุปการปรับปรุงราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสม เป็ นดังนี้
มูลค่าเครื่องจักร
ราคาทุน (บาท)
ค่าเสื่อมราคาสะสม (บาท)
มูลค่าตามบัญชี (บาท)

ก่อนตีราคาใหม่
4,200,000
(1,200,000)
3,000,000

การปรับปรุง
840,000
(240,000)
600,000

หลังตีราคาใหม่
5,040,000
(1,440,000)
3,600,000

การบันทึกบัญชีของกิจการ โดยใช้ วิธตี ีราคาใหม่เป็ นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
เดบิต เครื่ องจักร
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่ องจักร
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร
บันทึกการตีราคาเครื่องจักรเพิ่มจาก 3,000,000 เป็ น 3,600,000
บาท

840,000
240,000
600,000

วิธีที่ 2 สมมติว่ากิจการเลือกนาค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่า ของสินทรัพย์ก่อนแล้ วจึงปรับมูลค่า
ของสินทรัพย์ (ตามย่อหน้ าที่ 3.2)
วิธกี ารนี้คือลดยอดค่าเสื่อมราคาสะสมให้ เป็ นศูนย์ก่อนโดยปรับปรุงคู่กบั มูลค่าของสินทรัพย์ (ปรับลด
ค่าเสื่อมราคาสะสมและมูลค่าของสินทรัพย์ลง 1,200,000 บาท) จากนั้นจึงปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีทเหลื
ี่ อ
ของสิ น ทรั พ ย์ (3,000,000 บาท) ให้ เ ป็ นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (3,600,000 บาท) โดยปรั บ เพิ่ มมู ล ค่ า ของ
เครื่ องจักรและส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร 600,000 บาท
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การบันทึกบัญชีของกิจการ โดยใช้ วิธตี ีราคาใหม่เป็ นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่ องจักร
เครดิต เครื่ องจักร
เดบิต เครื่ องจักร
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร
บัน ทึ ก การตี ร าคาเครื่ อ งจั ก รเพิ่ ม จาก 3,000,000 เป็ น
3,600,000 บาท

1,200,000
1,200,000
600,000

กรณีบนั ทึกรายการบัญชีแบบรวมรายการ (Compound Journal Entries)
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่ องจักร
1,200,000
เครดิต เครื่ องจักร
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร
บันทึ กการตี ราคาเครื่ อ งจั กรเพิ่ มจาก 3,000,000 เป็ น
3,600,000 บาท

600,000

600,000
600,000

การคิดค่าเสือ่ มราคาภายหลังการตีราคาใหม่ (ย่อหน้าที่ 10)
กิจการต้ องคิดค่าเสื่อมราคาจาก “จานวนที่ คิดค่าเสื่อมราคา ซึ่ งรวมถึงมูลค่าของราคาที่ ตีใหม่หักด้ วย
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์” ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบการคิดค่าเสื่อมราคากรณีตีราคาใหม่
หากตีราคาใหม่
หากไม่ตีราคาใหม่
มูลค่าตามบัญชี (บาท)
3,600,000
3,000,000
หักมูลค่าคงเหลือ (บาท)
(200,000)
(200,000)
จานวนที่ คิดค่าเสื่อมราคา (บาท)
3,400,000
2,800,000
ประมาณการอายุการให้ ประโยชน์คงเหลือ (ปี )
7
7
ค่าเสื่อมราคาต่อปี (บาท)
485,714.29
400,000
เนื่ องจากการตีราคาใหม่ส่งผลให้ จานวนที่ คิดค่าเสื่อมราคามี มูลค่าสูงขึ้น ดังนั้นค่าเสื่อมราคาภายหลัง
การตีราคาใหม่จึงสูงกว่าค่าเสื่อมราคาก่อนการตีราคาใหม่ โดยกิจการต้ องรับรู้ค่าเสื่อมราคาใหม่น้ ีในงบกาไร
ขาดทุน
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การโอนส่วนเกินทุนไปยังกาไรสะสม (ย่อหน้าที่ 8)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักรจานวน 600,000 บาท กิจการอาจโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง
เมื่ อกิจการจาหน่ายหรือเลิกใช้ เครื่ องจักร หรือกิจการอาจเลือกที่ จะทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วนไปยังกาไร
สะสมในระหว่างที่ กิจการใช้ งานเครื่ องจักรนั้น โดยส่วนเกินทุนที่ ทยอยโอนจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อม
ราคาที่ คานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทตีี่ ราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่ คานวณจากราคาทุนเดิมของ
สินทรัพย์ ตัวอย่างการบันทึกการโอนส่วนเกินทุนไปยังกาไรสะสมเป็ นดังนี้
กรณีกจิ การเลือกโอนเมื่ อจาหน่ายหรือเลิกใช้ เครื่ องจักร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x9 (วันจาหน่ายหรือเลิกใช้เครือ่ งจักร)
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร
เครดิต กาไรสะสม
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่องจักรไปยังกาไรสะสม

600,000
600,000

กรณีกจิ การเลือกทยอยโอนระหว่างการใช้ เครื่ องจักร
กิจการอาจเลือกทยอยโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักรไปยังกาไรสะสมเท่ากับผลต่างของค่า
เสื่อมราคาที่ คานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ (485,714.29 บาท) กับค่าเสื่อมราคา
ที่ คานวณจากราคาทุนเดิม (400,000 บาท) ผลต่างคือ 85,714.29 บาท การบันทึกบัญชีภายหลังการตีราคา
สินทรัพย์เป็ นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3
เดบิต ค่าเสื่อมราคา-เครื่ องจักร
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่ องจักร
บันทึกค่าเสือ่ มราคาของเครื่องจักร
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร
เครดิต กาไรสะสม
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่องจักรไปยังกาไรสะสม

485,714.29
485,714.29
85,714.29
85,714.29

ภายหลังจากการตีราคาใหม่ หากมูลค่ า ยุ ติธรรมของเครื่ องจักรแตกต่างจากมูลค่ าตามบัญ ชีของ
เครื่ องจักรอย่างมีสาระสาคัญ กิจการต้ องตีราคาใหม่อกี ครั้งหนึ่ ง
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ตัวอย่างที่ 6 อ้ างอิงข้ อมูลเดิมตามตัวอย่างที่ 5 กล่าวคือ ต้ นปี 25x0 กิจการซื้อเครื่ องจักรมาในราคาทุน
4,200,000 บาท ประมาณมูลค่าคงเหลือ 200,000 บาท ประมาณอายุการให้ ประโยชน์ 10 ปี กิจการเลือกใช้
วิธีตีราคาใหม่ ต่อมาวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องจักรเท่ากับ 3,600,000 บาท กิจการ
คิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้ วิธเี ส้ นตรง
ต่อมา วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องจักรลดลงเหลือ 1,400,000 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 25x4 ข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับเครื่ องจักรระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรม เป็ นดังนี้
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 (จากตัวอย่างที่ 5)
หักค่าเสื่อมราคาสะสม (ปี ที่ 4 และ 5) (485,714.29 x 2)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4
ปรับลดมูลค่าตามบัญชี

หน่วย (บาท)
3,600,000.00
(971,428.58)
2,628,571.42
1,400,000.00
1,228,571.42

กิจการจึงต้ องปรับลดมูลค่าตามบัญชีของเครื่ องจักรลง 1,228,571.42 บาท กรณีน้ ีสมมติว่ากิจการ
เลือกวิธที ี่ 2 คือนาค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าของสินทรัพย์ก่อนแล้ วจึงปรับมูลค่าของสินทรัพย์ ใน
การปรับปรุงบัญชี โดยการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของเครื่ องจักรจะขึ้นอยู่กับว่ากิจการได้ เลือกใช้ วิธีการโอน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักรไปยังกาไรสะสมแบบใด
กรณีกจิ การเลือกโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักรเมื่ อจาหน่ายหรือเลิกใช้ เครื่ องจักร
เนื่ องจากกิจการไม่เคยโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร 600,000 บาท ไปยังกาไรสะสม
การปรับลดมูลค่าของเครื่ องจักรในครั้งนี้ จึงปรับลดมูลค่าของส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร 600,000
บาทก่อน จากนั้นจึงรับรู้ยอดที่ เหลือเป็ นผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 628,571.42 บาท การบันทึก
บัญชีเพื่ อปรับลดมูลค่าเครื่ องจักรเป็ นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่ องจักร
เครดิต เครื่ องจักร
เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร
เครดิต เครื่ องจักร
บันทึกการตีราคาเครื่องจักรลดลงเป็ น 1,400,000 บาท

971,428.58
971,428.58
628,571.42
600,000.00
1,228,571.42
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กรณีบนั ทึกรายการบัญชีแบบรวมรายการ (Compound Journal Entries)
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่ องจักร
971,428.58
เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร
628,571.42
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร
600,000.00
เครดิต เครื่ องจักร
บันทึกการตีราคาเครื่องจักรลดลงเป็ น 1,400,000 บาท

2,200,000.00

กรณีกจิ การเลือกทยอยโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักรไปยังกาไรสะสมระหว่างการใช้ เครื่ องจักร
หากกิจการเลือกทยอยโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักรไปยังกาไรสะสมระหว่างการใช้ งาน
ด้ วยผลต่างของค่าเสื่อมราคาที่ คานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทตีี่ ราคาใหม่ (485,714.29 บาท)
กับค่าเสื่อมราคาที่ คานวณจากราคาทุนเดิม (400,000 บาท) เท่ากับ 85,714.29 บาทต่อปี ในระยะเวลา
สองปี ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักรคงเหลือเท่ากับ 428,571.42 บาท (600,000-(85,714.29 x
2 ปี ) กิจการจึงปรับลดมูลค่าของส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร 428,571.42 บาทก่อน จากนั้นจึงรับรู้
ยอดที่ เหลือเป็ นผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 800,000.00 บาท การบันทึกบัญชี เพื่ อปรับลดมูลค่า
เครื่ องจักรเป็ นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่ องจักร
เครดิต เครื่ องจักร
เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร
เครดิต เครื่ องจักร
บันทึกการตีราคาเครื่องจักรลดลงเป็ น 1,400,000 บาท

971,428.58
971,428.58
800,000.00
428,571.42

กรณีบนั ทึกรายการบัญชีแบบรวมรายการ (Compound Journal Entries)
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่ องจักร
971,428.58
เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร
800,000.00
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร
428,571.42
เครดิต เครื่ องจักร
บันทึกการตีราคาเครื่องจักรลดลงเป็ น 1,400,000 บาท

1,228,571.42

2,200,000.00
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ตัวอย่างที่ 7 ต้ นปี 25x1 กิจการได้ ซ้ ือและติดตั้งเครื่ องจักรในราคาทุน 1,000,000 บาท ประมาณอายุ
การให้ ประโยชน์ 20 ปี และไม่มีมูลค่าคงเหลือ กิจการคิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้ วิธีเส้ นตรง ต่อมาในปี 25x2
กิจการพบว่ ามีข้อบ่งชี้ว่าเครื่ องจักรนี้ มีมูลค่าลดลง จึงทาการปรับลดลงของมูลค่าของเครื่ องจัก ร ดังแสดง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี้
หน่วย (บาท)
ราคาทุน
1,000,000
ค่าเสื่อมราคาสะสม 2 ปี (50,000 x 2)
(100,000)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์
(180,000)
มูลค่าตามบัญชีของเครื่ องจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
720,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
กิจการบันทึกการปรับลดลงของมูลค่าของเครื่ องจักร ดังนี้
เดบิต ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของเครื่ องจักร
เครดิต ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเครื่ องจักร
บันทึกการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์

180,000
180,000

กิจการยังคงใช้ เครื่ องจักรนี้ต่อไป โดยค่าเสื่อมราคาต่อปี ของเครื่ องจักรจะลดลงจากปี ละ 50,000
บาทเป็ นปี ละ 40,000 บาท (720,000/18 ปี ) ต่อมาปี 25x6 กิจการพบว่าข้ อบ่งชี้เครื่ องจักรมีมูลค่าลดลงได้
หมดไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 นั้นมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของเครื่ องจักรเท่ากับ 750,000 บาท
ข้ อมูลของเครื่ องจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 สามารถแสดงได้ ดังนี้
หน่วย (บาท)
ราคาทุน
1,000,000
ค่าเสื่อมราคาสะสมปี ที่ 1-2 (50,000 x 2)
(100,000)
ค่าเสื่อมราคาสะสมปี ที่ 3-6 (40,000 x 4)
(160,000)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์
(180,000)
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6
560,000
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6
750,000
ในการปรับเพิ่ มมูลค่าตามบัญชีของเครื่ องจักรนี้ กิจการสามารถรับรู้กาไรจากการเพิ่ มมูลค่ า ของ
เครื่ องจักรได้ แต่ต้องไม่เกินผลขาดทุนที่ เคยรับรู้จากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ในอดีตคือ 180,000
บาท อย่างไรก็ตาม การกลับรายการผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสามารถกระทาได้ แต่ต้องไม่ทาให้
มูลค่าของสินทรัพย์น้ันสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีทควรจะเป็
ี่
นหากไม่ เคยมีการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์เกิด
ขึ้นมาก่อน
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ในกรณีน้ ีมูลค่าตามบัญชีของเครื่ องจักรที่ ควรจะเป็ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 หากไม่มีการลดลง
ของมูลค่าของสินทรัพย์เกิดขึ้นมาก่อนจะเท่ากับ 700,000 บาท ดังนั้นกิจการสามารถรับรู้กาไรจากการกลับ
รายการผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าได้ เท่ากับ 140,000 บาท (700,000 – 560,000 บาท) ซึ่ งเป็ น
ผลต่ า งระหว่ า งกรณีที่เครื่ องจั กรไม่ เคยลดลงของมูลค่ า เทียบกับกรณีที่มีการลดลงของมูลค่ า เกิดขึ้น และ
ภายหลังหากกิจการประสงค์จะปรับมูลค่าของเครื่ องจักรเพิ่ ม กิจการสามารถทาได้ โดยการตีราคาใหม่เพิ่ มอีก
50,000 บาท โดยสามารถสรุปได้ ตามตาราง ดังนี้

ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสมปี ที่ 1-2
ค่าเสื่อมราคาสะสมปี ที่ 3-6
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีของเครื่ องจักร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6

มีการลดลง หากไม่เคยมีการ
การ
ของมูลค่า
ลดลงของมูลค่า ปรับปรุง
1,000,000
1,000,000
(100,000)
(100,000)
(160,000)
(200,000) +40,000
(180,000)
(0) -180,000
560,000
700,000 +140,000
750,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6
ในการบันทึกบัญชีกิจการต้ องรับรู้กาไรจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเท่ากับ
140,000 บาท พร้ อมกับปรับค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่ ม 40,000 บาทเพื่ อให้ ค่าเสื่อมราคาสะสมมีมูลค่าเท่ากับ
มูลค่าที่ ควรจะเป็ นหากไม่มีการลดลงของมูลค่าเกิดขึ้น (ปรับจาก 260,000 เป็ น 300,000 บาท) และปรับ
ลดบัญชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์เท่ากับ 180,000 บาท จากนั้นจึงบันทึกการตีราคาใหม่ กรณี
นี้สมมติว่ากิจการเลือกวิธีที่ 2 คือนาค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าของสินทรัพย์ก่อนแล้ วจึงปรับ
มูลค่าของสินทรัพย์ การบันทึกบัญชีเป็ นดังนี้
เดบิต ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์
180,000
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม
40,000
เครดิต ก าไรจากการกลับ รายการผลขาดทุน จากการ
140,000
ลดลงของมูลค่า
บันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
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เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม
เครดิต เครื่ องจักร
เดบิต เครื่ องจักร
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
บันทึกการตีราคาเครื่องจักรจาก 700,000 บาท เป็ น 750,000
บาท

300,000
300,000
50,000

กรณีบนั ทึกรายการบัญชีแบบรวมรายการ (Compound Journal Entries)
เดบิต ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์
180,000
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม (300,000 – 40,000)
260,000
เครดิต เครื่ องจักร
เครดิต กาไรจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการลดลง
ของมูลค่า
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
บันทึกการตีราคาเครื่องจักรลดลงเป็ น 1,400,000 บาท

50,000

250,000
140,000
50,000
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ตัวอย่างประกอบความเข้าใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (ตามประกาศข้อ 2)
กิจการอาจเลือกใช้ นโยบายการบัญชีสาหรับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อ
การลงทุนด้ วยวิธีมูลค่ายุติธรรม นอกเหนือจากวิธีราคาทุนได้ หากอสังหาริมทรัพย์น้ันสามารถวัดมูลค่า
ยุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่ อถือ ทั้งนี้กิจการต้ องใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันกับ อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
ทั้งหมดของกิจการ

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ

ตัวอย่างที่ 8 ต้ นปี 25x1 กิจการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนมาในราคาทุน 2,000,000 บาท กิจการ
เลือกใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ โดย ณ วันสิ้นงวดปี ต่อๆ มา มูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย (บาท)
ราคาทุน
2,000,000
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
2,400,000
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
1,900,000
กิจ การที่ เลือ กวิธีมูลค่ า ยุ ติธรรมต้ องรับ รู้ผลกาไรหรือขาดทุน ที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนในงบกาไรขาดทุน ในงวดที่ เกิดขึ้น ดังนั้นกิจการต้ องรับรู้ผลกาไร
จากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 400,000 บาท ในงบกาไรขาดทุนของปี 25x1 แล้ วกิจการต้ องรับรู้
ผลขาดทุนจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 500,000 บาท ในงบกาไรขาดทุน ของปี 25x2 การ
บันทึกบัญชีเป็ นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
เดบิต อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
เครดิต กาไรจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
บันทึกการเพิม่ มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

400,000
400,000
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
เดบิต ขาดทุนจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
เครดิต อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
บันทึกการลดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

500,000
500,000

การโอน
ในระหว่างที่ กจิ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ กิจการอาจมีการเปลี่ ยนแปลงการใช้ งานของอสังหาริมทรัพย์ โดย
อาจโอนจากอสังหาริมทรัพย์ เพื่ อการลงทุนไปเป็ นสินทรัพย์ประเภทอื่ น หรือจากสินทรัพย์ประเภทอื่ นมาเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ตัวอย่ างต่อไปนี้ อธิบายการโอนประเภทต่ างๆ หากกิจการเลือกใช้ วิธีมูลค่า
ยุติธรรม
การโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน

ตัวอย่างที่ 9 ตั้งแต่ปี 25x1 กิจการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนมาเป็ นระยะเวลา 5 ปี กิจการ
เลือกใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรมตลอด 5 ปี ที่ ผ่านมา ในเดือนเมษายน ปี 25x6 กิจการได้ นาสินทรัพย์น้ ีมาใช้ งานโดย
กิจการเองทาให้ เปลี่ ยนประเภทเป็ นอสังหาริมทรัพย์ทมีี่ ไว้ ใช้ งาน ข้ อมูลมูลค่ายุติธรรมของอสั งหาริมทรัพย์น้ ี
เป็ นดังนี้
หน่วย (บาท)
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4
4,800,000
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5
4,500,000
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 เมษายน 25x6
4,000,000
เนื่ องจากกิจการนี้ใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัด มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน กิจการต้ อง
รับรู้ผลกาไรหรือผลขาดทุนที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนใน
งบกาไรขาดทุนในงวดที่ เกิดขึ้น ดังนั้น ณ สิ้นปี ที่ 5 กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ า
ยุติธรรมเท่ากับ 300,000 บาท และต่อมาในวันที่ 30 เมษายน 25x6 กิจการมีการเปลี่ ยนประเภทการใช้ งาน
อสังหาริมทรัพย์น้ ีไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์ทมี่ ีไว้ ใช้ งาน กิจการต้ องใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ มีการเปลี่ ยนแปลง
การใช้ งานเป็ นราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์น้ัน การบันทึกบัญชีของปี 25x5 และ 25x6 เป็ นดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5
เดบิต ขาดทุนจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อการลงทุน
เครดิต อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
บันทึกการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 25x6 (วันโอน)
เดบิต ขาดทุนจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
เครดิต อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
บัน ทึ ก การลดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การ
ลงทุน
เดบิต ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
เครดิต อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
บัน ทึ ก การเปลี่ย นประเภทการใช้อ สัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การ
ลงทุนเป็ นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน

300,000
300,000

500,000
500,000

4,000,000
4,000,000

การโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนไปเป็ นสินค้าคงเหลือ

ตัวอย่างที่ 10 ในปี 25x1 กิจการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนและเลือกใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรม
ในการวัดมูลค่า ณ วันสิ้นงวด เนื่ องจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์น้ ี มีแนวโน้ มสูงขึ้น ในช่วงกลางปี ที่ 3 (วันที่
30 มิถุนายน 25x3) กิจการตัดสินใจพัฒนาสินทรัพย์น้ ีเพื่ อขาย ข้ อมูลมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์น้ ี
เป็ นดังนี้
หน่วย (บาท)
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
4,800,000
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
5,100,000
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x3
5,200,000
ในกรณี น้ ี ถื อ ว่ า กิจ การโอนอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน ไปเป็ นสิน ค้ า คงเหลือ โดย ณ วัน ที่ 30
มิถุนายน 25x3 กิจการต้ องใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ มีการเปลี่ ยนแปลงการใช้ งานเป็ นราคาทุนของสินค้ า
คงเหลือนั้น การบันทึกบัญชีของปี 25x2 และ 25x3 เป็ นดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
เดบิต อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
เคร ดิ ต ก าไร จากการ เปลี่ ยนแปลงมู ล ค่ ายุ ติ ธ ร ร ม ข อ ง
อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
บัน ทึ ก การเพิ่ม ขึ้ นของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การ
ลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x3 (วันโอน)
เดบิต อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
เครดิ ต ก าไรจากการเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
บันทึกการเพิ่มขึ้ นมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน
เดบิต สินค้ าคงเหลือ
เครดิต อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
บัน ทึ ก การเปลี่ย นประเภทการใช้อ สัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การ
ลงทุนเป็ นสินค้าคงเหลือ

300,000
300,000

100,000
100,000

5,200,000
5,200,000

การโอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

ตัวอย่างที่ 11 กิจการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ อใช้ ในการดาเนินงาน เมื่ อต้ นปี 25x1 ในราคา 16,200,000
บาท ประมาณอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ 20 ปี ประมาณการมูลค่าคงเหลือ 200,000 บาท กิจการคิด
ค่าเสื่อมราคาโดยใช้ วิธีเส้ นตรง โดย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25x6 กิจการเริ่ มนาอสังหาริมทรัพย์น้ ีให้ เช่าทาให้
ต้ องโอนสินทรัพย์น้ ไี ปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันโอนเท่ากับ
12,000,000 บาท
จากข้ อมูลข้ างต้ น กิจการเริ่ มใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์น้ ีเป็ นสินทรัพย์ทมี่ ีไว้ ใช้ งาน ค่าเสื่อมราคาต่อปี
ด้ ว ยวิธีเส้ น ตรงเท่า กับ 800,000 บาท ((16,200,000 – 200,000)/20 ปี ) มูลค่ า ตามบัญ ชี ณ วัน โอน
(วันที่ 1 กรกฎาคม 25x6) มีมูลค่าเท่ากับ 11,800,000 บาท โดยสามารถคานวณได้ ดังนี้
หน่วย (บาท)
ราคาทุน
16,200,000
หักค่าเสื่อมราคาสะสม (800,000 x 5.5 ปี )
(4,400,000)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25x6
11,800,000
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ณ วันที่ โอนจากอสังหาริมทรัพย์ทมีี่ ไว้ ใช้ งานไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่ จะบันทึกด้ วยวิธี
มูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องปฏิบัติกับผลต่างที่ เกิดขึ้น ณ วันโอน ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์
กับมูลค่ายุติธรรมด้ วยวิธกี ารเดียวกับวิธตี ีราคาใหม่ นั่นคือกิจการต้ องตีราคาสินทรัพย์น้นั ให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม
ณ วันโอน แล้ วจึงบันทึกการโอนอสังหาริมทรัพย์น้ันไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน การบันทึกบัญชี
เป็ นดังนี้
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25x6 (วันโอน)
เดบิต ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
บันทึกการตีราคาอสังหาริมทรัพย์
เดบิต อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
เครดิต ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
บัน ทึ ก การโอนอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่ มี ไ ว้ใ ช้ง านไปเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
เครดิต กาไรสะสม
บันทึกการโอนส่วนเกินทุนไปยังกาไรสะสม

200,000
200,000
12,000,000
12,000,000

200,000
200,000

การโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

ตัวอย่างที่ 12 ณ วันสิ้นปี 25x3 กิจการมีอสังหาริมทรัพย์ทพี่ ัฒนาไว้ เพื่ อขายจึงจัดประเภทสินทรัพย์น้ ีเป็ น
สินค้ าคงเหลือ โดยราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อขายนี้เท่ากับ 13,500,000 บาท แต่ด้วยสภาวะตลาดที่
ซบเซากิจ การได้ เคยตั้งค่ า เผื่อการปรั บมูลค่ า ของสิน ทรัพย์น้ ี ไว้ เท่า กับ 400,000 บาท ต่ อมา ณ วัน ที่ 15
เมษายน 25x4 กิจการเริ่ มนาอสังหาริมทรัพย์น้ ีออกให้ เช่าตามสัญญาเช่าแบบดาเนินงาน โดยมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 15 เมษายน 25x4 เท่ากับ 13,000,000 บาท
จากข้ อมูลข้ างต้ น มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ทพี่ ัฒนาไว้ เพื่ อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3
เท่ า กั บ 13,100,000 บาท (13,500,000 – 400,000 บาท) แต่ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น โอนเท่ า กั บ
13,000,000 บาท ดังนั้นกิจการต้ องปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้ขาดทุนจากการ
ปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือก่อน 100,000 บาท แล้ วจึงโอนสินทรัพย์น้ ีไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
ด้ วยมูลค่า 13,000,000 บาท การบันทึกบัญชีเป็ นดังนี้
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ณ วันที่ 15 เมษายน 25x4 (วันโอน)
เดบิต ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
เครดิต ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
บันทึกอสังหาริมทรัพย์ที่พฒ
ั นาไว้เพือ่ ขายให้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
เดบิต อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
เดบิต ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
เครดิต สินค้ าคงเหลือ
บันทึกการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็ นสินค้าคงเหลือไปเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

100,000
100,000
13,000,000
500,000
13,500,000

หมายเหตุ : ในกรณี ที่ กิจ การเลื อ กใช้ น โยบายการบั ญ ชี ส าหรั บ รายการที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ด้วย “วิธกี ารตีราคาใหม่” รายการบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” นั้นให้ กจิ การสามารถ
แสดงรายการไว้ ในบรรทัด “องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผู้ถือหุ้น” ของงบแสดงฐานะการเงิน และบรรทัด
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ของงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ตัวอย่างประกอบความเข้ าใจฉบับนี้มี วัตถุประสงค์เพื่ อประกอบความเข้ าใจในวิธีการบันทึกบัญชี
เท่านั้น ตัวเลขในตัวอย่างดังกล่าวเป็ นตัวเลขสมมติข้ นึ เท่านั้น
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โดย...รศ.ดร.กนกพร นาคทับที
ประธานคณะทางานศึกษาการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

