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สรปุหลกัการบญัชีด้านสินทรพัย ์
สาํหรบั NPAEs
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ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ีเก่ียวข้อง
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•ฉบบัท่ี 20/2554 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2554 
•ฉบบัท่ี 29/2554 ลงวนัท่ี 17 มิถนุายน 2554 
•ฉบบัท่ี 13/2555 ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2555 
•ฉบบัท่ี 14/2555 ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2555 

TFRS for NPAEs ท่ีใช้ในปัจจบุนั
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•กรอบแนวคิด
•การนําเสนองบการเงิน
•การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การเปล่ียน
ประมาณการทางบญัชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
•ลกูหน้ี
• สินค้าคงเหลือ



TFRS for NPAEs ท่ีใช้ในปัจจบุนั
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• เงินลงทนุ
• ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์
• สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
•อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ
• ต้นทนุการกู้ยืม
•สญัญาเช่า
•ภาษีเงินได้

TFRS for NPAEs ท่ีใช้ในปัจจบุนั

8

•ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้
• เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
•รายได้
•การรบัรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์
•สญัญาก่อสร้าง
•ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ



สรปุหลกัการบญัชีด้านสินทรพัย ์
สาํหรบั NPAEs

TFRS for NPAEs
9

กรอบแนวคิดให้นิยามของ สินทรพัย ์
ดงัน้ี
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• สินทรพัย ์หมายถึง 
• ทรพัยากรท่ีอยู่ในความ
ควบคมุของกิจการ 

• ทรพัยากรดงักล่าวเป็นผลของ
เหตกุารณ์ในอดีต 

• กิจการคาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
ทรพัยากรนัน้ในอนาคต



การรบัรู้รายการ

11

• ต้องเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัรู้
รายการ ทกุข้อดงัน้ี
• มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ท่ีกิจการจะได้รบัประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

• รายการนัน้มีราคาทนุหรือมลู
ค่าท่ีวดัได้อย่างน่าเช่ือถือ

การวดัมลูค่า
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• เกณฑท่ี์ใช้ในการวดัมลูค่า ได้แก่
• ราคาทนุเดิม 
• ราคาทนุปัจจบุนั 
• มลูค่าท่ีจะได้รบัหรือชาํระ 
• มลูค่าปัจจบุนั 
• มลูค่ายติุธรรม



เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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• ให้นิยาม เงินสด เงินฝากธนาคาร และ รายการ
เทียบเท่าเงินสด

• ให้กิจการนําเสนอเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดรวมเป็นรายการเดียวกนั

• เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัต้องแยกแสดง
• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ไม่สามารถนํามาหกักลบ
กบัรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด



ลกูหน้ี
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ลกูหน้ี
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•ลกูหน้ี หมายถึง สิทธิท่ีกิจการจะได้รบัเงินสดหรือ
ทรพัยากรหรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอ่ืนๆ เมื่อถึง
กาํหนดชาํระ ลกูหน้ีอาจรวมถึงลกูหน้ีการค้าและ
ลกูหน้ีอ่ืนฯ

• ต้องวดัมลูค่าภายหลงัด้วยมลูค่าท่ีจะได้รบั ซ่ึง
หมายถึง มลูค่าหลงัจากหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู



ลกูหน้ี
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• วิธีการประมาณหน้ีสงสยัจะสญูสามารถทาํได้สาม
วิธี ได้แก่ 
• วิธีอตัราร้อยละของยอดขายเช่ือสทุธิ 
• วิธีอตัราร้อยละของลกูหน้ีท่ีค้างชาํระจาํแนก
ตามอายขุองลกูหน้ี 

• วิธีพิจารณาลกูหน้ีเป็นแต่ละราย
•การตดัจาํหน่ายหน้ีสญูไม่อ้างถึงการตดัหน้ีสญูทาง
ภาษีอากร (ด ูฉบบัท่ี 13/2555) 

หน้ีสงสยัจะสญู (Doubtful Debts)
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•บญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู ตัง้ขึน้เพ่ือปรบัให้
บญัชีลกูหน้ีท่ีมีอยู่ใกล้เคียงมากท่ีสดุกบัจาํนวน
เงินท่ีคาดว่าจะได้รบัชาํระ

•ณ วนัส้ินงวด
• Dr. หน้ีสงสยัจะสญู 70,000

• Cr. ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 70,000
• เม่ือลกูหน้ีสญูจริง
• Dr. ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 70,000

• Cr. ลกูหน้ี 70,000



หน้ีสญูได้รบัคืน
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• กรณีท่ี 1 
• Dr. ลกูหน้ี 70,000

• Cr. ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 70,000
• Dr. เงินสด 70,000

• Cr. ลกูหน้ี 70,000

• กรณีท่ี 2
• Dr. เงินสด  70,000

• Cr. หน้ีสญูได้รบัคืน 70,000

สินค้าคงเหลือ
20



สินค้าคงเหลือ
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• สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรพัยซ่ึ์งมีลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี
• ถือไว้เพ่ือขายตามลกัษณะการประกอบธรุกิจ
ตามปกติของกิจการ

•อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพ่ือให้เป็น
สินค้าสาํเรจ็รปูเพ่ือขาย

•อยู่ในรปูของวตัถดิุบ หรือวสัดท่ีุมีไว้เพ่ือใช้ใน
กระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ

สินค้าคงเหลือ
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• ต้นทนุของสินค้าคงเหลือต้องประกอบด้วยต้นทนุ
ทัง้หมดในการซ้ือ ต้นทนุแปลงสภาพและต้นทนุ
อ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้สินค้าคงเหลือนัน้อยู่ใน
สถานท่ีและอยู่ในสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั

• กิจการอาจเลือกใช้วิธีการคาํนวณต้นทุนสินค้าท่ี
ขายโดยใช้วิธีราคาเจาะจง หรือวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน หรือวิธีถวัเฉล่ียต้นทุนสินค้าท่ีซ้ือเข้ามาแต่
ละงวด



สินค้าคงเหลือ
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สินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือ
มลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบั (Net Realizable Value –NRV) 
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ถือเป็นการปรบัมูลค่า
ลดลงไม่ใช่การตัง้ค่าเผือ่
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รบั หมายถึง ราคาโดยประมาณท่ี
คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณ
การต้นทุนในการผลิตสินค้านัน้ให้เสรจ็และต้นทุนท่ี
จาํเป็นต้องจ่ายไปเพ่ือให้ขายสินค้านัน้ได้

24

•มลูค่าท่ีลดลงของสินค้าคงเหลือจากการปรบั
มลูค่าให้เท่ากบั NRV ต้องบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทนุขาย

•ผลขาดทนุอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้าคงเหลือ (เช่น 
ขาดทนุจากสินค้าสญูหาย เป็นต้น) ต้องบนัทึก
เป็นส่วนหน่ึงของ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

•การกลบัรายการปรบัลดมลูค่าสินค้าคงเหลือให้
นําไปหกัจากต้นทนุขายในรอบปัจจบุนั 

สินค้าคงเหลือ



หามลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบั
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•ณ วนัส้ินงวดบญัชี กิจการมีสินค้าระหว่างผลิตใน
ราคาทนุ 100,000 บาท ราคาท่ีคาดว่าจะขายได้
ของสินค้าสาํเรจ็รปู 140,000 บาท แต่กิจการมี
ต้นทนุส่วนเพ่ิมท่ีผลิตให้เสรจ็ 50,000 บาท  และ
ต้นทนุท่ีต้องจ่ายเพ่ือให้ขายสินค้าสาํเรจ็รปูได้ 
5,000 บาท ดงันัน้ มลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบัของสินค้า
ระหว่างผลิตเป็นจาํนวนเท่าใด

เงินลงทนุ
26



เงินลงทนุ
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•กิจการต้องจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงิน
ลงทนุในตราสารทนุเป็น

•เงินลงทุนในหลกัทรพัย์ท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 
(เพ่ือค้าและเผือ่ขาย) 
•เงินลงทนุท่ีไม่ใช่หลกัทรพัยท่ี์อยู่ในความต้องการของตลาด
•เงินลงทนุในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือกิจการร่วมค้า

•กิจการต้องวดัมูลค่าเงินลงทุนทุกประเภทเม่ือเร่ิมแรก
ด้วยราคาทนุ
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การวดัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารทนุ

• กิจการต้องวดัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารทนุท่ี ไม่
อยู่ในความต้องการของตลาดหรือเงินลงทนุใน
บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือกิจการร่วมค้า ด้วย
ราคาทนุเดิมหกัด้วยค่าเผือ่การลดลงของมลูค่า 
(ถ้ามี) ณ วนัส้ินสดุรอบระยะเวลารายงาน 

เงินลงทนุ
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• เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีอยู่ในความต้องการของ
ตลาด ให้วดัมลูค่าเงินลงทนุดงักล่าวด้วยมลูค่า
ยติุธรรม (ตามปกติจะใช้ราคาเสนอซ้ือปัจจปัุน) ให้รบัรู้
ผลต่างเป็นกาํไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรบั
มลูค่าเงินลงทนุ 

•หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า ให้รบัรู้ไปยงังบกาํไรขาดทนุ

•หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย ให้รบัรู้ไปยงัส่วนของเจ้าของ

เงินลงทนุ

เงินลงทนุในความต้องการของตลาด
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• หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า ผลต่างเข้างบกาํไรขาดทนุ
• Dr. หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า 100,000

• Cr. เงินสด 100,000
•ณ วนัส้ินงวด ราคาขึน้
• Dr. หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า 15,000

• Cr. กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมลูค่า 15,000
•ณ วนัส้ินงวด ราคาตก
• Dr. ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้ฯ 15,000

• Cr.หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า 15,000



เงินลงทนุในความต้องการของตลาด
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•หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย ผลต่างเข้าส่วนของเจ้าของ
• Dr. หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 100,000

• Cr. เงินสด 100,000
•ณ วนัส้ินงวด ราคาขึน้
• Dr. หลกัทรพัย ์เผือ่ขาย 15,000

• Cr. กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมลูค่า 15,000
•ณ วนัส้ินงวด ราคาตก
• Dr. ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้ฯ 15,000

• Cr.หลกัทรพัย ์เผือ่ขาย 15,000

32

การวดัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารหน้ี
• กิจการต้องวดัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารหน้ีทกุ
ชนิดท่ีตัง้ใจจะถือจนครบกาํหนด และตราสารหน้ี
ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ด้วยราคาทนุ
ตดัจาํหน่ายหกัด้วยค่าเผือ่การลดลงของมลูค่า 
(ถ้ามี) ณ วนัส้ินสดุรอบระยะเวลารายงาน 

เงินลงทนุ



เงินลงทนุ
• กิจการต้องวดัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารหน้ีท่ีอยู่ใน
ความต้องการของตลาดท่ีไม่ได้ตัง้ใจจะถือจนครบ
กาํหนดด้วยมลูค่ายติุธรรม และกิจการต้องรบัรู้
ผลต่างระหว่างราคาทนุตดัจาํหน่ายและมลูค่า
ยติุธรรม ณ วนัส้ินสดุงวดการรายงาน เป็นกาํไร 
(ขาดทนุ) ท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมลูค่าเงิน
ลงทนุ
• หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า ให้รบัรู้ไปยงังบกาํไรขาดทนุ
• หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย ให้รบัรู้ไปยงัส่วนของเจ้าของ

33
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• ในกรณีท่ีมีข้อบง่ช้ีว่าเงินลงทนุมีมลูค่าลดลงอย่าง
ถาวร เช่น ดชันีตลาดหลกัทรพัยล์ดลงอย่าง
มีสาระสาํคญัและติดต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนาน 
หรือมีหลกัฐานท่ีแสดงความน่าเช่ือถือของผูอ้อก
ตราสารลดลงอย่างเป็นสาระสาํคญั เป็นต้น 
กิจการต้องรบัรู้ผลขาดทนุจากการลดมลูค่าของ
เงินลงทนุในงบกาํไรขาดทนุ 

เงินลงทนุ



ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์
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ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์

36

• กิจการต้องรบัรู้ต้นทนุเร่ิมแรกเพ่ือให้ได้มาหรือ
ก่อสร้างรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และต้นทนุ
ท่ีเกิดขึน้ในภายหลงัเม่ือมีการซ่อมบาํรงุ ต่อเติม 
ดดัแปลง ปรบัปรงุ เปล่ียนแทนส่วนประกอบของ
รายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ เป็นสินทรพัยเ์ม่ือ 
• มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะได้รบั
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้

• กิจการสามารถวดัมลูค่าต้นทุนของรายการนัน้ได้อย่าง
น่าเช่ือถือ



37

•ราคาทนุของรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์
ประกอบด้วย
• ราคาซ้ือรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ือท่ีเรียกคืน
ไม่ได้ หลงัหกัส่วนลดการค้า และจาํนวนท่ีได้รบัคืน

• ต้นทนุทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหา
สินทรพัยเ์พ่ือให้สินทรพัยพ์ร้อมใช้งาน

• ต้นทนุท่ีประมาณท่ีดีท่ีสดุสาํหรบัการรือ้ การขนย้าย 
และการบรูณะสถานท่ีตัง้ของสินทรพัย์

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์

38

•การแลกเปล่ียนสินทรพัย ์กิจการต้องวดัมลูค่าต้นทนุของ
สินทรพัยท่ี์ได้มาด้วยมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยท่ี์นําไป
แลกเปล่ียน เว้นแต่กรณีท่ีมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยท่ี์
ได้มานัน้มีหลกัฐานสนับสนุนท่ีชดัเจนกว่า หากไม่
สามารถวดัมลูค่ายติุธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือได้ กิจการ
ต้องบนัทึกสินทรพัยท่ี์ได้รบัจากการแลกเปล่ียนด้วย
ราคาตามบญัชีของสินทรพัยท่ี์นําไปแลกเปล่ียน 



ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์

39

•หากแต่ละส่วนประกอบของรายการสินทรพัยมี์
อายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัหรือให้ประโยชน์
ต่อกิจการในรปูแบบท่ีต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั 
กิจการต้องปันส่วนรายจ่ายท่ีเกิดขึน้สาํหรบัการ
ได้มาซ่ึงสินทรพัยนั์น้ให้กบัแต่ละส่วนประกอบท่ี
มีนัยสาํคญั เช่น การแยกบนัทึกส่วนประกอบของ
เครื่องจกัร

40

ต้องรบัรู้ต้นทนุในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบ เป็น
ส่วนหน่ึงของมลูค่าตามบญัชีเม่ือต้นทนุนัน้เกิดขึน้
และเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัรู้รายการ และต้องตดั
มลูค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถกูเปล่ียนแทนออก
ต้องรบัรู้ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จากการตรวจสอบสภาพครัง้
ใหญ่แต่ละครัง้เป็นส่วนหน่ึงของมลูค่าตามบญัชีหาก
เป็นไปตามเกณฑก์ารรบัรู้รายการและตดัมลูค่าตาม
บญัชีท่ีคงเหลือของต้นทนุการตรวจสอบสภาพครัง้
ใหญ่ในครัง้ก่อนออก

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์



ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์

41

• ในการครอบครองอาคารชดุหรือสินทรพัยอ่ื์นท่ีมี
ลกัษณะคล้ายคลึงกนัในสถานการณ์ท่ีกิจการได้สิทธิ
ในการครอบครองและใช้ประโยชน์เฉพาะพืน้ท่ีของ
อาคารชดุหน่วยนัน้ และทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีมีสิทธิใน
การใช้ร่วมกนักบัเจ้าของอาคารชดุหน่วยอ่ืน ให้กิจการ
รบัรู้ต้นทนุทัง้หมดของการได้มาซ่ึงอาคารชดุหรือ
สินทรพัยอ่ื์นท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัไว้เป็นรายการ
อาคารและอปุกรณ์ท่ีได้มาเป็นหน่วยเดียวกนั

42

ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการตีราคาใหม่ แต่กิจการอาจ
เปิดเผยมลูค่ายติุธรรมและเกณฑใ์นการกาํหนด
มลูค่ายติุธรรมในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ให้แสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่า
เผือ่การลดลงของมลูค่า
กิจการต้องคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรบัส่วนประกอบ
ของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ แต่ละส่วนท่ีมี
นัยสาํคญัแยกต่างหากจากกนั

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์



43

• กิจการควรทบทวนวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา มลูค่า
คงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรพัยอ์ย่าง
สมํา่เสมอ

•การคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยจ์ะเร่ิมต้นเมื่อ
สินทรพัยนั์น้พร้อมใช้งาน

•การคิดค่าเส่ือมราคาจะส้ินสดุเมื่อกิจการตดัรายการ
สินทรพัยนั์น้ออกจากบญัชี หรือเมื่อได้จดัประเภท
สินทรพัยด์งักล่าวเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไว้
เพ่ือขาย

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์

ค่าเส่ือมราคา (Depreciation)

44

• เป็นการปันส่วนมลูค่าเส่ือมสภาพของสินทรพัย์
ไปเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายกุารให้ประโยชน์

• ค่าเส่ือมราคา =     [ราคาทนุ – มลูค่าคงเหลือ] 
     อายกุารให้ประโยชน์

•Dr. ค่าเส่ือมราคา xx,xxx
•Cr. ค่าเส่ือมราคา สะสม xx,xxx



ตวัอย่าง

45

•บริษทั ธีระวิทย ์จาํกดั ดาํเนินธรุกิจค้าปลีกใน
รปูห้างสรรพสินค้า และได้สร้างอาคาร
สาํนักงาน แล้วเสรจ็และพร้อมใช้งานเมื่อ
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 25X4 ด้วยมลูค่า 100 ล้าน
บาท ประกอบด้วย

46

รายการ มลูค่า (บาท) ประมาณการ
มลูค่าคงเหลือ

(บาท)

อายกุารให้
ประโยชน์

(ปี)

ค่าเส่ือมราคา
ต่อปี ตามวิธี
เส้นตรง (บาท)

1. อาคาร-
ห้างสรรพสินค้า

32,000,000 500,000 20

2. ระบบไฟฟ้า 28,000,000 400,000 10

3. ระบบปรบั
อากาศ

20,000,000 200,000 8

4. ระบบลิฟท์ 17,000,000 200,000 5

5. ระบบบนัได
เล่ือน

3,000,000 100,000 4

รวม 100,000,000



บนัทึกจ่ายชาํระค่าก่อสร้างห้างสรรพสินค้า

47

•Dr.

•Cr. 

บนัทึกค่าเส่ือมราคาอาคาร
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 25X4

48

• Dr. 

• Cr. 



ข้อมลูเพ่ิมเติม

49

• วนัท่ี 30 มิถนุายน 25x7 กิจการเปล่ียนระบบบนัไดเล่ือน 
โดยรือ้ของเก่าออกและติดตัง้ระบบใหม่เข้าไปแทน

• Dr. Dep.-ระบบบนัไดเล่ือนเก่า 362,500
• Cr. AccDep.-ระบบบนัไดเล่ือนเก่า 362,500

• ระบบบนัไดเล่ือนใหม่มีราคารวม 4,100,000 บาท ซ่ึงเม่ือ
หกักบัมลูค่าของช้ินส่วนเก่าออกแล้ว จ่ายชาํระเพียง 
4,000,000 บาท อายกุารให้ประโยชน์ 5 ปี มลูค่าคงเหลือ 
300,000 บาท

• ให้บนัทึกรายการบญัชีในการเปล่ียนแทน และคาํนวณค่า
เส่ือมราคาของปี 25x7

รายการบญัชีในการเปล่ียนแทน

50

•ราคาตามบญัชีของระบบบนัไดเล่ือนเก่า
•=

•Dr.

•Cr. 
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รายการ มลูค่า (บาท) ประมาณการ
มลูค่าคงเหลือ

(บาท)

อายกุารให้
ประโยชน์

(ปี)

ค่าเส่ือมราคา
ต่อปี ตามวิธี
เส้นตรง (บาท)

1. อาคาร-
ห้างสรรพสินค้า

32,000,000 500,000 20

2. ระบบไฟฟ้า 28,000,000 400,000 10

3. ระบบปรบั
อากาศ

20,000,000 200,000 8

4. ระบบลิฟท์ 17,000,000 200,000 5

5. ระบบบนัได
เล่ือน

4,100,000 300,000 5

รวม 101,100,000

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

52

กิจการอาจต้องทบทวนการประมาณการทางบญัชีท่ีมีอยู่
เดิม และอาจมีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
เน่ืองมาจากสาเหตดุงัต่อไปน้ี 
สถานการณ์ท่ีใช้เป็นเกณฑใ์นการประมาณการทางบญัชีใน
อดีตได้เปล่ียนแปลงไป 
กิจการได้รบัข้อมลูใหม่ หรือมีเหตกุารณ์ใหม่เกิดขึน้ท่ีทาํให้
ประมาณการทางบญัชีในอดีตเปล่ียนแปลงไป 
กิจการมีประสบการณ์เพ่ิมเติมจากเดิม ทาํให้กิจการมี
ความสามารถในการประมาณการทางบญัชีดีขึน้ และ
แตกต่างไปจากเดิม



ตวัอย่าง : การเปล่ียนแปลงประมาณการฯ

53

•บริษทั ชยัชนะ จาํกดั ซ้ือเครื่องจกัรเมื่อต้นปี 25x3 
ในราคา 2,000,000 บาท อาย ุการให้ประโยชน์ของ
เครื่องจกัร 10 ปี ไม่มีมลูค่าคงเหลือ บริษทัคิดค่า
เส่ือมราคาของเครื่องจกัรตามวิธีเส้นตรงตัง้แต่ปี 
25x3 ถึงปี 25x5 

• ในต้นปี 25x6 บริษทัทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
ของเครื่องจกัรเหลือใช้ได้อีก 5 ปี

ตวัอย่าง : การเปล่ียนแปลงประมาณการฯ

54

บาท

ราคาทนุของเครื่องจกัร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x3 2,000,000

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสมของปี 25x3 – 25x5 ระยะเวลา 3 ปี

       2,000,000 x 1/10 x 3 = (600,000)
มลูค่าตามบญัชีเครื่องจกัร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x6 1,400,000

ค่าเส่ือมราคาเครื่องจกัรของปี 25x6 – 25x10 
ระยะเวลา 5 ปี ปีละ 1,400,000 x 1/5 = 280,000 บาท



ตวัอย่าง  : การเปล่ียนแปลงประมาณการฯ
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•รายการบญัชี 31 ธ.ค. 25x6
• Dr. ค่าเส่ือมราคา เคร่ืองจกัร                280,000

• Cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม เคร่ืองจกัร 280,000

56

ต้องจดัประเภทสินทรพัยเ์ป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือ
ไว้เพ่ือขาย หากกิจการมีวตัถปุระสงคท่ี์จะถือไว้เพ่ือขาย
โดยพิจารณาจากการท่ีมลูค่าตามบญัชีท่ีจะได้รบัคืนส่วน
ใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรพัยนั์น้
วดัมลูค่าด้วยจาํนวนท่ีตํา่กว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชี
และราคาท่ีคาดว่าจะขายได้สทุธิจากต้นทนุในการขาย
ไม่บนัทึกค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์



วิธีการตีราคาใหม่ 

57

• ให้แสดงด้วย มลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่

• หกัด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสมท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

• กิจการต้องตีราคาสินทรพัยใ์หม่อย่างสมํา่เสมอ

• หากกิจการเลือกตีราคารายการใดรายการหน่ึงใหม่  กิจการ
ต้องใช้วิธีการตีราคาใหม่กบัรายการท่ีดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ทุกรายการท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกนักบัรายการท่ี
เลือกตีราคาใหม่ด้วย

วิธีการตีราคาใหม่ 

58

• ถ้าตีราคาเพ่ิมขึน้ ให้รบัรู้ใน กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน  
และรบัรู้จาํนวนสะสมไปยงัส่วนของเจ้าของภายใต้บญัชี  
“ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย”์ แต่ถ้าเคยตี
ลดลง ให้รบัรู้ในงบกาํไรขาดทนุไม่เกินจาํนวนท่ีตีเคย
รบัรู้ในงบกาํไรขาดทนุ

• ถ้าตีราคาลดลง ให้รบัรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน  
พร้อมกบัลดยอด “ส่วนเกินทนุจากการตีราคา
สินทรพัย”์ ท่ีสะสมอยู่ในส่วนของเจ้าของ ส่วนท่ีเหลือ
ให้รบัรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ



วิธีปฏิบติัเม่ือมีการตีราคาใหม่ 

59

•หกัค่าเส่ือมราคาสะสมออกจากมลูค่าตามบญัชี 
และปรบัให้ราคาสทุธิหลงัการตีราคาใหม่เท่ากบั
ราคาท่ีตีใหม่ของสินทรพัย์

• ไม่ได้มีข้อกาํหนดเก่ียวกบั “ส่วนเกินทนุจากการตี
ราคาสินทรพัย”์ ว่าจะให้ทาํอย่างไร

ตวัอย่างวิธีปฏิบติัเม่ือมีการตีราคาใหม่ 

60

• กิจการมีอาคาร สร้างเสรจ็และเร่ิมใช้งานเมื่อวนัท่ี 
1 มกราคม 2546 ราคาทนุ 15,000,000 บาท กิจการคาด
ว่าอาคารมีอายกุารให้ประโยชน์ 30 ปี ไม่มีมลูค่าคงเหลือ

• วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กิจการได้จดัให้มีการตีราคา
อาคาร พบว่ามีมลูค่ายติุธรรม 12,000,000 บาท และคาด
ว่ายงัใช้ประโยชน์ไปได้อีก 40 ปี

• คาํสัง่ จงแสดงรายการบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหม่ และให้
คาํนวณหาค่าเส่ือมราคาของปี 2556



ตวัอย่างวิธีปฏิบติัเม่ือมีการตีราคาใหม่ 
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•ราคาตามบญัชีก่อนตีราคาใหม่
•= 15,000,000 – 5,000,000 = 10,000,000
•การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหม่
• Dr.ค่าเส่ือมราคาสะสม 5,000,000

• Cr. อาคาร 5,000,000
• Dr. อาคาร 2,000,000

• Cr. ส่วนเกินทนุจากการตีราคา 2,000,000

•อาคาร – สทุธิ 12,000,000

แบบฝึกหดั : การตีราคาสินทรพัยใ์หม่
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• บจ. ทรายสีเพลิง ซ้ือเคร่ืองจกัร ราคาทนุ 5,000,000 บาท 
มาเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 25x1 กาํหนดอายกุารให้ประโยชน์ 
10 ปี ไม่มีมลูค่าคงเหลือ คิดค่าเส่ือมราคาด้วยวิธีเส้นตรง

•ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 กิจการเลือกตีราคาเครื่องจกัร
ใหม่ โดยมีมลูค่ายติุธรรม 4,200,000 บาท

•ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x6 ตีราคาเครื่องจกัรใหม่อีกครัง้ 
โดยมีมลูค่ายติุธรรม 1,500,000 บาท

• วนัท่ี 1 กรกฎาคม 25x8 ขายเครื่องจกัรไปในราคา 
700,000 บาท



แบบฝึกหดั : การตีราคาสินทรพัยใ์หม่
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• คาํสัง่
• บนัทึกรายการการตีราคาใหม่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2
• บนัทึกรายการค่าเส่ือมราคา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x3
• บนัทึกรายการการตีราคาใหม่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x6
• บนัทึกรายการค่าเส่ือมราคา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x7
• บนัทึกรายการขายเครื่องจกัร ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 25x8

แบบฝึกหดั : การตีราคาสินทรพัยใ์หม่
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• รายการการตีราคาใหม่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2
• ค่าเส่ือมราคาสะสม ณ 31 ธ.ค. 25x2 = 
• ราคาตามบญัชี ณ 31 ธ.ค. 25x2 = 
• ส่วนท่ีตีเพ่ิม =
• บนัทึกบญัชีการตีราคาใหม่ ณ 31 ธ.ค. 25x2 
• Dr. 

• Cr. 
• Dr.

• Cr. 



แบบฝึกหดั : การตีราคาสินทรพัยใ์หม่
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• ค่าเส่ือมราคา 31 ธ.ค. 25x3 =

• Dr. 
• Cr. 

แบบฝึกหดั : การตีราคาสินทรพัยใ์หม่

วนัท่ี ค่าเส่ือม
ราคา

ค่าเส่ือม
ราคาสะสม

ราคาตาม
บญัชี

ส่วนเกินทนุ

31 ธ.ค. 25x3

31 ธ.ค. 25x4

31 ธ.ค. 25x5

31 ธ.ค. 25x6

66



แบบฝึกหดั : การตีราคาสินทรพัยใ์หม่
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• รายการการตีราคาใหม่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x6
• ส่วนท่ีตีลดลง = 
• บนัทึกบญัชีการตีราคาใหม่ ณ 31 ธ.ค. 25x6 
• Dr. 

• Cr. 
• Dr. 
•        

• Cr. 

แบบฝึกหดั : การตีราคาสินทรพัยใ์หม่
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•ค่าเส่ือมราคา 31 ธ.ค. 25x7 =

• Dr. ค่าเส่ือมราคา                       
• Cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม เคร่ืองจกัร



แบบฝึกหดั : การตีราคาสินทรพัยใ์หม่
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• รายการขายเครื่องจกัร 1 ก.ค. 25x8
• คิดค่าเส่ือมราคาจนถึงวนัท่ีขาย =
• ค่าเส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ีขาย =

• ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีขาย =
• Dr. 

• Cr. 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
70



สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
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• สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หมายถึง สินทรพัยท่ี์ไม่เป็น
ตวัเงินท่ีสามารถระบไุด้และไม่มีลกัษณะทาง
กายภาพ

• สินทรพัยส์ามารถระบไุด้กต่็อเมื่อ
•สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือ
• ได้มาจากการทาํสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมาย
อ่ืนๆ

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
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•กิจการต้องวดัมลูค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทนุ
•การแลกเปล่ียนเหมือนรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์
•หลังจากนั้นต้องแสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัด
จําหน่ายสะสม  และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า  (ไม่
อนุญาตให้ใช้วิธีการตีราคาใหม่)



สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
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•กิจการต้องไม่รบัรู้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดขึ้นภายใน
เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน แต่ให้รบัรู้รายการดงักล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดขึ้น เว้นแต่
สินทรพัย์ไม่มีตวัตนท่ีเกิดขึ้นภายในดงักล่าวเข้าเกณฑ์
การรบัรู้รายการ
•ราคาทุนของสินทรพัย์ไม่มีตวัตนท่ีเกิดขึ้นภายใน คือ 
ผลรวมของรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นนับตัง้แต่วนัท่ีสินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนเข้าเกณฑก์ารรบัรู้รายการเป็นครัง้แรก 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
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• ในการประเมินว่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดขึน้ภายใน
เข้าเกณฑก์ารรบัรู้รายการหรือไม่ ต้องแยกขัน้ตอนเป็น
• การวิจยั หมายถึง การสาํรวจตรวจสอบท่ีวางแผนและ
ริเร่ิมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรูค้วามเข้าใจใหม่ๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตรห์รอืทางด้านเทคนิค 

• การพฒันา หมายถึง การนําผลของการวิจยัหรอืความรูอ่ื้น
มาใช้ในแผนงานหรอื การออกแบบเพ่ือผลิตส่ิงใหม่หรอืส่ิง
ท่ีดีขึน้กว่าเดิมอย่างเป็นสาํคญัก่อนท่ีจะเร่ิมผลิตหรอืใช้ใน
เชิงพาณิชย์



สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
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• ถ้าแยกขัน้ตอนในการวิจยัและพฒันา ไม่ได้ถือเป็นการวิจยั
• ค่าใช้จ่ายในขัน้ตอนการวิจยั ต้องรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
รายจ่ายนัน้เกิดขึน้

• สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
ให้กิจการตดัจาํหน่ายสินทรพัยต์ลอดอายกุารให้ประโยชน์ท่ี
ทราบได้แน่นอนนัน้ 

• ส่วนสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบได้
แน่นอนให้กิจการสมมติให้อายกุารให้ประโยชน์เท่ากบั 10 ปี

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
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• กิจการต้องกาํหนดมลูค่าคงเหลือของสินทรพัยไ์ม่
มีตวัตนให้เป็นศนูย ์เว้นแต่
• บคุคลท่ีสามให้สญัญาว่าจะซ้ือ
• มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั 

• ต้องทบทวนวิธีการตดัจาํหน่าย มลูค่าคงเหลือและ
ระยะเวลาในการตดัจาํหน่าย อย่างสมํา่เสมอ หาก
มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสาํคญั กิจการต้อง
ปรบัปรงุโดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นต้นไป



อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ
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อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ
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•หมายถึง อสงัหาริมทรพัย ์(ท่ีดิน หรืออาคาร หรือส่วน
ของอาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรือทัง้ท่ีดินและอาคาร) 
ท่ีถือครอง (โดยเจ้าของหรือโดยผูเ้ช่าภายใต้สญัญา
เช่าการเงิน) เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือ
จากการเพ่ิมขึน้ของมลูค่าของสินทรพัย ์หรือทัง้สอง
อย่าง 

•ทัง้น้ี ไม่ได้มีไว้เพ่ือใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินค้าหรือ
ให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของกิจการ หรือ
ขายตามลกัษณะการประกอบธรุกิจตามปกติ



อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ
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•ตวัอย่างของอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน
• ท่ีดินท่ีถือครองไว้เพ่ือหวงักาํไรจากการเพ่ิมมลูค่า
• ท่ีดินท่ีถือครองไว้โดยยงัมิได้ระบวุตัถปุระสงคข์องการใช้ 
• อาคารท่ีครอบครองภายใต้สญัญาเช่าการเงิน และให้เช่าต่อ
ด้วยสญัญาเช่าดาํเนินงาน

• อาคารท่ียงัไม่มีผูเ้ช่า ซ่ึงมีไว้เพ่ือให้เช่าต่อภายใต้สญัญาเช่า
ดาํเนินงาน

• อสงัหาริมทรพัยท่ี์อยู่ในระหว่างก่อสรา้งหรอืพฒันา เพ่ือใช้
เป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคต

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ
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•ตวัอย่างท่ีไม่ถือเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ
• มีไว้เพ่ือขายตามลกัษณะการประกอบธรุกิจตามปกติ
• อยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง หรอืพฒันาให้บคุคลอ่ืน
• มีไว้ใช้งาน รวมถึงเพ่ือใช้ภายในกิจการในอนาคต ถือ
ครองเพ่ือการพฒันาในอนาคตและนํามาใช้ภายในกิจการ
ในเวลาต่อมา ใช้ประโยชน์โดยพนักงาน และท่ีมีไว้ใช้งาน
รอการจาํหน่าย

• ให้กิจการอ่ืนเช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน
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วดัมลูค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทนุ 
กิจการต้องวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรู้รายการ โดยใช้วิธี
ราคาทนุ โดยแสดงรายการอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการ
ลงทนุนัน้ ด้วยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่า
เผือ่การลดลงของมลูค่า (ถ้ามี) ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีมลูค่า
ยติุธรรม
หากสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการ
อาจเปิดเผยมลูค่ายติุธรรมและเกณฑใ์นการกาํหนด
มลูค่ายติุธรรมในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ
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• การโอนระหว่าง อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 
อสงัหาริมทรพัยท่ี์มีไว้ใช้งาน กบั สินค้าคงเหลือ จะไม่ทาํ
ให้มลูค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรพัยนั์น้เปล่ียนแปลง 
และจะไม่ทาํให้ราคาทนุของอสงัหาริมทรพัยท่ี์ใช้ในการ
วดัมลูค่าหรือการเปิดเผยข้อมลูเปล่ียนแปลง

•= โอนด้วยมลูค่าตามบญัชี  ไม่เกิดกาํไร(ขาดทุน) 
จากการโอนเปล่ียนประเภท

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ



การวดัมลูค่า
• เมื่อรบัรู้รายการ – ราคาทนุ 
•ภายหลงัการรบัรู้รายการ 

• ต้องใช้ วิธีมลูค่ายติุธรรม : รบัรู้กาํไรหรือขาดทุนท่ี
เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุนในกาํไรหรือขาดทุน
ในงวดท่ีเกิดขึน้ โดยไม่ต้องคิดค่าเส่ือมราคา หรือ 

• แต่ถ้าจนใจจริงๆ ให้ใช้ วิธีราคาทุน : ปฏิบติัตาม บท
ท่ี 17 PPE
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ตวัอย่าง
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• กิจการซ้ือตึกแถวพร้อมท่ีดินในราคา 5,000,000 แบง่ได้
เป็นราคาท่ีดิน 2,000,000 บาท เป็นมลูค่าของอาคาร 
3,000,000 บาท

• ซ้ือมาวนัท่ี 1 มีนาคม 25x1
• กิจการประมาณว่าอาคารมีอายกุารให้ประโยชน์ 30 ปี 
ส่วนท่ีดินมีอายกุารให้ประโยชน์ท่ีไม่ทราบได้แน่นอน

• กิจการตัง้ใจท่ีจะถือไว้เพ่ือเป็นตึกแถวให้เช่า



ตวัอย่าง
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•คาํสัง่
• ให้คาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารน้ีโดยใช้วิธี
เส้นตรงสาํหรบัปี 25x1 – 25x3

•และบนัทึกรายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องของปี 25x1 –
25x3

ค่าเส่ือมราคาวิธีเส้นตรง
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ค่าเส่ือมราคา

ปี 25x1

ปี 25x2

ปี 25x3

• Dr. ค่าเส่ือมราคา 
• Cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม



ข้อมลูเพ่ิมเติม
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วนัท่ี มลูค่ายติุธรรม
ของท่ีดิน

มลูค่ายติุธรรมของ
อาคาร

31 ธ.ค. 25x1 2,100,000 3,200,000
31 ธ.ค. 25x2 2,200,000 3,100,000
31 ธ.ค. 25x3 1,800,000 2,600,000

ตวัอย่าง
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•คาํสัง่
• ให้บนัทึกรายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องของปี 25x1 –

25x3 สาํหรบัวิธีมลูค่ายติุธรรม
• ให้เปรียบเทียบผลกระทบต่องบกาํไรขาดทนุกรณี
กิจการใช้วิธีมลูค่ายติุธรรมเทียบกบัวิธีราคาทนุ
สาํหรบัปี 25x1 – 25x3



รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้อง
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•25x1
• Dr. 

•           Cr. 

รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้อง
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•25x2
•Dr. 

• Cr. 



รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้อง
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•25x3
• Dr. 

• Cr. 

เปรียบเทียบผลกระทบต่อ P/L

92

วิธีราคาทนุ วิธีมลูค่ายติุธรรม

25x1 (83,333) 300,000

25x2 (100,000) -

25x3 (100,000) (900,000)



ต้นทนุการกู้ยืม
93

ต้นทนุการกู้ยืม
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•หมายถึง ดอกเบีย้และต้นทนุอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากการ
กู้ยืมของกิจการ โดยต้นทนุการกู้ยืม อาจรวมถึง 
•ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้รวมทัง้ภาษีท่ีเก่ียวข้อง
•จาํนวนท่ีตดับญัชีของส่วนลดหรือส่วนเกิน
•จาํนวนท่ีตดับญัชีของรายจ่าย



ต้นทนุการกู้ยืม
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• กิจการต้องรวมต้นทนุการกู้ยืมท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรพัยท่ี์เข้าเง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของราคาทนุ
ของสินทรพัยนั์น้

• สินทรพัยท่ี์เข้าเง่ือนไข หมายถึง สินทรพัยท่ี์
จาํเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อม
เพ่ือให้สามารถนําสินทรพัยนั์น้มาใช้ได้ตาม
ประสงคห์รือนําไปขาย 

ต้นทนุการกู้ยืม
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• เงินท่ีกู้มาโดยเฉพาะ ต้นทนุการกู้ยืมต้องหกัด้วยรายได้
ท่ีเกิดจากการนําเงินกู้ดงักล่าวไปลงทนุเป็นการชัว่คราว

• เงินท่ีกู้มาเพ่ือวตัถปุระสงคท์ัว่ไป ให้คณูรายจ่ายของ
สินทรพัยนั์น้ด้วยอตัราการตัง้ขึน้เป็นราคาทนุซ่ึงได้แก่ 
อตัราถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของต้นทุนการกู้ยืมท่ีเกิดจาก
เงินกู้ท่ีคงค้างในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินท่ีกู้มา
โดยเฉพาะ



ต้นทนุการกู้ยืม
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•เร่ิมต้นรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทนุ เมื่อ
•รายจ่ายเก่ียวกบัสินทรพัยนั์น้ได้เกิดขึน้
• ต้นทนุการกู้ยืมได้เกิดขึน้
• สินทรพัยอ์ยู่ระหว่างการดาํเนินการท่ีจาํเป็น

• ส้ินสดุเมื่อการดาํเนินการส่วนใหญ่ท่ีจาํเป็น
ในการเตรียมสินทรพัยท่ี์เข้าเง่ือนไขให้อยู่ใน
สภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค ์หรือ
พร้อมท่ีจะขายได้เสรจ็ส้ินลง 

กิจการกู้ยืมจากแหล่งเงินทนุ 3 แหล่ง ในปี 
25X2 ดงัน้ี

98

เงินกู้ 20 ล้านบาท อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบีย้ 10% ต่อปี 
กู้มาเม่ือวนัท่ี 1 ม.ค. 25X2
เงินกู้ 40 ล้านบาท อาย ุ15 ปี อตัราดอกเบีย้ 8% ต่อปี 
กู้มาเม่ือวนัท่ี 1 เม.ย. 25X2
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารถวัเฉล่ีย 5 ล้านบาท 
ดอกเบีย้เงินเบิกเกินบญัชีสาํหรบัปี 25X2 เท่ากบั 
550,000 บาท
รายจ่ายโดยประมาณของสินทรพัยท่ี์เข้าเง่ือนไขท่ี
เกิดขึน้เฉล่ียระหว่างปี 20,000,000 บาท



หาอตัราการตัง้ขึน้เป็นทนุ
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เงินต้น ดอกเบีย้
เงินกู้อาย ุ5 ปี 20,000,000 =
เงินกู้อาย ุ12 ปี 40,000,000 =
เงินเบิกเกิน
บญัชี

5,000,000

6,500,000

หาอตัราการตัง้ขึน้เป็นทนุ
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• อตัราการตัง้ขึน้เป็นทนุ   
• = 
• =

• ต้นทนุการกู้ยืมท่ีนํามารวมเป็นราคาทนุของสินทรพัย์
• =
• =



สญัญาเช่า
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สญัญาเช่า
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•สญัญาเช่าการเงิน หมายถึง สญัญาเช่าท่ีทาํให้เกิด
การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือ
เกือบทัง้หมดท่ีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รบัจากสินทรพัย์
ให้แก่ผูเ้ช่า ไม่ว่าในท่ีสดุการโอนกรรมสิทธ์ิจะ
เกิดขึน้หรือไม่

•สญัญาเช่าดาํเนินงาน หมายถึง สญัญาเช่าท่ีมิใช่
สญัญาเช่าการเงิน



สญัญาเช่า
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• กิจการต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่า
การเงิน หากสญัญานัน้โอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดท่ีผูเ้ป็น
เจ้าของพึงได้รบัจากสินทรพัยไ์ปให้แก่ผูเ้ช่า ไม่ว่า
ในท่ีสดุการโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดขึน้หรือไม่ 

104

สถานการณ์ท่ีถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน
• โอนความเป็นเจ้าของในสินทรพัยใ์ห้แก่ผูเ้ช่าเมื่อ
ส้ินสดุระยะเวลาของสญัญาเช่า

•ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรพัยด้์วยราคาท่ีคาดว่า
จะตํา่กว่ามลูค่ายติุธรรมมาก เช่น ไม่เกินร้อยละ 5 
ของราคายติุธรรม

สญัญาเช่า
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•ระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรพัย ์
เช่น ครอบคลมุระยะเวลาอย่างน้อยร้อยละ 80

•มลูค่าปัจจบุนัของจาํนวนเงินขัน้ตํา่ท่ีต้องจ่ายมี
จาํนวนเท่ากบัหรือเกือบเท่ากบัมลูค่ายติุธรรม
ของสินทรพัยท่ี์เช่า เช่น ร้อยละ 90 ของมลูค่า
ยติุธรรม

สญัญาเช่า

ทัง้ 4 ข้อน้ี ไม่ถือเป็นข้อยติุ ต้องดท่ีูการโอน R & R
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•รบัรู้เป็นสินทรพัยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะ
การเงิน ด้วยมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยท่ี์เช่า 
หรือมลูค่าปัจจบุนัของจาํนวนเงินขัน้ตํา่ท่ีต้องจ่าย
แล้วแต่จาํนวนใดจะตํา่กว่า

• เกิดค่าเส่ือมราคาสาํหรบัสินทรพัยเ์ส่ือมสภาพ และ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินสาํหรบังวดบญัชีแต่ละงวด 

สญัญาเช่าการเงินในงบการเงินของผูเ้ช่า
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•รบัรู้สินทรพัยภ์ายใต้สญัญาเช่าการเงินเป็น
ลกูหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยจาํนวนท่ี
เท่ากบัเงินลงทนุสทุธิในสญัญาเช่า

•รบัรู้รายได้ทางการเงินด้วยอตัราผลตอบแทน
คงท่ีในแต่ละงวด 

•ผูใ้ห้เช่าท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจาํหน่ายต้องรบัรู้
กาํไรหรือขาดทนุจากการขายสาํหรบังวดตาม
นโยบายการบญัชีท่ีกิจการใช้สาํหรบัการขาย
เสรจ็เดด็ขาด 

สญัญาเช่าการเงินในงบการเงินของผูใ้ห้เช่า

บริษทั ผูเ้ช่า จาํกดั ได้ทาํสญัญาเช่าอปุกรณ์จากบริษทั ผูใ้ห้
เช่า จาํกดั เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 25x1 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี
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• อายขุองสญัญาเช่า 5 ปี เป็นสญัญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ได้ ผูเ้ช่าต้อง
จ่ายค่าเช่าทกุวนัต้นปีจาํนวน 103,926.48 บาท

• ผูเ้ช่าต้องจ่ายค่าภาษีทรพัยสิ์นจาํนวน 8,000 บาทต่อปี ซ่ึงได้
รวมอยู่ในค่าเช่ารายปีท่ีจ่ายให้ผูเ้ช่า

• ณ วนัทาํสญัญาเช่า อปุกรณ์มีมลูค่ายติุธรรม 400,000 บาท อายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 5 ปี และไม่มีมลูค่าคงเหลือ

• อปุกรณ์มีราคาทนุ 360,000 บาท
• ผูเ้ช่าคิดค่าเส่ือมราคาอปุกรณ์โดยวิธีเส้นตรง



บริษทั ผูเ้ช่า จาํกดั ได้ทาํสญัญาเช่าอปุกรณ์จากบริษทั ผูใ้ห้
เช่า จาํกดั เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 25x1 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี
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• อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่าคือ 11% ต่อปี
• ผูใ้ห้เช่ากาํหนดค่าเช่ารายปี (อตัราดอกเบีย้ตามนัยของสญัญาเช่า) 
เพ่ือจะได้รบัผลตอบแทนจากการลงทนุ 10% ต่อปี ซ่ึงผูเ้ช่าทราบ
ถึงอตัราดอกเบีย้น้ี

• Present Value of an Annuity Due*10%, 5 = 4.16987
• Present Value of an Annuity Due*11%, 5 = 4.10245

• ให้บนัทึกรายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องทัง้ด้านผูเ้ช่า และผูใ้ห้เช่า

การพิจารณา สญัญาเช่าดงักล่าวจดัเป็นสญัญา
เช่าการเงิน เน่ืองจากเข้าเกณฑต่์อไปน้ี
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อายขุองสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรพัยท่ี์เช่า
ณ วนัเร่ิมต้นสญัญา มลูค่าปัจจบุนัของค่าเช่าขัน้ตํา่
เท่ากบัหรือมากกว่าส่วนใหญ่ของมลูค่ายติุธรรมของ
สินทรพัยท่ี์เช่า ณ วนันัน้
มลูค่าปัจจบุนัของค่าเช่าขัน้ตํา่ 
= (103,926.48 – 8,000) x (PVAD*10%, 5)
= 95,926.48 x 4.16987
= 400,000 บาท
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วนัท่ี
ค่าเช่ารายปี

(1)

ค่าภาษี
ทรพัยสิ์น 

(2)

ดอกเบีย้
(3)

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
ท่ีลดลง

(4)

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
คงเหลือ

(5)

1 ม.ค. 25x1 400,000.00
1 ม.ค. 25x1

1 ม.ค. 25x2

1 ม.ค. 25x3

1 ม.ค. 25x4

1 ม.ค. 25x5

รวม

รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องด้าน ผูเ้ช่า
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1 ม.ค. 25x1
Dr. 

•Cr. 
บนัทึกรบัรู้รายการเช่าอปุกรณ์ครัง้แรก
1 ม.ค. 25x1
Dr. 
  
•Cr. 

   บนัทึกการจ่ายค่าเช่าและค่าภาษีทรพัยสิ์น



รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องด้าน ผูเ้ช่า
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31 ธ.ค. 25x1
Dr. 
  Cr. 
ปรบัปรงุดอกเบีย้ค้างจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน 
1 ม.ค. 25x2
Dr. 
  
  
• Cr. 

   บนัทึกการจ่ายค่าเช่าและค่าภาษีทรพัยสิ์น

รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องด้าน ผูใ้ห้เช่า
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1 ม.ค. 25x1
Dr. 

• Cr. 
•

Dr. 
• Cr. 
บนัทึกรบัรู้รายการให้เช่าอปุกรณ์ครัง้แรก
1 ม.ค. 25x1
Dr. 
  Cr. 

   บนัทึกการรบัค่าเช่าและค่าภาษีทรพัยสิ์น



รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องด้าน ผูใ้ห้เช่า
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 31 ธ.ค. 25x1
Dr. 
  Cr. 
ปรบัปรงุรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงิน 

 1 ม.ค. 25x2
Dr. 
Cr. 
   

   บนัทึกการรบัค่าเช่าและค่าภาษีทรพัยสิ์น
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•ผูเ้ช่า รบัรู้จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสญัญาเช่า
ดาํเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุญัญาเช่า

•ผูใ้ห้เช่า แสดงสินทรพัยท่ี์อยู่ภายใต้สญัญาเช่า
ดาํเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน ตามลกัษณะ
ของสินทรพัย ์รบัรู้รายได้ค่าเช่าตามเกณฑ์
เส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

สญัญาเช่าดาํเนินงาน



117

• คือ การท่ีผูข้ายขายสินทรพัยแ์ล้วและผูข้ายทาํ
สญัญาเช่าสินทรพัยนั์น้กลบัคืนมา จาํนวนเงินท่ี
ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าและราคาขายจึงมกัมี
ความสมัพนัธก์นัเน่ืองจากได้มีการต่อรองราคา
รวมกนั 

• วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรบัการขายและเช่า
กลบัคืนขึน้อยู่กบัประเภทของสญัญาเช่าท่ี
เก่ียวข้อง

การขายและเช่ากลบัคืน
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• ส่ิงตอบแทนจากการขายท่ีสงูกว่ามลูค่าตาม
บญัชีของสินทรพัยจ์ะต้องไม่รบัรู้เป็นกาํไร
ของผูข้ายท่ีเป็นผูเ้ช่าโดยทนัที แต่ต้องบนัทึก
รบัรู้เป็นรายการรอตดับญัชี และตดัจาํหน่าย
ไปตลอดอายสุญัญาเช่า

หากก่อให้เกิดสญัญาเช่าการเงิน
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• ราคาขาย = FV รบัรู้ผลกาํไรหรือผลขาดทนุจากการ
ขายทนัที

• ราคาขาย < FV  รบัรู้กาํไรหรือขาดทนุจากการขาย
ทนัที เว้นแต่จะได้รบัชดเชย ให้บนัทึกขาดทนุจากการ
ขายเป็นรายการรอการตดับญัชีและตดัจาํหน่ายตาม
สดัส่วนของจาํนวนค่าเช่าท่ีจ่ายในแต่ละงวดตาม
ระยะเวลา

• ราคาขาย > FV  รบัรู้จาํนวนท่ีสงูกว่ามลูค่ายติุธรรม
เป็นรายการรอการตดับญัชีและตดัจาํหน่ายตาม
ระยะเวลา

หากก่อให้เกิดสญัญาเช่าดาํเนินงาน

เปรียบเทียบกบั TFRS for SMEs
120



สรปุประเดน็ด้านสินทรพัย์
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ประเดน็ TFRS for NPAEs TFRS for SMEs

เงินลงทนุในบริษทั
ย่อย

ราคาทนุหกัค่าเผือ่การลดลง
ของมลูค่า

ราคาทนุหกัค่าเผือ่การด้อย
ค่า หรือ FV ผา่นกาํไร
ขาดทนุ

เงินลงทนุในบริษทั
ร่วมและการร่วม
ค้า

แสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผือ่
การลดลงของมลูค่า

ส่วนได้เสีย หรือ ราคาทนุหกั
ค่าเผือ่การด้อยค่า หรือ FV 
ผา่นกาํไรขาดทนุ

การรวมธรุกิจและ
ค่าความนิยม

ไม่ได้กล่าวถึง ใช้วิธีซ้ือ ตดัค่าความนิยม
ภายใน 10 ปี

สรปุประเดน็ด้านสินทรพัย์
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ประเดน็ TFRS for NPAEs TFRS for SMEs

วิธีการตีราคาใหม่ ไม่อนุญาต อนุญาต

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือ
การลงทนุ

วิธีราคาทนุ ใช้วิธีมลูค่ายติุธรรมถ้า
หาได้

รายจ่ายในการ
พฒันา

เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนได้ 
ถ้าเข้าเง่ือนไข

เป็นค่าใช้จ่าย

ต้นทนุการกู้ยืม รวมเป็นราคาทนุของ
สินทรพัยท่ี์เข้าเงื่อนไข

เป็นค่าใช้จ่าย

ประมาณการต้นทนุ
การรือ้ถอน

ประมาณการท่ีดีท่ีสดุ ไม่
กาํหนดให้ต้องคิดลด

ประมาณการท่ีดีท่ีสดุ 
กาํหนดให้ต้องคิดลด



จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี
ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ. 2553
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ความจาํเป็นของจรรยาบรรณ

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี เป็นผูใ้หบ้ริการวิชาชีพบญัชีตอ่

บุคคลตา่งๆ ในสงัคม 

เพ่ือใหก้ารบริการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

พระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 จงึไดก้าํหนด 

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไวใ้นหมวด 7 

และออก ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) เรื่อง 

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553

124



ความหมาย และวตัถุประสงค์

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี หมายถึง ส่ิงท่ี

กาํหนดความประพฤตแิละวิธีปฏิบตังิานของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชีท่ีตอ้งยดึถือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือดาํรงไวซ่ึ้ง

• ความเช่ือมัน่จากผูร้บับริการ

• ความเช่ือถือไดใ้นผลงาน

• ความเป็นมืออาชีพ

• คณุภาพของงานบริการ

125

โครงสรา้งจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี
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หลกัการพ้ืนฐาน

ขอ้บงัคบัรายขอ้

คาํช้ีแจง



โครงสรา้งจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี
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พ.ร.บ. วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 หมวด 7

ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ. 2553

คาํช้ีแจงขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ. 2553

คาํช้ีแจง

สาํหรบั 

ผูส้อบบญัชี

คาํช้ีแจง

สาํหรบั    

ผูท้าํบญัชี

คู่มือประมวล

จรรยาบรรณ 

ของ IFAC

เปรยีบเทียบ

สภาวิชาชีพ

บญัชีฯ กบั 

IFAC

หลกัการพ้ืนฐาน
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•ความโปรง่ใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และ

ความซ่ือสตัยสุ์จรติ

•ความรู ้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตังิาน

• การรกัษาความลบั
•ความรบัผิดชอบตอ่ผูร้บับรกิาร
•ความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้สว่น บุคคลหรือ

นิตบุิคคล ท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบตัหินา้ท่ีให้

•ความรบัผิดชอบตอ่เพ่ือนรว่มวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ทัว่ไป



ปัญหาและอปุสรรค และมาตรการป้องกนั 
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•ปัญหาและอุปสรรค สามารถจาํแนกได ้ดงัน้ี

• เกิดจากผลประโยชนส์ว่นตน (Self interest threat)
• เกิดจากการสอบทานผลงานตนเอง (Self –

reviews threat)
• เกิดจากการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน (Advocacy 

threats)
• เกิดจากความคุน้เคยสนิทสนม (Familiarity threat)
• เกิดจากการถูกข่มขู่คกุคาม (Intimidation threat)

ปัญหาและอปุสรรค และมาตรการป้องกนั 
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•มาตรการป้องกนั คือการปฏิบตัหิรือมาตรการ

อ่ืนใดท่ีอาจสามารถขจดัหรือลดปัญหาและ

อุปสรรคใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้แบง่ออก

ไดเ้ป็น 2 ประเภท 

•มาตรการป้องกนัท่ีเกิดจากองคก์รวิชาชีพ 

กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

•มาตรการป้องกนัท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี จดั

ใหมี้ข้ึนในสภาพแวดลอ้มการปฏิบตังิาน


