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ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

(ปรบัปรุง 2565) 

ระยะท่ี 1 

 

***ตัวอย่างประกอบความเข้าใจที่ได้เผยแพร่น้ี เป็นตัวอย่างที่จัดท าข้ึนเพื่อสร้างความเข้าใจ 

ถึงหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (ปรบัปรุง 

2565) เฉพาะในส่วนที่แกไ้ขเพิ่มเติมจากฉบบัเดิม ซ่ึงไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและมิไดเ้ป็นการทดแทนการอ่านท าความเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

แต่เป็นเพียงการช่วยใหม้ีความเขา้ใจหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินมากข้ึนเท่านั้น  

ผูที้่น าไปใชย้งัคงตอ้งท าความเขา้ใจประกอบกบัการอ่านและศึกษากบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกิจของกิจการดว้ย*** 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ขอสงวนสิทธ์ิความรบัผิดชอบหรือความรบัผิดใดๆ 

ท่ีอาจเกิดข้ึนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มอนัเป็นผลมาจากการใชแ้ละ 

การน าตวัอย่างนี้ ไปถือปฏิบติั 

หมายเหตุ: ชื่อบญัชีที่แสดงอยู่ในส่วนของการบนัทึกบญัชีนั้นเป็นเพียงตวัอย่างเท่านั้น กิจการสามารถ

ปรบัไดต้ามความเหมาะสม 

 

จดัท าโดย 

คณะอนุกรรมการศึกษาการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ส าหรบักิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สยีสาธารณะมาปฏิบติัใช ้ 

(ภายใตค้ณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี) 
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บทท่ี 8 เรื่อง สินคา้คงเหลือ 

บทน า   

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (ปรับปรุง 2565) ได้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิม โดยเพิ่มเติมเร่ืองขอบเขตของการใช้บทที่ 8 เร่ือง สินค้าคงเหลือ ว่าบทนี้ ไม่น ามา

ถือปฏิบัติเฉพาะในเร่ืองของการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ถือไว้โดย (1) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการเกบ็เกี่ยว แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ และ (2) นายหน้า 

– ผู้ค้าสนิค้าโภคภัณฑ ์เนื่องจากสนิค้าคงเหลือที่ถือไว้โดย 2 กลุ่มนี้มักจะใช้วิธกีารวัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะ

ได้รับ และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ตามล าดับ ซึ่งเป็นวิธีที่ถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายใน

อุตสาหกรรมเหล่านั้น 

ขอ้ก าหนดและตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ 

8.3 บทนี้ ไม่น ามาถือปฏบิัติเฉพาะในเร่ืองของการวัดมูลค่าสนิค้าคงเหลือที่ถือไว้โดย  

8.3.1 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ผลิตผลทางการเกษตรภายหลัง

การเกบ็เกี่ยว แร่และผลิตภัณฑจ์ากแร่ สนิค้าคงเหลือเหล่านั้นให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิ

ที่จะได้รับซึ่งเป็นวิธีที่ถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหล่านั้น เมื่อกิจการ

วัดมูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ดังกล่าวจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น 

8.3.2 นายหน้า – ผู้ ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ (ผู้ซึ่ งซื้ อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อบุคคลอื่นหรือ

เพื่อตนเอง สนิค้าคงเหลือโดยส่วนใหญ่เป็นสนิค้าคงเหลือที่ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ขายในอนาคตอันใกล้เพื่อที่จะได้รับก าไรจากการผันผวนของราคาหรือจากส่วนต่างของ

ราคาซื้ อขายของนายหน้า – ผู้ ค้า) ซึ่งวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขาย เมื่อสินค้าคงเหลือดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน

การขาย การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายจะรับรู้ ในงบก าไร

ขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น  
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เรื่องการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรบันายหนา้ – ผูค้า้สินคา้โภคภณัฑ ์

ตวัอย่างท่ี 1 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 25x4 นายหน้า – ผู้ ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ซื้ อข้าวโพดจ านวน 600 ตัน 

โดยคาดว่าจะท าการขายได้ในระยะเวลาสั้น ซึ่งได้ขายออกทั้งจ านวนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 25x5 โดยมี

รายละเอยีดของมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนในการขายในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้       

 ณ วนัที่  

1 พฤศจิกายน 25x4 

ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 25x4 

ณ วนัที่  

31 มกราคม 25x5 

มูลค่ายุติธรรม (บาทต่อตัน) 10,560 10,450 10,750 

ต้นทุนในการขาย เช่น ค่าขนส่ง 

เป็นต้น (บาทต่อตัน)  

- 5 5 

ส าหรับตัวอย่างนี้  กจิการเลือกถือปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 8.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการ

ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่งเป็นวิธทีี่ถือปฏบิัติกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม อย่างไรกต็าม หากกจิการ

ไม่เลือกถือปฏิบัติตามย่อหน้าดังกล่าว กิจการยังคงสามารถวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน

หรือมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า  

การบนัทึกบญัชีของกิจการ เป็นดังนี้  

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 25x4 

เดบิต สนิค้าโภคภัณฑ ์(ข้าวโพด) 6,336,000  

        เครดิต เงินสด/เจ้าหนี้การค้า  6,336,000 

บนัทึกซ้ือขา้วโพดจ านวน 600 ตนั ในราคา 10,560 บาทต่อตนั   

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4 

มูลค่ายุติธรรมของข้าวโพดลดลงเป็น 10,450 บาทต่อตัน และมีต้นทุนในการขาย 5 บาทต่อตัน 

นายหน้า – ผู้ ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ต้องวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย  

ซึ่งการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง

มูลค่านั้น 

เดบิต ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการขาย 

69,000  

        เครดิต สนิค้าโภคภัณฑ ์(ข้าวโพด)  69,000 

บนัทึกการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย 

(มูลค่ายุติธรรมของขา้วโพดอยู่ที่ราคา 10,450 บาทต่อตัน 

และมตีน้ทุนในการขาย 5 บาทต่อตนั) 
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 มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือเท่ากับ 6,267,000 บาท (600 x (10,450 – 5 บาท)) และ 

ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเท่ากับ 69,000 บาท (6,336,000 – 

6,267,000 บาท) 

ณ วนัที่ 31 มกราคม 25x5 

เดบิต เงินสด/ลูกหนี้การค้า 6,450,000  

        เครดิต รายได้จากการขาย (600 x 10,750)  6,450,000 

เดบิต ต้นทุนขาย 6,267,000  

        เครดิต สนิค้าโภคภัณฑ ์(ข้าวโพด)  6,267,000 

เดบิต ต้นทุนในการขาย 3,000  

        เครดิต เงินสด/เจ้าหนี้การค้า  3,000 

บนัทึกขายขา้วโพดจ านวน 600 ตนั ในราคา 10,750 บาทต่อตนั 

และมตีน้ทุนในการขาย 5 บาทต่อตนั 

  

เรื่องการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรบัผูผ้ลิตผลิตภณัฑท์างการเกษตร 

ตวัอย่างท่ี 2 กิจการด าเนินธุรกิจหลักคือการปลูกถั่วลิสงจ าหน่าย โดยกิจการจะสามารถขายถั่วลิสงดิบได้ใน

ระยะเวลาสั้นภายหลังฤดูเกบ็เกี่ยว (วันที่ 1 ธันวาคม 25x4) โดยผลผลิตในปีนี้ มีจ านวน 50,000 กิโลกรัม 

และกจิการได้ขายผลผลิตไปทั้งหมดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 25x5  

หน่วย: บาทต่อกิโลกรมั ณ วนัที่  

1 ธนัวาคม 25x4 

ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 25x4 

ณ วนัที่  

31 มกราคม 25x5 

มูลค่ายุติธรรม  38.75 35 40 

ราคาขายของกจิการ - 34.50 39.50 

ต้นทุนในการขาย เช่น ค่าขนส่ง 

เป็นต้น 

0.25 0.50 0.50 

หมายเหต:ุ  

• กิจการเลือกวัดมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรที่เกบ็เกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพ (ถั่วลิสงดิบ) ด้วยวิธี

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว  (ดู ย่อหน้าที่  22.15 ในบทที่  22 เ ร่ือง 

เกษตรกรรม) เป็นต้นทุนของสนิค้าคงเหลือ ณ วันนั้น 

• ต้นทุนที่เกดิขึ้นก่อนการเกบ็เกี่ยวส าหรับสนิทรัพย์ชีวภาพ (ถั่วลิสงดิบ) กจิการเลือกนโยบายการบัญชี

ในการบันทกึส าหรับต้นทุนดังกล่าว โดยบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในงวดที่เกดิขึ้น 
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ส าหรับตัวอย่างนี้  กจิการเลือกถือปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 8.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการ

ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ที่ถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม อย่างไรกต็าม 

หากกิจการไม่เลือกถือปฏิบัติตามย่อหน้าดังกล่าว กิจการยังคงสามารถวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวด้วยวิธี

ราคาทุนหรือมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า  

การบนัทึกบญัชีของกิจการ เป็นดังนี้  

ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 25x4 

เดบิต ถั่วลิสงดิบ ((38.75 – 0.25) x 50,000) 1,925,000  

        เครดิต ผลก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย  1,925,000 

บนัทึกวดัมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์

ชีวภาพ (ถัว่ลิสงดิบ) ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย 

ณ จุดเก็บเกีย่ว 

  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ1 เท่ากบั 34 บาทต่อกิโลกรัม (34.50 - 0.50 บาท) เนื่องจากกิจการเป็นผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จึงต้องวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่าดังกล่าวจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น 

เดบิต ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงให้เป็นมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ 225,000  

        เครดิต ถั่วลิสงดิบ  225,000 

บนัทึกการเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดร้บั   

 มูลค่าตามบัญชีของถั่วลิสงดิบเท่ากบั 1,700,000 บาท (50,000 x 34 บาท) และผลขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงให้เป็นมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับเท่ากบั 225,000 บาท (50,000 x (38.50 -34 บาท)) 

  

 
1
 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิต

สนิค้านั้นให้เสรจ็และต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสนิค้านั้นได้ (ย่อหน้าที่ 8.11) 
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ณ วนัที่ 31 มกราคม 25x5 

เดบิต เงินสด/ลูกหนี้การค้า 1,975,000  

        เครดิต รายได้จากการขาย  1,975,000 

เดบิต ต้นทุนขาย 1,700,000  

        เครดิต ถั่วลิสงดิบ  1,700,000 

เดบิต ต้นทุนในการขาย 25,000  

        เครดิต เงินสด/เจ้าหนี้การค้า  25,000 

บนัทึกขายถัว่ลิสงดิบจ านวน 50,000 กิโลกรมั ในราคา 39.50 

บาทต่อกิโลกรมั และมตีน้ทุนในการขาย 0.50 บาทต่อกิโลกรมั 
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บทท่ี 10 เรื่อง ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

บทน า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ปรับปรุง 2565) ได้แก้ไข

เพิ่มเติมจากฉบับเดิม ในเรื่องดังต่อไปนี้  

• เพิ่มเติมทางเลือกเร่ืองการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการด้วยวิธ ี“การตีราคาใหม่”2 

• เพิ่มเติมเร่ือง “ที่ดินอาจมีอายุการใช้ประโยชน์จ ากดั” 

• เพิ่มเติมเร่ืองการใช้ “มูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์” แทน “ประมาณราคาขายหักด้วยต้นทุนใน

การขาย” ส าหรับการพิจารณาเร่ืองการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

• แก้ไขเร่ืองการจัดประเภทรายการ “สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย” 

• เพิ่มเติมนิยาม “มูลค่าตามบัญชี” 

ขอ้ก าหนดและตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ 

เรื่องการวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยวิธี “การตีราคาใหม่” 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

10.12  กิจการต้องเลือกใช้นโยบายการบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีการตีราคาใหม่ ทั้งนี้ กิจการต้องใช้

นโยบายการบัญชีเดียวกนัส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนั 

วิธีการตีราคาใหม่ 

10.14 ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ หากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

นั้นสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าวด้วยราคาที่ตีใหม่ 

ราคาที่ตีใหม่ คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ

การลดลงของมูลค่าที่เกิดขึ้ นในภายหลัง (ถ้ามี) โดยกิจการต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามูลค่าตามบัญชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานอย่างมีสาระส าคัญ 

10.15 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สนับสนุน (แต่ไม่ได้บังคับ) ให้กิจการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยใช้การประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งมีคุณสมบัติทาง

 
2
 หมายเหตุ: สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรับมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์  

เพื่อการลงทุน เม่ือวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ หลักการที่แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับปรับปรุงนี้ ไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกบัประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว 
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วิชาชีพและประสบการณ์ในทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการประเมินราคาของที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ดังกล่าว 

10.16 ความถี่ในการตีราคาใหม่ขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ที่มีการตีราคาใหม่นั้น ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เคยมีการตีราคาใหม่ 

ต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ กิจการจ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อีกคร้ังหนึ่ง 

มูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการอาจมีความผันผวนและมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญจนท าให้กจิการจ าเป็นต้องตีราคาใหม่ทุกปี อย่างไรกต็าม การตีราคา

บ่อยคร้ังไม่จ าเป็นส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มูลค่ายุติธรรมเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี

นัยส าคัญ ในกรณีดังกล่าวการตีราคาใหม่ทุก 3 หรือ 5 ปี ถือว่าเพียงพอ 

10.18 หากกิจการเลือกตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รายการใดรายการหนึ่งใหม่ กิจการต้องใช้วิธกีาร

ตีราคาใหม่กบัรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนั 

10.19 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน  

ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพื่อมิให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่

แสดงอยู่ในงบการเงินมีทั้งต้นทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรกต็าม กิจการอาจ

ทยอยตีราคาสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้หากการตีราคาของสินทรัพย์ประเภทนั้นจะ

เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาอนัสั้น และราคาของสนิทรัพย์ที่ตีใหม่แสดงถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

10.20 หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ท าให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น กิจการต้องรับรู้มูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ไปยังส่วนของเจ้าของโดยตรง (หรือรายการ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หากกจิการเลือกจัดท างบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) ภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกิน

ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อย่างไรก็ตาม กิจการต้องรับรู้ ส่วนเพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้ ใน 

งบก าไรขาดทุนไม่เกินจ านวนที่ตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ ในงบก าไร

ขาดทุน 

10.21  หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ท าให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นลดลง กิจการต้องรับรู้มูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบก าไรขาดทุน อย่างไรกต็าม กิจการต้อง 

น าส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ ในส่วนของเจ้าของโดยตรง (หรือรายการก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น หากกิจการเลือกจัดท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ในจ านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือ  

ด้านเครดิตที่มีอยู่ในบัญชี “ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์” ของสนิทรัพย์รายการเดียวกนันั้น 

10.23 หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้กิจการต้องรับรู้

รายการและเปิดเผยรายการผลกระทบทางภาษี (ถ้ามี) จากการตีราคาใหม่ ส าหรับรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์โดยปฏบิัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ 



 

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ TFRS for NPAEs (ปรับปรงุ 2565) 9 

ตวัอย่างท่ี 1 ถึง 4 - กรณีของสินทรพัยท่ี์ไม่ตอ้งคิดค่าเสือ่มราคา (เช่น ท่ีดิน) 

สมมติในปี 25x0  กิจการซื้ อที่ดินมาในราคาทุน 100,000 บาท และกิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ 

โดยแบ่งเป็นกรณีต่าง ๆ ได้ดังนี้   

มูลค่าของที่ดิน ตวัอย่างท่ี 1 ตวัอย่างท่ี 2 ตวัอย่างท่ี 3 ตวัอย่างท่ี 4 

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

มูลค่ายุติธรรม  

31 ธนัวาคม 25x1 

150,000 

(ตีราคาเพิ่ม) 

150,000 

(ตีราคาเพิ่ม) 

150,000 

(ตีราคาเพิ่ม) 

150,000 

(ตีราคาเพิ่ม) 

มูลค่ายุติธรรม 

31 ธนัวาคม 25x4 

190,000 

(ตีราคาเพิ่ม) 

120,000 

(ตีราคาลด) 

90,000 

(ตีราคาลด) 

90,000 

(ตีราคาลด) 

มูลค่ายุติธรรม 

31 ธนัวาคม 25x7  

   130,000 

(ตีราคาเพิ่ม) 

ตวัอย่างท่ี 1 ในปี 25x0 กิจการซื้ อที่ดินมาในราคาทุน 100,000 บาท โดยกิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ 

ทั้งนี้สิ้นปี 25x1 ที่ดินนี้มีมูลค่ายุติธรรม 150,000 บาท ต่อมาสิ้นปี 25x4 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินเพิ่มข้ึนเป็น 

190,000 บาท  หลังจากนั้นวันที่ 1 มกราคม 25x5 กจิการขายที่ดินแปลงนี้ ไปในราคา 190,000 บาทเท่ากับ

มูลค่ายุติธรรม 

การบนัทึกบญัชีของกิจการ โดยใช้วิธตีีราคาใหม่เป็นดังนี้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

เดบิต ที่ดิน 50,000  

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน  50,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 100,000 บาท เป็น 150,000 

บาท 

  

กิจการต้องแสดงรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจ านวน 50,000 บาทในส่วนของเจ้าของใน

งบแสดงฐานะการเงิน (หรือรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หากกจิการเลือกจัดท างบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) 

  



 

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ TFRS for NPAEs (ปรับปรงุ 2565) 10 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4 

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินเพิ่มข้ึนเป็น 190,000 บาท ซึ่งแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ 

กจิการต้องบันทกึการตีมูลค่าที่ดินเพิ่มอกี 40,000 บาท ดังนี้  

เดบิต ที่ดิน 40,000  

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน  40,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 150,000 บาท เป็น 190,000 

บาท 

  

 มูลค่าตามบัญชีของที่ดินจะเท่ากับ 190,000 บาท และส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจะเท่ากับ 

90,000 บาท (50,000 + 40,000 บาท) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x5  

กจิการจ าหน่ายที่ดินแปลงนี้ ในราคา 190,000 บาท โดยได้รับช าระเป็นเงินสดเตม็จ านวน เมื่อกจิการ

จ าหน่ายสินทรัพย์ ให้กิจการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไปยังก าไรสะสมโดยตรง (ไม่ผ่านงบก าไร

ขาดทุน) กจิการต้องบันทกึบัญชีดังนี้  

เดบิต เงินสด 190,000  

        เครดิต ที่ดิน  190,000 

บนัทึกการจ าหน่ายที่ดิน   

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน 90,000  

        เครดิต ก าไรสะสม  90,000 

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไปก าไรสะสม   

ตวัอย่างท่ี 2  ในปี 25x0 กิจการซื้ อที่ดินมาในราคาทุน 100,000 บาท โดยกิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ 

ทั้งนี้สิ้นปี 25x1 ที่ดินนี้มีมูลค่ายุติธรรม 150,000 บาท ต่อมาสิ้นปี 25x4 มูลค่ายุติธรรมลดลงเป็น 120,000 

บาท หลังจากนั้นวันที่ 1 มกราคม 25x5 กิจการขายที่ดินแปลงนี้ ไปในราคา 120,000 บาทเท่ากับมูลค่า

ยุติธรรม  
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การบนัทึกบญัชีของกิจการ โดยใช้วิธตีีราคาใหม่เป็นดังนี้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

เดบิต ที่ดิน 50,000  

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน  50,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 100,000 บาท เป็น 150,000 

บาท 

  

กิจการต้องแสดงรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจ านวน 50,000 บาท ในส่วนของเจ้าของ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน (หรือรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากกิจการเลือกจัดท างบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4 

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินลดลงเหลือ 120,000 บาท ซึ่งแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ 

กจิการต้องบันทกึการตีมูลค่าที่ดินลดลง 30,000 บาท ดังนี้  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน 30,000  

        เครดิต ที่ดิน  30,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินลดลงจาก 150,000 บาท เป็น 120,000 

บาท 

  

มูลค่าตามบัญชีของที่ดินจะเท่ากับ 120,000 บาท และส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจะเท่ากับ 

20,000 บาท (50,000 - 30,000 บาท) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x5  

กิจการจ าหน่ายที่ดินแปลงนี้ ไปในราคา 120,000 บาท โดยได้รับช าระเป็นเงินสดเต็มจ านวน  

เมื่อกิจการจ าหน่ายสินทรัพย์ ให้กิจการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินคงเหลือ 20,000 บาทไปยังก าไร

สะสมโดยตรง (ไม่ผ่านงบก าไรขาดทุน) กจิการต้องบันทกึบัญชีดังนี้  

เดบิต เงินสด                                                                      120,000  

        เครดิต ที่ดิน  120,000 

บนัทึกการจ าหน่ายที่ดิน   

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน 20,000  

        เครดิต ก าไรสะสม  20,000 

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

ทั้งนี้สิ้นปี 25x1 ที่ดินนี้มีมูลค่ายุติธรรม 150,000 บาท ต่อมาสิ้นปี 25x4 มูลค่ายุติธรรมลดลงเป็น 90,000 บาท 

หลังจากนั้นวันที่ 1 มกราคม 25x5 กจิการขายที่ดินแปลงนี้ ไปในราคา 90,000 บาทเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม  

การบนัทึกบญัชีของกิจการ โดยใช้วิธตีีราคาใหม่เป็นดังนี้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

เดบิต ที่ดิน 50,000  

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน  50,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 100,000 บาท เป็น 150,000 

บาท 

  

กิจการต้องแสดงรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจ านวน 50,000 บาท ในส่วนของเจ้าของ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน (หรือรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากกิจการเลือกจัดท างบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4 

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินลดลงเหลือ 90,000 บาท ซึ่งแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ  

กจิการต้องบันทกึการตีมูลค่าที่ดินลดลง 60,000 บาท โดยการปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจ านวน 

50,000 บาทก่อน หลังจากนั้นจึงบันทกึผลขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน 10,000 บาทในงบก าไรขาดทุน ดังนี้  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน 50,000  

เดบิต ผลขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน (P/L) 10,000  

        เครดิต ที่ดิน  60,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินลดลงจาก 150,000 บาท เป็น 90,000 

บาท 

  

มูลค่าตามบัญชีของที่ดินจะเท่ากับ 90,000 บาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจะเท่ากับ 0 บาท 

(50,000 - 50,000 บาท) และมีผลขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน 10,000 บาทในงบก าไรขาดทุน 
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ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x5  

กิจการจ าหน่ายที่ดินแปลงนี้ ไปในราคา 90,000 บาท บาท โดยได้รับช าระเป็นเงินสดเตม็จ านวน กิจการต้อง

บันทกึบัญชีดังนี้  (ในกรณีน้ีไม่มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิ่นคงเหลือเพราะไดป้รบัลดเนือ่งจากการตีราคา

ลดลง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x4 ทัง้จ านวนแลว้)  

 

เดบิต เงินสด 90,000  

        เครดิต ที่ดิน  90,000 

บนัทึกการจ าหน่ายที่ดิน   

ตวัอย่างท่ี 4 ข้อมูลเหมือนกับตัวอย่างที่ 3 กล่าวคือ ในปี 25x0 กิจการซื้ อที่ดินมาในราคาทุน 100,000 

บาท โดยกิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ ทั้งนี้ สิ้นปี 25x1 ที่ดินนี้ มีมูลค่ายุติธรรม 150,000 บาท ต่อมาสิ้นปี 

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

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินแปลงนี้ เพิ่มข้ึนเป็น 130,000 บาท  

การบนัทึกบญัชีของกิจการ โดยใช้วิธีตีราคาใหม่ส าหรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

25x4 จะเหมือนกบัตัวอย่างที่ 3 ดังนี้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 (มูลค่ายุติธรรม = 150,000 บาท) 

เดบิต ที่ดิน 50,000  

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน  50,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 100,000 บาท เป็น 150,000 

บาท 

  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4 (มูลค่ายุติธรรม = 90,000 บาท) 

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน 50,000  

เดบิต ผลขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน (P/L) 10,000  

        เครดิต ที่ดิน  60,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินลดลงจาก 150,000 บาท เป็น 90,000 

บาท 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x7 

กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน 10,000 บาทในงบก าไรขาดทุนของปี 25x4 และแสดง

มูลค่าตามบัญชีของที่ดินเท่ากับ 90,000 บาท อย่างไรกต็าม สิ้นปี 25x7 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินกลับมา

เพิ่มขึ้นเป็น 130,000 บาทซึ่งแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ ท าให้กิจการต้องปรับปรุงมูลค่า

ตามบัญชีของที่ดินเพิ่มขึ้นจ านวน 40,000 บาท แต่เนื่องจากในอดีตกิจการเคยรับรู้ผลขาดทุนจากการตีราคา

ที่ดิน 10,000 บาท ดังนั้น กิจการจึงต้องรับรู้ผลก าไรจากการเพิ่มขึ้ นของมูลค่า 10,000 บาทในงบก าไร

ขาดทุนก่อน ส่วนต่างที่เหลือ 30,000 บาท จึงบันทกึในส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน ดังนี้  

เดบิต ที่ดิน 40,000  

        เครดิต ผลก าไรจากการตีราคาที่ดิน (P/L)  10,000 

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน  30,000 

บนัทึกการตีราคาที่ดินเพิ่มจาก 90,000 บาท เป็น 130,000 

บาท 

  

ตวัอย่างท่ี 5 ถึง 6 - กรณีของสินทรพัยท่ี์ตอ้งคิดค่าเสือ่มราคา 

การปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์ป็นราคาท่ีตีใหม่ (ย่อหนา้ท่ี 10.17) 

10.17 เมื่อมีการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

เป็นราคาที่ตีใหม่ โดย ณ วันที่ตีราคาใหม่ กจิการต้องถือปฏบิัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

10.17.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในลักษณะที่สม ่ า เสมอกับ  

การตีราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาจจะปรับโดยการอ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ ปรับ

ให้เป็นสัดส่วนกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ตี

ราคาใหม่จะถูกปรับปรุงให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา

สะสม และมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์หลังจากรับรู้ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า หรือ 

10.17.2 น าค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ

สนิทรัพย์  

 จ านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอดค่าเสื่อมราคาสะสมให้ถือเป็น  

ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่จะถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 10.20 

และ 10.21 
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ตัวอย่างท่ี 5 ต้นปี 25x0 กิจการซื้ อเคร่ืองจักรมาในราคาทุน 4,200,000 บาท ประมาณมูลค่าคงเหลือ 

200,000 บาท ประมาณอายุการใช้ประโยชน์ 10 ปี กิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ ต่อมาวันที่ 31 ธันวาคม 

25x2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองจักรเท่ากบั 3,600,000 บาท กจิการคิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธเีส้นตรง   

จากข้อมูลข้างต้นจะได้ว่า 

- จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคา เท่ากบั 4,000,000 บาท (4,200,000 – 200,000 บาท) 

- ค่าเสื่อมราคาต่อปีเท่ากบั 400,000 บาท (4,000,000 บาท/10ปี) 

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองจักร เป็นดังนี้  

 หน่วย (บาท) 

ราคาทุน 4,200,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม (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 

ปรับเพิ่มมูลค่าตามบัญชี 600,000 

วิธีที่ 1  สมมติว่ากิจการเลือกปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชีโดยการปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อม

ราคาสะสมในลกัษณะที่สม า่เสมอกบัราคาที่ตีใหม่ของสินทรพัย ์(ตามย่อหนา้ที่ 10.17.1)    

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

จึงต้องปรับปรุงเพิ่มข้ึน 840,000 บาท (5,040,000 - 4,200,000 บาท)   

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

ต้องปรับปรุงเพิ่มข้ึน 240,000บาท (1,440,000 - 1,200,000 บาท)  

การปรับปรุงข้างต้นจะส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักรที่ตีราคาใหม่คือมูลค่ายุติธรรมซึ่งเท่ากับ 

3,600,000 บาท ตารางสรุปการปรับปรุงราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสม เป็นดังนี้   

มูลค่าเคร่ืองจักร ก่อนตีราคาใหม่ การปรบัปรุง หลงัตีราคาใหม่ 

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม (บาท) (1,200,000) (240,000) (1,440,000) 

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

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x2 

เดบิต เคร่ืองจักร  840,000  

        เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร  240,000 

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร  600,000 

บนัทึกการตีราคาเคร่ืองจักรเพิ่มจาก 3,000,000 บาท เป็น 

3,600,000 บาท 

  

 

วิธีที่ 2 สมมติว่ากิจการเลือกน าค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าของสินทรพัยก่์อนแลว้จึงปรบั

มูลค่าของสินทรพัย ์(ตามย่อหนา้ที่ 10.17.2) 

วิธกีารนี้คือลดยอดค่าเสื่อมราคาสะสมให้เป็นศูนย์ก่อนโดยปรับปรุงคู่กบัมูลค่าของสนิทรัพย์ (ปรับลด

ค่าเสื่อมราคาสะสมและมูลค่าของสินทรัพย์ลง 1,200,000 บาท) จากนั้นจึงปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีที่เหลือ

ของสินทรัพย์ (3,000,000 บาท) ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (3,600,000 บาท) โดยปรับเพิ่มมูลค่าของ

เคร่ืองจักรและส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 600,000 บาท  

การบนัทึกบญัชีของกิจการ โดยใช้วิธตีีราคาใหม่เป็นดังนี้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x2 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร 1,200,000  

        เครดิต เคร่ืองจักร  1,200,000 

เดบิต เคร่ืองจักร 600,000  

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร  600,000 

บัน ทึกการ ตีราคาเค ร่ืองจักร เพิ่มจาก 3,000,000 เ ป็น 

3,600,000 บาท 

  

กรณีบนัทึกรายการบญัชีแบบรวมรายการ (Compound Journal Entries) 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร 1,200,000  

        เครดิต เคร่ืองจักร  600,000 

        เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร  600,000 

บัน ทึ กการ ตี ราคาเค ร่ื องจั กร เพิ่ มจาก 3,000,000 เ ป็ น 

3,600,000 บาท 
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การคิดค่าเสือ่มราคาภายหลงัการตีราคาใหม่ (ย่อหนา้ท่ี 10.27) 

10.27 จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็นราคาทุนของสินทรัพย์หลังจากหักมูลค่าคงเหลือ  

หรือราคาที่ตีใหม่หลังจากหักมูลค่าคงเหลือ  

กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาจาก “จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคา ซึ่งรวมถึงมูลค่าของราคาที่ตีใหม่หักด้วย

มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์” ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทยีบการคิดค่าเสื่อมราคากรณีตีราคาใหม่ 

 หากตีราคาใหม่ หากไม่ตีราคาใหม่ 

มูลค่าตามบัญชี (บาท) 3,600,000.00 3,000,000.00 

หักมูลค่าคงเหลือ (บาท) (200,000.00) (200,000.00) 

จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคา (บาท) 3,400,000.00 2,800,000.00 

ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์คงเหลือ (ปี) 7.00  7.00 

ค่าเสื่อมราคาต่อปี (บาท)  485,714.29 400,000.00 

เนื่องจากการตีราคาใหม่ส่งผลให้จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคามีมูลค่าสูงขึ้น ดังนั้นค่าเสื่อมราคาภายหลัง

การตีราคาใหม่จึงสูงกว่าค่าเสื่อมราคาก่อนการตีราคาใหม่  โดยกิจการต้องรับรู้ ค่าเสื่อมราคาใหม่นี้ ในงบก าไร

ขาดทุน   

การโอนส่วนเกินทุนไปยงัก าไรสะสม (ย่อหนา้ท่ี 10.22) 

10.22 กิจการอาจโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่รวมอยู่ใน  

ส่วนของเจ้าของไปยังก าไรสะสมโดยตรงเมื่อกิจการเลิกรับรู้รายการสินทรัพย์นั้น โดยอาจจะโอน

ส่วนเกนิทุนทั้งหมดจากการตีราคาสนิทรัพย์ดังกล่าวไปยังก าไรสะสมเมื่อกจิการจ าหน่ายหรือเลิกใช้

สนิทรัพย์ อย่างไรกต็าม ในระหว่างที่กจิการใช้งานสนิทรัพย์ดังกล่าว กจิการอาจทยอยโอนส่วนเกิน

ทุนบางส่วนไปยังก าไรสะสม ในกรณีนี้ จ านวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังก าไรสะสม จะเท่ากับ

ผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อม

ราคาที่ค านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์นั้น การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ต้อง

โอนผ่านโดยตรงไปยังก าไรสะสม 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรจ านวน 600,000 บาท กิจการอาจโอนไปยังก าไรสะสมโดยตรง

เมื่อกิจการจ าหน่ายหรือเลิกใช้เคร่ืองจักร หรือกิจการอาจเลือกที่จะทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วนไปยังก าไร

สะสมในระหว่างที่กิจการใช้งานเคร่ืองจักรนั้น โดยส่วนเกินทุนที่ทยอยโอนจะเท่ากับผลต่างระหว่าง 

ค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจาก  

ราคาทุนเดิมของสนิทรัพย์ ตัวอย่างการบันทกึการโอนส่วนเกนิทุนไปยังก าไรสะสมเป็นดังนี้  
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กรณีกิจการเลือกโอนเมือ่จ าหน่ายหรือเลิกใชเ้คร่ืองจักร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x9 (วันจ าหน่ายหรือเลิกใช้เคร่ืองจักร) 

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 600,000  

        เครดิต ก าไรสะสม  600,000 

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรไปยงัก าไรสะสม   

กรณีกิจการเลือกทยอยโอนระหว่างการใชเ้คร่ืองจักร 

กิจการอาจเลือกทยอยโอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรไปยังก าไรสะสมเท่ากับผลต่างของค่า

เสื่อมราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ (485,714.29 บาท) กับค่าเสื่อมราคา 

ที่ค านวณจากราคาทุนเดิม (400,000 บาท) ผลต่างคือ 85,714.29 บาท การบันทกึบัญชีภายหลังการตีราคา

สนิทรัพย์เป็นดังนี้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x3 

เดบิต ค่าเสื่อมราคา-เคร่ืองจักร 485,714.29  

        เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร  485,714.29 

บนัทึกค่าเสือ่มราคาของเคร่ืองจักร   

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 85,714.29  

        เครดิต ก าไรสะสม  85,714.29 

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรไปยงัก าไรสะสม   

ภายหลังจากการตีราคาใหม่  หากมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองจักรแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีของ

เคร่ืองจักรอย่างมีสาระส าคัญ  กจิการต้องตีราคาใหม่อกีคร้ังหนึ่ง 

ตวัอย่างท่ี 6  อ้างอิงข้อมูลเดิมตามตัวอย่างที่ 5 กล่าวคือ ต้นปี 25x0 กิจการซื้ อเคร่ืองจักรมาในราคาทุน 

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

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

คิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธเีส้นตรง   

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

วันที่ 31 ธนัวาคม 25x4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองจักรระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรม เป็นดังนี้  

 หน่วย (บาท) 

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

หักค่าเสื่อมราคาสะสม (ปีที่ 4 และ 5) (485,714.29 x 2) (971,428.58) 
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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 าค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าของสนิทรัพย์ก่อนแล้วจึงปรับมูลค่าของสนิทรัพย์ใน

การปรับปรุงบัญชี โดยการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักรจะขึ้นอยู่กับว่ากิจการได้เลือกใช้วิธีการโอน

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรไปยังก าไรสะสมแบบใด 

กรณีกิจการเลือกโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรเมือ่จ าหน่ายหรือเลิกใชเ้คร่ืองจักร 

เนื่องจากกิจการไม่เคยโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 600,000 บาท ไปยังก าไรสะสม  

การปรับลดมูลค่าของเคร่ืองจักรในคร้ังนี้  จึงปรับลดมูลค่าของส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 600,000 

บาทก่อน จากนั้นจึงรับรู้ยอดที่เหลือเป็นผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 628,571.42 บาท การบันทึก

บัญชีเพื่อปรับลดมูลค่าเครื่องจักรเป็นดังนี้   

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร 971,428.58  

     เครดิต เคร่ืองจักร  971,428.58 

เดบิต ผลขาดทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 628,571.42  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 600,000.00  

     เครดิต เคร่ืองจักร  1,228,571.42 

บนัทึกการตีราคาเคร่ืองจักรลดลงเป็น 1,400,000 บาท   

กรณีบนัทึกรายการบญัชีแบบรวมรายการ (Compound Journal Entries) 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร 971,428.58  

เดบิต ผลขาดทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 628,571.42  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 600,000.00  

เครดิต เคร่ืองจักร  2,200,000.00 

บนัทึกการตีราคาเคร่ืองจักรลดลงเป็น 1,400,000 บาท   

กรณีกิจการเลือกทยอยโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรไปยังก าไรสะสมระหว่างการใช้

เคร่ืองจักร 

หากกิจการเลือกทยอยโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรไปยังก าไรสะสมระหว่างการใช้งาน  

ด้วยผลต่างของค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ (485,714.29 บาท) กับ
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ค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากราคาทุนเดิม (400,000 บาท) เท่ากับ 85,714.29 บาทต่อปี  ในระยะเวลาสองปี 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักรคงเหลือเท่ากับ 428,571.42 บาท  (600,000 - (85,714.29  x 2 ปี) 

กิจการจึงปรับลดมูลค่าของส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 428,571.42 บาทก่อน จากนั้นจึงรับรู้ยอดที่

เหลือเป็นผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 800,000.00 บาท การบันทกึบัญชีเพื่อปรับลดมูลค่าเคร่ืองจักร

เป็นดังนี้   

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร 971,428.58  

        เครดิต เคร่ืองจักร  971,428.58 

เดบิต ผลขาดทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 800,000.00  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 428,571.42  

เครดิต เคร่ืองจักร  1,228,571.42 

บนัทึกการตีราคาเคร่ืองจักรลดลงเป็น 1,400,000 บาท   

กรณีบนัทึกรายการบญัชีแบบรวมรายการ (Compound Journal Entries) 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-เคร่ืองจักร 971,428.58  

เดบิต ผลขาดทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 800,000.00  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร 428,571.42  

        เครดิต เคร่ืองจักร  2,200,000.00 

บนัทึกการตีราคาเคร่ืองจักรลดลงเป็น 1,400,000 บาท   

เรื่องท่ีดินอาจมีอายุการใชป้ระโยชนจ์ ากดั 

10.32 ที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ที่แยกจากกันได้และบันทกึแยกจากกันแม้ว่าจะได้มาพร้อมกัน ที่ดินจะมี

อายุการใช้ประโยชน์ไม่จ ากัดจึงไม่จ าเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้นในบางกรณี  เช่น เหมืองแร่ที่

ท าบนผิวดิน หรือพื้นที่ที่ใช้ส าหรับการทิ้งขยะ อาคารมีอายุการใช้ประโยชน์ที่จ ากดัจึงเป็นสนิทรัพย์ที่

เสื่อมสภาพได้ การเพิ่มข้ึนของมูลค่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารไม่มีผลกระทบต่อการก าหนดจ านวน

ที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร 

10.33 หากกจิการรวมต้นทุนส าหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสนิทรัพย์เป็นส่วนหนึ่ง

ของต้นทุนที่ดิน กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากต้นทุนนั้น ในบางกรณี ที่ดินอาจมีอายุการใช้ประโยชน์จ ากัดจึงต้องมีการคิดค่าเสื่อม

ราคาในลักษณะที่สะท้อนให้เหน็ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากที่ดินดังกล่าว  
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ตวัอย่างท่ี 7 ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซื้อที่ดินมูลค่า (ราคาทุน) 130 ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าว 

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอยของครัวเรือนและชุมชนในละแวกใกล้เคียง กจิการคาดว่าที่ดิน

ดังกล่าวจะสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ในระยะเวลา (อายุการใช้ประโยชน์) 20 ปี ทั้งนี้  มูลค่าที่คาดว่าจะ

จ าหน่ายที่ดิน ณ สิ้นปีที่ 20 (มูลค่าคงหลือ) เท่ากับ 30 ล้านบาท กิจการเลือกใช้วิธีราคาทุนและคิดค่าเสื่อม

ราคาโดยวิธเีส้นตรง   

โดยส่วนใหญ่นั้น ที่ดินจะมีอายุการใช้ประโยชน์ไม่จ ากดัจึงไม่จ าเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา แต่เนื่องจาก

ที่ดินของกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย โดยคาดว่าจะมีอายุการใช้ประโยชน์ที่จ ากัด 

คือ 20 ปี ดังนั้น กจิการต้องวัดมูลค่าที่ดินฝังกลบขยะมูลฝอยดังกล่าวด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) จะได้ว่า  

จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคา คือ 100 ล้านบาท (130 ล้านบาท – 30 ล้านบาท) และค่าเสื่อมราคาของ

ที่ดินต่อปี คือ 5 ล้านบาท (100 ล้านบาท / 20 ปี)  

การบนัทึกบญัชีของกิจการ เป็นดังนี้  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x1 

เดบิต ที่ดินฝังกลบขยะมูลฝอย 130,000,000  

        เครดิต เงินสด/ เจ้าหนี้ ค่าที่ดิน  130,000,000 

บนัทึกซ้ือที่ดินฝังกลบขยะมูลฝอย   

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

เดบิต ค่าเสื่อมราคา - ที่ดินฝังกลบขยะมูลฝอย 5,000,000  

        เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - ที่ดินฝังกลบขยะมูลฝอย  5,000,000 

บนัทึกค่าเสือ่มราคาที่ดินฝังกลบขยะมูลฝอย (ปี 25x1)    

เรื่องการจัดประเภทรายการ “สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย” 

10.40 เมื่อกจิการจัดประเภทสนิทรัพย์เป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ให้กจิการปฏบิัติดังนี้  

10.40.1 วัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ด้วยจ านวนที่

ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีและราคาที่คาดว่าจะขายได้สุทธิจากต้นทุนในการขายและ

รับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าส าหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกหรือในคร้ังต่อๆ ไปของ

สินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนทนัท ีเพื่อให้มูลค่าของสินทรัพย์เท่ากบัราคาที่คาดว่าจะขาย

ได้สทุธจิากต้นทุนในการขาย 
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10.40.2 กิจการต้องรับรู้ผลก าไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของราคาที่คาดว่าจะขายได้สุทธิจาก

ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุน แต่ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการลด

มูลค่าสะสมที่เคยรับรู้ก่อนหน้านี้  

10.40.3 กิจการต้องไม่บันทึกค่าเสื่อมราคา (หรือค่าตัดจ าหน่าย) ของสินทรัพย์นั้นระหว่างที่

สนิทรัพย์นั้นถูกจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 

10.40.4 เมื่อกิจการจ าหน่ายสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู้ ก าไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้ นในงบก าไร

ขาดทุน เมื่อกจิการเลิกรับรู้รายการสนิทรัพย์นั้น 

10.40.5 กิจการต้องแยกแสดงการจัดประเภทของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายในงบ

แสดงฐานะการเงินเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน โดยให้ถือปฏิบัติตามย่อ

หน้าที่ 4.8 ของบทที่ 4 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  

ตวัอย่างท่ี 8 ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 อุปกรณ์มีมูลค่าตามบัญชี 480,000 บาท (ราคาทุน 600,000 บาท 

อายุการใช้ประโยชน์ 5 ปี) อายุการใช้ประโยชน์คงเหลือ 4 ปี ไม่มีมูลค่าคงเหลือ คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธี

เส้นตรง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 กิจการจัดประเภทอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ 

เพื่อขาย โดยมีรายละเอยีดของมูลค่าต่างๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 ดังนี้   

ราคาที่คาดว่าจะขายไดสุ้ทธิจากตน้ทุนในการขาย มูลค่าตามบญัชีของอุปกรณ ์

440,000 บาท(ก) 

ราคาที่คาดว่าจะขายได้ เท่ากับ 450,000 บาท 

ต้นทุนในการขายเท่ากบั 10,000 บาท  

420,000 บาท(ข) 

รายละเอยีดการค านวณ 

(ก) 440,000 บาท = 450,000 บาท – 10,000 บาท  (ข) 420,000 บาท = 480,000 บาท - (480,000 บาท x 6 

เดือน /48 เดือน)  

ณ วันที่ 31 มกราคม 25x2 กจิการได้ขายสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (อุปกรณ์) ด้วยราคา 

430,000 บาท และมต้ีนทุนในการขาย 12,000 บาท 

ดังนั้น กิจการจะวัดมูลค่าอุปกรณ์ที่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

25x1 ด้วยมูลค่า 420,000 บาท (มูลค่าตามบัญชีต ่ากว่าราคาที่คาดว่าจะขายได้สุทธิจากต้นทุนในการขาย) 

ทั้งนี้ จะสิ้นสุดการคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายดังกล่าวในวันที่ 30 

มิถุนายน 25x1  
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การบนัทึกบญัชีของกิจการ เป็นดังนี้  

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 25x1 

เดบิต ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ 60,000  

        เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์  60,000 

บนัทึกค่าเสื่อมราคาอุปกรณจ์ากวนัที่ 1 มกราคม 25x1 ถึง 30 

มิถุนายน 25x1 (วนัที่จัดประเภทใหม่)  

  

เดบิต สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (อุปกรณ์) 420,000  

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ 180,000  

        เครดิต อุปกรณ์  600,000 

บนัทึกจัดประเภทอุปกรณเ์ป็นสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อ

ขาย 

  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

กิจการต้องจัดประเภทและแสดงรายการ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย” ดังกล่าวอยู่ภายใต้

รายการ “สินทรัพย์หมุนเวียน” โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากเป็นไป

ตามเง่ือนไขของย่อหน้าที่ 4.8.1.4 ของบทที่ 4 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน เพราะกิจการได้ขายสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายดังกล่าวไปในวันที่ 31 มกราคม 25x2 (ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ภายใน

ระยะเวลา 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน) ทั้งนี้  ราคาขายหักด้วยต้นทุนในการขาย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 25x1 เท่ากับ 430,000 บาท ดังนั้น กิจการจึงไม่มีการรับรู้ การลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายดังกล่าว   

ณ วนัที่ 31 มกราคม 25x2 

เดบิต เงินสด  418,000*  

เดบิต ผลขาดทุนจากการขายสนิทรัพย์ 2,000  

        เครดิต สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (อุปกรณ์)  420,000 

บนัทึกการขายสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย   

*418,000 บาท = 430,000 บาท – 12,000 บาท (ราคาขายหักต้นทุนในการขาย) 
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ตัวอย่างท่ี 9 กิจการได้จัดประเภทอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่  1 มกราคม 25x1  

โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีอายุการใช้ประโยชน์คงเหลือ 10 ปี ไม่มีมูลค่าคงเหลือ คิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธี

เส้นตรง (ราคาทุน 1,200,000 บาท อายุการใช้ประโยชน์ 12 ปี)  ทั้งนี้  รายละเอียดของมูลค่าตามบัญชีและ

ราคาที่คาดว่าจะขายได้สทุธจิากต้นทุนในการขายของอุปกรณ์ เป็นดังนี้  

วนัที่ มูลค่าตามบญัชี (บาท) ราคาที่คาดว่าจะขายไดสุ้ทธิจาก

ตน้ทุนในการขาย (บาท) 

1 มกราคม 25x1 1,000,000 900,000 

31 ธนัวาคม 25x1 1,000,000 1,020,000 

การบนัทึกบญัชีของกิจการ เป็นดังนี้  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x1 

กจิการรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าทนัท ี100,000 บาท เพื่อให้อุปกรณ์ที่ถอืไว้เพื่อขายแสดงด้วย

มูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี (1,000,000 บาท) และราคาที่คาดว่าจะขายได้สุทธิจากต้นทุนในการ

ขาย (900,000 บาท)  

เดบิต ผลขาดทุนจากการลดมูลค่า - อุปกรณ์ 100,000  

        เครดิต ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า – อุปกรณ์  100,000 

บนัทึกผลขาดทุนจากการลดมูลค่า – อุปกรณ ์   

เดบิต สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (อุปกรณ์) 900,000  

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ 200,000  

เดบิต ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า – อุปกรณ์ 100,000  

        เครดิต อุปกรณ์  1,200,000 

บนัทึกจัดประเภทอุปกรณเ์ป็นสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อ

ขาย 

  

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

กิจการต้องรับรู้ผลก าไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของราคาที่คาดว่าจะขายได้สุทธิจากต้นทุนในการ

ขายของสินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุน แต่ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสะสมที่เคยรับรู้ ก่อนหน้านี้  

ดังนั้นกิจการรับรู้ผลก าไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของราคาที่คาดว่าจะขายได้สุทธิจากต้นทุนในการขายได้

เท่ากับ 100,000 บาทเท่านั้น ถึงแม้ว่าราคาที่คาดว่าจะขายได้สุทธิจากต้นทุนในการขายได้เพิ่มขึ้ นจาก 

900,000 บาทเป็น 1,020,000 บาท (ดูย่อหน้าที่ 10.40.2) 
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เดบิต สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (อุปกรณ์) 100,000  

        เครดิต กลับรายการผลขาดทุนจากการลดมูลค่า - อุปกรณ์  100,000 

บนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการลดมูลค่า – อุปกรณ ์   

กิจการจะจัดประเภทและแสดงรายการ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย” ดังกล่าวอยู่ภายใต้

รายการ “สินทรัพย์หมุนเวียน” หรือ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” นั้น กิจการต้องพิจารณาตามเง่ือนไขของ 

ย่อหน้าที่ 4.8.1 ของบทที่ 4 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน อย่างไรก็ตาม กิจการต้องแสดงเป็นรายการ 

แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 
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บทท่ี 12 เรื่อง อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

บทน า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ปรับปรุง 2565) ได้แก้ไข

เพิ่มเติมจากฉบับเดิม ในเร่ืองการเพิ่มเติมทางเลือกเร่ืองการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการด้วยวิธี “มูลค่า

ยุติธรรม”3  

ขอ้ก าหนดและตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ (ย่อหนา้ท่ี 12.17 ถึง 12.20) 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

12.15 กจิการต้องเลือกใช้นโยบายการบัญชี โดยใช้วิธรีาคาทุน หรือวิธมีูลค่ายุติธรรม และต้องใช้นโยบาย

การบัญชีนั้นกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดของกจิการ  

 วิธีมูลค่ายุติธรรม 

12.17 ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกแล้ว หากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นสามารถวัดมูลค่า

ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดด้วย

มูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

12.18 กิจการต้องรับรู้ ผลก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบก าไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น 

12.19 หากกิจการใช้วิธีวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้ว กิจการต้องใช้วิธี

มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการจ าหน่าย (หรือเมื่อมีการโอน) แม้ว่า

รายการในตลาดที่เทยีบเคียงกนัได้จะเกดิขึ้นน้อยลงหรือหาราคาตลาดได้ยากขึ้นกต็าม 

12.20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สนับสนุน (แต่ไม่ได้บังคับ) ให้กิจการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้การประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งมีคุณสมบัติ

ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในการประเมินราคาในท าเลพื้ นที่และในประเภทของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้อง 

 

3
 หมายเหตุ: สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรับมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

การลงทุน เม่ือวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ หลักการที่แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนี้  

ไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกบัประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว 
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ตวัอย่างท่ี 1  ต้นปี 25x1 กิจการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาในราคาทุน 2,000,000 บาท กิจการ

เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ โดย ณ วันสิ้นงวดปีต่อๆ มา มูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 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 

กิจการที่เลือกวิธีมูลค่ายุติธรรมต้องรับรู้ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบก าไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น ดังนั้นกิจการต้องรับรู้ผลก าไร

จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเท่ากบั 400,000 บาท ในงบก าไรขาดทุนของปี 25x1 แล้วกจิการต้องรับรู้

ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 500,000 บาท ในงบก าไรขาดทุนของปี 25x2  

การบันทกึบัญชีเป็นดังนี้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1  

เดบิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 400,000  

     เครดิต  ผลก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 400,000 

บนัทึกการเพิ่มมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน

เป็น 2,400,000 บาท 

  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x2  

เดบิต  ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

500,000  

         เครดิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  500,000 

บนัทึกการลดมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน

เป็น 1,900,000 บาท 

  

การโอน (ย่อหนา้ท่ี 12.23 ถึง 12.27) 

ในระหว่างที่กิจการถือครองอสังหาริมทรัพย์ กิจการอาจมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของ

อสงัหาริมทรัพย์ โดยอาจโอนจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นสนิทรัพย์ประเภทอื่น หรือจากสนิทรัพย์

ประเภทอื่นมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตัวอย่างต่อไปนี้ อธิบายการโอนประเภทต่างๆ หากกิจการ

เลือกใช้วิธมีูลค่ายุติธรรม 
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วิธีมูลค่ายุติธรรม 

12.23 ในการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่บันทกึด้วยมูลค่ายุติธรรมไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่

มีไว้ใช้งานหรือสนิค้าคงเหลือ ต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานเป็นราคา

ทุนของอสังหาริมทรัพย์ที่จะบันทึกตามบทที่ 10 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือบทที่ 8  

เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

12.24 หากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานได้เปล่ียนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งบันทึกด้วย

มูลค่ายุติธรรม กิจการต้องปฏิบัติตามบทที่ 10 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ จนถึงวันที่มีการ

เปล่ียนแปลงการใช้งาน กิจการต้องปฏิบัติกับผลต่างที่เกิดขึ้น ณ วันนั้น ระหว่างมูลค่าตามบัญชี

ของอสังหาริมทรัพย์ตามบทที่ 10 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ กับมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีการ

เดียวกบัการตีราคาใหม่ตามบทที่ 10 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

12.25 กจิการต้องคิดค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และรับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของ

มูลค่าของสินทรัพย์จนถึงวันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นได้เปล่ียนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

กจิการต้องปฏบิัติต่อผลต่างที่เกิดขึ้น ณ วันนั้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ตามบท

ที่ 10 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ กบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์นั้นด้วยวิธกีารเดียวกนักบัการ

ตีราคาใหม่ตามบทที่ 10 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ กล่าวคือ 

12.25.1 กรณีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ลดลงให้รับรู้ ในงบก าไรขาดทุน อย่างไรกต็าม หาก

สินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและมียอดคงค้างอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการ

ตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ลดลงต้องน าไปลดบัญชี “ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสนิทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของโดยตรง 

12.25.2 กรณีมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์เพิ่มข้ึน ให้รับรู้ดังนี้  

12.25.2.1 หากมูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการลดลง

ของมูลค่าของสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ จ านวนที่เพิ่มขึ้นให้รับรู้ ในงบก าไร

ขาดทุนส าหรับงวด จ านวนที่รับรู้ ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดต้องไม่เกิน

กว่าจ านวนที่ท าให้มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์กลับไปเท่ากบัมูลค่า

ที่ควรจะเป็น (สุทธิจากค่าเสื่อมราคา) หากไม่เคยมีการรับรู้ผลขาดทุนจาก

การลดลงของมูลค่าของสนิทรัพย์มาก่อน 

12.25.2.2 ส่วนที่ เพิ่มขึ้ นที่คงเหลือจากย่อหน้าที่  12.25.2.1 ให้รับรู้ โดยตรงใน 

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของ หากมีการ

จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในเวลาต่อมา กิจการอาจโอน

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังก าไรสะสม การโอนส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสนิทรัพย์จะต้องไม่ท าผ่านงบก าไรขาดทุน 
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12.26 การโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่โอน กับมูลค่าตามบัญชี

ก่อนการโอนในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 

12.27 เมื่อกิจการเสร็จสิ้นการก่อสร้างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่สร้างขึ้นเอง ที่จะ

บันทกึด้วยมูลค่ายุติธรรม กจิการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วัน

เสรจ็สิ้น กบัมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้านั้นในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 

1) การโอนจากอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนไปเป็นอสงัหาริมทรพัยที์่มีไวใ้ชง้าน 

ตวัอย่างท่ี 2 ตั้งแต่ปี 25x1 กิจการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาเป็นระยะเวลา 5 ปี กิจการ

เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ในเดือนเมษายน ปี 25x6 กิจการได้น าสินทรัพย์นี้ มาใช้งาน 

โดยกิจการเองท าให้เปล่ียนประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน 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 

เนื่องจากกิจการนี้ ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการต้อง

รับรู้ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใน

งบก าไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้ น ดังนั้น ณ สิ้นปีที่ 5 กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมเท่ากับ 300,000 บาท และต่อมาในวันที่ 30 เมษายน 25x6 กิจการมีการเปล่ียนประเภทการใช้งาน

อสังหาริมทรัพย์นี้ ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลง

การใช้งานเป็นราคาทุนของอสงัหาริมทรัพย์นั้น การบันทกึบัญชีของปี 25x5 และ 25x6 เป็นดังนี้   

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x5  

เดบิต  ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

300,000  

         เครดิต  อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  300,000 

บนัทึกการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการ

ลงทุนเป็น 4,500,000 บาท 
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ณ วนัที่ 30 เมษายน 25x6 (วนัโอน) 

เดบิต ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

500,000  

       เครดิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  500,000 

บนัทึกการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการ

ลงทุนเป็น 4,000,000 บาท 

  

เดบิต ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,000,000  

        เครดิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  4,000,000 

บนัทึกการเปลี่ยนประเภทการใช้งานจากอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ

การลงทุนเป็นสินทรพัยที์่มีไวใ้ชง้าน 

  

2) การโอนจากอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนไปเป็นสินคา้คงเหลือ 

ตวัอย่างท่ี 3  ในปี 25x1 กิจการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม 

ในการวัดมูลค่า ณ วันสิ้นงวด เนื่องจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นี้มีแนวโน้มสูงขึ้น ในช่วงกลางปีที่ 3 (วันที่ 

30 มิถุนายน 25x3) กิจการตัดสินใจพัฒนาสินทรัพย์นี้ เพื่อขาย 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 ถือว่ากิจการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นสินค้าคงเหลือ โดย ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 25x3 กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงการใช้งานเป็นราคาทุนของสินค้า

คงเหลือนั้น การบันทกึบัญชีของปี 25x2 และ 25x3 เป็นดังนี้   

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x2  

เดบิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 300,000  

        เครดิต ผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 300,000 

บนัทึกการเพิ่มข้ึนของมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ

การลงทุนเป็น 5,100,000 บาท 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 25x3 (วนัโอน) 

เดบิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 100,000  

        เครดิต ผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 100,000 

บนัทึกการเพิ่มข้ึนของมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ

การลงทุนเป็น 5,200,000 บาท 

  

เดบิต สนิค้าคงเหลือ 5,200,000  

        เครดิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  5,200,000 

บนัทึกการเปลี่ยนประเภทการใช้งานจากอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ

การลงทุนเป็นสินคา้คงเหลือ 

  

3) การโอนจากอสงัหาริมทรพัยที์่มีไวใ้ชง้านไปเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

ตวัอย่างท่ี 4 กิจการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการด าเนินงาน เมื่อต้นปี 25x1 ในราคา 16,200,000 บาท 

ประมาณอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 20 ปี ประมาณการมูลค่าคงเหลือ 200,000 บาท กิจการคิดค่า

เสื่อมราคาโดยใช้วิธเีส้นตรง โดย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25x6 กจิการเร่ิมน าอสังหาริมทรัพย์นี้ ให้เช่าท าให้ต้อง

โอนสินทรัพย์นี้ ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันโอนเท่ากับ  

12,000,000 บาท 

จากข้อมูลข้างต้น กิจการเร่ิมใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นี้ เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน ค่าเสื่อมราคาต่อปี

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 

หักค่าเสื่อมราคาสะสม (800,000 x 5.5 ปี) (4,400,000) 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25x6 11,800,000 

ณ วันที่โอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จะบันทกึด้วยวิธี

มูลค่ายุติธรรม กิจการต้องปฏิบัติกับผลต่างที่เกิดขึ้น ณ วันโอน ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์

กบัมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธกีารเดียวกบัวิธตีีราคาใหม่ นั่นคือกจิการต้องตีราคาสนิทรัพย์นั้นให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันโอน แล้วจึงบันทึกการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้นไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การบันทึกบัญชี 

เป็นดังนี้  
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ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 25x6 (วนัโอน) 

เดบิต ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 200,000  

        เครดิต  ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์  200,000 

บนัทึกการตีราคาอสงัหาริมทรพัย ์   

เดบิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12,000,000  

        เครดิต ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12,000,000 

บนัทึกการโอนอสงัหาริมทรพัยที์่มีไวใ้ชง้านไปเป็น

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

  

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ 200,000  

        เครดิต  ก าไรสะสม  200,000 

บนัทึกการโอนส่วนเกินทุนไปยงัก าไรสะสม   

4) การโอนจากสินคา้คงเหลือไปเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

ตวัอย่างท่ี 5 ณ วันสิ้นปี 25x3 กิจการมีอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาไว้เพื่อขายจึงจัดประเภทสินทรัพย์นี้ เป็น

สินค้าคงเหลือ โดยราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายนี้ เท่ากับ 13,500,000 บาท แต่ด้วยสภาวะตลาดที่ 

ซบเซากิจการได้เคยตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าของสินทรัพย์นี้ ไว้เท่ากับ 400,000 บาท ต่อมา ณ วันที่ 15 

เมษายน 25x4 กิจการเร่ิมน าอสังหาริมทรัพย์นี้ออกให้เช่าตามสัญญาเช่าแบบด าเนินงาน โดยมูลค่ายุติธรรม

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

จากข้อมูลข้างต้น มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x3 เท่ากบั 

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

บาท ดังนั้นกจิการต้องปรับมูลค่าสนิค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่า

สนิค้าคงเหลือก่อน 100,000 บาท แล้วจึงโอนสนิทรัพย์นี้ ไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ด้วยมูลค่า 13,000,000 บาท การบันทกึบัญชีเป็นดังนี้   
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ณ วนัที่ 15 เมษายน 25x4 (วนัโอน)  

เดบิต ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสนิค้าคงเหลือ 100,000  

        เครดิต  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสนิค้าคงเหลือ  100,000 

บนัทึกอสงัหาริมทรพัยที์่พฒันาไวเ้พือ่ขายใหเ้ป็นมูลค่ายุติธรรม   

เดบิต อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13,000,000  

เดบิต ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสนิค้าคงเหลือ 500,000  

        เครดิต สนิค้าคงเหลือ  13,500,000 

บนัทึกการโอนอสงัหาริมทรพัยที์่เป็นสินคา้คงเหลือไปเป็น

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
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บทท่ี 16 เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสนิทรพัยท่ี์อาจเกดิขึ้ น 

บทน า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ปรับปรุง 2565) ได้แก้ไข

เพิ่มเติมจากฉบับเดิม ในเรื่องการเพิ่มเติมข้อก าหนดเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น     

ขอ้ก าหนดและตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ 

สินทรพัยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

16.3 สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง สินทรัพย์ที่อาจมีอยู่อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งความมี

อยู่จริงของสินทรัพย์นั้นจะได้รับการยืนยันต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนเหตุการณ์

หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์เกดิขึ้นหรือไม่เกดิขึ้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในความควบคุม

ทั้งหมดของกจิการ  

16.5 กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น แต่หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ที่

อาจเกดิขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และกจิการต้องเปิดเผยประมาณการผลกระทบทางการ

เงิน ซึ่งวัดมูลค่าตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 16.12 ถึง 16.13 หากสามารถท าได้ในทาง

ปฏิบัติ กิจการไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงิน เนื่องจากอาจท าให้เกิดการรับรู้รายได้ที่

อาจไม่เกิดขึ้นได้เลย อย่างไรกต็าม หากมีความเสมือนแน่นอนว่ารายได้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

รายการสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และการรับรู้รายการดังกล่าวถือว่า

เหมาะสม  

สนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น (Contingent Assets) เป็นสนิทรัพย์ที่อาจมีอยู่เนื่องจากเหตุการณ์ในอดีตแต่ยัง

ไม่ทราบแน่ชัดว่ากจิการมีสินทรัพย์อยู่จริงหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการยืนยันอกีอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ใน

อนาคตที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่และกิจการไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์นั้นได้ ดังนั้น  กิจการต้องไม่รับรู้

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน เนื่องจากโอกาสที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการดังกล่าวไม่ถึง

ระดับที่น่าจะเกิดขึ้ นแน่นอน ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น เช่น กิจการอาจได้รับเงินค่าภาษีคืนจาก

กรมสรรพากร กิจการอาจได้รับค่าสินไหมทดแทนจากคดีความที่อยู่ในการพิจารณาของศาล กิจการอาจได้รับ

เงินชดเชยจากรัฐบาลเนื่องจากความเสียหายจากอุทกภัย เป็นต้น กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล 

หากสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้ ในทางกลับกัน หากในเวลาต่อมา 

ระดับความน่าจะเป็นที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

อย่างแน่นอน (Virtually Certain) กจิการต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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สรุปหลกัการบญัชีที่เกีย่วกบัสินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึนในรูปแบบตาราง 

สินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึนจากเหตุการณใ์นอดีต ซ่ึงจะรูว่้าสินทรพัยด์งักล่าวมีอยู่จริงก็ต่อเมื่อเหตุการณใ์น

อนาคตที่ยงัไม่แน่นอนอย่างนอ้ยหนึ่งเหตุการณไ์ดเ้กิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน และไม่อยู่ในความควบคุม

ทั้งหมดของกิจการ 

กิจการมีความเสมือนแน่นอนว่า

จะเกิดข้ึนอย่างแน่นอน(virtually 

certain) 

กิจการมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่

ที่จะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

แต่ยงัไม่แน่นอน (probable) 

กิจการไม่มีความเ ป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ที่จะไดร้บัประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจ 

กิจการต้องรับรู้ รายการดังกล่าว

เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ

การเงินหากเป็นไปตามค านิยาม

ของสนิทรัพย ์

กจิการต้องไม่รับรู้สนิทรัพย์ กจิการต้องไม่รับรู้สนิทรัพย์ 

 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั

สนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น 

กจิการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ดังกล่าว 

ตัวอย่างท่ี 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 กิจการอยู่ระหว่างด าเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายเพื่อเรียก

ค่าเสียหายกับคู่แข่งเนื่องจากมีการละเมิดสิทธิบัตร โดยค่าเสียหายคิดเป็นมูลค่า 2,000,000 บาท ทั้งนี้  ณ 

วันที่ 15 มกราคม 25x2 มีหนังสือตอบกลับของนักกฎหมายของกิจการ ระบุว่า “ผลของการฟ้องร้องยังไม่ได้

ข้อสรุปที่แน่นอนแต่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ศาลจะสั่งให้คู่แข่ง จ่ายช าระค่าเสียหายดังกล่าวให้กับ

กจิการ” ทั้งนี้  งบการเงินของกจิการได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x2 

จากเหตุการณ์ข้างต้นถือว่ากจิการมี “สนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น” ซึ่งเกดิจากเหตุการณ์ในอดีต (การฟ้องร้องคู่แข่ง

ว่ามีการละเมิดสิทธิบัตร) โดยกิจการจะรู้ ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีอยู่จริงกต่็อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่

แน่นอนอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น (ผลการด าเนินการฟ้องร้องเสรจ็สิ้น) และเหตุการณ์

ในอนาคตไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกจิการ ดงันั้น กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัสินทรพัยที์่อาจ

เกิดข้ึนตามที่ก าหนดไว้ในย่อหนา้ที่ 16.5 เนื่ องจากโอกาสที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

จากรายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่แต่ไม่ถึงระดับที่น่าจะเกดิขึ้นแน่นอน  
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ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

บริษทั กขค จ ากดั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางส่วน) 

ส าหรบัปีสิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

สินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 กิจการมีสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากการฟ้องร้องทางกฎหมายเพื่อเรียก

ค่าเสียหาย (คดีความฯ) กับคู่แข่งเนื่องจากมีการละเมิดสิทธิบัตรของกิจการ เป็นมูลค่า 2,000,000 บาท 

ทั้งนี้  ณ วันที่รายงาน คดีความฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการตัดสินของศาล โดยฝ่ายกฎหมายของกิจการได้ให้

ความเหน็ว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ศาลจะสั่งให้คู่แข่งจ่ายช าระค่าเสียหายทั้งจ านวนให้กบักจิการ 

ตวัอย่างท่ี 2 จากข้อเทจ็จริงของตัวอย่างที่ 1 หากตัวอย่างนี้  ณ วันที่ 31 มกราคม 25x2 มีค าสั่งศาลโดย 

ศาลฎีกาพิพากษาให้ “คู่แข่งจ่ายช าระค่าเสียหายดังกล่าวให้กบักจิการ” และคู่แข่งไม่ได้ย่ืนค าเสนอข้อพิพาทนี้

ต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้  งบการเงินของกิจการได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน ณ วันที่ 31 

มีนาคม 25x2 

รายการดังกล่าวนี้ ไม่ใช่สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น เนื่องจากรายการดังกล่าวนี้ คาดว่าจะเกิดขึ้ นอย่างแน่นอนที่

กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตส่งผลให้ความไม่แน่นอนได้หมดไป ดังนั้นกิจการต้องรับรู้

รายการดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีของกิจการ เป็นดังนี้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

เดบิต ลูกหนี้อื่น – คดีความฟ้องร้อง 2,000,000  

        เครดิต รายได้อื่น  2,000,000 

บนัทึกลูกหน้ีจากคดีความฟ้องรอ้ง   

ตวัอย่างท่ี 3 จากข้อเทจ็จริงของตัวอย่างที่ 1 หากตัวอย่างนี้  ณ วันที่ 15 มกราคม 25x2 หนังสือตอบกลับ

ของนักกฎหมายของกจิการ ระบุว่า “ผลของการฟ้องร้องมีความเป็นไปได้ที่ศาลจะเหน็ด้วยกบัคู่แข่ง (กล่าวคือ 

มีความเป็นไปได้ที่กจิการจะไม่ชนะคดีฟ้องร้อง) ทั้งนี้  งบการเงินของกจิการได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x2 

กจิการไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ ดังนั้นรายการดังกล่าวไม่ใช่สนิทรัพย์ที่

อาจเกิดขึ้น กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าว อย่างไรกต็าม กิจการควรเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัคดีความไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 


