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2 Intermediate Accounting I 

บทที่ 7  
การบัญชีส าหรับ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
(Plant Property and Equipment : PPE) 
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หัวข้อส าคัญ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (PPE)  
 ความหมาย  (Definition)  
 การแบ่งประเภท (Classified Fixed Assets) 
 การรับรู้มูลค่า-ราคาทุน วันได้มา  (Cost Method) 
 การซื้อ/ รับบริจาค /การแลกเปลี่ยน (Purchased) 
 วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา (Depreciation Methods) 
 การบันทึกบัญชี (Recorded) 
 -วันซื้อ/ได้มา  (Purchased and  Exchanges of Assets) 
    -วันสิ้นงวด-คิดค่าเสือ่มราคา  (Adjusted Depreciation) 
 -รายจ่ายเกิดขึ้นภายหลัง (Capital and Revenue Expenditure) 
 -การตีราคาใหม่ การรับรู้การด้อยค่า  (Impairment)  
    -การเลิกใช้/จ าหน่าย (Disposition) 
 การแสดงรายการในงบการเงนิ (Presentation and Disclosure) 
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มาตรฐานการบัญชีไทย: TAS  
ฉบับที่ 16  PPE 

บังคับใช้ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ: IAS 
No. 16  

Plant Property and Equipment: PPE 
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ความหมาย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

ความหมาย  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง 

-เป็นสินทรัพย์มีตัวตน  
-มีไว้เพื่อใช้ในการดําเนินงาน การผลิต การขาย หรือ 
 การบริการ 
-อายุการใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 
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การจัดประเภท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  (Non-Current Assets) 

  แบ่ง 2 ประเภท คือ 
 1. อายุการใช้งานไม่จ ากัด  เช่น ที่ดิน 
 2. อายุการใช้งานจ ากัด เช่น อาคาร อุปกรณ์ 

    ประโยชน์ที่ได้รับไม่จ ากัด/จ ากัด  
     1. ที่ดิน ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา  
     2. อาคาร และอุปกรณ์  ต้องคิดค่าเสื่อมราคา 
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การรับรู้รายการ 
 การรับรู้รายการ 
 1.  มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับ 
         ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
     2.  วัดมูลค่าราคาทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ 



การรับรู้รายการ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 
การรับรู้รายการ ใช้ราคาทุน (Historical cost) 

ราคาทุน หมายถึง ราคาซื้อ + ค่าใช้จ่ายทางตรงต่างๆ 

  ราคาซื้อ/จัดหา บวก ค่าใช้จ่ายในเพื่อทําให้สินทรพัย์นั้นอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ค่าปรับปรุงสถานที่เพื่อติดต้ัง ค่าทดลองเครือ่งก่อนใช้งาน 
ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีนําเข้า ภาษีซื้อที่ขอคืน
ไม่ได้ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
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การรับรู้รายการ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 
การรับรู้รายการ ใช้ราคาทุน (Historical cost) 
กรณี ซื้อสินทรัพย์หลายชนิดมีราคาซื้อรวมกันเป็นเดียว 

   จะต้องบันทึกบัญชีแยกจากกัน เช่น ที่ดิน+อาคาร 

 ดังนั้นต้องใช้การปันส่วนต้นทุนที่ซื้อมาของสินทรัพย์แต่
ละชนิดโดยใช้ราคาตลาดของสินทรัพย์แต่ละชนิด หรือ
สัดสรรตามสัดส่วนราคาตลาด 
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การรับรู้รายการ-การได้มาใช้ราคาทุน 
ที่ดิน (Property 0r Land)  

ราคาซื้อ บวก ค่าใช้จ่ายในการซื้อและปรับปรุง  
พื้นที่จนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

   อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าถมที่ ค่าถางหญ้า    

   ค่ารื้อถอนสิ่งท่ีติดมา เป็นต้น 



การก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร 

 กําหนดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรตามหลักราคาทุน 
(Historical Cost) แต่การได้สินทรัพย์มาใช้งานมีหลาย
กรณี การกําหนดราคาทุนของสินทรัพย์ มีดังนี้ 

 กรณีที่ 1  การซื้อสินทรัพย์ชนิดเดียวหรือหลายชนิด 

               ในราคาซื้อที่แยกจากกัน 

 กรณีที่ 2  การซื้อสินทรัพย์หลายชนิดโดยมีราคาซื้อ 

               รวมเป็นราคาเดียว 
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การก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร 

 การได้สินทรัพย์มาโดยวิธีการซื้อ อาจซื้อได้ 2 กรณี คือ ซื้อเงินสดและซื้อ
ผ่อนส่ง ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ซื้อจะประกอบด้วย 

 1.  ราคาซื้อตามใบกํากับสินค้าภายหลังหักส่วนลดแล้ว   

 2.  ค่าใช้จ่ายทางตรงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ 
เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์  
เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง ค่าปรับปรุงสถานที่เพื่อติดตั้ง
สินทรัพย์ ค่าทดลองเครื่องจักรก่อนการใช้งาน ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม 
ค่าภาษีนําเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น 
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การก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร(ต่อ) 

3.  ต้นทุนโดยประมาณสําหรับการรื้อ การขนย้าย 
และ การบูรณะสถานที่ตั้งของสนิทรพัย์ ซึ่งเป็นภาระ
ผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อได้สินทรัพย์มา 
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กรณีที่ 1 การซื้อสินทรัพย์ชนิดเดียวหรือหลายชนดิ 
ในราคาซื้อที่แยกจากกัน 

 ตัวอย่างที่ 1 

 กิจการซื้อเครื่องจักร ราคา 200,000 บาท เง่ือนไขการชําระเงิน 5/10, n/30 
กิจการชําระเงินภายในเวลาให้ส่วนลด นอกจากนี้กิจการยังเสียค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องจักร 12,000 บาท ค่าวัตถุดิบในการทดลองใช้
เครื่องจักร 3,000 บาท 

ต้นทุนของเครื่องจักร   =  200,000 – (5% ของ 200,000 + 12,000 + 3,000)  

             =  205,000  บาท 
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การก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร 

กรณีที่ 2  การซื้อสินทรัพย์หลายชนิดโดยมีราคาซื้อ 

               รวมเป็นราคาเดียว 

ควรบันทึกรายการสนิทรพัย์ที่ซือ้รวมกันให้แยกออกจาก
กัน โดยใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนที่ซื้อมาให้กับสินทรัพย์
แต่ละชนิด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายการทาง
บัญชีในอนาคต ได้แก่ การเพิ่มเติม การปรับปรุง การ
จําหน่าย และการคิดค่าเสื่อมราคา 
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การก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร 

การปันส่วนต้นทุนของสินทรัพย์ที่ซื้อรวมกันให้กบั
สินทรัพย์แต่ละชนิด อาจทําได้โดยการประเมินราคา
ตลาดของสินทรัพย์แต่ละชนิด ถ้าประเมินราคาตลาด
ได้ทุกรายการที่ซื้อ ก็ให้จัดสรรต้นทุนที่ซื้อตามสัดส่วน
ของราคาตลาด 
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ตัวอย่างที่ 2 

ราคาตลาด ราคาทุน 

ที่ดิน 800,000         

900,000 
x 

800,000 

1,200,000 
= 600,000 

อาคาร 400,000         

900,000 
x 

400,000 

1,200,000 
= 300,000 

รวม 1,200,000         900,000 
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กิจการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ราคา 900,000 บาท  
ราคาตลาดของที่ดิน 800,000 บาท ราคาตลาดของ 
อาคาร 400,000 บาท การคํานวณต้นทุนของที่ดินและอาคาร 
ทําได้ดังนี ้



ตัวอย่างที่ 3 

กิจการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ราคา 900,000 บาท 
ราคาตลาดของที่ดิน 800,000 บาท  

   ราคาตลาดของอาคารไม่สามารถประเมินได้  

กรณีเช่นนี้ อาคารจะมีมูลค่าเท่ากับ 100,000 บาท 
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 ที่ดิน (Property or Land) 
โจทย์ตัวอย่าง 
กิจการซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตสินค้ามีรายจ่ายดังนี้ 
 -จ่ายราคาที่ดิน    2,000,000 บาท 
 -จ่ายค่าตอบแทนนายหน้าจัดหาที่ดิน     50,000 บาท 
 -จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ     10,000 บาท 
 -จ่ายค่ารื้อบ้านเก่าที่ติดมา       10,000 บาท 
 -จ่ายค่าถางหญ้าปรับพื้นที่        80,000 บาท 
 -รับเงินจากการขายวัสดุจากบ้านเก่าที่ติดมา (20,000) บาท 
 -จ่ายค่าดินถมพื้นที่ให้สูงขึ้น     200,000 บาท 
  รวมต้นทุนที่ดิน            2,330,000 บาท 
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การบันทึกบัญชีที่ดิน 
Date Account Title/ Account Name Dr. Cr. 

 วันซื้อ ที่ดิน 

       เงินสด 
ซื้อท่ีดิน  

2,000,000  

2,000,000 

วันจ่าย คชจ. ที่ดิน 

          เงินสด 

จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุง
ที่ดินให้พร้อมใช้งาน 

   350,000     

  
350,000 
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การบันทึกบัญชีที่ดิน 
Date Account Title/ Account Name Dr. Cr. 

วันรับเงิน เงินสด 

          ที่ดิน 

รับเงินจากการขายเศษซากจากการ
ปรับปรุงที่ดินให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 

      20,000     
20,000 
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การได้มาโดยไม่ได้ซือ้เงินสด 

 การแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อื่น  

 การซื้อผ่อนชําระ 

 ออกใบหุ้นของกิจการ 

 ได้รับบริจาค 

 ก่อสร้างเอง 



กรณีที่ 3 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์  
(Commercial Substance) 

 การได้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มาใช้งานจากการแลกเปลี่ยน 
อาจจะเกิดการนําสินทรัพย์ของกิจการไปแลกกับสินทรัพย์ของ
กิจการอื่น  กิจการที่ยินยอมตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัว
เงิน (Nonmonetary Assets) หรือแลกเปลี่ยนกันทั้งรายการ
สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน (Monetary Assets) และไม่เป็นตัวเงิน 
การแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีผลทําให้เกิดกําไรหรือขาดทุนจาก
การแลกเปลี่ยน (Gain or loss on Exchange)  
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กรณีที่ 3 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์  
(Commercial Substance) 

 กิจการอาจได้สินทรัพย์มาจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ
สินทรัพย์ไม่คล้ายคลึงกัน หรือแลกเปลี่ยนกับหุ้นที่กิจการออกให้ การ
แลกเปลี่ยนดังกล่าวต้องมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่
ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสินทรัพย์ที่นําไปแลก  

 ยกเว้นกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปน้ีให้วัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่นําไปแลก 

 1.  รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย ์

 2.  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นําไปแลกและสินทรัพย์ที่ได้มาไมส่ามารถวัด
มูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 
24 Intermediate Accounting I 



กรณีที่ 3 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์  
(Commercial Substance) 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินทีผู่้ซื้อและ
ผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน ในขณะที่ทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน 
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 
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 กรณีที่ 3 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์  
(Commercial Substance) 

การแลกเปลี่ยนแยกได้เป็น 3 กรณ ี

1. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ 

2. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ 

3. การแลกเปลี่ยนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา
และน าไปแลก ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 



กรณีที่ 3 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์  
(Commercial Substance) 

 หลักเกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าของสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยน มี
ดังนี้ 

 1.   กิจการสามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์ที่น าไปแลกได้อย่าง 

         น่าเชื่อถือ 

 ต้นทุนของสินทรพัย์ที่ได้มา   =  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไป           

                                          แลก ปรับปรุงด้วยจ านวนเงนิสด หรือ             

                                          รายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มาหรือจ่ายไป 

 

27 Intermediate Accounting I 



กรณีที่ 3 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์  
(Commercial Substance) 

  2.  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีไ่ด้มามีหลักฐานที่ชดัเจนกว่า 

 

  ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้มา  =   มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา 
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กรณีที่ 3 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์  
(Commercial Substance) 

ลักษณะต้องเข้าเงื่อนไข 
1. ลักษณะกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ใหม่แตกต่างจากสินทรัพย์เดิม 

2. รายการแลกเปลี่ยนท าให้เกิดมูลค่าเฉพาะกิจการ 

3. ความแตกต่างในข้อ 2 มีนัยส าคัญ 

มูลค่าเฉพาะกิจการ หมายถึง  มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดซึ่งคาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องและ
จากการจ าหน่ายเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน   
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กรณีที่ 3 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์  
(Commercial Substance) 

กรณี การแลกเปลี่ยนไม่มีเงินสดมาเกี่ยวข้อง 
-ใช้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เดิมหรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ใหม่เป็น

ราคาทุนสินทรัพย์ใหม่   

-ผลต่างรับรู้เป็น กําไร/ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน 

การบันทึกบัญชี 
Dr. สินทรัพย์ที่ได้มา (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เดิม/ใหม่)     xx 

     ผลต่างรับรู้เป็น กําไร/ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน            xx 

    Cr. สินทรัพย์เดิมที่นําไปแลก(มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เดิม)   xx     
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 ตัวอย่าง-แลกเปลี่ยนไม่มีเงินสดมาเกี่ยวข้อง 
กิจการนําเครื่องจักรราคาทุน 20,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม

คํานวณจนถึงวันที่แลกเปลี่ยน 12,000 บาท ไปแลกเปลี่ยนกับ
เครื่องจักรใหม่ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม 10,000 บาท การคํานวณกําไร
หรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเครื่องจักร  

การค านวณ 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องจักรใหม่                         10,000  

ราคาตามบัญชีของเครื่องจักรเดิม (20,000–12,000)   8,000 

ผลต่าง -ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์               2,000 
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กรณี การแลกเปลี่ยนไม่มีเงินสดมาเกี่ยวข้อง 

การบันทึกบัญช ี
 Dr. เครื่องจักร (ใหม่)                               10,000 

        ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร (เดิม)     12,000 

           Cr. เครื่องจักร (เดิม)                                       20,000 

                กําไรจากการแลกสินทรัพย์                            2,000 

       บันทึกการแลกเปลี่ยนเครื่องจักร 



กรณี การแลกเปลี่ยนไม่มีเงินสดมาเกี่ยวข้อง 

ตัวอย่าง  1 มีนาคม 25x5 ร้านค้า ก นําตู้โชว์ไปแลกเปล่ียนกับโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ ของร้านค้า ข มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกัน 

  ราคาสินค้า  ร้าน ก        ร้าน ข 

     ตู้โชว์  โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

  ราคาทุน    8,000         7,500 

  ราคายุติธรรม          10,000               11,000 
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กรณี การแลกเปลี่ยนไม่มเีงินสดมาเกี่ยวข้อง 

ร้านค้า ก 

การค านวณ ก าไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องใช้ส านักงาน                    10,000  

หัก ราคาทุนสินค้า                                            8,000 

ผลต่าง -ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์               2,000 
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กรณี การแลกเปลี่ยนไม่มเีงินสดมาเกี่ยวข้อง 

ร้านค้า ข 

การค านวณ ก าไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องใช้ส านักงาน                    11,000  

หัก ราคาทุนสินค้า                                            7,500 

ผลต่าง -ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์               3,500 
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กรณี การแลกเปลี่ยนไม่มีเงินสดมาเก่ียวข้อง 

การบันทึกบัญชี 
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ร้าน ก 
25x5 
มี.ค.1 เครื่องใช้สํานักงาน  10,000 
             สินค้าคงเหลือ            8,000 
             กําไรจากการแลกเปลี่ยน2,000 

ร้าน ข 
25x5 
มี.ค.1 เครื่องใช้สํานักงาน  11,000 
            สินค้าคงเหลือ             7,500 
            กําไรจากการแลกเปลี่ยน 3,500 



กรณี การแลกเปลี่ยนไม่มเีงินสดมาเกี่ยวข้อง 

 ก.  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นําไปแลกน้อยกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและไม่มีเงินสดเข้ามาเกี่ยวข้อง 
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 ตัวอย่าง 

 25x5 วันที่ 1 มีนาคม นํารถยนต์ที่ใช้งานไปแลกกับอุปกรณ์
สํานักงาน รถยนต์ราคาทุน 800,000  บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 
600,000 บาท มูลค่าตามบัญชี 200,000 บาท การกําหนดมูลค่า
ของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับมูลค่ายุติธรรมของรถยนต์ 



กรณี การแลกเปลี่ยนไม่มีเงินสดมาเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

การค านวณ ก าไรขาดทุนจากการแลกเปล่ียน 
มูลค่ายุติธรรมของรถยนต์                                240,000  

หัก ราคาตามบัญชีของรถยนต์ 800,000-600,000= 200,000 

ผลต่าง -ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์              40,000 
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 สมมติว่าราคายุติธรรมรถยนต์ 240,000 บาท และอุปกรณ์
ส านักงาน 250,000 บาท 



กรณี การแลกเปลี่ยนไม่มีเงินสดมาเก่ียวข้อง 
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 การบันทึกบัญช ี
25x5 

มี.ค.1 อุปกรณ์ส านักงาน 
ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์ 
         รถยนต์ 
         ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
บันทึกการแลกเปลี่ยนรถยนต์กับอุปกรณ์
ส านักงาน 

240,000 
600,000 

 
 

800,000 
40,000 
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กรณี การแลกเปลี่ยน-รับ/จ่ายเงินสดเพิ่ม 

การคํานวณกําไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน 

ราคายุติธรรมเครื่องจักรของเครื่องจักรใหม่ หักด้วย
ราคาตามบัญชีสินทรัพย์เดิม บวก/หัก เงินสดที่
เกี่ยวข้อง และให้รับรู้กําไร/ขาดทุนจากการ
แลกเปล่ียนด้วยทันท ี
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 จากตัวอย่างที่ 3  

   กิจการนําเครื่องจักรราคาทุน 20,000 บาท ค่าเสื่อมราคา
สะสมคํานวณจนถึงวันที่แลกเปลี่ยนเทา่กับ 12,000 บาท 
และจ่ายเงินสดเพิ่มอีก 3,000 บาท ไปแลกเปลี่ยนกับ
เครื่องจักรใหม่ซึง่มีมูลค่ายุติธรรม 10,000 บาท  

โจทย์การแลกเปลี่ยน-รับ/จ่ายเงินสดเพิ่ม 
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การคํานวณกําไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องจักรใหม่                                          10,000 บาท 

ราคาตามบัญชีของเครื่องจักรเดิม  (20,000 – 12,000)   8,000 

บวก เงินสดที่จ่ายเพ่ิม                                           3,000     11,000 บาท 

ผลต่าง-ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน                                        (1,000)บาท 

โจทย์การแลกเปลี่ยน-รับ/จ่ายเงินสดเพิ่ม 
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การบันทึกบัญช ี
 Dr. เครื่องจักร (ใหม่)                                10,000 
        ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร (เดิม)      12,000 
        ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์           1,000 
        Cr. เครื่องจักร (เดิม)                                      20,000 
             เงินสด                                                   3,000 
    บันทึกการแลกเปลี่ยนเครื่องจักร  

โจทย์การแลกเปลี่ยน-จ่ายเงินสดเพิ่ม 
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จากตัวอย่างที่ 4 ถ้าถ้ากิจการรับเงินสด  2,000 บาท ในการ
แลกเปลี่ยน กับเครื่องจักรใหม่ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม 10,000 
บาท การค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน
เครื่องจักรเป็นดังนี ้

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องจักรใหม่                                      10,000 บาท 
ราคาตามบัญชีของเครื่องจักรเดิม (20,000 – 12,000)  8,000 
หัก เงินสดที่รับเพิ่ม                                          (2,000)    6,000 บาท 
ผลต่าง-ก าไรจากการแลกเปลีย่นสินทรัพย์                             4,000 บาท 

โจทย์การแลกเปลี่ยน-รับ/จ่ายเงินสดเพิ่ม 



45 Intermediate Accounting I 

การบันทึกบัญช ี
 Dr. เครื่องจักร (ใหม่)                            10,000 
        ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร (เดิม)  12,000 
        เงินสด                    2,000 
        Cr. เครื่องจักร (เดิม)                                  20,000 
             กําไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์               4,000 
      บันทึกการแลกเปลี่ยนเครื่องจักร 

โจทย์การแลกเปลี่ยน-รับเงินสดเพิ่ม 



กรณี การแลกเปลี่ยนมีเงินสดมาเกี่ยวข้อง 

ตัวอย่าง  1 มีนาคม 25x5 ร้านค้า ก นําตู้โชว์ไปแลกเปล่ียนกับโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ ของร้านค้า ข มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกัน 

  ราคาสินค้า  ร้าน ก        ร้าน ข 

     ตู้โชว์  โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

  ราคาทุน    8,000         7,500 

  ราคายุติธรรม          10,000               11,000 

ถ้าสมมติว่าร้าน ก จ่ายเงินให้ร้าน ข จ านวน 1,000 บาท 
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การคํานวณกําไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน  ร้าน ก 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องใช้สํานักงานใหม่  (โต๊ะ)                     11,000 บาท 

ราคาทุนสินค้า (ตู้โชว)์                          8,000 

บวก เงินสดที่จ่ายเพิ่ม                          1,000                    9,000 บาท 

ผลต่าง-กําไรจากการแลกเปลี่ยน                                         2,000 บาท 

โจทย์การแลกเปลี่ยน-รับ/จ่ายเงินสดเพิ่ม 
 (ต่อ) ถ้าสมมติว่าร้าน ก จ่ายเงินให้ร้าน ข จ านวน 1,000 บาท 

     มีขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน ? 
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การคํานวณกําไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน  ร้าน ข 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องใช้สํานักงานใหม่  (ตู้โชว์)                     10,000 บาท 

ราคาทุนสินค้า (โต๊ะ)                          7,500 

หัก เงินสดที่รับเพิ่ม                            1,000                       6,500 บาท 

ผลต่าง-กําไรจากการแลกเปลี่ยน                                           3,500 บาท 

โจทย์การแลกเปลี่ยน-รับ/จ่ายเงินสดเพิ่ม 
 (ต่อ) ถ้าสมมติว่าร้าน ก จ่ายเงินให้ร้าน ข จ านวน 1,000 บาท 

     มีขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน ? 



กรณี การแลกเปลี่ยนมีเงินสดมาเกี่ยวข้อง 

การบันทึกบัญชี 
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ร้าน ก 
25x5 
มี.ค.1 เครื่องใช้สํานักงาน  11,000 
             สินค้าคงเหลือ(ตู)้        8,000 
             เงินสด                     1,000 
             กําไรจากการแลกเปลี่ยน2,000 

ร้าน ข 
25x5 
มี.ค.1 เครื่องใช้สํานักงาน  10,000 
        เงินสด                  1,000   
            สินค้าคงเหลือ(โต๊ะ)      7,500 
            กําไรจากการแลกเปลี่ยน3,500 



กรณี การแลกเปลี่ยนเงินสดมาเกี่ยวข้อง 

 ข.  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นําไปแลกน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรม  

        ของสินทรัพย์ที่ได้มาและมีเงินสดเข้ามาเกี่ยวข้อง (จ่ายเงินสด) 
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 ตัวอย่าง 

 25x5 วันที่ 1 มีนาคม นํารถยนต์ที่ใช้งานไปแลกกับอุปกรณ์
สํานักงาน รถยนต์ราคาทุน 800,000  บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 
600,000 บาท มูลค่าตามบัญชี 200,000 บาท การกําหนดมูลค่า
ของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับมูลค่ายุติธรรมของรถยนต์  
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การคํานวณกําไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน 
มูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์สํานักงานใหม่                               250,000 บาท 

ราคาตามบัญชีของรถยนต์เดิม (800,000 – 600,000) 200,000 

บวก เงินสดที่จ่ายเพ่ิม                                         70,000   270,000 บาท 

ผลต่าง-ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน                                     (20,000)  บาท 

โจทย์การแลกเปลี่ยน-รับ/จ่ายเงินสดเพิ่ม 
 (ต่อ) สมมติว่าราคายุติธรรมรถยนต์ 180,000 บาท และอุปกรณ์สํานักงาน 

250,000 บาท กิจการจ่ายเงินสด 70,000 บาท มีขาดทุนจากการ
แลกเปลี่ยน ? 



กรณี การแลกเปลี่ยนมีเงินสดมาเกี่ยวข้อง 
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  การบันทึกบัญช ี

25x5 

มี.ค.1 อุปกรณ์สํานักงาน (180,000+70,000) 
ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์ 
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน 
           รถยนต์ 
           เงินสด 
บันทึกการแลกเปลี่ยนรถยนต์กับอุปกรณ์
สํานักงาน 

250,000 
600,000 
20,000 

 
 
 

800,000 
70,000 



กรณี การแลกเปลี่ยนเงินสดมาเกี่ยวข้อง 

 ค.  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นําไปแลกมากกวา่มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ได้มาและมีเงินสดเข้ามาเกี่ยวข้อง (รับเงินสด) 
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 ตัวอย่าง 

 25x5 วันที่ 1 มีนาคม นํารถยนต์ที่ใช้งานไปแลกกับอุปกรณ์
สํานักงาน รถยนต์ราคาทุน 800,000  บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 
600,000 บาท มูลค่าตามบัญชี 200,000 บาท การกําหนดมูลค่า
ของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับมูลค่ายุติธรรมของรถยนต์ 
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การคํานวณกําไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน 
มูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์สํานักงานใหม่                               250,000 บาท 

ราคาตามบัญชีของรถยนต์เดิม (800,000 – 600,000) 200,000 

หัก เงินสดที่รับเพิ่ม                                            30,000   170,000 บาท 

ผลต่าง-กําไรจากการแลกเปลี่ยน                                          80,000 บาท 

โจทย์การแลกเปลี่ยน-รับ/จ่ายเงินสดเพิ่ม 
  (ต่อ) สมมติว่าราคายุติธรรมรถยนต์ 280,000 บาท และอุปกรณ์

สํานักงาน 250,000 บาท กิจการได้รับเงินสด 30,000 บาท มีกําไรจาก
การแลกเปลี่ยน ? 

 



กรณี การแลกเปลี่ยนมีเงินสดมาเกี่ยวข้อง 
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  การบันทึกบัญช ี

25x5 

มี.ค.1 อุปกรณ์สํานักงาน (280,000-30,000) 
ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์ 
เงินสด 
          รถยนต์ 
          กําไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
บันทึกการแลกเปล่ียนรถยนต์กับอุปกรณ์
สํานักงาน 

250,000 
600,000 
30,000 

 
 
 

800,000 
80,000 
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การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ 

หมายถึง 

กระแสเงินสดที่ได้รับจากสินทรัพย์ใหม่ ไม่มี 

ความแตกต่างกับกระแสเงินสดที่ได้รับจาก 

สินทรัพย์เดิมที่น าไปแลกหรือไม่มีการใช้เงินสด 
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การแลกเปลี่ยน-ไม่มีการใช้เงินสด 
การบันทึกบัญช ี

   ให้บันทึกสินทรัพย์ใหม่ด้วยราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เดิม          
ที่นําไปแลกเปลี่ยน 

Dr. สินทรัพย์ที่ได้มา                            XX 

     (มูลค่าตามบัญชีสินทรัพย์เดิม) 

       Cr. สินทรัพย์เดิมที่นําไปแลก                        XX 

           (มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เดิม)  
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ตัวอย่าง  กิจการนําเครื่องจักรซึ่งมีราคาทุน 400,000 บาท และมี
ค่าเสื่อมราคาสะสมจนถึงวันที่แลกเปลี่ยนเท่ากับ 300,000 บาท
ไปแลกเปลี่ยนกับอุปกรณ์สํานักงานของอีกกิจการหนึ่ง สินทรัพย์
ดังกล่าวไม่มเีนื้อหาเชิงพาณิชย์ จึงบันทึกราคาทุนของอุปกรณ์
สํานักงานด้วยราคาตามบัญชีของเครื่องจักรดังนี ้ 

 Dr. อุปกรณ์สํานักงาน (ใหม่)                 100,000 

      ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร       300,000 

        Cr. เครื่องจักร  (เก่า)                               400,000 

     บันทึกการแลกเปลี่ยนเครื่องจักรเป็นอุปกรณ์สํานักงาน 
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กรณีไม่มีมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ทั้งสองฝา่ย 

ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 

ให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ใหม่ด้วยมูลค่าตาม
บัญชีสินทรัพย์เดิม  
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กรณี ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 
ตัวอย่างที่  กิจการนําเครื่องจักรซึ่งมีราคาทุน 400,000 บาท และมีค่า

เสื่อมราคาสะสมจนถึงวันที่แลกเปล่ียนเท่ากับ 300,000 บาทไป
แลกเปล่ียนกับอุปกรณ์สํานักงานของกิจการหนึ่งโดยไม่สามารถวัด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทั้งสองรายการได้  

 การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 
Dr. อุปกรณ์สํานักงาน                          100,000 

     ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร        300,000                  

       Cr. เครื่องจักร                                                   400,000 

บันทึกการแลกเปล่ียนเครื่องจักรเป็นอุปกรณ์สํานักงาน 
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การซื้อผ่อนช าระ 
ใช้ราคาเงินสดหรือราคาใดราคาหนึ่ง ดังนี้ 

 1.  ใช้ราคาตลาดเทียบเท่าราคาเงินสดของสินทรัพย์   ถ้าไม่ทราบ 

 2.  ราคามูลค่าปัจจุบันคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด 
ใช้ตาราง PVIF  หรือ  PVIFA ของอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด 

-ใช้ตาราง PVIF เมื่อจ่ายชําระงวดเดียว (ค่าตามตาราง คูณ เงินหน้าตั๋ว) 

-ใช้ตาราง PVIFA เมื่อจ่ายชําระเป็นงวด ๆ (ค่าตามตาราง  คูณ เงินค่างวดที่
ต้องจ่าย) 
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โจทย์ตัวอย่าง-ซื้อผ่อนช าระ 
 โจทย์ 1  ซื้อเครื่องจักร  1 เครื่อง โดยออกตั๋วเงินจ่ายมูลค่า 500,000 .- 

    อายุ 2 ปี ไม่มีดอกเบี้ย และจะชําระเมื่อครบกําหนด 2 ปี  อัตรา
ดอกเบี้ยตลาด 6%  (เปิดตาราง PVIF n=2  i = 6 %  ได้ค่า .8900) 

การคํานวณมูลค่าปัจจุบัน (ราคาเงินสด) 

 มูลค่าปัจจุบันของต๋ัวเงิน(ราคาเงินสดเครื่องจักร)        445,000 บาท 

       (500,000x.8900=445,000) 

 มูลค่าหน้าตั๋ว         500,000 บาท 

 ผลต่าง  ดอกเบี้ยตั๋วเงินจ่าย /ส่วนลดตั๋วเงิน                55,000 บาท 
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การซื้อผ่อนช าระ 
การบันทึกบัญชี 
1) วันซื้อ-เครื่องจักร 

 Dr.  เครื่องจักร (ราคาเงินสด)   445,000 

         ส่วนลดตั๋วเงินจ่าย           55,000 

    Cr.  ตั๋วเงินจ่าย                        500,000 
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การซื้อผ่อนช าระ (ต่อ) 
การบันทึกบัญช ี
 2) วันสิ้นงวดปรับปรุงดอกเบ้ียตั๋ว (ตัดส่วนลด)  ( 445,000 x 6%) 

  Dr. ดอกเบี้ยจ่าย                       26,700 

          Cr. ส่วนลดต๋ัวเงินจ่าย                   26,700  

 3) วันชําระเงินตามตั๋วครบ 2 ปี  (500,000-28,300=471,700 x 6%) 

  Dr.  ตั๋วเงินจ่าย                       500,000 

          Cr. เงินสด                                        500,000 

                จ่ายเงินตามตั๋วเงินจ่าย 

          Dr.  ดอกเบี้ยจ่าย                       28,300* 

          Cr.  ส่วนลดตั๋วเงิน                       28,300* 
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ได้มาโดยการแลกกับหุ้นของกิจการ 
ใช้ราคาตลาด ดังนี้ 
 1) ใช้ราคาตลาดของหุ้นทุนที่ออกให้เป็นราคาทุน ถ้าไม่ทราบ 
 2) ใช้ราคาตลาดของ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ที่ได้มาเป็นราคาทุน 

ตัวอย่าง   ออกหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น แลกที่ดิน 1 แปลง 

 ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท ราคาตลาดหุ้นสามัญ หุ้นละ 120 บาท 

การบันทึกบัญช ี
 Dr.  ที่ดิน                  1,200,000 

    Cr. ทุนหุ้นสามัญ (ตามมูลค่า)          1,000,000 

         ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                  200,000 
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ได้มาด้วยการรับบริจาค 
กรณี รับบริจาคผู้อื่น ใช้ราคาดังนี้ 
1)  ใช้ราคาตลาด(มูลค่ายุติธรรม)ของสินทรัพย์ได้รับบริจาค 
ตัวอย่าง รับบริจาคที่ดิน 1 แปลงราคาตลาด 1,000,000 บาท 

การบันทึกบัญชี 
 Dr. ที่ดิน                      1,000,000 
  Cr. ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค             1,000,000 

   รับบริจาคที่ดิน 1 แปลง 
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ได้มาด้วยการรับบริจาค 
กรณี บริจาคให้ผู้อื่น (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์) 
2) ใช้ราคาตลาด(มูลค่ายุติธรรม)ของสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในการบริจาค

และรับรู้ผลต่างกําไรขาดทุนจากการจําหน่าย ระหว่างราคายุติธรรมกับ
ราคาตามบัญชี 

บริจาคที่ดินราคาทุน 1,000,000 บาท ราคาตลาด 1,200,000 บาท ให้วัด 

การบันทึกบัญช ี
Dr. ค่าใช้จ่ายในการบริจาค                   1,200,000 
  Cr.  ที่ดิน             1,000,000  
               กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์                   200,000 
     บริจาคที่ดินให้กิจการอื่น   
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ได้มาด้วยการรับบริจาค 
ตัวอย่าง รับบริจาคที่ดิน 
  รับบริจาคที่ดิน 1 แปลง ราคาตลาดเป็นเงิน 300,000.- บาท 

การบันทึกบัญช ี
 Dr. ที่ดิน                   300,000 
  Cr.  ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค      300,000 
    รับบริจาคที่ดิน 1 แปลง 
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ได้มาด้วยการรับบริจาค 
ตัวอย่าง กรณีบริจาคให้ผู้อื่น 
กิจการบริจาคที่ดินให้ โรงเรียน 1 แปลง ราคาทุน 200,000.- 
วันบริจาคที่ดินมีราคาตลาด 300,000.- 

การบันทึกบัญช ี
 Dr. ค่าใช้จ่ายในการบริจาค   300,000 
  Cr.  ที่ดิน                  200,000  
                กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์               100,000 
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สินทรัพย์ได้มาด้วยการสร้างเอง 
 ราคาทุนก่อสร้างเองประกอบด้วย 
  -ค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอื่น ๆ 
  -ดอกเบี้ยจ่าย (ต้นทุนจากการกู้ยืมเงินมาสร้าง) 

 การก าหนดต้นทุนการกู้ยืมเป็นสินทรัพย์ 
  วิธีเลือกปฏิบัติ รวมดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ ที่ก่อสร้าง 

  มาตรฐานใหม่ต้นทุนการกู้ยืม ต้องรวมเป็นต้นทุนสินทรัพย์ 
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การรับรู้รายการ-ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน (Land Improvements) 

หมายถึง  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินที่ซื้อ
มาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์  
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ประโยชน์จํากัด เช่น ค่าทํารั้ว    
ค่าทําถนน ค่าทําท่อระบายน้ํา ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า     
ท่อประปา ค่าทําสนามหญ้า สวนหย่อม ที่จอดรถ 

  -ต้องคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้ประโยชน์  
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน  (Land Improvement) 

 โจทย์ตัวอย่าง     
 ให้ค านวณหาส่วนปรับปรุงที่ดิน 
กิจการได้ว่าจ้างบริษัท บี จํากัด ตกแต่งสวนหย่อม

บริเวณอาคาร 200,000 บาท 
กิจการได้ว่าจ้างบริษัท ซี จํากัด ก่อสร้างถนนคอนกรีต

และลานจอดรถรอบอาคาร เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
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การบันทึกบัญชี-ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
Date Account Title/ Account Name Dr. Cr. 

 วันจ่าย 
  

ส่วนปรับปรุงที่ดิน-ส่วนหย่อม 

           เงินสด 

จ่ายค่าปรับปรุงส่วนหย่อม 

200,000  

200,000 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน-ถนนและลานจอดรถ 

            เงินสด 

จ่ายค่าก่อสร้างถนนและลานจอดรถ           

2,000,000  

2,000,000 
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การรับรู้รายการ-การได้มาใช้ราคาทุน 

อาคาร (Plant or Building)  
ราคาซื้อบวกค่าใช้จ่ายในการซื้อและปรับปรุงให้อยู่

ในสภาพ พร้อมใช้งาน หรือ ต้นทุนการก่อสร้าง 
บวก ต้นทุนการกู้ยืม (ดูมาตรฐาน#23) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับ 23 ต้นทุนการกู้ยืม  
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อาคาร (Plant or Building) 
โจทย์ตัวอย่าง    ให้ค านวณหาต้นทุนของอาคาร 
 กิจการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหลังจากที่ดินได้ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพ

พร้อมสร้างอาคารได้ตกลงว่าจ้างบริษัท เอกการก่อสร้างให้ก่อสร้าง
อาคารโรงงานในราคา 6,000,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน จ่ายค่าจ้าง
เป็น 3 งวด ดังนี ้

 2  ม.ีค.  25x5 งวดที่ 1 งานสําเร็จ 30% จ่ายเงินตามสัญญา  30%   
 10 พ.ค. 25x5 งวดที่ 2 งานสําเร็จ 60% จ่ายเงินตามสัญญา  30%   
 15 ส.ค. 25x5 งวดที่ 3 งานสําเร็จ 100% จ่ายเงินตามสัญญา 40%   
 


