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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 16: Property, Plant and Equipment (Bound 

volume 2015 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 35 และ       

เพ่ิมย่อหน้าที่ 80ก และ 81ซ และปรับปรงุการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 

1 ถึง 83 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนด

ของ กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีที่

ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

บทนาํ  

บทนาํ 1-15 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

วตัถุประสงค ์ 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดวิธปีฏบิัติทางบัญชีสาํหรับรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกิจการในรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้ นจากการลงทุนดังกล่าว ประเดน็หลักใน 

ทางบัญชีสาํหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ การรับรู้ รายการสินทรัพย์ การกาํหนด

มูลค่าตามบัญชี การคิดค่าเสื่อมราคา และการรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขต  

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีสําหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ยกเวน้

กรณีทีม่าตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนกําหนดหรืออนุญาตใหใ้ชวิ้ธีปฏิบติัทางบญัชีทีแ่ตกต่างไป 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถงึ 

3.1  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่จัดเป็นประเภทถือไว้เพ่ือขายตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อไว ้        

เพือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้) 

3.2  สนิทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกบักิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 

เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช้))  

3.3  การรับรู้ และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่า (ดูมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง

ทรพัยากรแร่ (เม่ือมีการประกาศใช้)) หรือ 

3.4  สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากร 

ธรรมชาติอื่นซ่ึงไม่สามารถทดแทนได้  

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถอืปฏบิัติกบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา

หรือรักษาสภาพของสนิทรัพย์ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3.2 ถงึ 3.4 ด้วย  
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4      มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นอาจกาํหนดให้กิจการรับรู้ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้วิธ ี

ซ่ึงแตกต่างไปจากที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเชา่ (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้กจิการพิจารณารับรู้ รายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนใน

สินทรัพย์น้ัน อย่างไรกต็าม ในกรณีดังกล่าว การปฏิบัติทางบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันรวมทั้งการคิดค่าเสื่อมราคายังคงต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ี 

5 กิจการที่เลือกใช้วิธีราคาทุนสาํหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามที่กาํหนดในมาตรฐาน 

การบัญชี  ฉบับที่  40 (ปรับปรุง  2558) เ ร่ือง  อสังหาริมทรัพย์เ พื่อการลงทุน  ( เ ม่ือมี              

การประกาศใช้) ต้องปฏบิัติตามวิธรีาคาทุนตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

คํานยิาม  

6 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

มลูค่าตามบัญช ี หมายถงึ จํานวนเงินของสินทรพัยที์่รบัรูห้ลงัจากหกัค่าเสื่อมราคา

สะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย ์

ราคาทุน หมายถงึ จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ 

จ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่กิจการ

มอบใหเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรพัย ์ณ เวลาที่ไดสิ้นทรพัย์

น ั้นมา หรือ ณ เวลาที่ก่อสรา้งสินทรพัยน์ ั้น หรือในกรณีที่

เกี่ยวข้อง ให้รวมถึงจํานวนที่แบ่งมาเป็นราคาทุนของ

สินทรพัยที์่รบัรูเ้มื่อเริ่มแรกตามที่กําหนดไวใ้นมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน เช่น มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2558) 

เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

จาํนวนทีค่ิดค่าเสือ่มราคา หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือมูลค่าอ่ืนที่ใชแ้ทนราคาทุน

หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรพัย ์

ค่าเสือ่มราคา หมายถงึ  การปันส่วนจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย ์

อย่างมีระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้น 

มลูค่าเฉพาะกิจการ  หมายถงึ  มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดซ่ึงกิจการคาดว่าจะ

ไดร้บัจากการใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยอ์ย่างต่อเนือ่ง 

และจากการจําหน่ายสินทรพัยน์ ั้นเมื่อส้ินอายุการให้

ประโยชนห์รือที่คาดว่าจะเกิดเมื่อมีการโอนสินทรพัย์

น ั้นเพือ่ชําระหนี้ สิน 
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มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพื่อ

โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง 

ผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

(ปรบัปรุง 2558)(เมือ่มีการประกาศใช)้)  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หมายถงึ จํานวนของมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์ หมายถงึ สินทรพัยที์มี่ตวัตนซ่ึงเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

1) กิจการมีไวเ้พื่อใชป้ระโยชนใ์นการผลิต ในการ

จําหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพือ่ใหเ้ช่า หรือเพือ่

ใชใ้นการบริหารงาน และ 

2) กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบ

ระยะเวลา  

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคืน  หมายถงึ  มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรพัย ์หรือ

มูลค่าจากการใชข้องสินทรพัยน์ ั้นแลว้แต่จํานวนใดจะ 

สูงกว่า 

มลูค่าคงเหลอื หมายถงึ จํานวนเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจาก 

การจําหน่ายสินทรัพยห์ลงัจากหักตน้ทุนที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนจากการจําหน่ายสินทรพัยน์ ั้นหากสินทรพัยน์ ั้นมี

อายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วนัส้ินสุดอายุการให้

ประโยชน ์

อายุการใหป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาทีกิ่จการคาดว่าจะมีสินทรพัยไ์วใ้ช ้หรือ 

2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหน่วยในลกัษณะอ่ืน  

ที่คล้ายคลึงกันซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรพัย ์

การรบัรูร้ายการ  

7  กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์เป็นสินทรพัยก็์ต่อเมือ่เป็นไปตาม

เงือ่นไขทุกขอ้ ต่อไปนี้  

7.1 มีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ที่กิจการจะไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

จากรายการนั้น และ 



 

6 

7.2    กิจการสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

8  รายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่สาํรองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบาํรุงจะถูกรับรู้ตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เม่ือรายการดังกล่าวเป็นไปตามคาํนิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

หากไม่เข้าเง่ือนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสนิค้าคงเหลือ 

9  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดหน่วยในการวัดเพ่ือรับรู้ รายการที่เป็น ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ กล่าวคือ ไม่ได้กาํหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะต้องประกอบด้วยรายการ

ใดบ้าง ดังน้ัน กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการนําเกณฑ์การรับรู้ รายการมาประยุกต์ตาม

สภาพแวดล้อมหรือลักษณะเฉพาะของกิจการ ในบางกรณีอาจเป็นการเหมาะสมที่จะนาํรายการที่

ไม่มีนัยสาํคัญหลายรายการ เช่น เบ้าหลอม เคร่ืองมือ และแม่พิมพ์มาบันทึกรวมเป็นสินทรัพย์

รายการเดียว แล้วประยุกต์ใช้เกณฑก์ารรับรู้รายการกบัมูลค่ารวม  

10 กิจการต้องประเมินต้นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เม่ือเกิดขึ้ นตามหลัก      

การรับรู้ รายการ ต้นทุนดังกล่าวรวมถึงต้นทุนเร่ิมแรกเพ่ือให้ได้มาหรือที่เกิดขึ้ นจากการก่อสร้าง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนที่เกิดขึ้ นในภายหลังเม่ือมีการต่อเติม การเปล่ียนแทน

ส่วนประกอบ หรือการซ่อมบาํรงุสนิทรัพย์ดังกล่าว  

ตน้ทุนเริม่แรก  

11 กิจการอาจได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย 

หรือสภาพแวดล้อม การได้มาซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว แม้จะไม่ได้เป็นการเพ่ิม

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตโดยตรงให้กบัที่ดิน อาคารและอปุกรณใ์ดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของ

กิจการแต่อาจเป็นสินทรัพย์ที่กิจการจําเป็นต้องมีเพ่ือให้กิจการสามารถได้รับประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรัพย์อื่นของกจิการได้ ดังน้ัน การได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ดังกล่าวจึงเข้าเง่ือนไขการรับรู้ รายการเป็นสินทรัพย์เพราะทาํให้กิจการได้รับประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่ากรณีที่กิจการไม่มีสินทรัพย์ดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์อาจติดตั้งเคร่ืองควบคุมระบบการผลิตสารเคมีใหม่เพ่ือให้

เป็นไปตามข้อกาํหนดด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในการผลิตและการเกบ็รักษาสารเคมีที่เป็น

อนัตราย กจิการต้องรับรู้ รายการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากบัโรงงานคร้ังน้ีเป็นสนิทรัพย์ เน่ืองจากกจิการ

ไม่สามารถผลิตและขายเคมีภัณฑ์ได้โดยปราศจากอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างไรกต็าม กิจการต้อง  

สอบทานมูลค่าตามบัญชีของทั้งสนิทรัพย์ที่ติดตั้งใหม่และสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องถึงการด้อยค่าที่อาจ

เกิดขึ้นตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เม่ือมีการประกาศใช้) ด้วย 

ตน้ทุนทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั 

12 ภายใต้หลักการรับรู้ รายการตามย่อหน้าที่ 7 กิจการไม่รับรู้ ต้นทุนที่เกิดขึ้ นในการซ่อมบาํรุงที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจาํเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์น้ัน แต่กิจการรับรู้ ต้นทุนดังกล่าวในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้ น ต้นทุนในการซ่อม

บาํรุงที่เกิดขึ้ นเป็นประจาํมีองค์ประกอบหลักเป็นต้นทุนค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้ นเปลือง และอาจ
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รวมถึงช้ินส่วนอะไหล่ช้ินเล็ก รายจ่ายดังกล่าวมักมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น “ค่าซ่อมแซมและ

บาํรงุรักษา” รายการที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

13 กิจการอาจจาํเป็นต้องเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการ

ตามระยะเวลาที่กาํหนด ตัวอย่างเช่น กจิการจาํเป็นต้องก่ออฐิบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจากใช้

งานไประยะหน่ึง หรืออาจจาํเป็นต้องเปล่ียนแทนเคร่ืองตกแต่งภายในเคร่ืองบิน เช่น เก้าอี้ และ

ห้องครัวอาจต้องเปล่ียนแทนหลายคร้ังตลอดอายุของลาํตัวเคร่ืองบิน กจิการอาจได้รับรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์บางรายการมาเพ่ือลดความถี่ของการเปล่ียนแทนที่จะเกิดขึ้น เช่น การเปล่ียน

แทนผนังภายในอาคาร หรือการเปล่ียนไปใช้ผนังชนิดที่ไม่ต้องมีการเปล่ียนแทนเกดิขึ้นอกี ภายใต้

หลักการรับรู้รายการในย่อหน้าที่ 7 กจิการต้องรับรู้ ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบดังกล่าว

เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเม่ือต้นทุนน้ัน

เกิดขึ้ นและเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการ กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนที่ถูก

เปล่ียนแทนตามหลักการของการตัดรายการที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (ดูย่อหน้าที่ 

67 – 72) 

14 กจิการอาจจาํเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบคร้ังใหญ่ตามระยะเวลาที่กาํหนดเพ่ือค้นหาข้อผดิพลาด 

ที่อาจเกดิขึ้น โดยไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนใดหรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือให้รายการที่ดิน อาคารและ

อปุกรณอ์ยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง (เช่น กรณีของเคร่ืองบิน) กจิการรับรู้ ต้นทุน

ที่เกดิขึ้นจากการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่แต่ละคร้ังเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปล่ียนแทนหากเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการ 

กจิการพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีที่คงเหลือของต้นทุนการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่ในคร้ังก่อน 

(ถือเป็นส่วนต่างหากจากตัวสินทรัพย์) ไม่ว่าต้นทุนการตรวจสอบในคร้ังก่อนจะถูกบันทึกไว้ใน

รายการเกี่ยวกับการได้มาหรือการก่อสร้างสินทรัพย์หรือไม่กต็าม ในกรณีจาํเป็น กิจการอาจใช้

ประมาณการต้นทุนการตรวจสอบสภาพในลักษณะคล้ายคลึงกนัที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตเป็นข้อบ่งช้ี

ที่ช่วยในการกาํหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้นทุนการตรวจสอบสภาพที่รวมเป็นส่วนหน่ึงของ

ต้นทุนสนิทรัพย์เม่ือกจิการได้มาหรือก่อสร้างสนิทรัพย์  

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 

15 กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่เขา้เงื่อนไขการรบัรูร้ายการเป็น

สินทรพัยโ์ดยใชร้าคาทุน 

ส่วนประกอบของราคาทุน 

16 ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอปุกรณป์ระกอบด้วย 

16.1 ราคาซ้ือรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลดการค้าและจาํนวนที่

ได้รับคืนจากผู้ขาย 

16.2 ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่

และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 
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16.3 ต้นทุนที่ประมาณในเบื้ องต้นสาํหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของ

สนิทรัพย์ ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกจิการที่เกดิขึ้นเม่ือกจิการได้สนิทรัพย์น้ันมาหรือเป็นผล

จากการใช้สนิทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การผลิตสนิค้าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลาน้ัน 

17 ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

17.1 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) ที่เกิดขึ้ น

โดยตรงจากการก่อสร้างหรือการได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

17.2  ต้นทุนการเตรียมสถานที่ 

17.3  ต้นทุนการขนส่งเร่ิมแรกและการเกบ็รักษา 

17.4  ต้นทุนการติดตั้งและการประกอบ 

17.5 ต้นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์น้ันสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ หลังหัก 

มูลค่าสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ในช่วงการเตรียม 

ความพร้อมของสินทรัพย์เ พ่ือให้อ ยู่ในสถานที่ และสภาพที่พ ร้อมจะใช้งานได้  

(เช่น สนิค้าตัวอย่างที่ผลิตขึ้นในช่วงการทดสอบอปุกรณ)์ และ 

17.6  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  

18 กจิการปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) สําหรับต้นทุนที่ เกิดขึ้ นจากภาระผูกพันของกิจการในการร้ือ การขนย้าย และ 

การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการที่กิจการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์น้ันใน 

การผลิตสินค้าคงเหลือในช่วงเวลาหน่ึงสาํหรับภาระผูกพันจากต้นทุนที่เกิดขึ้ นตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง สนิค้าคงเหลือ (เม่ือมีการประกาศใช้) กจิการต้องรับรู้

และวัดมูลค่าตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณ

การหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

19 ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถอืเป็นส่วนหน่ึงในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ได้แก่ 

19.1  ต้นทุนในการเปิดสถานประกอบการใหม่ 

19.2 ต้นทุนในการแนะนาํสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม 

การขาย) 

19.3 ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนใน 

การฝึกอบรมพนักงาน) และ 

19.4  ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 

20 การรับรู้ ต้นทุนที่เกดิขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะ

สิ้นสดุเม่ือสนิทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้บริหาร

กจิการ ดังน้ัน ต้นทุนที่เกดิขึ้นจากการใช้ประโยชน์หรือการนาํสนิทรัพย์มาใช้สาํหรับวัตถุประสงค์ที่

แตกต่างจากเดิมจึงไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่

ถอืเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ได้แก่ 
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20.1 ต้นทุนที่เกดิขึ้นในขณะที่สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ

ผู้บริหารกิจการ แต่ยังไม่ได้นาํสินทรัพย์มาใช้หรือนาํสินทรัพย์มาใช้ในการดาํเนินงานใน

ระดับที่ยังไม่เตม็กาํลังการผลิต 

20.2 ผลขาดทุนจากการดําเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่ เกิดขึ้ นระหว่างการสร้าง 

ความต้องการในผลผลิตจากสนิทรัพย์ดังกล่าว และ 

20.3 ต้นทุนในการย้ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้างการดาํเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของกจิการ 

21 กิจการอาจดาํเนินการบางอย่างเพ่ือการก่อสร้างหรือการพัฒนารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 

แต่ไม่จําเป็นต่อการทําให้สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ 

ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การดาํเนินการเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้ นก่อนหรือระหว่างกิจกรรม    

การก่อสร้างหรือการพัฒนาน้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีรายได้จากการให้เช่าสถานที่ที่จะใช้

ก่อสร้างอาคารในอนาคตเป็นที่จอดรถจนกว่าการก่อสร้างอาคารจะเร่ิมต้นขึ้ น ทั้งน้ี การจัดให้

สถานที่ดังกล่าวเป็นที่เช่าจอดรถไม่ใช่กิจกรรมที่จาํเป็นต่อการทาํให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และ

สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ ดังน้ัน กจิการจึงรับรู้ รายได้และ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการดาํเนินงานที่ไม่ใช่กจิกรรมหลักในกาํไรหรือขาดทุน และรวมถึงการจัด

ประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามลาํดับ 

22 กจิการต้องวัดมูลค่าต้นทุนของสนิทรัพย์ที่กจิการสร้างขึ้นโดยใช้หลักการเดียวกบัการวัดมูลค่าต้นทุน 

ของสนิทรัพย์ที่กจิการได้มา หากกจิการผลิตสนิทรัพย์ที่คล้ายกนัออกขายในการดาํเนินธุรกจิตามปกต ิ

ต้นทุนของสินทรัพย์ที่สร้างเองมักเท่ากับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเพ่ือขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง สนิค้าคงเหลือ (เม่ือมีการประกาศใช้)) ดังน้ัน ต้นทุนของสนิทรัพย์

ต้องไม่รวมกาํไรที่เกดิขึ้นภายในกจิการ ในทาํนองเดียวกนั ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือทรัพยากรอื่นที่

สญูเสยีเกนิกว่าปกติในการก่อสร้างสนิทรัพย์ดังกล่าวไม่ให้นาํมารวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ที่สร้าง

ขึ้นใช้เอง การรับรู้ดอกเบี้ยเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่สร้างขึ้นใช้เองต้องเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูยื้ม  

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

22ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การวดัมูลค่าของราคาทุน  

23 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ มูลค่าที่เทยีบเท่าราคาเงินสด ณ วันที่รับรู้ รายการ 

หากมีการขยายกาํหนดการชาํระเงินออกไปนานกว่าระยะเวลาการให้สนิเช่ือตามปกติ กจิการบันทกึ

ผลต่างระหว่างมูลค่าที่เทยีบเท่าราคาเงินสดและจาํนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชาํระเป็นดอกเบี้ ยตลอด

ระยะเวลาการได้รับสนิเช่ือน้ัน เว้นแต่กจิการรับรู้ดอกเบี้ ยดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ต้นทุน   

การกู้ยืม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

24 กิจการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หน่ึงรายการหรือมากกว่าหน่ึงรายการจาก 

การแลกเปล่ียนกบัรายการสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็น 
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ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นข้อพิจารณาสาํหรับกรณีการแลกเปล่ียน

สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินกบัสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินอื่น อย่างไรกต็าม กจิการสามารถประยุกต์ใช้

ข้อพิจารณาดังกล่าวกบัการแลกเปล่ียนทุกกรณทีี่กล่าวไว้ได้ กจิการวัดมูลค่าต้นทุนของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีใดกรณีหน่ึง

ดังต่อไปน้ี 

24.1  รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณชิย์ หรือ 

24.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่นาํไปแลกได้

อย่างน่าเช่ือถอื  

กิจการต้องวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ที่ได้มาตามแนวทางน้ี ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่สามารถตัด

รายการสินทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียนได้ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 

กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์น้ันโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน 

25 ในการกาํหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กจิการพิจารณาจากระดับของ

กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการ

แลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณชิย์หากเข้าเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

25.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจาํนวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้รับจากสนิทรัพย์

แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน หรือ 

25.2 รายการแลกเปล่ียนทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของ 

การดาํเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

25.3 ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 25.1 หรือ 25.2 มีนัยสาํคัญเม่ือเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ที่แลกเปล่ียน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปล่ียนใดเป็นการแลกเปล่ียนที่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์  

กิจการต้องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาํเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน

จากกระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเห็นได้ชัดเจนโดยกิจการไม่

จาํเป็นต้องคาํนวณอย่างละเอยีด 

26 กิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ หากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง

ดังต่อไปน้ี 

26.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญในช่วงของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ

สนิทรัพย์น้ัน หรือ 

26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วงของ

ประมาณการได้อย่างสมเหตุสมผลเพ่ือใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม  

หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่นําไปแลกเปล่ียนได้ 

อย่างน่าเช่ือถอื กจิการวัดมูลค่าราคาทุนของสนิทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่นาํไป

แลกเปล่ียน เว้นแต่กรณีที่ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่ 

ชัดเจนกว่า 
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27 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือครองโดยผู้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงินให้เป็นไป

ตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมี     

การประกาศใช้) 

28 มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจลดลงเน่ืองจากกิจการได้รับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาล ตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชี

สําหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรฐับาล (เม่ือมี  

การประกาศใช้) 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ  

29 กิจการตอ้งเลือกใชน้โยบายบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 30 หรือวิธีการ 

ตีราคาใหม่ตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 31 ทั้งนี้  กิจการตอ้งใชน้โยบายบญัชีเดียวกนัสําหรบั

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์ทุกรายการทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดียวกนั 

วิธีราคาทุน 

30 ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์เป็นสินทรพัย ์กิจการตอ้งแสดงรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย ์ 

วิธีการตีราคาใหม่   

31 ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์เป็นสินทรพัย ์หากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

นั้นสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ กิจการตอ้งแสดงรายการดงักล่าวดว้ยราคา 

ที่ตีใหม่ คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมที่เกิดข้ึนในภายหลงั กิจการตอ้งตีราคาสินทรพัยใ์หม่อย่าง

สมํา่เสมอพอ เพื่อใหแ้น่ใจว่ามูลค่าตามบญัชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานอย่างมีสาระสําคญั 

32 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

33    (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้)  

34 ความถี่ในการตีราคาใหม่ขึ้นอยู่กบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ที่มีการตีราคาใหม่น้ัน ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่เคยมีการตีราคาใหม่ต่างไป

จากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสําคัญ กิจการจําเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อีกคร้ังหน่ึง  

มูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการอาจมีความผันผวนและ 

มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญจนทาํให้กิจการจําเป็นต้องตีราคาใหม่ทุกปี อย่างไรกต็าม  

การตีราคาบ่อยคร้ังไม่จาํเป็นสาํหรับรายการที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ที่มูลค่ายุติธรรมเปล่ียนแปลง

อย่างไม่มีนัยสาํคัญ ในกรณดีังกล่าว อาจจาํเป็นต้องตีราคาใหม่ทุก 3-5 ปี ถอืว่าเพียงพอ 
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35 เม่ือมีการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

เป็นราคาที่ตีใหม่ กิจการต้องถือปฏิบัติกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามข้อใดข้อหน่ึง

ดังต่อไปน้ี ณ วันที่ตีราคาใหม่  

35.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในลักษณะที่สมํ่าเสมอกบัการตีราคา

ใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา

สะสมอาจจะปรับโดยการอ้างองิจากข้อมูลในตลาดที่สงัเกตได้ หรือ ปรับให้เป็นสดัส่วนกบั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่จะถูกปรับปรุง

ให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์ หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม หรือ 

35.2 นาํค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ

สนิทรัพย์ 

จาํนวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอดค่าเสื่อมราคาสะสมให้ถือเป็นส่วน

หน่ึงของมูลค่าตามบัญชี ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงที่จะถอืปฏบิัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 39 และ 40 

36 หากกิจการเลือกตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณร์ายการใดรายการหนึ่งใหม่ กิจการตอ้งใช้

วิธีการตีราคาใหม่กบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณทุ์กรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนั

กบัรายการทีเ่ลือกตีราคาใหม่ดว้ย 

37 ประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์ 

การใช้งานที่คล้ายคลึงกนัต่อการดาํเนินงานของกจิการ ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคารและ

อปุกรณ ์ได้แก่ 

37.1 ที่ดิน 

37.2 ที่ดินและอาคาร 

37.3 เคร่ืองจักร 

37.4 เรือ 

37.5 เคร่ืองบิน 

37.6 ยานพาหนะ 

37.7 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง และ 

37.8 อปุกรณส์าํนักงาน 

38 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนัต้องตีราคาใหม่พร้อมกนั ทั้งน้ีเพ่ือ 

มิให้มีการเลือกตีราคาเฉพาะสนิทรัพย์บางรายการ และเพ่ือมิให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน 

งบการเงินมีทั้งต้นทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกนั อย่างไรกต็าม กจิการอาจทยอยตีราคา

สนิทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนัได้หากการตีราคาของสนิทรัพย์ประเภทน้ันจะเสรจ็สิ้นภายใน

ระยะเวลาอนัสั้น และราคาของสนิทรัพย์ที่ตีใหม่แสดงถงึข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

39 หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ทําใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นเพิ่มข้ึน กิจการตอ้งรบัรู ้

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ไปยงักําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

และรบัรูจํ้านวนสะสมไปยงัส่วนของเจ้าของภายใตห้วัขอ้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ 
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อย่างไรก็ตาม กิจการตอ้งรบัรูส่้วนเพิม่จากการตีราคาใหม่นี้ ในกําไรหรือขาดทุนไม่เกินจํานวนที่

ตีราคาสินทรพัยด์งักล่าวลดลงในอดีตและเคยรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน 

40 หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ทําใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นลดลง กิจการตอ้งรบัรู ้

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 

กิจการตอ้งนําส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจํานวนที ่

ไม่เกินยอดคงเหลือดา้นเครดิตที่มีอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”  

ของสินทรัพยร์ายการเดียวกันนั้น โดยการรับรูส่้วนที่ลดลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

จะมีผลทําใหบ้ญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ที่สะสมอยู่ในส่วนของเจา้ของลดลง

ตามไปดว้ย 

41 กจิการอาจโอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่แสดงอยู่ในส่วนของ

เจ้าของไปยังกาํไรสะสมโดยตรงเม่ือกจิการตัดรายการสนิทรัพย์น้ัน โดยโอนส่วนเกนิทุนทั้งหมดจาก

การตีราคาสนิทรัพย์ดังกล่าวไปยังกาํไรสะสมเม่ือกจิการจาํหน่ายหรือเลิกใช้สนิทรัพย์ อย่างไรกต็าม 

ในระหว่างที่กิจการใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วนไปยัง 

กาํไรสะสม ในกรณีน้ีจํานวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังกาํไรสะสม จะเท่ากับผลต่างระหว่าง 

ค่าเสื่อมราคาที่คาํนวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่คาํนวณ

จากราคาทุนเดิมของสนิทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ไปยังกาํไรสะสมไม่

ทาํผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

42 กิจการรับรู้ รายการและเปิดเผยรายการผลกระทบทางภาษี (ถ้ามี) จากการตีราคาใหม่ สาํหรับ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง ภาษีเงินได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) 

ค่าเสือ่มราคา  

43 กิจการตอ้งคิดค่าเสื่อมราคาสําหรบัส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์แต่ละ

ส่วนแยกต่างหากจากกนัเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนที่มีนยัสําคญัเมื่อเทียบกบั

ตน้ทุนทั้งหมดของสินทรพัยน์ ั้น  

44 กิจการต้องปันส่วนมูลค่าที่ รับรู้ เ ร่ิมแรกของรายการที่ เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปยัง

ส่วนประกอบแต่ละส่วนที่มีนัยสาํคัญของสนิทรัพย์น้ันและคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกนั เช่น กจิการ

อาจแยกคิดค่าเสื่อมราคาโครงเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์แยกจากกัน ไม่ว่ากิจการจะเป็นเจ้าของ

เคร่ืองบินน้ันเองหรือเป็นเคร่ืองบินตามสญัญาเช่าการเงิน ในทาํนองเดียวกัน หากกจิการได้มาซ่ึง

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และให้ผู้อื่นเช่าภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน กล่าวคือกิจการเป็น

ผู้ให้เช่า อาจเป็นการเหมาะสมที่กิจการจะคิดค่าเสื่อมราคาจากต้นทุนของรายการดังกล่าวแยก

ต่างหากจากรายการอื่น เพ่ือให้ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวสะท้อนถึงผลทางบวกและลบของ

อายุของสญัญาเช่าเม่ือเทยีบกบัในตลาด 
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45 หากส่วนประกอบที่มีนัยสาํคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีอายุการให้ประโยชน์และ 

ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหน่ึงของสินทรัพย์รายการเดียวกัน  

ในกรณดีังกล่าว กจิการอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็นกลุ่มเพ่ือคิดค่าเสื่อมราคา  

46 ในกรณีที่กิจการคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบบางส่วนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 

แยกจากกัน กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือของสินทรัพย์แยกจากกันด้วย 

ส่วนที่เหลือประกอบด้วยส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ไม่มีนัยสาํคัญ หากกิจการคาดว่าส่วนประกอบ

ต่างๆ จะมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน กิจการอาจคิดค่าเสื่อมราคาของ

ส่วนประกอบที่เหลือโดยใช้วิธีการประมาณซ่ึงเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สะท้อนถึงรูปแบบการใช้

ประโยชน์และ/หรืออายุการให้ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว 

47 กิจการอาจเลือกคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์รายการหนึ่งแยกจากกัน

แม้ว่าต้นทุนของส่วนประกอบเหล่าน้ันจะไม่มีนัยสาํคัญเม่ือเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์

รายการน้ัน 

48 กิจการตอ้งรบัรูค่้าเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนในแต่ละงวดในกําไรหรือขาดทุน ยกเวน้กรณีที่ตอ้ง 

นาํค่าเสือ่มราคาดงักล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยร์ายการอ่ืน 

49 โดยปกติกิจการจะรับรู้ ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้ นในแต่ละงวดในกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม      

ในบางคร้ัง ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตของสนิทรัพย์อาจเกดิจากการใช้สนิทรัพย์ดังกล่าวใน

การผลิตสนิทรัพย์อื่น ในกรณีน้ี ค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ที่เกดิขึ้นถือเป็นส่วนหน่ึงในต้นทุนของ

สินทรัพย์อื่นดังกล่าวและรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นน้ัน เช่น ค่าเสื่อม

ราคาของโรงงานและอุปกรณ์ในการผลิตถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนแปลงสภาพของสนิค้าคงเหลือ 

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

ในทาํนองเดียวกัน ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒนาถือเป็น

ส่วนหน่ึงในต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการอาจรับรู้ตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 38 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เม่ือมีการประกาศใช้)  

จํานวนทีคิ่ดค่าเสือ่มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคา 

50 กิจการตอ้งปันส่วนจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยอ์ย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชนข์องสินทรพัย ์ 

51    กิจการตอ้งทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชนข์องสินทรัพยอ์ย่างนอ้ยที่สุด                

ทุกส้ินรอบปีบญัชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์ตกต่าง

ไปจากที่ไดป้ระมาณไว  ้กิจการต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลง 

ประมาณการทางบญัชี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2558) 

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมี    

การประกาศใช)้ 
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52 แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการยังคงรับรู้ ค่าเสื่อมราคาต่อไป         

ตราบเท่าที่มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ันไม่สงูกว่ามูลค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

สนิทรัพย์ไม่ถอืเป็นเหตุให้หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์  

53 จาํนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็นจาํนวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ 

มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์มักเป็นจาํนวนที่ไม่มีนัยสาํคัญ ดังน้ัน มูลค่าคงเหลือจึงไม่มีสาระสาํคัญ

ในการคาํนวณจาํนวนที่คิดค่าเสื่อมราคา 

54 มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อาจเพ่ิมขึ้ นจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน  

ในกรณีดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลง    

ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ในภายหลัง  

55 การคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์จะเร่ิมต้นเม่ือสนิทรัพย์น้ันพร้อมใช้งาน กล่าวคือ เม่ือสนิทรัพย์

อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การคิดค่าเสื่อมราคา

จะสิ้นสดุเม่ือกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน หรือจัดประเภทสินทรัพย์น้ันเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือ

ขาย (หรือรวมไว้ในกลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจาํหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ถือไว้เพ่ือขาย) แล้วแต่

วันใดจะเกิดขึ้ นก่อน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ดังน้ัน กจิการไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์เม่ือกิจการไม่ได้ใช้งานสินทรัพย์น้ัน หรือ

ปลดจากการใช้งานประจาํ เว้นแต่สินทรัพย์น้ันได้คิดค่าเสื่อมราคาเตม็จาํนวนแล้ว อย่างไรกต็าม 

หากกิจการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตามปริมาณการใช้ค่าเสื่อมราคาอาจมีค่าเท่ากับศูนย์ได้เม่ือ 

ไม่มีการผลิต 

56 โดยหลักการแล้ว กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์  

อย่างไรกต็าม ปัจจัยอื่น เช่น ความล้าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย์ การชาํรุดเสียหายที่

เกิดขึ้นในขณะที่หยุดใช้งานสนิทรัพย์ มักทาํให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากสนิทรัพย์น้ัน

ลดลง ดังน้ัน ในการกาํหนดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ กจิการต้องคาํนึงถงึปัจจัยดังต่อไปน้ี 

56.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สนิทรัพย์โดยประเมินจากกาํลังการผลิตหรือผลผลิต

ที่คาดว่าจะได้จากสนิทรัพย์น้ัน 

56.2 การชาํรุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากปัจจัยต่างๆ ในการดาํเนินงาน เช่น 

จาํนวนผลัดในการใช้สนิทรัพย์และแผนการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา รวมทั้ง การดูแลและ

บาํรงุรักษาสนิทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้งานสนิทรัพย์ 

56.3 ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือ 

การปรับปรุงการผลิต หรือเกิดจากการเปล่ียนแปลงความต้องการในสนิค้าหรือบริการซ่ึง

เป็นผลผลิตจากสนิทรัพย์น้ัน 

56.4 ข้อกําหนดทางกฎหมายหรือข้อจํากัดอื่นที่คล้ายคลึงกันในการใช้สินทรัพย์ เช่น  

การสิ้นสดุอายุของสญัญาเช่า 

57 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรัพย์น้ัน กิจการอาจมีนโยบายบริหารสินทรัพย์โดยการจําหน่ายสินทรัพย์หลังจากใช้งาน
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สินทรัพย์ไประยะหน่ึงหรือหลังจากได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ 

แล้วส่วนหน่ึง ดังน้ัน อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จึงอาจสั้นกว่าอายุการให้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจ การประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นการใช้ดุลยพินิจซ่ึงต้องอาศัย

ประสบการณข์องกจิการจากการใช้สนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนั 

58 ที่ดินและอาคารเป็นสนิทรัพย์ที่แยกจากกนัได้และบันทกึแยกจากกนัแม้ว่าจะได้มาพร้อมกนั ที่ดิน

จะมีอายุการให้ประโยชน์ไม่จาํกดัจึงไม่จาํเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้นในบางกรณี เช่น เหมือง

แร่ที่ทาํบนผิวดิน หรือพ้ืนที่ที่ใช้สาํหรับการทิ้ งขยะ อาคารมีอายุการให้ประโยชน์ที่จาํกัดจึงเป็น

สินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพได้ การเพ่ิมขึ้ นของมูลค่าที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งของอาคารไม่มีผลกระทบต่อ 

การกาํหนดจาํนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร 

59 หากกิจการรวมต้นทุนในการร้ือถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน

ที่ดิน กจิการต้องคิดค่าเสื่อมราคาสาํหรับต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์

จากต้นทุนน้ัน ในบางกรณี ที่ดินอาจมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดจึงต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคา 

ในลักษณะที่สะท้อนให้เหน็ถงึประโยชน์ที่จะได้รับจากที่ดินดังกล่าว 

วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา  

60 วิธีการคิดค่าเสือ่มราคาที่ใชต้อ้งสะทอ้นรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการ

คาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

61 กิจการตอ้งทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยอ์ย่างนอ้ยที่สุดทุกส้ินรอบปีบญัชี  

หากกิจการพบว่าลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตจาก

สินทรพัยน์ ั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญั กิจการตอ้งเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อ

สะทอ้นถึงลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้กําหนดของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

62 กิจการสามารถใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาซ่ึงมีหลายวิธีปันส่วนจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของ

สนิทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธ ี

เช่น วิธีเส้นตรง วิธยีอดคงเหลือลดลง และวิธีจาํนวนผลผลิต วิธีเส้นตรงมีผลทาํให้ค่าเสื่อมราคามี

จํานวนคงที่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ันไม่

เปล่ียนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลทาํให้ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์ วิธีจาํนวนผลผลิตมีผลทาํให้ค่าเสื่อมราคาขึ้ นอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่คาดว่าจะ

ได้ รับจากสินทรัพย์ กิจการเลือกใช้วิธีคิดค่าเสื่ อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของสนิทรัพย์ให้ใกล้เคียงที่สดุและต้องใช้อย่างสมํ่าเสมอ

ในทุกรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

จากสนิทรัพย์น้ันเปล่ียนไป 
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การดอ้ยค่า  

63 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เม่ือมีการประกาศใช้) ในการกาํหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกดิการด้อยค่า

หรือไม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีที่กิจการใช้ในการทบทวนมูลค่าตามบัญชีและ

วิธีการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์รวมถึงเวลาที่กิจการต้องรับรู้ หรือ         

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ัน 

64   (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

ค่าชดเชยสําหรบัการดอ้ยค่า  

65 ค่าชดเชยที่กิจการไดร้ับจากบุคคลที่สามสําหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิด 

การดอ้ยค่า สูญหาย หรือเลิกใชต้อ้งนํามารวมในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิไดร้ับ

ค่าชดเชยนั้น 

66 การด้อยค่าหรือการสูญเสียของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับ

ค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซ้ือหรือการก่อสร้างสินทรัพย์เพ่ือการเปล่ียนแทนในภายหลัง  

ถอืเป็นเหตุการณท์างเศรษฐกจิที่แยกจากกนัและต้องบันทกึบัญชีแยกจากกนั ดังต่อไปน้ี 

66.1 การด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรงุ 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

66.2 การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เลิกใช้งาน หรือจําหน่ายไป ให้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

66.3 ค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สามสาํหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มีการด้อยค่า 

สูญเสีย หรือเลิกใช้ ให้รับรู้ ในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนเม่ือกิจการมีสิทธิได้รับ 

ค่าชดเชยน้ัน และ 

66.4 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ี่เกดิจากการบูรณะ การซ้ือ หรือการก่อสร้างเพ่ือ

เปล่ียนแทนสนิทรัพย์เดิม ให้ถอืปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

การตดัรายการ  

67 กิจการตอ้งตดัรายการมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณอ์อกจากบญัชี  

เมือ่เขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

67.1  กิจการจําหน่ายสินทรพัย ์หรือ 

67.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชสิ้นทรพัยห์รือ 

จากการจําหน่ายสินทรพัย ์

68 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการตดัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์             

ในกําไรหรือขาดทุนเมือ่กิจการตดัรายการสินทรพัยน์ ั้นออกจากบญัชี (ยกเวน้กรณีที่มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง สญัญาเช่า (เมือ่มีการประกาศใช)้ กําหนดเป็น
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อย่างอ่ืนในกรณีของการขายและเช่ากลบัคืน) ทั้งนี้  กิจการตอ้งไม่จัดประเภทผลกําไรที่เกิดข้ึน

จากการตดัรายการเป็นรายไดห้ลกั 

68ก อย่างไรกต็าม หากกิจการมีการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือไว้เพ่ือให้เช่าที่เกิดขึ้ น         

เป็นปกติและเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติของกจิการ กจิการต้องโอนสนิทรัพย์

ดังกล่าวไปเป็นส่วนหน่ึงของสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์ดังกล่าวได้หยุด 

การให้เช่าและถือไว้เพ่ือขาย โดยเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวต้องรับรู้ เป็นรายได้ 

ซ่ึ ง เ ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  18 (ปรับปรุง  2558) เ ร่ือง  รายได้ (เ ม่ือมี               

การประกาศใช้) ทั้งน้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง สนิทรัพย์

ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้) ไม่ได้ถือปฏบิัติกบั

สนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติของกจิการซ่ึงได้โอนไปเป็นสนิค้า

คงเหลือ 

69 การจาํหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ (เช่น โดยการขาย            

โดยการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการกาํหนดวันที่จาํหน่ายรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) สําหรับการรับรู้ รายได้จากการขายสินค้า และในกรณ ี

การจาํหน่ายสนิทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืนให้ถือปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรงุ 2558) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

70 ภายใต้หลักการรับรู้ รายการที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 7 หากกิจการรับรู้ ต้นทุนในการเปล่ียนแทน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทน โดยไม่คํานึงว่าส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนน้ันได้มีการคิด       

ค่าเสื่อมราคาแยกต่างหากจากสนิทรัพย์น้ันหรือไม่ หากกิจการไม่สามารถกาํหนดมูลค่าตามบัญชี

ของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนได้ ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนเป็น  

ตัวบ่งช้ีถงึต้นทุนของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนในขณะที่กจิการได้มาหรือก่อสร้างส่วนประกอบ

ที่ถูกเปล่ียนแทนน้ัน 

71    ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตดัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์คือ ผลต่างระหว่าง 

สิง่ตอบแทนสุทธิทีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายสินทรพัยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้น 

72 กิจการต้องรับรู้ สิ่ งตอบแทนที่จะได้รับจากการจําหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 

เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากมีการยืดระยะเวลาการชําระเงินออกไป ให้กิจการรับรู้     

สิ่งตอบแทนที่จะได้รับเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด และให้รับรู้ผลต่างระหว่าง

มูลค่าตามจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่จะได้รับชาํระกบัมูลค่าที่เทยีบเท่าราคาเงินสด เป็นดอกเบี้ย

รับตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้)    

ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถงึผลตอบแทนที่แท้จริงของลูกหน้ี 

 



 

19 

การเปิดเผยขอ้มูล 

73 กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกขอ้ในงบการเงินสําหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์ต่ละ

ประเภท 

73.1  เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้กําหนดมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ

สินทรพัย ์

73.2  วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา 

73.3  อายกุารใหป้ระโยชนห์รืออตัราค่าเสือ่มราคาทีใ่ช ้

73.4 มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม         

ค่าเสื่อมราคาสะสม (รวมทั้ งผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรัพย)์ ณ  

วนัตน้งวดและส้ินงวด และ 

73.5 รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบญัชีระหว่างวนัตน้งวดถงึวนัส้ินงวดทีแ่สดงถงึ 

73.5.1   มูลค่าของสินทรพัยที์เ่พิม่ข้ึน 

73.5.2  มูลค่าของสินทรัพย์ที่ จัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขายหรือรวมไว้ใน 

กลุ่ มสินทรัพย์ที่ จํ าหน่ายที่ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)  

เรื่อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  

(เมือ่มีการประกาศใช)้ และการจําหน่ายอ่ืนๆ 

73.5.3   มูลค่าของสินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการรวมกิจการ 

73.5.4    การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่        

ตามย่อหนา้ที่ 31 39 และ 40 และจากการรบัรูห้รือกลบัรายการบญัชีผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปยงักําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตามที่กําหนดไวใ้น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

73.5.5   ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนตามที่กําหนดไวใ้น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

73.5.6  การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกําไรหรือขาดทุนตามที่

กํ าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับ ที่  36 (ปรับป รุ ง  2558)              

เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

73.5.7  ค่าเสือ่มราคา 

73.5.8  ผลต่างสุทธิของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจาก 

สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานเป็นสกุลเงินที่กิจการใช้เสนอรายงาน  

รวมถึงการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่กิจการใช ้

เสนอรายงาน และ 
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73.5.9 การเปลีย่นแปลงอ่ืน 

74 กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกรายการในงบการเงินดว้ย 

74.1 จํานวนและข้อ จํากัดที่ มีอ ยู่ ในกรรมสิท ธ์ิของที่ ดิน  อาคารและอุปกรณ์ที่ ใช ้

เป็นหลกัประกนัหนี้ สิน 

74.2 จํานวนรายจ่ายทั้งส้ินที่รบัรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณจ์ากการก่อสรา้ง 

74.3 จํานวนเงินภาระผูกพนัตามสญัญาที่ตกลงไวเ้พือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

และ 

74.4 จํานวนค่าชดเชยที่ไดร้บัจากบุคคลที่สามสําหรบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่มี 

การดอ้ยค่า การสูญเสีย หรือเลิกใช ้ซ่ึงไดร้บัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน (ยกเวน้กรณีที่ได้

เปิดเผยรายการดงักล่าวแยกต่างหากแลว้ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ) 

75 การเลือกวิธกีารคิดค่าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์เป็นเร่ืองที่ต้อง

ใช้ดุลยพินิจ ดังน้ัน การเปิดเผยวิธกีารที่ใช้และอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณหรืออตัราค่าเสื่อม

ราคาจะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินเพ่ือใช้ทบทวนนโยบายการบัญชีที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้และทาํให้

สามารถเปรียบเทยีบข้อมูลกบัของกจิการอื่นได้ และด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกนักจิการต้องเปิดเผย

ข้อมูลต่อไปน้ี 

75.1 ค่าเสื่อมราคา ทั้งน้ี ไม่ว่าค่าเสื่อมราคาน้ันจะรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนหรือรับรู้ เป็นส่วนหน่ึง

ของต้นทุนของสนิทรัพย์อื่นในระหว่างงวด และ  

75.2 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด 

76 กิจการต้องเปิดเผยลักษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่ มี

ผลกระทบในงวดปัจจุบันหรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต่อไปตามที่กาํหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสาํหรับรายการ

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์อาจมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงประมาณการในเร่ืองต่อไปน้ี 

76.1  มูลค่าคงเหลือ 

76.2 ประมาณการต้นทุนในการร้ือ การขนย้าย หรือการบูรณะรายการที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

76.3  อายุการให้ประโยชน์ และ 

76.4  วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคา 

77 หากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์สดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยรายการ

ต่อไปนี้ ทุกรายการในงบการเงิน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 

2558) เรือ่ง การวดัมูลค่ายติุธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

77.1  วนัทีมี่การตีราคาสินทรพัยใ์หม่ 

77.2  ขอ้เท็จจริงทีว่่าผูป้ระเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่ 

77.3  (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

77.4  (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้  
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77.5 สําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แต่ละประเภทมีการตีราคาใหม่ให้เปิดเผย 

มูลค่าตามบญัชีทีค่วรจะรบัรูห้ากสินทรพัยน์ ั้นแสดงโดยใชวิ้ธีราคาทุน และ 

77.6 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย ์ซ่ึงกิจการตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

ของส่วนเกินทุนดงักล่าวในระหว่างงวด และขอ้จํากดัในการจ่ายส่วนเกินทุนนั้นใหก้บั 

ผูถ้อืหุน้ 

78 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการด้อยค่าตามที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมี         

การประกาศใช้) เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 73.5.4 ถงึ 73.5.6  

79 ผู้ใช้งบการเงินอาจพบว่าข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิของผู้ใช้งบการเงิน 

79.1  มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ี่กจิการหยุดใช้งานเป็นการช่ัวคราว 

79.2 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของที่ดิน 

อาคารและอปุกรณ ์ซ่ึงหักค่าเสื่อมราคาเตม็จาํนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 

79.3 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงปลดจากการใช้งานประจาํและยังไม่ได้ 

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรงุ 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

(เม่ือมีการประกาศใช้) และ 

79.4  ในกรณทีี่กจิการเลือกใช้วิธรีาคาทุน ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

หากแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาํคัญ  

การถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  

80  การวัดมูลค่าเริ่มแรกของรายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงกิจการได้มาจาก 

การแลกเปลีย่นสินทรพัย ์ตามทีก่ําหนดในย่อหนา้ที่ 24 ถึง 26 ใหใ้ชวิ้ธีเปลีย่นทนัทีเป็นตน้ไป          

โดยใหกิ้จการถอืปฏิบติัเฉพาะกบัรายการทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต 

80ก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้มี          

การปรับปรุงย่อหน้าที่ 35 กิจการต้องถือปฏบิัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับการตีราคาใหม่

ทั้งหมดที่มีการรับรู้ ในงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ที่มีการถือปฏบิัติ

ตามการปรับปรุงน้ีเป็นคร้ังแรก และปรับปรุงสาํหรับงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาถือปฏิบัติคร้ังแรก 

กิจการอาจนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบที่ได้รับการปรับปรุงสาํหรับงวดก่อนหน้าอื่นกไ็ด้ ทั้งน้ีมิได้

เป็นการบังคับ ในกรณีที่กิจการนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ไม่ได้รับการปรับปรุงสาํหรับงวด   

ก่อนหน้าอื่น กิจการต้องระบุให้ชัดเจนสําหรับข้อมูลที่มิได้รับการปรับปรุง และให้ระบุว่ามี       

การนาํเสนอด้วยเกณฑท์ี่แตกต่างและให้อธบิายเกณฑเ์หล่าน้ัน 

80ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

80ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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วนัถอืปฏิบติั  

81 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบิัติ หากกจิการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  

81ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

81ข (ย่อหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง)  

81ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

81ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

81ช กิจการต้องปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) กับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง 

วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนําไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หาก

กิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวด้วย 

81ซ  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้มี          

การปรับปรุงย่อหน้าที่ 35 และเพ่ิมเติมย่อหน้าที่ 80ก กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้

กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏบิัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มี

ผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

81ฌ-81ฎ    (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม  

82 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน

อาคารและอปุกรณ ์ 

83 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 


