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หน้า 1 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

เดือน มกราคม – มีนาคม 2562 

เร่ือง : สอบถามเกี่ยวกบัมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 

ถาม : 1.ช้ินส่วนหรืออะไหล่ที่ใช้เปล่ียนแทน ถ้ามูลค่าไม่มีนัยส าคัญเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่  

2.มูลค่าที่มีนัยส าคัญควรใช้อะไรเป็นเกณฑว่์ามูลค่าเทา่ไหร่ถึงจะเรียกว่ามีนัยส าคัญ  

3.การตรวจสอบคร้ังใหญ่ในย่อหน้าที่ 14 เหมือนกบั Overhaul หรือไม่  

4.อายุส่วนประกอบในเคร่ืองจักรที่ต่างกนั จ าเป็นต้องแยกส่วนประกอบเพ่ือคิดค่าเสื่อมหรือไม่  

   หรือสามารถรวมส่วนประกอบที่มีอายุต่างกนัไว้ด้วยกนัได้  

5.หลักในการแตกส่วนประกอบสามารถใช้ตามรูปภาพข้างล่างได้หรือไม่ 

 

ตอบ : ขออนุญาตตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ (TAS16) ทลีะข้อดังน้ี 

 

1.ช้ินส่วนหรืออะไหล่ที่ใช้เปล่ียนแทน ถ้ามูลค่าไม่มีนัยส าคัญเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่  

2.มูลค่าที่มีนัยส าคัญควรใช้อะไรเป็นเกณฑว่์ามูลค่าเทา่ไหร่ถึงจะเรียกว่ามีนัยส าคัญ  

ตามย่อหน้าที่ 8 ของ TAS16 ระบุว่า 

8 รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ทีส่ ารองไวใ้ชง้าน และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการซ่อมบ ารุง

จะถกูรบัรูต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี  

เมื่อรายการดังกล่าวเป็นไปตามค านิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เขา้

เงือ่นไขดงักล่าว รายการดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสินคา้คงเหลือ  

ค านิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ระบุในย่อหน้าที่ 6 ดังน้ี 

สินทรพัยที์มี่ตวัตนซึง่เขา้เงือ่นไขทกุขอ้ต่อไปน้ี  

1) มีไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการผลิต ในการจ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพื่อใหเ้ช่า 

หรือเพือ่ใชใ้นการบริหารงาน และ  

2) คาดวา่จะใชป้ระโยชนม์ากกวา่หนึง่รอบระยะเวลา  

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ย่อหน้าที่ ลค11 และ ลค35 ก าหนด

ค าอธบิายของความมีสาระส าคัญไว้ ดังน้ี 

ลค 11 ขอ้มูลมีสาระส าคัญหากการละเวน้การแสดงขอ้มูลหรือการแสดงขอ้มูลผิดอาจ
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มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผูใ้ชที้ต่ัดสินใจโดยใชข้อ้มูลทางการเงินเกีย่วกบักิจการทีเ่สนอ

รายงานกิจการใดกิจการหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความมีสาระส าคัญเป็นลกัษณะเฉพาะกิจการ

ของความเกีย่วขอ้งกบัการตัดสินใจทีอิ่งกบัลกัษณะหรือขนาดของรายการหรือทัง้ลกัษณะและ

ขนาดของรายการซึง่มีความสมัพนัธก์บัขอ้มลูในบริบทของรายงานทางการเงินของกิจการแต่ละ

แห่ง ดงันัน้ คณะกรรมการฯ ไม่อาจก าหนดเกณฑข์ัน้ต ่าเชิงปริมาณส าหรบัความมีสาระส าคัญที่

เหมาะสมกบัทกุกรณีหรือก าหนดไดว้า่อะไรอาจมีสาระส าคัญในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่

และ 

 

3.การตรวจสอบคร้ังใหญ่ในย่อหน้าที่ 14 เหมือนกบั Overhaul หรือไม่  

14 กจิการอาจจัดให้มีการตรวจสอบคร้ังใหญ่ตามระยะเวลาที่ก  าหนด (Regular Major 

Inspections) เพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน โดยไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนใด

หรือไม่  

ทั้งน้ี เพ่ือให้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่าง

ต่อเน่ือง (เช่น กรณีของเคร่ืองบิน)  

Overhaul ในความหมายของแต่ละกิจการมีความหมายถึงการกระท าที่แตกต่างกันไป 

ตามแต่ละลักษณะของกจิกรรม  

ดังน้ัน ย่อหน้าที่ 14 จึงให้หมายความถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ที่เป็นปกติ โดยมี

ระยะเวลาที่ค่อนข้างสม ่าเสมอ และต้องกระท าแม้ว่าจะมีหรือไม่มีการเปล่ียนแทน หรือ

ซ่อมแซมส่วนประกอบใดกต็าม ท่านต้องพิจารณาว่า Overhaul มีลักษณะของกิจกรรมเป็น

แบบใด 

 

4.อายุส่วนประกอบในเคร่ืองจักรที่ต่างกนั จ าเป็นต้องแยกส่วนประกอบเพ่ือคิดค่าเสื่อมหรือไม่ 

หรือสามารถรวมส่วนประกอบที่มีอายุต่างกนัไว้ด้วยกนัได้  

5.หลักในการแตกส่วนประกอบสามารถใช้ตามรูปภาพข้างล่างได้หรือไม่ 

หลักในการแยกส่วนประกอบระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 43-48 ของ TAS16 ซ่ึงในบางกรณี

สามารถรวมส่วนประกอบในการคิดค่าเสื่อมราคาได้ หากส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญของ

รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์มีอายุการใช้ประโยชน์และใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

เหมือนกบัส่วนประกอบอกีส่วนหน่ึง 

 

ทั้งน้ีขอให้ทา่นศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ิมเติมด้วย เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่าง

เหมาะสม  

(ท่านสามารถเข้าถึงมาตรฐานฉบับต่างๆได้ที่ website ของสภาวิชาชีพบัญชี 

www.tfac.or.th) 

http://www.tfac.or.th/
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 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

เดือนตุลาคม 2561 

เร่ือง : มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสนิทรัพย์ 

ถาม : 1. กิจการเป็นกิจการร้านเบเกอร่ี เช่าพ้ืนที่ในห้างสรรพสินค้า ซ่ึงกิจการว่าจ้างช่างเพ่ือท า

เคาน์เตอร์ กิจการต้องบันทกึบัญชีเคาน์เตอร์เป็นทรัพย์สินของกิจการหรือไม่ และหากกิจการ

ต้องบันทึกบัญชีเคาน์เตอร์เป็นทรัพย์สินแล้วจะต้องบันทึกบัญชีเป็นเคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง

หรือไม่ 

2. กิจการมีค่าบริการเดินสายเมน, ค่าบริการเดินท่อ, ค่าบริการเดินปล๊ัก และค่าบริการ

ติดตั้งตู้คอมซูเมอร์ กจิการต้องบันทกึบัญชีเป็นทรัพย์สนิหรือไม่ 

ตอบ : ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ย่อหน้าที่ 6 และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่ 10 ย่อหน้าที่ 

123 ระบุในท านองเดียวกนัว่า 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การผลิตในการจ าหน่ายสินค้า ให้บริการ ให้เช่าหรือใช้ในการบริหารงาน ซ่ึงกิจการคาดว่าจะ

ใชป้ระโยชนม์ากกว่าหนึง่รอบระยะเวลาบญัชี 

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ย่อหน้าที่ 7 และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่ 10 ย่อหน้าที่ 

124 ระบุเง่ือนไขในการรับรู้รายการไว้ 

ดังน้ัน กิจการต้องพิจารณาก่อนว่ากิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

กิจการต้องพิจารณาก่อนว่าสินทรัพย์ของกิจการเป็นไปตามค านิยามในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินหรือไม่ หากสินทรัพย์ของกิจการเป็นไปตามค านิยามข้างต้น กิจการต้องรับรู้

รายการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และปฏบัิติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่ 10 ทุกย่อหน้า (ขึ้ นอยู่กับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่กจิการเลือกใช้)  

ทั้งน้ีขอให้ทา่นศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยท่าน

สามารถศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้ง 2 ฉบับได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 

http://www.fap.or.th/Article/Detail/66977 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

เดือนธนัวาคม 2560 

http://www.fap.or.th/Article/Detail/66977
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เร่ือง : มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสนิทรัพย์ 

ถาม : เน่ืองด้วยบริษัทได้จัดสร้างตึกและรับรู้เป็นสินทรัพย์ 1 ช้ินคืออาคาร เมื่อใช้มาเป็น

ระยะเวลาประมาณ 10 ปี ได้มีบางส่วนเสยีหายต้องท าการซ่อมแซม ซ่ึงเป็นจ านวนเงินค่อนข้าง

สงูประมาณ 4-5 ล้านบาท 

ขอเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีว่า สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมได้

หรือไม่ หรือมีแนวทางการบันทกึบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 

ตอบ : ในกรณีที่มีรายจ่ายเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ที่เกิดข้ึนในภายหลัง เช่น ค่าซ่อมแซม มีการเขียน

ไว้ในมาตรฐานการบัญชี โดยท่านต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ ย่อหน้าที่ 12-14 หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่

ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่  131-133 และท่านต้องพิจารณาเน้ือหาก่อนว่า           

ค่าซ่อมแซมดังกล่าวควรรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเง่ือนไขในมาตรฐานการ

บัญชีดังกล่าวหรือไม่  

ทั้งน้ีขอให้ท่านศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการที่เกิดข้ึนและศึกษามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่าวเพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไป

อย่างเหมาะสม 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

เดือนพฤศจิกายน 2559 

เร่ือง : สอบถามวิธกีารบัญชี และ ภาษีที่ถูกต้อง 

ถาม : 
กรณีที่เราเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีการให้เช่าที่ดิน ซ่ึงมีหน่วยงานราชการมาเช่า

ที่ดินอายุสญัญาเช่า 30 ปี และได้ท าการปลูกสร้างอาคารบนที่ดินเพ่ือน าไปหารายได้ค่าเช่าของ

หน่วยงานราชการน้ัน  เม่ือครบก าหนดสัญญาเช่าที่ดินสิ้ นสุดสัญญา ซ่ึงตามกฎหมายทั่วไป 

ตัวอาคารที่ให้เช่าจะตกเป็นของเจ้าของที่ดิน แต่ในกรณีน้ี ในสัญญาที่ได้จัดท า เน่ืองจาก  

เป็นหน่วยงานราชการ ในสญัญาจึงระบุว่า ตัวอาคารที่ปลูกสร้างบนที่ดิน จะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์

ของผู้เช่า ซ่ึงหากผู้ให้เช่าต้องการอาคารที่ปลูกสร้างน้ี จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่หน่วยงาน

ราชการน้ี เป็นเงิน 7,000,000 บาท  

จึงอยากทราบว่า การจ่ายเงินทดแทนค่าอาคารแห่งน้ี เพ่ือการได้เป็นกรรมสิทธิ์ใน 

ตัวอาคารบนที่ดินของเราเอง ควรจะบันทึกเข้าเป็นค่าใช้จ่าย หรือ บันทึกเข้าเป็นสินทรัพย์  

ในเร่ืองสทิธปิระโยชน์ จึงขอรบกวนทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ โปรดช่วยแนะน าให้ความรู้ เน่ืองจาก 

สิทธิการใช้ประโยชน์ในการใช้อาคารน้ี ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินของเราเอง จึงควรจะบันทึกเป็น

ค่าใช้จ่าย หรือ สนิทรัพย์ 

ตอบ : 
กิจการต้องพิจารณาก่อนว่ากิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใด  

ซ่ึงหากกิจการเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ในกรณีที่กิจการเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสีย
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สาธารณะ (PAEs) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ระบุว่า 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สนิทรัพย์ที่มีตัวตนซ่ึงเข้าเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้   

1)     มีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจ าหน่าย สินค้าหรือให้บริการ เพ่ือให้

เช่า หรือเพ่ือใช้ในการบริหารงาน และ  

2)     คาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลา 

ดังน้ัน หากการจ่ายช าระเงินดังกล่าว เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อข้างต้น กิจการจะต้องถือปฏบัิติ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยต้องรับรู้และวัดมูลค่า

ตามย่อหน้าที่ 30 ดังน้ี 

30.   ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ กิจการต้อง

แสดงรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสนิทรัพย์ 

ในกรณีที่กจิการไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (NPAEs) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ย่อหน้าที่ 123 ระบุว่า 

 

123. ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพ่ือใช้

ประโยชน์ในการผลิต ในการจ าหน่ายสินค้า ให้บริการ ให้เช่าหรือใช้ใน 

การบริหารงาน ซ่ึงกจิการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี 

ดังน้ัน กจิการต้องพิจารณาเน้ือหาของรายการน้ัน ท าให้กิจการได้รับสินทรัพย์ซ่ึงมีอายุ 

การใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ปี กิจการจึงสามารถรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ตามที่

ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดไว้ทั้งสองฉบับดังกล่าว  

ทั้งน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของท่านซ่ึงเป็นผู้ที่มีข้อมูลและความเข้าใจในเน้ือหา

ของรายการมากกว่าเพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ถูกต้องมากย่ิงข้ึนเน่ืองจากผู้สอบบัญชีต้องท าความ

เข้าใจธุรกจิและตรวจสอบกจิการของทา่นเพ่ือแสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

  

เดือนตุลาคม 2559 

เร่ือง : แนวทางการบันทกึบัญชีส าหรับสนิทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานสั้น 

ถาม :  เน่ืองจากบริษัท ประกอบกิจการ food court มีประเดน็การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ

ประเภท ของจาน ชาม ช้อน กาละมัง ทางบริษัทต้องการตัดจ าหน่ายภายใน 2 ปี (ถือเป็น

สินทรัพย์ระยะสั้น) ได้หรือไม่ หรือควรบันทึกบัญชีส าหรับของประเภทน้ี เป็นสินทรัพย์ หรือ 

ค่าใช้จ่าย อย่างไร และควรใช้ช่ือบัญชีว่าอย่างไร จึงจะถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ก  าหนด 

จึงสอบถามมาเพ่ือเป็นแนวทางปฎิบัติต่อไป 

ตอบ : 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ระบุค านิยามของ 
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ค าว่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังน้ี 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สนิทรัพย์ที่มีตัวตนซ่ึงเข้าเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี  

1)   มีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจ าหน่าย สินค้าหรือให้บริการ เพ่ือให้เช่า 

หรือเพ่ือใช้ในการบริหารงาน และ  

2)   คาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลา 

ดังน้ันหากสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าลักษณะทั้งสองข้อข้างต้นจะต้องถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยต้องรับรู้และวัดมูลค่า 

ตามย่อหน้าที่ 30 ดังน้ี 

30   ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ กิจการต้อง

แสดง  รายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสนิทรัพย์ 

หรือตามย่อหน้าที่ 123 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มี

ส่วนได้เสยีสาธารณะ (TFRS for NPAE)ซ่ึงระบุว่า 

123   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพ่ือใช้

ประโยชน์ในการผลิต ในการจ าหน่ายสินค้า ให้บริการ ให้เช่าหรือใช้ใน 

การบริหารงาน ซ่ึงกจิการคาดว่าจะใช้ประโยชน์ มากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี 

ดังน้ันกิจการต้องค านวณค่าเสื่อมราคาโดยตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

(ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้)โดยยึดหลักการในย่อหน้าที่ 56 และ 57 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (หรือย่อหน้าที่ 144 ของ TFRS for NPAE) ซ่ึงในทางปฏบัิติ 

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อาจน้อยกว่าอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่แท้จริงของ

สินทรัพย์ได้ เช่น หากอุปกรณ์สามารถใช้งานได้จริง 4 ปี แต่กิจการตั้งใจจะใช้ประโยชน์เพียง  

2 ปี และท าการจ าหน่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ใหม่ ดังน้ัน อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่ใช้ใน

การค านวณค่าเสื่อมราคาเทา่กบั 2 ปี 

ดังน้ันขอให้ทา่นรับรู้รายการดังกล่าวที่ท่านสอบถามโดยพิจารณาว่าเข้าเง่ือนไขตามย่อ

หน้าดังกล่าวหรือไม่ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

อย่างไรกต็าม หากสนิทรัพย์ดังกล่าวใช้ประโยชน์ได้ไม่เกนิกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาซ่ึงไม่

เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าดังกล่าว กิจการสามารถรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้ในทางบัญชี ตามที่ระบุถึง 

ค านิยามของค่าใช้จ่ายไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

ส าหรับช่ือบัญชีขอให้ท่านศึกษาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  เร่ือง การน าเสนอ 

งบการเงิน และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้การแสดงช่ือบัญชีเป็นไปตามหลักการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 



Q & A ดา้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หัวข้อ ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์

หน้า 7 

ทั้งน้ี ขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้และข้อมูลในประเดน็

ดังกล่าวอย่างครบถ้วน 

เดือนกนัยายน 2559 

เร่ือง : ปรึกษาเกี่ยวกบัวันที่ควรด าเนินการค านวณค่าเสื่อมราคา 

ถาม :  ขอ้มูลบริษทัแห่งหนึง่ : รอบบัญชีของทางบริษัทคือ 01/06/58 - 31/05/59 

 ทางบริษัทได้ด าเนินการท าสัญญาจะซ้ือรถกระบะ โดยท าการช าระเงินเพ่ือเป็นเงินจอง 

ณ วันที่ 24/03/59 มีเอกสารใบรับจอง ส่วนที่เหลือช าระเป็นเงินโอน ณ วันที่ 4/04/59 มี

เอกสารการโอนเงินและใบเสร็จรับเงิน โดยในการซ้ือขายคร้ังน้ีทางผู้ขายได้เสนอขายรถพร้อม

ติดหลังคาและนัดรับรถกันวันที่ 11/04/59 มีเอกสารการรับรถ และรถที่ทางบริษัท ได้รับมา

เป็นทะเบียนป้ายแดง ยังไม่ได้รับเล่มทะเบียนรถ ซ่ึงเล่มทะเบียนรถได้รับวันที่ 9/06/59 โดย

ระบุวันที่ครอบครองรถคือ 02/06/59 

 ดังน้ัน ค่าเสื่อมราคาควรจะต้องเร่ิมค านวณจากวันที่เทา่ไหร่ค่ะ 

ตอบ :  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อ

หน้าที่ 143 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ย่อหน้าที่ 55 กล่าวว่า 

 "การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเร่ิมต้นเมื่อสินทรัพย์น้ันพร้อมใช้งาน กล่าวคือ 

เมื่อสินทรพัยอ์ยู่ใน สถานที่และสภาพที่พรอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่าย

บริหาร การคิดค่าเสื่อมราคาจะสิ้นสดุเม่ือกจิการตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชีหรือเมื่อ 

ได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือรวมไว้ใน 

กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือขาย) แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ

เกดิขึ้นก่อน" 

 ดังน้ัน กจิการต้องเร่ิมคิดค่าเสื่อมราคาเม่ือรถยนต์ของกิจการมีความพร้อมที่จะใช้งาน

ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร หรือมีความพร้อมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการได้

ตามที่มุ่งหวังไว้ 

 โดยกิจการต้องพิจารณาจากข้อเทจ็จริงและหลักฐานอื่นนอกเหนือจากรูปแบบของ

สัญญาหรือการท านิติกรรมในทางกฎหมายประกอบด้วยว่ารถยนต์ที่กิจการซ้ือมาน้ัน มีความ

พร้อมที่จะใช้งานตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารเม่ือไหร่ กเ็ร่ิมคิดค่าเสื่อมราคาในวันที่

สนิทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร  

 อน่ึงรูปแบบของสัญญาหรือการท านิติกรรมในทางกฎหมายมิได้เป็นข้อบ่งช้ีของความ

พร้อมในการใช้งานของสนิทรัพย์ในทางบัญชีเสมอไป  

 ทั้งน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจรวมถึง

ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่า เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ถูกต้องย่ิงข้ึน 
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เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559 

เร่ือง : สอบถามถึงรายระเอยีดมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่เร่ือง การตีราคาทรัพย์สนิ 

ถาม :   เน่ืองจากทางบริษัทได้รับแจ้งจากคณะกรรมการอสิระว่าสภาวิชาชีพได้ก าหนด

มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ เร่ืองการตีราคาทรัพย์สนิ เช่น การตีราคาที่ดินตามหมวดการใช้

งาน เช่น available for sale, ใช้ส าหรับกจิการ (สนิทรัพย์ถาวร) เป็นต้น โดยคาดว่าจะ

ประกาศใช้ในปี 2561ใช่หรือไม่ จึงขอค าแนะน าหรือรายละเอยีดมาตรฐานฯ ดังกล่าว จากสภา

วิชาชีพบัญชีฯ เพ่ือน าไปรายงานต่อที่ประชุมและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

ตอบ :  ตามที่ท่านได้ถามถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการตีราคาทรัพย์สินฉบับใหม่ขอเรียนให้ทราบ

ว่าในปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชียังไม่มีการก าหนดมาตรฐานการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการตีราคา

ทรัพย์สนิ โดยขออธบิาย ดังน้ี 

 หากกจิการทา่นเป็นกจิการที่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับใหญ่ (TFRS for PAEs)  

กจิการสามารถประเมินราคาทรัพย์สนิได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ (กรณีที่ปกติที่ดินมีไว้ใช้เพ่ือการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ) หรือการ

วัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

(กรณีที่กจิการต้ังใจหารายได้ค่าเช่าหรือเกง็ก าไรจากการเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สนิ ) 

นอกจากน้ี TFRS for PAEs มีข้อก าหนดในการวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับทรัพย์สินอื่นๆอีก

จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น เงินลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือส่วนงาน

ที่ยกเลิก เป็นต้น แต่ทั้งน้ีท่านต้องศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อก าหนดของมาตรฐานแต่ละ

ฉบับอกีคร้ัง   

 หากกิจการท่านเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  และใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ปัจจุบัน บริษัทไม่

สามารถตีราคาทรัพย์สนิได้ 

http://fap.or.th.a33. readyplanet.net/images/column_1359010309/NPAE_web_06055

4.pdf 

 อย่างไรกต็าม ในปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชีฯจะประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ส าหรับกิจการ NPAEs ซ่ึง

จะอนุญาตให้กิจการสามารถประเมินราคาทรัพย์สินและบันทึกลงในงบการเงินได้ไม่ว่าจะเป็น

ทรัพย์สนิที่มีไว้เพ่ือใช้งาน และวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับทรัพย์สนิที่มีไว้เพ่ือหารายได้ค่าเช่าหรือ

เกง็ก าไรจากการเพ่ิมมูลค่า  

 นอกจากน้ีมาตรฐานฉบับดังกล่าวยังก าหนดเร่ืองของการตีราคาทรัพย์สินอื่นๆอีกด้วย 

เช่น เคร่ืองมือทางการเงินพ้ืนฐาน หรือตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น แต่ทั้งน้ีท่านต้องศึกษา

รายละเอยีดเพ่ิมเติมในข้อก าหนดแต่ละเร่ืองของมาตรฐานอกีคร้ัง   

 ดังน้ันขอให้ท่านติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะออกใหม่อยู่อย่าง

สม ่าเสมอโดยเฉพาะ TFRS for SMEs ที่จะประกาศใช้แทน TFRS for NPAEs ในอนาคตอัน
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ใกล้ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที่  

http://www.fap.or.th/TFRS-for-SMEs.html 

ทั้งน้ีขอให้ทา่นสอบถามผู้สอบบัญชีของบริษัททา่นที่สามารถเข้าใจในเน้ือหาของธุรกจิของทา่น

โดยละเอยีด 

เดือน มิถุนายน – กนัยายน 2558 

เร่ือง : ข้อมูลเพ่ือประกอบความเข้าใจในด้านการบันทกึบัญชี 

ถาม :  ในกรณีอาคารที่ท  าการ ที่ได้มีการสร้างอาคารและติดต้ังไฟฟ้าในคร้ังแรก ซ่ึงปัจจุบันสภาพ

สายไฟฟ้าภายในอาคารเก่ามาก เน่ืองจากไม่ได้มีการเดินสายไฟใหม่เลย ผ่านมาประมาณ 40-

50 ปี แล้ว ปัจจุบัน จะมีการร้ือระบบไฟฟ้าเก่า เพ่ือเปล่ียนเป็นระบบไฟใหม่ โดยร้ือสายไฟเก่า

ออกทั้งหมด  เพ่ือให้รับโหลดก าลังไฟฟ้า ที่ใช้ในปัจจุบันให้มีก าลังพอเพียง โดยเดินสายไฟฟ้า

ใหม่ทั้งหมด รวมถึงติดต้ังระบบสายไฟลงดิน ติดต้ังมิเตอร์ใหม่ เปล่ียนหลอดไฟฟ้าโคมไฟฟ้า 

โดยใช้ หลอดไฟ LED ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 800,000 กว่าบาท 

 จึงไม่แน่ใจว่าในการบันทกึบัญชี จะบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุน 

หรือ ต้องบันทกึเป็นสนิทรัพย์เพ่ิมค่ะ ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องแยกระบบไฟฟ้า 

ระบบประปา และน าไปคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน   

ตอบ : 1. การบันทกึบัญชีส าหรับการเปล่ียนแทนสนิทรัพย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ย่อหน้าที่ 12-14 หรือมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 131 ถึง 133  

ซ่ึงโดยปกติ หากสนิทรัพย์ที่น ามาเปล่ียนแทนมีอายุการให้ประโยชน์แก่กจิการมากกว่า 

1 ปี ให้รับรู้ส่วนของต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของสนิทรัพย์ และให้ตัดรายการสนิทรัพย์เก่า

ที่ถูกเปล่ียนแทนด้วยมูลค่าตามบัญชีที่ยังเหลืออยู่ออก 

2. การบันทกึต้นทุนสนิทรัพย์ให้แยกตามลักษณะการให้ประโยชน์ และอายุการให้

ประโยชน์ที่แตกต่างกนั ดังน้ันส่วนของไฟฟ้า และส่วนของน า้ประปาต้องคิดค่าเสื่อมราคาแยก

ส่วนกนัตามหลักบัญชี Component accounting  

3. อายุการให้ประโยชน์ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร โดยอ้างองิจากมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ย่อหน้าที่ 56-57 หรือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ ย่อหน้าที่ 144 โดยให้พิจารณาว่า 

สนิทรัพย์ตามส่วนประกอบที่เปล่ียนแทนน้ันจะมีอายุในการให้ประโยชน์แก่บริษัทกี่ปี โดยไม่

จ าเป็นต้องเทา่กบัอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของสินทรัพย์ เช่น หากพิจารณาว่าสายไฟ

ติดอยู่กบัอาคารที่มีอายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 7 ปี กอ็าจถือได้ว่าสายไฟจะมีอายุการให้

ประโยชน์เทา่กบั 7 ปีตามสินทรัพย์หลัก แม้โดยปกติ อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของ

สายไฟจะมากกว่า 7 ปีกต็าม โดยยืนอยู่บนข้อเทจ็จริงที่ว่า สิ้นปีที่ 7 จะไม่สามารถน าสายไฟน้ัน
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ไปใช้กบัสนิทรัพย์อื่นได้อกี 

ในทางกลับกนั หาก ณ วันที่เปล่ียนระบบไฟ อาคารมีอายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 20 ปี ซ่ึง

นานกว่าอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของสายไฟจ านวน 10 ปี กใ็ห้ถือว่าอายุการให้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์คือ 10 ปี ตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

 

************** 


