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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
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ในการประชุม  ครั้งที่  ๑๘  (๓/๒๕๕๓)  เม่ือวันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงออกประกาศไว้  

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๒  เรื่อง  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์   

ในลําดับที่  ๑๔  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีท้ายประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  

เรื่อง  มาตรฐานการบัญชี  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๖  

(ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เรื่อง  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที ่  ๓๒  เรื่อง  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  ที่ยกเลิก 

ตามข้อ  ๒  ยังคงให้ใช้ต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
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เรื่อง  รายได้  ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  เรื่อง  การรับรู้รายได้  ที่ยกเลิกตามข้อ  ๔  ยังคง 

ให้ใช้ต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๐  เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ในลําดับที่  ๑๒  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชี 

ท้ายประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชี  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เรื่อง  ผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ท้ายประกาศนี้แทน 
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ข้อ ๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๐  เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ที่ยกเลิกตามข้อ  ๖  ยังคงให้ใช้ต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

จนถึง  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๖  เรื่อง  การรับรู้รายได้สําหรับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์  ในลําดับที่  ๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีท้ายประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  

(พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชี  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงแก้ไขเลขระบุ 

ฉบับมาตรฐานการบัญชีใหม่เป็น  ฉบับที่  ๑๐๒  โดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๔๙/๒๕๕๓  เรื่อง  

การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชี  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางรายการ  ลงวันที่   

๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๖  เรื่อง  การรับรู้รายได้สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

ตามข้อ  ๘  ยังคงให้ใช้ต่อไปไดต้ั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี  ณรงค์เดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรบัปรุง 2552) 

เรื่อง 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ ฉบับที่  16 เร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการแก้ไขของคณะกรรมการ            

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 16: Property, Plant and 

Equipment (Bound volume 2009))  
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บทน า 

บทน า 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ใช้แทน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยให้ 

ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

เป็นต้นไป โดยสนับสนุนให้น ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2552) 

บทน า 2 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี ได้เหน็สมควรให้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

16 (ฉบับที่ 32 เดิม) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงบังคับใช้มาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 

2542 เพ่ือลดจ านวนทางเลือก ความซ า้ซ้อน และความไม่สอดคล้องที่เกิดข้ึนภายในมาตรฐาน

การบัญชี และเพ่ือให้มีข้อก าหนดเช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ พ.ศ. 2552 

ซ่ึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ 

บทน า 3 วัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) น้ีถือเป็น

การปรับปรุงภายใต้ขอบเขตจ ากัด โดยก าหนดแนวทางและค าอธิบายเพ่ิม เติมเกี่ยวกับ 

แนวปฏิบัติในบางเร่ือง คณะกรรมการไม่ได้พิจารณาแก้ไขหลักการพ้ืนฐานในเร่ืองการบัญชี

ส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามที่กล่าวถึงในมาตรฐานการบัญชี (ฉบับเดิม) 

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

บทน า 4 การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) สรุปได้ดังน้ี 

ขอบเขต 

บทน า 5 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องใช้หลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการพัฒนาหรือรักษาสภาพของ (ก) สินทรัพย์ชีวภาพ 

และ (ข) สัมปทานเหมืองแร่ และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ

ทรัพยากรธรรมชาติอื่นซ่ึงไม่สามารถทดแทนได้ 

การรบัรูร้ายการ – ตน้ทุนที่เกิดข้ึนในภายหลงั 

บทน า 6 กจิการต้องประเมินต้นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกดิขึ้นตามหลักการ

ของการรับรู้รายการโดยทั่วไป ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนเร่ิมแรกเพ่ือให้ได้มาหรือ

ก่อสร้างรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเม่ือมีการต่อเติม การ

เปล่ียนแทนส่วนประกอบต่างๆ หรือการซ่อมบ ารุงสนิทรัพย์น้ัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ฉบับที่ 32 เดิม) ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการไว้ 2 ประการ โดยกิจการต้องน าหลักการ

ของการรับรู้รายการประการที่ 2 (มีต้นทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่าง

น่าเช่ือถือ) มาถือปฏบัิติกบัต้นทุนที่เกดิข้ึนในภายหลัง 
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การวดัมูลค่าเมื่อรบัรูร้ายการ – ตน้ทุนในการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสภาพ

ของสินทรพัย ์

บทน า 7 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ต้นทุนในการร้ือ การขนย้าย หรือการบูรณะ

สภาพของสินทรัพย์ ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการอันเกิดขึ้ นจากการติดตั้งสินทรัพย์ดังกล่าว 

นอกจากน้ี ต้นทุนของสนิทรัพย์น้ันยังรวมถึงต้นทุนในการร้ือ การขนย้าย หรือการบูรณะสภาพ

ของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดข้ึนอันเป็นผลจากการใช้ประโยชน์จาก

สนิทรัพย์น้ันในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการผลิต

สินค้าคงเหลือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ก าหนดให้กิจการรับรู้เฉพาะ

ต้นทุนที่เป็นผลต่อเน่ืองจากการติดต้ังสนิทรัพย์เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ – รายการแลกเปลีย่นสินทรพัย ์

บทน า 8 กิจการต้องวัดมูลค่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงกิจการได้รับจากการแลกเปล่ียนกับ

รายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและ 

ไม่เป็นตัวเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่กรณีที่การแลกเปล่ียนน้ันไม่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ก าหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ 

ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมเว้นแต่กรณีที่สนิทรัพย์ที่แลกเปล่ียนเป็นสนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนั 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ – วิธีการตีราคาใหม่ 

บทน า 9 หากกจิการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการอาจแสดงรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาที่ตีใหม่ โดยราคาที่ตีใหม่ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สะสมของสนิทรัพย์ที่เกดิข้ึนในภายหลัง การใช้วิธีการตีราคาใหม่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ไม่ได้มีเง่ือนไขว่ากิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้อย่าง

น่าเช่ือถือหรือไม่ 

ค่าเสือ่มราคา – หนว่ยของการวดั 

บทน า 10 กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  

แต่ละส่วนที่มีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม)  

ไม่ได้กล่าวถึงข้อก าหนดดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง 

ค่าเสือ่มราคา - จ านวนท่ีคิดค่าเสือ่มราคา 

บทน า 11 กจิการต้องวัดมูลค่าคงเหลือของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยจ านวนที่กิจการคาดว่าจะ

ได้รับในปัจจุบันจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ประหน่ึงว่าสินทรัพย์มีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็น

เมื่อสิ้นสดุอายุการให้ประโยชน์ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ไม่ได้ระบุว่า

มูลค่าคงเหลือจะต้องหมายถึงมูลค่าดังกล่าวหรือมูลค่าซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก

สนิทรัพย์ ณ วันสิ้นสดุอายุการใช้งานจริง ปรับปรุงด้วยผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ 
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ค่าเสือ่มราคา – ระยะเวลาในการคิดค่าเสือ่มราคา 

บทน า 12 กิจการต้องเร่ิมคิดค่าเสื่อมราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือสินทรัพย์น้ันพร้อมที่จะใช้งาน 

และยังคงต้องคิดค่าเสื่อมราคาต่อไปจนกว่ากิจการได้ตัดสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี แม้ว่า

กจิการจะหยุดใช้งานสนิทรัพย์ในรอบระยะเวลาดังกล่าว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับ

ที่ 32 เดิม) ไม่ได้ก าหนดเวลาเร่ิมคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ แต่ก าหนดให้กิจการหยุดคิด

ค่าเสื่อมราคาเมื่อกจิการหยุดใช้งานสนิทรัพย์ และถือสนิทรัพย์น้ันไว้เพ่ือรอจ าหน่าย 

การตดัรายการ – วนัที่ตดัรายการสินทรพัย ์ 

บทน า 13 กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่กิจการจ าหน่ายออกไป  

ณ วันที่เป็นไปตามเง่ือนไขของการขายสินค้าตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ไม่ได้

ก าหนดให้กิจการใช้เง่ือนไขดังกล่าวในการก าหนดวันที่ตัดมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ที่ถูกจ าหน่าย 

บทน า 14 กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หาก

กิจการเปล่ียนแทนส่วนประกอบดังกล่าว และรวมต้นทุนในการเปล่ียนแทนที่เกิดข้ึนเป็น            

ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการน้ัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) 

ไม่ได้ก าหนดให้ใช้หลักการตัดรายการข้างต้นกบัส่วนประกอบที่ได้เปล่ียนแทน แต่หลักการรับรู้

รายการส าหรับรายจ่ายภายหลังการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 16  

(ฉบับที่ 32 เดิม) ห้ามมิให้รวมต้นทุนในการเปล่ียนแทนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การตดัรายการ – การจดัประเภทรายการผลก าไร 

บทน า 15 กจิการต้องไม่จัดประเภทผลก าไรที่เกดิข้ึนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นรายได้

หลักจากการด าเนินงาน ซ่ึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ไม่ได้มีการ

ก าหนดในเร่ืองน้ี   
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 82 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของแม่บทการบัญชี  ในกรณีที่ไม่ได้ให้               

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

วตัถุประสงค ์

1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกิจการในรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากการลงทุนดังกล่าว ประเดน็หลักในทางบัญชี

ส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ การรับรู้รายการสินทรัพย์ การก าหนดมูลค่าตามบัญชี 

การคิดค่าเสื่อมราคา และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหถ้ือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ยกเวน้กรณี 

ทีม่าตรฐานการบญัชีฉบบัอื่นก าหนดหรืออนุญาตใหใ้ชวิ้ธีปฏิบติัทางบญัชีทีแ่ตกต่างไป 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึง 

3.1  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ จัดเป็นประเภทถือไว้เพ่ือขายตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้         

เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

3.2  สนิทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง 

เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้))  

3.3  การรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า (ดูมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่) หรือ 

3.4  สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น น า้มัน กา๊ซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ

อื่นซ่ึงไม่สามารถทดแทนได้  

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา

หรือรักษาสภาพของสนิทรัพย์ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3.2 ถึง 3.4 ด้วย  
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4.  มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นอาจก าหนดให้กิจการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้วิธีซ่ึง

แตกต่างไปจากที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า ก าหนดให้กิจการพิจารณารับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ตามสญัญาเช่าโดยใช้เกณฑก์ารโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสนิทรัพย์น้ัน อย่างไรกต็าม ในกรณี

ดังกล่าว การปฏบัิติทางบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันรวมทั้งการคิด

ค่าเสื่อมราคายังคงต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

5. กิจการที่เลือกใช้วิธีราคาทุนส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จะต้องปฏิบัติตามวิธีราคาทุนตามที่ก  าหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

ค านยิาม 

6. ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

มลูค่าตามบัญชี หมายถงึ มูลค่าของสินทรพัยที์่รบัรูห้ลงัจากหกัค่าเสื่อมราคาสะสม 

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย ์

ราคาทุน หมายถงึ จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการจ่ายไป 

หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่กิจการมอบให้

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ณ เวลาที่ไดสิ้นทรัพย์น ั้นมา 

หรือ ณ เวลาที่ก่อสรา้งสินทรพัยน์ ั้น หรือหากเป็นไปได ้

ใหร้วมถงึจ านวนทีแ่บ่งมาเป็นราคาทุนของสินทรพัยที์่รบัรู ้

เมือ่เริ่มแรกตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัอื่น เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่2 เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 

จ านวนทีคิ่ดค่าเสื่อมราคา หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือมูลค่าอื่นทีใ่ชแ้ทนราคาทุนหกั

ดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรพัย ์

ค่าเสื่อมราคา หมายถงึ      การปันส่วนจ านวนทีคิ่ดค่าเสือ่มราคาของสินทรพัยอ์ย่าง

มีระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้น 

มลูค่าเฉพาะกิจการ  หมายถงึ   มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดซ่ึงกิจการคาดว่าจะ

ไดร้บัจากการใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยอ์ย่างต่อเนื่อง 

และจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ ั้นเมื่อส้ินอายุการให้

ประโยชนห์รือที่คาดว่าจะเกิดเมือ่มีการโอนสินทรพัยน์ ั้น

เพือ่ช าระหนี้ สิน 
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มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ จ านวนเงินที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรพัยก์นั

ในขณะที่ทั้ งสองฝ่ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการ

แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น

อิสระในลกัษณะของผูที้ไ่ม่มีความเกีย่วขอ้งกนั 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หมายถงึ จ านวนของมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์ หมายถงึ สินทรพัยที์ม่ีตวัตนซ่ึงเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

1) กิจการมีไว ้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการ

จ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพือ่ใหเ้ช่า หรือเพือ่ใช้

ในการบริหารงาน  

2) กิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนม์ากกว่าหนึง่รอบระยะเวลา 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคืน      หมายถงึ    มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรพัยห์รือ

หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้

ของสินทรพัยน์ ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

มลูค่าคงเหลอื หมายถงึ จ านวนเงินที่กิจการคาดว่าจะไดร้ับในปัจจุบนัจากการ

จ าหน่ายสินทรพัยห์ลงัจากหักต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

จากการจ าหน่ายสินทรพัยน์ ั้นหากสินทรพัยน์ ั้นมีอายุและ

สภาพทีค่าดว่าจะเป็น ณ วนัส้ินสุดอายุการใหป้ระโยชน ์

อายุการใหป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาทีก่ิจการคาดว่าจะมีสินทรพัยไ์วใ้ช ้

2) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลักษณะอื่น              

ทีค่ลา้ยคลึงกนัซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

การรบัรูร้ายการ  

7.  กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนของรายการทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์เป็นสินทรพัยเ์มือ่เป็นไปตามเงือ่นไข

ทุกขอ้ ต่อไปนี้  

7.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีก่ิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 

7.2  กิจการสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

8.  ตามปกติช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงจะจัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือและรับรู้ใน

ก าไรหรือขาดทุนเมื่อน ามาใช้ อย่างไรกต็าม ช้ินส่วนอะไหล่ที่ส าคัญและอุปกรณ์ที่ส ารองไว้ใช้งาน         

ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หากกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลา  

ในท านองเดียวกันหากช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงน้ันจะใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้
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ร่วมกับรายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กิจการต้องบันทึกช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์น้ันเป็น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

9.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดหน่วยในการวัดเพ่ือรับรู้รายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ดังน้ัน กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการน าเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้อมหรือ

ลักษณะเฉพาะของกิจการ ในบางกรณีอาจเป็นการเหมาะสมที่จะน ารายการที่ไม่มีนัยส าคัญหลาย

รายการ เช่น เบ้าหลอม เคร่ืองมือ และแม่พิมพ์มาบันทกึรวมเป็นสนิทรัพย์รายการเดียว แล้วประยุกต์

เข้ากบัเกณฑก์ารรับรู้รายการเป็นมูลค่ารวม  

10. กิจการต้องประเมินต้นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการรับรู้
รายการต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนเร่ิมแรกเพ่ือให้ได้มาหรือที่เกิดข้ึนจากการก่อสร้างที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเม่ือมีการต่อเติม การเปล่ียนแทนส่วนประกอบ 

หรือการซ่อมบ ารุงสนิทรัพย์ดังกล่าว  

ตน้ทุนเริม่แรก 

11. กิจการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยหรือ

สภาพแวดล้อม การได้มาซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว แม้จะไม่ได้เป็นการเพ่ิมประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยตรงให้กับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกิจการ 

แต่อาจเป็นสินทรัพย์ที่กิจการจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้กิจการสามารถได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตจากสนิทรัพย์อื่นของกจิการได้ ดังน้ัน การได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว

จึงเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์เพราะท าให้กิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่ากรณีที่กิจการไม่มีสินทรัพย์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น โรงงาน 

ผลิตเคมีภัณฑ์จ าเป็นต้องติดตั้ งเคร่ืองควบคุมระบบการผลิตสารเคมีใหม่เพ่ือให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในการผลิตและการเกบ็รักษาสารเคมีที่เป็นอันตราย กิจการ 

ต้องรับรู้รายการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโรงงานคร้ังน้ีเป็นสินทรัพย์ เน่ืองจากกิจการไม่สามารถผลิต  

และขายเคมีภัณฑ์ได้โดยปราศจากอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างไรกต็าม กิจการต้องสอบทานมูลค่าตาม

บัญชีของทั้งสินทรัพย์ที่ติดต้ังใหม่และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องถึงการด้อยค่าที่อาจเกิดข้ึนตามข้อก าหนด

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ ด้วย 

ตน้ทุนที่เกิดข้ึนในภายหลงั  

12. ภายใต้เกณฑก์ารรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ 7 กจิการต้องไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดข้ึนเป็นประจ าเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์น้ัน แต่กจิการต้องรับรู้ต้นทุนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนในการซ่อมบ ารุง

ที่เกิดข้ึนเป็นประจ ามีองค์ประกอบหลักเป็นต้นทุนค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้ นเปลือง และอาจรวมถึง

ช้ินส่วนอะไหล่ช้ินเล็ก รายจ่ายดังกล่าวมักมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น “ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา” 

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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13. กจิการอาจจ าเป็นต้องเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการตาม

ระยะเวลาที่ก  าหนด ตัวอย่างเช่น กิจการจ าเป็นต้องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจากใช้งานไป

ระยะหน่ึง หรืออาจจ าเป็นต้องเปล่ียนแทนเคร่ืองตกแต่งภายในเคร่ืองบิน เช่น เก้าอี้ และห้องครัว

หลายคร้ังตลอดอายุของล าตัวเคร่ืองบิน กจิการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการ

มาเพ่ือลดความถี่ของการเปล่ียนแทนที่จะเกิดข้ึน เช่น การเปล่ียนแทนผนังภายในอาคาร หรือ 

การเปล่ียนไปใช้ผนังชนิดที่ไม่ต้องมีการเปล่ียนแทนเกิดข้ึนอีก ภายใต้หลักการรับรู้รายการใน 

ย่อหน้าที่ 7 กิจการต้องรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่า

ตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเม่ือต้นทุนน้ันเกิดข้ึนและเป็นไปตามเกณฑ์

การรับรู้รายการ กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนตามหลักการของ 

การตัดรายการที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (ดูย่อหน้าที่ 67 – 72) 

14. กิจการอาจจ าเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบคร้ังใหญ่ตามระยะเวลาที่ก  าหนดเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาด 

ที่อาจเกิดข้ึน โดยไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนใดหรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือให้รายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง (ตัวอย่างเช่น กรณีของเคร่ืองบิน) กิจการต้อง

รับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่แต่ละคร้ังเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปล่ียนแทนหากเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้

รายการ กิจการต้องพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีที่คงเหลือของต้นทุนการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่          

ในคร้ังก่อน (ถือเป็นส่วนต่างหากจากตัวสินทรัพย์) ไม่ว่าต้นทุนการตรวจสอบในคร้ังก่อนจะถูก

บันทึกไว้ในรายการบัญชีเกี่ยวกับการได้มาหรือการก่อสร้างสินทรัพย์หรือไม่กต็าม ในกรณีจ าเป็น 

กจิการอาจใช้ประมาณการต้นทุนการตรวจสอบสภาพในลักษณะคล้ายคลึงกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต

ช่วยในการก าหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้นทุนการตรวจสอบสภาพที่รวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน

สนิทรัพย์เม่ือกจิการได้มาหรือก่อสร้างสนิทรัพย์  

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 

15. กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่เขา้เงื่อนไขการรบัรูร้ายการเป็น

สินทรพัยโ์ดยใชร้าคาทุน 

ส่วนประกอบของราคาทุน 

16. ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย 

16.1 ราคาซ้ือรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลดการค้าและจ านวนที่ได้รับคืน

จากผู้ขาย 

16.2 ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และ

สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

16.3 ต้นทุนที่ประมาณในเบ้ืองต้นส าหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ 

ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดข้ึนเม่ือกิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็นผลจากการใช้
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สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้า

คงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลาน้ัน 

17. ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

17.1 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน) ที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการก่อสร้างหรือการได้มาซ่ึงรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ 

17.2 ต้นทุนการเตรียมสถานที่ 

17.3 ต้นทุนการขนส่งเร่ิมแรกและการเกบ็รักษา 

17.4 ต้นทุนการติดตั้งและการประกอบ 

17.5 ต้นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์น้ันสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ หลังหักมูลค่า       

สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ในช่วงการเตรียมความพร้อมของ

สินทรัพย์เพ่ือให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ (เช่น สินค้าตัวอย่างที่ผลิตข้ึน

ในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ 

17.6 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  

18. กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินค้าคงเหลือ ส าหรับ

ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากภาระผูกพันของกิจการในการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ ต้ังของ

สินทรัพย์ซ่ึงเกิดข้ึนจากการที่กิจการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์น้ันในการผลิตสินค้าคงเหลือใน

ช่วงเวลาหน่ึงส าหรับภาระผูกพันจากต้นทุนที่เกิดข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สนิค้าคงเหลือ หรือตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีน้ัน กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าตาม

ข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่

อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน  

19. ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ 

19.1 ต้นทุนในการเปิดสถานประกอบการใหม่ 

19.2 ต้นทุนในการแนะน าสนิค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย) 

19.3 ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในสถานที่ ต้ังใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนในการ

ฝึกอบรมพนักงาน) และ 

19.4 ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 
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20. การรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะสิ้นสุดเม่ือ

สนิทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ ดังน้ัน 

ต้นทุนที่เกดิข้ึนจากการใช้ประโยชน์หรือการน าสินทรัพย์มาใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิม

จึงไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของ

มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ 

20.1 ต้นทุนที่เกิดข้ึนในขณะที่สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ

ผู้บริหารกิจการ แต่ยังไม่ได้น าสินทรัพย์มาใช้หรือน าสินทรัพย์มาใช้ในการด าเนินงานในระดับ       

ที่ยังไม่เตม็ก าลังการผลิต 

20.2 ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดข้ึนระหว่างการสร้างความต้องการ

ในผลผลิตจากสนิทรัพย์ดังกล่าว และ 

20.3 ต้นทุนในการย้ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้างการด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของกจิการใหม่ 

21. กิจการอาจด าเนินการบางอย่างเพ่ือการก่อสร้างหรือการพัฒนารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

แต่ไม่จ าเป็นต่อการท าให้สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตาม 

ความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การด าเนินการเหล่านี้อาจเกดิขึ้ นก่อนหรือระหว่างกิจกรรมการก่อสร้าง

หรือการพัฒนาน้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีรายได้จากการให้เช่าสถานที่ที่จะใช้ก่อสร้างอาคารใน

อนาคตเป็นที่จอดรถจนกว่าการก่อสร้างอาคารจะเร่ิมต้นข้ึน ทั้งน้ี การจัดให้สถานที่ดังกล่าวเป็น        

ที่เช่าจอดรถไม่ใช่กิจกรรมที่จ าเป็นต่อการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ 

ตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจาก 

การด าเนินงานดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

22. กิจการต้องวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่กิจการสร้างข้ึนโดยใช้หลักการเดียวกับการวัดมูลค่าต้นทุน 

ของสินทรัพย์ที่กิจการได้มา หากกิจการผลิตสินทรัพย์ที่คล้ายกันออกขายในการด าเนินธุรกิจตามปกติ 

ต้นทุนของสนิทรัพย์ที่สร้างเองมักเทา่กบัต้นทุนของสนิค้าที่ผลิตเพ่ือขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินค้าคงเหลือ) ดังน้ัน ต้นทุนของสินทรัพย์ต้องไม่รวมก าไรที่เกิดข้ึนภายใน

กจิการ ในท านองเดียวกนั ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือทรัพยากรอื่นที่สูญเสียเกินกว่าปกติในการก่อสร้าง

สินทรัพย์ดังกล่าวไม่ให้น ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่สร้างข้ึนใช้เอง การรับรู้ดอกเบ้ียเป็น 

ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่สร้างข้ึนใช้เองต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

การวดัมูลค่าของราคาทุน 

23. ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ราคาเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที่รับรู้รายการ หากมีการ

ขยายก าหนดการช าระเงินออกไปนานกว่าปกติ กิจการต้องบันทกึผลต่างระหว่างราคาเทยีบเท่าเงินสด

และจ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระเป็นดอกเบ้ียตลอดระยะเวลาการได้รับสินเช่ือน้ัน เว้นแต่กิจการรับรู้

ดอกเบี้ ยดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
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24. กิจการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการแลกเปล่ียนกับรายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็น 

ตัวเงินหรือแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะกล่าว

ต่อไปน้ีเป็นข้อพิจารณาส าหรับกรณีการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ที่ไม่เป็น 

ตัวเงินอื่น อย่างไรกต็าม กิจการสามารถประยุกต์ใช้ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปล่ียนทุกกรณี 

ที่กล่าวไว้ได้ กิจการต้องวัดมูลค่าต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียน

ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้  

24.1 รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์  

24.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่น าไปแลกได้อย่าง

น่าเช่ือถือ  

กิจการต้องวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ที่ได้มาตามแนวทางน้ี ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่สามารถตัดรายการ

สินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้ในทนัท ีหากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้อง

วัดมูลค่าสนิทรัพย์น้ันโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน 

25. ในการก าหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากขอบเขตของ

กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการ

แลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หากเข้าเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

25.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้รับจากสินทรัพย์

แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน หรือ 

25.2 รายการแลกเปล่ียนท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการด าเนินงาน

ที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

25.3 ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 25.1 หรือ 25.2 มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ที่แลกเปล่ียน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปล่ียนใดเป็นการแลกเปล่ียนที่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์  

กจิการต้องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียนจาก

กระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเห็นได้ชัดเจนโดยกิจการไม่จ าเป็นต้อง

ค านวณอย่างละเอยีด 

26. ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่มีรายการในตลาดที่เทียบเคียงได้จะถือว่ากิจการสามารถ 

วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

26.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในช่วงของประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ

สนิทรัพย์น้ัน 

26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วงของ

ประมาณการได้อย่างสมเหตุสมผลเพ่ือใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม  
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หากกิจการสามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้ 

อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไป

แลกเปล่ียน เว้นแต่กรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า 

27. ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือครองโดยผู้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงินให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาเช่า 

28. มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจลดลงเน่ืองจากกิจการได้รับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล ในกรณีดังกล่าวให้ปฏบัิติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล  

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

29. กิจการสามารถเลือกใชน้โยบายบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 30 หรือวิธีการตี

ราคาใหม่ตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 31 ทั้งนี้  กิจการตอ้งใชน้โยบายบญัชีเดียวกนัส าหรบัที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ ์ทุกรายการทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดียวกนั 

วิธีราคาทุน  

30. ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์เป็นสินทรพัย ์กิจการตอ้งแสดงรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณน์ั้นดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สะสมของสินทรพัย ์ 

วิธีการตีราคาใหม่   

31. ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์เป็นสินทรพัย ์หากทีด่ิน อาคารและอุปกรณน์ั้น

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าวดว้ยราคา 

ทีตี่ใหม่ ซ่ึงคือมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีม่ีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าสะสมที่เกิดข้ึนในภายหลงั กิจการตอ้งตีราคาสินทรพัยใ์หม่อย่างสม า่เสมอเพือ่ให้

แน่ใจว่ามูลค่าตามบญัชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน

อย่างมีสาระส าคญั 

32. มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารจะก าหนดจากการประเมินราคาที่ใช้หลักฐานที่อ้างอิงจากตลาด 

โดยปกติจะด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านการประเมินราคา ตามปกติแล้วมูลค่ายุติธรรมของ

โรงงานและอุปกรณ์ ได้แก่ ราคาตลาดที่ได้จากการประเมินราคา 

33. หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่สามารถก าหนดจากหลักฐานที่อ้างอิงจากตลาดได้เน่ืองจาก

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันมีลักษณะเฉพาะและมีการซ้ือขายน้อยมาก เว้นแต่เป็นส่วนหน่ึง

ของการขายพร้อมกับกิจการที่ด าเนินอยู่ กิจการอาจจ าเป็นต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธี

รายได้หรือวิธต้ีนทุนเปล่ียนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม  
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34. ความถี่ในการตีราคาใหม่ข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ที่มีการตีราคาใหม่น้ัน ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่เคยมีการตีราคาใหม่ต่างไปจาก

มูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ กิจการจ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อีกคร้ังหน่ึง มูลค่ายุติธรรม

ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการอาจมีความผันผวนและมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

นัยส าคัญจนท าให้กิจการจ าเป็นต้องตีราคาใหม่ทุกปี อย่างไรกต็าม การตีราคาบ่อยคร้ังไม่จ าเป็น

ส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่การเปล่ียนแปลงไม่มีนัยส าคัญ ในกรณีดังกล่าว การตีราคา

ใหม่ทุก 3-5 ปี ถือว่าเพียงพอ 

35. เม่ือมีการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ กิจการต้องถือปฏิบัติกับรายการค่าเสื่อมราคาสะสม

ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ตีราคาใหม่ ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

35.1 ให้ปรับค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นสดัส่วนกบัการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม เพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีหลังการตีราคาใหม่

เทา่กบัราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์น้ัน วิธีน้ีมักใช้เม่ือสินทรัพย์ถูกตีราคาใหม่โดยการน าดัชนีมา

อ้างองิเพ่ือก าหนดต้นทุนเปล่ียนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

35.2 ให้น าค่าเสื่อมราคาสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน

จากการด้อยค่าสะสม เพ่ือให้มูลค่าสุทธิที่ปรับใหม่แสดงในราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์ ซ่ึงวิธีน้ี

มักใช้กบัอาคาร  

จ านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอดค่าเสื่อมราคาสะสมตามสัดส่วนหรือ 

การหักค่าเสื่อมราคาสะสมออกจากบัญชีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

ซ่ึงต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 39 และ 40 

36. หากกิจการเลือกตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณร์ายการใดรายการหนึ่งใหม่ กิจการตอ้งใช้

วิธีการตีราคาใหม่กบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณทุ์กรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนักบั

รายการทีเ่ลือกตีราคาใหม่ดว้ย 

37. ประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง กลุ่มของสนิทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้งาน

ที่คล้ายคลึงกนัต่อการด าเนินงานของกจิการ ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ 

37.1 ที่ดิน 

37.2 ที่ดินและอาคาร 

37.3 เคร่ืองจักร 

37.4 เรือ 

37.5 เคร่ืองบิน 

37.6 ยานพาหนะ 

37.7 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  

37.8 อุปกรณ์ส านักงาน 
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38. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งน้ีเพ่ือ 

มิให้มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพ่ือมิให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน 

งบการเงินมีทั้งต้นทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรกต็าม กิจการอาจทยอยตีราคา

สินทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้หากการตีราคาของสินทรัพย์ประเภทน้ันจะเสร็จสิ้นภายใน

ระยะเวลาอนัสั้น และราคาของสนิทรัพย์ที่ตีใหม่แสดงถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

39. หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ท าใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นเพิม่ข้ึน กิจการตอ้งรบัรูมู้ลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัยที์่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรบัรู ้

จ านวนสะสมไปยงัส่วนของเจา้ของภายใตบ้ญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ อย่างไรก็ตาม 

กิจการตอ้งรบัรูส่้วนเพิม่จากการตีราคาใหม่นี้ ในก าไรหรือขาดทุนไม่เกินจ านวนที่ตีราคาสินทรพัย์

ดงักล่าวลดลงในอดีตและเคยรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน  

40. หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ท าใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นลดลง กิจการตอ้งรบัรูมู้ลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัยที์่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม กิจการตอ้ง

น าส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรบัรู ้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ านวนที่ไม่เกินยอด

คงเหลือดา้นเครดิตที่มีอยู่ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ของสินทรพัยร์ายการ

เดียวกนันั้น โดยการรบัรูส่้วนทีล่ดลงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น จะมีผลท าใหบ้ญัชี “ส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรพัย”์ ทีส่ะสมอยู่ในส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย 

41. กิจการต้องโอนส่วนเกินทุนข้างต้นจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่แสดงอยู่ใน         

ส่วนของเจ้าของไปยังก าไรสะสมโดยตรงเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน ส่งผลให้กิจการต้องโอน

ส่วนเกินทุนทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังก าไรสะสมเมื่อกิจการจ าหน่ายหรือเลิกใช้

สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม ในระหว่างที่กิจการใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกิน

ทุนดังกล่าวไปยังก าไรสะสม ในกรณีน้ี จ านวนของส่วนเกนิทุนที่โอนไปยังก าไรสะสม จะเท่ากับผลต่าง

ระหว่างค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่

ค านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังก าไร

สะสมต้องไม่กระท าผ่านก าไรหรือขาดทุน 

42. กิจการต้องรับรู้และเปิดเผยรายการผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดข้ึนจากการตีราคาใหม่ ส าหรับ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

ค่าเสือ่มราคา 

43. กิจการตอ้งคิดค่าเสือ่มราคาส าหรบัส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์แต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนที่มีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบัตน้ทุน

ทั้งหมดของสินทรพัยน์ ั้น  

44. กจิการต้องปันส่วนมูลค่าที่รับรู้เร่ิมแรกของรายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปยังส่วนประกอบ

แต่ละส่วนที่มีนัยส าคัญของสินทรัพย์น้ันและคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

แยกคิดค่าเสื่อมราคาโครงเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์แยกจากกัน ไม่ว่ากิจการจะเป็นเจ้าของเคร่ืองบิน
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น้ันเองหรือเป็นเคร่ืองบินตามสัญญาเช่าการเงิน ในท านองเดียวกัน หากกิจการได้มาซ่ึงรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์และให้ผู้อื่นเช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน (กิจการเป็นผู้ให้เช่า) อาจเป็นการ

เหมาะสมที่กิจการจะคิดค่าเสื่อมราคาจากต้นทุนของรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากรายการอื่น 

เพ่ือให้ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวสะท้อนถึงผลทางบวกและลบของอายุของสัญญาเช่าเมื่อเทียบ

กบัในตลาด 

45. หากส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีอายุการให้ประโยชน์และใช้

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหน่ึงของสินทรัพย์รายการเดียวกัน ในกรณี

ดังกล่าว กจิการอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็นกลุ่มเพ่ือคิดค่าเสื่อมราคา  

46. ในกรณีที่กจิการคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบบางส่วนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แยกจากกัน 

กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือของสินทรัพย์แยกจากกันด้วย ส่วนที่เหลือ

ประกอบด้วยส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ไม่มีนัยส าคัญ หากกิจการคาดว่าส่วนประกอบต่างๆ จะมีรูปแบบ

และอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน กิจการอาจคิดค่าเสื่อมราคาของส่วนประกอบที่เหลือโดยใช้

วิธีการประมาณซ่ึงเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สะท้อนถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์และหรืออายุการให้

ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว  

47. กิจการอาจเลือกคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์แยกจากกันแม้ว่าต้นทุนของ

ส่วนประกอบเหล่านั้นจะไม่มีนัยส าคัญเมื่อเทยีบกบัต้นทุนทั้งหมดของสนิทรัพย์น้ัน 

48. กิจการตอ้งรบัรูค่้าเสือ่มราคาทีเ่กิดข้ึนในแต่ละงวดบญัชีในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้กรณีที่ตอ้งน า

ค่าเสือ่มราคาดงักล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอื์่น 

49. กจิการต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกดิข้ึนในแต่ละรอบบัญชีในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม ในบางคร้ัง 

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์อาจเกิดจากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวในการผลิต

สนิทรัพย์อื่น ในกรณีน้ี ค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ที่เกดิข้ึนถือเป็นส่วนหน่ึงในต้นทุนของสินทรัพย์อื่น

ดังกล่าวและรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นน้ัน ตัวอย่างเช่น ค่าเสื่อมราคา 

ของโรงงานและอุปกรณ์ในการผลิตถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินค้าคงเหลือ) ในท านองเดียวกัน ค่าเสื่อม

ราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒนาถือเป็นส่วนหน่ึงในต้นทุนของสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนที่กิจการรับรู้ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

จ านวนทีคิ่ดค่าเสือ่มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคา 

50. กิจการต้องปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพยอ์ย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชนข์องสินทรพัย ์  



 

18 

51. กิจการต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างนอ้ยที่สุด                

ทุกส้ินรอบปีบญัชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์ตกต่างไป

จากที่ไดป้ระมาณไว ้กิจการตอ้งถือว่าการเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการ

บญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

52. แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการยังคงรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป         

ตราบเท่าที่มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ันไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

สนิทรัพย์ไม่ถือเป็นเหตุให้หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์  

53. จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ต้องเป็นจ านวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏบัิติ มูลค่า

คงเหลือของสินทรัพย์มักเป็นจ านวนที่ไม่มีนัยส าคัญ ดังน้ัน มูลค่าคงเหลือจึงไม่มีสาระส าคัญในการ

ค านวณจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคา 

54. มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อาจเพ่ิมขึ้ นจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน  

ในกรณีดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลงต ่ากว่า

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ในภายหลัง  

55. การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเร่ิมต้นเมื่อสินทรัพย์น้ันพร้อมใช้งาน เช่น เมื่อสินทรัพย์อยู่ใน

สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การคิดค่าเสื่อมราคาจะ

สิ้นสุดเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน หรือจัดประเภทสินทรัพย์น้ันเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือขาย 

(หรือรวมไว้ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือขาย) แล้วแต่วันใด 

จะเกิดขึ้ นก่อน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก ดังน้ัน กิจการไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่อมราคา

ของสนิทรัพย์เม่ือกจิการไม่ได้ใช้งานสนิทรัพย์น้ัน หรือปลดจากการใช้งานประจ า เว้นแต่สินทรัพย์น้ัน

ได้คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว อย่างไรกต็าม หากกิจการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตามปริมาณการใช้ 

ค่าเสื่อมราคาอาจมีค่าเทา่กบัศูนย์ได้เมื่อไม่มีการผลิต 

56. โดยหลักการแล้ว กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม  

ปัจจัยอื่น เช่น ความล้าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย์ การช ารุดเสียหายที่เกิดข้ึนในขณะที่หยุด

ใช้งานสินทรัพย์ มักท าให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากสินทรัพย์น้ันลดลง ดังน้ัน ในการ

ก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ กจิการต้องค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

56.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์โดยประเมินจากก าลังการผลิตหรือผลผลิต        

ที่คาดว่าจะได้จากสนิทรัพย์น้ัน 

56.2 การช ารุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากปัจจัยต่างๆ ในการด าเนินงาน เช่น 

จ านวนผลัดในการใช้และแผนการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รวมทั้ง การดูแลและบ ารุงรักษา

สนิทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้งานสนิทรัพย์ 
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56.3 ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุง 

การผลิต หรือเกิดจากการเปล่ียนแปลงความต้องการในสินค้าหรือบริการซ่ึงเป็นผลผลิตจาก

สนิทรัพย์น้ัน 

56.4 ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อจ ากัดอื่นที่คล้ายคลึงกันในการใช้สินทรัพย์ เช่น การสิ้นสุดอายุ

ของสญัญาเช่า 

57. อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สนิทรัพย์น้ัน กจิการอาจมีนโยบายบริหารสนิทรัพย์โดยการจ าหน่ายสนิทรัพย์หลังจากใช้งานสินทรัพย์

ไประยะหน่ึงหรือหลังจากได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์แล้วส่วนหน่ึง ดังน้ัน 

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จึงอาจสั้นกว่าอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ การประมาณ 

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นการใช้ดุลยพินิจซ่ึงต้องอาศัยประสบการณ์ของกิจการจากการใช้

สนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนั 

58. ที่ดินและอาคารเป็นสนิทรัพย์ที่แยกจากกนัได้และบันทกึแยกจากกนัแม้ว่าจะได้มาพร้อมกัน ที่ดินจะมี

อายุการให้ประโยชน์ไม่จ ากดัจึงไม่จ าเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้นในบางกรณี เช่น เหมืองแร่ที่ท  า

บนผิวดิน หรือพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการทิ้ งขยะ อาคารมีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนจึงเป็น

สินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพได้ การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าที่ดินซ่ึงเป็นที่ต้ังของอาคารไม่มีผลกระทบต่อการ

ก าหนดจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร 

59. หากกิจการรวมต้นทุนในการร้ือถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนที่ดิน 

กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก

ต้นทุนน้ัน ในบางกรณี ที่ดินอาจมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดจึงต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาในลักษณะ

ที่สะท้อนให้เหน็ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากที่ดินดังกล่าว 

วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา 

60. กิจการต้องเลือกใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ              

ในอนาคตทีก่ิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

61. กิจการตอ้งทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพยอ์ย่างนอ้ยที่สุดทุกส้ินรอบปีบญัชี หาก

กิจการพบว่าลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากสินทรพัยน์ ั้น

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั กิจการตอ้งเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อสะทอ้นถึง

ลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็น

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด 
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62. กจิการสามารถใช้วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคาซ่ึงมีหลายวิธีปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี เช่น  

วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจ านวนผลผลิต วิธีเส้นตรงมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคามีจ านวน

คงที่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ันไม่เปล่ียนแปลง 

วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์  

วิธีจ านวนผลผลิตมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคาข้ึนอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจาก

สนิทรัพย์ กจิการต้องเลือกใช้วิธคีิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่า

จะได้รับในอนาคตของสินทรัพย์อย่างแท้จริงและต้องใช้อย่างสม ่าเสมอในทุกรอบระยะเวลาบัญชี   

เว้นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสนิทรัพย์น้ันเปล่ียนไป 

การดอ้ยค่า 

63. กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ ในการก าหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดการด้อยค่าหรือไม่ มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีที่กิจการใช้ในการทบทวนมูลค่าตามบัญชีและวิธีการก าหนดมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์รวมถึงเวลาที่กจิการต้องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อย

ค่าของสนิทรัพย์น้ัน 

64. (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

ค่าชดเชยส าหรบัการดอ้ยค่า 

65. ค่าชดเชยที่กิจการไดร้บัจากบุคคลที่สามส าหรบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่เกิดการดอ้ยค่า  

สูญหาย หรือเลิกใชต้อ้งน ามารวมในก าไรหรือขาดทุนเมือ่กิจการมีสิทธิไดร้บัค่าชดเชยนั้น 

66. การด้อยค่าหรือการสูญเสียของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับ

ค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซ้ือหรือการก่อสร้างสินทรัพย์เพ่ือการเปล่ียนแทนในภายหลัง  

ถือเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิที่แยกจากกนัและต้องบันทกึบัญชีแยกจากกนั ดังต่อไปน้ี 

66.1 การด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์  

66.2 การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เลิกใช้งาน หรือจ าหน่ายไป ให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ี 

66.3 ค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สามส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มีการด้อยค่า สูญเสีย 

หรือเลิกใช้ ให้รับรู้ในการค านวณก าไรหรือขาดทุนเมื่อกจิการมีสทิธไิด้รับค่าชดเชยน้ัน และ 

66.4 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจากการบูรณะ การซ้ือ หรือการก่อสร้างเพ่ือ

เปล่ียนแทนสนิทรัพย์เดิม ให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
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การตดัรายการ 

67. กิจการตอ้งตดัรายการมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณอ์อกจากบญัชี เมื่อ

เขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

67.1 กิจการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 

67.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชสิ้นทรพัยห์รือจาก 

การจ าหน่ายสินทรพัย ์

68. กิจการตอ้งรับรูผ้ลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์             

ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการตดัรายการสินทรพัยน์ ั้นออกจากบญัชี (ยกเวน้กรณีที่มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง สญัญาเช่า ก าหนดเป็นอย่างอื่นในกรณีของการ

ขายและเช่ากลบัคืน) ทั้งนี้  กิจการตอ้งไม่จัดประเภทผลก าไรที่เกิดข้ึนจากการตดัรายการเป็น

รายได ้

68ก. อย่างไรกต็าม หากกิจการมีการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือไว้เพ่ือให้เช่าที่เกิดข้ึน         

เป็นปกติและเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ กิจการต้องโอนสินทรัพย์

ดังกล่าวไปเป็นส่วนหน่ึงของสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์ดังกล่าวได้หยุด 

การให้เช่าและถือไว้เพ่ือขาย โดยเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวต้องรับรู้เป็นรายได้ 

ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ ทั้งน้ี มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย

และการด าเนินงานที่ยกเลิก ไม่ได้ถือปฏบัิติกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบ

ธุรกจิตามปกติของกจิการซ่ึงได้โอนไปเป็นสนิค้าคงเหลือ 

69. การจ าหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้ นได้ในหลายรูปแบบ (เช่น โดยการขาย           

โดยการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการก าหนดวันที่จ าหน่ายรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ 

ส าหรับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และในกรณีการจ าหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและเช่า

กลับคืนให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาเช่า 

70. ภายใต้เง่ือนไขการรับรู้รายการที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 7 หากกิจการรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทน โดยไม่ค านึงว่าส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนน้ันได้มีการคิดค่าเสื่อม

ราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์น้ันหรือไม่ หากกิจการไม่สามารถก าหนด มูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนได้ ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนเป็นตัวบ่งช้ี        

ถึงต้นทุนของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนในขณะที่กิจการได้มาหรือก่อสร้างส่วนประกอบที่ถูก

เปล่ียนแทนน้ัน 
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71. ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตดัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์คือ  ผลต่างระหว่าง 

สิง่ตอบแทนสุทธิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้น 

72. กจิการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจ าหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือเร่ิมแรก

ด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากการช าระเงินเกิดข้ึนในภายหลัง ให้กิจการรับรู้ผลตอบแทนที่จะได้รับเม่ือ

เร่ิมแรกด้วยมูลค่าที่เทียบเท่าการขายด้วยเงินสด และให้รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าของสิ่งตอบแทน       

ที่จะได้รับช าระกับราคาขายเงินสดเป็นดอกเบ้ียรับตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง รายได้ ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของสิ่งตอบแทนที่จะได้รับ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

73. กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกขอ้ในงบการเงินส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์ต่ละประเภท 

73.1 เกณฑก์ารวดัมูลค่าทีใ่ชก้ าหนดมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสินทรพัย ์

73.2 วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา 

73.3 อายุการใหป้ระโยชนห์รืออตัราค่าเสือ่มราคาทีใ่ช ้

73.4 มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย ์ณ วนัตน้งวดและส้ินงวด และ 

73.5 รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบญัชีระหว่างวนัตน้งวดถงึวนัส้ินงวดทีแ่สดงถงึ 

73.5.1 มูลค่าของสินทรพัยที์เ่พิม่ข้ึน 

73.5.2 มูลค่าของสินทรพัยที์่จัดประเภทเป็นถือไวเ้พือ่ขายหรือรวมไวใ้นกลุ่มสินทรพัย์         

ที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยถ์ือไวเ้พือ่ขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและ 

การด าเนนิงานทีย่กเลิก และการจ าหน่ายอื่นๆ 

73.5.3 มูลค่าของสินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการรวมกิจการ 

73.5.4 การเพิม่ข้ึนหรือลดลงของสินทรพัยซ่ึ์งเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ตามย่อหนา้ที ่

31 39 และ 40 และจากการรบัรูห้รือกลบัรายการบญัชีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 

(ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

73.5.5 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีร่บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

73.5.6 การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนตามที่ก าหนดไวใ้น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์
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73.5.7 ค่าเสือ่มราคา 

73.5.8  ผลต่างสุทธิของอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน    

ที่ใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกุลเงินที่กิจการใชเ้สนอรายงาน รวมถึงการแปลงค่า 

งบการเงินในต่างประเทศเป็นสกุลเงินทีก่ิจการใชเ้สนอรายงาน และ 

73.5.9 การเปลีย่นแปลงอื่น 

74. กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกรายการในงบการเงินดว้ย 

74.1 จ านวนและขอ้จ ากดัในกรรมสิทธ์ิของทีดิ่น อาคารและอุปกรณที์ใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัหนี้ สิน 

74.2 จ านวนรายจ่ายทั้งส้ินที่รบัรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณจ์ากการก่อสรา้ง 

74.3 จ านวนเงินภาระผูกพนัตามสญัญาทีต่กลงไวเ้พือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์และ 

74.4 จ านวนค่าชดเชยที่ไดร้บัจากบุคคลที่สามส าหรบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่มีการ

ดอ้ยค่า การสูญเสีย หรือเลิกใช ้ซ่ึงไดร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน (ยกเวน้กรณีที่ไดเ้ปิดเผย

รายการดงักล่าวแยกต่างหากแลว้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ) 

75. การเลือกวิธกีารคิดค่าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์เป็นเร่ืองที่ต้องใช้

ดุลยพินิจ ดังน้ัน การเปิดเผยวิธกีารที่ใช้และอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณหรืออตัราค่าเสื่อมราคา

จะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินเพ่ือใช้ทบทวนนโยบายการบัญชีที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้และท าให้สามารถ

เปรียบเทียบข้อมูลกับของกิจการอื่นได้ และด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันกิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ต่อไปนี้  

75.1 ค่าเสื่อมราคา ทั้งน้ี ไม่ว่าค่าเสื่อมราคาน้ันจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหรือรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ

ต้นทุนของสนิทรัพย์อื่นในระหว่างงวด และ  

75.2 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด 

76. กิจการต้องเปิดเผยลักษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบ

ในงวดปัจจุบันหรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต่อไปตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจมี

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงประมาณการในเร่ืองต่อไปน้ี 

76.1 มูลค่าคงเหลือ 

76.2 ประมาณการต้นทุนในการร้ือ การขนย้าย หรือการบูรณะรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

76.3 อายุการให้ประโยชน์ 

76.4 วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคา 
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77. หากรายการทีด่ิน อาคารและอุปกรณแ์สดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้  

ทุกรายการในงบการเงิน 

77.1 วนัทีม่ีการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ 

77.2 ขอ้เท็จจริงทีว่่าผูป้ระเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่ 

77.3 วิธีการและขอ้สมมติทีม่ีนยัส าคญัทีใ่ชป้ระมาณมูลค่ายุติธรรม 

77.4 ขอบเขตในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ต่ละรายการว่าเป็นผลโดยตรงจาก

การอา้งอิงราคาซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องหรือราคาซ้ือขายในตลาดล่าสุดซ่ึงเป็นการ 

ซ้ือขายที่สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างอิสระในลกัษณะของผูที้่ไม่มีความเกี่ยวขอ้งกนั 

หรือเป็นผลจากการใชเ้ทคนคิอื่นในการวดัมูลค่าเพือ่ประมาณมูลค่ายุติธรรม 

77.5 ส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่แต่ละประเภทมีการตีราคาใหม่ใหเ้ปิดเผยมูลค่าตาม

บญัชีทีค่วรจะรบัรูห้ากสินทรพัยน์ ั้นแสดงโดยใชวิ้ธีราคาทุน และ 

77.6 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย ์ซ่ึงกิจการตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ

ส่วนเกินทุนดงักล่าวในระหว่างงวด และขอ้จ ากดัในการจ่ายส่วนเกินทุนนั้นใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

78. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการด้อยค่าตามที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพ่ิมเติมจากข้อมูล

ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 73.5.4 ถึง 73.5.6  

79. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปน้ีเน่ืองจากข้อมูลดังกล่าว

เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจของผู้ใช้งบการเงิน 

79.1 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่กจิการหยุดใช้งานเป็นการช่ัวคราว 

79.2 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเสื่อมราคาเตม็จ านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 

79.3 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงปลดจากการใช้งานประจ าและยังไม่ได้จัด

ประเภทเป็นสนิทรัพย์ถือไว้เพ่ือขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก และ  

79.4 ในกรณีที่กิจการเลือกใช้วิธีราคาทุน ให้กิจการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์เมื่อมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ 

การถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

80. การวัดมูลค่าเริ่มแรกของรายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงกิจการไดม้าจากการ

แลกเปลี่ยนสินทรัพย ์ตามที่ก าหนดในย่อหนา้ที่ 24 ถึง 26 ให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นตน้ไป          

โดยใหก้ิจการถอืปฏิบติัเฉพาะกบัรายการทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต 
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วนัถอืปฏิบติั 

81. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2554 ทั้งน้ี สนับสนุนให้น ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันที่ก  าหนด กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ี 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย ทั้งน้ี การแยกส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญ (การคิดค่าเสื่อมราคา

จากต้นทุนของรายการที่แยกส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 44 ถึง 47) และ

ต้นทุนส าหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ ให้ปรับงบการเงินย้อนหลัง 

ทั้งน้ี กจิการอาจเลือกวิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปส าหรับการแยกส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญของสินทรัพย์

ที่มูลค่าตามบัญชีคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 และกิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ีใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

81ก. กิจการต้องถือปฏิบัติตามการแก้ไขในย่อหน้าที่ 3 กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป อย่างไรกต็าม หากกิจการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 6 เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ก่อนวันถือปฏิบัติ กิจการ

ต้องถือปฏบัิติตามการแก้ไขในย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีในรอบระยะเวลาดังกล่าวด้วย  

81ข. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ได้มีการแก้ไขถ้อยค า

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมด นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 

2552) ยังได้ปรับปรุงย่อหน้าที่ 39 40 และ 73.5.4 โดยกิจการต้องถือปฏิบัติการแก้ไขดังกล่าว 

กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป หาก

กจิการปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ก่อนวันถือปฏบัิติ กิจการต้องน า

การแก้ไขดังกล่าวมาถือปฏบัิติในรอบระยะเวลาดังกล่าวด้วย  

81ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้มีการแก้ไข  

ย่อหน้าที่ 44 โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการแก้ไขดังกล่าวกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ ก่อนวันถือปฏบัิติ กิจการ

ต้องน าการแก้ไขดังกล่าวมาถือปฏบัิติในรอบระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

81ง. ได้มีการแก้ไขย่อหน้าที่ 6 และ 69 และมีการเพ่ิมย่อหน้าที่ 68ก โดยกิจการต้องน าการแก้ไขและ

เพ่ิมเติมดังกล่าวกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

เป็นต้นไป ทั้งน้ี กิจการสามารถน าการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวไปถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้  

ซ่ึงในกรณีน้ี กิจการต้องน าการแก้ไขที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง งบกระแสเงินสด มาถือปฏบัิติด้วย และต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวไว้ 
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81จ. ได้มีการแก้ไขย่อหน้าที่ 5 โดยกิจการต้องน าการแก้ไขดังกล่าวไปถือปฏิบัติโดยวิธีเปล่ียนทันท ี

เป็นต้นไปกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งน้ี 

กจิการสามารถน าการแก้ไขดังกล่าวไปถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ แต่ต้องน าย่อหน้าที่ 8 9 

22 48 53 53ก 53ข 54 57 และ 85ข ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ไปถือปฏบัิติด้วย ซ่ึงในกรณีน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวไว้  

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

82. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(ฉบับที่ 32 เดิม) 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง 

รายได 

 

คําแถลงการณ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี

ระหวางประเทศ ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได ซ่ึงเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวาง

ประเทศท่ีส้ินสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 (IAS 18: Revenue (Bound volume 2009)) 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 38 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือก

และการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได  

วัตถุประสงค 
แมบทการบัญชีสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินใหคํานิยามไววา รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้น

ของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสรับหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือ

การลดลงของหนี้สินซ่ึงสงผลใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ ไมรวมถึงเงินทุนท่ีไดรับจากผูมีสวนรวม
ในสวนของเจาของรายไดตามคํานิยาม รวมถึง รายไดซ่ึงเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการและผลกาํไร 

รายไดมีช่ือเรียกตางๆ กัน เชน รายไดจากการขาย รายไดจากการใหบริการ รายไดคาธรรมเนียม 

รายไดดอกเบี้ย รายไดเงินปนผล รายไดคาสิทธิ ฯลฯ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนด

วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายไดซ่ึงเกิดจากรายการหรือเหตุการณบางประเภท 

ประเด็นหลักทางการบัญชีสําหรับรายได คือ การกําหนดวาเม่ือใดกิจการตองรับรูรายการเปนรายได 

แมบทการบัญชีกําหนดวารายไดตองรับรูเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตของรายการจะเขาสูกิจการและกิจการสามารถวัดมูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการ

ดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงสถานการณท่ีเขาเกณฑการรับรูรายได 

และใหแนวทางในการปฏิบัติสําหรับแตละสถานการณ 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับรายไดท่ีเกิดขึ้นจากรายการหรือ

เหตุการณตอไปนี้ 

1.1 การขายสินคา 

1.2 การใหบริการ 

1.3 การใหผูอ่ืนใชสินทรัพยของกิจการซึ่งกอใหเกิดรายไดในรูปของดอกเบีย้ คาสทิธิ และเงินปนผล 

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 

เร่ือง รายได 

3. สินคา หมายรวมถึง สินคาท่ีกิจการผลิตหรือท่ีซ้ือมาเพ่ือขาย เชน สินคาท่ีซ้ือมาโดยกิจการคาปลีก 

หรือท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอ่ืนท่ีกิจการถือครองไวเพ่ือขาย 
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4. ตามปกติ การใหบริการ หมายถึง การท่ีกิจการไดปฏิบัติงานตามท่ีตกลงไวในสัญญาตลอดชวงเวลา         

ท่ีตกลงกันซ่ึงอาจเปนการใหบริการเพียงชวงเวลาเดียวหรือหลายชวงเวลา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

ไมครอบคลุมถึงรายไดซ่ึงเกิดจากสัญญาการใหบริการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญา  

เชน การใหบริการดานการจัดการโครงการ หรืองานดานสถาปตยกรรม เนื่องจากรายไดจากการใหบริการ

ดังกลาวมีวิธีปฏิบัติตามท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญา

กอสราง 

5. การใหผูอ่ืนใชสินทรัพยของกิจการซ่ึงกอใหเกิดรายไดในรูปของ 

5.1 ดอกเบี้ย ซ่ึงเปนคาตอบแทนอันเกิดจากการใหผูอ่ืนใชเงินสด รายการเทียบเทาเงินสด หรือ

จํานวนคางรับของกิจการ 

5.2 คาสิทธิ ซ่ึงเปนคาตอบแทนจากการใหผูอ่ืนใชสินทรัพยระยะยาวของกิจการ ตัวอยางเชน 

สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธ์ิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร 

5.3 เงินปนผล ซ่ึงเปนสวนแบงกําไรท่ีผูถือเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรับตามสัดสวนของเงินลงทุน 

ท่ีถือ 

6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงรายไดท่ีเกิดจาก 

6.1 สัญญาเชา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเชา) 

6.2 เงินปนผลซ่ึงเกิดจากเงินลงทุนท่ีถือปฏิบัติตามวิธีสวนไดเสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม) 

6.3 สัญญาประกันภัยท่ีอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง 

สัญญาประกันภัย (เม่ือมีการประกาศใช) 

6.4 การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน หรือ 

การจําหนายของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาว (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)) 

6.5 การเปล่ียนแปลงมูลคาของสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

6.6 การรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกและการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพ               

ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

(เม่ือมีการประกาศใช)) 

6.7 การรับรูผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเร่ิมแรก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

(เม่ือมีการประกาศใช)) 

6.8 การขุดสินแร (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลง

ทรัพยากรแร) 
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คํานิยาม 
7. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ีความหมายโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

รายได หมายถึง กระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (กอนหักคาใชจาย) ใน

รอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของ

กิจการ เมื่อกระแสรับนั้นสงผลใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น 

ท้ังนี้ ไมรวมถึงเงินทุนท่ีไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของ

เจาของ 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน 

หรือจํานวนเงินท่ีจายชําระหนี้สินในขณะที่ท้ังสองฝายมี

ความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ

ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมี

ความเก่ียวของกัน 

8. รายได หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกจิ (กอนหักคาใชจาย) ท่ีกิจการไดรับหรือ

คางรับซ่ึงทําใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จํานวนเงินท่ีกิจการเรียกเก็บแทนบุคคลท่ีสาม เชน 

ภาษีมูลคาเพ่ิม จึงไมถือเปนรายไดของกิจการเนื่องจากถือเปนกระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ             

ท่ีไมทําใหสวนของเจาของของกิจการเพ่ิมขึ้น ในทํานองเดียวกัน จํานวนเงินท่ีตัวแทนเรียกเก็บแทน

ตัวการซ่ึงถือเปนกระแสรับขั้นตนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีไมทําใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น จึงไมถือ

เปนรายได เวนแตจํานวนท่ีเรียกเก็บนั้นเปนรายไดคานายหนา 

การวัดมูลคาของรายได 

9. กิจการตองวัดมูลคาของรายไดโดยใชมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับ 

10. ตามปกติ กิจการกําหนดจํานวนรายไดตามท่ีกิจการตกลงกับผูซ้ือหรือผูใชสินทรัพยซ่ึงจํานวนรายได

ดังกลาวเปนมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรับหรือคางรับสุทธิจากจํานวนสวนลดการคาและ

สวนลดตามปริมาณซ้ือท่ีกิจการกําหนด 

11. โดยสวนใหญ ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการไดรับจะอยูในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดและ

จํานวนรายได คือ จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีกิจการไดรับหรือคางรับ อยางไรก็ตาม 

หากกิจการไมไดรับเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดในทันที มูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนอาจมี

มูลคานอยกวาจํานวนเงินสดรับหรือคางรับท่ีระบุไว ตัวอยางเชน กิจการอาจใหสินเช่ือแกผูซ้ือโดยไม

คิดดอกเบี้ย หรือยอมรับตั๋วเงินซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดจากผูซ้ือเปนส่ิงตอบแทน

จากการขายสินคา โดยนัยแลวสวนหนึ่งของรายการดังกลาวถือเปนการใหสินเช่ือ ดังนั้น มูลคา

ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนตองกําหนดโดยนําจํานวนท้ังส้ินท่ีจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีกําหนดขึ้น ซ่ึงตองเปนอัตราใดอัตราหนึ่งท่ีกําหนดไดชัดเจนกวาระหวางอัตราดังตอไปนี้ 
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11.1 อัตราดอกเบี้ยท่ีระบุในตราสารการเงินท่ีคลายคลึงกันซ่ึงผูออกตราสารมีอันดับความนาเช่ือถือ

ใกลเคียงกัน  

11.2 อัตราดอกเบี้ยท่ีใชคิดลดจํานวนเงินท่ีระบุในตราสารการเงินท่ีทําใหมูลคาปจจุบันเทากับราคา

เงินสดในปจจุบันของสินคาหรือบริการ 

ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมกับจํานวนเงินของผลตอบแทนตองรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยตามท่ี

กําหนดไวในยอหนาท่ี 29 ถึง 30 และตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง  

การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

12. เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะและมูลคาใกลเคียงกัน กิจการตองไมถือวาการ

แลกเปล่ียนนั้นกอใหเกิดรายได กรณีดังกลาวมักเกิดขึ้นกับสินคาโภคภัณฑ เชน นมสด หรือ น้ํามัน 

ซ่ึงผูผลิตแลกเปล่ียนสินคาระหวางกันเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคในแตละทองถ่ิน 

ใหทันเวลา เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะไมเหมือนกัน กิจการตองถือวาการ

แลกเปล่ียนนั้นกอใหเกิดรายได กิจการตองวัดมูลคาของรายไดดังกลาวโดยใชมูลคายุติธรรมของ

สินคาหรือบริการท่ีไดรับปรับปรุงดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีมีการโอนระหวางกัน 

หากมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการท่ีไดรับไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองวัด

มูลคาของรายไดโดยใชมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการท่ีนําไปแลกปรับปรุงดวยจํานวน 

เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีมีการโอนระหวางกัน 

เนื้อหาของรายการบัญชี 

13. ตามปกติ เกณฑการรับรูรายไดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับรายการบัญชีแตละ

รายการ แตในบางสถานการณ กิจการอาจจําเปนตองนําเกณฑการรับรูรายไดมาปฏิบัติกับ

สวนประกอบแตละสวนของรายการบัญชีเพ่ือสะทอนใหเ ห็นถึงเนื้อหาของรายการบัญชีนั้น 

ตัวอยางเชน หากกิจการไดรวมคาบริการหลังการขายท่ีสามารถระบุจํานวนไดไวในราคาขายของสินคา 

กิจการตองบันทึกคาบริการดังกลาวเปนรายไดรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลา

ท่ีใหบริการนั้น ในทางกลับกัน กิจการตองนําเกณฑการรับรูรายไดมาใชปฏิบัติกับรายการบัญชีมากกวา

หนึ่งรายการพรอมกัน เม่ือรายการบัญชีเหลานั้นสัมพันธกันจนทําใหไมสามารถเขาใจถึงผลกระทบ

ทางธุรกิจของรายการใดรายการหนึ่งไดโดยไมอางอิงถึงรายการอื่นท่ีเก่ียวของ ตัวอยางเชน กิจการ

อาจขายสินคาและขณะเดียวกันไดทําสัญญาแยกตางหากท่ีจะซ้ือคืนสินคาดังกลาวในภายหลัง หาก

กิจการแยกบันทึกรายการบัญชีโดยไมพิจารณาถึงความสัมพันธของรายการท้ังสองจะทําใหเนื้อหาของ

รายการบัญชีไมสมบูรณ ดังนั้น กิจการตองบันทึกรายการบัญชีท้ังสองรวมกันเปนรายการเดียว 

การขายสินคา 
14. กิจการตองรับรูรายไดจากการขายสนิคาเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้ 

14.1 กิจการไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทีม่ีนัยสาํคญัของความเปนเจาของสินคาใหกับ 

ผูซ้ือแลว 
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14.2 กิจการไมเก่ียวของในการบริหารสินคาอยางตอเนื่องในระดับที่เจาของพึงกระทํา หรือ

ไมไดควบคุมสินคาที่ขายไปแลวท้ังทางตรงและทางออม 

14.3 กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเช่ือถือ 

14.4 มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น 

14.5 กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนท่ีเกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการนั้น 

ไดอยางนาเช่ือถือ 

15. กิจการตองคํานึงถึงสถานการณแวดลอมของรายการบัญชีในการพิจารณาวาเม่ือใดกิจการไดโอนความ

เส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือ โดยท่ัวไปการโอนความ

เส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกิดขึ้นเม่ือกิจการโอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนการครอบครอง

สินคาใหกับผูซ้ือ กรณีนี้ มักเกิดขึ้นกับธุรกิจคาปลีก แตในบางกรณี การโอนความเส่ียงและผลตอบแทน 

ของความเปนเจาของสามารถเกิดขึ้น ณ เวลาท่ีตางจากเวลาในการโอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนการ

ครอบครองสินคาใหกับผูซ้ือ 

16. กิจการจะไมรับรูรายไดหากกิจการยังคงความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา ดังนั้น 

รายการท่ีเกิดขึ้นไมถือวาเปนการขาย กิจการอาจคงไวซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ 

ของความเปนเจาของไดในหลายลักษณะ ตัวอยางเชน 

16.1 เม่ือกิจการยังมีภาระผูกพันตอผลงานท่ีไมเปนท่ีพอใจของผู ซ้ือซ่ึงกิจการตองรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการรับประกันปกติ 

16.2 เม่ือรายไดจากการขายสนิคาของกิจการขึน้อยูกับรายไดท่ีผูซ้ือไดรับจากการขายสินคานัน้ 

16.3 เม่ือสินคาท่ีสงไปมีเงื่อนไขในการติดตั้งและการติดตั้งนัน้เปนสวนสําคัญของสัญญาซ่ึงกิจการยัง

มิไดดําเนนิการใหแลวเสร็จ และ 
16.4 เม่ือผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกการซ้ือตามเงื่อนไขในสัญญาซ้ือขายและกิจการไมสามารถประมาณ

ความนาจะเปนท่ีผูซ้ือจะคืนสินคานั้นได 

17. หากกิจการยังคงความเส่ียงท่ีไมเปนนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา รายการบัญชีท่ีเกิดขึ้นถือวา

เปนการขาย ใหกิจการรับรูรายได ตัวอยางเชน ผูขายอาจคงกรรมสิทธ์ิในสินคาไวเพียงเพ่ือประโยชน

ในการเรียกเก็บเงินเม่ือครบกําหนด ในกรณีดังกลาว รายการบัญชีนั้นถือเปนการขายและใหกิจการ

รับรูเปนรายไดหากกิจการไดโอนท้ังความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของ

สินคาไปแลว อีกตัวอยางหนึ่งคือ กรณีท่ีกิจการคาปลีกยังคงความเส่ียงท่ีไมเปนนัยสําคัญของความ

เปนเจาของสินคาโดยตกลงท่ีจะคืนเงินใหหากลูกคาไมพอใจในสินคา ในกรณีดังกลาว กิจการสามารถ

รับรูรายได ณ เวลาท่ีเกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืนสินคาในอนาคตไดอยาง

นาเช่ือถือพรอมกับรับรูหนี้สินท่ีเกิดจากการรับคืนโดยประเมินจากประสบการณในอดีตและปจจัย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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18. กิจการจะรับรูรายไดเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ               

ท่ีเก่ียวของกับรายการบัญชีนั้น ในบางกรณี ความเปนไปไดคอนขางแนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

อาจไมเกิดขึ้นจนกระท่ังกิจการไดรับส่ิงตอบแทนจากการขายแลวหรือจนกระท่ังความไมแนนอนได

หมดไป ตัวอยางเชน ความไมแนนอนท่ีรัฐบาลตางประเทศจะอนุมัติใหสงเงินซ่ึงเปนส่ิงตอบแทนจาก

การขายออกนอกประเทศ กิจการสามารถรับรูรายไดในทันทีท่ีรัฐบาลตางประเทศอนุมัติใหสงเงิน

ดังกลาวออกนอกประเทศได เนื่องจากความไมแนนอนไดหมดไป อยางไรก็ตาม เม่ือมีความไม

แนนอนเกิดขึ้นเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะเรียกเก็บไดของจํานวนท่ีไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงิน 

ท่ีกิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินท่ีจะไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป 

ใหรับรูเปนคาใชจายและแทนท่ีจะนําไปปรับปรุงกับจํานวนรายไดท่ีรับรูเม่ือเร่ิมแรก 

19. รายไดและคาใชจายท่ีเก่ียวของกับรายการหรือเหตุการณทางบัญชีเดียวกันตองรับรูในงวดบัญชี 

เดียวกัน กระบวนการนี้ เรียกวา การจับคูรายไดและคาใชจาย คาใชจายซ่ึงรวมถึง คาใชจายในการ

รับประกันและคาใชจายท่ีเกิดหลังการสงสินคาจะสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือเม่ือเงื่อนไขในขออ่ืนๆ 

ในการรับรูรายไดเกิดขึ้นแลว อยางไรก็ตาม กิจการไมสามารถรับรูรายไดหากไมสามารถวัดมูลคาของ

คาใชจายไดอยางนาเช่ือถือ ในกรณีนี้ ใหกิจการบันทึกส่ิงตอบแทนท่ีกิจการไดรับจากการขายสินคา

เปนหนี้สิน 

การใหบริการ 

20. เมื่อผลของรายการที่เก่ียวของกับการใหบริการสามารถประมาณไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตอง

รับรูรายการที่เก่ียวของกับการใหบริการเปนรายไดตามขั้นความสําเร็จของรายการ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณไดอยางนาเช่ือถือเมื่อเปนไปตามเงื่อนไข 

ทุกขอตอไปนี้ 

20.1 กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเช่ือถือ 

20.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น 

20.3 กิจการสามารถวัดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได

อยางนาเช่ือถือ 

20.4 กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนไดอยางนาเช่ือถือและตนทุนในท่ีนี้ หมายถึง ตนทุนท่ี

เกิดขึ้นแลวและที่จะเกิดขึ้นเพื่อทําใหรายการบัญชีนั้นเสร็จสมบูรณ 
*
  

                                 
*
 ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย  

(เม่ือมีการประกาศใช) 
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21. การรับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี เรียกวา วิธีอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ ตามวิธีนี้ 

กิจการตองรับรูรายไดในงวดบัญชีท่ีมีการใหบริการ การรับรูรายไดตามเกณฑดังกลาวใหขอมูลท่ี 

เปนประโยชนเก่ียวกับขอบเขตของบริการท่ีใหและผลการปฏิบัติงานระหวางงวด มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญากอสราง ไดกําหนดใหมีการรับรูรายไดตามเกณฑนี้ดวย 

ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวสามารถใชปฏิบัติกับการรับรูรายไดสําหรับการ

ใหบริการและการรับรูคาใชจายท่ีเก่ียวของกับรายไดนั้น 

22. กิจการจะรับรูรายไดไดตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

ท่ีเก่ียวของกับรายการบัญชีนั้น อยางไรก็ตาม เม่ือมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะ

เรียกเก็บไดและไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงินท่ีกิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินท่ีจะ

ไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายแทนท่ีจะนําไปปรับปรุงกับ

จํานวนรายไดท่ีรับรูเม่ือเร่ิมแรก 

23. โดยท่ัวไป กิจการจะสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือหลังจากท่ีไดตกลงกับคูสัญญาในทุกขอ

ตอไปนี้ 

23.1 สิทธิตามกฎหมายของแตละฝายซ่ึงเก่ียวกับการใหบริการหรือการรับบริการ 

23.2 ส่ิงตอบแทนท่ีจะแลกเปล่ียนกัน 

23.3 ลักษณะและเงื่อนไขในการชําระเงนิ 

โดยท่ัวไป กิจการตองมีระบบการจัดทํารายงานและงบประมาณทางการเงินท่ีดีเพ่ือใชภายในกิจการ  

และกิจการตองทบทวนประมาณการรายไดตลอดระยะเวลาท่ีใหบริการและแกไขประมาณการดังกลาว

เม่ือจําเปน การแกไขประมาณการนั้นไมถือเปนการแสดงวากิจการไมสามารถประมาณผลของรายการ

บัญชีไดอยางนาเช่ือถือ 

24. กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชีไดหลายวิธี กิจการตองเลือกใชวิธีท่ีสามารถวัด

ระดับของบริการท่ีแลวเสร็จไดอยางนาเช่ือถือตามลักษณะของรายการบัญชี ซ่ึงอาจรวมถึง 

24.1 การสํารวจงานท่ีไดทําแลว 

24.2 อัตราสวนของบริการท่ีใหจนถึงปจจุบนัเทียบกับบริการท้ังส้ินท่ีตองให 

24.3 สัดสวนของตนทุนท่ีเกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนท้ังส้ิน ตนทุนท่ีเกิดขึ้นจนถึง

ปจจุบันใหรวมเฉพาะตนทุนของบริการท่ีใหแลวจนถึงปจจุบัน สวนประมาณการตนทุนท้ังส้ิน

ใหรวมตนทุนของบริการท้ังท่ีใหแลวและท่ีจะใหในอนาคต 

ตามปกติเงนิจายลวงหนาหรือเงินรับลวงหนาจากลูกคาจะไมไดสะทอนถึงระดบัของบริการท่ีใหไปแลว 

25. หากกิจการไมสามารถจําแนกบริการท่ีใหเนื่องจากตองใหบริการหลายอยางในชวงเวลาเดียวกัน 

กิจการตองรับรูรายไดดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาดังกลาว เวนแตจะมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา

กิจการสามารถใชวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาในการแสดงขั้นความสําเร็จของบริการท่ีให หากการใหบริการ

นั้นประกอบดวยการบริการหลักซ่ึงมีความสําคัญกวาการบริการอื่นๆ กิจการตองไมรับรูรายได

จนกระท่ังการใหบริการหลักนั้นไดดําเนินการแลว 
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26. หากกิจการไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีท่ีเก่ียวของกับการใหบริการไดอยางนาเช่ือถือ 

กิจการตองรับรูรายไดไมเกินจํานวนคาใชจายที่รับรูไปแลวซ่ึงคาดวาจะไดรับคืน 

27. ตามปกติ กิจการอาจไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเช่ือถือในระยะเร่ิมแรกท่ีเกิด

รายการบัญชี อยางไรก็ตาม หากกิจการคาดวามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับตนทุน             

ท่ีเกิดขึ้นจากรายการบัญชีนั้นคืน กิจการจะสามารถรับรูรายไดไดไมเกินจํานวนตนทุนท่ีเกิดขึ้นท่ีคาด

วาจะไดรับคืน กิจการตองไมรับรูกําไรหากไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเช่ือถือ 

28. กิจการตองรับรูตนทุนท่ีเกิดขึ้นเปนคาใชจายโดยไมรับรูรายไดท่ีเก่ียวของหากกิจการไมสามารถ

ประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเช่ือถือและคาดวาจะไมไดรับคืนตนทุนท่ีเกิดขึน้ อยางไรก็ตาม 

เม่ือกิจการสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเช่ือถือเนื่องจากความไมแนนอนไดหมดไป 

กิจการสามารถรับรูรายไดตามยอหนาท่ี 20 แทนการรับรูรายไดตามยอหนาท่ี 26 

ดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล 
29. กิจการตองรับรูรายไดในรูปดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล ท่ีเกิดจากการใหผูอ่ืนใชสินทรัพย

ของกิจการตามเกณฑท่ีกําหนดไวในยอหนาที่ 30 เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้ 

29.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น 

29.2 กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเช่ือถือ 

30. รายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล ตองรับรูตามเกณฑตอไปนี้ 

30.1 ดอกเบี้ยตองรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

30.2 คาสิทธิตองรับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเนื้อหาของขอตกลงที่เก่ียวของ 

30.3 เงินปนผลตองรับรูเมื่อผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

31. (ยอหนานี้ไมใช) 

32. หากกิจการซ้ือเงินลงทุนท่ีระบุอัตราดอกเบี้ยโดยมีดอกเบี้ยคงคางท่ีเกิดขึ้นกอนการซ้ือ กิจการตอง         

ปนสวนดอกเบี้ยท่ีไดรับในเวลาตอมาระหวางดอกเบี้ยรับท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลากอนการซ้ือและหลังการ

ซ้ือเพ่ือรับรูเปนรายไดเฉพาะสวนท่ีเกิดขึ้นหลังการซ้ือ 

33. กิจการตองใชเกณฑคงคางในการบันทึกคาสิทธิตามขอตกลงท่ีเก่ียวของ เวนแตเนื้อหาตามขอตกลง 

จะแสดงใหเห็นวาการรับรูรายไดจะเหมาะสมยิ่งขึ้นหากใชเกณฑอ่ืนท่ีมีระบบและสมเหตุสมผล 

34. กิจการจะรับรูรายไดเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ                

ท่ีเก่ียวของกับรายการบัญชีนั้น อยางไรก็ตาม เม่ือมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะ 

เรียกเก็บไดและไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงินท่ีกิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงิน 

ท่ีจะไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายและตองไมนําไปปรับปรุง

กับจํานวนรายไดท่ีรับรูเม่ือเร่ิมแรก 
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การเปดเผยขอมูล 

35. กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี ้
35.1 นโยบายการบัญชีท่ีกิจการใชในการรับรูรายได ซ่ึงรวมถึงวิธีกําหนดขั้นความสําเร็จของ

รายการบัญชีท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ 

35.2 จํานวนรายไดแตละประเภทที่มีนัยสําคัญที่รับรูระหวางงวดซึ่งรวมถึงรายการตอไปนี้ 

35.2.1 การขายสินคา 

35.2.2 การใหบริการ 

35.2.3 ดอกเบี้ย 

35.2.4 คาสิทธิ 

35.2.5 เงินปนผล 

35.3 จํานวนรายไดท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการซึ่งรวมอยูในรายไดแตละประเภท

ท่ีมีนัยสําคัญ 

36. กิจการตองเปดเผยขอมูลหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้นตามขอกําหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย

ท่ีอาจเกิดขึ้น ขอมูลดังกลาวอาจเกิดจากรายการ เชน คารับประกันสินคา คาชดเชยความเสียหาย 

คาปรับ หรือผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้น 

วันถือปฏิบัติ 

37. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม 2554 เปนตนไป 
38. (ยอหนานี้ไมใช)  
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกนีท้ําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางเทานั้น และไมถอืเปนสวนหนึง่ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้

ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงถึงการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

รายได มาประยุกตใชโดยอธิบายความหมายในสถานการณเชิงพาณิชยบางประเภทใหชัดเจนขึ้น ตัวอยาง 

ท่ีนําเสนอเนนถึงรายการบัญชีในบางลักษณะและไมไดพิจารณาถึงปจจัยท่ีเก่ียวของทุกปจจัยซ่ึงอาจมีผล 

ตอการรับรูรายได ตัวอยางดังกลาวสมมุติวา 
ก) กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเช่ือถือ 

ข) มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการนัน้ 

ค) กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนท่ีเกิดขึ้นหรือท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางนาเช่ือถือ 

การขายสินคา 

ตัวอยางท่ี 1 การขายโดยยังไมสงมอบสินคาเนื่องจากเปนความประสงคของผูซ้ือ ท้ังท่ีผูซ้ือมีกรรมสิทธ์ิ

ในสินคานั้นและยอมรับหนี้แลว  
กิจการสามารถรับรูรายไดหลังจากผูซ้ือมีกรรมสิทธ์ิในสินคาก็ตอเม่ือ 

ก. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะสงสินคาใหผูซ้ือ 

ข. สินคาท่ีขายไปแลวนั้นอยูในความครอบครองของกิจการ ซ่ึงกิจการไดระบุไวแลว

อยางชัดเจนและสินคานั้นพรอมท่ีจะสงมอบใหผูซ้ือ ณ เวลาท่ีมีการรับรูรายได 

ค. ผูซ้ือมีคําส่ังเล่ือนเวลาการสงมอบสินคา 

ง. เงื่อนไขการชําระเงินเปนไปตามปกติ 

กิจการจะไมรับรูรายไดหากกิจการเพียงแตคาดวาจะสามารถจัดหาหรือผลิตสินคาได

ทันเวลาท่ีตองสงมอบ 

ตัวอยางท่ี 2 การขายสินคาอยางมีเงื่อนไข 

ก. การขายสินคาโดยมีเงื่อนไขการติดตั้งและการตรวจสอบ 

ตามปกติ กิจการสามารถรับรูรายไดไดหากผูซ้ือยอมรับสินคาและการติดตั้งเสร็จส้ินลง

และสินคาผานการตรวจสอบ อยางไรก็ตาม กิจการสามารถรับรูรายไดทันทีท่ีผูซ้ือ

ยอมรับสินคาเม่ือ 

ก1. การติดตั้งเปนกระบวนการที่งาย  ตัวอยางเชน  การติดตั้งโทรทัศน ซ่ึงเปนเพียง

การแกะกลองตอสายไฟและติดตั้งเสาอากาศ 

ก2. การตรวจสอบเปนเพียงเพ่ือยืนยันราคาท่ีกําหนดไวตามสัญญาเทานั้น 

ตัวอยางเชนการนําสงแรเหล็ก น้ําตาล หรือถ่ัวเหลือง 
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ข. การขายโดยมีเงื่อนไขท่ีผูซ้ือสามารถคืนสินคาไดภายในเวลาที่กําหนด  

ในกรณีท่ีมีความไมแนนอนในการคืนสินคา กิจการจะรับรูรายไดเม่ือผูซ้ือยอมรับ

สินคาอยางเปนทางการแลว หรือเม่ือระยะเวลาการคืนสินคาไดส้ินสุดลงหลังจาก 

ท่ีผูซ้ือไดรับสินคาแลว 

ค. การฝากขายซึ่งผูรับฝาก (ผูซ้ือ) ทําหนาท่ีขายสินคาแทนผูฝาก (ผูขาย) 

ผูฝากตองรับรูรายไดเม่ือผูรับฝากไดขายสินคานั้นใหบุคคลท่ีสาม 
ง. การขายแบบจายเงินสดเม่ือสงมอบ 

กิจการตองรับรูรายไดเม่ือมีการสงมอบสินคาใหผูซ้ือและผูขายหรือตัวแทนไดรับเงินสด 
ตัวอยางท่ี 3 การขายในกรณีท่ีจะสงมอบสินคาก็ตอเม่ือผูซ้ือไดชําระเงินครบแลว  

กิจการจะรับรูรายไดเม่ือมีการสงมอบสินคา อยางไรก็ตาม หากประสบการณท่ีผานมา

ช้ีใหเห็นวาการขายสวนใหญมักจะสัมฤทธ์ิผล กิจการสามารถรับรูรายไดเม่ือไดรับเงินมัดจํา

ในจํานวนท่ีมีนัยสําคัญ โดยกิจการมีสินคาอยูในครอบครองสามารถระบุไดอยางชัดเจน 

และพรอมท่ีจะสงมอบใหผูซ้ือ 

ตัวอยางท่ี 4 การขายตามสั่งโดยกิจการจะไดรับชําระเงินท้ังหมดหรือบางสวนกอนการสงมอบสินคาซ่ึง

ยังไมมีในครอบครอง เชน สินคายังอยูในระหวางการผลิตหรือสินคาท่ีบุคคลท่ีสามจะ

สงไปยังผูซ้ือโดยตรง  

กิจการจะรับรูรายไดเม่ือผูซ้ือไดรับสินคาแลว 

ตัวอยางท่ี 5 การขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (ไมรวมการแลกเปล่ียนสินคา) ผูขายตกลงท่ีจะซ้ือสินคาท่ีขาย

ไปนั้นคืนในภายหลัง หรือเม่ือผูขายมีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือคืนหรือผูซ้ือมีสิทธิเลือกท่ีจะขายคนื  

สําหรับการขายและมีสัญญาซ้ือคืนสําหรับสินทรัยพท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน ผูขายตอง

วิเคราะหเนื้อหาของเงื่อนไขในขอตกลงเพ่ือใหแนใจวาผูขายไดโอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเปนเจาของใหผูซ้ือแลว จึงจะสามารถรับรูรายไดได หากความเส่ียง

และผลตอบแทนของความเปนเจาของยังคงอยูกับผูขายแมวาผูขายไดโอนกรรมสิทธ์ิ 

ตามกฎหมายไปแลว รายการดังกลาวถือเปนการจัดหาเงินซ่ึงไมกอใหเกิดรายได สําหรับการขาย

สินทรัพยทางการเงินโดยมีสัญญาซ้ือคืน ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 

เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

ตัวอยางท่ี 6 การขายสินคาใหตัวกลาง เชน ผูแทนจําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือบุคคลอ่ืนเพ่ือการขายตอ 

ตามปกติผูขายจะรับรูรายไดเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ

ไปแลว อยางไรก็ตาม หากโดยเนื้อหาผูซ้ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนเทานั้นใหถือวาการขายนั้น

เปนการฝากขาย 
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ตัวอยางท่ี 7 คาสมาชิกส่ิงตีพิมพและรายการท่ีคลายคลึงกัน 

เม่ือคาสมาชิกในแตละชวงเวลาเปนจํานวนเงินท่ีใกลเคียงกัน กิจการจะรับรูรายไดโดย 

วิธีเสนตรงตลอดอายุการเปนสมาชิกซ่ึงมีการสงมอบสินคา เม่ือคาสมาชิกในแตละ

ชวงเวลาเปนจํานวนเงินท่ีแตกตางกัน กิจการจะรับรูรายไดตามสัดสวนราคาขายของสินคา

ท่ีสงมอบกับประมาณการราคาขายทั้งส้ินของสินคาท่ีตองสงมอบตลอดอายุการเปนสมาชกิ 

ตัวอยางท่ี 8 การขายตามสัญญาผอนชําระตามเงื่อนไขการผอนชําระเปนรายงวด 

กิจการตองรับรูรายได ณ วันท่ีขาย โดยราคาขายเปนมูลคาปจจุบันของส่ิงตอบแทน               

ท่ีไดรับหรือคางรับ ซ่ึงไมรวมดอกเบี้ย อัตราคิดลดท่ีใชคืออัตราดอกเบี้ยท่ีกําหนดขึ้น 

รายไดสวนท่ีเปนดอกเบี้ย กิจการตองรับรูเปนรายไดโดยใชอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 

ตัวอยางท่ี 9 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 

ตัวอยางนี้ถูกยกเลิกโดยการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 สัญญา

การกอสรางอสังหาริมทรัพย 
การใหบริการ 

ตัวอยางท่ี 10 คาติดตั้ง 
กิจการจะรับรูรายไดจากการติดตั้งตามขั้นความสําเร็จของบริการท่ีให เวนแตการติดตั้งนั้น

เปนเพียงสวนประกอบยอยของการขาย ซ่ึงในกรณีนี้กิจการจะรับรูรายไดจากการติดตั้ง

เม่ือขายสินคา 

ตัวอยางท่ี 11  คาบริการซ่ึงรวมอยูในราคาขายของผลิตภณัฑ 

เม่ือราคาขายของผลิตภัณฑไดรวมจํานวนท่ีสามารถระบุไดสําหรับการใหบริการหลัง 

การขาย (เชน การใหบริการหลังการขาย และการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรใหดีขึ้น

หลังจากท่ีขายไปแลว) จํานวนท่ีสามารถระบุไดดังกลาวตองบันทึกเปนรายไดรอการตัด

บัญชีและทยอยรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาที่มีการใหบริการ ตามปกติ รายได 

รอการตัดบัญชีดังกลาวไดรวมถึงตนทุนการใหบริการท่ีคาดวาจะเกิดตามขอตกลง 

และกําไรจากการใหบริการนั้น 

ตัวอยางท่ี 12 คานายหนาโฆษณา 

กิจการจะรับรูรายไดคานายหนาโฆษณาเม่ือส่ือโฆษณานั้นไดเผยแพรสูสาธารณชน  

สวนรายไดคาผลิตส่ือโฆษณาตองรับรูตามขั้นความสําเร็จของงานนั้น 

ตัวอยางท่ี 13 คานายหนาตวัแทนประกนัภัย 

ตัวแทนจะรับรูรายไดคานายหนาประกันภัยท่ีไดรับหรือคางรับเม่ือวันท่ีกรมธรรมใหมมี 

ผลบังคับหรือวันท่ีตออายุกรมธรรมหากตัวแทนนั้นไมตองใหบริการอื่นอีกตอไป อยางไรก็ตาม  

หากมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีตัวแทนจะตองใหบริการตอไปตลอดอายุของกรมธรรม 
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ตัวแทนตองบันทึกคานายหนาประกันภัยนั้นเปนรายไดรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเปน

รายไดตลอดอายุของกรมธรรมท่ีมีผลบังคับ 

ตัวอยางท่ี 14 คาธรรมเนียมการใหบริการทางการเงิน 
คาธรรมเนียมการใหบริการทางการเงินใหรับรูเปนรายไดตามวัตถุประสงคในการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมนั้นตามเกณฑการบันทึกบัญชีสําหรับตราสารการเงินท่ีเก่ียวของ ช่ือของ

คาธรรมเนียมการใหบริการทางการเงินอาจไมแสดงใหเห็นถึงลักษณะและเนื้อหาของ

บริการท่ีให ดังนั้น จึงจําเปนตองแยกคาธรรมเนียมออกเปน 3 ประเภทดังตอไปนี้ 

ก. คาธรรมเนียมท่ีถือเปนสวนหนึ่งของอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

โดยท่ัวไป คาธรรมเนียมดังกลาวเปนสวนปรับปรุงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

อยางไรก็ตาม หากเคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน กิจการรับรูคาธรรมเนียม

เปนรายไดเม่ือกิจการรับรูเคร่ืองมือทางการเงินเร่ิมแรก 

ก1. คาธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีกิจการไดรับจากการออกหรือไดมาซ่ึงสินทรัพยทางการเงิน

ซ่ึงไมจัดประเภทเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

หรือขาดทุน ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัด

มูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

คาธรรมเนียมดังกลาวอาจรวมถึงจํานวนท่ีชดเชยใหกับกิจการในการประเมิน

ฐานะการเงินของผูกู การประเมินมูลคาหลักประกัน และการจัดการ ใหมีการ         

ค้ําประกัน การเจรจาตกลงเงื่อนไข การจัดเตรียมและการดําเนินการเกี่ยวกับ

เอกสาร และการทําธุรกรรมขั้นสุดทายภายหลังท่ีตกลงกันได คาธรรมเนียม

ดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของการกอใหเกิดความเกี่ยวของอยางตอเนื่องกับ

เคร่ืองมือทางการเงิน ดังนั้น คาธรรมเนียมและตนทุนของรายการท่ีเก่ียวของ 

(ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคา

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)) ตองบันทึกเปนรายการรอการ

ตัดบัญชีและทยอยรับรูเพ่ือปรับปรุงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

ก2. คาธรรมเนียมผูกพันวงเงินท่ีกิจการไดรับจากการจัดหาวงเงินท่ีจะใหกูยืม  

ในกรณีท่ีวงเงินใหกูยืมไมเขาขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง 

การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

หากมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะมีการใหกูยืมเงินเกิดขึ้นและภาระผูกพันการ

ใหกูยืมไมไดอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและ

การวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) คาธรรมเนียมผูกพัน

วงเงินท่ีไดรับตองถือเปนคาชดเชยของการผูกพันอยางตอเนื่องกับการไดมาซ่ึง

เคร่ืองมือทางการเงินนั้น ดังนั้น คาธรรมเนียมผูกพันวงเงินและตนทุนของรายการ
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ท่ีเก่ียวของ (ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัด

มูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)) ตองบันทึกเปนรายการรอ

การตัดบัญชีและทยอยรับรูเพ่ือปรับปรุงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง ในกรณีท่ี          

ขอผูกพันวงเงิน ส้ินสุดลงโดยท่ีกิจการมิได ให กู ยืม กิจการสามารถรับรู

คาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายได ณ วันท่ีขอผูกพันวงเงินส้ินสุดลง ในกรณีท่ีภาระ

ผูกพันการใหกูยืมเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง 

การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) ใหถือเปน

อนุพันธทางการเงินและวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

ก3. คาธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีไดรับจากการออกหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธี

ราคาทุนตัดจําหนาย 

คาธรรมเนียมเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของการกอใหเกิดหนี้สินทางการเงิน เม่ือ

หนี้สินทางการเงินมิไดจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงินท่ีแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน คาธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีไดรับนั้น รวมถึงตนทุน

ของรายการท่ีเก่ียวของ (ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การ

รับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)) ตองรวมใน

จํานวนเงินเร่ิมแรกของมูลคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน และรับรูเพ่ือ

ปรับปรุงกับอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง กิจการตองแยกคาธรรมเนียมและตนทุน 

ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงของหนี้สินทางการเงินจาก

คาธรรมเนียมเร่ิมแรกและตนทุนของรายการท่ีเก่ียวของกับสิทธิในการใหบริการ 

เชน การใหบริการทางดานการจัดการเงินลงทุน 

ข. คาธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการใหบริการ 

ข1. คาธรรมเนียมท่ีกิจการเรียกเก็บจากการจัดการเงินกู 

กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมท่ีไดรับสําหรับการใหบริการจัดการเงินกูเปนรายได

เม่ือมีการใหบริการ  

ข2. คาธรรมเนียมผูกพันวงเงินท่ีกิจการไดรับจากการประกันวงเงินท่ีจะใหกูตาม

เวลาท่ีกําหนด ซ่ึงไมไดอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง 

การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

หากไมนาเปนไปไดท่ีจะมีการกูยืมเกิดขึ้น และภาระผูกพันการใหกูยมืไมไดอยูใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคา

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมผกูพัน

วงเงินดังกลาวเปนรายไดตลอดระยะเวลาท่ีขอผูกพันนั้นมีผลบังคับใช ในกรณี 

ท่ีภาระผูกพันการใหกูยืมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง 
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การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)  

ใหถือเปนตราสารอนุพันธและวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

ข3. คาธรรมเนียมบริหารจัดการเงนิลงทุน  
คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากการบริหารจัดการเงินลงทุนจะรับรูเปนรายได 

เม่ือไดใหบริการแลว 

ตนทุนสวนเพ่ิมซ่ึงสามารถระบุไดโดยตรงวาเปนไปตามสัญญาของการบริหาร

จัดการเงินลงทุนจะตองรับรูเปนสินทรัพยเม่ือเปนรายการท่ีระบุและแยกได 

อยางชัดเจน ซ่ึงวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ และตองเปนจํานวนท่ีมีความเปนไปได

คอนขางแนท่ีจะไดรับคืน ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 

เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

ตนทุนสวนเพ่ิมคือจํานวนซ่ึงไมนาจะเกิดขึ้น ถากิจการมิไดมีสัญญาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการเงินลงทุน สินทรัพยจึงถือเปนสิทธิตามสัญญาของกิจการท่ีจะ

ไดรับประโยชนจากการใหบริการในการบริหารจัดการเงินลงทุน และสินทรัพย

นั้นตองตัดจําหนายเม่ือกิจการรับรูรายไดท่ีเก่ียวของ ถากิจการมีสัญญาในการ

บริหารจัดการเงินลงทุนในลักษณะของกลุมเงินลงทุน กิจการอาจตองประเมิน

มูลคาท่ีจะไดรับคืนโดยใชกลุมเงินลงทุนนั้นเปนเกณฑ 

สัญญาใหบริการทางการเงินบางประเภทจะเกี่ยวของท้ังกับเคร่ืองมือทางการเงิน

เร่ิมแรกหนึ่งหรือสองประเภท และขอกําหนดการใหบริการบริหารจัดการเงิน

ลงทุน ตัวอยางเชน สัญญาเงินฝากรายเดือนระยะยาวท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหาร

จัดการตราสารทุนเปนกลุม  ผูใหบริการตามสัญญาตองแยกตนทุนของรายการ

ท่ีเก่ียวของกับตราสารการเงินเร่ิมแรกจากตนทุนของการไดรับสิทธิในการ

ใหบริการบริหารจัดการเงินลงทุน 

ค.  คาธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นเม่ือมีการดําเนินการท่ีมีนัยสําคัญ  

กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายไดเม่ือการดําเนินการท่ีเปนนัยสําคัญได

เสร็จส้ินลงดังตัวอยางตอไปนี้ 

ค1. คานายหนาในการจัดสรรหุนใหลูกคา 

กิจการจะรับรูคานายหนาเปนรายไดเม่ือไดจัดสรรหุนใหลูกคาแลว 

ค2. คาธรรมเนียมในการจัดการใหมีการกูยืมระหวางผูกูกับนักลงทุน 

กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมเปนรายไดเม่ือการจัดการดังกลาวเสร็จส้ินลง 
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ค3. คาธรรมเนียมจากการจัดหาเงินใหกูยืมรวม 

คาธรรมเนียมซ่ึงกิจการไดรับจากการจัดหาผูใหกูยืมรวมโดยท่ีกิจการไมมีสวน

ในเงินกูนั้น (หรือมีสวนในเงินกูยืมนั้นแตไดรับอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงใกลเคียง

กับเจาหนี้รายอื่น) ถือเปนคาชดเชยสําหรับการใหบริการ กิจการสามารถรับรู

คาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายได เม่ือการจัดหาผูใหกูยืมรวมไดเสร็จส้ินลง    

ตัวอยางท่ี 15 คาผานประต ู

กิจการจะรับรูรายไดจากการแสดง การจัดเล้ียง และงานร่ืนเริงอ่ืน เม่ืองานเหลานั้นได

เสร็จส้ินลง หากคาผานประตูนั้นสามารถเขาชมการแสดงไดหลายประเภทกิจการตอง 

ปนสวนคาผานประตูใหกับการแสดงแตละประเภทตามเกณฑท่ีเหมาะสม 

ตัวอยางท่ี 16 คาเลาเรียน 

กิจการจะรับรูรายไดคาเลาเรียนตลอดระยะเวลาที่มีการสอน 

ตัวอยางท่ี 17 คาธรรมเนียมแรกเขา คาใชบริการ และคาบํารุงสมาชิก 

กิจการจะรับรูรายไดตามลักษณะของการใหบริการ หากคาธรรมเนียมท่ีกิจการเรียกเก็บ

เปนเพียงคาบํารุงสมาชิกและคาบริการอ่ืนท้ังหมดหรือสินคามีการเรียกเก็บแยกตางหาก 

หรือหากมีการเก็บคาบํารุงสมาชิกรายป กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายได

เม่ือคาดวาจะสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมนั้นได หากคาธรรมเนียมรวมถึงสิทธิ 

ท่ีสมาชิกจะไดรับบริการหรือส่ิงตีพิมพตลอดอายุของการเปนสมาชิกหรือไดสิทธิในการซ้ือ

สินคาหรือบริการในราคาต่ํากวาท่ีคิดกับผูท่ีไมเปนสมาชิก กิจการจะรับรูรายไดตามเกณฑ

ท่ีสะทอนใหเห็นถึงจังหวะเวลา ลักษณะ และมูลคาของประโยชนท่ีใหแกสมาชิก 

ตัวอยางท่ี 18  สิทธิในการเปนผูแทนจําหนาย 

คาสิทธิในการเปนผูแทนจําหนาย อาจรวมถึงการใหบริการเม่ือเร่ิมแรก การใหบริการใน

เวลาตอมา การจัดหาอุปกรณและสินทรัพยอ่ืนท่ีมีตัวตน และการถายทอดความรู ดังนั้น 

กิจการตองรับรูคาสิทธิดังกลาวเปนรายไดตามเกณฑท่ีสะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคใน

การคิดคาสิทธินั้น วิธีการรับรูรายไดคาสิทธิท่ีเหมาะสมมีดังตอไปนี้ 

ก. การจัดหาอุปกรณและสินทรัพยอ่ืนท่ีมีตวัตน 

กิจการจะรับรูมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีขายเปนรายไดเม่ือมีการสงมอบสินทรัพย

หรือโอนกรรมสิทธ์ิ 

ข. การใหบริการเม่ือเร่ิมแรกและในเวลาตอมา 

กิจการจะรับรูคาสิทธิในการเปนผูแทนจําหนายเปนรายไดเม่ือใหบริการ ไมวาคาสิทธิ

นั้นจะเปนคาสิทธิเร่ิมแรกหรือคาสิทธิรายป หากคาสิทธิรายปไมครอบคลุมตนทุน

การใหบริการอยางตอเนื่องและกําไรท่ีสมเหตุสมผล กิจการจะบันทึกคาสิทธิเร่ิมแรก
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บางสวนท่ีเพียงพอสําหรับตนทุนการใหบริการอยางตอเนื่องและกําไรท่ีสมเหตุสมผล

ของบริการนั้นเปนรายการรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเปนรายไดเม่ือใหบริการ 

สัญญาการเปนผูแทนจําหนายอาจกําหนดใหกิจการจัดหาอุปกรณ สินคา หรือ

สินทรัพยอ่ืนท่ีมีตัวตนใหผูแทนจําหนายดวยราคาซ่ึงต่ํากวาราคาท่ีคิดกับผูอ่ืน หรือ

ดวยราคาท่ีไมกอใหเกิดกําไรท่ีสมเหตุสมผลจากการขายนั้น ในกรณีดังกลาว กิจการ

ตองบันทึกคาสิทธิเร่ิมแรกบางสวนเปนรายการรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเปน

รายไดตลอดระยะเวลาที่สินคานั้นนาจะมีการขายใหผูแทนจําหนาย ในสถานการณ

ดังกลาว สัดสวนของคาสิทธิเร่ิมแรกดังกลาวตองเพียงพอสําหรับประมาณการตนทุน

ท่ีสูงกวาราคาขายและกําไรท่ีสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะขายสินคา

ใหกับผูแทนจําหนาย กิจการจะรับรูยอดคงเหลือของคาสิทธิเร่ิมแรกเปนรายไดเม่ือ

กิจการใหบริการเร่ิมแรกท้ังหมดและไดปฏิบัติตามขอผูกพันท่ีเปนนัยสําคัญแลว 

ตัวอยางเชน กิจการไดใหความชวยเหลือในการเลือกสถานท่ีทําการ ใหการฝกอบรม

พนักงาน ใหการชวยเหลือดานการเงินและการโฆษณา 

การใหบริการเร่ิมแรกและขอผูกพันอ่ืนตามสัญญาการเปนผูแทนจําหนายอาจขึ้น 

อยูกับจํานวนของสาขาท่ีอยูในบริเวณนั้น ในกรณีดังกลาว กิจการจะรับรูคาบริการ

เร่ิมแรกเปนรายไดตามสัดสวนของจํานวนสาขา ซ่ึงกิจการไดใหบริการเร่ิมแรก 

ท่ีเปนนัยสําคัญแลว 

หากกิจการเรียกเก็บคาสิทธิเร่ิมแรกโดยแบงเปนหลายงวดและมีความไมแนนอน

อยางเปนนัยสําคัญในการเรียกเก็บคาบริการไดเต็มจํานวน ใหกิจการรับรูคาสิทธิ

ดังกลาวตามจํานวนเงินงวดท่ีไดรับชําระจริง 

ค. คาสิทธิในการเปนผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง 

กิจการจะรับรูคาสิทธิจากการใหผูแทนใชสิทธิหรือรับบริการตามสัญญาอยางตอเนื่อง

เปนรายไดตามบริการท่ีใหหรือตามสิทธิท่ีใช 

ง. รายการท่ีมีลักษณะเปนตัวแทน 

กิจการอาจตกลงกับผูแทนจําหนายซ่ึงโดยเนื้อหาแลวมีลักษณะท่ีกิจการทําหนาท่ีเปน

ตัวแทนของผูแทนจําหนาย ตัวอยางเชน กิจการอาจส่ังวัสดุและจัดสงใหกับผูแทน

จําหนายโดยไมมีกําไร รายการดังกลาวนี้ไมกอใหเกิดรายได 
ตัวอยางท่ี 19 คาธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความตองการของลูกคา 

กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความตองการของ

ลูกคาเปนรายไดตามขั้นความสําเร็จของการพัฒนา ซ่ึงขั้นของความสําเร็จดังกลาวตอง

คํานึงถึงการใหบริการภายหลังการสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 
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ดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล 

ตัวอยางท่ี 20 คาธรรมเนียมใบอนญุาตและคาสิทธิ 

กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมและคาสิทธิท่ีไดรับจากการใหผูอ่ืนใชสินทรัพยของกิจการเปน

รายไดตามเนื้อหาในขอตกลง (ตัวอยางของสินทรัพยท่ีกิจการใหผูอ่ืนใช คือ เคร่ืองหมาย

การคา สิทธิบัตร โปรแกรมคอมพิวเตอร ลิขสิทธ์ิทางดนตรี แผนเสียงตนฉบับ 

และภาพยนตร) ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใชวิธีเสนตรงในการรับรูรายไดตลอดอายุ 

ของขอตกลง ตัวอยางเชน เม่ือผูไดรับสิทธิสามารถใชเทคโนโลยีนั้นไดภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนด 

การท่ีผูใหสิทธิมอบสิทธิใหผู รับสิทธิโดยคิดคาธรรมเนียมเปนจํานวนคงท่ีหรือเปน

หลักประกันซ่ึงไมสามารถเรียกคืนไดภายใตสัญญาท่ียกเลิกไมได ซ่ึงสัญญานั้นอนุญาตให

ผูรับสิทธิใชสิทธิไดตามประสงคและผูใหสิทธิไมมีขอผูกพันใดๆ การมอบสิทธิดังกลาว 

โดยเนื้อหาแลวคือการขาย ตัวอยางเชน สัญญาใหสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

โดยผูใหสิทธิไมมีขอผูกพันภายหลังการสงมอบโปรแกรม หรือการใหสิทธิในการจัดฉาย

ภาพยนตร โดยผูใหสิทธิไมมีอํานาจควบคุมผูแทนจําหนายและไมคาดวาจะไดรับรายได

เพ่ิมจากคาผานประตู ในกรณีดังกลาว ผูใหสิทธิจะรับรูรายไดเม่ือมีการขาย 

ในบางกรณีผูใหสิทธิจะไดรับคาธรรมเนียมหรือคาสิทธิโดยขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคต 

ดังนั้น ผูใหสิทธิจะรับรูรายไดเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะไดรับคาธรรมเนียม

หรือคาสิทธินั้นซ่ึงโดยปกติตองมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นแลว 
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บทนํา 
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ฉบับท่ี 30 

เดิม) และโดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติได  

เหตุผลของการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 
บทนํา 2. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดเห็นสมควรใหปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 21 (ฉบับท่ี 30 เดิม) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีให

สอดคลองกับมาตรฐานการรายงานระหวางประเทศ 

บทนํา 3. วัตถุประสงคหลักของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) นี้ คือ เพ่ือเสนอ 

แนวปฏิบัติเพ่ิมเติมของวิธีการแปลงคา รวมท้ัง การกําหนดสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและ

สกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน ท้ังนี้ มิไดพิจารณาทบทวนวิธีการพื้นฐานทางบัญชีสําหรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราซ่ึงมีอยูในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 21 (ฉบับท่ี 30 เดิม) 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

บทนํา 4. การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ฉบับท่ี 30 เดิม) มีดังนี้ 

ขอบเขต 

บทนํา 5.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมตราสารอนุพันธทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

ซ่ึงอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคา

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) นอกจากนี้ เนื้อหาของการบัญชีท่ีเก่ียวกับการ

ปองกันความเส่ียงไดยายไปไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับดังกลาวดวยเชนกัน  

คํานิยาม 
บทนํา 6. คําศัพทสองคําตอไปนี้ ใชแทนคําวา “สกุลเงินท่ีใชรายงาน”   

• สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีพิจารณาวาเปนสกุลเงินในสภาวะแวดลอม
ทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ  

• สกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการเสนองบการเงิน 
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คํานิยาม – สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน 

บทนํา 7. เม่ือกิจการเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหแตละกิจการท่ีถูกนํามารวม 

ในกิจการท่ีเสนองบการเงิน ไมวาจะเปนกิจการเดี่ยว กิจการท่ีมีหนวยงานในตางประเทศ 

(เชน บริษัทใหญ) หรือหนวยงานในตางประเทศ (เชน บริษัทยอยหรือสาขา) ใหกําหนดสกุล

เงินท่ีใชในการดําเนินงาน และวัดผลการดําเนินงานและฐานะการเงินในสกุลเงินท่ีใชใน 

การดําเนินงานนั้น 

บทนํา 8. ผลของการเปล่ียนแปลงเหลานี้ทําให 

• กิจการ (ไมวาจะเปนกิจการท่ีเปนกิจการเดี่ยวหรือหนวยงานในตางประเทศ) ไมสามารถ

เลือกใชสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานไดอยางอิสระ 

• กิจการใดกิจการหนึ่งไมสามารถหลีกเล่ียงการปรับงบการเงินใหมใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

ตัวอยางเชน การใชสกุลเงินท่ีมีเสถียรภาพ (เชน สกุลเงินหลักท่ีใชในการดําเนินงานของ

บริษัทใหญ) เปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน  

บทนํา 9. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมกําหนดขอแตกตางท่ีชัดเจนระหวางกิจการในตางประเทศท่ีแยก

ไมไดจากการดําเนินงานของกิจการท่ีเสนองบการเงิน (“กิจการในตางประเทศ”) และ

หนวยงานตางประเทศ แตในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ไดปรับปรุงให

ขอกําหนดดังกลาวเปนสวนหนึ่งของขอช้ีบงวาสกุลเงินใดเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน

ของกิจการ จึงมีผลทําให 

• ไมมีการใหความแตกตางระหวางกิจการตางประเทศท่ีแยกไมไดจากการดําเนินงานของ

กิจการท่ีเสนองบการเงิน และหนวยงานตางประเทศ แตกลาวไดวากิจการท่ีเคยถูกจัดวา

เปนกิจการในตางประเทศท่ีแยกไมไดจากการดําเนินงานของกิจการท่ีเสนองบการเงินนั้น 

จะมีสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานเชนเดียวกับสกุลเงินของกิจการท่ีเสนองบการเงิน 

• มีวิธีการแปลงคาเพียงวิธีเดียวสําหรับหนวยงานในตางประเทศ ซ่ึงไดอธิบายแลวใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ฉบับท่ี 30 เดิม) ในการถือปฏิบัติกับหนวยงานตางประเทศ 

(ดูบทนํา 13)  

• ยกเลิกยอหนาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับขอแตกตางระหวางกิจการในตางประเทศท่ีแยกไมได 

จากการดําเนินงานของกิจการท่ีเสนองบการเงินและหนวยงานตางประเทศ รวมท้ังยอหนาท่ี

อธิบายวิธีการแปลงคา 

การรายงานรายการที่เปนเงินตราตางประเทศในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน - 

การรับรูผลตางของอัตราแลกเปล่ียน 

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดยกเลิกทางเลือกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับกอนปรับปรุง เร่ือง

การรับรูผลตางของอัตราแลกเปล่ียนอันเปนผลมาจากการลดคาเงินอยางรุนแรงโดยไมมีการ
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ปองกันความเส่ียงไวเปนสินทรัพย มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหรับรูผลตางจากอัตรา

แลกเปล่ียนดังกลาวเปนผลกําไรหรือขาดทุน  

การรายงานรายการที่เปนเงินตราตางประเทศในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน – 

การเปล่ียนแปลงของสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน  

บทนํา 11. ขอกําหนดทางบัญชีสําหรับการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทหนวยงานในตางประเทศ (ซ่ึงไม

จําเปนในปจจุบัน) ท่ีเดิมเคยกําหนดไวในฉบับกอน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดเร่ือง

การบันทึกบัญชีสําหรับการเปล่ียนแปลงสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานแทน โดยใหใชวิธี

เปล่ียนทันทีเปนตนไป  

การใชสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ซึ่งอาจตางจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน  

– การแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน 
บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการแสดงงบการเงินดวยสกุลเงินใดก็ได (หรือหลายๆ

สกุล) เพ่ือวัตถุประสงคดังกลาวกิจการนั้น ไมวาเปนกิจการเดี่ยว บริษัทใหญท่ีตองจัดทํา 

งบการเงินรวม หรือบริษัทใหญ ผูลงทุนหรือกิจการท่ีลงทุนในกิจการรวมคาซ่ึงจัดเตรียม 

งบการเงินเฉพาะตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ  

บทนํา 13. กิจการตองถือปฏิบัติในการแปลงผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินจากสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานไปเปนสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงินสกุลเดียว (หรือหลายสกุลเงิน) โดยใชวิธีท่ี

กําหนดในการแปลงคาหนวยงานในตางประเทศ เพ่ือรวมไวในงบการเงินของกิจการท่ีเสนอ

งบการเงิน ภายใตวิธีการดังกลาว สินทรัพยและหนี้สินตองแปลงคาดวยอัตราปด และรายการ

รายไดและคาใชจายตองแปลงคาดวยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ (หรือดวยอัตรา

แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียสําหรับรอบระยะเวลาซึ่งประมาณการอยางสมเหตุสมผล) 

บทนํา 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดเร่ืองการแปลงคาจํานวนเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบ ดังนี้ 

14.1 สําหรับกิจการท่ีมีสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน ซ่ึงไมใชสกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมี

ภาวะเงินเฟอรุนแรง 

14.1.1 สินทรัพยและหนี้สินท่ีแสดงในแตละงบแสดงฐานะการเงินท่ีนําเสนอให

แปลงคาดวยอัตราปด ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน (เชน ขอมูล

เปรียบเทียบของปกอนใหแปลงคาดวยอัตราปดของปกอน) 

14.1.2 รายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในงบกําไรขาดทุน

เฉพาะท่ีแยกนําเสนอใหแปลงคาดวยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

(เชน ขอมูลเปรียบเทียบของปกอนใหแปลงคาดวยอัตราท่ีเกิดขึ้นจริงหรือ

อัตราถัวเฉล่ียของปกอน)  
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14.2 สําหรับกิจการท่ีมีสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงิน

เฟอรุนแรง ซ่ึงแปลงคาจํานวนเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมี

ภาวะเงินเฟอรุนแรงสกุลอ่ืน จํานวนเงินเปรียบเทียบดังกลาว (เชน จํานวนเงินใน 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ใหแปลงคาดวยอัตราปดของ 

งบแสดงฐานะการเงินลาสุด (เชน ขอมูลเปรียบเทียบของปกอน ซ่ึงไดปรับปรุงผล 

ท่ีเกิดขึ้นภายหลังของการเปล่ียนแปลงของระดับราคาแลวใหแปลงคาดวยอัตราปด 

ของปนี้) 

14.3 สําหรับกิจการท่ีมีสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ

เงินเฟอรุนแรง ซ่ึงแปลงคาจํานวนเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสกุลเงินของประเทศ

ภายใตระบบเศรษฐกิจท่ีไมมีภาวะเงินเฟอรุนแรง จํานวนเงินเปรียบเทียบดังกลาวให

แสดงดวยจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินของปกอน (เชน ไมปรับปรุงผลท่ีเกิดขึ้น

ภายหลังของการเปล่ียนแปลงของระดับราคา หรือผลของการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนท่ีเกิดในปถัดมา) 

วิธีการแปลงคาท่ีกลาวขางตนนี้และท่ีไดอธิบายไวแลวในบทนํา 13 ใหถือปฏิบัติเม่ือมีการ

แปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ เพ่ือรวมไวในงบการเงินของกิจการท่ีเสนอ 

งบการเงินและใหถือปฏิบัติเ ม่ือมีการแปลงคางบการเงินของกิจการใหเปนสกุลเงินท่ีใช

นําเสนองบการเงนิท่ีแตกตางออกไป 

การใชสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินที่แตกตางจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน 

– การแปลงคาของหนวยงานในตางประเทศ 

บทนํา 15. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหคาความนิยมและการปรับปรุงรายการมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยและหนี้สินซ่ึงเกิดจากการไดมาซ่ึงหนวยงานในตางประเทศ เปนสวนหนึ่งของ

สินทรัพยและหนี้สินของกิจการท่ีไดมาและใหแปลงคาดวยอัตราปด 

การเปดเผยขอมูล 

บทนํา 16. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้รวมขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลเม่ือมีการใชวิธีการแปลงคา 

ท่ีแตกตางออกไปจากท่ีอธิบายในบทนํา 13 และบทนํา 14 หรือมีการแสดงขอมูลเพ่ิมเติม 

(เชน รายการท่ีคัดแยกออกมาจากงบการเงินฉบับเต็ม) ในสกุลเงินอ่ืนนอกเหนือจากสกุลเงิน 

ท่ีใชในการดําเนินงานหรือสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน  

บทนํา 17. นอกจากนี้ กิจการตองเปดเผยขอมูลเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน 

และเปดเผยสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกลาว 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาท่ี 1 ถึง 61 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี  ในกรณีท่ีไมไดใหแนวปฏิบัติในการ

เลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

วัตถุประสงค 

1. กิจการอาจมีกิจกรรมเกี่ยวกับตางประเทศได 2 ทาง คืออาจมีรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

หรืออาจมีหนวยงานในตางประเทศ นอกจากนี้กิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงินตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายการนํารายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศและ

หนวยงานในตางประเทศมารวมไวในงบการเงินของกิจการ และวิธีการแปลงคางบการเงินใหเปน

สกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน  

2. ประเด็นหลัก คือการพิจารณาวาจะใชอัตราแลกเปล่ียนใด และจะรายงานผลกระทบจาก 

การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนในงบการเงินอยางไร  

ขอบเขต 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ  

3.1 การบัญชีสําหรับรายการและยอดคงเหลือที่เปนเงินตราตางประเทศ ยกเวนรายการและ

ยอดคงเหลือของตราสารอนุพันธทางการเงินตางๆ ซ่ึงอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช)  

3.2 การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศ 

เพื่อนําไปรวมในงบการเงินของกิจการตามวิธีการจัดทาํงบการเงินรวม หรือวิธีการจัดทํา

งบการเงินรวมตามสัดสวน หรืองบการเงินท่ีบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ 

3.3 การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ใหเปนสกุลเงินท่ีใชนําเสนอ

งบการเงิน 

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช) นํามาใชกับตราสารอนุพันธทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศหลายประเภท  

ดังนั้น ตราสารอนุพันธทางการเงินดังกลาวไมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อยางไรก็ดี 

ตราสารอนุพันธทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศบางประเภท ซ่ึงไมอยูในขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ
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ประกาศใช) (เชน ตราสารอนุพันธทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศบางรายการที่แฝงอยูใน

สัญญาอื่นๆ) จะอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ นอกจากนี้ใหใชมาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้ในกรณีท่ีกิจการแปลงคาตราสารอนุพันธทางการเงินจากสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานเปน

สกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงินของกิจการนั้น 

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใหนําไปใชกับการบัญชีสําหรับการปองกันความเส่ียงของรายการท่ี

เปนเงินตราตางประเทศ และการปองกันความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิของหนวยงานในตางประเทศ  

โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมี

การประกาศใช) ใหแนวปฏิบัติเร่ืองการบัญชีสําหรับการปองกันความเส่ียงไวแลว  

6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับกรณีท่ีมีการนําเสนองบการเงินเปนเงินตราตางประเทศ 

และไดใหขอกําหนดเพ่ือใหงบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดขอมูลท่ีตองเปดเผย ในกรณีท่ีการแปลงคาขอมูลทางการเงินให 

เปนเงินตราตางประเทศไมเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้  

7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใหนําไปปฏิบัติกับการนําเสนองบกระแสเงินสดของกระแสเงินสด 

ท่ีเกิดขึ้นจากรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ หรือการแปลงคากระแสเงินสดของหนวยงาน 

ในตางประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบกระแสเงินสด) 

คํานิยาม 

8. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายเฉพาะดังตอไปนี้ 

อัตราปด หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ผลตางที่เกิดขึ้นจากการแปลงคาจํานวนหนวย

ของเงินสกุลหนึ่งไปเปนอีกสกุลหนึ่งดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนท่ีแตกตางไป 

อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง อัตราที่ใชแลกเปลี่ยนระหวางเงินตราสองสกุล 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยน

สินทรัพยหรือจายชําระหนี้สิน ในขณะที่ท้ังสอง

ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน

และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน

ลักษณะของผูไมมีความเก่ียวของกัน 

เงินตราตางประเทศ หมายถึง เงินตราสกุลอ่ืน นอกเหนือจากสกุลเงินท่ีใชใน

การดําเนินงานของกิจการ 
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หนวยงานในตางประเทศ หมายถึง บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา หรือสาขา

ของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือ

การประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือในสกุล

เงินอ่ืน นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการ

ท่ีเสนองบการเงิน 

สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน หมายถึง สกุลเงินท่ีใชในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลัก 

ซ่ึงกิจการดําเนินงานอยู 

กลุมบริษัท หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยทั้งหมดของบริษัทใหญ 

รายการที่เปนตัวเงิน หมายถึง หนวยของสกุลเงินท่ีถือไว และสินทรัพยและ

หนี้สินท่ีจะไดรับ หรือที่จะตองชําระเปนจํานวน

เงินท่ีกําหนดไวแนนอน หรือจํานวนเงินท่ีสามารถ

ทราบได ในจํานวนหนวยของสกุลเงิน 

เงินลงทุนสุทธิในหนวยงานใน

ตางประเทศ 

หมายถึง สวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิของหนวยงานใน

ตางประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน 

สกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน หมายถึง สกุลเงินท่ีใชในการเสนองบการเงิน 

อัตราแลกเปลี่ยนทันที หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการสงมอบทันที 

การขยายความคํานิยาม 

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน 
9. โดยปกติสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลัก ซ่ึงกิจการดําเนินงานอยู หมายถึง สภาพแวดลอม 

ทางเศรษฐกิจท่ีกิจการกอใหเกิดกระแสเงินสดรับและจายท่ีสําคัญ ดังนั้น กิจการตองพิจารณา

ปจจัยดังตอไปนี้ในการระบุสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน  

9.1  สกุลเงิน 

9.1.1  ท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอราคาขายของสินคาและบริการ (มักเปนสกุลเงินท่ีใช

กําหนดและชําระราคาขายของสินคาและบริการ) และ 

9.1.2 ของประเทศซ่ึงภาวการณแขงขัน และกฎขอบังคับสวนใหญเปนตัวกําหนดราคา

ขายของสินคาและบริการ 

9.2 สกุลเงินท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอตนทุนการผลิตสินคาและบริการ เชน คาแรงงาน วัตถุดิบ 

และคาใชจายอ่ืนๆ (มักเปนสกุลเงินท่ีใชกําหนดและชําระตนทุนดังกลาว) 

10. ปจจัยตางๆ ท่ีอาจชวยในการระบุสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการมีดังตอไปนี้  

10.1 สกุลเงินท่ีไดมาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน (ตัวอยางเชน การออกตราสารหนี้และหุนทุน) 

10.2 สกุลเงินท่ีไดรับจากกิจกรรมดําเนินงานและมักจะดํารงไวในสกุลเงินนั้นๆ 
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11. กิจการตองพิจารณาปจจัยเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ในการกําหนดสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของ

หนวยงานในตางประเทศ และพิจารณาวาสกุลเงินของหนวยงานในตางประเทศนั้นเปนสกุลเงิน

เดียวกันกับสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการท่ีเสนองบการเงินหรือไม (กิจการท่ีเสนองบ

การเงินในกรณีนี้ คือกิจการท่ีมีหนวยงานในตางประเทศ ไดแก บริษัทยอย สาขา บริษัทรวมหรือ

กิจการรวมคา) 

11.1 ใหประเมินวาธุรกรรมตางๆ ของหนวยงานในตางประเทศนั้นเปนสวนขยายของกิจการท่ี

เสนองบการเงินมากกวาท่ีจะเปนการดําเนินงานท่ีเปนเอกเทศอยางมีนัยสําคัญ ตัวอยาง

กรณีแรกคือ เม่ือหนวยงานในตางประเทศมีหนาท่ีเพียงขายสินคาซ่ึงนําเขาจากกิจการท่ี

เสนองบการเงินและสงเงินท่ีไดใหกิจการท่ีเสนองบการเงิน ตัวอยางกรณีหลังคือเม่ือ

หนวยงานในตางประเทศนั้นเก็บสะสมเงินและกอใหเกิดรายการท่ีเปนตัวเงินอ่ืนๆ 

กอใหเกิดรายได คาใชจาย และมีการกูยืม โดยรายการสวนใหญเปนเงินสกุลทองถ่ิน 

11.2  ใหประเมินวารายการท่ีมีกับกิจการท่ีเสนองบการเงินมีสัดสวนมากหรือนอย เม่ือเทียบกับ

ธุรกรรมของหนวยงานในตางประเทศ 

11.3 ใหประเมินวากระแสเงินสดจากธุรกรรมของหนวยงานในตางประเทศมีผลกระทบโดยตรง

ตอกระแสเงินสดของกิจการท่ีเสนองบการเงิน และพรอมท่ีจะสงเงินออกไปยังกิจการท่ี

เสนองบการเงิน  

11.4  ใหประเมินวาหากปราศจากเงินทุนสนับสนุนจากกิจการท่ีเสนองบการเงินแลว กระแส 

เงินสดจากธุรกรรมของหนวยงานในตางประเทศมีเพียงพอกับการบริการท่ีมีอยูและ

เพียงพอกับภาระหนี้ตามสัญญาท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตามปกติ 

12. กรณีท่ีขอบงช้ีขางตนไมเปนไปในทางเดียวกันและสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานไมเดนชัด 

ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการกําหนดสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน ซ่ึงจะตองเปนสกุลเงินท่ี

แสดงผลกระทบทางเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณและเงื่อนไขตางๆ ไดอยางนาเช่ือถือ ในการนี้ 

ผูบริหารตองใหความสําคัญตอขอบงช้ีท่ีสําคัญในยอหนาท่ี 9 กอนการพิจารณาขอบงช้ีในยอหนาท่ี 

10 และ 11 ซ่ึงกําหนดใหเปนหลักฐานสนับสนุนเพ่ิมเติมในการกําหนดสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานของกิจการ 

13.  สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกจิการจะสะทอนใหเห็นถึงรายการ เหตุการณและเงื่อนไขตางๆ 

ซ่ึงเก่ียวของกับสกุลเงิน ดังนั้น เม่ือไดกําหนดสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานแลว สกุลเงินท่ีใชใน 

การดําเนินงานจะไมมีการเปล่ียนแปลง ยกเวนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในรายการ เหตุการณ 

และเงื่อนไขตางๆ เหลานั้น 

14.  หากสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินของประเทศภายใตระบบเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอ

รุนแรง กิจการตองปรับงบการเงินใหมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง กิจการไมสามารถหลีกเล่ียงการปรับงบการเงินใหม

ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว โดยหลีกเล่ียงไปใชสกุลเงินอ่ืนเปนสกุลเงิน 
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ท่ีใชในการดําเนินงานโดยไมเปนไปตามเกณฑท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (เชน การใช

สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทใหญ) 

เงินลงทุนสุทธิในหนวยงานในตางประเทศ  
15. กิจการอาจมีรายการท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนลูกหนี้หรือเจาหนี้กับหนวยงานในตางประเทศ รายการ

ดังกลาวมิไดคาดหมายวาจะมีแผนการชําระหนี้หรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคต

อันใกลนี้ หากพิจารณาจากเนื้อหาสาระแลว รายการนั้นถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิ 

ในหนวยงานในตางประเทศของกิจการ และใหถือปฏิบัติตามยอหนาท่ี 32 และ 33 รายการท่ีเปน

ตัวเงินดังกลาวอาจรวมถึงลูกหนี้หรือเงินกูยืมระยะยาว แตไมรวมลูกหนี้การคาหรือเจาหนี้การคา 

15ก. กิจการท่ีมีรายการท่ีเปนตัวเงินจากลูกหนี้หรือเจาหนี้กับหนวยงานในตางประเทศตามยอหนาท่ี 15

อาจเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทได ยกตัวอยางเชน กิจการมีบริษัทยอย 2 แหง คือ บริษัท ก 

และบริษัท ข โดยท่ีบริษัท ข นั้น เปนหนวยงานในตางประเทศ บริษัท ก ใหเงินกูยืมแกบริษัท ข 

ลูกหนี้เงินใหกูยืมดังกลาวใหเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในบริษัท ข หากไมมี

แผนการชําระหนี้หรือไมคาดวาจะมีการชําระในอนาคตอันใกล ในกรณีท่ี บริษัท ก เปนหนวยงาน

ในตางประเทศขอพิจารณาดังกลาวยังคงใชปฏิบัติเชนเดียวกัน 

รายการที่เปนตัวเงิน 

16. ลักษณะสําคัญของรายการท่ีเปนตัวเงิน คือ สิทธิท่ีจะไดรับ (หรือภาระท่ีจะสงมอบ) จํานวนเงินท่ี

กําหนดไดแนนอนหรือจํานวนเงินท่ีสามารถทราบไดในจํานวนหนวยของสกุลเงิน ตัวอยางดังกลาว

รวมถึงเงินบํานาญและผลประโยชนอ่ืนของพนักงานท่ีจะตองจายเปนเงินสด ประมาณการหนี้สิน 

ท่ีตองชําระดวยเงินสด และเงินสดปนผลซ่ึงบันทึกเปนหนี้สิน ในทํานองเดียวกัน สัญญาท่ีจะไดรับ 

(หรือสงมอบ) ตราสารทุนของกิจการในจํานวนหนวยท่ีอาจเปล่ียนแปลงได หรือ สัญญาท่ีจะไดรับ 

(หรือสงมอบ) สินทรัพยในจํานวนเงินซ่ึงอาจเปล่ียนแปลง โดยมูลคายุติธรรมท่ีจะไดรับ (หรือสง

มอบ) เทากับจํานวนเงินคงท่ีหรือจํานวนหนวยของสกุลเงิน ซ่ึงสามารถกําหนดไดถือเปนรายการ 

ท่ีเปนตัวเงิน ในทางตรงกันขามลักษณะสําคัญของรายการท่ีมิใชตัวเงิน คือ การไมมีสิทธิท่ีจะไดรับ 

(หรือภาระท่ีจะสงมอบ) จํานวนเงินท่ีกําหนดไดแนนอนหรือจํานวนเงินท่ีสามารถทราบไดใน

จํานวนหนวยของสกุลเงิน ตัวอยางดังกลาวรวมถึง เงินจายลวงหนาสําหรับสินคาและบริการ (เชน 

คาเชาจายลวงหนา) คาความนิยม สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน สินคาคงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

และประมาณการหนี้สินตางๆ ท่ีตองชําระดวยการสงมอบสินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงิน  

สรุปแนวทางการบัญชีตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

17. ในการจัดทํางบการเงิน กิจการแตละกิจการไมวาจะเปนบริษัทเดี่ยว กิจการท่ีมีหนวยงาน 

ในตางประเทศ (เชน บริษัทใหญ) หรือหนวยงานในตางประเทศ (เชน บริษัทยอย หรือสาขาของ

กิจการ) ตองกําหนดสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานตามยอหนาท่ี 9-14 โดยกิจการตองแปลงคา

รายการท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศใหเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน และรายงานผลกระทบ

จากการแปลงคาดังกลาวตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 20-37 และ 50 
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18. กิจการท่ีเสนองบการเงินมักประกอบดวยหลายกิจการ (เชน กลุมของกิจการท่ีประกอบดวยบริษัทใหญ

และบริษัทยอยแหงหนึ่งหรือมากกวานั้น) กิจการหลายประเภทเหลานั้น (ไมวาจะเปนสมาชิกของกลุม

หรือมิใชสมาชิกของกลุมก็ตาม) อาจมีการลงทุนในบริษัทรวมหรือกิจการรวมคา หรือบริษัทเหลานั้น

อาจมีสาขาดวย ส่ิงสําคัญ คือ กิจการท่ีเสนองบการเงินตองรวมรายการสําคัญอันเปนผลลัพธท่ีไดและ

ฐานะการเงินของกิจการแตละกิจการแสดงไวในงบการเงินดวย และตองแปลงคารายการเหลานั้นเปน

สกุลเงิน ซ่ึงกิจการท่ีเสนองบการเงินใชในการจัดทํางบการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาต 

ใหกิจการท่ีเสนองบการเงินเปนสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง (หรือหลายสกุลเงิน) การแปลงคาผล 

การดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแตละกิจการ ซ่ึงอยูภายใตกิจการ ท่ีเสนองบการเงิน ซ่ึงมี

สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานท่ีแตกตางจากสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน ใหดูยอหนาท่ี 38-50  

19. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการท่ีเปนบริษัทเดี่ยว หรือกิจการ ซ่ึงจัดทํางบการเงิน

เฉพาะกิจการตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ นําเสนองบการเงินในสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง (หรือหลาย

สกุลเงิน) ก็ได ถาสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงินแตกตางจากสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินตองมีการแปลงคาใหอยูในรูปสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน 

ตามท่ีอธิบายไวในยอหนาท่ี 38-50  

การรายงานรายการที่เปนเงินตราตางประเทศดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน  

การรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก 

20. รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ หมายถึง รายการท่ีกําหนดไวเปนเงินตราตางประเทศ หรือ

จะตองจายชําระเปนเงินตราตางประเทศ รวมถึงรายการท่ีเกิดขึ้นเม่ือกิจการ 

20.1 ซ้ือหรือขายสินคาหรือบริการ ซ่ึงกําหนดราคาเปนเงินตราตางประเทศ 

20.2 กูยืมหรือใหกูยืมเงินดวยจํานวนเงินท่ีจะตองชําระ หรือไดรับชําระคืนเปนเงินตรา

ตางประเทศ หรือ 

20.3 ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย หรือกอหรือชําระหนี้สิน ซ่ึงกําหนดคาเปนเงินตรา

ตางประเทศ 

21. รายการที่เปนเงินตราตางประเทศตองบันทึกรายการรับรูมูลคาเร่ิมแรกเปนสกุลเงินท่ีใชใน

การดําเนินงาน โดยการแปลงจํานวนเงินตราตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุล

เงินท่ีใชในการดําเนินงานกับสกุลเงินตางประเทศ ณ วันท่ีเกิดรายการ 

22. วันท่ีเกิดรายการ คือ วันท่ีรายการเปนไปตามเงื่อนไขการรับรูรายการคร้ังแรกตามมาตรฐานการบัญชี 

ในทางปฏิบัติ อัตราแลกเปล่ียนท่ีประมาณขึ้นซ่ึงใกลเคียงกับอัตราแลกเปล่ียนจริง ณ วันท่ีเกิด

รายการมักจะถูกนํามาใช ตัวอยางเชน อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในรอบสัปดาหหรือรอบเดือน 

อาจถูกนํามาใชสําหรับรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาดังกลาว 

อยางไรก็ดี หากอัตราแลกเปล่ียนนั้นเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ การใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย

ในรอบเวลานั้นอาจไมเหมาะสม  
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การรายงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมา 
23. ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตละงวด 

23.1 รายการที่เปนตัวเงินซ่ึงเปนเงินตราตางประเทศใหแปลงคาโดยใชอัตราปด 

23.2 รายการที่ไมเปนตัวเงินท่ีอยูในรูปเปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงบันทึกไวดวยราคา

ทุนเดิมใหแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ และ 

23.3 รายการที่ไมเปนตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงบันทึกไวดวยมูลคายุติธรรมให

แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีกําหนดมูลคายุติธรรมนั้น 

24. มูลคาตามบัญชีของแตละรายการจะถูกกําหนดคาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของ ตัวอยางเชน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ อาจใชมูลคายุติธรรม หรือราคาทุนเดิม ซ่ึงมีรายละเอียดตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ แตไมวามูลคาตามบัญชี 

จะแสดงไวดวยราคาทุนเดิมหรือดวยมูลคายุติธรรม ถาเปนรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแลว 

จะตองแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

25. มูลคาตามบัญชีของรายการบางรายการถูกกําหนดมาจากการเปรียบเทียบจํานวนเงินตั้งแตสอง

จํานวนขึ้นไป ตัวอยางเชน มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือคือราคาทุนหรือมูลคาสุทธิคาดวาท่ีจะ

ไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวาตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552)  

เร่ือง สินคาคงเหลือ ในทํานองเดียวกัน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีมีการดอยคา คือ ราคาท่ีต่ํา

กวาระหวางมูลคาตามบัญชีกอนพิจารณาการขาดทุนจากการดอยคากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย  

หากสินทรัพยนั้นเปนสินทรัพยท่ีมิใชตัวเงินและมีการวัดคาเปนเงินตราตางประเทศ มูลคาตาม

บัญชีจะกําหนดขึ้นโดยการเปรียบเทียบ ระหวาง  

25.1 ราคาทุนหรือมูลคาตามบัญชี (แลวแตกรณี) ซ่ึงแปลงคาดวยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี

ราคาถูกกําหนด (นั่นคือ อัตรา ณ วันท่ีเกิดรายการสําหรับรายการซ่ึงวัดคาดวยราคา

ทุนเดิม) และ 

25.2 มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ หรือ มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (แลวแตกรณี) ซ่ึงแปลงคาดวยอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วันท่ีมูลคาถูกกําหนด (เชน อัตราปด ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน)  

ผลกระทบของการเปรียบเทียบนี้อาจทําใหเกิดผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีถูกรับรูในสกุลเงินท่ีใช

ในการดําเนินงานแตจะไมมีการรับรูในสกุลเงินตราตางประเทศ หรือในทางกลับกัน 

26. เม่ือมีอัตราแลกเปล่ียนท่ีสามารถใชไดหลายๆ อัตรา อัตราท่ีใชควรพิจารณาจากกระแสเงินสดใน

อนาคตท่ีเก่ียวของกับรายการหรือยอดคงเหลือท่ีจะมีการชําระกันโดยใหถือเสมือนหนึ่งวากระแส 

เงินสดไดเกิดขึ้น ณ วันท่ีมีการวัดมูลคา หากไมมีการแลกเปล่ียนระหวางสองสกุลเงินเปนการ

ช่ัวคราว ใหใชอัตราแลกเปล่ียนคร้ังแรกสุดท่ีสามารถแลกเปล่ียนรายการกันได  
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การรับรูผลตางของอัตราแลกเปล่ียน 

27. ตามท่ีกลาวถึงในยอหนาท่ี 3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง 

การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) ใชสําหรับการบัญชี 

การปองกันความเส่ียงของรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ โดยไดกําหนดใหกิจการบันทึกผลตาง

ของอัตราแลกเปล่ียน แตกตางจากแนวทางการปฏิบัติสําหรับผลตางของอัตราแลกเปล่ียนตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ยกตัวอยางเชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัด

มูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) กําหนดใหรับรูผลตางของอัตราแลกเปล่ียน

ของรายการท่ีเปนตัวเงิน ซ่ึงเขาเงื่อนไขเกณฑเปนเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ี 

มีประสิทธิผลไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตั้งแตเร่ิมตน  

28. ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึ้นจากการชําระเงินของรายการที่เปนตัวเงินหรือจากการ

แปลงคารายการที่เปนตัวเงินของกิจการดวยอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงแตกตางไปจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเดิมที่ใชในการบันทึกรายการครั้งแรกในระหวางงวด หรือที่ไดรายงานไวใน 

งบการเงินของงวดบัญชีกอน ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น ยกเวนผลตางของ

อัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากรายการที่กลาวในยอหนาที่ 32 

29. เม่ือรายการที่เปนตัวเงินเกิดขึ้นจากรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศและมีการเปล่ียนแปลงในอัตรา

แลกเปล่ียนระหวางวันท่ีเกิดรายการกับวันท่ีมีการชําระเงินของรายการดังกลาว ทําใหเกิดผลตางของ

อัตราแลกเปล่ียน ถารายการดังกลาวชําระเงินภายในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดท่ีเกิดรายการนั้น 

กิจการจะตองรับรูผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวนในงวดบัญชีนั้น อยางไรก็ดี ถารายการ

ดังกลาวชําระเงินในงวดบัญชีถัดไป กิจการจะตองรับรูผลตางของอัตราแลกเปล่ียนในแตละงวดบัญชี

จนถึงวันท่ีมีการชําระเงินดวยอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงในแตละงวดบัญชีนั้น 

30. เมื่อมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะตองรับรูไวในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนดวย ในทางตรงขาม เมื่อมีการรับรูกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไว

ในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมด ของกําไรหรือขาดทุนนั้น

จะตองรับรูไวในกําไรหรือขาดทุนดวย 

31. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับกําหนดใหกิจการรับรูกําไรหรือ

ขาดทุนไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตัวอยางเชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ กําหนดใหกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตีราคาใหมของ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ รับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หากสินทรัพยดังกลาวถูกวัดมูลคา

ดวยสกุลเงินตราตางประเทศ ยอหนาท่ี 23.3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหจํานวนเงิน

ท่ีมีการปรับมูลคาใหมแปลงคาดวยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีประเมินจึงมีผลใหผลตางของอัตรา

แลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดวย 
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32. ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากรายการที่เปนตัวเงินซ่ึงถือไดวาเปนสวนหนึ่งของเงิน

ลงทุนสุทธิในหนวยงานในตางประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน (ดูยอหนาที่ 15) จะตอง

รับรูไวในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือรับรู

ไวในงบการเงินของหนวยงานในตางประเทศแลวแตกรณี สวนในงบการเงินท่ีรวมหนวยงาน 

ในตางประเทศและกิจการที่เสนองบการเงิน (ตัวอยางเชน งบการเงินรวมเมื่อหนวยงาน 

ในตางประเทศเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของกิจการ) กิจการจะตองรับรูผลตางของอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเร่ิมตนไวแยกตางหากในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและตองจัดประเภทจาก 

สวนของเจาของไปกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนสุทธิตามยอหนาที่ 48 

33. หากรายการที่เปนตัวเงินถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานในตางประเทศของกิจการ 

ท่ีเสนองบการเงิน และเปนรายการซ่ึงอยูในสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการท่ีเสนอ 

งบการเงิน ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจะเกิดขึ้นในงบการเงินของแตละหนวยงานในตางประเทศ

ตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 28 ในกรณีท่ีรายการดังกลาวเปนรายการในสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานของหนวยงานในตางประเทศ ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจะเกิดขึ้นในงบการเงิน

เฉพาะกิจการของกิจการท่ีเสนองบการเงินตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 28 หากรายการที่เปนตัวเงิน

ดังกลาวอยูในสกุลเงินนอกเหนือจากสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการท่ีเสนองบการเงิน

และหนวยงานในตางประเทศ ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจะเกิดในงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี

เสนองบการเงินและงบการเงินแตละหนวยของหนวยงานในตางประเทศตามขอกําหนดใน 

ยอหนาท่ี 28 กิจการท่ีเสนองบการเงินตองรับรูผลตางของอัตราแลกเปล่ียนนั้นไวตางหากในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบการเงินซ่ึงรวมหนวยงานในตางประเทศและกิจการท่ีรายงาน (นั่นคือ  

งบการเงินท่ีนําหนวยงานในตางประเทศมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมหรือในการจัดทํางบ

การเงินรวมตามสัดสวน หรือท่ีนําหนวยงานในตางประเทศมารวมดวยวิธีสวนไดเสีย)  

34. เม่ือกิจการจัดทําบัญชีและบันทึกรายการในสกุลเงินอ่ืนท่ีมิใชสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานนั้น  

ณ เวลาท่ีกิจการจัดทํางบการเงิน กิจการตองแปลงคาทุกรายการใหอยูในสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานตามขอกําหนดท่ีระบุไวตั้งแตเร่ิมตนยอหนาท่ี 20-26 การแปลงคานี้ทําใหไดผลลัพธ

เชนเดียวกับการบันทึกบัญชีดวยจํานวนเงินท่ีอยูในสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานตั้งแตเร่ิมตน 

ตัวอยางเชน ใหแปลงคารายการท่ีเปนตัวเงินใหเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานดวยอัตราปด 

และใหแปลงคารายการท่ีไมเปนตัวเงิน ซ่ึงบันทึกดวยเกณฑราคาทุนเดิมดวยอัตราแลกเปล่ียน  

ณ วันท่ีรับรูรายการซ่ึงมีผลในการบันทึกบัญชี 

การเปล่ียนแปลงในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน  

35. เมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการ กิจการตองถือปฏิบัติตามขั้นตอน

การแปลงคาใหเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานสกุลใหมโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

นับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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36. ตามท่ีกลาวไวในยอหนาท่ี 13 สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการจะตองสะทอนใหเห็นถึง

รายการ เหตุการณหรือเงื่อนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจการนั้น ดังนั้น เม่ือสกุลเงินท่ีใชใน 

การดําเนินงานไดถูกกําหนดไวแลว จะเปล่ียนแปลงไดก็ตอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการ 

เหตุการณ หรือเงื่อนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจการนั้น ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลงในสกุลเงินท่ี

มีผลกระทบอยางมากตอราคาขายสินคาและบริการอาจนําไปสูการเปล่ียนแปลงสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานของกิจการ 

37. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานตองรับรูรายการนับจากวันท่ีเปล่ียน

โดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป อีกนัยหนึ่งกิจการจะตองแปลงคารายการท้ังหมดใหเปนสกุลเงินท่ีใช

ในการดําเนินงานสกุลใหมดวยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเปล่ียนแปลง ผลของการแปลงคารายการ

ท่ีไมเปนตัวเงินใหถือเสมือนเปนราคาทุนเดิม ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงคา

ของหนวยงานในตางประเทศ ซ่ึงกอนหนานี้ไดรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีกําหนดไวใน 

ยอหนาท่ี 32 และ 39.3 จะไมมีการจัดประเภทจากสวนของเจาของไปกําไรหรือขาดทุนจนกวาจะมี

การจําหนายหนวยงานนั้น  

การใชสกุลเงินที่นําเสนองบการเงินที่มิใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน  

การแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน 

38. กิจการอาจแสดงงบการเงินดวยสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง (หรือหลายสกุลเงิน) ก็ได หากสกุลเงินท่ีใช

นําเสนองบการเงินแตกตางจากสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการ กิจการตองแปลงคา 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเปนสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน ตัวอยางเชน 

เม่ือกลุมกิจการประกอบดวยหลายกิจการซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานแตกตางกัน ผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินของแตละกิจการจะตองแสดงดวยสกุลเงินสกุลหนึ่งท่ีใชรวมกันเพ่ือใช

นําเสนองบการเงินรวม 

39. การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน 

ท่ีมิใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรงใหเปนสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน  

ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีแตกตางออกไป ใหใชวิธีดังตอไปนี้ 

39.1 สินทรัพยและหนี้สินท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินแตละงวด (นั่นคือ รวมถึง  

งบแสดงฐานะการเงินท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบ) ใหแปลงคาดวยอัตราปด ณ วันท่ี

ของแตละงบแสดงฐานะการเงินนั้น 

39.2 รายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบเฉพาะกําไรขาดทุน (รวมถึงงบที่

นํามาแสดงเปรียบเทียบ) ใหแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ และ 

39.3 ผลตางของอัตราแลกเปลีย่นท้ังหมดใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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40. ในทางปฏิบัติ อัตราท่ีประมาณขึ้นซ่ึงใกลเคียงกับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ เชน อัตรา 

ถัวเฉล่ียของรอบระยะเวลาหนึ่งๆ มักจะถูกนํามาใชในการแปลงคารายการรายไดและคาใชจาย  

อยางไรก็ตาม การใชอัตราถัวเฉล่ียของรอบระยะเวลาหนึ่งๆ จะไมเหมาะสมถาอัตราแลกเปล่ียนมี

ความผันผวนอยางมีนัยสําคัญ 

41. ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีกลาวไวในยอหนาท่ี 39.3 เกิดขึ้นจาก 

41.1 การแปลงคารายการรายไดและคาใชจายดวยอัตราแลกเปล่ียนของวันท่ีเกิดรายการ และ

การแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินดวยอัตราปด   

41.2 การแปลงคาสินทรัพยสุทธิตนงวดดวยอัตราปดซ่ึงตางจากอัตราปดเดิม  

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนเหลานี้จะไมรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา

แลกเปล่ียนมีผลกระทบเพียงเล็กนอยหรือไมมีผลกระทบโดยตรงตอกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

ในปจจุบันและในอนาคต ผลสะสมของผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจะถูกแสดงแยกตางหากจาก 

สวนของเจาของจนกวาจะมีการจําหนายหนวยงานในตางประเทศนั้น ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน 

ซ่ึงเก่ียวกับหนวยงานในตางประเทศซ่ึงนํามาจัดทํางบการเงินรวมในกรณีท่ีกิจการท่ีเสนองบการเงิน

ไมไดเปนเจาของท้ังหมดในหนวยงานในตางประเทศ ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนสะสมท่ีเกิดขึ้น 

จากการแปลงคาและเปนสวนของผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุมกิจการจะถูกจัดสรรและรายงานเปน

สวนหนึ่งของสวนของผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุมกิจการในงบการเงินแสดงฐานะทางการเงินรวม 

42. การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการซึ่งมีสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานซึ่งเปนสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง ใหเปนสกุลเงินท่ีใชนําเสนอ

งบการเงินซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีแตกตางออกไป ใหใชวิธีดังตอไปนี้ 

42.1 ทุกรายการ (นั่นคือ สินทรัพย หนี้สิน รายการที่เปนสวนของเจาของ รายไดและ

คาใชจาย ซ่ึงรวมถึงขอมูลเปรียบเทียบ) ใหแปลงคาดวยอัตราปด ณ วันท่ีของงบ

แสดงฐานะการเงินลาสุด เวนแต 

42.2 เมื่อรายการนั้นไดมีการแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีไมใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ

เงินเฟอรุนแรง จํานวนเงินท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบใหรายงานดวยจํานวนซึ่งแสดง

เปนปปจจุบันในงบการเงินของปกอนหนา (นั่นคือ ไมมีการปรับปรุงผลของการ

เปลี่ยนแปลงของระดับราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง) 

43. เมื่อสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการเปนสกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ภีาวะเงินเฟอรุนแรง 

กิจการนั้นตองปรับงบการเงินของกิจการขึ้นใหมตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง กอนที่จะนําวิธี 

การแปลงคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 42 มาใชปฏิบัติ ยกเวนจํานวนเงินท่ีนํามาแสดง

เปรียบเทียบที่ไดมีการแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีไมใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอ

รุนแรง (ดูยอหนาที่ 42.2) เมื่อสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรงไดยุติลง และกิจการ 

ไมตองปรับงบการเงินใหมตามขอกําหนดของมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทาง
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การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง อีกตอไป ใหกิจการนั้นใชจํานวนซึ่งมีการปรับ

ระดับราคาแลว ณ วันท่ีท่ีกิจการยุติการแสดงงบการเงินใหมเปนราคาทุนเดิมในการแปลงคา

รายการตางๆ เปนสกุลเงินท่ีใชในการนําเสนองบการเงิน   

การแปลงคาของหนวยงานในตางประเทศ 
44. การแปลงคาตามท่ีจะกลาวถึงในยอหนาท่ี 45 ถึง 47 ซ่ึงเพ่ิมเติมตอจากยอหนาท่ี 38-43 ให

นําไปใชเม่ือมีการแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศใหเปน

สกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงินเพ่ือจะทําใหงบการเงินของหนวยงานในตางประเทศสามารถรวมไว

ในงบการเงินของกิจการท่ีนําเสนองบการเงินโดยวิธีรวมงบการเงิน วิธีรวมตามสัดสวน หรือโดย 

วิธีสวนไดเสีย 

45. การรวมผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศเขาไวในงบการเงินของ

กิจการท่ีเสนองบการเงินใหใชวิธีการจัดทํางบการเงินรวมตามปกติ เชน การตัดยอดคงเหลือ

ระหวางกันและรายการระหวางกันของบริษัทยอย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา) อยางไรก็ตาม รายการระหวางกันท่ีเปนตัวเงิน

ของสินทรัพย (หรือหนี้สิน) ไมวาจะเปนรายการระยะส้ันหรือระยะยาว ไมสามารถนําไปตัด

รายการกับรายการระหวางกันของหนี้สิน (หรือสินทรัพย) โดยไมแสดงผลของความผันผวนใน

อัตราแลกเปล่ียนในงบการเงินรวมได ท้ังนี้ เนื่องจากรายการที่เปนตัวเงินเหลานั้นเปนภาระผูกพัน

ท่ีจะตองแปลงคาจากเงินสกุลหนึ่งเปนเงินอีกสกุลหนึ่ง ซ่ึงเปนผลใหกิจการท่ีเสนองบการเงินมี

กําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนนั้น ดังนั้น ในงบการเงินรวมของ

กิจการท่ีเสนองบการเงิน ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนดังกลาวยังคงรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน หรือ

หากผลตางนั้นเกิดจากเหตุการณท่ีอธิบายไวในยอหนาท่ี 32 จะถูกรับรูในสวนหนึ่งของกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและผลสะสมแสดงแยกเปนรายการตางหากในสวนของเจาของจนกวาจะมีการ

จําหนายหนวยงานในตางประเทศนั้นไป  

46. เม่ืองบการเงินของหนวยงานในตางประเทศแสดงวันท่ีในงบการเงินแตกตางไปจากวันท่ีในงบการเงิน

ของกิจการท่ีเสนองบการเงิน หนวยงานในตางประเทศมักจะจัดทํางบการเงินเพ่ิมเติม ณ วันท่ี

เดียวกันกับวันท่ีในงบการเงินของกิจการท่ีเสนองบการเงินเพ่ือใชในการจัดทํางบการเงินรวม หาก 

ไมมีการจัดทํางบการเงินเพ่ิมเติมดังกลาว มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กําหนดใหใชงบการเงินท่ีมีวันท่ีตางกันไดถาตางกัน 

ไมเกินกวา 3 เดือน และใหปรับปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญ  

ซ่ึงเกิดขึ้นในระหวางวันท่ีท่ีแตกตางกันนั้น ในกรณีนี้ การแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินของหนวยงาน

ในตางประเทศก็จะใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานของหนวยงานในตางประเทศ 

สําหรับกรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียนระหวางชวงเวลาจากวันท่ีในงบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ

จนถึงวันส้ินรอบระยะเวลารายงานของกิจการท่ีเสนองบการเงินมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

กิจการจะตองทํารายการปรับปรุงตามความเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 
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2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการปฏิบัติกับวิธีการจัดทํางบการเงินรวม

ดังกลาวนี้ใหนําไปใชปฏิบัติกับกรณีวิธีสวนไดเสียจากบริษัทรวมหรือกิจการรวมคา และวิธีรวมตาม

สัดสวนของกิจการรวมคา ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทรวม มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 

ตามลําดับ 

47. คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อหนวยงานในตางประเทศ และการปรับมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหนี้สินใหเปนมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหนวยงานในตางประเทศ ใหถือเปน

สินทรัพยหรือหนี้สินของหนวยงานในตางประเทศนั้น ดังนั้น คาความนิยมและการปรับมูลคา

ยุติธรรมดังกลาวตองแสดงในสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของหนวยงานในตางประเทศ  

และจะถูกแปลงคาดวยอัตราปดตามที่กลาวในยอหนาที่ 39 และ 42 

การจําหนายหรือการจําหนายบางสวนของหนวยงานในตางประเทศ 

48. ในการจําหนายหนวยงานในตางประเทศ กิจการตองรับรูจํานวนสะสมของผลตางจากอัตรา

แลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชีท่ีแสดงแยกตางหากในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงจํานวน

สะสมเปนรายการแยกตางหากในองคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ และจะถูกจัดประเภท

เปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรับรูกําไรขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานในตางประเทศนั้น 

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน) 

48ก.  นอกจากการจําหนายสวนไดเสียท้ังหมดในหนวยงานในตางประเทศแบบเบ็ดเสร็จ กรณีตอไปนี้ถือ

เปนการจําหนายดวยถึงแมวากิจการยังคงมีสวนไดเสียในบริษัทยอย บริษัทรวมหรือการรวมคา 

48ก.1. การสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอยซ่ึงรวมถึงหนวยงานในตางประเทศ 

48ก.2. การสูญเสียอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในบริษัทรวมซ่ึงรวมถึงหนวยงานในตางประเทศ และ 

48ก.3. การสูญเสียอํานาจควบคุมในการรวมคาซ่ึงรวมถึงหนวยงานในตางประเทศ 

48ข. การจําหนายบริษัทยอยซ่ึงรวมหนวยงานในตางประเทศ ผลสะสมของผลตางอัตราแลกเปล่ียนท่ี

เก่ียวของ กับหนวยงานในตางประเทศรวมถึงสวนของผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุมจะตองถูกตัด

รายการแตจะไมถูกโอนไปเปนกําไรหรือขาดทุน 

48ค. การจําหนายบางสวนของบริษัทยอยซึ่งรวมหนวยงานในตางประเทศ กิจการจะตองมีการปน

สัดสวนผลสะสมของผลตางอัตราแลกเปลี่ยนของหนวยงานตางประเทศที่รับรูในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนใหกับสวนของผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุม ในกรณีท่ีเปนการจําหนายเพียง

บางสวนของหนวยงานในตางประเทศกรณีอ่ืนๆ กิจการจะตองโอนผลสะสมของกําไรขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยนจากสวนหนึ่งของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปกําไรหรือขาดทุนเฉพาะ

สดัสวนของหุนท่ีมีการขาย 

48ง. การจําหนายเพียงบางสวนของสวนไดเสียของหนวยงานในตางประเทศเปนการลดความเปน

เจาของในหนวยงานในตางประเทศ เวนแตเปนการลดลงจากการจําหนายตามท่ีกลาวในยอหนาท่ี 

48ก. จะตองบันทึกบัญชีเสมือนมีการจําหนาย 
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49. กิจการอาจจําหนายสวนไดเสียของตนในหนวยงานในตางประเทศโดยการขาย การเลิกกิจการ  

การรับเงินคืนคาหุนทุน หรือการละท้ิงหนวยงานนั้นไปท้ังหมดหรือบางสวน การปรับลดมูลคาตาม

บัญชีของหนวยงานในตางประเทศเนื่องจากผลขาดทุนหรือการดอยคาไมถือเปนการจําหนาย

กิจการบางสวน ดังนั้น กิจการตองไมรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนจากผลสะสมของผลตางจาก

อัตราแลกเปล่ียนดังกลาวเขากําไรหรือขาดทุนเม่ือมีการปรับลดมูลคาลง 

ผลกระทบทางภาษีของผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด 

50. กําไรหรือขาดทุนซ่ึงเกิดจากรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ และจากผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน 

ท่ีเกิดขึ้นเม่ือมีการแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ (รวมท้ังหนวยงานใน

ตางประเทศ) ใหเปนสกุลเงินท่ีแตกตางไป อาจมีผลกระทบทางภาษีเขามาเก่ียวของ ซ่ึงกิจการตอง

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได  

การเปดเผยขอมูล 

51. ในยอหนาที่ 53 และยอหนาที่ 55-57 การกลาวถึงสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน ในกรณีของ

กลุมกิจการใหหมายความถึงสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทใหญ 

52. กิจการจะตองเปดเผยขอมูลดังนี้ 

52.1 จํานวนผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน ยกเวนผลตางจาก

อัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึ้นจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมโดย

รับรูผานกําไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูและการ

วัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และ 

52.2 จํานวนผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิท่ีถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู

ผลสะสมเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของ และการกระทบยอดของจํานวน

ของผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว ต้ังแตวันตนงวดบัญชีจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี  

53. เมื่อสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงินแตกตางไปจากสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการ 

กิจการที่นําเสนองบการเงินตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว พรอมกับเปดเผยสกุลเงินท่ีใช 

ในการดําเนินงานของกิจการ และเปดเผยถึงเหตุผลของการใชสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน 

ซ่ึงแตกตางไปจากสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน   

54. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือของ

หนวยงานในตางประเทศที่มีนัยสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว และเหตุผลของ

การเปลี่ยนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานนั้น 
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55. เมื่อกิจการแสดงงบการเงินดวยสกุลเงินท่ีแตกตางไปจากสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน กิจการ

จะระบุวางบการเงินเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินไดก็ตอเมื่องบการเงินของกิจการเปนไปตามขอกําหนดทุกขอของมาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานั้น รวมไปถึงวิธีการแปลงคาซึ่งกลาวไวในยอหนาที่ 

39 และ 42 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

56. บางคร้ังกิจการแสดงงบการเงินหรือขอมูลทางการเงินอ่ืนๆ ดวยสกุลเงินท่ีไมใชสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานของกิจการ โดยไมเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 55 ตัวอยางเชน การแปลงคา 

เปนสกุลเงินอ่ืนเพียงบางรายการท่ีเลือกมาจากงบการเงิน หรือกิจการซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใน 

การดําเนินงานท่ีมิใชสกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง และกิจการแปลงคาทุกรายการ

ของงบการเงินใหเปนอีกสกุลเงินหนึ่งดวยอัตราปดลาสุด การแปลงคาดังกลาวไมเปนไปตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินและใหกิจการเปดเผย

ขอมูลตามท่ีระบุไวในยอหนาท่ี 57 

57. เมื่อกิจการแสดงงบการเงินของกิจการหรือขอมูลทางการเงินอ่ืนๆ ดวยสกุลเงินท่ีไมใชท้ังสกุล

เงินท่ีใชในการดําเนนิงานหรือสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน ซ่ึงไมเปนไปตามขอกําหนดใน 

ยอหนาที่ 55 กิจการตองปฏิบัติดังนี้ 

57.1 ช้ีแจงขอมูลอยางชัดเจนโดยแสดงเปนขอมูลเพิ่มเติม เพื่อแยกใหเห็นวาขอมูลดังกลาว

มิใชขอมูลท่ีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

57.2 เปดเผยสกุลเงินท่ีใชในการนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม และ 

57.3 เปดเผยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการและวิธีการแปลงคาที่ใชในการ

แสดงขอมูลเพิ่มเติมดังกลาว 

วันถือปฏิบัติและการถือปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 

58. กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม 2556 เปนตนไป กิจการสามารถถือปฏิบัติไดกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว 

58ก. (ยอหนานี้ไมใช) 

59. กิจการตองนํายอหนาท่ี 47 มาใชสําหรับการซ้ือหนวยงานในตางประเทศท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นนับตั้งแต

วันเร่ิมตนของรอบระยะเวลาที่รายงานท่ีถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนคร้ังแรก สําหรับ

รายการซ้ือซ่ึงเกิดขึ้นกอนหนานี้ อนุญาตใหกิจการสามารถนําขอกําหนดในยอหนาท่ี 47 มาถือปฏิบัติ

โดยวิธีการปรับยอนหลังได สําหรับรายการซ้ือหนวยงานในตางประเทศซ่ึงเกิดขึ้นกอนรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนคร้ังแรก กิจการถือปฏิบัติโดยเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

กิจการไมตองปรับยอนหลังงบการเงินปกอนและสามารถแสดงคาความนิยมและการปรับปรุง 

มูลคายุติธรรมท่ีเกิดจากการซื้อหนวยงานในตางประเทศเปนสินทรัพยและหนี้สินของกิจการ แทนการ
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แสดงเปนสินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานในตางประเทศได ซ่ึงหมายความวา คาความนิยมและ

การปรับปรุงมูลคายุติธรรมเหลานั้นจะแสดงดวยสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการแลวหรือ

เปนรายการท่ีไมใชตัวเงินซ่ึงเปนเงินตราตางประเทศซ่ึงมีการรายงานดวยอัตราแลกเปล่ียนของวันท่ี

ซ้ือหนวยงานในตางประเทศ 

60. การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใหบันทึกรายการตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

60ก. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) ไดปรับปรุงคํานิยามท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมในยอหนาท่ี 27 30-33 37 39 41 45 

48 และ 52 หากกิจการจะนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) มาใชกอนวันท่ีมีผล 

บังคับใช กิจการจะตองถือปฏิบัติตามการปรับปรุงสําหรับงบการเงินงวดท่ีนํามาใชกอนนั้นดวย 

60ข. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) ไดเพ่ิมยอหนาท่ี 48ก.-48ง. และปรับปรุง 

ยอหนาท่ี 49 กิจการจะตองปฏิบัติตามการปรับปรุงสําหรับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงกอนวันท่ีดังกลาว 

กิจการตองถือปฏิบัติตามการปรับปรุงสําหรับงบการเงินงวดท่ีนํามาใชกอนนั้นดวย 

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

61. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ฉบับท่ี 30 เดิม) เ ร่ือง 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  
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