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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (IAS 16: Property, Plant and Equipment (Bound 

volume 2016 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยมีการแก้ไขที่ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีคิด

ค่าเสื่อมราคาโดยอิงจากรายได้ และได้แก้ไขขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้รวมถึงพืชเพ่ือการให้ผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร ซ่ึงมี

การปรับปรุงย่อหน้าที่ 3 6 22ก 37.9 และ 56.3 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 62ก 80ข ถึง 80ค 81ฌ ถึง 81ฎ 

และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 

1 ถึง 83 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของ 

กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏบัิติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

บทนาํ 
 

บทนาํ 1-15 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

 

วตัถุประสงค ์ 
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดวิธปีฏบัิติทางบัญชีสาํหรับรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกิจการในรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากการลงทุนดังกล่าว ประเดน็หลักใน 

ทางบัญชีสาํหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ การรับรู้รายการสินทรัพย์ การกาํหนด

มูลค่าตามบัญชี การคิดค่าเสื่อมราคา และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

ขอบเขต  
 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีสําหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ยกเวน้

กรณีทีม่าตรฐานการบญัชีฉบบัอื่นกําหนดหรืออนุญาตใหใ้ชวิ้ธีปฏิบติัทางบญัชีทีแ่ตกต่างไป 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึง 

3.1  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่จัดเป็นประเภทถือไว้เพ่ือขายตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อไว ้        

เพือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้) 

3.2  สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร นอกเหนือจากพืชเพ่ือการให้

ผลิตผล (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมี

การประกาศใช้)) มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล แต่ไม่

ถือปฏบัิติกบัผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชเพ่ือการให้ผลิตผลดังกล่าว 

3.3  การรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่า (ดูมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การสํารวจและการประเมินค่า

แหล่งทรพัยากรแร่ (เม่ือมีการประกาศใช้))  

3.4  สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่

สามารถสร้างข้ึนใหม่ได้ ซ่ึงคล้ายคลึงกนั  

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา

หรือรักษาสภาพของสนิทรัพย์ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3.2 ถึง 3.4 ด้วย  

4      มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นอาจกาํหนดให้กิจการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้วิธ ี

ซ่ึงแตกต่างไปจากที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้กิจการพิจารณารับรู้รายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์การโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน 
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ในสินทรัพย์น้ัน อย่างไรกต็าม ในกรณีดังกล่าวการปฏบัิติทางบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์น้ันรวมทั้งการคิดค่าเสื่อมราคายังคงต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

5 กิจการที่เลือกใช้วิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามที่ก ําหนดในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ต้องปฏบัิติตามวิธรีาคาทุนตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

 

คํานยิาม  
 

6 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  
 

พชืเพือ่การใหผ้ลติผล หมายถงึ พชืทีมี่ชีวิตซ่ึง: 

  1) ใชใ้นกระบวนการผลิตหรือเพื่อจัดหาซ่ึงผลิตผล

ทางการเกษตร 

  2) คาดว่าจะใหผ้ลิตผลมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา 

และ 

  3) มีความเป็นไปไดที้่ยากยิ่งที่จะขายเป็นผลิตผล

ทางการเกษตร เวน้แต่เป็นการขายเศษซากที่เป็น

ผลพลอยได ้

  (ย่อหนา้ที่ 5ก ถึง 5ข ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 41 

(ปรบัปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

บรรยายอย่างละเ อียดถึ ง คํานิยามของพืช เพื่อ 

การใหผ้ลิตผล) 

 

มลูค่าตามบัญช ี 

 

หมายถงึ จํานวนเงินของสินทรัพยที์่ร ับรู ้หลงัจากหักค่าเสื่อม

ราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของ

สินทรพัย ์

 

ราคาทุน หมายถงึ จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ 

จ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่

กิจการมอบใหเ้พื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรพัย ์ณ เวลาที่ได ้

สินทรพัยน์ ั้นมา หรือ ณ เวลาที่ก่อสรา้งสินทรพัยน์ ั้น 

หรือในกรณีที่เกี่ยวขอ้ง ใหร้วมถึงจํานวนที่แบ่งมาเป็น

ราคาทุนของสินทรพัยที์่รบัรูเ้มือ่เริ่มแรกตามที่กําหนด

ไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น เช่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(เมือ่มีการประกาศใช)้  

 

จาํนวนทีคิ่ดค่าเสื่อมราคา หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือมูลค่าอื่นที่ใชแ้ทนราคาทุน

หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรพัย ์

 

ค่าเสื่อมราคา หมายถงึ      การปันส่วนจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย ์

อย่างมีระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้น 

 

มลูค่าเฉพาะกิจการ  หมายถงึ   มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดซ่ึงกิจการคาดว่าจะ

ไดร้บัจากการใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยอ์ย่างต่อเนือ่ง 

และจากการจําหน่ายสินทรพัยน์ ั้นเมื่อส้ินอายุการให้

ประโยชนห์รือที่คาดว่าจะเกิดเมื่อมีการโอนสินทรพัย์

น ั้นเพือ่ชําระหนี้ สิน 

 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพื่อ

โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง 

ผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การวัดมลูค่า

ยุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้)  

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หมายถงึ จํานวนของมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

 

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์ หมายถงึ สินทรพัยที์มี่ตวัตนซ่ึงเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

1) มีไวเ้พือ่ใชป้ระโยชนใ์นการผลิต ในการจําหน่าย

สินคา้หรือให้บริการ เพื่อให้เช่า หรือเพื่อใช้ใน 

การบริหารงาน และ 

2) คาดว่าจะใชป้ระโยชนม์ากกว่าหนึง่รอบระยะเวลา 

  

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคืน      หมายถงึ    มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรพัย ์หรือ

มูลค่าจากการใช้ของสินทรพัยน์ ั้นแลว้แต่จํานวนใด 

จะสูงกว่า 
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มลูค่าคงเหลอื หมายถงึ จํานวนเงินโดยประมาณที่กิจการคาดว่าจะไดร้ับใน

ปัจจุบนัจากการจําหน่ายสินทรพัยห์ลงัจากหักตน้ทุนที่

คาดว่ าจะเ กิดข้ึนจากการจํ าหน่ายสินทรัพย์น ั้ น 

หากสินทรัพย์น ั้ นมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็น  

ณ วนัส้ินสุดอายุการใหป้ระโยชน ์

 

อายุการใหป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาทีกิ่จการคาดว่าจะมีสินทรพัยไ์วใ้ช ้หรือ 

2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหน่วยในลักษณะอื่น              

ที่คล ้ายคลึงกันซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรพัย ์

 

การรบัรูร้ายการ  
 

7  กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์เป็นสินทรพัยก็์ต่อเมือ่เป็นไปตาม

เงือ่นไขทุกขอ้ ต่อไปนี้  

7.1 มีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

จากรายการนั้น และ 

7.2    กิจการสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

8  รายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่สาํรองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบาํรุงจะถูกรับรู้ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี เม่ือรายการดังกล่าวเป็นไปตามคาํนิยามของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ ์หากไม่เข้าเง่ือนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสนิค้าคงเหลือ 

9  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดหน่วยในการวัดเพ่ือรับรู้รายการที่เป็น ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ กล่าวคือ ไม่ได้กาํหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วยรายการใดบ้าง 

ดังน้ัน กจิการต้องใช้ดุลยพินิจในการนาํเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้อมหรือ

ลักษณะเฉพาะของกิจการ ในบางกรณีอาจเป็นการเหมาะสมที่จะนํารายการที่ไม่มีนัยสําคัญ 

หลายรายการ เช่น เบ้าหลอม เคร่ืองมือ และแม่พิมพ์มาบันทึกรวมเป็นสินทรัพย์รายการเดียว  

แล้วประยุกต์ใช้เกณฑก์ารรับรู้รายการกบัมูลค่ารวม  

10 กิจการประเมินต้นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เม่ือเกิดข้ึนตามหลักการรับรู้

รายการ ต้นทุนดังกล่าวรวมถึงต้นทุนเร่ิมแรกเพ่ือให้ได้มาหรือที่เกิดข้ึนจากการก่อสร้างรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเม่ือมีการต่อเติม การเปล่ียนแทน

ส่วนประกอบ หรือการซ่อมบาํรุงสนิทรัพย์ดังกล่าว  
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ตน้ทุนเริม่แรก  
 

11 กิจการอาจได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย 

หรือสภาพแวดล้อม การได้มาซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว แม้จะไม่ได้เป็นการเพ่ิม

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตโดยตรงให้กบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของ

กิจการแต่อาจเป็นสินทรัพย์ที่กิจการจําเป็นต้องมีเพ่ือให้กิจการสามารถได้รับประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรัพย์อื่นของกจิการได้ ดังน้ัน การได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ดังกล่าวจึงเข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์เพราะทาํให้กิจการได้รับประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่ากรณีที่กิจการไม่มีสินทรัพย์ดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์อาจติดต้ังเคร่ืองควบคุมระบบการผลิตสารเคมีใหม่เพ่ือให้

เป็นไปตามข้อกําหนดด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในการผลิตและการเก็บรักษาสารเคมีที่เป็น

อันตราย ดังน้ันกิจการจึงรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโรงงานคร้ังน้ีเป็น

สินทรัพย์ เน่ืองจากกิจการไม่สามารถผลิตและขายเคมีภัณฑ์ได้โดยปราศจากอุปกรณ์ดังกล่าว 

อย่างไรกต็าม ให้กิจการสอบทานมูลค่าตามบัญชีของทั้งสินทรัพย์ที่ติดตั้งใหม่และสินทรัพย์ที่

เกี่ยวข้องถึงการด้อยค่าที่อาจเกิดข้ึนตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เม่ือมีการประกาศใช้) ด้วย 

 

ตน้ทุนทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั 
 

12 ภายใต้หลักการรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ 7 กิจการไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดข้ึนเป็นประจาํเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์น้ัน แต่กิจการรับรู้ต้นทุนดังกล่าวในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน ต้นทุนในการซ่อมบาํรุง 

ที่เกิดข้ึนเป็นประจาํมีองค์ประกอบหลักเป็นต้นทุนค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และอาจรวมถึง

ช้ินส่วนอะไหล่ช้ินเลก็ รายจ่ายดังกล่าวมักมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น “ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา” 

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

13 กิจการอาจจาํเป็นต้องเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจาํเป็นต้องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจากใช้งาน

ไประยะหน่ึง หรืออาจจาํเป็นต้องเปล่ียนแทนเคร่ืองตกแต่งภายในเคร่ืองบิน เช่น เก้าอี้ และห้องครัว

อาจต้องเปล่ียนแทนหลายคร้ังตลอดอายุของลาํตัวเคร่ืองบิน กิจการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์บางรายการมาเพ่ือลดความถี่ของการเปล่ียนแทนที่จะเกิดข้ึน เช่น การเปล่ียนแทนผนัง

ภายในอาคาร หรือการเปล่ียนไปใช้ผนังชนิดที่ไม่ต้องมีการเปล่ียนแทนเกิดข้ึนอีก ภายใต้หลักการ

รับรู้รายการในย่อหน้าที่ 7 กิจการรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง

ของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเม่ือต้นทุนน้ันเกิดข้ึนและเป็นไป

ตามเกณฑ์การรับรู้รายการ กิจการตัดมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนตามหลักการของ

การตัดรายการที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (ดูย่อหน้าที่ 67 ถึง 72) 
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14 กิจการอาจจัดให้มีการตรวจสอบคร้ังใหญ่ตามระยะเวลาที่ก ําหนดเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาด 

ที่อาจเกดิข้ึน โดยไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนใดหรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือให้รายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง (เช่น กรณีของเคร่ืองบิน) กิจการรับรู้ต้นทุน

ที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่แต่ละคร้ังเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปล่ียนแทนหากเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ 

กิจการพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีที่คงเหลือของต้นทุนการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่ในคร้ังก่อน 

(ถือเป็นส่วนต่างหากจากตัวสินทรัพย์) ไม่ว่าต้นทุนการตรวจสอบในคร้ังก่อนจะถูกบันทึกไว้ใน

รายการเกี่ยวกับการได้มาหรือการก่อสร้างสินทรัพย์หรือไม่กต็าม ในกรณีจาํเป็น กิจการอาจใช้

ประมาณการต้นทุนการตรวจสอบสภาพในลักษณะคล้ายคลึงกนัที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็นข้อบ่งช้ี

ที่ช่วยในการกาํหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้นทุนการตรวจสอบสภาพที่รวมเป็นส่วนหน่ึงของ

ต้นทุนสนิทรัพย์เม่ือกจิการได้มาหรือก่อสร้างสนิทรัพย์  

 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 
 

15 กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่เขา้เงื่อนไขการรบัรูร้ายการเป็น

สินทรพัยโ์ดยใชร้าคาทุน 

 

ส่วนประกอบของราคาทุน 
 

16 ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย 

16.1 ราคาซ้ือรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลดการค้าและจํานวนที่

ได้รับคืนจากผู้ขาย 

16.2 ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่

และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

16.3 ต้นทุนที่ประมาณในเบ้ืองต้นสาํหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของ

สนิทรัพย์ ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกจิการที่เกิดข้ึนเม่ือกิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็นผล

จากการใช้สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การผลิตสนิค้าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลาน้ัน 

17 ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

17.1 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก ําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) ที่เกิดข้ึน

โดยตรงจากการก่อสร้างหรือการได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

17.2  ต้นทุนการเตรียมสถานที่ 

17.3  ต้นทุนการขนส่งเร่ิมแรกและการเกบ็รักษา 

17.4  ต้นทุนการติดต้ังและการประกอบ 
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17.5 ต้นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์น้ันสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ หลังหัก 

มูลค่าสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ในช่วงการเตรียม 

ความพร้อมของสินทรัพย์ เพ่ือให้อยู่ ในสถานที่ และสภาพที่ พร้ อมจะใช้ งานได้(เช่ น 

สนิค้าตัวอย่างที่ผลิตข้ึนในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ 

17.6  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  

18 กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เม่ือมี 

การประกาศใช้) สาํหรับต้นทุนที่เกิดข้ึนจากภาระผูกพันของกิจการในการร้ือ การขนย้าย และ 

การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซ่ึงเกิดข้ึนจากการที่กิจการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์น้ันใน 

การผลิตสินค้าคงเหลือในช่วงเวลาหน่ึงสาํหรับภาระผูกพันจากต้นทุนที่เกิดข้ึนตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สนิค้าคงเหลือ (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กิจการต้องรับรู้และ 

วัดมูลค่าตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

19 ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ 

19.1  ต้นทุนในการเปิดสถานประกอบการใหม่ 

19.2 ต้นทุนในการแนะนําสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม 

การขาย) 

19.3 ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนใน 

การฝึกอบรมพนักงาน) และ 

19.4  ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 

20 การรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะ

สิ้ นสุดเม่ือสินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ 

ฝ่ายบริหาร ดังน้ัน ต้นทุนที่ เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์หรือการนําสินทรัพย์มาใช้สําหรับ

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิมจึงไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่าง

ของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ 

20.1 ต้นทุนที่เกิดข้ึนในขณะที่สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ

ฝ่ายบริหาร แต่ยังไม่ได้นาํสินทรัพย์มาใช้หรือนาํสินทรัพย์มาใช้ในการดาํเนินงานในระดับ

ที่ยังไม่เตม็กาํลังการผลิต 

20.2 ผลขาดทุนจากการดําเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่ เกิดข้ึนระหว่างการสร้าง 

ความต้องการในผลผลิตจากสนิทรัพย์ดังกล่าว และ 

20.3 ต้นทุนในการย้ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้างการดาํเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของกจิการ 

21 กจิการอาจดาํเนินการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการพัฒนารายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ แต่ไม่จาํเป็นต่อการทาํให้สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ 

ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การดาํเนินการเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนก่อนหรือระหว่างกิจกรรม    

การก่อสร้างหรือการพัฒนาน้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีรายได้จากการให้เช่าสถานที่ที่จะใช้
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ก่อสร้างอาคารในอนาคตเป็นที่จอดรถจนกว่าการก่อสร้างจะเร่ิมต้นข้ึน ทั้งน้ี การจัดให้สถานที่

ดังกล่าวเป็นที่เช่าจอดรถไม่ใช่กิจกรรมที่จาํเป็นต่อการทาํให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่

พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังน้ัน กิจการจึงรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องจากการดาํเนินงานที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักในกาํไรหรือขาดทุน และรวมถึงการจัดประเภท

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามลาํดับ 

22 กิจการวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่กิจการสร้างข้ึนโดยใช้หลักการเดียวกับการวัดมูลค่าต้นทุน 

ของสนิทรัพย์ที่กจิการได้มา หากกจิการผลิตสนิทรัพย์ที่คล้ายกนัออกขายในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ 

ต้นทุนของสินทรัพย์ที่สร้างเองมักเท่ากับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเพ่ือขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เม่ือมีการประกาศใช้)) ดังน้ัน ต้นทุนของสินทรัพย์

จึงไม่รวมกาํไรที่เกิดข้ึนภายในกิจการ ในทาํนองเดียวกัน ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือทรัพยากรอื่นที่

สญูเสยีเกนิกว่าปกติในการก่อสร้างสนิทรัพย์ดังกล่าวไม่ให้นาํมารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่สร้าง

ข้ึนใช้เอง การรับรู้ดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่สร้างข้ึนใช้เองต้องเป็นไป

ตามเกณฑท์ี่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูยื้ม (เม่ือมี

การประกาศใช้) 

22ก พืชเพ่ือการให้ผลิตผลให้ใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเช่นเดียวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่กิจการสร้างข้ึนเองก่อนที่รายการดังกล่าวจะอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตาม 

ความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังน้ัน การอ้างอิงถึง ‘การก่อสร้าง’ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ควรตีความว่าครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จาํเป็นเพ่ือเพาะปลูกและดูแลพืชเพ่ือการให้ผลิตผลก่อนที่

พืชเพ่ือการให้ผลิตผลจะอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ 

ฝ่ายบริหาร 

 

การวดัมูลค่าของราคาทุน  
 

23 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด ณ วันที่รับรู้รายการ 

หากมีการขยายกาํหนดการชําระเงินออกไปนานกว่าระยะเวลาการให้สินเช่ือตามปกติ กิจการรับรู้

ผลต่างระหว่างราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสดและจํานวนเงินทั้งหมดที่จ่ายชําระเป็นดอกเบ้ียตลอด

ระยะเวลาการได้รับสินเช่ือน้ัน เว้นแต่กิจการรับรู้ดอกเบ้ียดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ต้นทุน   

การกู้ยืม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

24 กิจการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หน่ึงรายการหรือมากกว่าหน่ึงรายการจาก 

การแลกเปล่ียนกับรายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็น 

ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นข้อพิจารณาสาํหรับกรณีการแลกเปล่ียน

สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินอื่น อย่างไรกต็าม กิจการสามารถประยุกต์ใช้

ข้อพิจารณาดังกล่าวกบัการแลกเปล่ียนทุกกรณีที่กล่าวไว้ได้ กจิการวัดมูลค่าต้นทุนของที่ดิน อาคาร
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และอุปกรณ์ ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีใดกรณีหน่ึง

ดังต่อไปน้ี 

24.1  รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หรือ 

24.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่นาํไปแลกได้

อย่างน่าเช่ือถือ  

กิจการวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ที่ได้มาตามแนวทางน้ี ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่สามารถตัดรายการ

สินทรัพย์ที่นําไปแลกเปล่ียนได้ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

กจิการวัดมูลค่าสนิทรัพย์น้ันโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน 

25 ในการกาํหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากระดับของ

กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการ

แลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หากเข้าเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

25.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจาํนวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้รับจากสินทรัพย์

แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน หรือ 

25.2 รายการแลกเปล่ียนทาํให้เกดิการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาํเนินงาน

ที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

25.3 ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 25.1 หรือ 25.2 มีนัยสาํคัญเม่ือเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ที่แลกเปล่ียน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปล่ียนใดเป็นการแลกเปล่ียนที่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์  

กิจการต้องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาํเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน

จากกระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเห็นได้ชัดเจนโดยกิจการไม่

จาํเป็นต้องคาํนวณอย่างละเอยีด 

26 กิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ หากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง

ดังต่อไปน้ี 

26.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญในช่วงของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ

สนิทรัพย์น้ัน หรือ 

26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วงของ

ประมาณการได้อย่างสมเหตุสมผลเพ่ือใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม  

หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่นําไปแลกเปล่ียนได้ 

อย่างน่าเช่ือถือ กจิการวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นาํไป

แลกเปล่ียน เว้นแต่กรณีที่ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่ 

ชัดเจนกว่า 

27 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือครองโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินให้เป็นไป

ตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมี     

การประกาศใช้) 
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28 มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจลดลงเน่ืองจากกิจการได้รับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาล ตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชี

สําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เม่ือมี 

การประกาศใช้) 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ  
 

29 กิจการตอ้งเลือกใชน้โยบายการบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนทีกํ่าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 30 หรือวิธีการ 

ตีราคาใหม่ตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 31 ทั้งนี้  กิจการตอ้งใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั

สําหรบัทีดิ่น อาคารและอุปกรณทุ์กรายการทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดียวกนั 

 

วิธีราคาทุน 
 

30 ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์เป็นสินทรพัย ์กิจการตอ้งแสดงรายการที่ดิน  

อาคารและอุปกรณ์นั้นดว้ยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ของสินทรพัย ์ 

 

วิธีการตีราคาใหม่   
 

31 ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการที่ดิน อาคารและอุปกรณเ์ป็นสินทรพัย ์หากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

นั้นสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการตอ้งแสดงรายการดงักล่าวดว้ยราคา 

ที่ตีใหม่ คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสม และ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมที่เกิดข้ึนในภายหลงั กิจการตอ้งตีราคาสินทรพัยใ์หม่อย่าง

สมํา่เสมอพอ เพื่อใหแ้น่ใจว่ามูลค่าตามบญัชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานอย่างมีสาระสําคญั 

32 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

33    (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้)  

34 ความถี่ในการตีราคาใหม่ข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ที่มีการตีราคาใหม่น้ัน ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เคยมีการตีราคาใหม่ต่างไป

จากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสําคัญ กิจการจําเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อีกคร้ังหน่ึง  

มูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการอาจมีความผันผวนและมีการเปล่ียนแปลง

อย่างมีนัยสาํคัญจนทาํให้กิจการจําเป็นต้องตีราคาใหม่ทุกปี อย่างไรกต็ามการตีราคาบ่อยคร้ัง 

ไม่จาํเป็นสาํหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มูลค่ายุติธรรมเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีนัยสาํคัญ 

ในกรณีดังกล่าว อาจจาํเป็นต้องตีราคาใหม่ทุก 3 หรือ 5 ปี ถือว่าเพียงพอ 
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35 เม่ือมีการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

เป็นราคาที่ตีใหม่ โดย ณ วันที่ตีราคาใหม่กจิการต้องถือปฏบัิติกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี  

35.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในลักษณะที่สมํ่าเสมอกับการตีราคาใหม่

ของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

อาจจะปรับโดยการอ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ ปรับให้เป็นสัดส่วนกับ 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่จะถูกปรับปรุง

ให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์ หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม หรือ 

35.2 นําค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ

สนิทรัพย์ 

จํานวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอดค่าเสื่อมราคาสะสมให้ถือเป็น 

ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงที่จะถือปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 39 และ 

40 

36 หากกิจการเลือกตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณร์ายการใดรายการหนึง่ใหม่ กิจการตอ้งใช้

วิธีการตีราคาใหม่กบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณทุ์กรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนั

กบัรายการทีเ่ลือกตีราคาใหม่ดว้ย 

37 ประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์ 

การใช้งานที่คล้ายคลึงกันต่อการดาํเนินงานของกิจการ ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ได้แก่ 

37.1 ที่ดิน 

37.2 ที่ดินและอาคาร 

37.3 เคร่ืองจักร 

37.4 เรือ 

37.5 เคร่ืองบิน 

37.6 ยานพาหนะ 

37.7 เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง 

37.8 อุปกรณ์สาํนักงาน และ 

37.9 พืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

38 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งน้ีเพ่ือ 

มิให้มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพ่ือมิให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน 

งบการเงินมีทั้งต้นทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรกต็าม กิจการอาจทยอยตีราคา

สนิทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้หากการตีราคาของสินทรัพย์ประเภทน้ันจะเสรจ็สิ้นภายใน

ระยะเวลาอนัสั้น และราคาของสนิทรัพย์ที่ตีใหม่แสดงถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
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39 หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ทําใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นเพิ่มข้ึน กิจการตอ้งรบัรู ้

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ไปยงักําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

และรบัรูจํ้านวนสะสมไปยงัส่วนของเจ้าของภายใตห้วัขอ้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ 

อย่างไรก็ตาม กิจการตอ้งรบัรูส่้วนเพิม่จากการตีราคาใหม่นี้ ในกําไรหรือขาดทุนไม่เกินจํานวนที่

ตีราคาสินทรพัยด์งักล่าวลดลงในอดีตและเคยรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน 

40 หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ทําให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นลดลง กิจการตอ้งรบัรู ้

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 

กิจการตอ้งนําส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนที ่

ไม่เกินยอดคงเหลือด้านเครดิตที่มีอยู่ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”  

ของสินทรัพย์รายการเดียวกนันั้น โดยการรับรู ้ส่วนที่ลดลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

จะมีผลทําใหบ้ญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ที่สะสมอยู่ในส่วนของเจา้ของลดลง

ตามไปดว้ย 

41 กจิการอาจโอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่รวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ

ไปยังกาํไรสะสมโดยตรงเม่ือกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน โดยอาจจะโอนส่วนเกินทุนทั้งหมดจาก

การตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกาํไรสะสมเม่ือกิจการจาํหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม 

ในระหว่างที่กิจการใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วนไปยังกาํไรสะสม 

ในกรณีน้ีจํานวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังกาํไรสะสม จะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคา 

ที่คาํนวณจากมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่คาํนวณจากราคาทุนเดิม

ของสนิทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกาํไรสะสมไม่ทาํผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

42 กิจการรับรู้รายการและเปิดเผยรายการผลกระทบทางภาษี (ถ้ามี) จากการตีราคาใหม่ สาํหรับ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง ภาษีเงินได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

ค่าเสือ่มราคา  
 

43 กิจการตอ้งคิดค่าเสื่อมราคาสําหรบัส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์แต่ละ

ส่วนแยกต่างหากจากกนัเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนที่มีนยัสําคญัเมื่อเทียบกบั

ตน้ทุนทั้งหมดของสินทรพัยน์ ั้น  

44 กิจการปันส่วนมูลค่าที่รับรู้เร่ิมแรกของรายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปยังส่วนประกอบ

แต่ละส่วนที่มีนัยสาํคัญของสินทรัพย์น้ันและคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน เช่น กิจการอาจแยก 

คิดค่าเสื่อมราคาโครงเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์แยกจากกัน ไม่ว่ากิจการจะเป็นเจ้าของเคร่ืองบิน

น้ันเองหรือเป็นเคร่ืองบินตามสัญญาเช่าการเงิน ในทาํนองเดียวกัน หากกิจการได้มาซ่ึงรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และให้ผู้อื่นเช่าภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน กล่าวคือกิจการเป็นผู้ให้เช่า 

อาจเป็นการเหมาะสมที่กิจการจะคิดค่าเสื่อมราคาจากต้นทุนของรายการดังกล่าวแยกต่างหากจาก
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รายการอื่น เพ่ือให้ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวสะท้อนถึงผลที่ดีและผลที่ไม่ดีของอายุของ 

สญัญาเช่าเม่ือเทยีบกบัในตลาด 

45 หากส่วนประกอบที่มีนัยสาํคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีอายุการให้ประโยชน์และ 

ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ 2รายการ 2เดียวกัน  

ในกรณีดังกล่าว กจิการอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็นกลุ่มเพ่ือคิดค่าเสื่อมราคา  

46 ในกรณีที่กิจการคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบบางส่วนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

แยกจากกัน กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือของสินทรัพย์แยกจากกันด้วย 

ส่วนที่เหลือประกอบด้วยส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ไม่มีนัยสาํคัญ หากกิจการคาดว่าส่วนประกอบต่างๆ 

จะมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน กิจการอาจคิดค่าเสื่อมราคาของส่วนประกอบ 

ที่เหลือโดยใช้วิธีการประมาณซ่ึงเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สะท้อนถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ 

และ/หรืออายุการให้ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว 

47 กิจการอาจเลือกคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์รายการหน่ึงแยกจากกัน

แม้ว่าต้นทุนของส่วนประกอบเหล่าน้ันจะไม่มีนัยสาํคัญเม่ือเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์

รายการน้ัน 

48 กิจการตอ้งรบัรูค่้าเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนในแต่ละงวดในกําไรหรือขาดทุน ยกเวน้กรณีที่ตอ้ง 

นาํค่าเสือ่มราคาดงักล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยร์ายการอื่น 

49 โดยปกติกิจการจะรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนในแต่ละงวดในกําไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม      

ในบางคร้ัง ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์อาจเกิดจากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวใน

การผลิตสนิทรัพย์อื่น ในกรณีน้ี ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เกิดข้ึนถือเป็นส่วนหน่ึงในต้นทุนของ

สนิทรัพย์อื่นดังกล่าวและรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นน้ัน เช่น ค่าเสื่อมราคา

ของโรงงานและอุปกรณ์ในการผลิตถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

ในทาํนองเดียวกัน ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒนาถือเป็น

ส่วนหน่ึงในต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการอาจรับรู้ตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เม่ือมีการประกาศใช้)  

 

จํานวนทีคิ่ดค่าเสือ่มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคา 
 

50 กิจการตอ้งปันส่วนจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยอ์ย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชนข์องสินทรพัย ์ 

51    กิจการตอ้งทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชนข์องสินทรัพยอ์ย่างนอ้ยที่สุด                

ทุกส้ินรอบปีบญัชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์ตกต่าง

ไปจากที่ไดป้ระมาณไว้ กิจการต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลง 

ประมาณการทางบญัชี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2559) 



 

17 

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมี    

การประกาศใช)้ 

52 แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการยังคงรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป         

ตราบเท่าที่มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ันไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

สนิทรัพย์ไม่ถือเป็นเหตุให้หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์  

53 จาํนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็นจํานวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ 

มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์มักเป็นจาํนวนที่ไม่มีนัยสาํคัญ ดังน้ัน มูลค่าคงเหลือจึงไม่มีสาระสาํคัญ

ในการคาํนวณจาํนวนที่คิดค่าเสื่อมราคา 

54 มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อาจเพ่ิมข้ึนจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน  

ในกรณีดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลงตํ่ากว่า

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ในภายหลัง  

55 การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเร่ิมต้นเม่ือสินทรัพย์น้ันพร้อมใช้งาน กล่าวคือ เม่ือสินทรัพย์

อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การคิดค่าเสื่อมราคา

จะสิ้ นสุดเม่ือกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน หรือจัดประเภทสินทรัพย์น้ันเป็นสินทรัพย์ถือไว้ 

เพ่ือขาย (หรือรวมไว้ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจําหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือขาย)  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่

ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้) แล้วแต่วันใดจะเกิดข้ึนก่อน 

ดังน้ัน กิจการไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เม่ือกิจการไม่ได้ใช้งานสินทรัพย์น้ัน หรือ

ปลดจากการใช้งานประจาํ เว้นแต่สินทรัพย์น้ันได้คิดค่าเสื่อมราคาเตม็จาํนวนแล้ว อย่างไรกต็าม 

หากกิจการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีปริมาณการใช้ ค่าเสื่อมราคาอาจมีค่าเท่ากับศูนย์ได้

เม่ือไม่มีการผลิต 

56 โดยหลักการแล้ว กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างไรกต็าม 

ปัจจัยอื่น เช่น ความล้าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย์ การชาํรุดเสียหายที่เกิดข้ึนในขณะที่

หยุดใช้งานสนิทรัพย์ มักทาํให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากสินทรัพย์น้ันลดลง ดังน้ัน ในการกาํหนด

อายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ กจิการต้องคาํนึงถึงปัจจัยดังต่อไปน้ี 

56.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์โดยประเมินจากกาํลังการผลิตหรือผลผลิต

ที่คาดว่าจะได้จากสนิทรัพย์น้ัน 

56.2 การชาํรุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากปัจจัยต่างๆ ในการดาํเนินงาน เช่น 

จาํนวนผลัดในการใช้สนิทรัพย์และแผนการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา รวมทั้ง การดูแลและ

บาํรุงรักษาสนิทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้งานสนิทรัพย์ 

56.3 ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ซ่ึงเกดิจากการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุง

การผลิต หรือเกิดจากการเปล่ียนแปลงความต้องการในสินค้าหรือบริการซ่ึงเป็นผลผลิต

จากสินทรัพย์น้ัน การลดลงที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตในราคาขายของรายการสินค้าที่มี

การผลิตโดยใช้สินทรัพย์น้ันอาจบ่งช้ีถึงความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ของ
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สินทรัพย์น้ันที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะสะท้อนถึงการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

จากสนิทรัพย์น้ัน 

56.4 ข้อกาํหนดทางกฎหมายหรือข้อจาํกัดอื่นที่คล้ายคลึงกันในการใช้สินทรัพย์ เช่น การสิ้นสุด

อายุของสญัญาเช่าที่เกี่ยวข้อง 

57 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรัพย์น้ัน กิจการอาจมีนโยบายบริหารสินทรัพย์โดยการจําหน่ายสินทรัพย์หลังจากใช้งาน

สินทรัพย์ไประยะหน่ึงหรือหลังจากได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ 

แล้วส่วนหน่ึง ดังน้ัน อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จึงอาจสั้นกว่าอายุการให้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจ การประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นการใช้ดุลยพินิจซ่ึงต้องอาศัย

ประสบการณ์ของกจิการจากการใช้สนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนั 

58 ที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ที่แยกจากกันได้และบันทกึแยกจากกันแม้ว่าจะได้มาพร้อมกัน ที่ดิน

จะมีอายุการให้ประโยชน์ไม่จาํกดัจึงไม่จาํเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้นในบางกรณี เช่น เหมืองแร่

ที่ทาํบนผิวดิน หรือพ้ืนที่ที่ใช้สําหรับการทิ้ งขยะ อาคารมีอายุการให้ประโยชน์ที่จํากัดจึงเป็น

สินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพได้ การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งของอาคารไม่มีผลกระทบต่อ 

การกาํหนดจาํนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร 

59 หากกิจการรวมต้นทุนในการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนที่ดิน 

กิจการคิดค่าเสื่อมราคาสาํหรับต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก

ต้นทุนน้ัน ในบางกรณี ที่ดินอาจมีอายุการให้ประโยชน์จํากัดจึงต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคา 

ในลักษณะที่สะท้อนให้เหน็ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากที่ดินดังกล่าว 

 

วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา  
 

60 วิธีการคิดค่าเสือ่มราคาทีใ่ชต้อ้งสะทอ้นรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการ

คาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

61 กิจการตอ้งทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยอ์ย่างนอ้ยที่สุดทุกส้ินรอบปีบญัชี  

และหากกิจการพบว่าลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตจาก

สินทรพัยน์ ั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญั กิจการตอ้งเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเพือ่

สะทอ้นถึงลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวตอ้งถือเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้กําหนดของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

62 กิจการสามารถใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาซ่ึงมีหลายวิธีปันส่วนจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของ

สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธ ี

เช่น วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจาํนวนผลผลิต วิธีเส้นตรงมีผลทาํให้ค่าเสื่อมราคามี

จํานวนคงที่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ัน 
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ไม่เปล่ียนแปลง วิธยีอดคงเหลือลดลงมีผลทาํให้ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์ วิธีจาํนวนผลผลิตมีผลทาํให้ค่าเสื่อมราคาข้ึนอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่คาดว่าจะ

ได้รับจากสนิทรัพย์ กจิการเลือกใช้วิธคิีดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ให้ใกล้เคียงที่สุดและต้องใช้อย่างสมํ่าเสมอในทุกรอบ

ระยะเวลาบัญชี เว้นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์

น้ันเปล่ียนไป 

62ก  วิธคิีดค่าเสื่อมราคาที่องิจากรายได้ที่เกดิจากกิจกรรมที่รวมถึงการใช้สินทรัพย์เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม 

รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมที่รวมถึงการใช้สินทรัพย์โดยทั่วไปจะสะท้อนถึงปัจจัยอื่นนอกเหนือจาก

การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น รายได้จะถูกกระทบโดยปัจจัยนาํเข้าอื่น 

และกระบวนการอื่น กิจกรรมการขาย และการเปล่ียนแปลงในปริมาณขายและราคา ราคาซ่ึงเป็น

ส่วนประกอบของรายได้อาจถูกกระทบโดยภาวะเงินเฟ้อซ่ึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกบัวิธีการที่กิจการ

ใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ 

 

การดอ้ยค่า 
 

63 ในการกาํหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดการด้อยค่าหรือไม่ ให้กิจการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เม่ือมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีที่กิจการใช้ในการทบทวนมูลค่าตามบัญชีและการกาํหนด

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์รวมถึงเม่ือใดที่กิจการรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ัน 

64   (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

 

ค่าชดเชยสําหรบัการดอ้ยค่า 
 
 

65 ค่าชดเชยทีกิ่จการไดร้บัจากบุคคลทีส่ามสําหรบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่เกิดการดอ้ยค่า 

สูญหาย หรือเลิกใชต้อ้งนาํมารวมในกําไรหรือขาดทุนเมือ่กิจการมีสิทธิไดร้บัค่าชดเชยนั้น 

66 การด้อยค่าหรือผลขาดทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเรียกร้อง 

ที่จะได้รับค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซ้ือหรือการก่อสร้างสินทรัพย์เพ่ือการเปล่ียนแทน 

ในภายหลัง ถือเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่แยกจากกันและต้องบันทึกบัญชีแยกจากกัน 

ดังต่อไปน้ี 

66.1 การด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

66.2 การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เลิกใช้งานหรือจําหน่ายไป ให้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
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66.3 ค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สามสาํหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการด้อยค่า 

สูญเสีย หรือเลิกใช้ ให้นํามารวมในการคํานวณกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกิจการมีสิทธิได้รับ 

ค่าชดเชยน้ัน และ 

66.4 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจากการบูรณะ การซ้ือ หรือการก่อสร้าง 

เพ่ือเปล่ียนแทนสนิทรัพย์เดิม ให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

การตดัรายการ  
 

67 กิจการตอ้งตดัรายการมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณอ์อกจากบญัชี  

เมือ่เขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

67.1  กิจการจําหน่ายสินทรพัย ์หรือ 

67.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชสิ้นทรพัยห์รือ 

จากการจําหน่ายสินทรพัย ์

68 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการตดัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์             

ในกําไรหรือขาดทุนเมือ่กิจการตดัรายการสินทรพัยน์ ั้นออกจากบญัชี (ยกเวน้กรณีที่มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สญัญาเช่า (เมือ่มีการประกาศใช)้ กําหนดเป็น

อย่างอื่นในกรณีของการขายและเช่ากลบัคืน) ทั้งนี้  กิจการตอ้งไม่จัดประเภทผลกําไรที่เกิดข้ึน

จากการตดัรายการเป็นรายไดห้ลกั 

68ก อย่างไรกต็าม หากกิจการมีการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือไว้เพ่ือให้เช่าที่เกิดข้ึน         

เป็นปกติและเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ กิจการต้องโอนสินทรัพย์

ดังกล่าวไปเป็นส่วนหน่ึงของสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์ดังกล่าวได้สิ้นสุด 

การให้เช่าและถือไว้เพ่ือขาย โดยเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวต้องรับรู้เป็นรายได้ 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้

เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้) ไม่ได้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติของกจิการซ่ึงได้โอนไปเป็นสนิค้าคงเหลือ 

69 การจาํหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิดข้ึนได้ในหลายรูปแบบ (เช่น โดยการขาย            

โดยการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการกาํหนดวันที่จาํหน่ายรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) สาํหรับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และให้ถือปฏบัิติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณี 

การจาํหน่ายสนิทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน 

70 ภายใต้หลักการรับรู้รายการที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 7 หากกิจการรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี ให้กิจการตัดรายการมูลค่าตามบัญชี

ของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทน โดยไม่คาํนึงว่าส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนน้ันได้มีการคิด       
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ค่าเสื่อมราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์น้ันหรือไม่ หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถกาํหนด

มูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนได้ กิจการอาจใช้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนเป็น  

ตัวบ่งช้ีถึงต้นทุนของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนในขณะที่กิจการได้มาหรือก่อสร้างส่วนประกอบ

ที่ถูกเปล่ียนแทนน้ัน 

71    ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตดัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์คือ ผลต่างระหว่าง 

สิง่ตอบแทนสุทธิทีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายสินทรพัย ์(ถา้มี) กบัมูลค่าตามบญัชีของรายการนั้น 

72 กิจการรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจาํหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เม่ือเร่ิมแรก

ด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากมีการยืดระยะเวลาการชาํระเงินออกไป ให้กิจการรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะ

ได้รับเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาที่เทยีบเทา่ราคาเงินสด และให้รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามจาํนวนเงิน

ของสิ่งตอบแทนที่จะได้รับชําระกับราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด เป็นดอกเบ้ียรับตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึง

ผลตอบแทนที่แท้จริงของลูกหน้ี 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

73 กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกขอ้ในงบการเงินสําหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์ต่ละ

ประเภท 

73.1  เกณฑก์ารวดัมูลค่าทีใ่ชกํ้าหนดมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสินทรพัย ์

73.2  วิธีการคิดค่าเสือ่มราคาทีใ่ช ้

73.3  อายุการใหป้ระโยชนห์รืออตัราค่าเสือ่มราคาทีใ่ช ้

73.4 มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม         

และค่าเสื่อมราคาสะสม (รวมทั้ งผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย)์  

ณ วนัตน้งวดและส้ินงวด และ 

73.5 รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบญัชีระหว่างวนัตน้งวดถึงวนัส้ินงวดทีแ่สดงถึง 

73.5.1   มูลค่าของสินทรพัยที์เ่พิม่ข้ึน 

73.5.2  มูลค่าของสินทรพัยที์จ่ดัประเภทเป็นถอืไวเ้พือ่ขายหรือรวมไวใ้นกลุ่มสินทรพัย์

ที่จําหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยถ์ือไวเ้พือ่ขายตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไว ้

เพือ่ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมือ่มีการประกาศใช)้ และการจําหน่าย

อื่นๆ 

73.5.3 มูลค่าของสินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

73.5.4    การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่        

ตามย่อหนา้ที่ 31 39 และ 40 และจากการรับรู ้หรือกลับรายการบัญชี 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่กําหนดไวใ้น
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

73.5.5 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนตามที่กําหนดไวใ้น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

73.5.6  การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกําไรหรือขาดทุนตามที่

กําหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การดอ้ยค่า

ของสินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

73.5.7  ค่าเสือ่มราคา 

73.5.8  ผลต่างสุทธิของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจาก 

สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานเป็นสกุลเงินที่กิจการใช้เสนอรายงาน  

รวมถึงการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการนําเสนอ

งบการเงินของกิจการทีเ่สนอรายงาน และ 

73.5.9 การเปลีย่นแปลงอื่น 

74 กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ดว้ย 

74.1 จํานวนและขอ้จํากดัทีมี่อยู่ในกรรมสิทธ์ิของทีดิ่น อาคารและอุปกรณที์่ใชเ้ป็นหลกัประกนั

หนี้ สิน 

74.2 จํานวนรายจ่ายทั้งส้ินที่รบัรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณจ์ากการก่อสรา้ง 

74.3 จํานวนเงินภาระผูกพนัตามสญัญาที่ตกลงไวเ้พือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงทีดิ่น อาคารและอุปกรณแ์ละ 

74.4 จํานวนค่าชดเชยที่ไดร้บัจากบุคคลที่สามสําหรบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่มี 

การดอ้ยค่า การสูญเสีย หรือเลิกใช ้ซ่ึงรวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุน (ยกเวน้กรณีที่ได ้

เปิดเผยรายการดงักล่าวแยกต่างหากแลว้ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ) 

75 การเลือกวิธกีารคิดค่าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์เป็นเร่ืองที่ต้อง

ใช้ดุลยพินิจ ดังน้ัน การเปิดเผยวิธีการที่ใช้และอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณหรืออัตรา 

ค่าเสื่อมราคาจะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินเพ่ือใช้ทบทวนนโยบายการบัญชีที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้

และทาํให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับของกิจการอื่นได้ และด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันกิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี 

75.1 ค่าเสื่อมราคา ทั้งน้ี ไม่ว่าค่าเสื่อมราคาน้ันจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนหรือรับรู้เป็นส่วนหน่ึง

ของต้นทุนของสนิทรัพย์อื่นในระหว่างงวด และ  

75.2 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด 

76 กจิการเปิดเผยลักษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบใน

งวดปัจจุบันหรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต่อไปตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 
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ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสาํหรับรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์อาจมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงประมาณการในเร่ืองต่อไปน้ี 

76.1  มูลค่าคงเหลือ 

76.2 ประมาณการต้นทุนในการร้ือ การขนย้าย หรือการบูรณะรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

76.3  อายุการให้ประโยชน์ และ 

76.4  วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคา 

77 หากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์สดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยรายการ

ต่อไปนี้ เพิม่เติมจากรายการที่เปิดเผยตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

77.1  วนัทีมี่การตีราคาสินทรพัยใ์หม่ 

77.2  ขอ้เท็จจริงทีว่่าผูป้ระเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่ 

77.3  (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

77.4  (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้  

77.5 สําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แต่ละประเภทมีการตีราคาใหม่ให้เปิดเผย 

มูลค่าตามบญัชีทีค่วรจะรบัรูห้ากสินทรพัยน์ ั้นแสดงโดยใชวิ้ธีราคาทุน และ 

77.6 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย ์ซ่ึงกิจการตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

ของส่วนเกินทุนดงักล่าวในระหว่างงวด และขอ้จํากดัในการจ่ายส่วนเกินทุนนั้นใหก้บั 

ผูถ้อืหุน้ 

78 กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการด้อยค่าตามที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมี 

การประกาศใช้) เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 73.5.4 ถึง 73.5.6  

79 ผู้ใช้งบการเงินอาจพบว่าข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวข้องกบัความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน 

79.1  มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่กจิการหยุดใช้งานเป็นการช่ัวคราว 

79.2 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเสื่อมราคาเตม็จาํนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 

79.3 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงปลดจากการใช้งานประจําและยังไม่ได้ 

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

(เม่ือมีการประกาศใช้) และ 

79.4  ในกรณีที่กิจการเลือกใช้วิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 

หากแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาํคัญ  

ดังน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยจาํนวนดังกล่าว 
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การถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

80  (ย่อหนา้นี้ ไม่เกีย่วขอ้ง) 

80ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

80ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

80ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

วนัถอืปฏิบติั  
 

81 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นําไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัต ิ 

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  

81ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

81ข (ย่อหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง)  

81ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

81ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

81ช กิจการต้องปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) กับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือ

ปฏบัิตติามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

81ซ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81ฌ คําอธิบายเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและการตัดจําหน่ายที่ยอมรับได ้ 

(ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 56 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 62ก กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง

ดังกล่าวโดยวิธีเปล่ียนทันทีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560  

เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  

81ญ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81ฎ เกษตรกรรม: พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 
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เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช้)) ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 3 6 และ 37 และเพ่ิม 

ย่อหน้าที่ 22ก กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับ

ใช้ หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย กิจการต้องถือปฏบัิติสาํหรับการปรับปรุงดังกล่าวโดยวิธีปรับ

ย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้)  
 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม  
 

82 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ทีดิ่น

อาคารและอุปกรณ ์ 

83 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 


