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ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗๙/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศ
ฉบั บที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งเป็ นฉบั บปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวั นที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 16: Property, Plant and Equipment (Bound
volume 2013 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2552 โดยปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 6 และปรับปรุง
ถ้ อยคาในย่อหน้ าที่ 8 26 35.1 55 และ 77 และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 81ฉ และ81ช และยกเลิกย่อหน้ าที่ 32
33 77.3 และ 77.4 และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่
1 ถึง 83 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนด
ของ กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรั บปรุง 2557) ในกรณีท่ีไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติ
ในการเลื อ กและการใช้ นโยบายการบัญ ชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนา
บทนา 1-15 (บทนาเหล่านี้ไม่เกี่ย-วข้ อง)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดวิธปี ฏิบัติทางบัญชีสาหรับรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินจะได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกิจการในรายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่ าว ประเด็นหลักใน
ทางบั ญชี สาหรั บรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่ การรั บรู้ รายการสินทรั พย์ การกาหนด
มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี การคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา และการรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์
ที่เกี่ยวข้ อง

ขอบเขต
2
3

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ยกเว้น
กรณีทีม่ าตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกาหนดหรืออนุญาตให้ใช้วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีทีแ่ ตกต่างไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึง
3.1 ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ที่จัดเป็ นประเภทถือไว้ เพื่ อขายตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้
เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ )
3.2 สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
3.3 การรั บ รู้ แ ละวั ดมู ลค่ า สิน ทรั พ ย์ ท่ีเ กิดจากการสารวจและการประเมิ น ค่ า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การสารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) หรือ
3.4 สัมปทานเหมื องแร่ และแหล่ งทรั พยากรแร่ เช่ น น้ามั น ก๊าซธรรมชาติ และทรั พยากร
ธรรมชาติอ่นื ซึ่งไม่สามารถทดแทนได้
3

4

5

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการพัฒนา
หรือรักษาสภาพของสินทรัพย์ท่กี ล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 3.2 ถึง 3.4 ด้ วย
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นอาจกาหนดให้ กิจการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้ วิธี
ซึ่งแตกต่ างไปจากที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ เช่ น มาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ กิจการพิจารณารับรู้รายการ
ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ตามสั ญ ญาเช่ า โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนใน
สิน ทรั พ ย์น้ั น อย่ างไรก็ตาม ในกรณี ดังกล่ า ว การปฏิบัติทางบั ญ ชี อ่ ืน ๆ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ รายการ
ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ น้ั น รวมทั้ง การคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคายั ง คงต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
กิจการที่เลื อกใช้ วิ ธี ราคาทุ นส าหรั บอสังหาริ มทรั พย์ เ พื่ อ การลงทุ น ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) ต้ องปฏิบัติตามวิธรี าคาทุนตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

คานิยาม
6

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลค่าตามบัญชี
หมายถึง มู ลค่ า ของสิ นทรัพย์ที่ ร ับรู ้หลังจากหักค่ าเสื่ อ มราคา
สะสม และผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า สะสมของ
สินทรัพย์
ราคาทุน
หมายถึง จ านวนเงิ นสดหรื อ รายการเที ยบเท่ าเงิ นสดที่กิ จการ
จ่ ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่กิจการ
มอบให้เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ได้สินทรัพย์
นั้นมา หรือ ณ เวลาที่ก่อสร้างสินทรัพย์น้นั หรือในกรณี
ที่เกี่ยวข้อง ให้รวมถึงจานวนที่แบ่งมาเป็ นราคาทุนของ
สินทรัพย์ทีร่ บั รูเ้ มือ่ เริม่ แรกตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ อื่ น เช่ น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อ ง การจ่ ายโดยใช้ หุ้ น เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้)
จานวนทีค่ ิดค่าเสื่อมราคา หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพย์หรือมู ลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุน
หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
หมายถึง การปั นส่ ว นจ านวนที่ คิ ดค่ าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์
อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้นั
มูลค่าเฉพาะกิจการ
หมายถึง มู ลค่ าปั จจุ บนั ของกระแสเงินสดซึ่ งกิจการคาดว่ าจะ
ได้รบั จากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างต่อ เนือ่ ง
4

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึง
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

หมายถึง

มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืน หมายถึง

มูลค่าคงเหลือ

หมายถึง

อายุการให้ประโยชน์

หมายถึง

และจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั เมื่อ สิ้ นอายุการให้
ประโยชน์หรือที่คาดว่ าจะเกิดเมื่อมีการโอนสินทรัพย์
นั้นเพือ่ ชาระหนี้ สิน
ราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพื่อ
โอนหนี้ สิ นในรายการที่เ กิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่ าง
ผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อ ง การวั ดมูลค่ ายุ ติ ธรรม
(เมือ่ มีการประกาศใช้))
จานวนของมู ลค่ าตามบัญชีที่สูงกว่ามู ลค่ าที่คาดว่ าจะ
ได้รบั คืนของสินทรัพย์
สินทรัพย์ทีม่ ีตวั ตนซึ่งเข้าเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
1) กิจการมีไ ว้เ พื่อ ใช้ป ระโยชน์ใ นการผลิ ต ในการ
จาหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพือ่ ให้เช่า หรือเพือ่
ใช้ในการบริหารงาน และ
2) กิ จ การคาดว่ า จะใช้ป ระโยชน์ม ากกว่ า หนึ่ ง รอบ
ระยะเวลา
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือ
มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะ
สูงกว่า
จ านวนเงิ น ที่ กิ จ การคาดว่ า จะได้ร ับ ในปั จ จุ บ ัน จาก
การจ าหน่ ายสิ นทรัพย์หลังจากหักต้นทุ นที่ คาดว่ าจะ
เกิดขึ้ นจากการจาหน่ายสินทรัพย์น้ นั หากสินทรัพย์น้ นั มี
อายุและสภาพที่คาดว่ าจะเป็ น ณ วันสิ้ นสุดอายุการให้
ประโยชน์
กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาทีก่ ิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้ หรือ
2) จ านวนผลผลิ ต หรื อ จ านวนหน่ ว ยในลัก ษณะอื่ น
ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน ซึ่ ง กิ จ การคาดว่ าจะได้ร ับ จาก
สินทรัพย์
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การรับรูร้ ายการ
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กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตาม
เงือ่ นไขทุกข้อ ต่อไปนี้
7.1 มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้างแน่ ที่ กิ จการจะได้ร ับ ประโยชน์เ ชิ งเศรษฐกิ จ ในอนาคต
จากรายการนั้น และ
7.2 กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
8 รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ท่สี ารองไว้ ใช้ งาน และอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการซ่อมบารุงจะถูกรั บรู้ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เมื่อรายการดังกล่าวเป็ นไปตามคานิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หากไม่เข้ าเงื่อนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสินค้ าคงเหลือ
9 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดหน่ วยในการวัดเพื่อรั บรู้รายการที่เป็ น ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ กล่าวคือ ไม่ได้ กาหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะต้ องประกอบด้ วยรายการ
ใดบ้ าง ดั ง นั้ น กิ จ การต้ องใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการน าเกณฑ์ ก ารรั บ รู้ รายการมาประยุ ก ต์ ต าม
สภาพแวดล้ อมหรื อลักษณะเฉพาะของกิจการ ในบางกรณีอาจเป็ นการเหมาะสมที่จะนารายการที่
ไม่มีนัยสาคัญหลายรายการ เช่น เบ้ าหลอม เครื่ องมือ และแม่พิมพ์ มาบันทึกรวมเป็ นสินทรั พย์
รายการเดียว แล้ วประยุกต์ใช้ เกณฑ์การรับรู้รายการกับมูลค่ารวม
10 กิจการต้ องประเมินต้ นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการ
รับรู้รายการ ต้ นทุนดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนเริ่ มแรกเพื่ อให้ ได้ มาหรื อที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้ างที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และต้ นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการต่อเติม การเปลี่ยนแทนส่วนประกอบ
หรือการซ่อมบารุงสินทรัพย์ดังกล่าว
ต้นทุนเริม่ แรก
11 กิจการอาจได้ มาซึ่ งรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการรั กษาความปลอดภัย
หรื อ สภาพแวดล้ อ ม การได้ ม าซึ่ ง ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า ว แม้ จ ะไม่ ไ ด้ เ ป็ นการเพิ่ ม
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยตรงให้ กบั ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในปั จจุ บันของ
กิ จ การแต่ อ าจเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ี กิ จ การจ าเป็ นต้ อ งมี เ พื่ อให้ กิ จ การสามารถได้ รั บ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อ่นื ของกิจการได้ ดังนั้น การได้ มาซึ่งรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ดังกล่ าวจึงเข้ าเงื่อนไขการรับรู้รายการเป็ นสินทรั พย์เพราะทาให้ กิจการได้ รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรั พย์อ่ ืนที่เกี่ยวข้ องมากกว่ ากรณีท่กี ิจการไม่มีสินทรั พย์ดังกล่ าว
ตัวอย่ างเช่ น โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ อาจติดตั้งเครื่ องควบคุมระบบการผลิ ตสารเคมีใหม่เพื่ อให้
เป็ นไปตามข้ อ ก าหนดด้ า นการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มในการผลิ ตและการเก็บ รั ก ษาสารเคมี ท่ีเ ป็ น
อันตราย กิจการต้ องรับรู้รายการติดตั้งอุปกรณ์เข้ ากับโรงงานครั้งนี้เป็ นสินทรัพย์ เนื่องจากกิจการ
ไม่สามารถผลิตและขายเคมีภัณฑ์ได้ โดยปราศจากอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องสอบ
ทานมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของทั้งสินทรั พย์ ท่ีติดตั้ งใหม่ และสิน ทรั พย์ ท่ีเกี่ยวข้ อ งถึ งการด้ อยค่ าที่อ าจ
เกิดขึ้นตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ด้ วย
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ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นในภายหลัง
12 ภายใต้ หลักการรั บรู้ รายการตามย่อหน้ าที่ 7 กิจการต้ องไม่ รับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบารุ ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กิดขึ้นเป็ นประจาเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบั ญชี ของรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์น้ัน แต่กจิ การต้ องรับรู้ต้นทุนดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ต้ นทุนใน
การซ่อมบารุงที่เกิดขึ้นเป็ นประจามีองค์ประกอบหลักเป็ นต้ นทุนค่าแรงงาน ค่าวัสดุส้ นิ เปลือง และ
อาจรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ ช้ ินเล็ก รายจ่ายดังกล่าวมักมีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็ น “ค่าซ่ อมแซมและ
บารุงรักษา” รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13 กิจการอาจจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ตัวอย่างเช่น กิจการจาเป็ นต้ องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจากใช้
งานไประยะหนึ่ง หรื ออาจจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแทนเครื่ องตกแต่งภายในเครื่ องบิน เช่ น เก้ าอี้และ
ห้ องครัวอาจต้ องเปลี่ยนแทนหลายครั้งตลอดอายุของลาตัวเครื่องบิน กิจการอาจได้ รับรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์บางรายการมาเพื่อลดความถี่ของการเปลี่ยนแทนที่จะเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยน
แทนผนังภายในอาคาร หรือการเปลี่ยนไปใช้ ผนังชนิดที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแทนเกิดขึ้นอีก ภายใต้
หลักการรับรู้รายการในย่อหน้ าที่ 7 กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบั ญชี ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องเมื่อต้ นทุนนั้ น
เกิดขึ้น และเป็ นไปตามเกณฑ์ก ารรั บ รู้ ร ายการ กิจการต้ องตัด มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของชิ้ นส่ ว นที่ถู ก
เปลี่ยนแทนตามหลักการของการตัดรายการที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ดูย่อหน้ าที่
67 – 72)
14 กิจการอาจจาเป็ นต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบครั้งใหญ่ตามระยะเวลาที่กาหนดเพื่อค้ นหาข้ อผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนใดหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ รายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่อง (เช่น กรณีของเครื่องบิน) กิจการต้ องรับรู้
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบสภาพครั้ งใหญ่แต่ละครั้ งเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปลี่ยนแทนหากเป็ นไปตามเกณฑ์การรั บรู้
รายการ กิจการต้ องพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีท่คี งเหลือของต้ นทุนการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่
ในครั้งก่อน (ถือเป็ นส่วนต่างหากจากตัวสินทรั พย์) ไม่ว่าต้ นทุนการตรวจสอบในครั้งก่อนจะถูก
บันทึกไว้ ในรายการบัญชีเกี่ยวกับการได้ มาหรื อการก่อสร้ างสินทรัพย์หรื อไม่กต็ าม ในกรณีจาเป็ น
กิ จ การอาจใช้ ป ระมาณการต้ น ทุ น การตรวจสอบสภาพในลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคตช่วยในการกาหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้ นทุนการตรวจสอบสภาพที่รวมเป็ นส่วนหนึ่ง
ของต้ นทุนสินทรัพย์เมื่อกิจการได้ มาหรือก่อสร้ างสินทรัพย์

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
15 กิจการต้องวัดมู ลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เข้าเงื่อนไขการรับรูร้ ายการเป็ น
สินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน
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ส่วนประกอบของราคาทุน
16 ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้ วย
16.1 ราคาซื้อรวมอากรขาเข้ า และภาษี ซ้ ือที่เรี ยกคืนไม่ ได้ หลังหักส่วนลดการค้ าและจานวนที่
ได้ รับคืนจากผู้ขาย
16.2 ต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาสินทรั พย์เพื่ อให้ สินทรั พย์น้ั นอยู่ ในสถานที่
และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
16.3 ต้ น ทุ น ที่ป ระมาณในเบื้ องต้ น สาหรั บ การรื้ อ การขนย้ า ย และการบู ร ณะสถานที่ต้ั งของ
สินทรัพย์ ซึ่งเป็ นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้ สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็ นผล
จากการใช้ สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การผลิตสินค้ าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น
17 ตัวอย่างของต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
17.1 ต้ น ทุ น ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน (ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ) ที่เกิดขึ้ น
โดยตรงจากการก่อสร้ างหรือการได้ มาซึ่งรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
17.2 ต้ นทุนการเตรียมสถานที่
17.3 ต้ นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา
17.4 ต้ นทุนการติดตั้งและการประกอบ
17.5 ต้ น ทุ น ในการทดสอบว่ า สินทรั พย์น้ัน สามารถใช้ งานได้ อย่ า งเหมาะสมหรื อไม่ หลั งหั ก
มู ล ค่ า สิ่ ง ตอบแทนสุท ธิ ท่ีได้ รั บ จากการขายรายการต่ า งๆ ที่ผลิ ต ได้ ใ นช่ ว งการเตรี ย ม
ความพร้ อมของสิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อให้ อยู่ ในสถานที่ แ ละสภาพที่ พ ร้ อมจะใช้ งานได้
(เช่น สินค้ าตัวอย่างที่ผลิตขึ้นในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ
17.6 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
18 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) สาหรั บต้ นทุ นที่เกิดขึ้นจากภาระผูกพั นของกิจการในการรื้ อ การขนย้ าย และ
การบู ร ณะสถานที่ต้ังของสิน ทรั พ ย์ ซ่ึ งเกิดขึ้ น จากการที่กิจ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิน ทรั พ ย์ น้ั น ใน
การผลิ ตสิน ค้ า คงเหลื อ ในช่ ว งเวลาหนึ่ งสาหรั บ ภาระผู ก พั น จากต้ น ทุ น ที่เ กิดขึ้ น ตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 2 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง สิน ค้ าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้น้ัน กิจการต้ องรับรู้และวัดมูลค่าตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที ่อ าจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรัพ ย์
ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
19 ตัวอย่างของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
19.1 ต้ นทุนในการเปิ ดสถานประกอบการใหม่
19.2 ต้ นทุนในการแนะนาสินค้ าหรื อบริ การใหม่ (รวมถึงต้ นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริ ม
การขาย)
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19.3 ต้ น ทุ น ในการดาเนิ น ธุ ร กิจ ในสถานที่ต้ั งใหม่ หรื อกับลู กค้ า กลุ่ มใหม่ (รวมทั้งต้ น ทุ น ใน
การฝึ กอบรมพนักงาน) และ
19.4 ต้ นทุนในการบริหารและค่าใช้ จ่ายทั่วไป
20 การรั บรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ าตามบัญชี ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะสิ้นสุด
เมื่อสินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ
ดั ง นั้ น ต้ น ทุ น ที่เ กิ ด ขึ้ นจากการใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ การน าสิ น ทรั พ ย์ ม าใช้ ส าหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี
แตกต่างจากเดิมจึงไม่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างของต้ นทุนที่ไม่
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
20.1 ต้ นทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของ
ผู้บริหารกิจการ แต่ยังไม่ได้ นาสินทรัพย์มาใช้ หรือนาสินทรัพย์มาใช้ ในการดาเนินงานใน
ระดับที่ยังไม่เต็มกาลังการผลิต
20.2 ผลขาดทุ น จากการด าเนิ น งานเริ่ ม แรก เช่ น ผลขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า งการสร้ าง
ความต้ องการในผลผลิตจากสินทรัพย์ดังกล่าว และ
20.3 ต้ นทุนในการย้ ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้ างการดาเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของกิจการ
21 กิจการอาจดาเนินการบางอย่างเพื่ อการก่อสร้ างหรื อการพั ฒนารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
แต่ ไ ม่ จ าเป็ นต่ อ การท าให้ สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นสถานที่ แ ละสภาพที่ พ ร้ อมจะใช้ งานได้
ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร การดาเนินการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างกิจกรรมการ
ก่อสร้ างหรือการพัฒนานั้น ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีรายได้ จากการให้ เช่าสถานที่ท่จี ะใช้ ก่อสร้ าง
อาคารในอนาคตเป็ นที่จ อดรถจนกว่ า การก่ อสร้ า งอาคารจะเริ่ มต้ น ขึ้ น ทั้งนี้ การจั ดให้ สถานที่
ดังกล่ าวเป็ นที่เช่ าจอดรถไม่ ใช่ กิจกรรมที่จาเป็ นต่ อการทาให้ สินทรั พย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่
พร้ อ มจะใช้ งานได้ ต ามความประสงค์ ข องผู้ บ ริ หารกิจการ ดั ง นั้ น กิจ การต้ องรั บ รู้ ร ายได้ แ ละ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องจากการดาเนินงานที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักในกาไรหรือขาดทุน และรวมถึงการจัด
ประเภทรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องตามลาดับ
22 กิจการต้ องวัดมูลค่าต้ นทุนของสินทรัพย์ท่กี ิจการสร้ างขึ้นโดยใช้ หลักการเดียวกับการวัดมูลค่าต้ นทุน
ของสินทรัพย์ท่กี จิ การได้ มา หากกิจการผลิตสินทรัพย์ท่คี ล้ ายกันออกขายในการดาเนินธุรกิจตามปกติ
ต้ นทุ นของสินทรั พย์ ท่ีสร้ างเองมั กเท่ากับต้ นทุ นของสินค้ าที่ผลิ ตเพื่ อขาย (ดู มาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ดังนั้น ต้ นทุนของสินทรัพย์
ต้ องไม่รวมกาไรที่เกิดขึ้นภายในกิจการ ในทานองเดียวกัน ต้ นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือทรัพยากรอื่นที่
สูญเสียเกินกว่าปกติในการก่อสร้ างสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ให้ นามารวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ท่สี ร้ าง
ขึ้นใช้ เอง การรับรู้ดอกเบี้ยเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่สี ร้ างขึ้นใช้ เองต้ องเป็ นไป
ตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 23 (ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ ื ม
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
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การวัดมูลค่าของราคาทุน
23 ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ มูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด ณ วันที่รับรู้รายการ
หากมีการขยายกาหนดการชาระเงินออกไปนานกว่าปกติ กิจการต้ องบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่าที่
เที ย บเท่ า ราคาเงิ น สดและจ านวนเงิ น ทั้ ง หมดที่ ต้ องช าระเป็ นดอกเบี้ ยตลอดระยะเวลา
การได้ รั บ สิน เชื่ อนั้ น เว้ นแต่ กิจการรั บรู้ ดอกเบี้ ยดังกล่ า วเป็ นส่วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของ
สินทรัพย์ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
24 กิจ การอาจได้ รั บ รายการที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ห นึ่ ง รายการหรื อมากกว่ า หนึ่ งรายการจาก
การแลกเปลี่ยนกับรายการสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินหรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรั พย์ท่เี ป็ น
ตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน ข้ อพิจารณาที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นข้ อพิจารณาสาหรับกรณีการแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินกับสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินอื่น อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถประยุกต์ใช้
ข้ อพิ จารณาดังกล่ าวกับการแลกเปลี่ยนทุกกรณีท่กี ล่ าวไว้ ได้ กิจการต้ องวัดมูลค่าต้ นทุนของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยนดังกล่ าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้ นในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
24.1 รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ
24.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรั พย์ท่ีได้ มาและสินทรั พย์ท่ีนาไปแลกได้
อย่างน่าเชื่อถือ
กิจ การต้ อ งวั ด มู ลค่ า รายการสิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ด้ มาตามแนวทางนี้ ถึ งแม้ ว่ า กิจ การจะไม่ สามารถตั ด
รายการสินทรั พย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยนได้ ในทันที หากสินทรั พย์ท่ไี ด้ มาไม่ได้ วัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์น้ันโดยใช้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน
25 ในการกาหนดว่ ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรื อไม่ ให้ กิจการพิจารณาจากระดับของ
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่ าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการ
แลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
25.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้ รับจากสินทรัพย์
แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน หรือ
25.2 รายการแลกเปลี่ ย นท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า เฉพาะกิ จ การในส่ ว นของ
การดาเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
25.3 ความแตกต่ างในย่อหน้ าที่ 25.1 หรือ 25.2 มีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่แี ลกเปลี่ยน
เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ในการพิ จารณาว่ าการแลกเปลี่ ยนใดเป็ นการแลกเปลี่ ยนที่มีเนื้ อหาเชิ งพาณิชย์
กิจการต้ องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่ วนของการดาเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน
จากกระแสเงิ น สดหลั ง หั ก ภาษี ผลของการวิ เคราะห์ ดั งกล่ า วอาจเห็น ได้ ชั ด เจนโดยกิจการไม่
จาเป็ นต้ องคานวณอย่างละเอียด
26 กิจการสามารถวัดมู ลค่ายุ ติธรรมของสิน ทรั พย์ได้ อย่างน่ าเชื่ อถือ หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
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26.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในช่ วงของการวัดมู ลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ
สินทรัพย์น้ัน หรือ
26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็ นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วงของ
ประมาณการได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หากกิจการสามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ นทรั พย์ ท่ีได้ มาหรื อสิ นทรั พย์ ท่ีน าไปแลกเปลี่ ยนได้
อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรั พย์ท่ไี ด้ มาด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่ี
น าไปแลกเปลี่ ยน เว้ นแต่ ก รณี ท่ี มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของสิ นทรั พ ย์ ท่ีได้ มานั้ นมี หลั กฐานสนั บสนุ น ที่
ชัดเจนกว่า
27 ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ถี ือครองโดยผู้เช่าภายใต้ สัญญาเช่าการเงินให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
28 มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจลดลงเนื่องจากกิจการได้ รับเงินอุดหนุ น
จากรั ฐบาล ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชี
สาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
29 กิจการต้องเลือกใช้นโยบายบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุนที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 30 หรือวิธีการ
ตีราคาใหม่ตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 31 ทั้งนี้ กิจการต้องใช้นโยบายบัญชีเดียวกันสาหรับ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ทุกรายการทีจ่ ดั อยู่ในประเภทเดียวกัน
วิธีราคาทุน
30 ภายหลังจากการรับรูร้ ายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ กิจการต้องแสดงรายการ
ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์น้ นั ด้ว ยราคาทุ น หัก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสม และผลขาดทุ น จาก
การด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์
วิธีการตีราคาใหม่
31 ภายหลังจากการรับรูร้ ายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ หากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
นั้นสามารถวัดมู ลค่ ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าวด้วยราคา
ที่ ตี ใ หม่ คื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วัน ที่ มี ก ารตี ร าคาใหม่ หัก ด้ว ยค่ า เสื่ อ มราคาสะสม และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าสะสมที่เกิดขึ้ นในภายหลัง กิจการต้องตี ราคาสินทรัพย์ใหม่ อย่าง
สมา่ เสมอพอ เพื่อให้แน่ใจว่ามู ลค่ าตามบัญชีจะไม่แตกต่ างจากมู ลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานอย่างมีสาระสาคัญ
32 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
33 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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34 ความถี่ในการตีราคาใหม่ข้ ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่มี ีการตีราคาใหม่น้ัน ในกรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่เี คยมีการตีราคาใหม่ต่างไป
จากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี อ ย่ า งมี ส าระส าคั ญ กิจ การจ าเป็ นต้ อ งตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ ใ หม่ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ บ างรายการอาจมี ค วามผั น ผวนและ
มีก ารเปลี่ ยนแปลงอย่ า งมีนั ยสาคัญ จนทาให้ กิจการจาเป็ นต้ องตีร าคาใหม่ ทุกปี อย่า งไรก็ตาม
การตีราคาบ่อยครั้งไม่จาเป็ นสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มูลค่ายุติธรรมเปลี่ยนแปลง
อย่างไม่มีนัยสาคัญ ในกรณีดังกล่าว อาจจาเป็ นต้ องตีราคาใหม่ทุก 3-5 ปี ถือว่าเพียงพอ
35 เมื่อมีการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ กิจการต้ องถือปฏิบัติกับรายการค่าเสื่อมราคาสะสม
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ตีราคาใหม่ ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
35.1 ให้ ปรั บค่ าเสื่อมราคาสะสมเป็ นสัดส่วนกับการเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ าตามบัญชี ก่อนหั ก
ค่ า เสื่อ มราคาสะสมและผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า สะสม เพื่ อ ให้ มูล ค่ า ตามบั ญ ชี ห ลั ง
การตีราคาใหม่เท่ากับราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์น้ัน วิธนี ้ ีมักใช้ เมื่อสินทรัพย์ถูกตีราคาใหม่
โดยการน าดั ช นี ม าอ้ า งอิง เพื่ อ ก าหนดต้ น ทุ น เปลี่ ย นแทนของสิน ทรั พ ย์ (ดู ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
35.2 ให้ น าค่ า เสื่อ มราคาสะสมหั กออกจากมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ก่อ นหั กค่ า เสื่อ มราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม และปรับมูลค่าสุทธิให้ เท่ากับราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์
ซึ่งวิธนี ้ ีมักใช้ กบั อาคาร
จานวนเงินที่เป็ นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอดค่าเสื่อมราคาสะสมตามสัดส่วนหรือ
การหัก ค่าเสื่อ มราคาสะสมออกจากบัญชีให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี ที่เพิ่ มขึ้นหรื อ
ลดลงซึ่งต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 39 และ 40
36 หากกิจการเลือกตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รายการใดรายการหนึง่ ใหม่ กิจการต้องใช้
วิธีการตีราคาใหม่กบั รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
กับรายการทีเ่ ลือกตีราคาใหม่ดว้ ย
37 ประเภทของที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ หมายถึ ง กลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ีมีลั ก ษณะและประโยชน์
การใช้ งานที่คล้ ายคลึงกันต่อการดาเนินงานของกิจการ ตัวอย่างการแบ่ งประเภทของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ได้ แก่
37.1 ที่ดิน
37.2 ที่ดินและอาคาร
37.3 เครื่องจักร
37.4 เรือ
37.5 เครื่องบิน
37.6 ยานพาหนะ
37.7 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง และ
37.8 อุปกรณ์สานักงาน
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38 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้ องตีราคาใหม่พร้ อมกัน ทั้งนี้เพื่อ
มิให้ มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพื่อมิให้ มูลค่าของสินทรัพย์ท่แี สดงอยู่ใน
งบการเงินมีท้งั ต้ นทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กิจการอาจทยอยตีราคา
สินทรัพย์ท่จี ัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้ หากการตีราคาของสินทรัพย์ประเภทนั้นจะเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และราคาของสินทรัพย์ท่ตี ีใหม่แสดงถึงข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบัน
39 หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์น้ นั เพิ่มขึ้ น กิจการต้องรับรู ้
มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ นทรัพย์ที่เ พิ่มขึ้ นจากการตี ราคาใหม่ ไ ปยังกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น
และรับรู จ้ านวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของภายใต้หวั ข้อ “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
อย่างไรก็ตาม กิจการต้องรับรูส้ ่วนเพิม่ จากการตีราคาใหม่นในก
ี้ าไรหรือขาดทุนไม่เกินจานวนที่
ตีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
40 หากการตี ราคาสินทรัพย์ใ หม่ ทาให้มูลค่ าตามบัญชี ข องสินทรัพย์น้ นั ลดลง กิจการต้องรับรู ้
มู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
กิจการต้องนาส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจานวนที่
ไม่ เ กิ น ยอดคงเหลื อ ด้า นเครดิ ต ที่ มี อ ยู่ ใ นบัญ ชี “ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาสิ น ทรัพ ย์ ”
ของสิ น ทรัพ ย์ร ายการเดี ย วกัน นั้น โดยการรับ รู ้ส่ ว นที่ล ดลงในก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
จะมีผลทาให้บญ
ั ชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ที่สะสมอยู่ในส่วนของเจ้าของลดลง
ตามไปด้วย
41 กิจการอาจโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่แสดงอยู่ในส่วนของ
เจ้ าของไปยังกาไรสะสมโดยตรงเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน โดยโอนส่วนเกินทุนทั้งหมดจาก
การตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกาไรสะสมเมื่อกิจการจาหน่ายหรือเลิกใช้ สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
ในระหว่ า งที่กิ จ การใช้ ง านสิน ทรั พ ย์ ดั งกล่ า ว กิ จ การอาจทยอยโอนส่ วนเกิน ทุ น บางส่ วนไปยั ง
กาไรสะสม ในกรณี น้ ี จ านวนของส่ ว นเกิน ทุ นที่โอนไปยังก าไรสะสม จะเท่า กับ ผลต่ า งระหว่ า ง
ค่าเสื่อมราคาที่คานวณจากมูลค่ าตามบัญชีของสินทรั พย์ท่ตี ีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่คานวณ
จากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปยังกาไรสะสม
ต้ องไม่ทาผ่านกาไรหรือขาดทุน
42 กิจการต้ องรับรู้และเปิ ดเผยรายการผลกระทบทางภาษี (ถ้ ามี) จากการตีราคาใหม่ สาหรับรายการ
ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ โดยปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2557)
เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ค่าเสือ่ มราคา
43 กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละ
ส่ ว นแยกต่ างหากจากกันเมื่อส่ ว นประกอบแต่ ละส่ ว นนั้นมี ตน้ ทุ นที่มีนยั สาคัญเมื่อเที ยบกับ
ต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์น้นั
44 กิ จ การต้ อ งปั น ส่ ว นมู ล ค่ า ที่ รั บ รู้ เริ่ ม แรกของรายการที่ เ ป็ นที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ไปยั ง
ส่วนประกอบแต่ละส่วนที่มีนัยสาคัญของสินทรัพย์น้ันและคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน เช่น กิจการ
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45

46

47

48
49

อาจแยกคิดค่าเสื่อมราคาโครงเครื่องบินและเครื่องยนต์แยกจากกัน ไม่ว่ากิจการจะเป็ นเจ้ าของ
เครื่องบินนั้นเองหรือเป็ นเครื่องบินตามสัญญาเช่าการเงิน ในทานองเดียวกัน หากกิจการได้ มาซึ่ง
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และให้ ผ้ ูอ่ ืนเช่าภายใต้ สัญญาเช่าดาเนินงาน กล่าวคือ กิจการเป็ น
ผู้ให้ เช่ า อาจเป็ นการเหมาะสมที่กิจการจะคิดค่าเสื่อมราคาจากต้ นทุ นของรายการดังกล่ าวแยก
ต่างหากจากรายการอื่น เพื่ อให้ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวสะท้ อนถึง ผลทางบวกและลบของ
อายุของสัญญาเช่าเมื่อเทียบกับในตลาด
หากส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีอายุการให้ ประโยชน์และ
ใช้ วิธีก ารคิดค่ า เสื่อ มราคาเหมือ นกับ ส่วนประกอบอีกส่ว นหนึ่ งของสิน ทรั พ ย์ ร ายการเดียวกัน
ในกรณีดังกล่าว กิจการอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็ นกลุ่มเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา
ในกรณี ท่ี กิ จ การคิ ดค่ า เสื่ อ มราคาส่ ว นประกอบบางส่ ว นของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
แยกจากกัน กิจการต้ องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลื อของสินทรั พย์แยกจากกันด้ วย
ส่วนที่เหลื อประกอบด้ วยส่วนประกอบแต่ ละส่วนที่ไม่ มีนัยสาคัญ หากกิจการคาดว่ าส่วนประกอบ
ต่ า งๆ จะมี รู ป แบบและอายุ ก ารให้ ประโยชน์ ท่ี แ ตกต่ า งกั น กิ จ การอาจคิ ดค่ า เสื่ อ มราคาของ
ส่วนประกอบที่เหลื อโดยใช้ วิธีการประมาณซึ่งเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สะท้ อนถึงรูปแบบการใช้
ประโยชน์และ/หรืออายุการให้ ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว
กิจการอาจเลือกคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรั พย์ รายการหนึ่งแยกจากกัน
แม้ ว่าต้ นทุนของส่วนประกอบเหล่ านั้นจะไม่มีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับต้ นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์
รายการนั้น
กิจการต้อ งรับรู ค้ ่ าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้ นในแต่ ละงวดในกาไรหรือ ขาดทุน ยกเว้นกรณีที่ตอ้ ง
นาค่าเสือ่ มราคาดังกล่าวไปรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์รายการอื่น
โดยปกติกิจการจะรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชีในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
ในบางครั้ง ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์อาจเกิดจากการใช้ สินทรัพย์ดังกล่าวใน
การผลิตสินทรัพย์อ่นื ในกรณีน้ ี ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่เี กิดขึ้นถือเป็ นส่วนหนึ่งในต้ นทุนของ
สินทรัพย์อ่นื ดังกล่าวและรวมเป็ นส่วนหนึ่ง ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ่นื นั้น เช่น ค่าเสื่อม
ราคาของโรงงานและอุปกรณ์ในการผลิตถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนแปลงสภาพของสินค้ าคงเหลือ
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
ในทานองเดียวกัน ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในกิจกรรมการพั ฒนาถือเป็ น
ส่ว นหนึ่ งในต้ น ทุ น ของสิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตัว ตนที่กิจ การรั บ รู้ ตามข้ อ ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
จานวนทีค่ ิดค่าเสือ่ มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่ มราคา

50 กิจการต้อ งปั นส่ ว นจานวนที่คิ ดค่ าเสื่อ มราคาของสิ นทรัพย์อ ย่ างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์
51 กิจ การต้อ งทบทวนมู ล ค่ า คงเหลื อ และอายุ การให้ป ระโยชน์ข องสิ น ทรัพ ย์อ ย่ า งน้อ ยที่สุ ด
ทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และหากคาดว่ามู ลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่าง
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52

53

54

55

56

ไปจากที่ได้ประมาณไว้ กิ จการต้องถื อว่ าการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้ นนั้นเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญ ชี ซึ่ งต้อ งปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการ
ประกาศใช้)
แม้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการยังคงรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป
ตราบเท่าที่มูลค่าคงเหลือของสินทรั พย์น้ันไม่สูงกว่ ามูลค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบารุงรักษา
สินทรัพย์ไม่ถือเป็ นเหตุให้ หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
จานวนที่คิดค่ าเสื่อมราคาของสินทรั พย์ต้องเป็ นจานวนเงินหลัง หักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์มักเป็ นจานวนที่ไม่มีนัยสาคัญ ดังนั้น มูลค่าคงเหลือจึงไม่มีสาระสาคัญ
ในการคานวณจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคา
มูลค่าคงเหลือของสินทรั พย์อาจเพิ่ มขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่ า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
ในกรณีดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะมีค่าเท่ากับ ศูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลงต่า
กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในภายหลัง
การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเริ่มต้ นเมื่อสินทรัพย์น้ันพร้ อมใช้ งาน กล่าวคือ เมื่อสินทรัพย์
อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร การคิดค่าเสื่อมราคา
จะสิ้นสุดเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน หรือจัดประเภทสินทรัพย์น้ันเป็ นสินทรัพย์ถือไว้ เ พื่อ
ขาย (หรือรวมไว้ ในกลุ่มสินทรัพย์ท่จี ะจาหน่ายซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ถือไว้ เพื่อขาย) แล้ วแต่
วั น ใดจะเกิ ด ขึ้ นก่ อ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง 2557)
เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนิ นงานที่ยกเลิ ก (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ดังนั้น กิจการไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสิ นทรัพย์เมื่อกิจการไม่ได้ ใช้ งานสินทรัพย์น้ัน หรือ
ปลดจากการใช้ งานประจา เว้ นแต่สินทรัพย์น้ันได้ คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ ว อย่างไรก็ตาม
หากกิจการใช้ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตามปริมาณการใช้ ค่าเสื่อมราคาอาจมี ค่าเท่ากับศูนย์ได้ เมื่อ
ไม่มีการผลิต
โดยหลั ก การแล้ ว กิ จ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจากการใช้ สิ น ทรั พ ย์
อย่ างไรก็ตาม ปั จจั ยอื่น เช่ น ความล้ าสมัยทางเทคนิ คหรื อทางการพาณิชย์ การชารุ ดเสียหายที่
เกิดขึ้นในขณะที่หยุดใช้ งานสินทรัพย์ มักทาให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้ รับจากสินทรั พย์น้ัน
ลดลง ดังนั้น ในการกาหนดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการต้ องคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
56.1 ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับจากการใช้ สินทรัพย์โดยประเมินจากกาลังการผลิตหรือผลผลิต
ที่คาดว่าจะได้ จากสินทรัพย์น้ัน
56.2 การชารุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากปั จจัยต่างๆ ในการดาเนินงาน เช่น
จานวนผลัดในการใช้ สนิ ทรัพย์และแผนการซ่อมแซมและบารุงรักษา รวมทั้ง การดูแลและ
บารุงรักษาสินทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้ งานสินทรัพย์
56.3 ความล้ าสมั ย ทางด้ านเทคนิ ค หรื อ ทางพาณิ ช ย์ ซ่ึ ง เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงหรื อ
การปรั บปรุงการผลิต หรื อเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้ องการในสินค้ าหรือบริ การซึ่ง
เป็ นผลผลิตจากสินทรัพย์น้ัน
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56.4 ข้ อก าหนดทางกฎหมายหรื อ ข้ อจ ากั ด อื่ น ที่ ค ล้ ายคลึ ง กั น ในการใช้ สิ น ทรั พ ย์ เช่ น
การสิ้นสุดอายุของสัญญาเช่า
57 อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ ถูกนิย ามในเชิงอรรถประโยชน์ท่ีกิจการคาดว่ าจะได้ รับจาก
สิน ทรั พ ย์น้ั น กิจ การอาจมีน โยบายบริ หารสิน ทรั พย์โดยการจ าหน่ า ยสิน ทรั พย์หลั งจากใช้ งาน
สิ น ทรั พ ย์ ไ ประยะหนึ่ ง หรื อ หลั ง จากได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจากสิ น ทรั พ ย์
แล้ ว ส่ ว นหนึ่ ง ดั ง นั้ น อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ของสิ น ทรั พ ย์ จึ งอาจสั้ น กว่ า อายุ ก ารให้ ประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจ การประมาณอายุ การให้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์เป็ นการใช้ ดุลยพิ นิ จซึ่ งต้ องอาศั ย
ประสบการณ์ของกิจการจากการใช้ สนิ ทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึงกัน
58 ที่ดินและอาคารเป็ นสินทรัพย์ท่แี ยกจากกันได้ และบันทึกแยกจากกันแม้ ว่าจะได้ มาพร้ อมกัน ที่ดิน
จะมีอายุการให้ ประโยชน์ไม่จากัดจึงไม่จาเป็ นต้ องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้ นในบางกรณี เช่น เหมือง
แร่ ท่ีทาบนผิวดิน หรื อพื้ นที่ท่ีใช้ สาหรั บการทิ้งขยะ อาคารมีอายุ การให้ ประโยชน์ ท่ีจากัดจึงเป็ น
สิน ทรั พ ย์ท่ีเ สื่อ มสภาพได้ การเพิ่ มขึ้น ของมู ลค่ าที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ั งของอาคารไม่ มีผลกระทบต่ อ
การกาหนดจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร
59 หากกิจการรวมต้ นทุนในการรื้ อถอน การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุ น
ที่ดิน กิจการต้ องคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับต้ นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์
จากต้ นทุนนั้น ในบางกรณี ที่ดินอาจมีอายุการให้ ประโยชน์จากัด จึงต้ องมีการคิดค่าเสื่อมราคา
ในลักษณะที่สะท้ อนให้ เห็นถึงประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากที่ดินดังกล่าว
วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคา
60 วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้ตอ้ งสะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการ
คาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
61 กิจการต้องทบทวนวิ ธี การคิ ดค่ าเสื่อมราคาของสิ นทรัพย์ อ ย่ า งน้อ ยที่สุ ด ทุ ก สิ้ นรอบปี บัญ ชี
หากกิจการพบว่ าลักษณะรู ปแบบของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จที่คาดว่ าจะได้รบั ในอนาคตจาก
สินทรัพย์น้นั เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ กิจการต้องเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเพือ่
สะท้อ นถึงลักษณะรู ปแบบของประโยชน์เ ชิ งเศรษฐกิจที่เ ปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ าวถือ เป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ซึ่ งต้องปฏิ บตั ิ ตามข้อ กาหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมือ่ มีการประกาศใช้)
62
กิจการสามารถใช้ วิธีก ารคิดค่ าเสื่อมราคาซึ่ งมีหลายวิ ธีปั นส่วนจานวนที่คิดค่ าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี
เช่น วิธีเส้ นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิ ธีจานวนผลผลิต วิธีเส้ นตรงมีผลทาให้ ค่าเสื่อมราคามี
จ านวนคงที่ต ลอดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ ห ากมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ น้ั น ไม่
เปลี่ยนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลทาให้ ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการให้ ประโยชน์ของ
สินทรั พย์ วิธีจานวนผลผลิตมีผลทาให้ ค่าเสื่อมราคาขึ้นอยู่กับประโยชน์ หรื อผลผลิ ตที่คาดว่ าจะ
ได้ รั บ จากสิ น ทรั พ ย์ กิ จ การต้ อ งเลื อ กใช้ วิ ธี คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาที่ส ะท้ อ นรู ป แบบของประโยชน์
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เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตของสินทรั พย์ให้ ใกล้ เคียงที่สุดและต้ องใช้ อย่างสม่าเสมอ
ในทุกรอบระยะเวลาบัญชี เว้ นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่ าจะได้ รับในอนาคต
จากสินทรัพย์น้ันเปลี่ยนไป
การด้อยค่า
63 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง การด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในการกาหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดการด้ อยค่า
หรือไม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีท่กี ิจการใช้ ในการทบทวนมูลค่าตามบัญชีและ
วิ ธีก ารก าหนดมู ลค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ ร วมถึ งเวลาที่กิจ การต้ อ งรั บ รู้ หรื อ กลั บ
รายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ัน
64 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ค่าชดเชยสาหรับการด้อยค่า
65 ค่ า ชดเชยที่ กิ จ การได้ร ับ จากบุ ค คลที่ ส ามส าหรับ รายการที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ที่ เ กิ ด
การด้อยค่ า สู ญหาย หรื อเลิ กใช้ต อ้ งน ามารวมในก าไรหรื อ ขาดทุ นเมื่อกิ จการมี สิ ทธิ ได้ร ับ
ค่าชดเชยนั้น
66 การด้ อยค่าหรื อการสูญเสียของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสิทธิเรียกร้ องที่จะได้ รับ
ค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อหรื อการก่อสร้ างสินทรั พย์เพื่ อการเปลี่ยนแทนในภายหลัง
ถือเป็ นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่แยกจากกันและต้ องบันทึกบัญชีแยกจากกัน ดังต่อไปนี้
66.1 การด้ อยค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้ รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
66.2 การตั ดรายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ท่ีเลิ กใช้ งาน หรื อจ าหน่ ายไป ให้ ถื อปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
66.3 ค่าชดเชยที่ได้ รับจากบุ คคลที่สามสาหรั บรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มีการด้ อยค่า
สู ญ เสี ย หรื อ เลิ ก ใช้ ให้ รั บ รู้ ในการค านวณก าไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ กิ จ การมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่าชดเชยนั้น และ
66.4 ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กิดจากการบูรณะ การซื้อ หรือการก่อสร้ างเพื่อ
เปลี่ยนแทนสินทรัพย์เดิม ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การตัดรายการ
67 กิจการต้อ งตัดรายการมู ลค่ าตามบัญชี ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี
เมือ่ เข้าเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
67.1 กิจการจาหน่ายสินทรัพย์ หรือ
67.2 กิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์หรือ
จากการจาหน่ายสินทรัพย์
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68 กิจการต้อ งรับรู ผ้ ลกาไรหรื อ ขาดทุ นที่เ กิดขึ้ นจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
ในกาไรหรือขาดทุนเมือ่ กิจการตัดรายการสินทรัพย์น้นั ออกจากบัญชี (ยกเว้นกรณีที่มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า (เมือ่ มีการประกาศใช้) กาหนดเป็ น
อย่างอื่นในกรณีของการขายและเช่ากลับคืน) ทั้งนี้ กิจการต้องไม่จัดประเภทผลกาไรที่เกิดขึ้ น
จากการตัดรายการเป็ นรายได้
68ก อย่ างไรก็ตาม หากกิจการมีการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ถี ือไว้ เพื่ อให้ เช่ าที่เกิดขึ้น
เป็ นปกติและเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ กิจการต้ องโอนสินทรัพย์
ดังกล่ าวไปเป็ นส่วนหนึ่งของสินค้ าคงเหลือด้ วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สินทรั พย์ดังกล่ าวได้ หยุด
การให้ เช่ าและถือ ไว้ เ พื่ อขาย โดยเงิน ที่ได้ รับจากการขายสินทรั พย์ดังกล่ าวต้ องรั บรู้เป็ นรายได้
ซึ่ ง เป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง รายได้ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ )ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่ได้ ถือปฏิบัติกับ
สิน ทรั พย์ ท่ีถื อ ไว้ เ พื่ อขายตามลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิจ ตามปกติ ของกิจ การซึ่ งได้ โอนไปเป็ น
สินค้ าคงเหลือ
69 การจาหน่ ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้นได้ ในหลายรูปแบบ (เช่ น โดยการขาย
โดยการให้ เช่าภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการกาหนดวั นที่จาหน่ายรายการ
ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ให้ ถื อ ปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2557)
เรื่ อ ง รายได้ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ส าหรั บ การรั บ รู้ รายได้ จ ากการขายสิน ค้ า และในกรณี
การจาหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืนให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
70 ภายใต้ หลั กการรั บรู้ รายการที่กาหนดในย่ อหน้ า ที่ 7 หากกิจการรั บรู้ ต้น ทุ นในการเปลี่ ยนแทน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี กิจการต้ องตัดมูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ ยนแทน โดยไม่ คานึ งว่ า ส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ ยนแทนนั้ นได้ มีการคิดค่ า
เสื่อมราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์น้ันหรือไม่ หากกิจการไม่สามารถกาหนดมูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนได้ ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้ ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนเป็ นตัวบ่งชี้
ถึงต้ นทุนของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนในขณะที่กิจการได้ มาหรื อก่อสร้ างส่วนประกอบที่ถูก
เปลี่ยนแทนนั้น
71 ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่ างระหว่ าง
สิง่ ตอบแทนสุทธิทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้นั
72 กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ สิ่ ง ตอบแทนที่ จ ะได้ รั บ จากการจ าหน่ า ยรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
เมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากมีการยืดระยะเวลาการชาระเงินออกไป ให้ กิจการรับรู้ ส่ิง
ตอบแทนที่จะได้ รับเมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด และให้ รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามจานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่จะได้ รับชาระกับมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด เป็ นดอกเบี้ยรับ
ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 18 (ปรั บ ปรุง 2557) เรื่ อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่ ง
สะท้ อนให้ เห็นถึงผลตอบแทนที่แท้ จริงของลูกหนี้
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การเปิ ดเผยข้อมูล
73 กิจการต้องเปิ ดเผยรายการต่ อไปนี้ ทุ กข้อในงบการเงินส าหรับที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์แต่ ละ
ประเภท
73.1 เกณฑ์ก ารวัด มู ล ค่ า ที่ ใ ช้ก าหนดมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก่ อ นหัก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมของ
สินทรัพย์
73.2 วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคา
73.3 อายุการให้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
73.4 มู ล ค่ าตามบัญ ชี ก่ อ นหัก ค่ า เสื่อ มราคาสะสมและผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าสะสม
ค่ า เสื่อ มราคาสะสม (รวมทั้ง ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า สะสมของสิ น ทรัพ ย์ ) ณ
วันต้นงวดและสิ้ นงวด และ
73.5 รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้ นงวดทีแ่ สดงถึง
73.5.1 มูลค่าของสินทรัพย์ทีเ่ พิม่ ขึ้ น
73.5.2 มู ลค่ าของสิ น ทรั พ ย์ ที่ จั ด ประเภทเป็ นถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายหรื อ รวมไว้ ใ น
กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ที่ จ าหน่ า ยที่ จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง 2557)
เรื่อง สิ นทรัพย์ไม่ หมุ นเวี ยนที่ ถือไว้เพื่ อขายและการด าเนินงานที่ ยกเลิ ก
(เมือ่ มีการประกาศใช้) และการจาหน่ายอื่นๆ
73.5.3 มูลค่าของสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการรวมกิจการ
73.5.4 การเพิ่มขึ้ นหรื อลดลงของสิ นทรัพย์ซึ่ งเป็ นผลมาจากการตี ราคาใหม่ ตาม
ย่อหน้าที่ 31 39 และ 40 และจากการรับรูห้ รือกลับรายการบัญชีผลขาดทุน
จากการด้อยค่าไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
73.5.5 ผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าที่รบั รู ใ้ นกาไรหรื อขาดทุนตามที่กาหนดไว้ใ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
73.5.6 การกลับ รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ในก าไรหรื อ ขาดทุ น ตามที่
ก าหนดไว้ใ นมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 36 (ปรับ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
73.5.7 ค่าเสือ่ มราคา
73.5.8 ผลต่ างสุท ธิ ข องอัตราแลกเปลี่ยนที่เ กิดจากการแปลงค่ างบการเงินจาก
สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น งานเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ กิ จ การใช้เ สนอรายงาน
รวมถึง การแปลงค่ า งบการเงิ น ในต่ า งประเทศเป็ นสกุ ล เงิ น ที่กิ จ การใช้
เสนอรายงาน และ
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75

76

77

73.5.9 การเปลีย่ นแปลงอื่น
กิจการต้องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกรายการในงบการเงินด้วย
74.1 จ านวนและข้ อ จ ากัด ที่ มี อ ยู่ ใ นกรรมสิ ท ธิ์ ของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
เป็ นหลักประกันหนี้ สิน
74.2 จานวนรายจ่ ายทั้งสิ้ นที่รบั รูเ้ ป็ นส่วนหนึง่ ของมู ลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์จากการก่อสร้าง
74.3 จานวนเงินภาระผูกพันตามสัญญาที่ตกลงไว้เพือ่ ให้ได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และ
74.4 จานวนค่ าชดเชยที่ได้รบั จากบุคคลที่สามสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มี
การด้อยค่ า การสู ญเสีย หรือเลิกใช้ ซึ่ งได้รบั รู ใ้ นกาไรหรือขาดทุน (ยกเว้นกรณีที่ไ ด้
เปิ ดเผยรายการดังกล่าวแยกต่างหากแล้วในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
การเลือกวิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็ นเรื่องที่ต้อง
ใช้ ดุลยพินิจ ดังนั้น การเปิ ดเผยวิธกี ารที่ใช้ และอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณหรืออัตราค่าเสื่อม
ราคาจะให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูใช้ งบการเงินเพื่อใช้ ทบทวนนโยบายการบัญชีท่ฝี ่ ายบริหารเลือกใช้ และทาให้
สามารถเปรียบเทียบข้ อมูลกับของกิจการอื่นได้ และด้ วยเหตุผลที่คล้ ายคลึงกันกิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อไปนี้
75.1 ค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ ไม่ว่าค่าเสื่อมราคานั้นจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนหรือรับรู้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของต้ นทุนของสินทรัพย์อ่นื ในระหว่างงวด และ
75.2 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด
กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยลั ก ษณะและผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี ท่ี มี
ผลกระทบในงวดปั จจุ บันหรื อที่คาดว่ าจะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต่ อไปตามที่กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวสาหรับรายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการในเรื่องต่อไปนี้
76.1 มูลค่าคงเหลือ
76.2 ประมาณการต้ นทุนในการรื้อ การขนย้ าย หรือการบูรณะรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
76.3 อายุการให้ ประโยชน์ และ
76.4 วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา
หากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้ว ยราคาที่ตีใ หม่ กิจการต้องเปิ ดเผยรายการ
ต่ อ ไปนี้ ทุ ก รายการในงบการเงิ น (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 เรื่อ ง
การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้))
77.1 วันทีม่ ีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
77.2 ข้อเท็จจริงทีว่ ่าผูป้ ระเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่
77.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
77.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
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77.5 ส าหรับ ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ที่ แ ต่ ละประเภทมี ก ารตี ร าคาใหม่ ใ ห้เ ปิ ดเผย
มูลค่าตามบัญชีทีค่ วรจะรับรูห้ ากสินทรัพย์น้นั แสดงโดยใช้วิธีราคาทุน และ
77.6 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึ่งกิจการต้องแสดงให้เห็ นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของส่ วนเกินทุ นดังกล่ าวในระหว่ างงวด และข้อจากัดในการจ่ ายส่ วนเกินทุ นนั้นให้ กบั
ผูถ้ อื หุน้
78 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่มี ีการด้ อยค่าตามที่ระบุไว้ ใน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง การด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พย์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) เพิ่มเติมจากข้ อมูลที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 73.5.4 ถึง 73.5.6
79 มาตรฐานการบั ญชีฉบับ นี้สนั บสนุ นให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้เนื่องจากข้ อมูลดังกล่ า ว
เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจของผู้ใช้ งบการเงิน
79.1 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่กี จิ การหยุดใช้ งานเป็ นการชั่วคราว
79.2 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ วแต่ยังคงใช้ งานอยู่
79.3 มูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งปลดจากการใช้ งานประจาและยังไม่ ได้
จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ถือไว้ เพื่ อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
79.4 ในกรณีท่กี จิ การเลือกใช้ วิธรี าคาทุน ให้ เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หากแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ

การถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
80 การวัด มู ล ค่ า เริ่ ม แรกของรายการที่ เ ป็ นที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ซึ่ ง กิ จ การได้ม าจาก
การแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ ตามทีก่ าหนดในย่อหน้าที่ 24 ถึง 26 ให้ใช้วิธีเปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไป
โดยให้กิจการถือปฏิบตั ิเฉพาะกับรายการที่จะเกิดขึ้ นในอนาคต

วันถือปฏิบตั ิ
81 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ
ถือปฏิบั ติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาหรั บงวดก่ อนวั นที่มีผลบั งคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
81ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
81ข (ย่อหน้ าที่ไม่เกี่ยวข้ อง)
81ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
81ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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81จ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
81ฉ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ทาให้ เกิดการปรับปรุงคานิยามของคาว่ ามูลค่ายุติธรรมในย่อหน้ าที่ 6 และปรับปรุงย่อหน้ าที่ 26
35 และ 77 และยกเลิกย่อหน้ าที่ 32 และ 33 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติ
ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว เมื่อนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัด
มูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
81ช กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ตามการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วโดยวิ ธีป รั บ ย้ อ นหลั งตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลั ง
วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ สาหรั บงวดก่อนวั นที่มีผลบั งคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าวด้ วย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
82 มาตรฐานการบั ญชี ฉบับ นี้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
83 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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