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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16  

เรือ่ง ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

บทน า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดย

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (IAS 16: Property, Plant and 

Equipment)  

 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องถือปฏบัิติกบัการบัญชีส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ยกเว้น 

1.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่จัดเป็นประเภทถือไว้เพ่ือขายตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการ

ด าเนินงานทีย่กเลิก  

1.2 สนิทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมทางการเกษตรนอกเหนือจากพืชเพ่ือการให้ผลิตผล  

(ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม) มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือ

ปฏบัิติกบัพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

1.3 การรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า (ดูมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ ) หรือ  

1.4 สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น น ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากร  

ธรรมชาติอื่นซ่ึงไม่สามารถทดแทนได้  

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ใน 

การพัฒนาหรือรักษาสภาพของสนิทรัพย์ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 1.2 ถึง 1.4 ด้วย 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นอาจก าหนดให้กิจการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้วิธี 

ซ่ึงแตกต่างไปจากที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

เร่ือง สญัญาเช่า ก าหนดให้กิจการพิจารณารับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า

โดยใช้เกณฑ์การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินทรัพย์น้ัน อย่างไรกต็าม ในกรณีดังกล่าว 

การปฏบัิติทางบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันรวมทั้งการคิดค่า

เสื่อมราคายังคงต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

3. กิจการที่เลือกใช้วิธีราคาทุนส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน ต้องปฏิบัติตามวิธีราคาทุนตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
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วตัถุประสงค ์ 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกิจการในรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ และการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนจากการลงทุนดังกล่าว 

 

ค านยิาม 

พชืเพือ่การใหผ้ลิตผล หมายถึง พืชที่มีชีวิตซ่ึง:  

1)  ใช้ในกระบวนการผลิตหรือเพ่ือจัดหาซ่ึงผลิตผลทางการเกษตร  

2)  คาดว่าจะให้ผลิตผลมากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลา และ  

3)  มีความเป็นไปได้ที่ยากย่ิงที่จะขายเป็นผลิตผลทางการเกษตร เว้นแต่เป็นการขายเศษซากที่เป็น 

ผลพลอยได้  

(ย่อหน้าที่ 5ก ถึง 5ข ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม บรรยายอย่างละเอยีดถึงค า

นิยามของพืชเพ่ือการให้ผลิตผล) 

มูลค่าตามบญัชี หมายถึง จ านวนเงินของสนิทรัพย์ที่รับรู้หลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุน

จากการด้อยค่าสะสมของสนิทรัพย์ 

ราคาทุน หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่กิจการจ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของ

สิ่งตอบแทนอื่นที่กิจการมอบให้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ ณ เวลาที่ได้สินทรัพย์น้ันมา หรือ ณ เวลาที่ก่อสร้าง

สินทรัพย์น้ัน หรือในกรณีที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีให้รวมถึงจ านวนที่แบ่งมาเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่รับรู้เม่ือ

เร่ิมแรกตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 เร่ือง การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 

จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคา หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วย

มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย ์

 

ค่าเสื่อมราคา  หมายถึง การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุ

การใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์น้ัน 

มูลค่าเฉพาะกิจการ หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับจากการใช้

ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองและจากการจ าหน่ายสินทรัพย์น้ันเมื่อสิ้นอายุการใช้ประโยชน์หรือที่คาด

ว่าจะเกดิเม่ือมีการโอนสนิทรัพย์น้ันเพ่ือช าระหน้ีสนิ  

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสนิทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่

เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หมายถึง จ านวนของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ของสนิทรัพย์ 
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ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์หมายถึง สนิทรัพย์ที่มีตัวตนซ่ึงเข้าเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

1)  กิจการมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพ่ือให้เช่า หรือ

เพ่ือใช้ในการบริหารงาน และ 

2)  กจิการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลา 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือ มูลค่า

จากการใช้ของสนิทรัพย์น้ันแล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า  

มูลค่าคงเหลือ หมายถึง จ านวนเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากการจ าหน่ายสินทรัพย์

หลังจากหักต้นทุนที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์น้ันหากสนิทรัพย์น้ันมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะ

เป็น ณ วันสิ้นสดุอายุการใช้ประโยชน์  

อายุการใชป้ระโยชน ์หมายถึง กรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี้  

1)  ระยะเวลาที่กจิการคาดว่าจะมีสนิทรัพย์ไว้ใช้ หรือ 

2)  จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สนิทรัพย์ 

 

การรบัรูร้ายการ  

 กจิการต้องรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสนิทรัพย์กต่็อเม่ือ 

1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน 

และ 

2) กจิการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 ส าหรับรายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่ส ารองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงจะถูกรับรู้

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เม่ือรายการดังกล่าวเป็นไปตามค านิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่

เข้าเงื่อนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสนิค้าคงเหลือ 

 

ตน้ทุนของทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์ 

 กิจการต้องประเมินต้นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เม่ือเกิดข้ึนตามหลักการรับรู้

รายการ ต้นทุนดังกล่าวรวมถึง 

1) ต้นทุนเร่ิมแรกเพ่ือให้ได้มาหรือที่เกดิข้ึนจากการก่อสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ 

2) ต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเม่ือมีการต่อเติม การเปล่ียนแทนส่วนประกอบ หรือการซ่อมบ ารุง

สนิทรัพย์ดังกล่าว 

ตน้ทุนเริม่แรก 

กจิการสามารถรับรู้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่กจิการได้มาเพ่ือประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัย

หรือสภาพแวดล้อม เป็นสินทรัพย์ของกิจการได้ แม้จะไม่ได้เป็นการเพ่ิมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

โดยตรงให้แก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากแต่เป็นสินทรัพย์ที่กิจการจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้
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สามารถได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรัพย์อื่นของกิจการได้ ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์

อาจติดตั้งเคร่ืองควบคุมระบบการผลิตสารเคมีใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมใน 

การผลิตและเกบ็รักษาสารเคมีที่เป็นอันตราย กิจการต้องรับรู้รายการติดต้ังอุปกรณ์เข้ากับโรงงานคร้ังน้ีเป็น

สินทรัพย์ เน่ืองจากกิจการไม่สามารถผลิตและขายเคมีภัณฑ์ได้โดยปราศจากอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างไรกต็าม 

กิจการต้องสอบทานมูลค่าตามบัญชีของทั้งสินทรัพย์ที่ติดต้ังใหม่และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่ามีการด้อยค่า 

ที่อาจเกดิข้ึนหรือไม่ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ด้วย 

 

ตน้ทุนทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั  

กิจการไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดข้ึนเป็นประจ าเป็นส่วน

หน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ัน แต่กิจการรับรู้ต้นทุนดังกล่าวในก าไรหรือ

ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน เน่ืองจากต้นทุนในการซ่อมบ ารุงที่เกิดข้ึนเป็นประจ ามีองค์ประกอบหลักเป็นต้นทุน

ค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้ นเปลือง และอาจรวมถึงช้ินส่วนอะไหล่ช้ินเลก็ รายจ่ายดังกล่าวมักมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สามารถรับรู้เป็นส่วนหน่ึง

ของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ เม่ือกิจการมีความจ าเป็นต้องเปล่ียน

แทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ก  าหนดอย่างสม ่าเสมอตลอดอายุ 

การให้ประโยชน์ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เช่น การเปล่ียนเก้าอี้ ที่น่ังผู้โดยสารในเคร่ืองบินที่อาจ

ต้องเปล่ียนทดแทนหลายคร้ังตลอดอายุของล าตัวเคร่ืองบิน เป็นต้น และต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนที่

ถูกเปล่ียนแทนและต้องรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการตัดรายการช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนดังกล่าว 

 ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่แต่ละคร้ังสามารถรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตาม

บัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกับต้นทุนการเปล่ียนแทนดังกล่าวข้างต้น 

หากเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ ได้แก่ กรณีกิจการจ าเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบคร้ังใหญ่ตามระยะเวลาที่

ก  าหนดเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนใดหรือไม่ เพ่ือให้รายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและมอีายุการใช้ประโยชน์เกนิกว่า 1 ปี  

 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 

 กิจการต้องวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์

โดยใช้ราคาทุน 

ส่วนประกอบของราคาทุน 

 ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย  

1) ราคาซ้ือรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลดการค้าและจ านวนที่ได้รับคืน

จากผู้ขาย  

2) ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และ

สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 
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3) ต้นทุนที่ประมาณในเบ้ืองต้นส าหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์  

ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดข้ึนเม่ือกิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็นผลจากการใช้

สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้า

คงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลาน้ัน   

ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1) ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน) ที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการก่อสร้างหรือการได้มาซ่ึงรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์  

2) ต้นทุนการเตรียมสถานที่  

3) ต้นทุนการขนส่งเร่ิมแรกและการเกบ็รักษา 

4) ต้นทุนการติดตั้งและการประกอบ 

5) ต้นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์น้ันสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ หลังหักมูลค่า 

สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ในช่วงการเตรียมความพร้อมของ

สินทรัพย์เพ่ือให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ (เช่น สินค้าตัวอย่างที่ผลิตข้ึน

ในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ 

6) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่  

1) ต้นทุนในการเปิดสถานประกอบการใหม่ 

2) ต้นทุนในการแนะน าสนิค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย)  

3) ต้นทุนในการด าเนินธุรกจิในสถานที่ต้ังใหม่หรือลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนในการฝึกอบรม

พนักงาน) และ  

4) ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 

 

ตวัอย่างที ่1 

บริษัท กขค จ ากัด เป็นบริษัทผลิตช้ินส่วนคอมพิวเตอร์แห่งหน่ึง ซ่ึงด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 7 ปี

แล้ว ธุรกจิของบริษัทด าเนินไปด้วยดีมีผลก าไรมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 25X2 บริษัทมีแผนการสร้างโรงงาน

ใหม่ที่จังหวัดราชบุรี  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X2 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นทั้งหมด ดังต่อไปนี้  

 1.  เงินเดือนของผู้จัดการโรงงานที่บริษัทจ้างมาจากต่างประเทศเพ่ือให้ค าปรึกษาและควบคุม 

การก่อสร้างโรงงานที่จังหวัดราชบุรี จ านวน 400,000 บาท 

 2. เงินเดือนของเลขานุการของผู้จัดการโรงงาน จ านวน 69,000 บาท  

 3. ค่าล่วงเวลาของคนงานก่อสร้างโรงงาน จ านวน 120,000 บาท 

 4. ค่าขนย้ายสมัภาระส่วนตัวของผู้จัดการโรงงานจากต่างประเทศ จ านวน 230,000 บาท 

 5. ค่าเงินเดือนและค่าที่พักของวิศวกรประจ าโรงงานที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงาน

ใหม่ จ านวน 140,000 บาท 

 6. ค่าทะเบียนรถส าหรับผู้จัดการโรงงาน จ านวน 5,000 บาท 
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ตวัอย่างที ่1 

 7. ค่าเข้าสมัมนาของผู้จัดการโรงงาน จ านวน 28,000 บาท 

 8. ค่าที่พักของที่ปรึกษาวิศวกรที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพ่ือให้ค าปรึกษาโครงการก่อสร้าง

โรงงาน จ านวน 165,000 บาท 

 9. ค่าเดินทางและค่าที่ พักของผู้จัดการโรงงานเพ่ือไปดูงานแสดงคอมพิวเตอร์ที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา จ านวน 340,000 บาท 

 
สรุปรายการบัญชีต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้   

 1. บริษัทสามารถบันทึกรายการที่ 1 และ 3 จ านวนทั้งสิ้ น 520,000 บาท เป็นราคาทุนของ

โรงงานใหม่ 

 2. บริษัทต้องบันทกึรายการที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในปี 25X2 

 

การรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

จะสิ้ นสุดเม่ือสินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ 

ดังน้ัน ต้นทุนที่เกดิข้ึนจากการใช้ประโยชน์หรือการน าสนิทรัพย์มาใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิมจึง

ไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตาม

บัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ 

1) ต้นทุนที่เกิดข้ึนในขณะที่สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ

ผู้บริหารกจิการ แต่ยังไม่ได้น าสนิทรัพย์มาใช้หรือน าสนิทรัพย์มาใช้ในการด าเนินงานในระดับที่

ยังไม่เตม็ก าลังการผลิต 

2) ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดข้ึนระหว่างการสร้างความต้องการ

ในผลผลิตจากสนิทรัพย์ดังกล่าว  

3) ต้นทุนในการย้ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้างการด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของกจิการ 

ต้นทุนของพืชเพ่ือการให้ผลิตผลใช้หลักการเดียวกับการที่กิจการก่อสร้างสินทรัพย์ข้ึนเอง ดังน้ัน

ต้นทุนควรครอบคลุมกิจกรรมที่จ าเป็นเพ่ือเพาะปลูกและดูแลพืชเพ่ือการให้ผลิตผลก่อนที่พืชเพ่ือการให้

ผลิตผลจะอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร  

 

ตน้ทุนในการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานทีต่ั้งของสินทรพัย ์

 ได้แก่ ต้นทุนซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดข้ึนเม่ือกิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็นผลจาก 

การใช้สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าคงเหลือ

ในระหว่างรอบระยะเวลาน้ัน  
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ตวัอย่างที ่2 

 กิจการได้รับสัมปทานอายุ 30 ปีในที่ดิน เพ่ือสร้างโรงงานผลิตสารเคมีอันตราย ตามกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมก าหนดให้กจิการต้องท าการร้ือถอนโรงงานดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดอายุสัมปทาน ท าให้กิจการเกิดภาระ

ผูกพันที่จะต้องต้ังส ารองส าหรับการร้ือถอนโรงงานและอุปกรณ์ต่างๆ โดยส ารองส าหรับการร้ือถอนน้ัน

สามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ ท าให้กิจการสามารถรวมประมาณการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ได้   

 หากต้นทุนที่เกิดข้ึนจากภาระผูกพันของกิจการในการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของ

สนิทรัพย์น้ันเกดิข้ึนจากการที่กจิการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการผลิตสินค้าคงเหลือในช่วงเวลาหน่ึงท าให้

ภาระผูกพันจากต้นทุนที่เกิดข้ึนต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง สินค้าคงเหลือ โดยกิจการ

ต้องรับรู้และวัดมูลค่าตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจ

เกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน จึงไม่เข้าเกณฑใ์นการรับรู้ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ตาม

มาตรฐานฉบับน้ี  

 

การวดัมูลค่าของราคาทุน  

 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ มูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด ณ วันที่รับรู้รายการ 

หากมีการขยายระยะเวลาการช าระเงินออกไปนานกว่าระยะเวลาการให้สินเช่ือตามปกติ กิจการต้องบันทึก

ผลต่างระหว่างมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสดและจ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระเป็นดอกเบ้ียตลอดระยะเวลา

การได้รับสินเช่ือน้ัน เว้นแต่กิจการรับรู้ดอกเบ้ียดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม  

 กิจการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หน่ึงรายการหรือมากกว่าหน่ึงรายการจากการ

แลกเปล่ียนกับรายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและไม่

เป็นตัวเงิน กิจการต้องวัดมูลค่าต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนด้วยมูลค่า

ยุติธรรม เว้นแต่กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้  

1) รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หรือ 

2) กจิการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้

อย่างน่าเช่ือถือ  

หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์น้ันโดยใช้มูลค่าตาม

บัญชีของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน 

ในการก าหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากระดับของ

กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการแลกเปล่ียนจะ

มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้   

1) ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้รับจากสินทรัพย์

แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน หรือ  
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2) รายการแลกเปล่ียนท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการด าเนินงาน

ที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน และ  

3) ความแตกต่างในข้อที่ 1) และ 2) มีนัยส าคัญเม่ือเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่

แลกเปล่ียน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปล่ียนใดเป็นการแลกเปล่ียนที่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ กิจการ

ต้องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียนจากกระแสเงินสด

หลังหักภาษี ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเหน็ได้ชัดเจนโดยกจิการไม่จ าเป็นต้องค านวณอย่างละเอียด 

กจิการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ หากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี  

1) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในช่วงของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ 

สนิทรัพย์น้ัน หรือ  

2) สามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วงของ

ประมาณการได้อย่างสมเหตุสมผลเพ่ือใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม  

 

ตวัอย่างการวดัมูลค่าราคาทุนของสินทรพัยจ์ากรายการแลกเปลีย่นสินทรพัยที์แ่ตกต่างกนั(การแลกเปลีย่น

มีเนื้ อหาเชิงพาณิชย)์ 

ตวัอย่างที ่3  

บริษัทตัดสินใจแลกเปล่ียนรถยนต์ของบริษัทกับที่ดิน 1 แปลง บริษัทบันทึกราคารถยนต์ตามวิธีราคาทุน

ดังต่อไปนี้  

 

ราคาทุนของรถยนต์ 2,000,000 บาท 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (ค านวณถึงวันที่แลกเปล่ียน) 800,000 บาท 

ราคาตามบัญชีของรถยนต์ 1,200,000 บาท 

 

 กรณีที่ 1 ถ้ามูลค่ายุติธรรมของที่ดินและรถยนต์เป็น 1,200,000 บาท ณ วันที่แลกเปล่ียนรถยนต์ 

บริษัทต้องบันทกึบัญชีดังน้ี 

 เดบิต ที่ดิน  1,200,000 บาท 

  ค่าเสื่อมราคาสะสม – รถยนต์  800,000 บาท 

  เครดิต รถยนต์   2,000,000 บาท 

(บันทกึการเปล่ียนแปลงรถยนต์ของบริษัทกบัที่ดิน) 

 

 ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 24 และ 26 หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือ

สินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน  เว้นแต่กรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐาน

สนับสนุนที่ชัดเจนกว่า 
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 กรณีที่ 2 ถ้ามูลค่ายุติธรรมของที่ดินและรถยนต์เป็น 1,000,000 บาท ณ วันที่แลกเปล่ียน บริษัท

ต้องบันทกึบัญชีดังน้ี 

 เดบิต ที่ดิน  1,000,000 บาท 

  ค่าเสื่อมราคาสะสม – รถยนต์  800,000 บาท 

  ผลขาดทุนจากการแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ 200,000 บาท 

  เครดิต รถยนต์   2,000,000 บาท 

  

 กรณีที่ 3 ถ้ามูลค่ายุติธรรมของที่ดินเป็น 1,100,000 บาท และมูลค่ายุติธรรมของรถยนต์เป็น 

1,000,000 บาท โดยบริษัทจ่ายเงินสดเพ่ิม 100,000 บาท ในการแลกเปล่ียน 

 ณ วันที่แลกเปล่ียน บริษัทต้องบันทกึบัญชีดังน้ี 

 เดบิต ที่ดิน  1,100,000 บาท 

  ค่าเสื่อมราคาสะสม – รถยนต์  800,000 บาท 

  ผลขาดทุนจากการแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ 200,000 บาท 

  เครดิต รถยนต์   2,000,000 บาท 

   เงินสด   100,000 บาท 

 

 กรณีที่ 4 ถ้ามูลค่ายุติธรรมของที่ดินเป็น 1,300,000 บาท และมูลค่ายุติธรรมของรถยนต์เป็น 

1,500,000 บาท บริษัทได้รับเงินสด 200,000 บาท ในการแลกเปล่ียน 

 ณ วันที่แลกเปล่ียน บริษัทต้องบันทกึบัญชีดังน้ี 

 เดบิต ที่ดิน  1,300,000 บาท 

  ค่าเสื่อมราคาสะสม – รถยนต์  800,000 บาท 

  เงินสด  200,000 บาท 

  เครดิต รถยนต์   2,000,000 บาท 

   ผลก าไรจากการแลกเปล่ียนสนิทรัพย์   300,000 บาท 

 

 ดังน้ัน ราคาทุนของที่ดินที่ได้มาจากการแลกเปล่ียนแต่ละกรณี เป็นดังน้ี 

  กรณีที่ 1 ที่ดินมีราคา = 1,200,000    บาท 

  กรณีที่ 2 ที่ดินมีราคา = 1,000,000    บาท 

  กรณีที่ 3 ที่ดินมีราคา = 1,000,000+100,000 = 1,100,000  บาท 

  กรณีที่ 4 ที่ดินมีราคา = 1,500,000-200,000 = 1,300,000  บาท 
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ตวัอย่างรายการแลกเปลีย่นสินทรพัยที์ข่าดเนื้ อหาเชิงพาณิชย ์

ตวัอย่างที ่4 บริษัทตัดสนิใจที่จะแลกเปล่ียนรถยนต์คันเก่าของบริษัทกบัรถยนต์คันใหม่ 

บริษัทบันทกึราคารถยนต์คันเก่าตามวิธรีาคาทุนดังต่อไปนี้  

ราคาทุนของรถยนต์ (เก่า) 2,000,000 บาท 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์(เก่า) (ค านวณถึงวันที่แลกเปล่ียน) 800,000 บาท 

ราคาตามบัญชีของรถยนต์ 1,200,000 บาท 

 บริษัทจ้างผู้ประเมินราคาอิสระมาประเมินมูลค่ารถยนต์คันเก่าในการแลกเปล่ียนผู้ประเมินราคาแจ้งว่า

รถยนต์คันเก่าควรจะขายได้ในราคา 1,000,000 บาท และรถยนต์คันใหม่มีมูลค่ายุติธรรมเทา่กบั 1,000,000 บาท 

  

 ณ วันที่แลกเปล่ียนบริษัทต้องบันทกึบัญชีดังน้ี 

 เดบิต ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารถยนต์ 200,000 บาท 

  เครดิต รถยนต์(เก่า)    200,000 บาท 

(บันทกึลดมูลค่ารถยนต์คันเก่าซ่ึงเป็นผลมาจากการตีราคาของผู้ประเมินราคาอสิระ) 

 เดบิต รถยนต์(ใหม่) 1,000,000 บาท 

  ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์(เก่า) 800,000 บาท 

  เครดิต รถยนต์(เก่า)   1,800,000 บาท 

(บันทกึรายการแลกเปล่ียนรถยนต์ของบริษัท) 

 ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 24 รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มา

จะต้องบันทกึโดยใช้ราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

 กจิการสามารถเลือกใช้นโยบายการบัญชีส าหรับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการได้ 2 วิธ ีดังน้ี  

   

วิธีการตีราคาใหม่  

 เมื่อมีการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เป็นราคา

ที่ตีใหม่ กจิการต้องถือปฏบัิติกบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี ณ วันที่ตีราคาใหม่  

วิธีราคาทุน 

ราคาทุน  

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม  

หกั ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสนิทรัพย์ 

 

วิธีการตีราคาใหม ่

มูลค่ายุตธิรรม ณ วันที่มกีารตรีาคาใหม่  

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกดิขึ้นในภายหลัง  

หกั ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เกดิขึ้นในภายหลัง 
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1) ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในลักษณะที่สม ่าเสมอกับการตีราคาใหม่

ของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ ตัวอย่างเช่น  

 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมอาจจะปรับโดยการอ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่

สงัเกตได้ หรือ ปรับให้เป็นสดัส่วนกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี  

 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่จะถูกปรับปรุงให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตาม

บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หลังจากรับรู้ผลขาดทุน

จากการด้อยค่าสะสม หรือ 

2) น าค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสนิทรัพย์ 

 หากกจิการเลือกตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รายการใดรายการหน่ึงใหม่ กจิการต้องใช้

วิธีการตีราคาใหม่กับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภท

เดียวกันกับรายการที่เลือกตีราคาใหม่ด้วย ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์  

 ที่ดิน 

 ที่ดินและอาคาร 

 เคร่ืองจักร 

 เรือ 

 เคร่ืองบิน 

 ยานพาหนะ 

 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  

 อุปกรณ์ส านักงาน และ 

 พืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

 กิจการต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อย่างสม ่าเสมอพอ เพ่ือให้แน่ใจว่ามูลค่าตามบัญชีจะไม่

แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานอย่างมีสาระส าคัญ 

หากการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ท าให้มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ันเพ่ิมขึ้น  

 กิจการต้องรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม่ไปยังก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและรับรู้จ านวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสนิทรัพย์” 

 กิจการต้องรับรู้ส่วนเพ่ิมจากการตีราคาใหม่น้ีในก าไรหรือขาดทุนไม่เกินจ านวนที่ตีราคา

สนิทรัพย์ดังกล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

หากการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ท าให้มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ันลดลง  

 กิจการต้องรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรหรือ

ขาดทุน  

 กจิการต้องน าส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในจ านวน

ที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้านเครดิตที่มีอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)      คู่มืออธบิาย TAS 16 หน้า 12 

 

ของสินทรัพย์รายการเดียวกันน้ัน โดยการรับรู้ส่วนที่ลดลงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  

จะมีผลท าให้บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ที่สะสมอยู่ในส่วนของเจ้าของ

ลดลงตามไปด้วย 

อย่างไรกต็าม ในระหว่างที่กิจการใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วน

ไปยังก าไรสะสม ในกรณีน้ีจ านวนของส่วนเกนิทุนที่โอนไปยังก าไรสะสม จะเทา่กบัผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคา

ที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากราคาทุนเดิมของ

สนิทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ไปยังก าไรสะสมไม่ท าผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

ตวัอย่างที ่5  ตวัอย่างวิธีการบนัทึกการตีราคาทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 

      กิจการตีราคาอาคารใหม่ ณ วันที่ตีราคา อาคารดังกล่าวมีราคาทุนเดิม 300 ค่าเสื่อมราคาสะสม 180 

(มูลค่าสุทธิตามบัญชีก่อนตีราคาใหม่ 120) และมีราคาตีใหม่สุทธิ 150 โดยอาคารดังกล่าวมีราคาตลาด

ก่อนคิดค่าเสื่อมราคาสะสมให้อยู่ในสภาพปัจจุบัน ณ วันที่ตีราคาใหม่เป็นเงิน 345 

      จากข้อมูลดังกล่าว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 อนุญาตให้บันทกึหรือวัดมูลค่าบัญชีที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ก่อนการคิดค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสมได้ 3 รูปแบบดังน้ี 

วิธีที่ 1 ปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมในลกัษณะที่สม า่เสมอกบัการตีราคาใหม่

ของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์ 

1.1 วิธีอา้งอิงขอ้มูลในตลาด (Observable market data) ในกรณีที่มีการตีราคาใหม่ทั้ง Gross 

Carrying Amount และมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา โดยให้ปรับข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลในตลาด 
  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

วิธีการลงบญัชี  

เดบิต อาคาร (ที่ตีราคาเพ่ิม) (345-300) 45  

 เครดิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (195-180)   15 

 เครดิต  ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ – อาคาร (150-120)   30 

 

1.2 วิธีปรบัแบบเป็นสดัส่วนกบัการเปลีย่นแปลงในมูลค่าตามบญัชี (Proportionate restatement) 

จากตัวอย่างจะเหน็ว่า มูลค่าสุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 (จาก 120 เป็น 150) จึงปรับราคาต้นทุนและ

ค่าเสื่อมราคาสะสมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 ด้วยเช่นกนั  

ราคาทุน 300 x 125%    = 375 

ค่าเสื่อมราคาสะสม 180 x 125% = 225 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

วิธีการลงบญัชี  

เดบิต    อาคาร (ที่ตีราคาเพ่ิม) (375-300) 75  

 เครดิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (225-180)    45 

 เครดิต  ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ – อาคาร (150-120)   30 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)      คู่มืออธบิาย TAS 16 หน้า 13 

 

ตวัอย่างที ่5  ตวัอย่างวิธีการบนัทึกการตีราคาทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 

วิธีที ่2 วิธีหกัออกจากมูลค่าตามบญัชี (Eliminate the gross carrying amount) 

 วิธีน้ีคือเป็นการปรับมูลค่าสินทรัพย์และเร่ิมคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์น้ันใหม่ โดยใช้

หลักเกณฑ์เสมือนว่าหากซ้ือสินทรัพย์น้ัน ณ วันที่ตีราคาจะมีราคาทุนของสินทรัพย์น้ันเท่ากับราคาที่ตีใหม่ 

และเร่ิมต้นคิดค่าเสื่อมราคาจากวันที่ตีใหม่ 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

วิธีการลงบญัชี  

เดบิต    ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร 180  

 เครดิต  อาคาร   150 

 เครดิต  ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ – อาคาร   30 

 

ตารางสรุปมูลค่าของทั้ง 3 วิธดีังกล่าวข้างต้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

    ภายหลงัการตีราคาใหม่ 

  มูลค่าตามบัญชี

วิธรีาคาทุน

ก่อนการตีราคา

ใหม่ 

 อ้างองิข้อมูลใน

ตลาด 

 เป็นสดัส่วนกบั

การ

เปล่ียนแปลงใน

มูลค่าตามบัญชี 

 หักออกจาก

มูลค่าตาม

บัญชีก่อน

หักค่าเสื่อม

ราคาสะสม 

    (วิธทีี่ 1.1)  (วิธทีี่ 1.2)  (วิธทีี่ 2) 

ราคาทุน  300  345  375  150 

ค่าเสื่อมราคาสะสม  (180)  (195)  (225)  - 

มูลค่าสทุธทิางบัญชี  120  150  150  150 

         
 

 

 

 

 

 

ค่าเสือ่มราคา  

กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่วน 

แยกต่างหากจากกันเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนน้ันมีต้นทุนที่มีนัยส าคัญเม่ือเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของ

สินทรัพย์น้ัน โดยกิจการต้องปันส่วนมูลค่าที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรกของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปยัง

ส่วนประกอบแต่ละส่วนที่มีนัยส าคัญของสนิทรัพย์น้ันและคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกนั 

 ส าหรับส่วนประกอบที่ถึงแม้แต่ละส่วนจะมีนัยส าคัญแต่หากอายุการใช้ประโยชน์และวิธีการคิดค่า

เสื่อมราคาเหมือนกนั กจิการกส็ามารถรวมส่วนประกอบเข้าด้วยกนัเพ่ือคิดค่าเสื่อมราคาร่วมกนัได้  



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)      คู่มืออธบิาย TAS 16 หน้า 14 

 

 กจิการต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนในแต่ละงวดในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้น กรณีที่ต้องน าค่าเสื่อม

ราคาดังกล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์รายการอื่น 

 

การคิดค่าเสือ่มราคาส าหรบัส่วนประกอบของทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

ตวัอย่างที ่6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การคิดค่าเสือ่มราคาเครือ่งจกัรตามส่วนประกอบ  

 

ส่วนประกอบของ

เครือ่งจกัร 

จ านวนเงินของแต่ละ

ส่วนประกอบ 

อายุการใชป้ระโยชนข์อง

แต่ละส่วนประกอบ 

ค่าเสือ่มราคาของแต่

ละส่วนประกอบต่อปี 

โครงเหลก็ 75,000,000 15 ปี 5,000,000 

แผงวงจรไฟฟ้า 60,000,000 10 ปี 6,000,000 

แม่พิมพ์ 45,000,000 8 ปี 5,625,000 

สายพาน 20,000,000 5 ปี 4,000,000 

รวม 200,000,000  20,625,000 

 

“เคร่ืองจักรผลิตช้ินส่วนประตูรถยนต์” 

เดิมทั้งเคร่ืองจักรบันทกึรวม อายุ 10 ปี 

ตัวอย่าง 

ส่วนพักช้ินงาน 

สายพาน อายุ 5 ปี 

แผงวงจรไฟฟ้า อายุ 10 ปี 

ส่วนอดัฉีด 
แม่พิมพ์ อายุ 8 ปี 

ส่วนขึ้นรูป 

โครงเหลก็ อายุ 15 ปี 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)      คู่มืออธบิาย TAS 16 หน้า 15 

 

วิธีการลงบญัชี  

เดบิต   ค่าเสื่อมราคา – เคร่ืองจักร  20,625,000  

 เครดิต   ค่าเสื่อมราคาสะสม – เคร่ืองจักร  20,625,000 

หมายเหตุ  อาจลงบัญชีแยกตามส่วนประกอบของเคร่ืองจักร โดยแยกเป็น 4 คู่บัญชี 

 

จ านวนทีคิ่ดค่าเสือ่มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคา 

1) กิจการต้องปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 

2) กจิการต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบ

ปีบัญชี หากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์จะแตกต่างไปจากที่ได้

ประมาณไว้ กิจการต้องถือว่าการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนน้ันเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บัญชี ซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

3) จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ต้องเป็นจ านวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏบัิติ

มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์มักเป็นจ านวนที่ไม่มีนัยส าคัญ ดังน้ัน มูลค่าคงเหลือจึงไม่มี

สาระส าคัญในการค านวณจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคา 

4) การคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์จะเร่ิมต้นเม่ือสนิทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะ

ใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร และการคิดค่าเสื่อมราคาจะสิ้นสุดลงเมื่อกิจการตัด

รายการสินทรัพย์น้ันหรือจัดประเภทสินทรัพย์น้ันเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือรวมไว้ใน

กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือขาย กิจการไม่อาจหยุดคิดค่า

เสื่อมราคาของสนิทรัพย์เม่ือกจิการไม่ได้ใช้งานสนิทรัพย์น้ันหรือปลดจากการใช้งานประจ า เว้น

แต่สินทรัพย์น้ันได้คิดค่าเสื่อมราคาเตม็จ านวนแล้ว อย่างไรกต็าม หากกิจการใช้วิธีการคิดค่า

เสื่อมราคาตามปริมาณการใช้ ค่าเสื่อมราคาอาจมีค่าเทา่กบัศูนย์ได้เมื่อไม่มีการผลิต 

5) ในการก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ กจิการต้องค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์โดยประเมินจากก าลังการผลิตหรือผลผลิต

ที่คาดว่าจะได้จากสนิทรัพย์น้ัน 

 การช ารุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากปัจจัยต่างๆในการด าเนินงาน เช่น 

จ านวนผลัดในการใช้สินทรัพย์และแผนการซ่อมบ ารุงรักษา รวมทั้ง การดูแลและ

บ ารุงรักษาสนิทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้งานสนิทรัพย์  

 ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ซ่ึงเกดิจากการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุง

การผลิต หรือเกิดจากการเปล่ียนแปลงความต้องการในสินค้าหรือบริการซ่ึงเป็นผลผลิต

จากสนิทรัพย์น้ัน  

 ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อจ ากัดอื่นที่คล้ายคลึงกันในการใช้สินทรัพย์ เช่น การสิ้ นสุด

อายุของสญัญาเช่า  
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6) อายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ได้ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก 

สินทรัพย์น้ัน กิจการอาจมีนโยบายบริหารสินทรัพย์โดยการจ าหน่ายสินทรัพย์หลังจากใช้งาน

สินทรัพย์ไประยะหน่ึงหรือหลังจากได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์แล้ว

ส่วนหน่ึง ดังน้ัน อายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์จึงอาจสั้นกว่าอายุการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

7) ที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ที่แยกจากกันได้และบันทึกแยกจากกันแม้ว่าจะได้มาพร้อมกัน 

ที่ดินจะมีอายุการใช้ประโยชน์ไม่จ ากัดจึงไม่จ าเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา  อย่างไรกต็าม ยกเว้น

ในบางกรณีที่ดินสามารถคิดค่าเสื่อมได้ เช่น เหมืองแร่ที่ท  าบนผิวดิน หรือพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการ

ทิ้งขยะ  

8) หากกจิการรวมต้นทุนในการร้ือถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน

ที่ดินกิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากต้นทุนน้ัน ในบางกรณีที่ดินอาจมีอายุการใช้ประโยชน์จ ากัดจึงต้องมีการคิดค่า

เสื่อมราคาในลักษณะที่สะท้อนให้เหน็ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากที่ดินดังกล่าว 

 

วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา 

วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธ ีเช่น วิธเีส้นตรง วิธยีอดคงเหลือลงลง และวิธจี านวนผลผลิต  

1) วิธีเส้นตรง มีผลท าให้ค่าเสื่อมราคามีจ านวนคงที่ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์หาก

มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์น้ันไม่เปล่ียนแปลง 

2) วิธยีอดคงเหลือลดลง มีผลท าให้ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 

3) วิธจี านวนผลผลิต มีผลท าให้ค่าเสื่อมราคาข้ึนอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจาก

สนิทรัพย์ 

อย่างไรกต็าม วิธีคิดค่าเสื่อมราคาที่อิงจากรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมที่รวมถึงการใช้สินทรัพย์เป็นวิธีที่

ไม่เหมาะสม เน่ืองจากรายได้ที่เกิดข้ึนจะสะท้อนถึงปัจจัยอื่น ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่กิจการใช้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิจากสนิทรัพย์ 

กิจการต้องเลือกใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่

กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์และกจิการต้องทบทวนวิธกีารคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์อย่างน้อยที่สุด

ทุกสิ้นรอบปีบัญชี หากกจิการพบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก

สนิทรัพย์น้ันเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ กจิการต้องเปล่ียนวิธกีารคิดค่าเสื่อมราคาเพ่ือสะท้อนถึงลักษณะ

รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี ซ่ึงต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  
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ตวัอย่างที ่7 การคิดค่าเสื่อมราคาภายหลังการตีราคาใหม่  

อ้างองิจากตัวอย่างที่ 2 ก าหนดให้อาคารดังกล่าวมีอายุการใช้ประโยชน์คงเหลือ 3 ปี  

 ราคาทุนเดิม ราคาที่ตีใหม่ 

ราคาทุนของอาคาร 300 345 

ค่าเสื่อมราคาสะสม  (180) (195) 

มูลค่าตามบัญชีสทุธ ิ 120 150 

   

ค่าเสื่อมราคาของอาคารต่อปี  40 50 

วิธีการลงบญัชี  

เดบิต    ค่าเสื่อมราคา – อาคาร (ใหม่) 50  

 เครดิต   ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (ใหม่)  50 

   

เดบิต   ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ – อาคาร 10  

 เครดิต  ก าไรสะสม    10 
 

 

การดอ้ยค่า  

 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ ในการก าหนดว่า

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกดิการด้อยค่าหรือไม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีที่กิจการใช้

ในการทบทวนมูลค่าตามบัญชีและวิธีการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์รวมถึงเวลาที่กิจการ

ต้องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ัน 

 ค่าชดเชยที่กิจการได้รับจากบุคคลที่สามส าหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดการด้อยค่า 

สญูหาย หรือเลิกใช้ต้องน ามารวมในก าไรหรือขาดทุนเมื่อกจิการมีสทิธไิด้รับค่าชดเชยน้ัน 

 การด้อยค่าหรือการสูญเสียของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับ 

ค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซ้ือหรือการก่อสร้างสินทรัพย์เพ่ือการเปล่ียนแทนในภายหลัง ถือเป็น

เหตุการณ์ทางเศรษฐกจิที่แยกจากกนั และต้องบันทกึบัญชีแยกจากกนั ดังต่อไปน้ี 

1) การด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์  

2) การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ เลิกใช้งาน หรือจ าหน่ายไป ให้ถือปฏิบัติตาม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

3) ค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สามส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการด้อยค่า 

สญูเสยี หรือเลิกใช้ ให้รับรู้ ในการค านวณก าไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิได้รับค่าชดเชยน้ัน 

และ 

4) ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจากการบูรณะ การซ้ือ หรือการก่อสร้างเพ่ือ 

เปล่ียนแทนสนิทรัพย์เดิม ให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
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การตดัรายการ 

กิจการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เม่ือเข้า

เง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

1) กจิการจ าหน่ายสนิทรัพย์ หรือ 

2) กิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์หรือจาก  

การจ าหน่ายสนิทรัพย์ 

กจิการต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในก าไรหรือ

ขาดทุนเมื่อกจิการตัดรายการสนิทรัพย์น้ันออกจากบัญชีโดยผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์น้ัน  หากในเวลาต่อมาเกิดการเปลีย่นแปลงในภายหลงัส าหรบัจ านวนเงินโดยประมาณของ

สิง่ตอบแทนทีร่วมอยู่ในผลก าไรหรือขาดทุน กิจการตอ้งถอืปฏิบติัตามขอ้ก าหนดส าหรบัการเปลีย่นแปลง

ของราคาของรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบั

ลูกคา้ 

ทั้งนี้  ในการจ าหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์อาจเกิดข้ึนไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น โดย

การขาย โดยการใหเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค เป็นตน้ ซ่ึงวนัที่จ าหน่ายรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์คือ วนัที่ผูร้บัมีอ านาจควบคุมรายการนั้นตามขอ้ก าหนดส าหรบัพิจารณาว่า

เมื่อใดภาระผูกพนัที่ปฏิบติัจะเสร็จส้ินตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 

เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ โดยใหก้ิจการน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญาเช่า 

มาถอืปฏิบติักบัการจ าหน่ายสินทรพัยโ์ดยการขายและเช่ากลบัคืน 

 

การตดัรายการของสินทรพัยที์ว่ดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยวิธีการตีราคาใหม่ใหป้ฏิบติัดงันี้   

กิจการอาจโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่แสดงอยู่ในส่วนของ

เจ้าของไปยังก าไรสะสมโดยตรงเม่ือกจิการตัดรายการสนิทรัพย์น้ัน โดยโอนส่วนเกินทุนทั้งหมดจากการตีราคา

สนิทรัพย์ดังกล่าวไปยังก าไรสะสมเมื่อกจิการจ าหน่ายหรือเลิกใช้สนิทรัพย์ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

กจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกข้อในงบการเงินส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละประเภท  

1) เกณฑก์ารวัดมูลค่าที่ใช้ก าหนดมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสนิทรัพย์  

2) วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคา  

3) อายุการใช้ประโยชน์หรืออตัราค่าเสื่อมราคาที่ใช้  

4) มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเสื่อมราคา

สะสม (รวมทั้งผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสนิทรัพย์) ณ วันต้นงวดและสิ้นงวด และ  

5) รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้ นงวดของรายการที่เกี่ยวข้อง

กบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)      คู่มืออธบิาย TAS 16 หน้า 19 

 

กจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกรายการในงบการเงินด้วย  

1) จ านวนและข้อจ ากัดที่มีอยู่ในกรรมสิทธิ์ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

หน้ีสนิ  

2) จ านวนรายจ่ายทั้งสิ้ นที่รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์จากการก่อสร้าง  

3) จ านวนเงินของภาระผูกพันตามสญัญาที่ตกลงไว้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ  

4) จ านวนค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สามส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการด้อยค่า 

การสูญเสีย หรือเลิกใช้ ซ่ึงได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (ยกเว้นกรณีที่ได้ เปิดเผยรายการ

ดังกล่าวแยกต่างหากแล้วในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) 

หากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ กิจการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ีทุก

รายการในงบการเงิน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม)  

1) วันที่มีการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่  

2) ข้อเทจ็จริงที่ว่าผู้ประเมินราคาอสิระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่ 

3) ส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แต่ละประเภทมีการตีราคาใหม่ให้เปิดเผย มูลค่าตามบัญชีที่

ควรจะรับรู้หากสนิทรัพย์น้ันแสดงโดยใช้วิธรีาคาทุน และ  

4) ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ซ่ึงกจิการต้องแสดงให้เหน็ถึงการเปล่ียนแปลงของส่วนเกิน

ทุนดังกล่าวในระหว่างงวดและข้อจ ากดัในการจ่ายส่วนเกนิทุนนั้นให้กบัผู้ถือหุ้น 

 

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

 


