คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
บทนา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดย
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (IAS 16: Property, Plant and
Equipment)
ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติกบั การบัญชีสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ยกเว้ น
1.1 ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ที่จั ดเป็ นประเภทถื อ ไว้ เพื่ อ ขายตามที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุน เวียนที ่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดาเนินงานทีย่ กเลิก
1.2 สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตรนอกเหนือจากพืชเพื่อการให้ ผลิตผล
(ดู มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 41 เรื่ อ ง เกษตรกรรม) มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ นี้ ให้ ถือ
ปฏิบัติกบั พืชเพื่อการให้ ผลิตผล
1.3 การรั บ รู้ แ ละวั ดมู ลค่ า สิ น ทรั พ ย์ ท่ีเ กิ ดจากการส ารวจและการประเมิ น ค่ า (ดู ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ) หรือ
1.4 สัมปทานเหมือ งแร่ และแหล่ งทรั พยากรแร่ เช่ น น้า มัน ก๊า ซธรรมชาติ และทรั พยากร
ธรรมชาติอ่นื ซึ่งไม่สามารถทดแทนได้
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีใช้ ใน
การพัฒนาหรือรักษาสภาพของสินทรัพย์ท่กี ล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 1.2 ถึง 1.4 ด้ วย
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นอาจกาหนดให้ กิจการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้ วิธี
ซึ่งแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
เรื่อง สัญญาเช่า กาหนดให้ กิจการพิจารณารับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
โดยใช้ เกณฑ์การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินทรัพย์น้ัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว
การปฏิบัติทางบัญชีอ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันรวมทั้งการคิดค่า
เสื่อมราคายังคงต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
3. กิจการที่เ ลื อ กใช้ วิธีราคาทุ นสาหรั บ อสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อ การลงทุ นตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ต้ องปฏิบัติตามวิธีราคาทุนตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)

คู่มืออธิบาย TAS 16 หน้ า 1

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรั บรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกิจการในรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว
คานิยาม
พืชเพือ่ การให้ผลิตผล หมายถึง พืชที่มีชีวิตซึ่ง:
1) ใช้ ในกระบวนการผลิตหรือเพื่อจัดหาซึ่งผลิตผลทางการเกษตร
2) คาดว่าจะให้ ผลิตผลมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา และ
3) มีความเป็ นไปได้ ท่ยี ากยิ่งที่จะขายเป็ นผลิตผลทางการเกษตร เว้ นแต่เป็ นการขายเศษซากที่เป็ น
ผลพลอยได้
(ย่อหน้ าที่ 5ก ถึง 5ข ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม บรรยายอย่างละเอียดถึงคา
นิยามของพืชเพื่อการให้ ผลิตผล)
มูลค่าตามบัญชี หมายถึง จานวนเงินของสินทรัพย์ท่รี ับรู้หลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าสะสมของสินทรัพย์
ราคาทุน หมายถึง จานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการจ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนอื่นที่กิจการมอบให้ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ได้ สินทรัพย์น้ันมา หรือ ณ เวลาที่ก่อสร้ าง
สินทรัพย์น้ัน หรื อในกรณีท่เี กี่ยวข้ อง ทั้งนี้ให้ รวมถึงจานวนที่แบ่งมาเป็ นราคาทุนของสินทรั พย์ท่รี ั บรู้เมื่อ
เริ่มแรกตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
จานวนที่คิดค่าเสื่อมราคา หมายถึง ราคาทุ นของสินทรั พย์หรื อมูลค่าอื่นที่ใช้ แทนราคาทุ นหักด้ วย
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา หมายถึง การปั นส่วนจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุ
การใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ัน
มู ลค่าเฉพาะกิจการ หมายถึง มูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดซึ่งกิจการคาดว่าจะได้ รับจากการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องและจากการจาหน่ายสินทรัพย์น้ันเมื่อสิ้น อายุการใช้ ประโยชน์ หรือที่คาด
ว่าจะเกิดเมื่อมีการโอนสินทรัพย์น้ันเพื่อชาระหนี้สนิ
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่ างผู้ ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมู ลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึง จานวนของมูลค่าตามบัญชีท่สี ูงกว่ ามูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
ของสินทรัพย์
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คู่มืออธิบาย TAS 16 หน้ า 2

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ท่มี ีตัวตนซึ่งเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
1) กิจการมีไว้ เพื่อใช้ ประโยชน์ในการผลิต ในการจาหน่ายสินค้ าหรือให้ บริการ เพื่อให้ เช่า หรือ
เพื่อใช้ ในการบริหารงาน และ
2) กิจการคาดว่าจะใช้ ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือ มูลค่า
จากการใช้ ของสินทรัพย์น้ันแล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
มู ลค่ าคงเหลือ หมายถึง จานวนเงินที่กิจการคาดว่ าจะได้ รับในปั จจุ บันจากการจาหน่ ายสินทรั พย์
หลังจากหักต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจาหน่ายสินทรัพย์น้ันหากสินทรัพย์น้ันมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะ
เป็ น ณ วันสิ้นสุดอายุการใช้ ประโยชน์
อายุการใช้ประโยชน์ หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่กจิ การคาดว่าจะมีสนิ ทรัพย์ไว้ ใช้ หรือ
2) จานวนผลผลิ ตหรื อจานวนหน่ วยในลั กษณะอื่นที่คล้ ายคลึ งกันซึ่ งกิจการคาดว่ าจะได้ รับจาก
สินทรัพย์
การรับรูร้ ายการ
กิจการต้ องรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์กต็ ่อเมื่อ
1) มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
และ
2) กิจการสามารถวัดมูลค่าต้ นทุนของรายการนั้นได้ อย่างน่าเชื่อถือ
สาหรับรายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ท่สี ารองไว้ ใช้ งาน และอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการซ่อมบารุงจะถูกรับรู้
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เมื่อรายการดังกล่าวเป็ นไปตามคานิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่
เข้ าเงื่อนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสินค้ าคงเหลือ
ต้นทุนของทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
กิจการต้ องประเมินต้ นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการรับรู้
รายการ ต้ นทุนดังกล่าวรวมถึง
1) ต้ นทุนเริ่มแรกเพื่อให้ ได้ มาหรือที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้ างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
2) ต้ นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการต่อเติม การเปลี่ยนแทนส่วนประกอบ หรือการซ่อมบารุง
สินทรัพย์ดังกล่าว
ต้นทุนเริม่ แรก
กิจการสามารถรับรู้ท่ดี ิน อาคารและอุปกรณ์ท่กี จิ การได้ มาเพื่อประโยชน์ในด้ านการรักษาความปลอดภัย
หรื อสภาพแวดล้ อม เป็ นสินทรั พย์ของกิจการได้ แม้ จะไม่ได้ เป็ นการเพิ่ มประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
โดยตรงให้ แก่ท่ีดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ท่ีมีอยู่ ในปั จจุ บั น หากแต่ เป็ นสินทรั พย์ ท่ีกิจการจ าเป็ นต้ องมีเพื่ อให้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สามารถได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อ่นื ของกิจการได้ ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์
อาจติดตั้งเครื่องควบคุมระบบการผลิตสารเคมีใหม่เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดด้ านการรักษาสิ่งแวดล้ อมใน
การผลิ ตและเก็บรั กษาสารเคมีท่ีเป็ นอันตราย กิจการต้ องรั บรู้ รายการติดตั้งอุปกรณ์เข้ ากับโรงงานครั้ งนี้ เป็ น
สินทรั พย์ เนื่องจากกิจการไม่สามารถผลิตและขายเคมี ภัณฑ์ได้ โดยปราศจากอุปกรณ์ ดังกล่ าว อย่างไรก็ตาม
กิจการต้ องสอบทานมู ลค่ าตามบั ญชี ของทั้งสิ นทรั พย์ ท่ีติ ดตั้ งใหม่ และสิ นทรั พย์ ท่ีเกี่ยวข้ องว่ ามี การด้ อยค่ า
ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ด้ วย
ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นในภายหลัง
กิจการไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กิดขึ้นเป็ นประจาเป็ นส่วน
หนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ัน แต่กิจการรั บรู้ต้นทุนดังกล่ าวในกาไรหรือ
ขาดทุ น เมื่ อ เกิดขึ้ น เนื่ อ งจากต้ น ทุ น ในการซ่ อ มบ ารุ งที่เ กิดขึ้ นเป็ นประจ ามีองค์ป ระกอบหลั กเป็ นต้ น ทุ น
ค่าแรงงาน ค่าวัสดุส้ ินเปลือง และอาจรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ ช้ ินเล็ก รายจ่ ายดังกล่ าวมักมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ซ่อมแซมและบารุงรักษารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ต้ นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สามารถรับรู้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องได้ เมื่อกิจการมีความจาเป็ นต้ องเปลี่ยน
แทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนดอย่ างสม่ าเสมอตลอดอายุ
การให้ ประโยชน์ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เช่ น การเปลี่ยนเก้ าอี้ท่นี ่ังผู้โดยสารในเครื่องบินที่อาจ
ต้ องเปลี่ยนทดแทนหลายครั้งตลอดอายุของลาตัวเครื่องบิน เป็ นต้ น และต้ องตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่
ถูกเปลี่ยนแทนและต้ องรับรู้กาไรหรือขาดทุนจากการตัดรายการชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนดังกล่าว
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบสภาพครั้ งใหญ่ แต่ละครั้ งสามารถรั บรู้เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตาม
บัญชี ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องได้ เช่ นเดียวกับต้ นทุนการเปลี่ ยนแทนดังกล่ าวข้ างต้ น
หากเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการ ได้ แก่ กรณี กิจการจาเป็ นต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบครั้งใหญ่ตามระยะเวลาที่
กาหนดเพื่อค้ นหาข้ อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนใดหรื อไม่ เพื่ อให้ รายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่องและมีอายุการใช้ ประโยชน์เกินกว่า 1 ปี
การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
กิจการต้ องวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี ข้ าเงื่อนไขการรั บรู้รายการเป็ นสินทรัพย์
โดยใช้ ราคาทุน
ส่วนประกอบของราคาทุน
ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้ วย
1) ราคาซื้อรวมอากรขาเข้ าและภาษีซ้ ือที่เรียกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้ าและจานวนที่ได้ รับคืน
จากผู้ขาย
2) ต้ นทุ นทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาสินทรั พย์เพื่ อให้ สินทรั พย์น้ันอยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3)

ต้ นทุนที่ประมาณในเบื้องต้ นสาหรับการรื้อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์
ซึ่ งเป็ นภาระผู กพั นของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้ สินทรั พย์น้ันมาหรื อเป็ นผลจากการใช้
สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้ า
คงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น

ตัวอย่างของต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1) ต้ น ทุ น ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน (ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ของพนักงาน) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการก่อสร้ างหรื อการได้ มาซึ่งรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
2) ต้ นทุนการเตรียมสถานที่
3) ต้ นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา
4) ต้ นทุนการติดตั้งและการประกอบ
5) ต้ นทุนในการทดสอบว่ าสินทรั พย์น้ันสามารถใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมหรื อไม่ หลังหักมูลค่า
สิ่งตอบแทนสุทธิท่ไี ด้ รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ ในช่ วงการเตรียมความพร้ อมของ
สินทรั พย์เพื่ อให้ อยู่ ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ (เช่ น สินค้ าตัวอย่ างที่ผลิ ตขึ้น
ในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ
6) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ตัวอย่างของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
1) ต้ นทุนในการเปิ ดสถานประกอบการใหม่
2) ต้ นทุนในการแนะนาสินค้ าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้ นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย)
3) ต้ นทุนในการดาเนินธุรกิจในสถานที่ต้งั ใหม่หรือลูกค้ ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้ นทุนในการฝึ กอบรม
พนักงาน) และ
4) ต้ นทุนในการบริหารและค่าใช้ จ่ายทั่วไป
ตัวอย่างที่ 1
บริษัท กขค จากัด เป็ นบริษัทผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง ซึ่งดาเนินธุรกิจมาเป็ นเวลา 7 ปี
แล้ ว ธุรกิจของบริษัทดาเนินไปด้ วยดีมีผลกาไรมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 25X2 บริษัทมีแผนการสร้ างโรงงาน
ใหม่ท่จี ังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X2 บริษัทมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดังต่อไปนี้
1. เงินเดือนของผู้ จัดการโรงงานที่บริ ษัทจ้ า งมาจากต่ างประเทศเพื่ อให้ คาปรึ ก ษาและควบคุ ม
การก่อสร้ างโรงงานที่จังหวัดราชบุรี จานวน 400,000 บาท
2. เงินเดือนของเลขานุการของผู้จัดการโรงงาน จานวน 69,000 บาท
3. ค่าล่วงเวลาของคนงานก่อสร้ างโรงงาน จานวน 120,000 บาท
4. ค่าขนย้ ายสัมภาระส่วนตัวของผู้จัดการโรงงานจากต่างประเทศ จานวน 230,000 บาท
5. ค่าเงินเดือนและค่าที่พักของวิศวกรประจาโรงงานที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างโรงงาน
ใหม่ จานวน 140,000 บาท
6. ค่าทะเบียนรถสาหรับผู้จัดการโรงงาน จานวน 5,000 บาท
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างที่ 1
7. ค่าเข้ าสัมมนาของผู้จัดการโรงงาน จานวน 28,000 บาท
8. ค่าที่พักของที่ปรึ กษาวิ ศวกรที่เดินทางมาจากต่ างประเทศเพื่ อให้ คาปรึ กษาโครงการก่อสร้ าง
โรงงาน จานวน 165,000 บาท
9. ค่ า เดิ น ทางและค่ า ที่ พั ก ของผู้ จั ด การโรงงานเพื่ อ ไปดู ง านแสดงคอมพิ ว เตอร์ ท่ี ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา จานวน 340,000 บาท
สรุปรายการบัญชีต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้
1. บริ ษั ทสามารถบั น ทึก รายการที่ 1 และ 3 จานวนทั้ง สิ้น 520,000 บาท เป็ นราคาทุ น ของ
โรงงานใหม่
2. บริษัทต้ องบันทึกรายการที่เหลือเป็ นค่าใช้ จ่ายในปี 25X2
การรั บ รู้ ต้ น ทุ น ที่เ กิ ด ขึ้ นเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องรายการที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
จะสิ้นสุดเมื่อสินทรั พย์น้ันอยู่ ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของผู้ บริ หารกิจการ
ดังนั้น ต้ นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ ประโยชน์หรือการนาสินทรัพย์มาใช้ สาหรับวัตถุประสงค์ท่แี ตกต่างจากเดิมจึง
ไม่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตาม
บัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
1) ต้ น ทุ น ที่เ กิ ดขึ้ น ในขณะที่สิน ทรั พ ย์ อ ยู่ ใ นสภาพที่พ ร้ อ มจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ ของ
ผู้บริหารกิจการ แต่ยังไม่ได้ นาสินทรัพย์มาใช้ หรือนาสินทรัพย์มาใช้ ในการดาเนินงานในระดับที่
ยังไม่เต็มกาลังการผลิต
2) ผลขาดทุนจากการดาเนินงานเริ่มแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้ างความต้ องการ
ในผลผลิตจากสินทรัพย์ดังกล่าว
3) ต้ นทุนในการย้ ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้ างการดาเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของกิจการ
ต้ นทุ นของพื ช เพื่ อการให้ ผลิ ตผลใช้ หลั ก การเดียวกับ การที่กิจการก่อสร้ างสิน ทรั พย์ข้ ึ นเอง ดังนั้ น
ต้ นทุนควรครอบคลุ มกิจกรรมที่จาเป็ นเพื่ อเพาะปลู กและดู แลพื ชเพื่ อการให้ ผลิ ตผลก่อนที่พืชเพื่ อการให้
ผลิตผลจะอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมที่จะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
ต้นทุนในการรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานทีต่ ้ งั ของสินทรัพย์
ได้ แก่ ต้ นทุ นซึ่ งเป็ นภาระผู กพั นของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้ สินทรั พย์น้ั นมาหรื อเป็ นผลจาก
การใช้ สินทรัพย์น้ันในช่ วงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้ าคงเหลือ
ในระหว่างรอบระยะเวลานั้น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างที่ 2
กิจ การได้ รั บ สัม ปทานอายุ 30 ปี ในที่ดิน เพื่ อ สร้ า งโรงงานผลิ ต สารเคมีอัน ตราย ตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้ อมกาหนดให้ กจิ การต้ องทาการรื้อถอนโรงงานดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดอายุสัมปทาน ทาให้ กิจการเกิดภาระ
ผู ก พั น ที่จ ะต้ อ งตั้ งสารองสาหรั บ การรื้ อถอนโรงงานและอุ ป กรณ์ ต่างๆ โดยสารองสาหรั บ การรื้ อถอนนั้ น
สามารถประมาณได้ อย่างน่ าเชื่อ ถือ ทาให้ กิจการสามารถรวมประมาณการดังกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ได้
หากต้ นทุนที่เกิดขึ้นจากภาระผูกพั นของกิจการในการรื้ อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของ
สินทรัพย์น้ันเกิดขึ้นจากการที่กจิ การใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการผลิตสินค้ าคงเหลือในช่วงเวลาหนึ่ง ทาให้
ภาระผูกพันจากต้ นทุนที่เกิดขึ้นต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้ าคงเหลือ โดยกิจการ
ต้ องรับรู้และวัดมูลค่าตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น จึงไม่เข้ าเกณฑ์ในการรับรู้ภาระผูกพันดังกล่าวเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์ตาม
มาตรฐานฉบับนี้
การวัดมูลค่าของราคาทุน
ต้ นทุ นของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ มูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด ณ วั นที่รับรู้ รายการ
หากมีการขยายระยะเวลาการชาระเงินออกไปนานกว่าระยะเวลาการให้ สินเชื่อตามปกติ กิจการต้ องบันทึก
ผลต่างระหว่ างมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสดและจานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชาระเป็ นดอกเบี้ยตลอดระยะเวลา
การได้ รับสินเชื่อนั้น เว้ นแต่กิจการรับรู้ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม
กิจ การอาจได้ รั บ รายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ หนึ่ งรายการหรื อ มากกว่ า หนึ่ งรายการจากการ
แลกเปลี่ยนกับรายการสินทรั พย์ท่ไี ม่ เป็ นตัวเงินหรื อแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรั พย์ท่เี ป็ นตัวเงินและไม่
เป็ นตัวเงิน กิจการต้ องวั ดมู ลค่ าต้ นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ ยนด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรม เว้ นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1) รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ
2) กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยนได้
อย่างน่าเชื่อถือ
หากสินทรั พย์ท่ไี ด้ มาไม่ได้ วัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์น้ันโดยใช้ มูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน
ในการกาหนดว่ ารายการแลกเปลี่ ยนมีเนื้ อหาเชิ งพาณิชย์หรื อไม่ ให้ กิจการพิ จารณาจากระดับของ
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการแลกเปลี่ยนจะ
มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) ลักษณะ (ความเสี่ยง จั งหวะเวลา และจานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้ รับจากสินทรั พ ย์
แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน หรือ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2)
3)

รายการแลกเปลี่ยนทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาเนินงาน
ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
ความแตกต่ างในข้ อที่ 1) และ 2) มีนั ยสาคัญเมื่ อเทียบกับมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ ท่ี
แลกเปลี่ยน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปลี่ยนใดเป็ นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ กิจการ
ต้ องพิ จารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยนจากกระแสเงินสด
หลังหักภาษี ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเห็นได้ ชัดเจนโดยกิจการไม่จาเป็ นต้ องคานวณอย่างละเอียด
กิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้ อย่างน่าเชื่อถือ หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ยส าคั ญ ในช่ ว งของการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ ส มเหตุ ส มผลของ
สินทรัพย์น้ัน หรือ
2) สามารถประเมินความน่ าจะเป็ นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่ วงของ
ประมาณการได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ตัวอย่างการวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์จากรายการแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ทีแ่ ตกต่างกัน(การแลกเปลีย่ น
มีเนื้ อหาเชิงพาณิชย์)
ตัวอย่างที่ 3
บริ ษัทตั ดสินใจแลกเปลี่ ยนรถยนต์ของบริ ษัทกับที่ดิน 1 แปลง บริ ษัทบันทึกราคารถยนต์ตามวิธีร าคาทุ น
ดังต่อไปนี้
ราคาทุนของรถยนต์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (คานวณถึงวันที่แลกเปลี่ยน)
ราคาตามบัญชีของรถยนต์

2,000,000 บาท
800,000 บาท
1,200,000 บาท

กรณีที่ 1 ถ้ ามูลค่ายุติธรรมของที่ดินและรถยนต์เป็ น 1,200,000 บาท ณ วั นที่แลกเปลี่ยนรถยนต์
บริษัทต้ องบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต ที่ดิน
1,200,000 บาท
ค่าเสื่อมราคาสะสม – รถยนต์
800,000 บาท
เครดิต รถยนต์
2,000,000 บาท
(บันทึกการเปลี่ยนแปลงรถยนต์ของบริษัทกับที่ดิน)
คาอธิบาย ตามย่อหน้ าที่ 24 และ 26 หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาหรือ
สินทรั พย์ท่ีนาไปแลกเปลี่ยนได้ อย่างน่ าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่า ราคาทุนของสินทรั พย์ท่ีได้ มาด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรั พย์ท่ีนาไปแลกเปลี่ ยน เว้ นแต่ กรณีท่มี ู ลค่ ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่ีได้ มานั้ นมีหลั กฐาน
สนับสนุนที่ชัดเจนกว่า
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กรณีที่ 2 ถ้ ามูลค่ายุ ติธรรมของที่ดินและรถยนต์เป็ น 1,000,000 บาท ณ วันที่แลกเปลี่ ยน บริ ษัท
ต้ องบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต ที่ดิน
1,000,000 บาท
ค่าเสื่อมราคาสะสม – รถยนต์
800,000 บาท
ผลขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
200,000 บาท
เครดิต รถยนต์
2,000,000 บาท
กรณี ที่ 3 ถ้ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของที่ดิ น เป็ น 1,100,000 บาท และมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของรถยนต์ เ ป็ น
1,000,000 บาท โดยบริษัทจ่ายเงินสดเพิ่ม 100,000 บาท ในการแลกเปลี่ยน
ณ วันที่แลกเปลี่ยน บริษัทต้ องบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต ที่ดิน
1,100,000 บาท
ค่าเสื่อมราคาสะสม – รถยนต์
800,000 บาท
ผลขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
200,000 บาท
เครดิต รถยนต์
2,000,000 บาท
เงินสด
100,000 บาท
กรณี ที่ 4 ถ้ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของที่ดิ น เป็ น 1,300,000 บาท และมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของรถยนต์ เ ป็ น
1,500,000 บาท บริษัทได้ รับเงินสด 200,000 บาท ในการแลกเปลี่ยน
ณ วันที่แลกเปลี่ยน บริษัทต้ องบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต ที่ดิน
1,300,000 บาท
ค่าเสื่อมราคาสะสม – รถยนต์
800,000 บาท
เงินสด
200,000 บาท
เครดิต รถยนต์
2,000,000 บาท
ผลกาไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
300,000 บาท
ดังนั้น ราคาทุนของที่ดินที่ได้ มาจากการแลกเปลี่ยนแต่ละกรณี เป็ นดังนี้
กรณีท่ี 1 ที่ดินมีราคา
= 1,200,000
กรณีท่ี 2 ที่ดินมีราคา
= 1,000,000
กรณีท่ี 3 ที่ดินมีราคา
= 1,000,000+100,000 = 1,100,000
กรณีท่ี 4 ที่ดินมีราคา
= 1,500,000-200,000 = 1,300,000
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างรายการแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ทีข่ าดเนื้ อหาเชิงพาณิชย์
ตัวอย่างที่ 4 บริษัทตัดสินใจที่จะแลกเปลี่ยนรถยนต์คันเก่าของบริษัทกับรถยนต์คันใหม่
บริษัทบันทึกราคารถยนต์คันเก่าตามวิธรี าคาทุนดังต่อไปนี้
ราคาทุนของรถยนต์ (เก่า)
2,000,000 บาท
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์(เก่า) (คานวณถึงวันที่แลกเปลี่ยน)
800,000 บาท
ราคาตามบัญชีของรถยนต์
1,200,000 บาท
บริ ษัทจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระมาประเมินมูลค่ารถยนต์คันเก่าในการแลกเปลี่ยนผู้ประเมินราคาแจ้ งว่ า
รถยนต์คันเก่าควรจะขายได้ ในราคา 1,000,000 บาท และรถยนต์คันใหม่มีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,000,000 บาท
ณ วันที่แลกเปลี่ยนบริษัทต้ องบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ารถยนต์
200,000 บาท
เครดิต รถยนต์(เก่า)
200,000 บาท
(บันทึกลดมูลค่ารถยนต์คันเก่าซึ่งเป็ นผลมาจากการตีราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ)
เดบิต รถยนต์(ใหม่)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์(เก่า)
เครดิต รถยนต์(เก่า)
(บันทึกรายการแลกเปลี่ยนรถยนต์ของบริษัท)

1,000,000 บาท
800,000 บาท
1,800,000 บาท

คาอธิบาย ตามย่อหน้ าที่ 24 รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ ราคาทุนของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มา
จะต้ องบันทึกโดยใช้ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
กิจการสามารถเลือกใช้ นโยบายการบัญชีสาหรับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีราคาทุน
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมของสินทรัพย์

วิธีการตีราคาใหม่
มูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่มกี ารตีราคาใหม่
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกิดขึ้นในภายหลัง
หัก ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมที่เกิดขึ้นในภายหลัง

วิธีการตีราคาใหม่
เมื่อมีการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้ ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เป็ นราคา
ที่ตีใหม่ กิจการต้ องถือปฏิบัติกบั รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้ ณ วันที่ตีราคาใหม่

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)

คู่มืออธิบาย TAS 16 หน้ า 10

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1)

ปรั บปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในลักษณะที่สม่าเสมอกับการตีราคาใหม่
ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น
 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมอาจจะปรั บโดยการอ้ างอิงจากข้ อมูลในตลาดที่
สังเกตได้ หรือ ปรับให้ เป็ นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี
 ค่ าเสื่อมราคาสะสม ณ วั นที่ตี ราคาใหม่ จะถู กปรั บปรุ งให้ เท่ากับผลต่ างระหว่ างมู ลค่ าตาม
บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หลังจากรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าสะสม หรือ

2)

นาค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์
 หากกิจการเลือกตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รายการใดรายการหนึ่งใหม่ กิจการต้ องใช้
วิ ธีก ารตี ร าคาใหม่ กับ รายการที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ทุ ก รายการที่จั ดอยู่ ใ นประเภท
เดียวกันกับรายการที่เลือกตีราคาใหม่ด้วย ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
 ที่ดิน
 ที่ดินและอาคาร
 เครื่องจักร
 เรือ
 เครื่องบิน
 ยานพาหนะ
 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
 อุปกรณ์สานักงาน และ
 พืชเพื่อการให้ ผลิตผล
 กิจการต้ องตีราคาสินทรั พย์ใหม่ อย่ างสม่ าเสมอพอ เพื่ อให้ แน่ ใจว่ ามู ลค่ าตามบั ญชี จะไม่
แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานอย่างมีสาระสาคัญ

หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันเพิ่มขึ้น




กิจ การต้ อ งรั บ รู้ มูล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ ท่ีเ พิ่ ม ขึ้ น จากการตี ร าคาใหม่ ไ ปยั งก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จานวนสะสมไปยังส่วนของเจ้ าของภายใต้ หัวข้ อ “ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์”
กิจการต้ องรั บรู้ส่วนเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ีในกาไรหรื อขาดทุนไม่เกินจานวนที่ตีราคา
สินทรัพย์ดังกล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันลดลง



กิจ การต้ อ งรั บ รู้ มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีลดลงจากการตี ร าคาใหม่ ในก าไรหรื อ
ขาดทุน
กิจการต้ องนาส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจานวน
ที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้ านเครดิตที่มีอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)

คู่มืออธิบาย TAS 16 หน้ า 11

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของสินทรั พย์รายการเดียวกันนั้ น โดยการรั บรู้ ส่วนที่ลดลงในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น
จะมีผลทาให้ บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ” ที่สะสมอยู่ในส่วนของเจ้ าของ
ลดลงตามไปด้ วย
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่กิจการใช้ งานสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วน
ไปยังกาไรสะสม ในกรณีน้ ีจานวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังกาไรสะสม จะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคา
ที่คานวณจากมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีตีร าคาใหม่ กับ ค่ า เสื่อ มราคาที่คานวณจากราคาทุ น เดิ มของ
สินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกาไรสะสมไม่ทาผ่านกาไรหรือขาดทุน
ตัวอย่างที่ 5 ตัวอย่างวิธีการบันทึกการตีราคาทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
กิจการตีราคาอาคารใหม่ ณ วันที่ตีราคา อาคารดังกล่าวมีราคาทุนเดิม 300 ค่าเสื่อมราคาสะสม 180
(มูลค่าสุทธิตามบัญชีก่อนตีราคาใหม่ 120) และมีราคาตีใหม่สุทธิ 150 โดยอาคารดังกล่าวมีราคาตลาด
ก่อนคิดค่าเสื่อมราคาสะสมให้ อยู่ในสภาพปัจจุบัน ณ วันที่ตีราคาใหม่เป็ นเงิน 345
จากข้ อมูลดังกล่าว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 อนุญาตให้ บันทึกหรือวัดมูลค่าบัญชีท่ดี ิน อาคารและ
อุปกรณ์ก่อนการคิดค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสมได้ 3 รูปแบบดังนี้
วิธีที่ 1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในลักษณะที่สมา่ เสมอกับการตีราคาใหม่
ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
1.1

วิธีอา้ งอิงข้อมู ลในตลาด (Observable market data) ในกรณีท่มี ีการตีราคาใหม่ท้งั Gross
Carrying Amount และมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา โดยให้ ปรับข้ อมูลโดยอ้ างอิงจากข้ อมูลในตลาด
(หน่วย: ล้านบาท)

วิธีการลงบัญชี
เดบิต อาคาร (ที่ตีราคาเพิ่ม) (345-300)
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (195-180)
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ – อาคาร (150-120)
1.2

45
15
30

วิธีปรับแบบเป็ นสัดส่วนกับการเปลีย่ นแปลงในมูลค่าตามบัญชี (Proportionate restatement)
จากตัวอย่างจะเห็นว่า มูลค่าสุทธิเพิ่มขึ้นร้ อยละ 25 (จาก 120 เป็ น 150) จึงปรับราคาต้ นทุนและ
ค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นร้ อยละ 25 ด้ วยเช่นกัน
ราคาทุน 300 x 125%
= 375
ค่าเสื่อมราคาสะสม 180 x 125% = 225
(หน่วย: ล้านบาท)

วิธีการลงบัญชี
เดบิต อาคาร (ที่ตีราคาเพิ่ม) (375-300)
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (225-180)
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ – อาคาร (150-120)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)

75
45
30

คู่มืออธิบาย TAS 16 หน้ า 12

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างที่ 5 ตัวอย่างวิธีการบันทึกการตีราคาทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
วิธีที่ 2 วิธีหกั ออกจากมูลค่าตามบัญชี (Eliminate the gross carrying amount)
วิ ธี น้ ี คื อ เป็ นการปรั บ มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ แ ละเริ่ ม คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาของสิ น ทรั พ ย์ น้ั น ใหม่ โดยใช้
หลักเกณฑ์เสมือนว่าหากซื้อสินทรัพย์น้ัน ณ วันที่ตีราคาจะมีราคาทุนของสินทรั พย์น้ันเท่ากับราคาที่ตีใหม่
และเริ่มต้ นคิดค่าเสื่อมราคาจากวันที่ตีใหม่
(หน่วย: ล้านบาท)

วิธีการลงบัญชี
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร
เครดิต อาคาร
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ – อาคาร

180
150
30

ตารางสรุปมูลค่าของทั้ง 3 วิธดี ังกล่าวข้ างต้ น
(หน่วย: ล้านบาท)

ภายหลังการตีราคาใหม่
มูลค่าตามบัญชี
วิธรี าคาทุน
ก่อนการตีราคา
ใหม่

ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

300
(180)
120

อ้ างอิงข้ อมูลใน
ตลาด

เป็ นสัดส่วนกับ
การ
เปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าตามบัญชี

(วิธที ่ี 1.1)
345
(195)
150

(วิธที ่ี 1.2)
375
(225)
150

หักออกจาก
มูลค่าตาม
บัญชีก่อน
หักค่าเสื่อม
ราคาสะสม
(วิธที ่ี 2)
150
150

ค่าเสือ่ มราคา
กิจการต้ องคิดค่ าเสื่อมราคาสาหรั บส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่วน
แยกต่ างหากจากกั นเมื่ อส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนนั้ นมี ต้ นทุ นที่มี นั ยส าคั ญเมื่ อเทียบกั บต้ นทุ นทั้งหมดของ
สินทรั พย์น้ัน โดยกิจการต้ อ งปั นส่ ว นมู ลค่ าที่รับ รู้ เมื่อ เริ่ มแรกของรายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ไปยัง
ส่วนประกอบแต่ละส่วนที่มีนัยสาคัญของสินทรัพย์น้ันและคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน
สาหรั บส่วนประกอบที่ถึงแม้ แต่ละส่วนจะมีนัยสาคัญแต่ หากอายุการใช้ ประโยชน์ และวิธีการคิดค่า
เสื่อมราคาเหมือนกัน กิจการก็สามารถรวมส่วนประกอบเข้ าด้ วยกันเพื่อคิดค่าเสื่อมราคาร่วมกันได้

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)

คู่มืออธิบาย TAS 16 หน้ า 13

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจการต้ องรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดในกาไรหรือขาดทุน ยกเว้ น กรณีท่ตี ้ องนาค่าเสื่อม
ราคาดังกล่าวไปรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์รายการอื่น
การคิดค่าเสือ่ มราคาสาหรับส่วนประกอบของทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ตัวอย่างที่ 6
ตัวอย่าง
“เครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนประตูรถยนต์”
เดิมทั้งเครื่องจักรบันทึกรวม อายุ 10 ปี

แม่พิมพ์ อายุ 8 ปี
ส่วนพักชิ้นงาน

ส่วนอัดฉีด
ส่วนขึ้นรูป

สายพาน อายุ 5 ปี

แผงวงจรไฟฟ้ า อายุ 10 ปี
โครงเหล็ก อายุ 15 ปี
การคิดค่าเสือ่ มราคาเครือ่ งจักรตามส่วนประกอบ
ส่วนประกอบของ
เครือ่ งจักร
โครงเหล็ก
แผงวงจรไฟฟ้ า
แม่พิมพ์
สายพาน
รวม

จานวนเงินของแต่ละ อายุการใช้ประโยชน์ของ
ส่วนประกอบ
แต่ละส่วนประกอบ
75,000,000
15 ปี
60,000,000
10 ปี
45,000,000
8 ปี
20,000,000
5 ปี
200,000,000
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ค่าเสือ่ มราคาของแต่
ละส่วนประกอบต่อปี
5,000,000
6,000,000
5,625,000
4,000,000
20,625,000
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
วิธีการลงบัญชี
เดบิต ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจักร
20,625,000
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร
20,625,000
หมายเหตุ อาจลงบัญชีแยกตามส่วนประกอบของเครื่องจักร โดยแยกเป็ น 4 คู่บัญชี
จานวนทีค่ ิดค่าเสือ่ มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่ มราคา
1)
2)

3)

4)

5)

กิจ การต้ อ งปั น ส่ ว นจ านวนที่คิด ค่ า เสื่ อ มราคาของสิน ทรั พ ย์ อ ย่ า งมี ร ะบบตลอดอายุ ก ารใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์
กิจการต้ องทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างน้ อยที่สุดทุกสิ้นรอบ
ปี บัญชี หากคาดว่ ามูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์จะแตกต่ างไปจากที่ได้
ประมาณไว้ กิจการต้ องถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี ซึ่งต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
จานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็ นจานวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ
มู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ มั ก เป็ นจ านวนที่ไ ม่ มี นั ย ส าคั ญ ดั ง นั้ น มู ล ค่ า คงเหลื อ จึ ง ไม่ มี
สาระสาคัญในการคานวณจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคา
การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเริ่มต้ นเมื่อสินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะ
ใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร และการคิดค่าเสื่อมราคาจะสิ้นสุดลงเมื่อกิจการตัด
รายการสินทรั พย์น้ันหรื อจัดประเภทสินทรั พย์น้ันเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขายหรื อรวมไว้ ใน
กลุ่มสินทรัพย์ท่จี ะจาหน่ ายซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ถือไว้ เพื่อขาย กิจการไม่อาจหยุดคิดค่า
เสื่อมราคาของสินทรัพย์เมื่อกิจการไม่ได้ ใช้ งานสินทรัพย์น้ันหรือปลดจากการใช้ งานประจา เว้ น
แต่สินทรัพย์น้ันได้ คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ ว อย่างไรก็ตาม หากกิจการใช้ วิ ธีการคิดค่า
เสื่อมราคาตามปริมาณการใช้ ค่าเสื่อมราคาอาจมีค่าเท่ากับศูนย์ได้ เมื่อไม่มีการผลิต
ในการกาหนดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการต้ องคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
 ประโยชน์ท่ค
ี าดว่าจะได้ รับจากการใช้ สินทรัพย์โดยประเมินจากกาลังการผลิตหรือผลผลิต
ที่คาดว่าจะได้ จากสินทรัพย์น้ัน
 การชารุ ด เสียหายทางกายภาพที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากปั จจั ยต่ า งๆในการดาเนิ น งาน เช่ น
จ านวนผลั ด ในการใช้ สิ น ทรั พ ย์ แ ละแผนการซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษา รวมทั้ง การดู แ ลและ
บารุงรักษาสินทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้ งานสินทรัพย์
 ความล้ าสมัยทางด้ านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ซ่ ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรื อการปรั บปรุง
การผลิต หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้ องการในสินค้ าหรื อบริการซึ่งเป็ นผลผลิต
จากสินทรัพย์น้ัน
 ข้ อกาหนดทางกฎหมายหรือข้ อจากัดอื่นที่คล้ ายคลึงกันในการใช้ สินทรั พย์ เช่ น การสิ้ นสุด
อายุของสัญญาเช่า

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)

คู่มืออธิบาย TAS 16 หน้ า 15

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
6)

7)

8)

อายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ท่กี ิจการคาดว่าจะได้ รับจาก
สินทรัพย์น้ัน กิจการอาจมีนโยบายบริหารสินทรัพย์โดยการจาหน่ายสินทรัพย์หลังจากใช้ งาน
สินทรัพย์ไประยะหนึ่งหรือหลังจากได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์แล้ ว
ส่วนหนึ่ง ดังนั้น อายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์จึงอาจสั้นกว่าอายุการใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ที่ดินและอาคารเป็ นสินทรั พย์ท่ีแยกจากกันได้ และบันทึกแยกจากกันแม้ ว่าจะได้ มาพร้ อมกัน
ที่ดินจะมีอายุการใช้ ประโยชน์ ไม่จากัดจึงไม่จาเป็ นต้ องคิดค่าเสื่อมราคา อย่างไรก็ตาม ยกเว้ น
ในบางกรณีท่ดี ินสามารถคิดค่าเสื่อมได้ เช่น เหมืองแร่ ท่ที าบนผิวดิน หรือพื้นที่ท่ใี ช้ สาหรับการ
ทิ้งขยะ
หากกิจการรวมต้ นทุนในการรื้อถอน การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุน
ที่ดิน กิจ การต้ อ งคิ ดค่ า เสื่อ มราคาส าหรั บ ต้ น ทุ น ดั งกล่ า วตลอดระยะเวลาที่คาดว่ า จะได้ รั บ
ประโยชน์จากต้ นทุนนั้น ในบางกรณีท่ีดินอาจมีอายุการใช้ ประโยชน์ จากัดจึงต้ องมีการคิดค่า
เสื่อมราคาในลักษณะที่สะท้ อนให้ เห็นถึงประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากที่ดินดังกล่าว

วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคา
วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี เช่น วิธเี ส้ นตรง วิธยี อดคงเหลือลงลง และวิธจี านวนผลผลิต
1) วิธีเส้ นตรง มีผลทาให้ ค่าเสื่อมราคามีจานวนคงที่ตลอดอายุการใช้ ประโยชน์ ของสินทรัพย์หาก
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ันไม่เปลี่ยนแปลง
2) วิธยี อดคงเหลือลดลง มีผลทาให้ ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์
3) วิธจี านวนผลผลิต มีผลทาให้ ค่าเสื่อมราคาขึ้นอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่คาดว่าจะได้ รับจาก
สินทรัพย์
อย่างไรก็ตาม วิธีคิดค่าเสื่อมราคาที่อิงจากรายได้ ท่เี กิดจากกิจกรรมที่รวมถึงการใช้ สินทรัพย์เป็ นวิธีท่ี
ไม่เหมาะสม เนื่องจากรายได้ ท่เี กิดขึ้นจะสะท้ อนถึงปั จจัยอื่น ซึ่งไม่ เกี่ยวข้ องกับวิธีการที่กิจการใช้ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์
กิจการต้ องเลือกใช้ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้ อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่
กิจการคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์และกิจการต้ องทบทวนวิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างน้ อยที่สุด
ทุกสิ้นรอบปี บัญชี หากกิจการพบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจาก
สินทรัพย์น้ันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ กิจการต้ องเปลี่ยนวิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อสะท้ อนถึงลักษณะ
รู ป แบบของประโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิจ ที่เ ปลี่ ยนแปลงไป การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ า วถื อเป็ นการเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี ซึ่งต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างที่ 7 การคิดค่าเสื่อมราคาภายหลังการตีราคาใหม่
อ้ างอิงจากตัวอย่างที่ 2 กาหนดให้ อาคารดังกล่าวมีอายุการใช้ ประโยชน์คงเหลือ 3 ปี
ราคาทุนเดิม
ราคาที่ตีใหม่
ราคาทุนของอาคาร
300
345
ค่าเสื่อมราคาสะสม
(180)
(195)
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
120
150
ค่าเสื่อมราคาของอาคารต่อปี
40
วิธีการลงบัญชี
เดบิต ค่าเสื่อมราคา – อาคาร (ใหม่)
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (ใหม่)

50

เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ – อาคาร
เครดิต กาไรสะสม

10

50
50

10

การด้อยค่า
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ในการกาหนดว่า
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดการด้ อยค่าหรือไม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีท่กี ิจการใช้
ในการทบทวนมูลค่าตามบัญชีและวิธีการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์รวมถึงเวลาที่กิจการ
ต้ องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ัน
ค่าชดเชยที่กิจการได้ รับจากบุคคลที่สามสาหรั บรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่เี กิดการด้ อยค่ า
สูญหาย หรือเลิกใช้ ต้องนามารวมในกาไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสทิ ธิได้ รับค่าชดเชยนั้น
การด้ อ ยค่ า หรื อการสูญ เสียของรายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ รวมถึ งสิทธิเ รี ยกร้ อ งที่จ ะได้ รั บ
ค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อหรื อการก่อสร้ างสินทรั พย์เพื่ อการเปลี่ยนแทนในภายหลัง ถือเป็ น
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่แยกจากกัน และต้ องบันทึกบัญชีแยกจากกัน ดังต่อไปนี้
1) การด้ อยค่ าของรายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ให้ รั บรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
2) การตั ด รายการที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ท่ี เ ลิ ก ใช้ ง าน หรื อ จ าหน่ า ยไป ให้ ถื อ ปฏิบั ติ ต าม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
3) ค่ า ชดเชยที่ไ ด้ รั บ จากบุ คคลที่สามส าหรั บ รายการที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ท่ีมีก ารด้ อ ยค่ า
สูญเสีย หรือเลิกใช้ ให้ รับรู้ ในการคานวณกาไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิได้ รับค่าชดเชยนั้น
และ
4) ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กิดจากการบูรณะ การซื้อ หรือการก่อสร้ างเพื่ อ
เปลี่ยนแทนสินทรัพย์เดิม ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตัดรายการ
กิจการต้ องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบั ญชี เมื่อเข้ า
เงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
1) กิจการจาหน่ายสินทรัพย์ หรือ
2) กิจ การคาดว่ า จะไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ ในอนาคตจากการใช้ สิน ทรั พ ย์ ห รื อ จาก
การจาหน่ายสินทรัพย์
กิจการต้ องรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในกาไรหรือ
ขาดทุนเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชีโดยผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่ างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ไี ด้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์น้ัน หากในเวลาต่อมาเกิดการเปลีย่ นแปลงในภายหลังสาหรับจานวนเงินโดยประมาณของ
สิง่ ตอบแทนทีร่ วมอยู่ในผลกาไรหรือขาดทุน กิจการต้องถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสาหรับการเปลีย่ นแปลง
ของราคาของรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับ
ลูกค้า
ทั้งนี้ ในการจาหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้ นได้ในหลายรูปแบบ เช่ น โดย
การขาย โดยการให้เช่ าภายใต้ส ัญญาเช่ าการเงิน หรือโดยการบริจาค เป็ นต้น ซึ่งวันที่จาหน่ายรายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ วันที่ผูร้ บั มีอานาจควบคุมรายการนั้นตามข้อกาหนดสาหรับพิจารณาว่ า
เมื่อใดภาระผูกพันที่ปฏิบตั ิจะเสร็จสิ้ นตามข้อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยให้กิจการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่ า
มาถือปฏิบตั ิกบั การจาหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน
การตัดรายการของสินทรัพย์ทีว่ ดั มูลค่าในภายหลังด้วยวิธีการตีราคาใหม่ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
กิจการอาจโอนส่วนเกินทุ นจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่แสดงอยู่ ในส่วนของ
เจ้ าของไปยังกาไรสะสมโดยตรงเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน โดยโอนส่วนเกินทุนทั้งหมดจากการตีราคา
สินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกาไรสะสมเมื่อกิจการจาหน่ายหรือเลิกใช้ สนิ ทรัพย์
การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้ทุกข้ อในงบการเงินสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละประเภท
1)
2)
3)
4)
5)

เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ กาหนดมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์
วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา
อายุการใช้ ประโยชน์หรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม ค่าเสื่อมราคา
สะสม (รวมทั้งผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมของสินทรัพย์) ณ วันต้ นงวดและสิ้นงวด และ
รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่างวันต้ นงวดถึงวันสิ้นงวดของรายการที่เกี่ยวข้ อง
กับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้ทุกรายการในงบการเงินด้ วย
1)
2)
3)
4)

จานวนและข้ อ จากัดที่มีอ ยู่ ในกรรมสิทธิ์ของที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ท่ีใช้ เป็ นหลั กประกัน
หนี้สนิ
จานวนรายจ่ ายทั้งสิ้นที่รับรู้เป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์จากการก่อสร้ าง
จานวนเงินของภาระผูกพันตามสัญญาที่ตกลงไว้ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
จานวนค่าชดเชยที่ได้ รับจากบุคคลที่สามสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่มี ีการด้ อยค่า
การสูญเสีย หรื อเลิกใช้ ซึ่งได้ รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุ น (ยกเว้ นกรณีท่ีได้ เปิ ดเผยรายการ
ดังกล่าวแยกต่างหากแล้ วในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

หากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้ วยราคาที่ตีใหม่ กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้ทุก
รายการในงบการเงิน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม)
1) วันที่มีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
2) ข้ อเท็จจริงที่ว่าผู้ประเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่
3) สาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่แี ต่ละประเภทมีการตีราคาใหม่ให้ เปิ ดเผย มูลค่าตามบัญชีท่ี
ควรจะรับรู้หากสินทรัพย์น้ันแสดงโดยใช้ วิธรี าคาทุน และ
4) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ซ่ึงกิจการต้ องแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของส่วนเกิน
ทุนดังกล่าวในระหว่างงวดและข้ อจากัดในการจ่ายส่วนเกินทุนนั้นให้ กบั ผู้ถือหุ้น

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