เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๖/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๖
เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๕/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามที่กาหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
เรือ่ ง
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

คานา
มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ
ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี
ระหว่ างประเทศที่ส้ ิ น สุดในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2561 (IAS 16: Property, Plant and Equipment (Bound
volume 2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 5 10 44 68
ถึง 69 และ 81ฏ และตัดย่อหน้ าที่ 4 และ 27 และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ **

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 36/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
เรือ่ ง
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 36/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

2

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
การรับรูร้ ายการ

1
2
6
7

ต้นทุนเริม่ แรก
ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นในภายหลัง

11
12

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ

15

ส่วนประกอบของราคาทุน
การวัดมูลค่าของราคาทุน

16
23

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ

29

วิธีราคาทุน
วิธีการตีราคาใหม่
ค่าเสือ่ มราคา
การด้อยค่า
ค่าชดเชยสาหรับการด้อยค่า

30
31
43
63
65

การตัดรายการ
การเปิ ดเผยข้อมูล
การถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

67
73
80
81
82

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 36/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

3
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 83 ทุกย่อหน้ า
มีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิดสาหรับ
การรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือ
ปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
เรือ่ ง ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อก าหนดวิ ธีป ฏิบั ติทางบั ญ ชี สาหรั บ รายการที่ดิน
อาคารและอุ ป กรณ์ เพื่ อ ให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิน จะได้ รับ ทราบข้ อ มู ลเกี่ยวกับ การลงทุ น ของกิจการ
ในรายการที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ และการเปลี่ ย นแปลงที่เกิ ด ขึ้ น จากการลงทุ น ดั งกล่ า ว
ประเด็น หลั ก ในทางบั ญ ชี ส าหรั บ รายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ร ายการ
สิ น ทรั พ ย์ การก าหนดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี การคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา และการรั บ รู้ ผลขาดทุ น จาก
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ อง

ขอบเขต
2
3

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ยกเว้น
กรณีทีม่ าตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกาหนดหรืออนุญาตให้ใช้วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีทีแ่ ตกต่างไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึง
3.1
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่จัดเป็ นประเภทถือไว้ เพื่อขายตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขายและการ
ดาเนินงานทีย่ กเลิก
3.2
สินทรั พย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร นอกเหนือจากพืชเพื่อการให้
ผลิตผล (ดู มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม) มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั พืชเพื่อการให้ ผลิตผล แต่ไม่ถือปฏิบัติกับผลิตผลที่เจริญเติบโต
จากพืชเพื่อการให้ ผลิตผลดังกล่าว
3.3
การรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า (ดูมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่)
3.4
สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น นา้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และทรั พยากรที่ไม่
สามารถสร้ างขึ้นใหม่ได้ ซึ่งคล้ ายคลึงกัน
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4
5

อย่ า งไรก็ต าม มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ท่ี ใช้ ใ น
การพัฒนาหรือรักษาสภาพของสินทรัพย์ท่กี ล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 3.2 ถึง 3.4 ด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการที่เลื อกใช้ วิธีราคาทุ นสาหรั บอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อ การลงทุ น ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บที่ 40 เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุน ต้ อ งปฏิบั ติ ต ามวิ ธีร าคาทุ น ตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่กจิ การเป็ นเจ้ าของ

คานิยาม
6

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
พืชเพือ่ กำรให้ผลิตผล

หมายถึง พืชทีม่ ีชีวิตซึ่ง:
1) ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต หรื อ เพื่ อ จั ด หาซึ่ ง
ผลิตผลทางการเกษตร
2) คาดว่าจะให้ผลิตผลมากกว่าหนึง่ รอบระยะเวลา
และ
3) มีความเป็ นไปได้ที่ยากยิ่งที่จะขายเป็ นผลิตผล
ทางการเกษตร เว้น แต่ เป็ นการขายเศษซาก
ทีเ่ ป็ นผลพลอยได้
(ย่ อหน้ า ที่ 5ก ถึ ง 5ข ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 41 เรือ่ ง เกษตรกรรม บรรยายอย่างละเอียดถึง
คานิยามของพืชเพือ่ การให้ผลิตผล)

มูลค่ำตำมบัญชี

หมายถึง จานวนเงินของสินทรัพย์ที่รบั รูห้ ลังจากหักค่ าเสื่อม
ราคาสะสม และผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าสะสม
ของสินทรัพย์

รำคำทุน

หมายถึง จานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ
จ่ า ยไป หรื อ มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของสิ่ งตอบแทนอื่ น ที่
กิจการมอบให้เพือ่ ให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ได้
สินทรัพย์น้นั มา หรือ ณ เวลาที่ก่อสร้างสินทรัพย์น้ นั
หรือ ในกรณี ที่เกี่ยวข้อง ให้รวมถึงจานวนที่แบ่งมา
เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ที่รบั รูเ้ มื่อเริ่มแรกตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่ น เช่ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 2
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เรือ่ ง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
จ ำนวนที่ คิ ด ค่ ำเสื่ อ ม หมายถึง ราคาทุ นของสิ นทรัพย์หรื อมู ลค่ าอื่ นที่ ใช้แทนราคาทุ น
รำคำ
หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำ

หมายถึง การปั นส่ วนจานวนที่คิ ดค่ าเสื่อมราคาของสิ นทรัพย์
อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
นั้น

มูลค่ำเฉพำะกิจกำร

หมายถึง มู ลค่ าปั จจุ บ นั ของกระแสเงินสดซึ่ งกิจการคาดว่ า
จะได้รบั จากการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์อย่างต่ อเนื่อง
และจากการจ าหน่ า ยสิ น ทรัพ ย์น้ ันเมื่ อ สิ้ นอายุ
การใช้ ประโยชน์หรื อที่ คาดว่ าจะเกิ ดเมื่ อมี การโอน
สินทรัพย์น้นั เพือ่ ชาระหนี้ สิน

มูลค่ำยุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพือ่
โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่าง
ผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า (ดู มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรือ่ ง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม)

ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ หมายถึง จานวนของมู ลค่ าตามบัญชี ที่สูงกว่ามู ลค่ าที่คาดว่ า
จะได้รบั คืนของสินทรัพย์
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ทีม่ ีตวั ตนซึ่งเข้าเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
1) มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจาหน่าย
สินค้าหรือให้บริการ เพือ่ ให้เช่า หรือเพือ่ ใช้ในการ
บริหารงาน และ
2) คาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึง่ รอบระยะเวลา
มูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รับคืน หมายถึง มู ล ค่ ายุ ติธ รรมหัก ต้นทุ น ในการขายของสิ น ทรัพ ย์
หรื อ มู ล ค่ า จากการใช้ข องสิ น ทรัพ ย์น้ ัน แล้ว แต่
จานวนใดจะสูงกว่า
มูลค่ำคงเหลือ

หมายถึง จานวนเงินโดยประมาณที่กิ จการคาดว่ าจะได้รบั ใน
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ปั จจุ บนั จากการจาหน่ายสินทรัพย์หลังจากหักต้นทุน
ที่ ค าดว่ าจะเกิ ด ขึ้ นจากการจ าหน่ ายสิ น ทรัพ ย์น้ ัน
หากสิ น ทรัพ ย์น้ นั มี อ ายุ แ ละสภาพที่ ค าดว่ าจะเป็ น
ณ วันสิ้ นสุดอายุการใช้ประโยชน์
อำยุกำรใช้ประโยชน์

หมายถึง กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิ จการคาดว่ าจะมี สิ น ทรัพ ย์ไว้ใ ช้
หรือ
2) จานวนผลผลิตหรือจานวนหน่วยในลักษณะอื่น
ที่ ค ล้ายคลึ งกันซึ่ งกิ จการคาดว่ าจะได้ร ับ จาก
สินทรัพย์

การรับรูร้ ายการ
7

8

9

10

กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อเป็ นไป
ตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
7.1
มี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต
จากรายการนั้น และ
7.2
กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ท่ีสารองไว้ ใช้ งาน และอุปกรณ์ ท่ใี ช้ ในการซ่ อมบารุงจะถูกรั บรู้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ เมื่ อรายการดั งกล่ า วเป็ นไปตามค านิ ยามของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้ าเงื่อนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสินค้ า
คงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้ไม่ได้ กาหนดหน่วยในการวัดเพื่อรับรู้รายการที่เป็ น ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ กล่าวคือ ไม่ได้ กาหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้ วยรายการใดบ้ าง
ดังนั้น กิจการต้ องใช้ ดุลยพิ นิจในการนาเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้ อม
หรือลักษณะเฉพาะของกิจการ ในบางกรณีอาจเป็ นการเหมาะสมที่จะนารายการที่ไม่มีนัยสาคัญ
หลายรายการ เช่น เบ้ าหลอม เครื่องมือ และแม่พิมพ์มาบั นทึกรวมเป็ นสินทรัพย์รายการเดียว
แล้ วประยุกต์ใช้ เกณฑ์การรับรู้รายการกับมูลค่ารวม
กิจการประเมินต้ นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการรับรู้
รายการ ต้ นทุนดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนเริ่มแรกเพื่ อให้ ได้ มาหรือที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้ างรายการ
ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ และต้ น ทุ น ที่เกิด ขึ้น ในภายหลั งเมื่ อ มี ก ารต่ อ เติ ม การเปลี่ ยนแทน
ส่วนประกอบ หรือการซ่อมบารุงสินทรัพย์ดังกล่าว ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อาจรวมถึงต้ น ทุ นที่เกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้ องกับการเช่ าสินทรั พ ย์เพื่ อใช้ ก่อสร้ าง ต่อเติม การเปลี่ ยน
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แทนส่วนประกอบ หรือการซ่อมบารุงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เช่ น ค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ต้นทุนเริม่ แรก
11

กิจการอาจได้ มาซึ่งรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย
หรื อ สภาพแวดล้ อ ม การได้ ม าซึ่ งที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ดั งกล่ าว แม้ จะไม่ ได้ เป็ นการเพิ่ ม
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยตรงให้ กับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในปั จจุ บัน
ของกิจ การแต่ อาจเป็ นสิน ทรั พ ย์ ท่ีกิจการจาเป็ นต้ องมี เพื่ อ ให้ กิจการสามารถได้ รับ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อ่ืนของกิจการได้ ดังนั้น การได้ มาซึ่งรายการที่ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วจึ ง เข้ าเงื่อนไขการรั บรู้ รายการเป็ นสินทรั พย์ เพราะท าให้ กิ จการได้ รั บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อ่ นื ที่เกี่ยวข้ องมากกว่ากรณีท่กี ิจการไม่มีสินทรัพย์ดังกล่ าว
ตัวอย่ างเช่ น โรงงานผลิต เคมีภั ณ ฑ์ อาจติด ตั้งเครื่ องควบคุ มระบบการผลิ ตสารเคมีใหม่ เพื่ อ
ให้ เป็ นไปตามข้ อ ก าหนดด้ า นการรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ มในการผลิ ต และการเก็บ รั ก ษาสารเคมี
ที่เป็ นอันตราย ดังนั้นกิจการจึงรับรู้รายการที่เกี่ยวข้ องกับการติดตั้งอุปกรณ์เข้ ากับโรงงานครั้งนี้
เป็ นสิน ทรั พ ย์ เนื่ อ งจากกิจ การไม่ ส ามารถผลิ ต และขายเคมี ภั ณ ฑ์ ได้ โดยปราศจากอุ ป กรณ์
ดังกล่ าว อย่ างไรก็ตาม ให้ กิจ การสอบทานมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของทั้งสิน ทรั พ ย์ท่ีติดตั้ งใหม่ แ ละ
สินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องถึงการด้ อยค่าที่อาจเกิดขึ้นตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ด้ วย
ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นในภายหลัง

12

13

ภายใต้ หลักการรับรู้รายการตามย่อหน้ าที่ 7 กิจการไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุงที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็ นประจาเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์น้ัน แต่กิจการรับรู้ต้นทุนดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ต้ นทุนในการซ่อม
บารุงที่เกิดขึ้นเป็ นประจามีองค์ประกอบหลักเป็ นต้ นทุนค่ าแรงงาน ค่าวัสดุส้ ินเปลือง และอาจ
รวมถึ งชิ้ นส่วนอะไหล่ ช้ ิ นเล็ก รายจ่ ายดั งกล่ าวมั กมีวั ตถุ ป ระสงค์เพื่ อ เป็ น “ค่ าซ่ อมแซมและ
บารุงรักษา” รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กิจการอาจจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บางรายการ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจาเป็ นต้ องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจาก
ใช้ งานไประยะหนึ่ง หรื ออาจจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแทนเครื่ องตกแต่งภายในเครื่ องบิน เช่น เก้ าอี้และ
ห้ องครัวอาจต้ องเปลี่ยนแทนหลายครั้งตลอดอายุของลาตัวเครื่องบิน กิจการอาจได้ รับรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์บางรายการมาเพื่ อลดความถี่ของการเปลี่ยนแทนที่จะเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยน
แทนผนังภายในอาคาร หรือการเปลี่ยนไปใช้ ผนังชนิดที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแทนเกิดขึ้นอีก ภายใต้
หลักการรับรู้รายการในย่อหน้ าที่ 7 กิจการรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็ น
ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องเมื่อต้ นทุนนั้นเกิดขึ้น
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และเป็ นไปตามเกณฑ์การรั บรู้ รายการ กิจการตัดมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของชิ้ นส่ วนที่ถู กเปลี่ ยนแทน
ตามหลักการของการตัดรายการที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ดูย่อหน้ าที่ 67 ถึง 72)
กิจ การอาจจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบครั้ งใหญ่ ต ามระยะเวลาที่ ก าหนดเพื่ อ ค้ น หาข้ อ ผิ ด พลาด
ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนใดหรื อไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ รายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่อง (เช่น กรณีของเครื่องบิน) กิจการรับรู้
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่แต่ละครั้งเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปลี่ยนแทนหากเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้
รายการ กิจการพิ จารณาตัด มูลค่าตามบั ญชีท่คี งเหลื อของต้ นทุ นการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่
ในครั้งก่อน (ถือเป็ นส่วนต่างหากจากตัวสินทรัพย์) ไม่ว่าต้ นทุนการตรวจสอบในครั้งก่อนจะถูก
บั นทึกไว้ ในรายการเกี่ยวกับ การได้ มาหรื อการก่ อสร้ างสิน ทรั พ ย์หรื อไม่ ก ต็ าม ในกรณี จาเป็ น
กิจการอาจใช้ ป ระมาณการต้ น ทุ น การตรวจสอบสภาพในลั ก ษณะคล้ ายคลึ งกัน ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตเป็ นข้ อบ่ งชี้ท่ีช่วยในการกาหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้ นทุนการตรวจสอบสภาพ
ที่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนสินทรัพย์เมื่อกิจการได้ มาหรือก่อสร้ างสินทรัพย์

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
15

กิจการต้องวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เข้าเงือ่ นไขการรับรูร้ ายการเป็ น
สินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน
ส่วนประกอบของราคาทุน

16

17

ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้ วย
16.1 ราคาซื้อรวมอากรขาเข้ า และภาษีซ้ ือที่เรียกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้ าและจานวน
ที่ได้ รับคืนจากผู้ขาย
16.2 ต้ น ทุ น ทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การจั ด หาสิ น ทรั พ ย์ เพื่ อ ให้ สิ น ทรั พ ย์ น้ั น อยู่ ใน
สถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
16.3 ต้ นทุนที่ประมาณในเบื้องต้ นสาหรับการรื้ อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของ
สินทรัพ ย์ ซึ่ งเป็ นภาระผู กพั น ของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้ สินทรั พ ย์น้ั น มาหรื อ
เป็ นผลจากการใช้ สิน ทรั พ ย์ น้ั น ในช่ วงเวลาหนึ่ งเพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ ต่ างๆ ที่มิ ใช่ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้ าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น
ตัวอย่างของต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
17.1 ต้ น ทุ น ผลประโยชน์ ของพนั กงาน (ตามที่กาหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการก่อสร้ างหรื อการได้ มาซึ่ ง
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
17.2 ต้ นทุนการเตรียมสถานที่
17.3 ต้ นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา
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17.4
17.5

18

19

20

21

ต้ นทุนการติดตั้งและการประกอบ
ต้ นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์น้ันสามารถใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมหรือไม่ หลังหัก
มูลค่าสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้ รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ ในช่ วงการเตรี ยม
ความพร้ อมของสิ นทรั พ ย์ เพื่ อให้ อยู่ ในสถานที่ และสภาพที่ พร้ อมจะใช้ งานได้ (เช่ น
สินค้ าตัวอย่างที่ผลิตขึ้นในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ
17.6 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ สาหรับต้ นทุนที่เกิดขึ้นจาก
ภาระผูกพั นของกิจการในการรื้อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรั พย์ซ่ึงเกิดขึ้น
จากการที่กิจการใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์น้ันในการผลิตสินค้ าคงเหลือในช่วงเวลาหนึ่งสาหรั บ
ภาระผู กพั น จากต้ น ทุ น ที่เกิดขึ้น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 2 เรื่ อง สิน ค้ าคงเหลือ หรื อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กิจการต้ องรับรู้และวัดมูลค่าตาม
ข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น
ตัวอย่างของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
19.1 ต้ นทุนในการเปิ ดสถานประกอบการใหม่
19.2 ต้ นทุนในการแนะนาสินค้ าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้ นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม
การขาย)
19.3 ต้ นทุนในการดาเนินธุรกิจในสถานที่ต้ังใหม่หรือกับลูกค้ ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้ นทุนใน
การฝึ กอบรมพนักงาน) และ
19.4 ต้ นทุนในการบริหารและค่าใช้ จ่ายทั่วไป
การรั บรู้ต้นทุ นที่เกิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จะสิ้นสุดเมื่อสินทรั พย์น้ั นอยู่ ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของ
ฝ่ ายบริ ห าร ดั งนั้ น ต้ น ทุ น ที่เกิ ด ขึ้ นจากการใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ การน าสิ น ทรั พ ย์ ม าใช้ ส าหรั บ
วัตถุประสงค์ท่แี ตกต่างจากเดิมจึงไม่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่าง
ของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
20.1 ต้ นทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่สินทรั พย์อยู่ในสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์
ของฝ่ ายบริหาร แต่ยังไม่ได้ นาสินทรัพย์มาใช้ หรือนาสินทรัพย์มาใช้ ในการดาเนินงาน
ในระดับที่ยังไม่เต็มกาลังการผลิต
20.2 ผลขาดทุ น จากการด าเนิ น งานเริ่ ม แรก เช่ น ผลขาดทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่ า งการสร้ า ง
ความต้ องการในผลผลิตจากสินทรัพย์ดังกล่าว และ
20.3 ต้ นทุ นในการย้ ายสถานที่หรื อการจัดโครงสร้ างการดาเนิ นงานบางส่วนหรื อทั้งหมดของ
กิจการ
กิจการอาจดาเนิ นการบางอย่างที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างหรื อการพั ฒ นารายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ แต่ไม่จาเป็ นต่อการทาให้ สินทรั พย์ดังกล่ าวอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้
งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร การดาเนิ นการเหล่ านี้อาจเกิดขึ้นก่อนหรื อระหว่ าง
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22

22ก

กิจกรรมการก่อสร้ างหรือการพัฒนานั้น ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีรายได้ จากการให้ เช่ าสถานที่
ที่จะใช้ ก่อสร้ างอาคารในอนาคตเป็ นที่จอดรถจนกว่ าการก่อสร้ างจะเริ่มต้ นขึ้น ทั้งนี้ การจัดให้
สถานที่ดังกล่าวเป็ นที่เช่าจอดรถไม่ใช่กิจกรรมที่จาเป็ นต่อการทาให้ สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พ ร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร ดังนั้น กิจการจึงรับรู้รายได้ และ
ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อ งจากการดาเนิ น งานที่ไม่ ใช่ กิจกรรมหลั กในกาไรหรื อขาดทุ น และรวมถึง
การจัดประเภทรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องตามลาดับ
กิจการวัดมูลค่ าต้ นทุ นของสินทรั พย์ท่ีกิจการสร้ างขึ้นโดยใช้ หลักการเดียวกับการวัดมู ลค่าต้ นทุ น
ของสิ นทรั พย์ ท่ีกิ จการได้ มา หากกิ จการผลิ ตสินทรั พย์ ท่ีคล้ ายกั นออกขายในการด าเนิ นธุ รกิ จ
ตามปกติ ต้ นทุ นของสินทรั พย์ท่ีสร้ างเองมักเท่ากับต้ นทุ นของสินค้ าที่ผลิ ตเพื่ อขาย (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้ าคงเหลือ) ดังนั้น ต้ นทุนของสินทรัพย์จึงไม่รวมกาไรที่เกิดขึ้นภายใน
กิจการ ในทานองเดียวกัน ต้ นทุนวัตถุดิบ ค่ าแรงหรื อทรั พยากรอื่นที่สูญเสียเกินกว่ าปกติในการ
ก่ อสร้ างสินทรั พย์ ดั งกล่ าวไม่ ให้ น ามารวมเป็ นราคาทุ นของสินทรั พย์ ท่ีสร้ างขึ้ นใช้ เอง การรั บรู้
ดอกเบี้ ยเป็ นส่วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบั ญชีของสินทรั พย์ท่ีสร้ างขึ้นใช้ เองต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกูย้ ืม
พืชเพื่อการให้ ผลิตผลให้ ใช้ วิธีปฏิบัติทางการบัญชี เช่นเดียวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่กิจการสร้ างขึ้นเองก่อนที่รายการดังกล่ าวจะอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตาม
ความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร ดังนั้น การอ้ างอิงถึง ‘การก่อสร้ าง’ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ควรตีความว่าครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จาเป็ นเพื่อเพาะปลูกและดูแลพืชเพื่อการให้ ผลิตผลก่อนที่
พื ชเพื่ อการให้ ผลิ ตผลจะอยู่ ในสถานที่และสภาพที่พ ร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ ของ
ฝ่ ายบริหาร
การวัดมูลค่าของราคาทุน

23

24

ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด ณ วันที่รับรู้รายการ
หากมีการขยายกาหนดการชาระเงินออกไปนานกว่าระยะเวลาการให้ สินเชื่อตามปกติ กิจการรับรู้
ผลต่างระหว่างราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสดและจานวนเงินทั้งหมดที่จ่ายชาระเป็ นดอกเบี้ยตลอด
ระยะเวลาการได้ รับสิน เชื่อนั้น เว้ นแต่กิจการรั บรู้ดอกเบี้ ยดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม
กิจการอาจได้ รับ รายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ หนึ่ งรายการหรื อมากกว่ าหนึ่ งรายการจาก
การแลกเปลี่ยนกับรายการสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินหรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ท่เี ป็ น
ตั วเงิ นและไม่ เป็ นตั วเงิ น ข้ อพิ จารณาที่ จะกล่ าวต่ อไปนี้ เป็ นข้ อพิ จารณาส าหรั บกรณี การแลกเปลี่ ยน
สิ นทรั พย์ ท่ี ไม่ เป็ นตั วเงิ นกั บสิ นทรั พย์ ท่ี ไม่ เป็ นตั วเงิ นอื่ น อย่ างไรก็ตาม กิ จการสามารถประยุ กต์ ใช้
ข้ อพิ จารณาดังกล่ าวกับ การแลกเปลี่ ยนทุ ก กรณี ท่ีกล่ าวไว้ ได้ กิจการวั ดมู ลค่ าต้ น ทุ นของที่ดิน
อาคารและอุป กรณ์ ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ ยนดังกล่ าวด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรม ยกเว้ นในกรณี ใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
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รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ
กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและสินทรั พย์ท่นี าไปแลก
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาตามแนวทางนี้ ถึงแม้ ว่ากิจการจะไม่สามารถตัดรายการ
สินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยนได้ ในทันที หากสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาไม่ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์น้ันโดยใช้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน
ในการกาหนดว่ ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้ อหาเชิงพาณิชย์หรื อไม่ ให้ กิจการพิ จารณาจากระดับ
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่ าจะมี การเปลี่ ยนแปลงอัน เป็ นผลมาจากรายการดังกล่ าว
รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
25.1 ลั ก ษณะ (ความเสี่ยง จั งหวะเวลา และจานวนเงิน ) ของกระแสเงิน สดที่ได้ รับ จาก
สินทรัพย์แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน หรือ
25.2 รายการแลกเปลี่ ยนท าให้ เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าเฉพาะกิ จ การในส่ วนของ
การดาเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
25.3 ความแตกต่ างในย่อหน้ าที่ 25.1 หรือ 25.2 มีนัยสาคัญ เมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่แี ลกเปลี่ยน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิ จารณาว่าการแลกเปลี่ยนใดเป็ นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์
กิจการต้ องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน
จากกระแสเงิน สดหลั งหั กภาษี ผลของการวิ เคราะห์ ดั งกล่ าวอาจเห็นได้ ชั ดเจนโดยกิจการไม่ จาเป็ น
ต้ องคานวณอย่างละเอียด
กิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้ อย่างน่ าเชื่อถือ หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
26.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในช่วงของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ
สินทรัพย์น้ัน หรือ
26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็ นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วง
ของประมาณการได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หากกิจการสามารถวัดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสินทรั พย์ท่ีได้ มาหรื อสินทรั พย์ ท่ีน าไปแลกเปลี่ ยนได้
อย่ างน่ าเชื่ อถือ กิจการวัดมู ลค่ าราคาทุ นของสินทรั พย์ท่ีได้ มาด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์
ที่น าไปแลกเปลี่ ยน เว้ นแต่ กรณี ท่ีมูลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ ท่ีได้ มานั้ นมี หลั กฐานสนั บสนุ น
ที่ชัดเจนกว่า
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจลดลงเนื่องจากกิจการได้ รับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ น
จากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
24.1
24.2

25

26

27
28
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การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
29

กิจการต้อ งเลื อกใช้นโยบายการบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุ นที่กาหนดไว้ในย่ อหน้าที่ 30 หรือ
วิธีการตี ราคาใหม่ ตามที่กาหนดไว้ในย่อ หน้าที่ 31 ทั้งนี้ กิจการต้องใช้นโยบายการบัญ ชี
เดียวกันสาหรับทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการทีจ่ ดั อยู่ในประเภทเดียวกัน

29ก –
29ข (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
วิธีราคาทุน
30

ภายหลังจากการรับรู ร้ ายการที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ เป็ นสิ นทรัพย์ กิ จการต้องแสดงรายการ
ที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์น้ นั ด้วยราคาทุ นหักค่ าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า
สะสมของสินทรัพย์
วิธีการตีราคาใหม่

31

32
33
34

35

ภายหลังจากการรับรู ร้ ายการที่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ หากที่ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์น้ นั สามารถวัดมู ลค่ ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าว
ด้วยราคาที่ตีใหม่ คือ มู ลค่ ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่ าเสื่อมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่ าสะสมที่เกิดขึ้ นในภายหลัง กิจการต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่
อย่ างสม า่ เสมอพอ เพื่อ ให้แน่ ใจว่ ามู ลค่ าตามบัญ ชี จะไม่ แตกต่ างจากมู ลค่ ายุ ติ ธ รรม ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานอย่างมีสาระสาคัญ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ความถี่ในการตีราคาใหม่ ข้ ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ท่มี ีการตีราคาใหม่น้ัน ในกรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่เี คยมีการตีราคาใหม่
ต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ กิจการจาเป็ นต้ องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
มู ลค่ ายุ ติ ธ รรมของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ บ างรายการอาจมี ค วามผั น ผวนและมี
การเปลี่ ยนแปลงอย่ างมี นั ย สาคั ญ จนท าให้ กิจการจาเป็ นต้ อ งตี ร าคาใหม่ ทุ ก ปี อย่ างไรก็ต าม
การตี ร าคาบ่ อ ยครั้ ง ไม่ จ าเป็ นส าหรั บ รายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ท่ี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
เปลี่ ยนแปลงอย่างไม่มีนั ยสาคัญ ในกรณี ดังกล่ าว อาจจาเป็ นต้ องตีราคาใหม่ ทุก 3 หรื อ 5 ปี
ถือว่าเพียงพอ
เมื่อมีการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้ ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
เป็ นราคาที่ตีใหม่ โดย ณ วั น ที่ตีร าคาใหม่ กิจ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ กับ รายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
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ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในลักษณะที่สม่าเสมอกับการตีราคา
ใหม่ของมูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่ น มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมอาจจะปรับโดยการอ้ างอิงจากข้ อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ ปรับให้ เป็ น
สัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่
จะถู กปรั บปรุงให้ เท่ากับ ผลต่ างระหว่ างมู ลค่ าตามบั ญ ชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม หรือ
35.2 นาค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพย์
จานวนเงิน ที่เป็ นผลจากรายการปรั บ ปรุ งอัน เกิด จากปรั บ ยอดค่ าเสื่อ มราคาสะสมให้ ถื อ เป็ น
ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี ที่เพิ่ มขึ้นหรื อลดลงที่จะถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 39
และ 40
หากกิจการเลือกตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รายการใดรายการหนึง่ ใหม่ กิจการต้องใช้
วิธีการตีราคาใหม่กบั รายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการทีจ่ ดั อยู่ในประเภทเดียวกัน
กับรายการทีเ่ ลือกตีราคาใหม่ดว้ ย
ประเภทของที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ หมายถึง กลุ่ มของสิน ทรั พ ย์ ท่ีมีลัก ษณะและประโยชน์
การใช้ งานที่คล้ ายคลึ งกันต่ อการดาเนินงานของกิจการ ตัวอย่ างการแบ่ งประเภทของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ได้ แก่
37.1 ที่ดิน
37.2 ที่ดินและอาคาร
37.3 เครื่องจักร
37.4 เรือ
37.5 เครื่องบิน
37.6 ยานพาหนะ
37.7 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
37.8 อุปกรณ์สานักงาน และ
37.9 พืชเพื่อการให้ ผลิตผล
ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ทุ ก รายการที่ จั ด อยู่ ในประเภทเดี ย วกั น ต้ อ งตี ร าคาใหม่ พ ร้ อ มกั น
ทั้งนี้เพื่อมิให้ มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพื่อมิให้ มูลค่าของสินทรัพย์ท่ี
แสดงอยู่ในงบการเงินมีท้ังต้ นทุ นและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กิจการ
อาจทยอยตีราคาสินทรัพย์ท่จี ัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้ หากการตีราคาของสินทรัพย์ประเภทนั้น
จะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น และราคาของสินทรัพย์ท่ตี ีใหม่แสดงถึงข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบัน
หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้นั เพิม่ ขึ้ น กิจการต้องรับรู ้
มู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้ นจากการตีราคาใหม่ไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และรับรูจ้ านวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของภายใต้หวั ข้อ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
35.1

36

37

38

39
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40

41

42

อย่ างไรก็ ตาม กิ จการต้อ งรับ รู ส้ ่ ว นเพิ่ม จากการตี ราคาใหม่ นี้ ในก าไรหรื อ ขาดทุ น ไม่ เกิ น
จานวนทีต่ ีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้มูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ นั ลดลง กิจการต้องรับรู ้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
กิจการต้องนาส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจานวน
ที่ไม่ เกินยอดคงเหลื อ ด้านเครดิ ตที่มีอ ยู่ ในบัญ ชี “ส่ ว นเกินทุ นจากการตี ราคาสิ น ทรัพย์”
ของสิ น ทรัพ ย์รายการเดี ย วกัน นั้น โดยการรับ รู ส้ ่ ว นที่ลดลงในกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จอื่ น
จะมีผลทาให้บญ
ั ชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ที่สะสมอยู่ในส่ วนของเจ้าของ
ลดลงตามไปด้วย
กิจการอาจโอนส่วนเกินทุ นจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ที่รวมอยู่ ในส่วนของ
เจ้ าของไปยังกาไรสะสมโดยตรงเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน โดยอาจจะโอนส่วนเกินทุน
ทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกาไรสะสมเมื่อกิจการจาหน่ายหรือเลิกใช้ สินทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่กิจการใช้ งานสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วน
ไปยังกาไรสะสม ในกรณีน้ ีจานวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังกาไรสะสม จะเท่ากับผลต่างระหว่าง
ค่าเสื่อมราคาที่คานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่คานวณ
จากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ไปยังกาไรสะสม
ไม่ทาผ่านกาไรหรือขาดทุน
กิจการรับรู้ รายการและเปิ ดเผยรายการผลกระทบทางภาษี (ถ้ ามี) จากการตีราคาใหม่ สาหรับ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคา

43

44

45

กิจการต้องคิดค่าเสือ่ มราคาสาหรับส่วนประกอบของรายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละ
ส่วนแยกต่ างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับ
ต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์น้นั
กิ จ การปั น ส่ ว นมู ล ค่ า ที่ รั บ รู้ เริ่ ม แรกของรายการที่ เ ป็ นที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ไปยั ง
ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นที่ มี นั ย ส าคั ญ ของสิ น ทรั พ ย์ น้ั น และคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาแยกจากกั น
เช่ น กิจ การอาจแยกคิ ดค่ าเสื่อ มราคาโครงเครื่ อ งบิ น และเครื่ อ งยนต์ แ ยกจากกัน ในท านอง
เดียวกัน หากกิจการได้ มาซึ่งรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และให้ ผ้ ูอ่ืนเช่าภายใต้ สัญ ญาเช่า
ดาเนินงาน กล่าวคือกิจการเป็ นผู้ให้ เช่า อาจเป็ นการเหมาะสมที่กิจการจะคิดค่าเสื่อมราคาจาก
ต้ นทุนของรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากรายการอื่น เพื่ อให้ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่ าว
สะท้อนถึงผลที่ดีและผลที่ไม่ดขี องอายุของสัญญาเช่าเมื่อเทียบกับในตลาด
หากส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีอายุการใช้ ประโยชน์และ
ใช้ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งของสิน ทรั พ ย์รายการเดียวกัน
ในกรณีดังกล่าว กิจการอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็ นกลุ่มเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา
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ในกรณี ท่ีกิ จการคิ ดค่ าเสื่ อมราคาส่ วนประกอบบางส่ วนของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์
แยกจากกัน กิจการต้ องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือของสินทรัพย์แยกจากกันด้ วย
ส่วนที่เหลื อประกอบด้ วยส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ไม่ มีนัยสาคัญ หากกิจการคาดว่ าส่วนประกอบ
ต่ างๆ จะมี รู ป แบบและอายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ท่ี แ ตกต่ างกั น กิ จการอาจคิ ดค่ าเสื่ อ มราคาของ
ส่วนประกอบที่เหลื อ โดยใช้ วิ ธีก ารประมาณซึ่ งเป็ นตั วแทนอั น เที่ยงธรรมที่สะท้ อนถึ งรู ปแบบ
การใช้ ประโยชน์และ/หรืออายุการใช้ ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว
กิจการอาจเลือกคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์ รายการหนึ่งแยกจากกัน
แม้ ว่าต้ นทุนของส่วนประกอบเหล่านั้นจะไม่มีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับต้ นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์
รายการนั้น
กิจการต้องรับรูค้ ่ าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้ นในแต่ละงวดในกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นกรณีที่ตอ้ ง
นาค่าเสือ่ มราคาดังกล่าวไปรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์รายการอื่น
โดยปกติ กิจการจะรั บรู้ ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้น ในแต่ ละงวดในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
ในบางครั้ง ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์อาจเกิดจากการใช้ สินทรัพย์ดังกล่าว
ในการผลิตสินทรัพย์อ่นื ในกรณีน้ ี ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่เี กิดขึ้นถือเป็ นส่วนหนึ่งในต้ นทุน
ของสิ น ทรั พ ย์ อ่ ื น ดั งกล่ าวและรวมเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ อ่ื น นั้ น
เช่น ค่าเสื่อมราคาของโรงงานและอุปกรณ์ในการผลิตถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนแปลงสภาพของ
สิน ค้ า คงเหลื อ (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 2 เรื่ อ ง สิน ค้ า คงเหลื อ ) ในท านองเดี ย วกั น
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในกิจกรรมการพั ฒนาถือเป็ นส่วนหนึ่งในต้ นทุน
ของสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนที่กิ จ การอาจรั บ รู้ ต ามข้ อ ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จานวนทีค่ ิดค่าเสือ่ มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่ มราคา

50
51

52

กิจการต้องปั นส่ วนจานวนที่คิดค่ าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์
กิจการต้อ งทบทวนมู ล ค่ าคงเหลือ และอายุการใช้ประโยชน์ข องสิ นทรัพ ย์อย่ างน้อ ยที่สุ ด
ทุ กสิ้ นรอบปี บัญ ชี และหากคาดว่ ามู ลค่ าคงเหลื อและอายุ การใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพ ย์
แตกต่ างไปจากที่ ได้ ป ระมาณไว้ กิ จ การต้ อ งถื อ ว่ าการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ นนั้นเป็ น
การเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี ซึ่ งต้อ งปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 8
เรือ่ ง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลีย่ นแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
แม้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการยังคงรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป
ตราบเท่าที่มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ันไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบารุงรักษา
สินทรัพย์ไม่ถือเป็ นเหตุให้ หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
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56

57

จานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็ นจานวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ
มู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ มั ก เป็ นจ านวนที่ ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ดั ง นั้ น มู ล ค่ า คงเหลื อ จึ ง ไม่ มี
สาระสาคัญในการคานวณจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคา
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อาจเพิ่มขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
ในกรณีดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลงต่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในภายหลัง
การคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาของสิ น ทรั พ ย์ จ ะเริ่ ม ต้ นเมื่ อสิ น ทรั พ ย์ น้ั นพร้ อมใช้ งาน กล่ า วคื อ
เมื่ อ สิน ทรั พ ย์อ ยู่ ในสถานที่แ ละสภาพที่พ ร้ อ มจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ ของฝ่ ายบริ หาร
การคิดค่าเสื่อมราคาจะสิ้นสุดเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน หรือจัดประเภทสินทรัพย์น้ัน
เป็ นสิน ทรั พ ย์ ท่ีถื อ ไว้ เพื่ อ ขาย (หรื อรวมไว้ ในกลุ่ มสิน ทรั พ ย์ ท่ีจ ะจาหน่ ายซึ่ งจั ดประเภทเป็ น
สินทรั พย์ ท่ีถื อไว้ เพื่ อขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 เรื่ อง สินทรั พย์ไม่ หมุ นเวี ยน
ที่ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนิ นงานที่ยกเลิก แล้ วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน ดังนั้น กิจการไม่อาจ
หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เมื่อกิจการไม่ได้ ใช้ งานสินทรัพย์น้ัน หรือปลดจากการใช้ งาน
ประจา เว้ น แต่ สิน ทรั พ ย์น้ั น ได้ คิดค่ าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ ว อย่างไรก็ตาม หากกิจการใช้
วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธปี ริมาณการใช้ ค่าเสื่อมราคาอาจมีค่าเท่ากับศูนย์ได้ เมื่อไม่มีการผลิต
โดยหลักการแล้ ว กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยอื่น เช่น ความล้ าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย์ การชารุดเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่
หยุ ดใช้ งานสิ นทรั พย์ มั กท าให้ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จที่ จะได้ รั บจากสิ นทรั พย์ น้ั น ลดลง ดั งนั้ น
ในการกาหนดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการต้ องคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
56.1 ประโยชน์ ท่ีคาดว่ าจะได้ รับ จากการใช้ สิน ทรั พ ย์โดยประเมิ น จากก าลั งการผลิ ตหรื อ
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ จากสินทรัพย์น้ัน
56.2 การชารุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากปั จจัยต่ างๆ ในการดาเนินงาน
เช่ น จานวนผลั ดในการใช้ สิน ทรั พ ย์ แ ละแผนการซ่ อมแซมและบ ารุงรั กษา รวมทั้ง
การดูแลและบารุงรักษาสินทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้ งานสินทรัพย์
56.3 ความล้ า สมั ย ทางด้ า นเทคนิ ค หรื อ ทางพาณิ ช ย์ ซ่ึ ง เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงหรื อ
การปรับปรุงการผลิต หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้ องการในสินค้ าหรือบริการ
ซึ่งเป็ นผลผลิตจากสินทรัพย์น้ัน การลดลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตในราคาขายของ
รายการสินค้ าที่มีการผลิตโดยใช้ สินทรัพย์น้ันอาจบ่งชี้ถึงความล้ าสมัยทางด้ านเทคนิค
หรือทางพาณิชย์ของสินทรัพย์น้ันที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะสะท้ อนถึงการลดลงของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์น้ัน
56.4 ข้ อก าหนดทางกฎหมายหรื อข้ อจ ากั ดอื่ นที่ คล้ ายคลึ งกั นในการใช้ สิ นทรั พย์ เช่ น การสิ้นสุ ด
อายุของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง
อายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ท่กี ิจการคาดว่าจะได้ รับจาก
สิน ทรัพ ย์น้ัน กิจการอาจมีน โยบายบริหารสินทรัพย์โดยการจาหน่ ายสิน ทรัพย์หลังจากใช้ งาน
สิน ทรั พ ย์ ไประยะหนึ่ งหรื อ หลั งจากได้ รั บ ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจากสิ น ทรั พ ย์
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แล้ ว ส่ ว นหนึ่ ง ดั งนั้ น อายุ ก ารให้ ประโยชน์ ของสิ น ทรั พ ย์ จึ งอาจสั้ น กว่ าอายุ การใช้ ป ระโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจ การประมาณอายุการใช้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์เป็ นการใช้ ดุลยพิ นิ จซึ่งต้ องอาศั ย
ประสบการณ์ของกิจการจากการใช้ สนิ ทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึงกัน
ที่ดิน และอาคารเป็ นสิน ทรั พ ย์ท่ีแ ยกจากกัน ได้ และบั นทึกแยกจากกัน แม้ ว่าจะได้ มาพร้ อมกัน
ที่ ดิ น จะมี อ ายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ไม่ จ ากั ดจึ งไม่ จ าเป็ นต้ องคิ ดค่ าเสื่ อมราคา ยกเว้ น ในบางกรณี
เช่ น เหมื องแร่ ท่ีทาบนผิ วดิ น หรื อ พื้ นที่ท่ีใช้ สาหรั บ การทิ้งขยะ อาคารมี อายุ การใช้ ป ระโยชน์
ที่จ ากั ด จึ งเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ีเสื่ อ มสภาพได้ การเพิ่ ม ขึ้ นของมู ล ค่ า ที่ดิ น ซึ่ งเป็ นที่ต้ั งของอาคาร
ไม่มีผลกระทบต่อการกาหนดจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร
หากกิจการรวมต้ นทุนในการรื้อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนที่ดิน
กิจการคิดค่ าเสื่อมราคาสาหรั บต้ นทุ นดังกล่ าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่ าจะได้ รับประโยชน์ จาก
ต้ น ทุ น นั้ น ในบางกรณี ที่ดิ น อาจมี อ ายุ การใช้ ป ระโยชน์ จากัด จึ งต้ องมี ก ารคิ ด ค่ า เสื่อ มราคา
ในลักษณะที่สะท้ อนให้ เห็นถึงประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากที่ดินดังกล่าว
วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคา

60
61

62

วิ ธี ก ารคิ ด ค่ าเสื่อ มราคาที่ใช้ต อ้ งสะท้อ นรู ป แบบของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคต
ทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
กิจการต้องทบทวนวิธี การคิดค่ าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่ างน้อ ยที่สุดทุ กสิ้ นรอบปี บัญ ชี
และหากกิจการพบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตจาก
สินทรัพย์น้นั เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ กิจการต้องเปลีย่ นวิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาเพือ่
สะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต้องถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ซึ่งต้องปฏิ บตั ิตามข้อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
กิจการสามารถใช้ วิธีก ารคิดค่ าเสื่อมราคาซึ่ งมี หลายวิ ธีปั นส่ วนจานวนที่คิดค่ าเสื่อ มราคาของ
สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี
เช่น วิธีเส้ นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจานวนผลผลิต วิธีเส้ นตรงมีผลทาให้ ค่าเสื่อมราคา
มี จ านวนคงที่ ต ลอดอายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องสิน ทรั พ ย์ห ากมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิน ทรั พ ย์ น้ั น
ไม่เปลี่ยนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลทาให้ ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการใช้ ประโยชน์
ของสินทรัพย์ วิธีจานวนผลผลิตมีผลทาให้ ค่าเสื่อมราคาขึ้นอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่คาดว่า
จะได้ รั บ จากสิ น ทรั พ ย์ กิ จ การเลื อ กใช้ วิ ธี คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาที่ ส ะท้ อ นรู ป แบบของประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จที่ คาดว่ าจะได้ รั บในอนาคตจากสิ นทรั พย์ ให้ ใกล้ เคี ยงที่ สุ ดและต้ องใช้ อย่ างสม่ าเสมอ
ในทุกรอบระยะเวลาบัญชี เว้ นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคต
จากสินทรัพย์น้ันเปลี่ยนไป
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วิ ธี คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาที่ อิ ง จากรายได้ ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมที่ ร วมถึ ง การใช้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ นวิ ธี
ที่ไม่เหมาะสม รายได้ ท่เี กิดจากกิจกรรมที่รวมถึงการใช้ สนิ ทรัพย์โดยทั่วไปจะสะท้ อนถึงปัจจัยอื่น
นอกเหนือจากการใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น รายได้ จะถูกกระทบโดย
ปัจจัยนาเข้ าอื่น และกระบวนการอื่น กิจกรรมการขาย และการเปลี่ยนแปลงในปริมาณขายและ
ราคา ราคาซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของรายได้ อาจถู กกระทบโดยภาวะเงิ นเฟ้ อซึ่ งไม่ ได้ มี ความเกี่ ยวข้ อง
กับวิธกี ารที่กจิ การใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์
การด้อยค่า

63

64

ในการกาหนดว่ ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดการด้ อยค่าหรือไม่ ให้ กิจการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่ าของสิน ทรัพย์ มาตรฐานการบั ญชีฉบั บดังกล่ าว
อธิบายวิธที ่กี ิจการใช้ ในการทบทวนมูลค่าตามบัญชีและการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของ
สินทรัพย์รวมถึงเมื่อใดที่กจิ การรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ัน
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ค่าชดเชยสาหรับการด้อยค่า

65

66

ค่าชดเชยที่กิจการได้รบั จากบุคคลที่สามสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดการ
ด้อ ยค่ า สู ญ หาย หรื อ เลิ ก ใช้ต ้อ งน ามารวมในก าไรหรื อ ขาดทุ น เมื่อ กิ จ การมี สิ ท ธิ ได้ร ับ
ค่าชดเชยนั้น
การด้ อยค่ าหรื อ ผลขาดทุ น ของรายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ท่ีเกี่ยวข้ อ งกับ สิทธิเรี ยกร้ อง
ที่จะได้ รับค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อหรือการก่อสร้ างสินทรั พย์เพื่ อการเปลี่ยนแทน
ในภายหลั ง ถื อ เป็ นเหตุ ก ารณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่แ ยกจากกัน และต้ อ งบั น ทึก บั ญ ชี แ ยกจากกั น
ดังต่อไปนี้
66.1 การด้ อยค่ า ของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ให้ รั บ รู้ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
66.2 การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเลิ กใช้ งานหรื อจาหน่ ายไป ให้ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
66.3 ค่าชดเชยที่ได้ รับจากบุคคลที่สามสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่มี ีการด้ อยค่า
สูญเสีย หรือเลิกใช้ ให้ นามารวมในการคานวณกาไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิได้ รับ
ค่าชดเชยนั้น และ
66.4 ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กิดจากการบูรณะ การซื้อ หรือการก่อสร้ าง
เพื่อเปลี่ยนแทนสินทรัพย์เดิม ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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การตัดรายการ
67

68

68ก

69

70

71

กิจการต้องตัดรายการมู ลค่ าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี
เมือ่ เข้าเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
67.1 กิจการจาหน่ายสินทรัพย์ หรือ
67.2 กิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์หรือ
การจาหน่ายสินทรัพย์
กิจการต้องรับรูผ้ ลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ในกาไรหรือขาดทุนเมือ่ กิจการตัดรายการสินทรัพย์น้นั (ยกเว้นกรณีที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ กาหนดเป็ นอย่างอื่นในกรณีของการขายและเช่ า
กลับคืน) ทั้งนี้ กิจการต้องไม่จดั ประเภทผลกาไรทีเ่ กิดขึ้ นจากการตัดรายการเป็ นรายได้หลัก
อย่างไรก็ตาม หากกิจการมีการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ถี ือไว้ เพื่ อให้ เช่ าที่เกิดขึ้น
เป็ นปกติ และเป็ นไปตามลั กษณะการประกอบธุ รกิ จตามปกติ ของกิ จการ กิ จการต้ องโอนสิ นทรั พย์
ดั งกล่ าวไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ น ค้ าคงเหลื อด้ วยมู ลค่ าตามบั ญชี ณ วั นที่ สิ น ทรั พ ย์ ดั งกล่ าว
ได้ ส้ ินสุดการให้ เช่ าและถื อ ไว้ เพื่ อขาย โดยเงิน ที่ได้ รับ จากการขายสิน ทรั พ ย์ ดังกล่ าวต้ อ งรั บ รู้
เป็ นรายได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญ ญาที ่ทากับ
ลูกค้า ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 5 เรื่ อ ง สิน ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวี ยนที่ถื อ ไว้
เพื่ อขายและการดาเนิ นงานที่ยกเลิ ก ไม่ ได้ ถือปฏิบั ติกับสินทรั พ ย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขายตามลั กษณะ
การประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการซึ่งได้ โอนไปเป็ นสินค้ าคงเหลือ
การจาหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้นได้ ในหลายรูปแบบ (เช่น โดยการขาย
โดยการให้ เช่าภายใต้ สัญญาเช่า เงินทุน หรือโดยการบริจาค) วันที่ของการจาหน่ายรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ คือวันที่ผ้ ูรับมีอานาจควบคุมรายการนั้นตามข้ อกาหนดสาหรับพิ จารณาว่า
เมื่ อ ใดภาระที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ จ ะเสร็จ สิ้ นตามข้ อ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า ให้ กิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติกบั การจาหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน
ภายใต้ หลักการรั บรู้รายการที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 7 หากกิจการรั บรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทน
ส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบั ญชี ให้ กิ จการตั ดรายการมู ลค่ าตามบั ญชี
ของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทน โดยไม่คานึงว่าส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้นได้ มีการคิด
ค่าเสื่อมราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์น้ันหรือไม่ หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถกาหนด
มูลค่าตามบั ญ ชี ของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ ยนแทนได้ กิจการอาจใช้ ต้นทุ นในการเปลี่ ยนแทน
เป็ นตั ว บ่ งชี้ ถึ งต้ น ทุ น ของส่ ว นประกอบที่ถู ก เปลี่ ย นแทนในขณะที่ กิจ การได้ ม าหรื อ ก่ อ สร้ า ง
ส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้น
ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่าง
สิง่ ตอบแทนสุทธิทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ายสินทรัพย์ (ถ้ามี) กับมูลค่าตามบัญชีของรายการนั้น
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จานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ถูกรวมอยู่ ในผลกาไรหรื อขาดทุ นที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน
อาคารและอุ ป กรณ์ ตามข้ อ ก าหนดของการก าหนดราคาของรายการในย่ อ หน้ าที่ 47 ถึง 72
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 15 เรื่ อ ง รายได้ จ ากสั ญ ญาที่ ท ากั บ ลู ก ค้ า
การเปลี่ยนแปลงในภายหลังสาหรับจานวนเงินโดยประมาณของสิ่งตอบแทนที่รวมอยู่ในผลกาไร
หรื อ ขาดทุ น ต้ อ งถื อปฏิบั ติตามข้ อ ก าหนดสาหรั บ การเปลี่ ยนแปลงของราคาของรายการตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า

การเปิ ดเผยข้อมูล
73

กิจการต้องเปิ ดเผยรายการต่ อไปนี้ ทุกข้อในงบการเงินสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ ละ
ประเภท
73.1 เกณฑ์การวัดมู ลค่ าที่ใช้ก าหนดมู ลค่ าตามบัญ ชี ก่ อนหักค่ าเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพย์
73.2 วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
73.3 อายุการใช้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
73.4 มู ลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่ าสะสม
และค่าเสื่อมราคาสะสม (รวมทั้งผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์)
ณ วันต้นงวดและสิ้ นงวด และ
73.5 รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้ นงวดทีแ่ สดงถึง
73.5.1 มูลค่าของสินทรัพย์ทีเ่ พิม่ ขึ้ น
73.5.2 มู ลค่ าของสิ นทรัพย์ที่จัดประเภทเป็ นที่ ถือไว้เพื่อขายหรื อรวมไว้ในกลุ่ ม
สินทรัพย์ที่จาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถอื ไว้เพือ่ ขายตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนที่ถือไว้เพื่อ
ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก และการจาหน่ายอื่นๆ
73.5.3 มูลค่าของสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ
73.5.4 การเพิ่ ม ขึ้ นหรื อ ลดลงของสิ น ทรัพ ย์ซึ่ งเป็ นผลมาจากการตี ราคาใหม่
ตามย่ อหน้าที่ 31 39 และ 40 และจากการรับรู ห้ รื อกลับรายการบัญ ชี
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าในก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น ตามที่ กาหนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
73.5.5 ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าที่รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
73.5.6 การกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าในก าไรหรื อขาดทุ นตามที่ ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
73.5.7 ค่าเสือ่ มราคา
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74

75

76

73.5.8 ผลต่างสุทธิของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจาก
สกุ ล เงิน ที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น งานเป็ นสกุ ล เงิน ที่ กิ จ การใช้เสนอรายงาน
รวมถึ ง การแปลงค่ าหน่ ว ยงานต่ างประเทศให้ เป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ น
การนาเสนองบการเงินของกิจการทีเ่ สนอรายงาน และ
73.5.9 การเปลีย่ นแปลงอื่น
กิจการต้องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้ ด้วย
74.1 จ านวนและข้อ จ ากัด ที่ มี อยู่ ในกรรมสิ ท ธิ์ ของที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ที่ ใช้เป็ น
หลักประกันหนี้ สิน
74.2 จานวนรายจ่ ายทั้งสิ้ นที่รบั รู เ้ ป็ นส่ ว นหนึ่งของมู ลค่ าตามบัญ ชี ข องรายการที่ดิ น
อาคารและอุปกรณ์จากการก่อสร้าง
74.3 จานวนเงินภาระผูกพันตามสัญญาที่ตกลงไว้เพือ่ ให้ได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และ
74.4 จานวนค่ าชดเชยที่ได้รบั จากบุ คคลที่สามสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่มีการด้อยค่า การสู ญเสีย หรือเลิกใช้ ซึ่งรวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุน (ยกเว้นกรณี
ทีไ่ ด้เปิ ดเผยรายการดังกล่าวแยกต่างหากแล้วในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
การเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็ นเรื่องที่
ต้ องใช้ ดุลยพินิจ ดังนั้น การเปิ ดเผยวิธีการที่ใช้ และอายุการใช้ ประโยชน์โดยประมาณหรืออัตรา
ค่าเสื่อมราคาจะให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูใช้ งบการเงินเพื่อใช้ ทบทวนนโยบายการบัญชีท่ฝี ่ ายบริหารเลือกใช้
และทาให้ สามารถเปรียบเทียบข้ อมูลกับของกิจการอื่ นได้ และด้ วยเหตุผลที่คล้ ายคลึงกันกิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
75.1 ค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ ไม่ว่าค่าเสื่อมราคานั้นจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนหรือรับรู้เป็ นส่วน
หนึ่งของต้ นทุนของสินทรัพย์อ่นื ในระหว่างงวด และ
75.2 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด
กิจการเปิ ดเผยลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่มี ีผลกระทบ
ในงวดปั จจุ บันหรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต่อไปตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้ อผิดพลาด การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อาจมีผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงประมาณการในเรื่องต่อไปนี้
76.1 มูลค่าคงเหลือ
76.2 ประมาณการต้ น ทุ น ในการรื้ อ การขนย้ าย หรื อ การบู ร ณะรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
76.3 อายุการใช้ ประโยชน์ และ
76.4 วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา
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หากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ กิจการต้องเปิ ดเผยรายการ
ต่อไปนี้ เพิม่ เติมจากรายการที่เปิ ดเผยตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม
77.1 วันทีม่ ีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
77.2 ข้อเท็จจริงทีว่ ่าผูป้ ระเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่
77.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
77.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
77.5 ส าหรับ ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ที่ แ ต่ ล ะประเภทมี ก ารตี ร าคาใหม่ ใ ห้เปิ ดเผย
มูลค่าตามบัญชีทีค่ วรจะรับรูห้ ากสินทรัพย์น้นั แสดงโดยใช้วิธีราคาทุน และ
77.6 ส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาสิ นทรัพย์ ซึ่ งกิ จการต้องแสดงให้เห็ นถึ งการเปลี่ ยนแปลง
ของส่ วนเกินทุ นดังกล่าวในระหว่ างงวด และข้อจากัดในการจ่ ายส่ วนเกินทุนนั้น
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
กิจการเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ท่ีมีการด้ อยค่ าตามที่ระบุ ไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ เพิ่มเติมจากข้ อมูลที่กาหนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 73.5.4 ถึง 73.5.6
ผู้ใช้ งบการเงินอาจพบว่าข้ อมูลต่อไปนี้เกี่ยวข้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ งบการเงิน
79.1 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่กี จิ การหยุดใช้ งานเป็ นการชั่วคราว
79.2 มูลค่าตามบัญ ชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ วแต่ยังคงใช้ งานอยู่
79.3 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงปลดจากการใช้ งานประจาและยังไม่ได้
จั ดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ ท่ี ถื อไว้ เพื่ อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 5
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก และ
79.4 ในกรณี ท่ีกิ จ การเลื อ กใช้ วิ ธี ร าคาทุ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
หากแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ
ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงสนับสนุนให้ กจิ การเปิ ดเผยจานวนดังกล่าว

การถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
80
80ก
80ข
80ค

(ย่อหน้านี้ ไม่เกีย่ วข้อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 36/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

23

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16

วันถือปฏิบตั ิ
81

81ก
81ข
81ค
81ง
81จ
81ฉ
81ช

81ซ
81ฌ
81ญ

81ฎ
81ฏ

81ฐ

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่เี ริ่ ม
ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ สนั บ สนุ น ให้ น าไปใช้ ก่ อนวั น ถื อปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ าที่ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
กิ จการต้ องปฏิ บั ติ ตามการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวโดยวิ ธีป รั บ ย้ อนหลั งตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี ่ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด
กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้
อนุ ญาตให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบั งคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าว
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า ทาให้ เกิดการ
ปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 68ก 69 และ 72 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ทาให้ เกิดการตัดย่อหน้ าที่ 4 และ
27 และปรั บ ปรุ งย่ อ หน้ าที่ 5 10 44 และ 68 ถึง 69 กิจการต้ องถือปฏิบั ติตามการปรั บ ปรุ ง
ดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
82
83

มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ทีด่ ิน
อาคารและอุปกรณ์
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 36/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
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