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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IAS 16: Property, Plant and Equipment (Bound 

volume 2017 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก และปรับปรุง

การอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 

1 ถึง 83 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ 

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

 

วตัถุประสงค ์ 
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกิจการ 

ในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากการลงทุนดังกล่าว 

ประเด็นหลักในทางบัญชีส าหรับรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ การรับรู้รายการ

สินทรัพย์ การก าหนดมูลค่าตามบัญชี การคิดค่าเสื่อมราคา และการรับรู้ผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

 

ขอบเขต  
 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบัการบญัชีส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ยกเวน้

กรณีทีม่าตรฐานการบญัชีฉบบัอื่นก าหนดหรืออนุญาตใหใ้ชวิ้ธีปฏิบติัทางบญัชีทีแ่ตกต่างไป 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึง 

3.1  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่จัดเป็นประเภทถือไว้เพ่ือขายตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนทีถื่อไว ้

เพือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) 

3.2  สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร นอกเหนือจากพืชเพ่ือการให้

ผลิตผล (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อ

มีการประกาศใช้)) มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

แต่ไม่ถือปฏบัิติกบัผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชเพ่ือการให้ผลิตผลดังกล่าว 

3.3  การรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า (ดูมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่า 

แหล่งทรพัยากรแร่ (เมื่อมีการประกาศใช้))  

3.4  สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น น า้มัน กา๊ซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่

สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ ซ่ึงคล้ายคลึงกนั  
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อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ใน 

การพัฒนาหรือรักษาสภาพของสนิทรัพย์ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3.2 ถึง 3.4 ด้วย  

4      มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นอาจก าหนดให้กิจการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้วิธ ี

ซ่ึงแตกต่างไปจากที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการพิจารณารับรู้รายการ

ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์การโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน 

ในสินทรัพย์น้ัน อย่างไรกต็าม ในกรณีดังกล่าวการปฏิบัติทางบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการ

ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ น้ันรวมทั้งการคิดค่าเสื่อมราคายังคงต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ี 

5 กิจการที่เลือกใช้วิธีราคาทุนส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามที่ก าหนดในมาตรฐาน 

การบัญ ชี  ฉบับที่  40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์ เพื่ อการลงทุน  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) ต้องปฏบัิติตามวิธรีาคาทุนตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

 

ค านยิาม  
 

6 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

พชืเพือ่การใหผ้ลติผล หมายถงึ พชืทีม่ีชีวิตซ่ึง: 

  1) ใช้ในกระบวนการผลิตห รือเพื่ อจัดหาซ่ึ ง

ผลิตผลทางการเกษตร 

  2) คาดว่าจะใหผ้ลิตผลมากกว่าหนึง่รอบระยะเวลา 

และ 

  3) มีความเป็นไปไดที้่ยากยิ่งที่จะขายเป็นผลิตผล

ทางการเกษตร เวน้แต่เป็นการขายเศษซากที่

เป็นผลพลอยได ้

  (ย่อหนา้ที่ 5ก ถึง 5ข ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ 

ที่  41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมี 

การประกาศใช้) บรรยายอย่างละเอียดถึงค านิยาม

ของพชืเพือ่การใหผ้ลิตผล) 

 

มลูค่าตามบัญชี  

 

หมายถงึ จ านวนเงินของสินทรพัยที์่รบัรูห้ลงัจากหักค่าเสื่อม

ราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม

ของสินทรพัย ์
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ราคาทุน หมายถงึ จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ 

จ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่

กิจการมอบใหเ้พือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรพัย ์ณ เวลาที่ได้

สินทรพัยน์ ั้นมา หรือ ณ เวลาที่ก่อสรา้งสินทรพัยน์ ั้น 

หรือในกรณีที่เกี่ยวขอ้ง ให้รวมถึงจ านวนที่แบ่งมา

เป็นราคาทุนของสินทรพัยที์่รบัรูเ้มื่อเริ่มแรกตามที่

ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

อื่น เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  2 

(ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

(เมือ่มีการประกาศใช)้  

 

จ านวนที่ คิ ด ค่ าเสื่ อม

ราคา 

หมายถงึ ราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุน 

หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรพัย ์

 

ค่าเสื่อมราคา หมายถงึ      การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย ์

อย่างมีระบบตลอดอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัย์

น ั้น 

 

มลูค่าเฉพาะกิจการ  หมายถงึ   มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดซ่ึงกิจการคาดว่าจะ

ได้รับจากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

และจากการจ าหน่ายสินทรัพย์น ั้ น เมื่อ ส้ินอายุ 

การใช้ประโยชน์หรือที่คาดว่าจะเกิดเมื่อมี การโอน

สินทรพัยน์ ั้นเพือ่ช าระหนี้ สิน 

 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพือ่

โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง 

ผู ้ร่วมตลาด ณ วันที่ว ัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง 

การวัดมลูค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้)  

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หมายถงึ จ านวนของมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า

จะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์
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ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์ หมายถงึ สินทรพัยที์ม่ีตวัตนซ่ึงเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

1) มี ไว ้เพื่ อ ใช้ประโยชน์ในการผลิต  ในการ

จ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพื่อให้เช่า หรือ

เพือ่ใชใ้นการบริหารงาน และ 

2) คาดว่าจะใชป้ระโยชนม์ากกว่าหนึง่รอบระยะเวลา 

 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคืน      หมายถงึ    มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรพัย ์

หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์น ั้ นแล้วแต่

จ านวนใดจะสูงกว่า 

 

มลูค่าคงเหลอื หมายถงึ จ านวนเงินโดยประมาณที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัใน

ปัจจุบนัจากการจ าหน่ายสินทรพัยห์ลงัจากหกัตน้ทุนที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์น ั้ น 

หากสินทรัพย์น ั้นมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็น  

ณ วนัส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชน ์

 

อายุการใชป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรพัยไ์วใ้ช้ 

หรือ 

2) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอื่น              

ที่คลา้ยคลึงกันซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรพัย ์

 

การรบัรูร้ายการ  
 

7  กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์เป็นสินทรพัยก์็ต่อเมื่อเป็นไป

ตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

7.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

จากรายการนั้น และ 

7.2    กิจการสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

8  รายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่ส ารองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงจะถูกรับรู้

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี เมื่อรายการดังกล่าวเป็นไปตามค านิยามของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสนิค้าคงเหลือ 

9  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดหน่วยในการวัดเพ่ือรับรู้รายการที่เป็น ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ กล่าวคือ ไม่ได้ก าหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วยรายการใดบ้าง 
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ดังน้ัน กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการน าเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้อม

หรือลักษณะเฉพาะของกิจการ ในบางกรณีอาจเป็นการเหมาะสมที่จะน ารายการที่ไม่มีนัยส าคัญ 

หลายรายการ เช่น เบ้าหลอม เคร่ืองมือ และแม่พิมพ์มาบันทึกรวมเป็นสินทรัพย์รายการเดียว  

แล้วประยุกต์ใช้เกณฑก์ารรับรู้รายการกบัมูลค่ารวม  

10 กิจการประเมินต้นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการรับรู้

รายการ ต้นทุนดังกล่าวรวมถึงต้นทุนเร่ิมแรกเพ่ือให้ได้มาหรือที่เกิดข้ึนจากการก่อสร้างรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเม่ือมีการต่อเติม การเปล่ียนแทน

ส่วนประกอบ หรือการซ่อมบ ารุงสนิทรัพย์ดังกล่าว  

 

ตน้ทุนเริม่แรก  
 

11 กิจการอาจได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย 

หรือสภาพแวดล้อม การได้มาซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว แม้จะไม่ได้เป็นการเพ่ิม

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยตรงให้กับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ของกิจการแต่อาจเป็นสินทรัพย์ที่กิจการจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้กิจการสามารถได้รับประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อื่นของกิจการได้ ดังน้ัน การได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ดังกล่าวจึงเข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์เพราะท าให้กิจการได้รับประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่ากรณีที่กิจการไม่มีสินทรัพย์ดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์อาจติดตั้งเคร่ืองควบคุมระบบการผลิตสารเคมีใหม่เพ่ือ 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในการผลิตและการเก็บรักษาสารเคมีที่ 

เป็นอันตราย ดังน้ันกิจการจึงรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโรงงานคร้ังน้ี

เป็นสินทรัพย์ เน่ืองจากกิจการไม่สามารถผลิตและขายเคมีภัณฑ์ได้โดยปราศจากอุปกรณ์

ดังกล่าว อย่างไรกต็าม ให้กิจการสอบทานมูลค่าตามบัญชีของทั้งสินทรัพย์ที่ติดต้ังใหม่และ

สนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องถึงการด้อยค่าที่อาจเกิดข้ึนตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เมื่อมีการประกาศใช้) ด้วย 

 

ตน้ทุนทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั 

 

12 ภายใต้หลักการรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ 7 กิจการไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดข้ึนเป็นประจ าเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์น้ัน แต่กิจการรับรู้ต้นทุนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนในการซ่อม

บ ารุงที่เกิดข้ึนเป็นประจ ามีองค์ประกอบหลักเป็นต้นทุนค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และอาจ

รวมถึงช้ินส่วนอะไหล่ช้ินเล็ก รายจ่ายดังกล่าวมักมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น “ค่าซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษา” รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

13 กิจการอาจจ าเป็นต้องเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการ

ตามระยะเวลาที่ก  าหนด ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจ าเป็นต้องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจาก
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ใช้งานไประยะหน่ึง หรืออาจจ าเป็นต้องเปล่ียนแทนเคร่ืองตกแต่งภายในเคร่ืองบิน เช่น เก้าอี้ และ

ห้องครัวอาจต้องเปล่ียนแทนหลายคร้ังตลอดอายุของล าตัวเคร่ืองบิน กจิการอาจได้รับรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์บางรายการมาเพ่ือลดความถี่ของการเปล่ียนแทนที่จะเกิดข้ึน เช่น การเปล่ียน

แทนผนังภายในอาคาร หรือการเปล่ียนไปใช้ผนังชนิดที่ไม่ต้องมีการเปล่ียนแทนเกิดข้ึนอีก ภายใต้

หลักการรับรู้รายการในย่อหน้าที่ 7 กิจการรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็น

ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเม่ือต้นทุนน้ันเกิดข้ึน

และเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ กิจการตัดมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน 

ตามหลักการของการตัดรายการที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (ดูย่อหน้าที่ 67 ถึง 72) 

14 กิจการอาจจัดให้มีการตรวจสอบคร้ังใหญ่ตามระยะเวลาที่ก  าหนดเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาด 

ที่อาจเกิดข้ึน โดยไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนใดหรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือให้รายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง (เช่น กรณีของเคร่ืองบิน) กิจการรับรู้

ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่แต่ละคร้ังเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดียวกบักรณีการเปล่ียนแทนหากเป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้

รายการ กิจการพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีที่คงเหลือของต้นทุนการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่ 

ในคร้ังก่อน (ถือเป็นส่วนต่างหากจากตัวสินทรัพย์) ไม่ว่าต้นทุนการตรวจสอบในคร้ังก่อนจะถูก

บันทึกไว้ในรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือการก่อสร้างสินทรัพย์หรือไม่กต็าม ในกรณีจ าเป็น 

กิจการอาจใช้ประมาณการต้นทุนการตรวจสอบสภาพในลักษณะคล้ายคลึงกันที่อาจเกิดข้ึน 

ในอนาคตเป็นข้อบ่งช้ีที่ช่วยในการก าหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้นทุนการตรวจสอบสภาพ 

ที่รวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์เม่ือกจิการได้มาหรือก่อสร้างสนิทรัพย์  

 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 
 

15 กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่เขา้เงือ่นไขการรบัรูร้ายการเป็น

สินทรพัยโ์ดยใชร้าคาทุน 

 

ส่วนประกอบของราคาทุน 

 

16 ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย 

16.1 ราคาซ้ือรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลดการค้าและจ านวนที่

ได้รับคืนจากผู้ขาย 

16.2 ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ใน

สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

16.3 ต้นทุนที่ประมาณในเบ้ืองต้นส าหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของ

สินทรัพย์ ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดข้ึนเม่ือกิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือ 

เป็นผลจากการใช้สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ  ที่มิใช่เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการผลิตสนิค้าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลาน้ัน 
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17 ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

17.1 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกิดข้ึน

โดยตรงจากการก่อสร้างหรือการได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

17.2  ต้นทุนการเตรียมสถานที่ 

17.3  ต้นทุนการขนส่งเร่ิมแรกและการเกบ็รักษา 

17.4  ต้นทุนการติดตั้งและการประกอบ 

17.5 ต้นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์น้ันสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ หลังหัก 

มูลค่าสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ในช่วงการเตรียม 

ความพร้อมของสินทรัพย์ เพ่ื อให้อยู่ ในสถานที่ และสภาพที่ พร้อมจะใช้งานได้  (เช่น  

สนิค้าตัวอย่างที่ผลิตข้ึนในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ 

17.6  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  

18 กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เมื่อมี 

การประกาศใช้) ส าหรับต้นทุนที่เกิดข้ึนจากภาระผูกพันของกิจการในการร้ือ การขนย้าย และ 

การบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ซ่ึงเกิดข้ึนจากการที่กิจการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์น้ันใน 

การผลิตสินค้าคงเหลือในช่วงเวลาหน่ึงส าหรับภาระผูกพันจากต้นทุนที่เกิดข้ึนตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เมื่ อมีการประกาศใช้) หรือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กิจการต้อง

รับรู้และวัดมูลค่าตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

19 ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ 

19.1  ต้นทุนในการเปิดสถานประกอบการใหม่ 

19.2 ต้นทุนในการแนะน าสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม

การขาย) 

19.3 ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในสถานที่ต้ังใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนใน 

การฝึกอบรมพนักงาน) และ 

19.4  ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 

20 การรับรู้ต้นทุนที่เกดิข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะ

สิ้ นสุดเม่ือสินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ 

ฝ่ายบริหาร ดังน้ัน ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์หรือการน าสินทรัพย์มาใช้ส าหรับ

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิมจึงไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ ตัวอย่าง

ของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ 

20.1 ต้นทุนที่เกิดข้ึนในขณะที่สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์

ของฝ่ายบริหาร แต่ยังไม่ได้น าสินทรัพย์มาใช้หรือน าสินทรัพย์มาใช้ในการด าเนินงาน

ในระดับที่ยังไม่เตม็ก าลังการผลิต 
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20.2 ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่ เกิดข้ึนระหว่างการสร้าง 

ความต้องการในผลผลิตจากสนิทรัพย์ดังกล่าว และ 

20.3 ต้นทุนในการย้ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้างการด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของ

กจิการ 

21 กิจการอาจด าเนินการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการพัฒนารายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ แต่ไม่จ าเป็นต่อการท าให้สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้

งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การด าเนินการเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้ นก่อนหรือระหว่าง

กิจกรรมการก่อสร้างหรือการพัฒนาน้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีรายได้จากการให้เช่าสถานที่ 

ที่จะใช้ก่อสร้างอาคารในอนาคตเป็นที่จอดรถจนกว่าการก่อสร้างจะเร่ิมต้นขึ้ น ทั้งน้ี การจัดให้

สถานที่ดังกล่าวเป็นที่เช่าจอดรถไม่ใช่กิจกรรมที่จ าเป็นต่อการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และ

สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังน้ัน กิจการจึงรับรู้รายได้และ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการด าเนินงานที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักในก าไรหรือขาดทุน และรวมถึง 

การจัดประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามล าดับ 

22 กิจการวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่กิจการสร้างข้ึนโดยใช้หลักการเดียวกับการวัดมูลค่าต้นทุน 

ของสินทรัพย์ที่กิจการได้มา หากกิจการผลิตสินทรัพย์ที่คล้ายกันออกขายในการด าเนินธุรกิจ

ตามปกติ ต้นทุนของสินทรัพย์ที่สร้างเองมักเท่ากับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเพ่ือขาย (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้)) ดังน้ัน ต้นทุน

ของสินทรัพย์จึงไม่รวมก าไรที่เกิดข้ึนภายในกิจการ ในท านองเดียวกัน ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือ

ทรัพยากรอื่นที่สูญเสียเกินกว่าปกติในการก่อสร้างสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ให้น ามารวมเป็นราคาทุน

ของสินทรัพย์ที่สร้างข้ึนใช้เอง การรับรู้ดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

ที่สร้างข้ึนใช้เองต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ตน้ทนุการกูยื้ม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

22ก พืชเพ่ือการให้ผลิตผลให้ใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเช่นเดียวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่กิจการสร้างข้ึนเองก่อนที่รายการดังกล่าวจะอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตาม 

ความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังน้ัน การอ้างอิงถึง ‘การก่อสร้าง’ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ควรตีความว่าครอบคลุมถึงกจิกรรมที่จ าเป็นเพ่ือเพาะปลูกและดูแลพืชเพ่ือการให้ผลิตผลก่อนที่

พืชเพ่ือการให้ผลิตผลจะอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ 

ฝ่ายบริหาร 

 

การวดัมูลค่าของราคาทุน  

 

23 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด ณ วันที่รับรู้รายการ 

หากมีการขยายก าหนดการช าระเงินออกไปนานกว่าระยะเวลาการให้สินเช่ือตามปกติ กิจการรับรู้

ผลต่างระหว่างราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสดและจ านวนเงินทั้งหมดที่จ่ายช าระเป็นดอกเบ้ียตลอด

ระยะเวลาการได้รับสินเช่ือน้ัน เว้นแต่กิจการรับรู้ดอกเบ้ียดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตาม
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บัญชีของสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

ต้นทุนการกู้ยืม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

24 กิจการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หน่ึงรายการหรือมากกว่าหน่ึงรายการจาก 

การแลกเปล่ียนกบัรายการสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือแลกเปล่ียนกบัทั้งรายการสนิทรัพย์ที่เป็น

ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นข้อพิจารณาส าหรับกรณีการแลกเปล่ียน 

สินทรัพย์ที่ ไม่เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ที่ ไม่เป็นตัวเงินอื่น อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถประยุกต์ใช้

ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปล่ียนทุกกรณีที่กล่าวไว้ได้ กิจการวัดมูลค่าต้นทุนของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีใด

กรณีหน่ึงดังต่อไปนี้  

24.1  รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หรือ 

24.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่น าไปแลก

ได้อย่างน่าเช่ือถือ  

กจิการวัดมูลค่ารายการสนิทรัพย์ที่ได้มาตามแนวทางน้ี ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่สามารถตัดรายการ

สินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

กจิการวัดมูลค่าสนิทรัพย์น้ันโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน 

25 ในการก าหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากระดับ

ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว 

รายการแลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หากเข้าเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

25.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้รับจาก

สนิทรัพย์แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน หรือ 

25.2 รายการแลกเปล่ียนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของ 

การด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

25.3 ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 25.1 หรือ 25.2 มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ที่แลกเปล่ียน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปล่ียนใดเป็นการแลกเปล่ียนที่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์  

กจิการต้องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน

จากกระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเห็นได้ชัดเจนโดยกิจการไม่จ าเป็น 

ต้องค านวณอย่างละเอยีด 

26 กิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ หากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง

ดังต่อไปนี้  

26.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในช่วงของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ

สนิทรัพย์น้ัน หรือ 

26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วง

ของประมาณการได้อย่างสมเหตุสมผลเพ่ือใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม  
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หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้ 

อย่างน่าเช่ือถือ กิจการวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่

น าไปแลกเปล่ียน เว้นแต่กรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่ 

ชัดเจนกว่า 

27 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือครองโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินให้

เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อ

มีการประกาศใช้) 

28 มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจลดลงเน่ืองจากกจิการได้รับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาล ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชี

ส าหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรฐับาล (เมื่อมี

การประกาศใช้) 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ  
 

29 กิจการตอ้งเลือกใชน้โยบายการบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 30 หรือ

วิธีการตีราคาใหม่ตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่  31 ทั้ งนี้  กิจการตอ้งใชน้โยบายการบญัชี

เดียวกนัส าหรบัทีด่ิน อาคารและอุปกรณทุ์กรายการทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดียวกนั 

 

วิธีราคาทุน 

 

30 ภายหลังจากการรับรูร้ายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ กิจการต้องแสดงรายการ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

สะสมของสินทรพัย ์ 

 

วิธีการตีราคาใหม่   

 

31 ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรพัย์ หากที่ดิน อาคารและ

อุปกรณน์ั้นสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการตอ้งแสดงรายการดงักล่าว

ดว้ยราคาที่ตีใหม่ คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่มีการตีราคาใหม่หักดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสม 

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมที่เกิดข้ึนในภายหลงั กิจการตอ้งตีราคาสินทรพัยใ์หม่

อย่างสม า่เสมอพอ เพือ่ใหแ้น่ใจว่ามูลค่าตามบญัชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานอย่างมีสาระส าคญั 

32 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

33     (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

34 ความถี่ในการตีราคาใหม่ข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ที่มีการตีราคาใหม่น้ัน ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เคยมีการตีราคาใหม่
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ต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ กจิการจ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

มูลค่ายุติ ธรรมของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการอาจมีความผันผวนและมี 

การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญจนท าให้กิจการจ าเป็นต้องตีราคาใหม่ทุกปี  อย่างไรก็ตาม 

การตีราคาบ่อยคร้ังไม่จ าเป็นส าหรับรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ มูลค่ายุติธรรม

เปล่ียนแปลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ ในกรณีดังกล่าว อาจจ าเป็นต้องตีราคาใหม่ทุก 3 หรือ 5 ปี  

ถือว่าเพียงพอ 

35 เมื่อมีการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

เป็นราคาที่ตีใหม่ โดย ณ วันที่ตีราคาใหม่กิจการต้องถือปฏิบัติกับรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้   

35.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในลักษณะที่สม ่าเสมอกับการตีราคา

ใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมอาจจะปรับโดยการอ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ ปรับให้เป็น

สดัส่วนกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่

จะถูกปรับปรุงให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

และมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม หรือ 

35.2 น าค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ

สนิทรัพย์ 

จ านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอดค่าเสื่อมราคาสะสมให้ถือเป็น 

ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงที่จะถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 39 

และ 40 

36 หากกิจการเลือกตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณร์ายการใดรายการหนึง่ใหม่ กิจการตอ้งใช้

วิธีการตีราคาใหม่กบัรายการทีด่ิน อาคารและอุปกรณทุ์กรายการทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดียวกนั

กบัรายการทีเ่ลือกตีราคาใหม่ดว้ย 

37 ประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์ 

การใช้งานที่คล้ายคลึงกันต่อการด าเนินงานของกิจการ ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ได้แก่ 

37.1 ที่ดิน 

37.2 ที่ดินและอาคาร 

37.3 เคร่ืองจักร 

37.4 เรือ 

37.5 เคร่ืองบิน 

37.6 ยานพาหนะ 

37.7 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

37.8 อุปกรณ์ส านักงาน และ 

37.9 พืชเพ่ือการให้ผลิตผล 
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38 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งน้ี

เพ่ือมิให้มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพ่ือมิให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่แสดง

อยู่ในงบการเงินมีทั้งต้นทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรกต็าม กิจการอาจ

ทยอยตีราคาสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้หากการตีราคาของสินทรัพย์ประเภทน้ัน 

จะเสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาอนัสั้น และราคาของสนิทรัพย์ที่ตีใหม่แสดงถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

39 หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ท าใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นเพิม่ข้ึน กิจการตอ้งรบัรู ้

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น  

และรบัรูจ้ านวนสะสมไปยงัส่วนของเจา้ของภายใตห้วัขอ้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ 

อย่างไรก็ตาม กิจการตอ้งรบัรูส่้วนเพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้ ในก าไรหรือขาดทุนไม่เกิน

จ านวนทีตี่ราคาสินทรพัยด์งักล่าวลดลงในอดีตและเคยรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

40 หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ท าใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นลดลง กิจการตอ้งรบัรู ้

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 

กิจการตอ้งน าส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ านวน 

ที่ไม่เกินยอดคงเหลือดา้นเครดิตที่มีอยู่ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์”  

ของสินทรพัยร์ายการเดียวกนันั้น โดยการรบัรูส่้วนที่ลดลงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

จะมีผลท าให้บญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์” ที่สะสมอยู่ในส่วนของเจ้าของ

ลดลงตามไปดว้ย 

41 กิจการอาจโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่รวมอยู่ในส่วนของ

เจ้าของไปยังก าไรสะสมโดยตรงเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน โดยอาจจะโอนส่วนเกินทุน

ทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังก าไรสะสมเมื่อกิจการจ าหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ 

อย่างไรกต็าม ในระหว่างที่กิจการใช้งานสนิทรัพย์ดังกล่าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกนิทุนบางส่วน

ไปยังก าไรสะสม ในกรณีน้ีจ านวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังก าไรสะสม จะเทา่กบัผลต่างระหว่าง

ค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่ค านวณ

จากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังก าไรสะสม

ไม่ท าผ่านก าไรหรือขาดทุน 

42 กิจการรับรู้รายการและเปิดเผยรายการผลกระทบทางภาษี (ถ้ามี) จากการตีราคาใหม่ ส าหรับ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ค่าเสือ่มราคา  
 

43 กิจการตอ้งคิดค่าเสือ่มราคาส าหรบัส่วนประกอบของรายการทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์แต่ละ

ส่วนแยกต่างหากจากกนัเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนที่มีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบั

ตน้ทุนทั้งหมดของสินทรพัยน์ ั้น  



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

15 

44 กิจการปันส่วนมูลค่าที่ รับ รู้ เร่ิมแรกของรายการที่ เป็นที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  ไปยัง

ส่วนประกอบแต่ละส่วนที่มีนัยส าคัญของสินทรัพย์น้ันและคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน เช่น 

กิจการอาจแยกคิดค่าเสื่อมราคาโครงเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์แยกจากกัน ไม่ว่ากิจการจะเป็น

เจ้าของเคร่ืองบินน้ันเองหรือเป็นเคร่ืองบินตามสัญญาเช่าการเงิน ในท านองเดียวกัน หากกจิการ

ได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และให้ผู้อื่นเช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน กล่าวคือ

กิจการเป็นผู้ให้เช่า อาจเป็นการเหมาะสมที่กิจการจะคิดค่าเสื่อมราคาจากต้นทุนของรายการ

ดังกล่าวแยกต่างหากจากรายการอื่น เพ่ือให้ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวสะท้อนถึงผลที่ดีและ

ผลที่ไม่ดีของอายุของสญัญาเช่าเมื่อเทยีบกบัในตลาด 

45 หากส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีอายุการใช้ประโยชน์และ 

ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหน่ึงของสินทรัพ ย์รายการเดียวกัน  

ในกรณีดังกล่าว กจิการอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็นกลุ่มเพ่ือคิดค่าเสื่อมราคา  

46 ในกรณีที่กิจการคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบบางส่วนของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  

แยกจากกัน กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือของสินทรัพย์แยกจากกันด้วย 

ส่วนที่เหลือประกอบด้วยส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ไม่มีนัยส าคัญ หากกิจการคาดว่าส่วนประกอบ

ต่างๆ จะมีรูปแบบและอายุการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน กิจการอาจคิดค่าเสื่อมราคาของ

ส่วนประกอบที่เหลือโดยใช้วิธีการประมาณซ่ึงเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สะท้อนถึงรูปแบบ 

การใช้ประโยชน์และ/หรืออายุการใช้ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว 

47 กิจการอาจเลือกคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์รายการหน่ึงแยกจากกัน

แม้ว่าต้นทุนของส่วนประกอบเหล่านั้นจะไม่มีนัยส าคัญเมื่อเทยีบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์

รายการน้ัน 

48 กิจการตอ้งรบัรูค่้าเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนในแต่ละงวดในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้กรณีที่ตอ้ง 

น าค่าเสือ่มราคาดงักล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยร์ายการอื่น 

49 โดยปกติกิจการจะรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนในแต่ละงวดในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม      

ในบางคร้ัง ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์อาจเกิดจากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าว

ในการผลิตสนิทรัพย์อื่น ในกรณีน้ี ค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ที่เกดิข้ึนถือเป็นส่วนหน่ึงในต้นทุน

ของสินทรัพย์อื่นดังกล่าวและรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นน้ัน เช่น  

ค่าเสื่อมราคาของโรงงานและอุปกรณ์ในการผลิตถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนแปลงสภาพของ

สินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมี

การประกาศใช้)) ในท านองเดียวกัน ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม

การพัฒนาถือเป็นส่วนหน่ึงในต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการอาจรับรู้ตามข้อก าหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้)  
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จ านวนทีคิ่ดค่าเสือ่มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคา 

 

50 กิจการตอ้งปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยอ์ย่างมีระบบตลอดอายุการใช้

ประโยชนข์องสินทรพัย ์ 

51    กิจการตอ้งทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยอ์ย่างนอ้ยที่สุด                

ทุกส้ินรอบปีบญัชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชนข์องสินทรัพย์

แตกต่างไปจากที่ ได้ประมาณไว้ กิจการต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนนั้ นเป็น 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 

(ปรบัปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

52 แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการยังคงรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป         

ตราบเท่าที่มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์น้ันไม่สงูกว่ามูลค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

สนิทรัพย์ไม่ถือเป็นเหตุให้หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์  

53 จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็นจ านวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ 

มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์มักเป็นจ านวนที่ ไม่มีนัยส าคัญ ดังน้ัน มูลค่าคงเหลือจึงไม่มี

สาระส าคัญในการค านวณจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคา 

54 มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อาจเพ่ิมขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน  

ในกรณีดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์จะมีค่าเทา่กบัศูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลงต ่ากว่า

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ในภายหลัง  

55 การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเร่ิมต้นเมื่ อสินทรัพย์น้ันพร้อมใช้งาน  กล่าวคือ เมื่ อ

สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การคิด

ค่าเสื่อมราคาจะสิ้ นสุดเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน หรือจัดประเภทสินทรัพย์น้ันเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือรวมไว้ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์

ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) แล้วแต่วันใด 

จะเกิดขึ้ นก่อน ดังน้ัน กิจการไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เมื่อกิจการไม่ได้ใช้งาน

สนิทรัพย์น้ัน หรือปลดจากการใช้งานประจ า เว้นแต่สินทรัพย์น้ันได้คิดค่าเสื่อมราคาเตม็จ านวน

แล้ว อย่างไรกต็าม หากกิจการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีปริมาณการใช้ค่าเสื่อมราคา 

อาจมีค่าเทา่กบัศูนย์ได้เมื่อไม่มีการผลิต 

56 โดยหลักการแล้ว กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม 

ปัจจัยอื่น เช่น ความล้าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย์ การช ารุดเสียหายที่เกิดข้ึนในขณะที่

หยุดใช้งานสินทรัพย์ มักท าให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากสินทรัพย์น้ันลดลง ดังน้ัน  

ในการก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ กจิการต้องค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

56.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์โดยประเมินจากก าลังการผลิตหรือ

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้จากสนิทรัพย์น้ัน 
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56.2 การช ารุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากปัจจัยต่างๆ ในการด าเนินงาน 

เช่น จ านวนผลัดในการใช้สินทรัพย์และแผนการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รวมทั้ง 

การดูแลและบ ารุงรักษาสนิทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้งานสนิทรัพย์ 

56.3 ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือ 

การปรับปรุงการผลิต หรือเกดิจากการเปล่ียนแปลงความต้องการในสนิค้าหรือบริการ

ซ่ึงเป็นผลผลิตจากสนิทรัพย์น้ัน การลดลงที่คาดว่าจะเกดิข้ึนในอนาคตในราคาขายของ

รายการสินค้าที่มีการผลิตโดยใช้สินทรัพย์น้ันอาจบ่งช้ีถึงความล้าสมัยทางด้านเทคนิค

หรือทางพาณิชย์ของสินทรัพย์น้ันที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะสะท้อนถึงการลดลงของ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากสนิทรัพย์น้ัน 

56.4 ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อจ ากัดอื่นที่คล้ายคลึงกันในการใช้สินทรัพย์ เช่น การสิ้ นสุด 

อายุของสญัญาเช่าที่เกี่ยวข้อง 

57 อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรัพย์น้ัน กิจการอาจมีนโยบายบริหารสินทรัพย์โดยการจ าหน่ายสินทรัพย์หลังจากใช้งาน

สินทรัพย์ไประยะหน่ึงหรือหลังจากได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ 

แล้วส่วนหน่ึง ดังน้ัน อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จึงอาจสั้นกว่าอายุการใช้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจ การประมาณอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นการใช้ดุลยพินิจซ่ึงต้องอาศัย

ประสบการณ์ของกจิการจากการใช้สนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนั 

58 ที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ที่แยกจากกันได้และบันทึกแยกจากกันแม้ว่าจะได้มาพร้อมกัน 

ที่ดินจะมีอายุการใช้ประโยชน์ไม่จ ากัดจึงไม่จ าเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้นในบางกรณี เช่น 

เหมืองแร่ที่ท  าบนผิวดิน หรือพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการทิ้งขยะ อาคารมีอายุการใช้ประโยชน์ที่จ ากดัจึง

เป็นสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพได้ การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าที่ดินซ่ึงเป็นที่ต้ังของอาคารไม่มีผลกระทบ

ต่อการก าหนดจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร 

59 หากกิจการรวมต้นทุนในการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนที่ดิน 

กิจการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก

ต้นทุนน้ัน ในบางกรณี ที่ ดินอาจมีอายุการใช้ประโยชน์จ ากัดจึงต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคา 

ในลักษณะที่สะท้อนให้เหน็ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากที่ดินดังกล่าว 

 

วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา  

 

60 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ใชต้อ้งสะทอ้นรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่

กิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

61 กิจการตอ้งทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์อย่างนอ้ยที่สุดทุกส้ินรอบปีบญัชี  

และหากกิจการพบว่าลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตจาก

สินทรพัยน์ ั้นเปลีย่นแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั กิจการตอ้งเปลีย่นวิธีการคิดค่าเสือ่มราคาเพือ่

สะทอ้นถึงลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง
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ดงักล่าวตอ้งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

62 กิจการสามารถใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาซ่ึงมีหลายวิธีปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของ

สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี 

เช่น วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจ านวนผลผลิต วิธีเส้นตรงมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคา 

มีจ านวนคงที่ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์หากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ัน 

ไม่เปล่ียนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการใช้ประโยชน์

ของสนิทรัพย์ วิธีจ านวนผลผลิตมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคาขึ้นอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่คาดว่า

จะได้รับจากสินทรัพย์ กิจการเลือกใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ให้ใกล้เคียงที่สุดและต้องใช้อย่างสม ่ าเสมอ 

ในทุกรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

จากสนิทรัพย์น้ันเปล่ียนไป 

62ก  วิธีคิดค่าเสื่ อมราคาที่อิงจากรายได้ที่ เกิดจากกิจกรรมที่ รวมถึงการใช้สินทรัพย์เป็นวิธีที่ 

ไม่เหมาะสม รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมที่รวมถึงการใช้สินทรัพย์โดยทั่วไปจะสะท้อนถึงปัจจัยอื่น

นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น รายได้จะถูกกระทบโดย

ปัจจัยน าเข้าอื่น และกระบวนการอื่น กิจกรรมการขาย และการเปล่ียนแปลงในปริมาณขายและ

ราคา ราคาซ่ึงเป็นส่วนประกอบของรายได้อาจถูกกระทบโดยภาวะเงินเฟ้อซ่ึงไม่ได้มีความเกี่ ยวข้อง 

กบัวิธกีารที่กจิการใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ 

 

การดอ้ยค่า 

 

63 ในการก าหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดการด้อยค่าหรือไม่ ให้กิจการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์  (เมื่ อม ี

การประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีที่กิจการใช้ในการทบทวนมูลค่าตาม

บัญชีและการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์รวมถึงเม่ือใดที่กิจการรับรู้หรือกลับ

รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ัน 

64 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

 

ค่าชดเชยส าหรบัการดอ้ยค่า 

 
 

65 ค่าชดเชยที่กิจการไดร้บัจากบุคคลที่สามส าหรบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่เกิดการ 

ดอ้ยค่า สูญหาย หรือเลิกใชต้อ้งน ามารวมในก าไรหรือขาดทุนเมือ่กิจการมีสิทธิไดร้บัค่าชดเชยนั้น 

66 การด้อยค่าหรือผลขาดทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเรียกร้อง 

ที่จะได้รับค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซ้ือหรือการก่อสร้างสินทรัพย์เพ่ือการเปล่ียนแทน 
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ในภายหลัง ถือเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่แยกจากกันและต้องบันทึกบัญชีแยกจากกัน 

ดังต่อไปนี้  

66.1 การด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

66.2 การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เลิกใช้งานหรือจ าหน่ายไป ให้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

66.3 ค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สามส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการด้อยค่า 

สูญเสีย หรือเลิกใช้ ให้น ามารวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิได้รับ

ค่าชดเชยน้ัน และ 

66.4 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจากการบูรณะ การซ้ือ หรือการก่อสร้าง

เพ่ือเปล่ียนแทนสนิทรัพย์เดิม ให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

การตดัรายการ  
 

67 กิจการตอ้งตดัรายการมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณอ์อกจากบญัชี  

เมือ่เขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

67.1  กิจการจ าหน่ายสินทรพัย ์หรือ 

67.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชสิ้นทรพัยห์รือ

การจ าหน่ายสินทรพัย ์

68 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการตดัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์             

ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น ั้นออกจากบัญชี  (ยกเวน้กรณีที่

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สญัญาเช่า (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

ก าหนดเป็นอย่างอื่นในกรณีของการขายและเช่ากลบัคืน) ทั้งนี้  กิจการตอ้งไม่จัดประเภท 

ผลก าไรทีเ่กิดข้ึนจากการตดัรายการเป็นรายไดห้ลกั 

68ก อย่างไรกต็าม หากกิจการมีการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือไว้เพ่ือให้เช่าที่เกิดข้ึน         

เป็นปกติและเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ กิจการต้องโอนสินทรัพย์ 

ดั งกล่ าวไปเป็ นส่วนหน่ึ งของสินค้ าคงเหลือด้ วยมูลค่ าตามบัญชี  ณ วันที่ สินทรัพย์ ดั งกล่ าว 

ได้สิ้ นสุดการให้เช่าและถือไว้เพ่ือขาย โดยเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวต้องรับรู้ 

เป็นรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได  ้(เมื่ อมีการประกาศใช้)  

ทั้งน้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ได้ถือปฏบัิติกับสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการซ่ึงได้โอนไปเป็นสินค้า

คงเหลือ 

69 การจ าหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ (เช่น โดยการขาย            

โดยการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการก าหนดวันที่จ าหน่ายรายการ
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และให้ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ในกรณีการจ าหน่ายสนิทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน 

70 ภายใต้หลักการรับรู้รายการที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 7 หากกิจการรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี ให้กิจการตัดรายการมูลค่าตามบัญชี 

ของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทน โดยไม่ค านึงว่าส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนน้ันได้มีการคิด

ค่าเสื่อมราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์น้ันหรือไม่ หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถก าหนด

มูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนได้ กิจการอาจใช้ต้นทุนในการเปล่ียนแทน 

เป็นตัวบ่งช้ีถึงต้นทุนของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนในขณะที่กิจการได้มาหรือก่อสร้าง

ส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนน้ัน 

71    ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตดัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์คือ ผลต่างระหว่าง 

สิง่ตอบแทนสุทธิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์(ถา้มี) กบัมูลค่าตามบญัชีของรายการนั้น 

72 กิจการรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจ าหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเร่ิมแรก

ด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากมีการยืดระยะเวลาการช าระเงินออกไป ให้กิจการรับรู้สิ่งตอบแทน 

ที่จะได้รับเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด และให้รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม

จ านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่จะได้รับช าระกับราคาที่เทยีบเท่าราคาเงินสด เป็นดอกเบ้ียรับตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  (เมื่ อมีการประกาศใช้) ซ่ึงสะท้อน 

ให้เหน็ถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของลูกหน้ี 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

73 กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกขอ้ในงบการเงินส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์ต่ละ

ประเภท 

73.1  เกณฑ์การวดัมูลค่าที่ใช้ก าหนดมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ

สินทรพัย ์

73.2  วิธีการคิดค่าเสือ่มราคาทีใ่ช ้

73.3  อายุการใชป้ระโยชนห์รืออตัราค่าเสือ่มราคาทีใ่ช ้

73.4 มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม         

และค่าเสื่อมราคาสะสม (รวมทั้งผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย์)  

ณ วนัตน้งวดและส้ินงวด และ 

73.5 รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบญัชีระหว่างวนัตน้งวดถึงวนัส้ินงวดทีแ่สดงถึง 

73.5.1   มูลค่าของสินทรพัยที์เ่พิม่ข้ึน 

73.5.2  มูลค่าของสินทรพัยที์่จัดประเภทเป็นที่ถือไวเ้พื่อขายหรือรวมไวใ้นกลุ่ม

สินทรพัยที์่จ าหน่ายที่จดัประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถอืไวเ้พือ่ขายตามมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่ อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก  (เมื่ อมี 

การประกาศใช)้ และการจ าหน่ายอื่นๆ 

73.5.3 มูลค่าของสินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

73.5.4 การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่        

ตามย่อหนา้ที่ 31 39 และ 40 และจากการรับรูห้รือกลับรายการบัญชี 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่ก าหนดไว ้

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

73.5.5 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนตามที่ก าหนดไวใ้น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

73.5.6 การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนตามที่ก าหนด 

ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่า 

ของสินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

73.5.7 ค่าเสือ่มราคา 

73.5.8  ผลต่างสุทธิของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจาก 

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินที่กิจการใช้เสนอรายงาน  

รวมถึงการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ ใช้ใน 

การน าเสนองบการเงินของกิจการทีเ่สนอรายงาน และ 

73.5.9 การเปลีย่นแปลงอื่น 

74 กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ดว้ย 

74.1 จ านวนและข้อจ ากัดที่มีอยู่ในกรรมสิทธ์ิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้เป็น

หลกัประกนัหนี้ สิน 

74.2 จ านวนรายจ่ายทั้ งส้ินที่รบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณจ์ากการก่อสรา้ง 

74.3 จ านวนเงินภาระผูกพนัตามสญัญาที่ตกลงไวเ้พือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

และ 

74.4 จ านวนค่าชดเชยที่ไดร้บัจากบุคคลที่สามส าหรบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่

มีการดอ้ยค่า การสูญเสีย หรือเลิกใช ้ซ่ึงรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน (ยกเวน้กรณีที่

ไดเ้ปิดเผยรายการดงักล่าวแยกต่างหากแลว้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ) 

75 การเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นเร่ืองที่

ต้องใช้ดุลยพินิจ ดังน้ัน การเปิดเผยวิธีการที่ใช้และอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณหรืออัตรา 

ค่าเสื่อมราคาจะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินเพ่ือใช้ทบทวนนโยบายการบัญชีที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้
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และท าให้สามารถเปรียบเทยีบข้อมูลกับของกิจการอื่นได้ และด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันกิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

75.1 ค่าเสื่อมราคา ทั้งน้ี ไม่ว่าค่าเสื่อมราคานั้นจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหรือรับรู้เป็นส่วน

หน่ึงของต้นทุนของสนิทรัพย์อื่นในระหว่างงวด และ  

75.2 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด 

76 กิจการเปิดเผยลักษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบ

ในงวดปัจจุบันหรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต่อไปตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวส าหรับรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์อาจมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงประมาณการในเร่ืองต่อไปน้ี 

76.1  มูลค่าคงเหลือ 

76.2 ประมาณการต้นทุนในการร้ือ การขนย้าย หรือการบูรณะรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 

76.3  อายุการใช้ประโยชน์ และ 

76.4  วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคา 

77 หากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์สดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยรายการ

ต่อไปนี้ เพิม่เติมจากรายการที่เปิดเผยตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

77.1  วนัทีม่ีการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ 

77.2  ขอ้เท็จจริงทีว่่าผูป้ระเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่ 

77.3  (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

77.4  (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้  

77.5 ส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แต่ละประเภทมีการตีราคาใหม่ให้เปิดเผย 

มูลค่าตามบญัชีทีค่วรจะรบัรูห้ากสินทรพัยน์ ั้นแสดงโดยใชวิ้ธีราคาทุน และ 

77.6 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซ่ึงกิจการต้องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 

ของส่วนเกินทุนดงักล่าวในระหว่างงวด และขอ้จ ากดัในการจ่ายส่วนเกินทุนนั้น

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

78 กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการด้อยค่าตามที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 73.5.4 ถึง 73.5.6  

79 ผู้ใช้งบการเงินอาจพบว่าข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวข้องกบัความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน 

79.1  มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่กจิการหยุดใช้งานเป็นการช่ัวคราว 

79.2 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเสื่อมราคาเตม็จ านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 
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79.3 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงปลดจากการใช้งานประจ าและยังไม่ได้ 

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  5  

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ ถื อไว้ เพ่ื อขายและการด าเนิ นงาน 

ที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

79.4  ในกรณีที่กิจการเลือกใช้วิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรมของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  

หากแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ  

ดังน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยจ านวนดังกล่าว 

 

การถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

80  (ย่อหนา้นี้ ไม่เกีย่วขอ้ง) 

80ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

80ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

80ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

วนัถอืปฏิบติั  
 

81 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  

หากกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  

81ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

81ข (ย่อหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง) 

81ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

81ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

81ช กิจการต้องปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หาก

กิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวด้วย 

81ซ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81ฌ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81ญ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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81ฎ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม  
 

82 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ทีดิ่น

อาคารและอุปกรณ์  

83 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 


