เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๑/๒๕๕๓
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘ (๓/๒๕๕๓) เมื่อวัน ที่ ๗ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๓๒ เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
ในลําดับที่ ๑๔ ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีท้ายประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๖
(ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ ๓๒ เรื่อ ง ที่ด ิน อาคารและอุป กรณ์ ที่ย กเลิก
ตามข้อ ๒ ยังคงให้ใช้ต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ให้ย กเลิกมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ ๓๗ เรื่อง การรับรู้รายได้ ในลําดับที่ ๑๘
ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีท้ายประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชี ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เรื่อง รายได้ ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๕ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๗ เรื่อง การรับรู้รายได้ ที่ยกเลิกตามข้อ ๔ ยังคง
ให้ใช้ต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ในลํ า ดั บ ที่ ๑๒ ของบั ญ ชี ร ายชื่ อ มาตรฐานการบั ญ ชี
ท้ายประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท้ายประกาศนี้แทน

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ข้อ ๗ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ยกเลิกตามข้อ ๖ ยังคงให้ใช้ต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๘ ให้ ย กเลิ ก มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๒๖ เรื่ อ ง การรั บ รู้ ร ายได้ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ ในลําดับที่ ๙ ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีท้ายประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๒
(พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง มาตรฐานการบัญ ชี ลงวัน ที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเลขระบุ
ฉบับมาตรฐานการบัญชีใหม่เป็น ฉบับที่ ๑๐๒ โดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๔๙/๒๕๕๓ เรื่อง
การจัด เลขระบุฉ บับมาตรฐานการบัญ ชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บางรายการ ลงวัน ที่
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๙ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การรับรู้รายได้สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตามข้อ ๘ ยังคงให้ใช้ต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ได้ ปรั บปรุ งให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบั ญชี
ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ซึ่ ง เป็ นการแก้ ไ ขของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวั นที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 16: Property, Plant and
Equipment (Bound volume 2009))
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บทนา
บทนา 1 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อ ง ที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ใช้ แ ทน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ฉบั บ ที่ 32 เดิม) เรื่ อ ง ที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ โดยให้
ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชีท่ีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
เป็ นต้ นไป โดยสนับสนุนให้ นามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
บทนา 2 คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ได้ เห็นสมควรให้ ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
16 (ฉบับที่ 32 เดิม) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งบั งคับใช้ มาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม
2542 เพื่อลดจานวนทางเลือก ความซา้ ซ้ อน และความไม่สอดคล้ องที่เกิดขึ้นภายในมาตรฐาน
การบัญชี และเพื่อให้ มีข้อกาหนดเช่นเดียวกับมาตรฐานการบั ญชีระหว่างประเทศ พ.ศ. 2552
ซึ่งได้ มีการปรับปรุงแก้ ไขใหม่
บทนา 3 วัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) นี้ถือเป็ น
การปรั บ ปรุ ง ภายใต้ ข อบเขตจ ากั ด โดยก าหนดแนวทางและค าอธิบ ายเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
แนวปฏิบัติในบางเรื่อง คณะกรรมการไม่ไ ด้ พิจารณาแก้ ไขหลักการพื้นฐานในเรื่องการบัญชี
สาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามที่กล่าวถึงในมาตรฐานการบัญชี (ฉบับเดิม)

การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
บทนา 4 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) สรุปได้ ดังนี้

ขอบเขต
บทนา 5 มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการต้ องใช้ หลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการพัฒนาหรือรักษาสภาพของ (ก) สินทรัพย์ชีวภาพ
และ (ข) สั ม ปทานเหมื อ งแร่ และทรั พ ยากรธรรมชาติ เช่ น น้า มั น ก๊า ซธรรมชาติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ซึ่งไม่สามารถทดแทนได้

การรับรูร้ ายการ – ต้นทุนที่เกิดขึ้ นในภายหลัง
บทนา 6 กิจการต้ องประเมินต้ นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการ
ของการรั บรู้ รายการโดยทั่วไป ต้ นทุ นดังกล่ าวประกอบด้ วยต้ นทุ นเริ่ มแรกเพื่ อให้ ได้ มาหรื อ
ก่อสร้ างรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้ นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการต่อเติม การ
เปลี่ยนแทนส่วนประกอบต่างๆ หรือการซ่อมบารุงสินทรัพย์น้ัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ฉบับที่ 32 เดิม) กาหนดหลักการของการรับรู้รายการไว้ 2 ประการ โดยกิจการต้ องนาหลักการ
ของการรับรู้รายการประการที่ 2 (มีต้นทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดค่าต้ นทุนของรายการนั้นได้ อย่าง
น่าเชื่อถือ) มาถือปฏิบัติกบั ต้ นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
3

การวัดมู ลค่าเมื่อรับรูร้ ายการ – ต้นทุนในการรื้ อ การขนย้าย และการบู รณะสภาพ
ของสินทรัพย์
บทนา 7 ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ต้ นทุนในการรื้อ การขนย้ าย หรือการบูรณะ
สภาพของสินทรัพย์ ซึ่งเป็ นภาระผูกพันของกิจการอันเกิดขึ้นจากการติดตั้งสินทรัพย์ดังกล่าว
นอกจากนี้ ต้ นทุนของสินทรัพย์น้ันยังรวมถึงต้ นทุนในการรื้อ การขนย้ าย หรือการบูรณะสภาพ
ของสิ น ทรั พ ย์ ซ่ึ งเป็ นภาระผู ก พั น ของกิ จ การที่เ กิด ขึ้ นอัน เป็ นผลจากการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการผลิต
สินค้ าคงเหลือ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) กาหนดให้ กิจการรับรู้เฉพาะ
ต้ นทุนที่เป็ นผลต่อเนื่องจากการติดตั้งสินทรัพย์เป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุน

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ – รายการแลกเปลีย่ นสินทรัพย์
บทนา 8 กิจการต้ องวัดมูลค่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งกิจการได้ รับจากการแลกเปลี่ยนกับ
รายการสินทรั พ ย์ท่ีไม่ เป็ นตัวเงิน หรื อแลกเปลี่ ยนกับทั้งรายการสินทรั พย์ท่ีเป็ นตั วเงิ นและ
ไม่ เ ป็ นตั ว เงิน ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม เว้ น แต่ กรณี ท่ีการแลกเปลี่ ยนนั้ นไม่ มี เนื้ อหาเชิ งพาณิ ชย์
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) กาหนดให้ กิจการต้ องวั ดมู ลค่ า สิน ทรั พย์
ที่ได้ มาด้ วยมูลค่ายุติธรรมเว้ นแต่กรณีท่สี นิ ทรัพย์ท่แี ลกเปลี่ยนเป็ นสินทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึงกัน

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ – วิธีการตีราคาใหม่
บทนา 9 หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการอาจแสดงรายการ
ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ด้วยราคาที่ตีใหม่ โดยราคาที่ตีใหม่ หมายถึ ง มู ลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรั พย์ ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้ วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
สะสมของสินทรัพย์ท่เี กิดขึ้นในภายหลัง การใช้ วิธีการตีราคาใหม่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ไม่ได้ มีเงื่อนไขว่ากิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้ อย่าง
น่าเชื่อถือหรือไม่

ค่าเสือ่ มราคา – หน่วยของการวัด
บทนา 10 กิ จ การต้ อ งคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาส าหรั บ ส่ ว นประกอบของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
แต่ละส่วนที่มีนัยสาคัญแยกต่ างหากจากกัน มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม)
ไม่ได้ กล่าวถึงข้ อกาหนดดังกล่าวอย่างชัดแจ้ ง

ค่าเสือ่ มราคา - จานวนที่คิดค่าเสือ่ มราคา
บทนา 11 กิจการต้ องวัดมูลค่าคงเหลือของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยจานวนที่กิจการคาดว่าจะ
ได้ รับในปัจจุบันจากการจาหน่ายสินทรัพย์ประหนึ่งว่าสินทรัพย์มีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็ น
เมื่อสิ้นสุดอายุการให้ ประโยชน์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ไม่ได้ ระบุว่า
มูลค่าคงเหลือจะต้ องหมายถึงมูลค่าดังกล่าวหรือมูลค่าซึ่งกิจการคาดว่าจะได้ รับในอนาคตจาก
สินทรัพย์ ณ วันสิ้นสุดอายุการใช้ งานจริง ปรับปรุงด้ วยผลกระทบของภาวะเงินเฟ้ อ
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ค่าเสือ่ มราคา – ระยะเวลาในการคิดค่าเสือ่ มราคา
บทนา 12 กิจการต้ องเริ่มคิดค่าเสื่อมราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อสินทรัพย์น้ันพร้ อมที่จะใช้ งาน
และยังคงต้ องคิดค่า เสื่อ มราคาต่อไปจนกว่ า กิจการได้ ตัดสินทรั พย์น้ัน ออกจากบั ญชี แม้ ว่า
กิจการจะหยุดใช้ งานสินทรัพย์ในรอบระยะเวลาดังกล่าว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับ
ที่ 32 เดิม) ไม่ได้ กาหนดเวลาเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ แต่กาหนดให้ กิจการหยุดคิด
ค่าเสื่อมราคาเมื่อกิจการหยุดใช้ งานสินทรัพย์ และถือสินทรัพย์น้ันไว้ เพื่อรอจาหน่าย

การตัดรายการ – วันที่ตดั รายการสินทรัพย์
บทนา 13 กิจการต้ องตัดมู ลค่าตามบั ญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่กี ิจการจาหน่ ายออกไป
ณ วันที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของการขายสินค้ าตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง รายได้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ฉบั บ ที่ 32 เดิม) ไม่ ไ ด้
กาหนดให้ กิจการใช้ เงื่อนไขดังกล่ าวในการกาหนดวั นที่ตัดมูลค่ าตามบั ญชี ของรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ที่ถูกจาหน่าย
บทนา 14 กิจการต้ องตัดมู ลค่ าตามบั ญชี ของส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ หาก
กิจ การเปลี่ ยนแทนส่ ว นประกอบดั งกล่ า ว และรวมต้ น ทุ น ในการเปลี่ ยนแทนที่เ กิดขึ้ น เป็ น
ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการนั้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม)
ไม่ได้ กาหนดให้ ใช้ หลักการตัดรายการข้ างต้ นกับส่วนประกอบที่ได้ เปลี่ยนแทน แต่หลักการรับรู้
รายการสาหรั บ รายจ่ า ยภายหลั งการได้ ม าซึ่ งสิน ทรั พย์ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16
(ฉบับที่ 32 เดิม) ห้ ามมิให้ รวมต้ นทุนในการเปลี่ยนแทนเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การตัดรายการ – การจัดประเภทรายการผลกาไร
บทนา 15 กิจการต้ องไม่จัดประเภทผลกาไรที่เกิดขึ้นจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นรายได้
หลั ก จากการดาเนิ น งาน ซึ่ งมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ฉบั บ ที่ 32 เดิม) ไม่ ได้ มีการ
กาหนดในเรื่องนี้
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 82 ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามส าคั ญ เท่า กัน และ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ต้ อ งอ่ า นโดยค านึ ง ถึ ง ข้ อ ก าหนดของแม่ บ ทการบั ญ ชี ในกรณี ท่ีไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
วัตถุประสงค์
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรั บรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินจะได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกิจการในรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว ประเด็นหลักในทางบัญชี
สาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่ การรับรู้รายการสินทรัพย์ การกาหนดมูลค่าตามบัญชี
การคิดค่าเสื่อมราคา และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์

ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ยกเว้นกรณี
ทีม่ าตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกาหนดหรืออนุญาตให้ใช้วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีทีแ่ ตกต่างไป
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึง
3.1 ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ที่ จั ด เป็ นประเภทถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง สิน ทรั พย์ ไม่ หมุ น เวี ยนที่ถื อ ไว้
เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
3.2 สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง
เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
3.3 การรั บ รู้ และวั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ กิ ด จากการส ารวจและการประเมิ น ค่ า (ดู ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ) หรือ
3.4 สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น นา้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นซึ่งไม่สามารถทดแทนได้
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการพั ฒนา
หรือรักษาสภาพของสินทรัพย์ท่กี ล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 3.2 ถึง 3.4 ด้ วย
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4. มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น อาจกาหนดให้ กิจการรับรู้ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้ วิธีซ่ึง
แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า กาหนดให้ กิจการพิจารณารั บรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตามสัญญาเช่าโดยใช้ เกณฑ์การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินทรัพย์น้ัน อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ดังกล่าว การปฏิบัติทางบัญชีอ่ ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันรวมทั้งการคิด
ค่าเสื่อมราคายังคงต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
5. กิจการที่เลือกใช้ วิธีราคาทุนสาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 40 เรื่ อง อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน จะต้ องปฏิบัติตามวิธี ราคาทุนตามที่กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

คานิยาม
6. คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่รบั รูห้ ลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์
ราคาทุน
หมายถึง จานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการจ่ ายไป
หรือมู ลค่ ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่กิจการมอบให้
เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ ณ เวลาที่ไ ด้สิ นทรัพย์น้ นั มา
หรื อ ณ เวลาที่ก่อสร้างสินทรัพย์น้ นั หรือหากเป็ นไปได้
ให้รวมถึงจานวนทีแ่ บ่งมาเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ที่รบั รู ้
เมือ่ เริ่มแรกตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอื่น เช่ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรือ่ ง การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
จานวนทีค่ ิดค่าเสื่อมราคา หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นทีใ่ ช้แทนราคาทุนหัก
ด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
หมายถึง การปันส่วนจานวนทีค่ ิดค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์อย่าง
มีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้นั
มูลค่าเฉพาะกิจการ
หมายถึง มู ล ค่ า ปั จ จุ บ นั ของกระแสเงิ น สดซึ่ ง กิ จ การคาดว่ า จะ
ได้รบั จากการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์อ ย่างต่ อเนื่อ ง
และจากการจ าหน่ า ยสิ น ทรัพ ย์น้ นั เมื่อ สิ้ นอายุ ก ารให้
ประโยชน์หรือที่คาดว่าจะเกิดเมือ่ มีการโอนสินทรัพย์น้นั
เพือ่ ชาระหนี้ สิน
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มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง จานวนเงินที่ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กนั
ในขณะที่ ท้ งั สองฝ่ ายมี ค วามรอบรู แ้ ละเต็ ม ใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถต่ อ รองราคากันได้อ ย่ างเป็ น
อิสระในลักษณะของผูท้ ีไ่ ม่มีความเกีย่ วข้องกัน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึง จานวนของมู ลค่ าตามบัญชี ที่สู งกว่ ามู ลค่ าที่ค าดว่ าจะ
ได้รบั คืนของสินทรัพย์
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ทีม่ ีตวั ตนซึ่งเข้าเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
1) กิ จ การมี ไ ว้เ พื่อ ใช้ป ระโยชน์ใ นการผลิ ต ในการ
จาหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพือ่ ให้เช่ า หรือเพือ่ ใช้
ในการบริหารงาน
2) กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึง่ รอบระยะเวลา
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มู ลค่ ายุติธ รรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย์น้นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
มูลค่าคงเหลือ
หมายถึง จ านวนเงิ นที่กิ จการคาดว่ าจะได้ร ับในปั จจุ บ นั จากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์หลังจากหักต้นทุนที่คาดว่ าจะเกิดขึ้ น
จากการจาหน่ายสินทรัพย์น้นั หากสินทรัพย์น้ นั มีอายุและ
สภาพทีค่ าดว่าจะเป็ น ณ วันสิ้ นสุดอายุการให้ประโยชน์
อายุการให้ประโยชน์
หมายถึง กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาทีก่ ิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้
2) จ านวนผลผลิ ต หรื อ จ านวนหน่ ว ยในลั ก ษณะอื่ น
ทีค่ ล้ายคลึงกันซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์

การรับรูร้ ายการ
7. กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนของรายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์เมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไข
ทุกข้อ ต่อไปนี้
7.1 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
7.2 กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
8. ตามปกติช้ ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการซ่อมบารุงจะจัดประเภทเป็ นสินค้ าคงเหลือและรับรู้ใน
กาไรหรื อขาดทุนเมื่อนามาใช้ อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนอะไหล่ ท่ีสาคัญและอุปกรณ์ท่ีสารองไว้ ใช้ งาน
ถือ เป็ นที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์หากกิจการคาดว่ า จะใช้ ป ระโยชน์ได้ มากกว่ า หนึ่งรอบระยะเวลา
ในทานองเดียวกัน หากชิ้ นส่วนอะไหล่ แ ละอุป กรณ์ ท่ีใช้ ในการซ่ อ มบ ารุ งนั้ น จะใช้ ได้ เฉพาะเมื่อ ใช้
8

ร่ วมกับรายการที่เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กิจการต้ องบันทึกชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์น้ันเป็ น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดหน่วยในการวัดเพื่อรับรู้รายการที่เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดังนั้น กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการนาเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้ อมหรื อ
ลักษณะเฉพาะของกิจการ ในบางกรณีอาจเป็ นการเหมาะสมที่จะนารายการที่ไม่ มีนัยสาคัญหลาย
รายการ เช่น เบ้ าหลอม เครื่องมือ และแม่พิมพ์มาบันทึกรวมเป็ นสินทรัพย์รายการเดียว แล้ วประยุกต์
เข้ ากับเกณฑ์การรับรู้รายการเป็ นมูลค่ารวม
10. กิจการต้ องประเมินต้ นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการรับรู้
รายการต้ นทุนดังกล่ าวประกอบด้ วยต้ นทุนเริ่ มแรกเพื่ อให้ ได้ มาหรื อที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้ างที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และต้ นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการต่อเติม การเปลี่ยนแทนส่วนประกอบ
หรือการซ่อมบารุงสินทรัพย์ดังกล่าว

ต้นทุนเริม่ แรก
11. กิจการอาจได้ รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยหรือ
สภาพแวดล้ อม การได้ มาซึ่ งที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ดังกล่ าว แม้ จะไม่ ได้ เป็ นการเพิ่ มประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตโดยตรงให้ กับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ใดๆ ที่มีอยู่ในปั จจุ บันของกิจการ
แต่ อ าจเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ีกิ จ การจ าเป็ นต้ อ งมี เ พื่ อ ให้ กิ จ การสามารถได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ
ในอนาคตจากสินทรัพย์อ่นื ของกิจการได้ ดังนั้น การได้ มาซึ่งรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว
จึงเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์เพราะทาให้ กิจการได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสิ น ทรั พ ย์ อ่ ื น ที่เ กี่ ย วข้ อ งมากกว่ า กรณี ท่ีกิ จ การไม่ มี สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว ตั ว อย่ า งเช่ น โรงงาน
ผลิ ต เคมี ภั ณ ฑ์ จ าเป็ นต้ อ งติ ด ตั้ ง เครื่ อ งควบคุ ม ระบบการผลิ ต สารเคมี ใ หม่ เ พื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดด้ านการรั กษาสิ่งแวดล้ อมในการผลิตและการเก็บรั กษาสารเคมีท่ีเ ป็ นอันตราย กิจการ
ต้ องรั บรู้รายการติดตั้งอุปกรณ์เข้ ากับโรงงานครั้ งนี้เป็ นสินทรัพย์ เนื่องจากกิจการไม่สามารถผลิต
และขายเคมีภัณฑ์ได้ โดยปราศจากอุปกรณ์ดังกล่ าว อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องสอบทานมูลค่าตาม
บัญชีของทั้งสินทรัพย์ท่ตี ิดตั้งใหม่และสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องถึงการด้ อยค่าที่อาจเกิดขึ้นตามข้ อกาหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ด้ วย

ต้นทุนที่เกิดขึ้ นในภายหลัง
12. ภายใต้ เกณฑ์การรับรู้รายการตามย่อหน้ าที่ 7 กิจการต้ องไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุงที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ท่เี กิดขึ้นเป็ นประจาเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์น้ัน แต่กจิ การต้ องรับรู้ต้นทุนดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ต้ นทุนในการซ่อมบารุง
ที่เ กิดขึ้น เป็ นประจ ามี อ งค์ป ระกอบหลั กเป็ นต้ น ทุ น ค่ าแรงงาน ค่ าวั สดุ ส้ ิน เปลือง และอาจรวมถึง
ชิ้นส่วนอะไหล่ ช้ ิน เล็ก รายจ่ ายดังกล่ าวมักมีวัตถุ ประสงค์เพื่ อเป็ น “ค่าซ่ อมแซมและบารุ งรั กษา”
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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13. กิจการอาจจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ตัวอย่างเช่น กิจการจาเป็ นต้ องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจากใช้ งานไป
ระยะหนึ่ ง หรื ออาจจาเป็ นต้ องเปลี่ ยนแทนเครื่ องตกแต่ งภายในเครื่ องบิน เช่ น เก้ าอี้และห้ องครั ว
หลายครั้งตลอดอายุของลาตัวเครื่องบิน กิจการอาจได้ รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการ
มาเพื่ อ ลดความถี่ ข องการเปลี่ ย นแทนที่จ ะเกิด ขึ้ น เช่ น การเปลี่ ยนแทนผนั งภายในอาคาร หรื อ
การเปลี่ ยนไปใช้ ผ นั ง ชนิ ด ที่ไม่ ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแทนเกิ ด ขึ้ น อี ก ภายใต้ ห ลั ก การรั บ รู้ ร ายการใน
ย่อหน้ าที่ 7 กิจการต้ องรั บรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่า
ตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องเมื่อต้ นทุนนั้นเกิดขึ้นและเป็ นไปตามเกณฑ์
การรั บ รู้ รายการ กิจ การต้ อ งตั ด มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องชิ้ นส่ ว นที่ถู ก เปลี่ ย นแทนตามหลั ก การของ
การตัดรายการที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ดูย่อหน้ าที่ 67 – 72)
14. กิจการอาจจาเป็ นต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบครั้งใหญ่ ตามระยะเวลาที่กาหนดเพื่อค้ นหาข้ อผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนใดหรื อไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ รายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น กรณีของเครื่องบิน) กิจการต้ อง
รับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่แต่ละครั้งเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่ นเดียวกับกรณีการเปลี่ ยนแทนหากเป็ นไปตามเกณฑ์การรั บ รู้
รายการ กิจการต้ องพิจารณาตัด มูลค่าตามบัญชี ท่คี งเหลื อของต้ นทุนการตรวจสอบสภาพครั้ งใหญ่
ในครั้ งก่ อน (ถือ เป็ นส่วนต่า งหากจากตัวสินทรั พย์ ) ไม่ว่าต้ นทุ นการตรวจสอบในครั้ งก่อนจะถู ก
บันทึกไว้ ในรายการบั ญชี เกี่ยวกับการได้ มาหรื อการก่อสร้ างสินทรั พย์หรื อไม่ กต็ าม ในกรณีจาเป็ น
กิจการอาจใช้ ประมาณการต้ นทุนการตรวจสอบสภาพในลักษณะคล้ ายคลึงกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ช่วยในการกาหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้ นทุนการตรวจสอบสภาพที่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุน
สินทรัพย์เมื่อกิจการได้ มาหรือก่อสร้ างสินทรัพย์

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
15. กิจการต้อ งวัดมู ล ค่ าของรายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ที่เ ข้าเงื่อ นไขการรับรู ร้ ายการเป็ น
สินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน

ส่วนประกอบของราคาทุน
16. ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้ วย
16.1 ราคาซื้อรวมอากรขาเข้ าและภาษีซ้ ือที่เรียกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้ าและจานวนที่ได้ รับคืน
จากผู้ขาย
16.2 ต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจั ดหาสินทรั พย์เพื่ อให้ สินทรั พย์น้ันอยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
16.3 ต้ นทุนที่ประมาณในเบื้องต้ นสาหรับการรื้อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์
ซึ่งเป็ นภาระผู กพั นของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้ สินทรั พย์น้ันมาหรื อเป็ นผลจากการใช้
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สินทรั พย์น้ันในช่ วงเวลาหนึ่งเพื่ อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้ า
คงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น
17. ตัวอย่างของต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
17.1 ต้ น ทุ น ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน (ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ของพนักงาน) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการก่อสร้ างหรื อการได้ มาซึ่ งรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
17.2 ต้ นทุนการเตรียมสถานที่
17.3 ต้ นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา
17.4 ต้ นทุนการติดตั้งและการประกอบ
17.5 ต้ นทุนในการทดสอบว่ าสินทรั พย์น้ันสามารถใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมหรื อไม่ หลังหัก มูลค่า
สิ่งตอบแทนสุทธิท่ไี ด้ รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ ในช่วงการเตรียมความพร้ อมของ
สินทรั พย์เพื่ อให้ อยู่ ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ (เช่ น สินค้ าตัวอย่ างที่ผลิ ตขึ้น
ในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ
17.6 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
18. กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ สาหรับ
ต้ น ทุ น ที่เ กิด ขึ้ น จากภาระผู ก พั น ของกิจ การในการรื้ อ การขนย้ า ย และการบู ร ณะสถานที่ต้ั งของ
สิน ทรั พ ย์ ซ่ึ ง เกิด ขึ้ นจากการที่กิ จ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิน ทรั พย์ น้ั น ในการผลิ ต สิน ค้ า คงเหลื อ ใน
ช่ วงเวลาหนึ่ง สาหรั บภาระผู กพั นจากต้ นทุ นที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 2 (ปรั บปรุ ง
2552) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ หรือตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ นั้น กิจการต้ องรับรู้และวัดมูลค่าตาม
ข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 37 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
19. ตัวอย่างของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
19.1 ต้ นทุนในการเปิ ดสถานประกอบการใหม่
19.2 ต้ นทุนในการแนะนาสินค้ าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้ นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย)
19.3 ต้ น ทุ น ในการดาเนิ น ธุ ร กิจ ในสถานที่ต้ั งใหม่ หรื อ กับ ลู ก ค้ า กลุ่ มใหม่ (รวมทั้งต้ น ทุ น ในการ
ฝึ กอบรมพนักงาน) และ
19.4 ต้ นทุนในการบริหารและค่าใช้ จ่ายทั่วไป
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20. การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะสิ้นสุดเมื่อ
สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ ดังนั้น
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ ประโยชน์หรือการนาสินทรัพย์มาใช้ สาหรับวัตถุประสงค์ท่แี ตกต่างจากเดิม
จึงไม่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
20.1 ต้ น ทุ น ที่เ กิดขึ้ นในขณะที่สิ น ทรั พ ย์ อ ยู่ ในสภาพที่พ ร้ อ มจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ ของ
ผู้บริหารกิจการ แต่ยังไม่ได้ นาสินทรัพย์มาใช้ หรือนาสินทรัพย์มาใช้ ในการดาเนินงานในระดับ
ที่ยังไม่เต็มกาลังการผลิต
20.2 ผลขาดทุนจากการดาเนินงานเริ่มแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้ างความต้ องการ
ในผลผลิตจากสินทรัพย์ดังกล่าว และ
20.3 ต้ นทุนในการย้ ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้ างการดาเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของกิจการใหม่
21. กิจการอาจดาเนิ นการบางอย่ างเพื่ อ การก่อ สร้ า งหรื อการพั ฒนารายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์
แต่ ไ ม่ จ าเป็ นต่ อ การท าให้ สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นสถานที่ แ ละสภาพที่ พ ร้ อมจะใช้ ง านได้ ต าม
ความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร การดาเนินการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างกิจกรรมการก่อสร้ าง
หรื อการพั ฒนานั้น ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจมีรายได้ จากการให้ เช่ าสถานที่ท่จี ะใช้ ก่อสร้ างอาคารใน
อนาคตเป็ นที่จ อดรถจนกว่ าการก่ อสร้ า งอาคารจะเริ่ มต้ นขึ้ น ทั้งนี้ การจั ดให้ สถานที่ดังกล่ า วเป็ น
ที่เช่าจอดรถไม่ใช่กิจกรรมที่จาเป็ นต่อการทาให้ สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้
ตามความประสงค์ ของผู้ บ ริ หารกิจ การ ดั งนั้ น กิจ การต้ อ งรั บ รู้ รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กิดขึ้ น จาก
การดาเนินงานดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
22. กิจการต้ องวัดมูลค่าต้ นทุนของสินทรั พย์ท่ีกิจการสร้ างขึ้นโดยใช้ หลั กการเดียวกับการวัดมู ลค่ าต้ นทุน
ของสินทรั พย์ท่กี ิจการได้ มา หากกิจการผลิตสินทรั พย์ท่คี ล้ ายกันออกขายในการดาเนินธุรกิจตามปกติ
ต้ นทุนของสินทรัพย์ท่สี ร้ างเองมักเท่ากับต้ นทุนของสินค้ าที่ผลิตเพื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ) ดังนั้ น ต้ นทุ นของสินทรั พย์ต้องไม่รวมกาไรที่เกิดขึ้นภายใน
กิจการ ในทานองเดียวกัน ต้ นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือทรัพยากรอื่นที่สูญเสียเกินกว่าปกติในการก่อสร้ าง
สินทรั พย์ดังกล่ าวไม่ ให้ น ามารวมเป็ นราคาทุ นของสินทรั พ ย์ ท่ีสร้ างขึ้ นใช้ เอง การรั บรู้ ดอกเบี้ ยเป็ น
ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ท่สี ร้ างขึ้นใช้ เองต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม

การวัดมูลค่าของราคาทุน
23. ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ราคาเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่รับรู้รายการ หากมีการ
ขยายกาหนดการชาระเงินออกไปนานกว่าปกติ กิจการต้ องบันทึกผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสด
และจานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชาระเป็ นดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการได้ รับสินเชื่อนั้น เว้ นแต่กิจการรับรู้
ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม
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24. กิจการอาจได้ รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการแลกเปลี่ยนกับรายการสินทรั พย์ท่ไี ม่เป็ น
ตัวเงินหรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรั พย์ท่ีเป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน ข้ อพิจารณาที่จะกล่ าว
ต่อไปนี้เป็ นข้ อพิ จารณาสาหรั บกรณีการแลกเปลี่ ยนสินทรั พย์ท่ไี ม่ เป็ นตัวเงินกับสินทรั พย์ท่ไี ม่เป็ น
ตัวเงินอื่น อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถประยุกต์ใช้ ข้อพิจารณาดังกล่ าวกับการแลกเปลี่ยนทุกกรณี
ที่กล่ าวไว้ ได้ กิจการต้ องวั ดมู ลค่าต้ นทุ นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ ยน
ดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้ นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
24.1 รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์
24.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและสินทรั พย์ท่นี าไปแลกได้ อย่าง
น่าเชื่อถือ
กิจการต้ องวัดมูลค่ารายการสินทรั พย์ท่ไี ด้ มาตามแนวทางนี้ ถึงแม้ ว่ากิจการจะไม่สามารถตัดรายการ
สินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยนได้ ในทันที หากสินทรั พย์ท่ไี ด้ มาไม่ได้ วัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ อง
วัดมูลค่าสินทรัพย์น้ันโดยใช้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน
25. ในการกาหนดว่ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรื อไม่ ให้ กิจการพิจารณาจากขอบเขตของ
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่ าจะมีการเปลี่ ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากรายการดังกล่ าว รายการ
แลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
25.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้ รับจากสินทรั พย์
แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน หรือ
25.2 รายการแลกเปลี่ยนทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาเนินงาน
ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
25.3 ความแตกต่ า งในย่ อ หน้ า ที่ 25.1 หรื อ 25.2 มีนั ยส าคั ญ เมื่ อเทีย บกับ มู ลค่ า ยุ ติธ รรมของ
สินทรัพย์ท่แี ลกเปลี่ยน
เพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ ในการพิ จ ารณาว่ า การแลกเปลี่ ยนใดเป็ นการแลกเปลี่ ยนที่มี เนื้ อหาเชิ งพาณิ ช ย์
กิจการต้ องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยนจาก
กระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะห์ดังกล่ าวอาจเห็นได้ ชัดเจนโดยกิจการไม่จาเป็ นต้ อง
คานวณอย่างละเอียด
26. ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่ไี ม่มีรายการในตลาดที่เทียบเคียงได้ จะถือว่ ากิจการสามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
26.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในช่ วงของประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ
สินทรัพย์น้ัน
26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็ นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่ วงของ
ประมาณการได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
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หากกิจการสามารถก าหนดมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ ท่ีได้ มาหรื อสินทรั พย์ ท่ีน าไปแลกเปลี่ ยนได้
อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าต้ นทุนของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่นี าไป
แลกเปลี่ยน เว้ นแต่กรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า
27. ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ถี ือครองโดยผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
28. มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจลดลงเนื่องจากกิจการได้ รับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล ในกรณีดังกล่าวให้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
เรื่ อง การบั ญ ชี สาหรั บเงิน อุดหนุ นจากรั ฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ ความช่ ว ยเหลื อจาก
รัฐบาล

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
29. กิจการสามารถเลือกใช้นโยบายบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 30 หรือวิธีการตี
ราคาใหม่ตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 31 ทั้งนี้ กิจการต้องใช้นโยบายบัญชีเดียวกันสาหรับที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ทุกรายการทีจ่ ดั อยู่ในประเภทเดียวกัน

วิธีราคาทุน
30. ภายหลังจากการรับรูร้ ายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ กิจการต้องแสดงรายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้นั ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสมของสินทรัพย์

วิธีการตีราคาใหม่
31. ภายหลังจากการรับรูร้ ายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ หากทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์น้นั
สามารถวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมได้อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ กิ จ การต้อ งแสดงรายการดัง กล่ า วด้ว ยราคา
ทีต่ ีใหม่ ซึ่งคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีม่ ีการตีราคาใหม่หกั ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสมที่เกิดขึ้ นในภายหลัง กิจการต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อย่างสมา่ เสมอเพือ่ ให้
แน่ใจว่ ามู ลค่ าตามบัญชี จะไม่แตกต่ างจากมู ลค่ ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาการรายงาน
อย่างมีสาระสาคัญ
32. มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารจะกาหนดจากการประเมินราคาที่ใช้ หลักฐานที่อ้างอิงจากตลาด
โดยปกติจะดาเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้ านการประเมินราคา ตามปกติแล้ วมูลค่ายุติธรรมของ
โรงงานและอุปกรณ์ ได้ แก่ ราคาตลาดที่ได้ จากการประเมินราคา
33. หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของสิน ทรั พ ย์ ไม่ สามารถก าหนดจากหลั ก ฐานที่อ้ า งอิงจากตลาดได้ เ นื่ อ งจาก
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันมีลักษณะเฉพาะและมีการซื้อขายน้ อยมาก เว้ นแต่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการขายพร้ อมกับกิจ การที่ดาเนิ น อยู่ กิจการอาจจ าเป็ นต้ องประมาณมู ลค่ า ยุ ติธรรมโดยใช้ วิ ธี
รายได้ หรือวิธตี ้ นทุนเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
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34. ความถี่ในการตีราคาใหม่ข้ ึนอยู่ กับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่มี ีการตีราคาใหม่น้ัน ในกรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่เี คยมีการตีราคาใหม่ต่างไปจาก
มูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ กิจการจาเป็ นต้ องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง มูลค่ายุติธรรม
ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการอาจมีความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญจนทาให้ กิจการจาเป็ นต้ องตีราคาใหม่ทุกปี อย่างไรก็ตาม การตีราคาบ่ อยครั้ งไม่จาเป็ น
สาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่กี ารเปลี่ยนแปลงไม่มีนัยสาคัญ ในกรณีดังกล่าว การตีราคา
ใหม่ทุก 3-5 ปี ถือว่าเพียงพอ
35. เมื่อมีการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ กิจการต้ องถือปฏิบัติกับรายการค่าเสื่อมราคาสะสม
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ตีราคาใหม่ ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
35.1 ให้ ปรับค่าเสื่อมราคาสะสมเป็ นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม เพื่ อให้ มูลค่าตามบัญชีหลังการตีราคาใหม่
เท่ากับราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์น้ัน วิธีน้ ีมักใช้ เมื่อสินทรัพย์ถูกตีราคาใหม่โดยการนาดัชนีมา
อ้ างอิงเพื่อกาหนดต้ นทุนเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
35.2 ให้ นาค่าเสื่อมราคาสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าสะสม เพื่อให้ มูลค่าสุทธิท่ปี รับใหม่แสดงในราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์ ซึ่งวิธีน้ ี
มักใช้ กบั อาคาร
จานวนเงินที่เป็ นผลจากรายการปรั บปรุงอันเกิดจากปรั บยอดค่าเสื่อมราคาสะสมตามสัดส่วนหรื อ
การหักค่าเสื่อมราคาสะสมออกจากบัญชีให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี ที่เพิ่ มขึ้นหรื อลดลง
ซึ่งต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 39 และ 40
36. หากกิจการเลื อ กตี ราคาที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์รายการใดรายการหนึ่งใหม่ กิจการต้อ งใช้
วิธีการตีราคาใหม่กบั รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับ
รายการทีเ่ ลือกตีราคาใหม่ดว้ ย
37. ประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะและประโยชน์การใช้ งาน
ที่คล้ ายคลึงกันต่อการดาเนินงานของกิจการ ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 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
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38. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้ องตีราคาใหม่พร้ อมกัน ทั้งนี้เพื่ อ
มิให้ มีการเลื อกตีราคาเฉพาะสินทรั พย์บางรายการ และเพื่ อมิให้ มูลค่ าของสินทรั พย์ท่ีแสดงอยู่ ใน
งบการเงินมีท้งั ต้ นทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กิจการอาจทยอยตีราคา
สินทรั พย์ท่ีจัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้ หากการตีราคาของสินทรัพย์ประเภทนั้นจะเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และราคาของสินทรัพย์ท่ตี ีใหม่แสดงถึงข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบัน
39. หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้นั เพิม่ ขึ้ น กิจการต้องรับรูม้ ูลค่า
ตามบัญ ชี ข องสินทรัพย์ที่เ พิ่มขึ้ นจากการตี ราคาใหม่ไ ปยังกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู ้
จานวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของภายใต้บญ
ั ชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อย่างไรก็ตาม
กิจการต้องรับรูส้ ่วนเพิม่ จากการตีราคาใหม่นในก
ี้ าไรหรือขาดทุนไม่เกินจานวนที่ตีราคาสินทรัพย์
ดังกล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
40. หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้นั ลดลง กิจการต้องรับรูม้ ูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม กิจการต้อง
นาส่ วนที่ล ดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู ้ใ นกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น ในจานวนที่ไ ม่เ กินยอด
คงเหลือด้านเครดิตที่มีอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ของสินทรัพย์รายการ
เดียวกันนั้น โดยการรับรูส้ ่วนทีล่ ดลงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะมีผลทาให้บญ
ั ชี “ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์” ทีส่ ะสมอยู่ในส่วนของเจ้าของลดลงตามไปด้วย
41. กิจการต้ องโอนส่ว นเกิน ทุ นข้ า งต้ นจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ที่แสดงอยู่ ใน
ส่วนของเจ้ าของไปยังกาไรสะสมโดยตรงเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน ส่งผลให้ กิจการต้ องโอน
ส่วนเกินทุนทั้งหมดจากการตีราคาสินทรั พย์ ดังกล่ าวไปยังกาไรสะสมเมื่อกิจการจาหน่ ายหรื อเลิกใช้
สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในระหว่ างที่กิจการใช้ งานสินทรั พย์ดังกล่ าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกิน
ทุนดังกล่าวไปยังกาไรสะสม ในกรณีน้ ี จานวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังกาไรสะสม จะเท่ากับผลต่าง
ระหว่ างค่ า เสื่อ มราคาที่คานวณจากมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีตีร าคาใหม่ กับ ค่ าเสื่อ มราคาที่
คานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรั พย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรั พย์ไปยังกาไร
สะสมต้ องไม่กระทาผ่านกาไรหรือขาดทุน
42. กิจ การต้ อ งรั บ รู้ และเปิ ดเผยรายการผลกระทบทางภาษี ท่ีอ าจเกิดขึ้ นจากการตี ราคาใหม่ สาหรั บ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

ค่าเสือ่ มราคา
43. กิจการต้องคิดค่าเสือ่ มราคาสาหรับส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่วน
แยกต่ างหากจากกันเมื่อ ส่ ว นประกอบแต่ ละส่ ว นนั้นมีตน้ ทุ นที่ มีนยั ส าคัญเมื่อ เที ยบกับต้นทุ น
ทั้งหมดของสินทรัพย์น้นั
44. กิจการต้ องปันส่วนมูลค่าที่รับรู้เริ่มแรกของรายการที่เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปยังส่วนประกอบ
แต่ละส่วนที่มีนัยสาคัญของสินทรั พย์น้ั นและคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน ตัวอย่ างเช่ น กิจการอาจ
แยกคิดค่าเสื่อมราคาโครงเครื่องบินและเครื่องยนต์แยกจากกัน ไม่ว่ากิจการจะเป็ นเจ้ าของเครื่องบิน
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นั้นเองหรือเป็ นเครื่องบินตามสัญญาเช่าการเงิน ในทานองเดียวกัน หากกิจการได้ มาซึ่งรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์และให้ ผ้ ูอ่ ืนเช่าภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงาน (กิจการเป็ นผู้ให้ เช่า ) อาจเป็ นการ
เหมาะสมที่กิจการจะคิดค่ าเสื่อมราคาจากต้ นทุ นของรายการดังกล่ าวแยกต่ างหากจากรายการอื่น
เพื่อให้ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวสะท้ อนถึง ผลทางบวกและลบของอายุของสัญญาเช่าเมื่อเทียบ
กับในตลาด
45. หากส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีอายุการให้ ประโยชน์และใช้
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งของสินทรัพ ย์รายการเดียวกัน ในกรณี
ดังกล่าว กิจการอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็ นกลุ่มเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา
46. ในกรณีท่กี จิ การคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบบางส่วนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แยกจากกัน
กิจการต้ องคิ ดค่ าเสื่อมราคาส่ วนประกอบอื่ นๆ ที่เหลื อของสิ นทรั พย์ แยกจากกั นด้ วย ส่ วนที่เหลื อ
ประกอบด้ วยส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ไม่มีนัยสาคัญ หากกิจการคาดว่าส่วนประกอบต่างๆ จะมีรูปแบบ
และอายุ การให้ ประโยชน์ ท่ีแตกต่ างกัน กิจการอาจคิดค่ าเสื่อมราคาของส่ วนประกอบที่เหลื อโดยใช้
วิธีการประมาณซึ่งเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สะท้ อนถึงรูปแบบการใช้ ประโยชน์และหรื ออายุการให้
ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว
47. กิจการอาจเลือกคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์แยกจากกันแม้ ว่าต้ นทุนของ
ส่วนประกอบเหล่านั้นจะไม่มีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับต้ นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์น้ัน
48. กิจการต้องรับรูค้ ่าเสือ่ มราคาทีเ่ กิดขึ้ นในแต่ละงวดบัญชีในกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นกรณีที่ตอ้ งนา
ค่าเสือ่ มราคาดังกล่าวไปรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่น
49. กิจการต้ องรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบบัญชีในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง
ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคตของสิน ทรั พย์อาจเกิดจากการใช้ สิน ทรั พย์ดังกล่ า วในการผลิ ต
สินทรัพย์อ่นื ในกรณีน้ ี ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่เี กิดขึ้นถือเป็ นส่วนหนึ่งในต้ นทุนของสินทรัพย์อ่ นื
ดังกล่าวและรวมเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ่ืนนั้น ตัวอย่างเช่ น ค่าเสื่อมราคา
ของโรงงานและอุ ป กรณ์ ใ นการผลิ ต ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของต้ น ทุ น แปลงสภาพของสิน ค้ า คงเหลื อ
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ) ในทานองเดียวกัน ค่าเสื่อม
ราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในกิจกรรมการพัฒนาถือเป็ นส่วนหนึ่งในต้ นทุนของสินทรัพย์
ไม่ มีตัวตนที่กิจการรั บรู้ ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 38 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

จานวนทีค่ ิดค่าเสือ่ มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่ มราคา
50. กิ จ การต้อ งปั น ส่ ว นจ านวนที่คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาของสิ น ทรัพ ย์อ ย่ า งมี ร ะบบตลอดอายุ ก ารให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์
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51. กิ จ การต้อ งทบทวนมู ล ค่ า คงเหลื อ และอายุ ก ารให้ป ระโยชน์ข องสิ น ทรัพ ย์อ ย่ า งน้อ ยที่ สุ ด
ทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไป
จากที่ได้ประมาณไว้ กิจการต้องถือว่าการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้ นนั้นเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี ซึ่งต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
52. แม้ ว่า มู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์จะสูงกว่ ามู ลค่ า ตามบั ญ ชี กิจการยังคงรั บ รู้ค่า เสื่อมราคาต่อไป
ตราบเท่าที่มูลค่ าคงเหลื อของสินทรั พย์น้ั นไม่ สูงกว่ ามูลค่าตามบัญชี การซ่ อมแซมและบารุงรั กษา
สินทรัพย์ไม่ถือเป็ นเหตุให้ หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
53. จานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็ นจานวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ มูลค่า
คงเหลือของสินทรัพย์มักเป็ นจานวนที่ไม่มีนัยสาคัญ ดังนั้น มูลค่าคงเหลือจึงไม่มีสาระสาคัญในการ
คานวณจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคา
54. มู ลค่ า คงเหลื อ ของสิน ทรั พ ย์อ าจเพิ่ มขึ้ นจนเท่า กับ หรื อมากกว่ ามู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พย์น้ั น
ในกรณีดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะมีค่าเท่ากับ ศูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลงต่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในภายหลัง
55. การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเริ่มต้ นเมื่อสินทรัพย์น้ันพร้ อมใช้ งาน เช่น เมื่อสิ นทรัพย์อยู่ใน
สถานที่แ ละสภาพที่พร้ อ มจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร การคิดค่ าเสื่อมราคาจะ
สิ้นสุดเมื่อกิจการตัดรายการสินทรั พย์น้ัน หรือจัดประเภทสินทรัพย์น้ันเป็ นสินทรัพย์ถือไว้ เพื่อขาย
(หรือรวมไว้ ในกลุ่มสินทรัพย์ท่จี ะจาหน่ ายซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ถือไว้ เพื่อขาย) แล้ วแต่วันใด
จะเกิดขึ้นก่อน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก ดังนั้น กิจการไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์เมื่อกิจการไม่ได้ ใช้ งานสินทรัพย์น้ัน หรือปลดจากการใช้ งานประจา เว้ นแต่สินทรัพย์น้ัน
ได้ คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ ว อย่างไรก็ตาม หากกิจการใช้ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตามปริมาณการใช้
ค่าเสื่อมราคาอาจมีค่าเท่ากับศูนย์ได้ เมื่อไม่มีการผลิต
56. โดยหลักการแล้ ว กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยอื่น เช่น ความล้ าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย์ การชารุดเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่หยุด
ใช้ งานสินทรั พย์ มัก ทาให้ ป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ที่จะได้ รั บจากสินทรั พย์ น้ั นลดลง ดั งนั้ น ในการ
กาหนดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการต้ องคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
56.1 ประโยชน์ ท่ีคาดว่ าจะได้ รับจากการใช้ สิน ทรั พย์โดยประเมินจากก าลั งการผลิ ตหรื อผลผลิ ต
ที่คาดว่าจะได้ จากสินทรัพย์น้ัน
56.2 การช ารุ ด เสีย หายทางกายภาพที่คาดว่ า จะเกิ ดขึ้ น จากปั จ จั ยต่ า งๆ ในการดาเนิ น งาน เช่ น
จานวนผลัดในการใช้ และแผนการซ่ อมแซมและบารุงรักษา รวมทั้ง การดูแลและบารุงรักษา
สินทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้ งานสินทรัพย์
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56.3 ความล้ าสมัยทางด้ านเทคนิ คหรื อทางพาณิชย์ซ่ึ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรื อการปรั บปรุ ง
การผลิต หรื อเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้ องการในสินค้ าหรื อบริการซึ่งเป็ นผลผลิตจาก
สินทรัพย์น้ัน
56.4 ข้ อกาหนดทางกฎหมายหรือข้ อจากัดอื่นที่คล้ ายคลึงกันในการใช้ สินทรัพย์ เช่น การสิ้นสุดอายุ
ของสัญญาเช่า
57. อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ของสินทรั พย์ ได้ ถู กนิ ยามในเชิ งอรรถประโยชน์ ท่ีกิจ การคาดว่ า จะได้ รั บจาก
สินทรัพย์น้ัน กิจการอาจมีนโยบายบริหารสินทรัพย์โดยการจาหน่ายสินทรัพย์หลังจากใช้ งานสินทรัพย์
ไประยะหนึ่งหรือหลังจากได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์แล้ วส่วนหนึ่ง ดังนั้น
อายุ การให้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์ จึ งอาจสั้นกว่ าอายุ การให้ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ การประมาณ
อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็ นการใช้ ดุลยพินิจซึ่งต้ องอาศัยประสบการณ์ของกิจการจากการใช้
สินทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึงกัน
58. ที่ดินและอาคารเป็ นสินทรัพย์ท่แี ยกจากกันได้ และบันทึกแยกจากกันแม้ ว่าจะได้ มาพร้ อมกัน ที่ดินจะมี
อายุการให้ ประโยชน์ไม่จากัดจึงไม่จาเป็ นต้ องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้ นในบางกรณี เช่น เหมืองแร่ ท่ที า
บนผิวดิน หรื อพื้ นที่ท่ีใช้ สาหรั บการทิ้งขยะ อาคารมีอายุการให้ ประโยชน์ท่ีทราบได้ แน่ นอนจึงเป็ น
สินทรั พย์ท่ีเสื่อมสภาพได้ การเพิ่ มขึ้นของมู ลค่ าที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ังของอาคารไม่ มีผลกระทบต่ อการ
กาหนดจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร
59. หากกิจการรวมต้ นทุนในการรื้อถอน การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนที่ดิน
กิจการต้ องคิดค่าเสื่อมราคาสาหรั บต้ นทุนดังกล่ าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่ าจะได้ รับประโยชน์จาก
ต้ นทุนนั้น ในบางกรณี ที่ดินอาจมีอายุการให้ ประโยชน์จากัด จึงต้ องมีการคิดค่าเสื่อมราคาในลักษณะ
ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากที่ดินดังกล่าว

วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคา
60. กิ จ การต้อ งเลื อ กใช้วิ ธี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาที่ ส ะท้อ นรู ป แบบของประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ
ในอนาคตทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
61. กิจการต้องทบทวนวิธีการคิดค่ าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี หาก
กิจการพบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์น้ นั
เปลี่ย นแปลงไปอย่ างมีนยั ส าคัญ กิจ การต้อ งเปลี่ย นวิ ธี การคิ ด ค่ า เสื่อ มราคาเพื่อ สะท้อ นถึง
ลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ซึ่ งต้องปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
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62. กิจการสามารถใช้ วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคาซึ่งมีหลายวิธีปันส่วนจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
อย่ า งมี ร ะบบตลอดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิน ทรั พ ย์ วิ ธีก ารคิ ด ค่ า เสื่อ มราคามี ห ลายวิ ธี เช่ น
วิธีเส้ นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจานวนผลผลิต วิธีเส้ นตรงมีผลทาให้ ค่าเสื่อมราคามีจานวน
คงที่ตลอดอายุ ก ารให้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์หากมู ลค่ า คงเหลื อ ของสิน ทรั พย์น้ั น ไม่ เปลี่ ยนแปลง
วิ ธี ย อดคงเหลื อ ลดลงมี ผ ลท าให้ ค่ า เสื่ อ มราคาลดลงตลอดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์
วิ ธี จ านวนผลผลิ ตมี ผลท าให้ ค่ า เสื่อ มราคาขึ้ น อยู่ กั บ ประโยชน์ ห รื อ ผลผลิ ต ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ จาก
สินทรัพย์ กิจการต้ องเลือกใช้ วิธคี ิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้ อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่า
จะได้ รับในอนาคตของสินทรั พย์อย่างแท้ จริ งและต้ องใช้ อย่างสม่าเสมอในทุกรอบระยะเวลาบัญชี
เว้ นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันเปลี่ยนไป

การด้อยค่า
63. กิจ การต้ อ งปฏิบั ติตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง การด้ อ ยค่ า ของ
สิน ทรั พ ย์ ในการก าหนดว่ า รายการที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ เ กิด การด้ อ ยค่ า หรื อ ไม่ มาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีท่กี ิจการใช้ ในการทบทวนมูลค่าตามบัญชีและวิธีการกาหนดมูลค่าที่
คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์รวมถึงเวลาที่กจิ การต้ องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อย
ค่าของสินทรัพย์น้ัน
64. (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

ค่าชดเชยสาหรับการด้อยค่า
65. ค่าชดเชยที่กิจการได้รบั จากบุคคลที่สามสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดการด้อยค่า
สูญหาย หรือเลิกใช้ตอ้ งนามารวมในกาไรหรือขาดทุนเมือ่ กิจการมีสิทธิได้รบั ค่าชดเชยนั้น
66. การด้ อยค่ า หรื อการสูญเสียของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสิทธิเรี ยกร้ อ งที่จะได้ รั บ
ค่ าชดเชยจากบุ คคลที่สาม และการซื้ อ หรื อ การก่อ สร้ างสินทรั พย์ เพื่ อ การเปลี่ ยนแทนในภายหลั ง
ถือเป็ นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่แยกจากกันและต้ องบันทึกบัญชีแยกจากกัน ดังต่อไปนี้
66.1 การด้ อยค่ าของรายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ให้ รั บรู้ ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 36
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
66.2 การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี ลิกใช้ งาน หรือจาหน่ายไป ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
66.3 ค่าชดเชยที่ได้ รับจากบุคคลที่สามสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มีการด้ อยค่า สูญเสีย
หรือเลิกใช้ ให้ รับรู้ในการคานวณกาไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสทิ ธิได้ รับค่าชดเชยนั้น และ
66.4 ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการบูรณะ การซื้อ หรื อการก่อสร้ างเพื่ อ
เปลี่ยนแทนสินทรัพย์เดิม ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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การตัดรายการ
67. กิจการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อ
เข้าเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
67.1 กิจการจาหน่ายสินทรัพย์
67.2 กิจการคาดว่ าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์หรือจาก
การจาหน่ายสินทรัพย์
68. กิ จ การต้อ งรับ รู ผ้ ลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่เ กิ ด ขึ้ นจากการตัด รายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อ กิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี (ยกเว้นกรณีที่มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่ า กาหนดเป็ นอย่างอื่นในกรณีของการ
ขายและเช่ ากลับคืน) ทั้งนี้ กิจการต้องไม่จัดประเภทผลกาไรที่เกิดขึ้ นจากการตัดรายการเป็ น
รายได้
68ก. อย่ างไรก็ตาม หากกิจการมีการขายรายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ท่ีถือไว้ เพื่ อให้ เช่ า ที่เกิดขึ้ น
เป็ นปกติและเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ กิจการต้ องโอนสินทรัพย์
ดังกล่ าวไปเป็ นส่วนหนึ่งของสินค้ าคงเหลื อด้ วยมู ลค่าตามบั ญชี ณ วันที่สินทรั พย์ดังกล่าวได้ หยุด
การให้ เ ช่ า และถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย โดยเงิ น ที่ได้ รั บ จากการขายสิน ทรั พ ย์ดังกล่ า วต้ อ งรั บ รู้ เ ป็ นรายได้
ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง รายได้ ทั้งนี้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่ อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก ไม่ได้ ถือปฏิบัติกับสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจตามปกติของกิจการซึ่งได้ โอนไปเป็ นสินค้ าคงเหลือ
69. การจ าหน่ า ยรายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ อาจเกิดขึ้นได้ ในหลายรูป แบบ (เช่ น โดยการขาย
โดยการให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการกาหนดวันที่จาหน่ายรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
สาหรั บ การรั บ รู้ ร ายได้ จ ากการขายสิน ค้ า และในกรณี การจาหน่ า ยสิน ทรั พย์โ ดยการขายและเช่ า
กลับคืนให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
70. ภายใต้ เงื่อนไขการรั บรู้ รายการที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ 7 หากกิจการรั บรู้ ต้นทุ นในการเปลี่ ยนแทน
ส่วนประกอบของสิน ทรั พ ย์เป็ นส่วนหนึ่ งของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี กิจการต้ อ งตัด มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของ
ส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทน โดยไม่คานึงว่ าส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้นได้ มีการคิดค่าเสื่อม
ราคาแยกต่ า งหากจากสิน ทรั พ ย์ น้ั น หรื อ ไม่ หากกิจ การไม่ ส ามารถก าหนดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข อง
ส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนได้ ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้ ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนเป็ นตัวบ่งชี้
ถึงต้ น ทุ นของส่ว นประกอบที่ถูก เปลี่ ยนแทนในขณะที่กิจการได้ มาหรื อก่ อสร้ างส่ วนประกอบที่ถู ก
เปลี่ยนแทนนั้น
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71. ผลก าไรหรื อ ขาดทุ นที่เ กิด จากการตัด รายการที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ คื อ ผลต่ างระหว่ า ง
สิง่ ตอบแทนสุทธิทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้นั
72. กิจการต้ องรับรู้ส่งิ ตอบแทนที่จะได้ รับจากการจาหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อเริ่มแรก
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากการชาระเงินเกิดขึ้นในภายหลัง ให้ กิจการรับรู้ผลตอบแทนที่จะได้ รับเมื่อ
เริ่ มแรกด้ วยมูลค่ าที่เทียบเท่าการขายด้ วยเงินสด และให้ รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าของสิ่งตอบแทน
ที่จะได้ รับชาระกับราคาขายเงินสดเป็ นดอกเบี้ ยรั บตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 18 (ปรั บปรุ ง
2552) เรื่อง รายได้ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงผลตอบแทนที่แท้ จริงของสิ่งตอบแทนที่จะได้ รับ

การเปิ ดเผยข้อมูล
73. กิจการต้องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกข้อในงบการเงินสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละประเภท
73.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าทีใ่ ช้กาหนดมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์
73.2 วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคา
73.3 อายุการให้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
73.4 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ ณ วันต้นงวดและสิ้ นงวด และ
73.5 รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้ นงวดทีแ่ สดงถึง
73.5.1 มูลค่าของสินทรัพย์ทีเ่ พิม่ ขึ้ น
73.5.2 มู ลค่ าของสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็ นถือไว้เพือ่ ขายหรือรวมไว้ในกลุ่มสินทรัพย์
ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ถือไว้เพือ่ ขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดาเนินงานทีย่ กเลิก และการจาหน่ายอื่นๆ
73.5.3 มูลค่าของสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการรวมกิจการ
73.5.4 การเพิม่ ขึ้ นหรือลดลงของสินทรัพย์ซึ่งเป็ นผลมาจากการตีราคาใหม่ตามย่อหน้าที่
31 39 และ 40 และจากการรับรูห้ รือกลับรายการบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
73.5.5 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่ บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
73.5.6 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรือขาดทุนตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
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73.5.7 ค่าเสือ่ มราคา
73.5.8 ผลต่างสุทธิของอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงานเป็ นสกุลเงินที่กิจการใช้เสนอรายงาน รวมถึงการแปลงค่า
งบการเงินในต่างประเทศเป็ นสกุลเงินทีก่ ิจการใช้เสนอรายงาน และ
73.5.9 การเปลีย่ นแปลงอื่น
74. กิจการต้องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกรายการในงบการเงินด้วย
74.1 จานวนและข้อจากัดในกรรมสิทธิ์ของทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันหนี้ สิน
74.2 จานวนรายจ่ ายทั้งสิ้ นที่รบั รูเ้ ป็ นส่วนหนึง่ ของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์จากการก่อสร้าง
74.3 จานวนเงินภาระผูกพันตามสัญญาทีต่ กลงไว้เพือ่ ให้ได้มาซึ่งทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และ
74.4 จานวนค่าชดเชยที่ได้รบั จากบุ คคลที่สามสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการ
ด้อยค่ า การสู ญเสีย หรือเลิกใช้ ซึ่ งได้รบั รู ใ้ นกาไรหรือขาดทุน (ยกเว้นกรณีที่ได้เปิ ดเผย
รายการดังกล่าวแยกต่างหากแล้วในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
75. การเลือกวิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็ นเรื่องที่ต้องใช้
ดุลยพินิจ ดังนั้น การเปิ ดเผยวิธกี ารที่ใช้ และอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณหรืออัตราค่าเสื่อมราคา
จะให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูใช้ งบการเงินเพื่อใช้ ทบทวนนโยบายการบัญชีท่ฝี ่ ายบริหารเลือกใช้ และทาให้ สามารถ
เปรี ยบเทียบข้ อ มู ลกับของกิจ การอื่น ได้ และด้ ว ยเหตุผลที่คล้ ายคลึ งกันกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล
ต่อไปนี้
75.1 ค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ ไม่ว่าค่าเสื่อมราคานั้นจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนหรือรับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้ นทุนของสินทรัพย์อ่นื ในระหว่างงวด และ
75.2 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด
76. กิจการต้ องเปิ ดเผยลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่มี ีผลกระทบ
ในงวดปั จ จุ บั น หรื อ ที่คาดว่ า จะมี ผลกระทบในรอบระยะเวลาต่ อ ไปตามที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้ อผิดพลาด การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจมี
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการในเรื่องต่อไปนี้
76.1 มูลค่าคงเหลือ
76.2 ประมาณการต้ นทุนในการรื้อ การขนย้ าย หรือการบูรณะรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
76.3 อายุการให้ ประโยชน์
76.4 วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา
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77. หากรายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ กิจการต้องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้
ทุกรายการในงบการเงิน
77.1 วันทีม่ ีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
77.2 ข้อเท็จจริงทีว่ ่าผูป้ ระเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่
77.3 วิธีการและข้อสมมติทีม่ ีนยั สาคัญทีใ่ ช้ประมาณมูลค่ายุติธรรม
77.4 ขอบเขตในการกาหนดมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แต่ละรายการว่าเป็ นผลโดยตรงจาก
การอ้างอิงราคาซื้ อขายในตลาดซื้ อขายคล่องหรือราคาซื้ อขายในตลาดล่าสุดซึ่งเป็ นการ
ซื้ อขายที่สามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิ สระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
หรือเป็ นผลจากการใช้เทคนิคอื่นในการวัดมูลค่าเพือ่ ประมาณมูลค่ ายุติธรรม
77.5 สาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แต่ ละประเภทมีการตีราคาใหม่ให้เปิ ดเผยมู ลค่ าตาม
บัญชีทีค่ วรจะรับรูห้ ากสินทรัพย์น้นั แสดงโดยใช้วิธีราคาทุน และ
77.6 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึ่งกิจการต้องแสดงให้เห็ นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ส่วนเกินทุนดังกล่าวในระหว่างงวด และข้อจากัดในการจ่ ายส่วนเกินทุนนั้นให้กบั ผูถ้ อื หุน้
78. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีการด้ อยค่าตามที่ระบุ ไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ เพิ่มเติมจากข้ อมูล
ที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 73.5.4 ถึง 73.5.6
79. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อดังต่อไปนี้เนื่องจากข้ อมูลดังกล่าว
เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจของผู้ใช้ งบการเงิน
79.1 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่กี จิ การหยุดใช้ งานเป็ นการชั่วคราว
79.2 มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่อ มราคาสะสมและผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า สะสมของที่ดิ น
อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ วแต่ยังคงใช้ งานอยู่
79.3 มู ลค่ าตามบั ญ ชี ของที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ซึ่งปลดจากการใช้ งานประจาและยังไม่ได้ จั ด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ถือไว้ เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก และ
79.4 ในกรณีท่ีกิจการเลื อ กใช้ วิ ธีร าคาทุ น ให้ กิจ การเปิ ดเผยมู ลค่ ายุ ติธรรมของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์เมื่อมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ

การถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
80. การวัด มู ล ค่ า เริ่ ม แรกของรายการที่เ ป็ นที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ซึ่ ง กิ จ การได้ม าจากการ
แลกเปลี่ย นสิ น ทรัพ ย์ ตามที่ก าหนดในย่ อ หน้าที่ 24 ถึง 26 ให้ใ ช้วิ ธี เ ปลี่ยนทัน ที เ ป็ นต้น ไป
โดยให้กิจการถือปฏิบตั ิเฉพาะกับรายการทีจ่ ะเกิดขึ้ นในอนาคต
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วันถือปฏิบตั ิ
81. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 ทั้งนี้ สนับสนุ นให้ นามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
หากกิจการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ก่อนวั นที่กาหนด กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งนี้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้ วย ทั้งนี้ การแยกส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญ (การคิดค่าเสื่อมราคา
จากต้ นทุ นของรายการที่แยกส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ 44 ถึง 47) และ
ต้ นทุนสาหรั บการรื้ อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรั พย์ ให้ ปรั บงบการเงินย้ อนหลัง
ทั้งนี้ กิจการอาจเลือกวิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปสาหรับการแยกส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญของสินทรัพย์
ที่มูลค่ าตามบั ญชี คงเหลื ออยู่ ณ วั นที่ 1 มกราคม 2554 และกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งนี้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
81ก. กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการแก้ ไขในย่อหน้ าที่ 3 กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้ นไป อย่างไรก็ตาม หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ก่อนวันถือปฏิบัติ กิจการ
ต้ องถือปฏิบัติตามการแก้ ไขในย่อหน้ าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ในรอบระยะเวลาดังกล่าวด้ วย
81ข. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน ได้ มีการแก้ ไขถ้ อยคา
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมด นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2552) ยังได้ ปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 39 40 และ 73.5.4 โดยกิจการต้ องถือปฏิบัติการแก้ ไขดังกล่าว
กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้ นไป หาก
กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ก่อนวันถือปฏิบัติ กิจการต้ องนา
การแก้ ไขดังกล่าวมาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกล่าวด้ วย
81ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ มีการแก้ ไข
ย่อหน้ าที่ 44 โดยกิจการต้ องถือปฏิบัติตามการแก้ ไขดังกล่าวกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บั ญ ชี ท่ี เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้ น ไป หากกิจ การปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ก่อนวันถือปฏิบัติ กิจการ
ต้ องนาการแก้ ไขดังกล่าวมาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกล่าวด้ วย
81ง. ได้ มีการแก้ ไขย่อหน้ าที่ 6 และ 69 และมีการเพิ่มย่อหน้ าที่ 68ก โดยกิจการต้ องนาการแก้ ไขและ
เพิ่มเติมดังกล่าวกับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ กิจการสามารถนาการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ได้
ซึ่งในกรณีน้ ี กิจการต้ องนาการแก้ ไขที่เกี่ยวข้ องในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง งบกระแสเงินสด มาถือปฏิบัติด้วย และต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวไว้
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81จ. ได้ มีก ารแก้ ไขย่ อ หน้ า ที่ 5 โดยกิจ การต้ อ งนาการแก้ ไขดั งกล่ า วไปถื อ ปฏิบั ติโดยวิ ธีเ ปลี่ ยนทัน ที
เป็ นต้ นไปกับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งนี้
กิจการสามารถนาการแก้ ไขดังกล่าวไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ได้ แต่ต้องนาย่อหน้ าที่ 8 9
22 48 53 53ก 53ข 54 57 และ 85ข ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไปถือปฏิบัติด้วย ซึ่งในกรณีน้ ี กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวไว้

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
82. มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(ฉบับที่ 32 เดิม)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง
รายได
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้ไดปรับปรุง ใหเปน ไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญ ชี
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 18: Revenue (Bound volume 2009))

1

สารบัญ
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วัตถุประสงค
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1-6
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7-8
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9-12
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13

การขายสินคา

14-19

การใหบริการ

20-28
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29-34

การเปดเผยขอมูล

35-36

วันถือปฏิบตั ิ

37-38

ภาคผนวก
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มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึ ง 38 ทุกย อหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือก
และการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได
วัตถุประสงค
แมบทการบัญชีสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินใหคํานิยามไววา รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้น
ของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสรับหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือ
การลดลงของหนี้สินซึ่งสงผลใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวม
ในสวนของเจาของรายไดตามคํานิยาม รวมถึง รายไดซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการและผลกําไร
รายไดมีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน รายไดจากการขาย รายไดจากการใหบริการ รายไดคาธรรมเนียม
รายไดดอกเบี้ย รายไดเงินปนผล รายไดคาสิทธิ ฯลฯ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด
วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายไดซึ่งเกิดจากรายการหรือเหตุการณบางประเภท
ประเด็นหลักทางการบัญชีสําหรับรายได คือ การกําหนดวาเมื่อใดกิจการตองรับรูรายการเปนรายได
แมบทการบัญชีกําหนดวารายไดตองรับรูเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตของรายการจะเขาสูกิจการและกิจการสามารถวัดมูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการ
ดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงสถานการณที่เขาเกณฑการรับรูรายได
และใหแนวทางในการปฏิบัติสําหรับแตละสถานการณ

ขอบเขต
1. มาตรฐานการบั ญ ชีฉบับ นี้ ใ หถือปฏิบัติกับ การบัญ ชี สํา หรับ รายไดที่ เ กิดขึ้น จากรายการหรื อ
เหตุการณตอไปนี้
1.1 การขายสินคา
1.2 การใหบริการ
1.3 การใหผูอื่นใชสินทรัพยของกิจการซึ่งกอใหเกิดรายไดในรูปของดอกเบีย้ คาสิทธิ และเงินปนผล
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
เรื่อง รายได
3. สินคา หมายรวมถึง สินคาที่กิจการผลิตหรือที่ซื้อมาเพื่อขาย เชน สินคาที่ซื้อมาโดยกิจการคาปลีก
หรือที่ดินและอสังหาริมทรัพยอื่นที่กิจการถือครองไวเพื่อขาย
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4. ตามปกติ การใหบริการ หมายถึง การที่กิจการไดปฏิบัติงานตามที่ตกลงไวในสัญญาตลอดชวงเวลา
ที่ตกลงกันซึ่งอาจเปนการใหบริการเพียงชวงเวลาเดียวหรือหลายชวงเวลา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ไมครอบคลุมถึงรายไดซึ่งเกิดจากสัญญาการใหบริการที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญา
เชน การใหบริการดานการจั ดการโครงการ หรืองานดานสถาปตยกรรม เนื่องจากรายไดจากการใหบริการ
ดังกลาวมีวิธีปฏิบัติตามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญา
กอสราง
5. การใหผูอื่นใชสินทรัพยของกิจการซึ่งกอใหเกิดรายไดในรูปของ
5.1 ดอกเบี้ย ซึ่งเปนคาตอบแทนอันเกิดจากการใหผูอื่นใชเงินสด รายการเทียบเทาเงินสด หรือ
จํานวนคางรับของกิจการ
5.2 คา สิทธิ ซึ่งเปน คาตอบแทนจากการใหผูอื่น ใชสิน ทรัพยระยะยาวของกิจ การ ตัว อยา งเชน
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร
5.3 เงินปนผล ซึ่งเปนสวนแบงกําไรที่ผถู ือเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรับตามสัดสวนของเงินลงทุน
ที่ถือ
6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงรายไดที่เกิดจาก
6.1 สัญญาเชา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา)
6.2 เงินปนผลซึ่งเกิดจากเงินลงทุนที่ถือปฏิบัติตามวิธีสวนไดเสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม)
6.3 สัญญาประกันภัยที่อยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง
สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช)
6.4 การเปลี่ยนแปลงในมู ลคา ยุ ติธรรมของสิน ทรัพย ทางการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิ น หรื อ
การจําหนายของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาว (ดูมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช))
6.5 การเปลี่ยนแปลงมูลคาของสินทรัพยหมุนเวียนอืน่
6.6 การรับรูร ายการเมื่ อเริ่มแรกและการเปลี่ยนแปลงในมูลค า ยุติธรรมของสิน ทรั พยชีว ภาพ
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
(เมื่อมีการประกาศใช))
6.7 การรับรูผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริ่มแรก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
(เมื่อมีการประกาศใช))
6.8 การขุดสินแร (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลง
ทรัพยากรแร)
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คํานิยาม
7. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ ีความหมายโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
รายได

มูลคายุติธรรม

หมายถึง กระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (กอนหักคาใชจาย) ใน
รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของ
กิจการ เมื่อกระแสรับนั้นสงผลใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของ
เจาของ
หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน
หรือจํา นวนเงิน ที่จา ยชํา ระหนี้สินในขณะที่ทั้ง สองฝา ยมี
ความรอบรูแ ละเต็ม ใจในการแลกเปลี่ย นและสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมี
ความเกี่ยวของกัน

8. รายได หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (กอนหักคาใชจาย) ที่กิจการไดรับหรือ
คางรับซึ่งทําใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น ดังนั้น จํานวนเงินที่กิจการเรียกเก็บแทนบุคคลที่สาม เชน
ภาษีมูลคาเพิ่ม จึงไมถือเปนรายไดของกิจการเนื่องจากถือเปนกระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ที่ไมทําใหสวนของเจาของของกิจการเพิ่มขึ้น ในทํานองเดียวกัน จํานวนเงินที่ตัวแทนเรียกเก็บแทน
ตัวการซึ่งถือเปนกระแสรับขั้นตนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ไมทําใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น จึงไมถือ
เปนรายได เวนแตจํานวนที่เรียกเก็บนั้นเปนรายไดคานายหนา

การวัดมูลคาของรายได
9. กิจการตองวัดมูลคาของรายไดโดยใชมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับ
10. ตามปกติ กิจการกําหนดจํานวนรายไดตามที่กิจการตกลงกับผูซื้อหรือผูใชสินทรัพยซึ่งจํานวนรายได
ดังกลาวเปน มูลคา ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไ ดรับหรือคางรับสุทธิจ ากจํานวนสว นลดการคา และ
สวนลดตามปริมาณซื้อที่กิจการกําหนด
11. โดยสวนใหญ สิ่งตอบแทนที่กิจ การไดรับจะอยูในรูปของเงิน สดหรือรายการเทียบเทาเงินสดและ
จํานวนรายได คือ จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการไดรับหรือคางรับ อยางไรก็ตาม
หากกิจการไมไดรับเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดในทันที มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอาจมี
มูลคานอยกวาจํานวนเงินสดรับหรือคางรับที่ระบุไว ตัวอยางเชน กิจการอาจใหสินเชื่อแกผูซื้อโดยไม
คิดดอกเบี้ย หรือยอมรับตั๋วเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดจากผูซื้อเปนสิ่งตอบแทน
จากการขายสินคา โดยนัยแลวสว นหนึ่งของรายการดัง กลาวถือเปน การใหสินเชื่อ ดังนั้น มูลคา
ยุติธรรมของสิ่ง ตอบแทนตอ งกํา หนดโดยนํา จํา นวนทั้ง สิ้ น ที่จ ะไดรั บในอนาคตคิด ลดดว ยอัต รา
ดอกเบี้ยที่กําหนดขึ้น ซึ่งตองเปนอัตราใดอัตราหนึ่งที่กําหนดไดชัดเจนกวาระหวางอัตราดังตอไปนี้
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11.1 อัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารการเงินที่คลายคลึงกันซึ่งผูออกตราสารมีอันดับความนาเชื่อถือ
ใกลเคียงกัน
11.2 อัตราดอกเบี้ยที่ใชคิดลดจํานวนเงินที่ระบุในตราสารการเงินที่ทําใหมูลคาปจจุบันเทากับราคา
เงินสดในปจจุบันของสินคาหรือบริการ
ผลตา งระหวา งมูลคา ยุติธรรมกับจํา นวนเงิน ของผลตอบแทนตองรับรูเ ปน รายได ด อกเบี้ย ตามที่
กํา หนดไวในยอหนา ที่ 29 ถึง 30 และตามขอ กํา หนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 39 เรื่อ ง
การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
12. เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่มีลักษณะและมูลคาใกลเคียงกัน กิจการตองไมถือวาการ
แลกเปลี่ยนนั้นกอใหเกิดรายได กรณีดังกลาวมักเกิดขึ้นกับสินคาโภคภัณฑ เชน นมสด หรือ น้ํามัน
ซึ่งผูผลิตแลกเปลี่ย นสินคาระหวางกัน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในแตละทองถิ่น
ใหทันเวลา เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่มีลักษณะไมเหมือนกัน กิจการตองถือวาการ
แลกเปลี่ยนนั้นกอใหเกิดรายได กิจการตองวัดมูลคาของรายไดดังกลา วโดยใชมูลคายุติธรรมของ
สินคาหรือบริการที่ไดรับปรับปรุงดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่มีการโอนระหวางกัน
หากมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรับไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองวัด
มูล ค า ของรายได โ ดยใช มู ล ค า ยุติ ธ รรมของสิ น ค า หรือ บริ ก ารที่นํ า ไปแลกปรั บ ปรุ ง ดว ยจํ า นวน
เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่มีการโอนระหวางกัน

เนื้อหาของรายการบัญชี
13. ตามปกติ เกณฑการรับรูรายไดในมาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้ใ หถือปฏิบัติกับรายการบัญ ชีแตล ะ
รายการ แต ใ นบางสถานการณ กิ จ การอาจจํ า เป น ต อ งนํ า เกณฑ ก ารรั บ รู ร ายได ม าปฏิ บั ติ กั บ
ส ว นประกอบแต ล ะส ว นของรายการบั ญ ชี เ พื่ อ สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง เนื้ อ หาของรายการบั ญ ชี น้ั น
ตัวอยางเชน หากกิจการไดรวมคาบริการหลังการขายที่สามารถระบุจํานวนไดไวในราคาขายของสินคา
กิจการตองบันทึกคาบริการดังกลาวเปนรายไดรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลา
ที่ใหบริการนั้น ในทางกลับกัน กิจการตองนําเกณฑการรับรูรายไดมาใชปฏิบัติกับรายการบัญชีมากกวา
หนึ่งรายการพรอมกัน เมื่อรายการบัญชีเหลานั้นสัมพันธกันจนทําใหไมสามารถเขาใจถึงผลกระทบ
ทางธุรกิจของรายการใดรายการหนึ่งไดโดยไมอางอิงถึงรายการอื่นที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน กิจการ
อาจขายสินคาและขณะเดียวกันไดทําสัญญาแยกตางหากที่จะซื้อคืนสินคาดังกลาวในภายหลัง หาก
กิจการแยกบันทึกรายการบัญชีโดยไมพิจารณาถึงความสัมพันธของรายการทั้งสองจะทําใหเนื้อหาของ
รายการบัญชีไมสมบูรณ ดังนั้น กิจการตองบันทึกรายการบัญชีทั้งสองรวมกันเปนรายการเดียว

การขายสินคา
14. กิจการตองรับรูรายไดจากการขายสินคาเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
14.1 กิจการไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทีม่ ีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับ
ผูซื้อแลว
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14.2 กิจการไมเกี่ยวของในการบริหารสินคา อยางตอเนื่องในระดับ ที่เ จา ของพึงกระทํา หรือ
ไมไดควบคุมสินคาที่ขายไปแลวทั้งทางตรงและทางออม
14.3 กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ
14.4 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
14.5 กิจการสามารถวัดมูล คา ของตน ทุน ที่เ กิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้น อัน เนื่องมาจากรายการนั้น
ไดอยางนาเชื่อถือ
15. กิจการตองคํานึงถึงสถานการณแวดลอมของรายการบัญชีในการพิจารณาวาเมื่อใดกิจการไดโอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อ โดยทั่วไปการโอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกิดขึ้นเมื่อกิจการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครอง
สินคาใหกับผูซื้อ กรณีนี้ มักเกิดขึ้นกับธุรกิจคาปลีก แตในบางกรณี การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเปน เจาของสามารถเกิด ขึ้น ณ เวลาที่ตา งจากเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการ
ครอบครองสินคาใหกับผูซื้อ
16. กิจการจะไมรับรูรายไดหากกิจการยังคงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา ดังนั้น
รายการที่เกิดขึ้นไมถือวาเปนการขาย กิจการอาจคงไวซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเปนเจาของไดในหลายลักษณะ ตัวอยางเชน
16.1 เมื่อกิ จ การยัง มีภ าระผูกพัน ตอ ผลงานที่ไ มเ ปน ที่พ อใจของผู ซื้อซึ่ง กิจ การตอ งรับผิ ด ชอบ
นอกเหนือจากการรับประกันปกติ
16.2 เมื่อรายไดจากการขายสินคาของกิจการขึน้ อยูกับรายไดทผี่ ูซื้อไดรับจากการขายสินคานัน้
16.3 เมื่อสินคาที่สงไปมีเงื่อนไขในการติดตั้งและการติดตั้งนัน้ เปนสวนสําคัญของสัญญาซึ่งกิจการยัง
มิไดดําเนินการใหแลวเสร็จ และ
16.4 เมื่อผูซื้อมีสิทธิที่จะบอกเลิกการซื้อตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายและกิจการไมสามารถประมาณ
ความนาจะเปนที่ผูซื้อจะคืนสินคานั้นได
17. หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่ไมเปนนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา รายการบัญชีที่เกิดขึ้นถือวา
เปนการขาย ใหกิจการรับรูรายได ตัวอยางเชน ผูขายอาจคงกรรมสิทธิ์ในสินคาไวเพียงเพื่อประโยชน
ในการเรียกเก็บเงินเมื่อครบกําหนด ในกรณีดังกลาว รายการบัญชีนั้นถือเปนการขายและใหกิจการ
รับรูเปนรายไดหากกิจการไดโอนทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของ
สินคาไปแลว อีกตัวอยางหนึ่งคือ กรณีที่กิจการคาปลีกยังคงความเสี่ยงที่ไมเปนนัยสําคัญของความ
เปนเจาของสินคาโดยตกลงที่จะคืนเงินใหหากลูกคาไมพอใจในสินคา ในกรณีดังกลาว กิจการสามารถ
รับรูรายได ณ เวลาที่เกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืนสินคาในอนาคตไดอยา ง
นาเชื่อถือพรอมกับรับรูหนี้สินที่เกิดจากการรับคืนโดยประเมินจากประสบการณในอดีตและปจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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18. กิจ การจะรั บรูรายไดเ มื่อมีค วามเปน ไปไดคอ นขา งแนที่ กิจ การจะไดรับประโยชนเ ชิ ง เศรษฐกิ จ
ที่เกี่ยวของกับรายการบัญชีนั้น ในบางกรณี ความเปนไปไดคอนขางแนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
อาจไมเกิดขึ้นจนกระทั่งกิจการไดรับสิ่งตอบแทนจากการขายแลวหรือจนกระทั่งความไมแนนอนได
หมดไป ตัวอยางเชน ความไมแนนอนที่รัฐบาลตางประเทศจะอนุมัติใหสงเงินซึ่งเปนสิ่งตอบแทนจาก
การขายออกนอกประเทศ กิจการสามารถรับรูรายไดในทันทีที่รัฐบาลตา งประเทศอนุมัติใหสงเงิน
ดัง กลาวออกนอกประเทศได เนื่องจากความไมแนน อนไดหมดไป อยา งไรก็ต าม เมื่อมีค วามไม
แนนอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บไดของจํานวนที่ไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงิน
ที่กิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินที่จะไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป
ใหรับรูเปนคาใชจายและแทนที่จะนําไปปรับปรุงกับจํานวนรายไดที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
19. รายไดและคาใชจา ยที่เ กี่ยวของกับรายการหรือเหตุการณทางบัญ ชีเดีย วกัน ตองรับรูในงวดบัญ ชี
เดียวกัน กระบวนการนี้ เรียกวา การจับคูรายไดและคาใชจาย คาใชจายซึ่งรวมถึง คาใชจายในการ
รับประกันและคาใชจายที่เกิดหลังการสงสินคาจะสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือเมื่อเงื่อนไขในขออื่นๆ
ในการรับรูรายไดเกิดขึ้นแลว อยางไรก็ตาม กิจการไมสามารถรับรูรายไดหากไมสามารถวัดมูลคาของ
คาใชจายไดอยางนาเชื่อถือ ในกรณีนี้ ใหกิจการบันทึกสิ่งตอบแทนที่กิจการไดรับจากการขายสินคา
เปนหนี้สิน

การใหบริการ
20. เมื่อผลของรายการที่เกี่ยวของกับการใหบริการสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตอง
รับรูรายการที่เกี่ยวของกับการใหบริการเปนรายไดตามขั้นความสําเร็จของรายการ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือเมื่อเปนไปตามเงื่อนไข
ทุกขอตอไปนี้
20.1 กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ
20.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
20.3 กิจการสามารถวัดขั้น ความสําเร็จของรายการบัญ ชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได
อยางนาเชื่อถือ
20.4 กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนไดอยางนาเชื่อถือและตนทุนในที่นี้ หมายถึง ตนทุนที่
เกิดขึ้นแลวและที่จะเกิดขึ้นเพื่อทําใหรายการบัญชีนั้นเสร็จสมบูรณ *

*

ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
(เมื่อมีการประกาศใช)
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21. การรับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี เรียกวา วิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ ตามวิธีนี้
กิจการตองรับรูรายไดในงวดบัญ ชีที่มีการใหบริการ การรับรูรายไดต ามเกณฑดัง กลาวใหขอมูลที่
เปนประโยชนเกี่ยวกับขอบเขตของบริการที่ใหและผลการปฏิบัติงานระหวางงวด มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง ไดกําหนดใหมีการรับรูรายไดตามเกณฑนี้ดวย
ขอ กํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชีฉ บับ ดั ง กลา วสามารถใช ปฏิ บั ติกั บการรั บรู ร ายไดสํ า หรั บการ
ใหบริการและการรับรูคาใชจายที่เกี่ยวของกับรายไดนั้น
22. กิจการจะรับรูรายไดไดตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวของกับรายการบัญชีนั้น อยางไรก็ตาม เมื่อมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะ
เรียกเก็บไดและไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงินที่กิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินที่จะ
ไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายแทนที่จะนําไปปรับปรุงกับ
จํานวนรายไดที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
23. โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือหลังจากที่ไดตกลงกับคูสัญญาในทุกขอ
ตอไปนี้
23.1 สิทธิตามกฎหมายของแตละฝายซึ่งเกี่ยวกับการใหบริการหรือการรับบริการ
23.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน
23.3 ลักษณะและเงื่อนไขในการชําระเงิน
โดยทั่วไป กิจการตองมีระบบการจัดทํารายงานและงบประมาณทางการเงินที่ดีเพื่อใชภายในกิจการ
และกิจการตองทบทวนประมาณการรายไดตลอดระยะเวลาที่ใหบริการและแกไขประมาณการดังกลาว
เมื่อจําเปน การแกไขประมาณการนั้นไมถือเปนการแสดงวากิจการไมสามารถประมาณผลของรายการ
บัญชีไดอยางนาเชื่อถือ
24. กิจการอาจกํา หนดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชีไดหลายวิธี กิจการตองเลือกใชวิธีที่สามารถวัด
ระดับของบริการที่แลวเสร็จไดอยางนาเชื่อถือตามลักษณะของรายการบัญชี ซึ่งอาจรวมถึง
24.1 การสํารวจงานที่ไดทําแลว
24.2 อัตราสวนของบริการที่ใหจนถึงปจจุบนั เทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ตองให
24.3 สัดสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนทั้งสิ้น ตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึง
ปจจุบันใหรวมเฉพาะตนทุนของบริการที่ใหแลวจนถึงปจจุบัน สวนประมาณการตนทุนทั้งสิ้น
ใหรวมตนทุนของบริการทั้งที่ใหแลวและที่จะใหในอนาคต
ตามปกติเงินจายลวงหนาหรือเงินรับลวงหนาจากลูกคาจะไมไดสะทอนถึงระดับของบริการที่ใหไปแลว
25. หากกิจ การไมสามารถจํา แนกบริการที่ใหเ นื่องจากตองใหบริการหลายอยางในชว งเวลาเดีย วกัน
กิจการตองรับรูรายไดดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาดังกลาว เวนแตจะมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา
กิจการสามารถใชวิธีอื่นที่เหมาะสมกวาในการแสดงขั้นความสําเร็จของบริการที่ให หากการใหบริการ
นั้น ประกอบดว ยการบริการหลักซึ่ง มีค วามสํา คัญ กวาการบริการอื่น ๆ กิจ การตองไมรับรูรายได
จนกระทั่งการใหบริการหลักนั้นไดดําเนินการแลว
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26. หากกิจการไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับการใหบริการไดอยางนาเชื่อถือ
กิจการตองรับรูรายไดไมเกินจํานวนคาใชจายที่รับรูไปแลวซึ่งคาดวาจะไดรับคืน
27. ตามปกติ กิจการอาจไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเชื่อถือในระยะเริ่มแรกที่เกิด
รายการบัญชี อยางไรก็ตาม หากกิจการคาดวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับตนทุน
ที่เกิดขึ้นจากรายการบัญชีนั้นคืน กิจการจะสามารถรับรูรายไดไดไมเกินจํานวนตนทุนที่เกิดขึ้นที่คาด
วาจะไดรับคืน กิจการตองไมรับรูกําไรหากไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเชื่อถือ
28. กิจ การตองรับรูตน ทุนที่เ กิด ขึ้น เปน คาใชจา ยโดยไมรับรูรายไดที่เกี่ย วของหากกิจการไมสามารถ
ประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเชื่อถือและคาดวาจะไมไดรับคืนตนทุนที่เกิดขึน้ อยางไรก็ตาม
เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเชื่อถือเนื่องจากความไมแนนอนไดหมดไป
กิจการสามารถรับรูรายไดตามยอหนาที่ 20 แทนการรับรูรายไดตามยอหนาที่ 26

ดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล
29. กิจการตองรับรูรายไดในรูปดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล ที่เกิดจากการใหผูอื่นใชสินทรัพย
ของกิจการตามเกณฑที่กําหนดไวในยอหนาที่ 30 เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
29.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
29.2 กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ
30. รายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล ตองรับรูตามเกณฑตอไปนี้
30.1 ดอกเบี้ยตองรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช))
30.2 คาสิทธิตองรับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเนื้อหาของขอตกลงที่เกี่ยวของ
30.3 เงินปนผลตองรับรูเมื่อผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล
31. (ยอหนานี้ไมใช)
32. หากกิจการซื้อเงินลงทุนที่ระบุอัตราดอกเบี้ยโดยมีดอกเบี้ยคงคางที่เกิดขึ้นกอนการซื้อ กิจการตอง
ปนสวนดอกเบี้ยที่ไดรับในเวลาตอมาระหวางดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นในชวงเวลากอนการซื้อและหลังการ
ซื้อเพื่อรับรูเปนรายไดเฉพาะสวนที่เกิดขึ้นหลังการซื้อ
33. กิจการตองใชเกณฑคงคางในการบันทึกคาสิทธิตามขอตกลงที่เกี่ยวของ เวนแตเนื้อหาตามขอตกลง
จะแสดงใหเห็นวาการรับรูรายไดจะเหมาะสมยิ่งขึ้นหากใชเกณฑอื่นที่มีระบบและสมเหตุสมผล
34. กิจ การจะรับ รูรายได เ มื่อ มีค วามเปน ไปไดคอ นขา งแน ที่กิจ การจะไดรั บประโยชนเ ชิง เศรษฐกิ จ
ที่เกี่ยวของกับรายการบัญชีนั้น อยางไรก็ตาม เมื่อมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะ
เรียกเก็บไดและไดรับรูเปน รายไดแลว จํานวนเงินที่กิจ การไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํา นวนเงิน
ที่จะไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายและตองไมนําไปปรับปรุง
กับจํานวนรายไดที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
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การเปดเผยขอมูล
35. กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
35.1 นโยบายการบัญชีที่กิจการใชใ นการรับรูรายได ซึ่งรวมถึง วิธีกําหนดขั้นความสําเร็จของ
รายการบัญชีที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
35.2 จํานวนรายไดแตละประเภทที่มีนัยสําคัญที่รับรูระหวางงวดซึ่งรวมถึงรายการตอไปนี้
35.2.1 การขายสินคา
35.2.2 การใหบริการ
35.2.3 ดอกเบี้ย
35.2.4 คาสิทธิ
35.2.5 เงินปนผล
35.3 จํานวนรายไดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการซึ่งรวมอยูในรายไดแตละประเภท
ที่มีนัยสําคัญ
36. กิจการตองเปดเผยขอมูลหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย
ที่อาจเกิด ขึ้น ขอมูลดังกลาวอาจเกิดจากรายการ เชน คารับประกันสินคา คาชดเชยความเสียหาย
คาปรับ หรือผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
วันถือปฏิบัติ
37. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 เปนตนไป
38. (ยอหนานี้ไมใช)
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ภาคผนวก
ภาคผนวกนีท้ ําขึน้ เพือ่ เปนแนวทางเทานั้น และไมถอื เปนสวนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
รายได มาประยุกตใชโดยอธิบายความหมายในสถานการณเชิงพาณิชยบางประเภทใหชัดเจนขึ้น ตัวอยาง
ที่นําเสนอเนนถึงรายการบัญชีในบางลักษณะและไมไดพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวของทุกปจจัยซึ่งอาจมีผล
ตอการรับรูรายได ตัวอยางดังกลาวสมมุติวา
ก) กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ
ข) มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กจิ การจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการนัน้
ค) กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ
การขายสินคา
ตัวอยางที่ 1

การขายโดยยังไมสงมอบสินคาเนื่องจากเปนความประสงคของผูซื้อ ทั้งที่ผูซื้อมีกรรมสิทธิ์
ในสินคานั้นและยอมรับหนี้แลว
กิจการสามารถรับรูรายไดหลังจากผูซื้อมีกรรมสิทธิ์ในสินคาก็ตอเมื่อ
ก. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสงสินคาใหผูซื้อ
ข. สินคาที่ขายไปแลวนั้นอยูในความครอบครองของกิจการ ซึ่ง กิจการไดระบุไวแลว
อยางชัดเจนและสินคานั้นพรอมที่จะสงมอบใหผูซื้อ ณ เวลาที่มีการรับรูรายได
ค. ผูซื้อมีคําสั่งเลื่อนเวลาการสงมอบสินคา
ง. เงื่อนไขการชําระเงินเปนไปตามปกติ
กิจ การจะไมรับรูรายไดหากกิจการเพียงแตคาดวา จะสามารถจัด หาหรือ ผลิต สินคา ได
ทันเวลาที่ตองสงมอบ

ตัวอยางที่ 2

การขายสินคาอยางมีเงื่อนไข
ก. การขายสินคาโดยมีเงื่อนไขการติดตั้งและการตรวจสอบ
ตามปกติ กิจการสามารถรับรูรายไดไดหากผูซื้อยอมรับสินคาและการติดตั้งเสร็จสิ้นลง
และสินคาผานการตรวจสอบ อยางไรก็ตาม กิจการสามารถรับรูรายไดทันทีที่ผูซื้อ
ยอมรับสินคาเมื่อ
ก1. การติดตั้งเปนกระบวนการที่งาย ตัวอยางเชน การติดตั้งโทรทัศน ซึ่งเปนเพียง
การแกะกลองตอสายไฟและติดตั้งเสาอากาศ
ก2. การตรวจสอบเป น เพี ย งเพื่ อ ยื น ยั น ราคาที่ กํ า หนดไว ต ามสั ญ ญาเท า นั้ น
ตัวอยางเชนการนําสงแรเหล็ก น้ําตาล หรือถั่วเหลือง
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ข. การขายโดยมีเงื่อนไขที่ผูซื้อสามารถคืนสินคาไดภายในเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่มีค วามไมแนน อนในการคืนสินคา กิจ การจะรับรูรายไดเมื่อผูซื้อยอมรับ
สินคาอยางเปนทางการแลว หรือเมื่อระยะเวลาการคืน สินคาไดสิ้นสุดลงหลังจาก
ที่ผูซื้อไดรับสินคาแลว
ค. การฝากขายซึ่งผูรับฝาก (ผูซื้อ) ทําหนาที่ขายสินคาแทนผูฝาก (ผูขาย)
ผูฝากตองรับรูรายไดเมื่อผูรับฝากไดขายสินคานั้นใหบุคคลที่สาม
ง. การขายแบบจายเงินสดเมื่อสงมอบ
กิจการตองรับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบสินคาใหผูซื้อและผูขายหรือตัวแทนไดรับเงินสด
ตัวอยางที่ 3

การขายในกรณีที่จะสงมอบสินคาก็ตอเมื่อผูซื้อไดชําระเงินครบแลว
กิจการจะรับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบสินคา อยางไรก็ตาม หากประสบการณที่ผานมา
ชี้ใหเห็นวาการขายสวนใหญมักจะสัมฤทธิ์ผล กิจการสามารถรับรูรายไดเมื่อไดรับเงินมัดจํา
ในจํานวนที่มีนัยสําคัญ โดยกิจการมีสินคาอยูในครอบครองสามารถระบุไดอยางชัดเจน
และพรอมที่จะสงมอบใหผูซื้อ

ตัวอยางที่ 4

การขายตามสั่งโดยกิจการจะไดรับชําระเงินทั้งหมดหรือบางสวนกอนการสงมอบสินคาซึ่ง
ยังไมมีในครอบครอง เชน สินคายังอยูในระหวางการผลิต หรือสิน คาที่บุค คลที่สามจะ
สงไปยังผูซื้อโดยตรง
กิจการจะรับรูรายไดเมื่อผูซื้อไดรับสินคาแลว

ตัวอยางที่ 5

การขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (ไมรวมการแลกเปลี่ยนสินคา) ผูขายตกลงที่จะซื้อสินคาที่ขาย
ไปนั้นคืนในภายหลัง หรือเมื่อผูขายมีสิทธิเลือกที่จะซื้อคืนหรือผูซื้อมีสิทธิเลือกที่จะขายคืน
สําหรับการขายและมีสัญญาซื้อคืนสําหรับสินทรัยพที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน ผูขายตอง
วิเ คราะห เ นื้อหาของเงื่อ นไขในขอ ตกลงเพื่อ ใหแ นใจว า ผูข ายได โอนความเสี่ย งและ
ผลตอบแทนของความเปนเจาของใหผูซื้อแลว จึงจะสามารถรับรูรายไดได หากความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเปน เจาของยัง คงอยูกับผูข ายแมวา ผูขายไดโอนกรรมสิทธิ์
ตามกฎหมายไปแลว รายการดังกลาวถือเปนการจัดหาเงินซึ่งไมกอใหเกิดรายได สําหรับการขาย
สินทรัพยทางการเงินโดยมีสัญญาซื้อคืน ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)

ตัวอยางที่ 6

การขายสินคาใหตัวกลาง เชน ผูแทนจําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือบุคคลอื่นเพื่อการขายตอ
ตามปกติผูขายจะรับรูรายไดเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
ไปแลว อยางไรก็ตาม หากโดยเนื้อหาผูซื้อทําหนาที่เปนตัวแทนเทานั้นใหถือวาการขายนั้น
เปนการฝากขาย
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ตัวอยางที่ 7

คาสมาชิกสิ่งตีพิมพและรายการที่คลายคลึงกัน
เมื่อคาสมาชิกในแตละชวงเวลาเปนจํานวนเงินที่ใกลเ คียงกัน กิจ การจะรับรูรายไดโดย
วิธี เ ส น ตรงตลอดอายุก ารเป น สมาชิก ซึ่ง มีก ารสง มอบสิ น ค า เมื่ อค า สมาชิก ในแต ล ะ
ชวงเวลาเปนจํานวนเงินที่แตกตางกัน กิจการจะรับรูรายไดตามสัดสวนราคาขายของสินคา
ที่สงมอบกับประมาณการราคาขายทั้งสิ้นของสินคาที่ตองสงมอบตลอดอายุการเปนสมาชิก

ตัวอยางที่ 8

การขายตามสัญญาผอนชําระตามเงื่อนไขการผอนชําระเปนรายงวด
กิจ การตองรับรูรายได ณ วัน ที่ข าย โดยราคาขายเปน มูลคา ปจ จุบัน ของสิ่ง ตอบแทน
ที่ไ ดรับหรือคางรับ ซึ่ง ไมรวมดอกเบี้ย อัต ราคิด ลดที่ใชคืออัต ราดอกเบี้ย ที่กําหนดขึ้น
รายไดสวนที่เปนดอกเบี้ย กิจการตองรับรูเปนรายไดโดยใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

ตัวอยางที่ 9

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
ตัวอยางนี้ถูกยกเลิกโดยการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญา
การกอสรางอสังหาริมทรัพย

การใหบริการ
ตัวอยางที่ 10 คาติดตั้ง
กิจการจะรับรูรายไดจากการติดตั้งตามขั้นความสําเร็จของบริการที่ให เวนแตการติดตั้งนั้น
เปนเพียงสวนประกอบยอยของการขาย ซึ่งในกรณีนี้กิจการจะรับรูรายไดจากการติดตั้ง
เมื่อขายสินคา
ตัวอยางที่ 11 คาบริการซึ่งรวมอยูในราคาขายของผลิตภัณฑ
เมื่อ ราคาขายของผลิต ภัณ ฑไ ดรวมจํา นวนที่สามารถระบุไ ดสํา หรับการใหบริการหลัง
การขาย (เชน การใหบริการหลังการขาย และการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรใหดีขึ้น
หลังจากที่ขายไปแลว) จํานวนที่สามารถระบุไดดังกลาวตองบันทึกเปนรายไดรอการตัด
บัญ ชี และทยอยรั บ รูเ ป น รายได ต ลอดระยะเวลาที่มี ก ารใหบ ริ การ ตามปกติ รายได
รอการตั ด บัญ ชีดั ง กล า วได รวมถึง ตน ทุน การให บริ ก ารที่ค าดว าจะเกิด ตามขอ ตกลง
และกําไรจากการใหบริการนั้น
ตัวอยางที่ 12 คานายหนาโฆษณา
กิจ การจะรั บรู ร ายได คา นายหน า โฆษณาเมื่อ สื่อ โฆษณานั้น ได เ ผยแพรสู สาธารณชน
สวนรายไดคาผลิตสื่อโฆษณาตองรับรูตามขั้นความสําเร็จของงานนั้น
ตัวอยางที่ 13 คานายหนาตัวแทนประกันภัย
ตัวแทนจะรับรูรายไดคานายหนาประกันภัยที่ไดรับหรือคางรับเมื่อวันที่กรมธรรมใหมมี
ผลบังคับหรือวันที่ตออายุกรมธรรมหากตัวแทนนั้นไมตองใหบริการอื่นอีกตอไป อยางไรก็ตาม
หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตัวแทนจะตองใหบริการตอไปตลอดอายุของกรมธรรม
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ตัวแทนตองบันทึกคานายหนาประกันภัยนั้นเปนรายไดรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเปน
รายไดตลอดอายุของกรมธรรมที่มีผลบังคับ
ตัวอยางที่ 14 คาธรรมเนียมการใหบริการทางการเงิน
คาธรรมเนียมการใหบริการทางการเงินใหรับรูเปนรายไดตามวัตถุประสงคในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมนั้นตามเกณฑการบันทึกบัญชีสําหรับตราสารการเงินที่เกี่ยวของ ชื่อของ
คาธรรมเนียมการใหบริการทางการเงิน อาจไมแสดงใหเห็นถึงลักษณะและเนื้อหาของ
บริการที่ให ดังนั้น จึงจําเปนตองแยกคาธรรมเนียมออกเปน 3 ประเภทดังตอไปนี้
ก. คาธรรมเนียมที่ถือเปนสวนหนึ่งของอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของเครือ่ งมือทางการเงิน
โดยทั่ว ไป ค าธรรมเนี ย มดัง กลา วเปน สว นปรับปรุง อัต ราผลตอบแทนที่ แท จ ริ ง
อย า งไรก็ ต าม หากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น วั ด มู ล ค า ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน กิจการรับรูคาธรรมเนียม
เปนรายไดเมื่อกิจการรับรูเครื่องมือทางการเงินเริ่มแรก
ก1. คาธรรมเนียมเริ่มแรกที่กิจการไดรับจากการออกหรือไดมาซึ่งสินทรัพยทางการเงิน
ซึ่งไมจัดประเภทเปนสินทรัพยทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร
หรือขาดทุน ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัด
มูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
คาธรรมเนียมดังกลาวอาจรวมถึงจํานวนที่ชดเชยใหกับกิจการในการประเมิน
ฐานะการเงินของผูกู การประเมินมูลคาหลักประกัน และการจัดการ ใหมีการ
ค้ําประกัน การเจรจาตกลงเงื่อนไข การจัดเตรียมและการดําเนินการเกี่ยวกับ
เอกสาร และการทํา ธุรกรรมขั้นสุดทายภายหลังที่ตกลงกัน ได คา ธรรมเนีย ม
ดังกลาวถือเปน สว นหนึ่ง ของการกอใหเ กิด ความเกี่ย วของอยา งตอเนื่องกับ
เครื่องมือทางการเงิน ดังนั้น คาธรรมเนียมและตนทุนของรายการที่เกี่ยวของ
(ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคา
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) ตองบันทึกเปนรายการรอการ
ตัดบัญชีและทยอยรับรูเพื่อปรับปรุงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
ก2. คา ธรรมเนี ย มผู กพั น วงเงิ น ที่กิ จ การไดรับ จากการจั ด หาวงเงิน ที่จ ะให กูยื ม
ในกรณีที่วงเงินใหกูยืมไมเขาขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะมีการใหกูยืมเงินเกิดขึ้นและภาระผูกพันการ
ใหกูยืมไมไดอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและ
การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) คาธรรมเนียมผูกพัน
วงเงินที่ไดรับตองถือเปนคาชดเชยของการผูกพันอยางตอเนื่องกับการไดมาซึ่ง
เครื่องมือทางการเงินนั้น ดังนั้น คาธรรมเนียมผูกพันวงเงินและตนทุนของรายการ
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ที่เกี่ยวของ (ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัด
มูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) ตองบันทึกเปนรายการรอ
การตัดบัญชีและทยอยรับรูเพื่อปรับปรุงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง ในกรณีที่
ข อ ผู ก พั น วงเงิ น สิ้ น สุ ด ลงโดยที่ กิ จ การมิ ไ ด ใ ห กู ยื ม กิ จ การสามารถรั บ รู
คาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายได ณ วันที่ขอผูกพันวงเงินสิ้นสุดลง ในกรณีที่ภาระ
ผูกพันการใหกูยืมเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ใหถือเปน
อนุพันธทางการเงินและวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ก3. คาธรรมเนียมเริ่มแรกที่ไดรับจากการออกหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธี
ราคาทุนตัดจําหนาย
คาธรรมเนียมเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของการกอใหเกิดหนี้สินทางการเงิน เมื่อ
หนี้สิน ทางการเงิน มิไ ดจัดประเภทเปน หนี้สิน ทางการเงิน ที่แสดงดว ยมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน คาธรรมเนียมเริ่มแรกที่ไดรับนั้น รวมถึงตนทุน
ของรายการที่เกี่ยวของ (ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) ตองรวมใน
จํา นวนเงิน เริ่มแรกของมูลคา ตามบัญ ชีข องหนี้สินทางการเงิน และรับรูเ พื่อ
ปรับปรุงกับอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง กิจการตองแยกคาธรรมเนียมและตนทุน
ซึ่ง ถือ เป น สว นหนึ่ง ของอัต ราดอกเบี้ ย ที่แ ทจ ริง ของหนี้ สิ น ทางการเงิ น จาก
คาธรรมเนียมเริ่มแรกและตนทุนของรายการที่เกี่ยวของกับสิทธิในการใหบริการ
เชน การใหบริการทางดานการจัดการเงินลงทุน
ข. คาธรรมเนียมที่เกิดขึน้ เมื่อมีการใหบริการ
ข1. คาธรรมเนียมที่กิจการเรียกเก็บจากการจัดการเงินกู
กิจการจะรับรูคา ธรรมเนียมที่ไดรับสําหรับการใหบริการจัดการเงินกูเปนรายได
เมื่อมีการใหบริการ
ข2. คาธรรมเนีย มผูกพัน วงเงินที่กิจการไดรับจากการประกัน วงเงิน ที่จะใหกูตาม
เวลาที่กําหนด ซึ่งไมไดอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
หากไมนาเปนไปไดที่จะมีการกูยืมเกิดขึ้น และภาระผูกพันการใหกยู มื ไมไดอยูใ น
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคา
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมผูกพัน
วงเงินดังกลาวเปนรายไดตลอดระยะเวลาที่ขอผูกพันนั้นมีผลบังคับใช ในกรณี
ที่ภาระผูกพันการใหกูยืมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
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การรั บ รู แ ละการวั ด มู ล ค า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช )
ใหถือเปนตราสารอนุพันธและวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ข3. คาธรรมเนียมบริหารจัดการเงินลงทุน
คา ธรรมเนียมที่เ รีย กเก็บจากการบริหารจัด การเงิน ลงทุน จะรับรูเ ปน รายได
เมื่อไดใหบริการแลว
ตนทุนสวนเพิ่มซึ่งสามารถระบุไดโดยตรงวาเปนไปตามสัญญาของการบริหาร
จัด การเงิน ลงทุนจะตองรับรูเปน สิน ทรัพยเ มื่อเปนรายการที่ระบุและแยกได
อยางชัดเจน ซึ่งวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และตองเปนจํานวนที่มีความเปนไปได
คอนขางแนที่จะไดรับคืน ตามขอกํา หนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
ตนทุนสวนเพิ่มคือจํานวนซึ่งไมนาจะเกิดขึ้น ถากิจการมิไดมีสัญญาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเงิน ลงทุน สิน ทรัพยจึง ถือเปนสิทธิตามสัญ ญาของกิจ การที่จ ะ
ไดรับประโยชนจากการใหบริการในการบริหารจัดการเงินลงทุน และสินทรัพย
นั้นตองตัดจําหนายเมื่อกิจการรับรูรายไดที่เกี่ยวของ ถากิจการมีสัญญาในการ
บริหารจัดการเงินลงทุนในลักษณะของกลุมเงินลงทุน กิจการอาจตองประเมิน
มูลคาที่จะไดรับคืนโดยใชกลุมเงินลงทุนนั้นเปนเกณฑ
สัญญาใหบริการทางการเงินบางประเภทจะเกี่ยวของทั้งกับเครื่องมือทางการเงิน
เริ่มแรกหนึ่งหรือสองประเภท และขอกําหนดการใหบริการบริหารจัดการเงิน
ลงทุน ตัวอยางเชน สัญญาเงินฝากรายเดือนระยะยาวที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
จัดการตราสารทุนเปนกลุม ผูใหบริการตามสัญญาตองแยกตนทุนของรายการ
ที่เ กี่ย วข องกับ ตราสารการเงิ น เริ่มแรกจากต น ทุน ของการไดรับสิท ธิในการ
ใหบริการบริหารจัดการเงินลงทุน
ค. คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อมีการดําเนินการที่มีนัยสําคัญ
กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายไดเมื่อการดําเนินการที่เปนนัยสําคัญได
เสร็จสิ้นลงดังตัวอยางตอไปนี้
ค1. คานายหนาในการจัดสรรหุนใหลูกคา
กิจการจะรับรูคานายหนาเปนรายไดเมื่อไดจัดสรรหุนใหลูกคาแลว
ค2. คาธรรมเนียมในการจัดการใหมีการกูยืมระหวางผูกูกับนักลงทุน
กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมเปนรายไดเมื่อการจัดการดังกลาวเสร็จสิ้นลง
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ค3. คาธรรมเนียมจากการจัดหาเงินใหกูยืมรวม
คาธรรมเนียมซึ่งกิจการไดรับจากการจัดหาผูใหกูยืมรวมโดยที่กิจการไมมีสวน
ในเงินกูนั้น (หรือมีสวนในเงินกูยืมนั้นแตไดรับอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงใกลเคียง
กับเจาหนี้รายอื่น) ถือเปนคาชดเชยสําหรับการใหบริการ กิจการสามารถรับรู
คาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายได เมื่อการจัดหาผูใหกูยืมรวมไดเสร็จสิ้นลง
ตัวอยางที่ 15 คาผานประตู
กิจการจะรับรูรายไดจากการแสดง การจัดเลี้ยง และงานรื่นเริงอื่น เมื่องานเหลานั้นได
เสร็จสิ้นลง หากคาผานประตูนั้น สามารถเขาชมการแสดงไดหลายประเภทกิจการตอง
ปนสวนคาผานประตูใหกับการแสดงแตละประเภทตามเกณฑที่เหมาะสม
ตัวอยางที่ 16 คาเลาเรียน
กิจการจะรับรูรายไดคาเลาเรียนตลอดระยะเวลาที่มีการสอน
ตัวอยางที่ 17 คาธรรมเนียมแรกเขา คาใชบริการ และคาบํารุงสมาชิก
กิจการจะรับรูรายไดตามลักษณะของการใหบริการ หากคาธรรมเนียมที่กิจการเรียกเก็บ
เปนเพียงคาบํารุงสมาชิกและคาบริการอื่นทั้งหมดหรือสินคามีการเรียกเก็บแยกตางหาก
หรือหากมีการเก็บคาบํารุงสมาชิกรายป กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายได
เมื่ อคาดวา จะสามารถเรีย กเก็ บค า ธรรมเนี ย มนั้น ได หากค า ธรรมเนี ย มรวมถึ ง สิ ท ธิ
ที่สมาชิกจะไดรับบริการหรือสิ่งตีพิมพตลอดอายุของการเปนสมาชิกหรือไดสิทธิในการซื้อ
สินคาหรือบริการในราคาต่ํากวาที่คิดกับผูที่ไมเปนสมาชิก กิจการจะรับรูรายไดตามเกณฑ
ที่สะทอนใหเห็นถึงจังหวะเวลา ลักษณะ และมูลคาของประโยชนที่ใหแกสมาชิก
ตัวอยางที่ 18 สิทธิในการเปนผูแทนจําหนาย
คาสิทธิในการเปนผูแทนจําหนาย อาจรวมถึงการใหบริการเมื่อเริ่มแรก การใหบริการใน
เวลาตอมา การจัดหาอุปกรณและสินทรัพยอื่นที่มีตัวตน และการถายทอดความรู ดังนั้น
กิจการตองรับรูคาสิทธิดังกลาวเปนรายไดตามเกณฑที่สะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคใน
การคิดคาสิทธินั้น วิธีการรับรูรายไดคาสิทธิที่เหมาะสมมีดังตอไปนี้
ก. การจัดหาอุปกรณและสินทรัพยอื่นที่มีตวั ตน
กิจการจะรับรูมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ขายเปนรายไดเมื่อมีการสงมอบสินทรัพย
หรือโอนกรรมสิทธิ์
ข. การใหบริการเมื่อเริ่มแรกและในเวลาตอมา
กิจการจะรับรูคาสิทธิในการเปนผูแทนจําหนายเปนรายไดเมื่อใหบริการ ไมวาคาสิทธิ
นั้นจะเปน คาสิทธิเ ริ่มแรกหรือคาสิทธิรายป หากคาสิทธิรายปไมครอบคลุมตนทุน
การใหบริการอยางตอเนื่องและกําไรที่สมเหตุสมผล กิจการจะบันทึกคาสิทธิเริ่มแรก
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บางสวนที่เพียงพอสําหรับตนทุนการใหบริการอยางตอเนื่องและกําไรที่สมเหตุสมผล
ของบริการนั้นเปนรายการรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเปนรายไดเมื่อใหบริการ
สัญ ญาการเป น ผู แทนจํา หน ายอาจกํ า หนดใหกิ จ การจัด หาอุปกรณ สิ น ค า หรื อ
สินทรัพยอื่นที่มีตัวตนใหผูแทนจําหนายดวยราคาซึ่งต่ํากวาราคาที่คิดกับผูอื่น หรือ
ดวยราคาที่ไมกอใหเกิดกําไรที่สมเหตุสมผลจากการขายนั้น ในกรณีดังกลาว กิจการ
ตองบันทึกคาสิทธิเ ริ่มแรกบางสว นเปนรายการรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเปน
รายไดตลอดระยะเวลาที่สินคานั้นนาจะมีการขายใหผูแทนจําหนาย ในสถานการณ
ดังกลาว สัดสวนของคาสิทธิเริ่มแรกดังกลาวตองเพียงพอสําหรับประมาณการตนทุน
ที่สูงกวา ราคาขายและกํา ไรที่สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่ค าดวา จะขายสิน คา
ใหกับผูแทนจําหนาย กิจการจะรับรูยอดคงเหลือของคาสิทธิเริ่มแรกเปนรายไดเมื่อ
กิจ การใหบริการเริ่มแรกทั้งหมดและไดปฏิบัติต ามขอผูกพัน ที่เ ปนนัย สํา คัญแลว
ตัวอยางเชน กิจการไดใหความชวยเหลือในการเลือกสถานที่ทําการ ใหการฝกอบรม
พนักงาน ใหการชวยเหลือดานการเงินและการโฆษณา
การใหบริการเริ่มแรกและขอผูกพัน อื่น ตามสัญ ญาการเปนผูแทนจําหนายอาจขึ้น
อยูกับจํานวนของสาขาที่อยูในบริเวณนั้น ในกรณีดังกลาว กิจการจะรับรูคาบริการ
เริ่มแรกเปน รายไดต ามสัด สว นของจํา นวนสาขา ซึ่ง กิจ การไดใ หบริการเริ่มแรก
ที่เปนนัยสําคัญแลว
หากกิจการเรียกเก็บคาสิทธิเริ่มแรกโดยแบง เปนหลายงวดและมีความไมแนนอน
อยางเปน นัยสํา คัญในการเรีย กเก็บคา บริการไดเต็มจํานวน ใหกิจ การรับรูคาสิทธิ
ดังกลาวตามจํานวนเงินงวดที่ไดรับชําระจริง
ค. คาสิทธิในการเปนผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง
กิจการจะรับรูคาสิทธิจากการใหผูแทนใชสิทธิหรือรับบริการตามสัญญาอยางตอเนื่อง
เปนรายไดตามบริการที่ใหหรือตามสิทธิที่ใช
ง. รายการที่มีลักษณะเปนตัวแทน
กิจการอาจตกลงกับผูแทนจําหนายซึ่งโดยเนื้อหาแลวมีลักษณะที่กิจการทําหนาที่เปน
ตัวแทนของผูแทนจําหนาย ตัวอยางเชน กิจการอาจสั่งวัสดุและจัดสงใหกับผูแทน
จําหนายโดยไมมีกําไร รายการดังกลาวนี้ไมกอใหเกิดรายได
ตัวอยางที่ 19 คาธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความตองการของลูกคา
กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความตองการของ
ลูกคาเปนรายไดตามขั้นความสําเร็จของการพัฒนา ซึ่งขั้นของความสําเร็จดังกลาวตอง
คํานึงถึงการใหบริการภายหลังการสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
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ดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล
ตัวอยางที่ 20 คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาสิทธิ
กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมและคาสิทธิที่ไดรับจากการใหผูอื่นใชสินทรัพยของกิจการเปน
รายไดตามเนื้อหาในขอตกลง (ตัวอยางของสินทรัพยที่กิจการใหผูอื่นใช คือ เครื่องหมาย
การค า สิ ท ธิ บั ต ร โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ลิ ข สิ ท ธิ์ ท างดนตรี แผ น เสี ย งต น ฉบั บ
และภาพยนตร) ในทางปฏิบัติ กิจ การอาจใชวิธีเ สน ตรงในการรับรูรายไดต ลอดอายุ
ของขอตกลง ตัวอยางเชน เมื่อผูไดรับสิทธิสามารถใชเทคโนโลยีนั้นไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
การที่ ผู ให สิ ทธิ ม อบสิท ธิ ให ผู รับ สิ ทธิ โดยคิด ค า ธรรมเนี ย มเป น จํ า นวนคงที่ห รื อเป น
หลักประกันซึ่งไมสามารถเรียกคืนไดภายใตสัญญาที่ยกเลิกไมได ซึ่งสัญญานั้นอนุญาตให
ผูรับสิทธิใชสิทธิไดตามประสงคและผูใหสิทธิไมมีขอผูกพันใดๆ การมอบสิทธิดังกลาว
โดยเนื้อหาแลวคือการขาย ตัวอยางเชน สัญญาใหสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
โดยผูใหสิทธิไมมีขอผูกพันภายหลังการสงมอบโปรแกรม หรือการใหสิทธิในการจัดฉาย
ภาพยนตร โดยผูใหสิทธิไมมีอํานาจควบคุมผูแทนจําหนายและไมคาดวาจะไดรับรายได
เพิ่มจากคาผานประตู ในกรณีดังกลาว ผูใหสิทธิจะรับรูรายไดเมื่อมีการขาย
ในบางกรณีผูใหสิทธิจะไดรับคาธรรมเนียมหรือคาสิทธิโดยขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคต
ดังนั้น ผูใหสิทธิจะรับรูรายไดเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับคาธรรมเนีย ม
หรือคาสิทธินั้นซึ่งโดยปกติตองมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นแลว
-------------------------
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเปนการแกไข
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้น สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 21:
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate (Bound volume 2009))
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บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา งประเทศ ใชแทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 21 (ฉบับที่ 30
เดิม) และโดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติได

เหตุผลของการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
บทนํา 2.

คณะกรรมการกํ า หนดมาตรฐานการบัญ ชี ไ ดเ ห็น สมควรใหป รับปรุ ง มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 21 (ฉบับที่ 30 เดิม) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีให
สอดคลองกับมาตรฐานการรายงานระหวางประเทศ

บทนํา 3.

วัตถุประสงคหลักของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) นี้ คือ เพื่อเสนอ
แนวปฏิบัติเพิ่มเติมของวิธีการแปลงคา รวมทั้ง การกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและ
สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ทั้งนี้ มิไดพิจารณาทบทวนวิธีการพื้นฐานทางบัญชีสําหรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งมีอยูในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 21 (ฉบับที่ 30 เดิม)

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บทนํา 4.

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ฉบับที่ 30 เดิม) มีดังนี้

ขอบเขต
บทนํา 5.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมตราสารอนุพันธทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
ซึ่งอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัด มูลคา
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) นอกจากนี้ เนื้อหาของการบัญชีที่เกี่ยวกับการ
ปองกันความเสี่ยงไดยายไปไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับดังกลาวดวยเชนกัน

คํานิยาม
บทนํา 6.

คําศัพทสองคําตอไปนี้ ใชแทนคําวา “สกุลเงินที่ใชรายงาน”
•

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ซึ่งเปนสกุลเงินที่พิจารณาวาเปนสกุลเงินในสภาวะแวดลอม
ทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ
• สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการเสนองบการเงิน
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คํานิยาม – สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
บทนํา 7.

เมื่อกิจการเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหแตละกิจการที่ถูกนํามารวม
ในกิจการที่เสนองบการเงิน ไมวาจะเปนกิจการเดี่ยว กิจการที่มีหนวยงานในตางประเทศ
(เชน บริษัทใหญ) หรือหนวยงานในตางประเทศ (เชน บริษัทยอยหรือสาขา) ใหกําหนดสกุล
เงินที่ใชในการดําเนิน งาน และวัดผลการดํา เนิน งานและฐานะการเงินในสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงานนั้น

บทนํา 8.

ผลของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําให
• กิจการ (ไมวาจะเปนกิจการที่เปนกิจการเดี่ยวหรือหนวยงานในตางประเทศ) ไมสามารถ
เลือกใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานไดอยางอิสระ
• กิจการใดกิจการหนึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงการปรับงบการเงินใหมใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
ตัวอยางเชน การใชสกุลเงินที่มีเสถียรภาพ (เชน สกุลเงินหลักที่ใชในการดําเนินงานของ
บริษัทใหญ) เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน

บทนํา 9.

มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมกําหนดขอแตกตางที่ชัดเจนระหวางกิจการในตางประเทศที่แยก
ไมไ ดจ ากการดํา เนิน งานของกิจ การที่เ สนองบการเงิน (“กิจ การในตางประเทศ”) และ
หนวยงานตางประเทศ แตในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ไดปรับปรุงให
ขอกําหนดดังกลาวเปนสวนหนึ่งของขอชี้บงวาสกุลเงินใดเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
ของกิจการ จึงมีผลทําให
• ไมมีการใหความแตกตางระหวางกิจการตางประเทศที่แยกไมไดจากการดําเนินงานของ
กิจการที่เสนองบการเงิน และหนวยงานตางประเทศ แตกลาวไดวากิจการที่เคยถูกจัดวา
เปนกิจการในตางประเทศที่แยกไมไดจากการดําเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงินนั้น
จะมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเชนเดียวกับสกุลเงินของกิจการที่เสนองบการเงิน
• มีวิ ธีก ารแปลงค าเพี ยงวิ ธีเ ดี ยวสํ าหรั บหน วยงานในต างประเทศ ซึ่ งได อธิ บ ายแลว ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ฉบับที่ 30 เดิม) ในการถือปฏิบัติกับหนวยงานตางประเทศ
(ดูบทนํา 13)
• ยกเลิกยอหนาตางๆ ที่เกี่ยวของกับขอแตกตางระหวางกิจการในตางประเทศที่แยกไมได
จากการดําเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงินและหนวยงานตางประเทศ รวมทั้งยอหนาที่
อธิบายวิธีการแปลงคา

การรายงานรายการที่เปนเงินตราตางประเทศในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน การรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดยกเลิกทางเลือกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับกอนปรับปรุง เรื่อง
การรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนอันเปนผลมาจากการลดคาเงินอยางรุนแรงโดยไมมีการ
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ปองกันความเสี่ยงไวเปนสินทรัพย มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหรับรูผลตางจากอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกลาวเปนผลกําไรหรือขาดทุน

การรายงานรายการที่เปนเงินตราตางประเทศในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน –
การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
บทนํา 11. ขอกําหนดทางบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทหนวยงานในตางประเทศ (ซึ่งไม
จําเปนในปจจุบัน) ที่เดิมเคยกําหนดไวในฉบับกอน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดเรื่อง
การบัน ทึกบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ที่ใชในการดํา เนินงานแทน โดยใหใชวิธี
เปลี่ยนทันทีเปนตนไป

การใชสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ซึ่งอาจตางจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
– การแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการแสดงงบการเงินดวยสกุลเงินใดก็ได (หรือหลายๆ
สกุล) เพื่อวัตถุประสงคดังกลาวกิจการนั้น ไมวาเปนกิจการเดี่ยว บริษัทใหญที่ตองจัดทํา
งบการเงินรวม หรือบริษัทใหญ ผูลงทุนหรือกิจการที่ลงทุนในกิจ การรวมคา ซึ่งจัดเตรีย ม
งบการเงินเฉพาะตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
บทนํา 13. กิจการตองถือปฏิบัติในการแปลงผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานไปเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินสกุลเดียว (หรือหลายสกุลเงิน) โดยใชวิธีที่
กําหนดในการแปลงคาหนวยงานในตางประเทศ เพื่อรวมไวในงบการเงินของกิจการที่เสนอ
งบการเงิน ภายใตวิธีการดังกลาว สินทรัพยและหนี้สินตองแปลงคาดวยอัตราปด และรายการ
รายไดและคาใชจายตองแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ (หรือดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสําหรับรอบระยะเวลาซึ่งประมาณการอยางสมเหตุสมผล)
บทนํา 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดเรื่องการแปลงคาจํานวนเงินที่แสดงเปรียบเทียบ ดังนี้
14.1 สําหรับกิจการที่มีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ซึ่งไมใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟอรุนแรง
14.1.1 สิน ทรัพยและหนี้สิน ที่แสดงในแตละงบแสดงฐานะการเงิน ที่นําเสนอให
แปลงค า ด ว ยอั ต ราป ด ณ วัน ที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น (เช น ข อ มู ล
เปรียบเทียบของปกอนใหแปลงคาดวยอัตราปดของปกอน)
14.1.2 รายไดและคาใชจายในงบกํา ไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ หรือในงบกํา ไรขาดทุน
เฉพาะที่แยกนําเสนอใหแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
(เชน ขอมูลเปรียบเทียบของปกอนใหแปลงคาดวยอัตราที่เกิดขึ้นจริงหรือ
อัตราถัวเฉลี่ยของปกอน)
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14.2 สําหรับกิจการที่มีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงิน
เฟอรุนแรง ซึ่งแปลงคาจํานวนเงินที่แสดงเปรียบเทียบเปนสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟอรุนแรงสกุลอื่น จํานวนเงินเปรียบเทียบดังกลาว (เชน จํานวนเงินใน
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ใหแปลงคาดวยอัตราปดของ
งบแสดงฐานะการเงินลาสุด (เชน ขอมูลเปรียบเทียบของปกอน ซึ่งไดปรับปรุงผล
ที่เกิดขึ้นภายหลังของการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาแลวใหแปลงคาดวยอัตราปด
ของปนี้)
14.3 สําหรับกิจการที่มีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟอรุนแรง ซึ่งแปลงคาจํานวนเงินที่แสดงเปรียบเทียบเปนสกุลเงินของประเทศ
ภายใตระบบเศรษฐกิจที่ไมมีภาวะเงินเฟอรุนแรง จํานวนเงินเปรียบเทียบดังกลาวให
แสดงดวยจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินของปกอน (เชน ไมปรับปรุงผลที่เกิดขึ้น
ภายหลังของการเปลี่ย นแปลงของระดับ ราคา หรือผลของการเปลี่ยนแปลงอัต รา
แลกเปลี่ยนที่เกิดในปถัดมา)
วิธีการแปลงคา ที่กลาวขางตน นี้และที่ไดอธิบายไวแลวในบทนํา 13 ใหถือปฏิบัติเ มื่อมีการ
แปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ เพื่อรวมไวในงบการเงินของกิจการที่เสนอ
งบการเงิน และใหถือปฏิบัติเ มื่อมี การแปลงค า งบการเงิ น ของกิจ การให เ ปน สกุลเงิ น ที่ใ ช
นําเสนองบการเงินที่แตกตางออกไป

การใชสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินที่แตกตางจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
– การแปลงคาของหนวยงานในตางประเทศ
บทนํา 15. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหคาความนิยมและการปรับปรุงรายการมูลคายุติธรรมของ
สิน ทรั พยและหนี้สิ น ซึ่ง เกิด จากการไดม าซึ่ง หนว ยงานในตางประเทศ เปน ส ว นหนึ่ ง ของ
สินทรัพยและหนี้สินของกิจการที่ไดมาและใหแปลงคาดวยอัตราปด

การเปดเผยขอมูล
บทนํา 16. มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้รวมขอกําหนดในการเปด เผยขอมูลเมื่อมีการใชวิธีการแปลงคา
ที่แตกตางออกไปจากที่อธิบายในบทนํา 13 และบทนํา 14 หรือมีการแสดงขอมูลเพิ่มเติม
(เชน รายการที่คัดแยกออกมาจากงบการเงินฉบับเต็ม) ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงิน
ที่ใชในการดําเนินงานหรือสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
บทนํา 17. นอกจากนี้ กิจการตองเปดเผยขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
และเปดเผยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 61 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการ
เลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
วัตถุประสงค
1.

กิจการอาจมีกิจกรรมเกี่ยวกับตางประเทศได 2 ทาง คืออาจมีรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
หรืออาจมีหนวยงานในตางประเทศ นอกจากนี้กิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงินตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายการนํารายการที่เปนเงินตราตางประเทศและ
หนวยงานในตางประเทศมารวมไวในงบการเงินของกิจการ และวิธีการแปลงคางบการเงินใหเปน
สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน

2.

ประเด็ น หลั ก คื อ การพิ จ ารณาว า จะใช อั ต ราแลกเปลี่ ย นใด และจะรายงานผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินอยางไร

ขอบเขต
3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ
3.1 การบัญชีสําหรับรายการและยอดคงเหลือที่เปนเงินตราตางประเทศ ยกเวนรายการและ
ยอดคงเหลือของตราสารอนุพันธทางการเงินตางๆ ซึ่งอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับ ที่ 39 เรื่อง การรับ รูแ ละการวัดมูล คา เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช)
3.2 การแปลงค า ผลการดํ า เนิ น งานและฐานะการเงิ น ของหน ว ยงานในต า งประเทศ
เพื่อนําไปรวมในงบการเงินของกิจการตามวิธีการจัดทํางบการเงินรวม หรือวิธีการจัดทํา
งบการเงินรวมตามสัดสวน หรืองบการเงินที่บันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ
3.3 การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ใหเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนอ
งบการเงิน

4.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช) นํา มาใชกับตราสารอนุพันธทางการเงิน ที่เ ปนเงิน ตราตา งประเทศหลายประเภท
ดังนั้น ตราสารอนุพันธทางการเงินดังกลาวไมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อยางไรก็ดี
ตราสารอนุ พัน ธทางการเงิน ที่เ ปน เงิน ตราตางประเทศบางประเภท ซึ่ง ไมอยูในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
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ประกาศใช) (เชน ตราสารอนุพันธทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศบางรายการที่แฝงอยูใน
สัญญาอื่นๆ) จะอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ นอกจากนี้ใหใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ในกรณีที่กิจการแปลงคาตราสารอนุพันธทางการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปน
สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินของกิจการนั้น
5.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใหนําไปใชกับการบัญชีสําหรับการปองกันความเสี่ยงของรายการที่
เปนเงินตราตางประเทศ และการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิของหนวยงานในตางประเทศ
โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช) ใหแนวปฏิบัติเรื่องการบัญชีสําหรับการปองกันความเสี่ยงไวแลว

6.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับกรณีที่มีการนําเสนองบการเงินเปนเงินตราตางประเทศ
และไดใหขอกําหนดเพื่อใหงบการเงิน เปน ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉ บับ นี้ไ ด กํา หนดขอ มูล ที่ต อ งเปด เผย ในกรณีที่ ก ารแปลงค า ข อมู ล ทางการเงิน ให
เปนเงินตราตางประเทศไมเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้

7.

มาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้ไมใหนําไปปฏิบัติกับการนําเสนองบกระแสเงินสดของกระแสเงินสด
ที่เ กิด ขึ้น จากรายการที่เปนเงินตราตา งประเทศ หรือการแปลงคากระแสเงินสดของหนว ยงาน
ในตางประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด)

คํานิยาม
8.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายเฉพาะดังตอไปนี้
อัตราปด

หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน

หมายถึง ผลตา งที่เ กิดขึ้น จากการแปลงคา จํา นวนหนวย
ของเงิ น สกุ ล หนึ่ งไปเป นอี กสกุ ล หนึ่ ง ดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนที่แตกตางไป

อัตราแลกเปลี่ยน

หมายถึง อัตราที่ใชแลกเปลี่ยนระหวางเงินตราสองสกุล

มูลคายุติธรรม

หมายถึง จํา นวนเงิน ที่ ผูซื้ อ และผูข ายตกลงแลกเปลี่ ย น
สินทรัพ ยหรือจายชํา ระหนี้สิน ในขณะที่ทั้ง สอง
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ย น
และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูไมมีความเกี่ยวของกัน

เงินตราตางประเทศ

หมายถึง เงิน ตราสกุล อื่น นอกเหนือจากสกุล เงิน ที่ใ ชใ น
การดําเนินงานของกิจการ
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หนวยงานในตางประเทศ

หมายถึง บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา หรือสาขา
ของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือ
การประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือในสกุล
เงินอื่น นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการ
ที่เสนองบการเงิน

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน

หมายถึง สกุลเงินที่ใชในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลัก
ซึ่งกิจการดําเนินงานอยู

กลุมบริษัท

หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยทั้งหมดของบริษัทใหญ

รายการที่เปนตัวเงิน

หมายถึง หน ว ยของสกุ ล เงิ น ที่ ถื อ ไว และสิ น ทรั พ ย แ ละ
หนี้สิน ที่จะไดรับ หรือที่จะตองชําระเปนจํา นวน
เงินที่กําหนดไวแนนอน หรือจํานวนเงินที่สามารถ
ทราบได ในจํานวนหนวยของสกุลเงิน

เงินลงทุนสุทธิในหนวยงานใน
ตางประเทศ

หมายถึง สว นได เ สี ย ในสิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ ข องหน ว ยงานใน
ตางประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน

สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน

หมายถึง สกุลเงินที่ใชในการเสนองบการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนทันที

หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการสงมอบทันที

การขยายความคํานิยาม
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
9.

โดยปกติสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ หลัก ซึ่ง กิจ การดํา เนินงานอยู หมายถึง สภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจที่กิจการกอใหเ กิด กระแสเงินสดรับและจายที่สําคัญ ดังนั้น กิจ การตองพิจารณา
ปจจัยดังตอไปนี้ในการระบุสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
9.1 สกุลเงิน
9.1.1 ที่มีอิทธิพลอยางมากตอ ราคาขายของสิน คาและบริการ (มักเปน สกุลเงิน ที่ใช
กําหนดและชําระราคาขายของสินคาและบริการ) และ
9.1.2 ของประเทศซึ่งภาวการณแขงขัน และกฎขอบังคับสวนใหญเปนตัวกําหนดราคา
ขายของสินคาและบริการ
9.2 สกุลเงินที่มีอิทธิพลอยางมากตอตนทุนการผลิตสินคาและบริการ เชน คาแรงงาน วัตถุดิบ
และคาใชจายอื่นๆ (มักเปนสกุลเงินที่ใชกําหนดและชําระตนทุนดังกลาว)

10.

ปจจัยตางๆ ที่อาจชวยในการระบุสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการมีดังตอไปนี้
10.1 สกุลเงินที่ไดมาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน (ตัวอยางเชน การออกตราสารหนี้และหุนทุน)
10.2 สกุลเงินที่ไดรับจากกิจกรรมดําเนินงานและมักจะดํารงไวในสกุลเงินนั้นๆ
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11.

กิจการตองพิจ ารณาปจ จัยเพิ่มเติมดังตอไปนี้ในการกํา หนดสกุลเงิน ที่ใชในการดําเนินงานของ
หนวยงานในตางประเทศ และพิจารณาวาสกุลเงินของหนวยงานในตางประเทศนั้นเปนสกุลเงิน
เดียวกันกับสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงินหรือไม (กิจการที่เสนองบ
การเงินในกรณีนี้ คือกิจการที่มีหนวยงานในตางประเทศ ไดแก บริษัทยอย สาขา บริษัทรวมหรือ
กิจการรวมคา)
11.1 ใหประเมินวาธุรกรรมตางๆ ของหนวยงานในตางประเทศนั้นเปนสวนขยายของกิจการที่
เสนองบการเงินมากกวาที่จะเปนการดําเนินงานที่เปนเอกเทศอยางมีนัยสําคัญ ตัวอยาง
กรณีแรกคือ เมื่อหนวยงานในตางประเทศมีหนาที่เพียงขายสินคาซึ่งนําเขาจากกิจการที่
เสนองบการเงิน และสง เงิน ที่ไ ดใหกิจ การที่เ สนองบการเงิน ตัว อยา งกรณีหลังคือเมื่อ
หน ว ยงานในต างประเทศนั้ น เก็บ สะสมเงิ น และกอ ให เ กิด รายการที่เ ปน ตัว เงิ น อื่ น ๆ
กอใหเกิดรายได คาใชจาย และมีการกูยืม โดยรายการสวนใหญเปนเงินสกุลทองถิ่น
11.2 ใหประเมินวารายการที่มีกับกิจการที่เสนองบการเงินมีสัดสวนมากหรือนอย เมื่อเทียบกับ
ธุรกรรมของหนวยงานในตางประเทศ
11.3 ใหประเมินวากระแสเงินสดจากธุรกรรมของหนวยงานในตางประเทศมีผลกระทบโดยตรง
ตอกระแสเงินสดของกิจการที่เสนองบการเงิน และพรอมที่จะสง เงินออกไปยังกิจการที่
เสนองบการเงิน
11.4 ใหประเมินวาหากปราศจากเงินทุน สนับสนุนจากกิจ การที่เ สนองบการเงิน แลว กระแส
เงิน สดจากธุรกรรมของหนว ยงานในต างประเทศมีเ พียงพอกับการบริการที่มีอยูและ
เพียงพอกับภาระหนี้ตามสัญญาที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามปกติ

12.

กรณี ที่ขอ บง ชี้ ขา งตน ไมเ ปน ไปในทางเดี ย วกั น และสกุลเงิน ที่ ใช ในการดํ า เนิ น งานไมเ ด น ชั ด
ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ซึ่งจะตองเปนสกุลเงินที่
แสดงผลกระทบทางเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณและเงื่อนไขตางๆ ไดอยางนาเชื่อถือ ในการนี้
ผูบริหารตองใหความสําคัญตอขอบงชี้ที่สําคัญในยอหนาที่ 9 กอนการพิจารณาขอบงชี้ในยอหนาที่
10 และ 11 ซึ่ง กํา หนดใหเ ป น หลักฐานสนับสนุน เพิ่มเติมในการกํา หนดสกุลเงิน ที่ใชในการ
ดําเนินงานของกิจการ

13.

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการจะสะทอนใหเห็นถึงรายการ เหตุการณและเงื่อนไขตางๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับสกุลเงิน ดังนั้น เมื่อไดกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแลว สกุลเงินที่ใชใน
การดํา เนิน งานจะไมมีการเปลี่ยนแปลง ยกเวน เมื่อมีก ารเปลี่ยนแปลงในรายการ เหตุการณ
และเงื่อนไขตางๆ เหลานั้น

14.

หากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินของประเทศภายใตระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอ
รุนแรง กิจการตองปรับงบการเงินใหมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง กิจการไมสามารถหลีกเลี่ยงการปรับงบการเงินใหม
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว โดยหลีกเลี่ยงไปใชสกุลเงินอื่นเปนสกุลเงิน
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ที่ใชในการดําเนินงานโดยไมเปนไปตามเกณฑที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (เชน การใช
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทใหญ)

เงินลงทุนสุทธิในหนวยงานในตางประเทศ
15.

กิจการอาจมีรายการที่เปนตัว เงิน ที่เปนลูกหนี้หรือเจาหนี้กับหนว ยงานในตางประเทศ รายการ
ดังกลาวมิไดคาดหมายวาจะมีแผนการชําระหนี้หรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคต
อัน ใกลนี้ หากพิจ ารณาจากเนื้ อหาสาระแล ว รายการนั้ น ถือ เปน สว นหนึ่ง ของเงิน ลงทุ น สุท ธิ
ในหนวยงานในตางประเทศของกิจการ และใหถือปฏิบัติตามยอหนาที่ 32 และ 33 รายการที่เปน
ตัวเงินดังกลาวอาจรวมถึงลูกหนี้หรือเงินกูยืมระยะยาว แตไมรวมลูกหนี้การคาหรือเจาหนี้การคา

15ก. กิจการที่มีรายการที่เปนตัวเงินจากลูกหนี้หรือเจาหนี้กับหนวยงานในตางประเทศตามยอหนาที่ 15
อาจเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทได ยกตัวอยา งเชน กิจ การมีบริษัทยอย 2 แหง คือ บริษัท ก
และบริษัท ข โดยที่บริษัท ข นั้น เปนหนวยงานในตางประเทศ บริษัท ก ใหเงินกูยืมแกบริษัท ข
ลูกหนี้เงิน ใหกูยืมดังกลาวใหเ ปน สว นหนึ่ง ของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในบริษัท ข หากไมมี
แผนการชําระหนี้หรือไมคาดวาจะมีการชําระในอนาคตอันใกล ในกรณีที่ บริษัท ก เปนหนวยงาน
ในตางประเทศขอพิจารณาดังกลาวยังคงใชปฏิบัติเชนเดียวกัน

รายการที่เปนตัวเงิน
16.

ลักษณะสําคัญของรายการที่เปนตัวเงิน คือ สิทธิที่จะไดรับ (หรือภาระที่จะสงมอบ) จํานวนเงินที่
กําหนดไดแนนอนหรือจํานวนเงินที่สามารถทราบไดในจํานวนหนวยของสกุลเงิน ตัวอยางดังกลาว
รวมถึงเงินบํานาญและผลประโยชนอื่นของพนักงานที่จะตองจายเปนเงินสด ประมาณการหนี้สิน
ที่ตองชําระดวยเงินสด และเงินสดปนผลซึ่งบันทึกเปนหนี้สิน ในทํานองเดียวกัน สัญญาที่จะไดรับ
(หรือสงมอบ) ตราสารทุนของกิจการในจํานวนหนวยที่อาจเปลี่ยนแปลงได หรือ สัญญาที่จะไดรับ
(หรือสงมอบ) สินทรัพยในจํานวนเงินซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง โดยมูลคายุติธรรมที่จะไดรับ (หรือสง
มอบ) เทากับจํานวนเงินคงที่หรือจํานวนหนวยของสกุลเงิน ซึ่งสามารถกําหนดไดถือเปนรายการ
ที่เปนตัวเงิน ในทางตรงกันขามลักษณะสําคัญของรายการที่มิใชตัวเงิน คือ การไมมีสิทธิที่จะไดรับ
(หรือภาระที่จ ะสงมอบ) จํา นวนเงิน ที่กํา หนดไดแนนอนหรือจํา นวนเงิน ที่สามารถทราบไดใน
จํานวนหนวยของสกุลเงิน ตัวอยางดังกลาวรวมถึง เงินจายลวงหนาสําหรับสินคาและบริการ (เชน
คาเชาจายลวงหนา) คาความนิยม สินทรัพยที่ไมมีตัวตน สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
และประมาณการหนี้สินตางๆ ที่ตองชําระดวยการสงมอบสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน

สรุปแนวทางการบัญชีตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
17.

ในการจั ด ทํ า งบการเงิ น กิ จ การแต ล ะกิ จ การไม ว า จะเป น บริษั ท เดี่ ย ว กิ จ การที่ มี ห น ว ยงาน
ในตางประเทศ (เชน บริษัทใหญ) หรือหนวยงานในตางประเทศ (เชน บริษัทยอย หรือสาขาของ
กิจการ) ตองกําหนดสกุลเงิน ที่ใชในการดําเนินงานตามยอหนาที่ 9-14 โดยกิจการตองแปลงคา
รายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศใหเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน และรายงานผลกระทบ
จากการแปลงคาดังกลาวตามขอกําหนดในยอหนาที่ 20-37 และ 50
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18.

กิจการที่เสนองบการเงินมักประกอบดวยหลายกิจการ (เชน กลุมของกิจการที่ประกอบดวยบริษทั ใหญ
และบริษัทยอยแหงหนึ่งหรือมากกวานั้น) กิจการหลายประเภทเหลานั้น (ไมวาจะเปนสมาชิกของกลุม
หรือมิใชสมาชิกของกลุมก็ตาม) อาจมีการลงทุนในบริษัทรวมหรือกิจการรวมคา หรือบริษัทเหลานั้น
อาจมีสาขาดวย สิ่งสําคัญ คือ กิจการที่เสนองบการเงินตองรวมรายการสําคัญอันเปนผลลัพธท่ีไดและ
ฐานะการเงินของกิจการแตละกิจการแสดงไวในงบการเงินดวย และตองแปลงคารายการเหลานั้นเปน
สกุลเงิน ซึ่งกิจการที่เสนองบการเงินใชในการจัดทํางบการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาต
ใหกิจการที่เสนองบการเงินเปน สกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง (หรือหลายสกุลเงิน) การแปลงคาผล
การดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแตละกิจการ ซึ่งอยูภายใตกิจการ ที่เสนองบการเงิน ซึ่งมี
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานที่แตกตางจากสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ใหดูยอหนาที่ 38-50

19.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจ การที่เปน บริษัทเดี่ยว หรือกิจการ ซึ่งจัด ทํา งบการเงิน
เฉพาะกิ จ การตามข อ กํ า หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ นําเสนองบการเงินในสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง (หรือหลาย
สกุลเงิน ) ก็ไ ด ถา สกุลเงิน ที่ใชนําเสนองบการเงิน แตกตางจากสกุลเงิน ที่ใชในการดํา เนิน งาน
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินตองมีการแปลงคาใหอยูในรูปสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
ตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 38-50

การรายงานรายการที่เปนเงินตราตางประเทศดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
การรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก
20.

รายการที่เ ปนเงิน ตราตา งประเทศ หมายถึง รายการที่กําหนดไวเ ปนเงิน ตราตา งประเทศ หรือ
จะตองจายชําระเปนเงินตราตางประเทศ รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการ
20.1 ซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ ซึ่งกําหนดราคาเปนเงินตราตางประเทศ
20.2 กูยื ม หรื อ ให กูยื ม เงิ น ด ว ยจํ า นวนเงิ น ที่ จ ะต อ งชํ า ระ หรื อ ไดรั บ ชํ า ระคื น เป น เงิ น ตรา
ตางประเทศ หรือ
20.3 ไดมาหรือจํา หนา ยไปซึ่ง สิน ทรัพย หรือกอหรือชําระหนี้สิน ซึ่ง กํา หนดคา เปน เงิน ตรา
ตางประเทศ

21.

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศตองบันทึกรายการรับรูมูลคาเริ่มแรกเปนสกุลเงินที่ใชใ น
การดําเนินงาน โดยการแปลงจํานวนเงินตราตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุล
เงินที่ใชในการดําเนินงานกับสกุลเงินตางประเทศ ณ วันที่เกิดรายการ

22.

วันที่เกิดรายการ คือ วันที่รายการเปนไปตามเงื่อนไขการรับรูรายการครั้งแรกตามมาตรฐานการบัญชี
ในทางปฏิบัติ อัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณขึ้นซึ่งใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนจริง ณ วันที่เกิด
รายการมักจะถูกนํามาใช ตัวอยางเชน อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบสัปดาหหรือรอบเดือน
อาจถูกนํามาใชสําหรับรายการที่เปนเงินตราตางประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาดังกลาว
อยางไรก็ดี หากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ การใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ในรอบเวลานั้นอาจไมเหมาะสม
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การรายงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมา
23.

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตละงวด
23.1 รายการที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศใหแปลงคาโดยใชอัตราปด
23.2 รายการที่ไมเ ปน ตัวเงิน ที่อยูใ นรูป เปน เงิน ตราตา งประเทศ ซึ่ง บัน ทึกไวดวยราคา
ทุนเดิมใหแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ
23.3 รายการที่ไมเปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งบันทึกไวดวยมูลคายุติธรรมให
แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กําหนดมูลคายุติธรรมนั้น

24.

มูลคาตามบัญชีของแตละรายการจะถูกกําหนดคาตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ อาจใชมูลคายุติธรรม หรือราคาทุนเดิม ซึ่งมีรายละเอียดตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แตไมวามูลคาตามบัญชี
จะแสดงไวดวยราคาทุนเดิมหรือดวยมูลคายุติธรรม ถาเปนรายการที่เปนเงินตราตางประเทศแลว
จะตองแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

25.

มูลคาตามบัญชีของรายการบางรายการถูกกําหนดมาจากการเปรียบเทียบจํ านวนเงินตั้งแตสอง
จํานวนขึ้นไป ตัวอยางเชน มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือคือราคาทุนหรือมูลคาสุทธิคาดวาที่จะ
ไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวาตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สินคาคงเหลือ ในทํานองเดียวกัน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่มีการดอยคา คือ ราคาที่ต่ํา
กวาระหวางมูลคาตามบัญชีกอนพิจารณาการขาดทุนจากการดอยคากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
หากสินทรัพยนั้นเปนสินทรัพยที่มิใชตัวเงินและมีการวัดคาเปนเงินตราตางประเทศ มูลคาตาม
บัญชีจะกําหนดขึ้นโดยการเปรียบเทียบ ระหวาง
25.1 ราคาทุนหรือมูลคาตามบัญชี (แลวแตกรณี) ซึ่งแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน ที่
ราคาถูกกํา หนด (นั่น คือ อัต รา ณ วันที่เ กิดรายการสําหรับรายการซึ่ง วัดคา ดวยราคา
ทุนเดิม) และ
25.2 มูลคาสุทธิที่จะไดรับ หรือ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (แลวแตกรณี) ซึ่งแปลงคาดวยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่มูลคาถูกกําหนด (เชน อัตราปด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
ผลกระทบของการเปรียบเทียบนี้อาจทําใหเกิดผลขาดทุนจากการดอยคาที่ถูกรับรูในสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงานแตจะไมมีการรับรูในสกุลเงินตราตางประเทศ หรือในทางกลับกัน

26.

เมื่อมีอัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถใชไดหลายๆ อัตรา อัตราที่ใชควรพิจารณาจากกระแสเงินสดใน
อนาคตที่เกี่ยวของกับรายการหรือยอดคงเหลือที่จะมีการชําระกันโดยใหถือเสมือนหนึ่งวากระแส
เงิน สดไดเกิดขึ้น ณ วัน ที่มีการวัดมูลคา หากไมมีการแลกเปลี่ยนระหวางสองสกุลเงินเปน การ
ชั่วคราว ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนครั้งแรกสุดที่สามารถแลกเปลี่ยนรายการกันได
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การรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
27.

ตามที่กลาวถึงในยอหนาที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
การรับรู และการวัด มู ลคา เครื่ องมื อทางการเงิ น (เมื่อ มีการประกาศใช ) ใชสํา หรับ การบัญ ชี
การปองกันความเสี่ยงของรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ โดยไดกําหนดใหกิจการบันทึกผลตาง
ของอัตราแลกเปลี่ยน แตกตางจากแนวทางการปฏิบัติสําหรับผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ยกตัวอยางเชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัด
มูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนดใหรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
ของรายการที่เปนตัวเงิน ซึ่งเขาเงื่อนไขเกณฑเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่
มีประสิทธิผลไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตั้งแตเริ่มตน

28.

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชําระเงินของรายการที่เปนตัวเงินหรือจากการ
แปลงคา รายการที่เ ปน ตัวเงิน ของกิจการดว ยอัตราแลกเปลี่ย น ซึ่ง แตกต า งไปจากอัตรา
แลกเปลี่ย นเดิม ที่ใ ชในการบัน ทึกรายการครั้งแรกในระหวา งงวด หรือ ที่ไดรายงานไวใ น
งบการเงินของงวดบัญชีกอน ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น ยกเวนผลตางของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่กลาวในยอหนาที่ 32

29.

เมื่อรายการที่เปนตัวเงินเกิดขึ้นจากรายการที่เปนเงินตราตางประเทศและมีการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางวันที่เกิดรายการกับวันที่มีการชําระเงินของรายการดังกลาว ทําใหเกิดผลตางของ
อัตราแลกเปลี่ยน ถารายการดังกลาวชําระเงินภายในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดรายการนั้น
กิจการจะตองรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนในงวดบัญชีนั้น อยางไรก็ดี ถารายการ
ดังกลาวชําระเงินในงวดบัญชีถัดไป กิจการจะตองรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนในแตละงวดบัญชี
จนถึงวันที่มีการชําระเงินดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงในแตละงวดบัญชีนั้น

30.

เมื่อมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะตองรับรูไวในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นดวย ในทางตรงขาม เมื่อมีการรับรูกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไว
ในกําไรหรือขาดทุน องคป ระกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ของกํา ไรหรือขาดทุน นั้น
จะตองรับรูไวในกําไรหรือขาดทุนดวย

31.

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับกําหนดใหกิจการรับรูกําไรหรือ
ขาดทุนไวในกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ อื่น ตัวอยา งเชน มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ กําหนดใหกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตีราคาใหมของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ รับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากสินทรัพยดังกลาวถูกวัดมูลคา
ดวยสกุลเงินตราตางประเทศ ยอหนาที่ 23.3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหจํานวนเงิน
ที่มีการปรับมูลคาใหมแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ประเมินจึงมีผลใหผลตางของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวย
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32.

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่เปนตัวเงินซึ่งถือไดวาเปนสวนหนึ่งของเงิน
ลงทุนสุทธิในหนวยงานในตางประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน (ดูยอหนาที่ 15) จะตอง
รับรูไวในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือรับรู
ไวในงบการเงินของหนวยงานในตางประเทศแลวแตกรณี สวนในงบการเงินที่รวมหนวยงาน
ในตา งประเทศและกิ จการที่เ สนองบการเงิน (ตั วอยา งเชน งบการเงิน รวมเมื่ อหนวยงาน
ในต า งประเทศเป น บริ ษั ทย อยแห งหนึ่ งของกิ จการ) กิ จการจะต องรั บ รู ผลตา งของอั ตรา
แลกเปลี่ยนเมื่อเริ่มตนไวแยกตางหากในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและตองจัดประเภทจาก
สวนของเจาของไปกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนสุทธิตามยอหนาที่ 48

33.

หากรายการที่เปนตัวเงินถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานในตางประเทศของกิจการ
ที่เ สนองบการเงิน และเปน รายการซึ่งอยูในสกุลเงิน ที่ใชในการดํา เนิน งานของกิจ การที่เ สนอ
งบการเงิน ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในงบการเงินของแตละหนวยงานในตางประเทศ
ตามขอกําหนดในยอหนา ที่ 28 ในกรณีที่ รายการดัง กลา วเปน รายการในสกุลเงิน ที่ใชในการ
ดํา เนินงานของหนว ยงานในตางประเทศ ผลตางของอัตราแลกเปลี่ย นจะเกิด ขึ้น ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของกิจการที่เสนองบการเงินตามขอกําหนดในยอหนาที่ 28 หากรายการที่เปนตัวเงิน
ดังกลาวอยูในสกุลเงินนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน
และหนว ยงานในตางประเทศ ผลตา งของอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิด ในงบการเงิน เฉพาะกิจการที่
เสนองบการเงิน และงบการเงิน แตล ะหน ว ยของหนว ยงานในตา งประเทศตามขอกํ า หนดใน
ยอหนาที่ 28 กิจการที่เสนองบการเงินตองรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไวตางหากในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบการเงินซึ่ง รวมหนวยงานในตางประเทศและกิจการที่รายงาน (นั่นคือ
งบการเงินที่นําหนวยงานในตางประเทศมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมหรือในการจัดทํางบ
การเงินรวมตามสัดสวน หรือที่นําหนวยงานในตางประเทศมารวมดวยวิธีสวนไดเสีย)

34.

เมื่อกิจ การจัดทําบัญชีและบันทึกรายการในสกุลเงินอื่นที่มิใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนิน งานนั้น
ณ เวลาที่กิจ การจัด ทํางบการเงิน กิจ การตองแปลงคา ทุกรายการใหอยูในสกุลเงิน ที่ใชในการ
ดําเนินงานตามขอกําหนดที่ระบุไวตั้งแตเริ่มตนยอหนาที่ 20-26 การแปลงคานี้ทําใหไดผลลัพธ
เชนเดียวกับการบันทึกบัญชีดวยจํานวนเงิน ที่อยูในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตน
ตัวอยางเชน ใหแปลงคารายการที่เปนตัวเงินใหเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานดวยอัตราปด
และใหแปลงคา รายการที่ไมเ ปนตัวเงิน ซึ่ง บันทึกดวยเกณฑราคาทุน เดิมดวยอัตราแลกเปลี่ย น
ณ วันที่รับรูรายการซึ่งมีผลในการบันทึกบัญชี

การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
35.

เมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการ กิจการตองถือปฏิบัติตามขั้นตอน
การแปลงคาใหเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานสกุลใหมโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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36.

ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 13 สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการจะตองสะทอนใหเห็นถึง
รายการ เหตุก ารณห รื อเงื่อ นไขต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข องกับ กิจ การนั้น ดั ง นั้น เมื่อ สกุ ล เงิ น ที่ ใช ใ น
การดํ า เนิน งานไดถู กกํ า หนดไวแ ลว จะเปลี่ ย นแปลงได ก็ต อ เมื่ อมี การเปลี่ ย นแปลงรายการ
เหตุการณ หรือเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการนั้น ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่
มีผลกระทบอยางมากตอราคาขายสินคาและบริการอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานของกิจการ

37.

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานตองรับรูรายการนับจากวันที่เปลี่ยน
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป อีกนัยหนึ่งกิจการจะตองแปลงคารายการทั้งหมดใหเปนสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงานสกุลใหมดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เปลี่ยนแปลง ผลของการแปลงคารายการ
ที่ไมเปนตัวเงินใหถือเสมือนเปนราคาทุนเดิม ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคา
ของหนวยงานในตางประเทศ ซึ่งกอนหนานี้ไดรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่กําหนดไวใน
ยอหนาที่ 32 และ 39.3 จะไมมีการจัดประเภทจากสวนของเจาของไปกําไรหรือขาดทุนจนกวาจะมี
การจําหนายหนวยงานนั้น

การใชสกุลเงินที่นําเสนองบการเงินที่มิใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
การแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
38.

กิจการอาจแสดงงบการเงินดวยสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง (หรือหลายสกุลเงิน) ก็ได หากสกุลเงินที่ใช
นําเสนองบการเงินแตกตางจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจ การ กิจ การตองแปลงคา
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ตัวอยางเชน
เมื่อกลุมกิจการประกอบดวยหลายกิจการซึ่งมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตกตางกัน ผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของแตละกิจการจะตองแสดงดวยสกุลเงินสกุลหนึ่งที่ใชรวมกันเพื่อใช
นําเสนองบการเงินรวม

39.

การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
ที่มิใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรงใหเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
ซึ่งเปนสกุลเงินที่แตกตางออกไป ใหใชวิธีดังตอไปนี้
39.1 สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินแตละงวด (นั่น คือ รวมถึง
งบแสดงฐานะการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ) ใหแปลงคาดวยอัตราปด ณ วันที่
ของแตละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
39.2 รายไดและคาใชจา ยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบเฉพาะกําไรขาดทุน (รวมถึงงบที่
นํามาแสดงเปรียบเทียบ) ใหแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ
39.3 ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นทั้งหมดใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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40.

ในทางปฏิบัติ อัตราที่ประมาณขึ้นซึ่งใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เชน อัตรา
ถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ มักจะถูกนํามาใชในการแปลงคารายการรายไดและคาใชจา ย
อยางไรก็ตาม การใชอัตราถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาหนึ่งๆ จะไมเหมาะสมถาอัตราแลกเปลี่ยนมี
ความผันผวนอยางมีนัยสําคัญ

41.

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่กลาวไวในยอหนาที่ 39.3 เกิดขึ้นจาก
41.1 การแปลงคารายการรายไดและคาใชจายดวยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่เกิดรายการ และ
การแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินดวยอัตราปด
41.2 การแปลงคาสินทรัพยสุทธิตนงวดดวยอัตราปดซึ่งตางจากอัตราปดเดิม
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนเหลานี้จะไมรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบเพียงเล็กนอยหรือไมมีผลกระทบโดยตรงตอกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ในปจจุบันและในอนาคต ผลสะสมของผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกแสดงแยกตางหากจาก
สวนของเจาของจนกวาจะมีการจําหนายหนวยงานในตางประเทศนั้น ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งเกี่ยวกับหนวยงานในตางประเทศซึ่งนํามาจัดทํางบการเงินรวมในกรณีที่กิจการที่เสนองบการเงิน
ไมไดเปนเจาของทั้งหมดในหนวยงานในตางประเทศ ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนสะสมที่เกิดขึ้น
จากการแปลงคาและเปนสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมกิจการจะถูกจัดสรรและรายงานเปน
สวนหนึ่งของสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมกิจการในงบการเงินแสดงฐานะทางการเงินรวม

42.

การแปลงค า ผลการดํ า เนิ น งานและฐานะการเงิ น ของกิ จ การซึ่ ง มี ส กุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการ
ดําเนินงานซึ่งเปนสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง ใหเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนอ
งบการเงินซึ่งเปนสกุลเงินที่แตกตางออกไป ใหใชวิธีดังตอไปนี้
42.1 ทุกรายการ (นั่น คือ สินทรัพ ย หนี้สิน รายการที่เ ปน สวนของเจา ของ รายไดแ ละ
คา ใชจา ย ซึ่ง รวมถึงขอมูลเปรียบเทียบ) ใหแปลงคา ดวยอัตราปด ณ วัน ที่ข องงบ
แสดงฐานะการเงินลาสุด เวนแต
42.2 เมื่อรายการนั้นไดมีการแปลงคาเปนสกุลเงินที่ไมใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟอรุนแรง จํานวนเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบใหรายงานดวยจํานวนซึ่งแสดง
เปน ปปจจุ บัน ในงบการเงิน ของปกอนหนา (นั่น คือ ไมมีการปรับ ปรุง ผลของการ
เปลี่ยนแปลงของระดับราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในภายหลัง)

43.

เมื่อสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการเปนสกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ ภี าวะเงินเฟอรุนแรง
กิจการนั้น ตอ งปรับ งบการเงิน ของกิจ การขึ้ นใหม ตามข อกํา หนดของมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง กอนที่จะนําวิธี
การแปลงคา ตามที่กํา หนดไวในยอหนาที่ 42 มาใชป ฏิบัติ ยกเวน จํา นวนเงิน ที่นํา มาแสดง
เปรีย บเทียบที่ไดมีการแปลงคาเปนสกุลเงินที่ไมใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอ
รุนแรง (ดูยอหนาที่ 42.2) เมื่อสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรงไดยุติลง และกิจการ
ไมตองปรับงบการเงินใหมตามขอกําหนดของมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทาง
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การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เ งินเฟอรุนแรง อีกตอไป ใหกิจการนั้นใชจํานวนซึ่งมีการปรับ
ระดับราคาแลว ณ วันที่ที่กิจการยุติการแสดงงบการเงินใหมเปนราคาทุนเดิมในการแปลงคา
รายการตางๆ เปนสกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงิน

การแปลงคาของหนวยงานในตางประเทศ
44.

การแปลงคาตามที่จะกลาวถึงในยอหนาที่ 45 ถึง 47 ซึ่ง เพิ่มเติมตอจากยอหนาที่ 38-43 ให
นําไปใชเมื่อมีการแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศใหเปน
สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินเพื่อจะทําใหงบการเงินของหนวยงานในตางประเทศสามารถรวมไว
ในงบการเงินของกิจการที่นําเสนองบการเงินโดยวิธีรวมงบการเงิน วิธีรวมตามสัดสวน หรือโดย
วิธีสวนไดเสีย

45.

การรวมผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศเขาไวในงบการเงินของ
กิจ การที่เสนองบการเงินใหใชวิธีการจัด ทํางบการเงินรวมตามปกติ เชน การตัด ยอดคงเหลือ
ระหวางกันและรายการระหวางกันของบริษัทยอย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 31
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา) อยางไรก็ตาม รายการระหวางกันที่เปนตัวเงิน
ของสิน ทรัพย (หรือหนี้สิ น ) ไมวาจะเปน รายการระยะสั้น หรือระยะยาว ไมสามารถนํา ไปตั ด
รายการกับรายการระหวางกันของหนี้สิน (หรือสินทรัพย) โดยไมแสดงผลของความผันผวนใน
อัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินรวมได ทั้งนี้ เนื่องจากรายการที่เปนตัวเงินเหลานั้นเปนภาระผูกพัน
ที่จะตองแปลงคา จากเงิน สกุลหนึ่ง เปนเงิน อีกสกุลหนึ่ง ซึ่งเปนผลใหกิจการที่เสนองบการเงิน มี
กํา ไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ย นนั้น ดัง นั้น ในงบการเงินรวมของ
กิจการที่เสนองบการเงิน ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวยังคงรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน หรือ
หากผลตา งนั้น เกิด จากเหตุการณที่อธิบ ายไวในยอหนา ที่ 32 จะถูกรับรูในสว นหนึ่ง ของกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและผลสะสมแสดงแยกเปนรายการตางหากในสวนของเจาของจนกวาจะมีการ
จําหนายหนวยงานในตางประเทศนั้นไป

46.

เมื่องบการเงินของหนวยงานในตางประเทศแสดงวันที่ในงบการเงินแตกตางไปจากวันที่ในงบการเงิน
ของกิจการที่เสนองบการเงิน หนวยงานในตางประเทศมักจะจัดทํางบการเงินเพิ่มเติม ณ วันที่
เดียวกันกับวันที่ในงบการเงินของกิจการที่เสนองบการเงินเพื่อใชในการจัดทํางบการเงินรวม หาก
ไมมีการจัดทํางบการเงินเพิ่มเติมดังกลาว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กําหนดใหใชงบการเงินที่มีวันที่ตางกันไดถาตางกัน
ไมเกินกวา 3 เดือน และใหปรับปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณอื่นๆ ที่มีความสําคัญ
ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางวันที่ที่แตกตางกันนั้น ในกรณีนี้ การแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินของหนวยงาน
ในตางประเทศก็จะใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของหนวยงานในตางประเทศ
สําหรับกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนระหวางชวงเวลาจากวันที่ในงบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ
จนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการที่เสนองบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
กิจการจะตองทํารายการปรับปรุงตามความเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
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2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการปฏิบัติกับวิธีการจัดทํางบการเงินรวม
ดังกลาวนี้ใหนําไปใชปฏิบัติกับกรณีวิธีสวนไดเสียจากบริษัทรวมหรือกิจการรวมคา และวิธีรวมตาม
สัดสวนของกิจการรวมคา ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนใน
บริ ษัทรว ม มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 31 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง ส วนได เ สีย ในการร วมค า
ตามลําดับ
47.

คาความนิย มที่เ กิดจากการซื้อหนวยงานในตางประเทศ และการปรับ มูล คาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินใหเปนมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหนวยงานในตางประเทศ ใหถือเปน
สินทรัพยหรือหนี้สินของหนวยงานในตางประเทศนั้น ดังนั้น คาความนิยมและการปรับมูลคา
ยุติธรรมดังกลาวตองแสดงในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของหนวยงานในตางประเทศ
และจะถูกแปลงคาดวยอัตราปดตามที่กลาวในยอหนาที่ 39 และ 42

การจําหนายหรือการจําหนายบางสวนของหนวยงานในตางประเทศ
48.

ในการจําหนายหนวยงานในตางประเทศ กิจการตองรับรูจํานวนสะสมของผลตางจากอัตรา
แลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชีที่แสดงแยกตางหากในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงจํานวน
สะสมเปนรายการแยกตางหากในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ และจะถูกจัดประเภท
เปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรับรูกําไรขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานในตางประเทศนั้น
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน)

48ก. นอกจากการจําหนายสวนไดเสียทั้งหมดในหนวยงานในตางประเทศแบบเบ็ดเสร็จ กรณีตอไปนี้ถือ
เปนการจําหนายดวยถึงแมวากิจการยังคงมีสวนไดเสียในบริษัทยอย บริษัทรวมหรือการรวมคา
48ก.1. การสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอยซึ่งรวมถึงหนวยงานในตางประเทศ
48ก.2. การสูญเสียอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในบริษัทรวมซึ่งรวมถึงหนวยงานในตางประเทศ และ
48ก.3. การสูญเสียอํานาจควบคุมในการรวมคาซึ่งรวมถึงหนวยงานในตางประเทศ
48ข.

การจําหนายบริษัทยอยซึ่งรวมหนวยงานในตางประเทศ ผลสะสมของผลตางอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกี่ยวของ กับหนวยงานในตางประเทศรวมถึงสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมจะตองถูกตัด
รายการแตจะไมถูกโอนไปเปนกําไรหรือขาดทุน

48ค.

การจําหนายบางสวนของบริษัทยอยซึ่งรวมหนวยงานในตางประเทศ กิจการจะตองมีการปน
สัดสวนผลสะสมของผลตางอัตราแลกเปลี่ยนของหนวยงานตางประเทศที่รับรูในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ใหกับ สวนของผูถือหุน ที่ไมมีอํา นาจควบคุม ในกรณีที่เ ปน การจํา หนา ยเพีย ง
บางสวนของหนวยงานในตางประเทศกรณีอื่นๆ กิจการจะตองโอนผลสะสมของกําไรขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนจากสวนหนึ่งของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไปกําไรหรือขาดทุนเฉพาะ
สัดสวนของหุนที่มีการขาย

48ง.

การจําหนา ยเพีย งบางสว นของสวนไดเสีย ของหนว ยงานในตางประเทศเปน การลดความเปน
เจาของในหนวยงานในตางประเทศ เวนแตเปนการลดลงจากการจําหนายตามที่กลาวในยอหนาที่
48ก. จะตองบันทึกบัญชีเสมือนมีการจําหนาย
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49.

กิจการอาจจําหนายสวนไดเสียของตนในหนวยงานในตางประเทศโดยการขาย การเลิกกิจการ
การรับเงินคืนคาหุนทุน หรือการละทิ้งหนวยงานนั้นไปทั้งหมดหรือบางสวน การปรับลดมูลคาตาม
บัญ ชีข องหนว ยงานในตางประเทศเนื่องจากผลขาดทุน หรือการดอยคาไมถือเปน การจํา หนา ย
กิจการบางสวน ดัง นั้น กิจการตองไมรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนจากผลสะสมของผลตางจาก
อัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวเขากําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการปรับลดมูลคาลง

ผลกระทบทางภาษีของผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด
50.

กําไรหรือขาดทุนซึ่งเกิดจากรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ และจากผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ (รวมทั้งหนวยงานใน
ตางประเทศ) ใหเปนสกุลเงินที่แตกตางไป อาจมีผลกระทบทางภาษีเขามาเกี่ยวของ ซึ่งกิจการตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

การเปดเผยขอมูล
51.

ในยอหนาที่ 53 และยอหนาที่ 55-57 การกลาวถึงสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ในกรณีของ
กลุมกิจการใหหมายความถึงสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทใหญ

52.

กิจการจะตองเปดเผยขอมูลดังนี้
52.1 จํานวนผลตา งจากอัตราแลกเปลี่ยนที่รับ รูเ ปนกําไรหรือขาดทุน ยกเวนผลตางจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมโดย
รับรูผานกําไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการ
วัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และ
52.2 จํานวนผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู
ผลสะสมเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของ และการกระทบยอดของจํานวน
ของผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว ตั้งแตวันตนงวดบัญชีจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี

53.

เมื่อสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินแตกตางไปจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการ
กิจการที่นําเสนองบการเงินตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว พรอมกับเปดเผยสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงานของกิจการ และเปดเผยถึงเหตุผลของการใชสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
ซึ่งแตกตางไปจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน

54.

เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงสกุลเงินที่ใช ในการดําเนิ นงานของกิจการที่เสนองบการเงิ น หรือของ
หนวยงานในตางประเทศที่มีนัยสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว และเหตุผลของ
การเปลี่ยนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานนั้น
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55.

เมื่อกิจการแสดงงบการเงินดวยสกุลเงินที่แตกตางไปจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน กิจการ
จะระบุวางบการเงินเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไดก็ตอเมื่องบการเงินของกิจการเปนไปตามขอกําหนดทุกขอของมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานั้น รวมไปถึงวิธีการแปลงคาซึ่งกลาวไวในยอหนาที่
39 และ 42 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

56.

บางครั้งกิจการแสดงงบการเงินหรือขอมูลทางการเงินอื่นๆ ดวยสกุลเงินที่ไมใชสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานของกิจการ โดยไมเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 55 ตัวอยางเชน การแปลงคา
เป น สกุ ล เงิ น อื่น เพีย งบางรายการที่เ ลื อกมาจากงบการเงิ น หรื อกิ จ การซึ่ง มี สกุ ล เงิ น ที่ใ ช ใ น
การดําเนินงานที่มิใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง และกิจการแปลงคาทุกรายการ
ของงบการเงิน ใหเ ปน อีกสกุลเงินหนึ่งดว ยอัต ราปดลา สุด การแปลงคา ดังกลา วไมเ ปน ไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญ ชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใหกิจการเปด เผย
ขอมูลตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 57

57.

เมื่อกิจการแสดงงบการเงินของกิจการหรือขอมูลทางการเงินอื่นๆ ดวยสกุลเงินที่ไมใชทั้งสกุล
เงินที่ใชในการดําเนินงานหรือสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดใน
ยอหนาที่ 55 กิจการตองปฏิบัติดังนี้
57.1 ชี้แจงขอมูลอยางชัดเจนโดยแสดงเปนขอมูลเพิ่มเติม เพื่อแยกใหเห็นวาขอมูลดังกลาว
มิใชขอมูลที่เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
57.2 เปดเผยสกุลเงินที่ใชในการนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม และ
57.3 เปดเผยสกุล เงิน ที่ใ ชในการดํา เนิน งานของกิจการและวิธีการแปลงคา ที่ใชใ นการ
แสดงขอมูลเพิ่มเติมดังกลาว

วันถือปฏิบัติและการถือปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
58.

กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2556 เปนตนไป กิจการสามารถถือปฏิบัติไดกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

58ก. (ยอหนานี้ไมใช)
59.

กิจการตองนํายอหนาที่ 47 มาใชสําหรับการซื้อหนวยงานในตางประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต
วันเริ่มตนของรอบระยะเวลาที่รายงานที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก สําหรับ
รายการซื้อซึ่งเกิดขึ้นกอนหนานี้ อนุญาตใหกิจการสามารถนําขอกําหนดในยอหนาที่ 47 มาถือปฏิบัติ
โดยวิธีการปรับยอนหลังได สําหรับรายการซื้อหนวยงานในตางประเทศซึ่งเกิดขึ้นกอนรอบระยะเวลา
บัญชีที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก กิจการถือปฏิบัติโดยเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
กิจการไม ตองปรับยอนหลังงบการเงิ นปก อนและสามารถแสดงค าความนิย มและการปรั บปรุ ง
มูลคายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหนวยงานในตางประเทศเปนสินทรัพยและหนี้สินของกิจการ แทนการ
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แสดงเปนสินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานในตางประเทศได ซึ่งหมายความวา คาความนิยมและ
การปรับปรุงมูลคายุติธรรมเหลานั้นจะแสดงดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการแลวหรือ
เปนรายการที่ไมใชตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศซึ่งมีการรายงานดวยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่
ซื้อหนวยงานในตางประเทศ
60.

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใหบันทึกรายการตาม
ขอกํา หนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญ ชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

60ก. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ไดปรับปรุงคํานิยามที่ใชในมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในยอหนาที่ 27 30-33 37 39 41 45
48 และ 52 หากกิจการจะนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) มาใชกอนวันที่มีผล
บังคับใช กิจการจะตองถือปฏิบัติตามการปรับปรุงสําหรับงบการเงินงวดที่นํามาใชกอนนั้นดวย
60ข. มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) ไดเพิ่มยอหนาที่ 48ก.-48ง. และปรับปรุง
ยอหนาที่ 49 กิจการจะตองปฏิบัติตามการปรับปรุงสําหรับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงกอนวันที่ดังกลาว
กิจการตองถือปฏิบัติตามการปรับปรุงสําหรับงบการเงินงวดที่นํามาใชกอนนั้นดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
61.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใ ช แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ฉบั บ ที่ 30 เดิ ม ) เรื่ อ ง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
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