เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๓/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศ
ฉบั บที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งเป็ นฉบั บปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชี
ระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวั นที่ 31 ธันวาคม 2558 (IAS 16: Property, Plant and Equipment (Bound
volume 2016 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยมีการแก้ ไขที่ไม่อนุ ญาตให้ ใช้ วิธีคิด
ค่าเสื่อมราคาโดยอิงจากรายได้ และได้ แก้ ไขขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้ รวมถึงพืชเพื่อการให้ ผลิตผลที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร ซึ่งมี
การปรั บปรุงย่ อหน้ าที่ 3 6 22ก 37.9 และ 56.3 และเพิ่ มย่ อหน้ าที่ 62ก 80ข ถึง 80ค 81ฌ ถึง 81ฎ
และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่
1 ถึง 83 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1-15 (บทนําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดวิธปี ฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เพื่ อให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงินจะได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกิจการในรายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว ประเด็นหลักใน
ทางบั ญชี สาํ หรั บรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่ การรั บรู้ รายการสินทรั พย์ การกําหนด
มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี การคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา และการรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์
ที่เกี่ยวข้ อง

ขอบเขต
2
3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ยกเว้น
กรณีทีม่ าตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกําหนดหรืออนุญาตให้ใช้วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีทีแ่ ตกต่างไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึง
3.1 ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ที่จัดเป็ นประเภทถือไว้ เพื่ อขายตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้
เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ )
3.2 สิน ทรั พ ย์ ชี ว ภาพที่เ กี่ยวข้ อ งกับ กิจ กรรมทางการเกษตร นอกเหนื อ จากพื ชเพื่ อ การให้
ผลิตผล (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง เกษตรกรรม (เมื่อมี
การประกาศใช้ )) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับพืชเพื่ อการให้ ผลิตผล แต่ไม่
ถือปฏิบัติกบั ผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชเพื่อการให้ ผลิตผลดังกล่าว
3.3 การรั บ รู้ แ ละวั ด มู ลค่ า สิน ทรั พ ย์ท่ีเกิดจากการสํา รวจและการประเมิน ค่ า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การสํารวจและการประเมินค่ า
แหล่งทรัพยากรแร่ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
3.4 สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่ งทรั พยากรแร่ เช่ น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรั พยากรที่ไม่
สามารถสร้ างขึ้นใหม่ได้ ซึ่งคล้ ายคลึงกัน
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการพัฒนา
หรือรักษาสภาพของสินทรัพย์ท่กี ล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 3.2 ถึง 3.4 ด้ วย
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บอื่นอาจกําหนดให้ กิจการรั บรู้ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้ วิ ธี
ซึ่ งแตกต่ างไปจากที่ก าํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เช่ น มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 17
(ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการพิ จารณารั บรู้ รายการ
ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ต ามสั ญ ญาเช่ า โดยใช้ เกณฑ์ ก ารโอนความเสี่ ย งและผลตอบแทน
4
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ในสินทรั พย์น้ัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวการปฏิบัติทางบัญชีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์น้ันรวมทั้งการคิดค่าเสื่อมราคายังคงต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กิจการที่เลื อกใช้ วิ ธี ราคาทุ นสําหรั บอสังหาริ มทรั พย์ เ พื่ อ การลงทุ น ตามที่ก ํา หนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ต้ องปฏิบัติตามวิธรี าคาทุนตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

คํานิยาม
6

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
พืชเพือ่ การให้ผลิตผล

หมายถึง พืชทีม่ ีชีวิตซึ่ง:
1) ใช้ในกระบวนการผลิตหรือเพื่อจัดหาซึ่ งผลิตผล
ทางการเกษตร
2) คาดว่ าจะให้ผลิตผลมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา
และ
3) มีค วามเป็ นไปได้ที่ย ากยิ่ง ที่จะขายเป็ นผลิ ต ผล
ทางการเกษตร เว้นแต่เป็ นการขายเศษซากที่เป็ น
ผลพลอยได้
(ย่อหน้าที่ 5ก ถึง 5ข ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้)
บรรยายอย่ า งละเอี ยดถึ ง คํ า นิ ย ามของพื ช เพื่ อ
การให้ผลิตผล)

มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง จํ า นวนเงิ น ของสิ น ทรัพ ย์ที่ร ับ รู ้ห ลัง จากหัก ค่ า เสื่อ ม
ราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของ
สินทรัพย์

ราคาทุน

หมายถึง จํ า นวนเงิ นสดหรื อ รายการเที ย บเท่ า เงิ นสดที่กิจการ
จ่ า ยไป หรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนอื่ น ที่
กิจการมอบให้เ พื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ ณ เวลาที่ไ ด้
สิ นทรัพย์น้ นั มา หรื อ ณ เวลาที่ก่อ สร้างสิ นทรัพย์น้ นั
หรือในกรณีที่เกี่ยวข้อง ให้รวมถึงจํ านวนที่แบ่งมาเป็ น
ราคาทุนของสินทรัพย์ที่รบั รูเ้ มือ่ เริ่มแรกตามที่กําหนด
ไว้ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่ น
5

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
จํานวนทีค่ ิดค่าเสื่อมราคา หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพย์หรือมู ลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุน
หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา

หมายถึง การปั นส่ ว นจํ า นวนที่ คิ ดค่ าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์
อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้นั

มูลค่าเฉพาะกิจการ

หมายถึง มู ล ค่ า ปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดซึ่ งกิ จการคาดว่ าจะ
ได้รบั จากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง
และจากการจํ าหน่า ยสิ นทรัพย์น้ นั เมื่อ สิ้ นอายุการให้
ประโยชน์หรือที่คาดว่ าจะเกิดเมื่อมีการโอนสินทรัพย์
นั้นเพือ่ ชําระหนี้ สิน

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพื่อ
โอนหนี้ สิ นในรายการที่เ กิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ร ะหว่ าง
ผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มู ลค่า (ดู มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่า
ยุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้))

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึง จํ านวนของมู ลค่ าตามบัญชีที่สูงกว่ามู ลค่ าที่คาดว่ าจะ
ได้รบั คืนของสินทรัพย์
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

หมายถึง สินทรัพย์ทีม่ ีตวั ตนซึ่งเข้าเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
1) มีไว้เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจํ าหน่าย
สิ น ค้า หรื อ ให้บ ริ การ เพื่อ ให้เ ช่ า หรื อ เพื่อ ใช้ใ น
การบริหารงาน และ
2) คาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึง่ รอบระยะเวลา

มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มู ลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือ
มู ล ค่ า จากการใช้ข องสิ น ทรัพ ย์น้ นั แล้ว แต่ จํา นวนใด
จะสูงกว่า
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มูลค่าคงเหลือ

หมายถึง จํ า นวนเงิ นโดยประมาณที่ กิ จการคาดว่ า จะได้ร ับใน
ปั จจุ บนั จากการจํ าหน่ายสิ นทรัพย์หลังจากหักต้นทุนที่
คาดว่ าจะเกิ ด ขึ้ นจากการจํ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ น้ ั น
หากสิ น ทรั พ ย์น้ ัน มี อ ายุ แ ละสภาพที่ ค าดว่ า จะเป็ น
ณ วันสิ้ นสุดอายุการให้ประโยชน์

อายุการให้ประโยชน์

หมายถึง กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาทีก่ ิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้ หรือ
2) จํ า นวนผลผลิ ต หรื อ จํ า นวนหน่ ว ยในลัก ษณะอื่ น
ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน ซึ่ ง กิ จ การคาดว่ า จะได้ร ั บ จาก
สินทรัพย์

การรับรูร้ ายการ
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กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตาม
เงือ่ นไขทุกข้อ ต่อไปนี้
7.1 มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้างแน่ ที่ กิ จการจะได้ร ับ ประโยชน์เ ชิ งเศรษฐกิ จ ในอนาคต
จากรายการนั้น และ
7.2 กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
8 รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ท่สี าํ รองไว้ ใช้ งาน และอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการซ่อมบํารุงจะถูกรับรู้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เมื่อรายการดังกล่าวเป็ นไปตามคํานิยามของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ หากไม่เข้ าเงื่อนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสินค้ าคงเหลือ
9 มาตรฐานการบั ญชี ฉบับนี้ไม่ ได้ กาํ หนดหน่ วยในการวัดเพื่ อรั บรู้ รายการที่เป็ น ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ กล่ าวคือ ไม่ได้ กาํ หนดว่ ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้ วยรายการใดบ้ าง
ดังนั้น กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการนําเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้ อมหรือ
ลั ก ษณะเฉพาะของกิ จ การ ในบางกรณี อ าจเป็ นการเหมาะสมที่จ ะนํา รายการที่ไ ม่ มี นั ย สํา คั ญ
หลายรายการ เช่ น เบ้ าหลอม เครื่ องมือ และแม่ พิมพ์ มาบันทึกรวมเป็ นสินทรั พย์รายการเดียว
แล้ วประยุกต์ใช้ เกณฑ์การรับรู้รายการกับมูลค่ารวม
10 กิจการประเมินต้ นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลั กการรั บรู้
รายการ ต้ นทุนดังกล่ าวรวมถึงต้ นทุ นเริ่ มแรกเพื่ อให้ ได้ มาหรื อที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้ างรายการ
ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ และต้ น ทุ น ที่เ กิด ขึ้ นในภายหลั ง เมื่ อ มี ก ารต่ อ เติ ม การเปลี่ ย นแทน
ส่วนประกอบ หรือการซ่อมบํารุงสินทรัพย์ดังกล่าว
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ต้นทุนเริม่ แรก
11 กิจการอาจได้ มาซึ่งรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่ อประโยชน์ ในการรั กษาความปลอดภัย
หรื อ สภาพแวดล้ อ ม การได้ ม าซึ่ ง ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า ว แม้ จ ะไม่ ไ ด้ เ ป็ นการเพิ่ ม
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยตรงให้ กบั ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของ
กิ จ การแต่ อ าจเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ี กิ จ การจํา เป็ นต้ อ งมี เ พื่ อให้ กิ จ การสามารถได้ รั บ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อ่นื ของกิจการได้ ดังนั้น การได้ มาซึ่งรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ดังกล่ าวจึงเข้ าเงื่อนไขการรั บรู้ รายการเป็ นสินทรั พย์เพราะทําให้ กิจการได้ รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรั พย์อ่ืนที่เกี่ยวข้ องมากกว่ากรณีท่ีกิจการไม่มีสินทรั พย์ดังกล่ าว
ตัวอย่ างเช่ น โรงงานผลิ ต เคมี ภัณฑ์อ าจติดตั้งเครื่ องควบคุมระบบการผลิ ตสารเคมีใหม่เพื่ อให้
เป็ นไปตามข้ อ กํา หนดด้ า นการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มในการผลิ ตและการเก็บ รั ก ษาสารเคมี ท่ีเ ป็ น
อันตราย ดังนั้ นกิจการจึ งรั บรู้ รายการที่เกี่ยวข้ องกับการติดตั้งอุปกรณ์เข้ ากับโรงงานครั้ งนี้เป็ น
สิน ทรั พย์ เนื่ อ งจากกิจ การไม่ สามารถผลิตและขายเคมีภัณ ฑ์ได้ โดยปราศจากอุปกรณ์ ดังกล่ า ว
อย่ า งไรก็ตาม ให้ กิจ การสอบทานมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของทั้งสิน ทรั พ ย์ท่ีติ ด ตั้งใหม่ และสินทรั พ ย์ท่ี
เกี่ยวข้ องถึงการด้ อยค่ าที่อาจเกิดขึ้นตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุง
2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ด้ วย
ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นในภายหลัง
12 ภายใต้ หลักการรั บรู้รายการตามย่อหน้ าที่ 7 กิจการไม่ รับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบํารุงที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ท่เี กิดขึ้นเป็ นประจําเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์น้ัน แต่กิจการรับรู้ต้นทุนดังกล่ าวในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ต้ นทุนในการซ่อมบํารุง
ที่เกิดขึ้นเป็ นประจํามีองค์ประกอบหลักเป็ นต้ นทุ นค่าแรงงาน ค่าวัสดุส้ ินเปลือง และอาจรวมถึง
ชิ้นส่วนอะไหล่ช้ ินเล็ก รายจ่ายดังกล่าวมักมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ น “ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา”
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13 กิจการอาจจําเป็ นต้ องเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจําเป็ นต้ องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจากใช้ งาน
ไประยะหนึ่ง หรืออาจจําเป็ นต้ องเปลี่ยนแทนเครื่ องตกแต่งภายในเครื่องบิน เช่น เก้ าอี้และห้ องครัว
อาจต้ องเปลี่ ยนแทนหลายครั้ งตลอดอายุ ของลําตัวเครื่ องบิน กิจการอาจได้ รับรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์บางรายการมาเพื่อลดความถี่ของการเปลี่ยนแทนที่จะเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแทนผนัง
ภายในอาคาร หรื อการเปลี่ ยนไปใช้ ผนังชนิ ดที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแทนเกิดขึ้นอีก ภายใต้ หลักการ
รับรู้รายการในย่อหน้ าที่ 7 กิจการรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ง
ของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องเมื่อต้ นทุนนั้นเกิดขึ้นและเป็ นไป
ตามเกณฑ์การรับรู้รายการ กิจการตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนตามหลักการของ
การตัดรายการที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ดูย่อหน้ าที่ 67 ถึง 72)
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14 กิ จ การอาจจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบครั้ ง ใหญ่ ต ามระยะเวลาที่ ก ํา หนดเพื่ อ ค้ น หาข้ อ ผิ ด พลาด
ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนใดหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ รายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่อง (เช่น กรณีของเครื่องบิน) กิจการรับรู้ต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่แต่ละครั้งเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปลี่ยนแทนหากเป็ นไปตามเกณฑ์การรั บรู้รายการ
กิจการพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีท่คี งเหลือของต้ นทุนการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่ ในครั้ งก่อน
(ถือเป็ นส่วนต่างหากจากตัวสินทรั พย์) ไม่ว่าต้ นทุ นการตรวจสอบในครั้ งก่อนจะถู กบั นทึกไว้ ใน
รายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อการก่อสร้ างสินทรั พย์หรือไม่กต็ าม ในกรณีจาํ เป็ น กิจการอาจใช้
ประมาณการต้ นทุนการตรวจสอบสภาพในลักษณะคล้ ายคลึงกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็ นข้ อบ่งชี้
ที่ช่วยในการกําหนดมู ลค่ าองค์ ประกอบของต้ นทุนการตรวจสอบสภาพที่รวมเป็ นส่วนหนึ่ งของ
ต้ นทุนสินทรัพย์เมื่อกิจการได้ มาหรือก่อสร้ างสินทรัพย์

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
15 กิจการต้องวัดมู ลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เข้าเงื่อนไขการรับรูร้ ายการเป็ น
สินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน
ส่วนประกอบของราคาทุน
16 ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้ วย
16.1 ราคาซื้อรวมอากรขาเข้ าและภาษีซ้ ือที่เรี ยกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้ าและจํานวนที่
ได้ รับคืนจากผู้ขาย
16.2 ต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่ อให้ สินทรั พย์น้ั นอยู่ในสถานที่
และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
16.3 ต้ น ทุ น ที่ป ระมาณในเบื้ องต้ น สํา หรั บ การรื้ อ การขนย้ า ย และการบู ร ณะสถานที่ต้ังของ
สินทรัพย์ ซึ่งเป็ นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้ สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็ นผล
จากการใช้ สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การผลิตสินค้ าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น
17 ตัวอย่างของต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
17.1 ต้ น ทุ น ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน (ตามที่ ก ํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ที่เกิดขึ้น
โดยตรงจากการก่อสร้ างหรือการได้ มาซึ่งรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
17.2 ต้ นทุนการเตรียมสถานที่
17.3 ต้ นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา
17.4 ต้ นทุนการติดตั้งและการประกอบ
9

18

19

20

21

17.5 ต้ น ทุ น ในการทดสอบว่ า สินทรั พ ย์น้ั น สามารถใช้ งานได้ อ ย่ า งเหมาะสมหรื อ ไม่ หลั งหั ก
มู ล ค่ า สิ่ง ตอบแทนสุท ธิท่ีได้ รั บ จากการขายรายการต่ า งๆ ที่ผลิ ต ได้ ใ นช่ ว งการเตรี ย ม
ความพร้ อมของสิ น ทรั พย์ เ พื่ อให้ อยู่ ใ นสถานที่ แ ละสภาพที่ พ ร้ อมจะใช้ งานได้ (เช่ น
สินค้ าตัวอย่างที่ผลิตขึ้นในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ
17.6 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 2 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) สําหรั บต้ นทุ นที่เกิดขึ้นจากภาระผูกพั นของกิจการในการรื้ อ การขนย้ าย และ
การบู ร ณะสถานที่ต้ังของสิน ทรั พ ย์ซ่ึ งเกิดขึ้น จากการที่กิจ การใช้ ป ระโยชน์จ ากสิน ทรั พ ย์น้ั น ใน
การผลิ ต สิน ค้ า คงเหลื อ ในช่ ว งเวลาหนึ่ งสํา หรั บ ภาระผู ก พั น จากต้ น ทุ น ที่เกิดขึ้น ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง ที่ดิ น อาคารและอุป กรณ์ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ แ ละ
วัดมูลค่าตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ตัวอย่างของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
19.1 ต้ นทุนในการเปิ ดสถานประกอบการใหม่
19.2 ต้ นทุ นในการแนะนําสินค้ าหรื อบริ การใหม่ (รวมถึงต้ นทุ นในการโฆษณาและการส่งเสริ ม
การขาย)
19.3 ต้ น ทุ น ในการดํา เนิ น ธุ ร กิจ ในสถานที่ต้ั งใหม่ หรื อ กับลู ก ค้ า กลุ่ มใหม่ (รวมทั้งต้ น ทุ น ใน
การฝึ กอบรมพนักงาน) และ
19.4 ต้ นทุนในการบริหารและค่าใช้ จ่ายทั่วไป
การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะ
สิ้ น สุ ด เมื่ อ สิ น ทรั พ ย์ น้ั น อยู่ ใ นสถานที่ แ ละสภาพที่ พ ร้ อ มจะใช้ ง านได้ ต ามความประสงค์ ข อง
ฝ่ ายบริ ห าร ดั ง นั้ น ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ การนํา สิ น ทรั พ ย์ ม าใช้ สํา หรั บ
วัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างจากเดิมจึงไม่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่าง
ของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
20.1 ต้ นทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของ
ฝ่ ายบริหาร แต่ยังไม่ได้ นาํ สินทรัพย์มาใช้ หรือนําสินทรัพย์มาใช้ ในการดําเนินงานในระดับ
ที่ยังไม่เต็มกําลังการผลิต
20.2 ผลขาดทุ น จากการดํา เนิ น งานเริ่ ม แรก เช่ น ผลขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า งการสร้ าง
ความต้ องการในผลผลิตจากสินทรัพย์ดังกล่าว และ
20.3 ต้ นทุนในการย้ ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้ างการดําเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของกิจการ
กิจการอาจดําเนินการบางอย่างที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างหรือการพัฒนารายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ แต่ไม่จาํ เป็ นต่อการทําให้ สินทรั พย์ดังกล่ าวอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้
ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร การดําเนินการเหล่ า นี้อาจเกิดขึ้นก่อนหรื อระหว่ างกิจกรรม
การก่อ สร้ างหรื อการพั ฒ นานั้ น ตัวอย่า งเช่ น กิจการอาจมีร ายได้ จ ากการให้ เช่ า สถานที่ท่ีจ ะใช้
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ก่อสร้ างอาคารในอนาคตเป็ นที่จอดรถจนกว่ าการก่อสร้ างจะเริ่ มต้ นขึ้น ทั้งนี้ การจัดให้ สถานที่
ดังกล่ าวเป็ นที่เช่ าจอดรถไม่ ใช่ กิจกรรมที่จาํ เป็ นต่ อการทําให้ สินทรั พย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่
พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร ดังนั้น กิจการจึงรั บรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ กิจกรรมหลักในกําไรหรื อขาดทุน และรวมถึงการจัดประเภท
รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องตามลําดับ
22 กิจการวั ดมู ลค่ าต้ นทุ นของสินทรั พย์ท่ีกิจการสร้ างขึ้นโดยใช้ หลั กการเดียวกับการวั ดมูลค่าต้ นทุ น
ของสินทรัพย์ท่กี จิ การได้ มา หากกิจการผลิตสินทรัพย์ท่คี ล้ ายกันออกขายในการดําเนินธุรกิจตามปกติ
ต้ นทุ นของสินทรั พย์ ท่ีสร้ างเองมั กเท่ากับต้ นทุ นของสินค้ าที่ผลิ ตเพื่ อขาย (ดู มาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ดังนั้น ต้ นทุนของสินทรัพย์
จึงไม่รวมกําไรที่เกิดขึ้นภายในกิจการ ในทํานองเดียวกัน ต้ นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรื อทรัพยากรอื่นที่
สูญเสียเกินกว่าปกติในการก่อสร้ างสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ให้ นาํ มารวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ท่ีสร้ าง
ขึ้นใช้ เอง การรับรู้ดอกเบี้ยเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่สี ร้ างขึ้นใช้ เองต้ องเป็ นไป
ตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกูย้ ืม (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
22ก พืชเพื่ อการให้ ผลิตผลให้ ใช้ วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเช่ นเดียวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่กิจการสร้ างขึ้น เองก่ อนที่ร ายการดังกล่ าวจะอยู่ ในสถานที่แ ละสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตาม
ความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร ดังนั้น การอ้ างอิงถึง ‘การก่อสร้ าง’ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ควรตีความว่ าครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จาํ เป็ นเพื่ อเพาะปลูกและดูแลพืชเพื่ อการให้ ผลิตผลก่อนที่
พื ช เพื่ อ การให้ ผ ลิ ต ผลจะอยู่ ในสถานที่แ ละสภาพที่พ ร้ อ มจะใช้ งานได้ ต ามความประสงค์ ข อง
ฝ่ ายบริหาร
การวัดมูลค่าของราคาทุน
23 ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด ณ วันที่รับรู้รายการ
หากมีการขยายกําหนดการชําระเงินออกไปนานกว่ าระยะเวลาการให้ สินเชื่อตามปกติ กิจการรับรู้
ผลต่างระหว่ างราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสดและจํานวนเงินทั้งหมดที่จ่ายชําระเป็ นดอกเบี้ยตลอด
ระยะเวลาการได้ รับสินเชื่อนั้น เว้ นแต่กิจการรับรู้ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรั พย์ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 23 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง ต้ นทุ น
การกู้ยืม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
24 กิจ การอาจได้ รั บ รายการที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ห นึ่ ง รายการหรื อ มากกว่ า หนึ่ งรายการจาก
การแลกเปลี่ยนกับรายการสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินหรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ท่ีเป็ น
ตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน ข้ อพิจารณาที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นข้ อพิจารณาสําหรับกรณีการแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินกับสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินอื่น อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถประยุกต์ใช้
ข้ อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปลี่ยนทุกกรณีท่กี ล่าวไว้ ได้ กิจการวัดมูลค่าต้ นทุนของที่ดิน อาคาร

11

และอุปกรณ์ ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยนดังกล่ าวด้ วยมู ลค่ ายุติธรรม ยกเว้ นในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
24.1 รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ
24.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุ ติธรรมทั้งของสินทรั พย์ท่ีได้ มาและสินทรั พย์ท่ีนาํ ไปแลกได้
อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการวัดมูลค่ารายการสินทรั พย์ท่ีได้ มาตามแนวทางนี้ ถึงแม้ ว่ากิจการจะไม่สามารถตัดรายการ
สินทรั พย์ท่ีนําไปแลกเปลี่ยนได้ ในทันที หากสิน ทรั พย์ท่ีได้ มาไม่ ได้ วัดมูลค่า ด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์น้ันโดยใช้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน
25 ในการกําหนดว่ ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรื อไม่ ให้ กิจการพิจารณาจากระดับของ
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่ าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการ
แลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
25.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้ รับจากสินทรัพย์
แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน หรือ
25.2 รายการแลกเปลี่ยนทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดําเนินงาน
ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
25.3 ความแตกต่ างในย่อหน้ าที่ 25.1 หรือ 25.2 มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมู ลค่ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์ท่แี ลกเปลี่ยน
เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ในการพิ จารณาว่ าการแลกเปลี่ ยนใดเป็ นการแลกเปลี่ ยนที่มีเนื้อหาเชิ งพาณิชย์
กิจการต้ องพิ จารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดําเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน
จากกระแสเงิ น สดหลั ง หั ก ภาษี ผลของการวิ เคราะห์ ดั งกล่ า วอาจเห็น ได้ ชั ด เจนโดยกิจ การไม่
จําเป็ นต้ องคํานวณอย่างละเอียด
26 กิจการสามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิน ทรั พย์ได้ อ ย่างน่ าเชื่ อถือ หากเข้ าเงื่อนไขข้ อ ใดข้ อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
26.1 ไม่ มีความแตกต่ างอย่างมีนัยสําคัญในช่ วงของการวั ดมู ลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ
สินทรัพย์น้ัน หรือ
26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็ นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วงของ
ประมาณการได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หากกิ จการสามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสินทรั พย์ ท่ีได้ มาหรื อสินทรั พย์ ท่ีนําไปแลกเปลี่ ยนได้
อย่างน่าเชื่อถือ กิจการวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่นี าํ ไป
แลกเปลี่ ยน เว้ นแต่ ก รณี ท่ี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ด้ มานั้ น มี ห ลั ก ฐานสนั บ สนุ น ที่
ชัดเจนกว่า
27 ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ถี ือครองโดยผู้เช่าภายใต้ สัญญาเช่าการเงินให้ เป็ นไป
ตามข้ อ กํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง สัญ ญาเช่ า (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
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28 มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจลดลงเนื่องจากกิจการได้ รับเงินอุดหนุ น
จากรั ฐบาล ตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การบัญชี
สําหรับเงินอุ ดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมี
การประกาศใช้ )

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
29 กิจการต้องเลือกใช้นโยบายการบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนทีก่ ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 30 หรือวิธีการ
ตี ราคาใหม่ตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 31 ทั้งนี้ กิจการต้องใช้นโยบายการบัญ ชี เดี ยวกัน
สําหรับทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการทีจ่ ดั อยู่ในประเภทเดียวกัน
วิธีราคาทุน
30 ภายหลังจากการรับรู ร้ ายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ กิ จการต้องแสดงรายการที่ดิน
อาคารและอุ ปกรณ์น้ นั ด้วยราคาทุ นหักค่ าเสื่ อมราคาสะสม และผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าสะสม
ของสินทรัพย์
วิธีการตีราคาใหม่
31 ภายหลังจากการรับรูร้ ายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสินทรัพย์ หากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
นั้นสามารถวัดมู ลค่ ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าวด้วยราคา
ที่ ตี ใ หม่ คื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วัน ที่ มี ก ารตี ร าคาใหม่ หัก ด้ว ยค่ า เสื่ อ มราคาสะสม และ
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าสะสมที่เกิดขึ้ นในภายหลัง กิจการต้องตี ราคาสิ นทรัพย์ใหม่ อย่าง
สมํา่ เสมอพอ เพื่อให้แน่ใจว่ ามู ลค่ าตามบัญชีจะไม่แตกต่ างจากมู ลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานอย่างมีสาระสําคัญ
32 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
33 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
34 ความถี่ในการตีราคาใหม่ข้ ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่มี ีการตีราคาใหม่น้ัน ในกรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่เี คยมีการตีราคาใหม่ต่างไป
จากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี อ ย่ า งมี ส าระสํา คั ญ กิจ การจํา เป็ นต้ อ งตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ ใ หม่ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
มูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการอาจมีความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลง
อย่า งมีนั ยสํา คัญจนทํา ให้ กิจการจํา เป็ นต้ องตีราคาใหม่ทุกปี อย่า งไรก็ตามการตีร าคาบ่ อยครั้ ง
ไม่จาํ เป็ นสําหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่มี ูลค่ายุติธรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ในกรณีดังกล่าว อาจจําเป็ นต้ องตีราคาใหม่ทุก 3 หรือ 5 ปี ถือว่าเพียงพอ
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35 เมื่อมีการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้ ปรั บปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
เป็ นราคาที่ตีใหม่ โดย ณ วันที่ตีราคาใหม่กจิ การต้ องถือปฏิบัติกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
35.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในลักษณะที่สมํ่าเสมอกับการตีราคาใหม่
ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
อาจจะปรั บโดยการอ้ า งอิงจากข้ อ มู ลในตลาดที่สังเกตได้ หรื อ ปรั บ ให้ เป็ นสัด ส่ว นกับ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่จะถูกปรับปรุง
ให้ เท่ากับผลต่างระหว่ างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม หรือ
35.2 นําค่ าเสื่อมราคาสะสมไป หัก ออกจากมูลค่ าตามบัญ ชีก่อ นหั กค่า เสื่อ มราคาสะสมของ
สินทรัพย์
จํา นวนเงิ น ที่เ ป็ นผลจากรายการปรั บ ปรุ ง อัน เกิด จากปรั บ ยอดค่ า เสื่อ มราคาสะสมให้ ถื อ เป็ น
ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่จะถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 39 และ
40
36 หากกิจการเลือกตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รายการใดรายการหนึง่ ใหม่ กิจการต้องใช้
วิธีการตีราคาใหม่กบั รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
กับรายการทีเ่ ลือกตีราคาใหม่ดว้ ย
37 ประเภทของที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ หมายถึ ง กลุ่ ม ของสิน ทรั พ ย์ท่ีมีลั ก ษณะและประโยชน์
การใช้ งานที่คล้ ายคลึงกันต่อการดําเนินงานของกิจการ ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 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 อุปกรณ์สาํ นักงาน และ
37.9 พืชเพื่อการให้ ผลิตผล
38 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้ องตีราคาใหม่พร้ อมกัน ทั้งนี้เพื่อ
มิให้ มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพื่อมิให้ มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ใน
งบการเงินมีท้งั ต้ นทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กิจการอาจทยอยตีราคา
สินทรัพย์ท่จี ัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้ หากการตีราคาของสินทรัพย์ประเภทนั้นจะเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และราคาของสินทรัพย์ท่ตี ีใหม่แสดงถึงข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบัน
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39 หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทําให้มูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์น้ นั เพิ่มขึ้ น กิจการต้องรับรู ้
มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ นทรัพย์ที่ เ พิ่มขึ้ นจากการตี ร าคาใหม่ ไ ปยังกํ า ไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น
และรับรู จ้ ํ านวนสะสมไปยังส่ วนของเจ้าของภายใต้หวั ข้อ “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
อย่างไรก็ตาม กิจการต้องรับรูส้ ่วนเพิม่ จากการตีราคาใหม่นในกํ
ี้ าไรหรือขาดทุนไม่เกินจํ านวนที่
ตีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
40 หากการตี ราคาสิ นทรัพย์ใ หม่ ทํา ให้มูล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสินทรัพย์น้ นั ลดลง กิจการต้องรับรู ้
มู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
กิจการต้องนําส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํ านวนที่
ไม่ เ กิ น ยอดคงเหลื อ ด้า นเครดิ ต ที่ มี อ ยู่ ใ นบัญ ชี “ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาสิ น ทรัพ ย์”
ของสิ น ทรัพ ย์ร ายการเดี ย วกัน นั้น โดยการรับ รู ้ส่ ว นที่ ล ดลงในกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
จะมีผลทําให้บญ
ั ชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ที่สะสมอยู่ในส่วนของเจ้าของลดลง
ตามไปด้วย
41 กิจการอาจโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่รวมอยู่ในส่วนของเจ้ าของ
ไปยังกําไรสะสมโดยตรงเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน โดยอาจจะโอนส่วนเกินทุนทั้งหมดจาก
การตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกําไรสะสมเมื่อกิจการจําหน่ายหรือเลิกใช้ สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
ในระหว่างที่กิจการใช้ งานสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วนไปยังกําไรสะสม
ในกรณีน้ ี จํา นวนของส่ว นเกิน ทุ นที่โอนไปยังกํา ไรสะสม จะเท่ากับผลต่างระหว่ างค่า เสื่อมราคา
ที่คาํ นวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่คาํ นวณจากราคาทุนเดิม
ของสินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกําไรสะสมไม่ทาํ ผ่านกําไรหรือ
ขาดทุน
42 กิจการรั บรู้ รายการและเปิ ดเผยรายการผลกระทบทางภาษี (ถ้ ามี) จากการตีราคาใหม่ สําหรั บ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ค่าเสือ่ มราคา
43 กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละ
ส่ ว นแยกต่ า งหากจากกันเมื่อส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นนั้นมีตน้ ทุ นที่มีนยั สํา คัญเมื่อเที ยบกับ
ต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์น้นั
44 กิจการปั นส่วนมูลค่าที่รับรู้เริ่มแรกของรายการที่เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปยังส่วนประกอบ
แต่ ละส่วนที่มีนัยสําคัญของสินทรั พย์น้ั นและคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน เช่ น กิจการอาจแยก
คิดค่าเสื่อมราคาโครงเครื่ องบินและเครื่ องยนต์แยกจากกัน ไม่ว่ากิจการจะเป็ นเจ้ าของเครื่ องบิน
นั้นเองหรื อเป็ นเครื่ องบินตามสัญญาเช่ าการเงิน ในทํานองเดียวกัน หากกิจการได้ มาซึ่งรายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และให้ ผ้ ูอ่ืนเช่าภายใต้ สัญญาเช่าดําเนินงาน กล่าวคือกิจการเป็ นผู้ให้ เช่า
อาจเป็ นการเหมาะสมที่กิจการจะคิดค่าเสื่อมราคาจากต้ นทุนของรายการดังกล่าวแยกต่างหากจาก
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รายการอื่น เพื่ อ ให้ ร าคาทุ น ของสิน ทรั พ ย์ ดั งกล่ า วสะท้ อ นถึ งผลที่ดี แ ละผลที่ไม่ ดี ของอายุ ของ
สัญญาเช่าเมื่อเทียบกับในตลาด
หากส่วนประกอบที่มีนัยสําคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีอายุการให้ ประโยชน์และ
ใช้ วิ ธีก ารคิ ด ค่ า เสื่อ มราคาเหมื อ นกับ ส่วนประกอบอีก ส่วนหนึ่ งของสิน ทรั พ ย์ รายการ เดียวกัน
ในกรณีดังกล่าว กิจการอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็ นกลุ่มเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา
ในกรณี ท่ี กิ จ การคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาส่ วนประกอบบางส่ วนของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
แยกจากกัน กิจการต้ องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือของสินทรั พย์แยกจากกันด้ วย
ส่วนที่เหลือประกอบด้ วยส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ไม่มีนัยสําคัญ หากกิจการคาดว่าส่วนประกอบต่างๆ
จะมีรูปแบบและอายุ การให้ ประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน กิจการอาจคิดค่าเสื่อมราคาของส่วนประกอบ
ที่เ หลื อ โดยใช้ วิ ธีก ารประมาณซึ่ งเป็ นตั ว แทนอัน เที่ยงธรรมที่สะท้ อนถึ งรู ปแบบการใช้ ประโยชน์
และ/หรืออายุการให้ ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว
กิจการอาจเลื อกคิดค่ าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรั พย์รายการหนึ่งแยกจากกัน
แม้ ว่าต้ นทุนของส่วนประกอบเหล่ านั้นจะไม่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับต้ นทุนทั้งหมดของสินทรั พย์
รายการนั้น
กิจการต้อ งรับรู ค้ ่ า เสื่อมราคาที่เกิดขึ้ นในแต่ ละงวดในกําไรหรือ ขาดทุน ยกเว้นกรณีที่ตอ้ ง
นําค่าเสือ่ มราคาดังกล่าวไปรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์รายการอื่น
โดยปกติกิจ การจะรั บ รู้ ค่า เสื่อ มราคาที่เกิดขึ้น ในแต่ ละงวดในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น อย่ า งไรก็ต าม
ในบางครั้ง ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์อาจเกิดจากการใช้ สินทรัพย์ดังกล่าวใน
การผลิตสินทรัพย์อ่นื ในกรณีน้ ี ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่เี กิดขึ้นถือเป็ นส่วนหนึ่งในต้ นทุนของ
สินทรัพย์อ่นื ดังกล่าวและรวมเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ่นื นั้น เช่น ค่าเสื่อมราคา
ของโรงงานและอุป กรณ์ ในการผลิ ตถือ เป็ นส่วนหนึ่ งของต้ นทุ นแปลงสภาพของสินค้ าคงเหลื อ
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
ในทํานองเดียวกัน ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีใช้ ในกิจกรรมการพั ฒนาถือเป็ น
ส่วนหนึ่งในต้ นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการอาจรั บรู้ตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
2
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48
49

2

จํ านวนทีค่ ิดค่าเสือ่ มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่ มราคา
50 กิจการต้อ งปั นส่ ว นจํ า นวนที่คิ ดค่ า เสื่อ มราคาของสิ นทรัพย์อ ย่ า งมี ร ะบบตลอดอายุ การให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์
51 กิ จ การต้อ งทบทวนมู ล ค่ า คงเหลื อ และอายุ การให้ป ระโยชน์ข องสิ น ทรัพ ย์อ ย่ า งน้อ ยที่สุ ด
ทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และหากคาดว่ ามู ลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่าง
ไปจากที่ ได้ประมาณไว้ กิ จการต้องถื อว่ าการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นนั้นเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญ ชี ซึ่ งต้อ งปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
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53
54
55

56

เรื่อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละข้อ ผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้)
แม้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์จะสูงกว่ ามูลค่าตามบัญชี กิจการยังคงรั บรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป
ตราบเท่าที่มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ันไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบํารุงรักษา
สินทรัพย์ไม่ถือเป็ นเหตุให้ หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
จํานวนที่คิดค่ าเสื่อมราคาของสินทรั พย์ต้องเป็ นจํานวนเงินหลั งหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์มักเป็ นจํานวนที่ไม่มีนัยสําคัญ ดังนั้น มูลค่าคงเหลือจึงไม่มีสาระสําคัญ
ในการคํานวณจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคา
มูลค่าคงเหลื อของสินทรั พย์อาจเพิ่ มขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่ ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ั น
ในกรณีดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสินทรั พย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลงตํ่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในภายหลัง
การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเริ่มต้ นเมื่อสินทรัพย์น้ันพร้ อมใช้ งาน กล่าวคือ เมื่อสินทรัพย์
อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร การคิดค่าเสื่อมราคา
จะสิ้น สุด เมื่ อ กิจ การตั ด รายการสิน ทรั พ ย์น้ั น หรื อ จั ด ประเภทสิน ทรั พ ย์น้ั น เป็ นสิน ทรั พ ย์ถือ ไว้
เพื่ อขาย (หรื อรวมไว้ ในกลุ่ มสินทรั พ ย์ท่ีจะจําหน่ ายซึ่ งจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ถือไว้ เพื่ อขาย)
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่
ถือไว้ เ พื่ อ ขายและการดําเนิ น งานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แล้ ว แต่ วัน ใดจะเกิด ขึ้น ก่อ น
ดังนั้น กิจการไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เมื่อกิจการไม่ได้ ใช้ งานสินทรัพย์น้ัน หรือ
ปลดจากการใช้ งานประจํา เว้ นแต่สินทรัพย์น้ันได้ คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้ ว อย่างไรก็ตาม
หากกิจการใช้ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีปริ มาณการใช้ ค่าเสื่อมราคาอาจมีค่าเท่ากับศูนย์ได้
เมื่อไม่มีการผลิต
โดยหลักการแล้ ว กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ สินทรั พย์อย่ างไรก็ตาม
ปัจจัยอื่น เช่ น ความล้ าสมัยทางเทคนิคหรื อทางการพาณิชย์ การชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่
หยุดใช้ งานสินทรัพย์ มักทําให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้ รับจากสินทรัพย์น้ันลดลง ดังนั้น ในการกําหนด
อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการต้ องคํานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
56.1 ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับจากการใช้ สินทรัพย์โดยประเมินจากกําลังการผลิตหรือผลผลิต
ที่คาดว่าจะได้ จากสินทรัพย์น้ัน
56.2 การชํารุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากปั จจัยต่างๆ ในการดําเนินงาน เช่น
จํานวนผลัดในการใช้ สนิ ทรัพย์และแผนการซ่อมแซมและบํารุงรักษา รวมทั้ง การดูแลและ
บํารุงรักษาสินทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้ งานสินทรัพย์
56.3 ความล้ าสมัยทางด้ านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุง
การผลิต หรื อเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้ องการในสินค้ าหรื อบริการซึ่งเป็ นผลผลิต
จากสินทรัพย์น้ัน การลดลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตในราคาขายของรายการสินค้ าที่มี
การผลิตโดยใช้ สินทรั พย์น้ันอาจบ่งชี้ถึงความล้ าสมัยทางด้ านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ของ
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สินทรัพย์น้ันที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะสะท้ อนถึงการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากสินทรัพย์น้ัน
56.4 ข้ อกําหนดทางกฎหมายหรือข้ อจํากัดอื่นที่คล้ ายคลึงกันในการใช้ สินทรัพย์ เช่น การสิ้นสุด
อายุของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง
57 อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรั พย์ได้ ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ท่ีกิจการคาดว่ าจะได้ รับจาก
สิน ทรั พ ย์ น้ั น กิจ การอาจมี น โยบายบริ หารสิน ทรั พ ย์โดยการจํา หน่ า ยสิน ทรั พ ย์หลั งจากใช้ งาน
สิ น ทรั พ ย์ ไ ประยะหนึ่ ง หรื อ หลั ง จากได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจากสิ น ทรั พ ย์
แล้ ว ส่ ว นหนึ่ ง ดั ง นั้ น อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ของสิ น ทรั พ ย์ จึ งอาจสั้ น กว่ า อายุ ก ารให้ ประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจ การประมาณอายุ การให้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์ เป็ นการใช้ ดุ ลยพิ นิ จซึ่ งต้ องอาศั ย
ประสบการณ์ของกิจการจากการใช้ สนิ ทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึงกัน
58 ที่ดินและอาคารเป็ นสินทรัพย์ท่แี ยกจากกันได้ และบันทึกแยกจากกันแม้ ว่าจะได้ มาพร้ อมกัน ที่ดิน
จะมีอายุการให้ ประโยชน์ไม่จาํ กัดจึงไม่จาํ เป็ นต้ องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้ นในบางกรณี เช่น เหมืองแร่
ที่ท าํ บนผิ ว ดิ น หรื อ พื้ นที่ท่ีใ ช้ ส ํา หรั บ การทิ้ง ขยะ อาคารมี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ท่ีจํา กัด จึ งเป็ น
สิน ทรั พ ย์ท่ีเ สื่อ มสภาพได้ การเพิ่ มขึ้น ของมู ลค่ าที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ั งของอาคารไม่ มีผลกระทบต่ อ
การกําหนดจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร
59 หากกิจการรวมต้ นทุนในการรื้ อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนที่ดิน
กิจ การคิดค่ า เสื่อ มราคาสําหรั บ ต้ นทุ น ดังกล่ า วตลอดระยะเวลาที่คาดว่ าจะได้ รับ ประโยชน์จ าก
ต้ น ทุ น นั้ น ในบางกรณี ที่ ดิ น อาจมี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ จํา กัด จึ ง ต้ อ งมี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา
ในลักษณะที่สะท้ อนให้ เห็นถึงประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากที่ดินดังกล่าว
วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคา
60 วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้ตอ้ งสะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการ
คาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
61 กิ จการต้องทบทวนวิ ธี การคิ ดค่ าเสื่อมราคาของสิ นทรัพย์อ ย่ า งน้อ ยที่สุ ด ทุ ก สิ้ นรอบปี บัญ ชี
และหากกิจการพบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตจาก
สินทรัพย์น้ นั เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ กิจการต้องเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเพือ่
สะท้อ นถึงลักษณะรู ปแบบของประโยชน์เ ชิ งเศรษฐกิ จที่เ ปลี่ย นแปลงไป การเปลี่ย นแปลง
ดังกล่าวต้องถือเป็ นการเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี ซึ่งต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมือ่ มีการประกาศใช้)
62 กิจ การสามารถใช้ วิ ธีก ารคิด ค่ า เสื่อ มราคาซึ่ ง มีห ลายวิ ธีปั น ส่ วนจํา นวนที่คิด ค่ า เสื่อ มราคาของ
สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี
เช่น วิธีเส้ นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจาํ นวนผลผลิต วิธีเส้ นตรงมีผลทําให้ ค่าเสื่อมราคามี
จํา นวนคงที่ ต ลอดอายุ ก ารให้ ประโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ ห ากมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ น้ั น
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ไม่เปลี่ยนแปลง วิธยี อดคงเหลือลดลงมีผลทําให้ ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการให้ ประโยชน์ของ
สินทรั พย์ วิ ธีจาํ นวนผลผลิ ตมีผลทําให้ ค่าเสื่อมราคาขึ้นอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่คาดว่ าจะ
ได้ รับจากสินทรัพย์ กิจการเลือกใช้ วิธคี ิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้ อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ที่คาดว่ าจะได้ รับในอนาคตจากสินทรั พย์ให้ ใกล้ เคียงที่สุดและต้ องใช้ อย่างสมํ่าเสมอในทุกรอบ
ระยะเวลาบัญชี เว้ นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจากสินทรัพย์
นั้นเปลี่ยนไป
62ก วิธคี ิดค่าเสื่อมราคาที่องิ จากรายได้ ท่เี กิดจากกิจกรรมที่รวมถึงการใช้ สินทรัพย์เป็ นวิธีท่ไี ม่เหมาะสม
รายได้ ท่ีเกิดจากกิจกรรมที่รวมถึงการใช้ สินทรั พย์โดยทั่วไปจะสะท้ อนถึงปั จจัยอื่นนอกเหนือจาก
การใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น รายได้ จะถูกกระทบโดยปั จจัยนําเข้ าอื่น
และกระบวนการอื่น กิจกรรมการขาย และการเปลี่ยนแปลงในปริมาณขายและราคา ราคาซึ่งเป็ น
ส่วนประกอบของรายได้ อาจถูกกระทบโดยภาวะเงินเฟ้ อซึ่งไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ องกับวิธีการที่กิจการ
ใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์
การด้อยค่า
63 ในการกําหนดว่ ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดการด้ อยค่าหรื อไม่ ให้ กิจการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีท่กี ิจการใช้ ในการทบทวนมูลค่าตามบัญชีและการกําหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์รวมถึงเมื่อใดที่กิจการรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ัน
64 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ค่าชดเชยสําหรับการด้อยค่า
65 ค่าชดเชยทีก่ ิจการได้รบั จากบุคคลทีส่ ามสําหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดการด้อยค่า
สูญหาย หรือเลิกใช้ตอ้ งนํามารวมในกําไรหรือขาดทุนเมือ่ กิจการมีสิทธิได้รบั ค่าชดเชยนั้น
66 การด้ อ ยค่ า หรื อ ผลขาดทุ น ของรายการที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ท่ีเ กี่ย วข้ อ งกับ สิท ธิเรี ย กร้ อ ง
ที่จะได้ รับค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อหรื อการก่อสร้ างสินทรั พย์เพื่ อการเปลี่ ยนแทน
ในภายหลั ง ถื อ เป็ นเหตุ ก ารณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ แ ยกจากกั น และต้ อ งบั น ทึก บั ญ ชี แ ยกจากกั น
ดังต่อไปนี้
66.1 การด้ อยค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้ รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
66.2 การตั ดรายการที่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ท่ีเลิ กใช้ งานหรื อจําหน่ ายไป ให้ ถื อปฏิบั ติ ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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66.3 ค่ าชดเชยที่ได้ รับจากบุ คคลที่สามสําหรั บรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีการด้ อยค่ า
สูญเสีย หรื อเลิ กใช้ ให้ นํามารวมในการคํานวณกําไรหรื อขาดทุ นเมื่อกิจการมีสิทธิได้ รั บ
ค่าชดเชยนั้น และ
66.4 ต้ นทุ นของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการบูรณะ การซื้อ หรื อการก่อสร้ าง
เพื่อเปลี่ยนแทนสินทรัพย์เดิม ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การตัดรายการ
67 กิจการต้อ งตัดรายการมู ลค่ าตามบัญชี ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญ ชี
เมือ่ เข้าเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
67.1 กิจการจํ าหน่ายสินทรัพย์ หรือ
67.2 กิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์หรือ
จากการจํ าหน่ายสินทรัพย์
68 กิจการต้อ งรับรู ผ้ ลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ นที่เ กิ ดขึ้ นจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
ในกําไรหรือขาดทุนเมือ่ กิจการตัดรายการสินทรัพย์น้นั ออกจากบัญชี (ยกเว้นกรณีที่มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่ า (เมือ่ มีการประกาศใช้) กําหนดเป็ น
อย่างอื่นในกรณีของการขายและเช่ากลับคืน) ทั้งนี้ กิจการต้องไม่จัดประเภทผลกําไรที่เกิดขึ้ น
จากการตัดรายการเป็ นรายได้หลัก
68ก อย่างไรก็ตาม หากกิจการมีการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ถี ือไว้ เพื่อให้ เช่ าที่เกิดขึ้น
เป็ นปกติและเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ กิจการต้ องโอนสินทรัพย์
ดังกล่าวไปเป็ นส่วนหนึ่งของสินค้ าคงเหลือด้ วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์ดังกล่าวได้ ส้ นิ สุด
การให้ เช่ าและถือ ไว้ เ พื่ อขาย โดยเงิน ที่ได้ รับจากการขายสินทรั พย์ดังกล่ าวต้ องรั บรู้เป็ นรายได้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ทั้งนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขายและการดําเนิ นงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่ได้ ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ท่ีถือไว้
เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการซึ่งได้ โอนไปเป็ นสินค้ าคงเหลือ
69 การจําหน่ ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้นได้ ในหลายรูปแบบ (เช่น โดยการขาย
โดยการให้ เช่ าภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการกําหนดวันที่จาํ หน่ายรายการ
ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ใ ห้ ถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2559)
เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรับการรับรู้รายได้ จากการขายสินค้ า และให้ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณี
การจําหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน
70 ภายใต้ หลั กการรั บรู้ รายการที่กาํ หนดในย่อหน้ า ที่ 7 หากกิจการรั บรู้ ต้น ทุนในการเปลี่ ยนแทน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี ให้ กิจการตัดรายการมูลค่าตามบัญชี
ของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ ยนแทน โดยไม่คาํ นึ งว่ าส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ ยนแทนนั้ นได้ มีการคิด
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ค่าเสื่อมราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์น้ั นหรื อไม่ หากในทางปฏิบัติกิจการไม่ สามารถกําหนด
มูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนได้ กิจการอาจใช้ ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนเป็ น
ตัวบ่งชี้ถึงต้ นทุนของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนในขณะที่กิจการได้ มาหรือก่อสร้ างส่วนประกอบ
ที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้น
71 ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่ างระหว่ าง
สิง่ ตอบแทนสุทธิทีไ่ ด้รบั จากการจํ าหน่ายสินทรัพย์ (ถ้ามี) กับมูลค่าตามบัญชีของรายการนั้น
72 กิจการรั บรู้ส่ิงตอบแทนที่จะได้ รับจากการจําหน่ ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเริ่ มแรก
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากมีการยืดระยะเวลาการชําระเงินออกไป ให้ กิจการรับรู้ส่งิ ตอบแทนที่จะ
ได้ รับเมื่อเริ่มแรกด้ วยราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด และให้ รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามจํานวนเงิน
ของสิ่งตอบแทนที่จะได้ รับชําระกับราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด เป็ นดอกเบี้ยรั บตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึง
ผลตอบแทนที่แท้ จริงของลูกหนี้

การเปิ ดเผยข้อมูล
73 กิจการต้องเปิ ดเผยรายการต่ อไปนี้ ทุ กข้อในงบการเงินสํ าหรับที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์แต่ ละ
ประเภท
73.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าทีใ่ ช้กําหนดมู ลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์
73.2 วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
73.3 อายุการให้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
73.4 มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก่ อ นหัก ค่ า เสื่อ มราคาสะสมและผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า สะสม
และค่ า เสื่ อ มราคาสะสม (รวมทั้งผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า สะสมของสิ นทรัพย์)
ณ วันต้นงวดและสิ้ นงวด และ
73.5 รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้ นงวดทีแ่ สดงถึง
73.5.1 มูลค่าของสินทรัพย์ทีเ่ พิม่ ขึ้ น
73.5.2 มูลค่าของสินทรัพย์ทีจ่ ดั ประเภทเป็ นถือไว้เพือ่ ขายหรือรวมไว้ในกลุ่มสินทรัพย์
ที่จําหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ถือไว้เพือ่ ขายตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมือ่ มีการประกาศใช้) และการจํ าหน่าย
อื่นๆ
73.5.3 มูลค่าของสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ
73.5.4 การเพิ่ ม ขึ้ นหรื อ ลดลงของสิ น ทรัพ ย์ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการตี ร าคาใหม่
ตามย่ อ หน้า ที่ 31 39 และ 40 และจากการรับรู ้หรื อ กลับรายการบัญ ชี
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ตามที่กําหนดไว้ใน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
73.5.5 ผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าที่รบั รู ใ้ นกําไรหรื อขาดทุนตามที่กําหนดไว้ใ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่อง การด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
73.5.6 การกลับ รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ตามที่
กําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
73.5.7 ค่าเสือ่ มราคา
73.5.8 ผลต่ า งสุ ท ธิ ข องอัตราแลกเปลี่ย นที่เ กิดจากการแปลงค่ างบการเงินจาก
สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ นการดํ า เนิ น งานเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ กิ จ การใช้เ สนอรายงาน
รวมถึงการแปลงค่าหน่วยงานต่ างประเทศให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการนําเสนอ
งบการเงินของกิจการทีเ่ สนอรายงาน และ
73.5.9 การเปลีย่ นแปลงอื่น
74 กิจการต้องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้ ด้วย
74.1 จํ านวนและข้อจํ ากัดทีม่ ีอยู่ในกรรมสิทธิ์ของทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
หนี้ สิน
74.2 จํ านวนรายจ่ ายทั้งสิ้ นที่รบั รูเ้ ป็ นส่วนหนึง่ ของมู ลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์จากการก่อสร้าง
74.3 จํ านวนเงินภาระผูกพันตามสัญญาที่ตกลงไว้เพือ่ ให้ได้มาซึ่งทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์และ
74.4 จํ านวนค่ าชดเชยที่ได้รบั จากบุคคลที่สามสําหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มี
การด้อยค่ า การสู ญเสี ย หรื อเลิกใช้ ซึ่ งรวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุน (ยกเว้นกรณีที่ไ ด้
เปิ ดเผยรายการดังกล่าวแยกต่างหากแล้วในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
75 การเลือกวิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็ นเรื่องที่ต้อง
ใช้ ดุ ลยพิ นิ จ ดั ง นั้ น การเปิ ดเผยวิ ธีก ารที่ใ ช้ แ ละอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ โ ดยประมาณหรื อ อัต รา
ค่าเสื่อมราคาจะให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูใช้ งบการเงินเพื่ อใช้ ทบทวนนโยบายการบัญชีท่ีฝ่ายบริ หารเลือกใช้
และทําให้ สามารถเปรี ยบเทียบข้ อมูลกับของกิจการอื่นได้ และด้ วยเหตุผลที่คล้ ายคลึงกันกิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
75.1 ค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ ไม่ว่าค่าเสื่อมราคานั้นจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนหรือรับรู้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของต้ นทุนของสินทรัพย์อ่นื ในระหว่างงวด และ
75.2 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด
76 กิจการเปิ ดเผยลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่มี ีผลกระทบใน
งวดปั จ จุ บั น หรื อ ที่คาดว่ า จะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต่ อ ไปตามที่ก าํ หนดไว้ ในมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
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ทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวสําหรั บรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์อาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการในเรื่องต่อไปนี้
76.1 มูลค่าคงเหลือ
76.2 ประมาณการต้ นทุนในการรื้อ การขนย้ าย หรือการบูรณะรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
76.3 อายุการให้ ประโยชน์ และ
76.4 วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา
77 หากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้ว ยราคาที่ตีใ หม่ กิจการต้องเปิ ดเผยรายการ
ต่ อไปนี้ เพิม่ เติมจากรายการที่เปิ ดเผยตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้)
77.1 วันทีม่ ีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
77.2 ข้อเท็จจริงทีว่ ่าผูป้ ระเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่
77.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
77.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
77.5 สํ า หรับ ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ที่ แ ต่ ล ะประเภทมี ก ารตี ร าคาใหม่ ใ ห้เ ปิ ดเผย
มูลค่าตามบัญชีทีค่ วรจะรับรูห้ ากสินทรัพย์น้นั แสดงโดยใช้วิธีราคาทุน และ
77.6 ส่ วนเกินทุนจากการตี ราคาสินทรัพย์ ซึ่งกิจการต้องแสดงให้เห็ นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของส่ วนเกินทุนดังกล่าวในระหว่ างงวด และข้อจํ ากัดในการจ่ ายส่วนเกินทุนนั้นให้กบั
ผูถ้ อื หุน้
78 กิจ การเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ รายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ท่ีมีก ารด้ อ ยค่ า ตามที่ร ะบุ ไว้ ใน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) เพิ่มเติมจากข้ อมูลที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 73.5.4 ถึง 73.5.6
79 ผู้ใช้ งบการเงินอาจพบว่าข้ อมูลต่อไปนี้เกี่ยวข้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ งบการเงิน
79.1 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่กี จิ การหยุดใช้ งานเป็ นการชั่วคราว
79.2 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้ วแต่ยังคงใช้ งานอยู่
79.3 มู ลค่ าตามบั ญชี ของที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ซ่ึ งปลดจากการใช้ งานประจําและยังไม่ได้
จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ถือไว้ เพื่ อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
79.4 ในกรณี ท่ี กิ จ การเลื อ กใช้ วิ ธี ร าคาทุ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
หากแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสําคัญ
ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงสนับสนุนให้ กจิ การเปิ ดเผยจํานวนดังกล่าว
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การถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
80
80ก
80ข
80ค

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

วันถือปฏิบตั ิ
81 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ กับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่ีเริ่ ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ น ไป ทั้ ง นี้ สนั บ สนุ น ให้ นํ า ไปใช้ ก่ อ นวั น ถื อ ปฏิ บั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
81ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
81ข (ย่อหน้ าที่ไม่เกี่ยวข้ อง)
81ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
81ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
81จ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
81ฉ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
81ช กิจ การต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวโดยวิ ธี ป รั บ ย้ อ นหลั งตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือ
ปฏิบัตติ ามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
81ซ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
81ฌ คํ า อธิ บ ายเพื ่ อ ความชัด เจนเกี ่ยวกับ วิ ธี ก ารคิ ด ค่ า เสื ่อ มราคาและการตั ด จํา หน่ า ยที ่ยอมรั บ ได้
(ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 56 และเพิ่มย่อหน้ าที่ 62ก กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรั บปรุง
ดังกล่ าวโดยวิ ธีเปลี่ ยนทันทีสาํ หรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม 2560
เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
81ญ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
81ฎ เกษตรกรรม: พื ชเพื ่อ การให้ผลิ ตผล (ที่ปรั บปรุ งในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง
2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
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เกษตรกรรม (เมื่อมีก ารประกาศใช้ ) ) ทําให้ เกิดการปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 3 6 และ 37 และเพิ่ ม
ย่อหน้ าที่ 22ก กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรั บปรุงดังกล่ าวสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับ
ใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย กิจการต้ องถือปฏิบัติสาํ หรับการปรับปรุงดังกล่าวโดยวิธีปรับ
ย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
82 มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ใช้ แ ทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง ทีด่ ิ น
อาคารและอุปกรณ์
83 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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