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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ป ระกอบด ว ยย อ หน า ที่ 1ถึ ง 133 ทุ กย อ หน า มี ค วามสํ า คัญ เท า กั น และ
มาตรฐานการบัญ ชีฉบั บนี้ตองอ านโดยคํ านึงถึงข อกําหนดของแม บทการบั ญชี ในกรณีที่ ไมไ ดให แนว
ปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่ไมไดมีการกําหนดไวโดยเฉพาะในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให
กิจการตองรับรูสินทรัพยที่ไมมีตัวตนถาเขาเกณฑที่กําหนดไวโดยเฉพาะเทานั้น นอกจากนี้ ยังกําหนด
วิธีการวัดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนและการเปดเผยขอมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับสินทรัพย
ไมมีตัวตน

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนยกเวน
2.1 สินทรัพยไมมีตัวตนที่กําหนดไวในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
2.2 สินทรัพยทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
2.3 การรั บ รู ร ายการและการวั ด มู ล ค า ของการสํ า รวจและการประเมิ น ค า สิ น ทรั พ ย
(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํา รวจ และการประเมินค า
แหลงทรัพยากรแร)
2.4 รายจา ยในการพั ฒนา และ ขุด แร น้ํามัน กา ซธรรมชาติ และทรัพ ยากรธรรมชาติอื่ น
ที่คลายกันซึ่งไมสามารถสรางขึ้นใหมได

3.

หากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นไดกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทใดไว
โดยเฉพาะแลวกิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนั้นมาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ตัวอยางของรายการที่ไมตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติมีดังตอไปนี้
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3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

4.

สินทรัพยไมมีตัวตนที่กิจการถือไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบั บที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สิ นคาคงเหลือ และมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได)
สัญญาเช าที่อยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อ ง
สัญญาเชา
สิ น ทรั พ ย ที่ เ กิ ด จากผลประโยชน ข องพนั ก งาน (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อ ง
ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
สินทรัพยทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) การรับรูและการวัด
มูลคาสินทรัพย ทางการเงิน บางรายการที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุ ง
2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
ค า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช))
ตนทุนการไดมารอตัดจําหนาย และสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งเกิดจากสิทธิตามสัญญากรมธรรม
ประกัน ภัยของผูใ หประกันภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญา
ประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งมาตรฐานดังกลาวกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูล
โดยเฉพาะสําหรั บตน ทุ น การไดม ารอตัดจํ า หน าย แต ไม ได ระบุการเป ดเผยข อมู ลสํ าหรั บ
สิน ทรัพย ไมมีตัวตนดังกลาว ดังนั้ น การเปดเผยขอมูลสํ าหรับสิน ทรัพยไ มมีตัวตนดังกลา ว
จึงใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีฉบับนี้ดวย
สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมหมุนเวียนซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หรือรวมอยู
ในกลุ ม สิ น ทรั พย ที่ ยกเลิ กซึ่ง จั ดประเภทไว เ ป น ถื อไว เพื่ อขาย) ตามนิ ยามที่ กําหนดไว ใ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สิน ทรัพยไมหมุน เวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

สินทรัพยไมมีตัวตนบางรายการอาจเปนสวนหนึ่งของสิ่งที่มีตัวตน เชน คอมแพคดิสก (ในกรณีของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร) หรือแผนฟลม
ในการกําหนดวาสินทรัพยที่มีองคประกอบทั้งที่มีตัวตนและไมมีตัวตนจะถือเปนสิน ทรัพยมีตัวตน ซึ่ง
ตอ งปฏิ บัติตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่อ ง ที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ
(เมื่ อมี การประกาศใช) หรือเปน สิน ทรั พย ไม มีตัวตนซึ่ งต องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้
กิจ การต องอาศัย ดุ ลยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาและประเมิน ว าองค ประกอบใดมี นั ยสํา คั ญมากกว า กั น
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ตัว อย า งเช น โปรแกรมคอมพิ วเตอร สํา หรั บเครื่ องมื อที่ ควบคุ ม โดยโปรแกรมคอมพิ วเตอร ซึ่งไม
สามารถทํางานไดโดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น ใหถือวาโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของเครื่องมือและถือเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สําหรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ใหถือหลักปฏิบัติเดียวกันกับขางตน เมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนสวนประกอบที่สามารถแยกออก
จากอุปกรณคอมพิวเตอรได โปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นตองถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
5.

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ใ ห ถือปฏิบัติกับรายจายในกิจ กรรมดานการโฆษณา การอบรม การเริ่ ม
ดําเนินงานใหม การวิจัยและพัฒนา การวิจัยและการพัฒนาถือเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความรู ดังนั้น
ถึ ง แม ว า กิ จ กรรมดั ง กล า วอาจก อ ให เ กิ ด สิ น ทรั พ ย ที่ มี ตั ว ตน เช น แม แ บบของผลิ ต ภั ณ ฑ แต
องคประกอบที่มีตัวตนของสินทรัพยนั้นถือวามีความสําคัญรองจากองคประกอบที่ไมมีตัวตน อันไดแก
องคความรูที่อยูในสินทรัพยมีตัวตนนั้น

6.

ในกรณีของสัญญาเชาการเงิน สินทรัพยภายใตสัญญาเชาดังกลาวอาจเปนไดทั้งสินทรัพยทมี่ ตี วั ตนหรือ
สิน ทรั พยไ มมีตัว ตน ภายหลังจากการรั บรูเมื่ อเริ่ ม แรก ให ผูเช านํา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาถื อ
ปฏิบั ติกับสิน ทรัพย ไม มีตั วตนภายใตสัญญาเช าการเงิ นดังกล าว สิ ทธิตามขอตกลงที่ อนุ ญาตใหใ ช
รายการตาง ๆ เชน ฟลมภาพยนตร วิดีทัศน บทละคร บทภาพยนตร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ไมอยู
ภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา และใหถืออยูใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

7.

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีโดยทั่วไปอาจไมครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรมหรือรายการบัญชี
บางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนทําใหเกิดประเด็นทางบัญชีที่อาจจําเปนตองใชวิธีการบัญชีที่แตกตาง
ไป ตัวอยางเชน รายจายในการสํารวจ พัฒนาและขุดเจาะน้ํามัน กาซธรรมชาติและแหลงทรัพยากรแร
ในอุ ตสาหกรรมด า นการขุ ดเจาะ และกรณี ของสั ญ ญาการประกั น ภั ย ดั งนั้ น กิ จ การจึ งไม ตองนํ า
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับรายจายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดังกลาว อยางไรก็ตาม กิจการใน
อุตสาหกรรมดานการขุดเจาะหรือกิจการผูรับประกันภัยตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับ
สิน ทรัพย ไมมี ตัว ตนอื่ น (เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร) และรายจายอื่ นๆ (เช น ต นทุ นในการเริ่ ม
ดําเนินงานใหม)

คํานิยาม
8.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
ตลาดซื้อขายคลอง

หมายถึง ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกขอดังตอไปนี้
1) รายการที่ซื้อขายในตลาดตองมีลักษณะเหมือนกัน
2) ตองมีผูเต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาทําการ
3) ตองเปดเผยราคาตอสาธารณชน
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การตัดจําหนาย

หมายถึง การปนสวนจํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมตี วั ตน
อยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น

สินทรัพย

หมายถึง ทรัพยากรที่เปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
1) อยู ในความควบคุ ม ของกิ จ การ ซึ่ งเป นผลมาจาก
เหตุการณในอดีต
2) กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ

มูลคาตามบัญชี

หมายถึง จํ า นวนที่ รั บ รู เ ป น สิ น ทรั พ ย ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น
หลังจากหักคา ตัดจํา หนายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอยคาสะสมของสินทรัพย

ราคาทุน

หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการจายไป
หรื อมู ลคา ยุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่กิ จการมอบให
เพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย ณ เวลาที่ซื้อหรือสรา งสินทรัพย
นั้น หรือจํานวนที่กิจการรับรูเปนสินทรัพยตามขอกําหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ อื่ น เช น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช)

จํานวนที่คิดคาตัดจําหนาย

หมายถึง ราคาทุ นของสิ นทรัพ ย หรื อ จํา นวนอื่ นที่ ใช แทนราคาทุ น
หักดวยมูลคาคงเหลือ

การพัฒนา

หมายถึง การนําผลของการวิจัยหรือความรูอื่นมาใชในแผนงานหรือ
การออกแบบเพื่อผลิตสิ่งใหมหรือสิ่งที่ดีขึ้นกวาเดิมอยาง
เปนสําคัญกอนที่จะเริ่มผลิตหรือใชในเชิงพาณิชยไมวา สิ่ง
นั้นจะเปนวัตถุดิบชิ้นสวนอุปกรณ ผลิตภัณฑ กระบวนการ
ระบบ หรือบริการ

มูลคาเฉพาะกิจการ

หมายถึง มูลคาปจ จุบันของกระแสเงินสดที่กิจการคาดวา จะไดรับ
จากการใช สิ น ทรั พ ย อ ย า งต อ เนื่ อ ง และจากการขาย
สินทรัพยนั้นเมื่อสิ้นสุดอายุการใหประโยชนหรือที่คาดวา
จะเกิดเมื่อมีการโอนเพื่อชําระหนี้สิน

มูลคายุติธรรม

หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน
ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะ
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ของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
ผลขาดทุนจากการดอยคา หมายถึง จํานวนของมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั
คืนของสินทรัพย
ของสินทรัพย
สินทรัพยไมมีตัวตน

หมายถึง สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่สามารถระบุไดและไมมีลักษณะ
ทางกายภาพ

สินทรัพยที่เปนตัวเงิน

หมายถึง เงิ น สดที่ ถื อ ครองหรื อ สิ น ทรั พ ย ที่ กิ จ การจะได รั บ เป น
จํานวนเงินที่แนนอน หรือที่สามารถระบุได

การวิจัย

หมายถึง การสํา รวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพื่อใหไดมาซึ่ง
ความรู ค วามเข า ใจใหม ๆ ทางด า นวิ ทยาศาสตร ห รื อ
ทางดานเทคนิค

มูลคาคงเหลือของสินทรัพย หมายถึง จํานวนเงินโดยประมาณที่กิจการจะไดรับ ณ เวลาปจจุบัน
จากการจําหนายสินทรัพยหลังจากหักตนทุนโดยประมาณ
ไมมีตัวตน
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการจําหนาย หากสินทรัพย มีอายุ
และสภาพที่คาดวาจะเปน ณ วันสิ้นอายุการใหประโยชน
อายุการใหประโยชน

หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดวาจะมีสินทรัพยไวใช
2) จํ า นวนผลผลิ ต หรื อ จํ า นวนหน ว ยในลั ก ษณะอื่ น ที่
คลายคลึงกัน ซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย

สินทรัพยไมมีตัวตน
9.

กิจการมักใชทรัพยากรหรือกอใหเกิดหนี้สินเพื่อซื้อ พัฒนา รักษาระดับ หรือยกระดับทรัพยากรที่ไมมี
ตัวตนตางๆ เชน ความรูทางวิทยาศาสตรหรือความรูทางดานเทคนิค การออกแบบ การนําระบบหรือ
กระบวนการใหมม าปฏิ บัติ สิท ธิ ตามใบอนุ ญาต สิ น ทรั พย ท างป ญ ญา ความรู ท างการตลาด และ
เครื่องหมายการคา ซึ่งรวมถึงชื่อผลิตภัณฑและชื่อสิ่งพิมพ ตัวอยางของรายการที่เกิดจากทรัพยากร
ขางตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟลมภาพยนตร รายชื่อลูกคา สิทธิใ นการ
ให บริ การสิน เชื่อ เพื่ อที่ อยูอาศั ย ใบอนุญ าตทํ าการประมง โควตา นําเข า สิน คา สิ ท ธิที่ จ ะใชชื่อและ
ดําเนินธุรกิจ ความสัมพันธกับลูกคาหรือกับผูขายสินคา ความจงรักภักดีตอสินคา สวนแบงตลาด และ
สิทธิทางการตลาด

10.

รายการที่ระบุอยูในยอหนาที่ 9 อาจไมเขาเงื่อนไขการเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยามที่ระบุไวใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดทุกรายการ รายการที่จะถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนไดตองสามารถระบุได
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ตอ งอยู ภ ายใต การควบคุ ม ของกิ จการ และต องก อให เกิ ด ประโยชน เชิง เศรษฐกิ จ ในอนาคต หาก
รายการใดไมเปน ไปตามคํ านิยามของสินทรั พยไมมีตัวตน กิจการตองรั บรูรายจ ายที่เกิดขึ้น เพื่อให
ไดมาหรือกอใหเกิดซึ่งรายการนั้นเปนคาใชจายทันที อยางไรก็ตาม หากรายการนั้นเกิดจากการรวม
ธุรกิจ รายการดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของคาความนิยมที่ตองรับรู ณ วันที่ซื้อ (ดูยอหนาที่ 68)

สามารถระบุได
11.

คํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตนกําหนดใหสินทรัพยไมมีตัวตนตองสามารถระบุแยกจากคาความนิยมได
คาความนิยมที่รับรูจากการรวมธุ รกิจถื อเป นสิน ทรัพยที่ แสดงถึงประโยชนเชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต
ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยอื่นที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งไมสามารถระบุและรับรูเปนรายการแยกตางหากได
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากการผนวกระหวางสินทรัพยที่สามารถระบุได
หลายๆรายการที่ไดมารวมกัน หรือเกิดจากสินทรัพยเหลานั้น ซึ่งแตละรายการไมเขาเกณฑที่จะรับรูใ น
งบการเงิน

12.

สินทรัพยสามารถระบุไดก็ตอเมื่อ
12.1 สามารถแยกเปนเอกเทศได กลาวคือสามารถแยกหรือแบงจากกิจการ และสามารถขาย
โอน ให สิ ทธิ ให เ ช า หรื อ แลกเปลี่ ย นได อ ย า งเอกเทศ หรื อ โดยรวมกั บสั ญญา เป น
สินทรัพ ยหรือ หนี้สินที่สามารถระบุได โดยไมคํานึ งวา กิ จการตั้ งใจจะแยกเปนเอกเทศ
หรือไม หรือ
12.2 ได มาจากการทํ า สัญญาหรื อ สิ ทธิ ทางกฎหมายอื่ นๆ โดยไมคํา นึ งถึ งว าสิ ทธิเหล า นั้ น
จะสามารถโอนหรือสามารถแบงแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ

การควบคุม
13.

สินทรัพยไมมีตัวตนจะถือวาอยูภายใตการควบคุมของกิจการหากกิจ การมีอํานาจที่จะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพยนั้น และสามารถจํากัดไมใหผูอื่นเขาถึงประโยชนดังกลาว
ตามปกติ ความสามารถที่จะควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยไมมีตัวตนมักเกิด
จากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช ดังนั้น การไมมีสิทธิตามกฎหมาย เปนการยากที่จะแสดงใหเห็น
ถึงการควบคุม อยางไรก็ตาม ความสามารถในการบังคับใชสิทธิตามกฎหมายไมใชเกณฑที่จําเปนเพียง
อยางเดียวสําหรับการควบคุม ทั้งนี้เพราะกิจการอาจสามารถควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตใน
ลักษณะอื่นได

14.

ความรูทางการตลาดและความรูทางเทคนิคอาจกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต กิจการ
สามารถควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจเหลานั้น ได ตัวอยางเชน ถาความรูนั้นไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายในรูปของลิขสิทธิ์ ขอตกลงในการคุมครองทางการคา (หากกฎหมายอนุญาตใหทําได) หรือ
โดยหนาที่ตามกฎหมายของพนักงานที่จะรักษาความลับเกี่ยวกับความรูนั้น
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15.

กิจ การอาจมีกลุม พนักงานที่ มีความเชี่ย วชาญและกิจการอาจสามารถระบุได วาความเชี่ ยวชาญของ
พนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการอบรม จะทําใหกิจการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตและยังอาจ
คาดได ว า พนั ก งานเหล า นั้ น จะใช ค วามเชี่ ย วชาญเพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ประโยชน แ ก กิ จ การได ต อ ไป
อยางไรก็ตาม กิจการโดยปกติมักไมมีการควบคุมที่เพียงพอกับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่
คาดวาจะเกิดจากกลุมพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญหรือจากการอบรมพนักงานเหลานี้จนเกิดสินทรัพย
ไมมีตัวตนตามคํานิยามดังกลาว ในทํานองเดียวกัน ความสามารถในการบริหารหรือความสามารถ
พิเศษดานเทคนิคไมอาจเขาเกณฑเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม เวนแตกิจ การจะไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายที่ จะใชประโยชนและไดรับประโยชนเชิ งเศรษฐกิจในอนาคตตามที่คาดหวั ง
นอกจากนี้ความสามารถนี้ยังตองเขาเกณฑอื่นของคํานิยามการเปนสินทรัพยไมมีตัวตน

16.

กิจ การอาจมี สวนแบ งตลาดหรื อกลุ ม ลูกค าที่ คาดว า จะดํ าเนิ นการค า กับกิ จ การตอไปได เนื่ องจาก
กิจการพยายามสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาและความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการ
ของกิจการ อยางไรก็ตาม กิจการไมมีสิท ธิตามกฎหมายในการคุมครอง หรือไมมีวิธีการควบคุม อื่น
เพื่อให ลูกค ามี ความสั มพัน ธห รือความจงรักภัก ดีตอกิจ การ กิ จการจึ งมั กไม มีอํานาจเพียงพอที่จ ะ
ควบคุ ม ประโยชน เ ชิ งเศรษฐกิจ ที่ คาดว าจะได รับจากความสัม พั น ธและความจงรักภั กดี ของลู กค า
ดังนั้น รายการขางตน (กลุมลูกคา สวนแบงการตลาด ความสัมพันธและความจงรักภักดีของลูกคา)
จึงไมเขาเกณฑเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม อยางไรก็ดี การไมมีสิทธิตามกฎหมายในการ
คุมครองความสัมพันธกับลูกคา แตหากมีรายการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งความสัมพันธกับลูกคา
(ที่ไมใชมาจากการรวมกิจการ) แมจะไมไดทําเปนสัญญา กรณีนี้มีหลักฐานวา กิจการสามารถควบคุม
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากความสัมพันธกับลูกคาได และมีหลักฐานวา
ความสัมพันธกับลูกคาดังกลาวสามารถแยกเปนเอกเทศได ดังนั้น ความสัมพันธกับลูกคาดังกลาวจะ
เขาเกณฑเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
17.

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการจะไดรับจากสินทรัพยไมมีตัวตน อาจรวมถึงรายไดจากการ
ขายผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ตนทุนที่ประหยัดได หรือประโยชนอื่นที่เกิดขึ้นจากการใชสินทรัพย
ไมมีตัวตนนั้นโดยกิจการ เชน สินทรัพยทางปญญาที่นํามาใชกับกระบวนการผลิตอาจชวยลดตนทุน
การผลิตในอนาคตแทนที่จะทําใหรายไดในอนาคตเพิ่มขึ้น

การรับรูรายการและการวัดมูลคา
18.

ในการรับรูรายการใดรายการหนึ่งเปนสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองสามารถแสดงใหเห็นวารายการ
นั้นเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
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18.1 เปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตน (ดูยอหนาที่ 8 ถึง 17)
18.2 เปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ (ดูยอหนาที่ 21 ถึง 23)
ขอกําหนดนี้ ใหถือปฏิบัติกับตนทุนเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเมื่อซื้อหรือสรางสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้น ภายใน
กิ จ การเอง และต น ทุ น ที่เ กิ ดขึ้ น ในภายหลั งเพื่ อเพิ่ ม หรื อเปลี่ ยนแทนบางส วน หรื อ บํ ารุ งรั กษา
สินทรัพยนั้น
19.

ยอหนาที่ 25 ถึง 32 เกี่ยวกับเกณฑการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก และยอหนาที่
33 ถึง 43 เกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ ยอหนาที่ 44 เกี่ยวกับการวัดมูลคา
เริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล ยอหนาที่ 45 ถึง 47 เกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ ยนสินทรัพยไมมีตัวตน ยอหนาที่ 48 ถึง 50 เกี่ ยวกับวิ ธีปฏิบัติกับคาความนิยมที่เกิดขึ้ น
ภายในกิจการ ยอหนาที่ 51 ถึง 67 เกี่ยวกับการรับรูรายการและวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่กิจการสรางขึ้นภายในกิจการเอง

20.

สินทรัพยไมมีตัวตนโดยทั่วไปแลวจะไมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยนั้น หรือเปลี่ยนแทนสวนหนึ่งสวนใด
ของสินทรัพย ดังนั้นรายจายที่เกิดขึ้น ภายหลังสวนใหญจึงเปนการจายเพื่อคงรักษาไวใ นประโยชน
เชิงเศรษฐกิ จ ในอนาคตของสิน ทรัพยไมมีตั วตนนั้น มากกวา ที่จะเป นรายจ ายเพื่อใหเขาเกณฑ ของ
สินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม และเกณฑการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนตามที่กําหนดในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ นอกจากนี้แลวมักเปนการยากที่จะกระจายรายจายที่เกิดขึ้นภายหลังไปยังสินทรัพยไม
มี ตั ว ตนใดโดยเฉพาะได โ ดยตรง แต จ ะถื อ เป น รายจ า ยของกิ จ การโดยรวมมากกว า ดั ง นั้ น
จึงแทบจะไมมีการรับรูรายจายที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาในครั้งแรกหรือ
รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการสรางสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นภายในกิจการเสร็จเรียบรอยแลวเปน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในยอหนาที่ 63 รายจายที่เกิดขึ้น
ภายหลั ง สําหรับตราสิ นค า หัวหนัง สื อ ชื่ อสิ่ งพิม พ รายชื่อ ลู กค า และรายการอื่น ที่ โดยเนื้ อ หาแล ว
คลายคลึงกัน (ไมวาจะเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากภายนอกกิจ การหรือที่กิจการสรางขึ้นเอง)
ใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากรายจายเหลานี้ไมสามารถแบงแยกไดอยางชัดเจน
จากรายจายที่จายเพื่อการพัฒนาธุรกิจโดยรวม

21.

กิจการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเมื่อเขาเกณฑทุกขอตอไปนี้
21.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตที่จะเกิด
จากสินทรัพยนั้น
21.2 ราคาทุนของสินทรัพยสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

22.

กิจ การตอ งประเมิ น ความน า จะเป นที่ กิ จ การจะได รั บประโยชน เชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคตจาก
สินทรัพยไมมีตัวตน โดยใชขอสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน ขอสมมติดังกลา ว
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ตองแสดงใหเห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝายบริหารตอสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอด
ชวงอายุการใหประโยชนของสินทรัพย
23.

กิจ การตองใช ดุลยพินิจ ในการประเมินระดั บความแนนอนที่กิจการจะไดรับประโยชน เชิงเศรษฐกิ จ
ในอนาคตจากการใชสินทรัพยไมมีตัวตนตามหลักฐานที่มีอยูขณะที่รับรูเมื่อเริ่มแรก โดยใหน้ําหนักกับ
หลักฐานจากภายนอกมากกวา

24.

กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก
25.

โดยทั่ว ไป ราคาที่กิ จการจายเพื่ อใหไดสินทรั พยไม มีตัวตนมาแบบแยกต างหากจะสะทอนถึ งความ
คาดหวังเกี่ยวกับความนาจะเปนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ แมวาจะมีความไมแนนอนเกี่ยวกับเวลา
หรือจํานวนที่จะไดรับ ดังนั้น จึงถือไดวา สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหากเขาเกณฑการรับรูตาม
ยอหนาที่ 21.1 เสมอ

26.

นอกจากนี้ ราคาทุ น ของสิ น ทรัพย ไ ม มีตัว ตนที่ได ม าแยกต า งหาก ถือว า สามารถวัดมู ลค าได อย า ง
นาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่สิ่งตอบแทนของการจายซื้ออยูใ นรูปของเงินสดหรือสินทรัพย
ที่เปนตัวเงินอื่น

27.

ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก ประกอบดวย
27.1 ราคาซื้อรวมภาษีนําเขาและภาษีซื้อที่เรียกคืน ไมได หักดวยสวนลดการคาตางๆ และจํานวน
ที่ไดรับคืนจากผูขาย
27.2 ตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตาม
ความประสงค

28.

ตัวอยางของตนทุนทางตรง ประกอบดวย
28.1 ตน ทุ น ผลประโยชน ข องพนั ก งาน (ตามที่ กําหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 19 เรื่ อ ง
ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําใหสินทรัพย
อยูในสภาพพรอมใชงาน
28.2 คาธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน
28.3 ตนทุนการทดสอบสภาพความพรอมใชงาน

29.

ตัวอยางของรายจายที่ไมถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย
29.1 ตนทุนในการแนะนําสินคาหรือบริการใหม (รวมถึงตนทุนในการโฆษณาและการสงเสริมการขาย)
29.2 ตน ทุ นในการดําเนิน ธุรกิ จในสถานที่ ตั้งใหมห รือกับลู กคา กลุ มใหม (รวมทั้ง ตนทุ นในการ
ฝกอบรมพนักงาน)
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29.3 ตนทุนในการบริหารและคาใชจายทั่วไป
30.

การรั บ รู ต น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น ส ว นหนึ่ ง ของมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนจะสิ้ น สุ ด
เมื่อสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงคของผูบริหารกิจการ ดังนั้น ตนทุน
ที่เกิดขึ้นจากการใชประโยชนห รือการปรับปรุงสินทรัพยไมมีตัวตนจึงไมรวมเปนสวนหนึ่งของมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ตัวอยางของตนทุนที่ไมถือเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการ
สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก
30.1 ตน ทุนที่เกิดขึ้น ขณะที่สินทรัพยซึ่งอยูใ นสภาพที่พรอมจะใชประโยชนไดตามความประสงค
ของผูบริหารกิจการ แมวาจะยังไมถูกนํามาใชก็ตาม
30.2 ผลขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่มแรก เชน ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่ความตองการผลผลิต
ยังอยูในระดับเริ่มตน

31.

การดําเนินงานบางอยางอาจเกิดขึ้นโดยมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาสินทรัพยไมมีตัวตน แตไมถือ
เปนสถานการณที่จําเปนเพื่อการจัดหาสินทรัพยใหอยูใ นสถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานไดตาม
ความประสงคของผูบริหาร การดําเนินงานเหลานี้อาจเกิดขึ้นในชวงกอนหรือในระหวางการพัฒนา
สินทรัพยนั้น เนื่องจากการดําเนินงานดังกลาวไมไดจําเปนในการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพที่พรอมที่
จะใชงานได ตามความประสงคของผูบริห าร กิ จ การตองรั บรู รายไดและคา ใช จายที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
ดําเนินงานดังกลาวในกําไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเปนรายไดและคาใชจายที่เกี่ยวของ

32.

หากระยะเวลาการชําระสินทรัพยไมมีตัวตนนานเกินกวาระยะเวลาที่ผูขายใหสินเชื่อตามปกติ กิจการ
ตองกํา หนดราคาทุ นของสิ นทรัพยนั้ นใหเท ากั บราคาขายเงิน สด และบัน ทึกผลตางระหว างราคาที่
เทียบเทากับการซื้อดวยเงินสดและจํานวนเงินทั้งหมดที่ตองชําระจริงเปนดอกเบี้ยตลอดอายุของการ
ได สิน เชื่ อ เวน แต กิจ การรับรูดอกเบี้ยดังกล าวเปน สวนหนึ่ง ของมูลคา ตามบัญ ชีของสิ นทรัพยตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ
33.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง การรวมธุ ร กิ จ (เมื่ อ มี การ
ประกาศใช) กําหนดวาหากกิจการไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาจากการรวมธุรกิจ ตนทุนของสินทรัพย
ไมมีตัวตนก็คือมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนจะสะทอนถึงความ
คาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความเปน ไปไดที่กิจ การคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพยนั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ แมวาจะมีความ
ไมแนนอนเกี่ยวกับเวลาหรือจํานวนที่จะไดรับ ดังนั้น จึงถือไดวา สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับ
การรวมธุร กิจเข าเกณฑการรับรู ตามย อหนา ที่ 21.1 เสมอ หากสิ นทรั พยที่ไดมาจากการรวมธุรกิ จ
สามารถแยกเปนเอกเทศได หรือไดมาจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ จะถือวามีขอมูล
เพี ยงพอที่ ส ามารถวั ด มู ล ค ายุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย ดังกล าวได อย างน าเชื่ อถื อ ดั ง นั้ น จึ งถื อ ได ว า
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สิน ทรัพย ไม มี ตัว ตนที่ไ ด มาพรอมกับการรวมธุ รกิ จ เขา เกณฑการวั ดมู ลคาไดอย า งน า เชื่อ ถือตาม
ยอหนาที่ 21.2 เสมอ
34.

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ผูซื้อกิจการสามารถรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนของ
ผูขายแยกจากคาความนิยม ณ วันที่ซื้อ หากสามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไดอยางนาเชื่อถือ
โดยไม ต อ งคํ า นึ ง ว า ผู ข ายได รั บ รู สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนนั้ น ก อ นที่ จ ะมี ก ารรวมธุ ร กิ จ หรื อ ไม นั่ น
หมายความวาผู ซื้อรั บรู โครงการวิ จั ยและพั ฒนาที่ อยู ร ะหว างดํ าเนิน การของผู ถูกซื้ อเป นสิ น ทรั พย
แยกต างหากจากค าความนิ ย มหากโครงการดั ง กล าวเข าเกณฑ สิน ทรั พ ย ไม มี ตัวตนตามคํ านิ ยาม
โครงการวิ จั ยและพั ฒนาที่ อยู ร ะหว างดํ า เนิ น การของผู ขายจะเข า เกณฑ สิ น ทรั พ ย ไม มีตั วตนตาม
คํานิยามก็ตอเมื่อเปนไปตามทุกขอดังตอไปนี้
34.1 เปนไปตามคํานิยามของสินทรัพย
34.2 สามารถระบุได กลาวคือ แยกตางหากหรือเกิดขึ้นจากสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ

การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ
35.

หากสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดม าจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเปนเอกเทศได หรือไดมาจากการทํา
สัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ จะถือวามีขอมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลคายุติธ รรมของสินทรัพย
ดั ง กล า วได อย า งน า เชื่ อถื อ ในกรณี ที่ กิจ การใช วิธี ก ารวั ดมู ล ค า ยุ ติธ รรมของสิน ทรั พย ไ ม มี ตัว ตน
โดยใชมูลคาตาง ๆ กัน ซึ่งมีความนาจะเปนที่แตกตางกันไป เปนการแสดงใหเห็นวาความไมแนน อน
ดังกลาวไดนําไปรวมในการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยแลว

36.

สิน ทรั พยไ มมี ตัวตนที่ไ ดม าจากการรวมธุ รกิจ อาจสามารถแบ งแยกไดเฉพาะเมื่ อพิ จ ารณาร วมกั บ
สิน ทรั พย มีตั วตนหรื อสิ น ทรั พย ไ ม มี ตัว ตนที่ เ กี่ ยวข องเท า นั้ น ตั วอย า งเช น ชื่ อนิ ต ยสารอาจจะไม
สามารถขายแยกตางหากจากฐานขอมูลสมาชิกลูกคา หรือเครื่องหมายการคาสําหรับผลิตภัณฑน้ําแร
อาจจะเกี่ยวของกับแหลงน้ําแรและไมสามารถแยกตางหากจากแหลงน้ําแรนั้น ในกรณีดังกลาว ผูซื้อ
กิจการจะรับรูสินทรัพยเหลานั้นรวมเปนสินทรัพยรายการเดียวแยกตางหากจากคาความนิยมหากไม
สามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยแตละรายการในกลุมสินทรัพยนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

37.

ในทํานองเดียวกัน คําวา “ตราผลิตภัณฑ” และ “ชื่อผลิตภัณฑ” มักใชแทนเครื่องหมายการคาและ
เครื่องหมายอื่นๆ อยางไรก็ตาม “ตราผลิตภัณฑ” และ “ชื่อผลิตภัณฑ” โดยทั่วไปเปนคําศัพทดาน
การตลาด ซึ่ งใช อา งถึ ง กลุ ม ของสิน ทรั พย เช น เครื่ องหมายการค า (หรื อเครื่ องหมายของสิ น ค า
ประเภทบริการ) และชื่อการคา สูตร สวนผสม และความชํานาญดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ผูซื้อรับรู
กลุมของสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งประกอบกันเปนตราผลิตภัณฑ เหลานี้ เปนสินทรัพยรายการเดียวได
ถามูลคายุติธรรมของสินทรัพยแตละรายการไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ถาผูซื้อสามารถวัด
มูลค ายุ ติธ รรมของสิน ทรั พย แตละรายการในกลุม สิน ทรั พย ได อย างนาเชื่ อถื อ ผูซื้ ออาจยังคงรับ รู

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 14/42

รายการดัง กล า วเปน สิ น ทรั พยรายการเดี ยวได หากสิ น ทรั พย แต ละรายการมีอายุ ก ารใหประโยชน
ใกลเคียงกัน
38.

(ยอหนานี้ไมใช)

39.

ราคาตลาดที่กําหนดในตลาดซื้อขายคลอ ง ใช ประมาณมู ลคา ยุ ติธ รรมของสิ นทรั พยไม มี ตัวตนได
อยางนาเชื่อถือมากที่สุด (ดูยอหนาที่ 78) โดยทั่วไปแลวราคาตลาดที่เหมาะสมก็คือ ราคาเสนอซื้อ
ปจจุบัน หากราคาเสนอซื้อปจจุบัน หาไมได กิจ การอาจใชราคาของรายการที่คลายคลึงกันลาสุดเปน
ฐานในการประมาณมูลคายุติธรรม โดยมีขอแมวาไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ที่มีสาระสําคัญระหวางวันที่เกิดรายการนั้นกับวันที่ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพย

40.

หากไมมีตลาดซื้อขายคลองสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน มูลคายุติธ รรมของสินทรัพยนั้นก็คือ จํานวน
เงิน ที่กิ จการจะตองจายเพื่อสิน ทรั พย นั้น ณ วัน ที่ซื้อ โดยที่ทั้ งสองฝายมี ความรอบรูและเต็ มใจใน
การแลกเปลี่ยน โดยอาศัยขอมูลที่ดีที่สุดที่มีอยูในขณะนั้น ในการกําหนดจํานวนเงินดังกลาว กิจการ
ตองพิจารณาถึงผลของรายการซื้อขายสินทรัพยที่คลายคลึงกันที่เกิดขึ้นลาสุดรวมดวย

41.

กิจ การที่มี การซื้ อหรือขายสิน ทรั พยไ มมี ตัว ตนที่ มี ลักษณะเฉพาะเปน ประจํ าอาจพั ฒนาเทคนิคใน
การประมาณมูลค ายุ ติธ รรมของสิน ทรั พย ไมมี ตัวตนโดยทางออ ม เทคนิค ดั งกลาวอาจนํ ามาใช ใ น
การวัดมู ลคา เมื่อเริ่ม แรกของสินทรัพย ไมมี ตัวตนที่ ไดม าจากการรวมธุรกิจ หากเทคนิคเหลา นั้น มี
วัต ถุประสงคเพื่ อการประมาณมู ลค ายุ ติธ รรมของสิ นทรัพยไมมี ตัวตน และสะท อนถึ งรายการและ
วิธีปฏิบัติในปจจุบันของอุตสาหกรรมที่นําสินทรัพยนั้น มาใชประโยชน เทคนิคดังกลาวรวมถึงขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้ตามความเหมาะสม
41.1 การนํ า ตั ว คู ณ ซึ่ ง สะท อ นถึ ง รายการซื้ อ ขายในตลาดป จ จุ บั น มาคู ณ กั บ ตั ว แปรที่ มี ผ ลต อ
ความสามารถในการทํ ากําไรของสิน ทรัพย (เชน รายได สวนแบงการตลาด และกําไรจาก
การดําเนินงาน) หรือคูณกับกระแสเงินคาสิทธิที่จะไดรับจากการใหสิทธิในการใชสินทรัพยที่
ไมมีตัวตนนั้นแกกิจการอื่นภายใตเงื่อนไขธุรกิจปกติ
41.2 การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยนั้น

รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการ
42.

รายจายในการวิจัยและพัฒนาซึ่ง
42.1 เกี่ยวของกับโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยูร ะหวา งดํา เนินการซึ่งไดมาแยกตางหากหรือ
ไดมาจากการรวมธุรกิจและรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตน และ
42.2 เกิดขึ้นหลังจากการไดมาซึ่งโครงการ
การบันทึกบัญชีของรายการดังกลาวใหเปนไปตามยอหนาที่ 54-62
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43.

ขอกําหนดในยอหนาที่ 54-62 กําหนดวา รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังของโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยู
ระหวางดํา เนินการ ไมวาจะไดม าแยกตางหาก หรือไดมาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งไดรับรูเปน สินทรัพย
ไมมีตัวตนแลวจะตอง
43.1 รับรูเปนคาใชจายทันทีที่เกิด หากเปนรายจายในการวิจัย
43.2 รับรูเปนคาใชจายทันทีที่เกิด หากเปนรายจายในการพัฒนาซึ่งไมเปน ไปตามเกณฑการรับรู
สินทรัพยไมมีตัวตนตามยอหนาที่ 57 และ
43.3 บัน ทึกเพิ่ม ในมู ลค าตามบั ญ ชีของโครงการวิ จั ยและพั ฒนาที่อยูระหว างดํ าเนิ น การที่ ได ม า
หากรายจายในการพัฒนานั้นเปนไปตามเกณฑการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนตามยอหนาที่ 57

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการอุดหนุนของรัฐบาล
44.

ในบางกรณี กิจการอาจไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล โดยไมตองจายสิ่งตอบแทน
ใดๆ หรือที่เรียกวาจายแตในนาม ในกรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลโอน หรือปนสวนสินทรัพยไมมีตัวตน
ให กับกิ จ การ เช น สิ ท ธิ สํา หรั บ เครื่ องบิ น ลงจอด สิ ท ธิ ใ นการดํ าเนิ น การสถานี วิท ยุ ห รื อ โทรทั ศน
ใบอนุญาตหรือโควตานําเขา หรือสิท ธิที่จะใชท รัพยากรที่มีขอจํากัดอื่น ตามขอกําหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงิน อุดหนุน จากรัฐบาลและเปดเผย
ข อ มู ลเกี่ ยวกั บความช วยเหลื อ จากรั ฐบาล กิ จ การอาจเลื อ กที่ จ ะรั บ รู ทั้ งสิ น ทรั พย ไ ม มี ตั ว ตนและ
เงิ น อุ ด หนุ น เมื่ อเริ่ ม แรกด วยมู ล ค ายุ ติธ รรม หากกิ จ การเลื อ กที่ จ ะไม รั บ รู สิน ทรั พ ย เ มื่ อเริ่ ม แรก
ดวยมู ลค ายุ ติธ รรม กิ จ การต องรั บรู สิ น ทรั พย ดวยมูล ค าที่ กําหนดไว (วิ ธี ที่ สามารถปฏิ บัติ ได ตาม
มาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บที่ 20 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง การบั ญ ชี สํ าหรั บเงิ น อุ ดหนุ น จากรั ฐบาล
และเป ดเผยข อมูล เกี่ย วกั บความช วยเหลื อ จากรั ฐบาล) บวกกั บรายจ า ยโดยตรงที่ เ กิ ดขึ้ น ในการ
จัดเตรียมสินทรัพยใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตามประสงค

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
45.

กิจการอาจไดรับรายการสินทรัพยไมมีตัวตนจากการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินรายการ
อื่น หรื อแลกเปลี่ยนกั บทั้ งรายการสิน ทรั พย ที่เปน ตัวเงิ นและไม เปน ตัวเงิ น ขอพิจ ารณาที่จ ะกลา ว
ตอไปนี้ เปนขอพิจารณาสําหรั บกรณีก ารแลกเปลี่ยนสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน กับสิ นทรัพย ที่ไมเป น
ตัวเงินรายการอื่น อยางไรก็ตาม กิจการสามารถใชขอพิจ ารณาดังกลาวกับการแลกเปลี่ยนทุกกรณีที่
กลาวไวได กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนดังกลาวดวยมูลคา
ยุติธรรม ยกเวนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
45.1 รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย
45.2 มู ล ค ายุ ติ ธ รรมทั้ ง ของสิ น ทรั พ ย ที่ ไ ด ม าและสิ น ทรั พ ย ที่ นํ า ไปแลก ไม สามารถวั ด มู ล ค า ได
อยางนาเชื่อถือ
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กิจการตองวัดมูลคารายการสินทรัพยที่ไดม าตามแนวทางนี้ ถึงแมวากิจการจะไมสามารถตัดรายการ
สิน ทรั พย ที่นํ าไปแลกเปลี่ย นไดใ นทัน ที หากสิน ทรั พย ที่ ได มาไม ไ ดวัดมู ลค า โดยใชมูล คายุติธรรม
กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยนั้นโดยใชมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน
46.

ในการกํ า หนดว า รายการแลกเปลี่ ยนมีเ นื้ อหาเชิ ง พาณิ ช ย ห รื อ ไม ให กิ จ การพิ จ ารณาจากขนาด
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากรายการดังกลาว รายการ
แลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหากเขาเงื่อนไข
46.1 ลั ก ษณะ (ความเสี่ ยง จั ง หวะเวลา และจํ านวน) ของกระแสเงิ น สดจากสิ น ทรั พย ที่ ได รั บ
แตกตางจากลักษณะของกระแสเงินสดจากสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน หรือ
46.2 รายการแลกเปลี่ ย นทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค า เฉพาะกิ จ การในส ว นของ
การดําเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
46.3 ความแตกตางในยอหนาที่ 46.1 หรือ 46.2 ตองมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่มีการแลกเปลี่ยน
เพื่อวัตถุประสงคในการพิจารณาวาการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย มูลคาเฉพาะกิจการในสวนของ
การดํา เนิ นงาน ที่ ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ ยนตองสะท อนถึงกระแสเงิน สดหลังหักภาษี ผลของ
การวิเคราะหดังกลาวอาจเห็นไดชัดเจนโดยกิจการไมจําเปนตองทําการคํานวณอยางละเอียด

47.

ยอหนาที่ 21.2 กําหนดเงื่อนไขที่กิจการจะรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนวาจะตองสามารถวัดมูลคาราคาทุน
ของสิ น ทรั พ ย ไ ด อย า งน าเชื่ อ ถื อ มู ลค ายุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย ไม มี ตัว ตนที่ ไม มี ร ายการในตลาด
ที่เทียบเคียงไดจะถือวาสามารถวัดมูลคาอยางนาเชื่อถือหากเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
47.1 ความผั น ผวนของช ว งการประมาณมู ล ค ายุ ติธ รรมที่ ส มเหตุ สมผลของสิ น ทรั พย นั้ น ไม มี
นัยสําคัญ
47.2 กิ จ การสามารถประเมิ น ความน า จะเป น ของประมาณการมูล ค า ยุ ติธ รรม ณ ระดั บต า งๆ
ไดอยางสมเหตุสมผล
หากกิจการสามารถที่จะกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาหรือสินทรัพยที่นําไปแลกเปลีย่ นได
อย างนา เชื่ อถื อ กิ จ การต องกํ า หนดต น ทุ น ของสิ น ทรั พย ที่ ไ ด ม าด วยมู ล ค ายุ ติธ รรมของสิ น ทรั พ ย
ที่นําไปแลกยกเวนมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา

คาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ
48.

กิจการตองไมรับรูคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในเปนสินทรัพย

49.

ในบางกรณี กิจการอาจกอใหเกิดรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแตรายจาย
ดังกลาวไมกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตนที่เขาเกณฑการรับรูรายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กิจการมักอางวารายจายดังกลาวเปนสวนสนับสนุนคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ อยางไรก็ตาม
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คาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการไมมีการรับรู เปนสิน ทรัพยเนื่องจากรายจายที่เกิดขึ้นไมไดเป น
ทรัพยากรที่สามารถระบุได (เชน ไมสามารถแยกออกไดหรือไมเปนรายจายที่เกิดจากสัญญาหรือสิทธิ
ทางกฎหมายอื่นๆ) ภายใตการควบคุมของกิจการ ซึ่งสามารถวัดราคาทุนไดอยางนาเชื่อถือ
50.

ผลตางระหวางราคาตลาดของกิจการกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิที่สามารถระบุได ณ เวลาใด
เวลาหนึ่งอาจสะทอนใหเห็นถึงปจจัยหลายประการที่มีผลกระทบตอมูลคาของกิจการ อยางไรก็ตาม
ผลตางดังกลาวไมไดแสดงถึงราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อยูภายใตการควบคุมของกิจการ

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
51.

ในบางครั้ง การประเมิน วาสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเขาเกณฑการรับรูรายการหรือไมนั้น
ทําไดยาก เนื่องจากปญหาในเรื่องดังตอไปนี้
51.1 กิจการไมสามารถระบุไดวามีสินทรัพยที่สามารถระบุไดที่จ ะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือไมและเมื่อใด และ
51.2 การกําหนดราคาทุนของสิน ทรัพยไดอยางนาเชื่อถือ ในบางกรณีกิ จการจะไม สามารถแยก
ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในออกจากตนทุนทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ รักษาระดับหรือเพือ่
ยกระดับคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายใน หรือจากตนทุนที่เกิดจากการดําเนินงานประจําวันได
ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดใหกิจการตองนําขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวใ น
ย อ หน า ที่ 52 ถึ ง 67 มาประยุ ก ต กั บ สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนทุ ก รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในกิ จ การ
นอกเหนือจากขอกําหนดทั่วไปสําหรับการรับรูและการวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตน

52.

ในการประเมินวาสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้น ภายในเขาเกณฑการรับรูรายการหรือไม กิจการตอง
แยกขั้นตอนการกอใหเกิดสินทรัพยดังตอไปนี้
52.1 ขั้นตอนการวิจัย และ
52.2 ขั้นตอนการพัฒนา
คํา ว า “ขั้ น ตอนการวิ จั ย” และ “ขั้ น ตอนการพั ฒนา” มีค วามหมายที่ กว า งกว าคํ า ว า “วิ จั ย” และ
“พัฒนา” ตามคํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

53.

หากกิจการไมสามารถแยกขั้นตอนการวิ จัยออกจากขั้นตอนการพั ฒนาสําหรับโครงการภายในของ
กิจการที่กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน กิจ การตองถือวารายจายของโครงการดังกลาวเปนรายจายที่
เกิดในขั้นตอนการวิจัยเทานั้น

ขั้นตอนการวิจัย
54.

กิจการตองไมรับรูรายจายที่เกิด จากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัย ของโครงการภายใน
เปนสินทรัพยไมมีตัวตน แตตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อรายจายนั้นเกิดขึ้น
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55.

ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน กิจการไมสามารถที่จะแสดงใหเห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น
ไดเกิดขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ ดังนั้น กิจการตองรับรูรายจาย
ดังกลาวเปนคาใชจายในทันที

56.

ตัวอยางของกิจกรรมการวิจัยมีดังตอไปนี้
56.1 กิจกรรมซึ่งมุงที่จะใหไดมาซึ่งความรูใหม
56.2 การค น หา การประเมิน ผล และการคั ดเลื อกขั้ น สุ ดทา ย เพื่อนําผลการวิ จัยหรือความรู อื่น
มาประยุกตหรือปฏิบัติ
56.3 การคนหาทางเลือกสําหรับวัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ
56.4 สูต รการออกแบบ การประเมิ น ผล และการคั ดเลื อกขั้ น สุ ดท ายของทางเลื อ กที่ เป น ไปได
สําหรับนวัตกรรมหรือสิ่งที่ดีขึ้นกวาเดิม ไมวาสิ่งนั้นจะเปนวัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน
ระบบ หรือบริการ

ขั้นตอนการพัฒนา
57.

กิจ การจะรับรูรายจายที่เกิดจากการพัฒนาหรือ เกิด ในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน
เปนสินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเมื่อกิจการสามารถแสดงวาเปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
57.1 มี ความเป นไปได ทางเทคนิ คที่ กิ จ การจะทํ า สิ นทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนให เ สร็ จ สมบู ร ณ เ พื่ อ
นํามาใชประโยชนหรือขายได
57.2 กิจ การมีความตั้ งใจที่ จะทําสิ นทรั พย ไม มี ตั วตนให เสร็ จสมบูร ณ และนํา มาใช ประโยชน
หรือขาย
57.3 กิจการมีความสามารถที่จะนําสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมาใชประโยชนหรือขาย
57.4 กิจการสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีที่สินทรัพยไมมีตัวตนจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตเหนืออื่นใดกิจการตองสามารถแสดงใหเห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนหรือสิ่งที่จะ
เกิ ดจากสินทรั พย ไม มีตั วตนนั้ นมี ตลาดรองรับอยู จริ ง หรื อหากกิจ การนํ าสิ นทรัพยไม มี
ตัวตนไปใชเป นการภายใน กิ จการตองสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชน ที่จะได รับจาก
สินทรัพยไมมีตัวตนนั้น
57.5 กิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดา นอื่นได
เพียงพอที่จะนํามาใชเพื่อทํา ใหก ารพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ และนําสินทรัพยไมมีตัว ตน
มาใชประโยชนหรือนํามาขายได
57.6 กิจ การมี ความสามารถที่ จ ะวั ด มู ล คา ของรายจ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ นทรั พ ย ไม มี ตั ว ตน
ที่เกิดขึ้นในระหวางการพัฒนาไดอยางนาเชื่อถือ

58.

ในระหวางขั้น ตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณีกิจการสามารถระบุสินทรัพยไมมีตัวตน
และสามารถแสดงให เ ห็ น ว า มี ความเป น ไปได คอ นข า งแน ที่ สิ น ทรั พย นั้ น จะก อ ให เ กิ ดประโยชน
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เชิงเศรษฐกิ จ ในอนาคต ทั้งนี้เพราะขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเปน ขั้นตอนที่กาวหนามากกว า
ขั้นตอนการวิจัย
59. ตัวอยางของกิจกรรมการพัฒนาไดแก
59.1 การออกแบบ การกอสราง และการทดสอบแมแบบและแบบจําลองในระหวางขั้นตอนกอน
การผลิตหรือขั้นตอนกอนการใช
59.2 การออกแบบเครื่องมือ โครงประกอบ แมพิมพ และเบาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีใหม
59.3 การออกแบบ การกอสราง และการดําเนินงานของโรงงานนํารอง ซึ่งไมใ ชขนาดที่จ ะสามารถ
ทําการผลิตในเชิงพาณิชยได และ
59.4 การออกแบบ การก อสร าง และการทดสอบ สํ าหรั บทางเลื อกที่ ไ ด คัดเลื อกแล ว สํ าหรั บ
วัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหมๆ หรือที่ไดปรับปรุงใหดีขึ้น
60.

กิจการตองประเมินประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยโดยใชขอกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เพื่อแสดงให
เห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตไดอยางไร หากสินทรัพยจ ะ
กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจเฉพาะเมื่อตองใชรวมกับสินทรัพยอื่น กิจการตองนําแนวคิดเกี่ยวกับ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย มาปฏิบัติ

61.

ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวากิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จะทําใหสินทรัพยไมมีตัวตน
เสร็จสมบูรณ หรือทําใหกิจการสามารถใชหรือไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก แผนงาน
ธุรกิจที่แสดงถึงทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดานอื่นที่จําเปนและกิจการมีความสามารถที่
จะจัดหาทรัพยากรดังกลาวไดอยางแนนอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการจัดหา
แหลงเงินทุนภายนอกดวยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจํานงที่จะใหเงินสนับสนุนโครงการจากผูใหกู

62.

ตามปกติ ระบบตน ทุ นของกิ จ การจะสามารถวั ดราคาทุ นของสิ น ทรั พยไ ม มีตัว ตนที่ เกิ ดขึ้น ภายใน
ไดอยางนาเชื่อถือ ตัวอยางเชน เงินเดือนหรือรายจายอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อปกปองลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาต
หรือรายจายที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

63.

กิจการตองไมรับรูรายการที่กิจการกอใหเกิดขึ้นภายใน เชน ตราผลิตภัณฑ หัวหนังสือ ชือ่ สิง่ พิมพ
รายชื่อลูกคา และรายการอื่นที่โดยเนื้อหาแลวคลายคลึงกันเปนสินทรัพยไมมีตัวตน

64.

รายจายสําหรับตราผลิตภัณฑ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ รายชื่อลูกคา และรายการอื่นที่โดยเนื้อหาแลว
คลายคลึงกัน ซึ่งกิ จการกอให เกิดขึ้น ภายในเปน รายจ ายที่ไมสามารถแยกจากตนทุน ในการพัฒนา
ธุรกิจโดยรวม ดังนั้น กิจการตองไมรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
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ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
65.

ตามวัตถุประสงคของยอหนาที่ 24 ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวมของ
รายจายที่ เกิ ดขึ้น นับตั้งแต วันที่ สิน ทรั พย ไมมี ตัว ตนเข าเกณฑ การรั บรูร ายการตามที่ กําหนดไวใ น
ยอหนาที่ 21 ถึง 22 และ 57 เปนครั้งแรก ขอกําหนดที่ระบุไวยอหนาที่ 71 ไมอนุญาตใหกิจการนํา
รายจายที่เคยรับรูเปนคาใชจายกลับมาบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
ตัวอยางประกอบยอหนาที่ 65
กิจการกําลังพัฒนากระบวนการการผลิตใหม ในระหวางป 25x5 มีรายจายเกิดขึ้น 1,000,000 บาท
รายจายจํานวน 900,000 บาทเกิดขึ้นกอนวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และรายจายจํานวน 100,000
บาท เกิดขึ้นในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x5
กิจ การสามารถแสดงใหเ ห็น วา ณ วั นที่ 1 ธัน วาคม 25x5 กระบวนการผลิต ดังกล าวเขาเงื่อนไข
การรับรูร ายการเป นสิ นทรั พย ไม มีตัวตน โดยมูลค าที่ คาดว าจะได รับ คืนของความรูความชํานาญ
ซึ่งรวมอยูในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจายในอนาคตเพื่อทําใหกระบวนการผลิตเสร็จ
สมบูรณกอนที่จะพรอมใช) มีมูลคาโดยประมาณ 500,000 บาท
ณ วันสิ้นป 25x5 กิจการตองรับรูรายจายที่เกิดขึ้นสําหรับขั้นตอนการผลิตเปนสินทรัพยไมมีตัวตนดวย
ราคาทุ น 100,000 บาท (รายจ ายที่ เกิ ด ขึ้ นนั บตั้ งแต วั นที่ เข าเงื่ อนไขการรั บรู รายการ ณ วั น ที่ 1
ธันวาคม 25x5)
รายจ า ยจํ า นวน 900,000 บาทที่ เ กิ ด ขึ้ น ก อ นวั น ที่ 1 ธั น วาคม 25x5 ต อ งรั บ รู เ ป น ค า ใช จ า ย
เนื่องจากยังไมเขาเงื่อนไขการรับรูรายการจนกระทั่งวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 รายจายดังกลาวไมถือ
เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของกระบวนการการผลิตที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหวางป 25x6 มีรายจายเกิดขึ้น 2,000,000 บาท ณ วันสิ้นป 25x6 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
จากความรูความชํานาญที่รวมอยูในกระบวนการการผลิต (รวมถึงกระแสเงิน สดจายในอนาคตเพื่อ
ทําใหกระบวนการการผลิตเสร็จสมบูรณกอนที่จะพรอมใช) มีมูลคาโดยประมาณ 1,900,000 บาท
ณ วันสิ้นป 25x6 ตนทุนของกระบวนการการผลิตเทากับ 2,100,000 บาท (ประกอบดวยรายจาย
ที่รับรูเ มื่อสิ้น ป 25x5 จํ านวน 100,000 บาท และรายจ ายที่รับรูในป 25x6 จํา นวน 2,000,000
บาท) กิจการตองรับรูผลขาดทุน จากการดอยคาของสิน ทรัพยจํานวน 200,000 บาท เพื่อปรับให
มูลคาตามบัญชีของกระบวนการการผลิตกอนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (2,100,000 บาท)
เปนมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (1,900,000 บาท) ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนี้จะกลับ
รายการในงวดถั ดไปหากเป นไปตามเงื่อนไขของการกลับรายการผลขาดทุน จากการดอยค าของ
สินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
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66.

ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในประกอบดวยรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงทุกรายการ
ที่จําเปนในการสรางสรรค ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนตามประสงค
ของผูบริหาร ตัวอยางของตนทุนโดยตรงดังกลาว ไดแก
66.1 ตนทุนสําหรับวัตถุดิบและคาบริการที่ใชในการกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน
66.2 ตน ทุ น ผลประโยชน ข องพนักงาน (ตามที่ กําหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 19 เรื่ อ ง
ผลประโยชน ของพนั กงาน (เมื่อมีการประกาศใช )) ที่ เกี่ ยวของโดยตรงกั บการก อใหเ กิ ด
สินทรัพยไมมีตัวตน
66.3 คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิตามกฎหมาย และ
66.4 คาตัดจําหนายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตที่กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยมื ไดใหขอกําหนดที่สามารถนํา
ดอกเบี้ยมารวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน

67.

ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนสวนประกอบของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
67.1 รายจ า ยในการขาย การบริ ห าร และค า ใช จ ายทั่วไปอื่ น เว น แต รายจ า ยดังกล าวเกี่ย วข อ ง
โดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพยใหสามารถนํามาใชประโยชนได
67.2 ความไม มีประสิ ทธิ ภาพที่สามารถระบุ ได และขาดทุน จากการดํ าเนิ นงานเริ่ม แรกที่เกิ ดขึ้ น
กอนที่สินทรัพยจะสามารถใหประโยชนไดตามแผนที่วางไว
67.3 รายจายในการอบรมพนักงานเพื่อนําสินทรัพยมาใชในการดําเนินงาน

การรับรูเปนคาใชจาย
68.

กิจการตองรับรูรายจายสําหรับรายการไมมีตัวตนเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น เวนแตจะเปนไปตาม
ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
68.1 รายจายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งเขาเกณฑก ารรับรู
รายการ (ดูยอหนาที่ 18 ถึง 67)
68.2 กิจการไดรายการดังกลาวมาจากการรวมธุรกิจ และไมสามารถรับรูเปนสินทรัพยไมมตี วั ตน
ในกรณีนี้กิจการรับรูรายการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคาความนิยม ณ วันทีซ่ อื้ (ดูมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิ จ (เมื่ อ มีก าร
ประกาศใช))

69.

ในบางกรณี กิจการกอใหเกิดรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต แตไมสามารถ
รับ รู รายจ า ยดั ง กล าวเปน สิ น ทรัพย ไมมี ตัวตนหรื อสิน ทรั พยอื่ น ได ในกรณี ของสิ น ค า กิ จ การรับ รู
รายจายดังกลาวเปนคาใชจายเมื่อกิจการมีสิทธิในการเขาถึงสินคาเหลานั้น ในกรณีของบริการ กิจการ
รับรูรายจายดังกลาวเปนคาใชจายเมื่อกิจการรับบริการนั้น ตัวอยางเชน รายจายในการวิจัยใหรับรูเปน
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คาใชจายเมื่อเกิดขึ้น (ดูยอหนาที่ 54) เวนแตเปนสวนหนึ่งของการไดมาจากการรวมธุรกิจ ตัวอยาง
ของรายจายประเภทอื่นที่ตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้นรวมถึงรายการตอไปนี้
69.1 รายจายเกี่ยวกับกิจ กรรมกอนการดําเนินงาน (เชน คาใช จายก อนการดําเนิ นงาน) เวน แต
รายจายนั้นไดรวมเปนราคาทุนในรายการของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) คาใช จ ายกอนการดํ าเนิ นงานอาจประกอบดวยค าใช จายในการจัดตั้งกิ จการ
เชน คาที่ปรึกษากฎหมายและคาใชจายดานเลขานุการ ที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งกิจการใหเปน
นิติบุคคล รายจายในการเปดโรงงานหรือธุรกิจใหม (เชน รายจายกอนเปดดําเนินงาน) หรือ
รายจา ยสํ า หรั บเริ่ ม การดํ าเนิ น งานใหม หรื อการเป ดตั วผลิ ตภั ณ ฑ ใ หม ห รื อ กรรมวิ ธี ใ หม
(เชน รายจายกอนเริ่มดําเนินงาน)
69.2 รายจายในกิจกรรมการอบรมบุคลากรตาง ๆ
69.3 รายจา ยในกิ จ กรรมการโฆษณาและการส งเสริ ม การขาย (รวมถึ ง รายการสั่ งซื้ อสิ น ค าทาง
ไปรษณีย)
69.4 รายจายในการยายสถานที่หรือรายจายในการจัดองคกรใหม ไมวาจะเปนการยายสถานที่หรือ
จัดองคกรใหมทั้งหมดหรือบางสวน
69ก. กิจการมีสิทธิในการเขาถึงสินคาก็ตอเมื่อกิจการเปนเจาของสิน คาดังกลาว ในทํานองเดียวกัน กิจการ
จะมี สิ ท ธิ ใ นการเข า ถึ ง สิ น ค า ก็ ตอ เมื่ อ สิ น ค า ดั ง กล า วถู ก สร า งขึ้ น ตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาจั ด จ า ง
และกิ จ การสามารถได รับสิ น ค าดั งกลา วเป น สิ่ ง ตอบแทนจากการจ ายเงิ น กิ จ การจะได รับบริ การ
ก็ตอเมื่อไดมีการให บริการดังกลาวตามสัญญาแก กิจการ และไมใ ชเ มื่อกิ จ การไดใ ชบริการนั้ นเพื่ อ
ใหบริการอื่น ตัวอยางเชน การสงมอบโฆษณาใหแกลูกคา
70.

ขอ กํ าหนดในย อหน าที่ 68 มิ ไ ด ห ามไม ใ ห กิจการรั บรู การจ ายล วงหน าเป นสิ น ทรั พย เมื่ อการจ า ย
ลวงหน า นั้ น เป น การจ า ยเพื่ อให กิ จการไดรั บสิ ท ธิใ นการเข าถึ งสิ น ค าเหลานั้ น ในทํานองเดี ยวกั น
ขอกําหนดในยอหนาที่ 68 ไมไดหามใหกิจการรับรูการจายลวงหนาเปนสินทรัพยเมื่อการจายลวงหนา
นั้นเปน การจายเพื่อใหกิจการไดรับบริการเหลานั้น

คาใชจายในอดีตที่ตองไมรับรูเปนสินทรัพย
71.

กิจ การตอ งไมรับรู รายจายเกี่ยวกับรายการไม มีตัวตนที่ ไดรับรูเมื่อ เริ่มแรกเปนคา ใชจายแล ว
เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนในภายหลัง

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ
72.

กิจการสามารถเลือกวิธีราคาทุนตามยอหนาที่ 74 หรือวิธีการตีราคาใหมตามยอหนา ที่ 75 เปน
นโยบายการบัญชีของกิจการ ในกรณีที่กิจการเลือกที่จะแสดงสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาที่ตีใหม
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สินทรัพยอื่นทุกรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันจะตองใชวิธีการตีราคาใหมดว ย เวนแตจะไมมี
ตลาดซื้อขายคลองสําหรับสินทรัพยเหลานั้น
73.

ประเภทของสินทรัพยไ มมีตัว ตน หมายถึ ง กลุ มของสินทรัพยที่ มีลักษณะและประโยชน การใชงาน
ที่คลายคลึงกันในการดําเนินงานของธุรกิจ สินทรัพยไมมีตัวตนทุกรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกัน
ตองตีราคาใหมพรอมกัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกตีราคาใหมเฉพาะสินทรัพยบางรายการ และ
การรายงานจํานวนเงินในงบการเงินดวยราคาทุนและมูลคาที่ตีใหมในเวลาตางๆ ปะปนกัน

วิธีราคาทุน
74.

หลังจากที่กิจการรับรูเปนสินทรัพยเมื่อเริ่มแรกแลว สินทรัพยไมมีตัวตนตองแสดงราคาดวยราคา
ทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม

วิธีการตีราคาใหม
75.

หลังจากที่กิจการรับรูเปนสินทรัพยเมื่อเริ่มแรกแลว สินทรัพยไมมีตัวตนตองแสดงดวยราคาที่ตี
ใหม ราคาที่ตีใหมหมายถึง มูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหมหักดวยคาตัดจําหนายสะสมที่
คํา นวณจากมู ล ค า ยุ ติ ธรรมนั้ น และผลขาดทุ นจากการด อ ยค า สะสม ในการตี ร าคาใหม ต าม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการตองกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยอางอิง
กับราคาที่ไดจากตลาดซื้อขายคลอง นอกจากนี้การตีราคาใหมตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเพื่อให
การแสดงมู ลค า ตามบัญ ชีข องสินทรั พย ณ วั นสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ไมแ ตกตา งอยา งมี
สาระสําคัญจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น

76.

วิธีการตีราคาใหมไมอนุญาตใหกิจการ
76.1 นําสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมเคยรับรูเปนสินทรัพยมาตีราคาใหม หรือ
76.2 รับรูสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเริ่มแรกดวยจํานวนที่ไมใชราคาทุน

77.

วิธีการตีราคาใหมจะนํามาปฏิบัติหลังจากที่กิจการไดรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน
อยางไรก็ตาม หากกิจ การรับรูตนทุนเพียงบางสวนของสินทรัพยไมมีตัวตนเปน สินทรัพย เนื่องจาก
สิ น ทรั พย นั้ น ไม เ ข าเกณฑ ก ารรั บ รู รายการจนกระทั่ ง เวลาได ผ า นไประยะหนึ่ ง (ดู ย อ หน า ที่ 65)
วิธีการตีราคาใหมอาจถือปฏิบัติกับสินทรัพยไมมีตัวตนทั้งจํานวน ทั้งนี้ วิธีการตีราคาใหมอาจนํามา
ปฏิบั ติกับสิน ทรั พย ไม มีตัวตนที่ไ ดรับ จากการอุ ดหนุน ของรัฐบาลและกิ จการไดรั บรู ไวดวยมูลคา ที่
กําหนดไว (ดูยอหนาที่ 44)

78.

ตามปกติ ตลาดซื้อขายคลองของสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งมีลักษณะตามที่กําหนดไวใ นยอหนาที่ 8 มัก
ไม มี อ ยู แต ใ นบางครั้ ง ตลาดซื้ อ ขายคล อ งสํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนบางชนิ ด อาจเกิ ด ขึ้ น ได
ตัว อยา งเชน ตลาดซื้ อขายคล องอาจมี อยู ใ นบางประเทศสํ า หรั บใบอนุ ญ าตประกอบการรถแท็ก ซี่
ใบอนุญาตประกอบการประมง หรือโควตาการผลิต ซึ่งใบอนุญาตดังกลาวสามารถโอนเปลี่ยนมือได
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อยางอิสระ อยางไรก็ตาม ตลาดซื้อขายคลองไมมีสําหรับชื่อผลิตภัณฑ หัวหนังสือพิมพ สิทธิใ นการ
เผยแพร ดนตรี และภาพยนตร สิ ท ธิ บัต ร หรื อ เครื่ องหมายการค า เนื่ องจากสิ น ทรั พย ดัง กล าวมี
ลัก ษณะเฉพาะตั ว ถึงแมจ ะมีการซื้ อขายสิน ทรัพย ไม มี ตัวตนกั น บา ง แต สัญ ญาที่ ทํ าขึ้ น ก็เ ป นการ
ตอรองระหวางผูซื้อกับผูขายแตละคน และการซื้อขายดังกลาวยังคอนขางเกิดขึ้นไมบอย ดวยเหตุผล
ดังกลาวราคาที่จายเพื่อซื้อสินทรัพยเพียงรายการเดียวอาจไมเพียงพอที่จะใชเปนหลักฐานอางอิงใน
การกําหนดมูลคายุติธรรมใหกับรายการอื่น นอกจากนี้ราคาที่ซื้อขายกันก็มักจะไมเปนที่เปดเผยตอ
สาธารณชน
79.

ความถี่ข องการตี ราคาใหมขึ้ น อยูกับความผั น ผวนของมู ล ค ายุติ ธ รรมของสิน ทรั พย ไม มี ตัวตนที่ มี
การตี ร าคาใหม หากมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย ที่ ตี ร าคาใหม แ ตกต า งจากมู ล ค า ตามบั ญ ชี
อยางมีสาระสําคัญ กิจการจําเปนตองตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตนใหมอีกครั้งหนึ่ง มูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยไมมีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยสําคัญจนทําใหจําเปนตองมีการตีราคา
สิ น ทรั พย นั้ น ใหม ทุ ก ป หากมู ลค ายุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย ไ ม มีตั วตนนั้ น มี ความผั น ผวนอยา งไม มี
นัยสําคัญกิจการไมจําเปนตองตีราคาสินทรัพยใหมบอยๆ

80.

เมื่ อมี การตี ร าคาสิ น ทรั พย ไม มี ตั วตนใหม กิ จ การต อ งนํ า ค าตั ด จํ าหน ายสะสมของสิ น ทรั พย ไ ม มี
ตัวตน ณ วันที่ตีราคาใหมไปปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
80.1 ปรั บค าตั ดจํ า หน ายสะสมตามสั ดส วนการเปลี่ย นแปลงของมู ลค า ตามบั ญชี กอนหั กค า ตั ด
จําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมของสินทรัพยเพื่อทําใหมูลคาตามบัญชีสทุ ธิ
ที่ปรับแลวเทากับราคาที่ตีใหม
80.2 ใหนําคาตัดจําหนายสะสมหักจากมูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุน
จากการดอยคาสะสม และนํามูลคาตามบัญชีสุทธิมาปรับใหเปนราคาที่ตีใหมของสินทรัพย

81.

หากกิจการไมสามารถตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตนที่จัดอยูในประเภทเดียวกับสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่ตีร าคาใหมเ นื่องจากสิ นทรั พยร ายการนั้น ไม มีต ลาดซื้อ ขายคล องรองรับ กิจ การตอ งแสดง
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอยคาสะสม

82.

หากมู ล ค า ยุ ติ ธรรมของสิ นทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ ตี ร าคาใหม ไม สามารถกํ า หนดโดยอ า งอิ ง กั บ
ตลาดซื้อขายคลองไดอีกตอไป มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นตองเทากับราคาที่ตีใหม
ณ วันที่มีการตีราคาครั้งลาสุดที่อางอิงกับราคาตลาดซื้อขายคลอง หักดวยคาตัด จําหนา ยสะสม
ที่คํานวณจากราคาที่ตีใหมลาสุด และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมนับจากวันที่ตีราคาครั้งลาสุดนัน้

83.

การที่สินทรัพยไมมีตัวตนไมมีตลาดซื้อขายคลองมารองรับอีกตอไปอาจเปน ขอบงชี้วาสินทรัพยไมมี
ตัว ตนนั้ น อาจเกิ ดการด อยค า และกิ จ การจํ า เป นต องทํ า การทดสอบการด อยค าของสิ น ทรั พย ตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
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84.

หากกิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมใหกับสินทรัพยไมมีตัวตนโดยอางอิงกับตลาดซื้อขายคลองได
ณ วันที่วัดมูลคาภายหลังการไดมา กิจการตองปฏิบัติตามวิธีการตีราคาใหมนับจากวันนั้นเปนตนมา

85.

กิจ การต องรับรูมู ลคา ตามบัญชีของสินทรัพ ยไมมีตัว ตนที่เพิ่ มขึ้นจากการตีร าคาใหม ในกํ าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรูจํานวนสะสมไปยังสว นของเจา ของภายใตบัญชี “สว นเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย” อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีก ารตีร าคาลดลงและกิจ การไดรับรู
จํานวนที่ลดลงเปนคาใชจายในงวดกอนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้ตองรับรูใ นกําไรหรือ
ขาดทุนไมเกินจํานวนที่เคยลดลงของสินทรัพยรายการเดียวกันซึ่งไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนแลว
ในงวดกอน

86.

กิจการตองรับรูมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ลดลงจากการตีร าคาใหมในกํา ไรหรือ
ขาดทุ นทั นที อยา งไรก็ ตาม กิ จ การตอ งรับรู สว นที่ ล ดลงจากการตี ร าคาใหม ใ นกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนที่ไมเกินยอดคงเหลือดานเครดิตที่มีอยูในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย” ของสินทรั พยร ายการเดี ยวกัน โดยการรับรู สว นที่ ลดลงในกํ าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น
จะมี ผ ลทํ า ให จํ า นวนที่สะสมไว ในส ว นของเจ า ของภายใต บั ญ ชี “ส ว นเกินทุ นจากการตี ร าคา
สินทรัพย” ลดลงตามไปดวย

87.

สวนเกินทุนทั้งหมดจากการตีราคาสิน ทรัพยที่แสดงอยูใ นสวนของเจาของตองโอนไปยังกําไรสะสม
โดยตรงเมื่อสวนเกินทุนนั้นกลายเปนรายการที่เกิดขึ้นแลว กิจการตองโอนสวนเกินทุนไปยังกําไรสะสม
ทั้งจํานวนหากกิจการจําหนายหรือเลิกใชสินทรัพย อยางไรก็ตาม สวนเกินทุนบางสวนอาจทยอยโอน
ไปกําไรสะสมเมื่อกิจการใช สินทรัพย ในกรณีดังกลาว จํานวนของสวนเกินทุน ที่โอนไปกําไรสะสม
จะเทากับผลตางระหวางคาเสื่อมราคาที่คํานวณจากมูลคาตามบัญชีที่ตีใหมกับคาเสื่อมราคาที่คํานวณ
จากราคาทุนเดิมของสินทรัพยนั้น การโอนสวนเกิน ทุนจากการตีราคาสินทรัพยไปยังกําไรสะสมตอง
ไมโอนผานกําไรหรือขาดทุน

อายุการใหประโยชน
88.

กิจการตองประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนวาเปนรายการทีท่ ราบไดแนนอน
หรือไม และถาสามารถทราบไดแนนอน อายุการใหประโยชนจะกําหนดจากระยะเวลาหรือจํานวน
การผลิตหรือหนวยวัดอื่นๆที่คลายคลึงกัน กิจการจะพิจารณาวาสินทรัพยไมมีตัวตนมีอายุการให
ประโยชน ที่ไ มทราบแน นอนก็ต อเมื่ อจากการวิเคราะห ปจ จั ยที่ เกี่ ย วข องแล ว ไมพ บขอ จํา กั ด
ที่สามารถคาดไดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สินทรัพยดังกลาวจะสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิ
ที่กิจการจะไดรับ

89.

การบัญชีสําหรั บสินทรัพยไม มีตัวตนจะขึ้นอยูกับอายุการใหประโยชนของสิน ทรัพย กิจ การตองตั ด
จํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ อ ายุ ก ารให ป ระโยชน ท ราบได แ น น อน (ดู ย อ หน า ที่ 97-106)
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แตไมตองตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน (ดูยอหนาที่ 107-110)
ตัว อยา งต อไปนี้แสดงการกําหนดอายุก ารให ประโยชน ของสิ น ทรั พยไ ม มี ตัว ตนที่แตกต างกัน และ
การบัญชีภายหลังการไดสินทรัพยนั้น ซึ่งจะขึ้นอยูกับการกําหนดอายุการใหประโยชน
90.

ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนรวมถึง
90.1 การนํ า สิ นทรั พย ไมมี ตัวตนมาใช ประโยชน ตามที่ คาดไว ซึ่ ง รวมถึ งการที่ผู บริ ห ารคณะอื่ น
จะสามารถบริหารสินทรัพยนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
90.2 วงจรชี วิ ตของสิน ทรั พ ย ไ ม มี ตัว ตนและข อมู ล สาธารณะเกี่ ย วกั บการประมาณอายุ การให
ประโยชนของสินทรัพยที่คลายคลึงกันที่นํามาใชประโยชนในลักษณะเดียวกัน
90.2 ความลาสมัยดานเทคนิค เทคโนโลยี การคา หรือดานอื่นๆ
90.3 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่นําสินทรัพยไมมีตัวตนมาใชประโยชน และการเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของตลาดสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดจากสินทรัพยไมมีตัวตน
90.4 การโตตอบที่คาดวาจะเกิดจากคูแขงในปจจุบันหรือคูแขงในอนาคต
90.5 ระดับของรายจายที่เกิดขึ้น เพื่อดํารงไวซึ่งประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับ
จากสินทรัพยไมมีตัวตน และความสามารถและความมุงมั่นของกิจการเพื่อใหบรรลุระดับของ
รายจายนั้นๆ
90.6 ระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมสินทรัพยและสิทธิทางกฎหมาย หรือขอจํากัดที่คลายคลึงกัน
ในการใชสินทรัพย เชน วันครบกําหนดของสัญญาเชาที่เกี่ยวของ และ
90.7 อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นอยูกับอายุการใหประโยชนของสินทรัพยอื่นๆ
ของกิจการ หรือไม

91.

อายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนมิได หมายถึงไมมีที่สิ้นสุด อายุการใหประโยชนของสินทรัพย
ไมมีตัวตนจะสะทอนใหเห็นเพียงระดับของรายจายในการบํารุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อดํารง
ใหสินทรั พยมี มาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ไดมีการประเมิน ไว ณ เวลาที่มี การประมาณอายุ
การใหประโยชนของสินทรัพย และยังรวมถึงความสามารถและความมุงมั่นของกิจการเพื่อใหบรรลุ
ถึงระดับดังกลาว สรุปไดวาอายุการใหประโยชนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมท ราบแนนอนตองไมขึ้น กับ
รายจายในอนาคตที่ไดวางแผนไวที่เกินกวารายจายที่ตองการเพื่อดํารงใหสินทรัพยมีผลการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาตรฐานเดิมที่เคยประเมินไว

92.

เนื่องจากวิทยาการสมัยใหมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอรและสินทรัพยไมมี
ตัวตนอื่นหลายชนิดจึงมีแนวโนมที่จะเกิดการลาสมัยในดานเทคโนโลยีเร็วขึ้น ดังนั้น สินทรัพยไมมี
ตัวตนดังกลาวจึงนาที่จะมีอายุการใหประโยชนที่สั้น

93.

อายุการให ประโยชน ของสินทรัพยไมมีตัวตนอาจมีเวลายาวนานหรือแมกระทั่งไมทราบไดแนน อน
ความไมแนนอนเปนเหตุใหกิจการประมาณอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยใชหลัก
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ความระมัดระวัง แต ความไมแน นอนดังกล าวไมถือเป น เหตุ ผลที่ กิจการจะสามารถนํ า มาอ างเพื่ อ
กําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนใหสั้นกวาความเปนจริง
94.

อายุการใหประโยชนของสินทรัพ ยไมมีตัวตนที่เกิดจากการทํา สัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น
จะตองไมเกินอายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แตอาจจะสั้นกวาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลา
ที่กิจการคาดวาจะใชประโยชนในสินทรัพยนั้นๆ หากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายนั้นมีระยะเวลา
ที่จํากัดแตสามารถตออายุได อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นตองรวมระยะเวลา
ที่ตออายุใหมเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนไดวากิจการไมมีตนทุนที่เปนนัย สําคัญจากการ
ตออายุดังกลาว อายุการใหประโยชนของสิทธิที่ไดกลับมาใหมที่รับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนจาก
การรวมธุ รกิจ คือระยะเวลาตามสัญญาที่เหลืออยูของสิทธิ ที่ได รับตามสั ญญาและต องไมร วม
ระยะเวลาที่ตออายุใหม

95.

ปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทางกฎหมายอาจมีอิทธิพลตออายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมี
ตัวตน ปจจัยทางเศรษฐกิจกําหนดระยะเวลาที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพยไมมีตัวตน สวนปจจัยทางกฎหมายอาจจํากัดระยะเวลาที่กิจ การสามารถควบคุมประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ ที่จะไดรับจากสินทรัพยนั้น กิจ การตองกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมี
ตัวตนจากปจจัยทางเศรษฐกิจหรือปจจัยทางกฎหมายแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา

96.

ปจจัยที่เปนตัวกําหนดวากิจการจะสามารถตออายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไมเกิดตนทุน
ที่มีนัยสําคัญดังนี้
96.1 หลักฐาน (ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ) ที่แสดงใหเห็นวาสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น
จะไดรับการตออายุ หากการตออายุนั้นขึ้น อยูกับความเห็นชอบของบุคคลที่สาม ก็ตองรวม
ไปถึงหลักฐานที่แสดงวาจะไดความเห็นชอบจากบุคคลที่สามดวย
96.2 มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จําเปนในการตออายุ และ
96.3 ตน ทุ นในการต ออายุไม มีนั ยสํ าคั ญ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บประโยชนเชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต
ที่กิจการคาดวาจะไดจากการตออายุนั้น
หากตนทุนในการตออายุสัญญามี นัยสําคัญเมื่ อเทียบกับ ประโยชน เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว า
กิ จ การจะได รับ จากต อ อายุนั้ น ต น ทุ น ในการต ออายุ สัญ ญาที่ สํ าคั ญ นี้ จ ะถื อเป น ต น ทุ น การไดม า
ซึ่งสินทรัพยไมมีตัวตนใหม ณ วันตออายุสัญญา
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน
ระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย
97.

กิจ การตองปนสว นจํานวนที่คิดคาตั ดจําหนายของสิ นทรัพ ยไมมี ตัวตนที่อายุ การใหประโยชน
ทราบไดแนนอนอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองเริ่ม
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่ใหประโยชนได เชน เมื่อสินทรัพยอยูใน
สถานที่และสภาพที่สามารถใชงานไดตามความประสงคข องผูบริหาร กิจ การตองหยุดการตัด
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่กิจการจัดประเภทสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยที่ถือไวเพือ่
ขาย(หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยรอจําหนายไวกับสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย) ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ
การดํ าเนินงานที่ ย กเลิ ก และวันที่ กิจการตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบั ญชี แลว แต วันใด
จะถึ งก อ น วิ ธีก ารตั ด จํ า หน า ยที่ ใ ช ต อ งสะท อ นถึ งรู ป แบบที่ กิ จ การคาดว า จะได ใช ประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไมสามารถกําหนดรูปแบบดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองใช
วิธีเสนตรงในการตัดจํา หนา ย คา ตัด จํา หนายในแตละงวดตองรับรูเปนคา ใชจายในกํา ไรหรื อ
ขาดทุน เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หรือฉบับอื่นจะอนุญาตหรือ กําหนดใหกิจการนําคา ตัด
จําหนายดังกลาวไปรวมเปนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอื่นๆ ได

98.

วิธีการตัดจําหนายที่ใ ชใ นการปนสวนจํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนตามเกณฑ
ที่เ ป น ระบบตลอดอายุ การใหประโยชนของสิ น ทรัพย นั้ น มี หลายวิ ธี วิธี ดัง กล าวรวมถึ งวิธี เ ส น ตรง
วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจํานวนผลผลิต กิจการตองเลือกวิธีการตัดจําหนายตามรูปแบบที่คาดวา
จะไดรับประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยไมมีตัวตน และตองใชวิธีการตัดจําหนายนั้นอยางสม่ําเสมอ
ในทุกงวด นอกจากวารูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป

99.

ตามปกติ กิจ การตองรับรู คาตัดจําหนายเปนคาใช จายในกําไรหรือขาดทุน แตใ นบางครั้งประโยชน
เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตที่ อยู ใ นสิน ทรั พยไม มี ตั วตนจะถื อเป นส วนหนึ่ ง ของการผลิ ตสิ น ทรั พย อื่น
ในกรณีดังกลาว คาตัดจําหนายจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยอื่น และตองนําไปรวมเปน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ตัวอยางเชน คาตัดจําหนายของสิน ทรัพยไมมีตัวตนที่ใชใ นขั้นตอน
การผลิตตองรวมเปนมูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สินคาคงเหลือ)

มูลคาคงเหลือ
100. กิจการตองกําหนดมูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน
ใหเปนศูนย เวนแตจะเปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
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100.1 บุคคลที่สามใหสัญญาวา จะซื้อ สินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสิ นทรัพยนั้นสิ้นสุดอายุการให
ประโยชน
100.2 สินทรั พ ย ไ ม มี ตัว ตนนั้ นมี ต ลาดซื้ อ ขายคลอ งรองรั บ และเป นไปตามเงื่ อ นไขทุ ก ข อ
ตอไปนี้
100.2.1 มูลคาคงเหลือสามารถกําหนดไดโดยอางอิงกับราคาที่ไดจากตลาดซือ้ ขายคลอง
100.2.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตลาดซื้อขายคลองนั้นจะมีอยูเมื่ออายุการให
ประโยชนของสินทรัพยสิ้นสุดลง
101. จํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนตองกําหนด
หลั ง จากที่ หั ก มู ล ค าคงเหลื อ แล ว มู ลค า คงเหลื อ ที่ ไ ม เ ท า กับ ศู น ย แ สดงเป น นั ย ว ากิ จ การคาดว า
จะจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนกอนที่สินทรัพยนั้นจะสิ้นสุดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
102. กิจ การตองประมาณมูลคาคงเหลือของสิน ทรั พย ไมมี ตัว ตนจากมู ลคาที่คาดวา จะไดรับคื นจากการ
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน โดยใชราคาขายที่มีอยู ณ วันที่มีการประมาณสําหรับการขายสินทรัพย
ที่คลายคลึงกันที่อายุการใหประโยชนกําลังจะสิ้นสุดลง และที่ไดนํามาใชประโยชนภายใตสถานการณ
ที่คลายคลึงกับสถานการณที่กิจ การคาดวาจะนําสินทรัพยนั้นมาใช ประโยชนใ นอนาคต กิจการตอ ง
ทบทวนมู ลค าคงเหลื อ ของสิ น ทรั พย ไม มี ตั ว ตนอย างนอ ยทุ กงวดป บั ญ ชี กิ จ การต อ งบั น ทึ กการ
เปลี่ ยนแปลงในมู ล ค าคงเหลื อของสิ นทรั พย ไ ม มีตัวตนโดยถื อเปน การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบั ญ ชี ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
103. มูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนอาจมีมูลคาเพิ่มขึ้นจนเทากับหรือมากกวามูลคาตามบัญชีของ
สิน ทรัพยนั้น ในกรณีดังกล าวคาตัดจําหนายของสิน ทรัพย ไมมีตัวตนจะมีมูลค าเปนศู นยจนกระทั่ ง
หากในภายหลังมูลคาคงเหลือของสินทรัพยลดลงต่ํากวามูลคาตามบัญชี

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย
104. กิ จ การต อ งทบทวนวิ ธี ก ารตั ด จํ า หน า ยและระยะเวลาการตั ด จํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตัว ตน
ที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนทุกงวดปบัญชีเปนอยางนอย กิ จการต องเปลี่ ยนแปลง
ระยะเวลาในการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนหากอายุการใหประโยชนที่คาดไวของสินทรัพย
นั้นแตกตางจากที่เคยประมาณไวในอดีต ในทํานองเดีย วกัน กิจการตองเปลี่ย นแปลงวิธีการ
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเพื่อสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปหากลักษณะของรูปแบบ
การใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลงไป กิจการตองถือวาการเปลีย่ นแปลง
ทั้งสองประเภทเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ขอผิดพลาด
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105. ในระหวางอายุการใชประโยชน ของสิน ทรัพยไ มมีตัวตน กิจ การอาจเห็น ไดชัดเจนขึ้น วาอายุ การให
ประโยชนที่ ป ระมาณไวนั้ น ไมเหมาะสมอี กต อไป ตั วอย างเชน การรับ รู ผลขาดทุ น จากการดอยค า
อาจเปนเครื่องบงชี้วาระยะเวลาการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนจําเปนตองเปลี่ยนแปลงไป
106. เมื่อเวลาผานไป รูปแบบของประโยชนเชิงเศรษฐกิ จในอนาคตที่ คาดวาจะไดรับจากสินทรัพย ไม มี
ตัวตนอาจเปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน กิจการอาจเห็นไดชัดเจนในภายหลังวาการตัดจําหนายดวยวิธี
ยอดคงเหลือลดลงเหมาะสมกวาวิธีเสนตรง อีกตัวอยางหนึ่งคือ ในกรณีที่ประโยชนของสิทธิที่จะไดรับ
จากใบอนุญาตจําเปนตองเลื่อนเวลาออกไปเนื่องจากตองรอใหสวนประกอบอื่นของแผนงานธุรกิจ อื่น
เริ่มดําเนินการกอน ในกรณีดังกลาว กิจการอาจไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากสิทธินั้นจนกระทั่ง
ในงวดตอมา

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน
107. กิจการตองไมตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน
108. ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง การด อยค าของสิ นทรัพย กํ าหนดให
กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนน อนโดยการ
เปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
108.1 เปนรายป และ
108.2 เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอาจดอยคา

การทบทวนการประเมินอายุการใหประโยชน
109. กิ จ การต อ งทบทวนอายุ ก ารให ประโยชน ข องสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ ไม ได มี ก ารตั ด จํ า หนา ย
ทุกงวดบัญชี เพื่อประเมินวายังคงมีเหตุการณหรือสถานการณใดหรือไมที่สนับสนุนวาอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยนั้นไมทราบแนนอน หากไมมีเหตุการณหรือสถานการณที่สนับสนุนวา
สินทรัพ ยดังกลา วมีอ ายุการใหประโยชนไมทราบแน นอน กิ จ การตองบัน ทึกการเปลี่ย นแปลง
ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยจากสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชน
ไม ทราบแนนอนเป นสิน ทรั พ ยไ มมี ตัว ตนที่ อายุ การใหประโยชนทราบได แนนอน โดยถื อเป น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
110. เพื่อให เป นไปตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การด อยคาของสิ นทรัพย
การที่กิจการประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนใหมจ ากสินทรั พยไมมีตัวตนที่อายุ
การใหประโยชน ไมทราบแนนอนเปนสินทรัพยไม มีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนเป น
ขอบงชี้อยางหนึ่งวาสินทรั พยดังกลาวอาจดอยค า ดังนั้น กิ จการตองทดสอบการดอยค าของสินทรั พย
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โดยการเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตามที่ไดกําหนดไวใ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรั บปรุ ง 2552) เรื่อ ง การดอยคาของสิน ทรั พย ) กั บมู ลค าตามบัญ ชี ของสิ นทรั พย และบัน ทึ ก
ผลตางของมูลคา ตามบั ญชี ที่เ กิน กว ามู ลค าที่ คาดวา จะได รับคืน เป นผลขาดทุน จากการดอยค าของ
สินทรัพย

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน-ผลขาดทุนจากการดอยคา
111. ในการกํ าหนดวา สิ นทรั พยไม มีตัวตนนั้ น เกิ ดการด อยค าหรื อไม กิจ การต องปฏิ บัติตามมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง การด อยค าของสิน ทรั พย มาตรฐานการบั ญชีฉ บั บ
ดังกลาวอธิบายวาเมื่อใดที่กิจการจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและทบทวนมูลคาดังกลาว
อยางไร วิธีกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรั บคืนของสิน ทรั พย และเมื่อใดที่ตองรับรูห รือกลับบัญชีผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย

การเลิกใชและการจําหนาย
112. กิจการตองตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนออกจากบัญชี เมื่อ
112.1 กิจการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน หรือ
112.2 กิจการคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนําสินทรัพยนั้นมาใช
ประโยชนหรือจําหนาย
113. กิจ การตอ งรั บรูผ ลต า งระหว างจํ านวนเงิ นสุ ทธิ ที่ ได รั บ จากการจํ า หน า ยสิ นทรั พ ย ไม มี ตั ว ตน
(ถามี) กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นเปนผลกําไรหรือผลขาดทุนในกํา ไรหรือ
ขาดทุนเมื่อตัดรายการสินทรัพยไมมีตัวตนออกจากบัญชี (เวนแตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา จะกําหนดไวเปนอยางอื่นสํา หรับการขายและเชา กลับคืน)
ผลกําไรจากการจําหนายดังกลาวตองไมจัดประเภทเปนรายได
114. การจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนอาจเกิดขึ้นไดใ นหลายวิธี (เชน การขาย การทําสัญญาเชาการเงิ น
หรือการบริจ าค) กิ จการตองใชเกณฑตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อ ง
รายได (เมื่ อมี การประกาศใช) สํ าหรั บการรั บรู รายได จากการขายสิน ค าในการกํ าหนดวัน ที่ มีการ
จําหนายสินทรัพยดังกลาว และใชเกณฑตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
สัญญาเชา สําหรับการจําหนายสินทรัพยโดยการขายและเชากลับคืน
115. เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑในยอหนา 21 กิจการตองรับรูตนทุนการเปลี่ยนแทนบางสวนของสินทรัพย
ไมมีตัวตนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นๆ และตัดมูลคาตามบัญชีของสวนที่ถูก
เปลี่ยนแทนออก กรณีที่ไมสามารถกําหนดมูลคาตามบัญชีของส วนที่ถูกเปลี่ ยนแทนได กิ จการอาจใช
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ตนทุนการเปลี่ยนแทนใหมเปนตัวกําหนดตนทุนของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน ณ วันที่ไดมาหรือวันที่เกิด
สินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นภายในกิจการ
115ก. ในกรณีของการไดสิทธิกลับมาใหมจากการรวมธุรกิจ หากไดมีการออกสิทธิดังกลาวใหมอีกครั้ง (ขาย)
ใหแกบุคคลภายนอกในภายหลัง มูลคาตามบัญชีที่เกี่ยวของ (ถามี) ตองนําไปใชในการประเมิน ผล
กําไรหรือผลขาดทุนจากการออกสิทธิใหมอีกครั้ง
116. กิจการตองรับรูสิ่งตอบแทนที่จะไดรับจากการจําหนายรายการที่เปนสินทรัพยไมมีตัวตนเริ่มแรกดวย
มูลค ายุติ ธรรม หากไมไดรับชําระทัน ที กิจการต องรับรูสิ่งตอบแทนที่ จะไดรับเริ่ มแรกดวยมูลคา ที่
เทียบเทาการขายดวยเงินสด ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนที่จะไดรับชําระกับราคาขายเงินสดใหรับรูเปน
ดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช)
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงผลตอบแทนที่แทจริงของสิ่งตอบแทนที่จะไดรับ
117. กิ จ การต องไม ห ยุ ด การตั ดจํ า หน ายสิ น ทรั พย ไ ม มี ตั ว ตนที่ อ ายุ ก ารให ป ระโยชน ท ราบได แน น อน
เมื่ อสิ นทรัพยไ มมี ตัว ตนนั้น ไม ได ใช อีกตอไป เวนแตกรณี ที่กิจการได ตัดจําหน ายสินทรั พย ดังกล าว
เต็มจํานวนแลวหรือไดจัดประเภทสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หรือรวมสินทรัพย
ดังกล าวไว กับกลุ มสิ น ทรั พยจําหน ายที่จั ดประเภทเป นสิ นทรั พย ที่ถื อไวเพื่อขาย) ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง สิน ทรั พยไ ม หมุ น เวีย นที่ ถือไว เ พื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก

การเปดเผยขอมูล
การเปดเผยขอมูลทั่วไป
118. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอ ไปนี้ในงบการเงินสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท
โดยแบงแยกระหวางสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในกับสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทอื่น
118.1 อายุก ารให ประโยชนข องสิ นทรั พย ไ มมี ตั วตนที่ ทราบได แนน อนหรือ ไมทราบแนน อน
หากเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน ใหเปดเผยอายุการให
ประโยชนหรืออัตราการตัดจําหนาย
118.2 วิธีการตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยไมตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน
118.3 มู ล ค า ตามบั ญ ชี ก อ นหั ก ค า ตั ด จํ า หน ายสะสม และค า ตั ด จํ า หน า ยสะสม (รวมทั้ ง ผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย) ณ วันตนงวดและวันสิ้นงวด
118.4 รายการแตล ะบรรทัดที่แสดงในงบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งไดรวมคาตัดจําหนายของ
สินทรัพยไมมีตัวตนไว
118.5 การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชี ณ วันตนงวดกับมูล คาตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด
ที่แสดงถึงรายการตอไปนี้
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118.5.1 จํานวนเงินของสินทรัพย ไมมีตัวตนที่เพิ่มขึ้น โดยแยกแสดงสินทรัพยไม มี
ตัวตนที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นภายในกิจการ สินทรัพยไมมีตัวตนทีไ่ ดมาแยก
ตางหาก และสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจ
118.5.2 สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายหรือรวมอยู
ในกลุมสินทรั พยที่จําหนา ยที่จัด ประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไว เพื่อ ขายตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 5 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ย กเลิก และการ
จําหนายอื่นๆ
118.5.3 จํานวนเงินของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหวางงวดที่เกิดจาก
การตีราคาสินทรั พยใหม ตามที่ กําหนดไว ในยอ หนาที่ 75 และ 85 ถึ ง 86
และที่เกิดจากผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยซึ่งรับรูหรือกลับรายการ
ในกํ าไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จอื่ น (ถ า มี ) ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 36
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
118.5.4 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
ระหวางงวด (ถามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
118.5.5 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่กลับบัญชีในกําไรหรือขาดทุน
ระหวางงวด (ถามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การดอยคาของสินทรัพย
118.5.6 คาตัดจําหนายที่รับรูในระหวางงวด
118.5.7 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินใหเปน
สกุลเงินที่ใชรายงาน และการแปลงคาผลการดําเนินงานในตางประเทศเปน
สกุลเงินที่ใชรายงานของกิจการ และ
118.5.8 การเปลี่ยนแปลงอื่นที่เกิดขึ้นกับมูลคาตามบัญชีในระหวางงวด
119. ประเภทของสินทรัพยไมมีตัวตนคือ กลุมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีลักษณะและมีประโยชนใ นการ
ดําเนินงานของกิจการที่คลายคลึงกัน สินทรัพยไมมีตัวตนอาจแยกประเภทไดตามตัวอยางตอไปนี้
119.1 ชื่อผลิตภัณฑ
119.2 หัวหนังสือและชื่อสิ่งพิมพ
119.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร
119.4 ใบอนุญาต และสิทธิที่จะใชชื่อและดําเนินธุรกิจ
119.5 ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร และสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น เชิ ง อุ ต สาหกรรม สิ ท ธิ ใ นการดํ า เนิ น งานและ
การใหบริการ
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119.6 สูตรอาหาร สูตรอื่น แบบจําลอง การออกแบบ และแมแบบ และ
119.7 สินทรัพยไมมีตัวตนที่กําลังพัฒนา
ประเภทของสิ น ทรั พย ไม มี ตัวตนที่กล า วถึ ง ข างต น สามารถแยกเปน ประเภทย อยหรื อรวมกัน เป น
ประเภทที่ใ หญขึ้นไดหากผลในการแยกยอยหรือการรวมนั้น ทําให ขอมูลที่เปดเผยเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจของผูใชงบการเงินมากขึ้น
120. กิจ การต องเปด เผยขอมูลเกี่ย วกับสิน ทรัพยไมมีตัวตนที่ดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง การด อยค า ของสิ น ทรั พย เพิ่ ม เติ ม จากข อ มู ล ที่ กํา หนดให เ ป ดเผยตาม
ขอ 118.5.3 ถึง 118.5.5
121. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และขอผิดพลาด กําหนดใหกิจ การตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนของ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในงวดปจจุบัน หรือคาดวาจะมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในงวดตอๆ ไป การเปดเผยขอมูลดังกลาวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของรายการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
121.1 การประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน
121.2 วิธีการตัดจําหนาย
121.3 มูลคาคงเหลือ
122. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงิน
122.1 มูล ค า ตามบั ญ ชีข องสิ นทรั พ ยไม มี ตั ว ตนที่ อายุ ก ารให ประโยชน ไ ม ทราบแน นอนและ
เหตุผลสนับสนุนการประเมินอายุการใหประโยชนท่ีไมทราบแนนอน ในการใหเหตุผล
กิจการตองอธิบายถึงปจจัยที่มีบทบาทอยางเปนนัยสําคัญในการกําหนดใหสนิ ทรัพยมอี ายุ
การใหประโยชนที่ไมทราบแนนอน
122.2 คํา อธิ บายเกี่ย วกั บมู ล ค า ตามบั ญ ชี และระยะเวลาการตัด จํ า หน า ยที่ เหลื อ อยูสํา หรั บ
สินทรัพยไมมีตัวตนแตละรายการที่มีสาระสําคัญตองบการเงินของกิจการ
122.3 สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอุดหนุนของรัฐบาลและรับรูสินทรัพ ยนั้นเมื่อ
เริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม (ดูยอหนาที่ 44)
122.3.1 มูลคายุติธรรมที่รับรูเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยเหลานั้น
122.3.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลานั้น และ
122.3.3 สินทรัพยเหลานั้นวัดมูลคาภายหลังการรับรูดวยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีราคาใหม
122.4 การมีอยูและมูลคาตามบัญชีข องสินทรัพยไมมีตัว ตนที่มีขอ จํากัด ในการใช และมูล คา
ตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่นําไปวางเปนประกันหนี้สินไว
122.5 จํานวนเงินที่กิจการผูกมัดตามสัญญาวาจะซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
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123. เมื่อกิจ การอธิบายถึง ปจ จัย ที่มี บทบาทอยางเปน นัยสํ าคั ญในการกํา หนดอายุ การใหประโยชน ของ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนน อน กิจการตองพิจารณาถึงปจจัยที่ระบุไวใ น
ยอหนาที่ 90

การวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนหลังการรับรูรายการดวยวิธีการตีราคาใหม
124. หากกิจการบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาที่ตีใหม กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้
124.1 แสดงขอมูลทุกขอตอไปนี้โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรัพยไมมีตัวตน
124.1.1 วันที่ตีราคาใหม
124.1.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ตีราคาใหม
124.1.3 มูลคา ตามบัญชีที่ควรเปนของสินทรัพย ไมมีตั ว ตนหากใชวิธีร าคาทุ นตาม
ยอหนาที่ 74
124.2 จํานวนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่เกี่ยวขอ งกับสินทรัพยไมมีตัว ตน ณ วันตน
งวดและวันสิ้นงวดโดยแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด และขอจํากัดใน
การนําสวนเกินทุนนั้นมาแบงปนใหกับผูถือหุน
124.3 วิธีการและขอสมมติที่มีนัย สําคัญที่ใชในการประมาณมูลคา ยุติธรรมของสินทรัพยไมมี
ตัวตน
125. ในการเปดเผยขอมูล กิจการอาจจําเปนต องนําประเภทยอยๆ ของสิ นทรัพยไมมีตัวตนมารวมเป น
ประเภทที่ใ หญขึ้น อยางไรก็ตาม กิจ การต องไม นําสิน ทรัพย ไมมีตัวตนประเภทยอยๆ มารวมเป น
ประเภทเดียวกันหากการรวมนั้นจะทําใหสิน ทรัพยไมมีตัวตนแสดงดวยจํานวนที่วัดมูลคาดวยทั้งวิธี
ราคาทุนและวิธีการตีราคาใหม

รายจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
126. กิจการตองเปดเผยจํานวนรวมของรายจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาซึ่งรับรูเปนคาใชจายใน
ระหวางงวด
127. รายจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาประกอบดวยรายจายทั้งสิ้นที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจ กรรมการวิจัย
และพั ฒนา (ดู ยอหน าที่ 66 ถึ ง 67 สํ า หรั บแนวปฏิ บัติ เกี่ย วกั บชนิดของรายจ า ยที่ ตอ งนํ า มารวม
เพื่อเปดเผยขอมูลตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 126)

การเปดเผยขอมูลอื่น
128. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการเปดเผยขอมูลตอไปนี้
128.1 คําอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดตัดจําหนายหมดแลวแตกิจการยังใชประโยชนอยู และ
128.2 คํ า อธิ บายโดยสั ง เขปเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ มี นั ย สํา คั ญ ภายใต การควบคุ ม ของ
กิจ การ แต ไม ไ ดรับ รูเป นสิ น ทรั พยเ นื่ องจากสิน ทรัพย ไม มี ตัวตนดั งกล า วไม เข าเกณฑการ
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รับรูรายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรือเนื่องจากกิจการไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาหรือ
กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นกอนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะมีผลบังคับใช

การปฏิบัตใิ นชวงเปลี่ยนแปลงและวันทีม่ ีผลบังคับใช
129. (ยอหนานี้ไมใช)
130. กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
130.1 วิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ตกลงรวมธุรกิจ
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 และ
130.2 วิ ธี การบั ญ ชี สํา หรั บสิ น ทรั พย ไ ม มี ตั วตนอื่ น ที่ ไ ด ม าตั้ ง แต วัน ที่ 1 มกราคม 2551 ด วยวิ ธี
เปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้น กิจการตองไมปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่มีอยู แลว ก อนวั นที่ ดังกลา ว อย างไรก็ ตาม ในวัน ดั งกล าวกิ จการต องประเมิน อายุ ก ารให
ประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนใหมตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หากการ
ประเมินดั งกล าวมีผลทําใหกิจการตองเปลี่ ยนแปลงประมาณการอายุการให ประโยชนของ
สินทรัพย กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
130ก. กิ จ การต องปฏิ บั ติตามข อกํา หนดในย อหน าที่ 2 สํ าหรั บ รอบระยะเวลาป บั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อหลั ง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป หากกิจการปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร กอนวันมีผลบังคับใช กิจการตองนําการแกไข
ดังกลาวมาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกลาวดวย
130ข. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ไดมีการแกไขถอยคํา
ที่ใชในมาตรฐานการรายงานทางการเงินตางๆ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีดังกลาวยังแกไขยอหนาที่
85 86 และ 118.5.3 กิจ การตองปฏิบัติตามการแกไขเหลานั้นสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กอนวันมีผลบังคับใช กิจการตองนําการแกไขดังกลาว
มาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกลาวดวย
130ค มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง การรวมธุ ร กิ จ (เมื่ อมี การ
ประกาศใช ) แกไขย อหน าที่ 12 33 ถึ ง 35 68 69 94 และ 130 และตัดยอหน าที่ 38 และ 129
และเพิ่มยอหนาที่ 115ก โดยกิจการตองปฏิบัติตามการแกไขเหลานี้โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ดังนั้น กิจการไมตอง
ปรับปรุงจํานวนที่รับรู สําหรั บสิน ทรัพย ไมมีตัวตนและค าความนิยมกอนการรวมธุ รกิจ หากกิ จการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 37/42

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ กอนวัน
มีผลบังคับใช กิจการตองนําการแกไขดังกลาวมาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกลาวดวย
130ง. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)

การแลกเปลี่ยนสินทรัพยที่คลายคลึงกัน
131. ขอกําหนดในยอหนาที่ 130.2 โดยวิธีการเปลี่ยนทัน ทีเปนตนไป กําหนดใหกิจ การไมตองปรับปรุง
ยอนหลังมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ไดรับมาเพื่อสะทอนมูลคายุติธรรม ณ วันที่ไดสินทรัพยมาหาก
กิ จ การบั น ทึ กการแลกเปลี่ ยนสิ น ทรั พย นั้ น โดยใช มูล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พย ที่ ยกให และการ
แลกเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นกอนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะมีผลบังคับใช

การปฏิบัติกอนวันมีผลบังคับใช
132. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการซึ่งมีรายการตามที่กําหนดไวใ นยอหนาที่ 130 ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช อยางไรก็ตาม หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บนี้ กอ นวั น ที่ มีผลบั ง คั บใช กิ จ การต องปฏิ บัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับ ที่ 3 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุ รกิ จ (เมื่ อมี การประกาศใช) และมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ในเวลาเดียวกันดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
133. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ฉบับที่ 51 เดิม) เรื่อง สินทรัพย
ไมมีตัวตน
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ตัวอยางประกอบ
ตัวอยางนีใ้ ชประกอบ แตไมใชสว นหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
การประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน
แนวปฏิบัตินี้เปนตัวอยางของการกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
ในแตละตัวอยางตอไปนี้อธิบายถึ งสินทรัพยไมมีตัว ตนที่กิจ การไดรั บมา ขอ เท็จ จริง และสถานการณ ที่
เกี่ย วข อ งกั บการกํ าหนดอายุการใหประโยชน และวิ ธีการบัญ ชี ในเวลาต อมาซึ่ งขึ้ น อยู กั บการกํา หนด
อายุการใหประโยชนดังกลาว
ตัวอยางที่ 1 รายชื่อลูกคาที่ไดมา
บริษัทซึ่งทําการตลาดแบบขายตรงไดมาซึ่งรายชื่อของลูกคาและคาดวาบริษัทจะสามารถไดรับประโยชน
จากรายชื่อลูกคาดังกลาวอยางนอยเปนเวลา 1 ป แตไมเกิน 3 ป
บริษัทตองตัดจําหนายมูลคาของรายชื่อลูกคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เปนประมาณการที่ดีที่สุดของ
ผูบริ ห าร เช น 18 เดื อ น ถึง แม ว าบริ ษัท ดั งกล าวอาจตั้ งใจที่ จะเพิ่ม เติ ม รายชื่ อลู กค าและขอ มู ลอื่ น ใน
อนาคต ประโยชนที่คาดวาจะไดรับของรายชื่อลูกคาที่ไดมาจะเกี่ยวของกับลูกคาที่มีชื่ออยู ณ วันที่กิจการ
ไดรับรายชื่อลูกคานั้นมาเทานั้น กิจการตองทบทวนการดอยคาของมูลคาของรายชื่อลูกคาตามมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง การดอยค าของสิ นทรัพย โดยทุ กวัน สิ้น รอบระยะเวลา
รายงาน กิจการตองประเมินวามีขอบงชี้วารายชื่อลูกคาอาจเกิดการดอยคาหรือไม
ตัวอยางที่ 2 สิทธิบัตรที่ไดมาซึ่งจะหมดอายุใน 15 ป
กิจการคาดวาผลิตภัณฑ (ซึ่งไดรับสิทธิบัตรที่จะคุมครองเกี่ยวกับเทคโนโลยี) จะทําใหมีกระแสเงิน สด
สุทธิแกกิจการอยางนอย 15 ป กิจการไดรับคํามั่นสัญญาจากบุคคลที่สามวาจะซื้อสิทธิบัตรดังกลาวในอีก
5 ป ในจํานวนรอยละ 60 ของมูลคายุติธ รรมของสิท ธิบัตร ณ วั นที่กิ จการไดรับสิท ธิ บัตรนั้น มา และ
กิจการตั้งใจที่จะขายสิทธิบัตรใน 5 ป
บริษัทตองตัดจําหนายสิทธิบัตรตลอด 5 ป ของอายุการใหประโยชน โดยมีมูลคาคงเหลือเทากับมูลคา
ปจจุบันของรอยละ 60 ของมูลคายุติธรรมของสิทธิบัตร ณ วันที่กิจการไดรับสิทธิบัตรนั้นมา กิจการตอง
ทบทวนการดอยคาของสิทธิบัตรตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคา
ของสินทรัพย โดยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการตองประเมินวามีขอบงชี้วาสิทธิบัตรอาจเกิดการ
ดอยคาหรือไม
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ตัวอยางที่ 3 ลิขสิทธิ์ที่ไดมาซึ่งมีอายุตามกฎหมายเหลืออีก 50 ป
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและแนวโนมตลาดแสดงใหเห็นวาเอกสารที่ไดรับลิขสิทธิ์จะทําใหเกิด
กระแสเงินสดสุทธิแกกิจการอีกเพียง 30 ป
บริษัทตองตัดจําหนายลิขสิทธิ์ตลอด 30 ป ของประมาณการอายุการใหประโยชน กิจการตองทบทวนการ
ดอยคาของลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
โดยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการตองประเมินวามีขอบงชี้วาลิขสิทธิ์อาจเกิดการดอยคาหรือไม
ตัวอยางที่ 4 ใบอนุญาตออกอากาศที่ไดมาซึ่งจะหมดอายุตามกฎหมายในอีก 5 ป
ใบอนุญาตออกอากาศซึ่งสามารถตออายุไดทุก 10 ปหากอยางนอยกิจการใหบริการแกลูกคาในระดั บ
เฉลี่ยและไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ใบอนุญาตสามารถตออายุไดตลอดไปโดยเสีย
คาใชจ ายในจํานวนที่ เล็ กน อย และได มีการตอ อายุมาแล ว 2 ครั้ งก อนที่กิจการจะได มาซึ่งใบอนุ ญาต
ดังกลาว กิจการตั้งใจที่จะตออายุใบอนุญาตไปเรื่อยๆ และมีหลักฐานที่สนับสนุนวากิจการมีความสามารถ
ที่จะตออายุได ในอดีตไมมีผูแขงขันที่จะเขามาแยงการตออายุ และไมคาดวาจะมีการทดแทนเทคโนโลยี
ที่ใชในการออกอากาศในปจจุบันดวยเทคโนโลยีอื่นในอนาคตที่คาดการณได ดังนั้น จึงคาดวาใบอนุญาต
จะทําใหเกิดกระแสดเงินสดสุทธิที่ไมทราบไดแนนอนแกกิจการ
กิจการตองถือวาใบอนุญาตออกอากาศมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน เนื่องจากคาดวาใบอนุญาต
จะทําใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกกิจการอยางไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้น กิจการจึงไมตองตัดจําหนายใบอนุญาต
จนกว าอายุ การให ประโยชน จ ะทราบได แน น อน กิ จ การต องทดสอบการด อยคา ของใบอนุ ญ าตตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ทุกปและเมื่อมีขอบงชี้วา
ใบอนุญาตนั้นอาจเกิดการดอยคา
ตัวอยางที่ 5 ใบอนุญาตออกอากาศจากตัวอยางที่ 4
ในเวลาตอมา หนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาตตัดสินใจที่จะไมใหมีการตออายุใบอนุญาตออกอากาศ แต
จะให ทํ า การประมู ล ใบอนุ ญ าตแทน ณ เวลาที่ ห น ว ยงานที่ เป น ผู อ อกใบอนุ ญ าตตั ดสิ น ใจดั ง กล า ว
ใบอนุญาตที่กิจการมีอยูมีอายุเหลืออีก 3 ป กิจการคาดวาใบอนุญาตจะยังคงทําใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิ
แกกิจการไปจนถึงวันหมดอายุ
เนื่องจากใบอนุญาตออกอากาศไมสามารถตออายุไดอีก อายุการใหประโยชนจึงมีระยะเวลาที่ทราบได
แนนอน ดังนั้น กิจการจึงตองตัดจําหนายใบอนุญาตตลอดระยะเวลาการใหประโยชนที่เหลืออยูอีก 3ป
และตองทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของ
สินทรัพย โดยทันที
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ตัวอยางที่ 6 สิทธิในเสนทางการบินระหวางเมืองสองเมืองในยุโรปที่ไดมาซึ่งจะหมดอายุตามกฎหมายใน
อีก 3 ป
สิทธิในเสนทางการบินสามารถตออายุไดทุก 5 ป และกิจ การที่ไดมาซึ่งสิทธิในเสนทางการบินตั้งใจที่จ ะ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการตออายุ การตออายุสิทธิในเสนทางการบินมักอนุญาต
เปนประจําโดยมีตนทุนในจํานวนที่ต่ํา และในอดีตจะอนุญาตใหมีการตออายุเมื่อสายการบิน ไดปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบี ยบ ขอบังคั บ ที่กํา หนดไว กิ จการที่ ไ ดม าซึ่ งสิ ท ธิใ นเส น ทางการบิน คาดวาจะให บริ การ
ระหวางเมืองสองเมืองจากสนามบิน ศูนยกลางอยางไมทราบไดแนนอน และคาดวา โครงสรางพื้นฐาน
(ประตูทางออก ตารางเที่ยวบิน และสัญญาเชาสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารผูโดยสาร) ที่สนามบิน
ดังกลาวจะยังคงสามารถใชไดนานเทาที่กิจการมีสิทธิในเสนทางการบิน การวิเคราะหความตองการและ
กระแสเงินสดสนับสนุนขอสมมติขางตน
เนื่องจากขอเท็จจริงและสถานการณสนับสนุนวากิจการที่ไดม าซึ่งสิทธิในเสนทางการบิน มีความสามารถ
ที่จะยังคงใหบริการทางอากาศระหวางสองเมืองดังกลาวอยางไมท ราบไดแนนอน สินทรัพยไมมีตัวตน
ที่เกี่ยวของกับสิทธิในเสนทางการบินจึงถือวามีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบไดแนนอน ดังนั้น กิจการ
จึงไมตองตัดจําหนายสิทธิในเสนทางการบินจนกวาอายุการใหประโยชนจะทราบไดแนน อน กิจการตอง
ทดสอบการดอยคาของสิทธิในเสนทางการบินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การดอยคาของสินทรัพย ทุกปและเมื่อมีขอบงชี้วาสิทธิดังกลาวอาจเกิดการดอยคา
ตัวอยางที่ 7 เครื่องหมายการคาที่ไดมาซึ่งใชเปนเอกลัก ษณของสินคาอุปโภคบริโภคที่เปนผูนํา ในสวน
แบงการตลาดตลอด 8 ปที่ผานมา
เครื่องหมายการคาที่ไดมาซึ่งจะหมดอายุตามกฎหมายในอีก 5 ป แตสามารถตออายุไดทุก 10 ป โดยมี
ตนทุนในจํานวนที่เล็กนอย กิจการตั้งใจที่จะตออายุเครื่องหมายการคาไปอยางตอเนื่องและมีหลักฐานที่
สนับสนุนวากิจการมีความสามารถที่จะทําเชนนั้นได การวิเคราะหถึง (1) การศึกษาวงจรชีวิตของสินคา
(2) แนวโน ม ของตลาด การแข งขั น และสภาพแวดล อม และ(3) โอกาสการขยายตราสิ น ค า เป น
หลักฐานวาสินคาที่มีเครื่องหมายการคาดังกลาวจะกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกกิจการเปนระยะเวลาที่
ไมทราบไดแนนอน
กิจการตองถือวาเครื่องหมายการคามีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนเนื่องจากคาดวาเครื่องหมาย
การคาจะทําใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกกิจการอยางไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้น กิจการจึงไมตองตัดจําหนาย
เครื่องหมายการคาจนกวาอายุการใหประโยชนจะทราบไดแนนอน กิจการตองทดสอบการดอยคาของ
เครื่องหมายการคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
ทุกป และเมื่อมีขอบงชี้วาเครื่องหมายการคาอาจเกิดการดอยคา
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ตัวอยางที่ 8 เครื่องหมายการคาที่ไดมาเมื่อ 10 ปที่แลว ซึ่งเปนลักษณของสินคาอุปโภคบริโภคที่เปนผูนํา
ในตลาด
ในขณะที่ไดมาซึ่งเครื่องหมายการคา เครื่องหมายการคาถือวามีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนน อน
เนื่ อ งจากสิ น ค า ที่ มี เ ครื่ อ งหมายการค า ดั ง กล า วคาดว า จะก อ ให เ กิ ด กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ แ ก กิ จ การ
อยางไมทราบไดแนนอนอยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการแขงขันที่ไมไดคาดคิดมากอนเขามาในตลาดซึ่งจะ
ทําใหยอดขายของสินคาในอนาคตลดลง ผูบริหารประมาณวากระแสเงินสดสุทธิที่เกิดจากสินคาดังกลาว
จะลดลงรอยละ 20 ในอนาคตที่คาดการณได อยางไรก็ตาม ผูบริหารคาดวาสินคาดังกลาวจะยังคงทําให
เกิดกระแสเงินสดสุทธิอยางไมทราบไดแนนอนในจํานวนที่ลดลงแลวนั้น
ผลของการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตที่ลดลงทําให บริษัทเห็นวามูลคาที่คาดวาจะไดรบั คืน
ของเครื่องหมายการคาดังกลาวที่กิจ การประมาณขึ้น มีจํานวนที่นอยกวามูลคาตามบัญชี กิจการจึงตอง
รับรูรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย และเนื่องจากเครื่องหมายการคายังคงมีอายุการให
ประโยชนที่ไมทราบแนนอน กิจการจึงยังคงไมตองตัดจําหนายเครื่องหมายการคา แตจ ะตองทดสอบการ
ดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ทุกปและ
เมื่อมีขอบงชี้วาเครื่องหมายการคาอาจเกิดการดอยคา
ตัวอยางที่ 9 เครื่องหมายการคาที่ไดมาเมื่อหลายปกอนจากการรวมธุรกิจ
ในขณะที่มีการรวมธุรกิจ กิจการที่ถูกซื้อไดทําการผลิตสินคามาเปนเวลา 35 ป โดยมีสินคาใหมหลายรุนที่
มีการพัฒนาภายใตเครื่องหมายการคา ณ วันรวมธุรกิจ กิ จการผูซื้อคาดว าจะยั งคงทําการผลิตสินค า
ดังกลาวอยางตอเนื่อง และการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจหลายอยางพบวาระยะเวลาที่เครื่องหมาย
การค าจะก อให เ กิ ดกระแสเงิ น สดสุ ท ธิ แก กิจ การมี ไมจํ ากั ด ดั ง นั้ น กิ จ การผู ซื้ อจึงไม ตอ งตั ดจําหน า ย
เครื่ องหมายการคา อยางไรก็ ตาม ผูบ ริห ารเพิ่ งตั ดสิน ใจที่จ ะหยุดการผลิ ต สิน ค า ดังกล าวในอีก 4 ป
ขางหนา
เนื่ อ งจากเครื่ องหมายการค าที่ไ ด ม าไม ไ ด มีอายุ การใหประโยชน ที่ ไม ท ราบแน น อนอี กตอไป กิ จ การ
จึงตองทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเครื่องหมายการคา ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย และมีการตัดจําหนายเครื่องหมายการคาตลอดอายุการ
ใหประโยชนที่เหลืออยูอีก 4 ป
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน พ.ศ.2552 ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No.40: Investment Property
(Bound volume 2009))
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สารบัญ
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การรับรูรายการ
การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ
นโยบายการบัญชี
วิธีมูลคายุติธรรม
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 85 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือก
และการใชน โยบายการบัญ ชี ใหกิ จ การถื อ ปฏิ บั ติต ามข อกํ า หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวัน ที่
1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ
บทนํา 2-11 (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

สรุปแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
12.1 วิธีมูลคา ยุติธรรม ตามวิธีนี้ กิจ การสามารถวัดมูลคาอสัง หาริม ทรัพยเพื่อการลงทุน
ภายหลังการวัดมูลคาเริ่ม แรกดวยมูลคายุติธรรม และรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคา
ยุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน
12.2 วิธีราคาทุน วิธีนี้กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ที่ดิ น อาคารและอุป กรณ (เมื่ อมี ก ารประกาศใช ) โดยกํ า หนดให กิจ การวัด มูล ค า
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายหลังการรับรูรายการดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสม และผลขาดทุนจากการดอยคา สะสม) กิจการที่เลือกใชวิธีราคาทุน ใหเปดเผย
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวย
บทนํา 13 ทางเลือกระหวางวิธีราคาทุนและวิธีมูลคายุติธรรมนั้น ไมไดเปนทางเลือกของการบัญชีสําหรับ
ผูเชาเมื่อการบันทึกสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน
ที่กิจ การเลือ กที่ จ ะจั ดประเภทและบั น ทึ กบั ญ ชี รายการดั ง กลา วเปน อสัง หาริม ทรั พย เ พื่ อ
การลงทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นดวย
วิธีมูลคายุติธรรม
บทนํา 14 วิธี มูล คา ยุติ ธ รรมแตกตา งจากวิ ธีก ารตี ราคาใหม ซึ่ง อนุ ญ าตให ใ ช ไ ด กับ สิน ทรัพ ยที่ ไ ม ใ ช
สินทรัพยการเงินบางประเภท ภายใตวิธีการตีราคาใหม การเพิ่มขึ้นของมูลคาตามบัญชีที่สูง
กวา มูลคาที่วัดโดยอางอิงราคาทุนจะถูกบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ม อยางไรก็
ตาม ภายใตวิธีมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในมูลคายุติธรรมจะถูกรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน
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บทนํา 15 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชวิธีการบัญชีที่เลือกกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนทุกประเภท แตอยา งไรก็ตาม ไมไ ดห มายความวาสัญญาเชา ดํา เนิน งานที่เ ขา เงื่อนไข
ทุกสัญญาตองถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บทนํา 16 ในกรณีที่เปนขอยกเวน เมื่อกิจการใชวิธีมูลคายุติธรรม อาจมีหลักฐานที่ชัดเจนตั้งแตกิจการ
ไดมาซึ่ง อสังหาริมทรัพยเ พื่อการลงทุน ตั้ง แตแรก (หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยที่มีอยูเ ปลี่ย น
ประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหลังจากการสรางหรือการพัฒนาเสร็จสิ้น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชง าน) วา จะไม สามารถหามู ลคา ยุ ติธ รรมที่นา เชื่อถื อไดอ ยา งต อเนื่อ ง
ในกรณีดังกลาว มาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้กําหนดใหวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนดวยวิธีราคาทุน ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช ) จนกระทั่ ง มี ก ารจํ า หน า ย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้น และกําหนดใหมูลคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนนั้นเทากับศูนย
บทนํา 17 การเปลี่ยนแปลงจากวิธีการบัญชีหนึ่งไปอีกวิธีหนึ่งนั้น จะทําไดก็ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นทํา
ใหขอมูลที่นําเสนอมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุไววา
มีความเปนไปไดนอยมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธีมูลคายุติธรรมไปเปนวิธีราคาทุน
บทนํา 18 มาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้ขึ้นอยูกับมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
สัญญาเชา ในเรื่องของขอกําหนดในการจัดประเภทของสัญญาเชา วิธีการบัญชีสําหรับสัญญา
เช า การเงิ น และสั ญ ญาเชา ดํา เนิน งาน รวมถึง การเปด เผยขอ มูล บางอยา งที่เ กี่ย วข องกั บ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไดมาจากการเชา เมื่อมีการจัดประเภทและบันทึกสวนไดเสีย
ในอสังหาริมทรัพยที่ไดจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแลว กิจการ
ตองบันทึกสัญญาเชาดังกลาวเสมือนหนึ่งวาเปนสัญญาเชาการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้ และไมสามารถปฎิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สัญญาเชาได ยอหนาที่ 14 ถึง 18 ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สัญญาเชา ใชกับการจัดประเภทสัญญาเชาที่ดินและอาคาร โดยเฉพาะในยอหนาที่ 18
ระบุวาเมื่อใดที่กิจการไมจําเปนตองแยกวัดมูลคาที่ดินและอาคารที่เปนองคประกอบในสัญญา
เชาเดียวกัน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนและกําหนดการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึง การวัดมูลคาของสวนไดเสียของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนที่ถือไวภายใตสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูเชา และการวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนในงบการเงินของผูใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม
ครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา
ซึ่งรวมถึงรายการทุกรายการดังตอไปนี้
3.1 การจําแนกสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน
3.2 การรับรูรายไดจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช))
3.3 การวั ด มู ล ค า ของส ว นได เ สี ย อสั ง หาริ ม ทรัพ ย ที่ ถื อ ไว ภ ายใต สั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานใน
งบการเงินของผูเชา
3.4 การวัดมูลคาของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูใหเชา
3.5 การบัญชีสําหรับรายการขายและเชากลับคืน
3.6 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน

4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับรายการทุกรายการดังตอไปนี้
4.1 สินทรัพยชีวภาพที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช))
4.2 สัมปทานเหมืองแร ทรัพยากรแร เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ที่คลายคลึงกันซึ่งไมสามารถสรางทดแทนขึ้นได

คํานิยาม
5.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ ีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลคาตามบัญชี

หมายถึง จํานวนที่สินทรัพยถูกรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน

ราคาทุน

หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการ
จ า ยไป หรื อ มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนอื่ น ที่
กิจการมอบใหเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย ณ เวลาที่ได
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สินทรัพยนั้นมา หรือ ณ เวลาที่กอสรางสินทรัพยนั้น
หรือ หากเปน ไปได ใหร วมถึ ง จํา นวนที่แ บ ง มาเป น
ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย ที่ รั บ รู เ มื่ อ เริ่ ม แรกตาม
ที่กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับอื่น เชน มาตรฐานการการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมี
การประกาศใช)
มูลคายุติธรรม

หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน
ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการ หมายถึง อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน หรืออาคาร หรือสวนของอาคาร
(สวนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร) ที่ถือครอง
ลงทุน
(โดยเจาของหรือโดยผูเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน)
เพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไว
เพื่อ
1) ใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือ
ใชในการบริหารงานของกิจการ หรือ
2) ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
อสังหาริมทรัพยที่มีไวใช หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ถือครอง (โดยเจาของ หรือโดยผู
งาน
เชาภายใตสัญญาเชาการเงิน) เพื่อใชในการผลิตหรือ
จัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงาน
ของกิจการ
6.

สวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยของผูเชาที่เกิดจากสัญญาเชาดําเนินงานอาจจัดประเภทและ
บันทึกบัญชีเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดถาหากวา อสังหาริมทรัพยนั้นเปนไปตามคํานิยาม
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และผูเชาใชวิธีมูลคายุติธรรมตามที่ระบุในยอหนาที่ 33
ถึ ง 35 ในการรั บ รู สิ น ทรั พ ย นี้ ทางเลื อ กในการจั ด ประเภทนี้ มี ไ ว เ พื่ อ การพิ จ ารณา
อสังหาริมทรัพยแตละรายการไป อยางไรก็ตาม หากกิจการเลือกจัดประเภทสวนไดเสียใน
อสัง หาริม ทรัพ ย ที่เ กิ ดจากสัญ ญาเชา ดํา เนิน งานเป น อสัง หาริ ม ทรัพ ยเ พื่ อการลงทุ น แล ว
อสังหาริมทรัพยทุกประเภทที่จัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองบันทึกโดยใช
วิธีมูลคายุติธรรม เมื่อกิจการเลือกวิธีการจัดประเภทดังกลาว กิจการตองเปดเผยสวนไดเสีย
ในอสังหาริมทรัพยที่ถูกจัดประเภทเหลานั้นตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 74 ถึง 78
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7.

กิจการถือครองอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไวเพื่อประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของ
มูลคาของสินทรัพยหรือทั้งสองอยาง ดังนั้น อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจึงกอใหเกิดกระแสเงินสด
ที่โดยสวนใหญแลวเปนอิสระจากสินทรัพยประเภทอื่นๆ ของกิจการซึ่งทําใหอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนตางจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน ในขณะที่กระแสเงินสดจากการผลิตหรือจัดหาสินคา
หรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงานของกิจ การ ไมไ ดม าจากเฉพาะอสังหาริมทรัพยเทานั้น
แตยังมาจากสินทรัพยอื่นที่ใชในกระบวนการผลิตหรือใหบริการดวย ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ใชปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพย
ที่มีไวใชงาน

8.

ตัวอยางของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีดังตอไปนี้
8.1 ที่ดินทีก่ ิจการถือครองไวเพื่อหวังกําไรจากการเพิม่ มูลคาของที่ดินนั้นในระยะยาว มากกวา
ถือครองไวเพื่อขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ
8.2 ที่ดิน ที่กิจ การถือครองไวโดยที่ปจ จุบัน ยัง มิ ไ ดระบุวัตถุประสงค ข องการใชใ นอนาคต
(ถากิจการยังมิไดระบุวาจะใชที่ดินนั้นเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน หรือเพื่อขายใน
ระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ ใหถือวาที่ดินนั้นถือไวเพื่อหา
ประโยชนจากการเพิ่มมูลคาของที่ดิน)
8.3 อาคารที่กิจการเปนเจาของ (หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใตสัญญาเชาการเงิน)
และใหเชาตอดวยสัญญาเชาดําเนินงาน (ไมวาจะเปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญา)
8.4 อาคารที่ยังไมมีผูเชาซึ่งกิจการถือครองเพื่อใหเชาตอภายใตสัญญาเชาดําเนินงานไมวาจะ
เปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญาเชา
8.5 อสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพื่อใชเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนในอนาคต

9.

ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ดังนั้น จึงไมรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
9.1 อสังหาริมทรัพยที่กิจการมีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหรืออยูใน
ขั้นตอนการกอสรางหรือพัฒนาเพื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สิน คา คงเหลือ) ตัวอยา งเชน อสัง หาริมทรัพยที่กิจ การไดม าเพื่อจะจําหนา ยใน
อนาคตอันใกล หรือเพื่อนํามาพัฒนาและขายตอ
9.2 อสังหาริมทรัพยที่อยูใ นระหวางการกอสราง หรือพัฒนาใหบคุ คลอื่น (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง)
9.3 อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่กิจการถือครองเพื่อใช
ภายในกิจการในอนาคต อสัง หาริมทรัพยที่กิจ การถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคต
และนํามาใชภายในกิจการในเวลาตอมา อสังหาริมทรัพยที่ใชประโยชนโดยพนักงาน (ไมวา พนักงาน
จะจายคาเชาในอัตราตลาดหรือไมก็ตาม) และอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานรอการจําหนาย
9.4 (ยอหนานี้ไมใช)
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9.5

อสังหาริมทรัพยที่ใหกิจการอื่นเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน

10.

อสังหาริมทรัพยบางอยางประกอบดวยสวนที่กิจการถือไวเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือ
จากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย และสวนที่กิจการถือครองเพื่อใชในการผลิตหรือจัดหา
สินคาหรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงานของกิจการ ถาแตละสวนสามารถแยกขาย (หรือแยก
ใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน) กิจการตองบันทึกสวนตางๆ แยกจากกัน แตถาไมสามารถแยก
สวนขายได กิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดตอเมื่อสัดสวน
ของอสังหาริมทรัพยที่กิจการถือไวเพื่อใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือใชในการ
บริหารงานของกิจการนั้นไมมีนัยสําคัญ

11.

ในบางกรณี กิจการใหบริการเสริมอื่นๆ แกผูครอบครองสินทรัพยของกิจการ กิจการจัดประเภท
อสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนได หากบริการเสริมนั้นเปนสวนประกอบที่ไม มี
นัยสําคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอยางเชน การที่เจาของอาคารสํานักงานจัดใหมียามรักษาความปลอดภัย
และการบริการบํารุงรักษาใหแกผูเชาที่ใชอาคารสํานักงานนั้น

12.

ในกรณีอื่นๆ ซึ่งการบริการที่ใหถือเปนสวนที่มีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน ถากิจการเปนเจาของและ
เปนผูบริหารจัดการโรงแรม บริการตางๆ ที่ใหกับแขกที่เขาพักถือเปนองคประกอบที่มีนัยสําคัญ
ของการจัดการในภาพรวม ดังนั้น โรงแรมที่บริหารโดยเจาของถือเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานไมใช
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

13.

ในบางกรณีอาจเปนการยากที่จะระบุวาบริการเสริมนั้นมีนัยสําคัญมากจนทําใหอสังหาริมทรัพย
ขาดคุณสมบัติในการเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตัวอยางเชน ในบางครั้งเจาของโรงแรม
อาจโอนความรับผิดชอบใหแกบุคคลที่สามภายใตสัญญาการจัดการ เงื่อนไขของสัญญาการจัดการนี้อาจ
เปนไปไดหลากหลายรูปแบบ ในดานหนึ่งเจาของกิจการอาจเปนเพียงนักลงทุนประเภทรอรับผลตอบแทน
แตอีกดานหนึ่งเจาของนั้นอาจตองการโอนภาระงานประจําวันใหแกผูอื่น ในขณะที่ยังคงไวซึ่งความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดําเนินงานของโรงแรม

14.

กิจการตองใชดุลยพินิจในการกําหนดวาอสังหาริมทรัพยนั้นถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
หรือไม กิจการตองกําหนดหลักเกณฑเพื่อชวยในการใชดุลยพินิจไดอยางสม่ําเสมอ โดยใหสอดคลองกับ
คํานิยามของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และแนวทางที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 13 ยอหนาที่ 75.3
ระบุใหกิจการเปดเผยหลักเกณฑดังกลาวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพยนั้นทําไดยาก

15.

ในบางกรณี กิจ การอาจเปนเจาของอสังหาริม ทรัพยที่ใหเ ชาและถูกใชงาน โดยบริษัทแม หรือ
บริษัทยอยอื่นของกิจการ อสังหาริมทรัพยดังกลาวไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนใน
งบการเงินรวมของกิจการเหลานั้น ทั้งนี้เพราะสินทรัพยเหลานั้นจัดเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใช
งานในภาพรวมของกลุมกิจการ อยางไรก็ตาม หากมองเฉพาะกิจการที่เปนเจาของอสังหาริมทรัพย
อสัง หาริมทรัพยนั้นถือเปน อสัง หาริมทรัพยเ พื่อการลงทุน ถาอสังหาริม ทรัพยนั้น เปน ไปตาม
คํ า นิ ย ามที่ กํ า หนดไว ใ นย อ หน า ที่ 5 ดั ง นั้ น ผู ใ ห เ ช า จึ ง บั น ทึ ก อสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั้ น เป น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการได
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การรับรูรายการ
16.

กิจการตองรับรูอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนสินทรัพย เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
16.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
16.2 สามารถวัดราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดอยางนาเชื่อถือ

17.

ภายใตหลักการรับรูรายการ กิจการตองประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ
เวลาที่ ต น ทุ น เกิ ด ขึ้ น ต น ทุ น ดั ง กล า วรวมถึ ง ต น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ เริ่ ม แรกที่ ทํ า ให กิ จ การได
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมา และตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเพื่อตอเติม เปลี่ยนแทน (บางสวน)
หรือใหบริการแกอสังหาริมทรัพย

18.

ภายใตหลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 16 กิจการตองไมรวมตนทุนคาบริการที่เกิดขึ้นประจําวัน
เปนมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน แตรับรูตนทุนเหลานี้ในกําไรหรือขาดทุน
ในงวดที่เกิดขึ้น ตนทุนคาบริการที่เกิดขึ้นประจําวันหลักๆ คือคาแรงงาน และตนทุนที่ใชหมดไป
และอาจรวมถึงตนทุนคาชิ้นสวนชิ้นเล็กๆ ดวยวัตถุประสงคของรายจายเหลานี้บอยครั้งมักเปนเรื่อง
ของการซอมแซมและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย

19.

ชิ้นสวนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอาจไดมาโดยการเปลี่ยนแทน ตัวอยางเชน การเปลี่ยน
ผนังภายในเพื่อทดแทนผนัง เดิม ภายใตห ลักการรับรูรายการ กิจ การตองรับรูตน ทุนของการ
เปลี่ยนแทนสวนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนนั้น ณ เวลาที่ตนทุนนั้นเกิดขึ้นหากเขาเงื่อนไขการรับรูรายการ และกิจการตองตัด
รายการชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนดวยมูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนนั้นตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ
การตัดรายการที่กําหนดไวในมาตรฐานฉบับนี้

การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ
20.

กิจการตองวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุน ซึ่งรวมถึง
ตนทุนในการทํารายการ

21.

ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไดมาโดยการซื้อ ประกอบดวย ราคาซื้อ และรายจายโดยตรงใดๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรั พย ตัวอยางของรายจายโดยตรงที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย ไดแก
คาธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย คาภาษีในการโอนสินทรัพย และตนทุนในการทํา
รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

22.

(ยอหนานี้ไมใช)

23.

ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ไมรวมรายการตอไปนี้
23.1 ตนทุนกอนการดําเนินงาน (ยกเวนรายจายทีจ่ ําเปนเพื่อทําใหอสังหาริมทรัพยนน้ั อยูใ น
สภาพพรอมทีจ่ ะใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูบริหาร)
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23.2 ขาดทุ น จากการดํา เนิน งานที่ เ กิด ขึ้น กอ นที่อ สัง หาริ ม ทรัพ ยเ พื่ อการลงทุ น จะมี ผูเ ข า
ครอบครองในระดับที่วางแผนไว
23.3 จํานวนสูญเสียที่เกินปกติจากวัตถุดิบ คาแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการ
กอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
24.

หากกิจการซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยการผอนชําระ กิจการตองบันทึกราคาทุนของ
อสั ง หาริ ม ทรั พย เ พื่อ การลงทุ น ดว ยมูล ค า ที่ เ ที ย บเทา กั บการซื้ อ ดว ยเงิ น สด ผลต า งระหว า ง
ราคาเทีย บเทาเงิน สดและจํานวนเงิน ที่ตองจา ยชําระทั้งหมดใหรับรูเปนดอกเบี้ยจายตลอดอายุ
ของการไดสินเชื่อ

25.

ตนทุนเมื่อเริ่มแรกของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่ถือไวภายใตสัญญาเชาที่จัดประเภทเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองเปนไปตามที่กําหนดไวสําหรับสัญญาเชาการเงินในยอหนาที่ 20
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา นั่นคือสินทรัพยจะตองรับรู
ดวยมูลคาที่ต่ํากวาระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยและมูลคาปจจุบันของจํานวน
ขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา และรับรูจํานวนที่เทากันนั้นเปนหนี้สินตามที่กําหนดไวในยอ
หนาเดียวกัน

26.

เงินสวนเกิน ใดๆ ที่จายตามสัญ ญาเชา ใหถือเปน สวนหนึ่งของจํานวนเงิน ขั้นต่ําที่ตองจายตาม
สัญญาเชาสําหรับวัตถุประสงคนี้ ดังนั้นจึงใหรวมจํานวนดังกลาวในราคาทุนของสินทรัพย แตให
แยกออกจากหนี้สิน หากสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากสัญญาเชาถูกจัดประเภทเปน
อสัง หาริม ทรัพยเ พื่อการลงทุน รายการที่บัน ทึกดวยมูลคา ยุติธรรม คือ สวนไดเ สีย ไมใ ชตัว
อสัง หาริม ทรัพย แนวทางในการกํา หนดมูลคา ยุติธ รรมของสวนไดเ สียในอสัง หาริม ทรัพยไ ด
กําหนดไวในสวนของวิธีมูลคายุติธรรมในยอหนาที่ 33 ถึง 52 แนวทางนี้ยังใชกับการกําหนด
มูลคายุติธรรมเมื่อใชมูลคาดังกลาวเปนราคาทุนในการรับรูเมื่อเริ่มแรก

27.

กิจ การอาจไดอสั ง หาริ ม ทรัพ ยเ พื่อ การลงทุน บางรายการ หรือ มากกวา หนึ่ งรายการจากการ
แลกเปลี่ ย นกั บ สิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม เ ป น ตั ว เงิ น รายการหนึ่ ง หรื อ หลายรายการ หรื อ สิ น ทรั พ ย ซึ่ ง
ประกอบดวยสินทรัพยที่เปนตัวเงินและสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน คําอธิบายตอไปนี้อางอิงถึงการ
แลกเปลี่ยนระหวา งสิน ทรัพยที่ไ มเปน ตัวเงิน กับสิน ทรัพยอื่น และยังใชไดกับการแลกเปลี่ย น
ทั้งหมดที่ไดกลาวถึงในประโยคขางตนดวย ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม เวนแตเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
27.1 การแลกเปลี่ยนนั้นไมมีเนื้อหาเชิงพาณิชย
27.2 กิจ การไมสามารถวัดมูลคายุติธ รรมของสินทรัพยที่ไดรับ และสิน ทรัพยที่ใ หไ ปในการ
แลกเปลี่ยนไดอยางนาเชื่อถือ
กิจ การต องวัดมู ลค า ของสิ น ทรั พย ที่ไ ด ม าดวยวิธี ดัง กลา ว ถึ ง แมวา จะไมส ามารถตัด รายการ
สินทรัพยที่ใชแลกเปลี่ย นไดทัน ที หากสินทรัพยที่ไดมานั้นไมสามารถวัดดวยมูลคายุติธรรมได
ใหวัดราคาทุนของสินทรัพยดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ใหไปในการแลกเปลี่ยน
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28.

ในการกําหนดวารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหรือไม ใหกิจการพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงิน สดในอนาคตที่คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอัน เปน ผลมาจากรายการดังกลา ว
รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
28.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ไดรับจากสินทรัพย
แตกตางจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน หรือ
28.2 รายการแลกเปลี่ ย นทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค า เฉพาะกิ จ การในส ว นของ
การดําเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
28.3 ความแตกตางในยอหนาที่ 28.1 หรือ 28.2 มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่แลกเปลี่ยน
เพื่อวัตถุประสงคในการพิจารณาวาการแลกเปลี่ยนใดเปนการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย
กิจการตองพิจารณามูลคาเฉพาะกิจการในสวนของการดําเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลีย่ น
จากกระแสเงิ น สดหลั ง หัก ภาษี ผลของการวิ เ คราะห ดัง กล า วอาจเห็ น ไดชั ด เจนโดยกิ จ การ
ไมจําเปนตองคํานวณอยางละเอียด

29.

ในการวัด มูลคา ยุติ ธ รรมของสิน ทรัพย ที่ไ มมีรายการในตลาดที่เ ที ย บเคีย งไดจ ะถือ วา กิจ การ
สามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ หากเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
29.1 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในชวงของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผล
ของสินทรัพยนั้น
29.2 สามารถประเมินความนาจะเปนของประมาณการมูลคายุติธรรม ณ ระดับตางๆ ในชวง
ของประมาณการไดอยางสมเหตุสมผลเพื่อใชในการประมาณมูลคายุติธรรม
หากกิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาหรือสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยนได
อยางนาเชื่อถือ กิจการตองวัดมูลคาตนทุนของสินทรัพยที่ไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่นําไป
แลกเปลี่ยน เวนแตกรณีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ
นโยบายการบัญชี
30.

ยกเวนที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 32ก และ 34 กิจการตองใชนโยบายการบัญชีโดยสามารถ
เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมตามยอหนาที่ 33 ถึง 55 หรือ วิธีราคาทุนตามยอหนาที่ 56 และ
ตองใชนโยบายการบัญชีนั้นกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนทั้งหมดของกิจการ

31.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด ระบุวากิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจก็ตอเมื่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นทําใหขอมูลที่แสดงในงบการเงิ นนาเชื่อถือและเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากขึ้ น
เกี่ยวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณอื่น หรือสภาพของสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ
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ทางการเงิน หรือกระแสเงินสดของกิจการ ทั้งนี้มีความเปนไปไดนอยมากที่การเปลี่ยนแปลงจาก
วิธีมูลคายุติธรรมเปนวิธีราคาทุนจะทําใหขอมูลที่นําเสนอมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากขึ้นกวาเดิม
32.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหทุกกิจการกําหนดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน ไมวาจะเพื่อวัตถุประสงคในการวัดมูลคา (หากกิจการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรม) หรือเพื่อ
การเปดเผยขอมูล (หากกิจการเลือกใชวิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน (แตไมได
กําหนด) ใหกิจ การตองกํา หนดมูลคา ยุติธ รรมของอสัง หาริม ทรัพยเ พื่อการลงทุน โดยใชการ
ประเมินมูลคาจากผูประเมินราคาอิสระซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวของและประสบการณใน
การตีราคาในทําเลพื้นที่และในประเภทของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวของ

32ก. กิจการอาจ
32ก.1 เลื อกใชวิธี มูล คา ยุติธ รรมหรือวิ ธีราคาทุ น สํา หรับ อสัง หาริม ทรัพ ย เ พื่อ การลงทุ น
ทั้งหมดที่นําไปเปนหลักประกันหนี้สินซึ่งทําใหการจายคืนหนี้สินนั้นขึ้นตรงกับมูลคา
ยุติธรรมหรือผลตอบแทนจากสิน ทรัพ ยที่ระบุไวซึ่งรวมถึง อสัง หาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนดังกลาว และ
32ก.2 เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เหลือ
ทั้งหมด ซึ่งอาจแตกตางจากวิธีที่เลือกใชในขอ 32ก.1
32ข. บริษัทประกันบางรายและกิจการอื่นที่บริหารกองทุนอสังหาริมทรัพยภายในกิจการซึ่งออกหนวย
ลงทุน โดยหนวยลงทุนบางสวนถือโดยผูลงทุนตามสัญญา และหนวยลงทุนที่เหลือถือโดยกิจการ
ยอหนาที่ 32ก ไมอนุญาตใหกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ถือโดยกองทุนดังกลาวดวยราคาทุน
บางสวนและมูลคายุติธรรมบางสวน
32ค. หากกิจ การเลือกวิธีที่แตกตางกัน สํา หรับอสัง หาริม ทรัพยเพื่อการลงทุน สองประเภทตามที่ไ ด
กําหนดไวใน ยอหนาที่ 32ก การขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางกลุมสินทรัพยซึ่งใชวิธี
ที่แตกตางกันตองรับรูดวยมูลคายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงสะสมของมูลคายุติธรรมตองรับรูใน
กําไรหรือขาดทุน หากเปนการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจากกลุมที่ใชวิธีมูลคายุติธรรม
มายังกลุมที่ใชวิธีราคาทุน มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ขาย ถือเปนราคาทุนของ
อสังหาริมทรัพยนั้น

วิธีมูลคายุติธรรม
33.

หลั งจากรั บรู รายการเมื่ อเริ่ มแรกแล ว กิจการที่ เลื อกใชวิ ธี มูลคายุ ติธรรมตองวัดมูลค าของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนทั้งหมดดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่กําหนดไวใน ยอหนาที่ 53

34.

เมื่ อ ส ว นได เ สี ย ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข องผู เ ช า ตามสั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานถู ก จั ด เป น
อสังหาริม ทรัพยเ พื่อการลงทุน ตามยอหนา ที่ 6 กิจการไมส ามารถเลือกนโยบายการบัญ ชี
ตามยอหนาที่ 30 ไดอีกตอไป แตตองใชวิธีมูลคายุติธรรมเทานั้น
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35.

กิ จ การต อ งรั บ รู ผ ลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น

36.

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน คือราคาที่อสังหาริมทรัพยนั้นมีการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูที่มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนในลักษณะของผูที่ไมเกี่ยวของกัน (ดูยอหนาที่ 5)
มูลคายุติธรรมจะไมรวมราคาสวนที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากเงื่อนไขหรือสถานการณพิเศษ
เชน การจัดหาเงินแบบพิเศษ การขายและการเชากลับคืน สิ่งตอบแทนพิเศษหรือสิทธิพิเศษที่ไดรับ
จากบุคคลที่เกี่ยวของกับการขาย

37.

กิจการตองกําหนดมูลคายุติธรรมโดยไมหักตนทุนในการทํารายการที่อาจเกิดขึ้นในการขายหรือ
จําหนายสินทรัพยนั้น

38.

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองสะทอนถึงสภาพตลาด ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน

39.

มูลคา ยุติธรรมเปนมูลคาเฉพาะ ณ เวลาในวันใดวันหนึ่ง เทานั้นเนื่องจากสภาพของตลาดอาจ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จํานวนที่รายงานเปนมูลคายุติธรรมอาจไมถูกตองหรือไมเหมาะสมหากทํา
การประมาณ ณ เวลาอื่น คํานิยามของมูลคายุติธรรมนั้นมีขอสมมติวา การแลกเปลี่ยนและการ
สิ้นสุดของสัญญาขายเกิดขึ้นพรอมกัน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงในราคาที่ตกลงกันระหวางบุคคล
ที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ที่มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
อาจเกิดขึ้นหากการแลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของสัญญาขายเกิดขึ้นไมพรอมกัน

40.

มูลคา ยุ ติธ รรมของอสัง หาริม ทรัพ ยเ พื่อ การลงทุน สะทอนถึง รายไดคา เชา จากสัญ ญาเชา ใน
ปจจุบัน และขอสมมติที่มีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุนได โดยขอสมมตินั้นสะทอนถึงสิ่งที่ผูมี
ความรอบรู แ ละเต็ ม ใจได ค าดการณ เ กี่ ย วกั บ รายได ค า เช า จากสั ญ ญาเช า ในอนาคตภายใต
สถานการณที่เ ปน อยูใ นปจ จุบัน ในขณะเดีย วกัน ก็จ ะตองสะทอนถึง กระแสเงิน สดจา ยตา งๆ
(รวมทั้งคาเชา และกระแสเงินสดจายอื่นๆ) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเนื่องจาก อสังหาริมทรัพย กระแส
เงินสดจายบางรายการไดสะทอนอยูในหนี้สินแลว ในขณะที่รายการอื่นที่เกี่ยวของกับกระแสเงินสดจาย
ยังไมมีการรับรูในงบการเงินจนกระทั่งในภายหลัง (ตัวอยาง การจายเงินรายงวด เชน คาเชาที่อาจ
เกิดขึ้น)

41.

ย อ หน า ที่ 25 ได ร ะบุ ห ลั ก เกณฑ ใ นการรั บ รู เ มื่ อ เริ่ ม แรกของราคาทุ น ของส ว นได เ สี ย ใน
อสังหาริมทรัพยที่เชา ยอหนาที่ 33 กําหนดใหกิจการตองวัดมูลคาสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพย
ที่เ ชา ใหมใ หเ ปน มูลคายุติธ รรม (ถาจํา เปน) ในสัญ ญาเชา ที่มีการเจรจาตอรองที่อัตราตลาด
มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่เชา ณ วันที่ไดสินทรัพยมาสุทธิดวยคาเชาทั้งสิ้น
ที่คาดไว (รวมทั้งรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหนี้สินที่รับรู) ตองมีคาเทากับศูนย มูลคายุติธรรม
ตองไมเปลี่ยนแปลงไปไมวาในทางบัญชี สินทรัพยที่เชาและหนี้สินจะถูกรับรูดวยมูลคายุติธรรม
หรือดวยมูลคา ปจ จุบัน ของคา เชา ขั้น ต่ํา ตามยอหนา ที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา ดังนั้น การวัดมูลคาใหมข องสินทรัพยที่เชาจากราคาทุน ที่
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กําหนดในยอหนาที่ 25 เปนมูลคายุติธรรมตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 ตองไมทําใหเกิดผลกําไร
หรือผลขาดทุนเริ่มแรก ยกเวนมูลคายุติธรรมนี้มีการวัดมูลคา ณ เวลาที่ตางกันไป กรณีดังกลาว
อาจเกิดขึ้นเมื่อการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมเกิดขึ้นภายหลังจากการรับรูเมื่อเริ่มแรก
42.

คํานิยามของมูลคายุติธรรมอางอิงถึง “ความรอบรูและเต็มใจ” ในที่นี้ “ความรอบรู” หมายถึง
ทั้งผูซื้อและผูขายไดรับขอมูลอยางสมเหตุผลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน รวมถึงประโยชนใชสอยที่แทจริง ศักยภาพในการใชสินทรัพย และสภาพของตลาด
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผูซื้อที่มีความเต็มใจมีแรงจูงใจที่จะซื้อแตไมใชการบังคับใหซื้อ
ผูซื้อนี้ตองไมมีความกระตือรือรนมากเกินไปที่จะซื้อหรือมุงมั่นที่จะซื้อในราคาใดก็ได ผูที่จะซื้อ
จะไมจา ยซื้อในราคาที่สูงกวาราคาตลาดที่กํา หนดโดยผูซื้อและผูข ายที่มีความรอบรูและเต็มใจ
ที่จะซื้อขาย

43.

ผูขายที่มีความเต็มใจขายตองไมใชผูที่มีความกระตือรือรนมากเกินไปที่จะขาย หรือผูที่ถูกบังคับ
ใหขาย ณ ราคาใดก็ได หรือผูที่ประวิงการขายเพื่อใหไดราคาขายที่ไมถือเปนราคาที่เหมาะสมใน
สภาพตลาดปจจุบัน ผูขายที่มีความเต็มใจขายเปนผูที่มีแรงจูงใจที่จะขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนตามเงื่อนไขของตลาดเพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุด ในสถานการณจริง เจาของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนที่แทจ ริงจะไมเ ขาขายขอพิจารณานี้ เพราะผูขายที่มีความเต็ม ใจขายเปนเจาของ
ในทางทฤษฎี (ตัวอยางเชน ผูขายที่เต็มใจขายจะไมคํานึงถึง สถานการณทางภาษีที่เฉพาะของ
เจาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)

44.

คํานิยามของมูลคายุติธรรมอางถึง รายการที่ผูซื้อและผูขายที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ซึ่งหมายถึง
รายการที่ ผูมีสวนรวมไมมีความสัมพันธกันเปนพิเศษที่กอใหเกิดการตกลงราคาซึ่งไมไดสะทอน
ถึงสภาพตลาด รายการนี้เกิดขึ้นระหวางผูมีสวนรวมไมมีความเกี่ยวของกันและเจรจาตอรองใน
ลักษณะที่เปนอิสระจากกัน

45.

ตามปกติหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรม คือ ราคาปจจุบันในตลาดที่มีการซื้อขายคลองสําหรับ
อสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันทั้งสภาพและทําเลที่ตั้งและอยูภายใตเงื่อนไขของสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ
ที่คลายคลึงกัน กิจการตองระบุความแตกตางในลักษณะ ทําเลที่ตั้ง หรือสภาพของอสังหาริมทรัพย
หรือเงื่อนไขในสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย

46.

หากไมมีราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 45 ใหกิจการพิจารณาขอมูล
จากแหลงตางๆ รวมถึง
46.1 ราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองของอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะ สภาพ หรือทําเลที่ตั้งที่
แตกตางกัน (หรืออยูภายใตสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ ที่แตกตางกัน) โดยปรับปรุงให
สะทอนถึงความแตกตางนั้น
46.2 ราคาลาสุดของอสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันในตลาดที่มีระดับการซื้อขายคลองรองลงมา
โดยปรับปรุงใหสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจตั้งแตวันที่เกิดการซื้อขาย
ดวยราคานั้น และ
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46.3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยใชพื้นฐานของประมาณการที่เชื่อถือไดของกระแส
เงินสดในอนาคต ที่สนับสนุนดวยเงื่อนไขของสัญญาเชาที่มีอยูและสัญญาอื่นๆ และ (หาก
เปนไปได) หลักฐานภายนอก เชน คาเชาในตลาดปจจุบันของอสังหาริมทรัพยที่คลายคลึง
กันในทําเลเดียวกันและสภาพเหมือนกัน และใชอัตราคิดลดที่สะทอนถึงการประเมินของ
ตลาดปจจุบันในเรื่องของความไมแนนอนของจํานวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด
47. ในบางกรณี แหลง ตา งๆ ที่กลาวถึงในยอหนากอนอาจใหขอสรุปเกี่ยวกับมูลคา ยุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่แตกตางกัน กิจการตองพิจารณาถึงเหตุผลของความแตกตางนั้น
เพื่อใหไดมาซึ่งมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นอยางนาเชื่อถือที่สุดภายใตชวงของการประมาณมูลคา
ยุติธรรมที่สมเหตุสมผล
48. ในกรณียกเวนซึ่งมีหลักฐานชัดเจนตั้ง แตเมื่อกิจการเริ่ม ไดมาซึ่งอสังหาริม ทรัพยเพื่อการลงทุน
(หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยที่มีอยูเดิมไดเปลี่ยนสภาพเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหลังจากที่
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงานของสินทรัพย) โดยหลักฐานนั้นชี้ชัดวาความผันแปร ในชวง
ของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลนั้นกวางมาก และเปนการยากที่จะประมาณความ
นาจะเปนของประมาณการดังกลาว จนทําใหประโยชนในการใชตัวเลขประมาณการมูลคายุติธรรม
เพียงคาเดียวนั้นมีนอยมาก กรณีเชนนี้ อาจเปนขอบงชี้วามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยนั้น
ไมสามารถหาไดอยางนาเชื่อถือและอยางตอเนื่อง (ดูยอหนาที่ 53)
49. มูลคายุติธรรมแตกตางจากมูลคาจากการใชตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย มูลคายุติธรรมสะทอนถึงความรูและการประมาณของผูซื้อ
และผูขายที่มีความรอบรูและเต็มใจ ในทางตรงกันขาม มูลคาจากการใชสะทอนถึงการประมาณ
ของกิจการ รวมถึง ผลกระทบของปจจัยตางๆ ที่มีเฉพาะตอกิจ การและไมเกี่ยวของกับกิจการ
โดยทั่วไป ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรมจะไมสะทอนถึงปจจัยตอไปนี้ เนื่องจากโดยปกติแลวผูซื้อ
และผูขายที่รอบรูและเต็มใจในการซื้อขายมักจะไมมีขอมูลดังกลาว
49.1 มูลคาสวนเพิ่มที่เกิดจากการมีกลุมของอสังหาริมทรัพยในพื้นที่ตางๆ ในพื้นที่ตางๆ
49.2 การประสานประโยชน จากการใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมกับสินทรัพยอื่นๆ
49.3 สิทธิหรือขอจํากัดทางกฎหมายที่มีผลเฉพาะตอเจาของสินทรัพยคนปจจุบันเทานั้นและ
49.4 ผลประโยชนทางภาษีหรือภาระทางภาษีที่เกิดขึ้นอยางเฉพาะเจาะจงตอเจาของสินทรัพย
คนปจจุบันเทานั้น
50.

ในการหามูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตวิธีมูลคายุติธรรม กิจการตอง
ไมบันทึกสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูกรับรูไวในงบดุลแลวซ้ําอีก เชน
50.1 อุปกรณ เชน ลิฟต หรือเครื่องปรับอากาศมักเปนสวนควบของอาคาร และโดยทั่วไปจะ
รวมอยูในมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมากกวาจะแยกรับรูตางหาก
เปนรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
50.2 หากใหเชาสํานักงานที่ตกแตงพรอมเฟอรนิเจอรแลว โดยทั่วไปมูลคายุติธรรมของสํานักงาน
จะรวมมู ลคา ยุติ ธ รรมของเฟอร นิเ จอรไ วแลวเนื่อ งจากรายได คา เชา ไดรวมถึ งการใช
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เฟอรนิเจอรดังกลาวดวย เมื่อเฟอรนิเจอรไดรวมอยูในมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนแลว กิจการตองไมรับรูรายการเฟอรนิเจอรเปนสินทรัพยที่แยกตางหาก
50.3 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองไมรวมรายไดคาเชารับลวงหนาหรือ
รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานคางรับ เนื่องจากกิจการรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินแยกตางหาก
50.4 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ถือครองภายใตสัญญาเชาสะทอนถึง
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับหรือจะตองจาย (รวมถึงคาเชาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกิจการตอง
จายในอนาคต) ดังนั้นหากการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ไดเปนมูลคาสุทธิจากจํานวนเงิน
ทั้ง หมดที่คาดวาจะตองจา ย จึง จํา เปนที่จะตองบวกกลับหนี้สินจากสัญ ญาเชาที่ไดรับรู
เพื่อใหไดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตวิธีมูลคายุติธรรม
51.

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไมไดสะทอนถึงรายจายฝายทุนในอนาคตที่จะ
จายเพื่อปรับปรุงหรือทําใหอสังหาริมทรัพยนั้นดีขึ้น และไมไดสะทอนถึงผลประโยชนในอนาคตที่
เกี่ยวของที่จะไดรับจากรายจายฝายทุนในอนาคตนั้น

52.

ในบางกรณี กิจการคาดไดวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จะตองจายซึ่งเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน (นอกเหนือจากรายจายที่เกี่ยวกับหนี้สินที่รับรูแลว) สูงกวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จ ะ
ไดรับในอนาคต กิจการตองใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ในการพิจารณาวาควรรับรูรายการหนี้สินหรือไม
และหากตองรับรูรายการหนี้สินจะวัดมูลคาหนี้สินอยางไร

กรณีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
53.

ขอสันนิษฐานที่โตแยงไดอยางหนึ่งคือกิจการจะสามารถหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม ในกรณียกเวนซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนวา
เมื่อกิจการเริ่มไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมา (หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยที่มีอยูเดิมได
เปลี่ยนสภาพเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหลังจากที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงาน
ของสินทรัพย) กิจการไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ กรณีนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อรายการซื้อขายทางการตลาดที่
เทียบเคียงไดไมเกิดขึ้นบอยและการประมาณมูลคายุติธรรมดวยวิธีอื่น (เชน การประมาณการ
โดยใชประมาณการกระแสเงินสดคิดลด) ไมสามารถจัดทําได หากกิจการระบุวามูลคา
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางนั้นไมสามารถ วัดได
อยางนาเชื่อถือ แตกิจการคาดวาจะสามารถประมาณมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือเมื่อการ
กอสรางนั้นเสร็จสิ้น กิจการจะตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการ
กอสรางนั้นดวยวิธีราคาทุน จนกระทั่งสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ หรือเมื่อ
การกอสรางเสร็จสิ้น (แลวแตเหตุการณใดจะเกิดกอน) หากกิจการระบุวามูลคายุติธรรมของ
อสังหาริม ทรัพ ยเพื่อการลงทุน (นอกเหนือจากอสัง หาริม ทรัพ ยเพื่อการการลงทุน ที่อยูใ น
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ระหวางการกอสราง) ไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือและตอเนื่อง กิจการตองวัดมูลคา
อสังหาริมทรัพยโดยใชวิธีราคาทุนที่กําหนดใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยสมมติใหมูลคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนเทากับศูนย กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) จนกวาจะมีการจําหนายอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนนั้น
53ก. เมื่อใดที่กิจการเริ่มสามารถวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการ
ก อ สร า งที่ แ ต ก อ นกิ จ การวั ด มู ล ค า ที่ ร าคาทุ น ได อ ย า งน า เชื่ อ ถื อ กิ จ การจะต อ งวั ด มู ล ค า
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางนั้นดวยมูลคายุติธรรม เมื่อการกอสรางเสร็จ
สิ้นใหถือวามูลคายุติธรรมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ในกรณีที่มูลคายุติธรรมสามารถวัดมูลคา
ไดอยางนาเชื่อถือตามเหตุผลที่ไดกลาวไวในยอหนาที่ 53 กิจการจะตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนดังกลาวดวยวิธีราคาทุนตามแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)
53ข. ขอสันนิษฐานที่วามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสราง
สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือนั้นจะสามารถโตแยงไดในการรับรูเริ่มแรกเทานั้น การที่กิจการ
วัดมูลคายุติธรรมของรายการใดรายการหนึ่งของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการ
กอสรางได อาจไมสามารถสรุปไดวามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่สรางเสร็จ
สิ้นแลวไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
54.

ในกรณียกเวนตามเหตุผลที่ไดกลาวไวในยอหนาที่ 53 กิจการตองใชวิธีราคาทุนในการวัดมูลคา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) แลว กิจการยังคงตอง
วัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอื่นดวยมูลคายุติธรรม รวมถึง อสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุ น ที่ อ ยู ใ นระหว า งก อ สร า ง ในกรณี ดั ง กล า ว แม ว า กิ จ การอาจใช วิ ธี ร าคาทุ น สํ า หรั บ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น หนึ่ ง รายการ กิ จ การยั ง คงต อ งใช วิ ธี มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมสํ า หรั บ
อสังหาริมทรัพยรายการที่เหลืออื่นๆ ตอไป

55.

หากกิจการใชวิธีวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมแลว กิจการตองใช
วิธีมูล คา ยุติธรรมในการวัดมูล คา อยา งตอเนื่องจนกวา จะมีการจํา หนา ย (หรือจนกระทั่ ง
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นกลายมาเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน หรือกิจการเริ่ม
พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ยนั้น เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติใ นภายหลัง )
แมวารายการในตลาดที่เทียบเคียงกันไดจะเกิดขึ้นนอยลงหรือหาราคาตลาดไดยากขึ้นก็ตาม

วิธีราคาทุน
56.

หลังจากการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก กิจการที่เลือกใชวิธีราคาทุนตองวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนทั้งหมดดวยแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
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เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) เวนแตเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพย
ที่รอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หรือ
รวมอยูในกลุมสินทรัพยที่รอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) ตองวัดมูลคาตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

การโอน
57.

การโอนอสัง หาริม ทรัพ ยเ พื่อ การลงทุ น ไปยัง บัญ ชีอื่ น ๆ หรือ โอนจากบั ญ ชี อื่น ๆ มาเป น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น จะทํ า ได ก็ ต อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช ง านของ
อสังหาริมทรัพยนั้นโดยมีหลักฐานขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
57.1 เริ่มมีการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนไปเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน
57.2 เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อมีไวขาย ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือ
57.3 สิ้นสุดการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยที่มีไว
ใชงานไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
57.4 เริ่มสัญญาเชาแบบดําเนินงานกับกิจการอื่น ทําใหมีการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
57.5 (ยอหนานี้ไมใช)

58.

ยอหนาที่ 57.2 กําหนดใหกิจการโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือก็ตอเมือ่
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงานโดยมีหลักฐานของการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย
เมื่อกิจการตัดสินใจที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยไมมีการพัฒนา กิจการตองถือ
วาอสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจนกวาจะมีการตัดรายการออกจากงบ
แสดงฐานะการเงิน และตองไมจัดประเภทอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนสินคาคงเหลือ ในทํานองเดียวกัน
หากกิจการมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่มีอยูในปจจุบันใหม โดยมีวัตถุประสงคที่จะใชเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตอในอนาคต กิจการตองถือวาสินทรัพยนั้นยังคงเปนอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน และตองไมโอนอสัง หาริม ทรัพยดัง กลาวไปเปนอสัง หาริม ทรัพยที่มีไวใชงานใน
ระหวางที่มีการพัฒนาใหม

59.

ยอหนาที่ 60 ถึง 65 ใชกับการรับรูรายการและวัดมูลคาในกรณีที่กิจการเลือกใชวิธมี ูลคายุติธรรม
สําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หากกิจการเลือกใชวิธีราคาทุน การโอนระหวางอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพยที่มีไ วใชงานและสินคา คงเหลือจะไมทําใหมูลคาตามบัญชีของ
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อสังหาริมทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลงและจะไมทําใหราคาทุนของอสังหาริมทรัพยที่ใชในการวัดมูลคา
หรือการเปดเผยขอมูลเปลี่ยนแปลง
60.

ในการโอนจากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น ที่ บั น ทึ ก ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมไปเป น
อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานหรือสินคาคงเหลือ ใหใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การใชงานเปนราคาทุนของอสังหาริมทรัพยที่จะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) หรือมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ

61.

หากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานไดเปลี่ยนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งบันทึกดวย
มูลคายุติธรรม กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) จนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชงาน
กิจการตองปฏิบัติกับผลตางที่เกิดขึ้น ณ วันนั้น ระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อ
มีการประกาศใช) กับ มูลคายุติธรรมดวยวิธีการเดียวกับการตีราคาใหมตามที่กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการ
ประกาศใช)

62.

กิจการตองคิดคาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานและรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยจนถึงวันที่อสังหาริมทรัพยนั้นไดเปลี่ยนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กิจการตอง
ปฏิบัติตอผลตางที่เกิดขึ้น ณ วันนั้นระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) กับมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยนั้นดวยวิธีการเดียวกันกับการตีราคาใหมตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) กลาวคือ
62.1 กรณีมูล คา ตามบัญ ชีข องสิน ทรัพยล ดลงให รับรูใ นกํา ไรหรือขาดทุน อยา งไรก็ตาม
หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและมียอดคงคางอยูในบัญชี “สวนเกินทุนจากตี
ราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุน สวนที่ลดลงตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
ตองนําไปลดสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน
62.2 กรณีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเพิม่ ขึน้ ใหรับรูดังนี้
62.2.1 หากมูลคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยคาที่เคยบันทึกไว จํานวนที่เพิ่มขึ้นใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
จํานวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดจะตองไมเกินกวาจํานวนที่ทําให
มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยกลับไปเทากับมูลคาที่ควรจะเปน (สุทธิจาก
คาเสื่อมราคา) หากไมเคยมีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยมากอน
62.2.2 สวนที่เพิ่มขึ้นที่คงเหลือจากขอ 62.2.1 ใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และเพิ่มสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน หากมีการ
จําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในเวลาตอมา ใหโอนสวนเกินทุนจากการ
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ตีราคาสินทรัพยไปยังกําไรสะสม การโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
จะไมทําผานกําไรหรือขาดทุน
63. การโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่จะบันทึกดวยมูลคายุติธรรม
กิจการตองรับรูผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ณ วันที่โอน กับมูลคาตาม
บัญชีกอนการโอนในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
64.

วิธีปฏิบัติในการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่จะบันทึกดวยมูลคา
ยุติธรรมถือวามีความสม่ําเสมอกับวิธีปฏิบัติในการขายสินคาคงเหลือ

65.

เมื่อกิจการเสร็จสิ้นการกอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่สรางขึ้นเอง
ที่ จ ะบั น ทึ ก ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม กิ จ การต อ งบั น ทึ ก ผลต า งระหว า งมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย ณ วันเสร็จสิ้น กับมูลคาตามบัญชีกอนหนานั้นในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

การจําหนาย
66.

กิ จ การต อ งตั ด รายการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น ออกจากงบแสดงฐานะการเงิ น
เมื่อกิจการจําหนายหรือเลิกใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นอยางถาวร และคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจําหนายอีก

67.

การจํา หนายอสัง หาริมทรัพยเพื่อการลงทุน อาจเกิดจากการขายหรือการทําสัญ ญาเชา การเงิน
ในการพิจารณาวันที่ถือเปนวันจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กิจการตองใชเกณฑตามที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช)
ในการรับรูรายไดจากการขายสินคาและพิจารณาแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวของในมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาว นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา ใชไดกับ
การจําหนายโดยการทําสัญญาเชาการเงิน หรือการขายและเชากลับคืน

68.

ตามหลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 16 หากกิจ การรับรูตน ทุน ของการเปลี่ยนแทนสวนของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการตองตัดมูลคาตามบัญชีของ
สวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ในกรณีที่กิจการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใชวิธี
ราคาทุน สวนที่ถูกเปลี่ยนแทนอาจไมมีการคิดคาเสื่อมราคาแยกตางหาก หากในทางปฏิบัติกิจการ
ไมสามารถหามูลคาตามบัญชีเฉพาะของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน กิจการอาจใชตนทุนของการเปลี่ยน
แทนเปนตัวบงชี้ถึงตนทุนของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน ณ เวลาที่กิจการไดมาหรือสรางสินทรัพยนั้น
ตามวิธีมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของอสัง หาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอาจสะทอนถึงการลด
มูลคาของสวนที่ถูกเปลี่ย นแทนนั้นแลว ในกรณีอื่นๆ อาจเปน ไปไดยากที่จ ะประเมิน วา มูลคา
ยุติธรรมที่ควรลดลงเนื่องจากสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนเปนเทาใด กรณีที่ยากในการปฏิบัติ ทางเลือก
หนึ่งสําหรับการลดลงของมูลคายุติธรรมอันเนื่องมาจากชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน คือใหรวมตนทุน
ของการเปลี่ยนแทนไวในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย จากนั้นจึงทําการประเมินมูลคายุติธรรม
ใหมตามที่กําหนดไวสําหรับกรณีการตอเติมที่ไมเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแทน
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69.

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเลิกใชหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองพิจารณา
จากผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
และตองรับรูกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เลิกใชหรือจําหนายสินทรัพยนั้น (เวนแตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา ไดกําหนดเกี่ยวกับการขายและเชากลับคืนไว
เปนอยางอื่น)

70.

กิจการรับรูสิ่งตอบแทนที่จะไดรับ จากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวย
มูลคายุติธรรม ในกรณีที่เปนการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใหมีการผอนชําระเปนงวด
ใหรับรูสิ่งตอบแทนที่จะไดรับเมื่อเริ่มแรกดวยราคาเทียบเทาราคาเงินสด ผลตางระหวางจํานวนที่
จะไดรับกับราคาเทียบเทาราคาเงินสดจะรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เรื่อง (ปรับปรุง 2552) รายได (เมื่อมีการ
ประกาศใช)

71.

กิจการตองปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับ
หนี้สินที่กิจการยังคงมีพันธะผูกพันอยูหลังจากที่ไดจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปแลว

72.

คาชดเชยที่ไดรับจากบุคคลที่ส ามสํา หรับอสังหาริมทรัพ ยเ พื่อการลงทุนที่ดอยคา สูญ เสีย
หรือยกเลิก ตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยนั้น

73.

การดอยคาหรือผลขาดทุนจากอสัง หาริม ทรัพยเพื่อการลงทุน การขอเงิน คืน หรือการจายเงิน
คาชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อที่เกิดขึ้นภายหลังหรือการกอสรางสินทรัพยเพื่อเปลี่ยนแทน
เปนเหตุการณเชิงเศรษฐกิจที่ไมเกี่ยวของกัน และตองบันทึกบัญชีแยกจากกันดังตอไปนี้
73.1 การดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
73.2 การเลิกใชหรือการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รับรูตามที่กําหนดในยอหนาที่
66 ถึง 71 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
73.3 คาชดเชยจากบุคคลที่สามสําหรับอสังหาริม ทรัพยเพื่อการลงทุนที่ดอยคา สูญเสีย หรือ
ยกเลิก ใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยนั้น
73.4 ตนทุนของสินทรัพยที่ฟนฟู ซื้อ หรือกอสรางเพื่อเปลี่ยนแทน ใหปฏิบัติตามยอหนาที่ 20 ถึง 29
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การเปดเผยขอมูล
วิธีมูลคายุติธรรมและวิธรี าคาทุน
74.

การเปดเผยขอมูลตอไปนี้กําหนดเพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชาตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา เจาของอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุ น จะต อ งเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สั ญ ญาเช า ด า นผู ใ ห เ ช า กิ จ การซึ่ ง ครอบครอง
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อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตามวิธีสัญญาเชา การเงินหรือสัญญาเชา ดําเนินงานตองเปดเผย
ขอมูลดานผูเชาสําหรับสัญญาเชาการเงิน และดานผูใหเชาสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน
75.

กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
75.1 กิจการใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน
75.2 หากกิ จ การใช วิ ธี มู ล ค า ยุ ติ ธ รรม กิ จ การจั ด ประเภทและบั น ทึ ก ส ว นได เ สี ย ใน
อสัง หาริม ทรัพยที่ถือตามสัญญาเชาดําเนิน งานเปนอสัง หาริม ทรัพยเ พื่อการลงทุน
หรือไม และในสถานการณใด
75.3 หากการจั ด ประเภททํ า ได ย าก (ดู ย อ หน า ที่ 14) เกณฑ ที่ กิ จ การใช ใ นการแยก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ออกจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน และเกณฑใ น
การแยกออกจากอสัง หาริ ม ทรัพ ย ที่มี ไว เ พื่ อขายตามลัก ษณะการประกอบธุร กิ จ
ตามปกติ
75.4 วิ ธี ก ารและข อ สมมติ ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ นการกํ า หนดมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รวมทั้งขอความที่ระบุวาการกําหนดมูลคายุติธรรมมี
หลักฐานสนับสนุนจากตลาด หรือกําหนดๆ จากปจจัย อื่น (ซึ่ง กิจการตองเปดเผย
ขอมูล) เนื่องจากลักษณะ เฉพาะของอสังหาริมทรัพยนั้นและการขาดขอมูลของตลาด
ที่เปรียบเทียบได
75.5 ระดับที่มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ซึ่งไดมีการวัดมูลคาหรือ
เปดเผยขอมูลไวในงบการเงิน) ไดมีการประเมินโดยผูประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของ
ผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณในทําเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น หากไมมีการประเมินดังกลาวกิจการตองเปดเผย
ขอเท็จจริงไวดวย
75.6 จํานวนที่ไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับ
75.6.1 รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
75.6.2 ค า ใ ช จ ายใ นการดํ าเ นิ น ง าน ทาง ตร ง (ร วม ทั้ ง ค าซ อมแ ซม แล ะ
คาบํารุงรักษา) ที่เกิดจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งกอใหเกิดรายได
คาเชาสําหรับงวด และ
75.6.3 คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง (รวมทั้งคาซอมแซมและบํารุงรักษา) ที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งไมไดกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด
75.6.4 การเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลคายุติธรรมที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนจากการ
ขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจากกลุมที่ใชวิธีราคาทุนมายังกลุมที่ใชวิธี
มูลคายุติธรรม (ดูยอหนาที่ 32ค)
75.7 ขอจํากัดที่มีและจํานวนที่มีขอจํากัดในการรับรูอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือการโอน
รายไดและเงินที่ไดรับจากการจําหนาย
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75.8 ภาระผูกพันตามสัญญาในการซื้อ กอสราง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือ
ในการซอมแซม บํารุงรักษา หรือทําใหดีขึ้น

วิธีมูลคายุติธรรม
76.

นอกเหนือจากการเปดเผยตามที่กําหนดในยอหนาที่ 75 แลว กิจการที่ใชวิธีมูลคายุติธรรม
ตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 ถึง 35 ตองเปดเผยขอมูลในการกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชี
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตนงวดกับวันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้
76.1 สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มที่เกิดจากการซื้อ และสวนเพิ่มที่เปนผลมา
จากการรวมรายจายในภายหลังเขาเปนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
76.2 สวนเพิ่มที่เปนผลมาจากการรวมธุรกิจ
76.3 สินทรัพยที่จัดประเภทเปนเปนถือไวเพื่อขาย หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยทรี่ อจําหนายซึง่
จัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
การจําหนายอื่นๆ
76.4 ผลกําไรหรือผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลคาใหเปนมูลคายุติธรรม
76.5 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินไปเปนสกุลเงินที่
นําเสนอรายงานที่แตกตางออกไป และจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานใน
ตางประเทศมาเปนสกุลเงินของหนวยงานที่เสนอรายงาน
76.6 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน และ
76.7 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

77.

เมื่อการวัดมูลคาที่ไดสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญ
เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของงบการเงิน ตัวอยางเชน เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ําสินทรัพย
หรือหนี้สินที่ไดรับรูแลวเปนสินทรัพยและหนี้สินตางหากตามที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 50
กิจการตองเปดเผยการกระทบยอดระหวางการวัดมูลคาที่ได กับการวัดมูลคาที่ปรับปรุงแลว
ซึ่งรวมอยูในงบการเงิน โดยแยกแสดงยอดรวม ของภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่รับรูซึ่งมีการ
บวกกลับ และยอดปรับปรุง ที่มีนัยสําคัญอื่นๆ

78.

ในกรณียกเวนที่อางถึงในยอหนาที่ 53 เมื่อกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุนโดย
ใชราคาทุนตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) การกระทบยอดที่ระบุในยอหนาที่ 76 จะตองเปดเผยจํานวน
ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นแยกตางหากจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอื่น
นอกจากนี้ กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี้
78.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
78.2 คําอธิบายถึงสาเหตุที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
78.3 ประมาณการชวงของมูลคายุติธรรมที่มีความเปนไปไดสูง (หากสามารถหาได)
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78.4 เมื่อมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไมไดบันทึกดวยมูลคายุติธรรม
78.4.1 ขอเท็จ จริง ที่ว า กิจการไดจํา หนา ยอสัง หาริ ม ทรัพ ย เ พื่อการลงทุน ที่ไมไ ด
บันทึกดวยมูลคายุติธรรม
78.4.2 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่จําหนาย และ
78.4.3 จํานวนผลกําไรหรือขาดทุนที่ไดรับรู

วิธีราคาทุน
79.

นอกจากการเปดเผยขอมูลตามที่ กําหนดในยอหนาที่ 75 แล ว กิจการที่ ใชวิ ธีราคาทุ นตาม
ยอหนาที่ 56 ตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
79.1 วิธีการคิดคาเสื่อมราคาที่ใช
79.2 อายุการใชงานหรืออัตราคาเสื่อมราคาที่ใช
79.3 มู ล ค า ตามบั ญ ชี ก อ นหั ก ค า เสื่ อ มราคาสะสมและค า เสื่ อ มราคาสะสม (รวมกั บ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยสะสม) ณ วันตนงวดและสิ้นงวด
79.4 การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตน
งวดกับวันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้
79.4.1 สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มที่เปนผลมาจากการซื้อกับสวน
เพิ่มที่เปนผลมาจากการรวมรายจายในภายหลังเขาเปนตนทุนของสินทรัพย
79.4.2 สวนเพิ่มที่เปนผลมาจากการรวมธุรกิจ
79.4.3 สินทรัพยที่จัดประเภทเปนเปนถือไวเพื่อขาย หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยที่
รอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง สิน ทรัพยไมหมุน เวียนที่ถือไว
เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก และการจําหนายอื่นๆ
79.4.4 คาเสื่อมราคา
79.4.5 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูและจํานวนผลขาดทุนจากการ
ด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ที่ ก ลั บ รายการในระหว า งงวดตามข อ กํ า หนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
79.4.6 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินไปเปน
สกุ ล เงิ น ที่นํ า เสนอรายงานที่ แ ตกต า งออกไป และจากการแปลงคา งบ
การเงินของหนวยงานในตางประเทศมาเปนสกุลเงินของหนวยงานที่เสนอ
รายงาน
79.4.7 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน และ
79.4.8 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
79.5 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ในกรณียกเวนตามที่กําหนดไวใน
ยอหนาที่ 53 เมื่อกิจการไมสามารถหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 24/26

79.5.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
79.5.2 คําอธิบายถึงสาเหตุที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ และ
79.5.3 ประมาณการชวงของมูลคายุตธิ รรมทีม่ ีความเปนไปไดสงู (หากสามารถหาได)

การปฏิบัติชวงเปลี่ยนแปลง
วิธีมูลคายุตธิ รรม
80.

กิจการที่ไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก โดยไดเลือกจัดประเภทและบันทึกบัญชี
สวนไดเ สีย ในอสัง หาริม ทรัพ ยบางรายการหรือทุกรายการตามสัญ ญาเชา ดําเนิน งานเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองรับรูผลกระทบของการเลือกนั้นเปนการปรับปรุงในกําไร
สะสมยกมาสําหรับงวดที่กิจการไดเลือกวิธีการบัญชีนี้เปนครั้งแรก นอกจากนี้
80.1 หากกิจการไดเคยเปดเผยมูลคายุติธรรมตอสาธารณะ (ไมวาจะเปดเผยในงบการเงิน
หรือที่ใดก็ตาม) มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงวดกอนหนานั้น
(ซึ่งการกําหนดมูลคาทําใหมูลคายุติธรรมเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่
5 และแนวปฏิบัติในยอหนาที่ 36 ถึง 52) กิจการอาจปฏิบัติดังนี้
80.1.1 ปรับปรุงกําไรสะสมยกมาตนงวดในงวดแรกที่สุดที่ไดมีการนําเสนอมูลคา
ยุติธรรมนั้น และ
80.1.2 ทําการปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดดังกลาว
80.2 หากกิจการไมเคยเปดเผยขอมูลตาม 80.1 ตอสาธารณะ กิจการไมตองปรับปรุง
ยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบและตองเปดเผยขอเท็จจริงนี้ไว

80ก. ภายใตวิธีมูลคายุติธรรม กิจการควรรายงานผลกระทบของการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาใช ณ วันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช (หรือกอนวันดังกลาว) โดยปรับปรุง
กําไรสะสมยกมาสําหรับงวดที่กิจการไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชครั้งแรก นอกจากนี้
80ก.1 หากกิจการไดเคยเปดเผยมูลคายุติธรรมตอสาธารณะ (ไมวาจะเปดเผยในงบการเงิน
หรือที่ใดก็ตาม) มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงวดกอนหนานั้น
(ซึ่งการกําหนดมูลคาทําใหมูลคายุติธรรมเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 5
และแนวปฏิบัติในยอหนาที่ 36 ถึง 52) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน (แตไม
กําหนด) ใหกิจการปฏิบัติดังนี้
80ก.1.1 ปรับ ปรุ ง กํา ไรสะสมยกมาต นงวดในงวดแรกที่สุ ดที่ได มีการนํ า เสนอ
มูลคายุติธรรมนั้น และ
80ก.1.2 ทําการปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดดังกลาว
80ก.2 หากกิจการไมเคยเปดเผยขอมูลตาม 80ก.1 ตอสาธารณะ กิจการไมตองปรับปรุง
ยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบและควรเปดเผยขอเท็จจริงนี้ไว
81.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีปฏิบัติที่แตกตางจากขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และขอผิ ดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 25/26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 กําหนดใหปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบเวนแตจะทําไมได
ในทางปฏิบัติ
82.

เมื่อกิจการเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก การปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด
ใหรวมถึงการจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวย

วิธีราคาทุน
83.

ใหกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการ
บัญชี เมื่อกิจการเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรกและเลือกใชวิธีราคาทุน โดยใหถือ
เปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และใหรวมถึงการจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการ
ตีราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มดวย

84.

ขอกําหนดในยอหนาที่ 27 ถึง 29 เกี่ยวกับการวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนที่ไดม าโดยการแลกเปลี่ย นสิน ทรัพ ย ใหถือเปน การเปลี่ย นทัน ทีเฉพาะรายการ
ในอนาคต

วันถือปฏิบตั ิ
85.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 เป น ต น ไป ทั้ งนี้ สนั บสนุ นให นํ าไปใช ก อนวั นถื อปฏิ บั ติ หากกิ จ การ
นํ า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไ ปถื อ ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ก อ นวั น ที่
1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

85ก. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน ไดแกไขคํานิยามที่ใช
ในทุกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนั้นยังไดแกไขยอหนาที่ 62 ซึ่งกิจการจะตองถือ
ปฏิบัติรายการแกไ ขเหลา นี้ใ นรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เ ริ่ม ในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2554
หากกิจการถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) กอนวันที่มีผลบังคับใช
กิจการตองนําการแกไขเหลานั้นมาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกลาวดวย
85ข. ไดมีการแกไขยอหนาที่ 8, 9, 48, 53, 54 และ 57 และตัดยอหนาที่ 22 และเพิ่มยอหนาที่ 53ก
และ 53ข โดยกิจการจะตองถือปฏิบัติรายการแกไขดังกลาวโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการสามารถเลือกที่จะถือปฏิบัติรายการแกไข
อสั ง หาริ ม ทรั พย เ พื่ อการลงทุ น ที่ อยู ใ นระหว างการก อสร า งไดก อนวั น ที่ 1 มกราคม 2554
ถามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางสามารถระบุไดในวันนั้นๆ
หากกิจการเลือกที่จะนําการแกไขเหลานี้มาถือปฏิบัติกอน กิจการจะตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวและ
ถือปฏิบัติการแกไขในยอหนาที่ 5 และ 81จ ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ดวย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 26/26

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
คําแถลงการณ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพยไ มหมุน เวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ ย กเลิ ก ซึ่ ง เป น การแก ไ ขของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว า งประเทศที่ สิ้ น สุ ด ในวั น ที่
31 ธันวาคม 2551 (IFRS No.5: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
(Bound volume 2009))

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) หนา 1/30

สารบัญ
ยอหนาที่

บทนํา
วัตถุประสงค
ขอบเขต
การจัดประเภทของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก)
เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

บทนํา1– บทนํา6
1
2-5ก
6-14

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จะทิ้ง

13-14

การวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุน เวียน (หรือ กลุมสินทรัพยที่จําหนาย)
ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายหรือถือไวเพื่อจายใหแก
ผูเปนเจาของ

15-29

การวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก)
การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาและการกลับรายการ
การเปลี่ยนแปลงแผนในการขาย

15-19
20–25
26–29

การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล

30–42

การนําเสนอการดําเนินงานที่ยกเลิก
ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง
การนําเสนอสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จดั ประเภท
เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ป ระกอบด ว ยย อ หน า ที่ 1 ถึ ง 45 ภาคผนวก ก และ ข
ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนาดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือก
และการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

บทนํา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่
ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก กํา หนดถึง การจัดประเภท การวัดมูลคา และการ
นําเสนอขอมูลของสินทรัพยไมห มุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไม
หมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
บทนํา 2 บทนํานีไ้ มเกี่ยวของ
บทนํา 3 บทนํานีไ้ มเกี่ยวของ
บทนํา 4 บทนํานีไ้ มเกี่ยวของ
บทนํา 5 บทนํานีไ้ มเกี่ยวของ

หลักการสําคัญในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
6.1 นําการจัดประเภท ‘ถือไวเพื่อขาย’ มาใช
6.2 แนะนําแนวคิดเกี่ยวกับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก ซึ่งหมายถึงกลุมของสินทรัพยที่จะยกเลิก
(โดยการขายหรื อไมใ ชก ารขาย) รวมกั น เป น กลุม ในรายการเดีย ว รวมทั้ง หนี้ สิน ที่
เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยเหลานั้นที่จะถูกโอนไปในรายการดังกลาว
6.3 กํา หนดใหสิ น ทรั พยไ มห มุน เวีย น (หรือ กลุ ม สิน ทรัพ ยที่ ยกเลิก ) ที่ จัดประเภทเป น
สิน ทรัพยที่ถือไวเ พื่อขายแสดงดว ยจํา นวนที่ต่ํากว าระหวา งมูลคา ตามบัญ ชีกับมูลค า
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย
6.4 กําหนดใหกิจ การหยุดคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่จัดประเภทเปนถือไวเ พื่อขาย หรือ
รวมอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย
6.5 กําหนดใหกิจการตองนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่จัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย รวมถึง
สินทรัพยและหนี้สินที่รวมอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย
เปนรายการแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน
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6.6 กําหนดให
6.6.1 จัดประเภทเปนการดําเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่การดําเนินงานเขาเงื่อนไขของการ
ถือไวเพื่อขาย หรือเมื่อกิจการขายการดําเนินงาน
6.6.2 แสดงผลการดําเนินงานของการดําเนินงานที่ยกเลิกแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน
6.6.3 ไมปรับปรุง ยอนหลังการจั ดประเภทการดํา เนิน งานที่ย กเลิก เมื่อเงื่อ นไขของ
การจัดประเภทไมเกิดขึ้นจนกระทั่งหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว
เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีม้ ีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย รวมถึงการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลของการดําเนินงานที่ยกเลิก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตองการให
1.1 วัดมูลคาของสินทรัพยทเี่ ขาเกณฑการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย โดยใชมูล
คาที่ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย และหยุดคิดคา
เสื่อมราคาของสินทรัพยดังกลาว และ
1.2 นําเสนอสินทรัพยทเี่ ขาเกณฑการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายเปนรายการแยก
ตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน และนําเสนอผลของการดําเนินงานที่ยกเลิกเปนรายการ
แยกตางหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขอบเขต
2.

การจัดประเภทและการนําเสนอตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือ
ปฏิบัติกับสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนทุกชนิด1 และกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกทุกกลุม ใน
กิจการ การวัดมูลคาตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เขาเกณฑการรับรูทุกชนิดและกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก (ตามที่กําหนดใน
ยอหนาที่ 4) ยกเวนสินทรัพยที่แสดงไวในยอหนาที่ 5 ซึ่งยังคงตองวัดมูลคาตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ

3.

สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ตองไมจัดประเภทใหมเปนสินทรัพยหมุนเวียนจนกวาสินทรัพยนั้น
จะเขาเกณฑใ นการจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขายตามที่กํา หนดไวในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ กิจการตองไมจัดประเภทสินทรัพยที่โดยปกติแลวจะจัดเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ซื้อมาสําหรับขายตอโดยเฉพาะ เปนสินทรัพยหมุนเวียน เวนแตสินทรัพยนั้นเขาเกณฑที่จะจัด
ประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

4.

ในบางครั้งกิจการจําหนายกลุมของสินทรัพย อาจมีหนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงในรายการเดียวกัน
กลุม สิ น ทรัพ ยที่จํ า หนา ยนั้น อาจเปน กลุม ของหน วยสิน ทรัพ ยที่กอ ใหเ กิดเงิ น สด หนว ยของ

1

สําหรับสินทรัพยที่จัดประเภทตามการนําเสนอตามสภาพคลอง สินทรัพยไมหมุนเวียนคือสินทรัพยที่รวมถึงจํานวนที่
คาดวาจะไดรับคืนเกินกวา 12 เดือนหลังจากวันที่ที่รายงาน ยอหนาที่ 3 ใชกับการจัดประเภทสินทรัพยดังกลาว
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สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเพียงหนวยเดียว หรือบางสวนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด2
กลุมที่ยกเลิกอาจรวมไปถึงสินทรัพยและหนี้สิน ใดๆ ของกิจการซึ่งรวมทั้งสินทรัพยหมุน เวีย น
หนี้สินหมุนเวียนและสินทรัพยที่ไมไดมีการวัดมูลคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 5 ของ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ หากสินทรัพยไมหมุนเวียนที่อยูในขอบเขตของการวัดมูลคาตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก ใหนําขอกําหนด
ในการวัดมูลคา ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ม าถือปฏิบัติกับสิน ทรัพยทั้ง กลุม
เพื่อใหกลุมสินทรัพยวัดมูลคาโดยใชจํา นวนที่ต่ํา กวา ระหวางมูลคาตามบัญ ชีกับมูลคายุติธรรม
หักดวยตนทุนในการขาย ขอกําหนดในการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินแตละรายการที่อยูในกลุม
สินทรัพยที่ยกเลิกกําหนดไวในยอหนาที่ 18 19 และ 23
5.

ขอกําหนดในการวัดมูลคา ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้3 ไมนํามาถือปฏิบัติกับ
สินทรัพยตอไปนี้ (ไมวาจะเปนสินทรัพยเดี่ยวหรือเปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) โดย
ขอกําหนดของสินทรัพยเหลานี้อยูภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ ดังนี้
5.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
5.2 สิน ทรัพยที่เ กิดจากผลประโยชนข องพนักงาน (มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
5.3 สินทรัพยทางการเงินที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู
และการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
5.4 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือปฏิบัติตามวิธีมูลคายุติธรรมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
5.5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่วัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมหักประมาณการตนทุนในการขาย
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช)
5.6

5ก

สิทธิตามสัญญาภายใตสัญญาประกันภัยที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช)

การจัดประเภท การนําเสนอขอมูล และการวัดมูลคาที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับสินทรัพยที่ไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ซึ่งจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย รวมถึงสินทรัพยที่ไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ซึ่งจัด
ประเภทสินทรัพยที่ถือไวเพื่อจายใหแกผูเปนเจาของในฐานะที่เปนเจาของ (สินทรัพยที่ถือไวเพื่อ
จายใหแกผูเปนเจาของ)

2

อยางไรก็ตาม เมื่อกระแสเงินสดจากสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยคาดวาจะเกิดขึ้นโดยหลักมาจากการขายมากกวาการใช
อยางตอเนื่อง สินทรัพยดังกลาวก็จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดจากสินทรัพยอื่นนอยลง และกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งเคยเปน
สวนหนึ่งของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดก็จะกลายเปนหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแยกตางหาก
3
นอกเหนือจากยอหนาที่ 18 และ 19 ซึ่งกําหนดใหสินทรัพยที่สงสัยวาจะดอยคาใหวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ฉบับอื่นเกี่ยวของ
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การจัดประเภทของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่
ถือไวเพื่อขาย หรือสินทรัพยที่ถือไวเพื่อจายใหแกผูเปนเจาของ
6.

กิจการตองจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่
ถือไวเพื่อขายหากมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย มิใชมาจากการใช
สินทรัพยนั้นตอไป

7.

ในกรณีเ ชน นี้ สิน ทรัพย (หรือกลุม สิน ทรัพยที่ยกเลิก) จะตองมีไ วเ พื่อขายในทัน ทีใ นสภาพ
ปจจุบันซึ่งขึ้นอยูกับขอตกลงที่เปนปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปสําหรับการขายสินทรัพยเหลานั้น
(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) และการขายตองมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก

8.

สําหรับการขายที่จะมีความเปนไปไดคอ นขางแนในระดับสูงมากนั้น ผูบริหารในระดับที่เหมาะสม
ตองผูกมัดกับแผนการขายสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) และตองเริ่มดําเนินการตาม
แผนเพื่อหาผูซื้อ และเพื่อทําตามแผนใหสมบูรณ นอกจากนี้ กิจการตองมีการเสนอขายสินทรัพย
(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) อยางจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคลองกับมูลคายุติธรรมใน
ปจจุบันของสินทรัพยนั้น นอกจากนี้ การขายดังกลาวตองคาดวาจะเขาเงื่อนไขในการรับรูรายการ
เปนการขายที่เสร็จสมบูรณภายใน 1 ป นับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพย เวนแตจะเปนไปตามที่
กําหนดไวในยอหนาที่ 9 และการดําเนินการเพื่อใหแผนเสร็จสมบูรณตองบงบอกไดวาไมนาจะ
เปนไปไดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแผนอยางมีนัยสําคัญหรือจะยกเลิกแผนนั้น ความเปนไปไดของ
การไดรับอนุมัติจากผูถือหุน (หากกฎหมายมีขอกําหนดไว) ตองถือเปนสวนหนึ่งของการประเมิน
วาการขายดังกลาวมีความเปนไปคอนขางแนในระดับสูงมากหรือไม

8ก

กิจการซึ่งผูกพันกับแผนการขายสินทรัพยที่สงผลใหกิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยตอง
จัดประเภทรายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยเหลานั้นเปนสินทรัพยและหนี้สินที่ถือไว
เพื่อขายเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอที่กําหนดไวในยอหนาที่ 6 ถึง 8 โดยไมคํานึงถึงวากิจการ
จะยังคงมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยดังกลาวหลังการขายหรือไม

9.

โดยทั่วไปอาจมีเหตุการณหรือสถานการณที่ทําใหระยะเวลาการขายที่เสร็จสมบูรณขยายเกินกวา
1 ป การขยายระยะเวลาในการขายที่เสร็จสมบูรณนั้น ไมไ ดเ ปน เหตุใ หสิน ทรัพย (หรือกลุม
สินทรัพยที่ยกเลิก) นั้น ไมสามารถจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย หากความลาชานั้น
เกิดจากเหตุการณหรือสถานการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกิจการ และมีหลักฐานเพีย ง
พอที่จะแสดงใหเห็นวากิจการยังคงยึดถือแผนในการขายสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก)
กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเขาเกณฑตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ข

10.

รายการขายใหรวมถึงการแลกเปลี่ยนสินทรัพยไมหมุนเวียนกับสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเมื่อการ
แลกเปลี่ยนนั้นมีเนื้อหาเชิงพาณิชยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)
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11.

เมื่อกิจการไดมาซึ่งสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) โดยมีแผนที่จะจําหนาย
ออกไปในภายหลัง กิจการจะจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก)
ดังกลาว เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย ณ วันที่ไดสินทรัพยนั้นมาก็ตอเมื่อเขาเกณฑระยะเวลา 1 ป
ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 8 (นอกจากจะไดรับยกเวนตามยอหนาที่ 9) และมีความเปนไปได
คอนขางแนในระดับสูงมากที่เงื่อนไขอื่นในยอหนาที่ 7 และ 8 (ซึ่งยังไมไดเปนไปตามที่กําหนดใน
วัน นั้น ) จะเปน ไปตามเงื่ อนไขดังกลา วภายในระยะเวลาอัน สั้น หลัง จากที่ไ ด สิน ทรัพยนั้น มา
(ปกติภายใน 3 เดือน)

12.

หากเงื่อนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 และ 8 ครบถวนหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการ ตองไมจัด
ประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายในงบ
การเงินที่เผยแพร อยางไรก็ตาม หากเงื่อนไขดังกลาวครบถวนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
แตกอนการอนุมัติใหเผยแพรงบการเงิน กิจการตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่
41.1 41.2 และ 41.4 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

12ก

สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) จะจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อจาย
ใหแกผูเ ปนเจาของก็ตอเมื่อกิจการผูกพันในการจายสิน ทรัพย (หรือกลุม สิน ทรัพยที่ยกเลิก)
ใหแกผูเปนเจาของ ในกรณีนี้สินทรัพยดังกลาวจะตองมีไวเพื่อการจายในทันทีในสภาพปจจุบัน
และการจา ยมีความเปน ไปไดคอนขางแนในระดับสูง มาก สํา หรับการจา ยที่มีความเปน ไปได
คอนขางแนในระดับสูงมาก การดําเนินการที่จะทําใหการจายเสร็จสมบูรณตองมีการเริ่มตนแลว
และคาดวาจะเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งปนับจากวันที่การจัดประเภทสินทรัพย การดําเนินการที่
จําเปนเพื่อใหการจายเสร็จสมบูรณตองบงบอกไดวาไมนาจะเปนไปไดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการ
จายอยางมีนัยสําคัญหรือจะยกเลิกการจายนั้น ความเปนไปไดของการไดรับอนุมัติจากผูถือหุน
(หากกฎหมายมีขอกําหนดไว) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินวาการจายดังกลาวมีความ
เปนไปคอนขางแนในระดับสูงมากหรือไม

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จะทิ้ง
13.

กิจ การตองไมจัดประเภทสิน ทรัพยไ มห มุน เวีย น (หรือกลุม สิน ทรัพยที่ย กเลิก) ที่จ ะทิ้ง เปน
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย เนื่องจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่จะไดรับคืนสวนใหญจะเกิดจาก
การใชงานตอไป อยางไรก็ตาม หากกลุมสินทรัพยที่จะทิ้งนั้นเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่
32.1 ถึง 32.3 กิจการตองแสดงผลประกอบการและกระแสเงินสดของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกเปน
การดํา เนิน งานที่ยกเลิกตามที่กํ า หนดในย อหนา ที่ 33 และ 34 ณ วั น ที่ห ยุดใช สิน ทรัพยนั้ น
สิน ทรัพยไ มห มุน เวีย น (หรือกลุม สิน ทรัพยที่ย กเลิก) ที่จ ะทิ้ ง รวมถึง สิน ทรัพยไ มห มุน เวีย น
(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะใชไปจนสิ้นสุดอายุทางเศรษฐกิจ และสินทรัพยไมหมุนเวียน
(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะถูกปดไปมากกวาที่จะถูกขาย

14.

กิจการตองไมจัดประเภทของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เลิกใชชั่วคราวเปนสินทรัพยที่จะทิ้ง
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การวั ดมู ลค า สิน ทรั พย ไม ห มุน เวี ยน (หรือ กลุ ม สิ น ทรั พย ที่ย กเลิ ก ) ที่ จัด ประเภทเป น
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
การวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก)
15.

กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปน
สินทรั พ ยที่ ถือไว เ พื่อ ขายด วยจํ า นวนที่ต่ํา กวา ระหว า งมู ล คา ตามบั ญ ชีกั บ มูล ค า ยุติ ธรรม
หักตนทุนในการขาย

15ก กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปน
สินทรัพ ยที่ถือไวเ พื่อจา ยใหแ กผูเ ปน เจา ของดวยจํา นวนที่ต่ํา กวา ระหวา งมูล คา ตามบัญ ชี
กับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจาย4
16.

หากสิน ทรัพย (หรือกลุม สิน ทรั พยที่ย กเลิก) ที่ไ ดม าใหมเ ขา เงื่อนไขในการจัดประเภทเป น
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (ดูยอหนาที่ 11) การปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 15 จะทําใหสินทรัพย
(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ถูกวัดมูลคาในการรับรูเมื่อเริ่มแรกโดยใชจํานวนที่ต่ํากวาระหวาง
มู ลค าตามบั ญชี หากสิ นทรั พย นั้ นไม ถู กจั ดประเภทเป นสิ นทรั พย ที่ ถื อไว เพื่ อขาย
(เชน ราคาทุน) กับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ดังนั้น หากสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพย
ที่ยกเลิก) ไดมาโดยเปนสวนหนึ่งของการรวมกิจการ สินทรัพยนั้นตองถูกวัดมูลคาโดยใชมูลคา
ยุติธรรมหักดวยตนทุนในการขาย

17.

เมื่อคาดวาการขายจะเกิดขึ้นเกินกวาระยะเวลา 1 ป กิจการตองวัดตนทุนในการขายดวยมูลคา
ปจจุบัน มูลคาปจจุบันของตนทุนในการขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่ผานไปตองแสดงเปน
ตนทุนทางการเงินในกําไรหรือขาดทุน

18.

กิจการตองวัดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย (หรือสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดในกลุม) ตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของในทันทีกอนที่จะจัดประเภทสินทรัพย
(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) นั้นเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายในครั้งแรก

19.

ในการวัดมูลคาใหมของกลุม สิน ทรัพยที่ย กเลิกในภายหลัง มูลคา ตามบัญชีของสินทรัพยและ
หนี้สิน ใดๆ ที่ไ ม ไ ดอยู ใ นขอบเขตของขอกํา หนดในการวัดมู ลคา ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้แตรวมอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ตองมีการวัดมูลคาใหมใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ย วของกอนที่จ ะ
มีการวัดมูลคาใหมของมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก

4

ตนทุนในการจายหมายถึง ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจาย ไมรวมตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
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การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาและการกลับรายการ
20.

กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกหรือในครั้งตอๆ ไปของสินทรัพย
(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เพื่อใหมูลคาของสินทรัพยเทากับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
ขาย ทั้งนี้ จนเทากับจํานวนที่ไมเคยรับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 19

21.

กิจการตองรับรูผลกําไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย แต
ไม เ กิ น ยอดผลขาดทุ น จากก ารด อ ยค า สะสมที่ เ คยรั บ รู ตามมาตรฐานการรายงา น
ทางการเงินฉบับนี้หรือที่เคยรับรูกอนหนานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

22.

กิจการตองรับรูผลกําไรจากการเพิ่ม ขึ้นในภายหลังของมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ
กลุมสินทรัพยที่ยกเลิก
22.1 จนเทากับจํานวนที่ไมเคยรับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 19 แต
22.2 ไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่อยูในขอบเขต
ของการวั ดมู ลค า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ ทั้ง นี้ ไม วา จะเป น
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมที่เคยรับรูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
หรือที่เคยรับรูกอนหนานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การดอยคาของสินทรัพย

23.

ผลขาดทุนจากการดอยคา (หรือผลกําไรที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ที่รับรูสําหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกตอง
นําไปลด (หรือเพิ่ม) มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมหมุนเวียนในกลุมที่อยูในขอบเขตของการวัด
มูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตามลําดับของการปนสวนที่กําหนดไวในยอ
หนาที่ 104.1 และ 104.2 และยอหนาที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

24.

ในวันที่ตัดรายการออกจากบัญชี กิจการตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเคยรับรูในวันที่ขาย
สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ขอกํา หนดที่เกี่ยวของกับการตัดรายการ
แสดงไวใน
24.1 ยอหนาที่ 67 ถึง 72 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) และ
24.2 ยอหนาที่ 112 ถึง 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
สินทรัพยไมมีตัวตน

25.

กิจ การตองไมบัน ทึกคา เสื่อมราคา (หรือคา ตัดจํา หนา ย) ของสิน ทรัพยไ มห มุน เวีย นระหวา ง
ที่สินทรัพยนั้นถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย หรือระหวางที่สินทรัพยนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของกลุ ม สิ น ทรั พ ย ที่ ย กเลิ ก ที่ จั ด ประเภทเป น สิ น ทรั พ ย ที่ ถื อ ไว เ พื่ อ ขาย ส ว นดอกเบี้ ย และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหนี้สินซึ่งอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพย
ที่ถือไวเพื่อขายนั้นตองยังคงรับรูตอไป
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การเปลี่ยนแปลงแผนการขาย
26.

หากกิจการจัดประเภทของสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
แตภายหลังไมเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 9 อีกตอไป กิจการตองเลิกจัดประเภท
สินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) นั้นเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

27.

กิ จ การต อ งวัด มู ล คา สิ น ทรัพ ย ไ มห มุ น เวี ย นที่ เ ลิ ก จั ดประเภทเปน สิ น ทรัพ ย ที่ ถือ ไว เ พื่ อ ขาย
(หรือเลิกรวมเปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย)
โดยใชจํานวนที่ต่ํากวาระหวาง
27.1 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) กอนจะถูกจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายและปรับปรุงดวยคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย หรือการตีราคาใหม
ที่ควรจะรับรูห ากสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ย กเลิก) นั้นไมไดถูกจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย กับ
27.2 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ณ วันที่ตัดสินใจเลิกขายในเวลาตอมา5

28.

กิจการตองรวมการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเปนสินทรัพย
ที่ถือไวเพื่อขายในกําไรหรือขาดทุน6 จากการดําเนินงานตอเนื่อง ในงวดที่ไมเปนไปตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 9 อีกตอไป กิจการตองแสดงรายการปรับปรุงดังกลาวในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในสวนเดียวกันกับการแสดงผลกําไรหรือขาดทุน (ถามี) ที่รับรูตามที่กําหนดไวใน
ยอหนาที่ 37

29.

หากกิจการยายสินทรัพยหรือหนี้สินใดออกจากกลุมสินทรัพยที่จําหนายที่จัดประเภทเปนสินทรัพย
ที่ถือไวเพื่อขาย สินทรัพยและหนี้สินที่เหลืออยูในกลุมสินทรัพยที่จําหนายซึ่งจะขายนี้จะตองมี
การวัดมูลคาเปนกลุมตอไปก็ตอเมื่อกลุมนั้นเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 9 มิฉะนั้น
สินทรัพยไมห มุน เวีย นที่เ หลืออยูในกลุมซึ่งแตละรายการยัง คงเขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายตองวัดมูลคาสินทรัพยแตละรายการโดยใชจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคา
ตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายในวันนั้น กิจการตองเลิกจัดประเภทสินทรัพยไม
หมุนเวียนที่ไมเขาเงื่อนไข เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 26

5

หากสินทรัพยไมหมุนเวียนเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
ดังกลาวคื อมู ลค าตามบัญชี หลั งจากหักขาดทุ นจากการดอยค าซึ่ งเกิดขึ้ นจากหน วยสิน ทรั พยที่กอให เกิ ดเงิน สดตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
6
ยกเวน กรณีที่สินทรัพยเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่เคยตีราคาใหมตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งการปรับปรุงตองถือเปนการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
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การนําเสนอและการเปดเผยขอมูล
30.

กิจการตองนําเสนอและเปดเผยขอมูลที่ทําใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลทางการเงิน
ของการดํ า เนิน งานที่ย กเลิก และการเลิ กใชสิ น ทรั พ ย ไม ห มุน เวี ย น (หรือ กลุ ม สิน ทรั พ ย
ที่ยกเลิก)

การนําเสนอการดําเนินงานที่ยกเลิก
31.

สวนประกอบของกิจการ ประกอบดวยการดําเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกไดอยา ง
ชัดเจน (ทั้งในดานการดําเนินงานและดา นวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงิน) จากสวน
ที่เหลือของกิจการ หรืออีกนัยหนึ่ง สวนประกอบของกิจการจะเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในขณะที่มีไวสําหรับดําเนินงาน

32.

การดํา เนิน งานที่ย กเลิก หมายถึง สวนประกอบของกิจ การที่ย กเลิกหรือที่จัดประเภทไวเ ปน
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย และ
32.1 เปนสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่แยกตางหาก
32.2 เปนสวนหนึ่งของแผนรวมกันที่จะยกเลิกสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือเขตภูมิศาสตรที่แยก
ตางหาก หรือ
32.3 เปนบริษัทยอยที่ซื้อมาเพื่อขายตอ

33.

กิจการตองเปดเผย
33.1 จํานวนเงินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งประกอบดวยยอดรวมของ
33.1.1 กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักภาษีของการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
33.1.2 ผลกําไรหรือขาดทุนหลังหักจากภาษีที่รับรูในการวัดมูลคาใหเปนมูลคายุติธรรม
หักตน ทุน ในการขาย หรือในการจํ าหนา ยสิน ทรัพยหรือกลุม สินทรัพยซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการดําเนินงานที่ยกเลิก
33.2 การวิเคราะหจํานวนเงินในขอ 33.1 โดยแสดงเปน
33.2.1 รายได คา ใช จา ย และผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ก อนหัก ภาษี ข องการดํา เนิ น งาน
ที่ยกเลิก
33.2.2 ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
33.2.3 ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุน ที่ รั บ รู ใ นการวั ดมู ล ค า ใหเ ป น มู ล คา ยุ ติ ธ รรมหั ก ต น ทุ น
ในการขาย หรือในการจํา หนา ยสิน ทรัพยห รือกลุม สิน ทรัพยที่ย กเลิกซึ่ง เป น
สวนหนึ่งของการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
33.2.4 ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
การวิเคราะหดังกลาวอาจนําเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ หากกิจ การนําเสนอการวิเ คราะหใ นงบกํ า ไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จ กิจ การตอ ง
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นําเสนอไวในสวนที่ระบุวาเกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งหมายถึง แยกตางหาก
จากการดําเนินงานตอเนื่อง การวิเคราะหนี้ไมจําเปนตองทําสําหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก
ที่เปนบริษัทยอยที่ซื้อมาใหมซึ่งเขาเงื่อนไขในการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพือ่ ขาย
ตั้งแตตอนซื้อมา (ดูยอหนาที่ 11)
33.3 กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมการดํ า เนิ น งาน การลงทุ น และการจั ด หาเงิ น ของ
การดําเนินงานที่ยกเลิก การเปดเผยเหลานี้อาจนําเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือในงบการเงิน การเปดเผยนี้ไ มจํา เปนตองทําสํา หรับกลุม สินทรัพยที่ยกเลิกที่เปน
บริษัทยอยที่ซื้อมาใหมซึ่งเขาเงื่อนไขในการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายตัง้ แต
ตอนซื้อมา (ดูยอหนาที่ 11)
33.4 จํา นวนของกําไรจากการดํา เนินงานตอเนื่องและจากการดําเนิน งานที่ยกเลิกซึ่งปนให
แกเจาของบริษัทใหญ การเปดเผยเหลานี้อาจเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
33ก หากกิจการนําเสนอสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่อธิบายไวใน
ยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
สวนที่ระบุวาเกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิกจะนําเสนอในงบเฉพาะกําไรขาดทุนนั้น
34. กิจการตองนําเสนอการเปดเผยขอมูลใหมตามยอหนาที่ 33 สําหรับงบการเงินงวดกอน เพื่อเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ไดยกเลิกไปในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สําหรับงวดที่นําเสนอครัง้ ลาสุด
35. กิจการตองจัดประเภทการปรับปรุงในงวดปจจุบันของจํานวนเงินที่เคยนําเสนอในการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจําหนายการดําเนินงานในงวดกอน แยกตางหากในสวนของ
การดํ า เนิ น งานที่ ย กเลิ ก กิ จ การต อ งเป ด เผยลั ก ษณะและจํ า นวนของการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล า ว
สถานการณที่อาจทําใหเกิดการปรับปรุงเหลานี้รวมถึงตัวอยางตอไปนี้
35.1 การแกปญหาความไมแนนอนที่เกิดจากขอตกลงในรายการยกเลิกการดําเนินงาน เชน
การไดขอ ยุติเกี่ยวกับการปรับปรุงราคาซื้อและการรับประกันกับผูซื้อ
35.2 การแกปญหาความไมแนนอนที่เกิดขึ้นจากและเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงานของ
สวนประกอบของกิจการกอนการจําหนาย เชน ภาระผูกพันที่ผูขายยังคงตองรับผิดชอบ
ตอสภาพแวดลอมและการรับประกันสินคาของผูขาย
35.3 มีการจา ยชําระภาระผูกพัน ของแผนผลประโยชนของพนักงานโดยที่การจา ยชําระนั้น
เกี่ยวของโดยตรงกับรายการที่ยกเลิก
36.

หากกิจ การเลิกจัดประเภทสวนประกอบของกิจการเปนสิน ทรัพยที่ถือไวเ พื่อขาย กิจ การตอง
จัดประเภทผลการดําเนินงานของสวนประกอบดังกลาวที่เคยนําเสนอในการดําเนินงานทีย่ กเลิกตาม
ยอหนาที่ 33 ถึง 35 ใหม ผลการดําเนินงานดังกลาวตองรวมอยูในกําไรจากการดําเนินงานตอเนือ่ ง
สําหรับทุกงวดที่นําเสนอ กิจการตองอธิบายวาจํานวนสําหรับเงินงวดกอนเปนการนําเสนอใหม
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36ก กิจ การซึ่ง ผูกพัน กับแผนการขายสิน ทรัพยที่สง ผลใหกิจ การสูญ เสียการควบคุมในบริษัท ยอย
ต องเป ดเผยข อมู ลกํ าหนดไว ในย อหน าที่ 33 ถึ ง 36 เมื่ อบริ ษั ทย อยดั งกล าวเป นกลุ มที่ ยกเลิ ก
ซึ่งเปนไปตามคํานิยามของการดําเนินงานที่ยกเลิกตามขอกําหนดในยอหนาที่ 32

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง
37.

ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุน จากการวั ด มูล ค า ใหมข องสิ น ทรั พ ยไ ม ห มุน เวีย น (หรือ กลุม สิ น ทรั พ ย
ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายที่ไมเปนไปตามคํานิยามของการดําเนินงาน
ที่ยกเลิกตองรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่อง

การแสดงรายการสิน ทรัพ ยไมหมุนเวียนหรือกลุมสิน ทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
38. กิจการตองแสดงรายการสินทรัพยไมห มุน เวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเ พื่อขายและ
สินทรัพยของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย แยกตางหากจาก
สินทรัพยอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สินในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย
ตองนํ าเสนอแยกตางหากจากหนี้สิน อื่น ในงบแสดงฐานะการเงิน สิน ทรัพยและหนี้สิน เหลา นี้
ตองไมนํามาหักกลบกันและนําเสนอเปนจํานวนเดียว กิจการตองเปดเผยประเภทของสินทรัพยและ
หนี้สิน ที่สํา คัญ ซึ่ง ถูกจัดประเภทเปน ถือไวเ พื่อขายแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน หรื อ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เวนแตจะไดรับยกเวนตามยอหนาที่ 39 กิจการตองนําเสนอรายได
หรือคาใชจายสะสมที่รับรูโดยตรงในสวนของเจาของที่เกี่ยวของกับสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุม
สินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายแยกตางหาก
39. กิจการไมตองเปดเผยประเภทของสินทรัพยและหนี้สิน ที่สํา คัญหากกลุมสิน ทรัพยที่ย กเลิกเปน
บริษัทยอยที่ซื้อมาใหม ซึ่งเขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขายจากการซื้อ (ดูยอหนาที่ 11)
40. กิจ การตองไมจัดประเภทใหมหรือนําเสนอใหมสํา หรับจํา นวนเงิน ที่ไ ดนําเสนอเปน สิน ทรัพย
ไมหมุนเวียน หรือเปนสินทรัพยและหนี้สินของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่ไดจัดประเภทเปนถือไว
เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับงวดกอน เพื่อสะทอนถึงการจัดประเภทในงบแสดงฐานะ
การเงินสําหรับงวดที่นําเสนอครั้งลาสุด

การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม
41. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดที่สินทรัพยไมหมุนเวียน
(หรือกลุม สิน ทรัพยที่ย กเลิก) ถูกจัดประเภทเปน สิน ทรัพยที่ถือไวเ พื่อขายหรือเมื่อมีการขาย
สินทรัพยดังกลาว
41.1 คําอธิบายของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก)
41.2 คําอธิบายถึงขอเท็จจริงและสถานการณของการขาย หรือที่นําไปสูการจําหนายที่คาดไว และ
ลักษณะและระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนาย
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41.3 ผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรูตามยอหนาที่ 20 ถึง 22 และหัวขอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่

รวมผลกําไรหรือขาดทุนนั้นไว (หากไมไดนําเสนอแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
41.4 สวนงานที่มีสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) (ถามี) ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)
42. หากเปนไปตามยอหนาที่ 26 หรือยอหนาที่ 29 ในงวดที่กิจการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแผนในการ
ขายสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) กิจการตองเปดเผยคําอธิบายขอเท็จจริง
และสถานการณที่นําไปสูการตัดสินใจดังกลาวและผลของการตัดสินใจที่มีตอผลการดํา เนินงาน
สําหรับงวดนั้นและงวดกอนที่มีการนําเสนอ

การถือปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
43. กิจการตองใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปเมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือ
ปฏิบัติกับสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปน
สิน ทรัพยที่ถือไวเ พื่อขายและการดําเนิน งานที่เ ขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปน การดํา เนิน งานที่
ยกเลิกหลังจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช กิจการอาจปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสินทรัพยไมหมุนเวียนทุกประเภท (หรือ
กลุม สิน ทรั พย ที่ย กเลิ ก) ที่ เ ขา เงื่ อนไขการจัด ประเภทเปน สิน ทรั พยที่ ถือ ไว เ พื่ อขายและการ
ดําเนินงานที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนการดําเนินงานที่ยกเลิกกอนวันที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใชหากกิจการทราบมูลคาและขอมูลอื่นที่ตองนํามาใชในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้เมื่อเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวเปนครั้งแรก

วันถือปฏิบัติ
44. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี
ที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ
หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม กอนวัน ที่
1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย
44ก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ปรับปรุงคําศัพท
ซึ่งใชกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทําใหตองปรับปรุงยอหนาที่ 3 และ 38 และเพิ่ม
ยอหนาที่ 33ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจ การตองถือปฏิบัติสํา หรับการ
ปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 แตหากกิจการไดถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการ เงินกอนวันที่มีผลบังคับใช
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นดวย
44ข การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ทําใหตองปรับปรุงยอหนาที่ 33.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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กิจการตองถือปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 แตหากกิจการไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กอนวันที่มีผลบังคับใช การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จะมีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นดวย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองใชวิธีปรับยอนหลังดวย
44ค มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดเพิ่มขอความในยอหนาที่ 8ก และ 36ก กิจการตองถือ
ปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญ าตใหนําไปปฏิบัติกอนเวลาที่มีผลบังคับใช
อยางไรก็ตาม กิจการตองไมถือปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอน
วันที่ 1 มกราคม 2554 เวนแตกิจการไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การ แตหากกิจการไดถือปฏิบัติตามการปรับปรุง
ดังกลาวกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยเกี่ยวกับขอเท็จจริงดังกลาวดวย กิจการ
ตองถือปฏิบัติสําหรับการปรับปรุง ดังกลา วดวยวิธีเปลี่ย นทัน ทีเ ปน ตน ไปนับจากวัน ที่กิจการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ม าใช เ ป น ครั้ ง แรก ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ แนวปฏิ บั ติ ใ นช ว ง
เปลี่ยนแปลงในยอหนาที่ 45 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
44ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดเพิ่มขอความในยอหนาที่ 5ก 12ก และ 15ก เมื่อกิจการ
ถือปฏิบัติกับสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่จําหนาย) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพย
ที่ถือไวเพื่อจายใหแกผูเปนเจาของ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
กิจการตองใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมอนุญาตใหใชวิธี
ปรับยอนหลัง สํา หรับเรื่องดังกลา ว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตใหนํา เรื่อง
ดัง กลา วไปปฏิบั ติกอ นวัน ที่มีผ ลบั ง คับ ใชโ ดยกิ จ การต องเปดเผยเกี่ย วกับ ขอเท็จ จริง ดัง กลา ว
และตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ดวย

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
45. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ ใ ชแ ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด สินทรัพยกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับ
ซึ่งโดยสวนใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพยอื่น
หรือกลุมสินทรัพยอื่น
สวนประกอบของกิจการ

การดําเนินงานหรือกระแสเงินสดที่สามารถแยกไดอยางชัดเจน (ทั้งใน
ด า นการดํ า เนิ น งานและสํ า หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการรายงานทาง
การเงิน) จากสวนที่เหลือของกิจการ

ตนทุนในการขาย

ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจําหนายสินทรัพย (หรือกลุม
สินทรัพยที่ยกเลิก) ไมรวมตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยที่เขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
(ก) คาดวาจะไดรับประโยชนห รือตั้ง ใจสําหรั บขายหรือใชภายในรอบ
ระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ
(ข) มีวัตถุประสงคหลัก ถือไวเพื่อคา
(ค) คาดวาจะใชประโยชนภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน หรือ
(ง) สินทรัพยที่เปนเปนเงินสดหรือรายการที่เทียบเทาเงินสด (ตามคํานิยาม
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแส
เงินสด) และที่ไมมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใชในการชําระ
หนี้สินอยางนอย 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การดําเนินงานที่ยกเลิก

สวนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไวเปนสินทรัพยที่
ถือไวเพื่อขาย และ
(ก) เปนสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือเขตภูมิศาสตรที่แยกตางหาก
(ข) เป น ส วนหนึ่ ง ของแผนร วมกั น ที่ จะยกเลิ ก ธุ ร กิ จที่ สํ า คั ญ หรื อ เขต
ภูมิศาสตรที่แยกตางหาก หรือ
(ค) เปนบริษัทยอยที่ซื้อมาเพื่อขายตอ

กลุมสินทรัพยที่ยกเลิก

กลุม ของสินทรัพยที่ยกเลิก (โดยการขายหรือไมใชการขาย) รวมกัน
เปน กลุมในรายการเดียว และหนี้สินที่เ กี่ย วของโดยตรงกับสินทรัพย
เหลานั้นที่จะถูกโอนไปพรอมกับรายการดังกลาว กลุมสินทรัพยรวมถึง
ค า ความนิ ย มที่ ไ ด ม าในการรวมธุ ร กิ จ ถ า กลุ ม สิ น ทรั พ ย เ ป น หน ว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรบั ปนสวนคาความนิยมตามที่กําหนด
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ไวในยอหนาที่ 80 ถึง 87 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย หรือเปนการดําเนินงานภายใน
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
มูลคายุติธรรม

จํานวนที่สินทรัพยสามารถแลกเปลี่ยน หรือจํานวนที่ใชชําระหนี้สินใน
ขณะที่ ทั้ ง สองฝ า ยมี ค วามรอบรู แ ละเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ย นและ
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน

ขอผูกพันในการซื้อที่แนนอน

ขอตกลงกับผูที่ไมมีความเกี่ยวของกันซึ่งผูกพันทั้งสองฝายและมักมีผล
บัง คับ ตามกฎหมาย ซึ่ ง (ก) กํา หนดขอตกลงที่มีนั ย สํา คัญ ทั้ง หมด
รวมถึง ราคาและระยะเวลาของรายการ และ (ข) รวมถึง มีบทลงโทษ
หากไมปฏิบัติตามขอผูกพันซึ่งมากเพียงพอ ที่ทําใหการปฏิบัติตามขอ
ผูกพันมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก

ความเปนไปไดคอนขางแนใน
ระดับสูงมาก

มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นสูงมากกวาความเปนไปไดคอนขางแน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

สินทรัพยที่ไมเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยหมุนเวียน

มีความเปนไปไดคอนขางแน

มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นมากกวาที่จะไมเกิดขึ้น

มูลคาทีค่ าดวาจะไดรับคืน

จํา นวนที่สู ง กว า ระหวา งมูล ค า ยุ ติธ รรมของสิ น ทรั พย หั กต น ทุน ใน
การขายและมูลคาจากการใช

มูลคาจากการใช

มูลคา ปจ จุบันของกระแสเงิน สดในอนาคตที่คาดวาจะเกิดจากการใช
สินทรัพยอยางตอเนื่องและจากการเลิกใชเมื่อสิ้นสุดอายุใชงาน
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ภาคผนวก ข
แนวปฏิบัติ
ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การขยายระยะเวลาที่ตองใชในการขายใหเสร็จสมบูรณ
ข1

ตามที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 9 การขยายระยะเวลาที่ตองใชในการขายใหเสร็จสมบูรณไมไดเปน
สาเหตุที่ทําใหไมสามารถจัดประเภทสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไว
เพื่อขายหากความลา ชา นั้น เกิดจากเหตุการณห รือสถานการณที่อยูน อกเหนือการควบคุม ของ
กิจการและมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวา กิจการยังคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย
(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ขอยกเวนสําหรับขอกําหนด 1 ปตามยอหนาที่ 8 ตองนํามาถือ
ปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น
(ก) ในวันที่กิจการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่จะขายสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุม สินทรัพย
ที่ยกเลิก) กิจการคาดหวังอยางสมเหตุสมผลวาผูอื่น (ซึ่งไมใชผูซื้อ) จะบังคับใชเงื่อนไขใน
การโอนสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะทําใหระยะเวลาที่ตองใชในการขาย
ใหเสร็จสมบูรณนั้นตองขยายออกไป และ
(ก.1) การกระทํา ที่ จํ า เป น เพื่ อ ตอบสนองตอ เงื่อ นไขเหลา นั้ น ไม ส ามารถเกิ ดขึ้ น ได
จนกระทั่ง หลังจากไดทําขอผูกพันในการซื้อที่แนนอน และ
(ก.2) ขอผูกพันแนน อนในการซื้อมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวา จะ
เกิดขึ้นภายใน 1 ป
(ข)

กิจการไดรับขอผูกพันในการซื้อที่แนน อนและเปนผลใหผูซื้อหรือผูอื่นบังคับใชเงื่อนไข
อยางที่ไ มไดคาดการณมากอนในการโอนสินทรัพยไมหมุนเวีย น (หรือกลุมสินทรัพยที่
ยกเลิก) ซึ่งกอนหนานี้ไดจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายที่จะขยายระยะเวลาที่
ตองใชในการขายใหเสร็จสมบูรณ และ
(ข.1) การกระทําที่จําเปนเพื่อตอบสนองตอเงื่อนไขไดเกิดขึ้นแลวอยางทันเวลา และ
(ข.2) คาดวาปจจัยที่กอใหเกิดความลาชาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

(ค) ในระหวางรอบระยะเวลา 1 ปแรก สถานการณที่เคยคาดวาไมนาจะเกิดขึ้นไดเกิดขึ้น และ
เปน ผลใหสิน ทรัพยไ มห มุน เวีย น (หรือกลุมสิน ทรัพยที่ย กเลิก) ที่เคยจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายยังไมไดถูกขายออกไปเมื่อสิ้นงวด และ
(ค.1) ในระหวางรอบระยะเวลา 1 ปแรก กิจการไดกระทําการที่จําเปนเพื่อตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
(ค.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
คลองในราคาที่สมเหตุสมผลในกรณีที่มีสถานการณเปลี่ยนแปลง และ
(ค.3) เขาเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 และ 8
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แนวทางปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
แนวทางปฏิบัตินี้ใชประกอบแตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง
2550)

การมีไวเพื่อขายในทันที (ยอหนาที่ 7)
การเขาเงื่อนไขการจัดประเภทสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก)
ตองมีไวเพื่อขายในทันทีในสภาพปจจุบันซึ่งขึ้นอยูกับขอตกลงที่เปนปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปสําหรับการ
ขายสินทรัพยเหลานั้น (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) (ยอหนาที่ 7) สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุม
สิน ทรัพยที่ย กเลิก) จะมีไ วเ พื่อขายในทันที หาก ณ ปจ จุบันกิจการมีความตั้งใจและความสามารถใน
การโอนสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) แกผูซื้อในสภาพปจจุบัน ตัวอยางที่ 1 ถึง 3
แสดงถึงสถานการณที่อาจจะหรืออาจจะไมเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7

ตัวอยางที่ 1
กิจการผูกพันกับแผนการขายอาคารสํานักงานใหญและเริ่มมีการดําเนินการหาผูซื้อ
1.1

กิจ การมีค วามตั้ ง ใจที่จ ะโอนอาคารดัง กลา วให กับ ผู ซื้อ ภายหลัง จากออกไปจากอาคารแล ว
ระยะเวลาที่จําเปนตองใชในการออกไปจากอาคารเปนขอตกลงที่เปนปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไป
สําหรับการขายสินทรัพยเหลานั้น รายการนี้จะเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 ในวันที่มีการผูกพันตาม
แผนการขาย

1.2

กิจการจะยังคงใชอาคารดังกลาวจนกระทั่งการกอสรางอาคารสํานักงานแหงใหมเสร็จสมบูรณ
กิจการไมมีความตั้งใจที่จะโอนอาคารปจจุบันใหกับผูซื้อจนกระทั่งภายหลังจากกอสรางอาคาร
สํานักงานแหงใหมเสร็จสมบูรณ (และจะออกไปจากอาคารปจจุบัน) การชะลอในระยะเวลาของ
การโอนอาคารปจ จุบัน โดยกิจ การ (ผูข าย) แสดงใหเ ห็น วา อาคารไมไ ดมีไ วเ พื่อขายในทัน ที
รายการนี้จะไมเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 จนกระทั่งการกอสรางอาคารสํานักงานแหงใหมเสร็จ
สมบูรณ แมวาขอผูกพัน ในการซื้อที่แนนอนสําหรับการโอนอาคารปจจุบันในอนาคตจะเกิดขึ้น
กอนก็ตาม

ตัวอยางที่ 2
กิจการผูกพันตามแผนการขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตและเริ่มมีการดําเนินการหาผูซื้อ ในวันที่
มีการผูกพันตามแผนการขาย กิจการมีสินคาคางสงสําหรับคําสั่งซื้อของลูกคาที่ยังไมเสร็จสมบูรณ
2.1

กิจการมีความตั้งใจที่จะขายเครื่องจักรดังกลาวพรอมกับการดําเนินงาน คําสั่งซื้อของลูกคาที่ยังไม
เสร็จสมบูรณในวันที่ขายจะโอนใหกับผูซื้อ การโอนคําสั่งซื้อของลูกคาที่ยังไมเสร็จสมบูรณในวันที่
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ขายจะไมมีผลกระทบตอจังหวะเวลาการโอนเครื่องจักร รายการนี้จะเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7
ในวันที่มีการผูกพันตามแผนการขาย
2.2

กิจการมีความตั้งใจที่จะขายเครื่องจักรดังกลาว แตไมรวมถึงการดําเนินงาน กิจการไมมีความตั้งใจ
ที่จะโอนเครื่องจักรใหกับผูซื้อจนกระทั่งภายหลังจากหยุดดําเนินงานทั้งหมดของเครื่องจักรและ
จัดสงสินคาที่คางสงสําหรับคําสั่งซื้อของลูกคาที่ยังไมเสร็จสมบูรณ การชะลอจังหวะเวลาการโอน
เครื่องจักรโดยกิจการ (ผูขาย) แสดงใหเห็นวาเครื่องจักรไมไดมีไวเพื่อขายในทันที รายการนี้จะ
ไมเ ข า เงื่อ นไขตามยอ หนา ที่ 7 จนกระทั่งการดํา เนิน งานของเครื่ องจั กรจะถูกยกเลิก แมว า
ขอผูกพันในการซื้อที่แนนอนสําหรับการโอนอาคารปจจุบันในอนาคตจะเกิดขึ้นกอนก็ตาม

ตัวอยางที่ 3
กิจการเขายึดอสังหาริมทรัพยที่จํานองไวกับกิจการ ประกอบดวยที่ดินและอาคาร ซึ่งกิจการมีความตั้งใจ
ที่จะขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว
3.1

กิจการไมมีความตั้งใจที่จะโอนอสัง หาริม ทรัพยใ หแกผูซื้อจนกระทั่งภายหลังจากเสร็จ สิ้น การ
ปรับปรุง เพื่อเพิ่ม ราคาขายของอสัง หาริม ทรัพยดังกลา ว การชะลอในระยะเวลาของการโอน
อสังหาริมทรัพยโดยกิจการ (ผูขาย) แสดงใหเห็นวาอสังหาริมทรัพยไมไดมีไวเพื่อขายในทันที
รายการนี้จะไมเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 จนกระทั่งการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยจะเสร็จสมบูรณ

3.2

ภายหลังจากการปรับปรุงเสร็จสมบูรณและอสังหาริมทรัพยถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไว
เพื่อขาย แตกอนขอผูกพัน ในการซื้อที่แนนอนจะเกิดขึ้น กิจการถูกรองเรีย นเกี่ยวกับการสรา ง
ความเสียหายตอสภาพแวดลอมและถูกบังคับใหแกไขความเสียหาย กิจการยังคงมีความตั้งใจทีจ่ ะ
ขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว อยางไรก็ตามกิจการไมมีความสามารถในการโอนอสังหาริมทรัพย
ใหกับผูซื้อจนกระทั่งภายหลังการจากการแกไขความเสียหายเสร็จสมบูรณ การชะลอในระยะเวลา
ของการโอนอสังหาริมทรัพยโดยบุคคลอื่นกอนขอผูกพันในการซื้อที่แนนอนจะเกิดขึ้นแสดงให
เห็นวา อสัง หาริมทรัพยไ มไ ดมีไ วเพื่อขายในทันที รายการนี้จ ะไมเ ขา เงื่อนไขตามยอหนาที่ 7
ไดอีกตอไป กิจการตองยกเลิกการจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายตาม
ขอกําหนดในยอหนาที่ 26

การขายที่คาดวาจะเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งป (ยอหนาที่ 8)
ตัวอยางที่ 4
การเขา เงื่อ นไขการจัดประเภทสิน ทรัพยที่ถือไวเ พื่อขาย การขายสิน ทรัพ ยไ มห มุน เวีย น (หรือกลุ ม
สินทรัพยที่ยกเลิก) ตองมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก (ยอหนาที่ 7) และการโอนสินทรัพย
ไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ตองคาดวาจะเขาเงื่อนไขในการรับรูรายการเปนการขายที่เสร็จ
สมบูรณภายใน 1 ป (ยอหนาที่ 8) ตัวอยางของรายการที่ไมเขาเงื่อนไขดังกลาว ไดแก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) หนา 21/30

4.1

กิจการที่เปนบริษัทผูใหเชาเชิงพาณิชยและเชิงเงินทุน ถือครองอุปกรณที่มีไวเพื่อขายหรือใหเชา
ซึ่งกิจการเพิ่งจะหยุดการใหเชา และยังไมมีการกําหนดอยางทายสุดวารูปแบบรายการในอนาคต
(ขายหรือใหเชา) จะเปนอยางไร

4.2

กิจการเขาผูกพันกับแผนการขายอสังหาริมทรัพยที่กิจการใชอยู และการโอนของอสังหาริมทรัพย
จะรับรูเปนการขายและใหเชากลับคืน

ขอยกเวนสําหรับเงื่อนไขตามยอหนาที่ 8
ขอยกเวนสําหรับขอกําหนด 1 ปตามยอหนาที่ 8 ใหถือปฏิบัติในสถานการณที่จํากัดสําหรับระยะเวลาที่
กําหนดใหการขายที่เสร็จสมบูรณของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) จะถูกขยายเกิน
กวา 1 ป โดยเกิดจากเหตุการณหรือสถานการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกิจการและเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว (ยอหนาที่ 9 และภาคผนวก ข-1) ตัวอยางที่ 5 – 7 แสดงถึงสถานการณดังกลาว

ตัวอยางที่ 5
กิจการอยูในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาที่เขาผูกพันตามแผนการขายกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งถือวาเปนกลุม
สินทรัพยสําคัญของการดําเนินงานที่อยูภายใตการกํากับดูแล การขายกลุมสินทรัพยดังกลาวจําเปนตอง
ไดรับอนุมัติจากหนวยงานกํากับดูแลซึ่งอาจทําใหระยะเวลาที่กําหนดใหการขายเสร็จสมบูรณจะถูกขยาย
เกินกวา 1 ป การดําเนินการที่จําเปนเพื่อใหไดรับการอนุมัติจะยังไมสามารถเริ่มตนไดจนกระทั่งภายหลังที่
ทราบผูซื้อและเกิดขอผูกพันการซื้อที่แนนอนกับผูซื้อแลว อยางไรก็ดีมีความเปนไปไดคอนขางแนอยูใน
ระดับสูงมากที่ขอผูกพันการซื้อที่แนนอนนั้นจะเกิดขึ้นภายใน 1 ป ในสถานการณดังกลาวถือวาเขาเงื่อนไข
ภายใตภาคผนวก ข1 (ก) สําหรับเรื่องการยกเวนเรื่องขอกําหนด 1 ปในยอหนาที่ 8

ตัวอยางที่ 6
กิจการเขาผูกพันตามแผนการขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตในสภาพปจจุบันและจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย หลังจากกิจการไดรับขอผูกพันการซื้อที่แนน อนจากผูซื้อแลว การตรวจสอบ
สภาพของเครื่องจักรโดยผูซื้อทําใหพบความเสียหายตอสิ่ง แวดลอมที่เดิม ไมเคยทราบมากอน ผูซื้อ
เรียกรองใหกิจการทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เสียหายใหดีขึ้น ซึ่งอาจทําใหระยะเวลาที่กําหนดใหการ
ขายเสร็จสมบูรณเกินกวา 1 ป อยางไรก็ดี กิจการไดเริ่มแกไขซอมแซมและมีความเปนไดคอนขางแนใน
ระดับสูงมากที่การแกไขซอมแซมจะเกิดขึ้นในระดับที่นาพอใจ ในสถานการณดังกลาวถือวาเขาเงื่อนไข
ภายใตภาคผนวก ข1 (ข) สําหรับขอยกเวนเรื่องขอกําหนด 1 ปในยอหนาที่ 8

ตัวอยางที่ 7
กิจการเขาผูกพันตามแผนการขายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
7.1 ในระหวาง 1 ปแรกของงวดเริ่มตน เงื่อนไขทางตลาดที่เคยเปนอยู ณ วันที่มีการจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายเมื่อเริ่มแรกกลับแยลง สงผลใหสินทรัพยดังกลาวไมสามารถขายไดในวัน
สิ้น งวด ในระหว า งงวดนั้ น กิ จ การได ชั กชวนผู ซื้ อ อย า งสม่ํ า เสมอ แต ไ ม มี คํ า เสนอซื้ อ อย า ง
สมเหตุสมผล ทําใหกิจการตองตอบสนองโดยการปรับลดราคาขาย สินทรัพยยังคงมีการเสนอขาย
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7.2

อยางจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งสะทอนการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขทางตลาด และเปนไป
ตามขอกําหนดในยอหนาที่ 7 และ 8 สถานการณดังกลาวถือวาเขาเงื่อนไขตามภาคผนวก ข1(ค)
ที่ยกเวนขอกําหนด 1 ปในยอหนาที่ 8 ณ สิ้นงวด 1 ปแรกของงวดเริ่มตน สินทรัพยดังกลายังคง
ตองจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ใน 1 ปถัดไปของงวดเริ่มตน เงื่อนไขทางตลาดยังคงแยลงอยางตอเนื่อง และกิจการไมสามารถ
ขายสินทรัพยนั้นไดในวันสิ้นงวด กิจการเชื่อวาเงื่อนไขทางตลาดจะปรับตัวดีขึ้นและไมมีการปรับ
ลดราคาของสินทรัพยอีก สินทรัพยยังคงจัดเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายแตดวยราคาที่เกินกวา
มูลคา ยุติธรรมในปจจุบัน ในสถานการณดัง กล า ว การไมไ ดลดราคาสิน ทรัพยแสดงใหเ ห็น วา
สินทรัพยไมไดมีไวเพื่อขายในทันที ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 นอกจากนี้ยอหนาที่ 8 กําหนดให
สินทรัพยตองตีราคาดวยราคาที่เหมาะสมกับมูลคายุติธรรมในปจจุบัน ดังนั้นจึงไมถือวาเขาเงื่อนไข
ตามภาคผนวก ข1(ค) สําหรับขอยกเวนเรื่องขอกําหนด 1 ปในยอหนาที่ 8 สินทรัพยดังกลาวจะถูกจัด
ประเภทใหมเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อใชงานตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 26

การกําหนดวาสินทรัพยไมหมุนเวียนใดเปนสินทรัพยที่จะทิ้ง
ยอหนาที่ 13 และ 14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดวาเมื่อสินทรัพยถูกปฏิบัติเปน
สินทรัพยที่จะทิ้ง ตัวอยางที่ 8 แสดงใหเห็นวาเมื่อใดสินทรัพยเปนสินทรัพยที่จะทิ้ง

ตัวอยางที่ 8
กิจการหยุดการใชโรงงานเพื่อการผลิตสินคาเนื่องจากความตองการสินคาลดลง อยา งไรก็ดีโรงงานถูก
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และคาดวา จะใชดําเนินการผลิตอีกครั้งเมื่อความตองการสินคา
กลับมา โรงงานดังกลาวจึงไมถือวาเปนกลุมสินทรัพยที่จะทิ้ง

การแสดงการดําเนินงานที่ยกเลิกที่จะทิ้ง
ยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หามจัดประเภทสินทรัพยที่จะทิ้งเปนถือไวเพื่อขาย
อยา งไรก็ตาม หากสิน ทรัพยที่จ ะทิ้ง เปน สายงานหลักของธุรกิจ หรือพื้น ที่ห ลักทางภูมิศาสตรข องการ
ดําเนินงาน สินทรัพยเหลานั้นจะรายงานไวในการดําเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่สินทรัพยดังกลาวจะถูกทิ้ง
ตัวอยางที่ 9 แสดงถึงการแสดงรายการตามขอกําหนดดังกลาว

ตัวอยางที่ 9
ในเดือนตุลาคม 25X5 กิจการตัดสินใจที่จะยกเลิกการผลิตฝายทั้งหมด ซึ่งเปนสายงานหลักของธุรกิจ
การผลิตฝายจะหยุดดําเนินงานทั้งหมดในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 ในงบการเงินสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของการผลิตฝายจะแสดงเปนการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงิน สดของการผลิ ตฝ า ยจะแสดงเป น การดํ า เนิ น งานที่ย กเลิ ก และกิจ การทํา การเปด เผยขอ มูล ตาม
ยอหนาที่ 33 และ 34 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) หนา 23/30

การปนสวนของผลขาดทุนจากการดอยคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก
ยอ หน า ที่ 23 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บนี้ กํา หนดให ผ ลขาดทุ น จากการด อยค า
(หรือผลกําไรที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ที่รับรูสําหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกตองนําไปลด (หรือเพิ่ม) มูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยไมหมุนเวียนในกลุมที่อยูในขอบเขตของการวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ตามลําดับของการปนสวนที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104 และยอหนาที่ 122 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ตัวอยางที่ 10 แสดงถึงการปนสวนของ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก

ตัวอยางที่ 10
กิจการวางแผนจะจําหนายกลุมของสินทรัพย (เปนสินทรัพยที่จะขาย) สินทรัพยดังกลาวมีรูปแบบเปน
กลุมสินทรัพยที่ยกเลิก และมีการวัดมูลคาดังตอไปนี้
มูลคาตามบัญชี ณ วันรอบ มูลคาตามบัญชีที่มีการ
ระยะเวลารายงานกอนการ วัดมูลคาใหมทันทีกอน
จัดประเภทเปนสินทรัพยที่
การจัดประเภทเปน
ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

สินคาคงเหลือ
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (แสดงดวยราคาทุน)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (แสดงดวยราคาที่ตใี หม)
คาความนิยม
รวม

บาท
2,400
1,800
5,700
4,600
1,500
16,000

บาท
2,200
1,500
5,700
4,000
1,500
14,900

กิจการรับรูขาดทุนจํานวน 1,100บาท (16,000 บาท – 14,900 บาท) ทันทีกอนการจัดประเภทเปน
กลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งถือไวเพื่อขาย
กิจการประมาณวามูลคายุติรรมหักตนทุนในการขายของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกมีจํานวน 13,000 บาท
เนื่องจากกิจ การมีการวัดมูลคาของกลุมสินทรัพยที่ย กเลิกซึ่งถือไวเพื่อขายดวยจํานวนที่ต่ํา กวาระหวา ง
มูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย กิจการรับรูขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 1,900
บาท (14,900 บาท – 13,000 บาท) เมื่อกลุมสินทรัพยดังกลาวจัดประเภทครั้งแรกเปนสินทรัพยที่ถือไว
เพื่อขาย
ผลขาดทุนจากการดอยคาจะปนสวนไปยังสินทรัพยไมหมุนเวียน ซึ่งการวัดมูลคาเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ ดัง นั้นจะไมมีการปนสวนการดอยคาไปยังสิน คาคงเหลือและ
สิน ทรัพยท างการเงินเผื่อขาย ผลขาดทุน จะปนสวนไปยัง สินทรัพยอื่นๆ ตามลํา ดับของการปน สวนที่
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กําหนดไวในยอหนาที่ 104 และ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคา
ของสินทรัพย
การปนสวนสามารถแสดงไดดังนี้

สินคาคงเหลือ
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(แสดงดวยราคาทุน)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(แสดงดวยราคาที่ตีใหม)
คาความนิยม
รวม

มูลคาตามบัญชีที่มีการ
วัดมูลคาใหมทันทีกอน
การจัดประเภทเปน
สินทรัพยทถี่ ือไวเพื่อขาย

การปนสวนผล
ขาดทุนจาก
การดอยคา

มูลคาตามบัญชี
หลังจากการปนสวน
ผลขาดทุนจากการ
ดอยคา

บาท
2,200
1,500

บาท
-

บาท
2,200
1,500

5,700

(235)

5,465

4,000
1,500
14,900

(165)
(1,500)
(1,900)

3,835
13,000

อันดับแรก ผลขาดทุนจากการดอยคานําไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมกอน จากนั้นผลขาดทุนที่
คงเหลือจะปนสวนไปยังสินทรัพยอื่นๆ ตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการนั้น

การนําเสนอการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ยอหนาที่ 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการเปดเผยจํานวนเงินในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับการดําเนินงานที่ยกเลิกและการวิเคราะหจํานวนเงินดังกลาวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินหรือในสวนของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แยกจากการดําเนินงานตอเนื่อง ตัวอยางที่ 11 แสดง
ถึงการเปดเผยตามกําหนดดังกลาว
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ตัวอยางที่ 11
กลุมบริษัท กขค-งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2
(แสดงการจัดประเภทคาใชจายตามหนาที่ของคาใชจาย)

การดําเนินงานตอเนื่อง
รายได
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม
กําไรกอนภาษี
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง
การดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก*
กําไรสําหรับงวด
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม

25X2
พันบาท

25X1
พันบาท

X
(X)
X
X
(X)
(X)
(X)
(X)
X
X
(X)
X

X
(X)
X
X
(X)
(X)
(X)
(X)
X
X
(X)
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

*การวิเคราะหกําหนดใหแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การนํ า เสนอการสิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุน เวี ย นหรือ กลุ ม สิ น ทรั พ ย ที่ ย กเลิ ก ที่ จั ด ประเภทเป น
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ยอหนาที่ 38 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองแสดงรายการสินทรัพยไม
หมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายและสินทรัพยของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภท
เปน สิน ทรัพยที่ถือไวเ พื่อขาย แยกตางหากจากสิน ทรัพยอื่น ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สิน ในกลุม
สินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนถือไวเพื่อขายตองนําเสนอแยกตางหากจากหนี้สินอื่นในงบแสดงฐานะ
การเงิน สินทรัพยและหนี้สินเหลานี้ตองไมนํามาหักกลบกันและนําเสนอเปนจํานวนเดียว ตัวอยางที่ 12
แสดงถึงการเปดเผยตามขอกําหนดดังกลาว

ตัวอยางที่ 12
ณ สิ้นป 25X5 กิจการตัดสินใจจําหนายบางสวนของสินทรัพยของกิจการ (และมีความสัมพันธโดยตรงกับ
หนี้สินของกิจการ) สินทรัพยกลุมที่จะจําหนายดังกลาวซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 7 และ 8 จะ
ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้
มูลคาตามบัญชีหลังจากจัดประเภทเปนสินทรัพย
ที่ถือไวเพื่อขาย
กลุมสินทรัพยทจี่ ําหนาย 1 กลุมสินทรัพยที่จําหนาย 2
บาท
บาท
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย
1,400*
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
4,900
1,700
หนี้สิน
(2,400)
(900)
มูลคาตามบัญชีสุทธิของกลุมสินทรัพยที่จําหนาย
3,900
800
* จํานวน 400 บาทที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่รับรูในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเปนยอดสะสมใน
สวนของเจาของ
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การนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยที่
ถือไวเพื่อขายสามารถแสดงไดดังนี้
25X5

25X4

X
X
X
8,000
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

3,300
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
กกก
ขขข
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

สินทรัพยไมหมุนเวียน
คคค
งงง
จจจ
รวมสินทรัพย

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
ซซซ
ฌฌฌ
ญญญ
หนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

หนี้สินไมหมุนเวียน
ดดด
ตตต
ถถถ
รวมหนี้สิน
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สวนของเจาของที่เปนของบริษัทใหญ
ฉฉฉ
ชชช
จํานวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและสะสมในสวนของเจาของที่
เกี่ยวของกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
สวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

25X5

25X4

X
X

X
X

400
X
X
X
X

X
X
X
X

กิจ การไมตอ งปรั บปรุ ง งบการเงิน ยอนหลัง สํา หรับ การแสดงรายการสิน ทรัพ ย (หรือ กลุม สิน ทรัพ ย
ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย งบแสดงฐานะการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ
ในงวดกอนจึงไมจําเปนตองปรับปรุงการแสดงรายการใหม

การวัดมูลคาและการแสดงรายการของบริษัทยอยที่ถูกซื้อโดยมีเจตนาที่จะการขายบริษัท
นั้นออกไปอีกและจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
บริษัทยอยที่ถูกซื้อมาโดยผูซื้อมีเจตนาที่จะขายบริษัทนั้นออกไปอีกไมไดรับยกเวนจากการจัดทํางบการเงิน
รวมในงบการเงินของผูซื้อตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ อยางไรก็ดีหากเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 11 จะแสดงรายการเปนกลุมสินทรัพยที่
ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย ตัวอยางที่ 13 แสดงรายละเอียดของขอกําหนดดังกลาว

ตัวอยางที่ 13
กิจการ ก ซื้อกิจการ ฮ ซึ่งเปนบริษัทโฮลดิ้งที่มีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ ย1 และ ย2 เฉพาะ ย2 ที่ถูกซื้อมา
โดยมีเจตนาที่จะขายออกไปอีกและเปนไปตามขอกําหนดที่จะจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 32.3 ย2 ถือเปนการดําเนินงานที่ยกเลิก
ประมาณการมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ ย2 คือ 135 บาท กิจการ ก มีวิธีปฏิบัติทางบัญชีตอ ย2
ดังนี้
• เมื่อเริ่มแรก กิจการ ก วัดมูลคาหนี้สิน ที่ระบุไดของ ย2 ดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งประมาณวาเทากับ
40 บาท
• เมื่อเริ่มแรก กิจการ ก วัดมูลคาสินทรัพยที่ซื้อมาดวยมูลคายุติธรรมหักต นทุนในการขายของ ย2
(135 บาท) บวกดวยมูลคายุติธรรมของหนี้สินที่ระบุได (40 บาท) ซึ่งประมาณวาเทากับ 175 บาท
• ณ สิ้นงวดที่เสนอรายงาน กิจการ ก ทบทวนการวัดมูลคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกดวยดวยจํานวนที่ต่ํากวา
ระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ประมาณวาเทากับ 130 บาท หนี้สินที่ทบทวน
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การวัดมูลคาเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ ประมาณวา
เทากับ 35 บาท ดังนั้นสินทรัพยรวมวัดมูลคาไดเทากับ 130 บาท + 35 บาท หรือเทากับ 165 บาท
• ณ สิ้นงวดที่เสนอรายงาน กิจการ ก แสดงสินทรัพยและหนี้สินสวนดังกลาวแยกจากสินทรัพยและ
หนี้สินอื่นในงบการเงินรวมตามที่แสดงในตัวอยางที่ 12 การนําเสนอการสินทรัพยไมหมุนเวียน
หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย และ
• ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการ ก แสดงกําไรหลังภาษีเงินไดหรือขาดทุนของ ย2 และแสดงกําไร
หรือขาดทุนหลังภาษีเงินไดที่รับรูภายหลังจากการทบทวนมูลคาของ ย2 ซึ่งเทากับการทบทวนการ
วัดมูลคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกจาก 135 บาท เปน 130 บาท
กิจการไมตองทําการวิเคราะหตอไปสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน หรือสําหรับการเปลี่ยนแปลงในมูลคา
ของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
คําแถลงการณ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้เป นไปตามเกณฑที่กําหนดโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร ซึ่งเปนการแกไข
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว า งประเทศที่ สิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2551
(IFRS 6 : Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Bound volume 2009))
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สารบัญ
ยอหนาที่

บทนํา
วัตถุประสงค
ขอบเขต
การรับรูสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา

บทนํา1-บทนํา5
1–2
3–5
6–7

ขอยกเวนเปนการชั่วคราวจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี และ
ขอผิดพลาด ยอหนาที่ 11 และ 12

การวัดมูลคาสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา

6–7

8–14

การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ
องคประกอบของราคาทุนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ
การเปลี่ยนโยบายบัญชี

8
9–11
12
13–14

การแสดงรายการ

15–17

การจัดประเภทรายการสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา
การจัดประเภทรายการใหมสําหรับสินทรัพยที่เกิดขึ้นจากการสํารวจและประเมินคา

15–16
17

การดอยคา

18–22

การรับรูรายการและการวัดมูลคา
การระบุระดับขั้นที่สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาจะตองถูก
ประเมินการดอยคา

18–20

การเปดเผยขอมูล
วันถือปฏิบัติ
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก

23–25
26
27

21–22
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ประกอบดว ยยอหน าที่ 1 ถึ ง 27 และภาคผนวก ทุ กยอหน า
มีความสํา คัญ เทากัน โดยตั วอัก ษรหนาถื อเปนหลักการที่สําคั ญ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ ตอ งอ านโดยคํ านึ ง ถึงข อ กําหนดของแมบ ทการบัญชี ในกรณีที่ ไม ไดใ ห แ นวปฏิ บั ติ ในการเลือ ก
และการใช น โยบายการบั ญ ชี ให กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา
เหตุผลของการกําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การสํารวจและประเมิ นคา
แหลงทรัพยากรแร
บทนํา 1

คณะกรรมการกํ า หนดมาตรฐานการบั ญ ชี ตั ด สิ น ใจที่ จ ะกํ า หนดมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร ดวยเหตุผล ดังตอไปนี้
(1) จนถึงปจ จุบั น ยั งไมมีม าตรฐานการบั ญชีที่ กล าวถึงการบั ญชี เปน การเฉพาะสํา หรั บ
กิจ กรรมดั ง กล าว และกิ จ กรรมดั ง กลาวไม ไ ดถู ก รวมไว ใ นขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบั บที่ 38 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่ อง สิน ทรัพย ไม มีตัว ตน นอกจากนี้ สิท ธิ
ในแร และทรัพยากรแร เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไมสามารถผลิตได
ใหม นั้ น ไม ไดอ ยูในขอบเขตของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2552)
เรื่อ ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ดังนั้น กิจการจํ าเปนที่จะตอง
กํ า หนดนโยบายการบั ญ ชี สํ า หรั บ การสํ า รวจและประเมิ น ค า แหล ง ทรั พ ยากรแร
ตามข อกําหนดของยอหนาที่ 10-12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
(2) มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต า งกั น สํ า หรั บ วิ ธี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ค า ใช จ า ยในการสํ า รวจ
และประเมินคา ใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(3) วิธี ปฏิบัติ ทางการบัญชีสําหรับ สิน ทรั พยจ ากการสํารวจและการประเมินค าทรัพย สิน
ซึ่ ง กํ าหนดโดยหน ว ยงานผู กํ า หนดมาตรฐานการบั ญ ชี อื่ น นั้ น มี ค วามหลากหลาย
และมั ก จะแตกต า งกั น ในวิ ธี ป ฏิ บั ติ สํ า หรั บ ค า ใช จ า ยที่ พิ จ ารณาว าคล า ยคลึ ง กั น
(ตัวอย างเช น วิ ธีปฏิ บั ติ ทางการบั ญชีสําหรั บต นทุ นการวิ จั ยและพั ฒนาตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
(4) คาใช จ า ยในการสํารวจและประเมิ น ค านั้ น เป น รายการที่ มี มี สาระสํ าคั ญต อ กิ จ การ
ซึ่งดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสกัดแร
(5) การเพิ่มขึ้นของกิจการที่มีคาใชจายในการสํารวจและประเมินคา ที่ตองจัดทํางบการเงิน
ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและคาดวาจะเพิ่มขึ้นนับตั้งแตป พ.ศ. 2548

บทนํา 2.

(บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)
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บทนํา 3.

(บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 4

ดังนั้ นคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชีจึงไดกําหนดวัตถุประสงคเบื้องตนสําหรับ กิจ กรรม
เกี่ยวกับการสกัดแร ดังนี้
(1) เพื่ อ ที่ จ ะจํ ากั ด การปรั บ ปรุ งวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญชี สํ าหรั บ ค าใช จ ายในการสํ ารวจ
และประเมินค าโดยไมมี การเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ซึ่ง อาจจะถูกยกเลิก เมื่อทาง
คณะกรรมการได พิ จ ารณาอยางละเอีย ดรอบคอบเกี่ ยวกั บ วิ ธีป ฏิ บั ติท างการบั ญชี
ของกิจการซึ่งดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
(2) เพื่ อ ระบุ ส ถานการณ ที่ กิ จ การซึ่ ง บั น ทึ ก ค า ใช จ า ยในการสํ า รวจและประเมิ น ค า
เป น สิ น ทรั พ ย การทํ า การทดสอบการด อ ยค า ให เ ป น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
(3) เพื่ อ กํ า หนดให กิ จ การซึ่ ง ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การสํ า รวจและประเมิ น ค า
แหล ง ทรั พ ยากรแร ต อ งเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การสํ า รวจ
และประเมิ น ค า ระดั บ ที่ สิ น ทรั พ ย เ หล า นั้ น ถู ก ประเมิ น การด อ ยค า และการรั บ รู
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย

องคประกอบสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
(1) อนุ ญ าตให กิ จ การกํ า หนดนโยบายการบั ญ ชี สํ า หรั บ การสํ า รวจและประเมิ น ค า
แหล ง ทรั พ ยากรแร โดยไม ต อ งพิ จ ารณาข อ กํ า หนดตามย อ หน า ที่ 11 และ 12
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) ดังนั้นกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบั ญชีฉบั บนี้ อาจยัง คงใชนโยบายการบั ญชีซึ่งถื อปฏิ บัติ อยูก อนการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับ นี้ม าใช ทั้ง นี้รวมถึง การที่ยังคงใช วิธี ปฏิบัติ เกี่ย วกับ การ
รับรูและการวัดมูลคาซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบายการบัญชีเดิม
(2) กํ า หนดให กิ จ การที่ รั บ รู ค า ใช จ า ยในการสํ า รวจและประเมิ น ค า เป น สิ น ทรั พ ย
ทําการทดสอบการดอยคา เมื่อมี ขอเท็จจริงและสถานการณ ที่บง ชี้วามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
(3) การรับรูการดอยคาแตกตางไปจาก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
แตการวัดมูลคาการดอยคาสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว ณ จุดที่ระบุ
วามีการดอยคา
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจ และการประเมินคา
แหลงทรัพยากรแร
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดการรายงานทางการเงินสําหรับ
การสํารวจ และการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

2.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดให
2.1 จํ า กั ด การปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ที่ ใ ช ป ฏิ บั ติ ใ นป จ จุ บั น สํ า หรั บ รายจ า ย
ในการสํารวจและประเมินคา
2.2 กิจการที่ รั บ รู สิน ทรั พ ยที่ เ กิ ดจากการสํา รวจและการประเมิ น คา ตอ งมี ก ารประเมิ น การ
ด อ ยค า ให เ ป น ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ และวั ด การด อ ยค า
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
2.3 เป ด เผยรายการ และอธิ บ ายจํ า นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น ของกิ จ การที่ เ กิ ด จาก
การสํ า รวจและการประเมิ น ค า แหล ง ทรั พ ยากรแร และช ว ยให ผู ใ ช ง บการเงิ น เข า ใจ
ถึ ง จํ า นวนเงิ น ระยะเวลา และความแน น อนของกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ เ กิ ด จาก
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาที่มีการรับรู

ขอบเขต
3.

กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับรายจายในการสํารวจและการประเมินคา
ที่เกิดขึ้น

4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ไ ม ไ ด ก ล า วถึ ง การบั ญ ชี ใ นหั ว ข อ อื่ น ๆ ของกิ จ การ
ที่ดําเนินงานการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

5.

กิจการตองไมนําเอามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปใชกับรายจายที่เกิดขึ้น
5.1 กอนการสํารวจ และการประเมิน คาทรั พยากรแร เชน รายจ ายที่เกิ ดขึ้น กอนที่ กิจ การ
จะไดรับสิทธิตามกฎหมายใหสํารวจพื้นที่ที่ระบุไว
5.2 หลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารพิ สู จ น แ ล ว ถึ ง ความเป น ไปได ท างเทคนิ ค และความเป น ไปได
เชิงพาณิชยของการนําเอาทรัพยากรแรนั้นมาใช

การรับรูสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา
ขอ ยกเวน เป นการชั่ วคราวจากมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อ ง
นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละขอ ผิดพลาด ย อหนา ที่
11 และ 12
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6.

ในการกํ าหนดนโยบายบัญชี กิจการที่ มีการรั บรูสิ นทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมิ นคา
ตองปฏิ บัติตามขอกํา หนดในยอหนาที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 8 (ปรั บปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

7.

ย อ หน าที่ 11 และ 12 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบาย
การบั ญ ชี การเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข อ ผิ ด พลาด กํ า หนดแหล ง ที่ ม าและ
แนวปฏิ บั ติ ซึ่ ง ฝ า ยบริ ห ารต อ งใช ใ นการพิ จ ารณาการกํ า หนดนโยบายบั ญ ชี สํ า หรั บ รายการ
ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังไมไดระบุไวเปนการเฉพาะ อยางไรก็ดี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ได ร ะบุ ถึ ง ข อ ยกเว น แก กิ จ การในการนํ า ข อ กํ า หนดจากย อ หน า ดั ง กล า ว
มาถื อปฏิบัติในเรื่ องนโยบายบัญชีสําหรับการรับ รูและวัดมูลคาของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจ
และการประเมินคาโดยขึ้นอยูกับการพิจารณาตามยอหนาที่ 9 และ 10 ที่จะกลาวถัดไป

การวัดมูลคาสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา
การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ
8.

สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาตองวัดมูลคาโดยใชราคาทุน

องคประกอบของราคาทุนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา
9.

กิจการต องกําหนดนโยบายซึ่งระบุถึงประเภทของรายจายที่สามารถรั บรูเปนสินทรัพ ยที่เกิดจาก
การสํารวจและการประเมิน คาและนํานโยบายดั งกลาวมาใชปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ในการกําหนด
นโยบายดั ง กล า ว กิ จ การจะต อ งพิ จ ารณาระดั บ ความเกี่ ย วข อ งของรายจ า ยกั บ การพบ
แหลงทรั พยากรแรอยางเฉพาะเจาะจง ตัวอยางของรายจายที่อาจบั นทึกเปนสินทรัพ ยที่ เกิ ดจาก
การสํารวจและการประเมินคามีดังนี้ (รายการดังตอไปนี้ไมไดรวมรายการที่เกี่ยวของทั้งหมด)
9.1 การไดมาซึ่งสิทธิในการสํารวจ
9.2 การศึกษาทางดานภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร และธรณีฟสิกส
9.3 การขุดเจาะสํารวจ
9.4 การขุด
9.5 การเลือกตัวอยาง และ
9.6 กิจ กรรมที่เกี่ย วขอ งกับ การประเมินความเปนไปได ทางดา นเทคนิค และความเป นไปได
ในเชิงพาณิชยของการนําทรัพยากรแรมาใช

10.

รายจายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงทรัพยากรแร ตองไมรับรูเปนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจ
และการประเมิ น ค า แม บ ทการบั ญชี แ ละมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2552)
เรื่อง สินทรัพยที่ไมมีตัวตน ไดใหแนวปฏิบัติในการรับรูสินทรัพยที่เกิดจากการพัฒนาไวแลว

11. เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กิ จ การจะรั บ รู ภ าระผู ก พั น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
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การเคลื่อ นย ายและการรั กษาสภาพให ก ลับ คื น ดัง เดิ ม ที่ เ กิ ด ขึ้น ในระหว า งช ว งเฉพาะเวลาใด
เวลาหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ
12. หลัง การรั บ รู ร ายการ กิ จ การต องเลือ กใชวิ ธี ร าคาทุ น หรื อ วิธี ก ารตี ร าคาใหม ในการวั ด มู ลค า
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา ถากิจการใชวิธีการตีราคาใหม (ไมวาจะเปนไป
ตามวิธีที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(เมื่ อมีการประกาศใช) หรือ วิธีที่ ร ะบุไ วในมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 38 (ปรับ ปรุง 2552)
เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ยไ ม มี ตั ว ตน) กิ จ การต องใช วิ ธีก ารดั ง กลาวอยา งสม่ํ าเสมอกั บ การจั ด ประเภท
ของสินทรัพย (ดูยอหนาที่ 15)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
13. กิจ การอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญ ชีสํ าหรับรายจายในการสํา รวจและประเมิน คา ถา หาก
การเปลี่ยนแปลงนั้ นทําใหงบการเงินแสดงขอ มูลที่เกี่ย วขอ งกับ การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผูใชมากขึ้นและไมไดทําใหความนาเชื่อถือลดลง หรือทํา ใหมีความนาเชื่อถือมากขึ้น และ
ไมไดทําใหความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชลดลง กิจการตองพิจารณาถึง
หลั กของความเกี่ยวข องกับ การตั ดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจและความนาเชื่ อถือโดยใชเ กณฑต าม
เงื่อนไขที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
14. เพื่อ ใหการเปลี่ยนนโยบายการบั ญชี สําหรั บรายจายจากการสํารวจและประเมิ นคาเปนไปอยา ง
มีเหตุผ ล กิ จการตองแสดงได วาการเปลี่ย นแปลงดั งกลา วทําใหง บการเงิน เปนไปตามเงื่อ นไข
ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีแ ละขอผิดพลาด มากยิ่งขึ้น แตการเปลี่ยนแปลงดั งกล าว
ไมจําเปนตองเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอที่กําหนด

การแสดงรายการ
การจัดประเภทรายการสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา
15.

กิจ การตองจัด ประเภทรายการสินทรัพยที่เกิด จากการสํา รวจและการประเมิ นคา เปนสินทรัพย
ที่ มี ตั ว ตนหรื อ ไม มี ตั ว ตนตามลั ก ษณะของสิ น ทรั พ ย ที่ ไ ด ม า และใช ห ลั ก เกณฑ ดั ง กล า ว
อยางสม่ําเสมอ

16.

สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาบางรายการเปนสินทรัพยที่ไมมีตัวตน (เชน สิทธิ
ในการขุ ดเจาะ) ในขณะที่สิ นทรั พย บางรายการเป นสินทรั พย ที่ มี ตัวตน (เช น ยานพาหนะ หรื อ
อุ ปกรณ ขุ ดเจาะ) เมื่ อ มี ก ารใช สิ น ทรั พ ย ที่ มี ตั ว ตนเพื่ อ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม มี ตั ว ตน จํ านวน
ของสิ น ทรั พ ยที่ มี ตั ว ตนที่ ใ ช ไ ปจะเป น ส ว นหนึ่ ง ของต น ทุ น สิน ทรั พ ย ที่ ไ ม มี ตั ว ตน ไม ไ ด ทํ า ให
สินทรัพยที่มีตัวตนเปลี่ยนเปนสินทรัพยที่ไมมีตัวตน
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การจัดประเภทรายการใหมสําหรับสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา
17.

สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาตองไมถูกจัดประเภทอยูในประเภทเดิมอีกตอไป
เมื่อมีการพิสูจนแลวถึงความเปนไปไดทางเทคนิคและความเป นไปไดในเชิงพาณิชยในการนําเอา
ทรั พยากรแร มาใช กิจการตอ งมีก ารประเมิ นการด อยคาของสิน ทรัพ ยที่เกิ ดจากการสํารวจและ
การประเมินคาและรับรูขาดทุนจากการดอยคากอนการจัดประเภทรายการใหม

การดอยคา
การรับรูรายการและวัดมูลคา
18.

กิจ การต องประเมินการด อยคาของสิน ทรัพยที่เ กิด จากการสํารวจและการประเมิ น คาเมื่ อ
มีขอเท็จจริงและสถานการณที่ชี้ใหเห็นวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เกิดขึ้นจากการสํารวจ
และการประเมิน คาอาจสูงกว ามูลค าที่ คาดวาจะได รับคื น เมื่อขอเท็จจริ งและสถานการณ
ที่ชี้ใหเห็นวามู ลคาตามบัญ ชีมีจํานวนสูง กวา มูลคา ที่คาดวาจะไดรับ คืน กิจการตองวั ดมูลค า
แสดง และเป ด เผยผลขาดทุ น จากการด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บที่ 36 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสิน ทรัพย ยกเวน ตามที่ กําหนดไว ใน
ยอหนาที่ 21

19.

สําหรับ สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมิ นคาเทานั้น กิจการตองนํายอหนาที่ 20 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มาปฏิ บั ติ แ ทนที่ ยอ หน าที่ 8 ถึ ง 17 ของมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบับ ที่ 36 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่อ ง การดอยคาของสินทรัพย ในการระบุวาสินทรัพ ย
ที่ เ กิ ด การสํ ารวจและการประเมิ น ค าทรั พ ยากรแร อ าจเกิ ด การด อ ยค า ยอ หน าที่ 20 ใช คํ า ว า
“สิ น ทรั พ ย ” โดยให ห มายความรวมถึ ง สิ น ทรั พ ย ที่ เ กิ ด จากการสํ า รวจและการประเมิ น ค า
ซึ่งแยกตางหากหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด

20.

ขอเท็จจริงหรือสถานการณขอใดขอหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งขอดังตอไปนี้ เปน สิ่งที่ชี้ใหเ ห็นวากิจการ
ต อ งทดสอบการด อ ยค า สํา หรั บ สิน ทรั พ ย ที่ เ กิ ด จากการสํ ารวจและการประเมิ น ค า (รายการ
ดังตอไปนี้ไมไดรวมรายการที่เกี่ยวของทั้งหมด)
20.1 ระยะเวลาซึ่งกิจการมีสิทธิในการสํา รวจพื้น ที่ที่ร ะบุไ วไ ดห มดลง หรือระยะเวลาดังกลาว
กําลังจะหมดลงในระยะเวลาอันใกล และสิทธิดังกลาวไมไดคาดวาจะมีการตออายุ
20.2 ไมไดมีการวางแผนงานหรื อจั ดทํ างบประมาณสําหรับรายจ ายในการดํ าเนิน การสํารวจ
และการประเมินคาแหลงทรัพยากรแรในพื้นที่ที่ระบุไว
20.3 การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแรในพื้นที่ที่ระบุไวไมไดทําใหกิจการไดรับ
ทรั พ ยากรแร ใ นจํ า นวนที่ ส ามารถนํ า ไปใช ใ นเชิ ง พาณิ ช ย ไ ด และกิ จ การได ตั ด สิ น ใจ
หยุดดําเนินการในพื้นที่ดังกลาว
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20.4 มีข อ มูลเพียงพอที่ทํ าใหสามารถระบุ ไ ดวา แมวาการพั ฒนาพื้ น ที่ ดังกลาวยัง คงดํา เนิ น
อยู ต อ ไป แต มี ค วามเป น ไปได ว า มู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น เมื่ อ ประสบความสํ าเร็ จ
ในการพั ฒ นา หรื อ เมื่ อ มี ก ารขายจะต่ํ า กว า มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย ที่ เ กิ ด จาก
การสํารวจและการประเมินคา
ในกรณี ดัง กลาวหรือกรณีที่ มี ลักษณะคลายคลึ งกั น กิจการตองทดสอบการด อยค าตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยจะตองรับรูเปนคาใชจายตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง
2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

การระบุระดับขั้นที่สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาจะตอ งถูกประเมิน
การดอยคา
21.

กิ จ การต อ งกํ า หนดนโยบายการบั ญ ชี ใ นการป น ส ว นสิ น ทรั พ ย เ กิ ด จากการสํ า รวจและ
การประเมิน คาใหกับ หนว ยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดหรือกลุมของหนว ยสินทรัพ ย
ที่ กอใหเ กิด กระแสเงิ น สดเพื่อวั ต ถุ ป ระสงค ในการประเมิ น การด อยค าของสิน ทรัพย โดย
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดหรือกลุมของหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดจะตอง
มี ขนาดไม เ กิ น สว นงานปฏิ บั ติ ก ารตามที่ กํา หนดไว ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)

22.

ระดับ ที่ กิ จ การกํ าหนดขึ้ น โดยมี วั ต ถุป ระสงค เ พื่อ ทดสอบการด อ ยค า ของสิน ทรั พ ย ที่ เ กิ ด จาก
การสํารวจและประเมินคาอาจประกอบดวยหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดหนึ่งหนวยหรือมากกวา

การเปดเผยขอมูล
23.

กิจการต อ งเป ด เผยขอมู ลซึ่ง ระบุ แ ละอธิ บ ายจํ านวนเงิ น ที่ ได รั บ รู ในงบการเงิ น ที่ เ กิด จาก
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

24.

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 23 กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
24.1 นโยบายการบัญชีของกิจการเกี่ยวกับรายจายในการสํารวจและประเมินคา รวมถึงการรับรู
รายจายในการสํารวจและการประเมินคาเปนสินทรัพย
24.2 จํ านวนสิน ทรั พ ย หนี้ สิน รายได แ ละค าใชจ าย กระแสเงิน สดจากกิ จกรรมดํา เนิ น งาน
และกิจกรรมการลงทุนที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

25.

กิจการตองแยกประเภทของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมิ นคาเปนสินทรั พยประเภท
หนึ่ งตา งหาก และเป ดเผยข อมู ลตามขอกํ าหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง
2552) เรื่อง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่ อมีการประกาศใช) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน ตามการจัดประเภทของสินทรัพย
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วันถือปฏิบัติ
26.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือ ปฏิ บัติกับงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ม ในหรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปน ตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบั ติ
หากกิจ การนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ไปถือปฏิ บัติ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
27.

หากกิจ การไมส ามารถปฏิ บัติต ามขอกํ าหนดในย อหน าที่ 18 กั บข อมูลที่ ใช ในการเปรี ยบเทีย บกั บ
รอบระยะเวลาบั ญชี ที่ เริ่ ม ก อ นวั น ที่ 1 มกราคม 2554 กิ จ การต อ งเป ด เผยข อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล าว
ทั้ งนี้ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาดไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคําวา “การไมสามารถ
ทําไดในทางปฏิบัติ” ไว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 หนา 10/11
7

ภาคผนวก ก
อธิบายคําจํากัดความ
ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและ
การประเมินคา

หมายถึง

รายจายในการสํารวจและประเมิ น ค า ซึ่ง ไดรั บ รู
เปนสินทรัพยตามนโยบายการบัญชีของกิจการ

รายจายในการสํารวจและประเมิน
คาแหลงทรัพยากรแร

หมายถึง

ร า ยจ า ยที่ เ กิ ดขึ้ น ขอ ง กิ จก า รที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
การสํ า รวจและประเมิ น ค า แหล ง ทรั พ ยากรแร
ซึ่ ง เ กิ ด ขึ้ น ก อ น ก า ร พิ สู จ น ค ว า ม เ ป น ไ ป ไ ด
ทางเทคนิ ค และความเป น ไปได ใ นเชิ ง พาณิ ช ย
ของการนําเอาทรัพยากรแรมาใช

การสํารวจและประเมินคาแหลง
ทรัพยากรแร

หมายถึง

การค น หาแหล ง ทรั พ ย ากรแร ร ว มถึ ง แร ธ าตุ
น้ํามันกาซธรรมชาติ และทรัพยากรลักษณะเดียวกัน
ที่ ไ ม ส ามารถสร า งขึ้ น ใหม ท ดแทนได (similar
non-regenerative resources) ห ลั ง จ า ก ที่ กิ จ ก า ร
ได รั บ สิ ท ธิ ท างกฎหมายให ทํ า การสํ า รวจในพื้ น ที่
ที่ ร ะบุ ไ ว รวมทั้ ง การกํ า หนดความเป น ไปได
ทางเทคนิ ค และความเป น ไปได ใ นเชิ ง พาณิ ช ย
ในการนําทรัพยากรแรมาใช
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