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

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

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

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

การรับรูร้ ายการ – ต้นทุนที่เกิดขึ้ นในภายหลัง
บทนา 6 กิจการต้ องประเมินต้ นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการ
ของการรั บรู้ รายการโดยทั่วไป ต้ นทุ นดังกล่ าวประกอบด้ วยต้ นทุ นเริ่ มแรกเพื่ อให้ ได้ มาหรื อ
ก่อสร้ างรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้ นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการต่อเติม การ
เปลี่ยนแทนส่วนประกอบต่างๆ หรือการซ่อมบารุงสินทรัพย์น้ัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ฉบับที่ 32 เดิม) กาหนดหลักการของการรับรู้รายการไว้ 2 ประการ โดยกิจการต้ องนาหลักการ
ของการรับรู้รายการประการที่ 2 (มีต้นทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดค่าต้ นทุนของรายการนั้นได้ อย่าง
น่าเชื่อถือ) มาถือปฏิบัติกบั ต้ นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
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การวัดมู ลค่าเมื่อรับรูร้ ายการ – ต้นทุนในการรื้ อ การขนย้าย และการบู รณะสภาพ
ของสินทรัพย์
บทนา 7 ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ต้ นทุนในการรื้อ การขนย้ าย หรือการบูรณะ
สภาพของสินทรัพย์ ซึ่งเป็ นภาระผูกพันของกิจการอันเกิดขึ้นจากการติดตั้งสินทรัพย์ดังกล่าว
นอกจากนี้ ต้ นทุนของสินทรัพย์น้ันยังรวมถึงต้ นทุนในการรื้อ การขนย้ าย หรือการบูรณะสภาพ
ของสิ น ทรั พ ย์ ซ่ึ งเป็ นภาระผู ก พั น ของกิ จ การที่เ กิด ขึ้ นอัน เป็ นผลจากการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการผลิต
สินค้ าคงเหลือ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) กาหนดให้ กิจการรับรู้เฉพาะ
ต้ นทุนที่เป็ นผลต่อเนื่องจากการติดตั้งสินทรัพย์เป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุน

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

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

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

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

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

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

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

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

คานิยาม
6. คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลค่าตามบัญชี

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

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

การรับรูร้ ายการ
7. กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนของรายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์เมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไข
ทุกข้อ ต่อไปนี้
7.1 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
7.2 กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
8. ตามปกติช้ ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการซ่อมบารุงจะจัดประเภทเป็ นสินค้ าคงเหลือและรับรู้ใน
กาไรหรื อขาดทุนเมื่อนามาใช้ อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนอะไหล่ ท่ีสาคัญและอุปกรณ์ท่ีสารองไว้ ใช้ งาน
ถือ เป็ นที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์หากกิจการคาดว่ า จะใช้ ป ระโยชน์ได้ มากกว่ า หนึ่งรอบระยะเวลา
ในทานองเดียวกัน หากชิ้ นส่วนอะไหล่ แ ละอุป กรณ์ ท่ีใช้ ในการซ่ อ มบ ารุ งนั้ น จะใช้ ได้ เฉพาะเมื่อ ใช้
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ร่ วมกับรายการที่เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กิจการต้ องบันทึกชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์น้ันเป็ น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดหน่วยในการวัดเพื่อรับรู้รายการที่เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดังนั้น กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการนาเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้ อมหรื อ
ลักษณะเฉพาะของกิจการ ในบางกรณีอาจเป็ นการเหมาะสมที่จะนารายการที่ไม่ มีนัยสาคัญหลาย
รายการ เช่น เบ้ าหลอม เครื่องมือ และแม่พิมพ์มาบันทึกรวมเป็ นสินทรัพย์รายการเดียว แล้ วประยุกต์
เข้ ากับเกณฑ์การรับรู้รายการเป็ นมูลค่ารวม
10. กิจการต้ องประเมินต้ นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการรับรู้
รายการต้ นทุนดังกล่ าวประกอบด้ วยต้ นทุนเริ่ มแรกเพื่ อให้ ได้ มาหรื อที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้ างที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และต้ นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการต่อเติม การเปลี่ยนแทนส่วนประกอบ
หรือการซ่อมบารุงสินทรัพย์ดังกล่าว

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

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

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

ส่วนประกอบของราคาทุน
16. ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้ วย
16.1 ราคาซื้อรวมอากรขาเข้ าและภาษีซ้ ือที่เรียกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้ าและจานวนที่ได้ รับคืน
จากผู้ขาย
16.2 ต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจั ดหาสินทรั พย์เพื่ อให้ สินทรั พย์น้ันอยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
16.3 ต้ นทุนที่ประมาณในเบื้องต้ นสาหรับการรื้อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์
ซึ่งเป็ นภาระผู กพั นของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้ สินทรั พย์น้ันมาหรื อเป็ นผลจากการใช้
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สินทรั พย์น้ันในช่ วงเวลาหนึ่งเพื่ อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้ า
คงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น
17. ตัวอย่างของต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
17.1 ต้ น ทุ น ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน (ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ของพนักงาน) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการก่อสร้ างหรื อการได้ มาซึ่ งรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
17.2 ต้ นทุนการเตรียมสถานที่
17.3 ต้ นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา
17.4 ต้ นทุนการติดตั้งและการประกอบ
17.5 ต้ นทุนในการทดสอบว่ าสินทรั พย์น้ันสามารถใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมหรื อไม่ หลังหัก มูลค่า
สิ่งตอบแทนสุทธิท่ไี ด้ รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ ในช่วงการเตรียมความพร้ อมของ
สินทรั พย์เพื่ อให้ อยู่ ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ (เช่ น สินค้ าตัวอย่ างที่ผลิ ตขึ้น
ในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ
17.6 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
18. กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ สาหรับ
ต้ น ทุ น ที่เ กิด ขึ้ น จากภาระผู ก พั น ของกิจ การในการรื้ อ การขนย้ า ย และการบู ร ณะสถานที่ต้ั งของ
สิน ทรั พ ย์ ซ่ึ ง เกิด ขึ้ นจากการที่กิ จ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิน ทรั พย์ น้ั น ในการผลิ ต สิน ค้ า คงเหลื อ ใน
ช่ วงเวลาหนึ่ง สาหรั บภาระผู กพั นจากต้ นทุ นที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 2 (ปรั บปรุ ง
2552) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ หรือตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ นั้น กิจการต้ องรับรู้และวัดมูลค่าตาม
ข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 37 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
19. ตัวอย่างของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
19.1 ต้ นทุนในการเปิ ดสถานประกอบการใหม่
19.2 ต้ นทุนในการแนะนาสินค้ าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้ นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย)
19.3 ต้ น ทุ น ในการดาเนิ น ธุ ร กิจ ในสถานที่ต้ั งใหม่ หรื อ กับ ลู ก ค้ า กลุ่ มใหม่ (รวมทั้งต้ น ทุ น ในการ
ฝึ กอบรมพนักงาน) และ
19.4 ต้ นทุนในการบริหารและค่าใช้ จ่ายทั่วไป

11

20. การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะสิ้นสุดเมื่อ
สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ ดังนั้น
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ ประโยชน์หรือการนาสินทรัพย์มาใช้ สาหรับวัตถุประสงค์ท่แี ตกต่างจากเดิม
จึงไม่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
20.1 ต้ น ทุ น ที่เ กิดขึ้ นในขณะที่สิ น ทรั พ ย์ อ ยู่ ในสภาพที่พ ร้ อ มจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ ของ
ผู้บริหารกิจการ แต่ยังไม่ได้ นาสินทรัพย์มาใช้ หรือนาสินทรัพย์มาใช้ ในการดาเนินงานในระดับ
ที่ยังไม่เต็มกาลังการผลิต
20.2 ผลขาดทุนจากการดาเนินงานเริ่มแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้ างความต้ องการ
ในผลผลิตจากสินทรัพย์ดังกล่าว และ
20.3 ต้ นทุนในการย้ ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้ างการดาเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของกิจการใหม่
21. กิจการอาจดาเนิ นการบางอย่ างเพื่ อ การก่อ สร้ า งหรื อการพั ฒนารายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์
แต่ ไ ม่ จ าเป็ นต่ อ การท าให้ สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นสถานที่ แ ละสภาพที่ พ ร้ อมจะใช้ ง านได้ ต าม
ความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร การดาเนินการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างกิจกรรมการก่อสร้ าง
หรื อการพั ฒนานั้น ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจมีรายได้ จากการให้ เช่ าสถานที่ท่จี ะใช้ ก่อสร้ างอาคารใน
อนาคตเป็ นที่จ อดรถจนกว่ าการก่ อสร้ า งอาคารจะเริ่ มต้ นขึ้ น ทั้งนี้ การจั ดให้ สถานที่ดังกล่ า วเป็ น
ที่เช่าจอดรถไม่ใช่กิจกรรมที่จาเป็ นต่อการทาให้ สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้
ตามความประสงค์ ของผู้ บ ริ หารกิจ การ ดั งนั้ น กิจ การต้ อ งรั บ รู้ รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กิดขึ้ น จาก
การดาเนินงานดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
22. กิจการต้ องวัดมูลค่าต้ นทุนของสินทรั พย์ท่ีกิจการสร้ างขึ้นโดยใช้ หลั กการเดียวกับการวัดมู ลค่ าต้ นทุน
ของสินทรั พย์ท่กี ิจการได้ มา หากกิจการผลิตสินทรั พย์ท่คี ล้ ายกันออกขายในการดาเนินธุรกิจตามปกติ
ต้ นทุนของสินทรัพย์ท่สี ร้ างเองมักเท่ากับต้ นทุนของสินค้ าที่ผลิตเพื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ) ดังนั้ น ต้ นทุ นของสินทรั พย์ต้องไม่รวมกาไรที่เกิดขึ้นภายใน
กิจการ ในทานองเดียวกัน ต้ นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือทรัพยากรอื่นที่สูญเสียเกินกว่าปกติในการก่อสร้ าง
สินทรั พย์ดังกล่ าวไม่ ให้ น ามารวมเป็ นราคาทุ นของสินทรั พ ย์ ท่ีสร้ างขึ้ นใช้ เอง การรั บรู้ ดอกเบี้ ยเป็ น
ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ท่สี ร้ างขึ้นใช้ เองต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
82. มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(ฉบับที่ 32 เดิม)
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